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Działa od 2013 roku
Ponad 200 osób na pokładzie
Biura w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Rzeszowie oraz w Londynie
Tysiące procesów, setki różnych systemów zautomatyzowanych, kilkadziesiąt projektów automatyzacji
Ponad 50 klientów w Polsce i pierwsze kontrakty zagraniczne
Olbrzymie doświadczenie w automatyzacji procesów i testów
Uruchamialiśmy roboty w Polskiej Bankowości ponad 15 lat temu, gdy jeszcze nikt nie używał nazwy RPA
Zespoły wdrożeniowe, konsultingowe, developerskie i outsourcingowe

200+

PL, UK

Power Farm
• Użycie popularnych i sprawdzonych technologii OpenSource (jak Selenium czy AutoIT)
oraz komercyjnych (MicroFocus UFT)
• Power Farm odpowiada za orkiestrację uruchomień (cross platform i cross system)
• Posiada centralne repozytorium kodu, kontrolę wersji i zależności – krytyczne przy
utrzymaniu kodu robotów
• Pozwala używać istniejącego kodu automatyzacji (np. z działu testów) by przyśpieszyć
uruchomienie pierwszych robotów
• Opiera się na rynkowych standardach – największa dostępność specjalistów na rynku
• Im trudniejszy proces i system do zautomatyzowania, tym większą przewagę zyskuje
platforma MIR. Obsługa procesów End-to-end.
• Nowoczesna architektura mikrousługowa oraz pełne API – możliwość dostosowania
narzędzia do potrzeb klienta

Makeitright Power Farm RPA
• Licencjonowanie: Per ilość równolegle
uruchomionych robotów w trybie unattended
(dowolna ilość stacji roboczych podłączonych
do orkiestratora)
• Wytwarzanie robotów za pomocą skryptów
• Pełen orkiestrator, inteligenta kolejka oraz
centralne, wbudowane repozytorium kodu
i zależnych komponentów robotów
• Pełne zabezpiecznia: Szyfrowane połączenia,
zabezpieczenia poufnych danych(zarówno
w GUI jak i w logach)
• Dostępność 100+ konsultantów w MIR,
10,000+ w Polsce, 1,000,000+ na świecie

• Obsługa każdej aplikacji jaka istnieje na rynku
- od początku istnienia firmy nie natrafiliśmy
na żadną aplikację, której nie byliśmy
w stanie zautomatyzować w szybki sposób
• Wspieramy m.in.:
• kazdą wersję przeglądarki w tym egzotyczne
jak np. IE 8 z Active X
• Terminale i CLI
• GUI w tym interfejsy np. w OpenGLu (np.
z Gier)
• Oracle Formsy, Power Buildery, systemy
corowe etc.
• Aplikacje desktopowe, excele
• API, WebService’y, Protokoły sieciowe itd..

Power Farm RPA - przewagi
• Produkt opierający się na 20+ latach doświadczenia
w automatyzacji (RPA i QA)
• Najmniejsze na rynku nakłady czasowe w wytwarzaniu
i utrzymaniu kodu robotów
• Jedyna platforma na rynku do pełnej intergacji
narzędzi open source (np. Selenium, AutoIT) jak
i komercyjnych (np. MicroFocus UFT)
• Jedyna platforma by skutecznie zarządzać
i uruchamiać automaty przechodzące przez wiele
systemów (End-to-End)
• Unikalna synergia pomiędzy RPA a QA (działem
testów – reużywalność istniejącego kontentu
automatyzacji)
• Największa ilość konsultantów na rynku – miliony
użytkowników Selenium i AutoITa na świecie i tysiące
w Polsce
• Jedyna platforma RPA przyjazna IT – zamiast
budować mury pomiędzy Biznes – IT, Power Farm je
usuwa.
• Najlepsze logowanie na rynku – każda pojedyncza
akcja jest logowana i raportowana
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