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Brez mobilne aplikacije vas na trgu ni
.. Vsako resno podjetje, ki ponuja določeno storitev, mora imeti danes mobilno aplikacijo, s katero se približa naročnikom in izboljša
njihovo uporabniško izkušnjo ..
Za podjetje, ki deluje na trgu 21. stoletja, je
mobilna aplikacija tako rekoč nuja. Skoraj vsak
ima danes pametni mobilni telefon. To pomeni
ogromno potencialnih uporabnikov teh
aplikacij, do njih pa ima vsak s pametnim
telefonom dostop kadarkoli in kjerkoli. Spletne
strani, kot smo jih imeli nekoč, preprosto niso
dovolj. Z izpopolnjeno aplikacijo, ki jo uporabnik
zlahka osvoji in jo redno uporablja, podjetje
doseže več potrošnikov, in takšno podjetje, ki je
v koraku s časom, s tem skrbi, da bo na trgu
ostalo uspešno tudi v prihodnje. A razvoj
aplikacij ni mačji kašelj, zato obstajajo podjetja,
ki se s tem ukvarjajo in, ki poskrbijo za storitev,
kakršno si podjetja želijo in s kakršno bodo
zadovoljni tudi končni uporabniki.

RSTeam je podjetje, ki stalno teži k napredku in
želi biti stalno v koraku s časom. Njihovo
poslanstvo je pomagati svojim strankam.
Njihove zgodbe so lahko dragocen vir za tiste, ki
želijo imeti izdelano lastno aplikacijo. Razvijajo
aplikacije za mobilne naprave (Android, iOS),
splet, nosljive naprave in TV. RSTeam ponuja
odlične svetovalne in razvijalske storitve za trge
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z velikim povpraševanjem po mobilnih
aplikacijah. Strankam prilagodijo rešitev za
njihovo poslovanje in jim pomagajo zmanjšati
dejavnike tveganja. Razvijajo tako iOS kot
Android aplikacije, ukvarjajo se s spletnim
razvojem in varnostnimi storitvami skupaj z
zagotavljanjem kakovosti. Rešitve in storitve

zagotavljajo v skladu z zahtevami standarda
informacijske varnosti ISO/IEC 27001. Po
domače: spletni razvoj obvladajo od A do Ž.
Aplikacije v oblaku, ki jih ustvarjajo, so lahko
skupek storitev ali samo povezani moduli.
Struktura
mikro
storitev
omogoča
prilagodljivost za spreminjanje modulov na
enostaven način brez vpliva na preostale
komponente aplikacije.
Ena največjih strank podjetja RSTeam je
največje slovensko energetsko podjetje ECE.
Ekipa RSTeam je zanje razvila mobilne aplikacije
za tri različne platforme, ki so ECE v pomoč pri
doseganju njihovega primarnega cilja, to pa je
zadovoljstvo strank z dostavo energetskih
produktov in storitev. Aplikacija tako strankam
omogoča pregled nad preteklimi računi in
plačili, sledenje porabi, oddajanje številčnega
stanja in naročanje elektrike, plina in biomase.

RSTeam pokriva lokalno področje Slovenije,
sodeluje pa tudi z velikimi mednarodnimi
podjetji, kot so Google, Hiconvencion in
Europol. Delali so tudi na projektu mCOBISS,
kjer so upravljali z zares veliko količino
podatkov in izmenjavo teh z mobilnimi
aplikacijami. Trenutno namreč mCOBISS
vključuje 440 knjižnic s skoraj 13 milijoni zapisi
in pol milijona iskanj na letni ravni. Poleg tega
so delali na mobilnem razvoju tudi s podjetjem
Tušmobil in še z mnogimi drugimi podjetji,
tako da njihove reference res niso vprašljive.
Poleg vsega opisanega sodelujejo tudi z
lokalnimi radii kot sta Radio 1 in Radio Antena.
Za izpostaviti je tudi njihova aplikacija, ki so jo
razvili za občino Cerknica, pri kateri naj
omenimo odlično uporabniško izkušnjo, z
njeno pomočjo pa lahko med drugim berete
dnevne novice in dogodke, ki bi vas utegnili
zanimati. Aplikacija, ki izhaja izpod njihovih rok,
je tudi Pogovor Frendi, pa odzivna govoreča
aplikacija Smart Baby in spletna blog platforma
BlogSpot, sicer prodana Googlu. Razvijajo pa
tudi aplikacijo za električne polnilnice za azijski
in slovenski trg. Tu se pa spisek njihovega
uspešnega dela seveda ne konča, in kar v
RSTeam naredijo, naredijo z odliko. Po
opisanem je jasno, da boste težko našli projekt,
ki ga RSTeam ne bi zmogel.
Za več informacij obiščite njihovo spletno stran
www.rsteam.si. 			
(P.R.)
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