workcube mimarisi
%100 WEB Tabanlı Merkezi Yönetim

Çoklu Dil ve Para Desteği

Workcube, ERP, CRM, Proje Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, İçerik Yönetimi, Eğitim Yönetimi v.d. konseptlerin işlevselliği için
farklı yazılım ve donanım ihtiyacını ortadan kaldırır.
Workcube, WEB Tabanlı bir sistem olduğu için kullanıcılar sadece internet bağlantısıyla, Workcube platformuna dünyanın her yerinden bir browser, PDA
veya mobil cihaz yoluyla ulaşabilirler.

Workcube, tüm Avrupa ve Asya dillerini, para birimlerini ve zaman dilimlerini destekler. Workcube, uluslararası işletmelerin tüm dünya ile online iş yapmasına imkan verir.

Sınırsız Kullanıcı İle Daha Düşük Sahip
Olma ve Yaşatma Maliyeti
Workcube, merkezi server üzerinde bir defalık lisanslamayla satın alınır. Aynı sistem üzerinde sınırsız
şirket ve sınırsız kullanıcının -ek lisans ücreti gerektirmeden- sisteme dahil edilmesine imkan tanır. İş hacminiz, ürün, müşteri, eleman ve ofis sayınız ne olursa
olsun ölçeklenebilir ve yüksek performans gösterebilir bir yapıdadır.

Bütünleşik İletişim Platformu
Workcube, %100 browser temeli sesli ve görüntülü iletişim sunucusu Flash Communication Server,
e-mail ve fax sunucuları ile uyumlu çalışır. Sistemin
tüm modüllerinden SMS, email ve online uyarı göndermek mümkündür. Sisteme tam entegre online
mesaj, yazışmalar, ajanda, literatür gibi modülleri ile
kurum içi ve kurum dışı iletişimi geliştirir ve etkinleştirir.

Açık Kaynak Kodu
Dünyanın konusunda en iyi yazılımları (ColdFusion,
Java, Adobe Dreamweaver v.b.) kullanılarak geliştirilen Workcube, bu yazılımlardaki gelişime paralel
olarak sürekli gelişme göstermektedir. Workcube, ihtiyaçlar doğrultusunda istenilen şekilde geliştirilebilir
ve revize edilebilir. Dileyen işletmeler Workcube’e
açık kaynak kodu ile sahip olabilir.

Kolay Kullanım, Anlaşılır Arayüz
Workcube HTML sayfaları, acemi kullanıcıların bile
anlayabileceği sadelikte tasarlanmıştır. Kullanıcılar,
web browserlarını kullanıyormuşcasına Workcube’ü
kullanmaya başlarlar.

%100 Güvenilirlik ve Güvenlik
Workcube, sistem problemlerini teşhis etmek ve
performansı artırmak için geniş bir yelpazede loglar
ve log analiz araçları sunar. Workcube, kendi çalışmasını ve performansını sürekli izler ve harici bir müdahale gerektiği zaman uyarı verir. Workcube, işletmeye ait her türlü bilginin dış müdahalelere kapalı ve
%100 güvenlikli biçimde, bir browserdan Workcube
platformuna aktarılmasını ve korunmasını sağlamak
için internet çağının gerektirdiği tüm güvenlik uygulamalarına sahiptir.

Yüksek Performans
Workcube’de her kademede full load balancing ve
failover olduğundan sistemin yüksek performansla
sürekli çalışır halde olması garanti altındadır. İşleriniz
kesinlikle kesintiye uğramaz. Yüksek internet bağlantı hızları sayesinde kullanıcılar sistem üzerinde lokal
bir sistemde çalışır gibi rahat çalışırlar.

Hızlı Servis ve Destek
Workcube içinde; oluşabilecek ‘bug’ları raporlayan
ve Workcube geliştirim ekibine anında online olarak
ileten bir uyarı sistemi mevcuttur. Bu sayede destek
talepleri çok kısa bir süre içerisinde cevaplandırılır,
işinizin kesintiye uğraması önlenir. Workcube’de bakım destek hizmetleri sadece merkezdeki serverlara
verilir. Burada yapılan upgrade ve iyileştirmeler işletmenizin tüm şubelerinde hayata geçmiş olur.
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