
Świetne rozwiązania
informatyczne dla
świetnych ludzi.



Jako iMakeable współpracujemy z klientami z wielu branż. Nasza praca skupia

się na tworzeniu spersonalizowanych, "uszytych na miarę" narzędzi

informatycznych dla Twojego biznesu. Możemy zapewnić, że zrozumiemy Twoje

potrzeby i znajdziemy odpowiednie rozwiązania. Jednym z naszych atutów jest

rozbudowany zespół, który ma doświadczenie w różnych branżach - od

tworzenia oprogramowania, procesów HR, po symulacje zjawisk fizycznych w

nanoskali!

Jako iMakeable mamy ponad 5 lat doświadczenia w tworzeniu aplikacji

webowych i ukończyliśmy do tej pory kilkadziesiąt projektów. 

KIM JESTEŚMY?



ZAUFALI NAM

Dla 3Staff.eu zaprojektowaliśmy interfejs

aplikacji mobilnej i panel adminsitracyjny

w wersji webowej 

Dla Apogee UK Management Interchange

rozwijamy długoterminowo serwis

społecznościowy oraz aplikacje mobilne 

Dla Baby Food World stworzyliśmy aplikację

webową obsługującą m.in. dynamiczne

formularze i konwertowanie plików

Apogee UK
Management
Interchange



1

2 4

3 5

Omówienie specyfikacji 

i podpisanie umowy

Tworzenie makiet

interfejsu aplikacji

Tworzenie aplikacji 

i testowanie

Przygotowanie środowiska

produkcyjnego

Oddanie gotowej aplikacji w

ręce zadowolonego Klienta

JAK PRACUJEMY?



OMÓWIENIE SPECYFIKACJI I PODPISANIE UMOWY

Omówienie potrzeb

Na samym początku współpracy

sporządzamy z Klientem dokładną

specyfikację projektu  i określamy

wszelkie szczegółowe

funkcjonalności, jakie powinna

zawierać aplikacja i minimalna

wersja produkcyjna (MVP). 

Przygotowanie planu

Przedstawiamy wyszczególniony

plan i budżet kolejnych działań - od

przygotowania makiet interfejsu,

przez implementację rozwiązań

technologicznych do uruchomienia

aplikacji w środowisku

produkcyjnym. Określamy termin

okresowych spotkań, na których

prezentujemy postępy.

Podpisanie umowy

Podpisujemy umowę uwzględniającą

nasze zobowiązania wobec Klienta.
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W pierwszym etapie prac nad aplikacją tworzymy poglądowe makiety

interfejsu użytkownika, w których przedstawiamy design graficzny

oraz funkcjonalny aplikacji. Naszym zadaniem jest stworzenie

unikalnych projektów graficznych, które będą oryginalne,

ponadczasowe i wyróżniające się w odczuciu użytkownika. Jesteśmy

przekonani, że się Wam spodobają.  

TWORZENIE MAKIET
INTERFEJSU APLIKACJI
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Po akceptacji makiet interfejsu i ustaleniu specyfikacji projektu zaczynamy
pracę nad kodem aplikacji. Na tym etapie przygotowujemy iteracje
związane z pracami programistycznymi i prezentujemy działające
funkcjonalności w określonych wcześniej ramach czasowych.

Po przeprowadzeniu testów jednostkowych i integracyjnych kolejnych
funkcjonalności wydajemy aplikację na serwer testowy w pierwszej wersji
MVP.

Do tworzenia naszych aplikacji korzystamy z wielu nowoczesnych narzędzi
takich jak np. React.js, Angular, Node.js, Docker, Django.

W celu informowania naszych klientów o przebiegu rozwoju projektu
tworzymy dedykowany workspace przy pomocy narzędzi typu Slack,
ClickUp, Jira i Asana. 

Tworzenie i testowanie
aplikacji
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Przygotowanie środowiska
produkcyjnego

Po przetestowanej wersji MVP tworzymy dla naszego klienta środowisko
testowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie na bieżąco
dostarczać małe, działające funkcjonalności, a klient może szybko nauczyć
się korzystania z aplikacji.   

4Każdą listę funkcjonalności dostarczamy w małych iteracjach. Są to
regularne przedziały czasowe, w których wspólnie z klientem ustalamy
jakie zadania powinny zostać wykonane.



Oddanie gotowej aplikacji w ręce
zadowolonego klienta

Po zakończeniu wdrożenia aplikacji i upewnieniu się, że wszystko przebiegło pomyślnie pozyskujemy
zadowolonego ze współpracy Klienta :) 

5



Strona internetowa

https://imakeable.com

E-mail

sales@imakeable.com

Numer kontaktowy
+48 601 727 193

Zróbmy coś razem!

Adres

ul. Noskowskiego 24a/2 51-611, Wrocław

WEB


