
Programe HAMOR Soft pe smartphone 

 

Toate programele şi platformele de colaborare HAMOR Soft sunt accesibile de pe echipamente mobile: Android, iPhone, 

iPad, Windows mobile, dacă aceste echipamente sunt conectate la internet prin reţea mobile sau wi-fi. Recomandăm, ca 

echipamentele să aibă un ecran de peste 5" şi o rezoluţie cât se poate de apropiată de cele ale desktopurilor, de exemplu 

full HD. 

 

Pagină cu linkuri pentru utilizarea programelor, platformelor HAMOR Soft 

Organizaţi pe telefon sau pe tableta o pagină cu toate linkurile necesare pentru accesarea 

programelor şi platformelor HAMOR Soft. Mediul HAMOR Soft trebuie să fie instalat pe un 

server Linux tip cloud privat sau public. La fel, platformele trebuie sa fie de tip web, accesibile 

pe internet prin reţea mobilă sau wi-fi. 

 

 

 

 

 

Program HAMOR Soft instalat în cloud, rulat pe 

smartphone/tabletă 

Programele se pot accesa de pe telefoane/tablete Android, 

iPhone, iPad, Windows mobile.  

Lansând mediul HAMOR Soft în mod peisaj (aşa-zis mod 

manager), se pot consulta datele cu usurinţă, iar în modul 

portret (aşa-zis de operare), se poate utiliza şi pentru 

adăugarea şi actualizarea datelor. 

 

Rapoarte manageriale 

Rapoarte selectabile pe o platformă intuitivă şi consultabile cu programe 

cunoscute: browser internet, Excel, Adobe Reader.  

Se pot genera: 

- Rapoarte statice sau interactive 

- Arhivă de rapoarte 

 

 

 

 



Documentaţie de utilizare şi operare a programelor 

Toate documentaţiile se află în Cloud pe o platformă tip 

wiki, care permite o orientare şi cautare comodă în text. 

Utilizatorul poate consulta direct cea mai actuală a 

documentatiei, nefiind necesară transmiterea şi instalarea 

documentaţiei la utilizator. 

Tehnologia wiki permite ca fiecare dezvoltator să adauge 

propriile texte, pe măsura finălizarii programului. Pe parcurs 

documentaţia se poate modifica şi completa. 

 

Platformă de colaborare internă - tip management de 

proiect 

Pentru organizarea dezvoltării aplicaţiilor, a 

upgradeurilor şi a lucrărilor informatice, utilizam a 

platformă de management de proiect tip cloud: JIRA.  

 

Aici înregistrăm versiunile, descrierea activităţilor de 

executat, alocarea activitaăţilor pe persoane, fazele în 

care se află executarea activităţilor. Tot aici înregistram 

şi anomaliile, cerinţele formulate de utilizatori, urmând 

ca acestea să fie analizate şi cuprinse în proiectele de 

versiuni. 

 

Consultare produs şi stoc pe interfaţă hMARFE 

De pe telefon se poate consulta produsul, preţul şi 

stocul disponibil din produs, dacă baza de date se află 

implementată pe un server Linux. 

Codul produsului se poate introduce manual de pe 

tastatura virtuală sau cu un cititor de cod de bare mobil 

legat la telefon pe interfaţă bluetooth. 

Este util pentru consultarea ad-hoc a produsului în faţa 

raftului sau în depozit. 

 

 



Consultare produs şi stoc pe interfaţă web 

De pe telefon se poate consulta produsul, preţul, stocul, 

descrierea produsului şi opţional se poate vizualiza şi 

imaginea produsului, dacă baza de date se află 

implementată pe un server Linux. 

Codul produsului se poate introduce manual de pe tastatura 

virtuală sau cu un cititor de cod de bare mobil legat la telefon 

pe interfaţă bluetooth. 

Este util pentru consultarea ad-hoc a produsului în faţa 

raftului sau în depozit. 


