SZOLGÁLTATÁSAINK
Webáruházak tervezése és fejlesztése mellett, webshop keretrendszerekkel is hatékonyan
dolgozunk testreszabott megoldások programozása mellett számos webshopot készítettünk,
változatos iparágak számára, kezelő, sokoldalú, dinamikus eboltok stb.
Kiemelt termékek, akciós események kezelése.
Kapcsolódó termékek, csomagajánlatok egyszerű megoldása.
Online katalógusok és webshopok.
Egyedi fejlezstések, modern technológia.
Media query alkalmazása.
Közösségi média integráció
Testreszabható funkciók, keresőbarát optimalizálás
Testreszabott fizetési megoldások, e-számla kezelések.
Banki funkciók rendszerintegrációja.
Optimalizált szállítási megoldások
Google Analytics eCommerce ellemzések.
Profeszionális tartalomkezelő rendszer
Kis és nagyker ár kezelés, egyedi kedvezményes ár kezelése
Szofisztikált hírlevél modul, célcsoportos irányított kiküldéssel
és még sok más lehetőség…

HajdúNet Kft tevékenysége
1992-ben jött létre a WWW (World Wide Web) és innentől a számítógépekhez nem értő
laikusok is könnyedén, minden tanulás nélkül navigálhatnak az internet. Ez a CERN-hez
köthető és az USA volt az első ország ahol elkezdődött a professzionális üzleti internet
szolgáltatás 1994-ben.
Társaságunk 1996-ban alakult és kezdetektől teljes körű internet szolgáltatással foglakozott
úgy magánszemélyek mint az üzleti szektor részére. Később szerverszolgáltatásokkal és teljes
körű rendszerintegrációval bővült.
Szolgáltatásaink :
-

csomagszolgáltatás (audit-tervezés-kivitelezés)
hosting szolgáltatások
szoftver megoldások
IT biztonságtechnika
felhő alapú szolgáltatások
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A felhő alapú számítástechnika a 2010-es egy fő irányának számít a számítástechnikában és a
legmodernebb eszközök felhasználásával történik.
Különösen kedvező kis és nagyvállalati szektor részére és költséghatékony megoldást jelent
az üzleti szféra részére.

Miért érdemes minket választani ?
Röviden:
Egy üzleti csomagban biztosítunk teljes körű informatikai és telekom szolgáltatást.
Bővebben:
Jellemző úgy a kisebb mint nagyobb vállalkozásoknál és multinacionális cégeknél hogy
egyidejűleg nagyon sok különböző szolgáltatóval állnak kapcsolatban, olyanokkal akik csak
egy részterülettel foglakoznak. Külön telekom szolgáltatóval, külön hardveres céggel, külön
mobil szolgáltatóval, külön szoftver üzemeltetővel esetleg más az internetszolgáltató és web
szolgáltató vagy az irodatechnikai berendezések karbantartója, más a biztonságtechnikai
szolgáltató stb. Bármilyen probléma lép fel jobb esetben két-három szolgáltató szakemberét is
fel kell hívni, rosszabb esetben lehet öt-hat is. Azonkívül, hogy megkezdődik a szolgáltatási
határok magyarázása ebből lesz az egymásra mutogatás, nehéz megtalálni a felelős személyt ,
így a megfelelő megoldást. Ebből következik, hogy a rendszerhiba helyreállítása is jóval
költségesebb és időigényesebb.
Mi abban különbözünk minden ilyen szolgáltatótól, hogy mi egy csomagban kínáljuk
ügyfeleinknek a teljes megoldást testre szabottan. Ezért minden ügyfelünkkel kapcsolatunk
úgy kezdődik, hogy egy teljes helyszíni felmérést végzünk és kijelöljük a felelős személyt, így
nem lesznek a szolgáltatók közt átfedések (olcsóbb lesz) és nem lesznek rések
(biztonságosabb lesz). Bármilyen későbbi beavatkozás, változtatás vagy fejlesztés szükséges
mindig ugyanazt az egy személyt kell felhívni segítségért és mindig ugyanaz a személy fog
megjelenni személyesen, ha szükséges.

Csomagszolgáltatásainkat a következő tartalommal tudjuk feltölteni:
-

IP VPN (hálózatszolgáltatás)
Ethernet line szolgáltatás
Bérelt vonali szolgáltatás
Smart vonali szolgáltatás
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-

Szerverszolgáltatások
Tárhely bérleti szolgáltatások
Üzleti telefonszolgáltatás
Teljeskörű internet szolgáltatás
Domanin szolgáltatások
Virtuális hoszting
Webhoszting szolgáltatások
Szoftver szolgáltatások
Tűzfalmegoldások
IT biztonságtechnikai megoldások
elektronikus számlázási megoldások és archiválás
elektronikus kereskedelmi megoldások
egyéb biztonságtechnikai megoldások

