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چراAxosoft ؟

 توسعهc توسعه داده شده است این نرم افزار با #axosoft  برای مدیریت پروژه و کنرتل خطا استفاده میشود که توسط رشکت axosoftنرم افزار 

داده شده است.

.الیسنس برنامه محدود است و نرم افزار غیر رایگان است

.عرضه شده است March 19, 2018 است که در ۱۸فعلی آن  stable عرض شده است و نسخه ۲۰۰۲همچنین اولین نسخه از نرم افزار در سال 

است. cross-platformنرم افزار محدود به پلتفرم خاصی نیست و 

این نرم افزار هم میتواند بر روی یک کامپویرت اجرا شود و هم میتواند به عنوان رسویس دهنده نصب شود.

انتخاب Agileبرنده جایزه برای مدیریت پروژه و راه حل های مرتبط با  Microsoft Visual Studio Magazine از سوی ۲۰۱۰در نوامرب سال 

شد.
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ویژگی های برنامه

توسعه دهندگان و مدیر پروژه ها میتوانند به صورت برصی وظایف تعریف شده،پیش نیاز های تعریف شده و … داخل برد اسکرام نرم افزار تعریف

کنند.

همچنین میتوان برای هر کارد فرد یا افرادی را مشخص و زمان برای کار تعریف کرد.

نرم افزار قابلیت تعیین و تشخصی روند کاری کارد ها برای پروژه ها مختلف را دارد.

میتوان به صورت روزانه از برد اسکرام گزارش تهیه کرد.

در پنل داشبورد میتوان وضیعتی از مدیریت پروژه و کارد ها را مشاهده کرد.

در پنل داشبورد قابلیت 

منایش تاریخ های پروژه ها − −

زماند بندی های تعیین شده برای کارد ها و پروژه ها− 

رسعت توسعه پروژه− 

 −

از دیگر ویژگی های این برنامه میتوان به وجود وب اپ که قابلیت ارتباط با

 −Vistual Studio 

 −TortosieSVN 

 −Gitlab

 −Github

 −...

را دارد.



عکس های برنامه


