CRIAÇÃO DE SITES

Quem Somos

A Zepol-SI é uma empresa voltada para desenvolvimento web, atende demandas de
criação de sites e lojas virtuais (e-commerce).
Com 10 anos de experiência e equipe qualicada, tem como diferencial um trabalho com
qualidade, comprometimento e acompanhamento durante e depois da entrega dos
projetos, visando atender as suas necessidades e expectativas.

Missão
Proporcionar aos clientes satisfação, qualidade,
segurança e inovação em serviços de tecnologia.

Valores
Ética, transparência, responsabilidade,
comprometimento e eciência.

Visão
Ser referência em criação de sites, destacando a
importância da qualidade e a excelência de nossos serviços,
obtendo o reconhecimento satisfatório de nossos clientes.

Objetivo
Oferecer nossos serviços de desenvolvimento web às
agências de comunicação visual, agências digitais e
empresas ans que procurem soluções web para seus
clientes.

Serviços

Diagramação de layouts
Oferecemos trabalhos voltados a diagramação de layouts e templates de e-mail
marketing, hoje utilizamos linguagens HTML5, CSS3, Javascript, Jquery, Angular.js e
Bootstrap.
Com essas ferramentas temos condições de desenvolver sites e lojas virtuais
modernos responsivos adaptados a computadores, tablets e celulares.

Desenvolvimento

Na área de programação trabalhamos exclusivamente com plataforma
windows, nas linguagens ASP.net (C Sharp) com base de dados Mysql.
Também utilizamos Hibernate MVC, Angular.js e javascrit.

Design

Temos parceria com empresa Javali Design a m de complementar a sua
necessidade no momento em que sua demanda estiver acima da produção, com
criação de layouts, templates de e-mail marketing, identidade visual e papelaria.

Serviços

Gerenciador de conteúdo
Sendo o grande diferencial, possuímos um gerenciador de conteúdos desenvolvido com
total exibilidade e adaptação aos mais diversos layouts e necessidades do cliente nal.
Com isso além de melhor qualidade no trabalho também destacamos:
- Facilidade no uso e treinamento.
- Facilidade de manutenções e alterações pós projeto
- Alta performance de criação e uso
- Ganho de produtividade em relação ao desenvolvimento dos projetos

Serviços

Gerenciador de conteúdo
Com esse gerenciador de conteúdos conseguimos atender praticamente 90% da demanda
de projetos sem necessidade novas programações, mas mesmo para demandas fora do usual
nosso gerenciador é preparado para ser dinâmico e exível de forma que possamos
customizá-lo para atender projetos complexos.
Veja alguns exemplos de projetos que já desenvolvemos;

Sites Institucionais
- Orçamento de produtos/serviços com formulário de envio por e-mail
- Orçamento de produtos/serviços com Carrinho de orçamento de envio por e-mail
- Orçamento de produtos/serviços via cadastro no site com login e senha
- Controle de multiplas Tabela de preços para clientes logados
- Controle de pagamentos de anuidades via cartão de crédito para Associações,
Sindicatos etc
- Controle de Viagem Presente para Agências de Turismo
- Controle de Solicitações de entrega e coleta para transportadoras
- Integração com sistemas ERP para atualizações no site
- Integração com sistemas de gestão imobiliária (Sami, Vista, Simbo, entre outros)
- Integração com sistemas de gestão de revendas carros (Auto Gestor, Auto Carro,
PoaCarros)
- Integração com sistemas de reserva online para Hoteis
- Envio ou recebimentos de informações via XML ou Excel.
- Área interna para troca de arquivos entre clientes e empresa (orçamentos, notas
cais, Danfe, projetos etc)
- Site Multi-Idiomas ou Multi-Filiais

Serviços

Gerenciador de conteúdo
Lojas Virtuais
- Controle de cadastro de Produtos/Fotos ilimitados
- Conguração e importação de arquivos excel
- Integração via webservice com sistemas ERP ou arquivos XML
- Controle de cupons de desconto
- Controle de fretes e entregas além do correio
- Possibilidade de integração com Market Places
- Possibilidade de integração com métodos de pagamento
Pagseguro/Cielo/Rede/Bcash/Paypal
- Possibilidade de pagamento via depósito bancario ou solicitação de boleto

Hospedagem e E-mails
Caso queira também cuidamos de toda parte burocrática referente a compra ou tranferência
de www, conguração ou migração de hospedagem e e-mails.

www.javalidesign.com.br
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