Rozwiązania mobilne Priority
Tradycyjny ERP został zaprojektowany dla komputerów stacjonarnych, ale nowoczesne ERP,
takie jak Priority, jest przeznaczony do pracy na laptopach, smartfonach i tabletach.
Mobilny ERP nie jest pojedynczą aplikacją, a zestawem rozwiązań, które pozwalają na
projektowanie własnych mobilnych rozwiązań w oparciu o przepływy pracy i indywidualne
potrzeby.
Priority oferuje kilka kategorii rozwiązań mobilnych:
1.
Responsive UI - Priority jest zbudowany przy pomocy internetowego interfejsu HTML
5 UI, dzięki czemu jest łatwo dostępny z różnych urządzeń, automatycznie dostosowując się
do wielkości ekranu.
2.
Wybór aplikacji i dedykowanych rozwiązań terenowych, dostosowanych do potrzeb
konkretnych specjalistów i procesów pracy
3.
Priority Mobile Application Generator - innowacyjne narzędzie pozwalające osobom
nie będącym programistami czy administratorami systemów na stworzenie własnej aplikacji
mobilnej w kilka minut.
4.
Priority Web SDK - narzędzie programistyczne do tworzenia bardziej złożonych lub
zaawansowanych aplikacji lub osadzania projektów dostosowanych do potrzeb klienta
Prioryty cały czas poszerza portfolio gotowych do użycia aplikacji mobilnych. Obecne aplikacje
obejmują:
- Mobile Sales Force App
- Mobile Service App
- Aplikacja Dowód Dostawy
- Aplikacja Magazynowa (dla WMS)
- Aplikacja Mobile Point-of-Sale (POS)
- Aplikacja zatwierdzenia zakupu
- Aplikacja dotycząca obecności pracowników

Generator aplikacji mobilnych - Stwórz własną aplikację w ciągu kilku minut!
Zgadza się. Teraz każda firma z wdrożonym Priority ERP może szybko i łatwo wygenerować
aplikację mobilną bez potrzeby wsparcia informatycznego i żadnych dodatkowych kosztów.

W oparciu o ostatnie wyniki ankiety dotyczącej mobilnego miejsca pracy Priority, większość
pracowników (prawie 70%) nie siedzi na stanowisku pracy z komputerem stacjonarnym.
Spędzają oni większą część dnia pracy w terenie, w podróży, na spotkaniach, na miejscu u
klientów, producentów, w magazynach itp. W rzeczywistości większość ich zadań opiera się
na wiadomościach e-mail lub aplikacjach, które nie zostały zintegrowane ze scentralizowanym
systemem zarządzania ich firmy.

Mobilność od dawna jest integralną częścią naszej codziennej rutyny. Jednak, co zaskakujące,
wykorzystanie aplikacji mobilnych w firmach jest znacznie mniejsza niż w naszym życiu
osobistym. Obecnie w organizacjach używa się już wielu ogólnych aplikacji. Należą do nich,
przede wszystkim, poczta elektroniczna, komunikatory wewnętrzne i inne. W ramach Priority
oferujemy również naszym szereg aplikacji, szczególnie dla pracowników terenowych, takich
jak sprzedawcy, technicy, kierowcy itd.

Mobilny Generator Aplikacji
Generator aplikacji mobilnych Priority umożliwia tworzenie efektywnych aplikacji mobilnych
w ciągu zaledwie kilku minut! Buduj niesamowite aplikacje bez konieczności posiadania
umiejętności programistycznych, korzystając ze wszystkich narzędzi potrzebnych do
zarządzania Twoją firmą.
Generator aplikacji mobilnych Priority to wyjątkowa aplikacja o wysokim standardzie, która
zapewnia najlepszą możliwą obsługę:
- Bezproblemowa integracja z backendem, wbudowane zabezpieczenia i zarządzanie
użytkownikami; aplikacja pisana jest raz i uruchamianie wszędzie - bez konieczności
przenoszenia na urządzenia lub system operacyjny.
- Nie wymaga umiejętności programistycznych, a każdy administrator IT może wygenerować
aplikację z istniejących przepływów/procesów w Priority, w ciągu kilku minut
- Pracownicy zdalni i terenowi mogą z łatwością nawiązać kontakt z klientami tam, gdzie i kiedy
jest to najważniejsze.
- Zespoły biznesowe mogą planować i tworzyć kampanie marketingowe oraz sprzedażowe,
poprawiać obsługę i wsparcie klienta oraz podejmować lepsze, szybsze decyzje biznesowe,
korzystając z analizy aplikacji w czasie rzeczywistym.
- Wbudowany system bezpieczeństwa i zarządzania użytkownikami
- Najlepsze praktyki w zakresie opracowywania aplikacji w ramach Priority

Priority Web & Mobile SDK
Dla użytkowników chcących wykorzystać dodatkowe możliwości i osadzić zewnętrzne
komponenty, tworzyć bardziej złożone aplikacje lub bardziej rozbudowane opcje projektowe,
Priority
wprowadza
zestaw
narzędzi
do
tworzenia
oprogramowania
internetowego/mobilnego (SDK).
Zestaw narzędzi Web/Mobile SDK Priority daje wszystkie potrzebne narzędzia - i więcej:
- Pozwala programistom na edycję kodu dla własnych potrzeb w określonych przypadkach
użycia
- Wydana jako standardowa biblioteka JavaScript, udostępniająca ją jak najszerszej
społeczności programistów.
- Każdy programista internetowy/mobilny, nawet bez wcześniejszej znajomości Priority, może
tworzyć aplikacje, które używają Priority jako zaplecza, jak np. projektowanie mapy dla swoich
przedstawicieli handlowych.

Priority Master (bezpłatna aplikacja) - dzięki funkcji Priority Master możesz uzyskać dostęp do
Priority na swoim urządzeniu mobilnym i korzystać ze wszystkich zalet funkcji Priority on-thego. Aplikacje zbudowane za pomocą Priority's App Generator mogą być łatwo uruchamiane
na Priority Master, przy użyciu unikalnego kodu QR z Priority.

