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Bemutatkozás
Trilobita Informatics Excl. Co. Efficient Information Technology

A Trilobita Zrt. 1997-es alapítása óta a magyarországi közép- és nagyvállalatok meghatározó megoldás szállítójaként
működik. Munkánk során a kezdetektől vezérelvként követtük a hatékonyság, precizitás és minőség-orientáltság hármast.
Működésünk meghatározó alapelemeként tekintünk az általunk választott technológiák és alkalmazott módszertanok
integrált összességére.
Saját projekt módszertanunk a biztosíték arra, hogy az általunk vezetett projektekben minden egyes lépés - a kezdeti igény
meghatározástól a projekt lezárásáig - tervezett és dokumentált.
Kiemelt kompetenciáink közé tartoznak a nagyvállalati iratkezeléshez kapcsolódó mindent lefedő dokumentum
menedzsment és iratkezelő megoldások, projekt és munkafolyamat kezelő rendszerek, jutalék menedzsment
alkalmazások, valamint az egyedi iparági megoldások.
Cégünk 2010 óta sikerrel vesz részt különböző kutatás-fejlesztési projektekben, akár projektrésztvevőként, konzorcium
vezetőként vagy beszállítóként.
Projektjeink során több száz alkalmazás mozaikunkra támaszkodva olyan egyedi rendszereket alakítunk ki, melyek
alkalmasak az adott vállalatnál, szervezetnél felmerülő igények legteljesebb lefedésére, a projekt fókuszát képező
munkafolyamatokhoz kapcsolódó feladatok információ technológiai oldalról történő lehető leghatékonyabb
megtámogatására.
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Tervezzen velünk IT projektjeiben!
Üzleti együttműködés kölcsönös bizalomra alapozva

Tervezés

Koncepció készítés

Bevezetés

Fejlesztés

Támogatás

Munkatársaink segítségével a legkülönbözőbb informatikai megoldásokat is megvalósíthatja. Már az első
projekt ötlettől szorosan együttműködve a tervezés, fejlesztés, tesztelés és bevezetés során mindvégig
támogatjuk Önt.
Projektjeink során mindig nagy hangsúlyt fektetünk az üzleti problémák megoldására és a hatékony munka
támogatására.
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Üzleti területek, kompetenciák
Felhasználási területek és projekt lehetőségek

Dokumentum menedzsment
Dokumentumok, bizalmas iratok tárolása és
kezelése közép- és nagyvállalati környezetben

Projekt menedzsment
Projektekhez kapcsolódó dokumentumok egységes
tárolása és kezelése, projekt portfólió
menedzsment

Üzleti folyamatok menedzsmentje
Üzleti folyamatok kezelése munkafolyamat és
ticketing megoldásokkal támogatva

Cégcsoport szintű megoldások
Egységes szoftver-megoldások cégcsoportok
részére a közös erőforrások és tárhelyek
megosztásából fakadó előnyök kihasználásával

Ergonómia és hatékonyság
Megoldásaink kialakításánál elsődleges szempont a
hatékony munkavégzést támogató,
felhasználóbarát felületek kialakítása.

Tanúsított iratkezelés
Egységes iratkezelési sztenderdek megvalósítása
közigazgatási környezetben (is).

Trilobita Informatikai Zrt.
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Megoldások
Informatikai megoldások minden üzleti problémára

Dokumentum, irat- és ügykezelés –

tárolás, menedzsment, archiválás
•

Üzletkritikus dokumentumok kezelése – BCP, DRP,

•

Marketing automation

riadólánc, incidens menedzsment
•

Procurement Portal Solution

•

Menedzsment Dashboard megoldások – KPI mutatók,
üzleti riportok

•

Munkafolyamat kezelés és ticketing megoldások

•

Jutalék menedzsment és partnerkezelő megoldások

CRM és kampány menedzsment megoldások – SFA,

•

Iparág specifikus megoldások (Corporate Channel – elearning videó portál, Kiadói és terjesztési megoldások
stb.)

•

Kutatás-fejlesztési

projektek

–

Biológiai

kutatás,

Fenntartható fejlődés, Gyártás-támogató technológiák
•

Egyedi informatikai fejlesztések, szolgáltatások
Trilobita Informatikai Zrt.
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Alkalmazás-fejlesztés és -bevezetés
Trilobita Informatikai Zrt.. A vezető információs technológia

•

Termékbevezetés

közepes

és

nagyvállalati

környezetben

egyaránt
•

Termékbevezetés egyedi kiegészítő funkciók, modulok és/vagy
interfészek fejlesztésével

•

Egyedi

fejlesztési

projektek

speciális

iratkezelési

igények

iratkezelési

igények

lefedésére - részleges megoldásszállítás
•

Egyedi

fejlesztési

projektek

speciális

lefedésére - átfogó megoldásszállítás
•

Szolgáltatás alapú iratkezelési megoldásszállítás

•

Informatikai, tanácsadási szolgáltatások nyújtása

Trilobita Informatikai Zrt.
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Kiemelt referenciák
Nagyvállalati referenciák minden üzleti területről

OTP Bank Nyrt.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Bevezetett megoldás:
TriDoc enterprise Irat- és ügykezelő
megoldás

Bevezetett megoldás:
Jutalék menedzsment megoldás

07

Kiemelt referenciák
Nagyvállalati referenciák minden üzleti területről

MVM Informatika és Paks II

Richter Gedeon Nyrt.

Bevezetett megoldás:
TriDoc enterprise Irat- és ügykezelő
megoldás

Bevezetett megoldás:
TriDoc enterprise Irat- és ügykezelő
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Kiemelt referenciák
Nagyvállalati referenciák minden üzleti területről

TriGránit Fejlesztő Zrt.

Magyar Lapterjesztő Zrt.

Bevezetett megoldás:
TriDoc enterprise Irat- és ügykezelő
megoldás

Bevezetett megoldás:
TriDoc enterprise Irat- és ügykezelő
megoldás

09

További referenciák
Kiemelt ügyfelek, több éves együttműködés

ECSEL JU
Céginformáció: EU projektkoordinátor
Brüsszeli székhellyel
Bevezetett megoldás: Projekt alapú
dokumentum menedzsment megoldás

LAPCOM
Céginformáció: Országos lapkiadó vállalat
Bevezetett megoldás: Kiadói és terjesztési
rendszer

Bank of China
Céginformáció: Bank
Bevezetett megoldás: Dokumentum
menedzsment megoldás

Aquaworld Zrt.
Céginformáció: Szálloda és élményfürdő
Bevezetett megoldás: Dokumentum
kezelő megoldás
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Folyamatban lévő projektek
Trilobita Informatikai Zrt. A vezető információs technológia

• OTP Bank Nyrt.: Integrált iktató rendszer

kiterjesztése
• Linamar

Hungary

Zrt.:

TriDoc

standard

megoldás UPGRADE

• DocuBank

secure

document

cloud

–

nemzetközi szolgáltatás bevezetése

Trilobita Informatikai Zrt.
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Alkalmazott technológia
Platform-, adatbázis- és megjelenítés független technológia

•

Java J2EE Business Layer Technology – Oracle JDeveloper

•

Web service, XML and JSON Based Communication Technology Oracle XMLDB, Microsoft SQLXML

•

Responsive

HTML5

Front-End

Technology

–

Sencha

GXT

Application Framework, BV-Touch Framework
•

Pure Database Technology – Oracle RDBMS, Microsoft SQL Server

•

SOA Application Integration Technology – IBM Websphere, Oracle
Weblogic

•

BV-AIF Application Integration Framework

Trilobita Informatikai Zrt.
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Platform független technológia
Platform, adatbázis és megjelenítés független technológia

Támogatott operációs rendszerek (szerver oldal):
•

Linux (RHEL), Windows, Mac OS

Támogatott adatbázis szerverek:
•

Oracle, MSSQL, MySQL, DB2 stb.

Támogatott alkalmazás szerverek:

•

Glassfish, Apache Tomcat, WebSphere, WebLogic stb.

Kliens oldali követelmény: böngésző

Támogatott böngészők:
•

Edge, IE, Chrome, Mozilla Firefox, Safari stb.

Támogatott mobil platformok (tablet, okostelefon):

•

Android, iOS

Trilobita Informatikai Zrt.
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Integrált framework kezelés
Érje el a rendszert bármely típusú felületen

Mobil platformok támogatása
Célzott munkavégzés hatékony
támogatása
Testreszabható UI

Magas szintű böngésző támogatás
Összetett munkafolyamatok
hatékony támogatása
Robusztus, megbízható
technológia

Integrált framework kezelési technológiánknak köszönhetően a szállított rendszer több keretrendszer
párhuzamos támogatására is alkalmas.
Legújabb Multi-Screen technológián alapú keretrendszerünket elsősorban a rendszereinket egy-egy célművelet
elvégzésére, akár távolról is használni kívánó felhasználóinknak ajánljuk, míg Basic BV-AIF technológián alapuló
keretrendszerünk az asztali gépen történő, összetettebb folyamatokon alapuló munkavégzést támogatja hatékonyan.
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Több képernyős támogatás
Érje el a rendszert bármely típusú felületen

RTL

Az alkalmazott HTML5 technológiának és keretrendszernek köszönhetően megoldásaink tableten, mobilon és
desktop alkalmazásként egyaránt használhatók!
Támogatott platformok: Windows, Macintosh, Linux, Android, iOS
Támogatott böngészők: Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, Edge
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Megbízhatóság és adatbiztonság
Védje adatait és iratait a jogosulatlan hozzáférésektől

Az adatok és információk biztonsága
érdekében megoldásaink támogatják a
két-faktoros, TOTP hardver vagy
mobil token alapú hozzáférést
valamint az AES 256 bites titkosítását.

A szerver és a kliensek közötti
kommunikáció HTTPS alapú.

LDAP/AD
AES 256

HTTPS

TOTP

Trilobita Informatikai Zrt.

Kapcsolat
Trilobita Informatikai Zrt.

Wágner Diána
Kereskedelmi és marketing igazgató
Mobil: +36 20 962 9822
E-mail: diana.wagner@trilobita.hu

