
Dostarczamy rozwiązania 
przyszłości. Teraz.

MAIN Partner Community

CloudMicroservises/K8S Big Data

Ulotka partnerska

Realizujemy złożone projekty z obszaru Business Intelligence oraz Big Data. 
Dostarczamy dedykowane rozwiązania wspierające biznes w dużych i średnich 
firmach z wykorzystaniem AI oraz algorytmów Machine Learning. 

Pomagamy firmom optymalizować procesy zmian organizacyjnych od środowiska IT, 
po dostosowanie do najnowszych standardów w sprawozdawczości finansowej. 
Dzielimy się wiedzą za pośrednictwem akredytowanych szkoleń i warsztatów.

Produkty i usługi

Promity Akademia

Poszerzaj kompetencje i rozwijaj się zawodowo.

Szkolimy z zakresu zarządzania projektami, architektury 
korporacyjnej, biznesu oraz technologii IT i sztucznej 
inteligencji. Naszą Akademię tworzą wykwalifikowani 

Trenerzy, oferując zróżnicowany zestaw metodyk, 
standardów i technologii.

Posiadamy akredytacje najlepszych podmiotów 
tworzących standardy i metodyki m.in Axelos, APMG 

oraz PeopleCert, dzięki czemu umożliwiamy uzyskanie 
międzynarodowych certyfikatów.

AI. Łączymy świat nauki z biznesem

Od analizy danych, przez modelowanie maszynowe, 
aż po wdrożenie. Wszystko odbywa się w sposób 

iteracyjny. Tworzymy kompleksowe rozwiązania oparte 
na m.in Computer Vision, NLP, Audio Processing 
czy Deep Learning, w odniesieniu do specyfiki, 

mocnych i słabych stron biznesu.

Technologie takie jak Machine Learning wykorzystujące 
sieci neuronowe zaczynają udowadniać swoją wartość, 

stając się obligatoryjnym elementem technologii AI.  
Pomagamy znaleźć najlepsze rozwiązanie dotyczące AI 
dopasowując nasze kompetencje do specyfiki klienta.

CX-Metrics. AI-driven Customer Experience

CX Metrics to system, wykorzystujący hurtownie danych oraz algorytmy sztucznej 
inteligencji w celu pozyskania, stałego monitorowania oraz wsparcia analizy cech 
i zachowań dużych populacji ludzi. System może analizować ok. 40 cech osobowych 
tj. wiek, płeć, emocje oraz wybrane cechy mające związek z wyglądem i stylem życia.

Idealny dla firm, które w oparciu o systemy CCTV monitorują liczbę odwiedzających 
punkty handlowe, sklepy i centra handlowe, a także miejsca publiczne podwyższonego 
ryzyka tj. dworce, lotniska, stadiony. System spełnia najwyższe standardy polityki 
bezpieczeństwa i poufności danych oraz RODO.

https://main.pl/
https://promity.com/pl/


/ maindatacenter

Najprostsza droga do chmury
Dostarczamy bezpieczne, łatwo skalowalne 
rozwiązania chmurowe, dzięki którym możesz 
skupić się na rozwoju działalności.

MAIN Data Center

MAIN to polska firma specjalizująca się w budowie środowisk chmurowych.  
 
Swoje usługi opiera na sieci własnych ośrodków Data Center w Warszawie. Firma oferuje rozwiązania Private i Hybrid 
Cloud, uzupełnione konteneryzacją i Disaster Recovery, oraz świadczy wszystkie poziomy administracji środowiskami 
fizycznymi i wirtualnymi. Wspiera organizacje w pokonywaniu barier, na które natrafiają w związku z przetwarzaniem 
danych, takie jak niska wydajność czy wysokie koszty infrastruktury.  
 
MAIN jest częścią Grupy EIP.

Chmura 
dla biznesu

Zarządzanie 
chmurą

Serwery 
i kolokacja

Backup 
i replikacja
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