Str. Nicolae Filipescu 39-41, Etaj 1, sector 2, Bucharest, 020961
+41-21-3121397
office@anis.ro
www.anis.ro
www.facebook.com/anis.romania
www.twitter.com/ANIS_RO

Fortech

Adresa
Telefon
E-mail
Fax
Web
Director General
Director Marketing

Anul infiintarii:

str. Frunzisului nr 106, Cluj – Napoca Romania,
400664
+40-264-453 303
office@fortech.ro
+40-264-438 217
www.fortech.ro
Călin Văduva, calin.vaduva@fortech.ro
Andreea Buza, andreea.buza@fortech.ro

2003

Numar angajati:

700+

Profil companie
Fortech este o companie românească de servicii software, cu sediul în Cluj-Napoca. Cu un număr de peste
700 de ingineri software, Fortech este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii software din regiune,
recunoscută în mod repetat în topul Deloitte ce clasează companiile cu cea mai rapidă creștere din Europa
Centrală și de Est.
Fortech oferă o gamă completă de servicii software la comandă, acoperind întregul ciclu de viață al
aplicațiilor software (analiză de business, arhitectură și design, dezvoltare de cod, operațiuni de asigurare
a calitații sau dezvoltare), concentrându-se în mod special asupra industriilor constructoare de mașini,
retail și comerț, sănătate, IoT și Cloud.
Orientarea către calitate este ceea ce diferențiză brandul Fortech. Abordarea companiei combină expertiza
tehnologică, procese solide și metode de livrare Agile cu un mix de practici de management al calității
rafinate în mai bine de 15 ani de activitate.
Modelul de afaceri al companiei este de a dezvolta parteneriate nearshore dedicate, construind echipe
pentru nevoile pe termen lung ale clienților. Această abordare le permite clienților să accelereze
implementarea unei idei pe piață, păstrând un grad ridicat de calitate; să construiască echipe distribuite
nu doar să închirieze echipe la distanță; să gestioneze dezvoltarea și livrarea modulară și continuă a
propriilor aplicații.
Începând cu 2003, două sute de clienți au ales Fortech ca partenerul lor de dezvoltare software, printre
care T-Systems, Swisscom, Symantec, Pfizer si Renault.

Obiective pentru cooperare
Fortech își propune dezvoltarea de parteneriate pe termen lung cu organizații interesate de externalizarea
activităților IT către furnizori de servicii cu experiență și expertiză solide și diverse, capabili să dezvolte și
să scaleze echipe dedicate.

Pieţe
Fortech a dezvoltat relații de afaceri cu organizații din state precum Australia, Austria, Belgia, Cehia,
Germania, Japonia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, România, Spania, Suedia și SUA.
În mod particular, sunt vizate Germania și SUA, regiuni în care Fortech a construit parteneriate strategice
cu un număr semnificativ de clienți, organizații mari și cu exigențe înalte privind calitatea serviciilor.

Industrii
Câteva dintre domeniile de afaceri deservite de aplicațiile dezvoltate de Fortech includ:
• Industria constructoare de mașini și industria aeronautică;
• Retail & Comerț electronic;
• Industria prelucrătoare;
• Servicii financiare;
• Telecomunicații;
• Sănătate;
• Energie;
• Aplicații multimedia;
• Securitate IT;
• IoT;
• Managementul datelor.
În mod particular, Fortech are experiență solidă în industria constructoare de mașini și în comerțul
electronic.

Servicii Oferite
• Dezvoltare software, acoperind întreg ciclul de viață al aplicațiilor software (arhitectură & design,
dezvoltare, testare, mentenanță, optimizare), precum și consultanță tehnică în dezvoltare software.
• Asigurarea calității în dezvoltare software (testare automată și manuală);
• Suport IT (managementul infrastructurii IT și securitate informațională);
• Servicii complementare (traduceri specificații și aplicații multilingue, design grafic, marketing online
etc.);

Certificări
Certificări ale companiei:
• ISO 27001:2013;
• ISO 9001:2015;
• Microsoft Certified Gold Partner;
• Oracle Certified Silver Partner;
• iOS Development Partner.
Certificări de personal:
• Microsoft;
• OCJP;
• ISTQB;
• SCRUM;
• Certificate de competență lingvistică.
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