Katalog řešení

CMS CG
Informační systém pro skladbu a prodej produktů s redakčním systémem a podporou webu
pro Central Group a.s.
Společnost Central Group a.s. je
jedničkou na trhu nového bydlení
a nabízí největší výběr nových
bytů a domů v Praze. Význam a
oborové zaměření IS pro CG je
tedy blízko poptávaného systému.
Odpovídá technologie pro vývoj,
tedy vývojové prostředí .NET,
databáze PostgreSQL a MS SQL.

Určení:

Zakázkové řešení pro developerskou společnost Central Group a.s.

Instalace:

Central Group a.s., sídlo Praha

Klíčové vlastnosti: 



Možnost integrace izolovaných
aplikací a řešení jako jádro pro
další rozšiřování funkčnosti. Řeší
vznik a správu produktů
(nemovitostí), poskytuje data pro
prezentaci produktů na
internetových stránkách
společnosti.
Řešena je možnost přípravy
budoucích verzí dat o produktech,
stejně jako vedení logu kompletní
historie změn dat. Konzistenci dat
zajišťuje kaskáda podmínek a
rozhodovacích dialogů.
V rámci služeb je pak systém
průběžně doplňován o úpravy
například vyvolané legislativními
změnami.













tvorba produktů a správa produktů včetně detailních charakteristik a
možnosti kombinací jednotlivých typů produktů
evidence životního cyklu obchodního případu k jednotlivým produktům
včetně uchovávání historie a přípravě smluvních pokladů pro koupi či
rezervaci nemovitosti
časově verzované vybrané údaje o produktech (možnost přípravy dat do
budoucnosti)
hromadné operace nad vybranými produkty
správa partnerů s možností selektivního oslovení na základě jejich
preferencí a historie komunikace s partnerem
automatická tvorba elektronických katalogů nabídky
tvorba vlastních sestav nad aktuálními obchodními daty
správa a prezentace ceníků (tištěná i elektronická)
přímé propojení databáze produktů s redakčním systémem pro tvorbu
webové prezentace
automatická aktualizace informací na webových stránkách v pravidelných
intervalech i přímo spouštěná uživatelem
správa psaných a obrazových dokumentů (DMS)
synchronizace s ostatními IS u zákazníka
uživatelsky definované mailové notifikace
serverový scheduler s možností nastavení předdefinovaných událostí

Prostředí:

těžký klient, internet

Technologie:

klienti
vývojové prostředí
verzovací systém
databáze

Dimenze počtů
uživatelů:

řádově desítky, web pro cca 100.000 návštěvníků měsíčně

Podíl na projektu:

analýza, vývoj, nasazení, údržba, systémová podpora, aplikační podpora,
vzdálená správa, outsourcing, serverhousing

Win32 aplikace (.NET)
Visual Studio .NET
SubVersion
serverhousing PostgreSQL, komunikace MS SQL
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