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Sme konzultačno-technologická firma. Pomáhame zjednodušovať život
ľudí prostredníctvom budovania šikovných digitálnych služieb pre našich
klientov. Tvoríme prostredie, v ktorom sa stretávajú, navzájom inšpirujú a
profesionálne rastú špičkoví odborníci.
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Digitálne technológie menia fungovanie,
procesy a celé business modely. Nové
technologické firmy "disruptujú" celé
odvetvie. Sme našim zákazníkom
partnerom na tejto ceste, pomáhame im
byť viac inovatívni a agilní v reakciách na
tieto zmeny. Hľadáme s nimi príležitosti,
ako nové trendy využiť alebo ako rozšíriť
svoj biznis vďaka vystaveniu nových

Kvalitná realizácia webového projektu
vyžaduje zapojenie celej rady kompetencií:
návrh stratégie, design, vývoj, testovanie,
nasadenie, servis a zlepšovanie výkonnosti.
Špecialistov s týmito zručnosťami vieme
správne namiešať a všetko projektovo
odriadiť. Prečítajte si viac na
www.web-integration.info

produktov, platforiem a ekosystémov.

Žijeme v dobe zákazníka a zákazník žije
v dobe digitálnej. Rozhodovanie pri výbere
služby či produktu je stále viac
ovplyvňované tým, akú skúsenosť pri
interakcii s firmou zákazník urobí. Pokiaľ
doručíte tento „zákaznícky zážitok“
najlepší, vyhráte.
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Netrápte vašich zamestnancov
a obchodných partnerov používaním
neprehľadných a zložitých aplikácií. To,
aké nástroje využívajú vaši zamestnanci či
predajná sieť má priamy vplyv na
spokojnosť koncového zákazníka.
Investujete aj do ich skúsenosti, vyplatí sa
Vám to!

K našim riešeniam pristupujeme tak, aby
mali priamy a jasný dopad na konkrétnu
biznis hodnotu a plnili KPIs našich
zákazníkov. Najlepšie výsledky dosahujeme
v oblastiach podpory predaja (priamy predaj,
digitálna distribúcia, rozvoj a podpora
partnerskej siete), starostlivosti o zákazníkov
(budovanie vzťahu a zvyšovanie
spokojnosti) a zefektívňovania interných
procesov (automatizácia a integrácia,
digitalizácia interných agend).

Staviame úplne novú inovatívnu
platformu pre poskytovanie
úverov. Kompletný digitálny on-boarding
zákazníka je budúcnosťou nielen pre svet
finančných produktov.

Špecializujeme sa na oblasť práce
s data-intenzívnymi aplikáciami, ktoré
v „reálnom čase“ vizualizujú veľké dáta
tak, aby podporovali správne technické
alebo biznisové rozhodnutia.

Lifetrace je komplexný technický
monitoring systému nielen pre váš
portál, ale aj ďalšie podporné systémy.
Včas vás upozorní na možné problémy
so stabilitou, výkonom, rýchlosťou
odozvy alebo na iné ukazovatele.

sdp.lundegaard.eu
www.klustr.eu

React Union je súbor nástrojov a knižníc, ktoré
umožňujú vyvíjať moderné aplikácie postavené
na frameworku React spustenom nad
webovými CMS a ďalšími server-side
prostrediami. Projekt sme otvorili pre
vývojársku komunitu ako open source.
react-union.org
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Liferay patrí medzi najmodernejšie
portálové riešenia disponujúce celým
radom podporných funkcií na jednoduchú
prácu s webovým obsahom a jeho
zdieľaním. Spoločnosť Gartner už po
druhýkrát zaradila Liferay medzi
svetových lídrov Digital Experience
Plaftorms.
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AEM je komplexná platforma pre tvorbu
webových stránok a aplikácií. Osvojili
sme si kompetenciu správy tejto
platformy a realizovali na nej
medzinárodné projekty.
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Našim klientom prinášame odporúčanie
a metodiky v oblastiach stratégie
zamerané na Digital Customer Experinece,
produktové inovácie, nastavenie agilného
vývoja, zavedenie front-end stratégie,
implementáciu prístupu DevOps
a kontinuálnu integráciu.

Tvoríme interaktívne prototypy produktov,
aplikácií a portálov pre rýchle overenie
biznisové a technické prevoditeľnosti. Naši
dizajnéri pripravia vizuálny štýl a "pixel
perfect" grafiku. Realizujeme užívateľské
testovanie a výskumy použiteľnosti,
užitočnosti a prístupnosti. V rámci
softwarovej analýzy navrhujeme technickú
architektúru riešení.

Zákazníkom udržiavame a rozvíjame
nasadené riešenia, ponúkame garanciu
vyriešenia incidentu (SLA). V oblasti
servisu ponúkame technické konzultácie a
odporúčania optimalizácie behového
prostredia. Pre webové aplikácie
zaisťujeme webhosting – zdieľaný,
dedikovaný alebo v cloude. Pomáhame
definovať a dohliadať na dodávateľské
„multi vendor“ platformy.

Meriame a ladíme výkon online služieb
a webových riešení. Poskytujeme
kompletnú webovú analytiku, jej správnu
stratégiu, implementáciu aj interpretáciu a
reporting. Využívame platformy Google či
Adobe Analytics. Maximalizujeme
konverziu priebežným zlepšovaním UX a
neustálym overovaním formami
usertrackingu a A/B či multivariantného
testovania.

Vieme písať webový front-end moderne,
čisto a nezávisle na portálovej technológii
na všetkých hlavných webových
technológiách – Java, Microsoft.NET či PHP.
Zaistíme projektové riadenie vrátane
nasadenia agilnej metódy riadenia. Náš tím
Quality Assurance vykoná testovanie v
rôznych krokoch dodávky webového
riešenia .
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Futurama Business Park
Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8 – Karlín

Ponávka Business Centre
Škrobárenská 502/1
617 00 Brno – jih

Velké náměstí 1/3
Hradec Králové
500 03

Tel.: +420 222 253 015
Mail: info@lundegaard.eu

Tel.: +420 222 253 025
Mail: info@lundegaard.eu

Tel.: +420 222 253 032
Mail: info@lundegaard.eu
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Lundegaard Slovensko s. r. o.

Pobočka Lundegaard a.s.

Letná 45
040 01 Košice – Staré Mesto

Josephsplatz 8
90403 Nürnberg
Bundesrepublik Deutschland

Tel.: +421 552 400 094
Mail: info@lundegaard.eu
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