RMAD MED
APPSALES BLACK

CONNECTS YOUR BUSINESS
TO A MOBILE WORLD
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RMAD – OÄNDLIGA MÖJLIGHETER
Rapid Mobile App Development är effektivt, kvalitetssäkrat och prisvärt med stor flexibilitet.

BASFUNKTIONER

Basfunktioner är vanliga funktioner som förprogrammerats och kan anpassas med färg och bild.
RING
Ringer upp specifikt nummer kan
kopplas till meny eller annat flöde.

FAQ MANUELL
Skapar ett flöde med frågor och svar,
enbart text.

GALLERI
Ladda upp bilder manuellt eller koppla
till Facebook/Instagram.

KONTAKTSIDA
Bild, text, karta och telefon/e-post för
kontakt med företag eller enhet.

GOOGLE PLUS
Länka in Google Plus.

POI KARTA MANUELL
Lägg in adresser och beskrivningar
som visas på en karta med
vägbeskrivning.

E-POST
Öppnar e-postprogram och skickar
mail.

FRI TEXT BILD
Sida med editor för att skapa
information med bilder/video/text.

PRODUKT MANUELL
Skapar produktsidor i ett drag och
släppflöde. Kan kopplas till varukorg
och betalning.

KONTAKTER MANUELL
Lägg in bild, namn, beskrivning och
telefon, mail samt länkar. Skapar en
lista med personer.

RSS
Länka in RSS med nyheter, kalander,
kontakter eller annat flöde i RSS/XML.

EVENTS
Eventlista sorterad stigande uppdelat i
tidigare och kommande. Event kan
delas och sparas. Karta, bild och text.
FACEBOOK
Integrerar företagets Facebookflöde i
appen för läsa enbart. Kan även
hantera taggar.

HEMSIDA
Direktlänk till hemsida, öppnar sidan i
appen eller utanför med eller utan
navigeringsknappar. Kan även länka
till webbaserade system som bokning.

VIDEO
Länka till Youtube kanal eller spellista.
Måste finnas minst tre videos.
URL
Länka till flera olika sidor.

PLUSFUNKTIONER

Plus-funktioner är mer avancerade förprogrammerade funktioner, kan anpassas med färg och bild.
NYHETER BLOGG
Bloggflöde med bild och text samt
möjlighet att lägga upp bildspel överst
för utvalda nyheter. Har sök och filter.

ÖPPETTIDER FRÅN FACEBOOK
Visars öppettider som är angivna på
bolagets Facebooksida.

PUSHMEDDELANDEN
Visar mottagna meddelanden i ett
flöde.

VARUKORG
Checka ut och betala. Kan läggas på olika
produktflöden.

INTRO
Bildspel som visar hur man använder
appen.

QR SCANNER
Scanna QR koder och skapa länkarkiv.

KONTAKT FORMULÄR ENKELT
Enkelt formulär med max 5 funktioner
inkl. bild som skickar mail till en epost.

LÅS
Se inloggningsfunktioner.

KUPONGER
Skapa kuponger med tidsinställning
för start stopp samt engångskupong
eller flera gånger.

NYHETER SIDOR
Nyhetsmodul som skapar sidor vilka
kan publiceras som nyheter. Dra och
släppfunktion samt direkt push.

LEVERANS API
Koppla till befintligt leveranssystem.

PDF
Ladda upp PDF dokument i ett
bibliotek

RADIO
Länka in webbradio i appen.

VÄDER
Visar väder för en bestämd ort/plats.
REVIEWS
Visar reviews om ett specifkt företag
eller en plats. Kan länkas i databaser.
DISCOGRAPHY
Musik från Spotify eller andra kanaler
på artist eller albumnivå.

PROFUNKTIONER

Pro-funktioner är avancerade kodade moduler med egna databaser som kan anpassas mer fritt.
NYHETER EGET FLÖDE
Avancerat specialdesignat nyhetsflöde
med filter, sök, gruppering och länkar.

INSTRAGRAM API
Visa inlägg med en specifik tagg eller
andra specialinställningar.

FAQ DATABAS
Sökbar FAQ databas med bilder, text
och länkar. Specialdesignat.

WEBSERVICES
Anslutning till en befintlig webbservice.

PRODUKTER DATABAS
Specialdesignat flöde för produkter
som kan kopplas till varukorg och
betal. Med sök, grupp och filter.

LÄNK
Visa data ur en databas med ett filter.

KONTAKTER DATABAS
Specialdesignat flöde för personer
som kan kopplas till ring och e-post.
Med sök, grupp och filter.

SCREEN
Visa poster ur en databas i designat
format.

ARTIKLAR DATABAS
Specialdesignat flöde för
informationssidor med sök, filter och
gruppering.

FORMULÄR MED DATABAS
Avancerat formulär med drop down,
datum, signatur m.m. som skapar en
databas som kan exporteras till Excel.
KUNDKLUBB
Komplett kundklubb med
erbjudanden, personligt kort,
inloggning och poänginsamling vid köp
eller andra aktiviteter. Ger också
möjlighet till personliga meddelanden.
Denna modul kan ej anpassas.

Med profunktioner kan design och innehåll utformas relativt fritt
inom regelverken. För exakt vad som kan göras kontakta oss

INLOGGNING FUNKTIONER

Inloggnings-funktioner är olika sätt att hantera inloggning för appens användare.

LÅS MED LÖSENORD
Ett lösenord måste anges för att komma åt innehåll under låset.
Samma lösenord för alla. Lösenord kan bytas via Appsales
kundsupport.

LÅS MED INLOGG
Logga in i appen med skapat konto, Facebook, Linked IN,
Google. Tvingande eller frivilligt.

LÅS MED QR KOD
Lås upp appen genom att scanna en QR kod.

ANVÄNDARSTYRDA LÅS
Innehåll kräver att man loggat in i appen och fått en av fem
olika behörighetsnivåer. Man ser allt innehåll i appen för den
behörighetsnivå man har och lägre nivåer.

LÅS MED GEOGRAFI
Appen låses upp när man är i en bestämd geografisk
region/plats. Appen låses upp automatiskt om GPS är påslagen.
Kan sättas ner till ca 25 meters radie beroende på omgivningar.

NAVIGERING MENYER

Navigering är de olika typer av menyer appen kan ha, både som sub-menyer och direkt vid öppning.
SLIDEMENY
Meny bakom innehållet som man drar
fram genom att dra fingret till höger.

TOPPTAB MENY
Meny som skapar knappar under topbar
i appen för navigering. Max 4 st

TAB MENY
Meny med från tre till fem snabbmenyval
på förstasidan längst ner på iOS och
Längst upp på Android.

TEXT MENY
Meny med bara text, kan ha
bakgrundsfärg bakom text men inte
ikoner

IKONMENY
Meny som kan innehålla knappar, bilder
eller andra element som länkar till
innehåll. Fixerade element med max tre
kolumner.

BILD MENY
Meny bilder som menyelement i lista
med en eller upp till tre kolumner. Bilden
är ikonen på funktionen menyn länkar
till.

LISTMENY
Meny som innehåller block med text och
eventuell pil för vidare navidering

FRI IKON MENY
Meny som kan innehålla knappar, bilder
eller andra element som länkar till
innehåll. Men en till fem kolumner och
en till sju rader

CMSFUNKTIONER

CMS står för ”Content Management System” och avser webbplatsen där appen administreras. Systemet är
anpassat för Google Chrome och Safari. www.appsalesblack.com

UPPDATERA INNEHÅLL
Med CMS systemet kan appens innehåll uppdateras och
publiceras. Detta gäller samtligt innehåll men inte grunddesign
och grafiska element i appen. Samtliga standard och plus
moduler kan hanteras i CMS.

SKICKA PUSHMEDDELANDEN
Pushmeddelanden kan skickas från CMS systemet. Push kan
ske till alla, till alla inom ett geografiskt område eller till alla
med ett specifikt operativ. Meddelanden kan tidsinställas för
senare utskick. Man kan välja att en modul öppnas direkt vid
klick på meddelandet.

HANTERA APP-ANVÄNDARE
Med tilläggstjänsten inlogg kan manhantera användare och
sätta olika behörigheter, godkänna och radera. Tillsammans
med användarstyrda lås kan man ge olika tillgång till innehåll
beroende på behörighet.

SKICKA PUSHMEDDELANDEN MOBILT
Med tilläggstjänsten inlogg kan man även skicka pushmeddelanden från appen direkt. För detta krävs högsta
behörighet. Inloggning sker i appen som används för
hanteringen av meddelanden.

ANALYTICS

MEDDELANDEN PRENUMERATION
Med tilläggstjänsten prenumerationer kan man skapa
kategorier för meddelanden som användaren prenumererar på.

Appen låses upp när man är i en bestämd geografisk
region/plats.

RMAD PROCESSEN

RMAD (rapid mobile app development) är effektivt och är det viktigt att hålltiderna fungerar för att inte skapa
onödiga kostnader. Alla appar offereras med en leveranstid som ligger till grund för priset.

Dag 1

Dag 2-5

Dag 6-10

Dag 14

Uppstart

Material

Korrektur

Godkänna
Publicering

Godkänna korrektur
Skicka korrigeringar
Lägga in innehåll

Godkänna
Ikon + Laddningsskärm
Skicka texter till App-stores

Beställare
Telefonmöte
Genomgång av spec.

Maila in
Texter, Bilder, Grafik
Skapa konton till
Appstore & Google Play
Skapar appkod och CMS
Lägger in design och
front end.

Skickar app för korrektur
Utför korrigeringar
Skapar uppladdningsgrafik

Publicerar appen på
Erhållna kundkonton.
Godkännande tar upp till 14 dagar

