
BaselineTM – nowy wymiar zarządzania firmą



Kim jesteśmy
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Firma technologiczna z Krakowa

10 lat doświadczenia na rynku

Ponad 30-tu inżynierów

Wizją Baseline jest wyznaczanie standardów w dziedzinie 
rozwiązań dla biznesu

Misją Baseline jest dostarczanie innowacyjnych narzędzi

informatycznych dla biznesu

partner technologiczny

partnerzy handlowi



Opis BaselineTM

Czym jest Baseline™

Nowoczesny i intuicyjny w obsłudze system klasy ECM służący do 
zarządzania firmą, integrujący różne procesy biznesowe w jedno 
kompleksowe rozwiązanie informatyczne. Baseline™ łączy w sobie
cechy systemów klasy CRM, DMS, WORKFLOW, ERP, BI. 

Co wyróżnia Baseline™
Innowacyjność Baseline™ polega na sposobie połączenia różnych 
obszarów zarządzania przedsiębiorstwem, a tym samym na sposobie 
przenikania się i formie prezentacji informacji z poszczególnych obszarów.

Dla kogo jest Baseline™
Dla przedsiębiorstw, które za pomocą jednego narzędzia chcą 
kontrolować poszczególne obszary biznesu, dla organizacji 
rozproszonych i przetwarzających duże ilości dokumentów, 
wymagających indywidualnego dostosowania.

Bezpieczeństwo
Automatyzacja
Skalowalność
Elastyczność
Logika działania 
Intuicyjność
Nowoczesność
Ergonomia
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Dostęp mobilnyObszary, które wspieramy

Określ własną piramidę potrzeb
i zacznij od tego co najistotniejsze!
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Dostęp mobilnyTechnologia 
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Dostęp mobilnyWybrane integracje 
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Dostęp mobilnyDostępność 

urządzenia przeglądarki wwwplatformy mobilne
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Bezpieczeństwo

Certyfikat 2-way SSL na każdym urządzeniu

Integracja z domeną Active Directory

Zabezpieczenia antykradzieżowe (DAC)
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Jako pierwsi w Polsce otrzymaliśmy certyfikat „Data protected”

Spełniamy wytyczne GIODO oraz zalecenia norm ISO 27001 & ISO 20000

wybrane zabezpieczenia



Pomagamy

„Każdy z nas ma marzenia, ale nie każdy ma szansę je zrealizować” – fundacja „Mam Marzenie” na co dzień 
pomaga spełniać marzenia chorych dzieci.

System BaselineTM pomaga Fundacji spełniać marzenia swoich podopiecznych.
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Zaufali nam – branża usługowa
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Zaufali nam – branża produkcyjna
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Zaufali nam – branża motoryzacyjna
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Zaufali nam – branża IT
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Schemat procesu wdrożenia 
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po zakończeniu procesu wdrożenia rozpoczyna się etap utrzymania systemu i wsparcia użytkowników.



Jak przygotować się do wdrożenia?
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Wdrożenie oprogramowania klasy ECM w organizacji to złożone zadanie wymagające odpowiedniego 
przygotowania. Poniższa lista przybliża najważniejsze elementy tego procesu.

1. określ cel i głównych beneficjentów wdrożenia systemu

2. powołaj zespół projektowy i wyznacz lidera projektu

3. przygotuj własne wymagania, określ oczekiwany skutek wdrożenia i priorytety

4. przekaż wymagania projektowe do Baseline, aby zweryfikować możliwość ich realizacji

5. zapoznaj się z ofertą i wybierz te elementy, które chcesz zrealizować

6. ustal wspólnie z Baseline harmonogram dalszych prac



Świat się zmienia…
Zmień się z Baseline™


