
Praktyczny poradnik
 dla kupujących rozwiązania ITSM

Znajdź właściwe 
rozwiązanie



Wybór dostawcy ITSM będzie miał wpływ 
na Twoją firmę przez długie lata

Decyzja ta znacząco wpłynie na zdolność Twojej organizacji do efektywnego kosztowo 
zarządzania codziennymi operacjami. Zamiast podejmować pochopne decyzje, dokładnie 

zapoznaj się z dostępnymi opcjami.

„Idealny dostawca oferuje więcej niż tylko zarządzanie usługami IT. Jego platforma powinna odznaczać 
się konfigurowalnością, dzięki czemu działy inne niż tylko IT będą mogły czerpać korzyści z digitalizacji 

swoich usług i metod pracy, tworząc kompletne rozwiązanie zarządzania usługami w organizacji.” 

Ten poradnik ułatwi Ci wybór odpowiedniego dostawcy. Określenie głównych wymagań biznesowych i 
przejście przez serię pytań pozwoli Ci zidentyfikować kluczowe cechy i funkcje, które spełniają Twoje potrzeby – 

teraz i w przyszłości.
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Poznaj potrzeby swojej organizacji

Żaden dostawca nigdy nie będzie znał Twojej organizacji tak, jak Ty – ale 
nawet Ty możesz nie znać jej tak dobrze, jak Ci się wydaje. Przyjrzyjmy 
się bliżej Twoim najważniejszym wymaganiom biznesowym.



Zbuduj solidny, oparty na potrzebach fundament dla 
systemu zarządzania usługami IT. Wybierz odpowiednie 
narzędzia i systemy wspierające najważniejsze cele 
wszystkich funkcji biznesowych – także tych spoza obszaru IT.

Określ wymagania również dla działów kadr, prawnego, finansowego, 
obsługi klienta i wszystkich innych kluczowych funkcji biznesowych. 
To poprowadzi Cię w kierunku dostawcy mającego umiejętności 
i kompetencje, które są zgodne z Twoimi potrzebami, zarówno 
kulturowymi, jak i regionalnymi.

Przeanalizuj swoje wymagania biznesowe

Czego naprawdę 
potrzebujesz?

POSTAW NA 
METODYKĘ AGILE

Sprawne świadczenie usług IT 
to coś więcej niż tylko szybki 

czas reakcji. Usprawnienia 
systemu mogą przynieść 

znaczne oszczędności kosztów. 
W idealnej sytuacji procesy 
zgłaszania i rozwiązywania 

problemów pozwalają Twoim 
zespołom pracować wydajniej.

CAŁKOWITY KOSZT 
POSIADANIA

Wyjdź poza dotychczasowe, 
bieżące i utopione koszty. Weź 

pod uwagę czas, wysiłek i 
pieniądze niezbędne do 

poradzenia sobie ze zmianami w 
procesach lub technologii. Nie 

zapominaj o finansowych 
implikacjach, jakie niesie ze sobą 

niezdolność do wprowadzania 
innowacji i dostarczania 
ulepszonych rozwiązań.

DOŚWIADCZENIE 
UŻYTKOWNIKA

Elastyczna, zawsze dostępna 
platforma usługowa, w dużej 

mierze samoobsługowa, 
pozwala działać sprawniej 

i zwiększyć wydajność. 
Umożliwia to pracownikom 

działu IT odejście od 
prozaicznych zadań na rzecz 
strategicznego planowania 

i kierowania.

Zarządzaj swoim IT
Zarządzaj swoim IT zgodnie 

z lokalnymi przepisami i 
przechowuj swoje dane w 

Europie. Pracuj bezpiecznie 
i niezawodnie w chmurze z 

certyfikatem ISO 27001.



CZY WIESZ, ŻE... W raporcie Gartner Magic Quadrant pojawiają się tylko ci dostawcy, którzy 
prowadzą działalność na skalę globalną. Oznacza to, że wszyscy dostawcy stosujący strategię 
biur regionalnych są wykluczeni, nawet jeśli obsługują klientów na całym świecie.

Możesz również przejrzeć raporty analityków dotyczące regionu. Na przykład  German Research 
in Action, raport zajmujący się analizą i oceną dostawców ITSM działających na rynku 
niemieckim w 2021 r. Warto też sięgnąć po raport firmy ISG, która oceniła Efecte jako 
 Wschodzącą Gwiazdę w zakresie narzędzi ESM w Niemczech w 2021 r. 

Wyjdź poza Magic Quadrant
Wiele organizacji rozpoczyna proces wyboru dostawcy ITSM od zapoznania się 
z raportem Gartner Magic Quadrant, chociaż wcale nie opracowano go w tym 

celu. Zdaniem ekspertów z firmy Gartner należy rozpocząć od zrozumienia 
własnych potrzeb. Dzięki temu znajdziesz rozwiązanie, które będzie 

odpowiadało tym potrzebom.

„Nie zaczynaj wyboru narzędzia ITSM od raportu Magic Quadrant. 
Zacznij od skupienia się na własnym przypadku i wykorzystaj 
i wykorzystaj raport Critical Capabilities, aby dowiedzieć się, jak 
funkcje narzędzia łączą się z Twoimi specyficznymi wymaganiami”.

 /Gartner

https://www.gartner.com/en/research/methodologies/research-methodologies-gartner-critical-capabilities
https://www.efecte.com/ria-ranks-efecte-market-leader-itsm-tool-study
https://www.efecte.com/ria-ranks-efecte-market-leader-itsm-tool-study
https://www.efecte.com/efecte-identified-raising-star-enterprise-service-management-tools-germany


Ocena narzędzi ITSM – kluczowe 
pytania, które należy zadać

Przyjrzyjmy się praktycznemu podejściu krok po kroku do oceny siedmiu 
kluczowych obszarów oprogramowania ITSM. Oto sugerowane pytania, 
które warto zadać dostawcy podczas oceny narzędzi.



Poproś o 
referencje

Obszar pierwszy: 
Doświadczenie użytkownika końcowego
W jaki sposób system integruje się z innym kluczowym oprogramowaniem?
Z jakimi krytycznymi systemami zarządzania przedsiębiorstwem narzędzie ITSM musi się integrować dzisiaj i w przyszłości? Potrzebny będzie 
jeden punkt wglądu w całe środowisko usług IT – a proces pojedynczego logowania (SSO) może odegrać ogromną rolę w uproszczeniu 
zintegrowanego dostępu.

Czy doświadczenia użytkowników smartfonów i tabletów są takie same?
Twoi użytkownicy chcą mieć możliwość wykonywania tych samych zadań niezależnie od platformy, z której uzyskują dostęp do Twoich usług. 
Upewnij się, że obsługa z poziomu urządzeń mobilnych jest równie łatwa i przyjemna jak w przypadku wersji desktopowej.

Na ile intuicyjny jest system?
Przy wdrażaniu nowego narzędzia ITSM nie warto tracić zasobów na szkolenia i wprowadzenie do systemu. Intuicyjny system pomaga 
użytkownikowi szybko zorientować się w sytuacji i przewiduje jego zachowanie na podstawie scenariuszy specyficznych dla danej roli.

Jak wygląda interfejs?
Jeśli interfejs ITSM zawiera elementy i funkcjonalności, które ludzie znają z mediów społecznościowych lub narzędzi do współpracy, 
doświadczenie użytkownika jest zazwyczaj przyjemne. Czat poprawia doświadczenie użytkownika i sprawia, że pracownicy obsługi są dostępni 
poza zwykłymi godzinami pracy.

Jak wiele języków obsługuje system?
Nawet jeśli aktualnie Twoja społeczność użytkowników nie jest wielojęzyczna, zastanów się, w jaki sposób zaspokoisz ewentualne przyszłe 
potrzeby językowe.

1

W jaki sposób narzędzie zaspokoi obecne i przyszłe potrzeby? 
Wdrażanie rozwiązań ITSM może być kosztowne i czasochłonne. Ważne jest, aby ocenić, 
jak szybko uda się włączyć obecne procesy, przeszkolić zespoły oraz rozwinąć lub 
zoptymalizować metody pracy zespołów. Kompleksowe narzędzie zapewni Ci możliwości 
i elastyczność w zakresie włączania Twoich procesów, jednocześnie oferując optymalizacje 
i sugestie oparte na najlepszych praktykach i frameworkach, takich jak ITIL 4.
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Obszar drugi: 
Konfiguracja procesów
Czy łatwo jest wdrożyć CMDB?
Dynamiczna baza danych zarządzania konfiguracją (CMDB) jest kluczem do dobrze funkcjonującej infrastruktury IT, ale jej uruchomienie nie 
powinno być trudne. Proste wdrożenie pozwala zaoszczędzić cenny czas i zasoby.

Czy możemy tworzyć proces bez doświadczenia w kodowaniu?
Warto zadbać o to, by użytkownicy mogli tworzyć i dostosowywać proces bez konieczności posiadania specjalistycznych umiejętności kodowania. 
Zwiększy to możliwości użytkowników i zapobiegnie powstawaniu wąskich gardeł. Uważaj na dostawców, którzy reklamują swoje rozwiązania 
jako „bezkodowe” – zweryfikuj, czy to nie przesadzone lub nieprawdziwe stwierdzenie.

Jak bardzo granularna jest kontrola dostępu?
Odejście od tradycyjnej kontroli dostępu opartej na rolach nie powinno spowodować problemów z uwierzytelnieniem. Upewnij się, że można 
łatwo definiować zasady kontroli dostępu w oparciu o jednostki biznesowe, atrybuty lub lokalizację. Im bardziej drobnoziarnisty dostęp, tym 
łatwiej będzie użytkownikom przechodzić z jednej roli do drugiej.

Czy system umożliwia automatyczne przydzielanie uprawnień?
Przydzielanie uprawnień nie powinno odbywać się ręcznie. Dzięki zautomatyzowanej kontroli uprawnień użytkowników masz pewność, że po 
wygaśnięciu umowy nie pozostaną żadne nieaktywne uprawnienia lub osierocone konta.

Czy system umożliwia zarządzanie dostawcami i umowami?
Szukaj rozwiązania przyszłościowego, gotowego do wdrożenia SIAM (Service Integration and Management), obsługującego umowy, usługi 
i wyniki wielu dostawców. Oczekuj jednego punktu dostępu do informacji o dostawcach, łącznie z zarządzaniem efektywnością dla umów o 
gwarantowanym poziomie świadczenia usług.

Jakie są ramy czasowe wdrożenia? 
Łatwość i szybkość idą w parze, jeśli chodzi o konfigurację. Kiedy analizujesz studia przypadków 
i referencje, zawsze zwracaj uwagę na ramy czasowe procesu konfiguracji.

2



Poproś o 
referencje

3Obszar trzeci: 
Bezpieczeństwo
W jaki sposób system poprawi nasz czas reakcji w zakresie bezpieczeństwa?
Im później reagujesz na zagrożenia, tym droższe staje się ich usunięcie. Dzięki szybkiemu i skutecznemu usuwaniu 
skutków incydentów możesz zwiększyć swoją zdolność do reagowania na zagrożenia i obniżyć koszty.

Czy możliwa jest automatyzacja procesu reagowania na incydenty?
Kluczowe dla organizacji jest wprowadzenie podstawowej automatyzacji rutynowych zadań związanych z reagowaniem na 
incydenty naruszające bezpieczeństwo, dzięki czemu zespoły mogą skupić się na rozwiązywaniu bardziej strategicznych wyzwań. 

Czy system umożliwia łatwe monitorowanie ryzyka?
Zarządzanie ryzykiem stanowi centralny element działań z zakresu bezpieczeństwa IT, jednak nie wszystkie systemy ITSM oferują 
taki poziom proaktywności. Zwróć uwagę na takie funkcje, jak pulpity nawigacyjne online i raporty z audytów obszarów ryzyka.

W jaki sposób system wspiera zgodność z przepisami?
Zgodność z przepisami dotyczącymi danych nigdy nie powinna być kwestią drugorzędną, zwłaszcza po wprowadzeniu nowych 
przepisów, takich jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Cała architektura usług musi być zaprojektowana 
z myślą o ochronie danych – a rozwiązanie ITSM powinno umożliwiać ochronę wszystkich rodzajów danych osobowych.

Na ile niezawodny jest system? 
Podczas sprawdzania referencji ważnymi czynnikami są czas sprawności, niezawodność 
i dokładność. Poświęć czas na zbadanie wszelkich luk w zabezpieczeniach, które mogą 
zakłócić zdolność organizacji do bezpiecznego funkcjonowania w pożądany sposób.
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4Obszar czwarty: 
Hosting
Czy system oferuje możliwość wyboru?
Jako nowoczesna organizacja potrzebujesz swobody w wyborze modeli dostarczania w oparciu o swoje 
wymagania, umowy SLA i budżety. Upewnij się, że Twój dostawca ITSM oferuje pełny wybór opcji hostingu 
w chmurze, on-premise lub w modelu hybrydowym.

Jakie są możliwości centrum danych?
Przy analizie opcji centrum danych należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

− Rodzaje i lokalizacja serwerów
− Ocena wydajności i niezawodności
− Redundancja danych
− Bezpieczeństwo danych
− Skalowalność i szybkość skalowania

Czy system można dostosować do zmian? 
Zapoznaj się z referencjami firm, które przeszły przez proces istotnych zmian 
organizacyjnych. Czy ich rozwiązanie ITSM rozwijało się wraz z nimi i wspierało 
ich podczas tej zmiany?
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5Obszar piąty:  
Licencjonowanie
Czy system pozwala na wybór modeli?
Twoje wymagania mogą się zmieniać z biegiem czasu. Możliwość zmiany modelu lub restrukturyzacji planu 
licencyjnego pozwala w optymalny sposób wykorzystać możliwości rozwiązania ITSM oraz pomaga w zarządzaniu 
nieoczekiwanymi zmianami lub sytuacjami awaryjnymi.

Czy w systemie stosuje się licencjonowanie dostępu jednoczesnego czy imiennego?
Licencjonowanie powinno być zawsze oparte na modelu najbardziej korzystnym dla Twojej firmy. Upewnij się, że  
Twój dostawca ITSM oferuje podejście, którego potrzebujesz. Dla wielu nowoczesnych firm licencja dostępu 
jednoczesnego oferuje najlepszy poziom elastyczności i efektywności kosztowej, ponieważ większość użytkowników 
nie jest zalogowana przez cały czas.

Czy cena systemu jest uczciwa?
Przy porównywaniu kosztów licencjonowania punktem wyjścia muszą być funkcjonalne potrzeby firmy. 
W przeciwnym razie może się okazać, że płacisz wyższą cenę za niepotrzebne funkcje. Uczciwa cena to taka, która 
przynosi wymierny zwrot kosztów licencjonowania.

Jak przekonać kierownictwo do narzędzia ITSM? 
Zapoznaj się z naszymi instrukcjami krok po kroku i praktycznymi poradami 
dotyczącymi  Budowania uzasadnienia biznesowego dla ITSM. Przewodnik 
pomoże Ci przekonać Twoją organizację, że nowe rozwiązanie ITSM jest 
kluczem do sukcesu.

https://www.efecte.com/ebook/selling-itsm-to-your-management
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Obszar szósty: 
Raportowanie 6
Czy wszyscy interesariusze mają dostęp do raportów?
Zastanów się, kto powinien mieć wgląd w raporty KPI. Twój system ITSM nie powinien ograniczać tych informacji tylko 
do licencjonowanych użytkowników. Inni interesariusze mogą potrzebować tej wiedzy, aby wypracować wspólne 
rozumienie wyników biznesowych.

Czy system umożliwia śledzenie wydajności na żywo?
Wiedza to potęga, ale czasami trzeba ją zdobyć natychmiast. Dzięki dostępowi do bieżących danych dotyczących 
wydajności w odniesieniu do wskaźników KPI, organizacja może podjąć natychmiastowe działania zaradcze 
w przypadku pogorszenia się wyników w którymś z obszarów.

Czy system automatycznie sporządza raporty z audytów??
Sporządzanie okresowych raportów z audytów nie musi odbywać się ręcznie. Możliwość automatycznego wysyłania 
informacji do kluczowych interesariuszy w określonych odstępach czasu może zapobiec utracie lub przeoczeniu 
ważnych informacji.

Czy system umożliwia tworzenie wizualnych raportów?
Narzędzie ITSM, które tworzy przejrzyste, wizualne raporty i analizy, może sprawić, że biznes stanie się bardziej 
inteligentny, ponieważ wizualne dane wyjściowe nabierają coraz większego znaczenia w automatyzacji przepływów 
pracy i podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.

Czy system umożliwia i usprawnia podejmowanie decyzji? 
Zawsze należy oceniać funkcje raportowania systemu w oparciu o to, jak 
wspierają one proces podejmowania decyzji w firmie. Zapytaj obecnych 
użytkowników, jak wykorzystują pulpity i raporty systemu ITSM do 
podejmowania wymiernych decyzji, które przyczyniają się do rozwoju firmy.
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Obszar siódmy:  Dostawca 7
Czy dostawca naprawdę rozumie, czym zajmuje się firma?
Dobry dostawca ITSM potrafi dostosować się do Twojej kultury korporacyjnej i misji, wykazując się szczegółowym 
zrozumieniem regionalnych wyzwań, z którymi musisz się zmierzyć. Wspólna perspektywa geograficzna umożliwia 
jasną komunikację, szybsze podejmowanie decyzji i lepiej dostosowane do potrzeb innowacje.

Z kim będziemy współpracować?
Jakie stanowiska i umiejętności mają osoby po stronie dostawcy, z którymi będziesz się kontaktować? Systemy 
o krytycznym znaczeniu dla biznesu wymagają jasnych procedur eskalacji problemów. Czy Twój dostawca umożliwi
Ci dostęp do kierownictwa najwyższego szczebla odpowiedzialnego za rozwój produktu w celu omówienia planów
działania, innowacji i poprawy funkcjonalności? Pamiętaj, że społeczności użytkowników to świetny, bezpośredni sposób
na komunikowanie się z innymi użytkownikami, dzielenie się najlepszymi praktykami, proszenie o wskazówki
i zgłaszanie zapotrzebowania na nowe funkcje.

Jakiego rodzaju relacji klient-dostawca możemy się spodziewać?
Jeśli zależy Ci na czymś więcej niż na zwykłej relacji z dostawcą ITSM, ustal to na wczesnym etapie procesu wyboru. 
Wiele organizacji czerpie największe korzyści z prawdziwego partnerstwa, które nie kończy się w momencie wdrożenia, 
ale jest wsparciem dla firmy w procesie digitalizacji.

Czy możliwe jest zaangażowanie się w innowacje produktowe?  
Podstawą świetnych relacji z dostawcą jest chęć dostawcy i możliwość 
prowadzenia konstruktywnego dialogu z pracownikami, klientami i partnerami. 
Zapytaj obecnych użytkowników systemów, czy ich dostawca oferuje innowacje 
oparte na współpracy i odgrywa kluczową rolę w dostosowaniu rozwiązania do 
potrzeb organizacji.



Dokumentacja i wybór
Przy użyciu pytań przedstawionych w tym poradniku dla kupującego 
możesz zebrać wiele informacji od dostawców, ich dotychczasowych 

klientów i członków własnej organizacji. Zadbaj o to, aby jasno i spójnie 
udokumentować wyniki, ponieważ najprawdopodobniej będziesz 

powracać do tych informacji i dzielić się nimi z innymi.

Dzięki temu poradnikowi 
będziesz w stanie określić 

swoje priorytety biznesowe   
i przygotować dokumentację 

dla dostawcy, która jasno 
opisuje potrzeby Twojej firmy. 
Jest to przydatne ćwiczenie na 
każdym etapie procesu wyboru 

dostawcy, ponieważ pomoże  
Ci wskazać istotne kwestie   
i obszary, w których nie ma 

mowy o kompromisie.

Zwracając się do sprzedawców 
z pytaniami wymienionymi w 

tym poradniku, możesz zacząć 
budować profil poszczególnych 
firm. W miarę jak tworzysz listę 

możliwości, funkcji  
i dopasowania kulturowego 
dostawców, niektórzy mogą 
zacząć wydawać się bardziej 

odpowiedni niż inni
– ale nie podejmuj żadnych
decyzji, dopóki nie będziesz

mieć dobrego dobrego zakresu 
do wyboru.

Opis wymagań i profile 
sprzedawców pozwalają na 
sporządzenie krótkiej listy 
najlepszych sprzedawców. 

Spróbuj zawęzić wybór do dwóch 
opcji – ale nigdy nie uwzględniaj 

więcej niż trzech. Dostawcy ci 
powinni spełniać Twoje 

najbardziej krytyczne wymagania 
i zaspokajać większość 
priorytetów o niskim
i średnim znaczeniu.

Kiedy już udokumentujesz swoje 
ustalenia i wybierzesz najlepszych 

dostawców, udostępnij te 
informacje innym w przystępnej 

formie. Prezentacja lub seria 
dokumentów powinna 

przedstawiać główne punkty   
i pomagać współpracownikom 
uzyskać jasny obraz dostępnych 
opcji. Kiedy organizacja będzie 
gotowa do dokonania wyboru, 

będziesz mieć wszystkie informacje 
potrzebne, aby doradzić najlepszą 

możliwą decyzję.

STWÓRZ OPIS 
WYMAGAŃ

PODSUMUJ 
WNIOSKI O 
DOSTAWCACH

PRZYGOTUJ 
KRÓTKĄ LISTĘ  
DOSTAWCÓW

UZYSKAJ 
POPARCIE 
W FIRMIE1 2 3 4



Podsumowanie
Metody i pytania przedstawione w tym poradniku dla kupującego pomogą Ci 

zidentyfikować silną grupę potencjalnych partnerów ITSM i wysokiej jakości opcje 
rozwiązań, ale ostateczną decyzję podejmiesz Ty i interesariusze w Twojej firmie.

Im większą ilością informacji dysponujesz, tym trafniejsza będzie podjęta decyzja. W nagrodę otrzymasz 
skuteczne narzędzie ITSM, które zwiększy automatyzację i zwinność procesów biznesowych oraz pomoże 

Ci zapewnić klientom doskonałą jakość usług.

Wybierz 
mądrze!



Tworzymy Efecte, europejską 
alternatywę w zarządzaniu usługami.

Od ponad 20 lat należymy do czołówki innowacyjnych firm optymalizujących 
zarządzanie usługami w oparciu o potrzeby klientów. Oferujemy zwinną, łatwo 
integrowalną i szybką do wdrożenia platformę SaaS, która skaluje się do 
wszystkich potrzeb związanych z zarządzaniem usługami.

Nasze rozwiązania pomagają organizacjom usługowym 
w digitalizacji i automatyzacji ich pracy. Klienci w całej 
Europie używają naszej infrastruktury w chmurze do 
zarządzania swoimi usługami IT, identyfikacji i dostępu 
oraz usługami dla przedsiębiorstw. Dzięki temu mogą 
zwiększyć swoją efektywność, poprawić doświadczenia 
użytkowników końcowych i obniżyć koszty.

Efecte Plc Finland
Säterinkatu 6
FI-02260 Espoo, Finland
info@efecte.com
Tel. +358 9 2535 0400

Efecte Germany GmbH 
Fürstenriederstrasse 279a
81377 München, Germany
info.de@efecte.com
Tel +49 (0) 89 74 12 0343

Efecte AB Sweden
Torshamnsgatan 30 A,
SE-164 40 Kista, Sweden
info.se@efecte.com
Tel. +46 8 50 31 31 30 www.efecte.com

Skontaktuj 
się z nami!

https://www.efecte.com/
https://www.efecte.com/contact-us


Czy posiadane rozwiązanie ITSM spełnia 
Twoje potrzeby?

Nawet jeśli posiadasz już narzędzie do zarządzania usługami IT, czasami warto 
zmienić rozwiązanie na takie, które lepiej spełnia Twoje potrzeby. 

Odpowiedz na następujące pytania:

Czy Twoje obecne narzędzie jest 
wystarczająco elastyczne?

Czy Twoje obecne narzędzie ITSM zaspokaja rosnące 
lub nowe potrzeby? A może zbliża się  do końca 
swojego cyklu życia?

Platformę Efecte można łatwo dostosować do 
własnych potrzeb i zintegrować z innymi narzędziami. 
A ponieważ jest torozwiązanie oparte na chmurze, 
zapewnia bezpieczeństwo i wydajność, których 
potrzebujesz.

Dzięki Efecte… 

− Twoje pozostałe narzędzia można zintegrować z ITSM
− Otrzymujesz narzędzie, które dopasowuje się do

rosnących potrzeb
− Masz do wyboru różne modele chmury

Czy Twoje obecne narzędzie jest zbyt 
złożone?

Płacisz wysokie opłaty licencyjne za narzędzie ITSM 
wyposażone we wszystkie możliwe funkcje? Ale czy 
naprawdę wykorzystujesz wszystkie opcje, za które 

Platforma Efecte udostępnia funkcje i licencje, których 
rzeczywiście potrzebujesz, bez pobierania opłat za 
niepotrzebne funkcje.

Dzięki Efecte…

− Zyskujesz elastyczność w zakresie licencjonowania
− Możesz zrobić więcej sam, bez kodowania
− Otrzymujesz rozwiązanie, które jest nowoczesne

i łatwe w użyciu




