VLASTNÍ APLIKACE A AUTOMATIZACE
Vytvořte si vlastní podnikové aplikace. Bez znalosti programování, během
několika dní či týdnů. Nebo využijte ty, které vyrobili naši specialisté.
Power Platform je low-code/no-code platforma, se kterou si vlastní aplikaci, automatizaci procesu
nebo třeba chatbota může postavit každý trochu zručnější uživatel. A to v intuitivním prostředí bez
nutnosti učit se složité technologie. Dokáže vám ušetřit až 50 % nákladů na vývoj business aplikací.

Tušíte, že byste mohli zjednodušit a
automatizovat rutinní úkoly. Ušetřete svým
lidem práci, čas a firmě peníze.
Hodily by se vám vlastní aplikace na běžnou
agendu pro vaše zaměstnance?
Klasický vývoj aplikací se ale finančně nejspíše
nevyplatí.
Automatizace mezi rozmanitými systémy je příliš
složitý úkol.
Bojíte se, že vývoj bude trvat měsíce a situace,
kterou měla aplikace řešit, už bude úplně jiná.

CO ŘÍKAJÍ ZÁKAZNÍCI?
„Power Apps jsou jednoduché na
ovládání, ale velmi výkonné. Dokážete
s nimi věci, které jiné low-code
prostředí prostě neumí.”
Matt McDermott
Business Analysis Manager
T-Mobile

To vše vyřešíte mnohem snadněji s Power
Platform . Bez znalosti programování,
jednoduše a rychle .
Pomůžeme vám s rozjezdem formou
workshopů a konzultací. Nebo spolu s vámi
postavíme vaši aplikaci na míru.

LEARN MORE
www.kmits.cz/powerplatform
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Naše konzultační služby

POWER PLATFORM
V KOSTCE

Pomůžeme s rozjezdem vašeho týmu

JEDEN DEN S POWER
PLATFORM

IN A DAY WORKSHOP

Během celodenního workshopu
představíme všechny
komponenty a možnosti jejich
praktického využití ve vaší firmě.

Celodenní deep-dive do jedné
z komponent platformy.
Prakticky si vyzkoušíte vytvořit
první aplikace či automatizace.

HACKATON

PROJEKT NA MÍRU

Společně vyřešíme s Power
Platform reálný problém nebo
potřebu vaší firmy pod vedením
našich expertů.

Pomůžeme s adopcí platformy
nebo zakázkovým vývojem
složitější aplikace.

POWER APPS
Rychlá tvorba podnikových
aplikací bez programování na
různých datových zdrojích
(Dataverse, SQL,…)

POWER AUTOMATE
Automatizace procesů, tvorba
business logiky, konektory do
stovek systémů třetích stran.

Naše hotové aplikace
Pro inspiraci nebo rychlé nasazení ve vaší firmě

Fleetman

Cestovní příkazy

POWER VIRTUAL AGENTS

Jednodušší a přehlednější správa
vozového parku. Vše důležité pro
administraci na jednom místě,
integrováno s Teams a Office.

Zahraniční i tuzemské cesty, od
schválení cesty po vyúčtování,
přehledně v aplikaci.

Vlastní chatboti pro efektivnější
prodej, zákaznický servis nebo
interní využití

Schvalování dokumentů

Hodnocení zaměstnanců

Univerzální schvalování, skupiny
uživatelů, různá workflows,
notifikace adresátů, logování
události.

Hodnocení zaměstnanců a
vedoucích, vyhodnocení cílů,
dotazníková šetření, distribuce
do e-mailů.

DALŠÍ APLIKACE NAJDETE NA WEBU

www.kmits.cz/powerplatform

POWER BI
Vizualizace finančních a
provozních dat z různých
zdrojů, přehledné dashboardy
a reporting.
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