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ada vez máis empresas optan por utilizar produtos
na nube ou complexos ERP para maximizar
beneficios e operacións. Iso é unha realidade, pero
tamén é certo que en moitos dos casos estas mesmas
empresas atópanse con dificultades á hora de realizar
as actualizacións ou mantementos máis sinxelos destes
produtos, o que comporta un aumento de custos ou á non
actualización do software, que queda así estancado en
versións obsoletas.
Adaptarse continuamente á realidade imparable e
aproveitar as novas oportunidades que nos ofrecen as
tecnoloxías en cada momento é o noso reto. Por iso,
Coremain desenvolveu INZO, unha plataforma deseñada

para o crecemento corporativo, co fin de facer fronte aos
retos empresariais desde unha perspectiva innovadora
e proporcionando como base: robustez, versatilidade,
usabilidade, escalabilidade, rapidez e seguridade.
Unificar nun único sistema toda a complicada rede de
procesos que forman parte do corazón do negocio é o
gran valor diferencial das solucións all- in- one como
esta. Grazas á utilización das tecnoloxías e técnicas
máis recentes, INZO proporciona solucións modernas a
problemáticas existentes e futuras. Fortalecendo con iso
o negocio e proporcionando vantaxes competitivas.
Con posibilidade de ser executada tanto en sistemas
Windows como Linux, e á vez independente de
infraestrutura física,
INZO pode ser aloxada en
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minutos, en calquera contorna
Cloud (Microsoft
Azure, Amazon Aws, Google Cloud…), infraestruturas
privadas ou permitindo mesmo configuracións híbridas.
Especialmente deseñada para acompañar a estratexia
de migración cloud ou a estratexia de dixitalización da
empresa.
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En definitiva, trátase dunha excelente ferramenta
corporativa composta dos módulos e funcionalidades
precisos que impulsarán o crecemento de calquera tipo
de negocio, administración ou entidade, un sementeiro
de oportunidades.

Desde unha perspectiva de plataforma integradora,
INZO proporciona multitude de conectores que permiten
unha comunicación bidireccional entre distintos sistemas
corporativos –Xestores Documentais, ERP, CMS, CRM,
aplicacións internas de cliente, etc.-. A solución ten unha
integración total con Office 365 como Sharepoint Online,
Exchange e o resto do ecosistema Cloud de Microsoft.

“INZO, unha plataforma deseñada para o
crecemento corporativo, co fin de facer
fronte aos retos empresariais desde unha
perspectiva innovadora “

Ademais, e desde unha perspectiva de crecemento e
desenvolvemento, a plataforma está construída utilizando
tecnoloxías web abertas, estandarizadas e profundamente
adoptadas polo mercado como Javascript, Angular,
React, HTML5, CSS3, TypeScript, etc, que posibilitan
desenvolvementos e adaptacións pouco custosas en
tempo récord, grazas ao continuo crecemento e axilidade
que rodean o ecosistema destas tecnoloxías.

“A aposta de Coremain pola innovación
fixo posible que INZO permita a adopción
de tecnoloxías recentes como Bots,
Machine Learning, Intelixencia Artificial
ou Big Data“

A aposta de Coremain pola innovación fixo posible que
INZO permita a adopción de tecnoloxías recentes como
Bots, Machine Learning, Intelixencia Artificial ou Big
Data, actuando como punto de entrada e nexo de unión
entre todos os sistemas integrados.
A plataforma está deseñada para ser utilizada como punto
de entrada corporativo. Por exemplo: administración,
un cadro de mando directivo ou unha captura de datos
en planta comparten unha interface común, sinxela e
amigable a todos os usuarios da empresa, que poden
estar a realizar operacións en multitude doutros sistemas
dunha maneira completamente transparente e sen
cambiar de aplicación.
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