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Profile ng Kumpanya 

 

Ang Media Genesis ay bumuo ng mga solusyon mula sa isang malawak na hanay ng mga programming 

language (ASP, ASP.NET 2.0, Java, Perl, PHP, atbp.), pati na rin ang operating system platforms (Windows, 

Linux). Upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga customer nito, ang mga tailor-made na 

solusyon ay ipinatupad. Narito ang isang listahan (pangkalahatang detalye) ng mga pamamaraan na 

ginamit: 

• Pagawa at integrasyon ng open source software 

• Open Architecture Systems, Administrative Operational Support Systems, Business to Business 

Architecture, Service Oriented Architectures (SOA) 

• Microsoft.net development: ASP o C # 

• Flash development: ActionScript, pag embed ng video, audio, koneksyon ng Flash sa mga database 

• Paglikha ng custom content management systems gamit ang open source platforms 

• Paglikha ng mga extranet, intranet para sa mga supplier at reseller 

• Integrasyon ng enterprise applications, intranet portals gamit ang BEA Web Logic 

• Paglikha ng ligtas na file storage systems 

• Applications at server pages gamit ang jsp at Java 2 Enterprise Edition, kasama ang .Net o PHP 

platform 

• Implementasyon ng database gamit ang Oracle, MS SQL o MySQL 

• Gumagana ang aming mga server application salamat sa Tomcat 

 

Ang Media Genesis ay nag-aalok ng ilang mga hosting solusyon na iniangkop sa iyong mga 

pangangailangan. Nag-aalok ang mga interactive na site nito ng malawak na hanay ng funksyonalidad: 

• Customer extranets, 

• Recording systems, 

• Multilingual na mga sites,  

• Websites na naka-link sa mga database 

• Kakayahang makapag multi-access ng ligtas  

o  

o  

o  

Ang anumang proyekto para sa paglikha ng isang website ay may ilang mga pangunahing hakbang: 

• Disenyo ng proyekto: Ang Media Genesis ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagtiyak na alam mo 

ang target na madla at naka adapt ang website na ito upang madaling maunawaan. 
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• Paghahanda: Ang hakbang na ito ay nagsasangkot sa koordinasyon at organisasyon ng nilalaman. 

Ang mga pinaka-advanced na mga application at mga tampok ay mahigpit na dokumentado. 

• Pagpaplano: Ang iskedyul at produksyon ay tinukoy. Ang mga tungkulin ay ibinahagi sa iba't ibang 

mga aktor na responsable para sa proyekto: programmer, developer, designer. Kontrol na milyahe 

ukol sa proyekto ay nasa lugar. 

• Achievement: Ito ang yugto ng pagtatayo ng website at mga application. Ang iba't ibang mga 
gawain sa programming, web development, disenyo ay naisakatuparan. 

• Katapusan ng proyekto: Ang resulta ay maiging sinuri at sinubokan sa panahon ng quality control. 

• Pagpapanatili at follow-up: Sa sandaling ang website ay inilunsad, ang Media Genesis ay may 

iskedyul na follow-up upang matiyak ang kalidad ng website at mga application nito. Nag-aalok ang 

Media Genesis upang alagaan ang mga operasyong pagpapanatili na kinakailangan para sa wastong 

paggana ng site. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


