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PROJEKT

Szukam-Nieruchomosci.com i  Szukam-

Inwestora.com to portale należące do tego 

samego Klienta. 

Szukam-Nieruchomosci.com to jeden 

z  najstarszych portali nieruchomości, 

wyspecjalizowany w sektorze nieruchomości 

komercyjnych i inwestycyjnych.

Szukam-Inwestora.com jest najstarszą 

i największą platformą ofert inwestycji 

kapitałowych. Portal stał się najważniejszym 

miejscem spotkań podaży z popytem na rynku 

niepublicznym (aktywa kapitałowe: sprzedaż 

firm, zorganizowanych przedsiębiorstw,  

biznesów, udziałów, spółek, projektów 

inwestycyjnych, pomysłów na biznes, startupów, 

a także nieruchomości komercyjnych).

WYZWANIE

Głównym problemem Klienta było to, że obie platformy opierały 

się na przestarzałych technologiach i miały niedostateczne 

funkcjonalności. Rozwijanie starych platform byłoby  

czasochłonne i wymagałoby większego wkładu pracy niż 

stworzenie systemu od nowa.

W związku z tym, Klient chciał, żebyśmy stworzyli dedykowaną 

platformę dla Szukam-Nieruchomosci.com i przeprowadzili 

migrację danych ze starej platformy. Aby zminimalizować 

koszty wdrożenia dwóch systemów, Klient życzył sobie, by 

serwis Szukam-Inwestora.com został stworzony na podstawie 

platformy Szukam-Nieruchomosci.com.



REALIZACJA

Wprowadziliśmy usprawnienia, 
które poprawiły szybkość 

działania serwisu oraz jego 
wydajność.

“

Biorąc pod uwagę oczekiwania Klienta, stworzyliśmy 

najpierw dedykowane oprogramowanie dla serwisu  

Szukam-Nieruchomości.com. Wprowadziliśmy usprawnienia, 

które miały na celu poprawić szybkość działania serwisu oraz  

jego wydajność. Przeprowadziliśmy także szereg testów 

oprogramowania.

Po stworzeniu systemu, przeprowadzeniu migracji 

danych, optymalizacji i przetestowaniu serwisu  

Szukam-Nieruchomości.com, mogliśmy z dużo mniejszym  

nakładem pracy stworzyć stronę Szukam-Inwestora.com, 

wykorzystując dużą część oprogramowania, które zostało 

już wdrożone i sprawdzone w działaniu. 

Realizując serwis Szukam-Inwestora.com usprawniliśmy 

proces płatności oraz publikowania ofert inwestycyjnych 

tak, by były bardziej przyjazne dla użytkownika końcowego.

Dzięki temu serwisy generują większy przychód oraz 

spadają koszty związane z obsługą klienta.



REZULTATY

Efektem naszych prac było powstanie dwóch wydajnych i opartych 

na nowoczesnych technologiach serwisów. Wdrożone przez nas 

rozwiązania niewątpliwie poprawiły doświadczenie użytkowników 

korzystających z tych serwisów. Dzięki temu, że oba portale zostały 

stworzone na podstawie wspólnego modelu, mniej czasu zostało 

poświęcone nie tylko na wdrażanie, ale też na optymalizację i testy 

oprogramowania, przez co finalnie Klient poniósł mniejsze koszty.
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