CONHEÇA O

GESTÃO DE CÓDIGOS
FONTE BY IT UP
Gerenciamento de códigos-fonte
e programas, direto no seu ERP.

Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet?
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.

Ter o controle eficiente de códigos-fonte e programas significa aumentar a produtividade da sua equipe de TI. Melhor ainda
se essa gestão acontecer dentro do seu ERP. O Gestão de Códigos Fonte by IT Up foi criado para atender a essa necessidade.
Um sistema nativo e especializado nos produtos TOTVS, que garante a gestão completa dos seus códigos-fonte por meio
de recursos como versionamento, comparação, controle de usuário, auditoria e muito mais. Tudo em uma única plataforma.
Assim, seus times trabalham juntos para entregar mais e sua empresa elimina riscos de perda de programas ou fontes.

MAIS FACILIDADE, SEGURANÇA E PRODUTIVIDADE NO DIA A DIA DE SUA EQUIPE DE TI.

BACKUPS EM DIA

CRIAÇÃO DE REPOSITÓRIOS

INVENTÁRIO DE FONTES

O Gestão de Códigos Fonte by IT Up faz
e gerencia cópias de segurança de todos
os códigos-fonte presentes na sua base,
de forma simples e automática.

Todos os seus códigos-fonte são tratados por
repositório, garantindo confiabilidade ao que
está dentro das pastas e diretórios da sua
empresa.

Análise e visão de todos os seus ambientes
para apontar o status dos seus códigos-fonte,
incluindo versões finais sem possibilidade
de edição.

Com o Gestão de Códigos Fonte by IT Up, sua
empresa tem controle integrado a qualquer sistema
ERP do mercado e muito mais vantagens.
Atendimento e proximidade TOTVS: unifique seus pontos de contato
em um único parceiro e tenha as melhores tecnologias e soluções
Praticidade: conecte as áreas mais importantes do seu negócio com
soluções nativas e conectadas ao seu ERP
Códigos-fonte seguros e disponíveis: controle de versionamento
e histórico, comparador de versões, backup em banco de dados,
reserva e controle de usuários, gestão e comparação de repositórios,
instalador via patch, controle sobre inativos, compilação gerenciada
pelo ERP, auditoria de múltiplos ambientes e muito mais

Fale com a TOTVS e otimize a gestão dos seus códigos-fonte e programas
com o Gestão de Códigos Fonte by IT Up.
itup.com.br

totvs.com

