Design Studio Apprise®
Design Studio Apprise umožňuje uživatelům a správcům systému upravovat a zdokonalovat standardní ERP systém
Apprise® a grafické uživatelské rozhraní na různých úrovních. Potřeby a požadavky Vaší společnosti i jednotlivých
uživatelů tak budou splněny bez nutnosti složitého programování a přístupu ke zdrojovému kódu.

Flexibilní správa rozhraní

Pokročilé zákaznické úpravy

Standardní edice Design Studia zahrnuje různé
nástroje pro úpravu grafického uživatelského rozhraní,
které dovolují vybírat i vytvářet barevné schéma
obrazovky, definovat klávesové zkratky a nastavovat
funkce tabulátoru na uživatelské úrovni. Budete moci
snadno a rychle vytvářet a spravovat pracovní postupy
a řídicí panely, přizpůsobovat tabulky, tvořit grafy,
specifikovat povinná pole a zadávat odkazy na seznam
oblíbených položek. Rozšířená edice Design Studia,
kterou získáte na základě uživatelské licence, nabízí
další způsoby, jak zvýšit komfort uživatelů. Umožňuje
přidávat či odstraňovat pole a tlačítka a měnit jejich
názvy, pořadí i rozmístění na systémové úrovni.
Chcete-li ještě více zjednodušit užívání řešení, využijte
možnosti jednotného přejmenování určitých polí
v celém systému a změny obsahu vyskakovacích zpráv
dle Vašich potřeb.

Rozšířená edice Design Studia nabízí dvě různé úrovně
zákaznických úprav, které Vám dovolí maximálně
přizpůsobit základní systém: obchodní rozhraní pro
programování aplikací a Screen Designer Apprise®.
API rozhraní Apprise® poskytuje uživatelský portál,
jehož rozličné funkce zajistí hladký průběh celé
řady obchodních procesů. Dále obchodní rozhraní
umožňuje k ERP systému Apprise programově připojit
další aplikace jako například marketingový software od
jiného poskytovatele. Screen Designer Apprise Vám
dovolí upravovat prvky uživatelského rozhraní, které
je možné změnit pomocí nástrojů typu „táhni a pusť“
bez nutnosti přístupu ke zdrojovému kódu. Můžete
přejmenovávat pole, vytvářet ovládací prvky a přidávat
jim nové funkce.

Přizpůsobitelné obrazovky
a přehledy
Součástí rozšířené edice je Průvodce vyhledáváním
a sada přednastavených vyhledávačů, které umožňují
flexibilně vyhledávat informace z otevřených zakázek,
pohledávek či nákupních objednávek. Uživatelé
mohou pomocí Průvodce vyhledáváním vytvářet
a rozvíjet vlastní vyhledávací okna, aniž by k tomu
museli používat programovací kód. Tato okna poskytují
stejné nástroje, jaké najdete v základní verzi systému,
a zahrnují všechny standardní funkce, včetně možnosti
exportu údajů do Excelu a přizpůsobení koncovým
uživatelem.
Průvodce programováním umožňuje dynamicky
vytvářet uživatelská rozhraní pro výkazy a vlastní
skripty. Díky tomuto nástroji můžete do systému
integrovat své vlastní kódování i výkazy a nově vzniklé
prvky pak budou plně odpovídat stylu ERP systému
Apprise.

Získáte všechny nástroje, které potřebujete, spolu
s vysokou flexibilitou a jednoduchým užíváním.

Funkce Design Studia Apprise®: Standardní a rozšířená edice
Design Studio Apprise

Standardní edice

Rozšířená edice

Správce nasazení
Screen Designer
Správa a nastavení klávesových zkratek (uživatelská úroveň)
Správa a nastavení klávesových zkratek (systémová úroveň)
Specifikace povinných polí (systémová úroveň)
Vlastní pořadí prvků (uživatelská úroveň)
Vlastní pořadí prvků (systémová úroveň)
Tvorba a správa řídicích panelů (uživatelská úroveň)
Tvorba a správa pracovních postupů (uživatelská úroveň)
Přizpůsobitelné tabulky (uživatelská úroveň)
Přizpůsobitelné tabulky (systémová úroveň)
Správa oblíbených položek (uživatelská úroveň)
Přizpůsobitelné prohlížeče (uživatelská úroveň)
Přizpůsobitelné prohlížeče (systémová úroveň)
Obnovitelné výchozí nastavení
Změna názvů polí a popisků
Možnost přejmenovat, přesunout, přidat či skrýt vybraná pole
Přidání či odstranění tlačítek
Změna obsahu vyskakovacích zpráv
Možnost přidávat a upravovat programovací kód
Průvodce vyhledáváním
Průvodce vyhledáváním
Přizpůsobitelný průvodce programováním
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