Tài liệu kỹ thuật

Quản lỹ tài liệu

Phát triển Website

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG iPHONE/ iPAD
Đối với hầu hết các yêu cầu phát triển kinh doanh, luôn có
sẵn các ứng dụng để giải quyết nhu cầu của bất kỳ doanh
nghiệp nào. Thế giới mà chúng ta sống đang có sự thay
đổi đáng kể khi có mạng không dây, điện thoại di động
kinh doanh tương tác xuyên quốc gia.
Với sự hỗ trợ của các ứng dụng điện thoại di động, doanh
nghiệp của bạn sẽ đạt nhiều mục tiêu cùng với sự hợp tác
cùng TANNER:
+ Kênh tiếp xúc với thị trường lớn để tiếp cận khách hàng tiềm
năng trên toàn cầu

Thiết kế Catalog

Phát triển Phần mềm

Vẽ kỹ thuật

Chế bản điện tử

+ Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp
+ Phát triển các cơ hội kinh doanh mới

Phát triển dữ liệu

+ Kênh liên lạc trực tiếp với khách hàng (liên lạc ngay cả khi ngoài
giờ làm việc)

Tích hợp hệ thống

+ Công cụ giao tiếp nội bộ hiệu quả (kết nối tức thì)
+ Tạo ra sản phẩm mới cho doanh nghiệp (ứng dụng trở thành
một sản phẩm mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp bạn)
+ Quản lý tốt hơn sự phát triển của doanh nghiệp

Quản lý dịch thuật

Tư vấn doanh nghiệp

Dịch vụ Phát triển ứng dụng iPhone/iPad - Lợi thế cho bạn
+ Luôn luôn đón đầu xu hướng cải tiến
+ Kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn và năng lực doanh nghiệp
+ Quy trình của chúng tôi bao gồm:
* Phạm vi dự án, các yêu cầu kỹ thuật và thực thi dự án
* Quản lý dự án, thiết kế, và quy trình đảm bảo chất lượng
+ Tiết kiệm thời gian

+ Chi phí hiệu quả

Tư vấn „Văn Phòng Xanh“

Ứng dụng iPhone/iPad

Tài liệu kỹ thuật

Quản lý Tài liệu

Phát triển Website

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG iPHONE/ iPAD
Năng lực của chúng tôi
Với đội ngũ chuyên gia phát triển phần mềm có năng lực
kỹ thuật và chuyên nghiệp TANNER giúp doanh nghiệp
tích hợp các công nghệ mới nhất và cung cấp các ứng
dụng chính xác và được tùy chỉnh.
Với kiến thức chuyên sâu về Phát triển phần mềm iPhone, chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng các ứng
dụng thích hợp và được tùy chỉnh cho phù hợp với từng
doanh nghiệp và đáp ứng đúng các yêu cầu của họ.
TANNER cung cấp giải pháp tối ưu nhất cho yêu cầu phát
triển ứng dụng iPhone/iPad của doanh nghiệp.

Thiết kế Catalog

Phát triển phần mềm

Vẽ kỹ thuật

Chế bản điện tử

Phát triển dữ liệu

Tích hợp hệ thống

Dịch vụ phát triển ứng dụng iPhone / iPad của TANNER

Quản lý dữ liệu

+ Các ứng dụng kinh doanh trên iPhone / iPad
+ Các ứng dụng giải trí trên iPhone / iPad (các ứng dụng đa
phương tiện, trò chơi, vv)
+ iPhone/iPad Tiện ích hàng ngày
+ iPhone / iPad - các ứng dụng thông tin (du lịch, thị trường chứng
khoán, tỷ giá hối đoái tiền tệ, vv)
+ Thiết kế và phát triển website trình duyệt trên di động iPhone/
iPad
+ Dịch vụ Gia công phần mềm ứng dụng iPhone/ iPad

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn „Văn Phòng Xanh“

Ứng dụng iPhone/iPad
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