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APPGALLERY
Łatwe testowanie, dystrybucja, promowanie i
zwiększanie sprzedaży Twoich aplikacji mobilnych
zgodnych z urządzeniami Zebra
Jeśli tworzysz aplikacje dla urządzeń przenośnych Zebra, AppGallery oferuje prosty sposób na testowanie, marketing,
dystrybucję i sprzedaż Twoich aplikacji. Czy chcesz przeprowadzić testy beta nowych aplikacji, czy też weryfikację koncepcji
lub testowanie przed rozpoczęciem produkcji dla klienta, AppGallery Ci to ułatwi. Wystarczy utworzyć Galerię, umieścić w niej
swoje aplikacje i zaprosić użytkowników przez wiadomość e-mail lub SMS podczas etapu testowania. Gdy aplikacja jest gotowa
do rozpowszechnienia, możesz udostępnić ją w publicznej Galerii Głównej AppGallery (Showcase), aby była automatycznie
promowana wśród potencjalnie wszystkich firm, które kupiły urządzenia przenośne Zebra lub planują taki zakup. Korzystanie
z Galerii Głównej nie wymaga praktycznie żadnego wysiłku – my zajmujemy się promocją AppGallery wśród naszych klientów.
AppGallery jest dostępna na urządzeniach przenośnych Zebra i dlatego najbardziej zainteresowanych nabywców dzieli od
nowych aplikacji tylko kilka kliknięć, a aktualnych użytkowników można łatwo powiadomić, kiedy dostępne są uaktualnione
wersje. AppGallery – łatwy sposób na uproszczenie dystrybucji, popularyzację i zwiększenie sprzedaży Twoich aplikacji
zgodnych z urządzeniami Zebra.
Możliwość dotarcia do
potencjalnie najbardziej
zainteresowanych klientów
Skoncentrowane wielosegmentowe
działania marketingowe Zebry będą
promować AppGallery jako najlepszy
sklep internetowy dla przedsiębiorstw
z aplikacjami mobilnymi dla urządzeń
przenośnych firmy Zebra, które
przedsiębiorstwa posiadają lub
zamierzają kupić.
Wykorzystanie wersji demo i
pełnych wersji do zwiększenia
sprzedaży aplikacji
Umieszczając w Galerii Głównej
AppGallery (Showcase) wersje demo
i pełne wersje swoich aplikacji,
możesz zaoferować większej
liczbie potencjalnych klientów
możliwość wypróbowania aplikacji
przed zakupem, co jest od dawna
sprawdzoną strategią pomagającą
zwiększyć sprzedaż.
Nasze uzupełniające testy
pozwolą Ci oferować
przetestowane aplikacje,
którym klienci mogą zaufać
Jedną z największych zalet
wyróżniającą AppGallery wśród
konkurencji jest to, że każda
aplikacja oferuje jeden z trzech
poziomów testowania. Każda
aplikacja automatycznie poddawana
jest testowi bezpieczeństwa, w
którym sprawdzamy, czy nie ma w
niej złośliwego oprogramowania
i innych zagrożeń. W ciągu kilku
dni Twoja aplikacja może uzyskać

status „Zgodna” (Compatible),
który zapewnia, że aplikacje są w
pełni zgodne z urządzeniem lub
urządzeniami Zebra, na których mają
być używane. W ciągu zaledwie
tygodnia lub wcześniej aplikacja może
uzyskać status „Zweryfikowana”
(Validated), który oznacza najwyższy
poziom testowania. Weryfikacja
gwarantuje, że wszystkie funkcje
urządzenia wykorzystywane w
aplikacji – na przykład skanowanie
i roaming Wi-Fi – działają z
optymalną sprawnością, wymaganą
dla najwyższego komfortu pracy
użytkowników i maksymalnego
poziomu wydajności pracowników.
Łatwa aktualizacja aplikacji
Gdy klienci będą już używać Twoich
aplikacji, potrzebna będzie możliwość
powiadomienia użytkowników o
dostępnych nowych wersjach. W
AppGallery jest to łatwe. Wystarczy
umieścić w AppGallery zaktualizowaną
aplikację, a wszyscy użytkownicy
Galerii Głównej AppGallery zostaną
automatycznie powiadomieni.
Jeśli Twoi klienci utworzyli własne
Galerie dla swoich pracowników,
to administratorzy tych Galerii w
AppGallery także automatycznie
otrzymają powiadomienie.
Uwagi użytkowników w czasie
rzeczywistym
Użytkownicy mogą publikować opinie,
dzięki czemu możesz monitorować
wszelkie kwestie i problemy
napotykane przez użytkowników

i reagować na nie w czasie
rzeczywistym, poprawiając standard
obsługi oraz wzmacniając relacje z
klientami. Chcesz wiedzieć, ile razy
Twoja aplikacja została pobrana?
Wystarczy sprawdzić licznik pobrań
działający w czasie rzeczywistym.
Łatwe przeprowadzanie testów
beta aplikacji
W AppGallery beta testowanie aplikacji
przebiega szybko i łatwo. Wystarczy,
że umieścisz aplikację w swojej Galerii
i zaprosisz testerów e-mailem lub
SMS-em. W miarę jak naprawiasz błędy
i rozwiązujesz problemy, wszyscy
beta testerzy są automatycznie
informowani, gdy uaktualniona wersja
jest gotowa do pobrania i testowania.
Uproszczenie testowania przed
produkcją dla klientów
W AppGallery możesz zaoferować
swoim klientom wszechstronne
testowanie aplikacji przed produkcją,
aby zapewnić udane wdrożenie.
Dla dowolnej liczby klientów można
tworzyć indywidualne Galerie, aby
umożliwić pełne testowanie aplikacji
przed ostateczną dystrybucją.
Pracownicy lub informatycy wybrani
do testowania mogą być powiadomieni
e-mailem lub SMS-em, kiedy Galeria
jest gotowa do pobrania. Efekt? W ten
sposób Twoi klienci mają całkowitą
pewność, że aplikacja będzie działać
optymalnie na wszystkich urządzeniach
– od pierwszej instalacji.

Z NAMI SPRZEDAŻ TWOICH APLIKACJI MOBILNYCH DLA URZĄDZEŃ ZEBRY OSIĄGNIE OCZEKIWANY POZIOM. WIĘCEJ
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