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Az elektronikus polccímke rendszerünk vezérlő központja. Az 
Aims egy rugalmas, skálázható és intuitív ESL kezelő 
szoftvermegoldás, melyet kifejezetten úgy terveztünk, hogy a 
lehető legtöbbet hozhassa ki a Newton termékcsaládból.

Az Aims háromféle szoftverüzemeltetési környezetben is 
működtethető: Site, Cloud és mint Software as a Service 
(SaaS – Szoftver mint szolgáltatás). Mindhárom verzió 
csatlakoztatható bármilyen már meglévő, címkekezelés 
szempontjából releváns adatbázisához. Mindezt úgy, hogy 
közben még az ár frissítés, újra készletezés és termék 
keresés folyamatát is könnyen használható eszközökkel 
segíti.

Fz árkedvezmények kezelésétől, egészen az ipari raktárak és 
gyártási folyamatok támogatásáig egy mindenre kiterjedő, 
az ESL megoldásunk középpontjában álló platform. 
Segítségével kiaknázhatja az elektronikus polccímkéinkben 
rejlő valamennyi lehetőséget, melyekkel még tovább 
növelheti vállalkozása termelékenységét és maximalizálhatja 
befektetése megtérülését.

Központi vezérlőfelület valós idejű, jól áttekinthető információ 
szolgáltatással a polccímkékről, a Gateway-ről, a szerverről és a 
hálózatról.

Webes, illetve mobil applikációs felület, mellyel az alkalmazottak 
akár a polccímke mellett állva is teljes körűen kezelni tudják 
azokat..

Fő szoftver komponens

A háttérrendszer mely kapcsolatot létesít a vállalkozásához tartozó 
szoftver és hardver eszközök, szerverek között.

Felhasználóbarát címke sablon tervező a részletekbe menően 
személyre szabott megjelenésért.

Aims komponensek

Háromféle szoftverüzemeltetési környezet

Miért az Aims?

Stabil és megbízható opció a 
teljesen önálló címkekezelési 
rendszert igénylő 
vállalkozásoknak.

A Microsoft Azure Service-en 
alapuló SOLUM Cloud
Platformon üzemelő 
szoftververzió, mely gyors és 
költség kímélő alkalmazást tesz 
lehetővé.
.

Flexibilis és robusztus 
megoldás, mely akár saját 
adatszerveren, akár magán, 
vagy nyilvános felhő 
szolgáltatással, pl. Microsoft 
Azure, Amazon Web Services, 
vagy Google Cloud is 
használható.

Valós idejű felügyelet

Erőforrásait és 
munkafolyamatait 
bármikor könnyen és 
gyorsan az aktuális 
követelményekhez tudja 
igazítani.

Biztonság

Az Aims számos 
hitelesítési és titkosítási 
protokollal rendelkezik az 
Ön címkéi, Gateway-i és 
szerverei közötti 
maximális adatbiztonság 
szavatolásának 
érdekében..

Skálázhatóság

A szoftver moduláris 
kialakítása lehetővé teszi az 
örökölt rendszerekkel és a 
más kritikus fontosságú IT 
megoldásokkal való 
integrációt REST API-on
keresztül.


