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Jako certyfikowany Partner Microsoft w obszarze Data Analytics, 
dostarczamy wartość dla Twojej firmy tworząc rozwiązania z zakresu 
Business Intelligence przy użyciu data science i uczenia maszynowego, 
w oparciu m.in. o produkty Microsoft uruchomione w chmurze Azure.

Wspieramy przedsiębiorstwa w realizacji ich cyfrowych strategii, realizując 
kompleksowe projekty analityki danych, w tym dogłębną ich eksplorację w 

celu zrozumienie problemu biznesowego a także budujemy i utrzymujemy 
bezpieczne systemy przetwarzania danych i uczenia maszynowego.

Agata Chudzińska, Head of AI

potwierdzenie naszych kompetencji

Złote Partnerstwo z Microsoft oznacza



ANALIZA DANYCH

Audyt dojrzałości i mapa drogowa BI Hurtownie danych i narzędzia ETL Wizualizacja danych

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

Doradztwo i warsztaty Business Intelligence dla 
przedsiębiorstw, które chcą poznać swój poziom 
gotowości i dojrzałości danych w swojej organizacji 
w porównaniu z rynkowymi standardami.

Tworzenie i udoskonalanie środowiska hurtowni 
danych w celu gromadzenia danych z wielu źródeł, 
automatyzacji analizy i poprawy dokładności danych.

Doradztwo w zakresie wyboru właściwych narzędzi do 
wizualizacji danych korporacyjnych, poprzedzone war-
sztatami, i konsultacjami oraz opracowanie rozwiązania, 
lub alternatywnie – migracja do narzędzia chmurowego.

SZTUCZNA INTELIGENCJA
Gotowość do zastosowania AI
Ocena i mapa drogowa

Uczenie 
maszynowe

Rozwiązania AI 
dostosowane do Twoich potrzeb

Zdefiniowanie tzw. mapy drogowej 
dla tych, którzy wiedzą, od czego 
zacząć oraz dla tych, którzy chcą 
wyznaczyć sobie indywidualną 
ścieżkę do odkrywania nowych 
wartości dzięki analityce wspartej 
sztuczną inteligencją.

Nasi inżynierowie i analitycy 
oferują pomoc na każdym 
etapie pracy z danymi – od 
zbierania wymagań bizneso-
wych do budowania 
kompletnych procesów 
wykorzystujących uczenie 
maszynowe.

Pomożemy Ci unowocześnić procesy i zautomatyzować 
działanie wykorzystując potencjał ukryty w danych. Zyskasz 
szybki wgląd w duże ilości dokumentów i danych tekstowych 
(z wykorzystaniem technik NLP i NLU) oraz możliwość 
rozpoznawania, klasyfikowania i śledzenia obiektów 
i zachowań na podstawie obrazów i nagrań wideo.  Algorytmy 
AI umożliwią Ci również znajdowanie złożonych wzorców 
w danych biznesowych oraz pochodzących z czujników IoT.

Dostarczamy skalowalne, 
gotowe scenariusze z 
wykorzystaniem najnowocze-
śniejszych rozwiązań DevOps 
i MLOps. Następnie 
integrujemy je z istniejącymi 
systemami i infrastrukturą IT 
Twojej firmy.

Gotowe
produkty AI



Jak pracujemy?

1. Warsztaty 
& strategiczne doradztwo

2. Wstępna 
propozycja

3. Prototyp
rozwiązania

Gromadzenie wymagań 
biznesowych, ustalenie punktu 
wyjścia i obecnej sytuacji, aby 
zrozumieć potrzeby klienta.

Dobór technologii, 
definiowanie strategii analizy 
danych/strategia AI i ustalenie 
celów projektu.

Wdrożenie rozwiązania oparte-
go o przetwarzanie danych, 
prezentacja wyników i zebranie 
informacji zwrotnej od klienta. 4. Finalny 

produkt

5. Uruchomienie
 rozwiązania

Budowa środowiska do analityki 
danych, dostarczenie modelu AI 
oraz integracja z istniejącymi 
systemami.

Weryfikacja KPI, optymalizacja 
modelu AI, wsparcie po 
wdrożeniu.

O NAS
Partner w cyfrowej 

transformacji
Przekrojowe 
kompetencje

Specjalistyczna 
wiedza

Doświadczony partner 
w dostarczaniu rozwiązań Big 
Data, zaawansowanej analityki 
i narzędzi Business Intelligence 
jako części pełnego procesu 
cyfrowej transformacji.

Łączymy zrozumienie biznesu 
ze znajomością zaawansowa-
nych technologii, aby lepiej 
wspierać klientów w automa-
|tyzacji procesów i efektyw-
niejszemu wykorzystaniu 
istniejących danych.

Zorientowanie
na chmurę

Elastyczne 
podejście

Wyróżniamy się znajomością 
produktów i usług Microsoft oraz 
umiejętnością reagowania na dy-
namicznie zmieniające się warunki 
i potrzeby klientów, w zorientowa-
nym na wykorzystanie chmury 
otoczeniu biznesowym.

Dzięki naszemu doświadczeniu 
w różnych projektach, 
możemy dostarczyć rozwią-
zania w klasycznym i zwinnym 
modelu ich realizacji.

Apollogic skupia zespół certyfi-
kowanych ekspertów o inter-
dyscyplinarnych kompetencjach: 
konsultantów BI, architektów 
rozwiązań, specjalistów przet-
warzania danych i inżynierów 
AI/ML.



Zapytaj nas by dowiedzieć się więcej!
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