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APAX Consulting Group sp. z. o.o. to firma konsultingowa z wieloletnim doświadczeniem, zajmująca się 
miedzy innymi doradztwem strategicznym, finansowym i operacyjnym. Firma działa na rynku polskim 
i europejskim realizując projekty dla klientów należących do czołówki światowego biznesu. 

 Usystematyzowanie procesu zbierania i wyszukiwania dokumentacji projektowej 

 Poprawa kluczowych wskaźników wydajności powiązanych z realizacją projektów 

 Dokładniejsze raportowanie i wydajniejszy kontroling 

Ze względu na specyfikę działalności APAX i realizację wielu projektów dla kilku klientów w tym 
samym czasie, konieczne stało się stworzenie narzędzia wspierającego zarządzanie zadaniami 
konsultantów tak, aby jak najlepiej wykorzystać ich dyspozycyjność. Aplikacja pozwala na 
monitoring czasu przeznaczonego na dany projekt i wykonanych zadań, a dzięki temu na 
precyzyjne określenie rentowności projektu. 

Dla każdego projektu APAX generuje duże ilości dokumentów, które nie tylko muszą sprawnie 

przepływać między działami, ale również być odpowiednio archiwizowane. Firmie zależało na 

narzędziu, które pozwoli efektywnie wyszukiwać dokumenty według ich treści, rodzaju 

i przypisanego do nich projektu. 

stworzenie aplikacji do zarządzania projektami  

„Poza koniecznością usystematyzowania procesu 

zarządzania projektami, pojawiła się u nas potrzeba 

zakupu licencji Office. Większość z nich była już 

przestarzała i nie spełniała naszych wymagań. 

Eksperci z ARC Consulting zaproponowali nam 

przejście na technologię chmurową - Office 365, 

wzbogaconą o aplikację do zarządzania projektami, 

skrojoną na miarę naszych potrzeb. Wybór takiego 

scenariusza poprawił zarówno efektywność 

pracowników, jak i terminowość realizacji zadań. 

Ponadto całego pakietu można używać zdalnie 

nawet z urządzeń mobilnych. Sam często korzystam 

z ARC Smart Platform będąc w podróży."  

- mówi Pan Dariusz Brzeziński, Prezes Zarządu 

APAX Consulting Group Sp. z o.o.  

Wdrożenie aplikacji do zarządzania zadaniami 

pozwoliło zoptymalizować proces zarządzania 

projektami i zadaniami. Poprawiono nie tylko 

terminowość realizowanych projektów, ale również 

uzyskano dostęp do szczegółowych danych, 

istotnych z punktu widzenia biznesowego. Dzięki 

aplikacji firma APAX korzysta teraz z 

zaawansowanego raportowania, które pomaga 

zrozumieć ile czasu pracownik potrzebuje na 

realizację danego zadania: od przygotowania oferty 

dla klienta, poprzez realizację różnych etapów 

projektu, aż po przygotowania podsumowania.  

  Skontaktuj się z nami! 

 

              12 293 43 53 
                               info@arc-consulting.pl 


