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Perfil da empresa 

A Media Genesis desenvolve soluções de uma ampla gama de linguagens de programação (ASP, ASP.NET 

2.0, Java, Perl, PHP, etc.), como também plataforma de sistemas operacionais (Windows, Linux). Para 

atender às necessidades de seus clientes, são implementadas soluções personalizadas. Uma lista (não muito 

longa) de técnicas e ferramentas usadas, pode ser conferida a seguir: 

• Desenvolvimento e integração de software de código livre. 

• Sistemas de Arquitetura Aberta, Sistemas Administrativos de Suporte Operacional, Arquitetura 

Business to Business, Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) 

• Desenvolvimento Microsoft.net: ASP ou C # 

• Desenvolvimento em Flash: ActionScript, incorporação de vídeo, áudio, conexão Flash em bancos de 

dados 

• Criação de sistemas de gerenciamento de conteúdo personalizados usando plataformas de código 

aberto 

• Criação de extranets, intranets para fornecedores e revendedores 

• Integração de aplicativos corporativos, portais de intranet usando o BEA Web Logic 

• Criando sistemas de armazenamento de arquivos seguros 

• Aplicativos e páginas do servidor usando jsp e Java 2 Enterprise Edition, com uma plataforma .Net 

ou PHP 

• Implementações de banco de dados usando Oracle, MS SQL ou MySQL 

• Nossos aplicativos de servidor funcionam graças ao Tomcat 

 

 

 

 

 



 
 

 

  Page 2 of 2 

 

 

 

A Media Genesis oferece várias soluções de hospedagem adaptadas às suas necessidades. Seus sites 

interativos oferecem uma ampla gama de funcionalidades: 

• Cliente extranets, 

• Sistemas de gravação, 

• Sites multilínguas, 

• Sites conectados a banco de dados, 

• Capacidade de multi acesso seguro 

Todo projeto de criação de um site possui várias etapas importantes: 

• Design do projeto: A Media Genesis começa certificando-se de conhecer o público-alvo e suas 

necessidades adaptando o site para que seja intuitivo. 

• Preparação: Esta etapa envolve a coordenação e organização de conteúdo. Os aplicativos e recursos mais 

avançados são então rigorosamente documentados. 

• Planejamento: os prazos e os custos de produção são definidos. As tarefas são distribuídas entre os 

diferentes profissionais responsáveis pelo projeto: programadores, desenvolvedores, designers. Marcos de 

controle estão em vigor. 

• Realização: Este é o estágio de construção do site e dos aplicativos. As diferentes tarefas de programação, 

desenvolvimento web e design são executadas. 

• Fim do projeto: A entrega é cuidadosamente verificada e testada durante o controle de qualidade. 

• Manutenção e acompanhamento: Assim que o site for lançado, a Media Genesis fará o acompanhamento 

para garantir a qualidade do site e seus aplicativos. A Media Genesis se oferece para cuidar das operações 

de manutenção necessárias ao bom funcionamento do site. 

 

 

 

 


