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Firma HEUTHES po wczeœniejszych 
testach ISOF na smartfonach 
prowadzi obecnie prace badawczo-
rozwojowe nad zgodnoœc i¹ 
najnowszych tabletów ze swoim 
systemem ISOF. W tym celu 
utworzone zosta³o dedykowane 

œrodowisko testowe do badania 
kompatybilnoœci ISOF ze wspólnym 
dzie³em firm Intel i Nokia - 
platform¹ MeeGo oraz Maemo. 
Decyzja o nowym kierunku badañ 
zosta³a podjêta w œlad za niezwykle 
szybkim rozwojem urz¹dzeñ 
opartych o system Android i 
wykorzystuj¹cych przegl¹darki 
Chrome i Firefox.

Pierwsze doœwiadczenia zebrano 
podczas testów prowadzonych na 
smartfonach opartych na platformie 
Linux Maemo 5 steruj¹cej prac¹ 
m.in. smartfonu Nokia N900. Ma³y 
ekran smartfonów tych urz¹dzeñ o 
rozdzielczoœci 800×480 pikseli nie 
pozwala na w pe³ni komfortow¹ 
pracê, ale bardziej liczy siê tu 
mo¿liwoœæ dostêpu do danych z 
ka¿dego miejsca i o ka¿dej porze. 
Firma od doœæ dawna przygotowuje 
siê do tego prze³omu testuj¹c swoje 
systemy w nowych przegl¹darkach 

opartych o silniki JavaScript V8 i 
WebKit. Przyk³adem jest Chrome, 

która podobnie jak Safari u¿ywa 
biblioteki WebKit co daje szansê 
u¿ycia iPhone i telefonów z 
Androidem do pracy z systemami 
HEUTHES.

Produkowany od 2000 r. system 
ISOF jest przystosowany i  
doskonale sprawdza siê w mobilnej 
pracy w du¿ych magazynach, 
handlu detalicznym i hurtowym. Z 
kolei zdobywaj¹ce coraz œmielej 
rynek biznesowy tablety s¹ 
idealnymi urz¹dzeniami dla 
technologii Client-Web-Server w 
której pracuje ISOF. Wydaje siê, ¿e 

kombinacja tabletów i systemu 
ISOF idealnie sprawdzi siê w 
œrodowisku u¿ytkowników komer-
cyjnych. Dziêki ISOF-Workflow 
przeznaczonemu do obs³ugi elek-
tronicznych formularzy mo¿na 

wype³niaæ je wprost w tablecie i 
wysy³aæ od razu do baz danych w 
centrali. 

Tablety s¹ równie¿ pozycjonowane 
jako nowe medium do przet-
warzania dokumentów firmowych. 
W takim przypadku konieczne jest 
po³¹czenie zalet tabletu i DMS, 
dziêki któremu mo¿na nanosiæ 
zmiany, prowadziæ wersjonowanie, 
pracê grupow¹, integracjê z poczt¹ 
firmow¹ czy wyszukiwaæ ca³o-
tekstowo. Z kolei na rynku 
konsumenckim rozwój ksi¹¿ek 
elektronicznych spowoduje, ¿e 
liczba u¿ytkowników urz¹dzeñ 
przenoœnych bêdzie dynamicznie 
wzrastaæ.

HEUTHES obecnie d¹¿y do tego aby 
ISOF obok standardowych przeg-
l¹darek pracowa³ równie¿ w 
wersjach Firefox Mobile na 
platformach MeeGo oraz Maemo 
oraz Chrome Light w systemie 
Android, które obecnie dominuj¹ na 
rynku urz¹dzeñ mobilnych. Pier-
wsze doœwiadczenia s¹ bardzo 
obiecuj¹ce.

„Tablety coraz bardziej zdobywaj¹ 
uznanie w segmencie konsumen-
ckim i biznesowym. HEUTHES ju¿ 
od po³owy lat 90-tych XX wieku 
rozwija swe systemy w tym 
kierunku dziêki w³asnej technologii 
Client-Web-Server” – powiedzia³ 
Wojciech Grzybek, Prezes Zarz¹du 
HEUTHES Sp. z o.o.

Tablet tym samym staje siê 
wygodnym narzêdziem zbierania 
informacji "w terenie". 
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