
Datablad för applikationer för Android utvecklad av Grupo IberoApps Sistemas Informáticos / Ibero Apps IT-service. 

Applikationsblad för Android 
 

 
 
Från tillverkaren 
Applikationerna tillverkas av Programmeringsavdelningen för Grupo IberoApps Sistemas        
Informáticos / Ibero Apps IT-service. 
 
Operativsystem och språk 
Android-appen är programmerad i Android Studio-miljön med Java-språk, XML och kotlin. 
 
Den använder JSON-funktioner för hantering av databas samt offentliga API för sociala            
nätverk. 
 
Förvaltningen av bokningsplattformen och produkterna sker med Woocommerce, wordpress         
och specialprogram för huvudfunktionerna. 
 
Logi 
Ansökan behöver en logi för att stödja sina olika funktioner online. Denna logi görs via en                
domän eller en webbunderdomän. 
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Applikationsfunktioner 
 

 
Reservationer:  

Funktion som hanteras från kontrollpanelen. 
 

 

 
Push Meddelanden: 

Administreras av Onesignal 
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Sociala Nätverk: 
Offentliga API: er. 

 
 

 
Om oss:  

Information lagras i  appen och appens logi 
 

 
Hitta oss: 

API: erna är aktiverade för geolokalisering.  
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Bilder: 

Funktion som hanteras från kontrollpanelen. 
 
 

 
Sekretesspolicy: 

I enlighet med europeiska bestämmelser visar detta avsnitt driftsförhållandena för appen och 
dataskydd. 

  
 
 

 
Nyheter och information: 

Funktionen hanteras från kontrollpanelen och innehållet skapas av administratören av App. 
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Produkter och tjänster: Funktionen hanteras från kontrollpanelen. 

 
 

 
Orden: Funktionen hanteras från kontrollpanelen. 

 

 
Konfigurationer: Sektion för att redigera funktioner som ljud och meddelanden av appen 

anpassat efter varje kund. 
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Funktionerna är kopplade till en CMS Content Management Software, den är en avancerad 

plattform för publicering och hantering av innehållet i applikationen, enligt mobila standarder, den 

är intuitiv och enkel att använda. I genomsnitt vart tredje månad förbättras vi plattformen, 

förenklar samspelet och letar efter nya möjligheter, skapar nya funktioner så att våra kunder kan 

fortsätta att skapa värde för användarna av applikationen. 

 

Funktionerna testas i olika miljöer av redigerings- och utvecklingsprogrammen, test av 

användbarhet och hastighet utförs också. När vi lägger till en ny funktion i vår portfölj beror 

det på att det har genomgått flera tester, o framgångsrikt och den any funktionen har klarat 

testerna med en lägsta genomsnitt på 7, med ett intervall mellan 1 och 10. Om denna 

funktion inte godkänns med minimikravet, förbättras och stabiliseras kvalifikationerna tills 

den nya funktionen får detta betyg. Applikationen är förpackad i en fil med tilläggs- och 

APK-format, som innehåller mapparna och filerna i appen. Den levereras till kunden 

förpackad på detta sätt så att kunden kan behålla en säkerhetskopia av den ursprungliga 

applikationen. Vi arbetar med inbyggda verktyg i Android-operativsystem som: GPS, 

Kalender; Meddelanden eller bildgalleri. 

 

Applikationer kan komma åt användarinformation som:  

1.Användarens plats 

2.Google-profil 

3.Profilinformation i sociala nätverk. 

 

 

Hastighet och stabilitet 
Stabiliteten hos applikation processerna garanteras eftersom funktionaliteten som erbjuds 

har verifierats, applikationens hastighet kommer uteslutande att bero på smartphonens 

förmåga att köra APK-filen och internetanslutningen, även om det är värt att nämna att vissa 

funktioner inte behöver anslutning till Internet eftersom de laddas direkt från APK. Det beror 

också på tredje parts hastighet som webbplatser som omdirigeras av funktionen att länka 

webbplatser. 
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