Trewebs - inżynieria oprogramowania
Firma Trewebs www.trewebs.com dysponuje trzema doświadczonymi deweloperami
JavaScript i PHP, dwoma deweloperami frontend / UX oraz designerką interfejsu,
graficzką i fotografką. Zespół to osiem osób, współpracujących przy projektach.
Realizujemy oprogramowanie wysokiej jakości. Szeroki zakres umiejętności umożliwia nam
zapewnienie obsługi informatycznej na poziomie korporacyjnym, przy zachowaniu niskich
kosztów. Dotrzymujemy terminów i dostarczamy kod wysokiej jakości.
Specjalizujemy się w JavaScript. Podzielamy podejście Crockforda, nasze aplikacji pisane są
przy wykorzystaniu m.in. AngularJS, NodeJS, PhoneGap. Posiadamy oficjalne certyfikaty z
obsługi MongoDB (NoSQL DBMS). Znamy także PHP i SQL na poziomie eksperckim.
Potrafimy tworzyć zamknięte procedury, złożone i łączone kwerendy, tłumaczyć natywny
MySQL na np. natywny TSQL, operować na warstwie abstrakcji bazy danych. Znamy
frameworki Zend, Symfony 1 i 2, CakePHP, Kohana, CodeIgniter, Phalcon, Drupal CMF.
W pracy obieramy wysokie standardy. Szkolimy się, korzystając z systemu edukacji EdX
(Berkeley, Stanford, MIT, Harvard). Posiadamy ponad 10 certyfikatów, m.in. Software as a
Service 1 i 2, Artificial Intelligence oraz wspomniane kursy MongoDB. Piszemy testy
jednostkowe, a także funkcjonalne i akceptacyjne z korzystając z bibliotek typu qunitJS,
SimpleTest, PhantomJS, CasperJS, Jasmine, Mocha.
Wykonujemy oprogramowanie różnego typu, w architekturze opartej na usługach.
Tworzymy oprogramowanie zgodnie ze standardami i dobrymi praktykami, niezależnie od
wykorzystanych narzędzi i zgodnie ze specyfikacjami. Wdrażaliśmy wyszukiwarkę Apache Solr,
integrującą dane ze wszystkich BIPów na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Administrujemy serwerami Linux oraz Windows Server 2008 R2 i 2012. Korzystamy z Git i SVN.
Pracujemy metodykami Agile, Scrum oraz Extreme Programming (TDD, BDD). Rozpoczynamy
pracę z Big Data (elasticsearchhadoop). W pewnym stopniu znamy Ruby (on Rails), Python,
VBA. Automatyzujemy pracę, korzystając z takich aplikacji jak Yeoman, Grunt, Jenkins. Dzięki
temu realizujemy wiele projektów jednocześnie.
Obecnie realizujemy projekty m.in. dla: Muzeum Historii Żydów Polskich (AngularJS,
MongoDB, ElasticSearchHadoop (Big Data), Drupal CMF, NodeJS), SGGW (Drupal CMF, silne
wykorzystanie PHP), Uniwersytet Łódzki (Drupal CMF, silne wykorzystanie PHP).
Zrealizowaliśmy po dwa projekty dla: Urząd m.st. Warszawa, Warszawski Ogród Zoologiczny
Instytut Badań Edukacyjnych (Ministerstwo Edukacji), Unizeto (poprzez współpracę z OneStep /
Outsource.Coders), Urząd Marszałkowski województwa zachodniopomorskiego, Krytyka
Polityczna.
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