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30 lat  
przekraczamy

dla Was bariery

3Firma

Nowe technologie wymagają ciągłego przekraczania barier. 
Wspólnie z naszymi klientami udowodniliśmy, że potrafimy  
to robić - w ciągu 30 lat zrealizowaliśmy już ponad 10 000  
projektów.

Oferujemy rozwiązania w dwunastu liniach biznesowych, dla 
których stworzyliśmy wyspecjalizowane Centra Kompetecyjne.  
To one łączą dziedzinową wiedzę techniczną i praktykę realiza-
cyjną, by z jednej strony analizować aktualne potrzeby klientów,  
a z drugiej dbać o sprawną współpracę naszych ekspertów  
z zamawiającym. 

Zaufało nam już ponad 80 klientów z listy 100 największych 
przedsiębiorstw w kraju.

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą i wspólnego tworzenia 
nowoczesnych projektów, które nadadzą Państwa działalności 
nowy wymiar.

Zarząd Qumak S.A.
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Wdrożone przez nas systemy chronią dane, zapewniają 
dostępność systemów, dostarczają moc obliczeniową firmom 

i instytucjom w całej Polsce. Zabezpieczamy przed 
atakami hakerów systemy banków i administracji 
państwowej.

Rozwiązania Business Continuity  
& Data Security obejmują zarówno 
systemy bezpieczeństwa i zarzą- 
dzania, jak i wydajną infrastrukturę 
IT. To również usługi zapewniające 
dostępność oraz bezpieczeństwo 
informacji i systemów przetwarza- 
jących dane.

Wdrażamy rozwiązania systemowe usprawniające pracę 
przedsiębiorstw – od planowania i projektowania po 
implementację. Realizujemy i obsługujemy zintegrowane 
systemy sieciowe, kompleksowo wykonujemy systemy 
bezpieczeństwa i zarządzania infrastrukturą informa- 
tyczną, łącznie z dostawą sprzętu.

PARTNERZY 
Nasze rozwiązania bazują na najlepszych technologiach 
wielu światowych dostawców. Wśród nich są m.in.  Cisco, 
CheckPoint, EMC, F5, HP, Huawei, IBM, Juniper Networks, 
Imperva, NetApp, RSA, Trend Micro, Intel Security, Veeam, 
VMware, Microsoft, Palo Alto, SafeNet. W swojej ofercie 
posiadamy również rozwiązania Open Source. Zapewniamy 
pełną integrację oferowanych rozwiązań.

ODBIORCY 
Nasi klienci to firmy z sektora finansowego, telekomunikacyj-
nego, ubezpieczeniowego, energetycznego, a także instytucje 
rządowe i ośrodki akademickie.

management

storage

networking

Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu 
wdrażania:

 › systemów ochrony sieci i komunikacji

 › systemów kontroli treści

 › systemów SIEM (Security Information and 
Event Management)

 › systemów DAM (Database Activity Monitoring)

 › systemów DLP (Data Loss Prevention)

 › systemów zarządzania bezpieczeństwem IT  
& Compliance

 › systemów zarządzania tożsamością

 › systemów przetwarzania i składowania danych

 › systemów kopii zapasowych i archiwizacji 
danych

 › klastrów obliczeniowych HPC (High Performance 
Computing)

 › rozwiązań disaster recovery

 › kompleksowych rozwiązań wysokiej 
dostępności

 › systemów monitorowania infrastruktury IT,  
aplikacji i usług biznesowych

 › wirtualizacji pamięci masowych

 › wirtualizacji środowisk pracy użytkowników

 › wirtualizacji serwerowej

 › chmur prywatnych i hybrydowych
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Business Continuity   
& Data Security

security

computinganti fraud



 
Wdrożone przez nas systemy ITSM obejmują swym zasięgiem 

kilkadziesiąt krajów i wspierają wszystkie obszary 

dotyczące zarządzania sprzętem IT i oprogramowaniem.

Zrealizowaliśmy wdrożenia systemów EAM wspierające zarządzanie 

majątkiem o łącznej wartości kilku miliardów złotych 
rozproszonych na terenie całego kraju.

Systemy utrzymania  
i zarządzania majątkiem

Rozwiązania ITSM ukierunkowane są na zarządzanie 
majątkiem organizacji. Wspierają prace Service Desk. 
Ułatwiają planowanie, tworzenie, świadczenie oraz 
ciągłe podnoszenie jakości usług informatycznych 
zgodnie z najlepszymi praktykami ITIL, zarówno dla 
klientów wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Rozwiązania EAM ukierunkowane są na zarządzanie 
zasobami: produkcyjnymi, specjalistycznymi, 
przesyłowymi, infrastrukturalnymi, transportowymi 
oraz nieruchomościami (Facility Management - FM). 
Wspierają procesy związane z utrzymaniem ruchu 
(CMMS - Computerised Maintenance Management 
Systems) ze szczególnym uwzględnieniem planowania 
prac (dozorów, przeglądów, konserwacji, remontów), 
zarządzania realizacją prac, rozliczaniem kosztów, 
zarządzaniem pracownikami Służb Utrzymania Ruchu 
(SUR) czy też innych służb odpowiedzialnych za 
eksploatację i serwis.

PARTNERZY 
Naszym głównym partnerem technologicznym jest 
IBM.  Korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań tj.: IBM 
Maximo Asset Management, Tririga, IBM Control 
Desk, IBM Endpoint Manager, które należą do  
najlepszych narzędzi w skali światowej.

ODBIORCY
Naszymi klientami są instytucje sektora publicznego 
a także utilities, zakłady produkcyjne i firmy z branż: 
finansowej, budowlanej, wydawniczej oraz IT. Dostar- 
czamy dedykowane rozwiązania przedsiębiorstwom 
sektora energetycznego. Projekty nasze realizujemy 
dla firm  działających na terenie Polski, jak i poza 
granicami kraju.

EAM

ITSM

Facility 
   Management

Oferujemy usługi wdrożeniowe z zakresu:

 › EAM - wspieranie zarządzania zasobami firmy

 › CMMS – wsparcie prac służb Utrzymania 
Ruchu

 › FM - kompleksowa obsługa nieruchomości

 › ITSM (narzędzie klasy helpdesk) - wspieranie 
obsługi kluczowych procesów IT  
zgodnie z najlepszymi praktykami ITIL

 › rozwiązania obiegu dokumentów i zarządzania 
procesami
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ITIL

CMMS

utrzymanie  
ruchu

Enterprise Asset Management 
(EAM) i IT Service Management 
(ITSM) to rozwiązania do wsparcia 
zarządzania infrastrukturą oraz 
utrzymaniem i serwisem firm  
i instytucji.



 

Budujemy unikatowe rozwiązania z zakresu  
zaawansowanych technologii. Od naszych systemów wymaga  
się ciągłej obsługi nawet 10 000 jednocześnie zalogowanych 
użytkowników.

 

Zapewniamy kompleksową realizację zintegrowanych  
systemów informatycznych od etapu poznania 
wymagań i przygotowania projektu po realizację oraz 
utrzymanie.  
 
Dobór architektury i narzędzi programistycznych 
następuje po szczegółowej analizie wymagań 
stawianych przed systemem. Ścisła współpraca  
z zamawiającym na każdym etapie pozwala na 
bieżąco wprowadzać zmiany w systemie, 
minimalizując ich wpływ na termin wdrożenia oraz 
koszty. Oferta obejmuje również audyt, refaktoryzację 
i przejęcie utrzymania istniejących rozwiązań.  
W trakcie realizacji projektów wykorzystywane są 
najnowsze metodyki ich prowadzenia oraz inżynierii 
programowania. 

Portfolio projektów obejmuje kilkanaście własnych 
aplikacji oraz obsługę wielu aplikacji przejętych  
w ramach projektów dla administracji publicznej, 
klientów z branży telekomunikacyjnej i komer-
cyjnej. Rozwiązania te są oferowane zarówno jako 
niezależne produkty, jak i elementy kompleksowych 
rozwiązań IT. 

Kompleksowa oferta w zakresie dedykowanych 
systemów informatycznych obejmuje:

 › budowę i integrację wielowarstwowych  
i rozproszonych systemów informatycznych  
w architekturze opartej na usługach (SOA) 

 › systemy procesowe (BPM)

 › systemy zarządzania treścią (CMS)

 › dedykowane systemy telekomunikacyjne dla 
sieci mobilnej i stacjonarnej

 › systemy mapowe GIS

 › systemy monitorowania i zarządzania

 › systemy do centralnego zarządzania  
sieciami sklepów i obsługi sprzedaży

Refactoring

ODBIORCY
Głównymi odbiorcami są klienci z rynku publicznego  
i komercyjnego ze szczególnym uwzględnieniem sektora 
telekomunikacyjnego, bankowego i medycznego.
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Rozwiązania

Współczesny rynek IT oczekuje 
minimalizacji kosztów, skrócenia  
czasu dostawy oraz dopasowania  
tworzonych systemów do potrzeb 
organizacji. Odpowiedzią na te 
oczekiwania jest tworzenie we 
współpracy z klientem dedykowa-
nych zintegrowanych rozwiązań 
w oparciu o oprogramowanie 
własne oraz rozwiązania Open 
Source.

PARTNERZY
Współpraca obejmuje produkty liderów globalnego 
rynku IT takich jak Oracle i IBM. W ofercie posiadamy 
również rozwiązania Open Source.

wysoka
dostępność



  

Zbudowaliśmy i utrzymujemy rozwiązania dla  25 milionów 
abonentów obsługiwanych przez ponad 5 000 konsultantów 
jednocześnie.

Systemy koordynują zadania związane z obsługą 
zgłoszeń ze wszystkich kanałów komunikacyjnych 
firmy. Umożliwiają usprawnienie procesu obsługi 
klienta, co wpływa z jednej strony na redukcję 
kosztów operacyjnych, a z drugiej pozwala podnieść 
poziom satysfakcji klienta i wartość sprzedawanych 
produktów.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania do 
profesjonalnej obsługi klientów, w tym:

 › oprogramowanie dla wielokanałowych  
Contact Center integrujące wszystkie kanały 
komunikacji z klientem

 › aplikacje głosowe IVR, systemy rozpoznawania 
mowy, identyfikacji biometrycznej

 › oprogramowanie do zarządzania jakością 
oraz systemy rejestracji kontaktów  
z klientami

 › systemy wielokanałowej sprzedaży produk-
tów od telesales po sprzedaż bezpośrednią
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ODBIORCY
Naszymi odbiorcami są duże i średnie przedsiębior-
stwa posiadające działy contact center, rozbudowane 
sieci handlowe, organizacje o złożonych procesach 
obsługi klienta.

PARTNERZY
Współpracujemy z liderami rynku w skali globalnej: 
Genesys, NICE, NUANCE, ZOOM, AudioCodes.

voice 
  detection

IVR

voice biometrics  

Contact Center

Zaawansowane systemy obsługi 
klientów to nowoczesne centra  
przeznaczone do usprawnienia  
kontaktu na linii klient – firma.  
Służą również do optymalizowa- 
nia procesów wewnątrzfirmo-
wych, w tym do zarządzania 
przepływem zadań pomiędzy  
poszczególnymi zespołami  
danej organizacji.



 

Pionierski na polskim rynku projekt wdrożenia IBM PureData 
System for Analytics (Netezza) pozwolił skrócić średni czas 
generowania raportów klienta z 7 minut do 15 sekund. 
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Wdrażamy kompletne rozwiązania Business  
Intelligence, które poprzedzamy wykonaniem 
dogłębnej analizy biznesu - od obecnego do  
oczekiwanego stanu.

Zakres naszych usług w dziedzinie BI  
obejmuje wdrożenie:

 › aplikacji Business Intelligence

 › aplikacji Big Data

 › hurtowni danych

 › mechanizmów ELT/ETL

 › aplikacji planistycznych / budżetowych

 › aplikacji Data Mining

ODBIORCY 
Naszymi klientami są przedsiębiorstwa posiadające 
wiele oddziałów, które zbierają i przetwarzają dane 
z rozproszonych jednostek, grupy kapitałowe oraz 
zakłady produkcyjne, korzystające z heterogenicznego 
środowiska IT o wielu systemach i platformach. 

Naszymi odbiorcami są również firmy i organizacje 
przetwarzające duże ilości danych, prowadzące moni-
toring wykrywania fraudów i kontrolujące dużą liczbę 
odbiorców końcowych.

PARTNERZY 
Naszymi głównymi partnerami technologicznymi 
są IBM oraz Oracle. Podczas realizacji wdrożeń 
wykorzystujemy produkty z rodziny IBM Cognos, 
IBM PureData System for Analytics, Oracle Business 
Intelligence oraz Oracle Hyperion. W swojej ofercie 
posiadamy również rozwiązania Open Source. 

    planning    
    & controlling

Business 
    Analytics

             Management  
           Information 
       System

Business Intelligence
& Big Data

Business Intelligence to zespół 
narzędzi i technologii, które 
zmieniają ogromne ilości danych  
w informacje ważne dla celów  
biznesowych. Dzięki nim przedsię- 
biorstwa mogą zoptymalizować 
swoje działania i zwiększyć 
konkurencyjność.

       Data    
Mining



 

Stworzyliśmy pierwszy na świecie mobilny  
symulator pojazdu trakcyjnego. Wykorzystuje on 
sześciostopniową platformę ruchu, system wizualizacji Ultra HD, 
aby precyzyjnie odtworzyć warunki prowadzenia pociągu.

Kompleksowo prowadzimy inwestycje rozpoczynając 
pracę nad rozwiązaniami symulacyjnymi od analizy 
potrzeb i przygotowania wizji produktu, przez realizację 
po wsparcie serwisowe.

Tworzymy własną elektronikę i dedykowane oprogramo-
wanie np.: systemy symulacyjne, wieloplatformowe 
interfejsy I/O, systemy wizualizacji 2D i 3D. 

Nasi inżynierowie posiadają bogate doświadczenie  
w wykorzystaniu technologii immersyjnych, m.in.:  
HMD (Oculus), platform kinetycznych, skanerów ruchu  
i przestrzeni.

Oferujemy kompleksową realizację symulatorów:

 › przygotowanie i produkcję dedykowanych symu-
latorów szkoleniowych 

 › budowę rozproszonych systemów aplikacyjnych 
umożliwiających tworzenie produktów  
w obszarach:

       - digital signage

       - commercial interactive advertisment 

       - augumented reality 

 › tworzenie środowiska wirtualnej rzeczywistości, 
umożliwiającego wierne odwzorowanie rzeźby 
terenu, warunków pogodowych, roślinności, itd.

 
 
PARTNERZY
Współpracujemy z renomowanymi producentami  
i dostawcami technologii. Naszymi konsorcjantami 
przy budowie symulatora SIMTRAQ są: Instytut  
Kolejnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna  
i Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU”,  
wykorzystujemy także narzędzia analityczne IBM. 

ODBIORCY
Naszymi odbiorcami są firmy i instytucje, dla 
których kluczowe jest wykorzystanie środowiska 
symulacyjnego do ćwiczeń. Symulator lokomotywy 
SIMTRAQ przeznaczony jest dla przewoźników 
kolejowych, przedsiębiorstw prowadzących szkolenia 
maszynistów i szkół kolejowych.
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Technologie symulacji 

Rozwiązania

Tworzymy specjalistyczne symula-
tory rzeczywistości, które ożywiamy 
za pomocą technologii. Dzięki 
tym rozwiązaniom firmy i instytu-
cje mogą ćwiczyć reagowanie na 
dowolne sytuacje w bezpiecznych 
warunkach świata wirtualnego.

SIMTRAQ 
– mobilny symulator lokomotywy
Nasz produkt - SIMTRAQ, czyli innowacyjny symultor 
pojazdu szynowego, przeznaczony jest do szkolenia 
maszynistów. Umożliwia ćwiczenie reakcji na zdarzenia 
typowe i awaryjne, jak np. wtargnięcie zwierząt na tory, 
czy pożar pociągu.

 rozwiązania VR
                    platformy        
       kinetyczne

mobilne centra  
         szkoleniowe

         systemy         
wizualizacji
         2D i 3D



 

Posiadamy kilkadziesiąt oddziałów serwisowych 
na terenie całej Polski oraz własne magazyny sprzętu zastępczego 
z szerokim wachlarzem sprzętu IT.

 

Usługi Service Desk, wsparcia bezpośredniego u klienta, 
serwisu sprzętu komputerowego, serwerów i urządzeń 
aktywnych służą zapewnieniu ciągłości działania 
infrastruktury IT, redukcji kosztów funkcjonowania 
przedsiębiorstw, zmniejszeniu ryzyka przy jednocze- 
snym zwiększeniu  bezpieczeństwa oraz optymalizacji 
procesów. 

Nasza wysoko wykwalifikowana kadra inżynierów  i ser-
wisantów zapewnia profesjonalną opiekę nad całością 
środowiska IT odbiorców.  
 
Oferujemy usługi serwisowe dopasowane do indywidu-
alnych potrzeb naszych klientów w zakresie  serwisu 
gwarancyjnego i pogwarancyjnego urządzeń wraz 
z magazynem sprzętu zastępczego pozwalającym 
dotrzymywać najbardziej wymagających warunków  
umów SLA.

Oferujemy kompleksowe usługi obejmujące:

 › Service Desk

 › wsparcie bezpośrednie u klienta

 › serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

 › migracje, roll-out’y i relokacje

 › inwentaryzacje

 › utrzymanie i zarządzanie aplikacjami oraz    
sprzętem

 › doradztwo i konsulting IT

 › szkolenia

 
 
PARTNERZY 
Posiadamy autoryzacje serwisowe wiodących vendorów 
m.in.: HP, IBM, DELL, Lenovo, Lexmark, Samsung. 
Jesteśmy partnerem największych dostawców 
rozwiązań sieciowych, serwerowych i bezpieczeństwa 
IT: Juniper, Cisco, F5, CheckPoint, Huawei, Microtic. 
 
ODBIORCY 
Naszymi klientami są duże firmy z branży finansowej, 
ubezpieczeniowej i telekomunikacyjnej, które  planują 
wprowadzenie usług na skalę ogólnopolską i potrzebują 
wsparcia wykonawczego, utrzymaniowego i serwisowe-
go ze strony specjalistów IT.

zarządzanie 
        sprzętem
         i zmianą

Help Desk

migracje        
     relokacje
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Desktop Management  
Services

Service 
    Desk

Rozwiązania

Usprawnienia organizacji  
w zakresie IT korzystnie wpływają 
na wskaźniki ekonomiczne  
każdej firmy. 

Consulting IT



 

Pozyskaliśmy ponad 500 specjalistów dla największych 
firm działających w Polsce.

ODBIORCY
Z usług outsourcingowych naszej firmy korzysta 
wiele wiodących firm m.in. w branży telekomuni-
kacyjnej, finansowej, e-commerce, energetycznej 
oraz IT.

Qumak, jako firma o profilu projektowym jest solidnym 
partnerem zarówno dla naszych klientów, jak i inżynierów. 
Pozwala nam to utrzymać wysoką motywację oraz 
najniższą w branży rotację kadr przy rynkowych  
warunkach zatrudnienia. Zapewniamy pełen przekrój 
kompetencji (kierownicy projektów, architekci, analitycy, 
programiści, testerzy, inżynierowie wsparcia) w różnych 
modelach współpracy.

W obszarze outsourcingu IT spółkę Qumak wyróżnia: 

 › kompletność oferty (od staffingu poprzez team 
leasing, kompletne zespoły scrumowe, outsourcing 
procesów biznesowych, usługi rekrutacyjne aż po 
projekty rozliczane w modelach T&M oraz Fixed-Price)

 › pełny przekrój kompetencji i własnych doświadczeń 
– integracja, oprogramowanie, infrastruktura, 
utrzymanie, Service Desk

 › trzydziestoletnie doświadczenie w budowaniu 
złożonych usług i rozwiązań IT dla setek klientów

 › najniższa w branży IT rotacja kadr

 › pełna przejrzystość działania dzięki obecności na 
Giełdzie Papierów Wartościowych

BPO
Staffing

Team       
   Leasing

IT Professional Services
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Service      
   Desk

Outsourcing to najbardziej elastyczna  
forma pozyskania kompetencji do 
projektów IT. Pozwala efektywnie 
zarządzać budżetem, liczebnością 
zespołu, obniża ryzyko operacyjne, 
zmniejsza koszty obsługi rekru- 
tacyjnej, kadrowej i HR oraz efek-
tywnie rozwiązuje problemy 
wynikające z rotacji kadr.  



 

W naszym portfolio jest ponad 90 obiektów w kraju  
i za granicą, z czego wiele ekologicznych, posiadających 
certyfikaty BREEAM lub LEED. 

Building Automation

PARTNERZY
Jesteśmy partnerami wiodących producentów tech-
nologicznych. Nasze doświadczenie i znajomość rynku 
gwarantuje klientom wybór rozwiązania dopasowane-
go do jego potrzeb i oczekiwań. Wdrażamy technolo-
gie najnowocześniejsze na rynku.

ODBIORCY
Naszymi odbiorcami są duże firmy z sektora komer-
cyjnego i publicznego.  Prowadzimy prace na lotni-
skach, stadionach, w biurowcach, obiektach handlo- 
wych oraz obiektach wojskowych i specjalnych.

Oferujemy kompleksowe usługi doradztwa, projektowania, 
prowadzenia oraz realizacji inwestycji, a także obsługę 
gwarancyjną i serwisową. 

Dysponujemy poświadczeniami i certyfikatami  
producenckimi uprawniającymi do projektowania  
i wdrażania systemów. Nasi pracownicy posiadają między 
innymi licencje pracownika zabezpieczenia technicznego  
I i II stopnia. Świadczymy także usługi rzeczoznawstwa  
w zakresie instalacji bezpieczeństwa technicznego. 

Oferujemy kompleksową realizację projektów 
obejmującą:

 › BMS (Building Management System)

 › SMS (Security Management System)

 › sterowanie i zarządzanie oświetleniem

 › systemy elektroenergetyczne

 › systemy bezpieczeństwa pożarowego (SAP, DSO)

 › systemy bezpieczeństwa technicznego (SSWiN, 
SKD, CCTV)

 › systemy biometryczne

 › systemy teleinformatyczne

 › systemy audio-video

 › aplikacje autorskie, jako uzupełnienie gotowych 
rozwiązań

BMS

biometryka

       in-house     
software 
development

Posiadamy własną kancelarię tajną wraz z dedyko- 
wanym biurem projektowym oraz świadectwo 
bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia, 
potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji 
niejawnych, oznaczonych klauzulami TAJNE, SECRET 
UE oraz NATO SECRET. Dysponujemy koncesją MSWiA 
na wykonywanie systemów ochrony.
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Building Automation to nowoczesne,  
zintegrowane rozwiązania uspra-
wniające zarządzanie obiektem, 
optymalizujące jego koszty utrzy-
mania oraz gwarantujące wysoki 
poziom bezpieczeństwa obiektów. 

smart   
   building



 
Zrealizowaliśmy największe i najbardziej innowacyjne serwerownie 
w kraju. Łącznie to ponad 50 obiektów o powierzchni serwerowej 
powyżej 11 000 m2. Całkowita moc wybudowanych serwerowni  
to ok. 33 MW - jest to moc zapotrzebowana przez średniej 
wielkości miasteczko w Polsce.

 

PARTNERZY
Współpracujemy  z  największymi  producentami  
sprzętu i systemów do obsługi Data Center. Nasza 
wiedza techniczna gwarantuje klientom zaawan-
sowane technologicznie rozwiązania, a znajomość 
rynku zapewnia zoptymalizowanie kosztów zakupu  
i eksploatacji obiektów.

ODBIORCY
Naszymi klientami są przedsiębiorstwa wymagające 
zarówno kompleksowej budowy nowego Data Center, 
jak i oczekujący adaptacji istniejącej powierzchni. 
Współpracujemy z największymi firmami z sektora 
technologicznego i telekomunikacyjnego oraz  
z instytucjami publicznymi. Oferujemy wsparcie 
dla obiektów z kilkoma szafami serwerowymi aż do 
wielkopowierzchniowych Data Center, składających 
się z kilku komór serwerowych.

Realizujemy obiekty Data Center pełniąc rolę general-
nego wykonawcy całej inwestycji. Tworzymy koncepcje, 
projektujemy, budujemy, wyposażamy w infrastrukturę 
IT i świadczymy usługi serwisowe, wykonujemy testy 
obciążeniowe środowiska Data Center.

Kompleksowa oferta wdrożeniowa z zakresu 
Data Center obejmuje:

 › systemy do zarządzania serwerownią (DCIM)  
i monitorowania parametrów krytycznych (BMS)

 › systemy klimatyzacji precyzyjnej 
z rozwiązaniami freecoolingowymi

 › systemy zasilania gwarantowanego

 › systemy bezpieczeństwa pożarowego  
i systemy gaszenia

 › systemy bezpieczeństwa technicznego

 › systemy okablowania strukturalnego
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   budowa   
      i wyposażenie  
              Data Center

service

DCIM 

Wykonujemy audyty w oparciu o standardy UpTime 
Institute (TIER) poprzez certyfikowanych projektantów 
(Accreditated Tier Designers).

 
UpTime Institute
audits 

Data Center

Data Center to nowoczesne centrum  
technologiczne, składające się  
z serwerowni i szeregu urządzeń 
wspierających jej funkcjonowanie.

BMS



Zrealizowaliśmy największe ekspozycje multimedialne  
w kraju. W naszym portfolio znajduje się m.in. prestiżowy 
projekt dla Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, 
gdzie na powierzchni ponad 3 tys. m2 znajduje się  
1 600 obiektów.

Zapewniamy kompleksowe usługi związane z realizacją 
ekspozycji w muzeach i centrach nauki, ze szczególnym 
uwzględnieniem nowoczesnych technologii multimedial- 
nych i interaktywnych. 

Kompleksowa realizacja ekspozycji obejmuje:

 › przygotowanie scenariuszy wystawienniczych  
i multimedialnych

 › opracowywanie projektów koncepcyjnych  
i wykonawczych, w tym projektów scenograficz- 
nych, wielobranżowych, graficznych

 › tworzenie aplikacji interaktywnych

 › projektowanie i dostarczanie systemów audio-
wizualnych

 › zintegrowane systemy sterowania  
i zarządzania ekspozycją

 › przygotowywanie i wykonywanie scenografii 
wystawienniczych

 › projektowanie i wykonywanie specjalistycznego 
oświetlenia wystawienniczego

 › serwis i utrzymanie

 › zarządzanie pełnym procesem realizacyjnym

PARTNERZY
Naszymi partnerami technologicznymi są czołowi  
producenci treści multimedialnych w Polsce, największe 
europejskie firmy produkujące interaktywne eksponaty,  
biura architektoniczne i pracownie graficzne. 
Współpracujemy z szerokim gronem specjalistów  
i naukowców, stale udoskonalając oferowane rozwiązania. 

ODBIORCY
Wśród naszych odbiorców znajdują się zarówno  
instytucje publiczne, w tym instytucje administracji 
państwowej, muzea, centra nauki, jak i firmy prywatne.

  exhibitions 
management

centra 
    nauki

multimedialne
   muzea
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Ekspozycje multimedialne

W zakresie naszej oferty znajdują się wszystkie czynności 
niezbędne do przeprowadzenia pełnego procesu budowy 
wystawy, w tym: przygotowanie pełnej dokumentacji pro-
jektowej, opracowanie treści merytorycznych, stworzenie 
aplikacji i stanowisk interaktywnych, aranżacja wnętrz  
z dostosowaniem instalacji technicznych.

Ekspozycje multimedialne to obszar 
oferujący nowoczesne rozwiązania 
wystawiennicze i multimedialne. 

 interactive 
   applications



 

ITS w Trójmieście (TRISTAR) oraz w Lublinie to ponad 220 
skrzyżowań obsługiwanych przez informatyczny system 
zarządzania ruchem.

Nowocześnie zarządzane miasta wykorzystują technologie 
informacyjno-komunikacyjne, aby zwiększyć wydajność 
infrastruktury miejskiej oraz zapewnić e-komunikację  
z mieszkańcami.  
 
Jednym z najważniejszych elementów inteligentnych miast 
są Systemy Zarzadzania Ruchem (ang. ITS, Intelligent 
Transportation System). Są to rozwiązania poprawiające 
efektywność ruchu, ograniczające uciążliwości komuni-
kacyjne, zwiększające bezpieczeństwo uczestników ruchu 
oraz zmniejszające emisję zanieczyszczeń szkodliwych dla 
środowiska.

W zakresie rozwiązań Smart City oferujemy  
kompleksową realizację projektów ITS 
obejmującą:

 › dostawę informatycznego systemu zarządzania 
ruchem pojazdów

 › wyposażenie i uruchomienie centrów 
zarządzania ruchem

 › sieć łączności

 › przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnej

 › system monitorowania i nadzoru ruchu pojazdów

 › system priorytetów dla transportu publicznego

 › system rejestracji wykroczeń

 › system znaków zmiennej treści VMS oraz  
informacji pasażerskiej

 › systemy videodetekcji

 › systemy do zarządzania parkingami

 › system zarządzania oświetleniem ulicznym

 › usługi utrzymaniowe

PARTNERZY
Naszymi partnerami są czołowe firmy na rynku ITS,  
w tym GEVAS, PTV, ESRI, BOSCH i GMV.  
 
Infrastrukturę IT budujemy w oparciu o produkty 
międzynarodowych liderów branży technologicznej,  
m.in.: IBM, HP, Cisco, Microsoft, Oracle. 
 
Współpracujemy z renomowanymi polskimi firmami.  
Są to m.in.: MSR Traffic, APM, Dysten, Neurosoft.

ODBIORCY
Odbiorcami naszych usług  są instytucje z sektora  
publicznego – m.in. urzędy miast, zarządcy dróg  
- oraz firmy z sektora prywatnego, np. przewoźnicy  
i operatorzy autostrad.
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Smart City

          bezpieczeństwo
               ruchu  
                 pojazdów

zarządzanie     
              ruchem

  zarządzanie
         miejscami
 parkingowymi

       zmniejszenie
    zużycia
  energii
w miastach

e-komunikacja
     z mieszkańcami

Smart City to kompleksowe 
rozwiązania poprawiające jakość 
życia w miastach poprzez uspraw- 
nienie ruchu, zmniejszenie  
zużycia energii oraz poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców. 



 
Obecnie prowadzimy prace na 10 największych  
lotniskach w Polsce, a suma wartości realizowanych  
kontraktów w tym obszarze przekroczyła 350 mln zł.

 

PARTNERZY
Współpracujemy z ponad 40 partnerami w sektorze 
infrastruktury lotniczej. Są to m.in. firmy: Idman, 
Lucebit, ADB, Dimark, Eaton, Schneider Electric  
–Telvent, Selex-Gematronik, INDRA Sistemas,  
Boschung Mecatronic AG, Smiths Detection, Logan.

ODBIORCY
Odbiorcami naszych usług są zarówno największe  
w kraju, jak i mniejsze lotniska, wymagające moderni-
zacji, integracji istniejących systemów z nowymi, bądź 
zaprojektowania i zbudowania nowych elementów 
infrastruktury lotniczej. Kompleksowo realizujemy 
również lądowiska dla śmigłowców.

Niezawodne środowiska operacji lotniczej budujemy  
w oparciu o specjalistyczne systemy odprawy  
i ochrony pasażerów oraz samolotów. Nasze działania 
obejmują: realizację, integrację, modernizację  
i serwis. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, pomagamy 
inwestorom w uzyskaniu środków unijnych na realizację 
projektów.

Oferujemy kompleksowe usługi wdrożeniowe, 
obejmujące:

 › systemy oświetlenia nawigacyjnego  
w zakresie lotnisk i lądowisk

 › systemy bagażowe BHS (Baggage Handling 
Systems)

 › systemy FIS/FIDS (Flight Information System)

 › systemy osłony meteorologicznej AWOS (Auto-
mated Weather Observing System)

 › systemy radionawigacji (ILS/DME/DVOR)

 › systemy radiokomunikacji

 › systemy ostrzegania przed oblodzeniem drogi 
startowej (Ice Alert)

 › zintegrowane systemy bezpieczeństwa

 › projektowanie i budowę stacji radarów  
pogodowych

              osłona 
     meteo

oświetlenie      
     nawigacyjne

BHS 
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Airport Automation

      lądowiska      
   helikopterów

Rozwiązania dla lotnictwa obejmują 
infrastrukturę lotniskową, systemy 
wspomagania i zarządzania termi-
nalami lotniczymi oraz lądowiska 
dla śmigłowców.

DVOR

DMS
EDS

ILS



Grupa Kapitałowa QUMAK

Star ITS to firma składająca się z wykwalifikowanych inżynierów 
ruchu, analityków i informatyków działająca w szeroko pojętej 
sferze Inteligentnych Systemów Transportowych. W swoim 
zakresie firma odpowiada za kompleksowe wdrożenie, kalibrację 
i utrzymanie systemów sterowania i zarządzania ruchem.

Rozwiązania Star ITS zwiększają bezpieczeństwo ruchu drogo-
wego, jego płynność, a co za tym idzie wygodę podróżujących. 
Obniżają również koszty utrzymania ponoszone przez miasta. 
Firma zajmuje się zarówno transportem indywidualnym, jak  
i zbiorowym we wszystkich jego formach, począwszy od ruchu 
rowerowego po linie kolei podmiejskich.

Spółka realizuje jedno z największych zadań dotyczących Inteli-
gentnych Systemów Transportowych - nie tylko w skali kraju, ale 
i Europy. Jest nim Zintegrowany System Zarządzania Ruchem 
TRISTAR obejmujący obszar Gdyni, Sopotu i Gdańska.

Spółka SKYLAR koncentruje swoje działania w sektorze infra-
struktury lotniczej. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania  
dla portów lotniczych, usprawniające ich funkcjonowanie  
i zapewniające komfort podróżującym oraz bezpieczeństwo 
startujących i lądujących samolotów. Firma współpracuje 
zarówno z obiektami cywilnymi jak i wojskowymi.

Przedmiotem jej działalności jest projektowanie, wdrażanie  
i obsługa serwisowa systemów nawigacyjnych (świetlnych  
i radiowych typu ILS/DME DVOR/DME), systemów osłony meteo 
(stacje radarowe, AWOS, Ice-Alert), modernizacja i serwis sys-
temów radiokomunikacji. Skylar oferuje również kompleksową 
realizację systemów bagażowych BHS (Baggage Handling  
Systems) oraz systemów prześwietlarek do wykrywania 
materiałów niebezpiecznych (EDS).

Spółka MAE Multimedia Art & Education to nowoczesna pra-
cownia projektowo-realizacyjna oferująca pełny pakiet usług  
w obszarze technik ekspozycyjnych i multimedialnych dla  
podmiotów prywatnych i publicznych, przede wszystkim  
muzeów i centrów nauki.

Firma oferuje kompleksowe prowadzenie procesu tworzenia 
wystawy od etapu koncepcyjnego przez projekt wykonawczy, 
scenariusze wystawiennicze, wdrożenie po serwis i utrzymanie. 
Wśród szczegółowych kompetencji firmy można wymienić m.in. 
projektowanie i produkcję treści multimedialnych, tworzenie 
aplikacji mobilnych, projektowanie ścieżek zwiedzania opartych 
o  eksponaty interaktywne, realizacje scenograficzne i audio-
wizualne. W swoim portfolio spółka posiada zarówno duże, 
wielobranżowe realizacje, jak i mniejsze projekty wystawiennicze 
i multimedialne.

MAE
MULTIMEDIA ART EDUCATION
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www.qumak.pl

Centrala w Warszawie 
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