Webino, s. r. o.
Firemná prezentácia
Profesionálny vývoj web stránok a internetových aplikácií

Informačný materiál o internetových riešeniach spoločnosti Webino, s. r. o.

1. Spoločnosť
Cieľom spoločnosti Webino, s. r. o. je profesionálny vývoj a predaj web stránok a
internetových aplikácií s dôrazom na kvalitu, užívateľskú prívetivosť, dlhodobú
podporu a dostupnú cenu.
Spoločnosť Webino, s. r. o. vznikla v roku 2012 na základoch živnosti Peter
Bačinský.
Peter Bačinský, majiteľ spoločnosti sa zaoberá tvorbou internetových stránok od
roku 2001, profesionálne od roku 2005, na živnosť od roku 2009.
V súčasnosti je spoločnosť bez zamestnancov avšak podľa potrieb spolupracujeme
s externými pracovníkmi. Dôležitý je najmä spôsob našej práce.
Sídlo spoločnosti je v obci Veľký Biel blízko Bratislavy, okres Senec.
Komunikácia je možná v slovenskom i anglickom jazyku.
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2. Oblasti pôsobenia
Vývíjame vlastné informačné systémy, nakoľko iba tak vieme poskytnúť našim
zákazníkom dlhodobú podporu a stabilitu.
Zameranie na internetový softvér
✔

Technológia Linux + Apache + MySQL + PHP

✔

Zend Framework

Vývoj internetových stránok, web aplikácií a podnikových systémov
✔

Firemné prezentácie, internetové obchody, portály a intranet

Zabezpečenie doplnkových služieb spojených s prevádzkou web stránky
✔

Registrácia domény

✔

Nastavenie hostingu

✔

Technická podpora

✔

Iné
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3. Postupy a znalosti
Dôležitým prvkom, ktoré mnoho konkurenčných spoločností podceňuje sú procesy
podľa ktorých produkt vzniká. Práve dôrazom na tieto postupy vieme neustále
vylepšovať kvalitu a bezpečnosť našich aplikácií.
Analýza
Odovzdanie funkčného systému na mieru je podmienené vypracovaním špecifikácie
aplikácie, ktorú následne schválite. Vďaka tomu vieme presne odhadnúť čas a náklady.

Kreslenie grafických prvkov
Obal predáva a preto nakreslíme dizajn aplikácie tak, aby bol výsledný produkt vizuálne
príťažlivý.

Agilné (prispôsobivé) prostredie
Pracovné postupy neustále vylepšujeme a automatizujeme. Zameriavame sa na stabilnú
produktivitu.

Verzovanie zdrojových kódov
Nám umožňuje vykonávať revízie kódu, ktorý udržiavame prehľadný. Iba tak je možné
dlhodobo dodržať požadovanú kvalitu.
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3. Postupy a znalosti
Sofvtér vyvýjame v iteráciách. To znamená, že pravidelne dodávame dohodnutú
funkcionalitu, ktorá je automaticky nasadená na testovací server pre zákazníka k
nahliadnutiu.
Kontinuálna integrácia a automatizované testovanie
Naše projekty sú po zmene vývojárom automatizovane inštalované a testované na
našich serveroch. To zamedzuje opakovaniu rovnakých chýb.

Optimalizácia
Dôležitou súčasťou dodaného riešenia je výsledná optimalizácia súborov a rýchlosti
načítania web stránky.

Monitoring
Pokiaľ web aplikáciu prevádzkujete u nás, kritické chyby zistené počas prevádzky sú
nám automaticky oznámené a pracujeme na ich odstránení bez toho aby ste nás museli
upozorniť.
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4. Prečo vybrať Webino, s. r. o.
Výhody oproti konkurencii vidíme najmä v použití stabilných technológií a
moderných postupov. Vďaka tomu vieme maximalizovať kvalitu našich produktov
pri minimálnych nákladoch.
✔

✔

✔

✔

✔

✔

Poradíme vám. Predtým než u nás investujete do vášho podnikania, poskytneme vám
dostatok informácií aby ste sa mohli zodpovedne rozhodnúť.
Reálne odhadneme náklady a čas na realizáciu projektu. Vypracujeme špecifikáciu, ktorú
následne schválite.
Rozdelenie a financovanie projektu je možné aj po menších častiach. Dohodnutú
funkcionalitu dodávame v iteráciách podľa želenia klienta. Napríklad týždenne, alebo na
termín.
Výslednú web aplikáciu optimalizujeme minimalizovaním počtu načítavaných súborov. Mnoho
konkurenčných spoločností toto zanedbáva.
Neobmedzujeme vás. Niektoré spoločnosti vyžadujú umiestnenie vytvorenej aplikácie na ich
server. U nás to neplatí.
Každú aplikáciu na požiadanie klienta upravíme a doplníme o novú funkcionalitu kedykoľvek
aj po odovzdaní.
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5. Produkty a služby
Pre zákazníkov, ktorý potrebujú rýchlo a spoľahlivo dodať niektorú zo štandardných
web aplikácií, máme pripravené hotové riešenia.
Internetová prezentácia
✔

✔

Je vhodná pre jednotlivcov ako i spoločnosti, ktoré sa potrebujú prezentovať na
internete.
Obsahuje všetky základné moduly potrebné pre správu obsahu takejto web stránky.

Internetový obchod
✔

✔

Štandardný a ekonomicky výhodný e-shop vhodný nie len pre začínajúcich predajcov.
Podľa potrieb je možné e-shop synchronizovať s vašim dodávateľom, prípadne inými
službami ako napríklad účtovný softvér, platobné portály a splátkové systémy.

Informačný systém
✔

✔

Táto aplikácia predstavuje sadu modulov pre uľahčenie organizácie, komunikácie a
zadávanie úloh vo vašom podniku.
Automatizuje časovo náročné administratívne úkony a posielanie e-mailových správ.
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5. Produkty a služby
Všetky naše produkty bežia na nami vyvinutom systéme správy obsahu. Ten sa
vyznačuje rýchlosťou, jednoduchosťou aj pre starších, menej znalých ľudí a
uceleným príjemným vzhľadom.
Bezpečnosť
✔

✔

✔

✔

Všetky citlivé údaje v systéme sú zakódované tak, aby ich nebolo možné jednoducho
zneužiť.
Práca s administračným systémom sa neukladá do histórie prehliadača, to zamedzuje jej
prípadnému zneužitu záškodníkom.
V prípade ak nastane chyba, návštevníkovi je zobrazená prívetivá chybová stránka. A
nie zdrojový kód, ako to je často vidieť u konkurencie.
Aplikácia obsahuje ďalšie systémy zabezpečenia proti rôznym útokom.

Rýchlosť
✔

Systém správy aplikácie je vytvorený technológiou Ajax. To znamená, že sa s ním
pracuje takmer rovnako ako s bežným programom. Web aplikácia sa neaktualizuje po
každom kliku, takzvane nebliká ale pracuje plynulo.
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5. Produkty a služby
✔

Časti náročné na výpočtový výkon sú ukladané do vyrovnávacej pamäte, čo taktiež
zlepšuje rýchlosť aplikácie

Jednoduchosť
✔

✔

✔

Systém obsahuje iba tie funkcie, ktoré zákazník požaduje. Pri práci s administráciou tak
nie je rozptyľovaný zbytočnými informáciami.
Užívateľské rozhranie administrácie je jednotné, už nebudete blúdiť myšou a hľadať
tlačítka.
Prispôsobí sa vašej obrazovke. Či už pracujete na veľkom monitore alebo tablete, s
Webino sa pracuje pohodlne.

Príjemný vzhľad
✔

✔

Jednoduchý a čistý dizajn administrácie s ikonkami predstavuje moderné riešenie a
prehľadnosť.
Prispôsobenie farieb vašej firemnej identite spríjemní prácu so systémom a zároveň
prezentuje štýl vašej spoločnosti.
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5. Produkty a služby
Na požiadanie vám zašleme prístup
do ukážkovej verzie administračného
systému.
V spolupráci s našim partnerom sme
taktiež pripravili inštruktážne video,
kde si môžete pozrieť fungovanie
systému.
http://vimeo.com/50221475
http://vimeo.com/50220195
http://vimeo.com/50218858

Bližšie informácie o produktoch
nájdete na našej stránke.
http://webino.sk/internetove-stranky-web-aplikacie/
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6. Vybrané realizované projekty
Podnikový informačný systém


Realizácia: 04/2012



Klient: Intech Slovakia, s. r. o.



Realizácia a prevádzka informačného
systému pre zefektívnenie komunikácie
pracovníkov spoločnosti.

Firemná prezentácia


www.bavaria-yacht.sk



Realizácia: 11/2012



Partner: EXOT s. r. o.



www.webino.sk

Prevádzka a implementácia témy vzhľadu
web stránky s našim systémom pre klienta
nášho partnera.

info@webino.sk

+421 918 641 804

6. Vybrané realizované projekty
Firemná prezentácia


www.gliese.sk



Realizácia: 01/2013



Partner: Inpress.sk



Implementácia vzhľadu web stránky s
našim systémom pre klienta nášho
partnera.
Internetový obchod



www.bmwolej.sk



Realizácia: 09/2011



Klient: Ing. Marian Szikhardt



www.webino.sk

Prevádzka a implementácia internetového
obchodu pre nášho klienta.
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7. Spolupráca
Spoločnosť Webino, s. r. o. je otvorená spolupráci reklamným agentúram a
internetovým štúdiám, ktoré chcú zveriť vývoj web aplikácií do profesionálnych rúk.
Spoločnosti a jednotlivci
Dodávame web aplikácie upravené na mieru všetkým, ktorý sa potrebujú prezentovať na
internete. Pomáhame podnikom zlepšovať procesy zavádzaním takzvaných
intranetových systémov.

Reklamné agentúry a internetové štúdiá
Naše služby a produkty v oblasti web aplikácií poskytujeme spoločnostiam, ktoré majú
široký záber služieb. Vývoj softvéru je pre nich drahý a nemajú dostatok know-how, či už
sa nechcú spoliehať na študentov.

Drobní obchodníci
Priveďte k nám klientov a naša spoločnosť sa postará o kompletný vývoj a prevádzku
web aplikácie. Poskytneme vám výhodný cenník, vy dohodnete cenu s klientom a rozdiel
sumy je váš zisk.
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7. Spolupráca
V prípade partnerskej spolupráce alebo na požiadanie zabezpečíme realizáciu
projektu pod vašou značkou.

✔

✔

www.webino.sk

Do administračého systému, rovnako
aj na verejnú časť web stránky
umiestnime vaše logo a www odkaz.
Vaši klienti budú komunikovať výlučne
s vašou spoločnosťou, my sa
postaráme o technickú realizáciu
projektu.
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8. Orientačný maloobchodný cenník
Každý náš projekt je jedinečný a preto je jeho cena určená po dôkladnej konzultácii so
zákazníkom. Objednajte u nás vo veľkom a očakávajte zaujímavé zľavy.
Produkt / Služba

Cena v EUR od

Internetová prezentácia

380,-

+ Vytvorenie jedinečného vzhľadu

Internetový obchod

350,-

+ Základný vzhľad s vlastným obrázkom v hlavičke

Informačný systém

590,-

+ Pripravený produkt s prispôsobením vašej firemnej identite

Internetový portál

1450,-

+ Vypracovanie špecifikácie a vytvorenie jedinečného dizajnu

Inštalácia na váš web server

30,-

Prevádzkové náklady

45,- / rok

Technická podpora

30,- / hod.

Platný od 1.9.2012

Webino, s. r. o. nie je plátca DPH

Všetky naše produkty vieme upraviť na mieru vašim požiadavkám.
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Kontaktujte nás
Sme tu pre vás

Webino, s. r. o.

Ak potrebujete riešenie na mieru, sme vám
k dispozícii. Prekonzultujeme, navrhneme
a zrealizujeme predstavy o vašej novej
web aplikácii.

Železničná 152/75

Zákazníci k nám prichádzajú kvôli kvalite
prevedenia našich produktov a možnosti
prispôsobenia presne na mieru.

900 24 Veľký Biel
Slovensko
IČO: 46796363
DIČ: 2023593407
neplatca DPH

Stále ste sa nerozhodli? Kontaktujte nás.
Poradíme a poskytneme vám prístup do
ukážky niektorého z našich produktov.

Kontakt

Tešíme sa na spoluprácu.

Peter Bačinský / konateľ

info@webino.sk
+421 918 641 804

Okresný súd Bratislava I oddiel: Sro, vložka č.: 83366/B
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