
Szolgáltatás – bemutatás

Napjainkban, az újabb és újabb fejlesztések szélvészként 
előbukkanó korában, könnyű elveszni a technológiában és 
szem elől téveszteni az igazi üzleti célt. Nálunk a CLARMONT 
Information Systems Kft.-nél, az első az üzleti eredmény. 
Consulting csapatunk a legmegfelelőbb technológiákat 
és eljárásokat ajánlja, hogy a kívánt cél megvalósuljon. Az 
egyedi fejlesztési projektjeink során rendületlenül hiszünk a 
szabványos, objektum-orientált technológiák előnyeiben.

Cégünk filozófiája és küldetése:
„ E-volution: Professzionális megoldások 
szolgáltatása a világ igazi üzleti kihívásaira ”

Főbb tevékenységeink
¢ Komplex egyedi szoftver-rendszerfejlesztés  
¢ Near-line Archiválási Rendszerek fejlesztése
¢ Tanácsadás 
¢ Alkalmazásfejlesztés és tervezés 
¢ Rendszerintegráció és Internet integráció
¢ Üzleti Intelligencia (BI) Rendszerek fejlesztése   
¢ e-Business stratégia és kivitelezés
¢ Informatikai rendszertervezés, összekapcsolt 

rendszerkoncepció készítés- és projekt menedzsment   
¢ „WEB site and content” menedzsmenttervezés és 

fejlesztés 

Termékeink

A Vállalat

- Dokumentum Menedzsment Rendszer

- Üzleti Adatbázis Archiváló Rendszer

- E-mail Archiváló Rendszer

- Audió/Videó Archiváló Rendszer

- Wflow Menedzsment Rendszer

- Riport és Adatanalízis Rendszer

- Vállalati Kontrolling Rendszer

- Közigazgatási és Felsővezetői Értekezleteket 
 Online Levezető Rendszer
- Költségvetési Pénzügyi Egyeztető Rendszer

“ Testre  szabot t  

megoldások ”

Bevezetés

A  CLARMONT Information Systems Kft. 100%-
ban magántulajdonú cég. Székhelyünk Budapesten, 
Magyarországon, Közép Európában található, kelet és nyugat 
határán. Elhelyezkedésünk a budai hegyek lábánál ideális 
környezetet biztosít a nyugodt, alapos munkához.

Tevékenységünk fõbb területei a rendszer integráció és 
egyedi szoftverek fejlesztése, IT outsourcing, professzionális 
tanácsadás és tervezési szolgáltatások összetett IT 
beruházások vezetéséhez, valamint teljes rendszer 
koncepció, fejlesztés és tervezés különleges feladatokhoz 
vagy a rendszerek általános felújításához.

A CLARMONT Information Systems Kft. egyedi szoftver 
megoldásokra és összetett rendszerek fejlesztésére 
koncentrál.

Stratégiai partnerei vagyunk számos, világ szinten vezető 
cégnek azért, hogy ügyfeleink igényeinek széles skáláját 
képesek legyünk kielégíteni.

Szolgáltatásaink lefedik a teljes életciklust, a rendszerek 
tervezésétõl és informatikai elemzésétõl, banki 
szolgáltatások, automatizált jogosultságellenõrzés és 
archiváló rendszereken keresztül az eladásig, üzembe 
helyezésig, távolsági menedzselésig és karbantartásig. Ezen 
kívül versenyképes és folyamatos professzionális tanácsadási 
szolgáltatást nyújtunk az üzletkötéstõl a karbantartásig.

Szakértõink magas szintû tudása és azok folyamatos, 
professzionális képzése és fejlõdése kulcsszerepet játszik 
ügyfeleink és partnereink elégedettségében.



Teljes körű szolgáltatások
Rendszerintegrációs szolgáltatásaink a következő 
területekre terjednek ki:

¢ Integrált vállalatirányítási és vezetői rendszerek

¢ E-business megoldások, üzleti intelligencia (BI) 
rendszerek

¢ Professzionális igényfelmérés, rendszertervezés IT 
beruházásokhoz

¢ Kommunikációs és IT infrastruktúratervezés, 
rendszerkapcsolat koncepciók kidolgozása

¢ Professzionális integrált adat-, audiovizuális-, 
dokumentum-, és kép near-line archiválási megoldások

¢ Nagy kapacitású háttértároló rendszerek rendszerbe 
integrálása (NAS, SAN, MAN, SWAN, stb.)

¢ Szoftver és hardver integráció

¢ Automatizált azonosító, beléptető rendszerek és 
technológiák (Chip-kártya és  biometrikus rendszerek)

¢ Ipari eljárásokat megjelenítő rendszerek, intelligensen 
központosított ellenőrző rendszerek

¢ Komplex egyedi szoftverfejlesztés és továbbfejlesztés

¢ Objektumorientált szoftverkomponensek fejlesztése

¢ Professzionális IT projektmenedzsment

¢ Hálózati biztonság

Technológiai Szakértelem

A technológiai fejlődés hasonló a divathoz abban az értelemben, 
hogy mindig a legújabb trend kapja a legtöbb figyelmet, de aztán 
az is háttérbe szorul, ha valami új jelenik meg. A CLARMONT-
nál nem hagyjuk magunkat ilyesmivel befolyásolni, minket 
igazából az érdekel, hogy mi az, ami legjobban megoldja a 
felmerülő problémákat. Ezért is van széleskörű tapasztalatunk 
a legkülönfélébb platformokon. Mi nem erőltetjük egy 
bizonyos technológia felhasználását, hanem azzal dolgozunk 
megbízónkkal együtt, hogy a legoptimálisabb és legbiztosabb 
megoldást találjuk meg.

Alkalmazott technológiáink

Célplatformok
¢ Win32 (Windows NT, Windows 2000/XP)
¢ Linux, SUN Solaris, és más UNIX platformok (true64, stb)
¢ Java alapú, platform-függtelen megoldások

Elosztott, komponens alapú fejlesztés
¢ J2EE (Java 2 Enterprise Edition )
¢ CORBA

Objektum orientált tervezés és fejlesztés
¢ USE CASE modellezés, UML, Unified Process

Objektum orientált programozás
¢ Java, C++

N-Tier (Middleware) fejlesztői technológiák:
¢ .NET frameworks ,Sun ONE (STUDIO) frameworks
¢ COM+ alapú technológiák, XML & EDI alapú technológiák

Általános fejlesztői technológiák
¢ SSL, RSA/DES alapú kódolás
¢ SQL, Oracle PL/SQL
¢ ActiveX/OCX technológiák (VB/VC++/Delphi)

N-Tier alkalmazás eszközök
¢ Borland AppServer, Oracle 9i AppServer, JBoss, IBM 
WebSphere, BEA Weblogic, Apache és IIS WebServer

Adatbázisok
¢ Oracle 8i-9i, MS SQL, MySQL, PostgresSQL, Objektum
Orientált Adatbázisok
Internetes megjelenéshez szükséges Layer technológiák
¢ HTML, DHTML, JavaScript/VBScript, Perl/CGI scripting
Active Server Pages (ASP) & Java Server Pages (JSP)

Ügyfelünk véleménye
„...[SANity DB Nas] lehetővé tette számunkra, hogy megoldjuk a problémánkat egy RAID-
es háttértároló rendszer árának töredékéért. Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy 
lényegesen alacsonyabb a rendszer bekerülési költsége más rendszerekkel összehasonlítva. 
Az Erste Bank Hungary ezen kívül jelentős megtakarításokat ért el mind működési 
költségeket, mind emberóra ráfordítást tekintve a SANity DB NAS rendszer által. Mindezek 
eredményeként keressük a további lehetőségeket, ahol a SANity rendszereket integrálhatjuk 
vállalati rendszereinkhez, ahol csak lehetséges. Percek alatt elérhető archív adatok a 24 
órás visszaállítási idő helyett – ez az a fajta  teljesítmény, amit mindenhol látni szeretnénk.”
     Némethy Dániel – ex. IT Igazgató, Erste Bank Hungary

CLARMONT Information Systems Kft.,
Királyhágó utca 2.
Budapest, Hungary-1126
Tel.: (+36) 1 225-3973
Fax: (+36) 1 225-3974
sales@clarmont.hu
http://www.clarmont.hu

A Vállalat

Rendszerintegrációs szakértőink megtervezik, 
fejlesztik és megvalósítják a teljes IT megoldást. 
Ez magában foglal többféle hardver és szoftver 
integrációját csakúgy, mint a hálózati integrációt. 
Kielemezzük, megtervezzük és kialakítjuk a 
rendszerkoncepciót, valamint ezzel párhuzamosan 
megtervezzük a régi rendszerekből származó 
adatok   és felhasználók új rendszerbe migrálását is.

 
Néhány fontosabb referencia

Erste Bank Hungary Rt.
Malév Rt.
Budapesti Értéktőzsde Rt.
ÁEB Bank Rt.
Miniszterelnöki Hivatal (MEH)
Fővárosi Gázművek Rt.
T-Mobile Magyarország Rt.
EXEL Logistic Plc.
Magyar Nemzeti Bank Rt.
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
RTL Klub Televizó Rt.
Magyar Villamos Művek Rt. (MVM)
Hanwha Bank Rt.
Központi Statisztikai Hivatal
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
Magyar Olaj- és Gázipari Rt. (MOL)
Állami Autópálya Kezelő Rt.
SAGEM Magyarország
T-Systems Hungary 


