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O FIRMIE

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą ekspercką zatrud-
niającą ponad 3600 specjalistów z całego świata, która spe-
cjalizuje się w oprogramowaniu i systemach wbudowanych, 
rozwiązaniach z zakresu dokumentacji technicznej oraz usłu-
gach inżynieryjnych przyczyniających się do pozytywnych 
zmian. Wierzymy, że problemy jutra będą wymagały innego, 
bardziej ustrukturyzowanego i  skoncentrowanego podejścia. 

W oparciu na naszej wiedzy z  różnych sektorów przemysłu, 
dostarczamy innowacyjne rozwiązania we wszystkich obszarach 
naszych usług. Nasi eksperci zapewniają unikalną ekspertyzę 
techniczną oraz ciągłe wsparcie, uwzględniające cały cykl pro-
jektowania i utrzymania produktu. Przedsiębiorstwo posiada 
oddziały w Finlandii,  Szwecji,  Holandii,  Danii,  Niemczech, 
 Polsce oraz  Chinach.

USŁUGI

 Internet  przemysłowy 
– tworzenie aplikacji  IoT, 
 M2M, itp., szybkie mode-
lowanie rozwiązania biz-
nesowego, budowanie 
i  testowanie rozwiązań, 
dostarczanie rozwiązań gotowych do wykorzystania biznesowego.
 Projektowanie produktów – zarządzanie pełnym procesem two-
rzenia produktu od jego koncepcji aż po wdrożenie do produkcji. 
Tworzenie i weryfikacja 
koncepcji i  technologii. 
Realizacja projektów 
mechanicznych, elek-
tronicznych, programi-
stycznych, przygotowa-
nie dokumentacji i prototypów, testowanie i walidacja produktów.
Laboratoria testowe – własne laboratoria testowe umożliwiają ba-
danie produktów pod kątem  EMC, jak również w szerokim zakresie 
fal radiowych, efektywności anten oraz studium przypadku w poszu-
kiwaniu np. źródła powtarzających się awarii czy zakłóceń, a także 
spełnienia wymogów dla po-
szczególnych norm.
Testery produkcyjne 
–  Etteplan projektuje, wy-
konuje i  wdraża systemy 
zautomatyzowanych testów 
produkcyjnych od podstawo-

wych pomiarów poprawności połączeń czy parametrów elektrycz-
nych, do zaawansowanych technik testów układów wbudowanych 
bądź funkcjonalnych testów gotowych urządzeń.
Prototypowanie i studia wykonalności – wykonanie analizy spe-
cyfikacji pod kątem realizacji technicznej i kosztowej, proponowanie 
lub weryfikacja rozwiązania technologicznego, przeprowadzenie 
ewaluacji koncepcji.
Konsultacje techniczne – usługi konsultingowe w  zakresie 
specjalistycznych kompetencji oraz narzędzi technologicznych 
w pełnym zakresie świadczonych usług, w  tym projektowanie 
układów elektronicznych różnej skali i przeznaczenia, projek-
towanie i  realizacja oprogramowania, układów  FPGA, układów 
 DSP, projektowanie  UI/UX oraz zarządzanie projektami w szerokim 
zakresie metodologii.
Bezpieczeństwo funkcjo-
nalne – analiza i  prowa-
dzenie projektu z punktu 
widzenia bezpieczeństwa 
oprogramowania, sprzętu 
i bezpieczeństwa funkcjo-
nalnego. Przeprowadza-
nie analiz  FMEDA,  FTA,  DFMEA. Działanie w obszarach podzespo-
łów samochodów,  AGD oraz bezpieczeństwa maszyn.
Embedded bezpieczeństwo cyfrowe – nowy rodzaj usług w za-
kresie cyberbezpieczeństwa w przemyśle. Oferujemy zarówno 
projektowanie zabezpieczeń, jak i automatyzacje testów w ramach 
usług  Software and  Embedded  Solutions.




