Cégtulajdonosként büszkeséggel tölt el,
hogy az elmúlt évtized során sikerült egy
elhivatott, kreatív magyar szakemberekből
álló csapatot felépíteni, akikkel

Termékeink eszköz- és platformfüggetlen

forradalmasítani tudtuk a web alapú

megoldást biztosítanak szem előtt tartva a

infokommunikációs szolgáltatások piacát. A

legmagasabb biztonsági elvárásokat és a

Qilaq erőssége az egyedi látásmód, amely az

legfrissebb internetes trendeket.

új, felhő alapú technológiára épülő

Munkatársaink magasan képzett

megoldások kifejlesztését lehetővé teszi.

szakemberek, akik folyamatosan fejlesztik
tudásukat, és munkáikban innovatív

Vállalkozásunk elsődleges feladatának
könnyen kezelhető, minőségi web alapú
fejlesztések elkészítését tartja, amelyek a
lehető legjobban szolgálják megrendelőink
egyedi igényeit.

megoldásokra törekszenek.

A QARD™-ról

www.qard.eu

A QARD™ egy innovatív, modern megoldás, amely a modern felhasználóra, és a szolgáltató üzleti
szükségelteire fókuszál. A legmodernebb technológiák használatával a QARD™ kiemelten kezeli az
ügyfél élményt, miközben a biztonság érzetét is fokozza. Megtartottuk a klasszikus kártyarendszerek
által bírt előnyöket és ötvöztük az új technológiai vívmányokkal.

Megoldás

Extra érték

Innovatív - egyedi. Könnyen használható,

Komplex és releváns. Egyedi funkcionalitás.

biztonságos technológia a legjobb

Személyre szabott, lokáció alapú

felhasználói élményért.

tájékoztatás.

Kényelem

Előnyök

Szoftver és hardver független platform.

Valós idejű analitika és értelmezés. Korlátlan,

Felhő alapú megoldás és szolgáltatás.

rugalmas kártya biztosítás. Moduláris

Költséghatékony rendszertelepítés.

rendszer-architektúra.

Turist QARD™
A virtuális utitárs. A kártyarendszer, az
infokommunikációs szolgáltatás és a
turisztikai navigátor célja az utazó
elvárásainak és igényeinek legmagasabb
szintű kiszolgálása, továbbá a turizmusban
résztvevő szolgáltatók megfelelő
pozicionálása, bevételeinek növelése. A
minőségi szolgáltatások és szolgáltatók
előtérbe helyezése, a desztináció
látványosságinak, szolgáltatásainak
promótálása.
Miskolc Pass
Dombóvár Card

Győr Card
Földvár Kártya

Város QARD™
Infokommunikációs és szolgáltatási platform
városoknak, településeknek az Okos Város
és lakossági lojalitás fejlesztési programok
mentén.
Kaposvár Kártya Szent Márton Kártya Szombathely
Sopron Card Miskolc Pass Győr Card
Dombóvár Kártya Földvár Kártya

Sport QARD™
Egy hipermodern eszköz élvonalbeli
sportkluboknak. Az intelligens
infokommunikációs technológia alkalmas a
rajongók szórakoztatására és professzionális
kiszolgálására a fizikai és virtuális valóság
metszetén..
Online jegy- és bérlet értékesítés,
események és eseménysorozatok kezelése.
Magyar Természetjáró Szövetség
Falco KC Szombathely

Loyality QARD™
A legmodernebb infokommunikációs
rendszer segítségével honorálhatja
ügyfelei, partnerei lojalitását.
Pontgyűjtő és kedvezményrendszerek,
több dimenzióban, teljesen újszeűen.
Laposa Birtok

TM

Küldetésünk

www.eatrac.com

Tehetséges mérnökökből álló csapatunk 2011 óta dolgozik együtt vállalkozókkal és cégekkel
világszerte, olyan szofteveres megoldások tervezésén és fejlesztésén, amelyek dinamikusan növelik
az üzleti folyamatok hatékonyságát és eredményességét. Tudásunkkal és tapasztalatainkkal segítjük
a vállalkozások zökkenőmentes digitális átállását. Szakértőink személyre szabott megoldásai
azonnali eredményt hoznak ügyfeleinknek.

Az EATRAC™-ről
Enterprise Asset Tracking and Management Solution™ - Vállalati Eszköz Követő és Kezelő Rendszer valós idejű megoldás, valós idejű igények kiszolgálására. Az Eatrac™ eszközök nyilvántartására,
termékkövetésre, eszköz- és hibakövetésre, ügyfélkapcsolat- és termék támogatására kifejlesztett
rendszer, amely több szintű jogosultságkezelésen alapuló hozzáférést tesz lehetővé, eszköz és
platformfüggetlen megoldáson keresztül.
Egyedi, iparspeciﬁkus szoftver megoldásokat nyújtunk, amelyek újraértelmezik ügyfeleink üzleti
folyamatait.
Felhő alapú szolgáltatás segítségével online megoldást tudunk nyújtani eszközök és berendezések
geolokáció szerinti nyilvántartására, leltározására, az azokhoz igénybe vett szervizszolgáltatások
bizonylatolására, költségek kimutatására.
A beépített komplex elemzőrendszer segítségével valós idejű statisztikai adatokhoz juthatunk,
jelentéseket, diagrammokat készíthetünk egy gombnyomásra.
A rendszer képes egyszerre több szolgáltatóegység kezelésére is megfelelő jogosultságok
kiosztásával, így egy közös rendszerben tarthatjuk nyilván azokat, ezzel biztosítva a központ számára
az egységenkénti, régiós, megyei és országos szintű információk, elemzések kinyerését.

Amit nyújtunk

01

Alap eszközkezelés

02

Összeállítások (assemblies) kezelése

Eszközök adatainak részletes

• eszközök, mint építőelemek csoportosítása egy eszközbe,

nyilvántartása

amely egységként kezelhető
• összeállítások változásinak naplózása
• változások alapján bizonylatolás

03

Dokumentáció és fájlkezelés

04

Raktárak kezelése

• eszközökhöz, eszközcsoportokhoz rendelhető

• eszközökhöz rendelhető raktárak/helyiségek

dokumentáció

• raktár/helyiség leltározása

• szolgáltatónkénti/szervizenkénti hozzáféréskezelés

• raktár történet/forgalom böngészése

• karbantartás és egyéb események során keletkező
képi anyagok egy felületen kezelése.

05

Ügyfélkapcsolat

06

Geolokációs modul

• eszközökkel, összeállításokkal kapcsolatos

• eszközök,

hibajegyek, segítségkérések, bejelentések

• bejelentések lokációinak tárolása, megjelenítése,

nyilvántartása,

változások követése

• jegy alapú helpdesk és szerviz funkciók

• járművek esetén útvonalak feltöltése

• automatikus jegykiosztás a legközelebbi szerviznek*

DIBCARD

TM

DIBCARD™

www.dibcard.com

Dinamikus, intelligens névjegykártya, ami lenyűgözi az embereket.

A DiBCard egy digitális névjegykártya, amellyel kapcsolati információit egy gombnyomásra
megoszthatja az új ismerőseivel.

Emlékezzen mindenkire
A papír alapú névjegykártyákat az esetek
12 %-ban tartják csak meg.
A DiBCardok összegyűjtik , tárolják és
átadják a kapcsolati információk 100 %-át,
mindezt környezetbarát, papírmentes
módon, nyelvi verziók automatikus
kezelésével.

Kattintható névjegykártyák

Nem egyszerűbb rákattintani egy URL-re, mint
begépelni? Mi is így gondoltuk, ezért minden
kattintható a DibCardokon, mintha az Ön
személyes mobilalkalmazása lenne.

Küldje bármilyen eszközre
A DiBCard minden eszközön megtekinthető,
szoftver- és hardverfüggetlen.

Többet nem felejti el

Hagyta már otthon a névjegykártyáit?
És a telefonját? Na, ugye!

3D PANO ™

www.3dpano.com

360° panoráma képek, 360° légi panoráma, 360° videó, object panoráma, élmény és épület fotózás,
virtuális túrák és vizuális bemutató rendszerek készítése professzionális minőségben teljes
kompatibilitással, teljes körű Google integrációval.

360° (gömb) panoráma

Aerial (légi) 360° panoráma

A 360 fokos 3D, vagy gömb panoráma

360°-os panoráma speciális, levegőből

fényképezés egy olyan speciális fényképezési

készített változata. Ebben az esetben a

technika, ahol környezetünket úgy képezzük

gömbpanoráma képet - az alacsony

le, hogy a teljes 360°-os tartományról

légteret használva - általában 80-120m

képeket készítünk. Az így elkészíetett képet

magasságból készítjük. Ezek a képek

bármilyen internet böngészésre alkalmas

kiválóan kiegészítik a hagyományos

eszközön megnézhetjük, illetve VR

panoráma képeket csatlakozva a virtuális

szemüvegen keresztül is megosztható az

túrához átnézeti, vagy távlati képként pl.

élmény. A tartalmak a Google rendszereiben

nagyobb terület, vagy egy település,

is tökéletesen működnek, ezzel segítve elő

turisztikai régió bemutatása esetén.

az érdeklődők hiteles tájékoztatását.

360° videó

VR – Virtual Reality

A 360 fokos videó felvételek

A 3dpano vizuális bemutatók a

felhasználásukban megegyeznek a

legmodernebb technológiát támogatva VR

gömbpanoráma felvételekkel, lejátszás

eszközökkel is megtekinthetők, ezzel teljessé

közben tetszés szerinti irányban

téve a virtuális élményt. VRt headsetet

nézelődhetünk. Ideális megjelenítési formája

használva a teljes 360° virtuális tér körülveszi

a sport és outdoor tevékenységeknek. A

a nézelődőt, ezzel a helyszínen tartózkodás

felvételek készülhetnek vizes környezetben

valós illúzióját keltve.

is (pl. szörf, vízisí, kajakozás, vitorlázás)

Virtuális séta

Fényképezés

A Virtuális séta, vagy túra egy olyan vizuális

A 360° fényképezést kiegészítve ügyfeleink

megoldás, ahol több 3D panoráma képet

részére digitális fényképek készítését is

(hagyományos és légi panoráma) és egyéb

vállaljuk: légi felvételek, víz alatti világ,

tartalmat (térképet, videókat, képeket)

életképek, épület fotózás portré és

fűzünk össze egy komplett rendszerré,

események fotózása, weboldalra,

amiben interaktívan sétálva, navigálva a

katalógusokba. Digitális, vagy nyomtatott

képek között látványosan tudunk

formában történő felhasználásra

bemutatni komplexebb területeket is.

professzionális minőségű nagyfelbontású
HDR képek készítünk.

Akik minket választottak:

Kiemelt projektjeink:
Kaposvár kártya, Kaposvár Megyei Jogú Város Városkártya rendszere és portáloldala
(https://kartya.kaposvar.hu/)
Sopron kártya, Sopron Megyei Jogú Város Városkártya rendszere és portáloldala
(https://www.soproncard.hu/)
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Online jegyrendszer és weboldal kialakítás
(https://www.bnpi.hu/)
Magyar Természetjáró Szövetség komplett CMS, CRM és onlien jegyértékesító rendszer, portálrendszerek
(https://www.termeszetjarofesztival.hu/)
Miskolc Pass, Miskolc Megyei Jogú Város Turisztikai és Városkártya rendszere és portáloldala (Gyémánt
Városmarketing díjjal jutalmazott webapp megoldás)
(https://www.miskolcpass.com/)
GyőrCard, Győr Megyei Jogú Város Turisztikai kártyarendszere és portáloldala
(https://www.gyorcard.com/)
Földvár kártya, Balatonföldvár Város Turisztikai és Városkártya rendszere, Balatonföldvár város vendégéjszaka
nyilvántartó webapp alapú elektronikus rendszere, Városi és Turisztikai portáloldalai
(https://balatonfoldvar.info.hu/; https://www.balatonfoldvar.hu/)
Laposa Borbirtok portáloldalai, CMS és loyalty kártyarendszer
(https://www.hableanybadacsony.hu/, https://www.laposaborterasz.hu/hu, https://www.frissterasz.hu/hu, https://
www.szolohegybisztro.hu/hu)
Balatoni Turizmus Szövetség kerékpáros webapp megoldás és online pecsételős játék
(https://www.balatonbike.hu/)
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely kosárlabda csapatának online jegyértékesítő, elszámoló és beléptető
rendszere
(http://falcokc.com/)

8623 Balatonföldvár
Móricz Zs. u. 26/b/3
+36 20 964 2839
info@qilaq.hu

QARD ™
www.qard.eu

További információért
olvassa le a QR kódot.

EATRAC ™
www.eatrac.com

DIBCARD ™
www.dibcard.com

3D PANO ™
www3dpano.com
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