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Twój partner w R&D



Ø 28 lat doświadczenia na rynku

Ø złoty Medal na targach wynalazczości w Szanghaju

Ø własny dział R&D z doświadczonym inżynierami

Ø współpraca z najlepszymi ośrodkami uniwersyteckimi

Ø zrealizowane projekty w 11 krajach na całym świecie

Dzięki naszemu doświadczeniu oszczędzisz czas i pieniądze. 
Współpracując z nami masz pewność otrzymania produktu 

spełniającego wymogi prawne i oczekiwania twoich klientów

Doświadczenie



Ø atrakcyjne koszty developmentu

Ø wsparcie w procesie certyfikacji

Ø znajomość norm branżowych i medycznych

Ø finansowanie projektów w oparciu o środki unijne

Ø współpraca z najlepszymi ośrodkami uniwersyteckim

Nasze zalety



Realizujemy projekty na zlecenie firm i instytucji publicznych w 
zakresie:

ü kompleksowej analizy wymagań funkcjonalnych i sprzętowych

ü tworzenia prototypów

ü dostarczania gotowych wyrobów, w tym dokumentacji produkcyjnej

ü badań technicznych i procesu certyfikacji

ü organizacji i optymalizacji procesu produkcji

ü wdrożenia na rynek

Oferta



Mamy duże doświadczenie w certyfikacji wyrobów medycznych i 
badaniach z zakresu zgodności wyrobów z:

ü dyrektywą radiową RED

ü dyrektywą medyczna 93/42 

ü dyrektywą LVD

ü dyrektywą MDR

Certyfikacja



Fast prototyping

Ø posiadamy 3 własne platformy hardware umożliwiające zbudowanie szerokiej 

gamy urządzeń telemedycznych od urządzeń typu wearables aż po 

zaawansowane kioski medyczne

Ø współpracujemy z wieloma producentami urządzeń medycznych co 

umożliwia nam integrację z szeroką gamą urządzeń pomiarowych

Ø tworzymy uniwersalne API, SDK do łatwej integracji oferowanych rozwiązań z 

innymi urządzeniami, aplikacjami i systemami IT

Ø posiadamy własne, sprawdzone biblioteki do szybkiego tworzenia 

oprogramowania

Dzięki temu możemy zagwarantować bardzo krótki czas dostarczenia 
rozwiązań prototypowych dla klientów



Komunikacja

Ø wykorzystujemy wszystkie dostępne technologie transmisji takie jak:

ü GSM/3G/4G/LTE/NB-IOT, 

ü GPS/GLONASS, 

ü Bluetooth, Wi-Fi, NFC, UWB, ZigBee, 

ü MQTT, REST

Ø korzystamy z najnowszych rozwiązań M2M dzięki czemu możemy dostarczać 

dedykowane mobilne usługi telemetryczne do IoT



Ø Masz pomysł na nowy produkt?

Ø Chcesz zoptymalizować swój produkt?

Ø Masz aplikację lub produkt IT a brakuje ci urządzenia?

Ø A może chciałbyś się poradzić lub skonsultować?

Skontaktuj się z nami!

Twój partner technologiczny



Dziękuję za uwagę.

Jerzy Szewczyk
CEO Pro-PLUS

jszewczyk@pro-plus.pl

602 595 601

mailto:jszewczyk@pro-plus.pl

