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Prol rmy
Q wysoko wyspecjalizowane przedsiÚbiorstwo informatyczne, dostarczajÈce profesjonalne rozwiÈzania informatyczne dla
realizacji zadañ i procesów biznesowych,
Q kluczowe obszary rynku:
- sektor ubezpieczeñ spoïecznych
- przemysï
- administracja
- siedziba rmy: Bydgoszcz.

projektowanie i dostarczanie rozwiÈzañ
wspierajÈcych zarzÈdzanie procesami biznesowymi przedsiÚbiorstw i instytucji,
Q oferowanie w modelu informatycznej obsïugi zewnÚtrznej (outsourcingu IT) mocy
obliczeniowej i funkcjonalnoĂci profesjonalnego oĂrodka Centrum Przetwarzania
Danych (Data Center).
Q

Wysoka jakoĂÊ procesów i usïug
zgodnoĂÊ oferowanych przez ZETO Bydgoszcz SA usïug z wzorcami ITIL, tj. z kodeksem postÚpowania i zbiorem dobrych
praktyk dla dziaïów IT,
Q certykat Systemu ZarzÈdzania
Bezpieczeñstwem Informacji
ISO/IEC 27001:2005,
Q certykat Systemu ZarzÈdzania JakoĂciÈ
PN-EN ISO 9001:2001.
Q

Kluczowe kompetencje
Q tworzenie wysoko wyspecjalizowanych, dedykowanych produktów programistycznych oraz
usïugowych, gïównie dla sektora pañstwowych instytucji
ubezpieczeñ spoïecznych,
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dostarcza kompleksowe usïugi
informatyczne dla sektora
ubezpieczeniowego, administracji
publicznej i przedsiÚbiorstw
od 45 lat. Jest jednym z najbardziej doĂwiadczonych dostawców rozwiÈzañ informatycznych
w kraju.
GïÚboka wiedza sektorowa,
doskonaïe zaplecze sprzÚtowe
i lokalowe oraz posiadany majÈtek stanowiÈ gwarancjÚ bezpieczeñstwa, stabilnoĂci, a przede
wszystkim jakoĂci oferowanych
przez rmÚ usïug. Od momentu
powstania przedsiÚbiorstwo
koncentruje siÚ na tworzeniu
i rozwoju oprogramowania
wïasnego autorstwa
oraz na integracji, dostawie
i implementacji nowoczesnych
technologii informatycznych.

RozwiÈzania dla przedsiÚbiorstw
Od poczÈtku swojej dziaïalnoĂci na rynku
ZETO Bydgoszcz SA tworzy zaawansowane
oprogramowanie dla przedsiÚbiorstw. Nasze systemy wspomagajÈce zarzÈdzanie sÈ
skierowane do rm Ărednich i mniejszych.
Wyróĝnia je nowoczesna technologia, bardzo bogata funkcjonalnoĂÊ, a takĝe peïna
zgodnoĂÊ z obowiÈzujÈcymi regulacjami
prawnymi. Dostarczane przez nas rozwiÈzania nieustannie rozwijamy. Rozbudowujemy ich moĝliwoĂci, poprawiamy ergonomiÚ
pracy z nimi i ich wydajnoĂÊ. NajwaĝniejszÈ
propozycjÈ w naszej ofercie dla przedsiÚbiorstw jest zintegrowany System ZarzÈdzania PrzedsiÚbiorstwem STER.ERP. Jest to
nasze autorskie oprogramowanie klasy MRP
II / ERP. W tej dziedzinie posiadamy bogate
doĂwiadczenie, a produkty optymalizujemy
i dedykujemy róĝnym grupom oraz prolom
klientów. StÈd ich uĝytkownikami mogÈ byÊ
przedsiÚbiorstwa produkcyjne, handlowe
i usïugowe oraz jednostki budĝetowe.
System STER.ERP to zaawansowane rozwiÈzanie o starannie zaprojektowanej ar-

chitekturze i funkcjonalnoĂci. Gwarantuje
on znaczÈcÈ poprawÚ obsïugi waĝnych
procesów wewnÚtrznych, a jego wdroĝenie
w przedsiÚbiorstwie pozwala osiÈgnÈÊ widoczne korzyĂci biznesowe.
RozwiÈzania dla administracji
Jednym z istotnych elementów strategii
ZETO Bydgoszcz SA jest aktywne wspieranie procesu budowania spoïeczeñstwa
informacyjnego. JesteĂmy autoryzowanym
partnerem najwaĝniejszych dostawców systemów informatycznych dla sektora administracji publicznej.
Sztandarowym rozwiÈzaniem w naszej ofercie dla administracji jest moduïowy, zintegrowany system informatyczny wspierajÈcy
obsïugÚ ustawowych zadañ jednostek samorzÈdu terytorialnego PUMA autorstwa ZETO
Olsztyn sp. z o.o.
Proponujemy równieĝ komplementarne rozwiÈzania dla administracji autorstwa ZETO
Lublin sp. z o.o. Najwaĝniejsze z nich to system elektronicznego obiegu dokumentów
el-Dok System oraz pakiet oprogramowania
el-UrzÈd kompleksowo realizujÈcy obsïu-

gÚ interesanta przez Internet. SÈ to jedne
z najbardziej zaawansowanych pod wzglÚdem funkcjonalnym systemów w kategorii
programów dla urzÚdów.
RozwiÈzania dla rm
ubezpieczeniowych
SpecjalnoĂÊ ZETO Bydgoszcz SA to dostawy pod klucz nowoczesnej technologii informatycznej, oprogramowania oraz
sprzÚtu komputerowego dla instytucji sektora ubezpieczeñ spoïecznych. W ostatnich
kilkunastu latach priorytetowym zadaniem
naszego przedsiÚbiorstwa jest tworzenie
i ciÈgïe dostosowywanie do zmieniajÈcych
siÚ przepisów oraz rosnÈcych potrzeb oprogramowania aplikacyjnego dla rm ubezpieczeniowych. W oparciu o merytoryczne
doĂwiadczenia powstaïe w okresie produkcji
i eksploatacji systemów ubezpieczeniowych,
wydajnÈ bazÚ sprzÚtowÈ, moĝliwoĂci dzisiejszych systemów operacyjnych oraz dostÚpnoĂÊ Ăwiatowej klasy systemów zarzÈdzania
bazami danych, ZETO Bydgoszcz SA opracowaïo informatyczne systemy Ăwiadczeñ
emerytalno-rentowych dla ZUS i KRUS.

NAGRODY / SPOECZNA ODPOWIEDZIALNO¥m BIZNESU

Nagrody i wyróĝnienia
PrzedsiÚbiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz SA osiÈga od wielu lat czoïowÈ lokatÚ w rankingu o tytuï „PrzedsiÚbiorstwo
Fair Play”, gdzie wyróĝniane sÈ rmy uczciwego biznesu. ZETO Bydgoszcz SA w ostatnich dziesiÚciu edycjach konkursu zdobyïo
kaĝdego roku Certykat PrzedsiÚbiorstwo
Fair Play, a takĝe ZïotÈ i PlatynowÈ StatuetkÚ PrzedsiÚbiorstwo Fair Play oraz kolejno BrÈzowy, Srebrny, Zïoty i Platynowy
Laur. W roku 2006 uhonorowano nas równieĝ tytuïem Gazela Biznesu, a w 2009
– Pracodawca Roku Regionu Kujawsko-Pomorskiego.
Spoïeczna odpowiedzialnoĂÊ biznesu
ZETO Bydgoszcz SA jest rmÈ profesjonalnÈ i odpowiedzialnÈ nie tylko w zakresie
prowadzonej dziaïalnoĂci gospodarczej. ZarzÈd przedsiÚbiorstwa z zaangaĝowaniem
wspiera lokalnÈ spoïecznoĂÊ, poĂród której
funkcjonuje i z której wywodzÈ siÚ pracownicy. Dlatego zadania wpisane w dziaïanie
rmy obejmujÈ dziaïalnoĂÊ spoïecznÈ i charytatywnÈ. ZETO Bydgoszcz SA od wielu
lat jest sponsorem Bydgoskiego Festiwalu

Aplikacje dedykowane, serwisy www
i portale korporacyjne
ZETO Bydgoszcz SA dysponuje wykwalikowanym zespoïem analityków i programistów, posiada bogate doĂwiadczenie
w projektowaniu i produkcji oprogramowania. Projektujemy i budujemy dedykowane
rozwiÈzania usprawniajÈce wybrane procesy w organizacji. Tworzymy aplikacje internetowe: serwisy www i rozbudowane portale
korporacyjne. Oprogramowanie
powstaje
w oparciu o indywidualne potrzeby Klienta,
zgodnie z modelem biznesowym jego rmy
lub instytucji. Oferowane rozwiÈzania dostarczamy kompleksowo - ïÈcznie z caïÈ infrastrukturÈ serwerowÈ, dostÚpowÈ i sieciowÈ.
Usïugi informatyczne, outsourcing IT,
Centrum Przetwarzania Danych
PrzedsiÚbiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz SA to dostawca rozwiÈzañ nowoczesnych i profesjonalnych, zapewniajÈcych
najwyĝszy poziom ochrony przetwarzanych
informacji. Oferta naszych usïug obejmuje:
udostÚpnianie mocy obliczeniowej serwerów
w Centrum Przetwarzania Danych - Data
Center, udostÚpnianie Ărodowiska systemowego, narzÚdziowego i aplikacji uĝytkowych, Ăwiadczenie usïug asysty technicznej

PrzedsiÚbiorstwo Fair Play

Pracodawca Roku
Regionu Kujawsko – Pomorskiego

Operowego, MiÚdzynarodowego Festiwalu
i Kongresu „Musica Antiqua Europae Orientalis”, MiÚdzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego i innych imprez
kulturalnych organizowanych przez m.in.
Towarzystwo MiïoĂników Miasta Bydgoszczy, Centrum Kultury Katolickiej „WIATRAK”
czy teĝ Stowarzyszenie im. Sue Ryder. Ponadto ZETO Bydgoszcz SA sponsoruje Klub
Sportowy „Païac”, FilharmoniÚ PomorskÈ

oraz Dom Dziecka. PrzedsiÚbiorstwo angaĝuje siÚ równieĝ w krzewienie ducha sportowych tradycji naszego miasta wspóïnansujÈc takie przedsiÚwziÚcia, jak Europejski
Festiwal Lekkoatletyczny, Mistrzostwa Polski
w Lekkiej Atletyce, Wielka WioĂlarska o Puchar Brdy. Firma wspiera takĝe wiele innych
akcji prowadzonych przez PKPS, PCK, PolskÈ AkcjÚ HumanitarnÈ, UNICEF, FundacjÚ
„Nowe Pokolenie” oraz hospicja.

dla ww. Ărodowisk oraz ich ciÈgïy rozwój,
goszczenie (hosting) aplikacji, kolokacjÚ
serwerów, wydruki masowe. Oferowany
outsourcing IT oznacza wziÚcie przez nasze
przedsiÚbiorstwo peïnej odpowiedzialnoĂci
za wybrane zasoby informatyczne, funkcje
i procesy biznesowe. Pozwala to organizacji klienta skoncentrowaÊ siÚ na swoich
kluczowych kompetencjach i znaczÈco
obniĝyÊ koszty funkcjonowania. Centrum
Przetwarzania Danych ZETO Bydgoszcz SA
to najwyĝsze standardy: bezpieczeñstwa,
utrzymania parametrów Ărodowiskowych
w serwerowni, zasilania energiÈ elektrycznÈ
i usïug teletransmisyjnych.

Szkolenia
ZETO Bydgoszcz SA proponuje profesjonalne szkolenia informatyczne, których celem
jest zwiÚkszenie efektywnoĂci wykorzystania technologii informatycznych. W szczególnoĂci dotyczy to szkoleñ towarzyszÈcych
wdroĝeniu nowych produktów informatycznych wïasnego autorstwa. Szkolenia przeprowadzamy w oĂrodku szkoleniowym, dysponujÈcym nowoczesnymi, klimatyzowanymi salami dydaktycznymi, zlokalizowanym
w siedzibie rmy.

Systemy informatyczne
dla przedsiÚbiorstw i administracji

Wybierz profesjonalizm

PRODUKTY

. Zintegrowane rozwiÈzania klasy ERP dla przedsiÚbiorstw
. Nowoczesne aplikacje dla administracji
. Profesjonalne systemy dla rm ubezpieczeniowych
. Outsourcing, szkolenia i usïugi informatyczne
. Sprzedaĝ i serwis sprzÚtu komputerowego
. Podpis elektroniczny

PrzedsiÚbiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz SA
85-950 Bydgoszcz, ul. Kurpiñskiego 9
tel. 52 32 32 300, fax: 52 34 15 977
www.zeto.bydgoszcz.pl

