


Digitális 
innovációkat 
tervezünk és 
valósítunk meg

Design

Digitális 
termékeket 
tervezünk

Develop

Kiváló 
szoftvereket 
fejlesztünk

Consulting

Üzleti és IT 
tanácsadóként 
dolgozunk
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Néhány kiemelt 
referenciánk
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Referenciák

#dev

Sony

A koronavírus-járvány eredményeként 
felértékelődött a digitális kommunikáció a 
Sony és ügyfelei között, ezért létrehoztunk 
egy online bemutatótermet a professzionális 
fotósoknak szánt eszközök számára.
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Sony

Alapvető kihívás

A professzionális közönség számára olyan megoldást kellett 
kidolgozni, amely az elérhető termékek bemutatása mellett 
nagy hangsúlyt fektet a képi világra és kellően hatékonyan 
kelti fel az igényt az eszközökre.

Megoldás

Ügyfelünk visszajelzése alapján kiváló terméket 
készítettünk, amely magasan felülmúlja a klasszikus 
bemutatótermeket, ugyanis a vásárlási integrációk révén 
a teljes értékesítési folyamatot tudja támogatni fizikai 
jelenlét nélkül. 

Eredmények

Munkánk eredményeként nincs szükség 
több nyomtatott katalógusra, az információ 
átadása mellett pedig részletes adatok 
gyűjthetőek a vásárlói folyamatokról.

5We are Thinkers.



Referenciák

#dev

Gravity Pull 
Systems

A GP Sys egy olyan folyamatoptimalizálási 
rendszer, amely gyárak számára segít a 
különböző megrendelések, alapanyagok, 
humán erőforrások és termelő eszközök 
működését összehangolni.
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Gravity Pull Systems

Alapvető kihívás

A komplex rendszer mögött bújó matematikai és genetikus 
algoritmusok fejlesztői nyelvre történő fordítása, majd 
stabil rendszer létrehozása komoly kihívás, amely sikeres 
teljesítéséhez folyamatos ügyfélkommunikációra és 
magasan képzett csapatra volt szükség.

Megoldás

Olyan rendszert terveztünk, amely képes a több 
száz bejövő paramétert kezelni, monitorozni, 
kalkulálni és feldolgozni, majd pedig a 
felhasználók számára érthető módon átadni. 

Eredmények

Munkánk eredményeként a rendszer 
immáron bevezetés alatt áll több 
szervezetben is, miközben a szoftver  
újabb funkcióit fejleszti csapatunk.
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Referenciák

#dev

Taxually

A Taxually automatizált rendszere kiemelten 
megkönnyíti azon kereskedők áfabevallási 
kötelezettségét, akik számos országban 
értékesítenek termékeket.
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Taxually

Alapvető kihívás

Gyorsan növekvő technológiai cégről lévén szó, 
elengedhetetlen számukra a termékük megbízható 
működtetése mellett az ügyféligényeknek való megfelelés 
is. A Digital Thinkers a legkülönbözőbb komplex 
problémákat oldja meg, ezáltal segítve a belső csapatot.

Megoldás

Számos projekten dolgoztunk már együtt, minden esetben 
a lehető legmagasabb szintű szolgáltatást nyújtva. Legyen 
szó belső rendszerek fejlesztéséről vagy külső integrációkról, 
az éles környezet zavartalan működését mindig 
magabiztosan támogatva szállítottuk le a megoldásokat.

Eredmények

A folyamatos technológiai és üzleti fejlődés 
eredményeként a Taxually az adózás 
automatizálásának globális szereplője, 
amelyben az Amazon és az online 
kereskedők ezrei bíznak meg.
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Referenciák

SmartEdu

A SmartEdu egy olyan integrált oktatási 
platform, amely tantermen kívül és 
belül is segít a diákok és tanárok közötti 
interakció megteremtésében. 
Órák előtt, alatt és után.
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SmartEdu

Alapvető kihívás

Számtalan egyetemi és közoktatási szoftver létezik 
a távoktatásra, azonban a tanároknak/oktatóknak 
kifejezetten sok szigetrendszert kell használnia. Így olyan 
megoldást terveztünk és építettünk, amely egy szoftverbe 
integrálja a különböző szükséges eszközöket és ezáltal 
növeli a tanulási hatékonyságot.

Megoldás

A SmartEdu rendszere számos olyan funkciót 
kapott, amelyek a napi oktatói/tanári munka 
során elengedhetetlenek - legyen szó feladatok 
kiosztásáról, szintfelmérő tesztekről vagy akár 
szavazásról. A későbbi tanulást pedig az órán, az 
adott pillanathoz mentett jegyzetek biztosítják.

Eredmények

A bevezetés során lehetőségünk nyílt 
közoktatásban és egyetemi oktatásban 
is tesztelni a SmartEdu rendszerét és 
egyöntetűen pozitívan fogadták mind a 
tanárok, mind a diákok az eszközt. 
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Consulting
A digitális transzformáció felértékelődésével 
egyre fontosabb szerepet kap az IT stratégia. 
Különböző módszertanokkal igyekszünk 
támogatni a szervezeteket - legyen szó 
design thinkingről vagy service designről.
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Design 
Innovációtervezés

A lehető legidőtállóbb megoldásokat 
tervezzük meg

UX & UI Design

A felhasználók fejével gondolkodva 
alaposan kidolgozott felületeket 
hozunk létre
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Develop

Webalkalmazások

Jól skálázódó rendszereket építünk  
jellemzően a felhőben

Mobilalkalmazások

iOS és Android alkalmazásokkal  
is szívesen foglalkozunk

Webshopok

Örömmel támogatjuk a digitális  
átállást webshopok fejlesztésével
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Kompetenciáink

Backend

NodeJS, .Net Core, C#, 
PHP, Python, JAVA

Architect

Frontend

React / Redux, Vue, Angular, 
React Native, Android (Java, 
Kotlin), iOS (Swift), Unity

IT

Product Owner

Business Analyst

Projektmenedzser

Innovation Manager

BUSINESS
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Végül néhány  
kép a napjainkból :) 
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Kovácsházi Gergely

gergely.kovacshazi@digitalthinkers.hu

+36 30 924 4624 

www.digitalthinkers.hu
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