OBRNITE LIJAK REALIZACIJE

STRATEŠKIH PROJEKTOV

V VAŠO K RIST

in s 70 % manj
sredstev

Za 3 polno

zaposlene / leto
prihranka časa

200 K €

in več povprečnih
prihrankov na
projektih

Ukvarjanje s poslovno skladnostjo

Pred uporabo

z Mendixom

Podatkovni sistemi in
menjava obstoječih IT
sistemov

Prilagajanje specifikam
posla in sistemom
diferenciacije

Prilagajanje specifikam
posla in sistemom
diferenciacije

Podatkovni sistemi in
menjava obstoječih IT
sistemov

Potrebe po novih
načinih dela in
sistemih inoviranja

Realizirani IT in
strateški projekti

Realizirani IT in strateški
projekti – z MENDIXom 10x
hitreje in veliko ceneje

Ukvarjanje s poslovno skladnostjo

Ukvarjanje s poslovno konkurenčnostjo

Potrebe po novih
načinih dela in
sistemih inoviranja

Ukvarjanje s poslovno konkurenčnostjo

10x hitreje

Z MENDIXOM
HITREJE IN LAŽJE

D DIGITALIZACIJE

ZAČNITE UPORABLJATI
PLATFORM MENDIX

IN ODKRIJTE IZJEMEN SVET

NIZKE KODE (LOW-CODE)

Ineor informacijske tehnologije d.o.o.
Teslova ulica 30, SI-1000 Ljubljana
M +386 (0)40 376 999
M +386 (0)70 665 797
Več na mendix.ineor.si

S PLATFORMO NESKONČNIH
MOŽNOSTI - MENDIX

NEW &
FUTURE
TECHN LOGIES

PRIHODNOST RAZVOJA,

POKLICEV IN ZNANJ
NAJ SE ZAČNE ZDAJ

Kaj je Mendix
Mendix je sodobna, napredna platforma, ki vam
omogoča hitro in stroškovno ugodno kreiranje
aplikacij*, s pomočjo katerih dobite zanesljive
vzvode za rast vaših poslovnih rezultatov.

Pri Ineor-ju smo prepričani, da:

*Aplikacija = Programska oprema s specifično funkcionalnostjo

S sodobnim orodjem lahko
digitalno transformirate
celotno podjetje.

Lažje implementirate
želene nove poslovne
modele.

Vplivate na poslovni
rezultat z nižanji CAPEX
in OPEX stroškov.

Hitro odprete nove
kanale do svojih strank.

Višate poslovne prihodke.

BREZ NAPORA V DIGITALNO

TRANSFORMACIJO IN
DIGITALN KULTURO

Z MENDIXOM DO HITREGA

PREMAG VANJA
IZZIVOV V PODJETJU

Zavzetost in
odgovornost ekipe
Poveže različne nivoje zaposlenih
v podjetju in pomaga pri hitrem
poenotenju za doseganje razvojnih ciljev
Omogoča izvrševanje pomembnih
poslovnih ciljev s sodelovanjem
zaposlenih hitro in fleksibilno

Poslovni in delovni fokus

Strategije upravljanja kupcev

Poenostavi in pohitri vaše
obstoječe procese

Digitalizira in avtomatizira delo z vašimi
kupci ali uporabniki

Pomaga izboljšati nivo storitev
in zmanjšati OPEX

Omogoča hitro lansiranje novih
produktov in poslovnih modelov,
kar 70% hitreje

Omogoča fleksibilne vzorce
dela zaposlenih
Izkoristi potencial vsebinskega znanja
ljudi in ga sproti pretvarja v novo rešitev
10 krat hitreje do novih rešitev

Omogoča sodobno, digitalno
komunikacijo in sodelovanje
z uporabniki in kupci

7 mesecev hitreje
Izvedba in realizacija
sprememb in iniciativ
Omogoča hitro vzpostavitev razvojne
ekipe za določeno nalogo
Omogoča komunikacijo z ekipami iz
drugih podjetij, ki razvijajo in se soočajo
s podobnimi problemi kot vaše podjetje
(Community)
Zaradi hitrega razvoja novih rešitev se
izboljšajo procesi hitro in učinkovito

Sodelovanje in komunikacija

Rast podjetja

Razvojna ekipa ima na razpolago v
vsakem trenutku dostop do nove rešitve,
vizualizira končno rešitev v nastajanju in
lažje identificira potrebne izboljšave
in popravke

Omogoča odpiranje popolnoma
novih poslovnih verig preko
inovativnih aplikacij

Integriran intranet za hitro in v nalogo
usmerjeno komunikacijo

Pomaga izboljšati vašo
operativno učinkovitost
Uredi, razširi in izkoristi vaše
poslovne podatke

Novi izdelki in storitve so
razvite in dostavljene vsaj
7 mesecev hitreje.

Z MENDIXOM PRIDOBITE

REZULTATE IN ZANESLJIVO

EKIP V OZADJU

Zanesljivo

Sodelovalno

Delovanje razvojnega okolja kjerkoli,
kadarkoli, brez prekinitev

Hitro in učinkovito kreiranje novih rešitev
z najboljšimi poznavalci vsebine v podjetju

Neodvisnost od delovanja obstoječih
legacy sistemov in obstoječih procesov

Vključi strokovnjake z različnimi znanji,
kar omogoča “Low code/No code/
Extended code” način programiranja

Veliko integriranih programskih vmesnikov
razširi in nadgradi vaše podatke
S strojnim učenjem in preddefiniranimi
gradniki do zmanjševanja napak

Sprotne povratne informacije končnega
uporabnika rešitve varujejo vašo naložbo
in izboljšujejo zadovoljstvo

Agilno
Od ideje do rešitve 10 krat hitreje
Izkoristek notranjih in zunanjih virov
z velikimi časovnimi prihranki
Sprotna vizualizacija končne rešitve
in optimiranje razvojnega dela
Z vpogledom v obstoječe rešitve v
vaši industriji do diferenciacije in
konkurenčnosti

Z MENDIX M DO INTUITIVNEGA IN
ENOSTAVNEGA UPRAVLJANJA OBSTOJEČIH

PROCESOV IN PROCESOV, KI JIH ŽELITE

3 FTE na leto
Vsaka aplikacija Mendix
razvita za operativno
učinkovitost, v povprečju
prihrani čas za 3 FTE na leto.

Low code
uporabniški vmesnik

Low code
procesni vidik

Low code in AI kot hitra pot
od procesa do uporabe

Vizualen pristop k programiranju –
ustvarite nov želen potek procesa, koda
se v ozadju kreira sama

S predintegriranimi vmesniki povezuje
različne podatke in procese v podjetju

Low code pomeni vizualen pristop pri
razvoju aplikacij

Ustvari popolnoma nove tokove
komunikacije, analitike ali nadzora
nad procesi

Aplikacijo lahko razumemo kot
samostojno SW rešitev, ki ima
popolnoma prilagojen uporabniški
vmesnik

Enostavna konfiguracija nove rešitve
z uporabo obstoječih modelov različnih
rešitev za industrije in storitve
AI v ozadju predlaga in izvršuje
popravke s ciljem zanesljivega delovanja
S fokusom na design uporabniškega
vmesnika hitro do rešitev, ki jih
potrebujeta podjetje in končni uporabnik
aplikacije

Pohitri in poenostavi obstoječe
delovne procese s pravimi rešitvami za
uporabnika na enem mestu – vse kar
potrebujete je še vedno v obstoječih
sistemih, vse kar želite pa deluje na
novi in izboljšani rešitvi z avtomatskim
deljenjem, prepisovanjem in razširitvijo
podatkovnih tokov

Ne potrebujete več samo
programerjev – aplikacijo gradijo
ljudje v vašem podjetju, ki so vsebinski
specialisti in poznavalci, s tem pa
prihranite ogromno časa

KAK DO HITREGA
RAZVOJA IT REŠITEV

Z MENDIXOM?

Rešitev “B2B on
premise” na vseh
napravah

Rešitev B2C,
distibucija preko
appstore

Koncepti sprememb so
znani, spremembo ki jo
potrebujemo si lahko
predstavljamo

Prednastavljeni in osnovno
ustvarjeni gradniki
programske rešitve

Vizualen in hiter razvoj
programske rešitve v
kokpitu

Grafično privlačna in
vsebinsko prava rešitev
v obliki aplikacije

S podporo zaposlenih z znanjem o
konceptu potrebnih sprememb z
vsebinskimi strokovnjaki.

S predustvarjenimi procesi in poslovnimi
modeli, ki jih lahko nemudoma urejate
sami.

Z enostavnim in vodenim procesom
kreiranja software-a s posebnimi
funkcionalnostmi (aplikacije).

Z razvojem novih centralnih rešitev, s
samo eno točko dostopa za sodelujočo
razvojno ekipo.

Z neodvisnostjo takojšnjega nakupa
podatkovnih baz (rešitev deluje v javnih
in zasebnih oblakih).

S prednastavljenimi funkcionalnostmi
IT rešitev, ki jih potrebujete.

S platformo, ki vsebuje AI in pozna logiko
programiranja v ozadju vrši in predlaga
popravke kode, procesov in modelov.

S predogledom za lansiranje na vseh
napravah (tablični računalnik, PC,
mobilni telefon).

Aplikacijo ustvarjajo podjetju lastni
vsebinski strokovnjaki, z znanjem o
potrebnih spremembah procesov in
uporabniški izkušnji programa

Z lansiranjem v vse javne in zasebne
trgovine z aplikacijami.

Z enostavnim povezovanjem obstoječih
podatkov v podjetju (brez novih IT
sistemov in rešitev).
Z razvojem konceptov in modelov, ki ne
zahtevajo natančnih popisov novih
procesov in funkcionalnosti.

Z oblikovanim uporabniškim vmesnikom
in njegovo strukturo ni potrebe po
vzpostavitvi nove podatkovne baze.
S predvgrajenimi povezovalnimi vmesniki
z vsemi večjimi podatkovnimi sistemi in
IT rešitvami, ki so že v uporabi (SAP, ERP,
Navision, Salesforce, HR).
S povezovanjem naprav in podatkovnimi
sistemi naprav (npr. Scada), z IOT bazami
in nadgradnjo optimiziranih procesov
prek AI ter strojnega učenja.
Z integracijo lastnega datahub-a.

S sodelovanjem domenskih
poznavalcev in IT ekipo.

Z vizualno pravilno in uporabniku prijazno
rešitvijo z visoko dodano vrednostjo.

S pravilno in hitro rešitvijo ustvarjalec s
pomočjo graditelja realizira novo procesno
rešitev s funkcijo “povleci in spusti”.
Z enostavno nadgradnjo kompleksnejših
aplikacij z dodajanjem Java blokov.

Enostavna nadgradnja, popravki in izboljšave

5 % prihranka/leto
Aplikacije za izboljšanje
odnosa s kupci ustvarjene
v Mendixu zagotavljajo 5 %
povečanje letnega prihodka.

KAJ SI ŽELITE

SPREMENITI VI?

Transformacija zavarovalništva

Agilno bančništvo

Z mislijo na hitro in fleksibilno pot svojih kupcev, do popolne digitalizacije
poslovanja z njimi 120.000 EUR OPEX
prihrankov. Povečanje prihodkov za 14 %.

Konsolidacija vseh sistemov in pravne
dokumentacije je vpeljala agilnost in
konkurenčnost pri delu s strankami – obdelava kredita v 30 minutah, povečanje
deleža dobičkonosnejših strank in kar
50-odstotno zmanjšanje stroškov za IT.

Več sto tisoč evrov prihranka za stroške
zunanjega programiranja in 10-kratno
povečanje prodajnega lijaka.

Neposredni
prihranki stroškov programiranja

Veletrgovec do večje prodaje

Prihranki pri operativni učinkovitosti

Z digitalizacijo in povezovanjem podatkov
distributerjev in lastnega sistema, z novo
IT rešitvijo do nadgradnje zmogljivosti
SAP ter agilne in hitre kupne izkušnje
distributerjev – za 20% večji obseg
prodaje.

Optimiranje stroškov človeških virov
Dvig bruto profita zaradi izboljšav v
uporabniški izkušnji
Dvig prihodka zaradi hitrosti lansiranja
novih produktov in storitev

Iz proizvodnje naprav
v ponudnika optimizacije
Z novo IT rešitvijo v 2 mesecih ustvarjena
rešitev za kupce proizvodov podjetja, s
katero zmanjšujejo stroške vzdrževanja in
optimirajo rabo naprav. S tem so povečali
obseg poprodaje in nadomestnih delov ter
povečali obseg prodaje.

Transformacija storitev
Digitalizacija kreiranja paketov želenih storitev
in avtomatizacija sistema naročil in poslovanja
s strankami je podjetju pomagala do razvoja
rešitve v kratkem času in ustvarila prodajo
novega storitvenega produkta v velikem obsegu
na že obstoječem konkurenčnem trgu. IT rešitev
so lansirali v 6 mesecih namesto v planiranih 3
letih in prihranili 80 % načrtovanega proračuna
za IT razvoj – namesto 1,2 MIO Eur, 250.000 EUR.

