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ország
TESTRESZABOTT SZOFTVERES MEGOLDÁSOK

Érjen el többet,
kevesebb idő alatt

Értékes időt veszít olyan feladatokkal, amiket szoftver is el tudna
végezni? Olyan létfontosságú adatok hiányoznak, amik egy tájékozott
döntés meghozatalához elengedhetetlenek? Szoftver segítségével
automatizálni és rendszerezni lehet a folyamatokat, ami megnövelt
produktivitáshoz vezet.
Mi ügyfélközpontú megoldások fejlesztésével segítünk: időt szakítunk
arra, hogy megismerjük az Ön vállalkozását, így olyan testreszabott
szoftvereket fejlesztünk, melyek az Ön konkrét igényeinek megoldására
szolgálnak.
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63

ügyfél

Hogyan dolgozunk?
Agilis technikákat és tervezői gondolkodásmódot használva rövid időn
belül működő megoldásokat szállítunk, amelyek lehetővé teszik Ön
számára, hogy hamar mérhető eredményeket lásson.

Megismerés

Ötletelés

Felmérjük az Ön üzleti igényeit

Megoldásokat keresünk a

és folyamatait

meghatározott problémákra

Fenntarthatóság

Megvalósítás

Validáció

Mérjük az eredményeket és

Lefejlesztjük a validált

Prototípusokat tervezünk, hogy

továbbfejlesztjük a terméket

megoldásokat

teszteljük a kezdeti ötleteket

TERMÉKFEJLESZTÉS FELTURBÓZVA

20%
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30%-os
munkaóra csökkenés

20%-al gyorsabb
termékfejlesztés

nJoy - The Hive

30%

A DAI-TECH, az nJoy márka mögött álló gyorsan növekvő vállalat nagyon
rövid idő alatt felülmúlta a meglévő szoftverinfrastruktúráját és egyedi
integrált megoldásra volt szüksége. Minket bíztak meg, hogy olyan
termékéletciklus-kezelő eszközt fejlesszünk, amely megfelel sajátos
igényeiknek.
A végeredmény egy rugalmas rendszer, amely arányosan növekszik
a vállalattal együtt. Az évek során egyre több funkcionalitást adtunk
hozzá, és jelenleg központi rendszerként működik, ahol a DAI-TECH
együttműködik a gyártókkal, a beszállítókkal, a szervizközpontokkal és a
forgalmazókkal.

Further Digital Solutions

AZ EREDMÉNY

CRM (ügyfélkezelés)

Logisztika

PLM (termékéletciklus-menedzsment)

Részletes beszámolók

Értékesítés és pénzügyi előrejelzés

Call center

Szerviz

DEMETER Adorian,
DAI-TECH Ügyvezető igazgató

“Nem tudnám elképzelni, hogyan működne a termékfejlesztésünk a
Hive nélkül. Bevezetése óta az új termékek fejlesztésének ideje 20%-al
csökkent, minden adatunk rendszerezett és könnyen utánkövethető.”

www.gofurther.digital
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AJÁNLATKÉSZÍTÉSTŐL GYÁRTÁSIG

Steiger ERP

Alapjában véve a Steiger egy családi
vállalkozás, amely több generáción át részt
vett a fémfeldolgozó iparban. A Steiger
képviselői felvették velünk a kapcsolatot, hogy
egy olyan rendszert dolgozzunk ki, amely
automatizálja munkafolyamataikat és javítja ezek
megbízhatóságát.

Ezt megelőzően a Steiger számos szoftverre és
táblázatra alapozott a munkájuk nyomonkövetésére,
és hamar rájöttek, hogy mindez nem hatékony
és magas a hibázási lehetőség. Szoftverünk segíti
őket abban, hogy nyomonkövessék a különböző
részlegek által végzett munkát, az ügyfélkezeléstől,
az értékesítésen át a gyártásig.

AZ EREDMÉNY

CRM (ügyfélkezelés)

Minőségbiztosítás

Ajánlatkészítés

Időkövetés

Beszerzés

Részletes beszámolók

Raktárkezelés

Alkalmazott betanítás és továbbképzés

Projektmenedzsment
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75
23%

75 alkalmazott
használja a rendszert
23%-os
munkaóra csökkenés

INTEGRÁLT ÜGYVITEL

Harborsz
Logistics

A Harborsz Logistic fő
tevékenysége a teherszállítás
megszervezése kompon, hidakon
és alagutakon át. Együttdolgozva,
egy olyan rendszert fejlesztettünk,
amely lefedi a tevékenységük
összes területét.

“Számunkra a Harborsz Logistics szoftver legnagyobb előnye, hogy
egy komplett, integrált rendszert kaptunk. Többé nem kell folyton
különböző programok és emailek között váltogatva lebonyolítsuk a
mindennapi ügyvitelt. Ez jelentősen csökkentette az emberi hibák
lehetőségét és növelte a produktivitásunkat.”

BAKK Edina,
Harborsz Logistic
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ONLINE KERESZTDONÁCIÓS REGISZTER

OVSZ - NKKDR

2018 elején abban a megtiszteltetésben részesültünk, hogy együtt
dolgozhattunk az Országos Vérellátó Szolgálattal az új online
keresztdonációs és kiszűrt donor regiszteren (NKKDR). A regiszter kiváltja
a jelenlegi papír alapú rendszereket és valós idejű kommunikációt, illetve
gyors adatátvitelt tesz lehetővé országszerte, az OVSZ és a plazmaferezis
állomások között.

www.gofurther.digital
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ZENE. MENEDZSMENT. A-TÓL Z-IG.

MPRO MUSIC

2018-ban alkalmunk volt az MPRO MUSIC-on dolgozni,
amely a világ első művészmenedzsment applikációja,
önszervezett zenészek és modern menedzserek számára.
Tartalmaz minden olyan útmutatót, munkafüzetet,
költségvetést, email- és szerződésmintát, amire egy
zenésznek szüksége lehet.
Az MPRO MUSIC egy olyan applikáció, amely struktúrát és
átláthatóságot hoz a zeneiparba, mi pedig hálásak vagyunk a
lehetőségért, hogy részesei lehettünk.
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“A Further határidőn és
költségvetésen belül fejlesztette
le az MVP-t, ami sikeres béta
teszteléshez, majd egy második kör
befektetéshez vezetett. Örvendünk
hogy az applikáció második verzióján
is a Furtherrel együtt dolgozhatunk.”

DUBB Brian,
MPRO MUSIC alapító

Further Digital Solutions

VALÓS IDEJŰ VIDEÓS OKTATÁS

MENTOR.ME

2016 elején megkaptuk a mentor.me videó alapú oktatóplatform
fejlesztési feladatát, amely szabadúszó mentorokat kapcsol össze
érdeklődő diákokkal. A mentor.me lehetővé teszi a mentoroknak nevezett
tanárok számára, hogy kapcsolatot teremtsenek a leendő hallgatókkal,
és előadást tartsanak különböző területeken, mint például az üzleti vagy
az életviteli tanácsadás.
Ez jó alkalom volt arra, hogy a megszokottól eltérő, más jellegű projekten
dolgozzunk modern technológiák felhasználásával.
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Digitális
transzformáció

Testreszabott
szoftverfejlesztés

MVP
fejlesztés
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