AiPRO.PL Sp. z o.o. to firma założoną w Polsce, o 100% polskim kapitale.

Firma AiPRO.PL zajmuje się wytwarzaniem oprogramowania oraz optymalizacją procesów zgodnie z regułami
reengineeringu, co w dużej części wiąże się z wdrażaniem rozwiązań informatycznych – własnych, ale także innych,
dobranych w procesie optymalizacji kosztów.
Na bazie kilkunastu lat doświadczeń w biznesie oraz wielu lat obserwacji przeróżnych procesów zachodzących w firmach
usługowych oraz produkcyjnych powstał innowacyjny system o nazwie CLAPS, przeznaczony do sprawnego zarządzania
procesami w przedsiębiorstwie.
Ponad 7 lat temu, analizując potrzeby oraz problemy z jakimi na co dzień zmaga się administracja w firmie (grupie firm,
holdingu), doszliśmy do wniosku, że nie da się wyznaczonych celów osiągnąć „starą drogą”. Mnogość realizowanych
umów z klientami oraz bardzo duża różnorodność i dynamiczna zmienność warunków określonych w tych umowach,
uniemożliwiały rozwiązywanie problemów w sposób schematyczny, za pomocą powszechnie znanych metod. Wtedy
właśnie narodziła się myśl, aby utworzyć system, w którym kolejne działania będą zgodne z rzeczywistością. System, w
którym kierunek przepływu informacji jest dokładnie taki sam jak w realnym prowadzeniu przedsiębiorstwa. W ten
sposób powstał fundament naszego systemu - Procesor Umów.
Skonstruowany na wyżej wymienionych założeniach Procesor Umów, to nie prosta lista kontraktów wraz ze skanami,
jakich jest wiele na rynku, to bardzo zaawansowany mechanizm, umożliwiający zapisanie oraz przetwarzanie tych cech
umowy, które mają realny wpływ na sposób jej dalszego wykonywania.
Dzięki tym informacjom, system CLAPS zaczyna „widzieć” i „rozumieć” z jaką umową ma „do czynienia”, jak należy
umowę tę wykonywać, jaki potencjał osobowy, materiałowy czy sprzętowy będzie potrzebny do jej pełnego
zrealizowania. System CLAPS choć jest naszym flagowym produktem, jest tylko częścią z całego zakresu usług jakie mamy
w ofercie.
System CLAPS doskonale sprawdził się w zarządzaniu w branży SECURITY w zakresie:
- bezpośredniej ochrony fizycznej
- usług czystościowych
- monitoringu
- usług pralniczych
- oraz wielu innych
Zdajemy sobie sprawę, iż powyższy, skrótowy opis nie jest w stanie przybliżyć państwa do pełnego poznania idei jaka
nam przyświecała podczas projektowania i budowy system CLAPS, dlatego zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach
prezentacyjnych, ale najbardziej zachęcamy do zorganizowania indywidualnej prezentacji systemu w siedzibie Państwa
firmy. Z naszego punktu wiedzenia jest to najkorzystniejsze forma przedstawienia możliwości systemu, przede wszystkim
ze względu na możliwość uczestnictwa w prezentacji osób zajmujących się różnymi działami w firmie.
Po prezentacji możemy przekazać Państwu kontakty, do firm ( w tym firm członkowskich), które wdrożyły nasz system, a
przedstawiciele tych firm chętnie odpowiedzą na Państwa pytanie w zakresie przydatności naszego rozwiązania, a co za
tym idzie, powstałych korzyści z wprowadzonych zmian w mechanizmach optymalizacji kosztów bezpośrednich oraz
pośrednich.
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