
PORTFOLIO
wybrane projekty



KURIER LAB
Zaawansowany system obsługi  firmy kurierskiej w 
modelu instant delivery. Pozwala na zarządzanie 
procesami w firmie, zarządzanie logistyką oraz 
oferuje klientom innowacyjny sposób zlecania i 
trackingu przesyłek. Firma kurierska działa w 
oparciu o system od 1,5  roku.

FUNKCJONALNOŚCI

✔ Automatyczne zlecanie  przewozów oraz 

przewozów jednorazowych

✔ Zarządzanie i tracking przesyłek  w czasie 

rzeczywistym

✔ Integracja API, PayU

✔ Przejrzysty interfejs klienta

✔ Wymiana informacji z kurierami poprzez 

aplikację mobilną

✔ Automatyczne informowanie  klientów o 

zmianie statusu poprzez e-mail / SMS



BABYBOXCLUB
Szyty na miarę system  subskrypcyjny dla nowego 
kanału sprzedaży pieluch. Projekt w fazie start-upu, 
działający na terenie Warszawy i okolic. 
Realizowany przy współpracy z P&G.

FUNKCJONALNOŚCI

✔ Intuicyjny panel klienta

✔ Panel administratora

✔ Integracja z ERP

✔ dedykowane rozwiązanie  integrujące z 

Google Analytics oraz HotJar

✔ Integracja płatności w modelu  

subskrypcyjnym (cykliczne  pobieranie 

płatności z konta klienta)



SHOP&GO
Aplikacja mobilna umożliwiająca przyśpieszenie 
procesu robienia zakupów w sklepach lokalnych. 
Klientem jest polski start up.
Aplikacja w fazie wdrożenia.

FUNKCJONALNOŚCI

✔ Intuicyjny panel klienta

✔ Panel zarządzania dla sklepów

✔ Dewelopment zakończony,  projekt w fazie 

uruchamiania przez klienta



GENIUS
System do kompleksowego  zarządzania procesem 
naprawy  telefonów komórkowych dla klienta 
zagranicznego. System obecnie w użyciu.

FUNKCJONALNOŚCI

✔ Obsługa procesu przyjęcia  telefonu w punkcie 

obsługi klienta.

✔ Automatyczna wycena kosztów naprawy.

✔ Zarządzanie zagregowanymi  dostawami do 

punktów naprawy (integracja z systemem 

firmy kurierskiej)

✔ Obsługa procesu związanego z naprawą w 

punkcie napraw

✔ Śledzenie statusu telefonu przez klienta na 

każdym etapie naprawy

✔ Możliwość podejmowania decyzji przez klienta 

na etapach naprawy. (np. zwrot pod 

wskazany adres)

✔ System znakowania przesyłek przez QR code



PROJEKTY OBJĘTE NDA

KOMPLEKSOWA PLATFORMA FINANSOWA

✔ Platforma finansowa dla wealth managmentu łącząca ze sobą osoby posiadające znaczny kapitał 

oraz profesjonalnych asset managerów

✔ Platforma do sprzedaży rozwiązań w zakresie inwestycyjnym kryptowalut

✔ Stworzenie i wypuszczenie na rynek (ICO) nowego tokenu kryptowaluty

✔ Procesy AML, KYC (InfoCert, Aqubix, Trulioo)

✔ Klient zagraniczny, projekt w fazie produkcji

KANTOR WYMIANY KRYPTOWALUT

✔ Kantor wymiany kryptowalut o międzynarodowym zasięgu

✔ Wsparcie dla wymiany własnego tokenu

✔ Ograniczony przez datę ICO czas dewelopmentu projektu

✔ Generowanie wirtualnych portfeli 

✔ Automatyzacja transakcji

✔ Złożony system poleceń i prowizji

✔ Kantor obecnie funkcjonuje w sieci



PROJEKTY OBJĘTE NDA

WIELOKRYTERIOWY SYSTEM SCORINGOWY DO PODEJMOWANIA DECYZJI W 
ZAKRESIE  UDZIELANIA POŻYCZEK

✔ Możliwość procesowania i zarządzania ryzykiem pożyczkowym

✔ Integracje API z biurami informacji gospodarczej

✔ Projekt w fazie produkcji

WSPÓŁPRACA PRZY TWORZENIU APLIKACJI DO OBSŁUGI KLIENTÓW 
INDYWIDUALNYCH W  ZAKRESIE UDZIELANIA UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

✔ Min. określanie typu, okresu, stawki ubezpieczenia etc.

✔ Złożony proces decyzyjny

✔ Klientem jest jeden z największych ubezpieczycieli w Polsce

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ MUZYKI

✔ System umożliwia sprzedaż muzyki oraz jej streamowanie do lokali użytkowych

✔ Klient zagraniczny



contact@solvee.pl  
532 004 689

kontakt
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