
 Redmine DB Plugin
Asset Management & Information Management
for Redmine v3.4.x

 → https://alphanodes.com/redmine-db

Wreszcie, dobrym rozwiązaniem dla zespołu projektowego jest pozbycie się 
przestarzałych arkuszy kalkulacyjnych.

Wtyczka DB Redmine ułatwia organizacjom i firmom zarządzanie wszelkiego rodzaju wpisami 

i danymi dla Twoich projektów w ramach Redmine. Dodatek daje Ci kontrolę nad wszystkimi 

aktywami lub informacjami, których potrzebujesz do zarządzania firmą, a które nie są 

problemem (Issue), zadaniem, błędem itp. 

Zarządzaj aktywami, pozycjami i wszelkimi rodzajami informacji. Redmine DB zapewnia 

całkowitą swobodę tworzenia rozwiązań, które są odpowiednie dla Twojej firmy.
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Redmine DB Plugin
Przegląd produktu

Redmine  DB został  stworzony  z  myślą  o
zaspokojeniu  różnorodnych  potrzeb
nowoczesnych  firm,  które  chcą  zdigitalizować
swoją  organizację  i  zarządzać  wszelkimi
aktywami  lub  informacjami  w ramach  swojego
zespołu w jednym centralnym miejscu.

Redmine  DB uwalnia  potencjał  zarządzania
aktywami  i  informacjami  dzięki  platformie
zarządzania projektami Open Sourc Redmine.

Wykorzystajcie  spostrzeżenia  dotyczące
wszystkiego, co nie stanowi problemu.

W  każdej  organizacji  podejrzewa  się,  że
typowym  sprzętem  jest  zazwyczaj  serwer,
laptop,  komputer,  telefon.  Oprócz
oprogramowania,  takiego  jak  licencje  na
produkty  lub  klucze  walidacji,  certyfikaty  SSL,
kontrakty, umowy, obiekty, ludzie itp.

Jednak  dzięki  elastycznym  polom  na
zamówienie,  firma  Redmine  DB  może  być
używana do wielu innych rzeczy lub informacji.

Jest  on  stosowany  w  różnych  obszarach
działalności,  takich  jak  przemysł,  instytucje
edukacyjne,  schience,  marketing,  zarządzanie
zasobami ludzkimi, administracja biznesowa itp.

Integracja  z  Redmine  daje  całkowitą  kontrolę
nad  zmianami  i  dostępem  do  assestów  oraz
informacji  przechowywanych  w  Redmine  DB
Plugin.

Niezależnie  od  tego,  jakiego  rodzaju  aktywów
lub  informacji  potrzebujesz  do  zarządzania  -
Redmine  DB jest  najlepszym  rozwiązaniem  dla
Redmine,  które zapewni  Ci  całkowitą swobodę
tworzenia rozwiązań dla prawie wszystkiego, co
jest  ważne  dla  Twojego  zespołu  i  zastępuje
zagęszczone  arkusze  kalkulacyjne,  które  są
trudne do dotrzymania i  uciążliwe w użyciu  w
zespole lub firmie.

Główne korzyści

• Możesz korzystać z platformy 
zarządzania projektami Redmine, 
którą już kochasz.

• Korzystając z naszej zintegrowanej 
wtyczki Redmine zmniejszasz ryzyko 
operacyjne i koszty.

• Sprawić, że Twój system Redmine 
stanie się bardziej profesjonalny.

• Trzeba zacząć od zera. Skorzystaj z 
naszego importu CSV dla istniejących 
zasobów danych.

• Szybka lokalizacja informacji za 
pomocą wyszukiwania tekstowego, 
opcji filtrowania, TAG-ów itp.
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