
Firma NanoAccess Technology powstała w 2004 roku jako firma 
badawczo-rozwojowa (B+R). Prowadzona działalność koncentruje się na 
wdrożeniach technicznych oraz informatycznych w przemyśle i nauce. 
Wykorzystując innowacyjne i nowoczesne dziedziny techniki takie jak np.: 
metrologia w skali nano, nanotechnologia, mikroskopia, elektronika czy 
inżynieria oprogramowania, staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom
i potrzebom naszych klientów. Celem jest opracowywanie nowych, 
oryginalnych technologii oraz produktów. Projektujemy, wykonujemy oraz 
produkujemy elektroniczne systemy kontrolno-pomiarowe oraz 
automatyki przemysłowej, zintegrowane z oprogramowaniem. 
Projektujemy, realizujemy i dokumentujemy, oprogramowanie do analiz 
wielkości fizycznych, monitorowania procesów przemysłowych oraz 
wsparcia produkcji. W ramach naszych kompetencji zajmujemy się 
również szeroko pojętym doradztwem technicznym.
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Obszary działalności:
● metrologia

● automatyka
● nanotechnologia

● wzornictwo przemysłowe
● inżynieria oprogramowania

● elektronika i optoelektronika
● systemy kontrolno-pomiarowe

Rozwój produktu:
● prototypowanie
● prace badawcze
● prace rozwojowe
● wdrożenia produktów
● zarządzanie projektem
● serwisowanie i wsparcie techniczne



Od 2012 roku firma NanoAccess Technology jest partnerem oraz 
przedstawicielem i dystrybutorem na terenie Polski oprogramowania 
readyLIMS® oraz LABbase® firmy AJ Blomesystem GmbH, wchodzącej 
w skład firmy Analytik Jena AG. readyLIMS® oraz LABbase® to systemy 
zarządzania informacjami laboratoryjnymi LIMS (ang. Laboratory 
Information Management System). Ponad 30 lat doświadczenia firmy AJ 
Blomesystem GmbH w opracowywaniu systemów LIMS sprawia, że firma 
ta jest solidnym partnerem z wielobranżowym know-how. Sprzyjające 
innowacyjności środowisko, jak również wysokie standardy jakości, 
zapewniają najlepsze warunki dla rozwoju najbardziej zaawansowanych 
produktów w dziedzinie LIMS.

Obszary zastosowań:
● laboratoria
● kopalnie gazu
● górnictwo metali
● elektrociepłownie
● sieci wodociągowe
● zakłady produkcyjne

Technologie:
● Linux/QNX/Android/Windows

● C++/C#/JAVA/QT
● HMI/SCADA

● CAD/CAM
● PLC/DCS

NanoAccess Technology tworzony jest przez grupę wysoce 
wykwalifikowanych i doświadczonych inżynierów, programistów oraz 
projektantów. Posiadaną wiedzę oraz doświadczenie wykorzystujemy
w celu kompleksowego zarządzania projektami, począwszy od 
opracowania założeń, poprzez projektowanie inżynierskie, dokumentacje 
techniczną, uruchomianie prototypów, aż po nadzór nad wdrożeniem do 
produkcji.
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