PROFIL
ˇ
SPOLOCNOSTI
Kto sme?
Web Site Design s.r.o., je popredným slovenským poskytovateľom
inovatívnych biznis riešení a IT služieb v oblasti webdesignu, softvérových a document management riešení, outsourcingu IT a konzultácií.
Kľúčovými riešeniami poskytovanými spoločnosťou sú Webdesign, IT
konzultácie, Správa dokumentov a informácií, Riadenie procesov a
spolupráca a Optimalizácia IT infraštruktúry.
Cieľom spoločnosti Web Site Design je poskytovať zákazníkom kvalitné
služby a riešenia tak, aby maximálne efektívne napĺňali požiadavky
klientov a pomáhali im zlepšovať ich biznis aktivity. Špecializuje sa na
tvorbu
profesionálnych
web
prezentácií,
postavených
na
najmodernejších technológiách spoločnosti Microsoft.

História v IT sa neopakuje
Vývoj napreduje rýchlejšie než stačíte sledovať. Preto je
našim krédom heslo Business Live. Vďaka dokonalému
porozumeniu biznisu klienta sme schopní dodávať v
reálnom čase také služby a produkty, ktoré riešia stály dopyt po
kvalitnom IT servise na ktoromkoľvek mieste na Slovensku. Jednoduché. Ale veľmi účinné.

V každom okamihu máte našu podporu
Od prvej chvíle spolupráce s nami sa môžete spoľahnúť
na ústretový profesionálny prístup.
Začneme identifikáciou požiadaviek, pokračujeme
analýzou súčasného stavu vašich informačných technológií. Navrhneme
pre vás riešenie, prejdeme k technologickej optimalizácii, zrealizujeme
projekt a dodáme vám ho. Poskytneme vám telefonickú a internetovú
podporu a pochopiteľne tiež záručný a pozáručný servis.
Po celý čas sa o vás budú starať naši špecialisti.

Na Slovensku pôsobí od roku 1998 a od tohto obdobia uskutočnila
množstvo významných projektov. Vďaka kvalitne realizovaným
programom a projektom sme si vybudovali meno spoľahlivej
spoločnosti. Pri poskytovaní služieb vychádzame z vlastného i
zahraničného know-how, ktoré spĺňa medzinárodné štandardy.
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Rýchlejší. Takí potrebujete byť,
aby ste sa presadili
S našou podporou reagujete ešte rýchlejšie na potreby
trhu a efektívnejšie využívate informácie, ktoré
priebežne získavate. Jedine inteligentné riešenie informačného systému
vám to umožní.

Na trhu od roku 1998
Staráme sa o takmer 1000 zákazníkov, máme 10 000
používateľov. Ale predovšetkým: získali sme si Vašu
dôveru a to nás teší. Mnohoročné skúsenosti z oblasti
návrhu, vývoja a implementácie softvérových projektov sa prejavili
v permanentnom raste a posilnení našej pozície. Poznáme trh dokonale.
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Poskytované služby
Tvorba web stránok

Tvorba internetových obchodov

Vytvoríme Vám modernú webovú prezentáciu / web
stránku pre Vašu firmu, organizáciu, spoločnosť, alebo
pre Váš produkt, službu, akciu, či udalosť. Hlavný dôraz
kladieme na príjemný účelný funkčný dizajn, správnu
typografiu, komfort užívateľa, jednoduchú navigáciu,
ergonómiu, prístupnosť a jednoduchú použiteľnosť
prezentácie.

Využívajte naplno potenciál vášho internetového
obchodu. Dôležité je prevádzkovať internetový obchod,
ktorý predáva vaše produkty a prináša Vám zisk.
Vytvoríme Vám funkčne jednoduchý, užívateľsky
nenáročný, dizajnovo pútavý, ale hlavne veľmi
efektívny e-shop.

Tvorba portálov

Grafický design + DTP

Ak máte ambície oslovovať širokú skupinu
návštevníkov, a hľadáte dodávateľa portálového
riešenia, ste na správnom mieste. Navrhneme Vám
portál, ktorý bude mať vysoký potenciál získať a udržať
si návštevníkov a úspešne naplní vaše zámery. Naše
flexibilné portálové riešenie Vám dáva úplnú voľnosť
limitovanú len Vašimi predstavami. Výsledkom našej
práce v oblasti portálových riešení je aj sieť Server.sk
prevádzkovaná od roku 2001.

Jedným zo znakov úspešnej firmy by mala byť aj
korporátna identita (corporate identity). Prezentujte sa
profesionálne, dosiahnite svoj úspech aj profesionálnym
dizajnom Vášho webu, loga, vizitky, alebo tlačových
materiálov. Vytvoríme Vám identitu Vašej spoločnosti
od loga, až po firemný portál. Špecializujeme sa na
grafický dizajn v každej podobe.

SEO optimalizácia

Marketing na sociálnych sieťach

Prevádzkovať alebo nechať si vytvoriť web stránku ešte
neznamená úspech. Radi by ste umiestnili svoje web
stránky na popredné priečky vyhľadávačov? Pripravíme
Vám analýzu, ktorá zhodnotí aktuálny stav, skontroluje
obsah, kľúčové slová, použiteľnosť stránok ako aj ich
technické prevedenie a poskytneme Vám efektívnu SEO
optimalizáciu.

Podporte
návštevnosť
svojej
web
stránky,
internetového obchodu alebo portálu prostredníctvom
sociálnych sietí (Facebook, Twitter). Vytvoríme Vám
prezentáciu na sociálnych sieťach a vybudujeme
komunitu cieľovej skupiny pre Vaše podnikanie.

Reklamné kampane

Internetový marketing

Dajte o sebe vedieť. Nečakajte kým si Vás zákazník
nájde sám. Propagujte svoj biznis, web stránky,
internetový obchod, portál, či produkty formou inzercie
na internete presne špecifikovanej cieľovej skupine –
vašim budúcim a súčasným zákazníkom.

Máte vynikajúci produkt, investovali ste do novej
modernej webovej stránky, internetového obchodu
alebo portálu a vaše očakávanie ohľadne návštevnosti a
predaja produktov sa nenaplnili? Riešením tejto situácie
je online marketing.

Používané technológie
HTML, HTML5

ASP.NET MVC, .NET, jQuery

Projekty riešime spôsobom, aby sme využili všetky
možnosti, ktoré nám daná platforma ponúka, pri
zachovaní spätnej kompatibility.

Webové riešenia sú v dnešnej dobe výhradne
dynamické, používame osvedčené nástroje vhodné aj
pre robustné riešenia.

CSS

Flash

Základom webového riešenia, je voľba správneho
formátovania obsahu a jeho jednoduchá zmena.

Dnes už zastaralý a prekonaný formát, no pri niektorých
riešeniach zatiaľ jediné dostupné riešenie, ako web
„rozhýbať“

MS SQL
Práca s databázou, vhodný výber databázy a správneho
databázového modelu je často rozhodnutím o úspechu
resp. neúspechu projektu.
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Poskytované riešenia
CMS systémy

Chaty

Komplexný manažment obsahu a funkcionality celého webového sídla s
vysokou modulárnosťou a neobmedzenými možnosťami.

Riešenia pre on-line chat, vhodné
pre zoznamovacie servery.

Reklamné systémy

Scoringové systémy

Profesionálne reklamné systémy pre manažment reklamnej plochy
portálov, či internetových serverov.

Profesionálne scoringové systémy
pre analýzu zákazníka.

Newsletter systémy
Profesionálne systémy pre generovanie a odosielanie hromadných
emailov.

Vývojové nástroje

Vývoj softvare
Vývoj aplikácií do prostredia Windows, prípadne do mobilných zariadení
s operačným systémom iOS a Android.

Riešenia pre zľavové portály

Spoločnosť Web Site Design s.r.o. používa
najmodernejšie vývojové nástroje a prostredia.

Grafické nástroje

Komplexné hotové riešenia pre zľavové portály, od managementu, cez
design až po fakturačný systém.

Video streaming

Photoshop, Illustrator, Flash, Pixelmator

Vývojové nástroje

Riešenie pre potreby streamingu videa od klienta na server a jeho
následná distribúcia.

Visual Studio, SQL Server management studio,
SVN, Windows, Mac OSX

Aukčné systémy
Profesionálne riešenia pre elektronické aukcie, využívané renomovanými
spoločnosťami.

Referencie
Spoločnosť Web Site Design s.r.o. ponúka profesionálne spracované
prezentácie, zohľadňujúce individuálne požiadavky a špecifický charakter
svojich zákazníkov.
Do dnešného dňa realizovala takmer 200 projektov.

K našim spokojným VIP obchodným partnerom o.i. patria:
OTP Banka, Groupama, Volkswagen Finančné služby Slovensko,
ČSOB leasing, Vaša stravovacia, MegaZľava.sk, Boomerang ,
Pay Per Vision a ďalší.

Naše referencie nájdete na stránke http://www.wsd-europe.com/referencie/

Spoločnosť Web Site Design je taktiež prevádzkovateľom siete serverov Server.sk:
Server.sk – zaujímavé internetové stránky

Reality.Server.sk - on-line ponuky nehnuteľností

Fit.Server.sk - o výžive, zdraví, cvičení a životnom štýle

Job.Server.sk - on-line ponuky práce

Auto.Server.sk - najväčší motoristický magazín na slovenskom Internete

Kino.Server.sk - zo sveta filmu

Tech.Server.sk - komplexné informácie zo sveta IT

Music.Server.sk - svet hudby, recencie, novinky a súťaže

Zlava.Server.sk - zľavový agregátor, zľavy až 99%

Sutaz.Server.sk - zábava pri hrách o skvelé ceny

Moj.Server.sk - manažment užívateľského rozhrania siete Server.sk

Blog.Server.sk - písanie vlastného obsahu vo forme Blogov

Dnes.Server.sk - súhrn noviniek zo všetkých sekcií

Forum.Server.sk - diskusie na každú tému
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Posledné realizované projekty
CHASTIA

Webová prezentácia

Web stránka spoločnosti vyvýjajúcej
software pre podporu Facility Management a výroby energií.
http://www.chastia.sk

PaceLife

http://www.pacelife.sk

Portál

Unikátny zoznamovací server, ktorý v sebe
spája štandardný chat s možnosťou video
streamingu, čo je ojedinelé riešenie v
oblasti tohoto druhu portálov.
http://www.pacelife.sk

http://chcemhry.sk

CHCEMHRY.SK

Internetový obchod

Ponúkame na výber najlepšie a najnovšie
herné tituly pre konzoly XBOX 360,
PlayStation 3 a PC / Windows. Super ceny,
rýchle dodanie a možnosť sledovať
ONLINE svoju objednávku.
http://chcemhry.sk

Anton Gajdošík
konateľ
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