
Aplikace, Aplikační software (Application Software, Application, App)

Aplikační software zjednodušeně Aplikace (anglicky Application, zkráceně App) je označení pro takový software, se kterým
pracuje člověk, tedy uživatel a který potřebuje ke svému běhu systémový software.

Jaké jsou různé typy aplikací, aplikačního software?

Mezi aplikace (aplikační software) typicky patří vše, s čím pracujeme na svých počítačích, noteboocích, tabletech nebo telefonech.
Podle toho, jak a kde jsou provozovány nebo licencovány můžeme aplikace rozdělit následovně:

Podle toho, jak a kde jsou aplikace provozované:

desktopové
nativní - tedy instalované na zařízení uživatele (na počítači, na telefonu)
webové aplikace, cloudové aplikace tedy spouštěné přes internetový prohlížeč
terminálové aplikace spuštěné přes terminál

Podle toho pro kolik uživatelů jsou určené

jednouživatelské aplikace
více uživatelské
bez omezení užiovatelů

Podle toho jak se za aplikaci platí - existuje více obchodních modelů za užívání aplikací (licenci)

aplikace zdarma
placené aplikace (freemium, za uživatele, za funkce atd.)

Co patří mezi aplikace?

Podle toho, k čemu jsou aplikace určené je můžeme rozdělit do těchto skupin

Kancelářské aplikace
Komunikační programy
Grafické programy
Antivirové a bezpečnostní programy - např. antivirus, firewall
Podnikové aplikace

Systémy správy podnikových zdrojů - ERP
Systémy pro řízení výroby - APS
Systémy pro správu lidských zdrojů - HRM
Systémy pro řízení vztahů se zákazníky - CRM
Systémy správy obsahu - ECM
Ekonomické a účetní systémy
Systémy pro zpracování plateb
Systémy pro správu majetku
Systémy pro správu IT
Systémy pro podporu a řízení procesů - BPM
Systémy pro řízení a plánování údržby - EAM
Manažerské informační systémy, Business Intelligence
Business Process Management nástroje
GIS (Geografický informační systém) (Geographic Information System)

Vývojové nástroje (pro tvorbu software)
Webová aplikace (Web Application)

https://managementmania.com/cs/software
https://managementmania.com/cs/uzivatel-user
https://managementmania.com/cs/systemovy-software
https://managementmania.com/cs/softwarove-licence
https://managementmania.com/cs/nativni-aplikace-native-application
https://managementmania.com/cs/webova-aplikace-web-application
https://managementmania.com/cs/cloudovy-software-cloud-based-software
https://managementmania.com/cs/obchodni-modely-plateb-za-software
https://managementmania.com/cs/freemium
https://managementmania.com/cs/antivirus-antivirovy-program
https://managementmania.com/cs/firewall
https://managementmania.com/cs/eas-enterprise-application-software-podnikovy-software
https://managementmania.com/cs/enterprise-resource-planning
https://managementmania.com/cs/advanced-planning-and-scheduling
https://managementmania.com/cs/hrm-human-resources-management-rizeni-lidskych-zdroju
https://managementmania.com/cs/customer-relationship-management
https://managementmania.com/cs/ecm-enterprise-content-management-sprava-obsahu
https://managementmania.com/cs/gis
https://managementmania.com/cs/webova-aplikace-web-application
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