Graph-Adat Studio

Computer-graﬁka  Web-design  Multimédia  Szoftvertanácsadás

A Graph - Adat Bt. az alábbi szolgáltatásokkal várja tisztelt ügyfeleit
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Szoftver tanácsadás

ardware, Szoftver igény felmérés egy adott elvégzendő informatikai
tevékenységhez • Hardware konﬁguráció összeállítása • a szükséges programok telepítése • számítógép sebességének optimalizálása, lemez
karbantartási műveletek beállítása • Memória- és merevlemez bővítés, új
alkatrészek beépítése • Szoftver igényfelmérés, szoftver ajánlat, szoftverfejlesztés • A feladathoz szükséges szoftver igény tárgyszerű elemzése, javaslatok kész szoftverek vásárlására. • Adatmentés, sérült adatok helyreállítása. • Mentési stratégia kidolgozása, a jelenlegi adatbiztonsági rendszer
elemzése • Vírusvédelem, megelőzés, vírusvédelmi adatbázis frissítése,
vírusfertőzés megszüntetése, eredeti állapot helyreállítása • Hibaelhárítás,
megsérült operációs rendszer fájljainak helyreállítása, a rendszer hibamentes működésének biztosítása

Computer graﬁka
weblap tervezés
kiadványkészítés

atásos és hatékony Web lapok
készítése • Logók, fejlécek, navigációs elemek, komplex Web-es arculat
megtervezése, elkészítése • Meglévő Weblapok struktúrájának felülvizsgálata,
újratervezése, látványának fejlesztése
graﬁkai elemekkel • Graﬁkus Web lap
felületek megtervezése és elkészítése
• Hagyományos (HTML-ben) vagy
Flash alapú Web-es navigációs struktúra
kialakítása • Előadások (PowerPoint
bemutatókhoz) komplex látványterv kialakítása és graﬁkai elemek kidolgozása • Meglévő cégarculati graﬁkai elemek,
jelképrendszerek használata, elhelyezése a bemutatóban • Új, a hatékony
kommunikációt szolgáló graﬁkai elemek tervezése, elkészítése, beépítése
a bemutatóba • Kiadványok: Termék- és szolgáltatásismertető brosúrák,
cégarculati elemek levél-, boríték-, névjegyminták készítése. (Valamint ezek
elektronikus változatai e-mailhez, céges levélmintákhoz)

Oktatás
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zámítógép működése, az egyes főbb hardver elemek működése •
Operációs rendszerek (Windows változatok), működésének magyarázata és használatuk a gyakorlatban • Hálózat használatának céljai,
működése a gyakorlatban. • Irodai alkalmazások, MS Ofﬁce (Word,
Word,
Excel,
ﬁka
a
r
g
PowerPoint programok) értő, és ez által hatékony használata.
terGyakorlati, tampu b-design
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használata kisvállalkozások részére. • Digitális fotózás és képfeldolgozás
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