Programare Web
Limbaje de programare Open Source
Soluţiile oferite de compania noastră sunt bazate pe limbaje open source care nu generează costuri pentru
licențierea produselor și de achitare a taxelor anuale de menținere. Cele mai folosite limbaje de programare
în care dezvoltăm proiectele sunt HTML, php, JavaScript, CSS și baze de date MySQL. Utilizând aceste
limbaje de programare liber distribuite noi suntem deschiși la cele mai recente inovații și încurajăm realizarea
proiectelor prin intermediul tehnologiilor disponibile tuturor.

Machetare web conform standardelor internaționale
Afișarea corectă a paginilor web la diferite computere, diferite monitoare, în diferite sisteme de operare și
browsere poate fi asigurată doar prin respectarea unor standarde universale. Echipa de programatori a
companiei noastre asigură dezvoltarea paginilor web conform standardelor și a celor mai bune practici în
domeniul programării HTML, xHTML și CSS.
De la 200 Euro

Testarea și optimizarea paginilor web
În cazul în care companiile dețin pagini web pentru comunicarea cu clientela și publicul cointeresat, dar
aceste site-uri nu sunt utilizate intens de vizitatori din diferite motive (greutatea navigării, viteza de încărcare,
simplitatea perceperii informației, finisare incompletă a site-ului) noi vom veni cu o analiză și un set de
recomandări din domeniul nostru de expertiză - uzabilitate și eXperiența Utilizatorilor.
De la 300 Euro

CMS
Sistemele de gestionare a conținutului sunt instrumentele care permit administrarea paginilor web. Prin
folosirea CMS-urilor de tipul Joomla, Wordpress, Drupal și a altor sisteme asigurăm posibilitatea de
publicare și redactare a informației pe paginile de internet fără cunoștințe în domeniul programării web și
design. Aceste sisteme permit realizarea lucrărilor de mentenanță a site-ului de la orice calculator cu acces
la internet de către colaboratorii companiei care au cunoștințe generale de utilizare a computerului și nu
cunosc cum se folosec instrumentele specializate de programare și design.
De la 400 Euro

Sisteme complexe de internet business
Pentru lansarea afacerilor în sfera internetului este nevoie de o bază tehnologică avansată și o infrastructură
modernă automatizată. Noi avem experiența și capacitățile de dezvoltare a proiectelor web comerciale din
categoria magazinelor online, portalurilor de știri, cataloagelor de produse, panourilor de anunţuri, serviciilor
electronice. Adițional la dezvoltarea produselor web complexe, RT Design Studio integrează sisteme de plăți
prin bani virtuali (paypal, webmoney, yandex money) și carduri bancare, servicii de procesare, monitorizare și
livrare a comenzilor, sisteme de rating și de gestionare a calității.
De la 1000 Euro

Dezvoltare pagini web pentru telefoane mobile
Răspândirea tot mai mare a telefoanelor mobile avansate din ultimii ani se observă tot mai mult, aparatele
care utilizează platformele apple iOS, Google Android, Nokia Meego folosesc activ aplicaţiile de internet și
navigatoarele de pagini web. La dezvoltarea site-urilor compania noastră poate crea versiunea mobilă a
paginii web astfel ca vizitatorii să aibă acces la informaţia utilă pretutindeni.
De la 600 Euro
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