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CubLink® – År av
mobil erfarenhet i
en plattform

STANDARDPLATTFORM SOM GER KORTARE
UTVECKLINGSTID
Cubs utveckling baseras på CubLink®, vår egen unika och beprövade systemplattform för utveckling och drift av mobila applikationer. Det gör att vi kommer
snabbare till skott och kan korta av utvecklingstiden väsentligt.
Alla våra system bygger på den beprövade CubLink® plattformen, som smidigt
och säkert integreras med ert affärssystem och en rad olika enheter för mobil
datahantering.

Full kontroll även off-line.

CubLink® är den mobila mjukvaruplattform som ligger till grund för våra produkter där mobila enheter används. Att bygga system för mobil logistik ställer en rad
särskilda krav på lösningen. Exempel på sådana krav är att lösningen skall fungera
där internetuppkoppling saknas eller är dålig, nya användare skall snabbt kunna ta
till sig lösningen och börja arbeta effektivt, lösningen skall vara plattformsoberoende för att användarna skall kunna använda den mobila enhet som passar dem
bäst.

Många års erfarenhet

Därför har Cub samlat all sin mångåriga erfarenhet i en rad komponenter som
utgör grunden i vår plattform som vi kallar CubLink®.
CubLink® är inte något som våra kunder ser, men de märker det i form högre
effektivitet hos sina anställda, färre kostsamma uppgraderingsprojekt vid byte av
hårdvara etc.
CubLink®, är beprövad och finns idag fler än 1000 installationer, är skalbart och
ger stöd till marknadens ledande tillverkare av mobila enheter och handdatorer.
Vi kan dessutom utlova samma driftsäkerhet, integrationsmöjligheter, garantier
och support som för våra standardapplikationer.
Flera av nordens mest framgångsrika företag har sparat tid och pengar genom
den nytta CubLink® erbjuder.
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OM CUB
Cub Business Systems är en totalleverantör av
mobila lösningar för bland annat lager och logistik.
Alla Cubs lösningar är baserade på den standardiserade systemplattformen CubLink® som finns i
tusentals installationer.
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