ZFrame

چارچوب زی
بهترین راه حل تولید سامانههای کسب وکار

جامعترین راه حلی که به آسانی فرایندهای کسب و کار را به سامانههای کاربردی تبدیل مینماید

ابزاری قدرتمند و متمرکز میتواند از
طریق یک مدل سازیِ جامع و بدون
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کد نویسی ،تولید ،توسعه و تغییرات یک
سیستم پیچیده را فراهم کند
مشخصات کلی:
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 نصب با چهار کلیک
 بهبود گردش کار و بهره وری سازمانی تا %100
 توسعه و مدیریت فرایندها بدون برنامه نویسی

 کاهش هزینه و زمان طراحیوتولید تا %25هزینه معمول

 طراحی و تولید نرمافزار توسط غیر متخصص رایانه

 دارای قابلیتهای مدیریت فرآیند کسب و کار

 توانایی مقیاس پذیری ( )Scalabilityو دسترسی باال

 پشتیبانی همه جانبه از خدمات با داده های با حجم باال

)(High Availability

 اجرای کامل چرخه فرآیندها در یک پایگاه داده
مرکزی ()Asset Repository
 امنیت اثبات شده و دارای چارچوب
 توسعه و موازی کاری با سامانههای قدیمی
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 ابزاری مناسب برای روشهای  RADوJAD

 انعطافپذیر در یکپارچهسازی خدمات ،مبتنی بر SOA
 هم بستگی و یکپارچگی باال و امکان یکپارچه سازی
 پشتیبانی از روشهای چابک در مهندسی نرم افزار،
مدیریت پروژه و چرخه کامل تولید نرم افزار
 تامین روش و ایده Software Factory

Z Solution Framework to Create Applications

پلت فرم واحد  ZFrameبه عنوان

 تولید و امکان توسعه و تغییر مداوم سامانههای بزرگ

شرکت داده پردازی ایران

به  ZFrameاعتماد کنید

ZFrame

چارچوب زی

و جود تیم حرفهای و اختصاصی ما برای کمک به سرعت بخشیدن به بهبود و تولید
فرایندهای کسب و کار ،پشتوانه و باعث اطمینان از موفقیت شما است
 ZFrameمجموعهای کامل از قابلیتهای پیشرفته
 دارای یک چارچوب یکپارچه برای ایجاد صفحات
واسط کاربری( )UIو سفارشی سازی

با  ZFrameمیتوان به راحتی سامانههای نرمافزاری

 نمایش توزیع وظایف ،مدیریت اقالم کار ،ردیابی

شرکت را گسترش داد و به آسانی به استقرار و

عملکرد و پاسخگویی به حوادث
 مجموعهای جامع از کنترلهای کاربردی برای تولید
رابط کاربری

استفاده از سامانه تهیه شده اقدام نمود .همچنین
پیکر بندی سامانه به راحتی امکان پذیر است

 تغییر سامانه به سادگی و در حال اجرا با حداقل زمان
 تامین  Smart Message Brokeringو قابلیت
Integration
 پشتیبانی از پایگاه داده متنوع ازجمله DB2 ،Oracle
و MSSQL
 نشر در بیشتر سیستم عاملها ازجمله ویندوز ،لینوکس
و  Z/osطبق سفارش

چارچوب زی برنامههای کاربردیِ تجاری،
شامل رابط کاربری ،مدیریت زمان اجرای
فرآیندها ،جمع آوری دادهها و گزارشات
متنوع را بصورت یکپارچه تولید میکند
مدیریت تغییرات به سرعت و با کمترین

 سازگار با  Web Serverهای مبتنی بر جاوا
 ابزار گرافیک طراحی خدمات و گردش اطالعات و

هزینهی ممکن انجام میشود
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امکان یکپارچه سازی کامل در معماری سرویسگرا
 مانیتورینگ و نظارت جزییات اجرای فرایندها

به چارچوب زی اعتماد کنید

