Egyéb tanácsadási szolgáltatásaink
Projektvezetés
Ügyfeleink részére professzionális projektvezetői szolgáltatásokat nyújtunk a következő
területekre specializálva:

Bankkártya üzletág, ezen belül is:

 Kártya kibocsátás és elfogadás, kártyarendszerek kiépítése
 ATM és POS hálózatok kiépítése
 Migráció
 Chipkártya bevezetés, EMV
Informatikai biztonsági projektek
Projektvezetési tevékenységünk során – amennyiben erre vonatkozó egyedi elvárás nem
mutatkozik – saját belső módszertanunkat használjuk, elsősorban a Prince 2 és PMBoK
módszertanokra alapozva.

Szoftverfejlesztés
Kollégáink számottevő tapasztalattal rendelkeznek egyedi alkalmazások fejlesztése területén is,
többek között az alábbi területeken:

Adatbázis tervezés és fejlesztés
Web alapú alkalmazások
Mid-range alkalmazásfejlesztés
Fejlesztési platformok és nyelvek

iSeries (AS/400) rendszereken RPG, RPGLE, Cobol, CL, CLLE programozási nyelveken,
DB2 beágyazott SQL támogatással

Oracle, PL/SQL, Oracle Application Server, MySQL, MS SQL
Számos OLAP platform (Oracle/Hyperion, MS SQL Analysis Services)
A fejlesztések jellemző területei és céljai

Banki számlavezető rendszerek
Tranzakció-kezelő rendszerek
Kártyakezelő (CMS) rendszerek
Verziókövetés és -kezelés
Minőségirányítás, tesztelés
Minőségbiztosítási tevékenységünk keretein belül bevezetésre váró, illetve már bevezetett megoldások, rendszerek tesztelését, újratesztelését végezzük. Szakértőink jártasak a kártyatársaságok
(MasterCard, Visa, AMEX, stb.) által támasztott követelmények tesztelésében, a kártyatársaságok
által használt és előírt tesztelési eszközök használatában. Tanácsadóink az elmúlt években számos
technikai megoldást teszteltek, és több ízben vettek részt a kártyatársaságok hivatalos minősítési
eljárásaiban több jelentős nemzetközi Ügyfélnél (issuing and acquiring certification).
Tesztelési módszertanunk és eszközeink elsősorban a bankkártya területre fókuszálnak, de más
területeken is végzünk speciális teszteléseket, elsősorban a kapacitáskezeléssel kapcsolatban.
Több helyen végeztünk már tranzakciós és nyilvántartási rendszerekkel kapcsolatos stretch és
volume teszteket különböző rendszerek teljesítményjavítási projektjeinek részeként.

Változásmenedzsment (BPR)
Kollégáink jelentős tapasztalati háttérrel rendelkeznek informatikai változáskezelési folyamatok
kialakításában, a változáskezelést megvalósító szoftverek bevezetésében is.
Munkatársaink részt vettek több változáskezelési projektben:

AperSky Tanácsadó Kft.
Iroda:
Telefon:
E-mail:
Web:

1053, Budapest, Veres Pálné u. 4-6.
+36 1 781 2210
info@apersky.com
www.apersky.hu
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Üzleti folyamatok újratervezése és a változások bevezetése
Informatikai változáskezelés és kontroll szabályozási környezetek kialakítása (ITIL és CobIT)
 Informatikai változás- és verziókezelési szoftverek bevezetése (Aldon, SVN, CVS, SourceSafe)
Szakértőink közül többen szakirányú ITIL képesítéssel is rendelkeznek.
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