Empresas. Marcas. Exportadores. Telecomunicações e Tecnologia da Informação (TI)

Produto de software
O Software Product Group of companies, fundado em 2002, está engajado no
desenvolvimento de produtos de software e sistemas de informação exclusivos no
mercado de TI russo.
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Produto de
software
O Software Product Group of companies, fundado em
2002, está engajado no desenvolvimento de
produtos de software e sistemas de informação
exclusivos no mercado de TI russo.
No momento, a empresa está entre os 10 maiores desenvolvedores de
software russos, bem como um dos 30 maiores integradores de TI
russos. Em abril de 2020, o Ministério das Comunicações incluiu o
Software Product na lista de empresas formadoras de sistemas da
economia russa. A empresa implementa projetos de TI em larga escala
nos níveis federal e regional, que incluem desenvolvimento de
documentação de projeto, coordenação e aprovação de regulamentos
e documentos regulamentares, desenvolvimento ou atualização de
software, implementação e manutenção de infra-estrutura de TI, bem
como suporte técnico.
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O gerenciamento do Software Product desenvolve ativamente a
empresa e se esforça para se tornar líder na implementação de
tecnologias avançadas, implementando os projetos de TI de maior
escala e significantes na Rússia. As empresas do grupo empregam
mais de 700 especialistas, a maioria dos quais são graduados em
universidades de prestígio na Rússia.

Projetos implementados
Entre os clientes do Produto de Software estão listados: Serviço
Federal de Proteção, Serviço Federal de Segurança, Ministério de
Assuntos Internos, Ministério da Defesa, Ministério do
Desenvolvimento Digital, Comunicações e Mídia de Massa, Ministério
do Trabalho e Proteção Social, Ministério do Desenvolvimento
Econômico, Ministério da Fazenda, Ministério da Educação, Agência
Federal Médico-Biológica (Rússia), Comissão Central Eleitoral da
Federação Russa, Governo de Moscou, Governo da Região de Moscou,
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Duma do Estado, Suprema Corte e outros.Durante os anos de trabalho
no mercado de TI, a empresa implementou com sucesso mais de 1 mil
projetos, alguns dos quais operam em todo o país e são utilizados por
um milhão de pessoas.

Serviços
Software Product fornece serviços em software e TI.

Software:

Sistemas de informação automatizados: desenvolvimento, adaptação
e implementação de software de vários graus de
complexidade;Prestação de serviços estatais em forma eletrônica:
projetos de grande escala em organizações estatais territorialmente
distribuídas;Soluções de Internet e intranet, que são amplamente
utilizadas tanto em organizações estatais como comerciais;Sistemas
de análise e visualização de negócios: criação, implementação e
adaptação de sistemas de análise altamente carregados de nível
federal e regional;Soluções móveis: desenvolvimento de aplicações
móveis para clientes corporativos e estaduais;Soluções de
gerenciamento de serviços de TI: fornecem uma única plataforma
unificada para gerenciar vários processos e serviços;Sistemas de
gerenciamento de ativos corporativos: projetos de automação de
processos de gerenciamento de ativos;Grandes Dados: enormes
conjuntos de dados diferentes, que servem como fonte de
informações valiosas;Soluções para Smart City;Soluções de cadeias
de blocos;Sistemas de análise de vídeo baseados no aprendizado de
máquinas;Substituição de importações.

Serviços de TI:

Um centro de engenharia com seu próprio centro de despacho e
processamento de dados;Soluções de integração;Segurança da
informação (em total conformidade com a Lei Federal 152-FZ);Suporte
e suporte técnico de infraestrutura de TI e software
aplicativo;Consultoria em TI - preparação de vários documentos:
planos departamentais, conceitos de desenvolvimento, programas de
eventos, etc.
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O faturamento anual do Produto de Software é superior
a 2 de software
Produto
bilhões de rublos. Ao mesmo tempo, em 2019, houve um aumento
de 7,7% na receita da empresa em comparação com 2018, que foi
de 215,7 milhões de rublos para 208 milhões de rublos,
respectivamente. Nos últimos três anos, temos visto um
crescimento constante nos produtos da empresa - até 20% ao
ano.
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Incluído na lista de
empresas sistemicamente
importantes na economia
russa

Trabalha com agências
federais, serviços especiais,
governos das maiores regiões
da Federação Russa

Implementa projetos de TI de
grande escala em nível federal
e regional

Entre os maiores desenvolvedores de software russos, está
incluído em

TOP-10
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Informações de contato

Rússia, Moscou, 1, ulitsa Vasilisy Kozhinoi

+7 495 125-11-95
info@ppr.ru
programmproduct
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O projeto Made in Russia é uma plataforma de comércio e mídia digital. Inclui a agência de informações comerciais Made in Russia em 12
idiomas, assim como uma casa comercial digital que vende e promove bens e serviços no exterior. As empresas registradas na
plataforma recebem o direito de usar o logotipo do projeto Made in Russia, acesso ao programa de fidelidade, serviços e instalações.
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