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VI TOR

Modele biznesowe zmieniają się szybciej

Organizacje muszą szybciej dostosować się do tych zmian

Usługi IT są drogie

Brak inżynierów IT powoduje opóźnienia w dostawie rozwiązań

Tworzone wewnętrznie aplikacje znacznie lepiej odpowiadają potrzebom biznesowym

Minimalizacja kodu to minimalizacja błędów

Aplikacje modułowe (typu LEGO) wymagają mniejszej dokumentacji

DLACZEGO TAKIE PLATFORMY SĄ PRZYSZŁOŚCIĄ?

Rynek oczekuje nie tylko funkcjonalności, ale również skrócenia czasu budowy aplikacji. System Business

Navigator wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Oferujemy zestaw narzędzi umożliwiających budowę aplikacji 

w ekstremalnie krótkim czasie (nawet kilkudziesięciu minut). Nie odbywa się to ze szkodą dla jakości. Aplikacje 

są zarówno bezpieczne, jak i tanie w utrzymaniu. Jest to możliwe dzięki wyeliminowaniu (no-code), bądź  

znaczącym  ograniczeniu  kodu  (low-code).

wizualny kreator formularzy (przeciąganie 

i upuszczanie pól na formularz)

gotowy zestaw pól systemowych 

charakterystycznych dla danego obszaru 

(dokumenty, zadania, budżety etc.)

dowolna liczba pól użytkownika 

(pola tekstowe, wyboru, zdjęcia, 

autowyszukiwania etc.)

wersje formularzy na urządzenia mobilne 

zarządzanie logiką formularza 

(kiedy pola widoczne, edycyjne, formuły pól 

wyliczanych automatycznie etc.)

KREATOR FORMULARZY

INTUICYJNE NARZĘDZIE DO BUDOWY APLIKACJI BEZ UŻYCIA KODU

listy na bazie danych formularza 

lub  zewnętrznych (np. zapytanie SQL 

do innej bazy)

zaawansowane panele filtrów

ustawienia responsywności

widok za pomocą kalendarza

export z listy do Excela

powiadomienia na bazie list

KREATOR LIST



generowanie wydruków na bazie danych 

formularza lub zewnętrznych

proste wydruki konfigurowane za pomocą 

szablonów Microsoft Word

zaawansowane wydruki konfigurowane 

za pomocą narzędzia Microsoft Report Builder

renderowanie wydruków do formatu Word, 

Excela, PDF etc.

generowanie wydruków w kroku obiegu lub 

na życzenie (naciśnięcie przycisku w menu)

KREATOR WYDRUKÓW

wizualny edytor pulpitów (na podobnej 

zasadzie jak formularzy)

wizualny edytor dashboardów 

(różne typy wykresów zależne od siebie, 

możliwość podpięcia pod dane formularza 

lub do zewnętrznych danych)

raporty tabel przestawnych

wizualizacja za pomocą map

wbudowane kostki OLAP

KREATOR DASHBOARDÓW, 

PULPITÓW, RAPORTÓW

KREATOR RAD 
szczegóły: archman.pl/kreator-aplikacji-rad

wizualny edytor procesów

zarządzanie formularzem na poszczególnych 

krokach procedury (które pola widoczne, 

które edycyjne, które wymagalne)

ścieżki obiegu zależne od wartości pól 

na dokumencie (np. kwoty, typy etc.)

działania automatyczne (system wykonuje 

sam czynności i w zależności od efektów 

wybiera określoną ścieżkę)

komunikaty mailowe i alerty wewnętrzne

KREATOR PROCESÓW

https://archman.pl/kreator-aplikacji-rad
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więcej wdrożeń:

archman.pl/wdrozenia

Workflow - Obieg pracy 

i dokumentów

Dokumenty

Projekty 

i zadania

Płatności

Pliki

Powiadomienia

Aktualności i fora

Komunikator

adres: ul. Westerplatte 1, 31-033 Kraków
telefon: (12) 357 21 33, fax: (12) 357 97 37
e-mail: biuro@archman.pl

BI - Budżetowanie 

i analiza danych

Hurtownia danych

Budżetowanie

Rachunek kosztów

http://archman.pl/wdrozenia/
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