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O inProjects
inProjects to dom projektowy, który łączy wiedzę i doświadczenie z obszaru:
● projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych,
● software developmentu,
● tworzenia i rozwoju produktów.

Firma istnieje na rynku od ponad 10 lat, a nasze usługi obejmują:
● koncepcje konkursowe sieci telekomunikacyjnych (HLD) - ponad 1,5 

miliarda złotych dofinansowań otrzymali nasi klienci;
● projekty sieci telekomunikacyjnych - projektujemy i budujemy sieci 

światłowodowe dla największych polskich operatorów;
● budowanie systemów - nasz zespół developerski buduje dedykowane 

platformy np. fully-verified.com.

http://https/fully-verified.com


Czym jest platforma inTELi?

inTELi jest GISową platformą HLD (High Level Design) i business 
intelligence, która pomaga odpowiedzieć na pytania dotyczące 
inwestycji telekomunikacyjnych np: 

1. Jakiej długości sieć należy wybudować?
2. Jakie obszary mają najlepszy poziom opłacalności dla inwestycji 

światłowodowych?
3. Jakie obszary są najmniej opłacalne i powinny otrzymać wsparcie 

z funduszy europejskich?
4. Ile gospodarstw domowych obejmie symulowana sieć?
5. Które obszary objęte są zasięgiem 5G i LTE?
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LAUNCHED IN 
POLAND

Na zlecenie Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej (UKE), który w Polsce 
podlega Ministerstwu Cyfryzacji, inProjects 
stworzyło platformę inTELi.

Platforma ma za zadanie pomóc 
przedsiębiorcom w analizie możliwości 
inwestycji telekomunikacyjnych w oparciu 
o dane będące w posiadaniu UKE, jak 
również w oparciu o dane ogólnodostępne.

Za pomocą platformy przeanalizowany 
został obszar całego kraju.

Uruchomienie platformy nastąpiło w 
kwietniu 2021 roku.
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inTELi CASE STUDIES

1. Wybór obszarów do objęcia inwestycją 
telekomunikacyjną.

2. Porównanie i uporządkowanie według wskaźników 
obszarów poddanych analizie.

3. Użycie API - łatwe przeanalizowanie tysięcy obszarów 
poprzez przesłanie informacji o granicach obszarów do 
systemu.



MOŻLIWOŚCI BIZNESOWE

HLD dla sieci 
światłowodowej, 5G, 

innych sieci liniowych

dedykowany przebieg 
sieci dla każdej 

inwestycji liniowej

kalkulacja kosztów dla sieci 
telekomunikacyjnej i innych 
sieci liniowych

dedykowana analiza 
biznesowa w oparciu o 
posiadany know-how



Dziękujemy za uwagę

Wojciech Kozicki
CEO

+48 508 362 669
wojciech.kozicki@inprojects.pl

Zapraszamy do kontaktu w celu 
uzyskania więcej informacji.


