REALIZACJE PROGRAMISTYCZNE AJMER.PL
polskie-przetargi.pl

PROBLEM KLIENTA
Klient prowadzi portal komercyjny, sprzedający dostępy do przetargów publicznych.
Poprzednia wersja portalu (oferty-biznesowe.pl) uniemożliwiała intuicyjne zarządzanie
portalem przez pracowników firmy ze względu na przestarzałe oprogramowanie portalu.
W związku z tym klient powierzył nam gruntowną przebudowę systemu przetargowego.

ROZWIĄZANIE
Nasza firma stworzyła od podstaw nowe oprogramowanie portalu, które pobiera oferty
przetargowe z biuletynu informacji publicznej oraz rozdziela pomiędzy pracowników, którzy w
łatwy sposób mogą zarządzać ofertami w panelu administracyjnym, przypisując je do kategorii.
Jednocześnie został zaprogramowany system abonamentowy spięty z mechanizmem płatności
umożliwiający administratorom portalu automatyczną sprzedaż dostępów do ofert
przetargowych.
Portal został dodatkowo opatrzony w nowy responsywny design.

Funkcjonalności zaprogramowane przez naszą firmę w ramach
portalu:




panel administracyjny z podziałem na kategorie ofert przetargowych
panel pracownika z możliwością administrowania i segregowania ofert
statystyki liczbowe i wykresowe (funkcja CHARTS) pobranych ofert i sprzedanych
abonamentów






system płatności automatycznych z mechanizmem e-faktury
system zarządzania pracownikami oraz tworzenia notatek jednostkowych i grupowych
dla pracowników portalu przez administratora.
baza firm z formularzem zgłoszenia
monitoring – funkcja podglądu przez administratora statusu wykonanych prac przez
pracowników administrujących portal.

gerdalock.com

PROBLEM KLIENTA
Klient wprowadza na rynek własny produkt, jakim są zamki do drzwi firmy GERDA, otwierane
elektronicznie.
Jednocześnie firma klienta oferuje darmowy montaż wszystkim nabywcom, którzy zakupią
zamki w autoryzowanym sklepie firmy GERDA. Klient tym samym dąży do zainteresowania
produktem potencjalnych klientów.

ROZWIĄZANIE
Nasza firma zaprogramowała system usług montażu w oparciu o Vouchery, które klienci
otrzymują w sklepie do każdego zakupionego zamka. Voucher upoważnia klienta do
skorzystania z darmowego montażu (jeśli jest w zasięgu usług monterskich) lub otrzymania
darmowego zestawu montażowego na wskazany adres (jeśli jest poza zasięgiem usług
monterskich).
Klient po wypełnieniu formularza na stronie www i podaniu numeru Vouchera, który otrzymał
w sklepie, może zamówić montaż. Zlecenie montażu, jest automatycznie przydzielane przez
system do firmy monterskiej, której termin realizacji najbardziej pokrywa się z terminem
wskazanym przez zamawiającego w trakcie wypełniania formularza.
Administrator ma podgląd zarówno do terminów dostępności ustalanych przez firmy
montażowe w panelu administracyjnym serwisu jak również podgląd do ostatnich zleceń
i zamówień montażu.

Funkcjonalności zaprogramowane przez naszą firmę w ramach
portalu:





panel administracyjny dla administratora, umożliwiający podgląd zleceń, terminów oraz
wykorzystanych Voucherów
panel montera, umożliwiający firmom montażowym ustalanie terminów dostępności na
podstawie kalendarza
biblioteka Voucherów- administrator może dodawać do systemu Vouchery ręcznie lub
wgrywać je hurtowo z pliku txt. Vouchery wykorzystane automatycznie otrzymują
odpowiedni status i przechodzą do archiwum.
Formularze zamówień oraz reklamacji z możliwością podglądu przez administratora
statusu danych jak również jego zmiany i edycji.

ultimatecell.pl

PROBLEM KLIENTA

Klient potrzebował serwisu www, który pomógłby mu w rozpromowaniu technologii do silników
pojazdowych, która obniża zużycie paliwa.

ROZWIĄZANIE

Stworzyliśmy serwis internetowy z oprogramowaniem kalkulatora zużycia paliwa, przez który
potencjalni klienci mogą ocenić szacowane zużycie paliwa dzięki technologii w zależności od
rodzaju pojazdu i pojemności silnika.

Funkcjonalności zaprogramowane przez naszą firmę w ramach
portalu:




serwis www z podziałem na kategorie pojazdów
kalkulatory zużycia paliwa, wyliczające dane na podstawie konkretnych parametrów
stałych oraz zmiennych min. wagi pojazdu, pojemności silnika, rodzaju (osobowe,
ciężarowe)
formularz zapytania, rejestrujący pytania od zainteresowanych klientów z możliwością
zarządzania kontaktami.

gieldaporadprawnych.pl

PROBLEM KLIENTA

Właściciel serwisu chciał wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów poszukujących porad
prawnych i stworzyć giełdę prawniczą.
Korzystanie z giełdy miałoby być alternatywną formą pomocy prawnej do tradycyjnych, często
kosztownych osobistych konsultacji prawnych, na które często nie mogą sobie pozwolić klienci
z mniejszym budżetem.

ROZWIĄZANIE

Nasza firma wyszła naprzeciw wymaganiom klienta i stworzyła serwis internetowy z aukcjami
wstecznymi, gdzie klienci zgłaszają zlecenia swoich problemów prawnych na giełdzie,
natomiast prawnicy i kancelarie licytują rozwiązanie problemu dla klienta. Oferta prawnika,

która najbardziej przypadnie do gustu klientowi wygrywa zlecenie.

Funkcjonalności zaprogramowane przez naszą firmę w ramach
portalu:






system aukcji odwróconej
pakiety abonamentowe dla prawników i klientów portalu
kategorie zleceń prawnych
statusy zleceń (ukryte, wyróżnione, pilne)
szybkie płatności podpięty do abonamentów i zintegrowane z kontem Przelewy24

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO
KONTAKTU

Tel: (48) 386-91-26
kom: 501-308-974
iwona@ajmer.pl

