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Low–code, co to jest? 
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Czym jest rozwiązanie biznesowe?

System informatyczny realizujący określone potrzeby biznesowe (procesy) lub 
dający konkretne odpowiedzi na postawione pytania (wiedza)

Postawmy problem?

Ile wynosi rata kredytu 
na wymarzony dom?

Dzwonimy do znajomego 
programisty?

Idziemy do banku/pośrednika?

Znajdujemy, rozwiązanie sami ?



Tworzymy samodzielnie rozwiązanie biznesowe

Wybieramy narzędzie

Konfigurujemy używając 
jego możliwości

Czyli jesteśmy low-code developerami ;-)! 



Gratuluję! - stworzyliśmy samodzielnie 
rozwiązanie biznesowe ☺

Wybraliśmy narzędzie o którym wiedzieliśmy, że posiada funkcjonalności niezbędne 

do wytworzenie rozwiązania biznesowego

Mieliśmy wiedzę jak użyć narzędzia do konfiguracji lub ją pozyskaliśmy

Skonfigurowaliśmy narzędzia, w celu wytworzenia rozwiązania biznesowego 
(nie wymagała specjalistycznej wiedzy informatycznej) 

Czy to podejście można uogólnić?



Można, na platformy low-code

Platforma low-code to narzędzie 

informatyczne, umożliwiające 

tworzenie złożonych systemów IT.        

W sposób samodzielny przez 

analityków biznesowych, bez udziału 

programistów.



Cechy platform Low-code

Platforma low-code to zestaw 
narzędzi, które:

● całości 

● lub w części

umożliwiają z użyciem narzędzi 

graficznych, konfigurację systemu.

ANALIZY/RAPORTY

Elementy systemu informatycznego



Platforma Ferryt to kompletna platforma 
Low-code



Proces



Ekrany



Dane



Integracja



Dokumenty



Proces wytwórczy

Low-code to również zmiana przyjętego do tej pory modelu budowania 
rozwiązania informatycznych, która idealnie wpisuje się w metodyki zwinne

Klasycznie

Analityk wspólnie z architektem.

Tworzą opis (specyfikację) systemu.

Na bazie której zespół programistów 
buduje system. 

Z terminem dostarczenia …. ☺ i 

nakładami które zawszę są przekroczone.

Na platformie low-code

Analityk samodzielnie. 

Tworzy konfigurację systemu.

Na bazie której „generowany” jest 
system.

Którego części są gotowe od zaraz, a 
nakład kontrolujemy na bieżąco.



Szkolenie
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Struktura szkolenia

Wykłady 
teoretyczne

Szkolenie odbędzie się w blokach po 6 godzin akademickich. 
2 dni tygodniowo, w okresie 3 tygodni - Certyfikat uczestnictwa.

Dodatkowo zaplanowane zostaną 2 bloki po 3 godziny akademickie.
W celu zaprojektowania własnego procesu! 

Ćwiczenia 
praktyczne

Projekt 
rozwiązania

Wytworzenie 

własnego procesu

Czas na wytworzenia 
własnego procesu 

Certyfikat ukończenia 
szkolenia

Przy dużym zaangażowaniu 

przewidujemy KONKURS,

z nagrodami pieniężnymi! 

Zajęcia stacjonarne w salach uczynili Dostęp online na 
własnych zasobach



Teoria i Praktyka

Wykłady

Ćwiczenia

• Zapoznanie się z użyciem 

funkcjonalności systemu. 

• Praktyczne wykorzystanie 

wiedzy z wykładów.

• Budowa systemu Ferryt. 

• Prezentacja sposobu 

konstruowania rozwiązań.

• Przedstawienie dobrych 

praktyk w projektowaniu.



Projekt i konfiguracja

Projekt rozwiązania

Wytworzenie 
własnego procesu

Zadanie dla chętnych uczestników.

Wytworzenie własnego procesu przy 
pomocy platformy Ferryt.

Zaprojektowanie własnego 
procesu, przy wsparciu 
prowadzących.



Kryteria rekrutacji

Uczestnicy

Studenci wszystkich kierunków Wydziału 

Fizyki UAM II stopnia oraz studenci 

ostatniego roku I stopnia.

Kryteria

Aktywne uczestnictwo w konferencjach i życiu 

studenckim.

Uczestnictwo w innych kursach.

Średnia ocen.



Zapisy

Start – 31.03

Formularz rejestracyjny dostępny na 

stronie: 

https://www.fizyka.amu.edu.pl/wspol

praca/domdata

aktywny do 08.04.2022 r.

Ważne daty

Po 19.04 – Ogłoszenie listy uczestników.

Start szkolenia początek maja.

Dokładne daty spotkań szkoleniowych zostaną 
ustalone z uczestnikami, wyłonionymi podczas 
rekrutacji.

Kod QR 

do zapisów

https://www.fizyka.amu.edu.pl/wspolpraca/domdata


Wykorzystanie wiedzy po 
szkoleniu …
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Zwiększenie atrakcyjności 
na rynku pracy

pracuj.pl                     „Ferryt”



Kontynuacja współpracy z DomData

● Staże 

● Praktyki studenckie

● Pracę na niepełny lub pełny wymiar etatu



Podsumowanie
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Jeśli uwzględnimy 6 największych polskich banków pod względem aktywów („Polska bankowość w 

liczbach, I kwartał 2019, publikacja prnews.pl i Bankier.pl) to jesteśmy obecni ze swoimi usługami w 5.

● Elementy Platformy Ferryt dla dep. Ryzyka 

segment KORPO

● Platforma i rozwiązania biznesowe dla 

detalu i korpo, dedykowane rozwiązania 

RZE, Portal Pośrednika

● Platforma i procesy dla wszystkich 

segmentów + bank hipoteczny, dedykowane 

rozwiązanie do obsługi reklamacji

● RZE działające w modelu SaaS

(BGK, Bank Pocztowy, Getin Bank, Nest Bank, Plus Bank, GBS Bank, 

Grupa BPS, SGB Bank, MA FRENCH BANK, Golden Sand Bank, Bank of 

China, …)

● Platforma procesowa dla całego banku

● Obsługa procesów posprzedażowych

Na rynku jest ponad 500 osób 
potrafiących tworzyć procesy w na 
Platformie Ferryt (ich liczba stale 
rośnie)

Naszymi rozwiązanymi obejmujemy 
większość obszarów/procesów 
działania banku

Wdrożenie realizujemy również 
wspólnie z partnerami Accenture, 
PwC

Platforma Ferryt i DomData



Podsumowanie

Zapraszamy do udziału w 
darmowym szkoleniu z 
Ferryt low-code Platform

Platforma low-code daje 

możliwość tworzenie systemów, 

w łatwy i przyjemny sposób, 

bez konieczności znajomości 

języków programowania.

Możliwość dalszej współpracy z DD

Według badania “Top 10 Strategic 

Technology Trends for 2020”

Gartner, jednej z największych firm 

badawczo-konsultingowych na 

świecie. Do 2024 roku ponad 65% 

aplikacji biznesowych będzie 

budowanych za pomocą platform low-

code.

oraz zatrudnienia w firmach używających 

platform low-code (w tym Ferryt). 

Platformy klasy low-code to 
przyszłość!



Dziękujemy za uwagę
Domdata AG Sp. z o.o.

Aleje Solidarności 46

61-696 Poznań

Polska

Telefon: +48 61 849 70 01

Faks: +48 61 849 70 09

E-mail: home@domdata.com

Dział szkoleń: 

centrum.edukacyjne@domdata.com


