Proiectul: Asigurare suport
informatic pentru AMSEM
Proictul a fost demarat în anul 2009 între
AMSEM și Electro-BVL srl și în prezent constă
în:
- Găzduirea domeniului amsem.ro.
- Găzduirea sitului AMSEM.
- Asigurarea infrastructurii necesare
funcționării serviciului e-mail pe domeniul
amsem.ro.
- Implementarea aplicației de facturare la
sediul AMSEM.

a) Situl AMSEM - 2017
- A fost realizat pe baza a două proiecte gratuite tip:
Open source , din care unul este al companiei
Microsoft.
- Cele două proiecte au fost îmbinate într-o soluție
unică proprie Electro-BVL.
- Conținutul sitului se actualizeaza direct din browser,
fără necesitatea de a utiliza alte instrumente
intermediare.
- Situl contine mecanismul furnizat de Google pentru
translatarea conținutului în peste 100 limbi.
- Informația din cadrul sitului are un caracter public
sau protejat cu username și parolă.
- Accesarea sitului este urmarita cu instrumentele
Google Analytics.

b) Situl AMSEM - 2017
Informația în cadrul sitului este păstrată clasificat:
- Baza de date cu membrii asociației AMSEM.
- Conținutul, sau mai nou doar cuprinsul revistei InfoAMSEM.
- Zona proiectelor AMSEM sau AMSEM - ESA.
-Piața AMSEM cereri și oferte.
- Legislația RO în domeniul semințelor cu un motor de
căutare. Extras din legislația UE pentru semințe
tradus in limba RO.
- Legislația internaționala și națională privind comerțul
cu semințe și protecția soiurilor in UE și RO.
- Proiecte și activitate ESA.
- Colecția de linkuri către toate organizațiile europene
sau internaționale, care au un rol in activitatea de
producere a seminței.

c) Situl AMSEM - 2017
Situl conține un mecanism de căutare – regăsire al in
formației.
Problemele sitului AMSEM:
- Situl nu este configurat corespunzător pentru
afișarea informației pe telefoanele mobile. Nu am
avut acest obiectiv deocamdată, însă vom încerca să
rezolvăm această problemă pe viitor, dar această
problemă nu este simplu de rezolvat pentru un site
de mare complexitate.
- Interacțiunea cu membrii care au conturi înregistrate
pentru a accesa zona protejată a informației este
nulă (ultimul acces în anul 2014..). Pentru a schimba
modul de comunicare cu posibilii vizitatori
profesioniști, în luna martie 2017 a fost demarat
proiectul: Forumul AMSEM.

