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Webes rendszerek, Vállalati és Ipari 
Webalkalmazások 
 
Modern, minden elvárható igénynek megfelelő webalkalmazások, honlapok, 
webshop oldalak fejlesztése. Reszponzív, igényes és felhasználóbarát 

Mobil fejlesztés (B2C, B2B) 
 
A mobil minden területen kiemelkedő szerepet tölt be. Legyen szó B2C vagy B2B 
appekről, minden esetben felhasználóbarát és igényes megjelenésű 
alkalmazásokat fejlesztünk. 

IoT fejlesztés 
 
Az IOT eszközök és megoldások egyre nagyobb teret hódítanak. Legyen szó 
intelligens épületekről, összehangolt automatizált logisztikáról vagy hibajelzésről 
az okos szenzorok és szoftverek segítségével mindez bárki számára elérhető.

Fejlesztési területek

Backend 
C# /.Net, .Net Core/

Python /Django/
PHP /Symphony, Laravel/

Cloud 
Amazon /AWS/

Microsoft /Azure/
DigitalOcean

Adatbázis 
PostgreSQL
SQL Server
MongoDB

Mobil 
C# /Xamarin/ 

Xcode/Android Studio 
Firebase /Google/

Fejlesztési technológiák

Front-end 
HTML5/CSS/Javascript

React-Redux
Bootstrap

Web 
WordPress

WooCommerce
Drupal



Referenciamunkák 
(2017-2018)

Egyedi vállalatirányítási rendszer

Főbb funckiók: 
• Felhő alapú, bárhonnan elérhető rendszer 
• Rendelések kezelése, nyílvántartása 
• Rendelésfelvétel automatizálása 
• Automatikus számlázás 
• Automatizált raktár és leltárkezelés 
• Szállításokat kezelő modul 
• Excel beolvasás és Excel kimenetek, reportok generálása 
• Termékek, Cégek, Konkatok managelése 
• Döntést támogató adatok és statisztikák 
• Mobil “vezetői nézet”, generált napi jelentés, statisztikák, 

mutatók



Digitális kiállítás-rendszer

A rendszer érzékeli, hogy a látogató hol tartózkodik a teremben és a megfelelő tartalmat mutatja automatikusan

Főbb funckiók: 

• Webes alkalmazás amin a Bélyegmúzeum munkatársai egyszerűen és gyorsan    
összerakhatják a kiállítások anyagát, melyek az eszközökön meg fognak jelenni. 

Mobil és Tablet App: 

• Digitális, interaktív kiállítások megjelnítése. 
• Régi kiállítások megtekintése. 
• Bélyegek, tárgyak részletes bemutatása. 
• Kvíz és kirakós játékok. 
• Kiemelt bélyegek nagyíthatóak, teljes részleteiben megtekinthetők (mintha élőben, 

nagyítóval néznénk a bélyeget). Érdekes információk mutatása, megjelölése a 
bélyegeken. 

• Hang alapú kommentálás, nagyfelbontású videók lejátszása.  
• Szövegek és képek (képgalériák) megjelenítése vizuálisan igényes módon. 
• Teljes interaktív kiállítások összerakása nagyon gyorsan, néhány óra alatt. 
• A rendszer felismeri a teremben éppen hol tartózkodunk és annak megfelelő 

információt mutat. (pl. Éppen a földgömb előtt állunk, akkor elindítja a hozzá 
tartozó videót, hang kommentárt, képeket, teljesen automatikusan)



 



SysConto Könyvelési 
Folyamat Manager

Főbb funckiók: 
• Felhő alapú, bárhonnan elérhető rendszer 
• Feladatok kezelése, nyílvántartása 
• Munkatársak ellenőrzése 
• Feladatok státuszkezelése 
• Önellenörző és figyelmeztető/emlékeztető funkció 
• Ügyfelekkel történő (részben automatizált) kapcsolattartás 
• Ügyfelek, munkatársak, feladatok kezelése 
• Ügyfélportál 
• Hatékonysági kimutatások, statisztikák 
• Belső kommunikációs felület



Főbb funckiók: 
• Felhő alapú, bárhonnan elérhető rendszer 
• Járművek kezelése, nyílvántartása 
• Sofőrök ellenőrzése 
• Kapcsolattartás 
• Buszok állapoának managelése 
• Automatikus dokumentumfigyelő rendszer 
• Napi jelentés készítése 
• A sofőrök útvonal leírásainak kezelése és továbbítása 
• Sofőrök, irányítók közötti kommuniákció biztosítása 
• GPS alapú nyomonkövetés 
• Offline működés és automata szinkronizálás a szerverrel

Flottairányító és Felügyelő Rendszer



Főbb funckiók: 
• Felhő alapú, bárhonnan elérhető rendszer 
• Feladatok kezelése, nyílvántartása 
• Munkatársak ellenőrzése 
• Feladatok státuszkezelése 
• Hatékonysági kimutatások, statisztikák 
• Belső kommunikációs felület

Vállalati Mobil Fejlesztés 

A flottairányító rendszerhez tartozó, iPad-en futó megoldás. Minden járműhöz tartozik 
egy tablet ami biztosítja az irányítók és a sofőrök közötti kapcsolattartást.



Nagy terhelhetőségű 
regisztárciós rendszer 
(5000 aktív felhasználó egyidejűleg)

Főbb funckiók: 
• A multinacionális vállalatnál dolgozó kollégák kényelemes jelentkezése a rendezvényre 
• A legjobb helyekért történő “versenyzés” miatt egyszerre több száz/ezer felhasználó 

tartózkodott az oldalon  
• 5000 egyedi, aktív felhasználó egyidejűleg az oldalon (terheléses teszt) 
• Tűzvédelmi oktatás rendszer 
• Automata emailküldés és regisztrációkezelés 
• Jelentkezők exportálása Excel formátumban 



S’nwich Honlap és Webshop

Főbb feladatok: 
• Honlap design és fejlesztés 
• Arculat kialakítás 
• Online rendelő rendszer fejlesztés és bevezetés 
• User regisztráció és megrendelés kezelés 
• Social Media tanácsadás 
• Keresőoptimalizálás 
• Látogatási analitika és statisztika 
• Havi rendszeres technikai karbantartás és támogatás 
• Fotózás 
• Grafikai anyagok elkészítése 









 

Termelésirányítási és logisztikai 
rendszer + vonalkódleolvasó

* A kép csak illusztráció, a rendszer fejlesztés alatt.

Főbb funckiók: 
• Felhő alapú, bárhonnan elérhető rendszer 
• Rendelések kezelése, nyílvántartása 
• Rendelésfelvétel automatizálása 
• Automatikus számlázás 
• Automatizált raktár és leltárkezelés 
• QR kód alapú raktárkezelés 
• Szállításokat kezelő modul 
• Excel beolvasás és Excel kimenetek, reportok generálása 
• Termékek, Cégek, Konkatok managelése 
• Döntést támogató adatok és statisztikák 
• Mobil “vezetői nézet”, generált napi jelentés, statisztikák, mutatók



 

WOCHNA MEDICAL 
honlap fejlesztés

Főbb feladatok: 
• Honlap design és fejlesztés 
• Grafikai anyagok készítése 
• Online ajánlatkérő rendszer kialakítás 
• User regisztráció és megrendelés kezelés 
• Havi rendszeres technikai karbantartás és támogatás 
• Aktív közreműködés a honlap tartalmának kialakításában 
• Weboldal üzemeltetés 
• SEO 



 



 



Global Travel Hungary 
Weboldal fejlesztés

Főbb feladatok: 
• Honlap design és fejlesztés 
• Arculat kialakítás 
• Ügyfél értékelő és visszajelző 
• Social Media tanácsadás 
• Keresőoptimalizálás 
• Látogatási analitika és statisztika 
• Havi rendszeres technikai karbantartás és támogatás 
• Fotózás 
• Grafikai anyagok elkészítése 







PULSAR Éjjellátó Webshop

Főbb feladatok: 
• Honlap design és fejlesztés 
• Arculat kialakítás 
• Webshop rendszer bevezetés és fejlesztés 
• User regisztráció és megrendelés kezelés 
• Hírek és oktatási anyagok “magazinszerű” kialakításban 
• Social Media tanácsadás 
• Keresőoptimalizálás 
• Látogatási analitika és statisztika 
• Havi rendszeres technikai karbantartás és támogatás 
• Grafikai anyagok elkészítése 







Bélyegmúzeum (Magyar Posta) 
Weboldal és Virtuális kiállítás

Főbb feladatok: 
• Honlap design és fejlesztés 
• Arculat kialakítás 
• Webshop rendszer bevezetés és fejlesztés 
• User regisztráció és megrendelés kezelés 
• Hírek és oktatási anyagok “magazinszerű” kialakításban 
• Social Media tanácsadás 
• Keresőoptimalizálás 
• Látogatási analitika és statisztika 
• Havi rendszeres technikai karbantartás és támogatás 
• Grafikai anyagok elkészítése 
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