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DYNAMISCHE HANDHELD APPLICATIES – MOGELIJK GEMAAKT 
DOOR ARC UI 

ARC UI is een framework voor stateless handheld applicaties dat is 
ontwikkeld om snel dynamische gebruikersinterfaces te bouwen.  

• De kerncomponenten zijn technische en functionele bouwstenen die 
kunnen worden aangepast aan de specifieke eisen van een 
toepassing. 

• De gebruikersinterface wordt in de backend geprogrammeerd, 
waardoor dynamische gebruikersinterfaces snel kunnen worden 
ingezet. Dit betekent ook dat nieuwe functies gemakkelijk kunnen 
worden ingevoerd zonder dat de eindgebruiker iets hoeft te doen. 

ASSET is eenvoudig te integreren met elke externe database of elk extern 
platform. 
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SNELLE ONTWIKKELING    
Vooraf gebouwde kerncomponenten die zijn geconfigureerd 
om te voldoen aan specifieke eisen en focus op backend-
ontwikkeling verminderen de tijd die wordt besteed aan 
nieuwe functies en updates. 

DYNAMISCHE GEBRUIKERSINTERFACE 
De gebruikersinterface wordt in de backend gedefinieerd, 
waardoor het mogelijk wordt snel een verscheidenheid aan 
gebruikersinterfaces in te zetten die het resultaat zijn van 
eerdere acties en gebruikersidentificatie. Bijkomend 
voordeel is dat de logica in de backend betere prestaties 
levert. 

ZEER FLEXIBEL 
Onafhankelijk wijzigbare componenten, integreerbaar met 
elke externe database of platform, Cloud gebaseerd of      
on-premise. 

EENVOUDIGE INTEGRATIE 
Open communicatiestandaarden en naadloze integratie met 
elke externe database of platform door configuratie van de 
kerncomponenten. Integratie met barcode- en/of RFID-
apparaten kan eenvoudig worden gerealiseerd. 

AUTHENICATIE VAN DE GEBRUIKER 
Mogelijkheid om authenticatie in te stellen met 
gebruikerspools en groepen, waardoor een aangepaste 
interface per groep of per gebruiker mogelijk is. 

REDUCEER TIJD & KOSTEN 
De focus op flexibele implementatie van 
standaardcomponenten in plaats van zware 
softwareontwikkelingscycli, maakt korte doorlooptijden en 
duidelijke deliverables mogelijk.  

 

USE CASES 
 

 

 

ASSET   
MANAGEMENT 

 

REAL-TIME 
INVENTARIS 

 

IN- EN UITGAANDE 
GOEDEREN 

 

RTI         
MANAGEMENT 

 

ITEM          
LOKALISATIE    

 

info@mielooandalexander.com    +31 23 56 56 000     www.mielooandalexander.com 


