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APPGALLERY
Zebra uyumlu mobil uygulamalarınız için kolay test, teslim,
maksimum görünürlük ve gelir artışı
Zebra mobil cihazlarla uyumlu uygulamalar geliştiriyorsanız AppGallery, uygulamalarınızın test, pazarlama, teslim ve
satışı için kolay bir yol sunar. İhtiyacınız olan ister yeni uygulamalar için beta testleri, ister belirli bir müşteri için üretim
öncesi testler ya da konsept kanıtlanması olsun AppGallery, tüm bunları kolaylaştırır. Siz sadece bir Galeri oluşturun,
uygulamalarınızı yükleyin ve test aşamasında kullanıcıları e-posta ya da SMS mesajı ile davet edin. Duyurma zamanı
geldiğinde uygulamanızın umuma açık AppGallery Showcase’de yer almasını sağlayarak potansiyel olarak Zebra mobil
cihazlar satın almayı düşünen ya da almış bulunan tüm şirketlere otomatik olarak uygulamanızın tanıtımını yapabilirsiniz.
Showcase içinde yer almak hemen hiçbir çaba gerektirmez — AppGallery’nin müşterilerimize pazarlanmasını biz yaparız.
AppGallery, Zebra mobil cihazlarda yerleşik olduğundan yeni uygulamalar, en kalifiye alıcılardan asla birkaç tıklamadan
daha uzak olmayıp güncel versiyonlar hazır olduğunda mevcut kullanıcılara kolayca duyurulabilir. AppGallery — Zebra
uyumlu uygulamalarınız için kolay teslim, maksimum görünürlük ve gelir sağlamanın kolay yolu.
En kalifiye potansiyel
müşterilere ulaşın
Zebra’nın odaklı ve çok katmanlı
pazarlama çalışmaları ile
AppGallery, sahip oldukları ya da
satın almayı planladıkları Zebra
mobil cihazlara yönelik mobil
uygulamalar için birinci sınıf online
kurumsal pazar olarak tanıtılacaktır.
Daha fazla uygulama satışı
gerçekleştirmek için demo
ve tam sürüm uygulamalar
kullanın
Demo ve tam sürüm
uygulamalarınızın AppGallery
Showcase’de yer almasını
sağlayarak daha çok potansiyel
müşteriye satışları arttırmada uzun
süredir kanıtlanmış bir strateji olan
‘önce-dene-sonra-satınal’ olanağı
sunabilirsiniz.
Tamamlayıcı testlerimizden
yararlanarak müşterilerin
güvenebileceği, önceden test
edilmiş uygulamalar sunun
AppGallery’yi rakiplerinden farklı
kılan en büyük özelliklerden biri,
her uygulamanın üç farklı test
seviyesinden birine sahip olmasıdır.
Otomatik olarak her uygulama, kötü
amaçlı yazılımlar ve diğer güvenlik
risklerini kontrol ettiğimiz Güvenlik
Testi seviyesine sahiptir. Birkaç
gün içerisinde uygulamalarınız,
çalıştığı Zebra mobil cihaz(lar)la
tam uyumlu olmasını temin eden
Uyumluluk statüsünü kazanabilir.

Bir hafta içinde ya da daha kısa
sürede uygulamanız, en yüksek
test seviyesi olan Onaylı statüsünü
kazanabilir. Onay seviyesi,
uygulamada kullanılan — tarama
ve Wi-Fi dolaşım gibi — tüm cihaz
özelliklerinin üstün bir son kullanıcı
deneyimi ve maksimum personel
verimlilik kazançları sağlamak için
gereken en yüksek performansta
çalışmasını temin eder.
Uygulamaları kolayca
güncelleyin
Müşteriler mobil uygulamalarınızı
kullanırlarken kullanıcılara
güncellemelerin ve yeni
versiyonların hazır olduğunu
duyurmak isteyeceksiniz.
AppGallery ile bu, kolaydır. Siz
sadece güncellenmiş uygulamayı
AppGallery’ye yükleyin, tüm
AppGallery Showcase kullanıcılarına
otomatik olarak bildirilecektir.
Müşterileriniz, personelleri için
Galeriler oluşturmuş bulunuyorlarsa,
AppGallery yöneticilerine de
otomatik olarak bildirilecektir.
Gerçek zamanlı kullanıcı geri
bildirimleri alın
Kullanıcılarınız yorum
yazabildiklerinden varsa
kullanıcıların yaşadıkları sorunları
izleyip gerçek zamanlı olarak
müdahale ederek hizmet seviyelerini
geliştirebilir, müşterilerle ilişkileri
güçlendirebilirsiniz. Uygulamanızın
kaç kez indirildiğini öğrenmek mi

istiyorsunuz? Gerçek zamanlı indirme
sayacına bakmanız yeterli.
Uygulamaları kolayca beta
testlerine tabi tutun
AppGallery ile uygulamaları beta
testlerine tabi tutmak daha hızlı
ve kolay olamazdı. Kolayca bir
uygulamayı kendi Galerinize
koyabilir ve e-posta ya da SMS ile
testçileri davet edebilirsiniz. Siz
hataları düzeltip sorunları çözdükçe
güncellenmiş bir versiyon indirilip
test edilmeye hazır olduğu zaman
tüm beta testçilere otomatik olarak
bildirilir.
Müşterileriniz için üretim
öncesi testleri basitleştirin
AppGallery ile başarılı bir
uygulama kurulumu sağlamak için
müşterilerinize uygulamaları üretim
öncesi kapsamlı testlere tabi tutma
olanağı sunabilirsiniz. Son kurulum
öncesi bir uygulamanın tam test
edilmesini sağlamak için istediğiniz
sayıda müşteri için özel Galeriler
oluşturulabilir. Galerinin indirme
işlemine hazır olduğu test için seçilen
Bilişim personeline ya da çalışanlara
e-posta ya da SMS ile bildirilebilir.
Sonuç mu? Uygulamanın hizmete
sunulduğu ilk günden itibaren tüm
cihazlarda en yüksek performansta
çalışacağı konusunda sizin ve
müşterilerinizin içi tamamen rahat
eder.
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