
 

 

 

 

 

 

 

cDMS MOBILITY 
Távoli munkát támogató kiegészítő eszközkészlet 

a cDMS vállalatirányítási megoldáshoz 

 
 

 

 

Kiegészítő eszközkészlet a cDMS 

vállalatirányítási megoldáshoz 

 

Biztonságos távoli kapcsolódás 

és munkavégzés a világ bármely 

pontjáról 

 

Hozzáférhetővé és kezelhetővé 

válnak a vállalatirányítási 

rendszerben tárolt adatok és 

funkciók 

 

Okostelefonokon, táblagépeken 

is használható felületet  

 

 

 

 

 

 

 

A cDMS vállalatirányítási megoldás elsősorban márkaszervizek, 

gyári szervizpontok működésének informatikai támogatására kínál 

megoldást - alapértelmezetten a cég „falain” belül. Bizonyos 

esetekben azonban az üzleti folyamatokat e fizikai korlátokon 

kívülre is szükséges kiterjeszteni – ilyenkor kerül fókuszba a mobil 

munkavégzés, jelentse ez akár egy terepen dolgozó munkatárs, 

vagy egy távoli könyvelői iroda feladatait. 

A cDMS Mobility csomag célja, hogy lehetővé tegye az 

okostelefonokkal, táblagépekkel, távoli asztali- illetve hordozható 

számítógépekről történő kapcsolódást a cDMS vállalatirányítási 

rendszerhez. Fizikai korlátok és kötöttségek nélkül ad lehetőséget 

a tárolt adatok és a kialakított üzleti folyamatok használatához, 

támogatva az üzletkötői, értékesítői, vezetői tevékenységet: 

 Értékesítési „lead”-ek megtekintése, frissítése, karbantartása, 

kezelése. 

 Futó projectek felügyelete. 

 Naptárak, emlékeztetők kezelése, feladatok szervezése. 

 Munkalapok, alkatrészrendelések készítése, karbantartása. 

 A cDMS Mobility vezetékes, vagy vezeték nélküli internetes 

összeköttetésen keresztül hoz létre titkosított, biztonságos – 

úgynevezett VPN – kapcsolatot, ezzel megadva a teljes értékű 

csoportos, vagy egyénileg végzett távmunka műszaki feltételeit. 

A hálózati infrastruktúra szükséges komponensei mellett a cDMS 

Mobility csomag hordozható eszközökön is kínál felhasználói 

felületet, amely web böngésző segítségével jelenik meg. 
 

 

Az Ön igényeihez szabott konkrét árajánlatért, igényfelmérésért 

forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 

 
R&R Software Fejlesztő és Tanácsadó Zrt. 

H-1038 Budapest 
Ráby M. u. 7. 
Tel: +361 436 7850 
www.facebook.com/rrsoftware  
www.rrsoftware.hu 
info@rrsoftware.hu  

Az R&R Software vállalati szintű, átfogó üzleti folyamatok irányítását és ellenőrzését 

megvalósító üzleti célú szoftver rendszereket fejleszt és szállít. 

Az R&R Software száz százalékban hazai, a menedzsmentben aktív szerepet vállaló 

informatikai szakemberek tulajdonában álló szoftverház; az 1991-es alapítása óta 

mindvégig nyereségesen működő céget független piackutatók a legnagyobb hazai 

ERPS szállító és szoftverfejlesztő vállalatok közé sorolják.  
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