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Szolgáltatásaink
Rendszerfelügyeleti
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hálózattelepítés,
rendszerintegráció
Web rendszerek
fejlesztése
Szoftverfejlesztés
Oktatás
Szaktanácsadás

A TwinNet Kft. 1997 szeptemberében magyar magánszemélyek által alapított
oktatási és informatikai vállalkozás, melynek fő tevékenységi területe
integrált informatikai rendszerek tervezése és üzemeltetése, hardver és
szoftver eszközök forgalmazása, szoftverfejlesztés, szakértői feladatok,
oktatási, informatikai tanácsadás, valamint tanfolyamok, továbbképzések és
előadások szervezése és lebonyolítása.
Az elmúlt években cégünk, több száz közintézmény informatikaiszámítástechnikai rendszerének tervezését, kivitelezését, beüzemelését
valósítottuk meg, továbbá az általunk kiépített rendszerek legtöbbjének
állandó felügyeletét, fejlesztését és karbantartását is ellátjuk.
Cégünk 1999 óta foglalkozik adminisztrációs, irányítási és döntéstámogató
szoftverek fejlesztésével elsődlegesen a közoktatás és a szakképzés területén,
de számos célszoftvert készítettünk az üzleti szférában tevékenykedő
partnereink számára is.
Az országban egyedülállóan innovatív, szakmai szerepet töltünk be az
oktatási szoftverrendszerek fejlesztése területén. Az általunk fejlesztett
szoftverek között megtalálható az @Napló elektronikus iskolai osztálynapló
program, a szakképzési folyamatokat támogató e-SZAKMA Moduláris
Szakképzési Szoftverrendszer, valamint az oktatási intézmények
vállalatirányítási (VIR) rendszereként funkcionáló, I3R Integrált Irányítási és
Információs Rendszer is. A TwinNet Kft. a fejlesztője az akkreditációval
rendelkező FÖKIR Iskolaadminisztrációs Rendszernek is, amelyet több száz
iskola használ az adminisztratív feladatainak hatékony támogatására.
Szoftvereink országosan megközelítőleg 400 oktatási-képzési intézményben
nyújtanak
hatékony
informatikai
segítséget
a
pedagógusok,
intézményvezetők munkájához.
Számos partnerünknek segítettünk a
TÁMOP ill. a TIOP pályázatainak megvalósításában.
Cégünk kiemelkedő jelentőséget tulajdonít partnerei folyamatos
elégedettségének, ezért ISO 9001:2001 minőségbiztosítási rendszert
működtet és tanúsít minden évben. Tagjai vagyunk az Informatikai
Vállalkozások Szövetségének (IVSZ), valamint a Magyar Szakképzési
Társaságnak (MSZT) is.
Arra törekszünk, hogy ügyfeleinkkel hosszú távú, valódi értékek nyújtásán
alapuló kapcsolatot alakítsunk ki, a kölcsönös érdekek mentén. Termékeinket
és szolgáltatásainkat minden esetben az ár, a minőség, a teljesítmény és az
igényeknek való megfelelőség figyelembe vételével ajánljuk, az intézmények
és vállalkozások anyagi lehetőségeihez illeszkedve!
Reméljük, hogy Önöket is hamarosan partnerink között üdvözölhetjük!

