
Wizjonerska platforma integracyjna Youredi dostępna w Polsce 

 

Appgration Sp. z o. o. dostawca na polskim rynku innowacyjnych rozwiązań integracji 
systemów informatycznych poinformował dzisiaj, że fińska firma Youredi została 
umieszczona w najnowszej wersji globalnego raportu Gartnera Magic Quadrant for Enterprise 
Integration Platform as a Service (1) w gronie „Wizjonerów”. 

Youredi z siedzibą w Espoo, jest dostawcą technologii integracyjnej, którego wyłącznym 
przedstawicielem na Polskę i Europę Centralną jest firma Appgration. 

„Podstawowym wyzwaniem najbliższych lat w gospodarce będzie łączenie istniejących 
zasobów, usług, danych i tworzenie z nich innowacji. Wyzwanie to wynika między innymi ze 
światowych trendów: digitalizacji, globalizacji i automatyzacji” – twierdzi Michał Pajdak, 
CEO Appgration, absolwent UC Berkeley, polski Top 500 Innovator.  

„Aby zrealizować powyższe wyzwanie należy dostarczyć niskokosztową platformę do 
wymiany informacji. Idea działania integracji Youredi opiera się na kompleksowej redefinicji 
podejścia do problemu integracji. Model biznesowy opiera się na współdzieleniu kosztów 
integracji na wielu uczestników rynku, w pełni skalowalnym, bezpiecznym środowisku w 
chmurze opartym na platformie Microsoft Azure, jasnym i czytelnym dostępie do interfejsów 
i stałym monitoringu zasobów” – dodaje Michał Pajdak  

Dzięki temu do dziś drogie w zakupie i utrzymaniu platformy integracyjne przechodzą powoli 
do lamusa. Podejście Youredi doceniła firma badawcza Gartner – nadając w 2014 roku 
Youredi tytuł Cool Vendor in Integration 2014.  

 

Magic Quadrant (Magiczny Kwadrat)  

Gartner – założona w 1979 roku w Stanach Zjednoczonych firma analityczno-doradcza 
specjalizująca się w zagadnieniach strategicznego wykorzystania technologii oraz zarządzania 
technologiami. 

Gartner nie ocenia żadnego dostawcy, produktu czy usługi przedstawionych w swoich 
publikacjach. Nie doradza użytkownikom technologii wyboru tylko tych dostawców, którzy 
osiągnęli najwyższe oceny . Publikacje Gartner’a zawierają opinie własnych analityków i nie 
powinny być traktowane jako fakty. Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub 
domniemanych, w odniesieniu do tych analiz, a tym samym gwarancji przydatności 
handlowej lub przydatności do określonego celu. 

Youredi 

Youredi jest globalnym dostawcą rozwiązań opartych na Integration Platform as a Service 
(iPaaS), które idealnie odpowiadają na potrzeby e-commerce, providerów logistycznych, 
bankowości.   Rozwiązania te w tani sposób zapewniają interoperacyjność i efektywny 
przepływ informacji. Youredi umożliwia swoim klientom łatwo i efektywnie dostarczyć 
właściwe dane we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Pozwala to na szybkie 



zawieranie transakcji z kontrahentami, uzyskanie wglądu w cały łańcuch wartości oraz 
efektywne współdzielenie danych w chmurze i innych aplikacji i systemów. Youredi Ltd to 
spółka z prywatnym kapitałem założona w Finlandii. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź 
www.youredi.com  

Appgration Sp. z.o.o. 

Wyłączny przedstawiciel Youredi na Polskę i Europę Centralną oferujący innowacyjne 
produkty integracyjne dostosowane do potrzeb branżowych. Oferta produktów i usług 
skierowana jest do firm widzących swoją szansę rozwoju nowoczesnych rozwiązaniach API 
Economy, które zakładają integrację partnerów działających w ekosystemie firmy.  

 

Michał Pajdak  

jest absolwentem Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley,  laureatem rządowego programu 
- TOP 500 Innovators. Od 13 lat zajmuje się komunikacją z klientem, sprzedażą i 
komercjalizacją innowacyjnych technologii IT w branży FMCG i retail (Comarch, Lidl, 
Jeronimo Martins).  
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