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K|ienci z ponad 50 krajów świata zaufa|i doświadczeniu i kompetencji firmy Kiib|er wdziedzinie techno|ogii pomiaru długości i prędkości, techno|ogii zliczźniaoiai iecnnologiiprocesowej. Nowoczesne i innowacyjne produkĘ firmy Krib|ei znajdują zastósowanie wniemal każdej aplikacji pzemysłowej. Pomagająw wykrywaniu i reieśtiowaniu wartościprzesunięcia lub w z|iczaniu oraz wskazywaniu-róznorbdnych watości nĄ12i;rycn, Corocznie
!|^" Ę???nacza prawie 15olo obrotu na prace badawcze i rozwój. 
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Firma.Klib|er współpracuje z wiodącymi firmami na całym świeció. m.in. zaopatayła wenkoderycały system 1etra w Nor,vym Jorku, dostarczi enkodery dń ńń;ił'samochodowego (Ford, Hyundai).

od sĘcznia 2010 firma Ktibler dołączyła do grona uzytkowników oprogramowania coMARcHOPT!MA.
Korzystamy z modułów CRM, Ana|izy, Kasa.Bank, Faktury, Handel.
System OPTIMA jest idea|nym rozwiązaniem dla naszej rńv i spełnia nasze oczekiwania -jest funkcjonalny, łatwy w obsłudze oraz co bardzo istótne óla prawidłoń.lo runtcjonowania. regularnie aktua|izowany z uwzg|ędnieniem biezących zmian w przepisa.ń 
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przyjazny

'll{'rs-oPT!MA za sprawą integracji modułów pozwa|a ni rówńoczesną pracę we wszystkichobszarach wykoaystując te same dane. System wpłynął kozystnie na skuteczn e zarządzanieprzedsiębiorstwem poprzez bieżące ana|izy czynników ekonomiczno.finansowych.

Skuteczne wdrozenie przeprowadziła.poznańska firma INTEGRAMAX, która wykazała sięduząwiedzą i profesjona|nym podejściem. Integramax służy nam Wsparciem i fachowąporadą pomagając w biezqcym użytkowaniu opiogramowania.

Rekomendujemy zarówno system OPTIMA, jak i firmę INTEGMMM jako solidnegowdrozeniowca.
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Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 PLN
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