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PRIMER PÈL
darrere el programari, les persones adequades per a vostè

Està satisfet amb la seva gestió?
Primer els Novisoft no problemes

• Manca de coincidència entre els declarats i la funcionalitat present
• Les cites que sync amb iPhone, Google Calendar i amb els programes més utilitzats
• La formació, fins i tot en situacions de rotació freqüent dels
• Anàlisi i comparació de programari ja en ús
• Ajuda a la transició des del programari ja en ús al cabell primer
• Tancar cap programa
• CALL CENTER disponible per assistència

PRIMERES ofertes de cabell:
-Gestió planificació (cites)
-AGENDA DE CLIENT XIP
-Carta de colors director amb l'assessorament al client històrica
-Empleats i direcció de còmput de rendibilitat
-Ràpid de càrrega i descàrrega gestió mitjançant codi de barres
-CLIENTS amb fotos i més
-TRACTAMENT HISTÒRIC
-Rebuts i pagaments revista entrada i planificació de clients i proveïdors
-Banc al detall (POS Tacte) a través del codi de barres i gestió automàtica suspès
-Campanya punts i targetes de FIDELITZACIÓ
-Automàticament Enviï SMS per a alertes i màrqueting
-Automàtic d'enviament de correu electrònic de comunicació i màrqueting
-MAGATZEM DE GESTIÓ
-IMPRIMIR REBUTS, REBUTS I FACTURES
-GESTIÓ DE SUBSCRIPCIONS I CONTRACTES PREPAGAMENT
-ESTADÍSTIQUES I ACTUACIÓ AUDITORIES IMPRIMEIX
-MÒDUL DE GESTIÓ COST
WEBSYNC - mòdul per gestionar automàticament les dades de navegació dels sistemes
remots núvol per a la sincronització de dades
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-MÒDUL de reserva i funcions avançades amb automàtica d'usb conduir dades gestió i
els rescats i web zona de seguretat
-Assistència i suport a través de correu electrònic, servei telefònic i assistència remota
integrat

QUI ÉS NOVISOFT
L'empresa compta amb més de 10 anys com Novisoft Ltd tecnologia soci per a totes les
solucions de negoci corporatius relacionats amb el sector de les TIC. Gestió específic
proporciona solucions de programari. És partner i cotxe concessionari programari a més
de produir diversos programari personalitzat Zucchetti que primera i PrimoFood. Després
de les vendes suport i després d'instal·lació amb suport constant pels serveis prestats.
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