triggre

Streszczenie
Zostań zwinną organizacją

Cechy

Przykładowe aplikacje

Triggre wspiera przedsiębiorców i przedsiębiorstwa do
szybszego wprowadzania innowacji. Pomagamy
natychmiast dostosować procesy i systemy do nowych
informacji. Użyj szczupłego start-up i Triggre do
eksperymentowania i dostosowania. Triggre pomaga w
tworzeniu podstaw oprogramowania w Twojej firmie bez
przeciążania działów IT.

Triggre jest oparty w 100% na sieci
web i Chmurze, co oznacza:

Nieskończone procesy, które zostały
przechwycone przez Triggre w
intuicyjnych aplikacjach biznesowych:

Platforma do tworzenia aplikacji w
Chmurze
Triggre to platforma aplikacji w chmurze, umożliwiająca
kreację aplikacji biznesowych z prędkością światła bez
wiedzy technicznej i bez żadnych problemów.
Triggre Designer umożliwia tworzenie zaawansowanych
aplikacji biznesowych, 50 razy szybciej niż regularne
programowanie i szybciej niż inne platformy.
Każdy ekspert procesu biznesowego, guru Excel lub
analityk biznesowy może używać Triggre do tworzenia
aplikacji biznesowych.
Wszystkie aplikacje Triggre są elastyczne, bezpieczne i
umożliwiają integrację z innymi systemami.

Smukłość i średnie ceny
Ceny zaczynają się od € 195, - miesięcznie, aby można
było używać aplikacji Trigger, dla 10 użytkowników. W
praktyce rzeczywiste zużycie jest naliczane w oparciu o
malejącą cenę za bieżącego użytkownika.

• Automatyczne skalowanie do
tysięcy użytkowników
• Brak problemów związanych z
konserwacją
• Perfect UX na dowolnym
urządzeniu dzięki interfejsowi
responsywnemu
Triggre generuje wiele funkcji
automatycznie, bez żadnego wysiłku:
• Excel import / eksport
• Procesy wsadowe
• Responsywny HTML5
• Wielofunkcyjna platforma
• Zarządzanie prawami / rolami
• Zaawansowane wyszukiwanie
• Ścieżki audytu
• API do łączenia się z innymi
systemami
• Zaawansowany moduł autoryzacji
• Każda aplikacja Triggre posiada
wbudowane zabezpieczenia w
ważnych traktowaniach
• Przetestuj przed produkcją
• Wersja, zarządzanie kopią
zapasową

Zaufali nam …

Mobilność przedsiębiorstwa
Zarządzanie dokumentami
Planowanie zasobów
Pozyskiwanie klientów
Portale klientów
Sklep internetowy B2B
Zarządzanie kontraktami
Ramy kompetencji
Współpraca
Logistyka, dystrybucja
Dystrybucja części zamiennych
Realizacja zamówień
Zakup płatności
Śledzenie i śledzenie
Planowanie projektów
Szkolenie i ocena
Sprawozdawczość w zakresie
wypłacalności
• Planowanie finansowe
• Zarządzanie łańcuchem dostaw
• Planowanie i zarządzanie zasobami
ludzkimi
Triggre oferuje wiele gotowych
rozwiązań, które można dostosować do
potrzeb Twojej firmy.
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www.triggre.com www.jpconsulting.pl

Stwórz swój program
samemu

