iPos App

Το iPOS είναι μια εγγενής (native) εφαρμογή παραγγελιοληψίας για ταμπλέτες αφής iPad
με δυνατότητα διασύνδεσης με όλα τα ERP της αγοράς. Ακολουθώντας απόλυτα τους
οδηγούς σχεδίασης περιβάλλοντος διασύνδεσης χρήστη του iOS, δίνει τη δυνατότητα στο
χρήστη της ταμπλέτας αφής να εκτελέσει το σύνολο των ενεργειών που απαιτεί η
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παραγγελιοληψία με την ίδια ευκολία που θα χρησιμοποιήσει κάποια ενσωματωμένη
εφαρμογή. Η ευχρηστία της εφαρμογής εφαρμόζεται στο σύνολο των λειτουργιών της.

Ο χρήστης της εφαρμογής έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει στοιχεία πελατολογίου, να
δημιουργήσει επί τόπου παραγγελίες μέσω ενός κατηγοριοποιημένου καταλόγου προϊόντων
και να ανατρέξει στο ιστορικό παραγγελιών. Η εφαρμογή συνδέεται στο διαδίκτυο και
συγχρονίζει τα δεδομένα της με οποιαδήποτε πλατφόρμα ERP της αγοράς.

Ευχρηστία και απτική αλληλεπίδραση
Συνδυασμένη χρήση των τυποποιημένων ελεγκτών προβολής του iPad (Tab Bar View, Split
View, Pop Over View, Navigation View). Για τη δημιουργία του iPOS ακολουθούνται πιστά οι
κανόνες σχεδίασης και απτικής αλληλεπίδρασης του οδηγού Human Interface Guide (HIG)
της Apple για τις εφαρμογές iOS.

Ενσωματωμένη βάση δεδομένων - λειτουργία εκτός δικτύου
Η εφαρμογή ενσωματώνει τοπική βάση δεδομένων για βελτιστοποίηση της ταχύτητας
άντλησης των δεδομένων της και για λειτουργία εκτός δικτύου. Το σύνολο των κατηγοριών
και των προϊόντων, το πελατολόγιο, το ιστορικό παραγγελιών και οι λειτουργίες της
παραγγελιοληψίας είναι διαθέσιμα offline.

Συγχρονισμός με εξωτερικές βάσεις δεδομένων
Το iPOS συνδέεται με όλα τα γνωστά ERP της αγοράς μέσω Web Services και
ανταλλάσσει δεδομένα με εξωτερικές βάσεις δεδομένων. Δίνεται η δυνατότητα
διασύνδεσης μέσω WiFi και δικτύων κυψέλης.

Περιστροφή συσκευής
Υποστήριξη λειτουργιών περιστροφής της συσκευής και προσαρμογή της προβολής σε
οριζόντια ή κατακόρυφη θέση.

Retina ανάλυση
Υψηλής ανάλυσης γραφικά για τις οθόνες retina των νεότερων iPad. Βελτιστοποίηση
οθονών για λειτουργία στις οθόνες χαμηλότερης ανάλυσης (πχ iPad, iPad 2).

2/3

iPos App

Υποστηριζόμενες πλατφόρμες και συμβατότητα
Υποστηρίζονται όλες οι ταμπλέτες iPad με λειτουργικό σύστημα iOS 5.0 ή νεότερο. Η
εφαρμογή
διατίθεται μέσω του Apple App Store
.
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