Quem Somos

A Zepol Soluções de Internet é uma empresa voltada para o Desenvolvimento web.
Atendemos demandas de Criação de Sites, Criação de Lojas Virtuais (e-commerce), Sites com Pedido
Online (B2B), Portais com Área interna para acesso de clientes, e integrações entre Sites e Sistemas de
Gestão.
Com 10 anos de experiência, contamos com equipe experiente e qualificada. Com diferencial do
conhecimento técnico e conhecimento de negócio para alcançar a qualidade esperada nos projetos
executados.

Como podemos ajudar
Diagramação de layouts
Oferecemos trabalhos voltados a diagramação de layouts, hoje utilizamos
linguagens HTML5, CSS3, Javascript, Jquery, Angular.js e Bootstrap.
Com essas ferramentas temos condições de desenvolver seu projeto web
moderno responsivo e adaptados a computadores, tablets e celulares.

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

Design
Temos parceiros de Design afim 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.

Gerenciador de conteúdos
Sendo o grande diferencial, possuímos um gerenciador de conteúdos desenvolvido com total flexibilidade e adaptação aos mais
diversos layouts e necessidades do cliente final.
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

Gerenciador de conteúdos
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 flexível de forma que
possamos customizá-lo para atender projetos complexos.
Veja alguns exemplos de projetos que já desenvolvemos:

1) Lojas Virtuais ou Sites de pedidos online (B2C e B2B);
2) Portais com área interna com login e senha para os mais diversos fins (controle de clientes, arquivos, treinamentos, intranets,
downloads de arquivos, vídeos) ;
3) B2B com múltiplas Tabelas de preços para clientes logados;
4) Controle de pagamentos de anuidades via cartão de crédito para Associações, Sindicatos etc;
5) Controle de Viagem Presente para Agências de Turismo;
6) Controle de Solicitações de entrega e coleta para transportadoras;
7) Integração com sistemas ERP para atualizações no site;
8) Integração com sistemas de gestão imobiliária (Sami, Vista, Simbo, entre outros);
9) Integração com sistemas de gestão de revendas carros (Auto Gestor, Auto Carro,PoaCarros);
10) Integração com sistemas de reserva online para Hoteis;
11) Envio ou recebimentos de informações via XML ou Excel;
12) Site Multi-Idiomas ou Multi-Filiais

Outras informações
Hospedagem e E-mails
Caso queira também cuidamos de toda parte burocrática referente a compra ou transferência
de www, configuração ou migração de hospedagem e e-mails.

Manutenção e Suporte
Em conjunto com cada Agência definimos o pós projeto, podendo ser por um período fixo pós
entrega, podendo ser mensal ou por orçamento. Tudo de acordo com a definição da Agência
parceira, inclusive se podemos aparecer ou não ao cliente.

Consultoria e Atendimento
Em alguns casos quando necessário podemos atender todo o projeto desde o
briefing inicial, aprovação de design, reunião de regras de negócio até a entrega,
atendendo como Zepol ou como Agência parceira.

Quem atendemos
Abaixo conheça algumas Agências e Empresas de Consultorias que já desenvolvemos projetos sob demanda ou terceirizados.

Vamos Conversar!
Obrigado pela atenção, caso tenha interesse em tocarmos juntos algum projeto,
estou à disposição para agendarmos uma reunião.

Att,
Luciano Lopes
Sócio-Diretor - Zepol-SI
lopes@zepol.com.br

(51) 2117 1855
Rua Mostardeiro, 366 / 501 – Independência - Porto Alegre/RS
www.zepol.com.br

