ERP’nizi özelleştirin, zenginleştirin!

WORKCUBE ÖZEL
GELİŞTİRİM HİZMETLERİ
Her işletmenin işleyişi ve ihtiyaçları farklıdır.
Workcube’ün, standart fonksiyonların dışında
kullanıcılara sunduğu esnek özelleştirme
araçları ile ihtiyaçlarınız doğrultusunda
hedeflere uygun uyumlu sayfa ve
fonksiyonlar yaratabilirsiniz.

Workcube Özel Geliştirim Hizmetleri
Workcube özelleştirmeleri bazen müşteri ihtiyaçları tarafında Workcube’ün Açık Kaynak Kodu özelliğiyle kendi
bünyelerinde bazen de müşteriden gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Müşteri talepleri doğrultusunda
analizle başlayan özelleştirme süreci, özel geliştirim ekibi tarafından özelleştirmenin işlev ve kapmasına göre uygun
araçlarla gerçekleştirilir.

XML Parametreleri İle Görsel ve
İşlevsel Sayfalar Yaratın

Süreç ve İşlem Kategorisi Uygulamaları
İle Özel Süreçler Tasarlayın

Workcube‘de sayfaların görsel ve işlevsel tasarımı XML parametreleri

Workcube iş akış yönetimi özelliğinde yer alan onay ve uyarı

ile müşteri bazında özelleştirilir. Müşteri gereksinimine göre XML

mekanizmasıyla birlikte istenen sürece eklenen display ve action file’lar

parametresi eklenen sayfalarda istenmeyen alanlar kaldırılabilir, zorunlu

ile sayfada istenen özelleştirmeler yapılabilir.

alan eklemleri yapılabilir veya sayfanın işlevselliği ile ilgili müşteriye özel
kontrol ve parametreler girilebilir.

Özel Raporlar ile İstediğiniz Rapora Sahip Olun

Özel Sayfalar (add_options/extra) Oluşturun
XML parametreleri ve özel display - action file ile yapılamayan
özelleştirmeler ortaya çıktığında müşteriye özel yapılan özel sayfalarla

Workcube, sahip olduğu esnek rapor hazırlama aracı ile işletmeye özel

istenilen özelleştirmeler gerçekleştirebilir. Ayrıca Workcube üzerinde hiç

raporlar hazırlama ortamı sunar. Bu raporlar işletmeye özeldir, Upgrade

olmayan, işletmenin ihtiyaç duyduğu her türlü yeni formlar, display ve

işleminden etkilenmez. Özel raporlardaki yetkilendirme özelliği ile her

liste sayfaları sıfırdan tasarlanabilir. Müşteriye özel alanlarda yapılan bu

birim için özel raporlar hazırlanabilir. Özel raporlar sayesinde listeleme,

özelleştirmeler, standart üründe o alanlarda yapılan düzenlemelerdeki

grafik oluşturma veya herhangi bir tabloda güncelleme yapılabilir. İstenen

Upgrade işleminden etkilenmez.

raporlar zaman ayarlı görev olarak tanımlanıp, otomatik çalıştırılabilir.
Bunun için ek bir geliştirime ihtiyaç duymazsınız.

Yazılım Geliştirim Eğitimleri ile
Workcube’nüzü Kendiniz Geliştirin

Outsourcing Yazılım Desteği ile Hizmeti Yerinde Alın
Workcube’e sahip olan her işletme, standart fonksiyonları
zenginleştirmek için ihtiyacı olan yazılım desteğini, ihtiyacına göre
yerinde veya Workcube ofisinde alabilir. Workcube, konusunda uzman

Workcube’e uygulama geliştirmek, yeni fonksiyonlar eklemek,

yazılım ekibi tarafından sunduğu yazılım desteğiyle işleriniz hızlı ve kolay

özelleştirmek, raporlar oluşturmak şablonlar tasarlamak için bilinmesi

şekilde sonuçlanır, zamandan tasarruf edersiniz.

gerekenler bu eğitimin içindedir. Bu eğitimlerde HTML, JavaScript,
CFML, JB, CSS, XML, SQL, JB bileşenleri gibi temel yazılım standartları

Workcube ile Bütünleşik B2C, B2B Portaller Yaratın

ve dillerinin yanı sıra farklı seviyede geliştiriciler için sunulan eğitimler

Workcube, ERP alt yapısı üzerinde çalışan son kullanıcıya yönelik

sayesinde kendi Workcube’ünüzü genişletmenizin önünü açarsınız.

kurumsal web sitelerinden kariyer portale, bayiden distribütöre,
tedarikçiden ortak proje yürütülen kişi ve şirketlere tüm iş ortaklarınızı tek
bir ekosistemde buluşturan kurumsal portal tasarım ve yönetim hizmeti
ile işletmenize özel platformlar sunar.
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