
Zapraszamy Państwa do  wspólnych 
projektów i współpracy z nami. 

Więcej informacji o nas 
oraz o projektach znajdziecie 
Państwo na stronie internetowej 
www.dcad.com.pl. 

POLSKIE STOWARZYSZENIE 
ENERGETYKI WIATROWEJ

DCAD jest jednostką badawczą w ramach firmy 
Stermedia (grupa IT Kontrakt) specjalizującą się 
w analizie danych, modelowaniu, doradztwie 
w obszarze Big Data. Naszą uwagę 
koncentrujemy na projektach związanych 
z odnawialnymi źródłami energii 
(prognozowanie, zarządzanie, podnoszenie 
efektowności i efektywności OZE), medycyną 
(bioinformatyka), przemysłem (analiza 
i modelowanie procesów) oraz finansami. 

W swej działalności staramy się wcielać  
w życie ideę, którą można nazwać Praktyczną 
Nauką (Industrial Science), a będącą 
uogólnieniem stosowanej powszechnie 
na świecie idei Praktycznej Matematyki 
(Industrial Mathematics). Nasz zespół bazuje 
na ekspertach w dziedzinie Data Mining, 
badaczach, m.in. pracownikach naukowych 
polskich i zagranicznych instytucji naukowych 
oraz ekspertach i naukowcach zapraszanych 
z zewnątrz do realizacji poszczególnych 
projektów. 

Jesteśmy otwarci na propozycję współpracy.

BIG DATA
może pomóc w rozwiązywaniu problemu
w wielu sektorach takich jak transport, medycyna, 
ubezpieczenia, media, branża spożywcza, 
czy bankowość. Zastosowanie znajduje również 
w rozwoju produktów informatycznych, gdzie wyniki 
analizy danych można monetaryzować, szczególnie 
w sektorze publicznym, produkcji, ale także IT. 

Według agencji Gartnera nakłady na inwestycje 
w Big data wzrosną z 64 % w 2013 do 73 % w ciągu 
najbliższych 2 lat. Natomiast liczba firm, które nie 
planują inwestować obniżyła się z 32 %, do 23%. 
W roku 2013 jedynie 8% badanych firm prowadziło 
projekty Big data, ta liczba w 2014 wyniosła już 13%.
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BIOINFORMATYKA

Jesteśmy jedną z pierwszych firm w Polsce 
szukającą rozwiązań analitycznych w 
Bioinfomatyce – młodej, prężnie rozwijającej 
się dziedzinie biznesowo-naukowej. Szukamy 
nowych rozwiązań analiz stosując sprawdzone 
metodologie. Dzięki zdobytemu doświadczeniu 
oraz współpracy ze środowiskiem naukowym 
świadczymy usługi zaawansowanych analiz 
danych biomedycznych, genetycznych. 
Posiadamy bogate doświadczenie w analizie 
danych z mikromacierzy DNA. 

OZE

Specjalizujemy się w podnoszeniu efektywności 
odnawialnych źródeł energii takich jak farmy 
wiatrowe i fotowoltaiczne. Pomagamy 
w racjonalnym zarządzaniu ryzykiem 
działalności, poprzez szacowanie rzeczywistych 
produktywności, czy prognozowaniem wielkości 
produkcji i optymalizacją pracy turbin.
Korzyścią ze współpracy z nami jest 
maksymalizacja zysków ze sprzedaży produkcji 
na towarowej giełdzie energii, racjonalne 
szacowanie ryzykiem działalności, a także 
optymalizacja pracy turbin.

PRZEMYSŁ

Na potrzeby przemysłu wykorzystujemy 
narzędzia analizy danych do optymalizacji 
procesów produkcyjnych i technologicznych 
w zakładach. Skupiamy się na podnoszeniu 
jakości wytwarzanego produktu/usług, 
modelowaniu procesów i zjawisk fizyko-
chemicznych w zastosowaniach technicznych 
i produkcyjnych/technologicznych, badaniu 
przyczyn usterek linii technologicznych. Możemy 
również pomóc w badaniu natężenia ruchu 
drogowego i pieszego oraz prognozowaniu 
sprzedaży, cen, wyznaczania trendów, 
czy analizie zużycia wraz z prognozowaniem 
(gazownictwo, energetyka, ciepłownictwo).


