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Key Solutions powstała w 2014 roku we Wrocławiu.
Misją firmy jest kompleksowe i fachowe zapewnienie
obsługi naszego klienta poprzez proces doboru
i optymalizacji najlepszego rozwiązania oraz sprawne
wdrożenie
wybranego
systemu
CAD/PLM,
w szczególności
. Zapewniamy ciągłość procesu
rozwoju produktu w takich branżach, jak automotive,
kolejnictwo,
lotnictwo
czy
AGD.

Key Solutions was founded in Wrocław in 2014. Mission
of Key Solutions is comprehensive and professional
support of our clients through the process of selection
and optimization of the best solution and efficient
implementation of the selected CAD/PLM system,
especially
. Our services ensure continuity of the
product development process in industries such
as automotive, railway, aviation, or home appliances.

Key Solutions jest Certyfikowanym Partnerem Dassault
Systemes w zakresie wdrożeń kompletnych środowisk
CAD/CAM/CAE/PLM.
Naszym
klientom
za pośrednictwem doświadczonej kadry oferujemy
doradztwo, audyty biznesowe, wsparcie konstrukcyjne,
a także szkolenia z systemu CATIA, zakończone
certyfikatem
Partnera
Edukacyjnego.

Key Solutions is credible as a Certified Dassault
Systemes Partner in CAD/CAM/CAE/PLM system
deployments. Our experienced cadre offers consulting
services, development and designing support, business
audits and in CAT system training completed with
an education Partner Certificate to our customers.

Drugim z prężnie rozwijających się sektorów działalności
firmy jest outsourcing usług IT. Nasi dotychczasowi
klienci
silnie
akcentowali
potrzebę
wsparcia
informatycznego. Branża automotive dynamicznie dąży
w kierunku cyfryzacji swoich produktów. Cały świat
digitalizuje się. Polska uchodzi za lidera na rynku usług IT.
Wrocław nazywany jest polską Doliną Krzemową.
Dlatego właśnie tu i teraz, widząc rosnące
zapotrzebowanie
rynku,
zdecydowaliśmy
się
zagospodarować tę niszę. Zawsze trzymamy rękę
na pulsie.
OFICJALNY PARTNER
OFFICIAL PARTNER

Outsourcing of IT services is the second sector
of company’s activity that is developing vigorously. Our
existing customers have strongly emphasized the need
for IT support. The automotive industry is dynamically
heading towards digitization of its products. The whole
world is being digitized. Poland is considered the leader
on the market of IT services. Wrocław is called the Polish
Silicon Valley. That’s why here and now, noticing the
growing market demand, we’ve decided to fill this niche,
as we always have our finger on the pulse.

KEY SOLUTIONS JEST CZĘŚCIĄ
KEY SOLUTIONS IS A PART OF

DYSTRYBUCJA, SZKOLENIA, CERTYFIKATY
DISTRIBUTION, TRAININGS, CERTIFICATES

www.key-solutions.pl | www.linkedin.com/company/keysolutionspolska | www.facebook.com/keysolutionspolska
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CAD |

Oprogamowanie CAD CAD Software
Utrzymanie licencji Maintenance
Szkolenia Trainings
Manipulatory 3D Manipulators
Wyposażenie IT IT Equipment
Usługi konstrukcji i rozwoju
produktu Design & Development Services

IT |
Embedded Engineering
SAP Development
Software Development
Testing
Web and Mobile Applications

DLACZEGO WARTO
PODJĄĆ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ?

WHY IS IT WORTH TO COOPERATE WITH US?
Działamy kompleksowo – nie jesteśmy wyłącznie
sprzedawcą oprogramowania, ale przede wszystkim
partnerem, doradcą i wdrożeniowcem w Twojej firmie

We act comprehensively – we are not
just a software seller, but above all – a partner,
an advisor and implementer at your company

Zapewniamy szeroko zakrojoną obsługę posprzedażową

We provide a comprehensive after-sales support

Gwarantujemy bezpieczeństwo Twojej firmie,
będąc na każdym etapie procesu rozwoju produktu

We guarantee the security of your company being present
at every stage of the product development proces

Mamy dwudziestoletnie doświadczenie w branży szynowej
i automotive, będąc częścią Grupy Kämmerer

We have twenty years of experience in the railway and
automotive industry, being a part of the Kämmerer Group

Posiadamy bogate portfolio projektowe

We have extensive project portfolio

Jesteśmy wiarygodni jako Certyfikowany Partner
w zakresie wdrożeń systemu CAD/CAM CATIA
oraz systemu PLM ENOVIA firmy Dassault Systemes

We are credible as a Certified Partner in CAD/CAM CATIA
system deployments as well as in PLM ENOVIA system of
Dassault Systemes

Nasz zespół tworzą ludzie tacy, jak Ty – zakochani
w projektowaniu, inżynierii, informatyce, innowacjach
i motoryzacji!

Our team consists of people like you – in love with design,
engineering, IT, innovation and motorization!

Kiedy nas odwiedzisz, w naszym biurze zawsze będzie
czekać na Ciebie dobra, mocna kawa i kosz świeżych
owoców!

When you visit us – good, strong coffee and fresh fruit
basket will be always waiting for you in our office!

we the key
//portfolio

Sprawdź, z kim współpracujemy!

Poniżej znajdziesz naszych Klientów i Partnerów.
Check out who we work with!

Below you will find our Customers and Partners.
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Jako część Grupy Kämmerer/As a part of Kämmerer Group
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CONTACT

Biuro we Wrocławiu

Biuro w Katowicach

Key Solutions Sp. z o.o.

Key Solutions Sp. z o.o.

53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56E
tel. +48 531 603 131
info@key-solutions.pl

40-568 Katowice
ul. Ligocka 103 bud. 1C
tel. +48 530 408 080
info@key-solutions.pl

Office in Wrocław

Office in Katowice

www.key-solutions.pl

