WEB-APPS

Få en app, der virker overalt, for alle dine kunder
Med en moderne web-app, kan du give dine, kunder, medarbejdere eller leverandører det
de har brug for. Overalt og uanset udstyr
Hvad er en web-app?

Hvad er fordelene for mig?

En web-app, er en app som kan køre i en helt
almindelig browser, som findes på alle typer af
mobile enheder og computere.

Du bør seriøst overveje en web-app, hvis du har
ideer til en mobilløsning. Nogle af de fordele du vil
opleve er:

Du kan dermed skabe en app, der passer til din
virksomheds udtryk, og som kan bruges af alle
brugere, uanset om de anvender Apple, Android,
Windows Phone, eller noget helt tredje.





Vil du have din forretning på App-store?
En traditionel app, udvikles individuelt til hver type
af telefon, og udgives derefter via platformens
marked for apps. Men i mange tilfælde, med f.eks.
interne forretningssystemer, vil du måske helst
undgå at dine interne apps ligger tilgængeligt for
alle. Med en web-app, kan du helt selv styre,
hvem der kan se din app og ikke mindst, bruge
den.





Er det så ikke bare en webside?
Teknisk set jo, og derfor kan den netop afvikles
uden hensyn til, hvilken telefon eller tablet, dine
brugere foretrækker. Samtidig benytter en webapp sig af helt nye funktioner i moderne browsere,
som gør at du næsten har de samme muligheder
som i en traditionel app. F.eks. kan en web-app
også afvikles uden forbindelse til internettet, der
kan gemmes data lokalt, og tages billeder med
kameraet.

e: info@migrator.dk



Lavere udviklingsomkostninger fordi der kun
skal skrives én app, som så virker på alle
platforme og typer af enheder
Du kan basere appens udtryk helt på din
virksomheds eller organisations designlinje,
uden hensyntagen til design-regler for hver
platform
Du får meget lavere omkostninger til
vedligeholdelse, og du kan gøre nye
versioner tilgængelige med det samme, uden
at skulle afvente godkendelse hos Apple eller
Microsoft
Du sparer de årlige gebyrer til hhv. Apple og
Microsoft for at have din app på deres
marked
Du kan have interne forretningssystemer til
mobile enheder, uden at være nødt til at
udgive dem på en offentlig markedsplads

Men er det løsningen for mig?
Du kan kontakte Migrator for en helt uforpligtende
snak om mulighederne. Vi kan hurtigt give dig
overblik over både muligheder og omkostninger.

w: www.migrator.dk

t: +45 21 27 98 80

