SOLUÇÕES MÓVEIS
Na Gerência de Móveis, desenvolvemos soluções integrais
para implementar uma estratégia empresarial de mobilidade,
não só oferecemos aplicativos, mas também contamos com
uma lista de compatibilidade nos dispositivos mais usados,
além de um catálogo de erros que facilita a manutenção de
aplicativos, também fazemos depuração de código e componentes para melhorar o desempenho na plataforma nativa.
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SOLUÇÕES MÓVEIS
NÃO LIMITE O SEU CRESCIMENTO
Embora estudos recentes da Cisco System projetem que para 2020 os
dispositivos móveis representarão 92% de todo o tráfego de Internet a
nível mundial, muitas organizações não visualizam o crescimento
exponencial e a importância de incorporar soluções móveis nas suas
empresas. É por isso que hoje em dia sofrem uma recessão devido a
perda de clientes, de dinheiro; e ineficiências dos recursos onde
desperdiçam seu tempo em tarefas triviais que não lhes permitem
manter o foco em ações relevantes que impactem no crescimento e
na rentabilidade da empresa. Tudo isso porque não contam com
soluções tecnológicas bem integradas aos seus processos de
negócio, que sejam acessíveis a todo o momento, que reduzam o
tempo, o papel e a margen de erro.

Disponível 24 horas por
dia, o que reduzirá custos e
aumentará a eficiência e as
vendas.

Aplicativos móveis
adaptados a usuários
específicos que façam
parte do seu negócio.

SOLUÇÕES DE VANGUARDA
A PRAXIS, que conta com mais de 20 anos de experiência em TI,
ofrece planos integrais para dispositivos e plataformas móveis através
da especialidade em Soluções Móveis. Dedicamo- nos a desenvolver
soluções nativas (compatíveis com o idioma do sistema operacional)
e personalizadas, que se executam diretamente a partir do sistema
operacional para obter o melhor desempenho possível, aproveitando
os recursos e facilitando a manutenção.
A equipe de Soluções Móveis desenvolveu projetos para setores
como os de transportes, afore (registros eletrônicos), financeiros
(operações), entretenimento, Augmented Reality, dentre outros.
CARACTERÍSTICAS
Na especialidade de Soluções Móveis da PRAXIS, temos ampla
experiencia no cumprimento de padrões robustos e maduros de
desenvolvimento. Oferecemos soluções ágeis com base na
reutilização de componentes testados com sucesso, o que diminui o
tempo de desenvolvimento. Também fornecemos a entrega do projeto
para verificar o avanço de uma forma tangível e contamos com
equipes independentes de desenvolvimento, ferramentas de teste e
processos especializados.
Cada aplicativo tem o objetivo de explorar as funcionalidades e os
recursos de diversos Smartphones e Tablets disponíveis para proporcionar uma melhor interação entre o usuário e o ambiente ou dispositivo (experiência do usuário) respeitando os sistemas operacionais de
iOS, Android e Windows Phone.
OFERECEMOS PRODUTOS PRÓPRIOS, DENTRE ELES:
Desenvolvimento de jogos.
Consultoria: Contamos com especialistas certificados, aptos para
atender com eficiência as necessidades técnicas e os problemas
específicos do cliente.
Desenvolvimento de acordo com as necessidades dos clientes.
Fábrica de software para dispositivos móveis, desenvolvimento ou
suporte.
Envio de mensagens multicanal Push, E-mail, Facebook, Twitter e
SMS.
CROSSPLATFORM
A necessidade de criar soluções multiplataforma tem nos levado a
utilizar frameworks especializados, para cobrir diferentes sistemas
operacionais na mesma implementação.
A especialidade de Soluções Móveis tem amadurecido o know-how
do projeto destas soluções com as seguintes tecnologias multiplataforma:

Unity®
PhoneGap®
Marmalade®

Expandir o seu mercado e
manter a lealdade do
usuário.

Soluções móveis para
instituições financeiras,
cuja arquitetura se ajusta
aos sistemas do cliente
para que o usuário possa
ter acesso aos serviços
bancários ou realizar
consultas através de seu
smartphone.

