
Infor projektuje piękne aplikacje biznesowe dla wybranych branż,

odznaczające się najnowszą technologią, zawierające

doświadczenie branżowe i dostępne jako usługa w chmurze.

Mając 14 000 pracowników i będąc obecną w ponad 200 krajach i

regionach, firma Infor zapewnia automatyzację ważnych

procesów w branżach takich jak służba zdrowia, produkcja, moda,

dystrybucja, hotelarstwo, sprzedaż detaliczna i sektor publiczny.

Systemy Infor eliminują konieczność kosztownych kastomizacji

dzięki temu, że ich funkcjonalność opiera się na głębokim

doświadczeniu branżowym. Biuro główne Infor znajduje się w

Nowym Jorku i jest jednocześnie domem dla jednej z

największych i najbardziej kreatywnych agencji marketingowych -

Hook&Loop, która zajmuje się tworzeniem nowoczesnych,

prostych i pięknych interfejsów użytkownika systemów Infor.

Aplikacje Infor dostępne są głównie w ramach platformy

Amazon® Web Services oraz platform otwartych kodów.

Infor łączy ukierunkowane, praktyczne doświadczenie branżowe

w skali globalnej, pomagając firmom radzić sobie z dzisiejszymi 

wyzwaniami i otwierać się na przyszłe możliwości.

Oferujemy specjalistyczne rozwiązania i pakiety branżowe, które
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cechuje szybkość, przejrzystość oraz elegancja. Są one zaprojektowane

pod kątem szybkości oraz dostarczają bogactwo funkcji. Infor zapewnia

także elastyczne opcje wdrożenia aplikacji, dzięki czemu klienci mogą

wybrać sposób prowadzenia biznesu—za pośrednictwem komputerów

biurowych, wersji w chmurze, lub obu opcji połączonych razem.

Globalna skala

Infor oferuje swoim klientom korzyści płynące z połączenia globalnej

korporacji z lokalną obecnością i doświadczeniem.

•      73 000 klientów

•      153 biur w 40 krajach

•      Wdrożenia i wsparcie techniczne w ponad 200 krajach i obszarach

•      Około 14 000 pracowników na całym świecie, w tym 3 780
specjalistów od rozwoju aplikacji, 5 300 konsultantów i ekspertów
technicznych

Aplikacje

Customer Relationship Management

Enterprise Asset Management

Enterprise Performance Management

Enterprise Resource Planning

Enterprise Financial Management

Human Capital Management

Configure Price Quote

Product Lifecycle Management

Service Management

Supply Chain Management
Przychody wg regionu

62% Ameryka Płn. i Płd.

30% Europa, Bliski Wschód i Afryka

8% Azja i Pacyfik
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Technologia

Infor 10x oraz Xi—zaawansowana technologia

Doświadczenie użytkownika Infor

Infor ION®—specjalnie zaprojektowana warstwa middleware

Infor Ming.le™—współpraca społecznościowa

Infor Motion®—aplikacje mobilne

Infor Analytics—inteligencja biznesowa

Infor CloudSuite™—platforma wdrożeniowa

Infor Mongoose—rozwój aplikacji

Branże

Nasi klienci to, miedzy innymi:

• 18 z 20 wiodących firm lotniczych

•  8 z 10 największych firm high-tech

• 10 z 10 wiodących firm farmaceutycznych

• 22 z 25 największych w USA sieci służby zdrowia

• 20 z 20 największych miast USA

• 20 z 20 czołowych dostawców motoryzacyjnych

• 19 z 20 największych dystrybutorów przemysłowych

• 18 z 20 największych światowych detalistów

•  4 z 5 wiodących browarów

• 19 z 20 wiodących banków

• 10 z 10 największych marek hotelowych

•  6 z 10 wiodących marek towarów luksusowych

Infor—nowa definicja
oprogramowania

Produkty Infor to całkowicie nowa kategoria oprogramowania

biznesowego, wywodząca się ze współczesnych elastycznych i

otwartych standardów, dostarczana w postaci wydajnej i

niezawodnej architektury, dającej klientom szybkość, wolność

oraz moc, której zawsze potrzebowali, a której nie otrzymali aż 

do teraz.

Z pakietem oprogramowania Infor definiujemy oprogramowanie

biznesowe od nowa, by odmienić sposób pracy. Budujemy pakiety

branżowe zapewniające maksymalną wartość w krótkim czasie i

zawierające funkcje dostosowane do specyficznych potrzeb każdej

branży. Tworząc rewolucyjnie lekką technologię middleware oraz nowe

sposoby wdrażania i integracji oprogramowania biznesowego, Infor

pomaga firmom pokonać tradycyjne granice aplikacji, zwiększając

wydajność i usprawniając przepływy pracy.
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Więcej informacji:

Aby dowiedzieć się więcej na temat Infor, odwiedź stronę

www.infor.com. Możesz także polubić nas na

www.facebook.com/infor, obserwować nas na twitter.com/infor,

połączyć się z nami na www.linkedin.com/company/infor oraz oglądać

nas na www.youtube.com/inforvideo.
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