SER Group wspiera klientów na całym świecie w optymalizacji
ich działalności dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu do zarządzania informacją oraz automatyzacji procesów. Nasze rozwiązania dostarczają bazę do cyfryzacji treści i przepływów pracy
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Dynamiczny wzrost przychodów i ekspansję na rynkach międzynarodowych w ciągu ostatnich 35 lat zawdzięczamy
kompetentnemu i zmotywowanemu zespołowi liczącemu ponad 630 pracowników. Ludzie są zawsze w centrum
naszych działań, dlatego intensywnie angażujemy się w inicjatywy społeczne i środowiskowe. Dowiedz się więcej.

Nasi klienci

Najwyższe oceny od analityków rynku i klientów

M Visionary – raport Gartner Magic Quadrant for Content

Services Platforms 2020
M Numer 1 w kategoriach ‘Digital Business Transformation’
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M Strong Performer – raport Forrester Wave™: Content Platforms, Q2 2021
M Ocena aktualnej oferty 14 głównych dostawców platform do obsługi treści

M SER Group liderem wśród dostawców systemów ECM w Polsce według rankingu Computerworld TOP 200
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