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Staňte se bodem zájmu!
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Tvorba webových aplikací
Nabídka
Tvorba dynamických webových prezentací, internetových ochodů a dalších webových
aplikací dle přání zákazníka. Společně s grafickou nabídkou vytváříme poutavé
webové stránky, které Vás odliší od konkurence. Tvoříme podle nejnovějších trendů
v designu a programování. Váš web vytvoříme moderní, praktický a uživatelsky
pohodlný. Součástí služeb, které poskytujeme dbáme na SEO (Search Engine
Optimalization) optimalizace pro vyhledávače.

Technologie
»» PHP
»» MySQL
»» HTML
»» Java Script
»» Ajax

Reference
»» www.adrems.cz
»» www.racing-line.cz
»» www.nobynet.cz
»» www.malivanek.cz
»» www.l-vision.eu
»» www.wifisluzby.cz
»» www.shop-y.cz
»» www.veselakeramika.cz
»» www.advertvision.com
»» www.ksandra.cz
»» www.miba-sport.cz
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Hostování webových aplikací
Co je to webhosting a k čemu slouží?
Webhosting je pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru. Díky webhostingu
si můžete své webové stránky umístit na internet, aniž byste museli mít vlastní server.

Co Vám nabízíme oproti běžným severům?
Oproti běžným serverům Vám nabízíme řadu nesporných výhod, které vyplývají jak ze
samotné povahy našeho serveru (vybraná klientela, péče o klienty), tak i z technického
hlediska (viz níže)

Mezi přední výhody patří zejména:
»» nízká obsazenost (na většině serverů jsou umístěny stovky až tisíce stránek, u nás
jsou to desítky – celkové vytížení procesoru a sítě je velice malé a vy tak máte
záruku rychlého načítání vlastních stránek
»» důvěra klienta a správce serveru – při objednání hostingu nečekáme na zaplacení
faktury
»» komplexní péče o klienty v otázkách či řešení problémů – veškeré záležitosti řešíme
s klientem individuálně, a to včetně změny nastavení
»» nadstandardní knihovny
»» záruka vrácení peněz - pokud nebudete s naším hostingem spokojeni, vrátíme
peníze za každý nezapočatý měsíc
»» za multijazyčný hosting platíte pouze jako za jeden – jazyková mutace Vašeho
webu Vás tedy nestojí ani korunu
»» mail je napojený na GOOGLE APPS, který zprostředkovává email, nabízí 25GB,
mobilní přístup, POP3, IMAP, špičkové spam zabezpečení,... - toto je kompletně
zadarmo
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Něco k technické specifikaci:
Server DELLTM PowerEdgeTM
»» Quad Core Intel® Xeon® X3360, 2.83GHz, 2x6MB Cache, 1333MHz FSB
»» 4 GB RAM
»» RAID 1 – 2x 500GB

Konektivita
»» 100 Mbps NIX
»» 10 Mbps SIX
»» 1 Mbps Tranzit

Služby
» Webhosting
» CRON
» FTP
» PHP
» MySQL
» Google Apps
» HTACCESS
» multijazyčné hostingy
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Tvorba grafiky
Nabídka
Originální, poutavý design je nejdůležitějším prvkem každého webu, letáku, aplikace
nebo jakékoliv grafiky, protože se jedná o věc, které si Váš budoucí zákazník všímne
na první pohled. Proto se snažíme vždy vytvořit originální, poutavý a přehledný
design dle individuálních potřeb.
Kvalitní grafický návrh zajistí Vaší prezentaci důvěryhodnost, poutavost v neposlední
řadě také podpoří jeho použitelnost. Vytvoříme takový grafický návrh, včetně
veškerých doplňujících grafických prvků, který zaujme Vaše budoucí klienty.

Technologie
»» PhotoShop
»» Tablet (Wacom)

Software
»» Adobe PhotoShop
»» Adobe InDesign
»» Adobe Illustrator

Reference
»» www.racing-line.cz
»» www.adrems.cz
»» www.wifisluzby.cz
»» www.miba-sport.cz
»» www.blogvericiho.cz
»» www.eshop.el-mo.cz
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Mobilní aplikace
Nabídka
Podíleli jsme se na vývoji moderních aplikací pro mobilní platformu Windows Mobile.
Tato platforma se začíná aktivně dostávat mezi běžné zákazníky, kterým s naší
pomocí můžete nabídnout Váš sortiment v jiné než počítačové podobě. Dokážeme
vytvořit aplikace pracující s jakýmikoli tipy dat získávané spousty způsoby, ať už
z internetu nebo také třeba z mobilních fotoaparátů.
Jsme schopni připravit přesný návrh koncepce, vybrat vhodný hardware a zajistit
přesné softwarové řešení přesně dle Vašich požadavků. Zajistíme následné školení,
instalaci, řešení, následnou technickou podporu a servis.

Technologie
»» Windows Mobile 6 a novější
»» .Net FrameWork 3.0

Reference
»» Windows Live Writer for Windows Mobile - http://wlw.codeplex.com
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Počítačové aplikace
Nabídka
Poskytujeme služby vývoje aplikací jednotlivcům, malým, středním i velkým fimám za
výhodných cenových podmínek. Na základě Vašich požadavků vytvoříme profesionální
program, databázový systém nebo hru pro počítače, ať už pro propagační či
vnitropodnikové účely nebo pro potřeby Vašich firemních zákazníků.
Zpracujeme Vaši myšlenku nebo nabídneme vlastní, tak aby odpovídala potřebám
Vaší firmy a Vašich zákazníků. Zajistíme odborné zpracování detailního projektu,
jeho samotnou realizaci a náročné testování, které zaručuje odpovídající kvalitu
produktu.

Technologie
»» .Net FrameWork 3.0
»» Microsoft Visual Studio
»» Microsoft Blend
»» Microsoft SQL
»» Microsoft Windows Xp, Vista

Vít Steklý · Štěpánkova 305 · Slatiňany 538 21 · IČO: 87194431 · email: stekly.vit@vs-point.cz · tel.: +420 721942193 · www.vs-point.cz

Kontakt
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