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Jsme konzultačně-technologická firma. Pomáháme zjednodušovat lidem
život prostřednictvím budování chytrých digitálních služeb pro naše
klienty. Tvoříme prostředí, ve kterém se potkávají, navzájem inspirují a
profesně rostou špičkoví odborníci.
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Digitální technologie mění fungování,
procesy i celé business modely. Nové
technologické firmy "disruptují" celé
odvětví. Jsme našim zákazníkům
partnerem na této cestě, pomáháme jim
být více inovativní a agilní v reakcích na
tyto změny. Hledáme s nimi příležitosti, jak
nové trendy využít nebo jak rozšířit svůj
byznys díky vystavění nových produktů,

Kvalitní realizace webového projektu
vyžaduje zapojení celé řady kompetencí:
návrh strategie, design, vývoj, testování,
nasazení, servis a zlepšování výkonnosti.
Specialisty s těmito dovednostmi umíme
správně namíchat a vše projektově odřídit.
Přečtěte si více na
www.web-integration.info

platforem a ekosystémů.

Žijeme v době zákazníka a zákazník žije
v době digitální. Rozhodování výběru
služby či produktu je stále více
ovlivňováno tím, jakou zkušenost při
interakci s firmou zákazník udělá. Pokud
doručíte tento „zákaznický zážitek“
nejlepší, vyhrajete.
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Netrapte vaše zaměstnance a obchodní
partnery používáním nepřehledných
a složitých aplikací. To jaké nástroje
využívají vaši zaměstnanci či prodejní síť
má přímý vliv na spokojenost koncového
zákazníka. Investujete i do jejich
zkušenosti, vyplatí se Vám to!

K našim řešením přistupujeme tak, aby měla
přímý a jasný dopad na konkrétní byznys
hodnotu a plnila KPIs našich zákazníků.
Nejlepších výsledků dosahujeme v
oblastech podpory prodeje (přímý prodej,
digitální distribuce, rozvoj a podpora
partnerské sítě), péče o zákazníka (budování
vztahu a zvyšování spokojenosti) a
zefektivnění interních procesů
(automatizace a integrace, digitalizace
interních agend).

Stavíme zbrusu novou inovativní
platformu pro poskytování
úvěrů. Kompletní digitální on-boarding
zákazníka je budoucností nejen pro svět
finančních produktů.

Specializujeme se na oblast práce
s data-intenzivními aplikacemi, které
v „reálném čase“ vizualizují velká data
tak, aby podporovala správná technická
nebo byznysová rozhodnutí.

Lifetrace je komplexní technický
monitoring systému nejen pro váš
portál, ale i další podpůrné systémy.
Včas vás upozorní na možné problémy
se stabilitou, výkonem, rychlostí odezvy
nebo na jiné ukazatele.

www.klustr.eu

sdp.lundegaard.eu

lundegaard.eu

React Union je soubor nástrojů a knihoven,
které umožňují vyvíjet moderní aplikace
postavené na frameworku React spuštěných
nad webovými CMS a dalšími server-side
prostředími. Projekt jsme otevřeli pro
vývojářskou komunitu jako open source.
react-union.org
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Liferay patří mezi nejmodernější
portálová řešení disponující celou řadou
podpůrných funkcí pro jednoduchou práci
s webovým obsahem a jeho sdílením.
Společnost Gartner již podruhé zařadila
Liferay mezi světové leadery Digital
Experience Plaftorms.
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AEM je komplexní platforma pro tvorbu
webových stránek a aplikací. Osvojili
jsme si kompetenci správy této
platformy a realizovali na ní
mezinárodní projekty.
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Našim klientům přinášíme doporučení
a metodiky v oblastech strategie zaměřené
na Digital Customer Experinece, produktové
inovace, nastavení agilního vývoje,
zavedení front-end strategie,
implementace přístupu DevOps
a kontinuální integrace.

Tvoříme interaktivní prototypy produktů,
aplikací a portálů pro rychlé ověření
byznysové a technické proveditelnosti.
Naši designéři připraví vizuální styl a "pixel
perfect" grafiku. Realizujeme uživatelská
testování a výzkumy použitelnosti,
užitečnosti a přístupnosti. V rámci
softwarové analýzy navrhujeme
technickou architekturu řešení.

Zákazníkům udržujeme a rozvíjíme
nasazené řešení, nabízíme garanci
vyřešení incidentu (SLA). V oblasti servisu
nabízíme technické konzultace a
doporučení optimalizace běhového
prostředí. Pro webové aplikace zajišťujeme
webhosting – sdílený, dedikovaný nebo v
cloudu. Pomáháme definovat a dohlížet
dodavatelské „multi vendor“ platformy.

Měříme a ladíme výkon online služeb
a webových řešení. Poskytujeme
kompletní webovou analytiku, její správnou
strategii, implementaci i interpretaci a
reporting. Využíváme platformy Google či
Adobe Analytics. Maximalizujeme konverzi
průběžným zlepšováním UX a neustálým
ověřováním formami usertrackingu a A/B
či multivariantního testování.

Umíme psát webový front-end moderně,
čistě a nezávisle na portálové technologii na
všech hlavních webových technologiích –
Java, Microsoft.NET či PHP. Zajistíme
projektové řízení včetně nasazení agilní
metody řízení. Náš tým Quality Assurance
provede testování v různých krocích
dodávky webového řešení.
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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

Company/Lundegaard
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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