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ELS? HAJ
mögött a szoftver, a megfelel? embert az Ön számára

Elégedett-e a kezelés?
A Novisoft el?ször nem a problémák

• Rossz házasságba kényszerít között a bejelentett és a tényleges funkciók
• Találkozókat, hogy szinkronizál iPhone, Google Naptár, és a leggyakrabban használt
programok
• Alkalmazottak továbbképzése, a gyakori forgalmi helyzetekben is
• Elemzése és összehasonlítása szoftver már használatban
• Segítség az átmenetet a szoftver már használatban els? haj
• Nincs program zár
• CALL CENTER, amely a támogatás

ELS? haj ajánlatok:
-Kezelés tervezés (kinevezések)
-CHIP VEV? NAPIREND
-SZÍNES kártya kezel? történelmi ügyfél konzultáció
-A munkavállalók és a jövedelmez?ség számítási vezetés
-Gyors be- és kirakodás MANAGEMENTET vonalkód
-ÜGYFELEK és fényképeket
-TÖRTÉNETI KEZELÉSE
-A bevételek és kifizetések napló bejegyzés és ütemezése a(z) és szállítók
-LAKOSSÁGI Bank (POS TOUCH) vonalkód és a felfüggesztett automatikus kezelése
-A H?SÉGKÁRTYÁK és a kampány pontok
-Automatikusan küld SMS, riadókészültségbe helyez és marketing
-Automatikus elküldés elektronikus levél, a kommunikáció és a marketing
-A RAKTÁRKEZELÉS
-NYOMTATÁS, VISSZAIGAZOLÁSOK, ÁTVÉTELI ELISMERVÉNYEK ÉS SZÁMLÁK
-A KÁRTYÁS EL?FIZETÉSEK ÉS A SZERZ?DÉSEK KEZELÉSE
-NYOMATOK, STATISZTIKÁK ÉS A TELJESÍTMÉNY-ÉRTÉKELÉS
-A KÖLTSÉG MODUL
-A WEBSYNC modul automatikusan kezelni a böngészési adatok távoli rendszerek felh?
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szinkronizálás adatok
-A biztonsági modul és a fejlett funkciók automatikus usb meghajtó adatterületén
biztonsági menedzsment és a szanálás és a web
-Segítségnyújtás és támogatás, e-mailben, telefon szolgáltatás és integrált Távsegítség

KI AZ A NOVISOFT
A cég már több mint 10 éve a Novisoft Ltd. technológia partnere minden vállalati
megoldások kapcsolódnak az IKT-ágazatban. Konkrét menedzsment szoftver
megoldásokat nyújt. Van partner és autó kereskedések szoftver mellett termel? több
egyedi szoftver Zucchetti, mely els? és PrimoFood. Értékesítés utáni támogatja, és felad-
bevezetés-val folyamatos támogatást nyújtott szolgáltatásokért.
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