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Prezentacja Smultron Software House

We are WordPress &
WooCommerce experts



© Smultron   |   www.smultron.software   |   +48 791 991 797   |   m.stawowiak@smultron.pl

O nas
Jesteśmy krakowskim software house’m specjalizującym się w WordPress i WooCommerce.

Od  11 lat tworzymy niezawodne strony internetowe, aplikacje webowe, e-commerce, CMS’y i CRM’y dla 

klientów biznesowych i branży technologicznej.

Dostarczamy stałe lub okazjonalne wsparcie programistyczne dla studiów UX, agencji interaktywnych i 

reklamowych oraz dla instytucji publicznych i uczelni.

Do grona naszych klientów należą: Onet, ABSL, Yggdrasil, Edisonda, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet 

Rolniczy w Krakowie.

Programujemy:

Narzędzia:

Integrujemy z:

Znamy zagadnienia:Projektujemy:
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E-commerceAplikacje 
webowe

Serwisy 
internetowe

WooCommerce 
development

Oferta

Dedykowany
zespół

Uzupełnienie
zespołu

Fixed price Time&Material

SPOSÓB WSPÓŁPRACY OPCJE PŁATNOŚCI

WordPress 
development

Web design, 
UX, UI
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Klienci o nas
Praca nad serwisem była z mojej perspektywy niemałym wyzwaniem - serwis musiał spełnić oczekiwania 

odbiorców, ale oczywiście również moje : ) Smultron wykazał się cierpliwością oraz sumiennością w trakcie 

współpracy, dzięki czemu efekt jest niesamowity. Jestem bardzo zadowolona i szczerze polecam.

~ Marta Dymek, Blogger Jadłonomia

Polecamy współpracę ze studiem programistycznym Smultron. Celem współpracy było oprogramowanie 

systemu rekrutacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownicy firmy Smultron wykazali się 

terminowością oraz pełnym zaangażowaniem w prace. Jesteśmy zadowoleni z finalnego efektu

i polecamy Smultron jako zaufanego partnera w biznesie.

~ Dr Andrzej Ostrowski, Uniwersytet Wrocławski
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Nasze projekty
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Sklep drEryk wymagał zaprogramowania niestandardowego
procesu checkout, uzupełnionego między innymi
o integrację z API GUS oraz z zewnętrznym systemem do 
zarządzania opieką lekarską eGabinet.

Zakres prac:

• stworzenie oprogramowania front-end,
• oprogramowanie procesu checkout,
• wykonanie CMS,
• integracje z API GUS, eGabinet, bramkami płatności, 

mailingiem,
• optymalizacja, testy i wdrożenie,
• maintenance.

Zespół projektowy: 

UI, UX – Edisonda

Oprogramowanie – Smultron Software House

Sklep drEryk
E-commerce

Link do projektu:

www.sklep.dreryk.pl
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Jedną z branż, z którą współpracujemy od lat jest gaming. W 
ostatnich miesiącach wsparliśmy Yggdrasil Gaming, jednego 
z naszych stałych klientów, tworząc dla niego dwie platformy 
korporacyjne.

Data realizacji:

Wrzesień 2020 r. oraz czerwiec 2021 r.

Zakres prac:

• stworzenie oprogramowania front-end,
• wykonanie CMS,
• optymalizacja, testy i wdrożenie.

Zespół projektowy:  

UI, UX – zespół projektowy Yggdrasil
Oprogramowanie – Smultron Software House

Yggdrasil Gaming
Strony korporacyjne

Linki do projektów:

www.yggdrasilgaming.com

www.yggdrasil.com
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Kilkuletnia współpraca z Onet zaowocowała kolejnym 
projektem, tym razem mającym na celu przedstawienie w 
interaktywnej formie serii autorskich reportaży. Multimedialne 
reportaże zawierały treści tekstowe, audio, galerie zdjęć, wideo 
oraz inne interaktywne elementy (np. mapki).

Data realizacji:

Wrzesień 2019 r. - Październik 2020 r.

Zakres prac:

• projekt UX i layout,
• stworzenie oprogramowania front-end,
• wykonanie CMS,
• optymalizacja, testy i wdrożenie.

Zespół projektowy:

Identyfikacja wizualna, koncepcja oraz content – redakcja Onet
Projekt UX, layout, oprogramowanie – Smultron Software House

Reportaże Onet
Seria interaktywnych reportaży 

Przykładowe reportaże z serii:

www.przystanekpolska.onet.pl 
www.10kwietnia.onet.pl 
www.wysychamy.onet.pl

https://przystanekpolska.onet.pl/
https://10kwietnia.onet.pl/
https://wysychamy.onet.pl/
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Ink n Art to platforma sprzedażowa o międzynarodowym 
zasięgu, którą wykonaliśmy dla naszego szwedzkiego klienta. 
Zintegrowana jest ona, za pomocą stworzonego przez nas 
autorskiego kodu, z Chili Publish, co umożliwia projektowanie 
i zlecanie do realizacji modeli 3D projektów opakowań. Sklep 
obsługuje sześć wersji językowych oraz płatności w pięciu 
walutach uwzględniając stawki VAT w danym kraju.

Data realizacji:

Maj - Sierpień 2020 r.

Zakres prac:

• stworzenie oprogramowania front-end,
• wykonanie CMS,
• integracja z Chili Publish,
• optymalizacja, testy i wdrożenie.

Zespół projektowy:

Projekt UX i layout – szwedzkie studio projektowe Ink’n’art
Oprogramowanie – Smultron Software House

Ink n Art
Kompleksowa platforma e-commerce

Link do projektu:

www.inknart.com
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Z Uniwersytetem Wrocławskim współpracujemy od 
2014 roku. Pierwszą realizacją było wykonanie platformy 
rekrutacyjnej zaprojektowanej przez zaprzyjaźnione z nami 
Studio Projektor. W kolejnych latach realizowaliśmy dla 
UWr dodatkowe projekty webowe oraz zapewnialiśmy stały 
support techniczny stron uniwersyteckich. 

Data realizacji:

Maj 2014 r. Support techniczny: 2014 - 2020 r.

Zakres prac:

• stworzenie oprogramowania front-end,

• integracja z bazami danych Uniwersytetu,
• optymalizacja, testy i wdrożenie,
• stały support techniczny.

Zespół projektowy:  

Projekt UX i layout – Studio Projektor
Oprogramowanie – Smultron Software House

Link do projektu:

www.rekrutacja.uni.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławski
Platforma rekrutacyjna + support techniczny 
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Kilkuletni projekt, który realizowaliśmy wspólnie z zespołem
projektowym oraz developerskim klienta. Nasza rola polegała
na stworzeniu architektury i oprogramowaniu interface
aplikacji webowej uzupełniając w tym zakresie wewnętrzny
team klienta. 

Data realizacji:

Lipiec 2017 - Lipiec 2019 r. 

Zakres prac:

• oprogramowanie front-end: Angular i Vue.js,
• testy jednostkowe,
• optymalizacja,
• testy manualne.

Zespół projektowy:

Programowanie front-end i testy jednostkowe – Smultron Software House
UI, UX, programowanie back-end – zespół klienta

Aplikacja dla kasyn 
internetowych



© Smultron   |   www.smultron.software   |   +48 791 991 797   |   m.stawowiak@smultron.pl

Platforma jest elementem nowopowstającego Muzeum 
Komunikacji w Warszawie. Została zrealizowana w oparciu 
o projekt Ergodesign - krakowskiego studia projektowego, 
które zaprosiło nas do współpracy przy pracach 
programistycznych projektu. Główną funkcją platformy jest 
prezentacja obiektów muzealnych w interaktywnej formie: 
galerii i obiektów 3D. 

Data realizacji:

Styczeń - Kwiecień 2019 r.

Zakres prac:

• stworzenie oprogramowania front-end,

• wykonanie CMS,
• optymalizacja, testy i wdrożenie.

Zespół projektowy:  

UX i UI – Ergodesign
Oprogramowanie – Smultron Software House

Link do projektu:

www.muzeumkomunikacji.pl

Muzeum Komunikacji
Platforma muzealna
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Link do projektu:

www.jadlonomia.com

Dla najbardziej znanej polskiej blogerki kulinarnej 
oprogramowaliśmy platformę blogowo - produktową. 
Do współpracy zaprosiła nas projektantka Emilia Obrzut, 
odpowiedzialna za stworzenie identyfikacji wizualnej 
Jadłomonii oraz UI platformy.  Dla Emilii wykonaliśmy 
również platformę typu multishop www.patyna.pl

Data realizacji:

Sierpień - Październik 2015 r.

Zakres prac:

• przygotowanie architektury serwisu,
• stworzenie oprogramowania front-end,
• stworzenie systemu administracyjnego (CMS),
• wdrożenie.

Zespół projektowy:

Projekt UX i layout – Emilia Obrzut
Oprogramowanie – Smultron Software House

Jadłonomia
Blog internetowy i katalog przepisów Marty Dymek
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SPRAWDŹ LISTĘ NASZYCH KLIENTÓW

Chcesz wiedzieć więcej?

www.smultron.software/pl/clients

ZOBACZ INNE CASE STUDY

www.smultron.software/pl/works

http://www.smultron.software/clients 
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Skontaktuj się z nami
MAIL:

hello@smultron.pl
STRONA WWW:

www.smultron.software
TELEFON:

+48 791 991 797

SMULTRON SOFTWARE HOUSE
ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków
NIP 6762482785, KRS 0000543616

Zobacz co sądzą o nas nasi klienci na www.clutch.co/profile/smultron-software-house


