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ROPARDO SIBIU: 20 DE ANI DE INOVATIE
ROPARDO S.R.L. încheie anul 2014 cu succes datorită echipei implicate, ideilor inovatoare şi politicilor
bine conturate în trei directii majore ale companiei: servicii şi produse, echipă competentă şi
cercetare/dezvoltare de soluţii inovative.
ROPARDO a realizat o creştere a cifrei de afaceri cu 46% - expresie a unei echipe mai numeroase cu
15%,a proiectelor reuşite, clienţilor multumiţi, competenţelor noi în echipă, unei experienţe mai bogate
prin participarea la evenimente internaţionale în domeniu şi, nu în ultimul rând, a satisfacţiei aduse de
implicarea într-o serie de proiecte sociale şi educaţionale.
Incepem anul 2015 cu idei şi planuri pentru noi proiecte dar si prezentarea acestora publica prin
participarea la târguri importante pentru industria software & IT – Mobile World Congress în Barcelona,
Spania (02-05 martie 2015) şi CeBIT în Hanovra, Germania (16-20 martie 2015).
Cu această ocazie ROPARDO se prezintă cu politici şi procese actualizate pe nevoile pietei de software
şi IT si pentru a rămâne fideli obiectivelor companiei: inovaţie, calitate, livrare la termen.
Totodata, ROPARDO va prezenta noi aplicaţii mobile şi produse de software inovative cu aplicabilitate în
automatizarea procesului de vânzare şi integrare în fluxul de gestiune, sănătate şi fitness, industria
pieselor auto. Noile produse au apărut din nevoi reale ale utilizatorilor finali din aceste domenii, în paralel
cu necesitatea companiilor de a scădea cheltuielile generale şi de a se extinde pe noi pieţe.
Serviciile şi produsele specializate de dezvoltare şi testare software sau cele de ITIL la distanţă au la
bază tehnologii de ultimă generaţie exploatate la capacitate maximă de o echipă experimentată
(Microsoft .NET, Oracle e-Business Suite, JAVA/J2EE and IBM) pentru realizarea de aplicatii web si
mobile personalizate pe cerinte specifice.

Daca doriti sa stiti mai multe despre serviciile si produsele noastre va invitam sa vizitati:
http://ropardo.ro/solutions/, http://ropardo.ro/portofolio/case-studies/,

http://blog.ropardo.ro/,

www.nearshore-romania.com
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Despre ROPARDO S.R.L.
ROPARDO este una dintre companiile in plină dezvoltare de pe piaţa software & IT din România, cu o
experienţă de 20 de ani în livrarea de proiecte offshore, near-shore şi locale. Expertiza noastră este în
dezvoltare personalizată şi implementare de soluţii complexe de software, mentenanţa sistemelor de
software şi IT, consultanţă completă pentru Oracle EBS şi SAP oferite clienţilor din diverse industrii din
întreaga lume.
Proiectele de calitate pe care le realizăm sunt susţinute de o echipă competentă, entuziastă şi creativă,
dar mai ales constantă. De aceea, realizările vorbesc de la sine: sute de proiecte finalizate cu succes,
10+ de parteneriat cu IBM si Microsoft, 8 ani ca partner Gold pentru competente Oracle, premii şi
diplome acordate de Registrul Comerţului, membri ai ANIS si ARIES, nominalizare pentru premiul
European ICT pentru software inovativ, premiul pentru cel mai bun produs de software acordat de
Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovatie si altele.
In general produsele şi serviciile ROPARDO pornesc de la inovaţie şi reuşim aceasta prin implicarea
directă şi permanentă în proiecte europene de cercetare şi dezvoltare. Până în prezent avem la activ 15
proiecte în sănătate, industria pieselor auto, producţie, educaţie.
Structura după care ne organizăm este una flexibilă, însă obiectivele rămân mereu aceleaşi: să oferim
soluţii pentru viitor, optimizate si inovatoare, si sa respectam cerintele si nevoile clientilor nostri. Ne
diferenţiem prin calitate, flexibilitate, transparenţă şi corectitudine, valori care ne recomandă ca partener
de cursă lungă.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să accesaţi www.ropardo.ro,
să ne contactaţi la +40 (269) 231037,
să ne trimiteţi un e-mail la office@ropardo.ro,
sau să ne vizitaţi la adresa: Str. Reconstrucţiei 2A, 550129 Sibiu, România
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