
InnovatívInnovatív megoldások

Ha korszerű, könnyen kezelhető és az 

Ön igényeire szabható

megoldásra van szüksége

VÁLASSZON BENNÜNKET!

	 Cégünk	 több,	 mint	 10 éves múltra visszatekintő, egyedi alkalmazás-fejlesztéssel foglalkozó, 
szoftverfejlesztő vállalkozás. Több olyan projektben vettünk részt, melynek eredményeként jelenleg 
is több száz felhasználó által működtetett rendszerekkel büszkélkedhetünk, és reményeink szerint a 
jövőben is több informatikai feladatot tudunk sikeresen megvalósítani. 

CégÜNK BEmuTATÁSA NéhÁNy SZóBAN…

	
Tapasztalataink az ügyviteli rendsze- 
rek fejlesztésétől kezdve a műszaki 
és speciális vezetői döntéstámogató 
rendszerek fejlesztéséig terjed. Sok 
éves szakmai tapasztalatunk révén a 
felhasználó igényeit maximálisan figyelem-
be véve, a kor kihívásainak legmegfelelőbb informa-
tikai megoldásokban gondolkodunk. 

 A fejlesztés során maximálisan előtérbe helyeztük 
a papírmentes iroda (elektronikus dokumentumtár/
számlázás/EDI) és költségmegtakarítási szempontokat 
(belső elektronikus kommunikáció támogatása – SMS/
chat/video chat, e-mail bizonylatkezelés), hogy az Ön 
vállalkozása rendszereink használatával erőforrásokat 
szabadíthasson fel, így pénzt és időt takaríthasson meg. 

 Rendszereinket folyamatosan fejlesztjük az ügy-
feleinkkel egyeztetett igények alapján, és cégünk hosszú 
távú együttműködésben és teljes körű kiszolgálásban 
gondolkodik. 

ImL Interaktív Kft.
Integrált ügyviteli, vállatirányítási és egyedi alkalmazások fejlesztése

Tel./fax: +36 62 632 101 l email: info@iml.hu l web: www.iml.hu

ImL Interaktív Kft. Integrált ügyviteli, vállatirányítási és egyedi alkalmazások fejlesztése



	 Az	elmúlt	évek	során	vezető	termékünk	az INNOWAIR™ Kereskedelmi és Vállalatirányítási Rendszer 
fejlesztése	révén	új	piacot	igyekszünk	meghódítani,	és	az	ügyfeleink	pozitív	visszajelzései	is	megerősítenek	
bennünket	abban,	hogy	korszerű	és	az	igényeknek	maximálisan	megfelelő	rendszert	alkottunk.	
	 Rendszerünk	többféle,	rugalmas	árképzési	metódus	alapján	megvásárolható	és	a	manapság	még	
nem	elterjedt	ún.	alkalmazás	szolgáltató	(ASP),	beruházást	nem	igénylő	szolgáltatás	formájában	is	
használatba	vehető	(havidíjas/igénybevett	szolgáltatás	alapú).

	 Ha	az	Ön	cége	már	rendelkezik	informatikai	megoldással,	de	funkcióiban	nem	korszerű	vagy	nem	
fedi	 le	 vállalkozása	működési	 folyamatait,	 és	 nincs	megfelelő	 szakmai	 háttér	 a	 rendszer	 tovább- 
fejlesztésére,	 válasszon bennünket! Ingyenesen felmérjük informatikai	 rendszerét	 és	 javaslatot	
teszünk	az	Ön	cégére	szabott,	általunk	kifejlesztett	megoldásra.	
	 Rendszereink	 rugalmas	 az	 ügyfelek	 igényeire	 szabható	 technikák	 alkalmazása	 révén,	 gyorsan	
bevezethetők	és	használatba	vehetők,	valamint	a	beépített	Helpdesk/hibajelentő funkció	segítségé-
vel	kollégáink	azonnal	segítséget	tudnak	nyújtani,	ha	problémába	ütközik	a	használat	során.	Ha	vál-
lalkozása	szeretne	a	kor	kihívásainak	megfelelő	informatikai	rendszert	bevezetni,	kérje	bemutatónkat	
vagy	ingyenes	igényfelmérésünket,	mely	révén	megoldási	javaslatot/árajánlatot	készítünk.

Szerver oldal:
• Ubuntu	Server
•	 Apache2	Web	Server
•	 PHP	5/MySql	Server
•	 SmartFox	server	-	include	RED5	stream	server
•	 Adobe	AMF	(Action	Message	Format)

Kliens oldal:
•	 Adobe®	AIR®	Runtime
•	 Adobe®	FLEX®/ActionScript3/JavaScript
•	MS	Visual	Studio	2005	(PDA)

Cégünk nagyobb referenCiái…

•	Mininform	Kft.
•	 Szegedi	Vásár-	és	Piacszervező	Kft.
•	 Szegedi	Közlekedési	Társaság
•	 HunSet	Gáz	Kft.
•	 Szeb-Gáz	Kft.

•	 Copy	Generál	Kft.
•	 ColorSztatik	EC.
•	 INFOtec	Kft.
•	 Number	One	Kft.
•	 SZISZ	Szeged	Kft.

•	 DVP-Deco	Kft.
•	 Árendás	Virág	Kft.
•	 HAÁSZ	Kft.
•	 Panzi-Pet	Kft.
•	 SILKO	Hygiene	Kft.
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