Software a související služby
Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč

Software na zakázku
Webové stránky a e-shopy s plnou administrací
Intranet, webové aplikace, informační systémy
Softwarové produkty
CMS Full Admin, víceúčelový modulární systém
JURISOFT, řízení advokátní kanceláře
EXPERT, ERP kompletní systém včetně ekonomiky
Související služby
Implementace a školení
Vzdálená systémová správa serverů
Serverhosting, poskytování provozu na serveru
Poradenství, IT audity, webhosting, antispam, domény

CMS Full Admin
CMS = Content management System | Systém pro správu obsahu

Univerzálně využitelný systém pro správu obsahu.
Plná administrace prostřednictvím simultánní správy
funkcí a obsahu s využitím komponentní stavby
datových struktur.
Rozsah využití:
• metodika, podpora a urychlení realizace webu
• plně administrační prostředí webu
• tvorba a úpravy webových aplikací bez programátorů
• tvorba a úpravy intranetu bez programátorů
Základní princip systému nezná konkurenci.
www.cms-fulladmin.cz

Grafika v IT a propagaci
LAYOUT = Grafické řešení koncepce uživatelského prostředí systému

Webový design, specifický obor vyžadující znalosti:
• grafika v propagaci
• ergonomie, lidské vnímání obrazovky
• technologické možnosti (HTML, CSS)
• počítačová grafika a další
Nabídka profesionálních řešení:
• webová grafika, ověřená metodika a studie
• uživatelské prostředí informačních systémů, jednotná
logika ovládání, jednoduchost orientace v prostředí
• kompletní návrhy grafické koncepce layoutu včetně
technické implementace do stávajících systémů
• kompletní řešení jednotné identity v propagaci
• návrhy účelných marketingových nástrojů

Softwarové produkty
ERP = ENTERPRISE RESOURCE PLANNING | Komplexní Podnikový informační systém

EXPERT
Účetní a ekonomický modulární systém.
Ve spojení s intranetovými moduly tvoří komplexní
podnikový ERP systém.
www.aplexpert.cz
JURISOFT
Elektronická evidence případů, spisů, termínů, lhůt a
související agendy.
Proces automatického vymáhání pohledávek.
Zejména pro advokátní kanceláře, ale také pro právní
oddělení větších společností.
www.jurisoft.cz

Softwarové produkty
Průmysl a Finančnictví

Inženýrský portál
Portálové řešení řízení průmyslových agend.
Systém oceněn certifikátem nejlepšího produktu roku
za vynikající využití mnoha technologií a komplexní
podporu týmové spolupráce a elektronické komunikace.
Systém řízení prodeje finančních produktů
Aplikace typu Business to Business (B2B).
Portálové řízení:
• platnost smluv
• hierarchie a provize obchodníků
• produkty
• manažérské statistiky

Provoz a technická podpora systémů
SERVERHOSTING = profesionální zajištění bezpečného provozu systému

Server u zákazníka
• vzdálená systémová správa serveru se systémem
• kompletní správa počítačových síťí
Serverhosting
• kompletní zajištění bezpečného provozu systému
na serverech k tomu zařízených
• zajištění bezpečnosti z hledisek úniku dat, ztráty dat a
plynulosti provozu - minimalizace výpadků provozu
• ekonomická varianta z hlediska nákladů na hardware,
systémovou správu, zálohování a bezpečnost
Bezpečnost možno řešit na libovolných úrovních a její
úroveň je přímo úměrná vynaloženým nákladům.

Realizace projektu
Detailní zadávací dokumentace = základ úspěchu

Zadání
Častý problém. Bez detailního zadání není reálné
stanovit cenovou nabídku.
Nabídka: zpracování zadávací dokumentace.
Vývoj software
Během vývoje jsou mezivýsledky vystavovány
prostřednictvím Internetu k průběžnému testování.
Uvedení do provozu
• instalační a konfigurační práce
• transfer dat z jiných systému
• školení
• zajištění provozu a dodatečných úprav

Proč právě my?
Stabilita, Dlouholetá Praxe a zkušenosti, reference

Stabilita a praxe
Realizační tým sestává z IT specialistů pracujících
v oboru webových technologií od roku 1996.
Reference
Vysokou pravděpodobnost úspěšnosti nových projektů
pojišťují rozsáhlé reference a výpovědi zákazníků.
Našim úkolem je nejen vývoj a dodávka jakostního
systému, ale taky následná komplexní podpora po dobu
jeho provozu.

