
Aplikacja do tworzenia, monitorowania, raportowania
i zarządzania cyklem życia strukturyzowanych produktów 
inwestycyjnych.

Deweloperzy

1x Frontend
2x Full-stack

1x Backend

Szwedzki projekt skierowany do osób, które chcą uczyć się 
jogi w domu. Platforma oferuje kursy video oraz plany 
treningowe. Dostęp do aplikacji opiera się na zasadzie 
subskrypcji.

Deweloperzy

Stimulus Coffee

Linear

1x Frontend
2x Backend

Projekt koncentruje się na tworzeniu aplikacji, która 
zbiera dane na temat dystansu między pracownikami jak i 
czasu trwania ewentualnych interakcji za pomocą 
specjalnych urządzeń tzw. wearables. Aplikacja ma na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa osób, które nie mają 
możliwości pracy zdalnej podczas pandemii.

Deweloperzy

2x Frontend
2x Backend

Estoński projekt, który ma za zadanie ułatwić 
finansowanie faktur. Kupujący, dostawcy oraz banki mogą 
korzystać z platformy wkładając w to minimalny wysiłek, 
ponieważ całość jest zautomatyzowana, a wszystkie procesy 
zabezpieczone.

Deweloperzy

Mini
test

5x Backend/Full-stack



Projekt opiera się na zarządzaniu reklamami i 
optymalizacji przychodów z reklam zautomatyzowanych 
(programatic). Specjalna platforma ma ułatwić wydawcom 
targetowanie kampanii dzięki określonym parametrom 
dostępnym w konfiguratorze.

Deweloperzy

Capybara

2x Frontend
4x Backend

Zadaniem aplikacji jest optymalizacja elementów diety do 
rekomendowanych wartości, np. witamina C, żelazo, magnez. 
Z pomocą danych wprowadzanych do aplikacji dotyczących 
ćwiczeń lub zjedzonego posiłku, urządzenie (łącząc się z 
aplikacją przez BT) jest w stanie przygotować odpowiedni 
napój.

Deweloperzy

2x Frontend
2x Backend

Niemiecki marketplace dla osób oferujących usługi 
sprzątające. Platforma na podstawie informacji 
uzupełnionych przez klienta dopasowuje go do osób 
sprzątających w okolicy. Za pośrednictwem aplikacji 
klient ma możliwość zarezerwowania takiej osoby w bardzo 
krótkim czasie. Aplikacja jest dostępna zarówno na 
desktop jak i mobile.

Deweloperzy

2x Full-stack
1x Backend
1x Frontend

W pełni oparta na chmurze, najnowocześniejsza i stale 
ulepszana platforma bramek płatności ze wszystkimi 
odpowiednimi narzędziami do zarządzania stroną 
autoryzacyjną w eCommerce lub jakimkolwiek innym 
biznesie. Platforma to rozwiązanie płatnicze, które 
administruje danymi kart i płatnościami bankowymi dla 
firm, zmniejszając w ten sposób ryzyko i koszty związane 
z przetwarzaniem płatności.

Deweloperzy

5x Backend
2x DevOps

Automated
Testing



Kompleksowe oprogramowanie SaaS do zarządzania biznesem 
przeznaczone dla sprzedawców rękodzieł. Platforma 
zastępuje arkusze kalkulacyjny, pozwala zobaczyć swoje 
stany magazynowe i COGS (Cost of Goods Sold) w czasie 
rzeczywistym, śledzić wydatki i zwiększyć sprzedaż. 
Rozwiązanie zintegrowane z popularnymi platformami: 
Shopify, Etsy, Amazon, Square, PayPal. 

Deweloperzy

Capybara Sphinx/
Manticore

3x Backend

Wiodąca europejska platforma marketingowa dla twórców 
contentu, obecjmująca eventy, technologie, podcasty, 
seminaria edukacyjne, blogi i portal pracy. Tworzona 
przez zespół 10 inżynierów.

Deweloperzy

5x Full-stack
5x Backend


