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Powstaliśmy 16 grudnia 1988 roku jako Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „DESCO” Sp. z o.o. w 

Kwidzynie. Od początku specjalizowaliśmy się w projektowaniu, wykonawstwie i serwisie klimatyzacji, 

wentylacji i układów automatyki przemysłowej. Wykonujemy instalacje dużych systemów przemysłowych,  

jak i indywidualnych, nietypowych urządzeń oraz układów. 

Zajmujemy się również wykonawstwem kompleksowych inwestycji i remontów układów 

przemysłowych HVAC. Prowadzimy także demontaż zużytych układów klimatyzacyjnych wraz 

z utylizacją zawartych w nich czynników chłodniczych. Przyjęte zadania rozwiązujemy kompleksowo, od 

projektowania począwszy poprzez kompletacje dostaw i  wykonawstwo, gdzie doświadczony zespół 

specjalistów podejmuje wciąż nowe wyzwania.  Zapewniamy kompleksowość także w zakresie dostarczanych 

usług,  obejmujących prace w zakresie instalacji HVAC łącznie  z systemami  sterowania i automatyki, także w  

pełnym zakresie BMS. Staramy się w naszych rozwiązaniach stosować nowoczesne systemy i technologie, 

bazując na urządzeniach renomowanych firm. 

Dążąc do pełnego zaspokajania potrzeb klientów stworzyliśmy Dział handlowy który zajmuje się dystrybucją 

urządzeń i elementów instalacji szeroko pojętej automatyki i  pneumatyki.  

Przy wyborze oprogramowania kierowaliśmy się  uniwersalnością oprogramowania i potrzebą objęcia 

systemem informatycznym jak najszerszego zakresu  funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa. W roku 2013 

zakupiliśmy i wdrożyliśmy program IN-FORM. Wykorzystujemy go przede wszystkim do obsługi działu 

handlowego jak i obsługi zleceń inwestycyjnych i serwisowych,  w zakresie opracowywania ofert, zamówień, 

oceny opłacalności, fakturowania, obsługi magazynów  oraz kontroli zobowiązań i należności, a ponadto  do 

zapewnienia kompleksowego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego naszym klientom. System ten 

pomaga nam w uporządkowaniu obiegu informacji w firmie oraz umożliwia łatwiejszy dostęp do nich wielu 

pracownikom jednocześnie co przyspiesza wykonywanie codziennych prac związanych z zarządzaniem firmą. 

Program oferuje wiele udogodnień, które nie występują w innych systemach komputerowych. Ponadto 

firma IN-Software Polska Sp. z o.o. zapewnia użytkownikom fachową opiekę serwisową, która 

kompetentnie i uprzejmie świadczy pomoc. 

Z pozdrowieniami 

 

 


