Uusien vTiger 6:n versioiden tärkeimpiä ominaisuuksia

vTiger 6:n uusia ominaisuuksia versioittain.
Huomaa myös uudet laajennukset: Katso artikkeli tästä linkistä: Asiakashallinta entistäkin
helpommaksi ja tehokkaammaksi vTigerillä

6.4 version parannuksia, mm.
- asiakaskohtaisten ulkoasujen luominen on nyt mahdollista (toimittajien tekemänä)
- uusien ulkoisten hyökkäysten estoa on kehitetty
- kooditason korjauksia ja muutoksia

6.3 versiossa on lisää kustomointi ja liitettävyysmahdollisuuksia
- Ulospäin näkyvät ominaisuudet ja perustoiminta ovat tuttuja jo 6.2-versosta
- Useita teknisiä parannuksia, mm.
- toimintojen parannuksia ja korjauksia
- lisätyt yhteys-/integraatiomahdollisuudet muihin nettipalveluihin (Web Services
API-rajapintojen laajennukset)
- entisestäkin tehostettu hyökkäysten esto

6.2 versiossa käyttäjäystävällisyyttä ja toimintavarmuutta on entisestäänkin kehitetty
-

Lukuisia taustalla vaikuttavia teknisiä parannuksia, mm. lisättyjä tietoturvaominaisuuksia
Google Calendar:in uusimman version rajapinta
Muokkattavuus ja räätälöitävyysominaisuudet ova entisä laajemmat
Kolmansien osapuolien tarjoamien laajennusten määrä on kasvanut

6.1 versiossa tuli lukuisia ominaisuuksien laajennuksia
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-

Nopea haku suoraan listanäytöistä ja kentistä
Asterisk (PBXManager) integraatio (VOIP puhelinkeskus)
Ajastetut raportit
Graafiset raportit
Tietoon klikattavat raporti
Dokumenttien massamuokkaus
Dokumenttien työnkulut (Workflow)
RSS /syöte moduuli
Our sites module
Laajennusten hankintamoduuli
Teknisiä toimintaa nopeuttavia ja tietoturvallisuutta parantavia ominaisuuksia

6.0 versiossa tulivat mm. seuraavat ominaisuudet
- Toimintokohtaiset yhteenvetonäkymät ja mittarit
- Lisäkenttien ja valintalistojen helppo lisäys muokkaus
- Omien listauksien ja suodattimien nopea luonti ja tallennus
- Kenttäkohtaiset haut ja hakujen tallennus omiksi tai yhteisiksi suodattimiksi /
listanäkymiksi
- Uusi kalenteri- ja tehtäväosio, johon myös Google-kalenterin integrointi
- Tietojen vuorovaikutteinen sisäinen kommentointi (chat-tyylinen)
- Ylläpitäjän uusittu käyttöliittymä
- Omien toimintojen kehittäminen: helpompi/nopeampi laajennusten ja räätälöintien
tekeminen

Huomattavaa uuteen versioon siirtymisestä

Siirtyminen on periaatteessa erittäin suositeltavaa uuden vTigerin
käyttäjäystävällisten ominaisuuksien ja takia.
- Siirtyminen ei ole välttämätöntä välittömästi. Tuemme vanhoja versiota mahdollisimman
pitkään.
- Vanhoihin versioihin emme tee enää uusia laajennuksia
- Kaikkia laajennuksia ei ole vielä saatavissa
- Päivitys uuteen versioon tapahtuu melko kivuttomasti, jollei itse ohjelmakoodiin ole tehty
räätälöitäessä muutoksia
Miten siirtyä tai ottaa käyttöön uusi versio?
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- Ota yhteyttä meihin jos nykyinen vTigerinne kaipaa kehittämistä. Selvitetään yhdessä
miten paljon helpompaa se olisi toteuttaa uudella vTigerilla.
- Mikäli itse toteamme vTigerin tuki- ja ylläpitotoimenpiteiden yhteydessä parantamisen tai
kehittämisen tarvetta, otamme yhteyttä.
- Jos olet miettimässä kokonaan uuden CRM:n käyttöönottoa, tutustu demoomme ja ota
yhteyttä.

Suomenkielinen demo on osoitteessa http://vtigerdemo.stratman.fi/.
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