CERERE OFERTA DE TEHNOLOGIE
Titlu:
Dezvoltatori software pentru testare aplicatii software inovative

Rezumat:
O companie germana de tip IMM este un partener software si de consultanta pentru inteligenta afacerii, dezvoltarea
de aplicatii de afaceri si consultanta privind tehnologia informatiei si managementul de proiect. Ei au dezvoltat o
masina virtuala bazata pe Linux cu componente software open source disponibile pentru dezvoltarea de software.
Pentru a asigura securitatea datelor cloud-ul va fi amplasat pe teritoriul elvetian si operat din Germania. Compania este
in cautarea de clienti pentru testare in cadrul unui acord de servicii.
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Descriere:
O companie germana de tip IMM a dezvoltat o masina virtuala bazata pe Linux, care vine cu un pachet de componente
software open source gata de utilizare pentru dezvoltarea de software. Aplicatia in sine este un software gratuit si open
source si distribuit sub Berkeley Software Distribution (BSD)-License. Compania este pe cale sa lanseze o solutie cloud
(Platform as a Service - PaaS) pentru produsul lor. Cloud-ul va fi amplasat fizic pe teritoriu elvetian si operat din
Germania. Compania este convinsa ca securitatea si confidentializatea datelor fara compromisuri sub jurisdictia
europeana este o cerinta vitala pentru industria IT. Compania vrea sa obtina feedback valoros de pe piata tinta anterior
lansarii oficiala. Compania este in cautare de clienti pentru testare in cadrul unui contract de servicii.
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Specificația tehnică a produsului/tehnologiei sau expertiza avută în vedere:
Componentele aplicatiei
- SCM-Manager
- Jenkins
- Sonatype Nexus
- SonarQube
- Bugzilla
- WordPress
- User Management
- phpMyAdmin
- Tomcat Manager
- CAS
- OpenLDAP Server
- MySQL Server
- Oracle Java VM
- Apache Tomcat Web Application Server
- Ubuntu Linux Server 64 Bit
Aplicatia in sine este un software gratuit si open source si distribuit sub Berkeley Software Distribution (BSD)-License.

Comentarii privind stadiul de dezvoltare:
Disponibil pentru demonstratie

Comentarii privind statutul Drepturilor de Proprietate Intelectuală:
Know-how secret, Drepturi exclusive, Copyright
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Solicitant:
Tipul și mărimea firmei:

IMM

Anul înființării:
Implicat în cooperare transnațională: Nu
Limbi vorbite:

Engleza, Germana

Țara solicitantului:

Germania

Partener vizat:
Tipul și rolul partenerului vizat:

Tipul și mărimea partenerului vizat:
Dezvoltatori software

Tipul parteneriatului vizat:
Acord de servicii

Dacă această propunere de colaborare este de interes pentru dumneavoastră, vă rugăm să completați o
Expresie de Interes. Formularul aferent completat va fi expediat pe e-mail la adresa: een@adrnordest.ro

Descarcă Expresia de Interes
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