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Jesteśmy po to, aby przekuć Twoją wizję w go-
towy produkt. Posiadamy wieloletnie doświad-
czenie w tworzeniu oprogramowania, co przede 
wszystkim nauczyło nas pracować nieszablono-
wo. Do każdego projektu podchodzimy indywi-
dualnie.

CZYM SIĘ 
ZAJMUJEMY?

O NAS

SYSTEMY DEDYKOWANE

OUTSOURCINGIOT

APLIKACJE INTERNETOWE

UI / UX DESIGNE-COMMERCE
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JAKICH 
TECHNOLOGII 
UŻYWAMY

O NAS

Nie są nam obce

Programujemy w

Korzystamy z

Projektujemy w

Integrujemy 

http://www.7hills.pl
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Z pełnym przekonaniem polecam współpracę z 7 Hills. Przyjazna, partnerska, 
a jednocześnie bardzo profesjonalna obsługa. Firma służyła nam pomocą i radą 
przez cały okres współpracy.

Profesjonaliści i doświadczeni doradcy. Od podstaw zaprojektowali naszą plat-
formę i każdego dnia służą nam nieocenioną pomocą podczas rozwoju portalu. 
Zaufany partner godny polecenia innym.

~ Grzegorz Lis, OKENO S.A

~ Katarzyna Janiuk, Krajowe Centrum Funduszy EuropejskichKLIENCI 
I ICH OPINIE

KLIENCI
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PRZYKŁADOWE
REALIZACJE

PORTFOLIO

http://www.7hills.pl
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Okeno.pl
platforma ogłoszeniowa

Data realizacji:

Kwiecień 2017r. - obecnie (ciągły rozwój)

Zakres prac:

• przygotowanie user interface’u serwisu

• przygotowanie architektury serwisu

• stworzenie oprogramowania front-end

• przygotowanie szablonów HTML/CSS/JS na podstawie projektu graficznego

• przygotowanie architektury serwerowej

• aplikacja mobilna iOS i Android

PORTFOLIO

http://www.7hills.pl
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Italimport.pl
platforma e-commerce

Data realizacji:

Maj 2018r.

Zakres prac:

• zaprojektowanie i wdrożenie dedykowanego szablonu

• kompletna migracja bazy danych

• zintegrowanie sklepu z ofertami allegro

• wdrożenie programu lojalnościowego

• implementacja systemu do wysyłki newsletterów

PORTFOLIO

http://www.7hills.pl
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Came.com
serwis www

Data realizacji:

Czerwiec 2017r.

Zakres prac:

• stworzenie i wdrożenie systemu generowania podpisanych cyfrowo certyfikatów 

w formacie PDF z aktualnymi parametrami partnerów Came na żądanie klienta

PORTFOLIO

http://www.7hills.pl
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IQ Medycyna
serwis www

Zakres prac:

Portal medyczny umożliwiający umawianie wizyt lekarskich online. Dzieki intuicyj-

nej wyszukiwarce znajdziemy konkretnego lekarza, pacjenta lub placówkę. Każdy 

lekarz jak i reprezentant placówki może stworzyć grafik z dostępnymi godzinami 

przyjęć. Pacjent po wizycje w konkretnej placówce lub u lekarza może wystawić 

opinię, dodać innych użytkowników do znajomych, oraz wymieniać wiadomości za 

pośrednictwem wewnętrznego systemu, mamy również dostęp do bazy wiedzy 

z wieloma pozycjami naukowymi. 

 

Użyte technologie: 

Symfony 2, Elastic search, Grunt, Node

PORTFOLIO

http://www.7hills.pl
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Aura
serwis www

Data realizacji:

Marzec 2017r.

Zakres prac:

• Wykonanie strony internetowej na podstawie dostarczonego szablonu

• Przeniesienie wszystkich informacji ze starej strony i dopasowanie ich do 

nowego układu strony

• Stworzony został również panel dla kursantów na którym na bieżąco kursant 

może sprawdzać status swojego prawa jazdy, godzin oraz rozliczeń

PORTFOLIO

http://www.7hills.pl
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Airlex.eu
aplikacja mobilna iOS i Android

Data realizacji:

Wrzesień 2017r.

Zakres prac:

• Serwis www

• Aplikacja mobilna android i iOS

• CRM

• Podpis elektroniczny

• Generowanie dokumentu (pełnomocnictwa)

• Obieg dokumentów 

• Automatyzacja komunikacji z klientem

PORTFOLIO
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Kolorovo
kreator wzorów na paznokcie online

Zakres prac:

Zadaniem było stworzenie sklepu internetowego z gotowymi winylowymi 

naklejkami na paznokcie oraz kreatora dzięki któremu użytkowniczki mogły 

stworzyć swoje własne kompozycje. Kreator pozwalał na wygenerowanie na 

szablonie paznokcia dowolnego wzoru który następnie po stronie systemu, 

zostawał automatycznie przetworzony do odpowiedniego formatu i wysłany 

do drukarni.

PORTFOLIO

http://www.7hills.pl
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Tate & Associates Ltd
serwis www

Zakres prac:

Wykonana została platforma dla brytyjskiego pośrednika pracy. 

Dzięki niej zostało zautomatyzowane publikowanie bieżących ofert pracy oraz 

przyjmowanie zgłoszeń online z CV.

PORTFOLIO
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7HILLS
ul. Turystyczna 32, 20-207 Lublin

tel. +48 609 312 534

email: info@7hills.pl

NIP: 7123370755, KRS: 0000732276 

KONTAKT
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