FactSheet

GERADOR DE PROGRAMAS .NET E JAVA
O IZCode é um gerador automático de programas, gerando uma
economia de até 70% nos custos de desenvolvimento, e
redução de 90% no prazo de entrega.
Com o IZCode seus projetos serão entregues dentro do prazo, e
com um custo até 70% menor.
Experimente gratuitamente agora:

Vantagens e Benefícios








Facilidade de Uso
Redução Custos
Redução Prazos
Padronização Código
Documentação
Testes automatizados
Personalização Completa

www.izcode.com

GERADOR DE CÓDIGO AUTOMATICO DE PROGRAMAS .NET E JAVA
O IZCode é uma ferramenta da izCompany voltada para simplificar, melhorar, aperfeiçoar e aumentar a
eficiência na produção de softwares comerciais. Com o IZCode sua empresa poderá manter o foco no que mais
interessa para você, os seus negócios.

O QUE É GERADO?
Diferente dos concorrentes, o IZCode gera completamente todas as camadas de uma aplicação, entregando um
software Pronto, reduzindo drasticamente o custo de produção. O código gerado é completamente funcional,
legível, e de fácil adaptação para suas necessidades adicionais.







DAO (SQL Server, Oracle, MySQL)
Business Layer (MVC, MVP, Client Server )
Presenters
Conectores SOAP entre outros
Páginas Internet
Windows Forms







Windows Mobile
Stored Procedures
Views
Triggers
Documentação

PROJETO EM ATÉ 10 MINUTOS!

REDUÇÃO DE PRAZOS

Com o IZCode, criar e manter projetos de software
nunca foi tão fácil. Tudo o que você precisa, é baixar
o software, e importar seu modelo de dados de
qualquer SGBD do mercado, escolher um tipo de
projeto a ser gerado, C# para Web por exemplo, e
apertar um botão.

Apoiado no IZCode, sua equipe de T.I. poderá
produzir um software novo em semanas, e ao invés
de meses. Isto mudará radicalmente a relação da
área de T.I. com as outras áreas da organização. Os
projetos de software serão feitos dentro do prazo e
com elevado padrão de qualidade.
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REDUÇÃO DE CUSTOS E PRAZOS, AUMENTO PRODUTIVIDADE, DIMINUIÇÃO DE ERROS
Desenvolvimento Inicial
E com a redução de prazos, você reduz também os
custos de produção e manutenção do software.
Estimamos que um projeto de seis meses, cerca de
50 tabelas, possa ser entregue em apenas um mês
com o apoio do IZCode.

longo prazo leva ao CAOS, tenha o mesmo padrão
de codificação, documentação e comentários em
todo o software produzido.

Padronização no processo produtivo
Ao invés de cada membro da sua equipe produzir
um código de uma determinada forma, o que em

Manutenção
O código gerado pelo IZCode é de fácil manutenção
pois
utiliza
padrões
internacionais
de
desenvolvimento, ou patterns. Código legível, bem
estruturado, e padronizado, isto é o que o IZCode
oferece para você.

FOCO NOS NEGÓCIOS

PADRÕES DE MERCADO

Concentre-se apenas no que é mais importante
para a sua empresa, seus negócios. Deixe o IZCode
ajudar você. Uma vez com o código gerado, seu
analista de sistemas terá de se preocupar apenas
com as regras e particularidades do seu negócio.

Com o IZCode, você poderá simplesmente escolher
um padrão de mercado que deseja usar, e seu
programa será entregue neste padrão. Você precisa
de Java, .Net, de MVC, de MVP, de RUP ? Escolha a
linguagem, o método, e a forma, o IZCode te entrega
90% do software pronto na tecnologia que você
desejar.

EXIGENCIAS MENORES

DOCUMENTAÇÃO AUTOMÁTICA

Com tantas facilidades, a sua exigência na hora de
contratar um profissional de T.I. diminuirá bastante,
isto trará diminuição de custos em longo prazo, e
maior facilidade na contratação de mão de obra.

Com o IZCode, toda a documentação do seu sistema
estará pronta junto com o código, em minutos, ao
invés de semanas ou meses. Você terá tudo num
arquivo PDF ou DOCx junto com o seu código.

DADOS BEM GUARDADOS

PERSONALIZADO AO SEU NEGÓCIO

O IZCode é compatível com os principais SGBD do
mercado. ( Oracle, Sybase, SQL Server, MySQL, PostGres, DB2)

O IZCode é adaptável ao seu negócio, e ao seu
modelo de desenvolvimento. Com uma pequena
adaptação, podemos fazer o IZCode gerar software
no mesmo padrão que você já utiliza na sua
empresa.
Consulte-nos.






Stored Procedures
Triggers de Auditorias
Views
Scripts de Teste

ENTRE EM CONTATO
O IZCode permite que você mantenha seu foco apenas nos resultados da sua empresa.
Entre em contato conosco, teremos prazer em conversar com você sobre os desafios de desenvolver software,
e ouvir suas experiências, a ajudar no desenvolvimento do seu projeto.
contato@izcode.com
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