
Framework do budowy

aplikacji Pincasso Net

Skupmy się na funkcjach, których potrzebujesz!
Nie ma sensu pisać wiele razy tego samego.

Nie jesteśmy zwykłym Software House



Czym jest framework Pincasso Net?

Platforma Pincasso Net służy do budowania 

systemów informatycznych klasy Enterprise.

Zapewnia wszystkie niezbędne komponenty, aby 

szybko rozpocząć prace nad nowym 

oprogramowaniem i skupić się na funkcjach, które 

interesują Ciebie, jako naszego Klienta. 

Tworzyliśmy Pincasso Net z wyjątkową starannością i 

jesteśmy dumni z ostatecznego efektu.

Framework do efekt ponad 16 lat doświadczenia w 

budowaniu aplikacji biznesowych m.in. dla PGNiG, PSG, 

wodociągów, sprzedawców energii.

Powstawał przez ponad 5 lat siłami zespołu 

programistów, testerów i projektantów liczącego 8 osób.

Całą tę pracę otrzymasz w cenie kilkadziesiąt razy 

niższej, niż gdyby tworzyć nowy system od początku. W 

dodatku może być ona rozłożona w abonamencie.



Cechy Pincasso Net

 Platforma przeznaczona do budowy 

aplikacji webowych

 Wdrożenie - On-premises (na serwerze 

klienta) lub SaaS (chmura  m.in. Azure)

 Prawdziwie modularna architektura

 Skalowalność w warstwie aplikacji

Przy budowie nowego systemu można 

skorzystać z 2 warstw różnych 

komponentów. 

 Biznesowe 

 Infrastruktura programistyczna

W dalszej części znajdziesz więcej 

szczegółów.



Przykładowy ekran 

aplikacji zbudowanej w 

oparciu o framework 

Pincasso Net

Dostępne są 
wszelkie 

zaawansowane 
komponenty UI 
spotykane 
w nowoczesnych 
aplikacjach. 

Dane na ekranach są zanonimizowane



Komponenty biznesowe

 Kontrahenci (także CEIDG)

 Adresacja (TERYT, PNA, Geolokalizacja)

 Dokumenty oparte o znaczniki

 Powiadomienia (sms/email)

 Udostępnianie dokumentów (email, 

Envelo, eBok)

 Monitoring danych osobowych

 Anonimizacja danych osobowych

 Użytkownicy, autoryzacja, jednostki 

organizacyjne i prawa dostępu

 Ewidencja instalacji urządzeń

 Ewidencja wielowymiarowych danych 

pomiarowych

 Fakturowanie, Wpłaty, Windykacja

 Kalendarz dni roboczych

 Notatki do obiektów



Przykładowy ekran 

aplikacji zbudowanej w 

oparciu o framework 

Pincasso Net

Dane na ekranach są zanonimizowane

Gotowa łączność 

z zewnętrznymi 
systemami np. 
CEIDG czy 
Geolkalizacji.



Komponenty infrastrukturalne

 Ustawienia - poziomy systemowy i 

użytkownika. 

 Szyna danych do współpracy z innymi 

systemami

 Raportowanie i wydruki

 Harmonogram zadań cyklicznych i 

jednorazowych (automatyzacja)

 Ustandaryzowany dostęp do baz danych

 Zarządzanie wersjami bazy danych i 

aplikacji (automatyczne podniesienie 

bazy do nowszej wersji aplikacji) 

 Komponenty do zaawansowanego 

interfejsu użytkownika

 Mechanizmy importu danych

 Logowanie działania aplikacji

 Profilowanie wydajności



Przykładowy ekran 

aplikacji zbudowanej w 

oparciu o framework 

Pincasso Net

Dane na ekranach są zanonimizowane

Prosty, 
ustandaryzowany i
intuicyjny interfejs
użytkownika był
ważnym
założeniem
projektowym 
platformy.



Technologie w Pincasso.Net

 C#  + .NET 4.6 + MVC

 Metodologia TDD (Test Driven 

Developement) - ponad 4000 testów 

jednostkowych

 Testy integracyjne Selenium

 Produkcja Agile / DevOps

 Obsługa czterech rodzajów baz 

danych (Oracle, PostgreSql, MsSQL, 

SqLite) - wybór w zależności od 

wielkości danych, budżetu klienta i 

sposobu instalacji

 WebAPI

 SPA, MPA, Bootstrap, SignalR, JQuery 



Skontaktuj się z nami

CodiFive Sp. z o.o.

ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

Biuro: ul. Bakaliowa 4

04-222 Warszawa

NIP:7010978834

REGON:385920825

KRS:0000837873

e-mail: kontakt@codifive.pl

+48 602 251 245

+48 608 701 169

www.codifive.pl
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