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Streamsoft lider rynku ERP w Polsce 

 

Streamsoft Prestiż - najchętniej kupowany system ERP. 

 

W czerwcu 2012 roku, biuro badawczo-analityczne DIS, opublikowało raport „Rynek ERP 2011”.  

Z przyjemnością informujemy, że system Streamsoft Prestiż jest najchętniej kupowanym systemem 

ERP w Polsce. 

W segmencie rozwiązań dla średnich firm Streamsoft Prestiż uzyskał, aż 38,5% udziału w rynku 

nowych wdrożeń systemów ERP.  

Warto podkreślić, że to kolejny rok z rzędu, w którym Streamsoft Prestiż znajduje się na pozycji lidera 

rynku ERP. 

 

W 2011 roku na wdrożenie Streamsoft Prestiż zdecydowało się 391 nowych klientów. Łączna liczba 

firm korzystających z Streamsoft Prestiż wynosi 4 445 klientów (dane na koniec grudnia 2011 roku). 

Klienci cenią Streamsoft Prestiż za jego zaawansowaną funkcjonalność, przemyślany i dynamiczny 

rozwój oraz wysoką ergonomię pracy. 
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Streamsoft najlepszym dostawcą IT dla przemysłu 

 

Na początku 2012 roku Streamsoft Prestiż otrzymał tytuł „Najlepszy dostawca IT dla przemysłu, w 

kategorii: polski system ERP. Tytuł ten przyznały firmy z sektora przemysłowego – użytkownicy 

systemu Streamsoft Prestiż.  

 

 

 

Użyteczność systemu Streamsoft Prestiż w procesie zarządzania firmą oraz szereg korzyści jakie 

zapewnia zadecydowały o przyznaniu firmie Streamsoft tego wyróżnienia. 

 

 

 

 

Streamsoft jest producentem i dostawcą oprogramowania klasy ERP wspomagającego zarządzanie i kierowanie 

przedsiębiorstwami, niezależnie od ich wielkości i profilu prowadzonej działalności. Od ponad 23 lat Streamsoft dostarcza 

produkty będące efektem wiedzy i bogatych doświadczeń zespołu specjalistów z takich dziedzin jak: informatyka, ekonomia, 

prawo gospodarcze, rachunkowość, zarządzanie produkcją, gospodarka zapasami.  

Codziennie ponad 65 tysięcy firm handlowych, produkcyjnych i usługowych codziennie korzysta z rozwiązań oferowanych 

przez Streamsoft. Rozwiązania te są dobrą alternatywą dla firm, które cenią sobie ergonomiczność pracy, krótki czas 

przetwarzania danych, przyjazny interfejs, prostotę obsługi i fachowe wdrożenie.  

Sieć autoryzowanych partnerów Streamsoft obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Współpraca z partnerami, zapewnia 

dostęp do produktów firmy na terenie całego kraju, fachową pomoc konsultantów oraz szybką reakcję na zmieniające się 

potrzeby klientów.  

www.streamsoft.pl 

 

http://www.streamsoft.pl/

