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PRVNÍ VLASY
za SOFTWARE, správné lidi pro vás

Jste spokojeni s vaší ?ízení?
S první pomocí Novisoft by problémy

• Nesoulad mezi deklarované a skute?né funkce
• Sch?zky, které synchronizaci s iPhone, Google Calendar a nej?ast?ji používané
programy
• Školení zam?stnanc?, i v situacích s ?astými obratu
• Analýza a srovnání softwaru již v použití
• Pomoc v období p?echodu od softwaru již v provozu v první vlasy
• Žádný program zamknout
• CALL centrum k dispozici pro pomoc

PRVNÍ vlasy nabízí:
-Management plánování (události)
-?IP ZÁKAZNÍKA AGENDA
-Karta COLOR Manager s historickými zákazníka konzultace
-Zam?stnanci a management výpo?et ziskovosti
-Rychlé nakládání a vykládání MANAGEMENT pomocí ?árového kódu
-Zákazníci s fotografií a mnoho dalšího
-HISTORICKÁ LÉ?BA
-P?íjmy a platby deníku záznam a rozvrh zákazníci a dodavatelé
-MALOOBCHODNÍ banky (POS TOUCH) prost?ednictvím ?árového kódu a automatické
?ízení pozastaveno
-V?RNOSTNÍ karty a kampa? body
-Automaticky poslat SMS pro výstrahy a marketing
-Automatické odesílání e-mail? pro komunikaci a marketing
-?ÍZENÍ SKLADU
-TISK Ú?TENKY, STVRZENKY A FAKTURY
-P?EDPLACENÉ ODB?RY A ?ÍZENÍ SMLUV
-TISKNE STATISTIKY A AUDITY VÝKONNOSTI
-MODUL NÁKLADY ?ÍZENÍ
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-WEBSYNC modul automaticky spravovat údaje o prohlížení ze vzdálených systém?
Cloud pro synchronizaci dat
-ZÁLOHOVACÍ modul a pokro?ilé funkce s automatickým usb drive oblast dat
zabezpe?ení správy a kaucí a webové
-Pomoc a podporu prost?ednictvím e-mailu, telefonní služby a integrované funkce
Vzdálená pomoc

KDO JE NOVISOFT
Spole?nost má více než 10 let jako Novisoft Ltd technologie partner pro všechna ?ešení
firemní podnikání vztahující se k odv?tví IKT. Poskytuje specifické pro správu softwarových
?ešení. Je partnerem a auto prodejce softwaru krom? vyráb?jící n?kolik vlastních
softwarových Zucchetti které první a PrimoFood. Po prodejní podporu a po instalaci s
pr?b?žnou podporu pro služby poskytované.
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