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Projektno vodenje |  
Analiza | Svetovanje.
Priprava tehničnih, vsebinskih 
in finančnih specifikacij

Projektno vodenje ni in ne sme biti cilj, ampak le sredstvo, ki omogoča dosego zadanih ciljev. Pri 
ZASLON TELECOM-u verjamemo, da projektna dokumentacija ni akademsko delo, temveč je 

tehnični dokument, ki daje konkratne odgovore na konkratna vprašanja. 

Tehnična dokumentacija mora ponuditi REŠITVE in ne dodatnih vprašanj. Zato naša projektna 
skupina vedno vsebuje ljudi, ki imajo praktična znanja in večletne delovne izkušnje iz določenega 

področja.
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Tel +386 (0) 1 563 43 30
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www.zaslon-telecom.si

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.

ZASLON TELECOM d.o.o. ne le, da ažurno spremlja 
najnovejše tehnologije, temveč jih pomaga soustvar-
jati! Kaj obstaja na tržišču vam lahko pove marsikdo, 
kateri sistemi pa so stabilni, smiselni, in vam bodo 
dejansko prinesli konkurenčno prednost, pa vam 
lahko pove le nekdo, ki jih je dejansko razvil ali vsaj 
preizkusil.

ZASLON TELECOM d.o.o. pripravlja dokumentacije, 
ki vsebujejo vse, kar potrebujete in nič česar ne! Kot 
podjetje, ki ponuja tudi implementacijo rešitev, smo 
vse prevečkrat razvijali informacijske sisteme na 
podlagi »akademskih« speci�kacij. Ker vemo, koliko
časa in energije vzame razvoj na podlagi takih 
speci�kacij, je naše delo ravno obratno - natančno, 
tehnično in uporabno!

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

www.zaslon-telecom.siPOIŠČI NAS  NA

› 1 klicni center
› 10 let delovanja
› Znanje 12. programskih jezikov
› 300 zadovoljnih strank
› 500 implementiranih projektov
› 0 izgovorov

KVALITETO ZAGOTAVLJAJO


