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Platforma w chmurze 



Zupełnie 

nowe 

podejście 



Wprowadzenie 

Niekończące się 

dyskusje i 

frustracje 

dotyczące: ceny, 

czasu, jakości lub 

ram czasowych 

Czy jest inny 

sposób? 

Tworzenie 

oprogramowania 

często jest 

kłopotliwe 



Koniec kłopotów z 

oprogramowaniem 



Innowacja 
wywierająca 
wrażenie 

Szczupły start-up: 

Krok po kroku do 

finalnego wyniku 

Pełna kontrola: 

„zrób to sam”, bez 

udziału 

programistów 

Software maken is 

vaak een gedoe. 

Zwinna:  

Szybka i łatwa do 

dostosowania 



Pomysł jest 

wszystkim 

czego 

potrzebujesz 



Zrób sobie sam 
oprogramowanie. 

Portale 

klienckie 

Aplikacje 

przepływ 

dokumentacji 

i informacji 
Aplikacje dla 

konsumentów 

Raportowanie 

Interfejsy Aplikacje 

Mobilne 



B C D E A 

Triggre 

Innowacja 



Przykłady 

Szkolenie i 

ocena 

Sklepy 

internetowe 

Zarządzanie 

kontraktami 

Planowanie 

logistyczne 

Planowanie  

Planowanie 

projektów 

Zarządzanie 

dokumentacją 

Identyfikacja i 

śledzenie 

Mobilność 

korporacyjna 

CRM 
Portale 

konsumenckie 





Krok 1. 

Burza 

mózgów 

Krok 2. 

Mapowanie 

procesu 

Krok 3.  

Wersje robocze 

Krok 4.  

Reguły biznesowe 

Krok 5.  

Dane 

Jak 
pracujemy 

Kolejne kroki w 

poszczególnych 

fazach 

• Zwinny 

    start-up 

• Zwinne 

• Testowanie i                     

regulacja 



Ewolucja od programowania 
poprzez aPaas* i „jeszcze 
dalej” 
Co wyróżnia platformę Triggre? 

 
Application Platform as a Service (PaaS), or simply Platform as a Service (PaaS), is a cloud computing service model, along with Software as a Service 
(SaaS) and Infrastructure as a Service (IaaS). It provides end users with the hardware, operating systems, storage or network  capacity they need over the 
cloud to be able to run existing applications or develop new ones.  



triggre = następna generacja aPaaS 

010110100011010 

assembler 

C / C++ 

Java / C# 

Model driven development 

Oprogramowanie budowane dla konkretnego procesora. 

triggre 

Oprogramowanie budowane dla konkretnego systemu operacyjnego 

Stwórz oprogramowanie samemu. Bez umiejętności technicznych  

1960-1980 

1980-2005 

2005-2015 

>2015 

Confident ial  -  NDA appl icable  

Oprogramowanie budowane dla konkretnych platform 



To jest właśnie 
programowanie
… 



To jest 
programowanie 
za pomocą 
Mendix  



Kompletnie  

inne 



Poprawa TCO 

Pierwsza 

wersja 

użytkowa 

 Koszt €  

 czas (T) 



Zupełnie 

nowe 

podejście. 



Prostota w nauce 

Trudne do przyswojenia 

Wiele 

funkcjonalności 

Mało funkcjonalności 

 triggre 
 

Nie do zaakceptowania 

Strategia: 

Mistrz w 

łatwości 

użycia 



Pełna automatyzacja 
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Eksport  

do 

Excela 

Import z  

Excela 

Skalowani

e obrazów 

Przetwar

zanie 

wsadowe 

Przekier

owanie  

emaili 

Zarządza

nie 

wersjami 

Kryteria 

zmiennego 

wyszukiwa

nia 

Sprawdzanie 

poprawności 

danych 

wejściowych  

Doprowa

dzenie 

do DTAP 

HTML5 

& CSS3 

Respons

ywność 

Wymaga

ne pola 

Śledzeni

e 

auditów 

Wyszuki

wanie w 

dół 

Sortowa

nie box -

ów 

Podejście 

typu 

Wizard / 

Kreator 

Automatyczna 

szerokość 

kolumn 

Funkcjonalność 

współwyszukiwa

nia 



Builder / Panel 

budowania  

Designer / Panel 

do projektowania 

Application / 

Gotowa 

Aplikacja 

Tak to działa… 



Zalety 

Szczupły (tani) 

rozruch, szybkie 

rezultaty oraz 

drobne korekty po 

drodze 

Zrób to sam. Bez 

żadnych zdolności 

technicznych 

Organizacja 

zwinna, poprzez 

innowacje w 

oprogramowaniu 



triggre designer 
Wrażenia 

 



Page wizard / Czarodziej stron 









Data model / Model danych 









Process designer / Projektant procesów 









Portfolio 
Przykłady zastosowań biznesowych zbudowanych za pomocą Triggre’a 



Gantt-chart / Wykres Gantta 



Mobile  



Oprogramowanie 
do analizy danych 

 

• Niestandardowa analiza 
oprogramowania, 
koncentrująca się na 
pomiarach 

• Planowanie i estymacja 
projektów 

• Wsteczne wyliczanie 
produktywności 

• Benchmarking 
(porównanie z innymi 
projektami) 

 

 

 

Portfolio 



konstruowanie 
egzaminów 

 

• Przepływ dokumentów 

• Narzędzie planowania z 
automatyczną 
kalkulacją dat 
granicznych i wzorcami  

• Portale dla 8 różnych 
interesariuszy 

• Narzędzia do 
współpracy 

• Używane przez 
instytucje edukacyjne 
MBO 

 

Portfolio 



B2B portal 
klientów 

 

• Portal klientów 

• Zainstalowany sklep 
internetowy 

• Workflow (Przepływ) 
zakupów 

• Raportowanie 

• Używany przez klientów 
i handlowców firmy 

• Wielo-językowy 

• Interface do SAP-a  

Portfolio 



Portals 



Narzędzie do 
szacowania 

 

• Planowanie i 
szacowanie wydarzeń  

• Niestandardowe 
tworzenie oceny 

• Wykonywanie oceny 
offshore 

• Przypomnienia i 
ostrzeżenia dotyczące 
wymaganych 
dokumentów 

Portfolio / Realizacje 



Zarządzanie 
kontraktami 

 

• Funkcjonalność do 
przechowywania 
różnego rodzaju umów 

• Ustawienie alarmów 
na x dni przed 
zakończeniem umów 

• Ocena dostawców 

• Pula wchodząca do 
zakupu towarów razem  

 

 

Portfolio / Realizacje 



Investment 
management 

 

• Niestandardowy CRM 
dla firm 
inwestycyjnych 

• Raportowanie  

• Przechowywanie 
umów i dokumentów 
prawnych 

• Funkcjonalność do 
obliczania odsetek i 
odsetek za faktury 

 

 

screenshot 

Portfolio / Realizacje 



Narzędzie 
planowania 
wstecznego 

 

• Stworzony dla 
kontrahentów 
budowlanych  

• Kompleksowy przegląd 
prac, które mają być 
wykonywane na 
urządzeniach 
mobilnych 

• Łatwe raportowanie 
statusu zadań 

Portfolio / Realizacje 



Podręcznik 
trasowania 
wychodzącego 

• Wybiera najlepszego / 
najtańszego 
przewoźnika spośród 
35 podwykonawców 

• Oblicza najbardziej 
efektywną i 
ekonomiczną metodę 
wysyłki, aby uniknąć 
używania akredytywy 
w urzędzie celnym 

• Automatycznie 
udostępnia 
specyfikacje celne w 
poszczególnych 
krajach 

Portfolio / Realizacje 



System 
Hedgingowy 

 

• Automatyczne 
wchodzenie i 
wychodzenie z pozycji 

• Łatwość dodawania 
nowych kontraktów 
walutowych 

• Pulpity nawigacyjne 
dla jasnego przeglądu 
portfela walutowego 

• Zrób to sam: dodaj 
nowy typ umowy 

 

 

 

Portfolio / Realizacje 



Podróż klienta 
CRM 

 

• Monitor kampanii 
online 

• Interfejs z 
formularzami stron 
internetowych 

• Podążanie zgodnie z 
drogą klientów online i 
offline 

• Ocena punktowa 

• Wsparcie 
telemarketingowe 

 

 

 

Portfolio / Realizacje 



Aplikacje wewnętrzne Triggre’a 
Wielokrotnego użytku jako własność Triggre’a 

Łatwa wymiana od Triggre’a  



Project Management      Łatwa rejestracja i monitorowanie 

• Przegląd statusów 
projektów 

• Można dodawać 
dokumenty, formaty i 
obrazy 

• Przypisywanie zadań i 
zarządzanie nimi 

• Ścieżka audytu 



Project Management      Łatwa rejestracja i monitorowanie 



Project Management      Łatwa rejestracja i monitorowanie 



HR 
Przechowywanie i zarządzanie  danymi 
pracowników 

 • Wszystkie dane o 
pracownikach 

• Szybkie i mobilne 
żądanie oraz 
zatwierdzanie wniosków 
o urlop 

• Przegląd urlopu na 
jednego menedżera 

• Automatycznie 
wydawanie dni wolnych 
według prawidłowego 
schematu 

• Unika nadwyżki dni 
wolnych 

• Łatwy początek nowego 
roku ze starymi i nowymi 
urlopami 

• Przyporządkowanie  
samochodu do 
poszczególnego 
pracownika 

 



HR 
Przechowywanie i zarządzanie  
danymi pracowników 



HR 
Przechowywanie i zarządzanie  
danymi pracowników 



HR Łatwe wprowadzanie i zarządzanie 
wydatkami   • Przesyłanie i 

rejestracja 
paragonów, również 
komórkowych 

• Menedżer 
automatycznie 
odbiera pocztę 
zatwierdzającą koszt 

• Status zatwierdzenia 
wydatków 

• Historia wydatków 

• Interfejs lub Excel do 
wypłaty 

 



Marketing i CRM 

• Od pierwszego 
kontaktu do umowy 

• Interface z 
formularzami 
zamieszczonymi na 
stronie internetowej 

• Podąża zgodnie z 
drogą klientów online 
i offline 

• Ocena ścieżek 

• Wsparcie 
telemarketingu 

 

 

Spersonalizowana podróż klienta 



Marketing i CRM Spersonalizowana podróż klienta 



Marketing i CRM Spersonalizowana podróż klienta 



Marketing i CRM Spersonalizowana podróż klienta 



      triggre  

Chcesz wiedzieć więcej? 

Odwiedź naszą stronę: www.jpconsulting.pl  

Zadzwoń: +48 600 802 858 

Wyślij maila: jpconsulting@jpconsulting.pl  

http://www.jpconsulting.pl/
mailto:jpconsulting@jpconsulting.pl

