ÁTFOGÓ INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK
A Biroda Kft.-nél 1998 óta azon dolgozunk, hogy megrendelőink számára maximálisan
megbízható, teljes körű informatikai megoldásokat szállítsunk.
Fő profiljaink:
webes alkalmazások
fejlesztése

szoftverfejlesztés

hálózat- és szerverüzemeltetés

MIÉRT ÉRDEMES VELÜNK DOLGOZNI?

MINŐSÉG

GYORSASÁG

RUGALMASSÁG

Minden projektre csapatot építünk,
akikkel a megrendelő igényeit
a legmagasabb szinten és a
leghatékonyabban szolgáljuk ki.
Automatikus teszteket írunk, hogy
biztosak legyünk benne, hogy a
szoftver működik.

Kreatív szakmai javaslatainkkal
rengeteg időt, így pénzt takarítunk
meg partnereinknek. Nálunk
a fejlesztéseket egy, az adott
megbízáshoz dedikált ember
vezeti, hogy a kommunikáció
zökkenőmentes legyen.

Az elmúlt több, mint húsz
év alatt széles, nemzetközi
kapcsolatrendszert építettünk
ki hasonló területeken dolgozó
cégekkel. Ennek köszönhetően
csapatunk rendkívül jól skálázható,
igény esetén a meglévő fejlesztő
csapatunkat egy éven belül további,
akár 25 fős alvállalkozói rendszerrel
tudjuk bővíteni.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK
• Csapat vagy szakember bérlés
• Teljes, dedikált IT csapat kiépítése (IT Ops and Dev)
• Termékfejlesztés
• Egyedi üzleti igények megoldása

KAPCSOLAT
Biró András - Biroda Kft.
Iroda: 		
Telefon:
Email:		

1056 Budapest, Irányi u. 3. III. em
+36 30 383 0809
biro.andras@biroda.hu

CÉGINFÓ

ALAPÍTÁS ÉVE

TULAJDONOSI
HÁTTÉR

ÉVES BEVÉTEL

1998: Biroda Bt.,
2016: Biroda Kft.

magyar
magánszemélyek

2016: 128 Millió Ft
2017: 232 Millió Ft
2018: 330 Millió Ft

TAPASZTALATAINK
TANÁCSADÁS

ALKALMAZÁSOK FEJLESZTÉSE

Felmérjük ügyfeleink IT infrastruktúráját és
személyre szabott megoldásokat javaslunk
számukra, hogy tovább tudják fejleszteni
termékeiket és szolgáltatásaikat.

A TerraCycle 21 országban műkodő
szolgáltatásaihoz fejlesztünk nagy forgalmat
bonyolító szoftvereket a UX tervezéstől az
adatbázisokon át a mobilalkalmazásokig. Az
elmúlt évek dinamikusan növekvő fejlesztési
igényeihez igazodva építettünk IT csapatot
a trentoni cégnek. További referenciák:
Kézenfogva Alapítvány, ELTE Origo Nyelvi
Centrum, 220Volt, Shinrai, Zetland

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK
TERVEZÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE
A Procter & Gamble Magyarországnál
üzemeltettünk 8 éven át termelést segítő
vállalatirányítási rendszereket. További
referenciák: Metro, 220Volt
IT INFRASTRUKTÚRA KIÉPÍTÉSE ÉS
ÜZEMELTETÉSE
Az újrahasznosítással foglalkozó, 21 országra
kiterjedő hálózattal rendelkező amerikai
TerraCycle teljes IT infrastruktúráját
üzemeltetjük. További referenciák: 220Volt

E-KERESKEDELEM
2000-ben adtuk át az első, megrendelésre
készült webshopot. Ismerjük és használjuk
a különböző magyarországi bankok és
szállítmányozó cégek rendszereit, hogy
teljes körű e-kereskedelmi rendszereket
építsünk.

CSAPATUNK
12 HALADÓ
FEJLESZTŐ

6

6 MENEDZSER

31 FŐ

12

5 JUNIOR

FEJLESZTŐ

5

8

8 SENIOR
FEJLESZTŐ

25 programozó
8 senior fejlesztőnk 15-20 év szakmai tapasztalattal rendelkezik. Mellettük 12 haladó
programozóval és 5 junior fejlesztővel egészül ki csapatunk.

6 menedzser
Menedzsereink nemzetközi projekteken edződtek, magasszintű nyelvtudással és az agilis
módszertanok mélyreható ismereteivel rendelkeznek.

TECHNOLÓGIÁK
Munkánk során a legalkalmasabb, költséghatékony megoldásokat választjuk ki a
rendelkezésre álló technológiák közül.
Ruby On Rails:
Nyílt forráskódú, számtalan előnnyel rendelkező szoftver keretrendszer, amelynek kiterjedt a
támogatottsága és rendkívül rugalmas, így a segítségével minden ügyfélspecifikus kérést meg
tudunk valósítani.
Cloud, Python, Node, Go, React, Vue, GraphQL, Blockchain
Folyamatosan követjük és használjuk a legújabb technológiákat, melyek közül a tervezés
során választjuk ki az adott feladatra a legmegfelelőbb eszközöket.
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