چارچوب زی
راه حلّی آسان در تولید سامانههای کسب وکار
جامعترین راه حلی که به آسانی فرایندهای کسب و کار کوچک و بزرگ را ،به سامانههای کاربردی
پلت فرم واحد زی به عنوان ابزاری قدرتمند و متمرکز میتواند
3 3

از طریق یک مدل سازیِ جامع و بدون کد نویسی ،تولید ،توسعه و
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تغییرات یک سیستم پیچیده را فراهم کند



بهبود گردش کار و بهرهوری سازمانی تا %011



توسعه و مدیریت فرآیندها بدون برنامه نویسی



طراحی و تولید نرمافزار توسط غیر متخصص رایانه



توانایی مقیاس پذیری ( )Scalabilityو دسترسی باال )(High Availability



اجرای کامل چرخه فرآیندها در یک پایگاه داده مرکزی



نصب با چهار کلیک

11

 ZFrameمجموعهای کامل از قابلیتهای پیشرفته


مجموعهای جامع از کنترلهای کاربردی با بیش از  52نوع کنترل،
برای تولید رابط کاربری



امکان سفارشی سازی کارکرد فرمها با کد نویسی و سفارشی سازی
گرافیک فرم



توسعه و موازی کاری با سامانههای قدیمی



تتغییر سامانه در حال اجرا ،به سادگی و با کمترین زمان ممکن



ابزاری مناسب برای روشهای  RADوJAD



تامین  Smart Message Brokeringو قابلیت Integration



تولید و امکان توسعه و تغییر مداوم سامانههای بزرگ



پشتیبانی از پایگاههای داده متنوع ازجمله  DB2 ،Oracleو MSSQL



کاهش هزینه و زمان طراحی و تولید تا  %52معمول



سازگار با  Web Serverهای مبتنی بر جاوا



دارای قابلیتهای مدیریت فرآیند کسب و کار



ابزار گرافیک طراحی خدمات و گردش اطالعات



پشتیبانی همه جانبه از خدمات با دادههای با حجم باال



مانیتورینگ و نظارت جزییات اجرای فرآیندها



انعطافپذیر در یکپارچه سازی خدمات ،مبتنی بر SOA



مدیریت و اجرای قواعد کسب و کار



پشتیبانی از روشهای چابک ،مدیریت پروژه و چرخه کامل تولید نرم افزار



صحت سنجی اطالعات ))Validation



تامین روش و ایده Software Factory



WWW.ZFapp.IR

تولید واسطهای کاربری پیچیده و زیبا

Z Solution Framework to Create Applications

مشخصات:
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به  ZFrameاعتماد کنید

وجود تیم حرفهای و اختصاصی ما برای کمک و سرعت بخشیدن به بهبود و تولید فرایندهای کسب و کار ،پشتوانه و باعث اطمینان از موفقیت شما است

