
Dostarczanie kompletnych zespołów wytwórczych 
(analityk, programista, tester, Scrum Master, ekspert DevOps).

Wykonywanie audytów technologicznych i doradztwo w wyborze rozwiązań.

Modernizacja i migracja istniejących rozwiązań.

Projektowanie architektury wysoko i nisko poziomowej.

Realizacja zadania z obszaru DevOps, Public Cloud, IaC.

Usprawnianie metodyk wytwórczych (Agile, Scrum, Kanban).

Projektowanie i usprawnianie ergonomii aplikacji (User Experience, User Interface).

Pomagamy rozwiązywać problemy biznesowe dzięki technologii, zwinnie i skutecznie 
dostarczając aplikacje szyte na miarę. 

W Hobly wierzymy, że biznes to nieco więcej niż tylko zarabianie pieniędzy, a wytwarzanie 
oprogramowania nie jest zwykłym rzemiosłem. Od lat pracujemy w przekonaniu, 
że technologia ma służyć jako narzędzie do rozwiązywania problemów 
oraz by pomagać organizacjom w rozwoju. 

Posiadamy (potwierdzone empirycznie) przekonanie, że oprogramowanie może być 
wytwarzane w sposób skuteczny, przy jednoczesnym zachowaniu zwinności. Nie komplikujemy, 
gdy nie jest to konieczne. Nie idziemy na skróty, gdy potrzebne są złożone rozwiązania. 

Świadomość dynamiki zmian technologicznych, która jest nieodłącznym elementem świata IT, 
jest dla nas naturalnym wskaźnikiem potrzeby nieustannego doskonalenia swojego warsztatu. 
Idąc tym tropem, jesteśmy przekonani o podążaniu dobrą ścieżką do bycia najlepszymi 
partnerami technologicznymi dla naszych Klientów.

Dane kontaktowe Hobly:
WWW: www.vsp.hobly.pl
Telefon: +48 798 343 936
Mail: hello@hobly.pl

Świadczone usługi i obszary rozwiązań, 
które z sukcesem dostarczyliśmy 
naszym Klientom

MAIN Partner Community

Dostarczamy aplikacje szyte na miarę

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela MAIN Sp. z o.o. na swoje usługi, 
są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie 
powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja.

  

O firmie MAIN:
Firma MAIN to certyfikowane 
Data Center położone w centrum 
Warszawy.

Budujemy środowiska IT, które 
zapewniają ciągłość działania 
biznesu. Specjalizujemy się 
w rozwiązaniach Private 
i Hybrid/Multi-Cloud i świadczymy 
wszystkie poziomy administracji 
środowiskami fizycznymi 
i wirtualnymi. Nasze usługi oparte 
są na dwóch certyfikowanych, 
w pełni redundantnych ośrodkach 
Data Center w Warszawie.

Wspieramy firmy w pokonywaniu 
barier, na które natrafiają 
w związku z przetwarzaniem 
danych, takie jak niska wydajność 
czy wysokie koszty infrastruktury. 

Produkty i usługi:
Chmura dla biznesu
Zarządzanie chmurą
Serwery i kolokacja
Backup i replikacja
Disaster Recovery
Interconnection

WWW: www.main.pl
Telefon: (+48 22) 339 18 98
Mail: ask@main.pl

https://vsp.hobly.pl/


Stosowane technologie 
i sprawdzone wzorce

Domain Driven Design.
Architektura heksagonalna.
Event Driven Architecture.
Specification by example, BDD, Event Storming.
Command-Query Responsibility Segregation (CQRS).
Event Sourcing.
API Management (API Gateway, Service Mesh).

Hobly Delivery Methods
Określają pracę do wykonania 

oraz najlepszy sposób realizacji

Hobly Delivery Tools
Automatyzują czynności zdefiniowane

przez metody i procesy

Hobly Delivery Architectures
Pozwalają wybrać sprawdzone wzorce

i rozwiązania architektoniczne

Hobly Delivery Metrics

Pozwalają zmierzyć skuteczność 
realizowanych prac

metody są
automatyzowane
dzięki narzędziom

narzędzia 
wspierają

zbieranie metryk

metryki 
pozwalają
adaptować 

proces

Hobly Delivery Suite (HDS)

Popraw pracę swojego zespołu zwiększając 
przewidywalność i transparentność

Skuteczna, zwinna metodyka pracy
(od wizji do wdrożenia).

Organizacja procesów 
korporacyjnych i projektowych.

Sprawdzone standardy 
wytwarzania oprogramowania.

Projektowanie zorientowane 
na obiekty biznesowe i ich zachowania.

Dostarczanie zdefiniowanych produktów 
w kolejnych etapach projektu.

Samoorganizujące się zespoły 
projektowe.

... nasze hobby.

Zwizualizuj pracę, jaką masz do wykonania i usprawnij Twój zwinny proces wytwórczy, 
dzięki Visual Sprint Planner (VSP). Napisz do nas, jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej: support@hobly.pl

Pobierz Visual Sprint Planner

https://vsp.hobly.pl/

