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PROJEKTI – REFERENCE – STORITVE

iz preteklega delovanja
Oskrbovalna veriga
Implementacija poslovnega informacijskega
sistema (ERP) FRAPIS, v povezavi z
rešitvami
za
elektronsko
izmenjavo
podatkov, obvladovanje mikrolokacij blaga v
skladiščih in mobilno naročanje, v podporo
poslovnih procesov v veletrgovini in logistiki
(Orbico, Emona Obala, MIP DML, Intereuropa
– logistični center Dravograd).

Računalniška izmenjava dokumentov med udeleženci v
okolju Luke Koper
Konceptualna rešitev, izdelava in uvedba posameznih
informacijskih rešitev za elektronsko izmenjavo
dokumentov (RIP) med udeleženci - Luka Koper,
Slovenske železnice, Carinska uprava Republike
Slovenije, špediterji in ladijskimi agenti.
Prenova bolnišničnega informacijskega
sistema Klinični center Ljubljana
Vodenje celotnega inženiringa, razvoj
in
uvedba
informacijskih
rešitev,
predvsem za področja spremljanja
bolnišničnih pacientov in kadrov, z
vsemi spremljajočimi obračuni.
S.W.I.F.T. in druge rešitve v bankah
Projektiranje, dobava, pomoč pri uvedbi in vzdrževanje
sistema za plačilni promet s tujino - M BANKA. Vzpostavitev
prototipa varovanja bančnih informacij (CA-TopSecret) v
Banki Koper, sodelovanje z Banko Slovenije pri razvoju
rešitev ob prenosu plačilnega prometa v poslovne banke,
razvoj plačilnega prometa in kreditnega poslovanja za
Gorenjsko banko.
ATNET
Sodelovanje pri ustanavljanju podjetja,
projektiranje rešitev za tehnološko podporo
računalniški izmenjavi podatkov ter razvoj
elektronskega poslovanja v izmenjavi
dokumentov med trgovskimi sistemi.
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ProLab - razvoj in uvedba rešitev za podporo proizvodnim
procesom in kontroli kvalitete v laboratorijih (način dela strežnikodjemalec) - v podjetju Belinka Perkemija Ljubljana ter povezava
z materialnim knjigovodstvom v SAP.

IS proizvodnje, trgovine, financ, računovodstva
Razvoj in uvedba celovitih informacijskih rešitev v podjetju
Medex Ljubljana.
NPID - Naročanje, planiranje in izvedba del v Luki Koper
NPID je RIP aplikacija, ki se izvajala v Luki na »host«
računalniku (razvojno okolje CA-DATACOM), pri naročnikih
luških in železniških storitev na osebnih računalnikih.
Ladijski agenti in špediterji (naročniki) uporabljajo sistem NPID
za najavo in potrjevanje prihoda ladij, naročanje dela za
manipulacije z blagom v Luki ter naročanje železniških voz za
prevoz blaga.
S povratnimi informacijami naročniki spremljajo planiranje in
izvedbo del v Luki Koper in na Slovenskih železnicah.
Na podlagi sprejetih elektronskih naročil za delo, potrjenih
prihodov železniških voz s strani Slovenskih železnic in
potrjenih prihodov ladij od agentov v Luki Koper sistem pripravi
plan dela za naslednji dan - izmeno, ki ga prejmejo vsi
naročniki in Slovenske železnice.
SPED - Špedicijski IS
SPED
je
RIP
aplikacija
za
podporo
špedicijskemu poslovanju (razvojno okolje
FoxPro),
ki
zajema
analize
prometa,
spremljanje rentabilnosti poslov, izdelovanje
in pošiljanje carinskih deklaracij, izdelovanje
transportnih dokumentov (zbirnik, CIM,
Intercontainer, CMR, AWB, B/L, zavarovalne
police, nalogi za prevoz blaga), prošenj,
izjav in certifikatov. Vključuje povezave z
aplikacijo fakturiranja storitev, ki omogoča
komercialno
zaključevanje
posameznih
poslov in prenos podatkov v interni
računovodski sistem.
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ERP - gostovanje

Kjerkoli

Kadarkoli

V lastnem tehnološkem okolju smo vzpostavili poslovni
informacijski sistema FRAPIS, kar omogoča, predvsem
manjšim podjetjem, hiter pričetek uporabe sodobne
informacijske rešitve za podporo lastnemu poslovnemu
procesu,
brez
začetnih
vlaganj
v
informacijsko
tehnologijo. Naročnik potrebuje le primerno delovno
postajo in dostop do spleta in že lahko po principu
»spoznaj in uporabi« obvladuje svoje informacije 24 ur na
dan in 7 dni v tednu, ne glede na kraj, kjer se trenutno
nahaja. Manj veščim uporabnikom lahko ponudimo še
podporo računovodskih in davčnih strokovnjakov, vsi
uporabniki pa lahko o skrbi za varovanje podatkov,
govorijo le še v pretekliku.

Razpolagamo z izkušnjami s področja celovitega inženiringa
informacijskih projektov,
imamo uigrane skupine lastnih in zunanjih sodelavcev ter sodelavcev
poslovnih partnerjev,
razvili smo lastne informacijske rešitve,
poznamo informacijske tehnologije in poslovne procese.
Če nam zaupate, lahko skupaj realiziramo še en uspešen projekt.
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