Simpel grafisk
brugergrænseflade
_________
Brugervenlighed
_________
Cross-platform med
HTML5
_________
Lang tids erfaring med
Databaser
_________

We konvertere din MS-Access database til ein Web
App
Brug MS-Access hvor du vil in en Webbrowser
Vi specialiserer os i at konvertere din Microsoft Accessdatabase i en helt online hjemmeside.

Vores software
understøtter alle nye
internet-browser og
selvfølgelig også tablet og
mobile enheder
_________

Vi er specialiserede i at konvertere din Microsoft Access-database til
Internettet.
Hvad du vil modtage fra os er en moderne webside / webapp med den
samme funktionalitet som din nuværende MS-Access-database, den
eneste forskel !! det er online og kan bruges overalt på enhver enhed med
følgende operativsystem, der kører Windows / Apple / Linux og
Raspberry.
Du kan tilføje, redigere og slette data fra hvor som helst i verden. det
eneste, du har brug for, er en internetforbindelse.
Antrow-software har konverteret over 620 MS-Access-databaser til
internettet fra kunder over hele verden. Med vores langvarige erfaring og
vores egne udviklede konverteringsværktøjer (Anrow.net MS-Access
webform usercontrols ™) sikrer vi en hurtig og omkostningseffektiv
migration op til 70% hurtigere og billigere end vores konkurrenter.
Hvad er dine vigtigste fordele
Vi konverterer alle dine eksisterende data til en Microsoft SQL-server /
DB2 / My-SQL-server eller Oracle-server
Dine MS-Access-formularer, rapporter, eksport konverteres en til én til et
nyt moderne webdesign
Din nye webapplikation kan hostes i skyen eller i dit lokale netværk
Du kan kontrollere brugernes adgang til databasen med vores standard
tildelingsmodul til brugerrettigheder (gratis)
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Ingen distribution af software eller Office-licenser er længere nødvendigt
Den konverterede homepage kan køre på enhver enhed (Windows /
Android / Mac / Telefon / Iphone / Tablet)
Du kan få adgang til dine data og rapporter overalt og når som helst
Det migrerede homepage understøtter også berøringsskærme
For mere information, gå til vores
FAQ-sektion
Her nogle exempler af konverterede MS-Access databaser
MS-Access grid view applikation konverteret til en webapp
Online dagligt indtastningsark til kasse klade konverteret fra en MSAccess-database
Applikation til kvalitetskontrol og serviceintervention konverteret fra en
MS-Access-database
Vores produktvideo om vores MS-adgang til webmigrationstjenester
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