ARBES Technologies, a.s.
Jsme předním českým dodavatelem informačních systémů a služeb.
Naše řešení se používají nejen v České republice, ale i napříč
kontinenty. Denně pracujeme na více než 40 zakázkách a na více
než 6 zahraničních trzích.

Člen skupiny Expandia
Od roku 2008 jsme členem stabilní české investiční skupiny
Expandia. Do jejího portfolia dále patří známé české společnosti
jako například Gumotex, Jitona a další.

ARBES
Produkty Atlassian

Více než 25 let na trhu IT
Již více než 25 let vytváříme informační systémy pro finanční instituce, investiční domy, obchodní společnosti a zdravotnické subjekty.
Díky mnohaletým zkušenostem dobře rozumíme potřebám našich
zákazníků a dokážeme pro ně navrhnout a implementovat to nejlepší
řešení pro podporu jejich plánů a strategií.
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Produkty Atlassian

Produkty Atlassian

Arbes Technologies přináší produkty Atlassian
JIRA Core - workflow a procesní řízení

JIRA Software - nástroj pro agilní vývoj

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Přizpůsobitelná workflows
Centralizace informací o projektu
Jednoduché vyhledávání pomocí JQL
Přehled o stavu plnění úkolů v týmu
Reporting

JIRA Service desk - chytrý service desk

Bitbucket - řešení pro vývojové týmy

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Intuitivní rozhraní
Integrovaná samoobsluha na základě znalostní báze
Integrované SLA
Zjednodušené řízení požadavků s přizpůsobitelnými frontami
Šablony pro incident, change nebo problem management

Kontrola kvality pomocí pull requestů
Řízení oprávnění až na úroveň větví úložiště
Full text vyhledávání s inteligentním řazením výsledků
Integrace na CI nástroje
Organizace úložišť do projektů

Confluence - nástroj pro sdílení

Bamboo - verze s jistotou

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Centralizované sdílení znalostí napříč týmem a společností
Kolaborativní editace
Možnost nastavení viditelnosti příspěvků
Online komentování
Real-time notifikace

• Analýza a konzultace
• Instalace a hosting
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Přizpůsobitelná workflows
Flexibilní plánování a sledování vývoje
Vestavěné SCRUM a KANBAN boardy
Integrace s oblíbenými vývojářskými nástroji
Agilní reporty

Paralelní sestavení verzí a spuštění testů
Oprávnění na úrovni cílového prostředí
Automatická detekce větví ve zdrojovém úložišti
Široká škála nastavení spouštěčů, podmínek
a časování sestavení
• Zamezení chybného nasazení pomocí umístění nevalidního
sestavení verze do karantény

• Konfigurace
• Migrace dat a integrace

• Vývoj add-onů na míru
• Školení a podpora
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