
Våra appar ger nöjda
kunder och medarbetare.
Inte arga fåglar.
Hittills har appar, eller mobila applikationer, mest handlat om spel, underhållning och 
reklam till konsumenter.  Nu är det dock hög tid för interna företagsappar. Det handlar 
om snabb och enkel tillgång till att som normalt finns på ett webbaserat intranät.



Apparna mognar och får  
allt fler användningsområden.
Idag är det en självklarhet att ha tillgång till mejl och kalender i  
telefonen. Men varför nöja sig med det? Med smart utvecklade  
interna appar kan du även ha tillgång till tidrapportering, dokument-
hantering och andra applikationer. Precis som i din laptop.

Vi har erfarenheten och kompetensen för att 
utveckla appar – interna och externa för alla de 
ledande plattformarna; iPhone/iPad, Android och 
Windows Mobile.

Vi hjälper dig också att träffa rätt val för din verk-
samhet när det gäller teknisk plattform, hur appen 
ska distribueras, hur den ska fungera rent praktiskt 
i telefonen och hur den ska integreras med dina 
befintliga system.

Native-App – enkelt att använda  
telefonens funktioner

Native-appen är utvecklad för en eller flera specifika  
plattformar, exempelvis iOS eller Android. Appen 
installeras direkt på telefonen.

Det innebär att det blir enklare att använda tele-
fonens inbyggda funktioner för GPS, SMS, kamera 
med mera. Eftersom appen körs lokalt på telefonen 
blir prestandan hög. Dessutom är det enklare att 
skapa ett snyggt och interaktivt gränssnitt.

En annan fördel med native-appar är att det finns 
utvecklade marknadskanaler för distribution och 
uppdateringar för respektive plattform, vilket gör 
det enklare för användarna att hitta din app. När  
användaren installerat den finns den kvar tills  
användaren väljer att ta bort den.

Webb-app – enkel och snabb  
att utveckla

Precis som det låter är en webb-app en webbaserad 
mobilapplikation. I princip är det webbsidor som är 
anpassade för små skärmar. Med hjälp av olika CSS 
och Javascript-ramverk får vi webb-appar att likna 
och bete sig i stort sett som native-appar.

En fördel med webb-appen är att den är enklare 
att utveckla. Det går också snabbare att göra den 
tillgänglig, eftersom du inte behöver registrera den 
på olika marknadsplatser. När den väl är publicerad 
 på internet är den åtkomlig för alla. Att den är web-
baserad innebär också att du kan mäta användandet 
via exempelvis Google Analytics.

Vi erbjuder tjänster inom

Apputveckling
• Objective C (iPhone/iPad)
• Java (Android) 
• Windows Mobile 
• jQuery Mobile 
• iWebKit 
• Appcelerator Titanium 
• HTML5, CSS, Javascript

Systemintegration
• Web Services
• SOAP 

Har du en app-idé?

Kontakta oss så hjälper vi dig att snabbt göra  
en prototyp och ge dig ett kostnadsförslag. Med 
prototypen är det enklare för dig att beskriva  
nyttan för din organisation.

Utveckla appar i egen regi.

För verksamheter som arbetar med iPhone har 
Apple ett Enterprise Developer Program. Det gör 
det möjligt att utveckla och distribuera appar för 
iOS i egen regi, alltså utanför AppStore. Vi kan 
hjälpa er att komma igång så ni kan börja utveckla 
företagsinterna appar för iPhone och iPad.
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