Vállalati mobilalkalmazások

Tegye papírmentessé az irodán kívül dolgozó kollégái munkáját vállalati mobilalkalmazással!

A külső helyszíneken dolgozók munkájának követéséhez és támogatásához nem kell más,
mint egy okostelefon és egy testreszabott vállalati mobilalkalmazás. A központi infrastruktúrától távol dolgozó munkatársak – kereskedők, ügyvédek, brókerek, kárszakértők, boltlátogatók,
mérőóra-leolvasók – azonnal, online módon továbbíthatják a központnak a helyszínen rögzített
információkat, illetve ők is kaphatnak a központból feladatokat. Ezáltal többek között megvalósulhat a valós idejű adatgyűjtés és -feldolgozás, a külsős munkavégzés menetére való rálátás,
illetve a vezetői riportok automatikus generálása.
Elérhető mobilalkalmazások fajtái

A legfontosabb előnyök

1. Mobilmonitoring –
az okostelefonon végzett aktivitások monitorozása
¦ hívásinformációk
¦ helymeghatározás (GPS + cellainfó)
¦ sms- és hangrögzítés (csak Symbian platformon!)
¦ időbélyeg

¦ Javuló munkahatékonyság – kevesebb papírmunka, gyorsabb helyszíni munkavégzés.
¦ Pontos, mindig naprakész adatbázis – gyors, megbízható, valós idejű
adatbevitel, minden adat azonnal elérhető.
¦ Hatékony, megbízható döntés-előkészítés – automatikusan és egyedileg generálható vezetői riportok.
¦ Folyamatos kontroll – a külső helyszíneken végzett munka támogatása és monitorozása.
¦ Gyors, egyszerű, költséghatékony bevezetés – a felhőalapú szolgáltatásként bérelhető vállalati mobilalkalmazások at sem kifejleszteni,
sem megvenni nem kell.

2. Workflow management –
mobiladatgyűjtés és vezetői jelentések generálása
¦ papírmentessé tett munkafolyamatok: ügyféllátogatás, boltlátogatás,
piackutatás, helyszínbejárás, logisztikai feladatok, karbantartás stb.
¦ egyedi igényeinek megfelelő mobilűrlapok, mobilon történő adatrögzítés
¦ komplex űrlapok, munkafolyamati logikák, törzsadatbázisok
¦ helymeghatározás, fénykép, időbélyeg

Kiknek ajánljuk a mobilalkalmazásokat?

Mit kínál Önnek a T-Systems?

Bármely olyan szervezetnek, amelynek vannak az irodán kívül dolgozó,
ismétlődő és standardizálható munkafolyamatokat végző munkatársai.

¦ Szolgáltatásként, fix havidíjért kínáljuk a teljes rendszert (mobilalkalmazások + back-office rendszer).
¦ Optimálisan illeszthető okostelefont és mobiladatcsomagot is kínálunk.
¦ Elemezzük mobilizálandó üzleti folyamatait, és egyedi igényei mentén
testre szabjuk a digitális űrlapokat.
¦ Az alkalmazást igény esetén céges rendszereihez (erp, crm) integráljuk.
¦ Szerződéskötés után pár napon belül használatba helyezzük az alkalmazást.
¦ A működtetés során ügyfélszolgálati támogatást nyújtunk.
¦ Csak egyszeri implementációs költség van, fejlesztési és üzemeltetési
költség nincs.
¦ Díjmentes oktatást és tanácsadást biztosítunk.
¦ A további szoftverfrissítés, -fejlesztés, -követés folyamatos.

Például:
¦ áruházak beszállító cégeinek, melyek kereskedelmi képviselői a boltokat járva monitorozzák termékeik elhelyezését, készleteit.
¦ logisztikai cégeknek, melyek munkatársai a kiszállított áru átvételét
azonnal rögzíthetik, és ezáltal elindíthatják a központi számlázást is.
¦ kereskedelmi cégeknek, melyek értékesítői a helyszínen rögzítik az új
megrendeléseket.
¦ szervizcégeknek, melyek szerelői kiszálláskor javítási munkalapot
töltenek ki.
¦ piackutató cégeknek, melyek kérdezőbiztosai minél rövidebb időre
igyekszenek feltartani interjúalanyaikat.
¦ biztosítótársaságoknak, melyek kárfelvevői a káreseményekről jegyzőkönyvet, fotókat készítenek.
¦ őrző-védő társaságoknak, melyek biztonsági őrei a terepet járva ellenőrzik a különböző helyszíneket.

Hogyan működnek a mobilalkalmazások?
A T-Systems megoldásai az alábbi mobilplatformokon futnak: iPhone, Android, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian

Az okostelefonon futó alkalmazás jellemzői

Konkrét példák bemutatása

¦ egyedileg kialakított, komplex, több logikai elágazást kezelni tudó,
fastruktúrát követő, digitális űrlapok
¦ áttekinthető, pontos adatok a munkatársi okostelefonokon
¦ mobilinterneten vagy wifin történő háttér-szinkronizáció, nincs szükség vezetékes szinkronizációra
¦ a mobilalkalmazás nem web alapú, tehát bárhol, offline üzemmódban
is használható
¦ mobilkommunikáció monitorozása (lokációs információinfó, sms- és
hangrögzítés)
¦ időbélyeg és fotók csatolása, aláírás rögzítése
¦ biztonságos, jelszóval védett hozzáférés
¦ nincs szükség egyedi fejlesztésű megoldásra, minden alkalmazás fut
a standard okostelefonokon (nem-homogén mobilflotta esetén is)
¦ törzsadatok robosztus adatbázisban történő kezelése

1. Ügyféllátogatás alkalmazás egyedi jellemzői
¦ személyes tárgyalások követése
¦ ügyféladatok kezelése
¦ távoli adatbázis-elérés
¦ rendelésfelvétel
¦ automatikus dokumentumgenerálás
¦ leadek felvétele
¦ összesített vezetői jelentések
¦ ügyfélaláírás rögzítése mobilon

A webes back-office jellemzői
¦ azonnali adatbeérkezés, valós idejű információk
¦ online szerkeszthető, allokálható űrlapok
¦ bármely böngészőből elérhető online felület
¦ testre szabható kimutatások
¦ térkép- és naptárnézet a külső helyszínen dolgozók munkájáról
¦ központilag menedzselhető mobilflotta
¦ teljes adminisztrációs funkcionalitás

2. Boltlátogatás alkalmazás egyedi jellemzői
¦ a kereskedelmi képviselők nyomkövetése
¦ árfigyelés
¦ készletellenőrzés
¦ polcfotó dokumentálás
¦ disztribúció és árfigyelés
¦ összesített értékesítési jelentések

3. Járőrszolgálati alkalmazás egyedi jellemzői
¦ munkatársak központi irányítása
¦ munkavégzés kezdetének és végének rögzítése
¦ automatizált diszpécserközpont
¦ járőrök riasztása, ad hoc feladatok kiadása
¦ útvonaltervezés, -optimalizálás riasztáskor
¦ helyszínfotó csatolása
4. Kiszállítás, csomagküldés alkalmazás jellemzői
¦ útvonaltervezés
¦ megtett útvonal követése
¦ szállítólevél azonnali kiállítása
¦ GPS-adatok csomagszállításhoz és -felvételhez
¦ napi szállítási riportok
¦ digitális aláírás

Kockázatmentes, ingyenes próbabevezetésre is van lehetőség. Keresse munkatársainkat most!
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