Data Pro Grupa, Ltd.

je skupinou spoločností so 16 ročnými

skúsenosťami vo vývoji IT riešení. Prvá spoločnosť Data Pro Ltd. bola
založená v roku 1993. Odvtedy sa jedna spoločnosť rozrástla na skupinu
siedmich prepojených spoločností pôsobiacich v oblastiach IT, vzdelávanie,
medicíny, telekomunikácií, manažmentu a realít. Špecialitou Data Pro Grupa je
tak vývoj produktov so sociálnym významom ako aj komplexné projekty
z oblasti obchodu a manažmentu.
Spoločnosť dokázala, že je schopná spolupracovať efektívne tak na národnej ako
aj medzinárodnej úrovni. Či už ide o jednoduché alebo komplexné riešenia,
spoločnosť Data Pro Grupa dokáže zabezpečiť celý proces zahŕňajúci prvotný
vznik myšlienky až po analýzy a rozširovanie stabilného systému a jeho
integrácie. Data Pro Grupa garantuje spokojnosť svojich klientov riadením
pracovných postupov v rámci firmy na základe metodológie a certifikácie IT
procesov vychádzajúc z požiadaviek štandardov ISO 9001:2000.

Našou misiou a najväčšou inšpiráciou je zlepšovanie
kvality života použitím moderných informačných
a komunikačných technológií.
Portfólio produktov Data Pro Grupa:
eHealth — monitorovací systém
GenExis — e-learningové riešenie
uzdevumi.lv — on-line vzdelávací portál
Business Objects—Business intelligence and data warehousing riešenie
Systém manažmentu dokumentov - DOCLEAD
Lízingový systém - eLīzings
Riadiaci systém správu bytov - NamzinIS

Data Pro Grupa vyvinula eHealth Monitorovací systém, ktorý
monitoruje kardiovaskulárne a pľúcne choroby. Tieto riešenia pre
diaľkové monitorovanie boli vytvorené pre monitorovanie vysoko
rizikových a chronicky chorých pacientov, domácu starostlivosť,
zdravotnícke zariadenia, bežných spotrebiteľov zdravotníckych potrieb
ako aj pre potreby Wellness komunity. eHealth Monitorovací systém
zahŕňa Medicínske centrum pracujúce na princípe webu, aplikačný
softvér a bezdrôtový kardiologický (1-hlavný) monitor.
Projekty z oblasti zdravia a medicíny:
Vývoj základných princípov systému pre vyšetrovanie kardiovaskulárneho
systému detí, mládeže a pracujúcich ľudí. Financované s podporou Ministerstva
zdravotníctva a vedy Lotyšskej republiky.
Vyšetrenie detí a mládeže na pľúcne choroby. Cieľom projektu bolo využitie
skúseností špecialistov získané vyšetrením chorôb detí a mládeže a diagnostikou
srdcových chorôb na vzorke 3 700 školákov v Rige.
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E-LEARNINGOVÉ PRODUKTY:
GENEXIS – je e-learningové riešenie založené na generovaní cvičení
poskytujúce všetky tradičné súčasti a výhody on-line vzdelávania doplnené
o výhody vyplývajúce z možnosti generovania obsahu
a on-line systému kurzov. Tento systém bol vyvinutý pre
zefektívnenie vzdelávacieho procesu ako aj kontroly
kvality v rámci rôznych vzdelávacích inštitúcií (odborné školy,
inštitúcie
vyššieho
vzdelávania,
poskytovatelia
kurzov
a ďalšie...).
www.uzdevumi.lv - on-line vzdelávací portál a virtuálna škola. Toto riešenie
založené na web rozhraní premenilo klasický proces štúdia na dobrodružstvo.
Študenti majú prístup k teoretickým materiálom, zadaniam a testom z rôznych
predmetov ako matematika, fyzika,
chémia, dejepis a cudzie jazyky.
Študenti si môžu sledovať svoje
študijné výsledky a súťažiť s ostatnými
o zaujímavé ceny každý týždeň.
Vzdelávacie projekty:
Multilaterálny projekt Transferu Inovácií v rámci programu Leonardo da Vinci:
Computer based Exercise Generation and Evaluation System for Mathematics,
Physics and Chemistry subjects – GENEXIS. Cieľom projektu je adaptovať systém
Genexis pre použitie v 5 rôznych krajinách a bol vytvorený v spolupráci
6 partnerov z 5 krajín – Daugavpils University, Business Innovation Centre
of Latvian Electronic Industry (Lotyšsko), KTU Regional Science Park (Litva),
Baltic Innovation Agency (Estónsko), Accent International Language Consultancy
(Veľká Británia) a elfa s.r.o. (Slovensko). Celkovo je do projektu zapojených 21
odborných
vzdelávacích
inštitúcií
vrátane
Bicton
College
vo VB, 5 odborných škôl na Slovensku, veľkých VET centier v Estónsku a Litve ako
aj 5 škôl v Lotyšsku.

NAŠI PARTNERI sú svetovými lídrami vo vývoji informačných technológií a
podporných riešení pre podnikanie. Poskytujeme komplexné služby v oblasti
vývoja a aplikovania softvérových riešení, obchodu a podpory produktov našich
partnerov:
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