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Покращення бізнес-процесів 
(BPI)

Реінжиніринг бізнес-процесів 
(BPR)
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Управління бізнес-процесами

џ Роботизація бізнес-процесів (RPA)
џ BPM ПЛАТФОРМИ
џ Рішення для управління бізнес-процесами (BPMS)
џ Електронний документообіг (ECM)



Глобальні

Наші 4 творчих 
кроки - основа всього

Бути провідною світовою компанією в 
сегменті BPM/BPI.

Створити корпоративну культуру, яка 
дозволить нам формувати послуги найви-
щої якості для споживачів.

Бренди
Створення брендів, максимально заснова-
них на потребах клієнтів із залученням до 
реалізації надзвичайно інноваційних 
рішень.

Співробітники
Ми намагаємося направляти і заохочувати 
своїх співробітників максимально викорис-
товувати особистий потенціал.

+48 (22) 122 02 68
office@center-ecm.com
www.center-ecm.com

Підхід який ми вористовуємо щодо 
якості продуктів і послуг дозволяє нам 
підвищити задоволеність наших 
клієнтів.

Якість

Наші співробітники люблять те, що 
вони роблять, і ми цінуємо ентузіазм, 
чесність і порядність.

Культура

Ми будуємо партнерські відносини, 
довіру і дружбу за допомогою 
відкритого, ясного і відвертого 
спілкування.

Ясність

Ми створюємо веселу і приємну 
атмосферу як нашим співробітникам, 
так і клієнтам.

Задоволення

Про нас
CENTER ECM - це глобальна команда досвідчених 
менеджерів проектів, аналітиків, розробників, 
дизайнерів і фахівців інших спеціальностей, які, 
використовуючи свій досвід і знання, створюють 
повний спектр послуг для автоматизації бізнес-
процесів.

Послуги нашої компанії цікаві всій європейській 
бізнес-спільноті. Високий рівень фахівців компанії 
дозволяє реалізовувати найскладніші проекти. 
Якість наших систем і послуг вже більше 10 років 
оцінили велику кількість клієнтів як в корпоративно-
му сегменті, так і в малому і середньому бізнесі.

Корпоративні

Ми прагнемо до того, щоб 
кожен клієнт був не тільки 
задоволений нашою роботою, 
але і готовий з упевненістю 
рекомендувати нас 
в майбутньому.

Helen Olishevska, Head of Board
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Місія

Зміни, які ми вносимо в роботу наших клієнтів, постійно 
трансформують їх внутрішнє бізнес-простір. Для реалізації 
наших можливостей ми використовуємо найцінніше, що у нас 
є: досвід і дух інновацій.
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