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Transition Technologies Managed Services rośnie w siłę i otwiera 

swoje biuro w Malezji 

 

Transtion Technologies Managed Services (TTMS), spółka wchodząca w skład polskiej 

Grupy Kapitałowej Transition Technologies i dostarczająca nowoczesne rozwiązania,  

otworzyła swoje biuro w Kuala Lumpur. W Malezji, spółka będzie świadczyć usługi w 

zakresie IT dla swojego wieloletniego partnera, a także poszukiwać szans 

biznesowych na nowych rynkach. Do końca tego roku, spółka planuje zatrudnić 40 

osób.  

Główny trzon działalności Transition Technologies Managed Services stanowi outsourcingu 

usług IT, dostarczanie nowoczesnych technologii, produkcji oprogramowania, a także 

tworzenie technologii mobilnych i baz danych. Obecnie, spółka TTMS posiada pięć biur w 

Polsce, gdzie zatrudnionych jest ponad 250 programistów i specjalistów IT.  

- Decyzja o otwarciu biura w Kuala Lumpur TTMS Software SDN Bhd. została podjęta na 

kanwie wieloletniej współpracy z dotychczasowym partnerem firmy, który poprosił nas o 

wsparcie swoich działań w regionie Azji i Pacyfiku (APAC). Rozszerzenie obszaru naszej 

działalności to szansa także na pozyskanie nowych klientów i realizację nietuzinkowych 

projektów – mówi Krzysztof Zapała,  kierownik biura TTMS Software SDN Bhd. w Kuala 

Lumpur.  

Grupa Transition Technologies, w skład której wchodzi TTMS, swoje biura – poza nowo 

otwartym w Malezji – posiada także w Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Stanach 

Zjednoczonych. Grupa, mocny akcent kładzie również na rozwój regionalnych ośrodków w 

Polsce i aktualnie oddziały firmy znajdują się w 9 miastach (w Warszawie, Białymstoku, 

Ostrowie Wielkopolskim, Łodzi, Kielcach, Koszalinie, Wrocławiu, Lublinie i Olsztynie). 

Dostarcza ona rozwiązania oraz innowacyjne technologie dla rynku energii, gazu, przemysłu 

oraz bioinformatyki. Grupa zatrudnia ponad 1000 osób.  

 

*** 
 
O Grupie Kapitałowej Transition Technologies:  
 
Transition Technologies SA - polska grupa kapitałowa skupiająca firmy IT, dostarczająca 
zaawansowane i nowoczesne rozwiązania dla rynku energii, gazu, przemysłu oraz bioinformatyki. 
Grupa zapewnia kompleksowy outsourcing usług IT i produkcji oprogramowania dla wielu światowych 
korporacji. Transition Technologies to lider w zakresie tworzenia i wykorzystania  nowoczesnych 
technologii i rozwiązań IT dla przemysłu oraz serwisu maszyn, zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0.  
 



 

Zespół firmy tworzą najlepsi eksperci i specjaliści, którzy każdego dnia pracują nad innowacyjnym 
wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań z pogranicza Internetu Rzeczy, Wirtualnej i Rozszerzonej 
Rzeczywistości oraz cyberbezpieczństwa. Grupa większość swoich usług świadczy w oparciu o model 
chmury obliczeniowej. 
 
Grupa Transition Technologies dynamicznie się rozwija, od lat odnotowuje stały wzrost przychodów. 
Firma posiada w Polsce 9 oddziałów regionalnych, a także ma swoje przedstawicielstwa w Stanach 
Zjednoczonych, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Szwecji. Aktualnie Grupa zatrudnia ponad 1000 
pracowników. 
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