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Tartalom vagy rendszer?

…. bolhából elefántot?



AFF Group  

Vállalati mobil piac

• Vállalatok 5%-ának van mobil stratégiája (IDC)

• A vállalatok 51%-a emelte költését mobil alkamazásokra
(Yankee)

• Vállalatok vezetőinek 85,6%-a gondolja 
hogy a UX ugyanolyan fontos a vállalati 
alkalmazásokban mint B2C esetén

• Megjelent a first-mobile vállalat 
fogalma, ezek az új vállalatok 
esélyesek a leg hatékonyabb 
működésre



• BPM szervezési módszer és technológiai értelmezése 
átalakulóban, a piac és a technológia vátozik, gyorsabb 
ciklusokban kell reagálni

• Problémák: üzleti információ 95%-a papíron van, duplikációk, 
nem optimális információ áramlás
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BPM hagyományok szerint

• Igények: vesenyképesség, 
költségek csökkentése, kiváló 
ügyfélkapcsolat, 
környezettudatoság

• Lehetőségek: olcsóbb eszközök, 
IT next gen, új módszerek



• Prozesse optimieren mit Mobile Solutions (2004 Berlecon
Research)

• MEAP (Mobile Enterprise Application Platform) (2008 Gartner)

• Strategic Enterprise Mobility (2010 LinkedIN Group, 5.000+)

• SAP Mobie Application Developer

Partner program (2013, 40+) 

• Oracle MEAP 

• Microsoft Windows8
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MobileBPM, a XXI. századi BPM



Mega szoftver cégek válasza
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Forrás: Appcelerator



• Nem PC

• Nem lehet plugin-t telepíteni a böngészőbe

• OP rendszer szintű alkalmazások egyszerre frissíthetők

• Nincs rendszer szintű uninstall

• Nincsenek alaplap bővítések, perifériák

• Nincs 220V-os üzemelés

• Nincs korlátlan erőforrás

Mi nem a mobil?
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• Telefon

• Mobil

• Internet elérésére alkalmas eszköz

• Érintős felület

• Személyes 

Mi a mobil?
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• Az örökös tévhit: kicsi a mobil, kicsi a feladat

„csak fejlesszünk egy mobil alkalmazást ami ….”

• Folyamatok elekronizálása nem ugyanaz mint a mobilizálása

• UX, UI / Mobilul fejleszteni

• Biztonság a mobilon?

• Lifecycle (ALM mobilra, CI)

• Reszponzivitás újra értelmezése

• Új fogalmak: MEAP, MCoE, MBaaS
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Dilemmák a mobilizálás során



• 2001 óta mobil web és mobil alkalmazások fejlesztésével 
foglalkozunk
– iOS, Android, Windows Phone, mobil WEB, Symbian, Bada, Java, 

MeeGo

• Konzultáció
– személyre szabott szolgáltatások

– tanácsadás a megjelenés megtervezésétől a megvalósításon át a 
bevezetésig

• Kommunikáció
– teljes körű mobilügynökség szolgáltatás: média és kreatív tervezés, 

végrehajtás, kiértékelés
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A mi válaszunk a dilemmára
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Referenciáink B2C

Random Capital Zrt.                 

(iPhone, mobil web)
Portfolio.hu

(iPhone, Android)

OTP Bank Nyrt.

(iPhone, iPad)
Erste Befektetési Zrt.

(iPhone, mobil web)
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Referenciáink B2E

Aegon

Roche

Janssen

Novartis

Penny

Magyar Közút



Mobil eszközök kiszolgálása
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iPad, Android 

Pad app.

Android 

app.

iPhone app. Windows 

Phone app

Symbian, 

Bada, BB app.

Mobil web 

Biztonságos csatorna 
(HTTPS)

Biztonságos IT infrastruktúra

Biztonságos csatorna 
(HTTPS)

Mobil 

platform Interfész

Háttér 

rendszer
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Whirl Mobile platformról

• mobil telefon adatbázis

• adatbázis szinkronizáció

• tartalom optimalizáció

• tartalom adminisztráció

• mobil specifikus adserver

• mobil forgalom mérés és elemzés

• különleges gyorsító megoldások

• mobil optimalizált weboldalak generálása



Kapcsolat

Csepeli Csaba

ügyvezető igazgató
csepeli@aff-group.com

06 30 500 3746
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