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PIRMAS PLAUK?
už programin? ?rang?, jums tinkamus žmones

Ar jus tenkina j?s? valdymas?
Pirmosios iš Novisoft neb?t? problem?

• Neatitikimas tarp ? deklaruojamas ir faktinis funkcija
• Paskyras, kurie sinchronizuojami su "iPhone", "Google" kalendori?, ir pla?iausiai
naudojam? program?
• Darbuotoj? mokym?, net ir situacijose dažnai apyvartos
• Analiz?s ir lyginimo programin? ?ranga jau vartojamo
• Parama pereinant nuo programin? ?rang? jau ir ne pirmos plauk?
• Jokia programa užrakinti
• SKAMBU?IO centro pagalb? teikian?ius

PIRMAS plauk? si?lo:
-Valdymo planavimas (paskyros)
-MIKROSCHEM? KLIENT? DARBOTVARK?S
-SPALVOS kortel? valdytojas su istorini? klient? konsultacija
-Darbuotoj? ir pelningumo skai?iavimo valdymas
-Greitai pakrovimo ir iškrovimo valdymo per br?kšnin? kod?
-Klientai su nuotraukomis ir daugiau
-ISTORIN?S GYDYMAS
-Pažym? ir mok?jim? žurnalo ?rašas ir tvarkaraš?io klient? ir tiek?j?
-MAŽMENIN?S bankininkyst?s (POS TOUCH) br?kšnini? kod? ir automatinis valdymas,
sustabdytas
-Lojalumo kortel?s ir kampanijos tašk?
-Automatiškai si?sti SMS persp?jimai ir prekybos
-Automatinis, siun?ia el. pašto, ryši? ir rinkodaros
-SAND?LIO VALDYMAS
-SPAUSDINTI S?SKAITAS, KVITUS IR S?SKAITAS FAKT?RAS
-IŠ ANKSTO APMOK?TOS PRENUMERATOS IR SUTAR?I? VALDYMO
-SPAUDINIUS, STATISTIKOS IR VEIKLOS AUDITO
-S?NAUD? VALDYMO MODULIS
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-WEBSYNC modulis automatiškai valdyti j?s? naršymo duomenys iš nuotolinio sistemos
debesis duomen? sinchronizavim?
-Atsargini? kopij? k?rimo MODUL? ir sud?tingesn?s funkcijos Automatinis USB disko
duomen? saugos valdym? ir laidavimas ir web srityje
-Pagalb? ir param? per el. pašto, telefono ryšio paslaugos ir integruotos nuotolin? pagalb?

KAS YRA NOVISOFT
Bendrov? turi daugiau nei 10 met? Novisoft Ltd. technologij? partneris visus verslo
sprendimus, susijusius su IRT sektoriuje. Suteikia ypatingos valdymo programin?s
?rangos sprendimus. Yra partneris ir automobili? prekybos atstovyb? programin?s ?rangos
be gaminti keli? vartotoj? programin?s ?rangos Zucchetti, kurios pirmosios ir PrimoFood.
Po pardavimo param? ir po ?renginio, iš kurio nuolatin? param? už suteiktas paslaugas.
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