XSORT
WEB STUDIO

Soluții digitale 

p-u afacerea modernă

www.xsort.md

support@xsort.md

+373 (22) 800-408

+373 (68) 203-242

Despre noi
„Xsort Web Studio” este o companie care mereu are soluția potrivită pentru afacerea de succes. Putem dezvolta cât landing-uri simple și aplicații mobile, atât și
aplicații web individuale. Capacitatea de a dezvolta astfel de proiecte web ne-a adus:

12+

14+

350+

820+

State partenere

Ani de experiență

Clienți fericiți

Proiecte de succes

care și până acum, rămân clienții

în domeniul dezvoltării IT

care au decis să coopereze

dintre care o mare parte, sunt de

cu noi repetat

la pertenerii noștri frecvenți

noștri frecvenți

Colaborând cu noi, obțineți:

Un partener de încredere

Plan de lucru detaliat

Perfecționismul în detalii
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Termeni și date stabilite exact

Suport tehnic puternic

Proiect finisat la cheie

+373 (22) 800-408

+373 (68) 203-242

support@xsort.md

www.xsort.md

Metodele noastre

Principiile pe care le urmăm atunci când dezvoltăm un proiect

Dezvoltarea site-ului web care aduce rezultate pozitive
pentru client
Este în interesul nostru să dezvoltăm un site web eficient, care să vă poată
aduce un venit majorat, pentru că doar în acest caz putem discuta despre o
colaborare roditoare îndelungată.

Termeni și date fixe
Pentru fiecare etapă de dezvoltare, acordăm cu dvs. data exactă de finalizare.
Acest lucru funcționează corect numai dacă clientul poate răspunde rapid la
mesajele și solicitările noastre.

Prețul exact pentru lansarea proiectului

Soluționare individuală

După ce am clarificat toate detaliile de care avem nevoie, vă putem anunța
costul exact al lucrărilor de care este nevoie să fie efectuate pentru lansarea
proiectului/site-ului dumneavoastră.

Propunem soluții individuale pentru a îmbunătăți afacerea dvs.  
Configurarea panoului de administrare al site-ului se execută individual. Dacă
este necesar, oferim instruire privind utilizarea acestuia.

Suport activ al produsului web
Chiar și după lansarea proiectului dvs, noi oferim îmbunătățiri utile, care îl vor
ajuta pe acesta să devină perfect.
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Servicii
Oferim servicii IT eficiente, de înaltă calitate pentru dvs. și afacerea dvs. Pentru a furniza aceste servicii, noi utilizăm experiența acumulată pe parcursul a multor
ani de cooperare în domeniul IT. Veți fi plăcut surprins când veți vedea rezultatul cooperării noastre!

Dezvoltarea Web

Digital design / Web design

Promovare și SEO

 Site-uri we

 UX/UI desig

 SEO-audiere, optimizarÉ

 Aplicații we

 Logo desig

 SMM, SMO promovarÉ

 Business și servicii we

 Design de ilustrații / bannere /

 Publicitate contextualÝ

 Aplicații mobile
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IT

 Proiectarea site-ulu
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 Server pentru portaluri web complexÉ

E

 Elaborarea actului de Sarcini Te
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 Soluții individualÉ
 Scrierea și traducerea textelor

k

 Bac up de date
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O parte din lista potențială al funcționalului suplimentar pentru site-ul dvs

Integrarea 1c

Integrarea băncilor (MAIB, Victoriabank, MICB)

Conectarea plăților online (PayNet, Yandex, PayPal)

Integrarea CRM
— Features

Conectarea 

funcționalului suplimentar

Optimizarea SEO - bază

SMS-notificări și înregistrare

Integrarea serviciului “Rezervare Online”

Doriți să porniți un propriu online magazin sau portal de servicii?

Haideți să începem colaborarea!
Trimiteți rechizitile companii dvs. pe support@xsort.md și noi vă vom acorda
contractul de colaborare pentru dezvoltarea site-ului.

Dezvoltarea cabinetului de utilizator

Conectarea panelei administrative individuale

Proiectarea UX/UI și Web Design

Începe colaborarea
Schimb de date prin API

Faceți cunoștință cu lista completă a funcționalului suplimentar aici.

Integrarea serviciilor externe

Înregistrarea rapidă (doar completarea câmpului “E-mail”)
Conectarea limbilor adăugătoare pentru site

Calculatorul
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Etapele de dezvoltare

1

Completarea briefului

4

Semnarea contractului si achitarea
avansului

Instrucțiuni pas cu pas pentru dezvoltarea proiectului de succes

Clientul completează un scurt brief pe site-ul nostru
xsort.md/ro/brief, descriindu-și astfel proiectul într-o
teză.

2

Evaluare si ofertă comercială

5

Colectare conținutului

Când părțile s-au înțeles asupra unei oferte comerciale
și sunt gata să înceapă cooperarea, se încheie un
contract și se efectuează un avans (50%) din partea
clientului.

7

Designul paginii de start/principale
După aprobarea prototipului UX, designerii noștri încep
să dezvolte stiluri și să adauge elemente UI pe pagina
principală a site-ului, după care acesta este înaintat
Clientului spre aprobare.
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8

Studiem scurtul brief completat de Client, organizăm o
ofertă comercială și întocmim un cost estimativ al
proiectului.

Această etapă este realizată de către Client, pe baza
planului de conținut întocmit de Antreprenor

Design-ul paginilor de bază și 

al restului de pagini
Următorul pas, după confirmarea paginii principale,

designerii încep să dezvolte designul tuturor celorlalte
pagini ale proiectului.

3

Studierea Sarcinii Tehnice
Efectuăm o analiză amănunțită a sarcinii tehnice al
clientului și anunțăm costul exact al proiectului. În
cazul în care clientul nu dispune de o sarcină tehnică,
noi oferim un serviciu separat pentru pregătirea
acesteia. În continuare, vom scădea costul acestui
serviciu din costul total al proiectului.

6

Pregătirea prototipului site-ului web

9

Dezvoltarea site-ului — Front-end

Pe baza conceptelor dvs., designerii vă analizează
publicul țintă, meditează asupra User Flow și
implementează un prototip UX al site-ului dvs.

Dezvoltatorii noștri traduc designul aprobat în cod

folosind tehnologii moderne, făcându-l în același timp
pe deplin adaptiv pentru dispozitivele mobile.

+373 (22) 800-408 +373 (68) 203-242

support@xsort.md

www.xsort.md

Etapele de dezvoltare - Partea 2

10
13
16

Programare - Dezvoltarea Back-end
Programarea site-ului și crearea panoului administrativ
convenabil pentru a-l gestiona.

Găzduire și domeniu
Vă conectăm domeniul, configuram hosting-ul la cheie
și implementăm site-ul dvs. pe acesta. (Serverele Xsort
îndeplinesc standardele europene de calitate Tier 3)

Predarea proiectului si plata finală
Următoarea etapă este semnarea certificatului de
finalizare și plata sumei rămase pentru proiect.

11
14
17

12

Completarea site-ului cu conținut
Completăm site-ul cu conținutul oferit de către dvs.
astfel încât acesta să pară complet încă la prima
lansare.

Optimizare SEO de bază
Înregistrăm site-ul dvs. în motoarele de căutare
(Google, Yandex) și realizăm optimizarea seo de bază a
acestuia.

Transferul acceselor
Clientul primește toate datele și parolele proiectului.

15
18

Testarea site-ului
În această etapă, se efectuează testarea amănunțită a
activității de adaptabilitate, încărcare și trimitere a
formularelor de site. În caz că este necesar, site-ul este
actualizat

Instrucțiuni de site
Pregătim instrucțiuni pentru lucru în panoul de
administrare al site-ului și dezvoltarea întregului
proiect.

Suport și întreținere
Oferim Clientului o lună de suport tehnic. În acest timp
noi gratuit rezolvăm toate erorile găsite de către Client.
După aceea, Clientul procură numărul de ore necesare
pentru suportul tehnic, pentru dezvoltarea ulterioară a
produsului.

Trimiteți acum un mesaj cu textul „Secret” la adresa support@xsort.md și obțineți o reducere la dezvoltarea actului de Sarcini Tehnice
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Partenerii noștri
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— Portofoliu

Proiectul GoodYear - Tris Auto
Am dezvoltat un magazin online pentru compania “Tris Auto”. “Tris Auto”
lucrează în domeniul auto din anul 1996 și este reprezentantul oficial al brandurilor GoodYear, Hankook, Toyo Tyres în Republica Moldova.
Funcționalul suplimentar conectat:
Integrarea CRM

Conectarea limbilor
adăugătoare pentru site

Integrarea 1c
Dezvoltarea cabinetului de
utilizator
Integrarea serviciilor web
externe
Site: trisauto.md

Termeni: 3 luni

Integrarea serviciului 

“Rezervare Online”
Dezvoltarea panoului
administrativ individual

oriți să porniți un propriu online magazin sau portal de servicii?

Haideți să începem colaborarea!

D

Trimiteți rechizitile companii dvs. pe support@xsort.md și noi vom acorda
contractul de colaborare pentru dezvoltarea site-ului web.
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Proiectul Jucarenia/Crafti/Livra
Un grup de site-uri de magazine online pentru cel mai mare distribuitor cu
rețeaua de magazine prin toată Moldova, axat pe vânzarea îmbrăcămintei și
jucăriilor pentru copii, precum și produselor de papetărie.
Funcționalul suplimentar conectat:
Integrarea CRM
Dezvoltarea panoului
administrativ individual
Dezvoltarea cabinetului de
utilizator

Conectarea limbilor
adăugătoare pentru site
Integrarea 1c
Integrarea băncilor (MAIB,
Victoriabank, MICB)

Integrarea serviciilor web
externe
Site: livra.md

Termeni: 5 luni
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Proiectul Realist Estate Agency
Acesta este un site web corporativ unde agenții imobiliari din Realist prezintă
obiecte imobiliare spre vânzare, precum și serviciile lor. Agenția imobiliară
Realist este o echipa de experți cu peste zece ani de experiență regională și
internațională. Ei mereu au opțiunea potrivită.
Funcționalul suplimentar conectat:
Integrarea CRM
Dezvoltarea panoului
administrativ individual
Integrarea serviciilor web
externe
Site: realist.md

Conectarea limbilor
adăugătoare pentru site
Integrarea serviciului 

“Rezervare Online”
Integrarea 1c

Termeni: 3 luni
oriți să porniți un propriu online magazin sau portal de servicii?

Haideți să începem colaborarea!

D

rimiteți rechizitile companii dvs. pe support@xsort.md și noi vom acorda
contractul de colaborare pentru dezvoltarea site-ului web.
T
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Proiectul TaskDesk
TaskDesk este o platformă care ajută ca angajatorii și muncitorii să se
găsească rapid pentru a rezolva diverse sarcini. Toate sarcinile angajatorilor
sunt împărțite și sortate după categorii și subcategorii, în funcție de domeniul
de activitate.
Funcționalul suplimentar conectat:
Integrarea CRM

Conectarea limbilor
adăugătoare pentru site

Dezvoltarea panoului
administrativ individual
Dezvoltarea cabinetului de
utilizator
Site: taskdesk.md

Integrarea serviciilor web
externe

Termeni: 2 luni
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— tehnologii

Tehnologii moderne pentru o dezvoltare eficientă
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Haideți să începem

colaborarea noastră
+373 (22) 800-408

www.xsort.md

@Xsort

+373 (68) 203-242

support@xsort.md

@Xsort_Bot

