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Profil działania
Firma FBD od wielu lat specjalizuje się w budowaniu i wdrażaniu aplikacji biznesowych
wspomagających operacyjną działalność przedsiębiorstw.
Sztandarowe rozwiązania dla sektora przemysłowego
Nowoczesne techniki wdrożenia produktu IT sprzedają usługę,
a nie zamknięty funkcjonalnie produkt. Kierując się tą ideą, firma
FBD opracowała autorski, w pełni funkcjonalny system wsparcia
zarządzania Służbami Utrzymania Ruchu SUR-FBD (obecny na rynku od 2004 r.).
System ten może być z „marszu” instalowany na komputerach
użytkownika i przejmować funkcje kontrolne, a przede wszystkim
wsparcia procesów Służb Utrzymania Ruchu, jak również może być
bazą wyjściową do rozwinięcia indywidualnych funkcji użytkownika.
Motto firmy
„Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”
– Peter Drucker (1909–2005)

Nie da się wytwarzać oprogramowania w sposób zautomatyzowany, korzystając z jednego wzorca. Tak można tylko tworzyć jego kopie. Proces tworzenia systemu IT, uwzględniającego cele użytkownika, zawsze jest sztuką projektowania.
Plany na 2011 r.
Wspomaganie przedsiębiorstw w dążeniu do zwiększania efektywności funkcjonowania, utrwalania silnej pozycji na rynku poprzez
rozwój funkcjonalny systemu SUR-FBD i dostosowywanie go do
aktualnych wymagań działów utrzymania ruchu.
Wspólne hobby
W tym roku, po raz piąty z rzędu, zespół FBD wystartuje w biegu
Katorżnika (ekstremalnie trudne biegi przełajowe, unikatowe wydarzenie w skali europejskiej) i zamierza po raz kolejny zdobyć trofeum Katorżnika – Podkowy.
O nagrodzie MSI
Nagroda należy się pracownikom firm, które realizują wdrożenie
systemu SUR-FBD. Jest to niewątpliwe duże i trudne wyzwanie,
związane ze zmianą dotychczasowych przyzwyczajeń, tworzeniem
innej Kultury Technicznej. Wieloletnie doświadczenie FBD pozwala
realnie wspierać te działania. Przyjmujemy nagrodę w imieniu Managerów firm, pisanych przez duże M.

Nagrodzeni tytułami „Najlepszego dostawcy IT dla przemysłu 2010”, od lewej: Robert Korn – dyrektor sprzedaży, SAS Institute, Przemysław Jarzębowicz – dyrektor Działu Rozwiązań Oracle JD Edwards, Hogart Business Systems, Tomasz Cwołek – kierownik Działu MES,
ASKOM, Piotr Towarek – członek zarządu, Consulting Services Director, IFS Poland, Elżbieta Jaworska – redaktor naczelny MSI Polska,
Jakub Chylewski – właściciel FBD, Paweł Czepiel – kierownik działu handlowego, VIX Automation, Jakub Żurek – menedżer ds. sprzedaży usług outsourcingowych, BCC, Mirosław Jasiak – kierownik marketingu, Komputronik Biznes, Przemysław Gnitecki – wiceprezes SIMPLE SA, Mariusz Zabielski – prezes Siemens Industry Software
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