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Quản lý tài liệu

Phát triển Website

PHÁT TRIỂN & QUẢN LÝ DỮ LIỆU
Giải pháp thông tin trên cơ sở dữ liệu FileMaker
Giới thiệu về FileMaker
FileMaker là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu với giao diện thân thiện
với người dùng, được phát triển từ năm 1984
FileMaker được thiết kế chuyên biệt để giải quyết các thách thức về
quản lý thông tin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
FileMaker là sản phẩm đứng đầu trong các phần mềm cơ sở dữ liệu dễ
sử dụng thuộc FilMaker Inc. - một chi nhánh của Tập đoàn Apple Inc.
Sản phẩm có mặt tại hơn 60 quốc gia với 11 thứ ngôn ngữ khác nhau.

Lợi thế của bạn khi chọn FileMaker









Tổng chi phí sở hữu thấp
Chạy tốt trên cả Windows và Mac OS X
Hỗ trợ lên đến 2000 người sử dụng
Có thể làm thao tác bảo trì trên hệ thống đang chạy
Dễ sử dụng
Tương thích với nhiều ứng dụng khác, ví dụ: PHP, MySQL, C++ code,
HTML, Dreamweaver, Microsoft Office
Trang web trên cơ sở dữ liệu FileMaker

Dịch vụ của TANNER



FileMaker thiết kế đặc biệt dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ 		
và vừa để xây dựng và quản lý dữ liệu.
Chúng tôi phát triển phần mềm giải quyết tất cả các thách thức quản
lý thông tin, bao gồm:
•
•
•





Phát triển phần mềm theo chu trình khép kín: Phát triển các ứng 		
dụng phần mềm sử dụng FileMaker
Duy trì: Bảo trì phần mềm hiện có, sửa chữa lỗi
Triển khai: Triển khai tách hoặc tích hợp mô-đun.

Tùy thuộc vào lĩnh vực kinh doanh của bạn, chúng tôi sẽ thiết kế các
giải pháp quản lý thông tin hiệu quả nhất để làm cho công việc của 		
bạn dễ dàng hơn.
Áp dụng quy định kinh doanh của riêng bạn trong gói phần mềm được
thiết kế riêng cho doanh nghiệp của bạn.
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