Platforma CaseLayer

Opis Architektury

Platforma Caselayer
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Web Application (tzw. Fronted)
Aplikacja internetowa np. sklep internetowy, formularz
rejestracyjny, CRM, elektroniczny obieg dokumentów, program
do fakturowania.
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CaseLayer API
Zapytania z Aplikacji Użytkownika (tzw. Fronted) kierowane są
poprzez API do odpowiednich części Platformy niewidocznej dla
klienta (tzw. Backend).
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Storage
Zapis danych do bazy. Dla określonego typu danych wybieramy
odpowiedni model ich przechowywania.
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Automation + Storage
Zlecenie zadania do realizacji. Po wykonaniu zadania dane
zostaną zapisane w bazie danych. Zadania mogą zostać
wykonane w sposób asynchroniczny lub synchroniczny.
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Dlaczego Platforma CASELAYER?
Nie tworzymy aplikacji od zera. Budujemy z komponentów.
Naszym celem jest dostarczanie wysokiej jakości oprogramowania w jak najkrótszym czasie. Dlatego tworzymy niezależne komponenty,
z których budujemy dedykowaną aplikację dla Twojej firmy. Dysponujemy szeroką gamą komponentów począwszy od formularzy
rejestracyjnych, potwierdzeń rejestracji użytkownika aż po system generowania faktur i wysyłania ich do klientów. Nasza metodologia
budowy aplikacji pozwala nam dotrzymywać terminów ustalonych przed rozpoczęciem projektu.

Wdrożenie typu: On-premise (tzw. oprogramowanie do natychmiastowego wdrożenia, na prywatnym serwerze).
Platforma CaseLayer pozwala zrealizować dwa najważniejsze założenia podczas dostarczenia oprogramowania: a) szybki czas wdrożenia,
b) poufność danych firmowych. Platforma została zaprojektowana w taki sposób, aby czas wdrożenia aplikacji w Twojej firmie skrócić
do minimum. Przy pomocy Platformy tworzymy gotowy produkt, który można zainstalować samodzielnie lub z naszą pomocą na Twoim
firmowym serwerze lub na wirtualnej maszynie. Nikt poza Tobą, Twoimi pracownikami czy osobami przez Ciebie upoważnionymi nie ma
dostępu do danych Twoich klientów, ilości sprzedaży, danych wrażliwych lub krytycznych dla Twojej firmy. Każdy produkt zawiera
darmowy certyfikat TLS/SSL (Let's Encrypt) dla domeny, na której aplikacja zostanie zainstalowana.

Software Stack (czyli technologie, które używamy podczas tworzenia oprogramowania).
Wybieramy optymalne rozwiązanie dla danego problemu i wykorzystujemy do tego odpowiednie języki programowania. Stosujemy
najnowocześniejsze technologie dostępne na rynku.
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Skontaktuj się z nami

Kontakt:
kontakt@caselayer.pl
PL +48 (22) 208 5206
US +1 (415) 800 4908

Biuro:
CaseLayer Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 23
35-105 Rzeszów
NIP: 8133713393
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do KRS: 0000596015
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł
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