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DESPRE SERVICIILE NOASTRE 

Ingineria software înseamnă alegerea unei aplicații adecvate și 

implementarea acesteia, sau dezvoltarea pas cu pas a unei noi cerințe. 

Prin urmare, înțelegerea nevoii, studierea cu atenție a pieței, selectarea 

soluției care se potrivește și integrarea acesteia în cadrul afacerii definește 

ingineria. 

Misiunea noastră este de a automatiza fluxurile de afaceri (reducerea 

costurilor și maximizarea profiturilor) și a oferi o valoare adăugată, generând 

noi date, vitale pentru nevoile globale. 

 

Suntem aici pentru a vă ajuta să identificați soluția și să o implementăm 

pentru dumneavoastră. 

 

OFERTĂ SERVICII 

SECURITATE 

 Implementarea politicilor și procedurilor de securitate 

 Planuri de criză 

 Proceduri de audit intern 

 Plan de refacere în caz de dezastru 

 

AUDIT 

 Analiza proceselor existente și evaluarea riscurilor 

 Identificarea proceselor vulnerabile 

 Analiza impactului vulnerabilităților asupra proceselor IT existente 

 Planuri pentru vulnerabilități de securitate, cu un impact minim 

 

SOFTWARE 

 Optimizarea procesele IT existente 

 Proiectarea și implementarea conceptelor de servicii oferite 

 Crearea de sisteme de management cu servicii orientate spre client 

 Implementarea de instrumente IT pentru procese noi sau procese existente 
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HARDWARE 

 Analiza echipamentului existent și optimizarea acestuia 

 Identificarea problemelor hardware 

 Implementarea planurilor de actualizare cu un impact minim 

 

 

TEHNOLOGII UTILIZATE 

DEZVOLTARE SOFTWARE 

 .NET Framework (C#, ASP.NET) 

 PHP 

 JAVA, JavaScript, jQuery 

 Visual Basic 

 Ruby on Rails 

 AngularJS, NodeJS 

APLICAȚII 

 HTML5, CSS, Bootstrap 

 Cross Platform (Xamarin) 

 Web Services (WCF, REST) 

 Cloud Computing 

 N-Tier Architecture (MVC) 

 Windows Forms, WPF 

 

BAZE DE DATE 

 PostgreSQL 

 MySQL 

 MS SQL Server 

 Oracle 

 MS Access 

 MongoDB, Cassandra 

API ȘI ADMINISTRARE 

 Internet Information Services 

 Apache HTTP Server 

 MS SharePoint 

 Network Protocols 

 IoT (Smart Home) 

 Microcontrollere
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