MYASOFT HAKKINDA GENEL BİLGİ

B

u günden ; ileride neler isteyeceğinizi, iş süreçlerinizin sağlıklı bir şekilde oluşumunda nelere ihtiyaç
duyabileceğinizi kestirmek ve ona göre bir yazılım seçmek herkes için zor ve uzmanlık gerektiren bir
konu dur.
Sürekli gelişen ve değişen iş şartlarına ve dünya piyasalarına ayak uydurup geleceğinizi sağlam
planlaya bileceğiniz, yapıya göre iş süreçlerinizi oluşturabileceğiniz bir yazılımdır Myasoft.
MYASOFT ÜRÜN AİLESİ:
MyaCenter On Demand: Ana yapıda MyaCenter mimarisi üzerin inşa edilmiş, müşteriye özel geliştirilecek
yazılım ve danışmanlık uygulamasıdır. Proje yapısı ve müşteri isteklerine göre özel olarak müşteride , müşterinin
tüm ERP yapısını analiz edip ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilecek , talep karşılayan proje uygulamasıdır.
MyaCenter v1.9: Perakende sektörü için özel olarak geliştirilmiş, Zincir mağazacılık yazılımıdır. Günümüz
perakendecilerinin tedarik zincirinden, POS terminallerine ve sonraki aşamalarda CRM, B2B B2E gibi tüm işletme
operasyonlarında tam ve mutlak çözüm sağlar.
MyaStore v1.9: Giriş ve başlangıç perakendecilerin tercih ettiği, 1 den fala mağazası olmayan işletmeler için
düşünülmüş KOBİ perakende çözümümüzdür.
MyaPos v3.0: POS terminalleri üzerinde çalışan, genel satış uygulama yazılımıdır. Gelişmiş perakende özellikleri
kapsar. Güvenli bir satış noktası terminali yazılımıdır.
MobilMen 50v4.0: Depo ve mağazada mal kabulünden tutun, iş süreçlerinin tüm aşamalarında kullana
bileceğiniz el terminali uygulamasıdır.
MobilMen 70v1.0: Yeni Nesil online Mobil uygulama yazılımıdır, tüm depo ve mağaza operasyonlarınızda daha
aktif ve daha kolay kullanılan bir uygulamadır.
MyaResPos v2.0: Yiyecek İçecek sektörü için geliştirilmiş, Restoran, Fast Food ve tüm yiyecek içecek satan
perakende satış noktaları uygulamasıdır.
MobilMen30 v1.0: Restoranlarda garsonların kullandığı masada sipariş alma amaçlı el terminali uygulamasıdır.
Myasoft ürün ailesinin en önemli özellikleri günümüz yazılım geliştirme teknolojilerinin en son versiyonlarına sahip olması
ve bu özelliğinin her zaman güncel tutulma çalışmalarının devam etmesidir.
Grid teknolojilerinde kullanıcı dostu yapısı ile dikkat çekmektedir.
Myasoft Ürün Ailesi: .Net Framework, .Net Compactwork,
ASP.Net , Visual Basic 6.0 dilleri ile geliştirilmiştir. Veri tabanı: Oracle 11 g, MS SQL Server kullanılmıştır.
Myasoft ürünleri 1000 den fazla lokasyonda çalışmaktadır.
ADAM PERAKENDE OTOMASYON SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ. tarafından sizlerin kullanımı için geliştirilmiştir.
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