
Spletno okolje
Sistem SPP deluje 
v spletnem okolju

Čarovnik za pripravo vsebin
Priprava vsebin v sistemu 
SPP je hitra in enostavna.

.
 Pester nabor gradnikov

 dodatno oplemenitenje vsebine 
z avdio-vizualnimi elementi

Simplaj SPP
Enostavno in učinkovito 
upravljanje vsebin na daljavo

Dobra komunikacija zagotavlja hiter pretok informacij, optimizira porabo časa zaposlenih in 
omogoča učinkovito delegiranje nalog zaposlenim. Učinkovitost komuniciranja veča 
konkurenčnost podjetja. 

Sistem SPP optimizira interni poslovni proces in zaposlenim z uporabo naprednih tehnologij nudi 
enotno delovno okolje, do katerega uporabniki dostopajo spletno - preko intraneta ali interneta.
Napredna programska orodja omogočajo enotno kreiranje in vnos vsebin, s tem večajo storilnost 
in učinkovitost porabe delovnega časa. Inovativna tehnologija ponuja nadaljnje možnosti razvoja 
orodij in aplikacij, boki sledijo razvoju in rasti vaše organizacije.
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Podjetje ZASLON TELECOM nenehno razvija nove, 
tehnološko najzahtevnejše rešitve na področjih dokument-
nih, sporočilnih, CTI in glasovnih
sistemov ter na ostalih področjih, ki so povezani z informaci-
jskimi tehnologijami. Globalni programski produkti, zavidlji-
va referenčna lista in
povezava z nekaterimi domačimi ter tujimi strateškimi 
poslovnimi partnerji, podjetje ZASLON TELECOM danes 
suvereno postavljajo na vodilno
mesto v Sloveniji na podrocju razvoja CTI, Voice in VoIP 
produktov. ZASLON TELECOM je hitro rastoče podjetje z 
ambicijami postati globalno
razvojno podjetje na področju informacijskih tehnologij.

Sistem SPP deluje v spletnem okolju, administrativno 
okolje te tehnološke rešitve je razvito v .NET in SQL 
tehnologiji. Vsebinsko je sistem ločen  na:
  › datotečno bazo (slikovne in video vsebine),
  › čarovnik za pripravo vsebin,
  › predvajalni modul in
  › administrativni modul.

Vse dodatne informacije dobite na spletni strani: 
www.zaslon-telecom.si ali po telefonu (01) 563 43 30, kjer 
vam bomo svetovali najprimernejšo rešitev za potrebe vašega 
podjetja.

www.zaslon-telecom.siPOIŠČI NAS  NA

Priprava vsebin v sistemu SPP je hitra in enos-
tavna. Posamezne strani paketa vsebin za 
objavo ustvarjamo od začetka ali s pomočjo 
pripravljenih vzorcev. Na voljo je pester nabor 
gradnikov,ki omogočajo dodatno oplemeniten-
je vsebine z avdio-vizualnimi elementi (video, 
fotogra�ja, novica idr.) 

Čarovnik za pripravo vsebin


