
Üdvözöljük!

A NETCORP története 2015-ben indult.
Küldetésünk, hogy segítsük a KKV szektort
egyedi cégekre szabott megoldásokkal. Az elmúlt
években az IT szegmens különböző pontjain szereztünk
tapasztalatot és fogtuk cégek kezét már az indulásnál. Fontosnak
tartjuk, hogy a vállalkozások megfelelően aknázzuk ki az informatikában
lévő lehetőségeket, ezzel is segítve a növekedésüket. Új szoftvereket vezetünk
be és készítünk ügyfeleink számára fejlesztőinkkel. A háttér munkát, folyamatok
megfelelő szabályozását, pedig kiváló manager csapatunk látja el.

Mivel mi is tudjuk, hogy mennyire sokrétű ez a szektor, 2016 óta tagjai vagyunk a
Business Contact Communitynek, így országos szinten lefedett üzleti hálózatunkat is
hadrendbe tudjuk állítani az ügyfél elégedettsége érdekében.

Alább olvashatja szolgáltatásaink leírását, illetve kibontjuk néhány projektünk részleteit
hogy átfogó képen kapjon szolgáltatásainkról.

IT felmérés
A felmérést a meghatározott cél alapján végezzük el. Ez
érintheti meglévő weboldalát, webáruházát, vagy belső
rendszereit, akár hálózati eszközeit is. A célmeghatározás
és a Titoktartási szerződés megírása után hozzáféréseket
illetve különböző mérőszámokat kérünk a rendszerekhez.
A felmérés alatt ezek mentén vizsgáljuk az adott témakört.
Kitérünk UI, UX elemekre is, alapvető használhatóságra,
továbbfejlesztési lehetőségekre. A felmérés végén egy
dokumentumban ezeket összeírjuk, és egy személyes vagy
online meeting keretében átadjuk az ügyfélnek.
Természetesen el is magyarázzuk a leírtakat.



Project összeállítása (Brief)
Amennyiben új projektet szeretne, vagy a meglévőt
refaktorálni ez a szolgáltatás kell Önnek. A Brief
keretein belül felmérjük az új rendszer ügyfél igényét.
Kinyitunk folyamatbeli kérdéseket, vázoljuk a
megoldásokat, elkészítjük a folyamat ábrákat. Ez egy
rendszerterv előtti állapot, ami abban segít, hogy a
fejlesztő cégektől könnyebben kérjen be árajánlatokat.
A briefben leírtak már vázolják, hogy mire lesz
szükség a rendszer kivitelezéséhez, esetleg milyen
technológiákat kell bevonni. Egy ilyen dokumentum
elkészítése igényel néhány személyes vagy online
konzultációt aminek keretein belül átbeszéljük a
felmerülő kérdéseket. Az elkészült dokumentum
tartalmazza ezen információk összességét, amit
átadunk az ügyfélnek.

● Business logic felépítése
● Folyamatábrák készítése
● Wireframe (vázszerkezet) felvázolása

Rendszerterv készítés
Ez a szakasz igazából a Briefben leírtak teljes
körű kibontása. Tartalmazza a funkciók leírását,
magyarázó ábrákat, beviteli mezőket és a
hozzájuk tartozó adatkapcsolatok rajzát. A
szoftver mögött működő business logic
magyarázatát. Illetve ajánlást teszünk a
technológiai megvalósításra is. Mivel minden
fejlesztő cég másként használja fel a
rendelkezésre álló technikákat, ezért ez inkább
csak a mi véleményünk arról, hogy milyen
nyelvekkel és eszközökkel lenne érdemes
megvalósítani a projektet. A tervezés végén az
ügyfél a kapott dokumentációval bátran
felkereshet bármilyen fejlesztő céget, akiknek
már csak saját specifikus kérdései lehetnek, hisz a
dokumentáció elolvasása után teljes körű képet
kapnak a projektről.



Fejlesztés
Bizonyos esetekben vállaljuk az általunk
felmért és specifikált projektek
megvalósítását is. A managerek mellett több
mint 15 éves szakmai tapasztalattal
rendelkező fejlesztői gárda áll. Minden
projektben a megfelelő technológiát
igyekszünk kiválasztani, illetve figyelünk az
utánkövetésre is. Az üzemeltetési feladatokat
is megoldjuk, de ha kell komplett leírást
adunk a harmadik fél részére. A vállallás
függ a projekt nagyságától és a profiltól is.

Akikkel már együtt dolgoztunk

ÉAK Nonprofit Kft.

Teljes körű hálózatépítés és
üzemeltetés

Székely Fogadó

Weboldal és beléptető
rendszer

Pilot 1.0 alkalmazása

iOS, Android alkalmazás,
futam lebonyolító rendszer

KukolyVill Kft.

Teljes körű vállalatirányítási
rendszer

Downtown Apartments

Airbnb rendszer, szerződés
generálás, ticketing

Jegymánia

Jegyértékesítő rendszer,
webáruház



Most pedig engedje meg, hogy bemutassuk egy komplexebb projektünket:

A DTA évek óta meghatározó a budapesti Airbnb színterén. Város szerte több, mint 300
szobát üzemeltetnek, elnyomó részt saját tulajdonban. Ügyfeleik a világ számos pontjáról
érkező diákok, akik itt folytatják tanulmányaikat. Mivel a bérleti konstrukciók ez esetben nem
úgy néznek ki, mint egy szimpla albérletnél, ezért egyedi megoldásokkal kellett élnünk a
projektben. Ebben a felsorolásban láthatja milyen igényeknek tettünk eleget:

- lakások adminisztrálása központilag (rezsi költségek, leírások, képek)
- több üzemeltető cég kezelése
- szobák összekapcsolása lakásokkal
- foglalási rendszer: nem szabadon választható tól-ig dátumokkal kellett megoldani a

foglalást,  hanem az egyetemek szemeszteréhez igazítottan. Ezen kívül tanéven kívül
külön kell kezelni a foglalásokat

- regisztráció olyan adatok bekérésével, ami megkönnyíti az automatizált szerződés
generálást

- szerződés generálás: sablonizált szerződés, ami a foglaló diák adataival, a foglalt
szoba adataival automatikusan behelyettesíti a szerződés tartalmát.

- szerződés sablon szerkesztése
- belső kommunikáció, szerződés visszatöltés és validálás
- ticketing rendszer a hiba bejelentésekhez
- rezsi óraállás beolvasása
- automatizált rendszer üzenetek (óra olvasás, fel nem töltött szerződés, fizetési

elmaradás)
- külön foglalási rendszer a beköltözéshez
- számlázz.hu integráció, automatikus számlázás
- jogosultság kezelések
- könnyen áttekinthető statisztika

A fentebb leírt funkciók együttes működése lehetőséget adott arra, hogy a cég elhagyja az
exceleket, minimalizálta az e-mail és telefonos forgalmat az ügyintézés során. Ezzel nem csak
a DTA ideje szabadult fel, de a felhasználó barát felületnek köszönhetően az ügyfeleik is
elégedettebbek lettek a szolgáltatással.



Köszönjük, hogy végig olvasta bemutatkozó anyagunkat.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését keressen minket

bizalommal elérhetőségeinken!
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