Szanowni Państwo,
Zanim przejdę do propozycji współpracy z naszą firmą, poproszę Państwa o próbę odpowiedzenia sobie na
poniższe pytania:


Czy mogą sobie Państwo pozwolić na utratę klientów z powodu braku bieżącej i pełnej informacji
o zasobach Państwa firmy?



Czy systemy informatyczne w Państwa firmie poprzez brak integracji nie zapewniają przepływu informacji
koniecznego do skutecznego zarządzania?



Czy istnieją procesy w Państwa firmie, które dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu mogłyby być
realizowane sprawniej, lecz nie mogą Państwo znaleźć na rynku oprogramowania, które jest odpowiednie
dla Państwa potrzeb?



Czy utrzymanie działu IT wytwarzającego dla Państwa oprogramowanie jest zbyt kosztowne?

Jeśli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedzieli Państwo twierdząco, nasza oferta może być dla Państwa
pomocna.
Jesteśmy firmą działającą na rynku od 2004 roku. Przez ten czas mieliśmy przyjemność współpracować
z wieloma klientami, zarówno bardzo dużymi przedsiębiorstwami, jak i tymi bardziej niszowymi. Od samego
początku stawialiśmy sobie za cel profesjonalne podejście do problemu klienta, zgłębienie jego istoty i doradzenie
najlepszego rozwiązania. Rozwiązujemy problemy naszych klientów patrząc przez pryzmat korzyści, które mogą oni
osiągnąć dzięki proponowanym przez nas rozwiązaniom. Technologia, którą wybieramy i narzędzie informatyczne,
które proponujemy są środkiem a nie celem realizowanych przez nas wdrożeń. Usprawniamy procesy biznesowe
klienta i proponujemy modele, które pozwalają pracować szybciej i skuteczniej. Wiedza, to umiejętny sposób
wykorzystywania informacji, a my zapewniamy łatwy do niej dostęp.
O profesjonalizmie firmy świadczą ludzie, którzy ją tworzą. Doskonale wiemy na czym polega tworzenie
oprogramowania i czym jest Internet - wzrastaliśmy otaczani przez komputery, które dojrzewały razem z nami.
Zaczynając od podstaw, dotarliśmy do momentu, w którym jesteśmy w stanie doradzić naszym klientom
i poprowadzić ich przez bezkresne morza Internetu. Działamy w oparciu o „dobre praktyki” oraz procedury,
nieprzerwanie doskonaląc się zgodnie z doktryną kaizen. Dynamiczny rozwój zawdzięczamy racjonalnemu podejściu
do prowadzenia biznesu oraz stawianiu długookresowych celów.
Nasi ludzie to wysoko kwalifikowani programiści, którzy zajmują się tworzeniem aplikacji zarówno w technologiach
Microsoftowych (.NET) oraz Linuksowych (PHP). Tworzenie oprogramowania może przybrać różne formy – niektóre
z nich znają Państwo pod zwyczajowymi nazwami, np. strona www, a z niektórymi z nich być może jeszcze
Państwo się nie zetknęli. Za chwilę opowiemy Państwu o tym, co potrafimy stworzyć i zaoferować.

Programowanie to sztuka, która wymaga warsztatu, umiejętności i narzędzi. Usługi outsourcingowe naszej
firmy obejmują wymienione poniżej obszary działań:


Oprogramowanie na zamówienie


Tworzymy indywidualne i zaawansowane rozwiązania wspierające działalność firm.



Portale i strony internetowe



Strony internetowe


Współpraca z najlepszymi grafikami sprawia, że nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością
i doskonałym wyglądem. Zwracamy szczególną uwagę na funkcjonalność i ergonomię.



Sklepy internetowe


Mamy duże doświadczenie w tworzeniu rozwiązań e-commerce. Dysponujemy własnym, autorskim
oprogramowaniem sklepu internetowego, który możemy z łatwością dostosować do potrzeb
klienta.



Aplikacje mobilne


Gdy dostęp do informacji jest potrzebny również w terenie, tworzymy oprogramowanie na
urządzenia mobilne oparte o system Windows Mobile.



Pozycjonowanie i NPRS


Promowanie stron i portali internetowych w wyszukiwarce Google.pl i tworzenie wizerunku firmy
w Internecie (NPRS).



Technologie

W procesie tworzenia oprogramowania wykorzystujemy następujące technologie:
 Microsoft .NET i ASP.NET (zarówno dla aplikacji rodziny systemów Windows, jak i aplikacji oraz
stron internetowych);
 PHP;
 Bazy danych: Microsoft SQL Server, MySQL, Firebird, PostgreSQL.
Metodyka prowadzenia projektów
Preferowaną i stosowaną przez nas metodyką jest SCRUM z kosztorysowaniem przed rozpoczęciem projektu.

Mamy nadzieję, że nasza propozycja współpracy Państwa zainteresuje. Jeśli mają jeszcze Państwo
jakieś wątpliwości lub pytania chętnie na nie odpowiemy na spotkaniu, telefonicznie lub za pomocą
poczty

elektronicznej.

Serdecznie

zapraszamy

do

odwiedzenia

naszej

strony

www.eoh.pl oraz zapoznania się z naszym portfolio, referencjami i opiniami klientów.

internetowej

Na swoim koncie mamy wiele sukcesów związanych z realizacją i wdrożeniami poważnych projektów. Poniżej
prezentujemy niektóre z nich wraz z krótkimi opisami.


PKN Orlen – aplikacja intranetowa stworzona na potrzeby zarządzania stacjami paliw PKN Orlen;



http://www.izodom2000polska.com

–

strona

internetowa

polskiego

producenta

materiałów

budowlanych. Strona obsługuje 22 języki oraz otrzymała prestiżowe wyróżnienie tygodnika Wprost na
najlepszą stronę internetową miesiąca (grudzień 2010);


http://www.cr-p.eu – strona internetowa dla firmy Colonial and Riviera Properties oferującej domy na
Karaibach;



http://www.clubmed.pl – serwis internetowy głównego przedstawiciela ClubMed na Polskę, firmy
będącej światowym liderem branży turystycznej i wynalazcą formuły all inclusive (stworzenie projektu
graficznego, wykonanie strony oraz pozycjonowanie);



http://www.apartamentyzklasa.pl

oraz

http://www.apartamentyjastarnia.pl

–

strony

apartamentów w Jastarni, Sopocie i Zakopanem; apartamentyzklasa.pl otrzymało prestiżowe wyróżnienie
tygodnika Wprost na najlepszą stronę internetową tygodnia;


http://www.tombud-developer.pl – strona internetowa wraz z systemem CMS dla łódzkiego
developera; strona otrzymała prestiżowe wyróżnienie tygodnika Wprost na najlepszą stronę
internetową tygodnia;



http://www.remobud.com.pl – strona internetowa wraz z systemem CMS dla łódzkiego developera;



http://www.bizutkowo.com – sklep detaliczny, internetowy czołowego producenta sztucznej biżuterii
w Polsce;



http://www.galrach.com – hurtowania internetowa jednego z największych polskich producentów
sztucznej biżuterii. Wykonaliśmy projekt graficzny i oprogramowanie;



http://www.handrium.pl – sklep internetowy ze sztuczną biżuterią; Sklep zintegrowany z systemem
płatności.pl;



http://www.wiecejnizherbata.pl - sklep internetowy polskiego dystrybutora ekskluzywnych herbat
marki Ronnefeldt; Sklep jest zintegrowany z systemem płatności.pl;



http://www.polisfera.pl – portal debaty politycznej, wyposażony w autorskie forum dyskusyjne z
możliwością zapraszania do rozmowy polityków, chat online oraz wirtualny parlament (w przygotowaniu).
Portal jest zintegrowany z innymi serwisami społecznościowymi takimi jak facebook czy wykop.pl;



http://nurkowanie.travel.pl – strona www polskiego oddziału Schoener Tauchen, największej firmy
organizującej wyjazdy nurkowe w Polsce; strona wyposażona jest w moduł rezerwacji, zaawansowaną
wyszukiwarkę ofert oraz rozbudowany system zarządzania treścią CMS;



http://www.equityleasing.pl – strona www dla Equity Leasing, brokera produktów leasingowych
o ogólnopolskim zasięgu;



http://www.samarytanin24.pl – strona internetowa wraz systemem CMS dla firmy świadczącej usługi
opiekunek; Strona jest prowadzona również w języku niemieckim (http://www.samariter24.eu)



http://www.akton.pl – strona i sklep on-line jednego z najstarszych i największych w Polsce
dostawców gadżetów reklamowych;



http://info.akton.pl – strona typu knowledge base z dziedziny marketingu (gadżetów reklamowych);



http://www.econometrics.uni.lodz.pl

-

strona

Katedry

Modeli

i

Prognoz

Ekonometrycznych

Uniwersytetu Łódzkiego; zaawansowany system zarządzania zawartością strony (ogłoszenia, publikacje,
dorobek naukowy, konferencje, subskrypcja dla studentów UŁ i SGH);


http://www.macromodels.uni.lodz.pl

-

strona

międzynarodowej

konferencji

Macromodels;

zaawansowany system zarządzania treścią, przyjmowania zgłoszeń na konferencję oraz przesyłania plików
streszczeń (strona w całości w języku angielskim);


http://cejeme.eu – czasopismo internetowe pod redakcją prof. Aleksandra Welfe oraz prof. Jacka
Osiewalskiego

wydawane

przez

Polską

Akademię

Nauk;

opracowanie

obiegu

dokumentów,

przygotowanie do publikacji, zatwierdzanie, ocenianie, recenzowanie, publikacja artykułów; projekt
graficzny: Dorota Wójcicka-Żurko;


http://www.warsztaty.uni.lodz.pl

-

strona

Warsztatów

Doktorskich;

zaawansowany

system

zarządzania treścią, przyjmowania zgłoszeń na konferencję oraz przesyłania plików streszczeń;


http://www.star-oil.pl – strona internetowa wraz systemem CMS dla firmy zajmującej się kompleksową
obsługą samochodów;



http://www.apteka-corax.pl – apteka internetowa Corax; pełna integracja z systemem aptecznym
Kamsoft, integracja z systemem płatności.pl;



http://e-hurtownia.margot.com.pl – Hurtownia internetowa jednego z największych polskich
importerów galanterii;



http://www.capricornus.com.pl - strona Studia Mody Capricornus z Łodzi, autorskie rozwiązania
graficzne, elementy layout'u rysowane ręcznie;



http://www.oldstyl.eu – strona wizytówkowa producenta schodów drewnianych;



http://www.eurocorp.waw.pl – kompletny system zarządzania treścią dla biura nieruchomości.

Pozostałe projekty, w których uczestniczyła firma "Eye of Horus Solutions":


animacja promocyjna leku Risset dla Pliva Kraków;



programowanie newslettera leku Risset dla firmy Pliva Kraków;



oprogramowanie systemu zgłoszeń na CEE MEETING dla Sony – Ericsson;



oprogramowanie animacji flashowych na potrzeby kampanii internetowej dla firmy Continental;



oprogramowanie strony internetowej dla Fraikin Polska.

Firma "Eye of Horus Solutions" zajmuje się również pozycjonowaniem stron www w wyszukiwarkach internetowych
z bardzo dobrymi efektami. Naszymi klientami są m.in. ClubMed Polska, Discovery Incentive, Discovery
Travel i Royal Carribean Cruise Line.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Z wyrazami szacunku

Rafał Wziątek
właściciel
+48 501 028 149
rafal.wziatek@eoh.pl

Nasi Klienci

jako podwykonawcy pracowaliśmy dla

