DIGITÁLNE PRODUKTY,
KTORÉ ZLEPŠUJÚ ŽIVOT
https://www.bart.sk

24 Y
Bart je príbeh

O LEPŠOM ŽIVOTE
Žijeme na Slovensku, v nádherných Košiciach. V meste, kde sú IT
služby na vysokej úrovni. Sme súčasťou IT komunity, ktorá má
viac ako 15.000 špecialistov
Tvoríme digitálne produkty v oblasti zdravia, športu a
ecommerce, ktoré nám všetkým zlepšujú život. Už viac ako 24
rokov.

S viac ako 50 full-stack developermi prinášame našim klientom
vždy najnovšie overené technológie a procesy. Medzi našich
klientov patria spoločnosti prevažne z Európskej únie.
Našim najväčším úspechom je, že máme dlhodobé a stabilné
projekty. Namiesto jednorazových vysokovýnosných projektov
uprednostňujeme dlhodobú spoluprácu a partnerstvo.
Robíme to čo nás baví. A sami žijeme dobrý život.

ZAMERANIE
NAŠE ZAMERANIE
ZDRAVIE
Tvoríme webové aplikácie, ktoré
zlepšujú život a starostlivosť o vaše
zdravie.

ŠPORT
Pre športové organizácie vyvíjame
digitálne produkty na manažment
ich aktivít.

ECOMMERCE
Zameriavame sa na vývoj chytrých
ecommerce riešení, ktoré dokážu
predvídať správanie návštevníkov.

SLUŽBY
Poskytujeme

SLUŽBY

JASNÝ A FUNKČNÝ DIZAJN

Navrhovanie digitálnych produktov podľa najnovších trendov je
riešením, ako nielen zvýšiť predaj, ale aj zefektívniť podnikanie.

AGILNÝ VÝVOJ SOFTVÉRU
Inovujte digitálne produkty, vylepšujte existujúce technológie alebo
dokonca prestavte všetko od začiatku, aby bol váš nápad úspešný.

V oblasti zdravia, športu a ecommerce.

ECOMMERCE IMPLEMENTÁCIE

Implementácia elektronického obchodu je naša najvýznamnejšia
doménová znalosť. Poznáme technológie, platformy a osvedčené
postupy pre úspech v B2B a B2C.

KONTINUÁLNA PODPORA
Vďaka našej nepretržitej starostlivosti a extra vylepšeniach, ktoré
poskytujeme aj po dokončení projektu, pomáhame našim klientom
predísť technologickému dlhu.

SKÚSENOST
Profesionálne

SKÚSENOSTI
ANALÝZY

Technické analýzy a návrh funkčných riešení.

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT A KOMUNIKÁCIA
Jira, Gitlab

DIZAJN A FRONTEND
Návrh prototypu a používateľského rozhrania.
Adobe XD, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, SaSS, Angular, React

DATABÁZY
mySQL, PosgreSQL, MongoDB, Redis

REST API / BACKEND TECHNOLÓGIE

Python, Node.Js, PHP, Java

VÝVOJ
JetBrains, Visual Studio, Jenkins, Webpack

TESTOVANIE
Testrail, BrowserStack, Selenium

CLOUD PLATFORMY
Google Cloud Platform, Amazon Web Services

#bettertogether

50+ skúsených

ĽUDÍ

Náš tím zahŕňa vysoko kvaliﬁkovaných a skúsených odborníkov
od SCRUM mastrov, product ownerov, testerov, programátorov,
dizajnérov a vývojárov.

VÝHODY NAŠEJ POLOHY:
prístup k 15 000 IT profesionálom v Košiciach
2 lokálne univerzity s IT zameraním
Slovenská akadémia vied
Košice IT Valley Cluster https://www.kosiceitvalley.sk/en/

#betterhealth

CROSSUITE
Cloudová aplikácia eHealth
s 15 ročnou spoluprácou
Akreditovaný informačný a rezervačný systém pre
zdravotnícke zariadenia.

23 krajín
4.5+ mil. pacientov
8.000+ lekárov

#bettersport

SFA
Digitalizácia Slovenského
futbalového zväzu
Pre partnerov a športové kluby sme vytvorili B2B platformu s
hlavným cieľom dosiahnuť príslušné výnosy z predaja tímov.
Systém spĺňa zákonné povinnosti a vytvára automatický systém
rozdeľovania verejných prostriedkov.

obsah pre 1 700 klubov, 44 zväzov, 5 000 tímov
výsledky pre 2 200 zápasov každý týždeň
viac ako 5 000 aktívnych online používateľov súčasne
možnosti nákupu lístkov s pridelením miest na sedenie

SFA vyhrala cenu za kreativitu a inováciu v oblasti výnosov
v rámci UEFA Grow Awards 2018.

#betterecommerce

DR. MAX
Riešenie elektronického
obchodu
Dr. Max je s viac ako 2 100 lekárňami jednou z najväčších sietí
lekární v strednej Európe. Je lídrom na českom, slovenskom a
rumunskom trhu. Významnú úlohu má aj v Poľsku, Taliansku,
Srbsku, Bulharsku a Maďarsku, ktoré patria medzi jej trhy so
silným rastovým potenciálom. Cieľom Penty je rozširovať projekt
tak na súčasných trhoch, ako aj v južnej a juhovýchodnej Európe.

POĎME SPOLOČNE MENIŤ
ŽIVOTY K LEPŠIEMU. MY SME
PRIPRAVENÍ. A VY?
Marek Barta |

+421 905 348 279 |

bart@bart.sk

