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Numra

IN2 është themeluar në vitin 1992 në Zagreb - Kroaci, si një kompani e specializuar në zhvillimin e zgjidhjeve
softuerike të personalizuara. Gjatë viteve kompania u shndërrua në IN2 Group dhe tani operon në 6 vende
të Evropës Juglindore nëpërmjet 12 kompanive anëtare. Kompania është e specializuar në zhvillimin, zbatimin dhe mbështetjen e zgjidhjeve softuerike, produkte IN2 të gatshme dhe implementimin e zgjidhjeve
standarde të biznesit. Me zgjidhjet e saj IN2 Group është e pranishme edhe në Rumani, Bullgari dhe
Shqipëri.
•
Zgjidhje vertikale IT të biznesit
•
Zhvillim softuerik
•
Integrim aplikacionesh
•
Mbështetje per procese standarde të biznesit (ERP, CRM, EPM, DMS)
•
Mbështetje teknike për sistemet
•
Zgjidhje të integruara për sigurinë
•
Zgjidhje për vazhdimësinë e biznesit
Kompania mbulon fusha të ndryshme të biznesit, me përqëdrim të veçantë në sektorin publik, sektorin
financiar dhe të sigurimit, kujdesit shëndetësor, telekomunikacionit, ndërmarrjeve dhe kompanive që
ofrojnë shërbime.
Sektori Publik

Sektori
Shëndetësor

Industria
financiare

Sektori
Ekonomisë

eksperiencë:
punonjës:
projekte:
klientë:

20+
500+
300+
200+

Prezence
Në 6 shtete të rajonit të
Evropës JL nëpërmjet 13
kompanive anëtare

IN2 Group ka marrë Zlatna
kuna (çmim për suksesin e bizneseve në Kroaci) ne 2010
ne kategorinë e kompanive të
mesme.

Zhvillim softueri
IN2 Zgjidhje Biznesi
Zgjidhje Standarte Biznesi
Integrimi i sistemit dhe të shërbimeve të sistemit të TI
Siguri e integruar dhe hetim dixhital

European IT & Software Excellence Award çmim Ekselence
në kategorinë e zgjidhjeve për
sektorin Publik

IN2 është partneri më i madh Oracle në Rajonin e Adriatikut dhe partneri kryesor për Aplikacione Oracle.
Kompania është Oracle Platinum Partner, si dhe Microsoft Network Partner me 2 kompetenca Gold dhe 7
kompetenca Silver.
Në mënyrë për të vënë shërbimin e saj në një nivel më të lartë dhe për të sjellë vlerë të shtuar për klientët,
IN2 ka certifikuar proceset e saj të biznesit dhe ka fituar certifikatat: ISO 9001: 2008 në përputhje me
Sistemin e Menaxhimit te Cilësisë dhe ISO 27001 për sigurinë e informacionit.

Punonjësit
Me përvojë, me arsim të lartë dhe profesionistë kreativë të cilët përfaqësojnë asetin më të madh të kompanisë; në këtë moment, IN2 Grup ka të punësuar rreth 400 punonjës. IN2 vazhdimisht investon në zhvillimin e
mëtejshëm të njohurive dhe aftësive të tyre; rreth 100 punonjës në IN2 kanë arritur një çertifikim teknik apo
biznesi. Kultura e korporatës është e karakterizuar nga ambientet e këndshme dhe stimuluese të punës dhe
paraqet themelin e rritjes së kompanisë.

Çmimi Microsoft për
zgjidhjen e vitit të partnerit
në nivel global

Zhvillim Softueri
Në vitet e para të biznesit të IN2, zhvillimi i zgjidhjeve softuerike ishte aktiviteti primar i kompanisë. Kjo vazhdon të jetë një pjesë e
rëndësishme e aktivitetit të biznesit të IN2, edhe aktualisht. Sot, IN2 njihet në tregun IT Kroat nga projektet afatgjatë dhe komplekse të
zhvillimit dhe që kërkojnë përsosmëri në performancë dhe sasi të mëdha të burimeve në dispozicion. IN2 zbaton projekte nga fillimi deri në
fund, në kohë dhe brenda kushteve të caktuara. IN2 vazhdimisht investon në adaptimin dhe aplikimin e teknologjive të reja në zhvillimin e
zgjidhjeve softuerike, sipas nevojave dhe kërkesave të klientit.

Listë Referencash
Sot, IN2 Grup ka më shumë se 200 klientë që kanë fituar përparësi konkurruese, efikasitet më të mirë të biznesit dhe kthim të shpejtë të
investimeve në teknologjitë e informacionit nga zbatimi i zgjidhjeve softuerike. Këtu janë disa nga klientët tanë të mëdhenj dhe të
rëndësishëm:
Sektori Publik
Ministria e Drejtësisë - Kroaci, Ministria e Brendshme- Kroaci, Shërbimi Kroat i Punësimit, Ministria e Detit, Transportit dhe Infrastrukturës Kroaci, Ministria e Administratës Publike - Kroaci, Qyteti i Zagrebit, Ministria e Ekonomisë, Punës dhe Sipërmarrjes - Kroaci, Dhoma e
Ekonomisë të Kroacisë, Administrata Gjeodezike Shtetit - Kroaci, Autostradat Kroate,Qarku Istrias, Ministria e Familjes, Çështjeve të Veteranëve dhe Solidaritetit gjeneratave - Kroaci, Instituti Kroat i Sigurimeve Pensionale, Ministria e Brendshme - Slloveni, Ministria e Sigurisë së
Bosnjës dhe Hercegovinës dhe të tjerë.
Sektori Financiar
Allianz ZB, Banka Koper - pension fund, Banka Kroacisë, Banka Kombëtare Kroate, Hypo Leasing Kroatien, KB prvo društvo za upravuvanje so penziski fondovi - Skopje, Moja naložba mirovinski fond - Maribor, National Bank of Serbia, NLB Nova Penzija - Beograd,
Nova Ljubljanska banka - Ljubljana, Nov penziski fond - Skopje, Pokojninska družba A - Ljubljana, Poštna banka Slovenije - Maribor,
Privredna banka Zagreb, Probanka, mirovinski fond - Maribor, Prva pokojninska družba, mirovinski fond - Ljubljana, Raiffeisenbank
Austria - Zagreb, Central Depository Agency- Croatia, Zagrebačka banka
Kompanitë e sigurimeve
Adriatic Slovenica zavarovanje- Koper, Atlas osiguranje, Basler osiguranje, Croatia
Lloyd, Croatia osiguranje, Croatia zdravstveno osiguranje, Generali osiguranje,
Kvarner Vienna Insurance Group, Mediteran osiguranje, Osiguranje Zagreb,
Sarajevo osiguranje - Bosnia and Herzegovina, Uniqa osiguranje - Bosnia and
Herzegovina, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica - Slovenia
Tregti me pakicë dhe shumicë
Agrokor, Atlantic trade, Narodne novine, Oktal Pharma, Tisak, Hrvatske
Telekomunikacije, INA – Industrija nafte, HT Mobilne komunikacije - Mostar,
ELKA kabeli, Asco Joucomatic - France, Dalekovod, HoldINA Sarajevo, Jadran
Galenski Laboratorij, Plinacro, Proplin, Tvornica duhana Rovinj
Sektori Shëndetësor
IN2 ka implementuar Sistemin Informativ Spitalor në më shumë se 30 klinika
dhe spitale, si qenda klinike spitalore në Zagreb dhe Rijeka dhe mbulon 70% të
kapacitetit të shtrateve të spitaleve në Kroaci.
Shërbime publike
Elektroprivreda HZ Herceg-Bosne, Komunalno JP Tekija,
Vodovod i kanalizacija - Split, Zagrebački holding

IN2 Sh.p.k.
Rr. Vaso Pasha nr.7
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tel: +355 4 2469 438
www.in2.al

