
CLAPP
CASPELAPPLICATION

HƏR HANSI MİQYASLI VƏ İSTİQAMƏTLİ 

MÜƏSSİSƏNİN İDARƏEDİLMƏSİ VƏ ONA TAM 

NƏZARƏT ETMƏK ÜÇÜN PROQRAM MƏHSULLARININ 

MODUL DƏSTİ



CLAPP SET
40-DAN ÇOX MODUL

KADR EHTİYATLARININ UÇOTUNDAN 

ŞƏXSİ BİZNES-TƏHLİLƏ QƏDƏR ƏN 

MÜXTƏLİF İSTİQAMƏTLİ



CLAPP GUI

RAHAT VƏ İNTUİTİV ANLAMLI İNTERFEYS SİZƏ 

MÜƏSSİSƏNİZİN BİZNES-PROSESLƏRİ BARƏDƏ MƏLUMAT 

ALMAĞA VƏ HƏMÇİNİN BU PROSESLƏRİN GEDİŞATINI İDARƏ 

ETMƏYƏ İMKAN VERƏCƏKDİR



CLAPP ENGINE 
TƏBİƏTİN 
NÜVƏSİNDƏN GƏLƏN 
ENERJİ



ZİRƏKLİK

Adimistratorun instalyasiyadan sonrakı sazlamaları, sistemin
70%-ə qədər hissəsini əhatə edə bilir. Məsələn, maliyyə
hissəsi maliyyə kostruktoru üzərində qurulmuşdur. Yəni
burada ixtiyari hesabatların generasiyası mümkündür. Və bu
zaman, interfeysin dəyişməsi, proqram kodunun yazılmasını
tələb etmir. Bu, sistemin özünün proqram təminatı vasitələri
ilə həyata keçirilir.



ADAPTİVLİK

"Clapp" proqram təminatı daxilində sərt qaydalar praktiki olaraq mövcud deyildir. Özlərinin proqram-arxitektor karkasından qırılmaz

şəkildə asılı olan rəqiblərin məhsullarından fərqli olaraq, "Clapp" proqramında qüvvədə olan qanunvericilik çərçivəsində sifaişçinin

biznes-proseslərinə uyğunlaşması həyata keçirilmişdir.



TƏHLÜKƏSİZLİK

2018-ci ildə üçsəviyyəli proqram arxitekturasına keçid

planlaşdırılır. Bu quruluş, birbaşa olaraq "müştəri - server" 

sxemində proseslərə nəzarət etməyə və onları

nizamlamağa imkan vermir. Çünki bu halda kodun zəif

cəhətləri üzə çıxa bilər. Şəbəkə təhlükəsizliyi protokolu

tətbiq edilmiş proqram təbəqəsi isə kiber-təhlükəsizlik

baxımından yeni sədlərin əldə edilməsinə imkan verir.



H Ə R  Ş Ə R A İ T Ə  H A Z I R  O L M A Q
Sistemin əlçatarlığı hər üç platformadan: "Clapp" proqramı

vasitəsilə personal kompüterdən, "Mobile Clapp" mobil

əlavəsindən və həmçinin "Web Clapp"dan istifadə edərək, brauzer

vasitəsilə həyata keçilirilir. Universallıq dedikdə, həm də mövcud

olan bütün məlumat bazalarına qoşulmaq imkanı da nəzərdə

tutulmalıdır.



ETİBARLILIQ

Sistem 7 ildən yuxarı istifadə praktikasına malikdir. Bu müddət ərzində bu proqram təminatı - özəl

biznes, dövlət sektoru, telekom, neft seqmenti kimi iqtisadiyyatın bir çox sahələrində öz tətbiqatını

tapmışdır.



ANALİTİKA

Sistemdə "Business Analytics" məntiqi ilə fərdi yaradılmış dinamik cədvəllərin hesabatı və bu hesabatın sonradan diaqram şəklində

qrafik təsviri mümkündür. Bu zaman, sistemdə quraşdırılmış bütün modulların məlumatları, o cümlədən, filtrlər və analizatorlar 

vasitəsilə "Drag & Drop" funksiyasının köməyi ilə daxil edilən məlumatlar emal edilir və diaqonal, şaquli və üfüqi cədvəllərdə əks

edilir.



Özünün bir çox analoqlarından fərqli olaraq, "Clapp" sistemi, 

tamamilə müstəqil - avtonom olan çox sayda modullardan

ibarətdir. Bu, müştəri üçün bütün sistemin yox, yalnız ilkin

təhlillər nəticəsində zəruriliyi müəyyən edilmiş modulların

quraşdırılması vasitəsilə tam miqyaslaşmanın əldə edilməsinə

imkan verir.

MODULLULUQ



NƏZARƏT

Müasir sistemlərin əksəriyyətindən fərqli olaraq, "Clapp" 

proqramı sistemin administratoruna istifadəçilərin

əlçatarlıqlarına nəzarət siyasətini müəyyən etməklə

bərabər, həm də genişmiqyaslı və selektiv, konkret şəxsə

və ya istifadəçilər qrupuna, həmçinin rəhbər heyətə

əlçatarlıqların verilməsi imkanı yaratır.



RAHATLIQ

"Clapp" sistemi "Caspel" şirkətinin özünün ticarət markası olduğu üçün

onun müştərilərin biznes proseslərinə tətbiqi zamanı, elə bu sistemin

müəllif və qurucuları cəlb edilir. Bu isə sistemi həm sıfırdan işlənməsinə, 

həm də ayrı-ayrı modullar şəklində artıq hazır proqram mühitinə rahatlıqla

tətbiq etməyə imkan verir.



DİQQƏTLİLİK

Uçot və hesabatların idarəedilməsi sistemi, uçot işini aparır və

real zaman rejimində biznes-prosesləri konfiqurasiya edir. Bütün

bunlarla yanaşı, "Clapp" proqram təminatının funksionalı

çevrəsinə yeni sənədlərin, sənəd kaskadlarının generasiyası və

bu sənədlərin hesabatının alınması imkanları da daxildir.



HİSSİYYATLIQ

Sistemin fəaliyyətinin hər bir mərhələsi, biznes-prosesin hazırkı

epizodunu müşayiət edən sənədin yaradılmasına səbəb olur. 

Bununla da, hər hansı konkret hərəkətin kimin tərəfindən

yaradıldığını və ya kimin tərəfindən təsdiq edildiyini hər zaman 

rahatlıqla müəyyən etmək mümkündür.



Ə L Ç ATA R L I Q

Proqram təminatı, sistem sahibləri üçün sistemin daxilində sənədlərin hərəkət

marşrutlarının idarə edilməsi imkanlarını da nəzərdə tutmuşdur. Bu zaman, həmçinin, 

biznes-proseslərin təsdiq sxemlərinin sazlamalarında dəyişikliklər də edilə bilər.



BÜDCƏYƏ QƏNAƏT

"Clapp" proqram təminatının ən güclü üstünlüklərindən biri də, onun praktiki olaraq hər hansı bir büdcə üçün rahat qəbul edilə bilən

olmasıdır. Proqram "Caspel" şirkətinin özünün hazırladığı məhsul olduğu üçün onun hər hansı başqa sistemə inteqrasiyası da şirkətin

öz qüvvələri hesabına həyata keçirilir və heç bir əlavə xərc tələb etmir. "Caspel", sifarişçi üçün biznes-proseslərin pilot versiyasını da

rahatlıqla hazırlamaq iqtidarındadır.



TƏLƏBLƏRİN AZLIĞI

Sistem, proqram-aparat təminatının konfiqurasiyasına qarşı

heç bir xüsusi tələblərə malik deyildir. O, aşağı resurslu server 

və kompüterlərdə də rahatlıqla çalışa bilir. Sistem həmçinin

"Windows" proqramının bütün aktual versiyalarında işləmək

üçün nəzərdə tutulmuşdur.



PROQRAM MƏHSULUNUN DAXİLİ VƏ XARİCİ 

TƏRKİBİNİN HARMONİYASI SİZƏ 

CƏNGƏLLİKLƏRƏ BAŞ VURMADAN, ONU 

İDARƏ ETMƏYƏ İMKAN VERƏCƏKDİR

C L A P P
S Y M P H O N Y



BİZİM MƏQSƏD – SİZİN UĞUR !

ŞƏXSİ GÖRÜŞ ZAMANI MƏHSULUMUZU SİZƏ TƏQDİM ETMƏK 

İMKANINDAN XOŞHAL OLACAĞIQ


