Szolgáltatások

Az ARTPROGRAM testreszabott IT szolgáltatásokat kínál, elsősorban telekommunikációs
cégek, biztosító társaságok, bankok számára.
Termékeink és szolgáltatásaink oly módon vannak kialakítva, hogy ügyfeleink számára
maximális hatékonyságot biztosítsanak. Minden partnerünkkel közösen választjuk ki a
számukra optimális, hosszú távú megoldást biztosító technológiákat és arhitektúrákat.
Szolgáltatásaink az alábbi területeket fedik le:

• Testreszabott vállalati szoftverek
• CRM alkalmazások

• T-Bone tanácsadás és bevezetés

• Adatbázis kezelő rendszerek

• Komplett IT megoldások
• Webprogramozás

Ügyfeleink megelégedettségét nemcsak magas fokú szakmai ismereteink biztosítják,
hanem a cégfilozófiánkban lefektetett alapelvek is:
Kifogástalan minőség
Optimális kivitelezési időtartam
Az ügyfél igényeihez való rugalmas igazodás
Üzleti titoktartás
Kedvező árfekvés
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PROJEKTEK Minden álatalunk készített projekt az alábbi szakaszokon megy át:
• Elemzés
• Tervezés
• Megvalósítás
• Véglegesítés
Elemzés
Az elemzés szakaszban felmérjük ügyfeleink igényeit. Hogy kiváló minőségû terméket
készítsünk, az ART PROGRAM minden projektjét igényfelméréssel és az ügyfél elvárásainak
megértésével kezdi.
Tervezés
Az elemzési szakaszban feltárt paraméterek, jellemzõk részletes leírása a tervezés
szakaszában történik meg. A projekt részletes specifikációja általában modul-hierarchiájában
(komponensek) valósul meg. Ennek a kulcsfontosságú folyamatnak a hatékonyságát, a
fejlesztőink és a megrendelõ szakembereinek szoros együttműködése biztosítja.
Megvalósítás
Az elemzés és tervezés szakaszok után következik a megvalósítás folyamata, melynek.
végeredménye egy komplett, müködőképes és letesztelt megoldás, amely kielégíti a partner
műszaki és funkcionális elvárásait.
Véglegesítés
Ehhez a szakaszhoz érve, a megoldás készen áll a bevezetésre, amely után következik még az
éles környezetben való működési és viselkedési tesztelés. A bevezetés során biztosítjuk a
leendő felhasználók oktatását, kiképzését, hogy az alkalmazás által nyújtott előnyöket
maradéktalanul ki tudják használni. Minden rendszerünkhöz biztosítjuk a műszaki
dokumentációkat és felhasználói kézikönyvet, és természetesen az utólagos karbantartás
igényének is eleget teszünk.
TECHNOLÓGIÁK - FEJLESZTŐ KÖRNYEZETEK
Pogramozási nyelvek:
Java (GUI, Applets, JavaBeans, JUnit, Java Mail, Servlets, Java Server Pages)
Visual Studio .Net, SQL, PHP, Delphi, C#, C, C++ (Sockets, CGI, TCP/IP),
Access, Visual Basic, Pascal Fejelesztőkörnyezetek: Borland JBuilder, Borland Delphi,
Microsoft Visual Basic, Borland C++ Builder, PowerBuilder, VisualAge for Java, Jprobe, SQL
Adatbázis kezelő rendszerek:
Oracle 9i, MS SQL-Server, MySQL, MSAccess, IBM DB2
Alkalmazás szerverek:
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Jakarta Tomcat, Borland Application Server, IBM Websphere, JBoss Aplication Server
Tehnológiák:
Java2EE (XML, Servlets, JSP, JavaMail, WebStart, JCA), J2SE (RMI, JDBC, JNI, Swing /
AWT)
Fejlesztő eszközök:
XML Spy, Rational Rose, Digital Metaphors ReportBuilder, Borland TeamSource, Sybase SQL
Modeler, Adobe ImageStyler, MS FrontPage, Macromedia Dreamweaver UltraDev, Jbulider,
TogetherJ, Apache
Operációs rendszerek:
MS Windows, Linux (RedHat), Unix
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