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Dragon1 is een Enterprise Collaboratie platform om met teams op verschillende locaties
samen te werken aan Enterprise Architectuur en Innovatie

DRAGON1 ALS BPM / EA TOOL

PRIJZEN GEBRUIKERSLICENTIES
Gebruikerslicenties zijn per gebruiker, per
jaar. Pakkettenprijzen voor van 5, 10, 15, ...
gebruikers zijn beschikbaar. Vanaf € 2900
per gebruiker, per jaar incl. BTW. Koop
hier uw gebruikerslicentie online op:
https://www.dragon1.com/products/pricing

Neem het stuur in handen om uw organisatie
en business concepten visueel in beeld te
brengen en te managen. Dragon1 is een
Business Platform met BPM / EA Tool voor
het visualiseren van uw data in doorklikbare
visualisatieposters en ontwerpboeken.

8 WEB APPS & SQL DATABASE

SERVICE & SUPPORT

PRO edition v4 bestaat uit de web apps:
Workplace, Resource Center, Architecture
Repository, Visual Designer, Search, Models
Atlas, Catalog & Application Manager. Data
van de gebruikers wordt opgeslagen in een
Oracle of Microsoft SQL database.

Een geldige gebruikerslicentie geeft
toegang tot de 24/7 Service Desk en Online
Help met tutorials en video’s. Indien
gewenst wordt u ondersteund bij het
maken van modellen en visualisaties en het
importeren van data uit andere tools.

VOORBEELD PRODUCT: NIEUW BUSINESS CONCEPT DESIGN BOEK
Dit business concept design boek kan worden
afgedrukt als A3-formaat glossy en als interactief
doorklikbaar ontwerpboek op elk beeldscherm.

Dragon1 - Belangrijkste Voordelen
 Maak gemeenschappelijke overzichten en inzichten
 Publiceer op efficiënte wijze uw business concepten
 Vermijd showstoppers op de tekentafel
 Krijg online feedback van de kijkers (belanghebbenden)
 Hergebruik de aanwezige data: Import/Export XMI
 Werk met indicatoren om het concept tot leven te
brengen.

Foto van een interactief Dragon1 concept design boek.

DRAGON1, SOFTWARE TOOL VOOR
 CIO, CFO & Architect

Foto van een afgedrukt A3 glossy Dragon1 concept design boek.

 Business & ICT Manager, Adviseur & Consultant
 Analist, Engineer & Beheerder
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UW AANBIEDING
Indien u een gebruikerslicentie koopt, ontvangt u deze extra’s:
 Een gebruikerslicentie op naam om direct in te loggen op: https://www.dragon1.com
 Gratis voorbeelden en templates in uw account naar keuze om aan te passen voor
een vliegende start
 Service, support en gebruikersinstructie via de Dragon1 International Service Desk

Neem contact op via sales@dragon1.com of bel+31(0)317 41 13 41, Nederland
SCREENSHOT DRAGON1 ARCHITECTURE REPOSITORY WEB APP
Belangrijkste Features – Dragon1 – PRO editie:
 Verzamel, modeleer, relateer en beheer uw informatie en data in 1 unieke database.
 Importeer en rapporteer informatie en data waar u wil en hoe u het wil.
 Definieer uw eigen classes, elementen, componenten en attributen voor nieuwe concepten.
ONDERSTEUNDE ARCHITECTUUR
RAAMWERKEN
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TOGAF

U kunt uw eigen taal, methode,
raamwerk, referentie architecturen
en metamodellen instellen.
Screenshot van de Architecture Repository Web Application in een webbrowser.

SCREENSHOT DRAGON1 MODELS ATLAS WEB APP
Belangrijkste Features – Dragon1 – PRO edition:
 Maak pagina’s op basis van data (extern) en gebruik indicatoren om real time te managen.
 Publiceer uw architectuur visualisatie en management informatie op atlas pagina’s.
 Voeg interactiviteit toe aan uw visualisaties voor interacties met belanghebbenden.
ONDERSTEUNDE MODELEER
STANDAARDEN
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U kan uw eigen visualisatietaal met
regels en matrixen instellen.
Screenshot van de Models Atlas Web Application in een webbrowser.
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