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Integrowanie technologii i innowacyjne rozwiązania to normy, którymi kierujemy się
w swojej pracy. Wyróżnia nas szeroki zakres wykonywanych usług-instalacje teletechniczne, budownictwo energetyczne, informatyka. Realizowane prace dostosowane są pod indywidualne potrzeby i wymagania naszych klientów. Łączymy wysoką
jakość wykonania i szybkie terminy realizacji zleceń. Profesjonalna obsługa wykwaliﬁkowanych specjalistów przejawia się długotrwałą współpracą z wieloma przedsiębiorcami.
Głównymi partnerami biznesowymi są ﬁrmy takie, jak „Sumiriko Poland” wchodzące
w skład światowej grupy producentów części samochodowych, największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju „Tauron. Polska Energia”. Zaufali nam również
„Celon Pharma”, „Impel”, „Blachproﬁl2”, „IBM” oraz wielu innych. Potwierdzeniem
naszej owocnej współpracy są ich liczne rekomendacje.
Milenium-IT
ul. Dąbska 1a
31-572 Kraków
biuro@milenium.it
www.milenium.it

Instalacje teletechniczne
Milenium IT oferuje profesjonalne usługi z zakresu wykonywania instalacji
teletechnicznych, elektrycznych i odgromowych, a także doradztwo
wykwaliﬁkowanego zespołu.

Od 2000 roku Milenium-IT oferuje kompleksową obsługę ﬁrm w zakresie obsługi informatycznej i teletechnicznej. Naszą ofertę kierujemy zarówno do zakładów przemysłowo-produkcyjnych,
urzędów, instytucji Państwowych jak i małych i średnich ﬁrm wyspecjalizowanych w danej branży. Zaufało nam już wielu Klientów, dla których wykonaliśmy instalacje teletechniczne i wdrożyliśmy systemy
informatyczne, które na bieżąco rozwijamy w zależności od zapotrzebowania. Dobieramy dostępne
technologie indywidualnie do wymagań naszych zleceniodawców i dbamy o bezpieczeństwo oraz
efektywność naszych rozwiązań.
Wybrane systemy teletechniczne, w których specjalizują się nasi Instalatorzy to:
1. Przeciwpożarowe i DSO – Polon Alfa, Esser, Bosch, Siemens, Merawex, Partner
2. Kontrola dostępu i Rejestracja Czasu Pracy – Came, Roger, HoneyWell, Satel, Assa Abloy
3. Monitoring wizyjny – HikVision, Mobotix, Axis, Arecont, Metel, Advantech, Sony, ADPRO, HoneyWell, Milestone
4. Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Jablotron, Galaxy, Satel, Bosch, OPTEX, Risco, Peridect+, Fiber SenSys
5. System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP - Digitex
6. Domofony – Fermax, SSS Siedle, Commax, Slican, ACO
7. Serwerownie, sieci LAN i WiFi – Cisco, Avaya, HP, ExtremeNetwork, AMP, R&M, Fibrain, Molex, Leoni, BKT, Panduit, ZPAS, Ubiquiti UniFi,
podłogi TOPFLOOR
8. Zasilanie dedykowane – CES, APC, Fideltronik.
9. Telewizja RTV-SAT – Terra, Signal, Televes, Axing, Triax.
10. Systemy Audio-Video – Crestron, LOEWE, Kramer, Lutron, Sonor, Brionvega, Cornered Audio, JBL Synthesis, Zigen

Nasi Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży teletechnicznej wykonują inwestycje
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zlecając nam prace nie musisz się martwić o organizację pracy
na którymś etapie – My kompleksowo i profesjonalnie zajmiemy się zleconym zadaniom od projektu po odbiór instalacji.
Poniżej Ci którzy nam zaufali i korzystają z naszych usług od wielu lat do utrzymania prawidłowego
funkcjonowania przedsiębiorstwa:

TRI Poland - teraz Sumiriko Poland Wolbrom od ponad 10 lat - obsługa, montaż i bieżąca konserwacja systemów LAN, CCTV, KD, SSP,
SSWiN.
SumiRiko Automotive Hose Poland Sp. z o.o. – budowa struktury LAN przy uruchomieniu zakładu. Wykonanie instalacji telewizji
przemysłowej CCTV oraz kontroli dostępu wraz z rejestracją czasu RCP. Bieżąca konserwacja systemów.
Blachproﬁl 2 - oddziały Grojec, Dąbrowa Górnicza, Cluj-Napoca i Timisoara (Rumunia) - stała obsługa IT i teletechniczna. Wykonanie
instalacji elektrycznych i teletechnicznych na linii produkcyjnej. Obsługa, montaż i bieżąca konserwacja systemów LAN, CCTV, KD, SSP,
SSWiN.
Adservco Group – budowa struktury LAN dla wszystkich biur w Krakowie, systemy CCTV i KD.
GPZ Pasikurowice – budowa instalacji elektrycznej dla ekologicznej postojowej bazy transformatorowej, monitoring CCTV.
Blachotrapez Sp. z o.o. Rabka Zdrój – wykonanie instalacji teletechnicznych dla biur i linii produkcyjnej.
Gorczański Park Narodowy – budowa systemu monitoringu ochronnego altan edukacyjnych GPN na terenie parku dworskiego w
Porębie Wielkiej.
UTC CCS Manufacturing Sp. z o.o. w Ropczycach – System telewizji przemysłowej CCTV.
TRI Poland - aktualnie SumiRiko Poland - oddział Zagórz - kompleksowe wyk. wszystkich instalacji elektrycznych, z dostawą stacji
transformatorowej i wyposażeni instalacji niskoprądowych.
Kabanos Spytkowice/Jabłonka wyk. instalacji elektrycznych.
Kabanos Rabka Zdrój - wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej.
Plexus sp. z o.o. - Wykonanie instalacji elektrycznych na linii produkcyjnej. Obsługa, montaż i bieżąca konserwacja systemów LAN, CCTV,
KD, SSWiN.

Urząd Gminy Łososina Dolna - wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej (LAN, SSP).
Stacja R-312 Turów – SE Bogatynia – kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej i detekcji gazu SF6 dla Siemens Sp. z o.o.
Telefonika Kraków i Bukowno - montaż i bieżąca konserwacja systemów CCTV, KD i SSWiN.
Sokołów S.A. oddział w Jarosławiu - wykonanie obwodowej ochrony zakładu wraz z telewizją przemysłową CCTV.
Sokołów S.A. oddział w Dębicy - monitoring konfekcji wraz z terenem zewnętrznym CCTV.
Sokołów S.A. oddział w Tarnowie - monitoring linii produkcyjnej wraz z terenem zewnętrznym CCTV.
GAZ-System Tłocznia gazu Maćkowice - system ochrony sensorycznej napłotowej wraz z CCTV.
GAZ-System Tłocznia gazu Pogórska Wola - system telewizji przemysłowej CCTV.
GAZ-System Tłocznia gazu Jarosław - system telewizji przemysłowej CCTV.
GAZ-System Tłocznia gazu Hermanowice - system ochrony sensorycznej napłotowej wraz z CCTV.
Wielka Krokiew - Zakopane od 2015 obsługa i montaż systemu CCTV podczas Pucharu Świata w skokach.
CBRE Sp. z o.o. - wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w galerii Kazimierz w Krakowie.
Urząd Miasta Rabka Zdrój - wyk. instalacji teletechnicznych (KD,SSP). Projekt monitoringu zewnętrznego CCTV. Stała obsługa systemu
telewizji przemysłowej
Dworzec PKP Rabka Zdrój - wyk. instalacji elektrycznej, oświetlenia, teletechnicznej, CCTV, zegary METROLINE DCF/ETC.
Biblioteka Publiczna Miejska w Rabce Zdrój – umowa na bieżące prace konserwacyjne telewizji przemysłowej oraz systemu
przeciwpożarowego.
Kino - Rabka Zdrój - wyk. instalacji elektrycznej, oświetlenia, teletechnicznej, CCTV.
Tubądzin Managment Cedrowice - wykonanie projektu dla systemu zewnętrznego WiFi na potrzeby mobilnych terminali.
JW Balice - obsługa, montaż i bieżąca konserwacja systemów CCTV i SSWiN.
ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie – Budowa Centrum Alarmowego. Dostawa zasilacza awaryjnego 12kVA.
Kauﬂand – biurowiec Wrocław – wykonanie instalacji sieci LAN ponad 2000 pkt.
Karmar – osiedle Aleja Piastów – wykonanie instalacji teletechnicznych (LAN, SSP, CCTV, domofony).
Benaco – biurowiec w Krakowie, instalacje teletechniczne na zlecenie ﬁrmy Lumen.
Centrum Handlowe Galena w Jaworznie - instalacje teletechniczne na zlecenie ﬁrmy Lumen.
FicoMirrors - wykonanie instalacji teletechnicznych dla kontroli dostępu dalekiego zasięgu dla integracji z systemem ewakuacji.
Consorfrut Kraków, Wrocław, Bronisze, Poznań, Katowice – wykonanie instalacji WiFi na potrzeby mobilnych terminali.
Factory Park biurowce Kraków, Przemysłowa, Kuklińskiego, Fabryczna – wykonanie instalacji CCTV i KD.
MediaExpert – umowa serwisowa dot. instalacji elektrycznych obiektów w Małopolsce.
Dom prywatny – Kraków – Gajówka – projekt i budowa inteligentnego domu opartego na systemie Crestron.
Kompleksowe wykonanie instalacji i montażu osprzętu wraz z uruchomieniem wszystkich systemów.
MAN Truck&Bus Polska Sp. z o.o.- wykonanie instalacji terenu zewnętrznego CCTV.
Boisko piłkarskie Maszyce - wykonanie instalacji oświetlenia.
Ekospalarnia śmieci Kraków - monitoring terenu budowy dla ﬁrmy POSCO.
Selvita "Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych leków Selvita S.A.” - kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych.
AGH Kraków bud. B5 - modernizacja szkieletu sieci IT, instalacja okablowania wraz z dostawą szaf serwerowych.

Outsourcing i usługi IT
Milenium IT oferuje kompleksową opiekę serwisową małych i dużych
ﬁrm, outsorcing Pracowników oraz doradztwo w branży IT.

Usługi IT

Outsourcing

- administracja i tworzenie farm serwerów
w środowisku DataCore STAR HA (High
Availability);

- nasze usługi wsparte są umowami SLA dla
branż produkcyjnych (specjalizacja Automotive);

- tworzenie i zarządzanie wewnętrzną
chmurą danych w środowisku Linux i MS;

- udostępnianie pracowników na potrzeby
kompleksowego zarządzania strukturą IT
(24h x 7 dni);

- doposażenie serwerowni w urządzenia
aktywne ZYXEL i serwery dedykowane HP,
DELL;
- administracja i zarządzanie rozporoszonymi strukturami terminalowymi na
bazie MS Windows R2;
- wsparcie i zarządzanie środowiskiem
wymiany danych EDI (Direct, VAV);
- prowadzenie audytów SOX, bezpieczeństwa, oprogramowania
- centrale telefoniczne, serwery telekomunikacyjne VoIP (Slican, Alcatel, Panasonic)

Specjalizacje
- 1 stopień ścieżki zarządzanie MS Windows;
INTEL
- konﬁguracja i programowanie urządzeń
ZYXEL, Motorola i Zebra.
- konﬁguracja i zarządzanie urządzeniami
Datalogic
- instalacja, konﬁguracja systemem Avalanche. System służy do zarządzania siecią
mobilnych terminali w sieci ﬁrmowej.
- wsparcie dla Systemów MRP (IFS, SAP….),
wdrożenia, raportowanie.

- umowy utrzymania gotowości pracowników dla zapewnienia ciągłości pracy;
- monitorowanie systemowe CCTV i inne;
- pełny outsourcing struktury EDI (GXS, ENX,
OFTP….) wraz z obsługą Business (kontrakty,
relacje );
- tworzenie dedykowanych map translacji
dla dokumentów (EDIFACT, ODETTE, VDA…).

Nasi klienci dla których świadczymy usługi IT:
TRI Poland - aktualnie Sumiriko Poland Wolbrom od ponad 10 lat - outsorcing Pracowników IT,
obsługa, montaż i bieżąca konserwacja systemów teletechnicznych.
SumiRiko Automotive Hose Poland Sp. z o.o. – outsourcing Pracowników IT.
Blachproﬁl 2 - oddziały Grojec, Dąbrowa Górnicza, Cluj-Napoca i Timisoara (Rumunia) - stała
obsługa IT i teletechniczna.
Celon Pharma S.A. – stała obsługa IT, outsourcing pracowników.
Adservco Group – stałe wsparcie i obsługa IT.
Kancelaria „Niżankowska, Szumielewicz – Adwokaci i Radcowie Prawni” Spółka partnerska – stała
obsługa IT.
Centrum Medyczne Mieszczańska – Kraków – stała obsługa IT.

Aplikacje i programowanie
Milenium IT dysponuje doświadczoną kadrą programistyczną wykonująca
oprogramowanie webowe i mobilne. Specjalizujemy się w dedykowanych
aplikacjach wspomagających działanie ﬁrm.

Zakres usług

Wybrane produkty

- Analiza i modelowanie procesów biznesowych (weryﬁkacja, koszty oszczędności,
rozwiązania) - audyty
- Tworzenie dedykowanego oprogramowania (python, django, javascript, jQuery, AJAX,
Html5, CSS3)
- Tworzenie aplikacji mobilnych
systemów Android, iOS oraz Windows

dla

- Mbox- autorski system do zarządzania
przedsiębiorstwem
- Business Trip – zarządzanie i rozliczanie
podróży służbowych
- Purchase request – narzędzie wspomagające rozbudowany obieg informacji związany procesem zakupów w dużym przedsiębiorstwie

- Projektowanie i obsługa baz danych (ORACLE, PostgreSQL, Redis)

- RFQ – system do obsługi zamówień produktów skierowany do przedsiębiorstw

- Konﬁguracja sprzętu dla tworzonego
oprogramowania (GNU/Linux), wirtualizacja
serwerów (proxmox, Windows)

- Edbox – multimedialna platforma reklamowa

- Projektowanie na potrzeby serwisów www
i reklam (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator)
- Programowanie czytników kodów kreskowych (Motorola, Datalogic)
- Kompleksowa obsługa EDI (programowanie Map translacji, konﬁguracja połączeń,
tłumaczenie komunikatów)
- Testowania bezpieczeństwa aplikacji internetowych
- Analiza i tworzenie layoutów dynamicznych i statycznych (silnik Abby)

- mEDI - platforma do wymiany elektronicznych informacji między przedsiębiorstwem a jego klientami
- mOCR – narzędzie do automatycznej
digitalizacji dokumentów
- mInvoice – rozbudowany system obiegu
faktur i zarządzania kosztami
- mTraceability – narzędzie do śledzenia
procesu produkcyjnego
- DataRoom – system wymiany plików
między przedsiębiorstwem a jego klientami
- Serwis sprzedaży nieruchomości

Programujemy w języku Python z wykorzystaniem frameworka Django, jaka frontend służą
nam React i Antd, aplikacje mobilne tworzymy z wykorzystaniem Android Studio i Flutter, wykorzystujemy bazy danych PostgreSQL, ORACLE i SQLite. Desktopowe aplikacje na system Windows tworzymy
w
języku
C++.
Jako
środowisko
serwerowe
używamy
Linuxa.
Zrealizowaliśmy następujące aplikacje:
1. System do zarządzania projektami mBox.
2. System do zarządzania urlopami dla Celon Pharma S.A.
3. System Intranet z interfejsem do systemu ERP IFS Applications dla SumiRiko Poland Sp. z o.o.
4. System optymalizacji przygotowania produkcji dla BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o.
5. System Software Facility Management dla Impel S.A.
6. Plugin do aplikacji Revit z produktami ﬁrmy BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o.
7. Aplikacja obsługująca podróże służbowe i delegacje dla SumiRiko Poland Sp. z o.o.
8. mIssue – obsługa zgłoszeń serwisowych i ustersk dla zarządców nieruchomości.
9. DataRoom – serwer plików dla ﬁrm Celon Pharma S.A. i Adservco Group Sp. z o.o.
10. Homeeer – obsługa wyboru i realizacji budowlanych projektów gotowych dla Archeton Sp. z o.o.
Świadczymy również usługi konsultingowe i programistyczne w zakresie wdrożeń IFS Applications.
Nasza Kadra to:
Backend developerzy:
6 osób
Frontend developerzy:
3 osoby
oraz
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