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Profesjonalne usługi
Rozwiązania zintegrowane
Rozwiązania proponowane przez nas to

integrowanie istniejących rozwiązań ze sobą

nowoczesne i zintegrowane systemy będące

lub z nowymi,

połączeniem dowolnych aplikacji, systemów,

jednolita konsola administracyjna do kontroli

funkcjonalności które stworzyliśmy. Nasze systemy
oferują zaawansowane narzędzia do
jednoczesnego zarządzania różnymi produktami.
Zintegrowanie dowolnie wybranych aplikacji w
jedną klarowną całość stanowi doskonałe

wszelkich dostępnych funkcjonalności,
ujednolicenie prowadzonej polityki w
obrębie wszelkich obszarów komunikacji,
IAPI – Interfejs api umożliwiający integrację
naszych rozwiązań z rozwiązaniami
zewnętrznymi.

rozwiązanie dla przedsiębiorstw nastawionych na
rozwój, posiadających różne zasoby w ramach
jednego systemu.
Dzięki integracji możliwe jest optymalizowanie i
uproszczenie zastosowań, co ma pozytywny wpływ
na koszty.

Zarządzanie projektami, obsługa powdrożeniowa
Firmy posiadające serwisy czy też aplikacje

profesjonalne zarządzanie projektami,

internetowe, bądź myślący o ich posiadaniu muszą

rozwój projektów zgodny z obowiązującymi

pamiętać, że jest to dopiero początek, dający
możliwość zaistnienia na rynku Internetowym.

standardami,
realizacja i kontrola zadań na każdym etapie,
zorganizowana współpraca poprzez system

Kolejnym etapem jest ich rozwój, rozwój

obsługi klienta,

ukierunkowany w konkretnym celu, w pełni
kontrolowany i nastawiony na sukces. Sprawny
system zarządzania wraz z efektywną ekipą może
nam to zapewnić.

atrakcyjny model rozliczeniowy (stawka
godzinowa, opłata za ilość
czasu poświęconego na wykonanie zadania).

Nasza firma zapewnia opiekę nad dowolnym
projektem. Oferujemy usługi zarządzania
projektami również po ich wdrożeniu, na różnych
etapach rozwoju. Nasza oferta opieki nad
systemami jest dostosowana do indywidualnych
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potrzeb klienta.
Posiadamy doświadczenie w administracji
projektami IT począwszy od pomysłu poprzez jego
rozwój. Każdy projekt ma szansę zakończyć się
powodzeniem, kluczowe staje się tu sprawne
zarządzanie z uwzględnieniem jego
indywidualnych potrzeb.

Prawo w Internecie (Regulamin, GIODO)
Naszym klientom udzielamy pełnego wsparcia

analiza umów, regulaminów pod kątem

związanego z prawem Internetowym. Aktualnie

prawnym i merytorycznym,

Internet jest miejscem, w którym najczęściej

projektowanie zapisów umownych

dochodzi do łamania praw autorskich,

zabezpieczających sukces projektu,

nielegalnego pozyskiwania danych osobowych czy
ingerowania w prywatną sferę innych

przygotowanie dokumentów prawnych
(regulaminów, umów, innych wymaganych

użytkowników. Wiele z przygotowywanych

dokumentów) do realizowanych rozwiązań

regulaminów posiada niedozwolone klauzule czy

rejestracja w GIODO,

nieprawidłowe zapisy które mogą narazić

dopasowane systemy do wymogów GIODO

przedsiębiorstwo na idące za tym kary.

oraz innych wymogów prawnych.

Aby zaoszczędzić problemów sobie i
zagwarantować bezpieczeństwo naszym
użytkownikom musimy dostosować aspekty
prawne do indywidualnych barier naszych witryn.
Dla Państwa wygody, w ramach kompleksowej
obsługi, oferujemy zabezpieczenie prawne
Państwa witryn.
Oferujemy tworzenie dopasowanych regulaminów
do konkretnych wymogów Państwa witryn,
rejestrację GIODO czy wprowadzenie Polityki
Cookie.

Szkolenia, doradztwo
Proponujemy Państwu kompleksowe rozwiązania w

szkolenia z zakresu realizowanych autorskich

obszarach szkolenia z autorskich systemów,

rozwiązań systemowych,
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wprowadzonych funkcjonalności czy doradztwo w
zakresie rozwiązań IT.

dopasowanie odpowiedniego produktu IT
(wraz z outsourcingiem) dla potrzeb
Państwa firmy,

Szkolenia są skutecznym doskonaleniem
pracowników w zakresie zarządzania systemami,
pomagają stworzyć przyjazne i profesjonalne
miejsca pracy poprzez dogłębne poznanie

szkolenia w zakresie wybranych zagadnień
IT,
doradztwo merytoryczne dotyczące
proponowanych systemów,

systemów.
Dla wszystkich zainteresowanych udostępniamy

przygotowanie szkoleń z dedykowanych
tematów wg. specyfikacji i potrzeb Klienta.

kompleksowe
doradcze
w ramach
tworzenia
W ramach usługi
serwisu
stosujemy
pliki cookies
by umożliwić Ci wygodne korzystanie z
witryn
internetowych,
najnowszych
technologii
i
serwisu.
Jeśli nie zmienisz
ustawień
dotyczących
cookies w Twojej przeglądarce,

Akceptuję

trendów
w Internecie.
będą one
umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje
ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności
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