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Sputnik Software podpisał umowę z Miastem Łódź na obsługę Zintegrowanego Systemu
Informatycznego
Sputnik Software – spółka z Grupy Kapitałowej Atende – zawarła z Miastem Łódź trzyletnią umowę na
dostarczenie
nowych
wersji
oprogramowania
komputerowego
Zintegrowanego
Systemu
Informatycznego Urząd NT – oraz świadczenie usług asysty technicznej. Łączna wartość kontraktu wynosi
9,5 mln zł brutto.
Zintegrowany System Informatyczny Urząd NT wspiera funkcjonowanie instytucji poprzez zarządzanie
procesami w obszarach planowania budżetu, finansowo-księgowym, podatków i opłat lokalnych,
gospodarowania majątkiem Miasta, kadrowo-płacowym. System codziennie obsługuje pracę ponad 2000
urzędników Miasta Łódź.
- Podpisanie trzyletniego kontraktu na utrzymanie i rozwój systemu klasy ERP, kluczowego dla
zarządzania finansami jednego z największych miast w Polsce, umacnia pozycję spółki na rynku
publicznym i potwierdza podstawowe założenia przyjętej strategii, akcentującej specjalizację w obszarze
oprogramowania dla jednostek samorządu terytorialnego. – Tomasz Maćkowiak, członek zarządu Sputnik
Software sp. z o.o.
Sputnik Software specjalizuje się w produkcji oprogramowania dla polskiego sektora publicznego, ze
szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. Spółka współpracuje z ponad tysiącem
klientów instytucjonalnych na terenie całego kraju. Sputnik Software wchodzi w skład Grupy Kapitałowej
Atende.

Atende S.A.
Atende S.A. jest jedną z wiodących firm informatycznych w Polsce, z ponad 20-to letnią tradycją. Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie 28 maja 2012 r. Wraz ze spółkami zależnymi tworzy Grupę Kapitałową. Atende specjalizuje się w czterech
głównych dziedzinach: integracji systemów teleinformatycznych (sieci, systemy obliczeniowe, bezpieczeństwo), integracji infrastruktury
technicznej (wyposażenie centrów danych, zasilanie gwarantowane, inteligentne budynki), outsourcingu IT oraz usługach świadczonych w
modelu cloud computingu. Poprzez spółki zależne Grupa Atende realizuje działania w innych atrakcyjnych niszach rynku IT, m.in. w
innowacyjnym oprogramowaniu dla przedsięwzięć multimedialnych, inteligentnym opomiarowaniu sieci energetycznych i cyberbezpieczeństwe
(Atende Software), systemie operacyjnym czasu rzeczywistego dla systemów wbudowanych (Phoenix Systems), projektowaniu układów
elektronicznych (OmniChip), oprogramowaniu do zarządzana jednostkami samorządów i administracji centralnej (Sputnik Software),
rozwiązaniach informatycznych dla sektora opieki zdrowotnej (Atende Medica), nowoczesnych usługach outsourcingowych zdalnego
utrzymania systemów IT (TrustIT) oraz analizą danych w technologii Big Data (Energy Data Lab). Więcej informacji pod adresem
www.atende.pl

