Apprise® Design Studio
Met Apprise Design Studio krijgen gebruikers en beheerders meer controle over de standaardapplicatie Apprise®
ERP en de bijbehorende gebruikersinterface. U kunt Apprise ERP aan uw persoonlijke voorkeuren aanpassen, zodat
de software nog beter aansluit op uw bedrijf en uw werknemers. Bovendien is programmeerkennis en toegang tot
de broncode niet nodig.

Flexibel beheer van de
interface

Solide gepersonaliseerde
query’s en schermen

Met de standaardversie van Apprise Design Studio
kunt u per gebruiker o.a. kleurenschema’s kiezen
of aanmaken, sneltoetsen instellen en tabsprongen
personaliseren. Verder kunt u snel en naadloos
werkstromen en dashboards maken en beheren,
rasters personaliseren, diagrammen maken, vaststellen
welke velden vereist zijn en uw favorieten beheren.
Kiest u voor de bedrijfsversie van Apprise Design
Studio, dan kunt u daarnaast ook velden en knoppen
in schermen hernoemen, verplaatsen, in een andere
volgorde zetten, verwijderen of toevoegen. U kunt
ook in een handomdraai pop-upberichten naar wens
aanpassen. Dit alles is op systeemniveau en dus voor
alle gebruikers.

De bedrijfsversie van Apprise Design Studio bevat
een inzagewizard en een aantal reeds geformuleerde
zoekopdrachten, waarmee u inzageschermen kunt
aanmaken, wijzigen en beheren. Voor deze schermen
heeft u de keuze uit een reeks veelgebruikte
gegevens, zoals openstaande verkooporders,
debiteuren en inkooporders. Met deze inzagewizard

Gepersonaliseerde inzages
De bedrijfsversie van Apprise Design Studio bevat
ook de volgende twee personaliseringstools, waarmee
u verdergaande aanpassingen kunt doen: Apprise®
Business API en Apprise® Screen Designer. Apprise
Business API voorziet u van een frontend, dat aan
een grote hoeveelheid functies is verbonden en
waarmee vele verschillende bedrijfsprocessen
in werking kunnen worden gesteld. Met Apprise
Business API kunt u andere systemen met Apprise
ERP verbinden, bijvoorbeeld een marketingsysteem
van derden. Apprise Screen Designer, het
schermontwerpprogramma van Apprise ERP, is een
tool waarmee u onderdelen van de interface kunt
manipuleren en personaliseren. U heeft geen toegang
tot de code nodig. Alle wijzigingen worden gedaan met
behulp van drag-and-droptools. Zo kunt u de volgende
handelingen doen: een veld hernoemen, nieuwe
controls aanmaken en deze controls via code aan hun
events verbinden.

kunnen gebruikers op snelle wijze hun eigen
inzageschermen aanmaken en in gebruik nemen en
dat zonder ook maar één regel code te schrijven.
Deze gepersonaliseerde inzageschermen zijn net zo
gemakkelijk in gebruik als de inzageschermen van
Apprise ERP zelf. Daarnaast bevatten ze dezelfde
standaardfuncties, zoals het exporteren naar Excel® en
de mogelijkheid om gebruikersspecifieke aanpassingen
te doen. Met de wizard voor gepersonaliseerde
programma’s kunt u schermen genereren waarmee u
vervolgens verslagen kunt afdrukken of eigen scripts
kunt draaien. Zo kunnen klanten hun eigen code en
verslagen met Apprise ERP integreren. Na voltooiing
hebben deze schermen dezelfde look en manier van
werken als elk ander scherm of verslag in Apprise ERP.

Ontdek de features van de standaardversie en de
bedrijfsversie van Apprise Design Studio.

Features van Apprise® Design Studio:
standaardversie vs. bedrijfsversie
Apprise Design Studio

Standaardversie

Bedrijfsversie

Deployment Manager
Schermontwerpprogramma
Beheren en updaten van sneltoetsen (gebruiker)
Beheren en updaten van sneltoetsen (systeem)
Specificeren van vereiste velden (systeem)
Personaliseren van tabsprongen (gebruiker)
Personaliseren van tabsprongen (systeem)
Aanmaken en beheren van dashboards (gebruiker)
Aanmaken en beheren van werkstromen (gebruiker)
Personaliseren van rasters (gebruiker)
Personaliseren van rasters (systeem)
Beheren van favorieten (gebruiker)
Personaliseren van dropdownmenu’s (gebruiker)
Personaliseren van dropdownmenu’s (systeem)
Terugzetten naar standaardinstellingen
Updaten van veldlabels en tooltips
Hernoemen, verplaatsen, toevoegen en verbergen van velden
Toevoegen en verwijderen van knoppen
Updaten van tekst van pop-upberichten
Toevoegen en aanpassen van gekoppelde code
Inzagewizard
Verslagwizard
Wizard voor gepersonaliseerde programma’s
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