OBJECTGEARS
KDE VÁM MŮŽE OBJECTGEARS POMOCI?
Řídíme IT procesy, konfigurační báze,
znalostní báze, Service Desk, projektová
portfolia a další oblasti. Velmi efektivně
(rychle, levně) dokážeme nahradit zastaralé
aplikace či Excelové přehledy moderní apli-

kací s responzivním vzhledem a funkcemi,
které zefektivní a zabezpečí vaši práci.
Začněte s verzí pro 25 uživatelů ZDARMA
a využijte hotová řešení. Kdykoli lze jedno-

duše dokoupit rozšíření pro další uživatele.
Podporu vám poskytneme vždy bez ohledu
na to, zda používáte placenou nebo neplacenou verzi.

CO KLIENTI OCENÍ?
•E
 fektivní vývoj – rychlost a nízká cena
ObjectGears je systém pro rychlou tvorbu aplikací s využitím pokročilých funkcí jako je návrh objektové struktury, workflow, notifikace, audit-trail, organizační struktury, filtry, různé formy zobrazení dat, reporting, skriptování, lokalizace vytvořeného řešení i dat...
•N
 ezávislost na jednom dodavateli – otevřenost řešení
Náš zákazník neobdrží aplikaci, kterou bez původního dodavatele
bude těžko upravovat, ale řešení, v němž má plný přístup do jeho
vnitřní logiky a změnu v konfiguraci zvládne velmi často sám vlastními silami i bez znalosti programování. Postupně zjistí, že mu
aplikace pomůže řešit i celou řadu další oblastí.

VYUŽIJTE HOTOVÁ ŘEŠENÍ…
•
•
•
•
•
•
•
•

Znalostní báze
Service Desk
Řízení projektového portfolia, vykazování a reporting času
Kolaborační nástroj pro předávání úkolů v projektových týmech
Incident a Problem management, Change and Release management a další IT procesy
Nahrazení zastaralých aplikací a přehledů v Excelu moderní aplikací
Další řešení vašich potřeb
RAD platforma – efektivní vývoj (rychlost a nízká cena)

ŠIROKÉ MOŽNOSTI INTEGRACE S VAŠIMI
STÁVAJÍCÍMI APLIKACEMI…
• Dávková integrace (csv a xml)

• I ntegrita dat

• Integrace přes databázi

• J ednoduchá integrace
s dalšími systémy
Jasná struktura pro:

• C hange a Release
Management

Migrace mezi jednotlivými variantami
je jednoduchá.

• Configuration management

KOMERČNÍ POUŽITÍ? JDE TO I ZDARMA!

• Vazba na Znalostní bázi
a Projekty

• I tak se neváhejte na nás obrátit s žádostí
o podporu. Nenecháme vás v tom.
• P ři vyšším počtu uživatelů vás dokoupení
licencí nezruinuje.
PROČ SE ROZHODNOUT PRO OBJECTGEARS?

• P oskytované služby

Nahraďte znalosti a popis
procesů v mnoha izolovaných souborech jedním
místem, kde uživatel najde
vše a vzájemně propojené
odkazy.
• Efektivní hledání informací

• Nejednáte se zahraničním výrobcem prostřednictvím třetí strany, ale přímo s českým výrobcem,
pro nějž jste důležitým zákazníkem.

• Text, Tabulky, Obrázky,
Videa, Soubory

• Transparentnost a otevřenost řešení – snadnost
rozvoje a integrace s dalšími aplikacemi a procesy.

• Publikování a Schvalování

• Různé možnosti provozu řešení s nízkými migračními náklady.
• Potenciál využití ObjectGears pro další procesy
bez nutnosti dokupovat licence.
• Jednotné prostředí aplikací, nižší nároky na vývojáře.

Nahraďte úkoly předávané po emailu centrální evidencí a email
používejte jen jako
upozornění na úkol.

Vaše další
potřeby

• I ncident a Problem
management

• Hosting u třetí strany dle vaší volby

• P racujte s max. 25 uživateli a používejte
ObjectGears zdarma.

Eliminujte duplicity, zvyšte kvalitu
dat, reportingu a rozhodování.

• A udit-trail

• Čtení dat z mailboxu

• Provoz ve vlastním prostředí

Zaveďte Single point of truth.

•S
 ofistikované řízení
přístupových práv

• Emailové notifikace

• Cloudová služba s měsíčním poplatkem

Mějte kontrolu nad kritickými daty,
která jsou používána napříč systémy.

• Responzivní design

• URL pro předvyplnění záznamů
nebo spuštění akcí z emailu

NEVAŽTE SE NA JEDNOHO POSKYTOVATELE
A ZVOLTE SI PROVOZNÍ MODEL:

Máte další požadavky na aplikace, u kterých si nejste jisti,
jak je řešit?

Nahraďte zastaralé aplikace a přehledy v Excelu
moderní aplikací:

• Webové služby

Získáte:

IT Procesy

Znalostní
báze

Nahrazení
zastaralých
aplikací

Service
Desk

• U živatel má jedno
místo, kde vidí
všechny své úkoly.

Master data
management

•Z
 adavatel vidí všechny úkoly, které zadal.

Řízení
projektového
portfólia

RAD platforma

Kolaborační
nástroj

•N
 adřízený vidí, na čem
jeho podřízení pracují
•A
 utomatické připomínání a eskalace
při neplnění úkolů
•M
 ožnost evidence
času ztráveného
na úkolech

• K lasifikace informací
•H
 odnocení článků
a Reporting
•V
 azba na další potřebné
procesy

Nabídněte uživatelům portál pro objednávání služeb,
hlášení incidentů a získání
informací o připravovaných
změnách.

Získejte prostředí pro rychlý
a efektivní vývoj aplikací pro
všechny vaše potřeby.

Mějte přehled o tom, co ve firmě měníte, do čeho investujete svoje úsilí
a finanční zdroje a jak jednotlivé části
portfolia projektů do sebe zapadají.

Kontakt:
info@objectgears.cz I www.objectgears.cz

