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TropiCoders
TropiCoders to dynamicznie rozwijająca się firma
specjalizująca się w tworzeniu nowoczesnego
oprogramowania. Nasza firma to młodzi, energiczni,
pomysłowi ludzie.
Stanowimy zgrany zespół specjalistów charakteryzujący się
dużą kreatywnością i bogatym doświadczeniem w tworzeniu
projektów programistycznych i internetowych. Z tego powodu
możemy poszczycić się dużą elastycznością działania, co
przekłada się na doskonałe relacje z naszymi Klientami.
Lubimy zdobywać nowe doświadczenia i jesteśmy na bieżąco
z najnowszymi trendami technologicznymi, nie tylko w branży
IT. Nasza praca to nasza pasja. Każdy kolejny projekt
traktujemy jak wyzwanie, wykonując go dla naszych Klientów
z najwyższą starannością oraz dbałością o jakość naszych
usług i produktów.
Dzięki obszernej wiedzy naszego zespołu związanej z
tworzeniem zaawansowanego technicznie oprogramowania,
administracją i działaniem sieci komputerowych oraz
Internetu, a ponadto znajomością działania sprzętu, jesteśmy
w stanie zaoferować Państwu szeroki zakres profesjonalnych
usług.
Wychodzimy z założenia, że nasz Klient powinien mieć wybór.

Dlatego zawsze przedstawiamy kilka możliwych wariantów
rozwiązania naszym Klientom. Wiedza i doświadczenie, którą
posiadamy, ma pomóc w dobraniu najbardziej optymalnego i
spełniającego wymogi rozwiązania.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektami, które
wykonaliśmy dla naszych Klientów.

Karol Tomala
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Profil Działalności
W Tropicoders tworzymy projekty związane z szeroko pojętym
oprogramowaniem. Naszą specjalnością są zarówno projekty
związane z Internetem, takie jak strony internetowe, portale
społecznościowe i informacyjne, systemy eCommerce, a
także systemy w architekturze klientserwer lub peer to peer
(P2P).
Ponadto, posiadamy potencjał do tworzenia oprogramowania
biznesowego oraz projektów multimedialnych na indywidualne
zamówienie Klienta. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz
specjalistycznej wiedzy, jesteśmy w stanie dostarczyć naszym
Klientom kompletne, nowoczesne rozwiązania, oparte na
najnowszych technologiach.
Do naszej pracy podchodzimy z pasją, starając się pomóc
Klientowi wybrać takie rozwiązanie, które zarówno spełni jego
oczekiwania, jak i zapewni elastyczność rozbudowy i
dostosowania oprogramowania do szybko zmieniających się
realiów rynku.
Nasze projekty opieramy przede wszystkim na nowoczesnych,
aczkolwiek sprawdzonych technologiach, które są bardzo
szeroko wykorzystywane przez największych graczy na rynku.
Dzięki temu możemy zaoferować Klientowi konkurencyjne
ceny, a także dużą uniwersalność tworzonego przez nas
oprogramowania.

Technologie wykorzystywane przez TropiCoders zapewniają
zgodność z wszelkimi standardami przemysłowymi oraz
biznesowymi, co ma duże znaczenie biorąc pod uwagę
współdziałanie naszego oprogramowania z infrastrukturą
informatyczną Klienta.
Na kolejnych stronach niniejszej prezentacji przedstawiamy
wybrane projekty zrealizowane przez naszą firmę.
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Zasoby Firmy
W TropiCoders oprócz wielkiej dbałości o naszego klienta,
przykładamy także dużą wagę do zaplecza osobowego i
infrastrukturalnego. Jednym z wielu atutów TropiCoders jest
wykształcona i kreatywna kadra składająca się z najlepszych
specjalistów w branży.
W skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni programiści,
administratorzy, inżynierowie oprogramowania, graficy
kreatywni, designerzy i inni profesjonaliści, gotowi podjąć się
nawet najtrudniejszych zadań. Dzięki odpowiedniej organizacji
i elastyczności naszego zespołu, możemy zaoferować naszym
Klientom bardzo szeroki zakres profesjonalnych usług.
Nasz zespół wyposażony jest w doskonały sprzęt znanych
firm i najlepsze dostępne na rynku oprogramowanie. Dzięki
temu projekty programistyczne i multimedialne są tworzone
bardzo efektywnie i zgodnie z oczekiwaniami Klienta.
W ramach naszej infrastruktury technicznej działają także
nowoczesne, bardzo wydajne serwery, zapewniające naszym
Klientom kompleksowość oferowanych przez nas usług.
Nasze serwery dzięki bezpośredniemu podłączeniu do sieci
internetowej w profesjonalnym Data Center, zapewniają
Klientom pewność i komfort działania oraz bezpieczeństwo
danych.

Stały nadzór techniczny naszych administratorów zapewnia
gwarancję bezprzerwowego działania oprogramowania
Klienta 24. godziny na dobę.
Potwierdzeniem tego faktu jest zawarta w oferowanym przez
nas pakiecie hostingowym gwarancja SLA (Service Level
Agreement) zapewniająca naszym Klientom 98% dostępności
ich usług w skali roku.
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Projekty
Lokalu.com
Klient: RedRobot s.c./Rafał Bury

Dla firmy RedRobot s.c./Rafał Bury zrealizowaliśmy projekt portalu
społecznościowego Lokalu.com, oparty o innowacyjną ideę łączącą
mikroblogging (krótkie wiadomości przesyłane do przyjaciół) i geolokację
(wyszukiwanie miejsca pobytu użytkownika portalu).
Lokalu.com to pierwszy w Polsce portal społecznościowy wykorzystujący
zaawansowane mechanizmy wyszukiwania pozycji użytkownika na całym
świecie bez potrzeby posiadania urządzenia typu GPS.

Dzięki krótkim wiadomościom tekstowym lub zdjęciom, użytkownicy mogą
zawsze być na bieżąco w kontakcie ze swoimi przyjaciómi gdziekolwiek
się znajdują.

Firma TropiCoders zrealizowała projekt od podstaw. Do naszych zadań
należało zaplanowanie systemu portalu, mechanizmów baz danych,
systemu geolokacji, a następnie realizacja programistyczna projektu.

Ponadto nasza firma zapewnia doradztwo w zakresie sprzętu, stały
nadzór i opiekę techniczną nad infrastrukturą serwerową i sieciową
portalu. Nasz zespół prowadzi także rozbudowę, modernizację i
wprowadza ulepszenia do portalu na życzenie Klienta.

Portal społecznościowy z usługą mikrobloggingu i geolokacji
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Projekty
MarinaInvestment.pl
Klient: Marina Investment sp. z o.o.
Strona apartamentów do wynajęcia z usługą rezerwacji online.

Dla firmy Marina Investment sp. z o.o. wykonaliśmy stronę internetową
nowo wybudowanych apartamentów z zaawansowanym systemem
rezerwacji pokoi poprzez Internet.

Strona zbudowana jest w oparciu o nasz autorski system zarządzania
treścią (Content Management System) o nazwie TropiCMS wyposażony w
dodatkowy moduł rezerwacji pokoi. System pozwala na łatwe zarządzanie
zawartością strony przez pracowników firmy, jak i obsługę klientów
rezerwujących apartamenty.

Szata graficzna strony została dodatkowo wykonana przy wykorzystaniu
technologii Adobe Flash™, dzięki czemu podniesiona została jej
atrakcyjność wizualna.

Firma TropiCoders zaplanowała system zarządzania treścią, moduł
rezerwacji internetowych, strukturę bazy danych, system wydruków, a
następnie wykonała oprogramowanie na podstawie wytycznych klienta.

Obecnie nasza firma zajmuje się obsługą techniczną i nadzorem nad
stroną internetową Klienta, która znajduje się na naszych serwerach.
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Projekty
BWMElektronics.com.pl
Klient: BWM Elektronics
Strona firmowa zintegrowana z systemem CMS klienta

Dla firmy BWM Elektronics wykonaliśmy ewaluację ergonomii i redesign
szaty graficznej strony internetowej, uaktualniając ją w zgodzie z
najnowszymi obowiązującymi trendami, a następnie przeprowadziliśmy
integrację nowej szaty z istniejącym systemem zarządzania treścią
klienta.

Strona wykorzystuje liczne efekty animacyjne w oparciu o technologię
JavaScript. W oparciu o tę technologię wykonaliśmy także rozbudowaną
stronę kontaktu, zapewniającą przejrzystą i czytelną informację dla
klientów firmy. Dodatkowym atutem strony jest wytyczanie tras
dojazdowych do poszczególnych oddziałów firmy przedstawiających
wskazówki dojazdu na dynamicznej mapie.

Do zadań TropiCoders należała analiza ergonomiczna poprzedniej wersji
strony Klienta, poprawa czytelności oraz nawigacji, unowocześnienie
szaty graficznej i zintegrowanie jej z systemem zarządzania treścią.

W ramach wykonanej przez naszą firmę pracy wchodziła także
modyfikacja systemu zarządzania treścią Joomla, która pozwoliła
dostosować go do obsługi nowego wyglądu strony.
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Pozostałe Projekty
Oprócz wybranych projektów przedstawionych na poprzednich
stronach nasza firma zajmowała się także wieloma innymi
projektami, które w skrócie pragniemy Państwu przedstawić.
Strony internetowe:
• Mitsoft  Informacyjna strona firmowa;
• Bartczak  Wizytówka firmowa z systemem zamówień;
• Nabeghlavi  Strona informacyjna dystrybutora produktu;
• TropiCoders  Realizacja własnej strony firmowej.
Oprogramowanie:
• TropiComm  Zaawansowana biblioteka sieciowa, z
mechanizmami multipleksowania strumieni danych,
systemami zabezpieczeń i gwarancją dostarczenia danych na
zawodnych łączach internetowych;
• TropiCMS  Rozbudowany, modularny system zarządzania
treścią z elastycznymi mechanizmami programistycznymi
pozwalającymi na dostosowywanie do konkretnych potrzeb;
• Moduł rezerwacji  moduł rezerwacji internetowych do
systemu TropiCMS;
• Moduł płatności online  moduł płatności internetowych do
systemu TropiCMS przy współpracy z QXL Sp. z o.o.,
właścicielem serwisu Płatności.pl;
• TropiFramework  hybrydowy framework programistyczny do

szybkiego tworzenia zaawansowanych, modularnych i
rozproszonych sieciowo aplikacji klientserwer i serwer
serwer. Wykorzystuje technologię smartclient, która pozwala
na przeładowywanie modułów aplikacji w locie, bez potrzeby
ponownego uruchamiania wszystkich komponentów systemu
aplikacji.
Oprócz tego nasza firma realizowała kilkanaście innych
mniejszych projektów dla Klientów indywidualnych.
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Skontaktuj się z nami!
Zainteresowała Cię nasza oferta? Nasi konsultanci są do
Państwa dyspozycji poprzez email:

A także telefonicznie:

Nasi konsultanci z radością udzielą Państwu wyczerpujących
informacji, a także znajdą najbardziej optymalne i efektywne
rozwiązanie dla Państwa potrzeb.
Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się o szczegóły naszej oferty,
zachęcamy do skontaktowania się z naszą firmą JUŻ TERAZ!

info@tropicoders.pl
+48 516 196 499

TropiCoders Karol Tomala
05500 Piaseczno

ul. Iwaszkiewicza 12
tel.: +48 516 196 499

email: info@tropicoders.pl
www: http://www.tropicoders.pl




