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EERSTE HAREN
achter de SOFTWARE, de juiste mensen voor u

Bent u tevreden met uw management?
Met eerste door Novisoft niet zou problemen

• Wanverhouding tussen de gedeclareerde en de daadwerkelijke functionaliteit
• Afspraken met iPhone, Google Agenda, en de meest gebruikte programma's
synchroniseren
• Werknemers, zelfs in situaties van frequente omzet
• Analyse en vergelijking van de software al gebruik in
• Bijstand bij de overgang van software al in gebruik is op de eerste haren
• Geen programma vergrendelen
• CALL CENTER beschikbaar voor bijstand

EERSTE haren aanbiedingen:
-Beheer PLANNING (afspraken)
-CHIP KLANT AGENDA
-KLEUR kaart Manager met historische klant raadpleging
-Medewerkers en winstgevendheid berekening management
-Snel laden en lossen beheer via barcode
-KLANTEN met foto's en meer
-HISTORISCHE BEHANDELING
-Ontvangsten en betalingen dagboek ingang en schema klanten en leveranciers
-RETAIL Bank (POS TOUCH) via de barcode en het automatische beheer geschorst
-De KLANTENKAARTEN en campagne punten
-Automatisch verzenden van SMS alerts en marketing
-Automatische e-mail voor communicatie en marketing
-MAGAZIJNBEHEER
-ONTVANGSTEN, ONTVANGSTBEWIJZEN EN FACTUREN PRINTEN
-PREPAID ABONNEMENTEN EN CONTRACTEN MANAGEMENT
-AFDRUKKEN VAN STATISTIEKEN EN DE PRESTATIE-AUDITS
-COST MANAGEMENT MODULE
-WEBSYNC MODULE automatisch uw doorbladeren gegevens van externe systemen
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beheren Cloud voor data sync
-BACKUP MODULE en geavanceerde functies met automatische USB-drive gegevens
security management en reddingsoperaties en web ruimte
-Hulp en ondersteuning via e-mail, telefoonservice en geïntegreerde hulp op afstand

WIE IS NOVISOFT
Het bedrijf heeft meer dan 10 jaar als Novisoft Ltd technologie partner voor alle zakelijke
oplossingen met betrekking tot de ICT-sector. Biedt specifieke management
softwareoplossingen. Is partner en auto dealer Software naast het produceren van
verschillende douanesoftware Zucchetti welke eerste en PrimoFood. Na verkoop
ondersteunen en na installatie met voortdurende ondersteuning voor de geleverde
diensten.
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