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RAMBUT PERTAMA
di belakang perangkat lunak, orang yang tepat untuk Anda
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www.globelife.com/novisoft

RAMBUT PERTAMA
di belakang perangkat lunak, orang yang tepat untuk Anda

Apakah Anda puas dengan manajemen Anda?
Dengan pertama oleh Novisoft tidak masalah

• Ketidaksesuaian antara menyatakan dan fungsi sebenarnya
• Janji bahwa sinkronisasi dengan iPhone, Google Kalender, dan dengan program yang
paling banyak digunakan
• Training, bahkan dalam situasi yang sering omset karyawan
• Analisis dan perbandingan perangkat lunak sudah di gunakan
• Bantuan dalam transisi dari perangkat lunak sudah di gunakan di rambut pertama
• Ada program kunci
• CALL CENTER tersedia untuk bantuan

RAMBUT pertama menawarkan:
-Manajemen perencanaan (janji)
-CHIP PELANGGAN AGENDA
-WARNA kartu manajer dengan sejarah pelanggan konsultasi
-Karyawan dan manajemen perhitungan keuntungan
-Cepat bongkar muat manajemen melalui barcode
-Pelanggan dengan foto dan lebih
-SEJARAH PERAWATAN
-Penerimaan dan pembayaran jurnal catatan dan jadwal pelanggan dan pemasok
-RETAIL Bank (POS TOUCH) melalui barcode dan otomatis manajemen yang
ditangguhkan
-KARTU loyalitas dan kampanye poin
-Secara otomatis mengirim SMS Alert dan pemasaran
-Otomatis mengirimkan email untuk komunikasi dan pemasaran
-MANAJEMEN GUDANG
-CETAK PENERIMAAN, PENERIMAAN DAN FAKTUR
-PRABAYAR LANGGANAN DAN KONTRAK MANAJEMEN
-CETAK STATISTIK DAN AUDIT KINERJA
-BIAYA MANAJEMEN MODUL
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-WEBSYNC modul secara otomatis mengelola data perambanan Anda dari sistem remote
awan untuk data sinkronisasi
-MODUL cadangan dan fungsi lanjutan dengan otomatis usb drive data keamanan
manajemen dan dana talangan dan web daerah
-Bantuan dan dukungan melalui e-mail, layanan telepon dan bantuan remote yang
terintegrasi

SIAPA YANG NOVISOFT
Perusahaan memiliki lebih dari 10 tahun sebagai Novisoft Ltd teknologi mitra untuk semua
solusi bisnis perusahaan yang berkaitan dengan sektor TIK. Menyediakan solusi
perangkat lunak manajemen tertentu. Adalah dealer mobil dan mitra Software Selain
memproduksi beberapa perangkat lunak kustom Zucchetti yang pertama dan PrimoFood.
Setelah penjualan dukungan dan posting instalasi dengan dukungan yang berkelanjutan
untuk layanan yang diberikan.
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