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PROFIL  FIRMY

Unisystem to największy w Polsce oraz jeden z największych w Eu-
ropie dostawców urządzeń służących do wizualizacji informacji. 
Specjalizujemy się w dostarczaniu wyświetlaczy, paneli dotykowych, 
komputerów przemysłowych oraz projektowaniu  SW &  HW, a także 
montażu. Firma  Unisystem skupia się na jak najrzetelniejszej ob-
słudze klienta oraz:
 � oferuje produkty zarówno standardowe, jak i customizowane,
 � jest obecna na rynku od 1995,
 �ma w bazie klientów ponad 1000 podmiotów biznesowych,
 � nieustannie przystosowuje ofertę do zmieniających się wymagań 
rynku oraz możliwości producentów,
 � stale powiększa ofertę magazynową o komponenty najnowszych 
technologii,
 � zapewnia przystępne i stabilne ceny,
 � oferuje profesjonalne wsparcie techniczne,
 � gwarantuje dynamiczny przepływ informacji i  sprawny system 
komunikacji,
 �ma certyfikat  ISO9001,
 � gwarantuje szybkie dostawy oraz kompleksowy serwis  RMA.

NIE TYLKO DYSTRYBUTOR,  
CZYLI WŁASNE  R&D I CLEANROOM

Dział  R&D jest miejscem, gdzie inżynierowie  Unisystemu pracu-
ją nad najbardziej efektywnymi rozwiązaniami w  ramach przed- 
i posprzedażowej obsługi klienta oraz innych wartości dodanych. 
W ramach wsparcia technicznego firma oferuje swoim klientom:
 � rozwijanie oprogramowania i  projektowanie kompleksowych 
rozwiązań zgodnie z wymaganiami klienta,
 � udoskonalanie i przystosowywanie produktów do wymagań lokal-
nych rynków oraz poszczególnych klientów,
 � zapewnienie kompleksowego wsparcia technicznego,
 � weryfikację danych dostarczonych przez producenta.

Unisystem posiada również pomieszczenie cleanroom, które stano-
wi część działu  R&D i służy bezpośrednio inżynierom, a pośrednio 
klientom finalnym. Dzięki własnemu zapleczu o wysokiej czystości 
oferta  Unisystemu poszerzyła się o:
 � przyklejanie paneli dotykowych do wyświetlaczy (zarówno rezy-
stancyjnych, jak i pojemnościowych),
 � dodawanie powłok do wyświetlaczy – warstwy antyrefleksyjna 
(AR), antiglare (AG), antifingerprint (AF), hard coating (HC),
 � dodawanie szkła zabezpieczającego do wyświetlaczy,
 � pełną inspekcję optyczną przed i po produkcji,
 � laminowanie sensorów paneli dotykowych do customizowanego 
szkła. 

W ramach procesu produkcji w cleanroomie  Unisystem wykonuje 
następujące procesy:
 � programowanie i kalibrowanie, aby każdy produkt, który opuszcza 
nasz cleanroom, był dostosowany do wymagań klienta,
 � testowanie, aby klient miał gwarancję jakości i pewność, że dostar-
czony przez nas produkt jest niezawodny,
 � kompletacja i montaż  SMD, aby zwiększyć kompleksowość usług,
 � składanie kompletnych modułów i urządzeń, aby umożliwić klien-
towi szybsze uruchomienie aplikacji.

Ponadto  Unisystem oferuje:
 � usługi  PCBA – montaż kontrolerów i płytek interfejsowych,
 �możliwość dodania ramki oraz akcesoriów montażowych zgodnie 
z preferencjami klienta,
 �możliwość dodania kabli i przewodów zgodnie z preferencjami 
klienta.
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OFERTA PRODUKTOWA

DOSTAWCY 

Wyświetlacze  E-Papierowe

Panele dotykowe

Produkty customizowane

Wyświetlacze monoWyświetlacze  TFT  LCD

Wyświetlacze  OLED


