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OBIECTUL DE ACTIVITATE PRINCIPAL: 

Editare si dezvoltare de sofware 

Firma își propune să desfășoare 

activități legate de editarea de 

software și utilizarea sa generală, 

inclusiv transpunerea sau adaptarea 

sofware-ului nespecializat pentru o 

anumită piață, sisteme de operare 

sau aplicații pentru alte intreprinderi. 

Segmentul de piață vizat este 

reprezentat cu precădere de firmele 

de exercițiu cu nevoi de utilizare a 

facilităților informatice oferite de firma 

noastră tânără și cu dorința de 

afirmare pe piață, prin centrarea 

activității pe dorințele și nevoile 

clientului, în condițiile unui raport 

calitate-preț avantajos. 

 

Catalog de produse 

                             Oassis 

Pret: 80,99 LEI 

 Oassis este o platformă software și un sistem 

de operare pentru computer și telefoane mobile 

bazată pe nucleul Windows. 

                           Ovision 

Pret: 54,99 LEI 

Acest antivirus previne si elimina virusi de 

computer,viermi si caii troieni. 

De asemenea, poate detecta și elimina adware, 

spyware și malware. 

                       VisualEditor  
 
Pret: 63,38 LEI 

VisualEditor este o solutie software de editare 

video incredibil de rapid și flexibil , oferind o 

combinație unică de performanță high-end și 

caracteristici avansate de editare video. Un 

editor video cu accesibilitate pentru utilizatorii 

de toate nivelurile de calificare , de la începători 

la experți. O selecție foarte mare de 

instrumente de proiectare , personalizare , 

inclusiv tranziții unice alfa , titluri animate , 

particule și obiecte Pip , vă oferă libertatea de a 

explora creativitatea și să o reflecte în creațiile 

video. 

             ContaSafe 

Pret:140,80 

ContaSafe este un software de evidenta 

contabila pentru un numar de maxim 5 firme 

care gestioneaza evidenta contabila a firmelor 

respective cu actualizari de legislatie si 

posibilitatea de back-up a datelor in caz de 

pierdere sau alte erori. Pachetul contine un an 

de valabilitate cu toate beneficiile. 

               Gazda 

Pret: 10,74 LEI 

Pachetele de web hosting se activeaza 

automat, in cateva momente de la finalizarea 

comenzii. Comanda acum pachetul de hosting 

web potrivit pentru site-ul tau si beneficiezi 

GRATUIT de primele 15 ZILE de hosting. 

In plus, primesti automat o luna de hosting 

GRATUIT, pentru fiecare prieten care alege 

serviciile de web hosting de la Gazda in urma 

recomandarii tale. 

Echipa noastra de specialisti monitorizeaza in 

permanenta datacenter-ul Gazda si poate oferi 

support tehnic 24/7. 

Pentru orice pachet de web hosting garantam o 

functionare a retelei de 99.9%. 

In cazul in care intr-o luna de zile reteaua 

noastra nu a functionat 99.9%, contul tau va fi 

creditat. 

Pentru mai multe 

informatii,contactati-ne! 

E-mail: oassiscompany@gmail.com 

Consultati catalogul de produse ori 

de cate ori aveti nevoie la 

http://www.ctptc-airinei.ro/ 
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