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Warszawa, 23 kwietnia 2008 r.  

DCS Computer Consultants Group 
“Gazelą Biznesu 2007” 
 
Po raz kolejny firma DCS Computer Consultants Group znalazła się 
wśród firm wyróżnionych prestiżowym tytułem "Gazela Biznesu". 
Jest on przyznawany przedsiębiorstwom, które charakteryzują się 
dynamicznym wzrostem, osiągają bardzo dobre wyniki finansowe 
oraz są rzetelnymi partnerami biznesowymi. 
 
 

Gazela Biznesu to - według definicji przyjętej przez Puls Biznesu - "firma 

średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi 

doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych 

konkurentów. W razie zagrożenia z ich strony, po prostu ucieka do 

przodu."  

 

Przygotowany przez Coface Poland we współpracy z dziennikiem Puls 

Biznesu ranking jest bezpłatny dla uczestników, a ocena bezstronna. 

Firmy konkurują wyłącznie osiągniętymi w ciągu trzech ostatnich lat 

rezultatami finansowymi. 
 

W rankingu promowane są przedsiębiorstwa, które działają w sposób 

przejrzysty. Gazele Biznesu to zatem nie tylko firmy sprawdzone, 

kwalifikowane i wiarygodne, ale także solidne i działające w sposób 

jawny. DCS Computer Consultants Group została wcześniej wyróżniona 

tytułem Gazela Biznesu 2003. 

 

 

* * * 

Informacja 
prasowa 
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Informacja o firmie: 
 
DCS Computer Consultants Group Sp. z o.o. jest polską, inżynierską firmą specjalizującą się od 
1995 r. w projektowaniu, wdrażaniu i wspomaganiu utrzymania wysokiej jakości systemów 
informatycznych z wykorzystaniem technologii Microsoft. Główne kierunki działalności firmy to: 
tworzenie i utrzymanie specjalizowanych aplikacji (także w trybie ASP), usługi mobilne i integracja 
komunikacji SMS/MMS/WAP/GSM/GPRS, zarządzanie infrastrukturą informatyczną (także w trybie 
24x7), bezpieczeństwo systemów informatycznych, zintegrowane systemy faksowe, audyt i 
inwentaryzacja oprogramowania oraz dystrybucja oprogramowania wspomagającego Microsoft 
Windows NT/2000/2003/.NET. Realizowane przez DCS przedsięwzięcia i projekty spotykają się z 
uznaniem niezależnych jurorów. DCS dwukrotnie triumfował w ogólnoświatowych konkursach dla 
partnerów firmy Microsoft zdobywając prestiżowe nagrody „Customer Experience Award” oraz 
„Software Asset Management Advocate of the Year”. Inne nagrody to m.in. „Złoty Bit” za 
realizację i wdrożenie Centralnego Systemu Obsługi Ubezpieczeń (CSOU) w spółkach Benefia 
(wyróżnionych tytułem „Lidera Informatyki 2005”), „Certyfikat Telekomunikacyjny Wprost 2004” 
dla autorskiej platformy komunikacyjnej Applan Communications Platform oraz „TMT Mobile Award 
2005” dla Internetowego Serwisu Konfiguracyjnego. DCS Computer Consultants Group znalazła się 
również wśród firm wyróżnionych prestiżowym tytułem "Gazela Biznesu 2003" oraz "Gazela Biznesu 
2007"nadawanym przedsiębiorstwom, które dynamicznie się rozwijają, osiągają bardzo dobre wyniki 
finansowe oraz są rzetelnymi partnerami biznesowymi. Szczegółowe informacje: http://www.dcs.pl 
 
 
 
 
 

DCS Computer Consultants Group 
Sp. z o.o. 
Ursynów Business Park 
ul. Puławska 303 
02-785 Warszawa 

Dane adresowe do publikacji: 

Tel: +48 (22) 548 6000 
Fax: +48 (22) 548 6001 
E-mail: info@dcs.pl 

WWW: http://www.dcs.pl  

Marek Smaczny 
Dyrektor Handlowy 

Kontakt handlowy: 

DCS Computer Consultants Group 
Sp. z o.o. 
Ursynów Business Park 
ul. Puławska 303 
02-785 Warszawa 

Tel: +48 (22) 548 6000 
Fax: +48 (22) 548 6001 
E-mail: mareks@dcs.pl 

 

Rafał Jakubowski 
Marketing & PR Assistant 

Kontakt dla prasy: 

DCS Computer Consultants Group 
Sp. z o.o. 
Ursynów Business Park 
ul. Puławska 303 
02-785 Warszawa 

Tel: +48 (22) 548 6000 
Fax: +48 (22) 548 6001 
Mobile: +48 (507) 066 865 
E-mail: rafalj@dcs.pl 
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