AUMENTE A
PRODUTIVIDADE
EM SEU DESENVOLVIMENTO
K2B Tools é um conjunto de ferramentas
que automatizam a construção de
aplicações GeneXus.
Com K2B Tools a equipe consegue liberar aplicações com menor
esforço e custo, podendo assim se focar na resolução de
problemas de negócios.
Muitas das aplicações de missão crítica de grandes corporações
são construídas usando ferramentas K2B Tools, obtendo maior
produtividade em suas equipes de desenvolvimento e incorporando
as melhores práticas, com soluções comprovadas.

www.k2btools.com

Disponível também para

K2B TOOLS É UMA
FERRAMENTA ESTRATÉGICA
PARA SEU NEGÓCIO.
Benefícios

Níveis de Produtividade
K2B Tools permite obter mais benefícios com menos
esforço, custos mais baixos e redução de riscos.

Pontos Funcionais x Mês, Homem
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PARA O NEGÓCIO
K2B aumenta o rendimento e a competitividade, e reduz os riscos.
Diminui o tempo de liberação das aplicações, resultando em maior retorno
para seu investimento.

PARA O PROJETO
K2B Tools potencializa sua equipe de desenvolvimento, consegue mais
funcionalidade em menor tempo e aumenta a qualidade do produto
entregado. As pessoas da equipe obtêm qualidade e produtividade desde o
início, diminuindo a curva de aprendizado. K2B Tools encurta o processo,
ordena o design e acelera o desenvolvimento.

PARA AS APLICAÇÕES
Integridade Conceitual
Com K2B Tools as aplicações são geradas com base em padrões, de modo
que todas as interfaces ficam consistentes e homogêneas, oferecendo
uma ótima experiência de usuário.
Interfaces mais ricas
A interface de usuário resulta mais rica e permite integrar vários controles
que interagem entre si, redundando em melhores resultados na
experiência do usuário.
Qualidade nas aplicações
K2B implementa as melhores práticas de design e desenvolvimento de
aplicações em GeneXus. Ao se utilizar soluções comprovadas, melhora a
qualidade, diminuindo o trabalho do testing.
Aplicações seguras
K2B Tools gera aplicações seguras. A geração atende às diretrizes de
segurança e se integra ao GAM provido pelo GeneXus, além de oferecer
mecanismos para se integrar facilmente com outros sistemas de
segurança.

Aplicações bem desenhadas e escaláveis
K2B Tools incorpora as melhores práticas em
desenvolvimento, com uma arquitetura moderna e
eficiente, conseguindo melhores resultados e viabilizando
a construção de grandes aplicações.
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Ferramentas
Patterns
K2B Tools oferece um conjunto de padrões que, através
de uma especificação rápida e simples e trabalhando em
um altíssimo nível de abstração, permite gerar
automaticamente grande parte dos objetos que exige
uma aplicação Web. Isso possibilita à equipe de
desenvolvimento atingir níveis superiores de
produtividade.
K2B Web Panel Designer
K2B Web Panel Designer é um designer único no
mercado que permite modelar e manter de uma forma
muito simples os Web Panels de uma aplicação,
alcançando mais usabilidade, potência e produtividade.
K2B Audit
K2B Audit é uma solução que permite auditar de uma
forma muito simples todas as alterações na base de
dados de forma transparente para o desenvolvedor. Pode
ser incorporado em qualquer fase de desenvolvimento e
oferece uma poderosa exploração Web de dados de
auditoria.
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