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Company Profile

Powstanie i Misja ABF
ABF Ltd. specjalizuje siê w przystosowywaniu i wprowadzaniu na polski rynek
nowych technologii i innowacyjnych rozwi¹zañ, doradztwie i konsultingu
w kluczowych aspektach dzia³ania wspó³czesnego biznesu z wykorzystaniem
informatyki i nowych technologii.
Realizujemy us³ugi doradcze dotycz¹ce budowy systemów informatycznych,
organizacji pracy zespo³ów projektowych, dostarczamy narzêdzia do projektowania
i konstruowania systemów informatycznych. Mamy doœwiadczenie w samodzielnym
prowadzeniu prac konsultingowych, analitycznych, programistycznych i wdro¿eniowych.
Spó³ka ABF Ltd. Sp. z o.o. powsta³a na drodze wyodrêbnienia dzia³u konsultingu
firmy SET i przekszta³cenia go w osobny podmiot gospodarczy. Skutecznoœæ prowadzonych
na przestrzeni 1998 2000 przez zespó³ konsultingowy SET dzia³añ potwierdza wysoka
pozycja rynkowa ( wg Teleinfo 40 miejsce w gronie 150 firm œwiadcz¹cych us³ugi
konsultacyjne w dziedzinie IT w Polsce ) i wysokie oceny us³ug œwiadczonych przez
nas jakie otrzymujemy od naszych klientów.
Bezpoœrednie zaplecze techniczne i informatyczne dla realizacji prowadzonych przez ABF
projektów (zarówno w sferze infrastruktury jak i zasobów personalnych) stanowi¹ firmy
SET Sp. z o.o. z siedzib¹ w Zabrzu - jedna z najwiêkszych polskich firm outsourcingowych
z wieloletnim doœwiadczeniem, g³ównie na rynku niemieckim i brytyjskim, oraz 'e-direct'
z Opola, specjalizuj¹ca siê w technologiach internetowych Wspólnie jesteœmy organizacj¹
posiadaj¹c¹ unikatowy profil dzia³alnoœci i doœwiadczenie na polskim rynku

Nasz System Pracy
Znalezienie w³aœciwej, sprawdzonej, nowoczesnej, ³atwo przyswajalnej, funkcjonalnej
technologii jest kluczowym aspektem wspomagania organizacji, zarz¹dzania, produkcji,dla
ka¿dego podmiotu gospodarczego.
ABF poprzez sieæ swoich partnerów rozwi¹zuje ten problem w kreatywny, aktywny sposób
daj¹cy klientom mo¿liwoœæ wyboru rozwi¹zañ najlepszych, optymalnych zapewniaj¹c ich
kastomizacjê i przystosowanie do modelu firmy, jej otoczenia biznesowego, realiów
gospodarczych, prawnych etc.
Œcis³a wspó³praca z przoduj¹cymi dostawcami wielokrotnie stosowanych technologii,metod,
narzêdzi ( jedynie z najlepszymi referencjami ) jak i dostêp do konsultantów z ogromnym
praktycznym doœwiadczeniem w ich implementacji ( bêd¹cych nierzadko osobami aktywnie
zarz¹dzaj¹cymi okreœlon¹ sfer¹ w funkcjonuj¹cych organizacjach ) stworzy³y naturaln¹ sieæ
partnerów w oparciu, o któr¹ ABF oferuje wyspecjalizowane us³ugi w poszukiwaniu i wdra¿aniu najlepszych rozwi¹zañ.
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Nasze Kompetencje
dodawanie wartoœci
innowacje technologiczne na styku biznes / IT
analiza i prognozowanie trendów technologicznych i informatycznych
opracowywanie strategii i kompleksowych rozwi¹zañ informatycznych
koordynacja rozwoju informatyki ze strategi¹ korporacyjn¹
zarz¹dzanie projektami IT
zarz¹dzanie ryzykiem w sferze IT
audyt i weryfikacja projektów i systemów IT
organizacja i informatyczne wspomaganie zarz¹dzania zasobami sta³ymi
przedsiêbiorstwa Facilities i Real Estate Management
systemy komputerowego wspomagania zarz¹dzania zasobami (CAFM)
projektowanie i wdra¿anie systemów informacji zarz¹dczej
integracja systemów
technologie i strategie e-biznesu / e-commerce / e-procurement
strategie internetowe / projektowanie rozwi¹zañ
wdra¿anie internetowych rozwi¹zañ informatycznych
brainstorming
Dodawanie Wartoœci - Fundamentalna Zasada Dzia³ania ABF
Koniecznoœæ intensywnych inwestycji wymuszana przez rosn¹c¹ konkurencjê i przenoszeniena rynek polski œwiatowych trendów i innowacji mo¿e spowodowaæ niekontrolowan¹
spiralê wydatków, przeinwestowanie i w efekcie znaczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej firmy.
Jak¹ zatem zastosowaæ strategiê aby utrzymaæ siê na rynku i rozwijaæ siê ponosz¹c rozs¹dne koszty tego rozwoju ? Jedn¹ ze skutecznych odpowiedzi i co niezmiernie wa¿ne, mieszcz¹c¹ siê w granicach mo¿liwoœci inwestycyjnych, jest opracowanie pomys³u optymalnego
wykorzystania istniej¹cych zasobów firmy w po³¹czeniu z niezbêdnymi inwestycjami technologicznymi.
Uzupe³nianie i Optymalizacja Wykorzystania Zasobów Nastêpuje
Poprzez Procesy Nazwane Dodawaniem Wartoœci.
Podstaw¹ procesów jest ³¹czenie dotychczasowego dorobku przedsiêbiorstw, ich wyposa¿enia technicznego, doœwiadczenia, pozycji na rynku z nowymi rozwi¹zaniami technologicznymi i informatycznymi. Obecnie posiadane zasoby nawet, jeœli nie s¹ najnowoczeœniejsze mog¹ nadal nieŸle spe³niaæ swoj¹ rolê, jeœli zostan¹ uzupe³nione o nowsze rozwi¹zania a ich rola ponownie zdefiniowana i ulokowana w szczegó³owo opracowanej strukturze
organizacyjno technicznej.
Dodawanie Wartoœci jest rozbudowanym procesem ujêtym w ramy metodologiczne
(w wypadku ABF Ltd jest to Ardes RM firmy DDI, USA) maj¹cym na celu uœwiadomienie
firmie jej mo¿liwoœci przede wszystkim poprzez analizê stanu posiadania i wiedzy wewnêtrznej oraz propozycjê uzupe³nieñ i dzia³añ rozwojowych w sferze organizacyjnej
i technologicznej.
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Wynikiem prawid³owo przeprowadzonego procesu jest:
redefinicja pozycji rynkowej firmy,
optymalna kosztowo modernizacja w oparciu o kompleksow¹ strategiê i wizjê na
przysz³oœæ,
nowe spojrzenie na przedsiêbiorstwo, mechanizmy jego dzia³ania,
znalezienie obszarów oszczêdnoœci, potencjalnych pól rozwoju oraz Ÿróde³ pozyskania
przewagi konkurencyjnej.
Ka¿da firma ma swój sztab fachowców od organizacji i zarz¹dzania pocz¹wszy, poprzez
finanse na technologii i informatyce koñcz¹c. Nikt lepiej od nich nie zna specyfiki organizacji, któr¹ kieruj¹ a ich wiedza i doœwiadczenie s¹ unikalne i bezcenne. Zastosowanie
sprawdzonej metodologii pozwala skierowaæ potencja³ kadry przedsiêbiorstwa w stronê
rozwi¹zañ nowych, niestandardowych, przekraczaj¹cych bariery funkcjonuj¹cych czasami
wiele lat formu³ i dzia³añ.
Zgrupowanie w interdyscyplinarnych zespo³ach projektowych fachowców z ró¿nych dziedzin i skonfrontowanie ich z zewnêtrznymi konsultantami pozwala na now¹ ocenê sytuacji
organizacji i pe³nionych przez ni¹ funkcji analizê wniosków, propozycje dzia³añ i rozwi¹zañ,
analizê kosztów wybór i wdro¿enie.
Technika „brainstormingu” w zestawieniu z solidn¹ analiz¹ pozwala na logiczn¹ „obróbkê”
problemów i znalezienie najlepszych sposobów dalszego z nimi postêpowania. Rozwi¹zanie
nastêpuje u klienta i jest wynikiem wspólnej pracy konsultantów i zasobów wewnêtrznych.
Technologia Dodawania Wartoœci zak³ada, ¿e nie ma problemów nie do rozwi¹zania, jest
jedynie zagadnienie dostêpu do stosownej wiedzy, jej logicznego u¿ycia i udostêpnienia
jej podmiotom bêd¹cym w potrzebie, w celu ich organizacyjno-technicznego „uszlachetnienia”
.
Odbiorcy tego typu us³ug bardzo szybko przekonuj¹ siê jak wa¿ne i ile warte jest nowe
spojrzenie umo¿liwiaj¹ce zredefiniowanie pozycji rynkowej, wdro¿enie innowacyjnych
koncepcji i rozwi¹zañ, prowadz¹cych do wzrostu konkurencyjnoœci i pozycji rynkowej.
ABF dziêki wiedzy i doœwiadczeniu swoich wspó³pracowników doradza i konsultuje co
oznacza, ¿e nie tylko sprzedaje swoje pomys³y, doœwiadczenie i wiedzê ale równie¿ pomaga w ich skutecznym wdra¿aniu do praktyki biznesowej

Nasze Referencje

PZU S.A.
Bank PBK
PBK Property
Stalexport S.A.
Gullfiber / ISOVER
Elektrownia Siersza

Synchron S.A.
Kostrzyn Paper
Nokia (wspó³praca - Millenium Scandinavia Oy)
Retting Heating (wspó³praca - Millenium Scandinavia Oy)
Burger King (wspó³praca - Data Dimensions, Inc.)
SANYO (wspó³praca - Data Dimensions, Inc.)
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