
 

Informacja prasowa 

Warszawa, 30.07.2018 r.  

 

Transition Technologies PSC platynowym partnerem Atlassian  

Dzięki swojej szczególnej aktywności, ciągłemu pozyskiwaniu nowej wiedzy oraz 

zaangażowaniu w projekty – platynowe partnerstwo Atlassian zostało przyznane 

polskiej spółce Transition Technologies PSC (TT PSC). Firma jest partnerem 

australijskiego producenta oprogramowania już od 6 lat. W modelu biznesowym 

oferuje wsparcie w dostosowaniu jego narzędzi do potrzeb deweloperów, managerów 

projektów i osób zarządzających contentem.    

Na co dzień doświadczeni doradcy, konsultanci, szkoleniowcy oraz specjaliści znający 

środowisko systemu produktów i jego możliwości, pomagają użytkownikom narzędzi 

personalizować ich funkcje. W ten sposób komunikacja z klientami, systemy sprzedażowe 

czy procesy zarządzania projektami są realizowane z dużo lepszą efektywnością, 

a oprogramowanie całkowicie spełnia oczekiwania jego właścicieli.  

Polska spółka Transition Technologies PSC zdobyła najwyższy, platynowy poziom 

partnerstwa od Atlassian, firmy tworzącej oprogramowanie m.in. do zarządzania projektami, 

sprawnej komunikacji czy usprawnienia pracy programistów – dowodząc tym samym, 

o swoim profesjonalizmie i skuteczności wdrożeń. Przystąpienie firmy do programu 

partnerskiego, zapewnia klientom określenie indywidualnego poziomu doświadczenia 

partnera, a także poziomu jakości w pracy z produktami.  

– Najwyższy poziom partnerstwa to duży krok dla naszego zespołu. Przy wdrożeniu 

kierujemy się zasadą, że praca analityczna, badawcza oraz rozpoznanie potrzeb stanowią 

najważniejszy punkt. Sama konfiguracja narzędzia to element właściwie podsumowujący – 

opowiada Piotr Tokarski, Kierownik Działu Atlassian, Transition Technologies PSC.  

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://ttpsc.com/pl/atlassian/  
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O firmie Transition Technologies PSC:  
 
Technologies PSC jest firmą należącą do Grupy Kapitałowej Transition Technologies (TT) - polskiego 
holdingu informatycznego. TT nieprzerwanie od 1991 roku tworzy autorskie systemy informatyczne 
oraz nowoczesne rozwiązania techniczne dla krajowych i międzynarodowych Klientów. Transition 
Technologies PSC specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań IT dla przemysłu, szczególnie Connected 
Product Lifecycle Management i zastosowaniu w przemyśle najnowszych technologii Internetu 
Przedmiotów (IoT) i Rozszerzonej Rzeczywistości (AR), dzięki którym nasi Klienci mogą realizować 
koncepcję Przemysłu 4.0. Nasza firma to ponad 300 entuzjastów programowania, innowacji 
technologicznych oraz metodyk programowania, którzy w swojej pracy zawsze kierują się wzajemną 
pomocą, dobrą atmosferą oraz kreatywnym podejściem. W procesie wytwarzania oprogramowania 
zawsze korzystamy z najnowszych narzędzi, dlatego od wielu lat jesteśmy partnerem Atlassian. 
W oparciu o produkty tej firmy wdrażamy rozwiązania oraz rozwijamy własne produkty dla naszych 
Partnerów. 

https://ttpsc.com/pl/atlassian/
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