Atlassian

A Atlassian constroi softwares de colaboração para equipes e acredita
que todas as equipes têm potencial para fazer coisas incríveis.
Sua missão é liberar o potencial de cada equipe e ajudar a humanidade
a avançar pelo poder do software.
Segurança vem primeiro lugar. A confiança do cliente está no centro do
que Atlassian faz. Com mais de 150.000 clientes, a segurança é uma
das principais prioridades. Para isso possui total transparência no seu
programa de segurança, para que seus clientes possam se sentir
seguros usando seus produtos e serviços.
Possui os seguintes valores e apesar de ser um empresa em constante crescimento este valores permanecem os mesmo: Open company, no bullshit (Em
presa aberta, sem besteiras); Build with heart and balance (Criar com coração e equilíbrio); Don’t F#@!% the customer (Não ferre o cliente); Play as a
team (Jogue como um time); Be the change you seek (Seja a mudança que você deseja).
No âmbito social, a Atlassian doa 1% do seu patrimônio, lucro e produto para caridade e libera férias a seus funcionários para serem voluntários, mais
detalhes em Giving back
A Atlassian esta há mais de 14 anos produzindo softwares, possui escritórios em 7 países, mais de 3.000 funcionários e crescendo diariamente. Com
mais de 150 mil clientes usando seus produtos, doou mais de 132 milhões de dólares em licenças comunitárias, além de mais de 107 grupos de usuários
trocando informações sobre seus produtos. Os softwares da Atlassian estão presentes em dois planetas, e a empresa ainda tem dois robôs que fazem
uso de seus softwares, e ainda tem produtos assumindo lideranças nos quadrantes do Gartner e G2 Crowd, produtos certificados ITIL e Pink Elephant.
Os produtos Atlassian são reconhecidos pela sua independência de plataforma, robustez, capacidade de integração, extensão, ampla documentação e
facilidade de uso. Se você conheçe essas ferramentas e tem interesse em aplicá-las ou evoluí-las em sua empresa, entre em contato com nossa equipe
para ajudá-lo. Se você ainda não as conhece, use os links abaixo para saber mais a respeito.

Planeje, acompanhe e libere software de nível mundial com a ferramenta de desenvolvimento de software número 1 usada por equipes ágeis.

Ofereça aos seus clientes uma maneira fácil de pedir ajuda e aos seus agentes de suporte uma maneira rápida de resolver incidentes e atender
requisições.

Gerencie qualquer projeto de negócio, incluindo campanhas de marketing, integração de RH, aprovações e revisões de documentos legais entre
outros processos não ligados a TI da sua organização.

Confluence oferece à sua equipe um lugar para criar e desenvolver seus documentos, compartilhar ideias com seus colegas de equipe e trabalhar
juntos.

Colabore e faça mais. Os quadros do Trello permitem que sua equipe organize projetos de maneira divertida, flexível e visual.

Colaboração sobre código elevada ao extremo! O Bitbucket é um sistema de controle de código que facilita a colaboração da sua equipe. É a única
solução colaborativa Git que escala massivamente.

Colabore no código com comentários in-line e receba solicitações. Gerencie e compartilhe seus repositórios Git para construir e enviar software,
como uma equipe. Gerencie todo o ciclo de IC e DC de qualquer tecnologia ou plataforma.

Pesquise, monitore e rastreie os repositórios SVN, Git e Perforce. Analise o código, discuta alterações, compartilhe conhecimento e identifique
defeitos em SVN, Git, Mercurial, CVS e Perforce.

Gerencie usuários de vários diretórios por meio de um único console administrativo e controle as permissões de aplicativos do mesmo lugar.

Além desses produtos, a Atlassian ainda possui outros em seu portfolio, tais como:

Você pode conferir a lista completa aqui.

