coresuite mobile
Távolról sem lehetetlen.
· Az aktuális adatok elérése bárhol, bármikor.
· Kiegészítő infrastruktúra nélkül, azonnal használható.
· Az adatokat a coresuite felhő szinkronizálja, így azok offline módban is elérhetők.
· SSL-kódolás garantálja a magas fokú biztonságot.
Riportok és Kimutatások.
Különféle kimutatások grafikai megjelenítése teszi könnyedén átláthatóvá a
cég mutatószámait. A felhasználó egy gombnyomásra bepillantást nyerhet az
aktuális forgalmi és értékesítési adatokba, akár termékcsoportonkénti bontásban. A folyamatos szinkronizációnak köszönhetően a mobil készüléken az ügyviteli rendszer mindenkor aktuális adatai jelennek meg.

Üzleti partnerek.
Az üzleti partnerek valamennyi adata elérhető a mobil eszköz segítségével is.
Címek, telefonszámok, hatáskörök, aktuális forgalmi adatok, kiegyenlítetlen
számlák, múltbeli aktivitások és még sok egyéb információ jeleníthető meg gombnyomásra.

Szerviz.
Az irodába érkező hívásokat a munkatársak közvetlenül a szerelők mobil eszközére irányítják, így azok azonnal értesülnek az ügyfél adatairól és a várható
feladat részleteiről. E funkció segítségével optimalizálhatók a folyamatok: a hatékony erőforrás-tervezés magasabb minőségű szolgáltatást tesz lehetővé.

Időbeosztás.
Rögzítse és ossza be munkaidejét mobil eszközén! A coresuite time alkalmazásnak köszönhetően az Ön időbeosztása a központi ügyviteli rendszerben is megjelenik. Ez jelentős idő- és munkamegtakarítást jelent Önnek, a mobil eszköz pedig
folyamatos áttekintést tesz lehetővé a rögzített munkaórákról.

Tevékenységek.
Minden, az ERP-rendszerben rögzített szerviz-hívás lekérdezhető a mobil eszközről is. Ez visszafelé is működik: új tevékenységek rögzíthetők a rendszerben
az iPhone-on keresztül. Az integrált naptár segítségével a munkaidő optimálisan tervezhető, illetve valamennyi feladat és tevékenység nyomon követhető. Az ügyviteli rendszer és az iPhone / iPad közti folyamatos szinkronizációnak köszönhetően többé nincs
szükség a naptárban történő időigényes manuális módosításokra sem.

Bővítmények.
Költségek.

Értékesítés.

Ez a bővítmény jelentős időmegtakarítást jelent a területen dolgozó értékesítő kollegák számára, ugyanakkor - az adminisztratív terhek szempontjából - nagy jelentőséggel bír az irodai
alkalmazottak szempontjából is. A szervizelési feladat elvégzése
után a kollega a mobil eszközén keresztül nem csak a munkára
fordított időt, hanem a költségeket és a felhasznált anyagmen�nyiséget is rögzítheti, azokat közvetlenül a vevőre terhelheti.

Az Értékesítés-bővítmény jelentős mértékben hozzájárul az ügyvezetők és értékesítési menedzserek hatékony munkájához, valamint az ügyfélmenedzsment javításához. A vezetők – bárhol
is tartózkodnak - iPhone vagy iPad készülékükön megtekinthetik az aktuális megrendeléseket, ajánlatokat és számlákat. Emellett az alkalmazás lehetőséget kínál új ajánlatok készítésére,
megrendelések rögzítésére, számlák kiállítására is.
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Hogyan valósul meg az
adatcsere a felhőben?
A coresuite felhő-connector gondoskodik erről.
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1 Az Ön ERP-rendszerének törzsadatai

Cloud

2 A biztonságos adatcsere elengedhe-

3 Az ERP-rendszer adatai (Shared Busi-

továbbra is az Ön saját szerverén kerülnek mentésre. A coresuite-felhőconnec tor ugyanak kor biz tosítja a
szinkronizációt az ügyviteli rendszer és a
coresuite-felhő (master-felhő) között. Miután Ön kiválasztotta és megerősítette,
mely adatokat kívánja szinkronizálni, a
connector SSL (Secure Socket Layer) kódolással a coresuite-felhőbe küldi azokat
(push and sync).

tetlen feltétel. Egyrészről az Ön belső
tűzfala védi az adatokat a jogosulatlan
hozzáférésektől. Másrészt a coresuite
felhő saját tűzfallal rendelkezik, mely szintén a legmagasabb fokú védelmet nyújtja. A felhőből a mobileszközre vagy egyéb
alkalmazásba való adatátvitelkor az információ védelmét az SSL-kódolás is biztosítja.

ness Objects) a coresuite-felhőben
tárolódnak és állnak rendelkezésre a mindenkori mobil eszköz vagy alkalmazás számára. A coresuite-felhő több adatbázisra
tagolódik (adatfelhők), melyek a masterfelhővel VPN-en (Virtual Private Network)
keresztül, SSL-kódolással kommunikálnak.
Ez biztosítja, hogy az adatokhoz csak jogosult felhasználó fér hozzá.

4 A coresuite-felhőben tárolt adatok

5 A coresuite-felhő más alkalmazások-

6 Az alkalmazás és a helyi számítógé-

többféle mobil eszközön alkalmazhatók. A coresuite-felhőnek köszönhetően a
kívánt adatok bárhonnan, tetszőleges időpontban elérhetők. A coresystems, a
coresuite mobile alkalmazással testre szabott adatátviteli megoldást kínál az ERPrendszer és az Ön mobil eszközei (iPod
Touch, iPhone, iPad) között.

kal is képes kommunikálni, így például egy webáruház (coresuite eCommerce
go) is egyszerűen integrálható az ERPrendszerbe. A coresuite master-felhő lehívja a kívánt adatokat az alkalmazásból,
feldolgozza azokat, és SSL-kódolással ellátva elküldi a megfelelő mobil eszközre.

pen futó ERP-rendszerbe integrált alkalmazás (widget) közötti adatátvitel
szintén a coresuite-felhőn keresztül valósul meg. Ebben az esetben is a masterfelhő hívja le a k ívánt adatok at az
alkalmazásból, feldolgozza azokat, és SSLkódolással ellátva elküldi a megfelelő
mobil eszközre.
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