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Kiedy ponad 25 lat temu zakładałem jeden z pierw-

szych startupów IT w Polsce wierzyłem, że przyszło-

ścią informatyki jest oprogramowanie. Dlatego zapra-

gnąłem zbudować silną polską firmę software'ową. 

Doskonale wiedziałem, że takie firmy z powodzeniem 

funkcjonują w innych krajach, zwłaszcza w Europie 

Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. 

W pierwszych latach działalności skupialiśmy się na 

intensywnym rozwoju w Polsce, którego punktem 

zwrotnym był debiut Asseco Poland w 2004 roku 

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Dzięki temu pozyskaliśmy kapitał, który umożliwił nam 

dalszy rozwój oraz ekspansję zagraniczną. 

Tak rozpoczął się projekt budowy Grupy Asseco – 

międzynarodowej federacji firm, będącej alternatywą 

dla wielkich korporacji IT. Spółki z Grupy połączone są 

nie tylko wspólnymi celami biznesowymi, ale przede 

wszystkim wizją, wartościami oraz partnerskimi rela-

cjami. Stawiamy na swobodę działania, przedsiębior-

czość oraz świetną znajomość lokalnych rynków. 

Podchodzimy odpowiedzialnie do biznesu – płacimy 

podatki w miejscach uzyskiwania przychodu oraz 

wspieramy lokalne społeczności. Jestem przekonany, 

że właśnie taki model działalności pozwala na długo-

falowy, stabilny rozwój we współczesnym świecie.

Dziś Asseco jest nie tylko największą firmą IT w Polsce 

i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ale przede 

wszystkim globalnym graczem, obecnym w ponad 

50 państwach. Rozwijamy się zarówno organicznie, 

jak i poprzez akwizycje, których dokonaliśmy od 2004 

Adam Góral
Prezes Zarządu Asseco Poland

roku już ponad 65. Stale wzmacniamy nasze kompe-

tencje sektorowe oraz poszukujemy innowacyjnych 

rozwiązań - tylko w 2017 roku przeznaczyliśmy na R&D 

129,2 mln euro. Dzięki temu tworzymy nowoczesne 

produkty, które zyskują uznanie klientów z całego 

świata. 

Jesteśmy stabilną firmą, która od lat tworzy wartość 

dla swoich akcjonariuszy. W 2017 r. przychody Grupy 

Asseco ze sprzedaży przekroczyły 7,8 mld zł, z czego 

80% pochodziło z działalności międzynarodowej.

Jako lider miałem ogromne szczęście do ludzi, 

z którymi przyszło mi budować naszą Grupę. Mam 

tu na myśli zespół ciężko pracujących osób, które 

wierzą w sens tego, co robimy i od wielu lat realizują, 

wydawałoby się niewykonalne wyzwania. Jednak nie 

bylibyśmy czołowym producentem oprogramowania 

w Europie, gdyby nie zaufanie naszych klientów i part-

nerów biznesowych.  
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Od startupu
do globalnej firmy IT.

Kiedy ponad 25 lat temu zakładałem jeden 
z pierwszych startupów IT w Polsce wierzyłem, 
że przyszłością informatyki jest oprogramowanie.
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4800
W tym

w obszarze R&D

+24 000
Zatrudniamy

osób

przychodu  
w 2015 r.

2 mld
prawie
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przychodu  
w 2017 r.

2 mld €
Prawie Nasze spółki są notowane na

Warszawskiej Giełdzie   
Papierów Wartościowych,  
NASDAQ i Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Tel Awiwie

doświadczenia milionów EURO
na Badania i Rozwój
w 2017 r.

25  lat
Ponad

wśród producentów 
oprogramowania  
w EuropieNr 665

Ponad

udanych akwizycji 
od 2004 r.

Z naszych systemów korzystają m.in. banki, firmy energetyczne i telekomunikacyjne, sektor publiczny oraz 

ochrony zdrowia. Wiemy, że nie możemy zawieść i bierzemy pełną odpowiedzialność za projekty, które 

realizujemy. W ten sposób od lat budujemy zaufanie i wartość Asseco.

Stale podnosimy swoje kompetencje i inwestujemy w prace badawczo-rozwojowe, ponieważ najważ-

niejszy jest dla nas sukces naszych klientów. Takie podejście do prowadzenia biznesu pozwoliło nam 

osiągnąć pozycję lidera rynku w Polsce, Izraelu, Europie Południowo-Wschodniej oraz Europie Centralnej.

Grupa Asseco  jest wszędzie tam, gdzie technologia i biznes łączą się z codziennym życiem. Jesteśmy fede-

racją spółek działających na całym świecie. Na jej czele stoi Asseco Poland, które jest jednym z pierwszych 

startupów, założonych w Polsce. 

Wierzymy, że wspólnie z naszymi klientami możemy poprawić komfort funkcjonowania wielu ludzi. Wyko-

rzystujemy swoje kompetencje oraz doświadczenie, aby tworzyć oprogramowanie, które realnie wpływa na 

teraźniejszość i przyszłość.

Oprogramowanie, które zmienia rzeczywistość.

129,2
Przeznaczyliśmy

Jesteśmy obecni
w ponad

50
krajach
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Asseco jest działającą globalnie federacją firm, w której liczą się partnerskie zasady współpracy oraz 

umiejętność skutecznego działania na lokalnych rynkach. Świetnie rozumiemy specyfikę krajów, w których 

prowadzimy działalność. Tworzymy produkty rozpoznawalne i godne zaufania, które w połączeniu z dobrą 

znajomością klientów i ich otoczenia, pozwalają nam z powodzeniem realizować nawet największe 

projekty. Stawiamy na odpowiedzialne podejście wobec naszych pracowników, klientów, kontrahentów, 

a także państw, w których działają nasze spółki.
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Jesteśmy międzynarodową 
federacją firm.
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Guy Bernstein  
Chief Executive Officer, Formula 
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Zbigniew Pomianek 
Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland

Nasza siła
tkwi w ludziach. 
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Budowa międzynarodowej firmy IT stała się możliwa dzięki debiutowi Asseco Poland w 2004 roku na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie jesteśmy największą polską firmą informatyczną 

notowaną na warszawskim parkiecie i należymy do WIG30. 

Dziś spółki z Grupy Asseco są notowane na giełdach papierów wartościowych nie tylko w Polsce, ale 

także w Izraelu i USA. Przekłada się to na transparentność prowadzonego biznesu oraz koncentrację na 

efektywności podejmowanych działań. Dzięki temu stale tworzymy wartość dla naszych akcjonariuszy.

NASDAQ,  
Giełda Papierów  
Wartościowych  
w Tel Awiwie: 

 ■Formula Systems

 ■Sapiens 

 ■Magic Software

Giełda Papierów  
Wartościowych  
w Tel Awiwie: 

 ■Matrix

Pozostali

NN OFE

PZU OFE

Adam Góral

Aviva OFE

Asseco 
Poland€ > 1 mldKapitalizacja  

rynkowa

Dbamy o stały wzrost osiąganych  
wyników finansowych.

wszystkie spółki zależne  
notowane na giełdach*> 2,5 mld

CAGR 2007 - 2017: 9.5%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

585

237

494 526 566
645 652 599 637

745
769

CAGR 2007 - 2017: 19.8%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7932

7831

1282
2787 3050 3238

4960 5529 5780 6232
7256

7932

Przychody  

(mln PLN)

Zysk operacyjny 

(mln PLN)

0,55 PLN
DY: 1,1%

1,03 PLN
DY: 1,4%

1,47 PLN
DY: 3,1%

1,80 PLN
DY: 2,9%

2,19 PLN
DY: 4,1%

2,41 PLN
DY: 5,0%

2,60 PLN
DY: 5,7%

2,90 PLN
DY: 6,3%

3,01 PLN
DY: 5,0%

3,01 PLN
DY: 5,9%

3,01 PLN
DY: 6,3%**

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

33 mln PLN

70 mln PLN

100 mln PLN

140 mln PLN

170 mln PLN

200 mln PLN
216 mln PLN

241 mln PLN 250 mln PLN 250 mln PLN 250 mln PLNKonsekwentnie realizujemy  
politykę dywidendową.

Ponad 1,67 mld zł
wypłaconych dywidend 

Tworzymy wartość 
dla naszych akcjonariuszy.

Akcjonariat
Asseco Poland:

Wróć do spisu treści

65,03%

5,03%

5,16%

9,74%

15,04%

* Kapitalizacja rynkowa na dzień 22 marca 2018 roku, dla 100% spółek zależnych Asseco Poland

*Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za 2017 rok.
** Stopa dywidendy na dzień 15.03.2018 roku.
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Giełda Papierów  
Wartościowych  
w Warszawie: 

 ■Asseco Poland

 ■Asseco Business Solutions

 ■Asseco South Eastern Europe



Grupa Asseco tworzy innowacyjne rozwiązania IT, które realnie wpływają na otaczającą nas rzeczywistość. 

Dostarczane przez nas produkty oraz usługi, podnoszą komfort i zapewniają bezpieczeństwo milionów 

osób na całym świecie. Wykorzystujemy nasz sektorowy i międzynarodowy know-how, a także doświad-

czenie, by sprostać stale rosnącym oczekiwaniom klientów. Dzięki temu od lat skutecznie usprawniamy 

działanie setek firm i organizacji na całym świecie.

Jesteśmy ekspertem 
w sektorach.

Specjalizacja 
w kluczowych sektorach.

Fundusze inwestycyjne

Systemy Informacji Geogra�cznej

(GIS)
Firmy leasingowe i faktoringowe

Handel i usługi

Administracja centralna

i samorządowa

Przedsiębiorstwa produkcyjne

Ochrona zdrow
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a Bankowość i Finanse

Administracja Publiczna

Zdywersyfikowana struktura sprzedaży
Grupy Asseco w 2017 roku:

Obszary działalności:

Aplikacje
ERP

Business
Intelligence

Własne
oprogramowanie BezpieczeństwoInfrastruktura IT

Administracja PublicznaSprzęt i Infrastruktura

PrzedsiębiorstwaOprogramowanie i usługi firm trzecich

Bankowość i FinanseWłasne oprogramowanie i usługi

80%

8%

12% 21%

40%

39%
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Jesteśmy międzynarodową 
federacją firm.
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ponad 50% banków 

w Polsce

ponad 50% banków 

w Czechach i na Słowacji

30% banków 

w Rosji i WNP

ponad 75% banków 

na Bałkanach

ponad 50% banków 

w Izraelu
80% rynku systemów 
core'owych  w Angoli 

w Polsce, Portugalii, Rosji, na 
Bałkanach i Słowacji, a także 
w Danii, Izraelu oraz Czechach

Bankowość.

Nowoczesna bankowość towarzyszy klientowi przez całą dobę, 
niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Rolę klasycznych placówek 
przejmują rozwiązania mobilne oraz bankowość internetowa, które 
muszą być proste w obsłudze, wygodne i bezpieczne. Zarówno 
klienci banków komercyjnych,  jak i spółdzielczych oczekują oferty, 
dostosowanej do ich aktualnych potrzeb. Asseco ma wieloletnie 
doświadczenie w tworzeniu oprogramowania, dzięki któremu banki 
mogą być zawsze tam, gdzie ich klient. 

Centra
kompetencyjne

Pełen zakres 
wymagań banków:

 ■ Centralne systemy bankowe

 ■ Rozwiązania omnikanałowe  

i mobilne

 ■ Zarządzanie ryzykiem  

oraz compliance

 ■ Oprogramowanie dla domów  

maklerskich i usług powier-

niczych

Obsługujemy płatności dla

banków na świecie

osób dedykowanych obszarowi 
usług płatniczych

Przetwarzamy:

terminali POS

obsługujemy

> 400 000 

bankomatów i kiosków
multimedialnych

> 8000 
> 500 mln

w 25 bankach 
w Europie

transakcji płatniczych

Płatności.

Pieniądz nigdy nie śpi. W XXI w. słowa te nabierają szczególnego 
znaczenia, kiedy sieć elektronicznych płatności oplata cały świat 
i jest aktywna każdego dnia przez całą dobę. Niezależnie od 
tego, czy do zawarcia transakcji dochodzi w klasycznym sklepie 
czy w wirtualnej przestrzeni, obie jej strony oczekują, że zlecone 
płatności zostaną zrealizowane szybko i bezpiecznie. Asseco tworzy 
rozwiązania dedykowane tradycyjnemu handlowi i e-commerce 
oraz zarządzaniu płatnościami, bankomatami oraz automatycznymi 
systemami transakcyjnymi. Zakupy z nami zawsze są udane.

Wachlarz autorskich produk-
tów dla sektora płatności:

 ■Wsparcie e-commerce

 ■ Rozwiązania do płatności 

mobilnych

 ■ Karty płatnicze, zarządzanie  

transakcjami

 ■ Zarządzanie bankomatami, 

automatami kasjerskimi,  

kioskami multimedialnymi  

oraz terminalami POS

Na Bałkanach i w Centralnej 
Europie oraz w Hiszpanii

Centra
kompetencyjne

Silny
udział 
w rynku

krajachw 30

osób dostarczających 
oprogramowanie
i usługi dla banków 

spółdzielczych
w Polsce

obsługujemy

> 300
banków

 ■ 90% transakcji 3D Secure  
w Turcji

 ■ 15 milionów transakcji  
e-commerce dokonanych 
kartą płatniczą miesięcznie

> 4000 obsługujemy

>400
17



Ubezpieczenia.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Ta prosta zasada dotyczy nie tylko 
systemów informatycznych, ale także codziennego życia milionów 
ludzi – ich pieniędzy, nieruchomości, samochodu, a także zdrowia. 
Jako jeden z największych na świecie dostawców oprogramowania dla 
branży ubezpieczeniowej, dobrze to rozumiemy. Dlatego też nieustannie 
rozwijamy swoje kompetencje i dostarczamy klientom narzędzia, 
umożliwiające prowadzenie kompleksowej obsługi kanałów sprzedaży, 
optymalizację oferty oraz administrację polisami.

Kompetencje w obszarach:

 ■Ubezpieczeń osobistych 

i nieruchomości

 ■Ubezpieczeń zdrowotnych

 ■Ubezpieczeń na życie

Centra
kompetencyjne

firm ubezpieczeniowych  

i reasekuracyjnych z całego  

świata współpracuje z Grupą Asseco

wśród światowych dostawców  
oprogramowania dla branży  
ubezpieczeniowej

w Danii, Europie Centralnej 
i Izraelu z ponad 30-letnim 
doświadczeniem

2000  
  osób

pracujących dla sektora 
ubezpieczeniowego

Największy dostawca oprogramowania 
dla sektora Administracji Publicznej*

*źródło: raport Computerworld Top 200 za 2016 r. 

Administracja
Publiczna.

Nowoczesne rozwiązania informatyczne pozwalają budować 
przyjazne państwo. Tam, gdzie komfort i wygoda obywatela są jednym 
biegunem, drugim jest bezpieczeństwo systemów przetwarzających 
wrażliwe dane. Grupa Asseco od lat tworzy rozwiązania szyte na 
miarę dla administracji centralnej oraz zaawansowane produkty dla 
administracji samorządowej, spełniające najwyższe wymagania 
w  zakresie bezpieczeństwa. Jesteśmy dostawcą, na którym można 
polegać i jednocześnie zaufanym partnerem instytucji publicznych.

Różnorodna oferta dla sektora 

publicznego: 

 ■Autorskie rozwiązania  

dla administracji centralnej

 ■Zaawansowane produkty  

dla administracji   

samorządowej

w Polsce, Izraelu, Słowacji, 
Czechach, Serbii i na Litwie

Centra
kompetencyjne

dostawców 
oprogramowania

dla sektora publicznego 
w Europie Centralnej 
i Wschodniej

Prowadzimy 
wieloletnią współpracę 
z instytucjami 
zajmującymi się 
ubezpieczeniami 
społecznymi  (np. ZUS)

>1000  
  osób

pracujących przy  
projektach dla  
administracji publicznej

Pracujemy z > 320
200

instytucjami

samorządami w Polscew tym ok.

używa rozwiązań Asseco do 
zarządzania dyrektywą Solvency II

> 60 firm 
w Europie

19 20



Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IT sektor ochrony zdrowia wchodzi 
w XXI wiek. Zarządzanie pracą placówki medycznej, obiegiem 
dokumentów oraz procesem leczenia za pomocą przyjaznego systemu 
informatycznego przekłada się na skuteczniejsze leczenie, a także 
większy komfort pacjentów oraz personelu. Gdy potrzebna jest trafna 
diagnoza i wszczepienie oprogramowania, na którym można polegać 
na pomoc przychodzi Asseco. Dotyczy to małych gabinetów lekarskich, 
dużych szpitali, a także rozwiązań na poziomie regionalnym i centralnym.

 ■Dedykowane, unikatowe i kom-
pleksowe systemy oraz projekty 
E-zdrowia dla rządu
 ■Centralne system transakcyjne, 
portale oraz systemy zarządzania 
obiegiem dokumentów dla ubez-
pieczeń zdrowotnych (DMS)
 ■ Szpitalne Systemy Informacyjne 
(HIS), systemy dla gabinetów lekar-
skich (GP), elektroniczna dokumen-
tacja medyczna

Tworzymy autorskie   
rozwiązania:

Centra
kompetencyjne

w Polsce, Europie 
Centralnej i Izraelu

Opieka
Zdrowotna.

Tworzymy 
rozwiązania 
dla ministerstw 
oraz funduszy 
zdrowia

pracujących nad  
tworzeniem rozwiązań  
dla opieki zdrowotnej 

Obronność  
i Służby mundurowe.

Ruchy migracyjne, terroryzm, cyberprzestępczość i ataki na 
infrastrukturę krytyczną. Początek XXI w. rodzi poważne wyzwania, 
z którymi zmagają się państwa i służby mundurowe na całym 
świecie. W odpowiedzi na ich potrzeby, Grupa Asseco oferuje 
wachlarz rozwiązań przyczyniających się do wzmacniania 
bezpieczeństwa poprzez łączenie go z najnowszymi dostępnymi 
technologiami. Od ponad 40 lat zdobywamy doświadczenie na 
międzynarodowych rynkach w sektorze obronności i jesteśmy 
zaufanym partnerem agencji o globalnym zasięgu.

 ■Zarządzania infrastrukturą 

krytyczną

 ■Cyberbezpieczeństwa 

i obronności

 ■Rozwiązań dla służb   

mundurowych

 ■Dowodzenia i Kontroli

Oferujemy systemy  
w obszarze:

w Polsce i Izraelu

Centra
kompetencyjne

Certyfikaty  jakości  
ISO 9001: 2000  

AQAP 2110: 2009

Lider
sektorowy 
w Polsce
i Izraelu

352 klientów 
na całym 
świecie

ukończonych projektów
dla NATO oraz agencji
Unii Europejskiej

Obsługujemy ponad 470 szpitali z Polski, Czech,  

Słowacji i Węgier

Ponad 64 000 klinik, przychodni i gabinetów lekarskich korzysta  

z rozwiązań Asseco

Realizujemy projekty z zakresu e-zdrowia, które wdrażają Urzędy

Marszałkowskie i Wojewódzkie w ramach projektów regionalnych

Największy dostawca IT dla 
sektora opieki zdrowotnej 
w Polsce*

* źródło: raport Computerworld Top 200 za 2016 r.

>400  
osób

Nasz system Bank Krwi działa w 19 Centrach Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa, a pozostałe 3 wspieramy w innym zakresie

>30
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O prądzie myślimy najczęściej dopiero wtedy, gdy go nie ma. Tymcza-
sem bez niego, nowoczesne społeczeństwa nie mogłyby normalnie 
funkcjonować. Dlatego tak ważne jest, by spółki energetyczne miały 
dostęp do technologii godnych zaufania. Systemy Asseco wspierają 
wszystkie procesy związane z zarządzaniem dystrybucją energii elek-
trycznej, zarządzaniem kapitałem oraz z obsługą klienta. Połączenie 
naszego doświadczenia i wiedzy eksperckiej, stawia nas w pozycji pre-
ferowanego partnera większości spółek energetycznych działających 
w Polsce i pozwala rozwijać obecność na rynkach międzynarodowych.

 ■Spółek obrotowych

 ■Dystrybutorów energii

 ■Firm zajmujących się obsługą 

klienta

Tworzymy kompleksowe  
rozwiązania IT dla:

Energetyka 
i Gazownictwo.

Współpracujemy 
z klientami od roku

Jesteśmy obecni w

europejskich 
państwach

opiekuje się naszymi  
rozwiązaniami IT dla  
sektora utilities

AUMS znalazł się w raporcie firmy badawczej Gartner pt.  
„Magic Quadrant for Utilities Customer Information Systems”

Jesteśmy liderem
polskiego rynku

Flagowy produkt:

> 350
specjalistów

generuje 60%
rachunków za prąd  
wystawianych  
w Polsce

Telekomunikacja 
i Media.

Telekomunikacja to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających 
się dziedzin na świecie. Stoją przed nią zarówno wyzwania 
infrastrukturalne, jak i konieczność nieustannego podnoszenia 
jakości oferowanych usług oraz wzbogacania swojej oferty. Na tym 
konkurencyjnym rynku Asseco oferuje systemy wspomagające 
sprzedaż oraz nowoczesną obsługę klientów. Są one wykorzystywane 
przez największe działające w Polsce firmy telekomunikacyjne 
i medialne. 

 ■ CRM – klienci B2C i B2B
 ■ E-commerce
 ■ Billingu oraz Customer Finance  
Management

 ■ Wykrywania błędów i nadużyć oraz 
Systemów Ochrony Przychodów

 ■ Katalogów Produktów
 ■ Customer Self Management
 ■ webMethods
 ■ Centrów danych

Nasza oferta wspiera wszystkie 
procesy dla:

Centra
kompetencyjne

w Polsce i Izraelu

udział w rynku  
systemów 
billingowych  
dla operatorów  
telekomunikacyjnych

wyspecjalizowanych
w pracy dla sektora 
telekomunikacji  
i mediów

> 250  
pracowników

Centra
kompetencyjne

w Polsce, Niemczech 
i Czechach

1989
7
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O sukcesie każdego biznesu decyduje podejmowanie dobrych decyzji 
i wykorzystanie właściwych narzędzi. Oferta Grupy Asseco w zakresie 
rozwiązań klasy ERP wspiera wszystkie procesy dla mikro, małych 
i średnich firm oraz największych przedsiębiorstw. Wykorzystanie 
naszych kompetencji eksperckich z wielu rynków stawia nas w pozycji 
jednego z liderów rynku w Europie Centralnej.

 ■Autorskie oprogramowanie

 ■Oprogramowanie firm 

trzecich

 ■Usługi konsultingowo- 

-wdrożeniowe 

Szeroki wachlarz rozwiązań 
i usług w obszarze ERP:

w Polsce, Izraelu, 
Niemczech, Słowacji   
i w Czechach

Centra
kompetencyjne

aktywnych użytkowników
naszych aplikacji

30 000

Nasze rozwiązania  
wdrożono w

40 krajach

Wśród 
naszych 
klientów jest

2500 
średnich 

7000  

małych firm

> 1700 specjalistów
opiekujących się naszymi rozwiązaniami

Business
Intelligence.

Już Arystoteles mówił, że prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. 
Jednak posiadanie szczegółowych danych to jedno, a wyciągnięcie 
z nich wartościowych wniosków, to drugie. Rozwiązania Business 
Intelligence oferowane przez Asseco pomagają menedżerom 
przekształcać posiadane informacje w wiedzę pozwalającą 
podejmować właściwe decyzje. To szczególnie ważne w świecie 
biznesu, w którym efektywne działanie wspierać powinna szybka 
analiza posiadanych informacji oraz ich właściwa interpretacja.

 ■ Hurtownie danych dla wszystkich  
segmentów biznesu

 ■ Profesjonalne usługi konsultingowe
 ■ Autorskie rozwiązania dla instytucji 
finansowych

 ■ Obowiązkowe raportowanie i syste-
my AML (Anti-Money Laundering)

 ■ Wdrażanie oprogramowania firm 
trzecich

Kompleksowa oferta  
oprogramowania i usług BI:

Klienci w ponad krajach

w Polsce i na Bałkanach

Centra
kompetencyjne

200  
osób

Ponad

dedykowanych obszarowi 
Business Intelligence

banków w Polsce i Europie 
Południowo-Wschodniej 
korzysta z rozwiązań klasy BI 
wdrożonych przez Asseco

Narodowego  
Banku  
Polskiego

Rozwiązania
klasy ERP.

Współtworzenie  pierwszej  
hurtowni danych dla

1025 26



Niezależnie od tego, czy myślimy o inteligentnych miastach, czy syste-
mach działających w chmurze, infrastruktura odgrywa pierwszoplanową 
rolę w ich budowie oraz utrzymaniu. Asseco oferuje pełne spektrum 
usług w zakresie projektów infrastrukturalnych i jest wiodącym integra-
torem IT na polskim rynku.

 ■Technologie Informacyjne 
i Komunikacyjne (ICT)

 ■Budowę, modernizację,  
utrzymanie i rozwój Centrów 
Przetwarzania Danych (CPD)

 ■Cloud Computing w modelu 
publicznym, prywatnym lub 
hybrydowym

 ■Platformę do zarządzania 
Smart Cities oraz Inteligentne 
Systemy Transportowe (ITS)

 ■Budowę sieci teletransmi-
syjnych o zasięgu lokalnym, 
miejskim, powiatowym lub 
wojewódzkim

Nasza oferta obejmuje m.in.:

Infrastruktura.

4000  
certyfikowanych
specjalistów

Ponad

Wiodący 
dostawca usług 
infrastrukturalnych oraz 
integrator IT 
w Polsce

SAP,
Microsoft
oraz Oracle

Dedykowane centra
doskonałości dla:

Bezpieczeństwo informatyczne to jedno z ważniejszych wyzwań  
współczesnego świata. Masowe upowszechnienie wykorzystania 
nowoczesnych technologii przez państwa, przedsiębiorstwa oraz 
indywidualnych użytkowników rodzi coraz poważniejsze zagrożenia.  
W Asseco patrzymy na bezpieczeństwo szeroko, a nie tylko z poziomu 
pojedynczych rozwiązań. Rozumiemy je jako bezpieczeństwo firm 
z poszczególnych sektorów, ochronę infrastruktury krytycznej, 
a także stabilność oraz ciągłość działania największych systemów IT 
w państwie. We wszystkich tych obszarach kluczowe jest  skuteczne 
zabezpieczenie przetwarzanych danych.

Administracji centralnej 
i samorządowej

Wojska i Służby 
mudurowych

Organizacji 
międzynarodowych

Przedsiębiorstw

Energetyki

Instytucji finansowych

Opieki zdrowotnej

Telekomunikacji

Jesteśmy sprawdzonym 
partnerem dla:

Bezpieczeństwo.

w Polsce, Izraelu, Turcji, 
Chorwacji i na Słowacji 

Centra
kompetencyjne

międzynarodowego   
doświadczenia w obszarze 
bezpieczeństwa i obronności

wśród producentów 
oprogramowania 
dla sektora publicznego w Polsce

jest liderem sprzedaży certyfikatów SSL w Polsce

obsługuje większość polskiego rynku usług kwalifikowanych

Centrum Certyfikacji

dla agencji Unii 
Europejskiej oraz 
NATO

ukończonych  
projektów 

>30 40 lat

umów partnerskich

największymi
dostawcami IT

z

130

60
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Nasze
wartości.

Szacunek. Zaangażowanie.

Skuteczność. Jakość.

Odpowiedzialność.

Profesjonalizm.

W pełni angażujemy się w realizowane projekty i zawsze wysoko stawiamy sobie 

poprzeczkę. Łączymy nasze wartości z unikalnym doświadczeniem i wiedzą ekspercką. 

Nie poddajemy się tam, gdzie inni rezygnują. Największą satysfakcję daje nam sukces 

naszych klientów.

Wymagamy od siebie oraz innych 
zaufania, uczciwości i wzajemnego 
szacunku.

W pełni angażujemy się w każdy 
projekt, a największą satysfakcję 
daje nam sukces naszych klientów.

Ambitnie i konsekwentnie dążymy 
do realizacji naszego celu.

Stawiamy wysoko poprzeczkę dla 
jakości wszystkich naszych działań.

Bierzemy odpowiedzialność  
za naszą pracę i otoczenie, 
w którym działamy.

Stale podnosimy kwalifikacje i chętnie 
dzielimy się doświadczeniem.
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Autorskie 
oprogramowanie

Zrozumienie  
potrzeb klientów

Głęboka, branżowa 
wiedza ekspercka

Odpowiedzialność
społeczna

Globalna i lokalna
sieć partnerów biznesowych

Kompleksowa 
oferta usług

Elastyczne i partnerskie
podejście

Wysoka jakość 
produktów

Dlaczego
Asseco?
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Asseco Poland S.A.

ul. Olchowa 14
35-322 Rzeszów

Tel.: +48 17 888 55 55
Fax: +48 17 888 55 50
e-mail: info@asseco.pl 

asseco.pl
asseco.com

Oddział Warszawa
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Fax: +48 22 574 82 82 

C
P/11/2018




