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Společně s klienty tvoříme
budoucnost
AARON GROUP je česká společnost zaměřená na dodávky komplexních řešení v oblasti e-Commerce.
Již více než 15 let jsme pro naše zákazníky strategickým partnerem specializujícím se na vývoj a implementace enterprise řešení, která zvyšují
produktivitu a efektivitu, snižují náklady a posilují konkurenceschopnost.
Naší ﬁlozoﬁí je nabídnout zákazníkům trvale funkční a dlouhodobě udržitelná řešení.
Hledáme nové cesty, které vedou k úspěchu a taková řešení, která zaručují vysokou přidanou hodnotu. Naše řešení jsou ﬂexibilní a dokážou se
přizpůsobit potřebám zákazníků i vývoji trhu.
Volíme technologie, které jsou perspektivní a poskytují stabilní
základ pro další rozvoj.
Naší předností je individuální posouzení každého projektu s důrazem
na kvalitní technické zpracování a uživatelskou přívětivost.

Nabízíme řešení,
která fungují…
Paython
Platební centrum Paython je unikátní systém pro komplexní správu
internetových plateb, který technologicky agreguje řadu globálních
i lokálních poskytovatelů (PSP) a nabízí desítky platebních metod používaných nejen v České republice, ale ve většině zemí světa.
Systém podporuje 3D Secure a splňuje bezpečnostní standardy
Payment Card Industry Security Standard (PCI-DSS). Paython patří mezi
nejvyspělejší platební centra a v současnosti je využíván v 15 zemích.

Symphony
Zákaznicky plně přizpůsobitelné e-Commerce řešení Symphony je modulární online rezervační systém (IBE), který představuje novou generaci
v poskytování služeb cestovního ruchu. Ať už jde o prodej letenek, letenek nízkonákladových dopravců (LCC), ubytování, cestovního pojištění,
parkovacích míst nebo dalších doplňkových služeb, dokáže Symphony nabídnout efektivní řešení pro zvýšení prodeje. V současnosti je na
Symphony napojeno více než 200 aplikací z celého světa a generuje
obrat v řádech miliard Kč.

… a našim zákazníkům
přinášejí úspěch
WebWalker
Systém pro automatické testy webových aplikací, který umožňuje roboticky simulovat libovolné chování uživatele a otestovat tak aplikace
s výrazně nižšími náklady. WebWalker nabízí pro podporu rozhodování pokročilé nástroje s graﬁckou vizualizací získaných výsledků, které
významně napomáhají zjednodušit komunikaci a rychlost oprav i při
chybových stavech a zefektivňují proces kontroly Q/A manažera.

Benefito
Rozsáhlý framework, který nabízí robustní komponentní platformu pro
efektivní vývoj náročných internetových řešení, zahrnující administrační
a business intelligent nástroje, redakční správu obsahů (CMS) webových portálů, reporting a další.

Tabletenky
První česko-slovenský srovnávač cen letenek pro mobilní zařízení.
Vyhledává lety po celém světě za nejlepší ceny. Jednoduché a intuitivní ovládání vám umožní najít nejnižší cenu letenky do požadované
destinace během pár vteřin. Tabletenky jsou ke stažení zdarma na
App Store a Google Play.

Naše řešení jsou
jedničkami e-Commerce
V prestižní soutěži Internet Effectiveness Awards jsme se opakovaně umístili na medailových pozicích s řešeními: Claims Online,
Letuška.CZ, FlyLine Plus ERV Evropská pojišťovna, Student Agency
a dalšími.
Pětkrát za sebou byla ﬁrma AARON GROUP vyhlášena společností Deloitte v žebříčku TOP50 nejrychleji se rozvíjejících technologických ﬁrem ve střední Evropě.
Jsme členem prestižní Asociace.BIZ dodavatelů internetových řešení.
Uzavřeli jsme strategické partnerství se společnostmi Amadeus
(Premier Partner) a SITA.
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AARONGROUP
Zeptejte se těch,
co nás znají
Spolupracujeme s nejvýznamnějšími českými, evropskými
i světovými ﬁrmami. Stojí za námi mezinárodní projekty a řešení,
která fungují ve více než 35 zemích celého světa.

