...Tiedolla on väliä...
Terasoft Oy on ohjelmistotalo, joka ymmärtää pienten
ja keskisuurten yritysten tietotekniset tarpeet ja kuinka
internetiä voidaan hyödyntää liiketoiminnan
tukemiseen. Tunnemme ratkaisut niihin tarpeisiin, joilla
tietotekniikasta saadaan helpompi ja parempi työkalu
varsinaisen työn tekemiseen.
Suunnittelemme ja toteutamme kotisivustot sekä
vaativat toiminnalliset ratkaisut internet-sivustoille.
Erilaiset intranet- ja extranet-palvelut ovat tehokkaita
käytännön työkaluja yritystoiminnassa. Tietokanta on
avainsana moneen haluttuun toimintoon.
Ohjelmointipalvelu käsittää sekä web-sivujen takana
olevan maailman että yleisimmät ohjelmointikielet.
Laitteita hankimme asiakkaan tarpeiden mukaan ja
kauttamme saat myös erilaisia tukipalveluita.
Tarvittaessa käytämme apuna laajaa
yhteistyöverkostoamme.
Lisätietoja palveluistamme takasivulla
ja netissä † http://www.terasoft.fi

Hyödynnä nyt kauttamme
kotitalousvähennys,

Pyydä meiltä
tarjous tai kysy lisää

jota on laajennettu tieto- ja
viestintätekniikkaan liittyvien
laitteiden asennus-, kunnossapitoja opastustyöhön.

peruskotisivuista tai
itsepäivitettävistä sivuista
(suunnittelu ja toteutus)

http://www.kotitalousvahennys.fi

soita tai lähetä e-mail
terasoft@terasoft.fi

… Ota rohkeasti meihin yhteyttä †
katsotaan yhdessä kuinka voisimme olla avuksi
juuri Sinulle ja yrityksellesi.
… Soita heti †
… GSM 045-238 3160 Jämsä †
… GSM 044-511 5086 Keuruu †

...Keskity olennaiseen...
ilman tietotekniikkahuolia!
Terasoft Oy:n palvelut
Web-suunnittelu
Kauttamme saat laadukkaat ja toimivat hakukoneoptimoidut kotisivut.
Suunnittelemme ja toteutamme myös laajemmat dynaamiset
tietokantapohjaiset sivut, jotka avaavat sinulle edistykselliset ja lähes
rajattomat mahdollisuudet asiakkaita houkuttelevan verkkopalvelun
toteuttamiseen.
Dynaamiset sivustoratkaisumme sopivat kaikenkokoiselle liiketoiminnalle ja
myös erilaisille yhdistyksille, yhteisöille ja julkishallinnolle. Päivän
trendituotteena saat kauttamme erittäin suositut ja kätevät itsepäivitettävät
sivustot, joissa koko sivuston sisältöä tai osia siitä voi helposti itse päivittää
suoraan omalta web-selaimelta. (Muita esimerkkejä dynaamisista
sivustoista: intranet/extranet-tyyppiset ratkaisut, webbikaupat, kuvapankki,
tuotekortistot ja -hinnastot, tilausominaisuudet, kieliversiot,
maksuominaisuudet, hakupalvelut, rekrytointi, sähköpostikortin lähetys,
uutiset jne.)
Tietokantapalvelut
Toteutamme erilaisia tietokantasovelluksia niin Web-ympäristöön kuin
vaikkapa yhtiön asiakasrekisteritarpeisiin. Käyttämiämme tekniikoita ja
kieliä ovat mm. ASP-ja PHP-kieli sekä MySql, MsSQL, PostgreSQL ja Oracle
-tietokannat.
Ohjelmointi
Ohjelmointipalvelu käsittää sekä web-sivujen takana olevan maailman
että yleisimmät ohjelmointikielet. Teemme ohjelmointia puhtaasti
alihankintana tai suunnittelemme asiakkaan kanssa erilaisia
ohjelmakokonaisuuksia.
Ohjelmointikielinä käytämme pääasiassa JAVA ja C++ -kieliä.
Tarjoamme osaamistamme myös prosessien ohjausten suunnitteluun,
valvomo- ja logiikkaohjelmointiin.
Ylläpitosopimus avuksi päivittäiseen toimintaan
Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden WWW-sivustojen, tietotekniikan
sekä verkkojen jatkuvaan ylläpitoon yhteistyössä kanssamme.
ATK-tuki, huolto- ja laitehankintapalvelut
Tarjoamme ATK-tukipalveluja niin yrityksille kuin yksityisillekin.
Tilauksesta hoidamme verkkoihin liittyviä ongelmia, päivityksiä,
ohjelmistoihin liittyviä kysymyksiä. Helppoa ja turvallista etätukipalvelua
käyttämällä voimme ratkaista asiakkaan monia akuutteja ongelmatilanteita.
Palveluihimme kuuluu myös pidemmän aikavälin tukipalvelut. Pidämme
esimerkiksi virustorjunnan ja palomuurin ajan tasalla tai tarkkailemme
palvelimien levytilan käyttöä. Huoltosopimuksemme perustuvat
todelliseen tehtyyn työmäärään ja tukihenkilön vuokraus
on myös mahdollista. Esimerkiksi uuden järjestelmän käyttöönotossa on
mahdollista vuokrata tietotekniikkaan lisäresursseja.
Huolto- ja myyntipisteemme palvelee osoitteessa Multiantie 1 A, Keuruu.
Tule poikkeamaan - meiltä saat yleisimmät osat heti varastosta.
Laite-ja ohjelmistohankinnoissa emme ole toimittajariippuvaisia.
Hoidamme puolestanne tarvekartoituksen, tarjouspyynnöt ja
hankintavaiheen. Kun tarjoamme vielä käyttöönoton ja ylläpidon, on
asiakkaan helppo keskittyä omaan toimintaansa ilman
tietotekniikkahuolia.

† http://www.terasoft.fi
† terasoft@terasoft.fi

