




































Virtualidades – APP para celulares



Sistemas Operacionais para celulares

• Symbian

• Windows Phone

• BlackBerry

• IOS

• Android



Aplicativo Móvel

• Um aplicativo móvel conhecido normalmente
por seu nome abreviado app, é um software
desenvolvido para ser instalado em um
dispositivo eletrônico móvel, como um PDA, um
telefone celular, um smartphone ou um leitor de
MP3.

• Este aplicativo pode ser instalado no dispositivo,
logo que os respectivos modelos ou, se o
aparelho permite que ele, baixado pelo usuário
através de uma loja on-line, tais como Google
Play, App Store ou Windows Phone Store.



Aplicativos

• A sigla "app" é uma abreviatura do termo "aplicação
de software". Foi em 2010 que se tornou tão popular
que foi assinalada como "Palavra do Ano" pela
American Dialect Society.

• Em 2009, David Pogue um escritor e colunista de
artigos de tecnologia afirmou que os smartphones
mais recentes poderiam ser designados por "app
phones" para distingui-los dos menos sofisticados.

• Originalmente as Aplicações móveis foram criadas e
classificadas como ferramentas de suporte à
produtividade e à recuperação de informação
generalizada, incluindo correio eletrônico, calendário,
contatos, mercado de ações, informações
meteorológicas entre outras do gênero.



Apps

• No entanto, a crescente procura, a
disponibilidade facilitada e a evolução
das apps, conduziu à rápida expansão
para outras categorias, como jogos,
GPS, serviços de informação
meteorológica, compra de bilhetes,
confirmações de presenças, conexões
nas redes sociais, aplicações nas mais
diversas áreas, como saúde, desporto,
negócios, mercados de ações, etc.



Apps

• A disseminação no número e
variedade de aplicações serviu de
fonte de estímulo a criação de
inúmeros Apps para atender as
necessidades mais diversas da
maioria dos utilitários.



Como Criar seu App

• Atualmente novas ferramentas podem nos auxiliar a produzir
aplicativos sem a necessidade do conhecimento de programação.

• Essas novas possibilidades podem trazer grandes possibilidades para
a divulgação do seu site ou serviço.



Acesse o site

• http://fabricadeaplicativos.com.br/


