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#2Про нас

Здебільшого ми розробляємо веб-проєкти з 

використанням фреймворків Laravel, Yii2, VueJS та 

React. За 6 років розробки ми зрозуміли, що цінність і 

перевага нашої роботи полягає у своєчасній та якісній 

доставці рішень для наших клієнтів.





На нашому борту більше ніж 15 фахівців, які 

працювали над проєктами в таких сферах, як фінанси, 

логістика, управління складськими приміщеннями, 

електронна торгівля, ресторанна справа (в тому числі 

доставка їжі), а також в області обслуговування 

автомобілів. Наша команда завжди готова 

досліджувати щось нове і працювати в різних галузях.

Asabix — це компанія повного циклу веб розробки. Ми 
допомагаємо іншим брендам і стартапам перетворювати ідеї в 
цифровий формат, покращувати продукти та переосмислювати 
бізнес за допомогою провідних технологій розробки.
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#3Послуги

Веб-розробка
Вибирайте нашу команду і отримуйте готові 

продукти, які будуть ефективно працювати на 

ваш бізнес. Вдосконалюйте свій бізнес за 

допомогою web-додатку та охоплюйте 

максимально широку аудиторію.

Підтримка та Обслуговування
Команда Asabix не тільки розробляє нові, а й 

підтримує і покращує вже існуючі проєкти. Якщо 

ваш продукт потребує модернізації, оптимізації 

або технічної підтримки, ми з радістю 

допоможемо.

Розробка + Інтеграція API
Ми допоможемо розробити або підключити API 

всесвітньо відомих сервісів, таких як системи 

доставки, оплати, продажу та інших. 

Насолоджуйтесь зручними рішеннями для ваших 

веб та мобільних додатків.

QA-Інженерія
Наша команда QA дослідить ваш проєкт і знайде 

його слабкі місця. Разом ми зробимо якісний 

продукт без будь-яких дефектів. Дізнайтеся 

більше про нашу пропозицію шляхом переходу 

на сторінку Тестування.

UI/UX Дизайн
Якщо у вас немає ідей для свого веб-сайту або 

додатку, просто зв'яжіться з нами! Наші 

розробники створять привабливий, інтуїтивно 

зрозумілий і зручний дизайн під будь-які ваші 

потреби.

Виділена Команда
Найміть команду фахівців в свій проєкт. Це 

підвищить рівень розуміння бізнес-задач, 

дозволить вам самостійно комунікувати зі 

співробітниками, а також визначати завдання  

і цілі продукту.

Ми гарантуємо Якість Всіх 
Послуг, що Ми Пропонуємо!
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#4Бізнес моделі

Моделi спiвпрацi
Виділена Команда

Ви отримуєте власний віддалений ІТ-
відділ.

Ви самі визначаєте кількість співробітників

Ви або Ваш менеджер безпосередньо 
зв'язується з розробниками та  
контролює їх.

Підходить для складних проєктів з 
терміном реалізації від 6 місяців.

Для тих, хто цінує залученість команди в проект. Наші 
розробники повністю занурюються в роботу, детально 
знайомляться з продуктом і займаються виключно вашим 
проєктом, не відволікаючись на інші завдання.

Погодинна Оплата

Ви ставите основні завдання та міняєте 
або додаєте нові рішення в процесі роботи.

Вам не потрібно надавати документацію 
всього проєкту, достатньо лише 
схематичної його концепції.

Ми фіксуємо години роботи та виставляємо 
рахунок за витрачений час після 
затвердження проєкту (включаючи всі 
необхідні звіти).

Гнучкість та зручність внесення змін.

Обирайте погодинний контракт в разі, якщо ви хочете 
повністю контролювати всі процеси, тестувати нові 
рішення, а також вносити корективи.

Контракт з Фіксованою Ціною

Ви надаєте нам готову документацію або 
ми розробляємо її разом.

Ми затверджуємо загальну вартість і 
терміни виконання робіт.

Наша команда розробляє програмне 
забезпечення і відправляє вам всі вихідні 
файли.

Все, що не входить в договір, оплачується 
окремо.

Даний вид співпраці ідеальний для тих, хто вже має чітке 
уявлення і бачення фінального продукту, або якщо володіє 
готовим проєктом та хоче доопрацювати і поліпшити його.
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Ми володiємо 
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#5Технологiї
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#9Роботи

Розробка та підтримка
Розробка CRM системи для американсько-української 

компанії зі складами в США, Великобританії, Польщі та 

Україні. SkladUSA спрощує підприємцям з України та ЄС 

процес реалізації своїх товарів на світових 

маркетплейсах, таких як Amazon, eBay, Etsy, тощо, а 

також доставку товарів до США та Європи. Для 

створення нової системи нам неохідно було більше 

10560 годин роботи back-end, 6400 годин роботи front-

end та 230 годин проектування та дизайну.

# backend # frontend # ui/ux

Back-end


Front-end

Індустрія

Країна

Логістика та склад

США, Великобританія, Польща, Україна

Laravel, API

VueJs, Websocket

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Високонавантажена CRM система 
для логістичної компанії SkladUSA
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#6Роботи

Розробка та підтримка
Etnodim - український бренд сучасних вишиванок та 

лляного одягу. Компанія займається виробництвом та 

продажем етнічного одягу з 2009 року в Україні, США та 

Європі.

# backend # frontend

Back-end 

Front-end

Індустрія

Країна

E-commerce

Україна

Laravel, API

HTML, CSS, JavaScript

ПЕРЕГЛЯНУТИ

E-commerce для українського 
бренду одягу Etnodim
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#7Роботи

Розробка та підтримка
Розробка CRM-системи для мережі автосервісів, яка була 

заснована в 2017 році.

# backend # frontend # ui/ux

Back-end 

Front-end

Індустрія

Країна

Автомобілі

Україна

Laravel

React, Redux.JS

ПЕРЕГЛЯНУТИ

«Newlifeauto» — система 
управління (CRM) для СТО
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#8Роботи

Розробка та підтримка
 Розробка СRM системи

 Підключення API платіжної системи paddle.com

 Реалізація різних типів підписок для користувачів

 Реалізація особистого кабінету користувача

 API: для отримання даних із розширення для Google 

Chrome

 Система управління: графіки платежів, статистика 

підписок і клієнтів, ведення звітності.

# backend # frontend # ui/ux

Back-end 

Front-end

Індустрія

Країна

Фінанси та аналітика

США

Laravel

HTML, CSS, JavaScript

ПЕРЕГЛЯНУТИ

CRM для продажe пiдписки на 
розсширения Google Chrome

mailto:ask@asabix.com
https://asabix.com.ua/
https://asabix.com.ua/
https://telegram.me/asabix_com
viber://chat?number=%2B380968809900
https://telegram.me/asabix_com
viber://chat?number=%2B48570337815
https://wa.me/48570337815
https://www.linkedin.com/company/asabix/
https://www.instagram.com/asabix_future/
https://www.facebook.com/asabix/
https://download-manager.online/
https://download-manager.online/


+38 (096) 880 99 00ask@asabix.com +48 570 337 815 сайт

#9Роботи

Сайт для американської 
логістичної компанії

Розробка та підтримка
Склад США. FBA та FBM - це прийом, зберігання та 

упаковка товарів. Прийом платежів з інтернет-магазинів 

та торгових майданчиків.

# backend # frontend # ui/ux

Back-end


Front-end

Індустрія

Країна

Логістика та склад

США

Yii2

HTML, CSS, JavaScript

ПЕРЕГЛЯНУТИ
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#10Роботи

Площадка для пошуку 
нерухомості в ОАЕ

Розробка та підтримка
Реалізовано 5 мовних версій сайту (арабська, англійська, 

німецька, французька, іспанська); адмін панель для 

оновлення та додавання контенту; каталог - карта 

Google з відмітками нерухомості для продажу, фільтром, 

списком об'єктів; сторінка продажу нерухомості - опис, 

фото, інформація про ріелтора, відео та 3d екскурсія по 

об'єкту та інше.

# backend # frontend # ui/ux

Back-end


Front-end

Індустрія

Країна

Нерухомість

ОАE

PHP, API

HTML, CSS, JavaScript

ПЕРЕГЛЯНУТИ
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#11Роботи

Служба доставки суші —
Yaponahata

Розробка та підтримка
На основі наданого дизайну наша команда виконала 

front-end та back-end: Головна ➝ Каталог / Меню ➝ 

Картка товару➝ Акції / спецпропозиції - кешбек, бонуси 

на День народження, знижки ➝ Особистий кабінет - 

історія замовлень, можливість повторного замовлення та 

персональні бонуси ➝ Сторінка оформлення замовлення 

- Оплата готівкою (через API), ви можете вибрати 

доставку кур'єром або самовивіз, ви можете вибрати 

кількість пристроїв та ін. ➝ Зручна адміністративна 

частина для прийому та обробки замовлень.

# backend # frontend

Back-end


Front-end

Індустрія

Країна

Їжа

Україна

PHP, API

HTML, CSS, JavaScript

ПЕРЕГЛЯНУТИ
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#12Роботи

E-commerce для виробника 
меблів Aqua rodos

Розробка та підтримка
Aqua Rodos - один з найбільших виробників меблів у 

Східній Європі. Фабрика була заснована в 2002 році. 

Меблі Aqua rodos користуються великим попитом в 

Україні, а зростаючий експорт охоплює все більше країн 

Європи та Азії.

# backend # frontend

Back-end 

Front-end

Індустрія

Країна

E-commerce

Україна

PHP, API

HTML, CSS, JavaScript

ПЕРЕГЛЯНУТИ
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#13Роботи

Liga Sporta - Інтернет-магазин 
спортивного інвентарю

Технічна підтримка
 Оплата частинами та Миттєва розстрочка від 

Приватбанку: додавання калькулятора платежів до 

карток товарів та можливість оформити розстрочку 

на сторінці оформлення замовлення

 Реалізація двостороннього фіду для обміну товарами 

з маркетплейсами: Prom.ua, Hotline, Rozetka, F.ua

 Розробка бонусної системи

 Налаштування SEO-фільтрів

 Підключення API Нова пошта

 Тех. підтримка протягом 3-х років

# backend # frontend

Back-end 

Front-end

Індустрія

Країна

E-commerce

Україна

PHP

HTML, CSS, JavaScript

ПЕРЕГЛЯНУТИ
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#15Всі відгуки

Вони нам довіряють

Alexey 
Kapusta

Співпрацею з компанією Asabix абсолютно 

задоволений. За весь час не виникало ніяких проблем 

по роботах. Всі наші вимоги по сайту були реалізовані. 

У компанії завжди підкажуть як краще підійти до 

вирішення того чи іншого завдання.





Якщо хочете отримати якісний продукт в обумовлені 

терміни звертайтеся в Asabix.

Diana 
Banda

Ми працювали разом над сайтом https://

yaponahata.com/ Проект здається простим, але в 

процесі розробки було багато додаткових завдань та 

вимог різної складності . Команда з ними впоралась . 

Хлопці працюють швидко, справляються з будь-яким 

завданням. Спеціалісти швидко реагують на запити. Це 

було дуже важливо в нашому проекті. Команда 

дотримується термінів і залишається в тісному контакті 

з клієнтом.

Oleh 
Ladan

Працюючи з Asabix протягом декількох місяців, я був 

дуже задоволений обслуговуванням. Оперативно 

реагують та пропонують чудові рішення.  Я б 

рекомендував для будь-якого проекту з Symfony, а 

також  з API. Раніше працював з іншими та зараз 

задоволений, що врешті-решт знайшов їх.
Всі відгуки Всі відгуки

Artem

Shishkin

Працювали з компанією Asabix з розвитку не 

простого проекту - інтернет конструктора 

cooverbox.in.ua. Компанія робила мобільну версію і 

багато інших доопрацювань. Також, разом з Асабікс 

запускали/адаптували проект під інший ринок. Робота 

чітка "ТЗ - реалізація", з розумінням справи, 

оперативністю і кроками на зустріч клієнту. Всім 

рекомендую.
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Готові 
Розпочати? 
Повідомте нас 
про це!

+38 (096) 880 99 00

ask@asabix.com

Україна, Житомир, 
вул. Вітрука 9В 


Пн-Пт 9.00 - 19.00
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+48 570 337 815

ask@asabix.com

Poland, Warsaw, 00-842

Łucka street 15/204 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