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oinfał
hfar sp. z o.o. jest dostawcą innowacyjnych rozwiązań wspierających efektywne zarządzanie
przedsiębiorstwem. obejmuje ono kompIeksowe oprogramowanie, know-how oraz ustugi z zakresu Business
Intelligence, Enterprise Resource Planning Scorecarding i Controllingu. Firma z sukcesem funkcjonuje na
rynku już od 8 |at, dostarczając zaawansowane rozwiązania ispecja|istyczną wiedzę firmom z całego kraju.
Rozwiązania |nfaru pomagajq osiqgnąć maksimum korzyści, ptynqcych z zarządzania informacjq i efektywnie
przetamywać bariery techno|ogiczne związane z dostępem do danych.

|nfar oferuje wsparcie w zakresie wszystkich etapów, związanych z wdroźeniem systemów ana|itycznych,
w tym: obsługę przedwdrożeniową, ana|izę biznesową itechnicznq, prace wdrożeniowe, szko|enia i opiekę
powdrożeniową projektów.

starajac się podążać za oczekiwaniami k|ientów, firma pĄektuje oprogramowanie, rea|izu.jqce różnorodne
potrzeby biznesowe, uwzg|ędniające specyfikę wymagań stawianych przez branżrc, uźytkowników, a
także kierownictwo firm. Wśród projektów wykonanych przez konsu|tantów |nfar zna|eźć można m'in.
oprogramowanie do: zarzqdzania obiegiem informacji, wyszukiwania iprzeg|qdania dokumentów, integracji
rozproszonych danych pochodzących ż jednostek podrzędnych, zarządzania wymianą informacji pomiędzy
nieza|eżnymi podmiotami, definiowania p|anów ibudżetów, zarządzania rabatami dla kontrahentów.

Przy rea|izacji powierzonych nam projektów |nfar kieruje się przede wszystkim chęcią osiqgnięcia
przewagi nad konkurencjq oraz osiągnięciem najwyższych wskaźników zwrotu z inwestycji Ro|.

Koncepcja projektowanych i wdrażanych przez zespót |nfaru hurtowni danych pozwa|a na: otrzymywanie
na czas aktua|nych informacji, tworzenie przekrojowych ana|iz danych, szybkie reagowanie na pojawiające

prob|emy i moż|iwość ich szybkiego rozwiqzania, moż|iwość prowadzenia prognoz,,co by byto gdyby,,,
ie czytelności danych, łatwe sporzqdzanie dowoInych raportów.

Roman Fe]ste], Prezes Zarządu |nfar sp' z o.o.

Tytut Krajowego Lidero lnnowacji i Rozwoju w zokresie lT jest dla nas powodem do
zadowolenio oraz najwyższym dowodem noszej Wtrwałości, zoangażowonio orozwiedzy,
Wkorzystywonych w codziennej pracy no rzecz firmy. lnnowocje postrzegamy w lnJarze w
kontekście odejścia od obowiqzujqcych standardów ku nowoczesności i kreotywności. To
prowdopodobnie dlotego projektowone przez nas systemy klosy Bl chorokeryzujq się takq
niezowodnościq i cieszq się uznaniem wśród dotychczasowych użytkowników. Pozwdloiq
one na bezpieczne, efektywne oraz zrównoważone zorzqdzonie przedsiębiorstwem, stając
się jednocześnie noturalnym repozytorium wszystkich przechowywonych i przeworzanych
donych,


