
innovaphone myApps to platforma do pracy i komunikacji, która jest 
stale rozwijana poprzez dodawanie nowych aplikacji.

Pakiet innovaphone SDK zapewnia wszystkie narzędzia niezbędne do 
tworzenia aplikacji dla tego systemu.

Software Development Kit (SDK)
innovaphone SDK ułatwia Twoją pracę i projektowanie. Użyj JavaScript 
lub C++, a otrzymasz wszystkie niezbędne narzędzia, bezproblemową 
integrację z Visual Studio, obszerną dokumentację i przykłady kodu.

Dla kogo przeznaczony jest zestaw innovaphone 
SDK?
Dla każdego, kto chce tworzyć własne aplikacje dla innovaphone App 
Platform i myApps. Dokumentacja SDK zawiera opis interfejsów inno-
vaphone PBX i App Platform umożliwiających podłączenie dowolnego 
systemu.

Informacje o innovaphone SDK
 ▪ Programowanie w JavaScript lub C++

 ▪ Integracja z Microsoft Visual Studio 

 ▪ SDK można pobrać w innovaphone App Store.

 ▪ Szczegółowy opis SDK znajduje się na stronie sdk.innovaphone.com.

 ▪ Wsparcie za pośrednictwem forum programistów SDK: zadawaj  
 pytania, dziel się opiniami i nawiąż kontakt z naszymi ekspertami od  
 aplikacji

 ▪ Na forum znajdują się aktualności oraz informacje o innych wydarzeni- 
 ach.

Marketing, sprzedaż i dystrybucja  
To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz sprzedawać swoją 
aplikację:
 » Przez innovaphone App Store

 » Ty jako producent bierzesz sprawy w swoje ręce

Tylko od Ciebie zależy, jak chcesz dystrybuować/rozliczać licencje 
na oprogramowanie:
 » Przez kanał sprzedaży innovaphone 

 ▪ Predefiniowane modele wynajmu i zakupu oprogramowania, które 
możesz jako producent bezpośrednio wykorzystać 

 ▪ Fakturowanie obsługiwane jest przez innovaphone

 ▪ Sprawiedliwy podział zadań między Tobą jako producentem, innova-
phone i kanałem sprzedaży

 » Ty jako producent bierzesz sprawy w swoje ręce 

Uczciwość jest dla nas bardzo ważna  
 ▪ Pakiet innovaphone SDK jest darmowy i może być używany przez 

każdego.

 ▪ Programiści z innych firm mogą korzystać z dokładnie tych samych 
interfejsów i bibliotek, co programiści innovaphone. 

 ▪ Nie ma obowiązku korzystania z App Store. Dajemy twórcom aplikacji 
całkowitą swobodę handlową.

Zaprojektuj aplikacje
z innovaphone 
myApps
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https://store.innovaphone.com/release/136116/download.htm
https://sdk.innovaphone.com/
https://forum.innovaphone.com/moodle2/mod/forum/view.php?id=127446
https://www.innovaphone.com/pl/myapps/znajdz-twoja-aplikacje.html

