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O FIRMIE
HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji
treści video w Internecie oraz w budowie złożonych,
funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych.

Budujemy złożone aplikacje w technologii
Adobe Flex służące do wizualizacji danych
biznesowych, eLearningu, projektowania,
rekrutacji oraz narzędzi do prezentacji
i sprzedaży. Rdzeniem tych aplikacji jest
produkt Spirit.

Kolejny z produktów - VideoID służy do budowy złożonych serwisów informacyjnych i
platform video. Skupia się na dystrybucji i zarządzaniu treściami video oraz streamingu
i komunikacji.

O FIRMIE
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SPIRIT DESIGNER
Projektowanie budynków, narzędzia architektoniczne,
konkursy w kreatywnych kampaniach reklamowych,
tworzenie książek lub komiksów - to przykładowe
zastosowania Spirit Designer.
Tworzymy na potrzeby naszych Klientów całe aplikacje, lub ich moduły pozwalające
użytkownikowi projektować w Internecie. Zajmujemy się zarówno specjalistycznymi
aplikacjami z zaawansowanymi funkcjonalnościami, obsługą grafiki wektorowej, jak
i narzędziami gdzie najważniejszy jest prosty interfejs i wygoda pracy.

Dla naszych klientów budujemy zarówno całe platformy jak
i narzędzia transparentnie integrujące się z istniejącym już
oprogramowaniem.

SPIRIT DESIGNER
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FUNKCJONALNOŚCI
PRACUJ WYGODNIE

INTERFEJS

SZABLONY

WYGLĄD

Projektujemy dedykowany interfejs,
który nie posiada utrudniających pracę,
zbędnych funkcjonalności.

Korzystaj z gotowych, lub definiuj
własne szablony przyśpieszające pracę
użytkownika.

Pracuj w narzędziu, które przyciąga
swoim wyglądem i interaktywnością.

PRACUJ SZYBKO

WYDAJNOŚĆ

KOMPONENTY

WEKTORY

Stawiamy na bezkompromisową
wydajność i bezawaryjność. Czas
użytkownika jest dla nas najważniejszy.

Przygotujemy dedykowane
zaawansowane komponenty, z których
szybko zbudujesz bogatą i angażującą
treść.

Rysuj wektory i krzywe przy pomocy
narzędzi znanych z graficznego
oprogramowania.

PRACUJ NOWOCZEŚNIE

INTEGRACJA

ELASTYCZNOŚĆ

EKSPORTOWANIE

Narzędzie może zostać zintegrowane z
już działającymi systemami oraz
korzystać z istniejącychw Twojej
organizacji danych.

Budujemy narzędzie specjalnie dla
Ciebie! Jesteśmy otwarci na Twoje
pomysły i potrzeby.

Eksportuj wyniki pracy do swoich
systemów, lub wybranych przez siebie
formatów

FUNKCJONALNOŚCI
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ZASTOSOWANIA
Projektowanie ogrodów, narzędzia architektoniczne,
konkursy w kreatywnych kampaniach reklamowych,
tworzenie komiksów - to przykładowe zastosowania
Spirit Designer.
ARCHITEKTURA
Narzędzia do projektowania dla początkujących
i
profesjonalistów.
Projektowanie
wnętrz,
dekorowanie ścian, projektowanie ogrodów. Spirit
Designer umożliwia kolaborację przy dużych
projektach i współdzielenie zasobów między
użytkownikami oraz eksport projektów do innych
formatów.

KAMPANIE REKLAMOWE
Pomagamy budować angażujące kampanie
reklamowe opierające się na tworzeniu treści.
Udostępniamy
końcowemu
użytkownikowi
profesjonalnie
zaprojektowaną
aplikację
z interfejsem, którego nikt nie musi się uczyć,
a naszemu klientowi zapewniamy szybki czas
wdrożenia i bezbłędność działania.

ZASTOSOWANIA
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KSIĄŻKI I ALBUMY
Spirit Designer pomaga tworzyć aplikacje do budowy
albumów zdjęć i wideo, książek, magazynów i ofert.
Aby cały proces był jak najprzyjemniejszy
integrujemy się z systemami klienta, automatycznie
pobieramy zasoby, proponujemy gotowe szablony
lub udostępniamy czyste strony nieograniczające
najkreatywniejszych Użytkowników.

DRUKARNIE
Jak często klienci wysyłają do drukarni źle
przygotowane materiały? A jak często proszą
o możliwość zobaczenia efektów końcowego przed
wysłaniem zamówienia? Rozwiązujemy te dwie
potrzeby w budując narzędzie do projektowania
z automatycznym podglądem wyniku końcowego.
Dzięki Spirit Designer skracamy czas potrzebny na
obsługę zamówienia jak i zwiększamy zadowolenie
klienta.

KOMIKSY
Dla Klientów chcących udostępnić swoim
Użytkownikom możliwość budowania komiksów
i tworzenia historii, chcących zaangażować ich w
wewnętrzny proces lub budujących nowy startup,
dostarczamy narzędzie, które wyzwoli kreatywność
użytkowników. Da im potrzebne materiały,
przygotowane postacie, animacje i uczyni cały
proces tworzenia świetną i angażującą zabawą.

ZASTOSOWANIA
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CASE STUDY
KLIENT
Firma Gra-Ma-R od wielu lat zajmuje się
sprzedażą oraz układaniem kostki
brukowej. Jest to firma wykorzystująca
nowoczesne
technologie
do
wspomagania procesu sprzedaży
i zwiększenia zadowolenia klientów.

POTRZEBA
Firma Gra-Ma-R chciała rozszerzyć zakres swojej działalności poprzez zwiększenie
sprzedaży na rynku lokalnym oraz możliwość generowania zysków w całej Polsce, dalej
skupiając się na branży, w której się specjalizuje.

Firma potrzebowała narzędzia, które:
stworzenie w prosty i przyjemny
sposób wizualizacji wyglądu

pracę w prostym interfejsie przy
jednoczesnych zaawansowanych
funkcjonalnościach

projektowanie architektoniczne
układu kostki brukowej

automatyczne generowanie
zapotrzebowania na materiały

korzystanie z dodatkowych
elementów (ozdób, krzewów itp.)

import wzorów AutoCad

CASE STUDY

7

ROZWIĄZANIE
HiddenData zaprojektowało i wdrożyło kompletną
platformę zbudowaną w oparciu o Spirit Designer
Wdrożenie obejmowało:
stworzenie Projektanta 2D, czyli precyzyjnego architektonicznego edytora

zaprojektowanie i stworzenie Wizualizera 3D, czyli narzędzia do podglądu nowej
kostki
stki brukowej na zdjęciu domu i otoczenia

CASE STUDY
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przygotowanie designu i wdrożenia strony produktowej

implementację zaawansowanego narzędzia do grafiki wektorowej
obsługę generowania plików PDF
integrację obsługi płatności internetowych

REZULTAT
Dzięki wdrożonym narzędziom firma Gra-Ma-R mogła:

zdobyć nowych klientów

zwiększyć
ilość
źródeł
dochodu swojej firmy

CASE STUDY

podnieść swoje znaczenie w
regionie

udostępnić
rozwiązanie
innym dystrybutorom w całej
Polsce
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KONTAKT
W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa
dyspozycji
Michał Czaicki
Co-owner
E: m.czaicki@hiddendata.co
M: +48 691 369 260

HiddenData
Rynek Główny 17
31-008 Kraków
E: contact@hiddendata.co
www.hiddendata.co
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