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Dotychczas za utrzymanie techniczne obiektów odpowiadał specjalistyczny personel. 
Dziś, w związku z wprowadzeniem automatyki budynkowej, jego obecność traci 
na znaczeniu. Ich rolę przejmują Centra Obsługi Zdarzeń, które zdalnie w niskich kosztach 
kontrolują stan i procesy związane z technologią w budynku, eliminując zaangażowanie 
pracowników na miejscu, a dodatkowo nadzorują realizację zleceń serwisowych 
zapewniając ciągłość pracy wszystkich urządzeń.

Technologie obiektów handlowych pod kontrolą

 Systemy zdalnej automatyki, takie 
jak Xaris® Intelligent Energy Saver™, 
nadzorują pracę coraz większej ilości 
technologii obiektowych – wentylację, 
klimatyzację, ogrzewanie, chłodnictwo, 
oświetlenie, systemy bezpieczeństwa 
oraz wiele innych. System może zdalnie 
dopasowywać także  strategiczne tech-
nologie do rytmu działania budynku. 
Taki sposób działania obniża koszty 
zużycia energii, a kontrolą bieżącego 
funkcjonowania oraz zarządzaniem 
usterkami i sprawną obsługą serwisową 
zajmuje się wyspecjalizowany personel 
Centrum Obsługi Zdarzeń.

Niskie koszty

 Dzięki możliwości zdalnego po-
łączenia z urządzeniami – w ramach 
ogólnoświatowego trendu „Internet 
of Things” – pojawiają się nowe usłu-
gi, które pozwalają zmniejszyć koszty 
w obszarze facility management. W jaki 
sposób można to osiągnąć? Odpowiada 
Agnieszka Bandurowska – dyrektor 
Centrum Obsługi Zdarzeń w Signal 
Group®. – Nasze rozwiązanie spełnia 
wymagania najnowszych trendów ryn-
kowych. Czasy, w których osoby tech-

niczne musiały być na miejscu i śledzić 
stan technologii, mijają bezpowrotnie. 
W większości przypadków to automatyka 
odpowiada za poprawną realizację dzia-
łania urządzeń – nasze Centrum Obsługi 
Zdarzeń zdalnie nadzoruje wszystkie 
zdarzenia – również te nieprawidłowe. 
Dzięki temu, że możemy działać bardzo 
precyzyjnie z wyszczególnieniem każdej 
technologii, nasz zespół jest w stanie za-
rządzać i utrzymać sprawność działania 
strategicznych procesów na wielu tysią-
cach obiektów przez 24 godziny, 7 dni 
w tygodniu. Takie możliwości daje nam 
aplikacja Xaris® Intelligent Energy Saver™. 
Działania naszego Centrum zmniejszają 
koszty ROI szczególnie wśród naszych 
klientów, którzy zarządzają wieloma 
obiektami w całym kraju – efekt skali 
ma tutaj bardzo duże przełożenie.

Optymalizacja w działaniu

 Usługa zdalnego zarządzania techno-
logiczną infrastrukturą budynku pozwala 
na stałą kontrolę działania poszczegól-
nych urządzeń. Przykładowo – ważnym 
elementem funkcjonowania każdego 
obiektu jest wentylacja. Zdalne powia-
domienia np. o koniecznej zmianie filtra 
w urządzeniach wentylacyjnych oraz 
sprawna i terminowa jego wymiana po-
zwoli utrzymać odpowiednią jakość po-
wietrza, zniweluje także zwiększony opór 
zabrudzonego filtra, a przez to utrzy-
ma założoną konsumpcję energii elek-
trycznej. Brak pełnej kontroli w oparciu 
o obiektywne dane prowadził dotychczas 
do zwiększonej eksploatacji urządzeń 
i zwiększonych kosztów utrzymania. To 
tylko jeden bardzo prosty przykład z wie-

lu możliwych zastosowań systemu Xaris®. 
Centra Obsługi Zdarzeń odpowiadają 
dziś za dostarczenie informacji wraz 
z realizacją ustalonej procedury. Dzięki 
temu inwestorzy uzyskują pewność cią-
głości pracy strategicznych technologii 
w pożądanych przez nich parametrach. 

Serwis technologii

 Podobny scenariusz ma miejsce 
także w trakcie awarii, gdzie okazuje 
się, że można zmniejszyć ilość inter-
wencji serwisu nawet do 30%. Część 
usług eksploatacyjnych, takich jak np. 
regularne odszronienie mroźni, można 
rozwiązać zdalnie. Zazwyczaj zajmo-
wał się tym serwis chłodniczy, który 
generował dodatkowe koszty dojazdu 
i roboczogodziny, a dzięki systemowi 
Xaris® nasze Centrum Obsługi Zdarzeń 
może wykonać tego typu usługi za 
pośrednictwem aplikacji, co niesie ze 
sobą obniżenie kosztów eksploatacji. 
Ponadto, jeżeli wymagana jest obecność 
serwisanta danej technologii, to dostar-
czone szczegółowe informacje z systemu 
Xaris® pozwalają na usunięcie usterek już 
podczas pierwszej interwencji serwisu, 
co znacząco wpływa na mniejszą ilość 
zakłóceń działania procesu na obiekcie 
i zwiększa jego efektywność. Agnieszka 
Bandurowska dodaje: – Wiemy, jak waż-
ne dla klientów jest utrzymanie pełnej 
sprawności budynku, dlatego też egze-
kwujemy wykonanie usług serwisowych 
zgodnie z zawartymi umowami SLA mię-
dzy naszymi klientami a ich dostawcami. 

System Xaris® rejestruje, kiedy poinformo-
waliśmy serwis o awarii oraz informuje 
nas o tym, kiedy działanie urządzenia 
zostało przywrócone. W razie braku reali-
zacji serwisu interweniujemy u dostawcy. 
Wpływa to na szybsze egzekwowanie 
zleceń serwisowych, a statystyki wskazują 
inwestorom skuteczność prowadzonych 
prac na obiektach przez serwisantów.

Standaryzacja i nowe możliwości

 Wykorzystanie Centrum Obsługi 
Zdarzeń pozwala ustandaryzować 
obiekty do potrzeb inwestorów i osób 
zarządzających zwłaszcza sieciami 
retail, fashion oraz petrol. Poza pełną 
kontrolą działania technologii obiek-
towych – Xaris® umożliwia również 
dynamiczne zmiany w zakresie obo-
wiązującego procesu. Wystarczy przesłać 
do naszego Centrum Obsługi Zdarzeń 
zamodelowany nowy proces lub nową 
procedurę, a następnego dnia proces 
w nowej formie może już funkcjono-
wać we wszystkich budynkach objętych 
nadzorem. Oczywiście, możliwe jest też 
wprowadzanie zmian tylko w odnie-

sieniu do poszczególnych regionów, 
a nawet i pojedynczych obiektów. 
 W ostatnim czasie rozwój techno-
logii i wsparcia dla niej uległ mocnym 
przeobrażeniom. Kiedyś technologie 
obiektowe musiały być nadzorowane 
przez pracowników bezpośrednio na 
obiekcie, dla których często stanowiło 
to dodatkowe prace i obciążenia – teraz 
technologie Internetu Rzeczy sprawiają, 
że lokalne autonomiczne dotychczas 
technologie stają się jednym w pełni 
nadzorowanym systemem, który staje się 
jeszcze bardziej wydajnym narzędziem 
osiągania celów biznesowych dla inwe-
storów. Dzięki systemom klasy Xaris® 
połączonym z wyspecjalizowanymi cen-
trami obsługi, administrowanie obiek-
tami stało się jeszcze bardziej sprawne 
i skuteczne, co jednocześnie pozwala 
na obniżenie kosztów w stosunku do 
obecnych struktur obsługi technicznej 
po stronie inwestorów.

Oszczędności kosztów utrzymania w cyklu życia lokalizacji

Wpływ stałej kontroli technologii obiektowej na koszty utrzymania lokalizacji w skali czasu

www.signalgroup.pl
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Solidność uskrzydla!
PPF Hasco-Lek S.A. jest nowoczesnym przedsiębiorstwem 
z branży farmaceutycznej, obecnym na rynku od ponad 
trzydziestu lat. W tym czasie firma ugruntowała swoją pozycję, 
tworząc silną polską markę i stając się jednym z największych 
wrocławskich pracodawców. Przedsiębiorstwo to zajmuje się 
produkcją nowoczesnych leków skutecznie zaspokajających 
potrzeby pacjentów, a także prowadzi zaawansowane 
badania w obszarze farmacji. Posiada dwa nowoczesne 
zakłady produkcyjne – we Wrocławiu i w Siechnicach.

Wspierając naukę, działając 
charytatywnie... 

 Na Uniwersytecie Medycznym 
we Wrocławiu od wielu lat funkcjo-
nuje Zakład Farmacji Przemysłowej. 
Pomysłodawcą jego utworzenia 
był dr Stanisław Han, właściciel 
i prezes PPF Hasco-Lek S.A. Owo-
cem współpracy z uniwersytetem 
są ćwiczenia dla studentów, prowa-
dzone przez naszych specjalistów 
pokazujących praktyczne aspekty 
pracy w branży. 
 Szczególnie ważnym wyda-
rzeniem w działalności firmy 
było utworzenie przed siedmiu 
laty, z inicjatywy pracowników, 
Fundacji HASCO-LEK. Wśród licz-
nych działań prowadzonych przez 
fundację w ostatnich miesiącach 
znalazła się m.in. organizacja akcji 
charytatywnej „Okrążamy Polskę”. 
Akcja wspierała proces diagnozo-
wania Przewlekłej Niewydolności 
Żylnej (PNŻ) u Polaków. Fundacja 
była także partnerem strategicz-
nym „Polskiej Akademii Dzieci 
w Dolnośląskiej Szkole Wyższej”. 

W trakcie wykładów mali studenci 
mieli szansę na bliskie spotkania 
z nauką, poznanie niezwykłych 
ludzi, a także wygłoszenie wła-
snej prelekcji.

Dlaczego warto pracować 
w PPF Hasco-Lek?

 Odpowiedź jest prosta: firma 
docenia wiedzę i doświadczenie, 
pracownicy z wieloletnim stażem 
pracy stanowią najcenniejszą war-
tość. W tym przedsiębiorstwie chęt-
nie inwestuje się w młode talenty 
i zaprasza do współpracy osoby 
rozpoczynające swoją przygodę na 
rynku pracy, zachęcając je do jak 
najdłuższego pozostania w struktu-
rach firmy. Jest to duża organizacja, 
dlatego też umożliwia rozwój zawo-
dowy w wielu różnych obszarach. 
Zatrudniając pracowników m.in. 
w strukturach produkcyjnych 
i laboratorium, w działach obsługi 
prawnej, finansowej, administracyj-
nej, kadrowej, IT czy marketingu, 
jak również w pionach ściśle zwią-
zanych ze specyfiką pracy w branży 
farmaceutycznej. 
 PPF Hasco-Lek S.A. stawia na 
profesjonalizm, ceni otwarte umy-
sły i twórcze podejście do rozwią-
zywania problemów. Niezmiennie 
zachęca pracowników, by samo-
dzielnie kształtowali organizację 
na każdym dostępnym polu. 

Rozwój pracowników 
definiuje sukces 
Uczucie współtworzenia 
sukcesu firmy MAX 
Computers podziela 
aż 71% jej pracowników 
– dla pracodawcy 
to powód do dumy, 
ale i wielowymiarowe 
wyzwanie w obszarze 
prowadzonej polityki 
personalnej. 

Inwestycje w rozwój

 MAX Computers z roku na rok 
zwiększa swoje wyniki sprzedażowe 
na rynku IT, RTV i AGD. W przeciągu 
ostatnich kilku lat zespół podwoił swoją 
liczebność, zmienił lokalizację i uno-
wocześnił magazyn wysokiego składo-
wania. Te zmiany to efekt ambitnych 
działań i zaangażowania zespołu. Dla-
tego interpretacja sukcesu organizacji 
jako starannego rozwoju umiejętności 
i talentów pracowników trafnie wpisuje 
się w koncepcję polityki personalnej. 
Odzwierciedleniem założonej strategii 
jest inwestycja firmy w przemyślane 
programy szkoleniowe, warsztaty do-
skonalenia kompetencji, autorskie roz-
mowy rozwojowe i sesje coachingowe. 
– Udział w coachingu dał mi pogłębiony 
wgląd w mój rozwój osobisty – opowiada 
Aneta Krzowska, regionalny manager 
sprzedaży. – Znalazłam sposób na 
realizację siebie. Dlatego podjęłam 
decyzję i przyjęłam wyzwanie dyna-
mizowania przyrostu udziału marki 
własnej MAX Computers na rynku IT. 
To angażujący i ambitny projekt.

Nieszablonowe projekty

 – Dokładamy starań, aby tworzyć 
angażujące środowisko organizacyj-
ne, które ożywia ambicje, ośmiela do 
działania i zapala do podejmowania 
się różnorodnych przedsięwzięć – opo-
wiada Katarzyna Olejnik, HR business 
partner. – Tworzymy przestrzeń do 
aktywności w interdyscyplinarnych 
zespołach projektowych.
 Jedna z unikalnych inicjatyw firmy 
na rynku IT – Akademia Mocy – to 
udział pracowników oraz najlepszych 
handlowców partnerów biznesowych 
w warsztatach skoncentrowanych na 
świadomym rozwoju marki w sprze-
daży.  – Wyjątkowość tego wydarzenia 
w branży IT podkreśla jego niepowta-
rzalna formuła i styl – trafnie pod-
kreśla Paweł Koczywąs z Mobisoft. 
– To szkolenie było inne niż wszystkie.

Inspirujące środowisko wartości

 W wyniku przeprowadzonego ba-
dania pracownicy wskazali wartości, 
które definiują współpracę i tworzą kul-

turę organizacji. Przyjmowanie ich per-
spektywy jest kluczem do wzmacniania 
wewnętrznych więzi, osiągania satys-
fakcji i celów zawodowych. 82% pra-
cowników MAX Computers uważa, że 
atmosfera, którą tworzą ludzie w firmie, 
powoduje, że lepiej się pracuje – to naj-
lepsza rekomendacja przyjaznego miej-
sca pracy. – Zaczyna się już na etapie 
rekrutacji – wspomina Tomasz Sikora, 
key account manager – następnie 
w trakcie adaptacji do organizacji. Budo-
wanie zaufania, które pozwala powierzać 
pracownikom samodzielne role w MAX 
Computers utwierdziło mnie w prze-
konaniu, że przyszedłem do ambitnej 
firmy. Bliska mi jest filozofia działania 
„Do or do not. There is no try”. Gdy się 
czegoś podejmuję, angażuję się w 100% 
i przekonałem się, że po drugiej stronie 
mam partnera o zbliżonym podejściu.
 O słuszności założeń przyjętych 
w prowadzonej polityce personalnej 
świadczy fakt, iż blisko 80% współpra-
cowników jest zadowolonych z pracy 
w MAX Computers – a to najlepsze 
potwierdzenie, że firma jest Solidnym 
Pracodawcą. 

Stawiamy na jakość
PROFIX już od 20. lat działa w obszarze produkcji oraz handlu, 
będąc jednym z największych dystrybutorów narzędzi 
i elektronarzędzi w Polsce. Swoją pozycję wypracował nie 
tylko dzięki rzetelnemu zarządzaniu i dobrej organizacji, ale 
przede wszystkim dzięki zrozumieniu, iż to ludzie stanowią 
klucz do sukcesu. Nic więc dziwnego, że firma już po raz drugi 
uzyskała wyróżnienie w projekcie Solidny Pracodawca Roku.

 Dla przedsiębiorstwa, jakim 
jest PROFIX, niezwykle ważni są 
również klienci, dlatego wychodząc 
naprzeciw ich oczekiwaniom, firma 
stworzyła własne marki, które mogą 
poszczycić się dobrą ceną oraz wy-
soką jakością. Ich portfolio to m.in. 
narzędzia ręczne PROLINE, elek-
tronarzędzia TRYTON, które są 
częścią oferty firmy i stanowią wy-
sokiej klasy produkty. PROFIX jest 
również liderem w branży odzieży 
roboczej oraz ochronnej. Pod mar-
ką LAHTI PRO oferuje produkty, 
które łączą w sobie bezpieczeństwo, 
trwałość, a także modne i ciekawe 
wzornictwo. Łącznie w ofercie znaj-
duje się ponad 10 tys. produktów.  
Firma zatrudnia obecnie około 250 
pracowników. Na sieć sprzedaży 
składa się ponad pięćdziesiąt biur 
handlowych obejmujących swym 
zasięgiem terytorium całego kraju.
 Firma PROFIX stara się sprostać 
wszystkim wyzwaniom własnymi 
siłami. W związku z tym tylko 

w niewielkim stopniu opiera się 
na outsourcingu pracowniczym. 
Głównie działając w myśl idei, iż 
lepiej pewne rzeczy wykonuje pra-
cownik, który jest związany z firmą, 
zna procesy, współpracuje z innymi 
ludźmi w ramach zespołu realizu-
jąc własne pomysły. –Wiemy, że 
na sukces firmy pracują wszyscy 
jej pracownicy, dlatego tak wielką 
wagę przykładamy do tworzenia 
przyjaznego i stabilnego środowi-
ska pracy – mówi prezes Krzysztof 
Sobieraj. 
 Ponad 60 osób jest z firmą dłu-
żej niż pięć lat, a 39 dłużej niż 10 lat.
Wśród pracowników są również 
tacy, którzy pracują w niej od po-
czątku istnienia, czyli już od ponad 
20 lat. Długoletni pracownicy to 
trzon firmy, a fakt, że jest ich tak 
wielu świadczy niezbicie o tym, że 
praca w PROFIX jest interesująca 
i gwarantuje stabilność. To właśnie 
kapitał ludzki sprawia, że firma sta-
le się rozwija i sukcesywnie osiąga 
wyznaczone cele. 
 W związku z dynamicznym 
rozwojem PROFIX rekrutacje do 
różnych działów firmy są prowa-
dzone na bieżąco. Co czeka no-
wych pracowników? Na pewno 
przyjazna atmosfera, stabilność 
zatrudnienia oraz ambitne zadania  
i możliwość rozwoju przy atrak-
cyjnych warunkach.

Zmiana stała się dzisiaj 
procesem stałym. Zgodnie 
z tą prawdą na bieżąco 
dostosowujemy swój 
sposób działania do realiów 
rynku – mówi Zbigniew 
Gagat, wiceprezes zarządu 
Grupy Azoty Zakłady 
Azotowe Puławy, która 
została uhonorowana 
tytułem Solidnego 
Pracodawcy Roku. 
 
 – Po raz kolejny otrzymali Pań-
stwo tytuł Solidnego Pracodawcy 
Roku. Jakie korzyści dostrzegają 
Państwo w budowaniu wizerunku 
odpowiedzialnego pracodawcy?
 – Korzyści są oczywiste. Na dzi-
siejszym rynku pracy wiarygodność 
i rzetelność pracodawcy są wartościami 
docenianymi zarówno przez pracowni-
ków, jak i kandydatów do pracy. Tytuł 
Solidnego Pracodawcy potwierdza, że 
warto wiązać swoją przyszłość zawo-
dową właśnie z nami.
 – Jakie kompetencje są u Pań-
stwa preferowane podczas doboru 
nowych pracowników? Czy trudno 
jest znaleźć osoby, które odpowia-
dałyby Państwa oczekiwaniom?
 – Praca w dużej, rozwijającej się fir-
mie jest pełna wyzwań. By im sprostać, 
konieczne są kompetencje w swojej 
dziedzinie oraz chęć ciągłego dosko-
nalenia. Kluczowe znaczenie w Grupie 
Azoty mają również umiejętności takie 
jak praca w grupie, zespołowe wykony-
wanie zadań oraz rozwiązywanie pro-
blemów. Obraz idealnego pracownika 
uzupełniają wreszcie odpowiedzialność 
i zaangażowanie. Nie możemy narzekać 
na brak wartościowych kandydatów 
do pracy. Być może jest tak dlatego, 

że stale dbamy o atrakcyjność naszej 
oferty dla pracowników.
 – Wypalenie zawodowe to pro-
blem, z którym mierzy się każde 
przedsiębiorstwo. Właściwa motywa-
cja i komunikacja na linii pracownik 
– przełożony to skuteczne antido-
tum. Jak ta sfera wygląda w Państwa 
firmie?
 – W naszej firmie dużą wagę przy-
wiązujemy do opinii pracowników 
i u nich szukamy wskazówek dotyczą-
cych potencjalnych usprawnień w za-
kresie systemów motywacyjnych czy 
też komunikacji. Służą temu badania 
satysfakcji i zaangażowania pracowni-
ków. Ostatnie takie badanie odbyło się 
w 2015 r. i wnioski z niego są obecnie 
wdrażane. Wierzymy, że pozwoli to 
na utrzymanie wysokiej efektywności 
naszych pracowników.
 – Grupa Azoty Zakłady Azotowe 
Puławy to firma cechująca się Społecz-
ną Odpowiedzialnością Biznesu. Jak 
wyglądają Państwa działania w tym za-
kresie?
 – Zakres podejmowanych przez nas 
działań CSR-owych jest bardzo szeroki. 
Jesteśmy aktywnym uczestnikiem pro-
gramu edukacji ekologicznej „Odpowie-
dzialność i Troska” , objęliśmy swoim 

patronatem Zespół Szkół Technicznych 
w Puławach i kierunek „Chemia tech-
niczna” na Wydziale Zamiejscowym 
UMCS w Puławach, sponsorujemy 
działalność lokalnych klubów spor-
towych (KS Azoty, KS Wisła Puławy, 
Powiślak Końskowola) i instytucji kultu-
ry (POK „Dom Chemika”, filie Muzeum 
Nadwiślańskiego) oraz placówek ochro-
ny zdrowia (stowarzyszenia i fundacje 
działające na rzecz Szpitala w Puławach 
i Wschodniego Centrum Oparzeń 
w Łęcznej). Współpracujemy też z po-
licją i strażą pożarną na rzecz edukacji 
dzieci z zakresu bezpieczeństwa. W tym 
roku po raz pierwszy uruchomiliśmy 
program wolontariatu pracowniczego 
w formie konkursu projektów, których 
beneficjentami stała się społeczność 
lokalna. Wśród naszych działań nie 
brakuje również tych skierowanych 
do naszych pracowników, takich jak 
działalność zakładowego koła TKKF, 
czy też koła PTTK.
 – Jak zatem będzie wyglądać 
najbliższy rok – będzie stanowić 
kontynuację przyjętej drogi rozwoju 
czy może raczej przewidują Państwo 
jakieś zmiany?
 – Zmiana stała się dzisiaj procesem 
stałym. Zgodnie z tą prawdą na bieżąco 
dostosowujemy swój sposób działania 
do realiów rynku. Nie planujemy na-
tomiast żadnych rewolucji, zwłaszcza 
w sferze zatrudnienia i warunków pracy. 
Planowane zmiany są kontynuacją 
przyjętej drogi rozwoju. 

Grupa Azoty – rozwija 
się i umożliwia rozwój
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Intimeco...
W trosce o miłość
Co zrobić, aby Twoje życie intymne odżyło i nabrało barw? 
Nie robiąc nic, skazujesz się na seksualny niebyt. 
Potrzebujesz „narzędzi”? Zapewni Ci je marka Intimeco.

W trosce o miłość

 Bliskość. Potrzebna ludzkości od 
zarania dziejów. Intymne pieszczoty 
– znali i lubili je chyba wszyscy (na-
dal lubią!), niezależnie od szerokości 
geograficznej oraz okresu historycz-
nego. Czy jednak nie wydaje Ci się, 
że współcześnie podchodzimy do 
życia intymnego nieco bardziej po-
wierzchownie i machinalnie? Bardzo 
często traktujemy je jako odskocznię 
od stresujących obowiązków. Zapo-
minamy przy tym o przyjemnościach. 
O bliskości właśnie. Marka Intimeco 
postanowiła o tym przypomnieć, 
tworząc produkty dopasowane do 
indywidualnych preferencji klientów. 

Najważniejsi są klienci

 Marka Intimeco powstała ponad 
2 lata temu. Mimo krótkiego stażu, 
w szybkim czasie zyskała uznanie gro-
na klientów. Oferuje szeroki wybór 
produktów w postaci lubrykantów 
intymnych, żeli i płynów specjalne-
go przeznaczenia, feromonów oraz 
suplementów diety. Mają wszystko, 
czego zapragnie dusza… i ciało. 

Bogata miłość nie musi 
rujnować portfela

 Klienci zdążyli przyzwyczaić się do 
tego, że urozmaicanie życia erotycz-
nego dużo kosztuje. Marka Intimeco 
wypełniła lukę na rynku, zapewniając 

DYSTRYBUCJA DETALICZNA: WWW.INTIMECO.PL
DYSTRYBUCJA HURTOWA: WWW.INTIMECO.EU

klientom dostęp do wysokiej jakości 
produktów w niewygórowanych ce-
nach. – Postawiliśmy sobie za cel, że każ-
dego powinno być stać na poprawienie 
swojego życia intymnego. Zadowolenie 
klientów stawiamy na pierwszym miej-
scu. Tym bardziej jest nam miło, że po-
stanowiono wyróżnić markę Intimeco, 
przyznając jej Laur Konsumenta – 
Wyróżnienie 2016 – zaznaczają pomy-
słodawcy marki. – Uznanie klientów 
daje nam pozytywną energię do dalszego 
działania i podbijania kolejnych ryn-
ków. Dziękujemy. Pamiętajcie, że robimy 
to dla Was – dodają.

W dobie FinTech na rynek wkroczyła pierwsza w Polsce 
platforma wekslowa Syngrapha umożliwiająca inwestowanie 
w rodzime przedsiębiorstwa za pośrednictwem zakupu weksli. 
Za innowacyjnym konceptem stoi poznańska spółka, której 
pomysł został wyróżniony Laurem Konsumenta Odkrycie 2016.

Tradycyjny weksel 
teraz w Internecie

 Platforma wekslowa Syngrapha to 
nowoczesne miejsce do efektywnego 
pomnażania wolnych środków oraz 
równie efektywnego pozyskiwania 
kapitału przez prężnie rozwijające się 
przedsiębiorstwa. Istotna w tym proce-
sie jest nie tylko możliwość szybkiego 
i prostego inwestowania (z poziomu 
dowolnego urządzenia z dostępem 
do Internetu), ale także brak udziału 
zbędnych pośredników. W praktyce 
oznacza to wygenerowanie większego 
zysku przez inwestorów i swobodę 
w pozyskiwaniu środków obrotowych 
przez emitentów, bez ponoszenia z tego 
tytułu niepotrzebnych kosztów.
 Procedura emisji i zakupu weksli 
jest nie tylko przejrzysta i szybka, ale 
przede wszystkim bezpieczna – m.in. 
dzięki stabilności prawa wekslowego 
oraz współpracy platformy Syngrapha 
ze specjalistami z jednej z najwięk-
szych wywiadowni gospodarczych 
oraz renomowanej kancelarii prawnej. 
Bezpłatna opieka prawna, dostęp do 

niezależnych raportów finansowych 
oraz licznych publikacji eksperckich to 
dodatkowe wsparcie dla inwestorów, 
którzy mogą dokonać indywidualnej 
oceny każdej firmy przed podjęciem 
decyzji o inwestycji.

Szybko i prosto, czyli jak…

 UX na platformie Syngrapha to 
synonim najwyższych standardów 
– cały przebieg realizacji inwestycji 
trwa bowiem zaledwie kilkadziesiąt se-
kund. Jak to możliwe? Wszystko dzięki 
przemyślanym rozwiązaniom – mowa 
tu m.in. o współpracy z operatorem 
płatności DotPay czy błyskawicznym 
logowaniu jednym kliknięciem dzięki 
możliwości pełnej integracji z Facebook 
i LinkedIn. To prosta inwestycja zamy-
kająca się w 6 krokach: wybór emitenta, 
określenie kwoty i okresu inwestycji, 
rejestracja na platformie, przelew środ-
ków, nabycie weksla i wypłata zysku po 
upływie wybranego okresu.

Dla remitenta:

•	Atrakcyjny zysk wypłacalny regularnie (co kwartał)
•	Możliwość dywersyfikacji inwestycji

•	Stabilne prawo wekslowe
•	Niezależna weryfikacja emitenta

•	Bezpłatna opieka prawna dla każdej transakcji

Dla emitenta:

•	Kredyt wekslowy zamiast finansowania bankowego
•	Nieograniczony rynek inwestorów

•	Prosta, zrozumiała i szybka procedura emisji weksli

Korzyści z inwestowania na platformie Syngrapha

KiK to jedna z największych na światowym 
rynku sieci sklepów z odzieżą i domowymi 
tekstyliami. Oferta opiera się na modnych 
produktach w przystępnych cenach. 
Celem, który przyświeca firmie, jest połączenie 
bogatego asortymentu z wysoką jakością 
jego wykonania. Konsumenci docenili politykę 
marki, przyznając jej Laur Klienta!

Rozmowa z Mariuszem Kulikiem,
dyrektorem generalnym sieci KiK

KiK: Swój sukces 
zawdzięczamy klientom

 – Gratulujemy firmie KiK! 
Co oznacza dla Państwa zdobycie 
tytułu Lauru Klienta?
 – Jest to dla nas ogromne wy-
różnienie. Od początku naszej 
działalności klienci są dla nas prio-
rytetem, wszystkie działania, jakich 
się podejmujemy, kierujemy w ich 
stronę. Tym samym jesteśmy dumni, 
że nasze starania zostały docenione 
w tak wyjątkowy sposób. Zdajemy 
sobie sprawę z tego, że Laur Klienta 
jest również zobowiązaniem, obietnicą, 
że nie zboczymy z obranego kursu – 
tworzenia asortymentu najwyższej 
jakości, zgodnie z hasłem „korzystnie, 
modnie, z pomysłem”. 
 – Może Pan zatem powiedzieć coś 
więcej o założeniach i wartościach, 
na jakich opierają Państwo politykę 
swojej firmy?
 – Od początku istnienia sieci 
w Polsce, trzymamy się jasno okre-
ślonych zasad, tych samych, które 
obowiązują w sklepach KiK na całym 
świecie – m.in. na terenie Niemiec, 
Austrii, Holandii, Czech, Słowenii, Sło-
wacji, Chorwacji i na Węgrzech. Nasza 
sieć oferuje modne produkty zrobio-
ne z wysokiej jakości materiałów, 
a wszystko to w korzystnych cenach. 
Zależy nam na tym, aby asortyment 
był bogaty, a jednocześnie sprawdzony. 

Liczy się dla nas zadowolenie klientów, 
a wiemy, że właśnie takich sklepów 
potrzebują. Laur Konsumenta jest tego 
dodatkowym potwierdzeniem. Cieszy-
my się, że udaje nam się udowadniać, 
że moda nie musi być droga.
 – Sieć KiK jest bardzo imponują-
ca. Mogą się Państwo pochwalić licz-
bą ponad 3,2 tys. sklepów na terenie 
Europy. W Polsce jest ich obecnie 128 
i w bardzo szybkim tempie pojawiają 
się nowe. Jaka jest polityka ekspansji 
sieci w Polsce?
 – Stawiamy na dynamiczny rozwój. 
Chcemy być blisko fanów naszej mar-
ki, odpowiadać na ich potrzeby. Cały 
czas otrzymujemy informacje, gdzie 
sklepy są najbardziej wyczekiwane. 
To właśnie dla klientów chcemy być 
obecni w całej Polsce. Naszym planem 
na 2016 rok jest osiągnięcie liczby 150 
lokalizacji w kraju.
 – Podkreślają Państwo, że głos 
klientów jest dla Państwa bardzo 
ważny. Jak widać, oni sami to odczu-
wają i doceniają takie firmy. W jaki 
sposób to robicie?
 – Głównie działamy na dwóch 
płaszczyznach – po pierwsze podej-
mujemy się projektów prospołecz-
nych, skierowanych bezpośrednio do 
naszych klientów. Jedną z akcji, którą 
możemy się poszczycić było „Z pa-

sji do piłki”, podczas której w ciągu 
dwóch lat przekazaliśmy bezpłatnie 
kompletne stroje sportowe dla ponad 
150 drużyn z całej Polski. Inną, wciąż 
trwającą, jest plebiscyt „Kobieta Roku”. 
To innowacyjny projekt zrywający 
z dotychczasowym charakterem kon-
kursów skierowanych do płci pięk-
nej. Skupia się przede wszystkim na 
osiągnięciach i pasjach kandydatek, 
a nie ich wyglądzie. Drugim sposobem 
budowania więzi z klientami, który jest 
dla nas niezmiernie istotny, to media 
społecznościowe, takie jak Facebook 
i blog. Pozwalają nam na realny, bez-
pośredni kontakt. Możemy szybko 
informować o aktualnych kolekcjach, 
promocjach, jak również poznawać 
indywidualne opinie naszych klientów 
i na nie odpowiadać. 
 – Tak zindywidualizowane po-
dejście do klienta w tak dużej sieci 
jest czymś, co zdecydowanie Państwa 
wyróżnia. 
 – W biznesie jak w życiu – najważ-
niejsi są ludzie. Staramy się kreować 
pozytywny wizerunek marki nie tylko 
wśród konsumentów, lecz także kon-
trahentów na wszystkich szczeblach 
relacji biznesowych. Sukces jest moż-
liwy do osiągnięcia tylko dzięki pracy 
zespołowej. Zwieńczeniem naszych 
starań jest Laur Klienta.

Jak poruszać się 
w dżungli nowości 
rynkowych
Zastanawialiście się 
kiedyś, jak poruszać się 
po dżungli bez przewodnika? 
Oczywiście, gdybyśmy 
wszyscy byli jak Bear 
Grylls, byłoby to bajecznie 
proste, ale niestety nie 
jesteśmy. Dżungla jest 
nieprzewidywalna.  
Nigdy nie wiadomo, 
w co wdepniemy lub w które 
kłącze się zaplączemy, 
nie jest także pewne, czy 
nie zaatakuje nas jakaś 
dzika zwierzyna czyhająca 
na nasze zdrowie, bądź życie. 

 Co roku taką nieprzewidywalną 
dżunglą jest rynek nowości i to nie 
tylko kosmetycznych, czy farma-
ceutycznych, ale każdych. Firmy 
kuszą nas niczym wąż najlepszymi, 
najbardziej innowacyjnymi i naj-
skuteczniejszymi produktami. Jak 
odnaleźć się w tym gąszczu, skoro 
każdy producent, czy dystrybutor 
twierdzi, że jego produkt jest najcu-
downiejszy, jedyny i niepowtarzalny 
w swoim rodzaju?
 Pomyślmy logicznie: jeśli coś 
jest jedyne, to przecież nie może 
być stadne. Ale logika nie pomoże, 
kiedy na opakowaniu trzech różnych 
produktów, z tego samego segmentu, 
różnych marek, zobaczymy słowa: 
„innowacja”, czy „najskuteczniej-
szy”. Gdzie zatem szukać ratunku? 
Z pomocą oczywiście przychodzi 
niezastąpiony przewodnik. Jego imię 
to Odkrycie Roku, a dokładnie Laur 
Klienta/Konsumenta Odkrycie Roku.

Dla kogo/czego?

 Odkrycie Roku to nagroda przy-
znawana innowacyjnym produktom 
i usługom, które pomimo krótkiego 
funkcjonowania na rynku potrafią 
wzbudzić zaufanie konsumentów. Ale 
nie tylko. Dotyczy ona również produk-
tów i usług, które objęła nowa, ciekawa 
i skuteczna kampania reklamowa. To 
także nagroda dla tych marek, które 
przeszły lifting marketingowy, relaunch, 
bądź zostały po raz pierwszy wskazane 
przez konsumentów w ogólnopolskim 
sondażu Laur Klienta/Konsumenta.

Kto/jak?

 Nagroda jest przyznawana przez 
komisję konkursową projektu Laur 
Konsumenta/Klienta. To ona dokonu-
je oceny innowacyjności produktów, 
perspektyw odbioru przez rynek oraz 
prognozowanej dynamiki wzrostu 
popularności i wybiera w każdej kate-
gorii (w konkursie jest ich około 200) 
jeden z nich.
 Komisja konkursowa pracuje nie-
zależnie, co nie znaczy, że nie można 
do niej zgłosić swojego „odkrycia”. 
Wręcz przeciwnie. Komisja z chęcią 
przygląda się i ocenia produkty, któ-
re zgłaszają konsumenci czy nawet 
producenci, dając szansę na wyjście 
z dżungli najciekawszemu z nich.

Magdalena Ryś
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Denckermann – solidne 
części to solidna całość
 Denckermann Sp. z o.o. jest dostaw-
cą wysokiej jakości części samochodo-
wych. Na szerokie portfolio produktów 
składa się 14 linii asortymentowych prze-
znaczonych do wszystkich marek samo-
chodów osobowych oraz dostawczych. 
Europejskie centrum logistyczne firmy 
mieści się w Warszawie, a rozbudowana 
sieć dystrybucji gwarantuje dostęp do 
produktów Denckermann zarówno na 
terenie Polski, jak i większości państw 
europejskich. Efektem intensywnego 
rozwoju przedsiębiorstwa są liczne certy-
fikaty i nagrody, przyznawane dla dyna-
micznie rozwijających się polskich firm.  
 Nasuwa się tym samym pytanie –
czym w dzisiejszych czasach jest firma? 
To nie tylko produkt i najnowsze techno-
logie. Najważniejszą częścią każdej firmy 
są ludzie. To oni, tworząc zgrany zespół, 
odzwierciedlają prawdziwy charakter 
przedsiębiorstwa. 

 – Jak ocenia Pani politykę personalną 
w spółce?
 – W swojej polityce personalnej 
stawiamy na pracowników, którzy 
poprzez odpowiednie wykształcenie, 
doświadczenie oraz pełną oddania pracę 
każdego dnia wpływają na rozwój firmy 
i stale zwiększające się zyski. Nasz ka-
pitał ludzki to fundament zbudowanej 
stabilnej pozycji oraz przewagi kon-
kurencyjnej. 
 – Czym spółka Denckermann mo-
tywuje pracowników do pracy?
 – Przede wszystkim oferujemy sta-
bilne, długookresowe zatrudnienie wraz 
z możliwością doskonalenia zawodowe-
go i stałego podnoszenia kwalifikacji. 
Wynagrodzenie jest konkurencyjne 

i adekwatne do posiadanych umiejęt-
ności, a jego wzrost zależy od osiąganych 
wyników i sytuacji ekonomicznej firmy. 
Równolegle spółka oferuje atrakcyjny 
pakiet świadczeń pracowniczych obej-
mujący m.in. opiekę medyczną, dofi-
nansowanie sportu i rekreacji. Wkrótce 
obchodzimy 10-lecie działalności firmy 
i możemy poszczycić się tym, iż wielu 
naszych pracowników pracuje w firmie 
od samego początku. 
 – Co uważa Pani za ważne w rela-
cjach pomiędzy współpracownikami?
 – Wzajemny szacunek, brak uprze-
dzeń, szczerość i zaufanie. Atmosfera, 
w jakiej pracujemy, bezpośrednio prze-
kłada się na komfort i wyniki, dlatego 
odpowiednio zmotywowany i dosko-
nale zintegrowany zespół ludzi z pasją  
to podstawa sukcesu. 

Zapytaliśmy Panią Aleksandrę 
Wolszczak HR managera 
w firmie Denckermann:

Produkty marki własnej Sklepów Gama pod marką Gama, Golberg, Ωmega zostały uznane  
Odkryciem Roku w dwunastej edycji ogólnopolskiego plebiscytu popularności  

LAUR KLIENTA/KONSUMENTA 2016.
Jest to dowodem, iż produkty pod Marką Gama – Tradycyjnie Dobry Wybór 

zostały docenione przez naszych klientów.
Dziękujemy!

Solidny Pracodawca 
Roku to prestiżowe 
wyróżnienie liderów 
w dziedzinie HR
Nagroda ta stanowi potwierdzenie klarowności oraz rzetelności działania firm, 
co niesie za sobą łatwiejsze nawiązywanie współpracy biznesowej oraz przewagę 
nad konkurencją w różnego rodzaju przetargach oraz konkursach. 
Czy opłaca się być solidnym pracodawcą?
Czy uczciwe traktowanie pracowników przekłada się na wymierne korzyści? 
Tak! Przedsiębiorstwa należące do elitarnego grona laureatów są bardziej 
wiarygodne w oczach innych podmiotów gospodarczych i ludzi.

O programie

 Celem programu Solidny Pra-
codawca Roku jest wyłonienie naj-
lepszych pracodawców w Polsce, 
szczególnie tych, którzy w swojej 
działalności promują najciekawsze 
rozwiązania z zakresu HR, a przy tym 
dzielą się własnymi doświadczeniami 
na łamach ogólnopolskiej prasy.
 Projekt powstał przede wszystkim 
po to, aby wyłonić, uhonorować oraz 
promować podmioty gospodarcze 
cechujące się wzorcową polityką per-
sonalną, przekładającą się na wysoką 
jakość produktów i usług świadczo-
nych na wymagającym rynku pol-
skim.
 Program Solidny Pracodawca 
Roku odbywa się w kilku równorzęd-
nych kategoriach branżowych, regio-
nalnych, oraz kategorii ogólnopolskiej. 
Kategorie regionalne przeznaczone są 
dla firm, których siedziby znajdują się 
w poszczególnych makroregionach, ta 
ostatnia dotyczy zaś przedsiębiorstw, 
których oddziały lub filie obecne są na 
terenie całego kraju.

Promocja medialna

 Trwa czternasta już edycja progra-
mu Solidny Pracodawca Roku, który 
powstał w celu wyłonienia, uhonoro-
wania oraz promocji tych podmiotów 
gospodarczych, które odznaczają się 
wzorową polityką personalną oraz 
w których faktycznie zdrowe podejście 
do człowieka przekłada się na jakość 
oraz pozycję rynkową pracodawcy. 
Rozpoczęła się także część medialna 
programu. W związku z tym przygoto-
wujemy publikacje na temat najlepszych 
pracodawców w Polsce.
 Kultura organizacyjna może stać 
się silnym atutem przedsiębiorstwa 
i wzmocnić jego wizerunek. Warto za-
tem wskazać na pozytywne rozwiązania 
w sferze HR, przedstawić styl funkcjo-
nowania oraz role ludzi w kształtowa-
niu sukcesu firmy. Warto pokazać, że 
przedsiębiorstwo wpisuje się w politykę 
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. 
Warto oddać głos pracownikom, któ-
rzy np. niedawno awansowali, zostali 
w różny sposób wyróżnieni, młodym 
mamom, które nie muszą się bać o sta-

nowisko po powrocie z urlopu macie-
rzyńskiego. Istotnym celem programu 
jest jego istnienie medialne. Uczestnicy 
– poprzez prezentacje prasowe publiko-
wane na łamach naszych dodatków do 
dzienników: „Rzeczpospolita”, „Gazeta 
Wyborcza”, „Dziennik Gazeta Prawna” 
lub materiały telewizyjne emitowane 
w programie Monitor Gospodarczy 
– mają okazję wzmocnić swój wize-
runek jako rzetelnego pracodawcy, ale 
też promować swoje produkty bądź 
usługi. Celem prezentacji jest pokazanie 
dokonanych inwestycji w kapitał ludzki, 
jak też przełożenie właściwej polityki 
personalnej na osiągane efekty ekono-
miczne i pozycję rynkową.

Gala

 Gale programu Solidny Pracodaw-
ca Roku są od lat okazją do oficjalnego 
podsumowania kolejnych odsłon kon-
kursu. Uroczystość wręczenia wyróż-
nień jest dla najlepszych pracodawców 
w Polsce również okazją do wymiany 
doświadczeń i pomysłów dotyczących 
polityki personalnej.

Czujesz się solidnym pracodawcą? 
Uważasz, że firma, w której pracujesz zasługuje na ten prestiżowy tytuł? 

Zgłoś się do nas! 
Kontakt: 
Tina Dej 

Dyrektor Programu Solidny Pracodawca Roku
tel. (32) 413 07 31 / kom. 792-323-737

e-mail: t.dej@rzeczobiznesie.eu 

Więcej informacji o programie: www.solidnypracodawca.pl
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Dotychczas za utrzymanie techniczne obiektów 
odpowiadał specjalistyczny personel. 
Dziś, w związku z wprowadzeniem automatyki 
budynkowej, jego obecność traci na znaczeniu. 
Ich rolę przejmują Centra Obsługi Zdarzeń, 
które zdalnie w niskich kosztach kontrolują stan 
i procesy związane z technologią w budynku 
eliminując zaangażowanie pracowników na miejscu, 
a dodatkowo nadzorują realizację zleceń serwisowych 
zapewniając ciągłość pracy wszystkich urządzeń.

Technologie obiektów handlowych pod kontrolą

 Systemy zdalnej automatyki, 
takie jak Xaris® Intelligent Ener-
gy Saver™, nadzorują pracę coraz 
większej ilości technologii obiek-
towych – wentylację, klimatyzację, 
ogrzewanie, chłodnictwo, oświe-
tlenie, systemy bezpieczeństwa 
oraz wiele innych. System może 
zdalnie dopasowywać także stra-

Serwis technologii

 Podobny scenariusz ma miej-
sce także w trakcie awarii, gdzie 
okazuje się, że można zmniejszyć 
ilość interwencji serwisu nawet 
do 30%. Część usług eksploata-
cyjnych takich jak np. regular-
ne odszronienie mroźni można 
rozwiązać zdalnie. Zazwyczaj 
zajmował się tym serwis chłodni-
czy, który generował dodatkowe 
koszty dojazdu i roboczogodziny, 
a dzięki systemowi Xaris® na-
sze Centrum Obsługi Zdarzeń 
może wykonać tego typu usługi, 
za pośrednictwem aplikacji, co 
niesie ze sobą obniżenie kosztów 
eksploatacji. Ponadto jeżeli wy-
magana jest obecność serwisanta 
danej technologii to dostarczone 
szczegółowe informacje z syste-
mu Xaris® pozwalają na usunięcie 
usterek już podczas pierwszej 

Oszczędności kosztów utrzymania w cyklu życia lokalizacji

Wpływ stałej kontroli technologii obiektowej na koszty utrzymania lokalizacji w skali czasu

www.signalgroup.pl

Niskie koszty

 Dzięki możliwości zdalnego 
połączenia z urządzeniami – w ra-
mach ogólnoświatowego trendu 
„Internet of Things” – pojawiają 
się nowe usługi, które pozwalają 
zmniejszyć koszty w obszarze fa-
cility management. W jaki sposób 
można to osiągnąć? Odpowiada 

Agnieszka Bandurowska – Dy-
rektor Centrum Obsługi Zda-
rzeń w Signal Group®. – Nasze 
rozwiązanie spełnia wymagania 
najnowszych trendów rynkowych. 
Czasy w których osoby techniczne 
musiały być na miejscu i śledzić 
stan technologii mijają bezpow-
rotnie. W większości przypad-
ków to automatyka odpowiada 

za poprawną realizację działania 
urządzeń – nasze Centrum Ob-
sługi Zdarzeń zdalnie nadzoruje 
wszystkie zdarzenia – również te 
nieprawidłowe. Dzięki temu, że 
możemy działać bardzo precyzyj-
nie z wyszczególnieniem każdej 
technologii nasz zespół jest w stanie 
zarządzać i utrzymać sprawność 
działania strategicznych proce-

sów na wielu tysiącach obiektów 
przez 24 godziny, 7 dni w tygo-
dniu. Takie możliwości daje nam 
aplikacja Xaris® Intelligent Energy 
Saver. Działania naszego Centrum 
zmniejszają koszty ROI szczególnie 
wśród naszych Klientów, którzy 
zarządzają wieloma obiektami 
w całym kraju – efekt skali ma 
tutaj bardzo duże przełożenie.

tegiczne technologie do rytmu 
działania budynku. Taki sposób 
działania obniża koszty zużycia 
energii, a kontrolą bieżącego 
funkcjonowania oraz zarządza-
niem usterkami i sprawną obsługą 
serwisową zajmuje się wyspecja-
lizowany personel Centrum Ob-
sługi Zdarzeń.

interwencji serwisu, co znaczą-
co wpływa na mniejszą ilość 
zakłóceń działania procesu na 
obiekcie i zwiększa jego efektyw-
ność. Agnieszka Bandurowska 
dodaje: – Wiemy jak ważne dla 
Klientów jest utrzymanie pełnej 
sprawności budynku dlatego też 
egzekwujemy wykonanie usług 
serwisowych zgodnie z zawar-
tymi umowami SLA między 
naszymi Klientami a ich dostaw-
cami. System Xaris® rejestruje 
kiedy poinformowaliśmy ser-
wis o awarii oraz informuje nas 
o tym kiedy działanie urządzenia 
zostało przywrócone. W razie 
braku realizacji serwisu interwe-
niujemy u dostawcy. Wpływa to 
na szybsze egzekwowanie zleceń 
serwisowych, a statystyki wska-
zują inwestorom skuteczność 
prowadzonych prac na obiektach 
przez serwisantów.

Optymalizacja w działaniu

 Usługa zdalnego zarządzania 
technologiczną infrastrukturą 
budynku pozwala na stałą kon-
trolę działania poszczególnych 
urządzeń. Raporty okresowe po-
zwalają określić ich stan i stale 
wpływać na koszty funkcjono-
wania. Przykładowo – ważnym 
elementem funkcjonowania 
każdego obiektu jest wenty-
lacja. Zdalne powiadomienia 
np. o koniecznej zmianie filtra 
w urządzeniach wentylacyjnych 
oraz sprawna i terminowa jego 
wymiana pozwoli utrzymać 
odpowiednią jakość powietrza, 
zniweluje także zwiększony opór 

zabrudzonego filtra, a przez to 
utrzyma założoną konsumpcję 
energii elektrycznej. Brak pełnej 
kontroli w oparciu o obiektywne 
dane prowadził dotychczas do 
zwiększonej eksploatacji urzą-
dzeń i zwiększonych kosztów 
utrzymania. To tylko jeden 
bardzo prosty przykład z wielu 
możliwych zastosowań systemu 
Xaris®. , który pobierając infor-
macje bezpośrednio z urządzeń 
we współpracy ze zdalnym cen-
trum obsługi może pozytywnie 
wpływać na ciągłość strategicz-
nych procesów setek lub tysięcy 
obiektów jednocześnie, zmniej-
szając znacząco zaangażowanie 
po stronie inwestora. Centra ob-

sługi zdarzeń odpowiadają dziś 
za dostarczenie informacji wraz 
z realizacją ustalonej procedury. 
Dzięki temu inwestorzy uzyskują 
pewność ciągłości pracy strate-
gicznych technologii w pożąda-
nych przez nich parametrach.

Standaryzacja i nowe 
możliwości

 Wykorzystanie Centrum 
Obsługi Zdarzeń pozwala ustan-
daryzować obiekty do potrzeb 
inwestorów i osób zarządzających 
zwłaszcza sieciami retail, fashion 
oraz petrol. Poza pełną kontrolą 
działania technologii obiekto-
wych – Xaris® umożliwia również 

dynamiczne zmiany w zakresie 
obowiązującego procesu. Nie ma 
już potrzeby rozpisywania pro-
cedury np. nowego trybu pracy 
oświetlenia w obiektach dla kilku-
dziesięciu lub kilkuset osób w or-
ganizacji. Wystarczy przesłać do 
naszego Centrum Obsługi Zda-
rzeń zamodelowany nowy proces 
lub nową procedurę, a następnego 
dnia proces w nowej formie może 
już funkcjonować we wszystkich 
budynkach objętych nadzorem. 
Oczywiście możliwe jest też wpro-
wadzanie zmian tylko w odniesie-
niu do poszczególnych regionów, 
a nawet i pojedynczych obiektów.
 W ostatnim czasie rozwój tech-
nologii i wsparcia dla niej uległ 

mocnym przeobrażeniom. Kiedyś 
technologie obiektowe musiały 
być nadzorowane przez pracow-
ników bezpośrednio na obiekcie 
dla których często stanowiło to 
dodatkowe prace i obciążenia – 
teraz technologie Internetu Rzeczy 
sprawiają, że lokalne autonomicz-
ne dotychczas technologie stają się 
jednym w pełni nadzorowanym 
systemem, który staje się jeszcze 
bardziej wydajnym narzędziem 
osiągania celów biznesowych dla 
inwestorów. Dzięki systemom kla-
sy Xaris® połączonym z wyspe-
cjalizowanymi centrami obsługi, 
administrowanie obiektami stało 
się jeszcze bardziej sprawne i sku-
teczne, co jednocześnie pozwala na 

obniżenie kosztów w stosunku do 
obecnych struktur obsługi tech-
nicznej po stronie inwestorów.
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Zgłoś swoje „Odkrycie Roku” 

na info@rzeczobiznesie.eu

ODKRYWAMY 
DLA WAS

Rozwój pracowników definiuje sukces 
Poczucie współtworzenia sukcesu firmy, 
które podziela aż 71% pracowników 
MAX Computers stawia Pracodawcę 
w obliczu dumy i wielowymiarowego 
wyzwania w obszarze polityki personalnej. 

Inwestycje w rozwój

 MAX Computers konsekwentnie 
realizuje zamierzenia o rozwoju na 
wielu płaszczyznach. W przeciągu 
ostatnich kilku lat zespół podwoił 
swoją liczebność, zmienił lokalizację 
i unowocześnił magazyn wysokiego 
składowania. Z roku na rok zwięk-
sza wyniki sprzedażowe na rynku IT, 
RTV i AGD, dając wyraz nieustają-
cej aktywności. To efekt ambitnych 
działań wynikających z wysokich 

kompetencji i zaangażowania ze-
społu. Dlatego interpretacja sukcesu 
organizacji jako starannego rozwoju 
umiejętności i talentów pracowników 
trafnie wpisuje się w koncepcję poli-
tyki personalnej. Odzwierciedleniem 
założonej strategii jest inwestycja firmy 
w przemyślane programy szkoleniowe, 
warsztaty doskonalenia kompetencji 
i autorskie rozmowy rozwojowe. Przy-
kładem inicjatywy jest zrealizowana 
wielomodułowa Akademia Menedżera 
ukierunkowana na doskonalenie sku-

teczności osobistej i zdolności mo-
tywowania zespołów do odnoszenia 
celów rozwojowych i biznesowych. 
W założenie wzmacniania zasobów 
pracowników wpisuje się również 
wewnętrzny projekt HR dotyczący 
rozmów rozwojowych prowadzonych 
z każdą osobą. Rozmowy inspirują do 
osiągania efektywności i zadowolenia 
w obszarze konkretnej profesji. Oferta 
sesji coachingowych także wspiera 
pracowników w dążeniach do do-
świadczania satysfakcji zawodowej.

 – Udział w coachingu dał mi pogłę-
biony wgląd w mój rozwój osobisty – 
opowiada Aneta Krzowska, Regionalny 
Manager Sprzedaży – Znalazłam spo-
sób na realizację siebie. Stąd podjęłam 
decyzję, przyjmując wyzwanie dyna-
mizowania przyrostu udziału marki 
własnej Max Computers na rynku 
IT. To angażujący i ambitny projekt.

Nieszablonowe projekty

 –Dokładamy starań, aby tworzyć 
angażujące środowisko organizacyj-
ne, które ożywia ambicje, ośmiela do 
działania i zapala do podejmowa-
nia się różnorodnych przedsięwzięć 
– opowiada Katarzyna Olejnik, HR 
Business Partner – Tworzymy prze-
strzeń do aktywności w interdyscy-
plinarnych zespołach projektowych.
 Do jednej z unikalnych inicjatyw 
na rynku IT – Akademii Mocy – MAX 
Computers zaprosił najlepszych han-
dlowców swoich partnerów bizneso-
wych, aby wspólnie ze specjalistami 
z działu handlowego wziąć udział 
w warsztatach skoncentrowanych na 
świadomym rozwoju marki osobistej 
w sprzedaży. Projekt o zasięgu ogólno-
polskim został poprowadzony w duchu 
coachingu, otwartości i uważności. Wy-
różniający się formułą, pozostawił w tle 
klasyczne formy szkoleniowe dotyczące 
produktów i aspektów technicznych.
 – Wyjątkowość tego wydarzenia 
w branży IT podkreśla jego niepowta-
rzalna formuła i styl – trafnie pod-
kreśla Paweł Koczywąs z Mobisoft 
– To szkolenie było inne niż wszystkie.

Inspirujące środowisko 
wartości

 W wyniku przeprowadzone-
go badania satysfakcji pracownicy 
wskazali na wartości, które definiują 
współpracę i tworzą kulturę organi-
zacji. Przyjmowanie ich perspektywy 
w codziennych działaniach jest klu-
czem do wzmacniania wewnętrznych 
więzi, osiągania satysfakcji i celów 
zawodowych. 82% pracowników 
MAX Computers uważa, że atmos-
fera, którą tworzą ludzie w firmie, 
powoduje, że lepiej się pracuje. 
To najlepsza rekomendacja przyja-
znego miejsca pracy budowanego na 
zaufaniu do kompetencji i szacunku, 
który przekonuje, że warto być sobą. 
Z kolei otwartość daje przestrzeń do 
wychodzenia poza szablon, współ-
praca wzmacnia rezultaty pracy, pa-
sja pobudza kreatywność, a jakość 
przyświeca pracownikom w każdym 
działaniu. 
 – Zaczęło się już na etapie re-
krutacji – wspomina Tomasz Sikora, 
Key Account Manager – następnie 
w trakcie adaptacji do organizacji. 
Budowanie zaufania i dzielenie się 

odpowiedzialnością za samodziel-
ną rolę w firmie, utwierdzało mnie 
w poczuciu, ze przyszedłem do am-
bitnej firmy. Bliska mi jest filozofia 
działania „Do or do not. There is no 
try”.Gdy się czegoś podejmuję anga-
żuję się w 100% i przekonałem się, 
że po drugiej stronie mam partnera 
o zbliżonym podejściu. 
 Wartości towarzyszą zespoło-
wi MAX Computers również poza 
miejscem pracy, a dowodem ich obec-
ności jest liczny udział pracowników 
w wszelkich wydarzeniach integra-
cyjnych. Ponadto w ramach Grupy 
Sportowej MAX zespół motywuje się 
do zwiększonego wysiłku i czerpania 
satysfakcji z rywalizacji w interesują-
cych inicjatywach sportowych, m.in. 
Triathlon Samsung Knox czy Herba-
life Ironman Gdynia. 
 Wyrazem słuszności przyjętych 
dążeń w polityce personalnej i jej 
wielowymiarowości w tworzeniu 
inspirującego środowiska do rozwo-
ju, znakomicie oddaje przekonanie, 
że blisko 80% współpracowników 
jest zadowolonych z pracy w Max 
Computers. To trafne uwierzytelnie-
nie solidnego Pracodawcy. 


