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PIERWSZE W?OSY
za oprogramowanie, w?a?ciwych ludzi dla Ciebie

Czy jeste? zadowolony z Twoim zarz?dzania?
Z pierwszym przez Novisoft nie problemy

• Niedopasowanie mi?dzy deklarowanym i rzeczywiste funkcje
• Terminy, które mo?na zsynchronizowa? z telefonem iPhone, Google Calendar, a z
najcz??ciej u?ywanych programów
• Szkolenia pracowników, nawet w sytuacjach cz?ste obroty
• Analiza i porównanie oprogramowania ju? w u?yciu
• Pomoc w przej?ciu z oprogramowania ju? przy pierwszym w?osy
• ?aden program, Skorzystaj z
• CALL CENTER dost?pne dla pomocy

PIERWSZE w?osy oferuje:
-Planowanie zarz?dzanie (terminy)
-PROGRAM KLIENTA CHIP
-KOLOR karty Mened?er z historycznych konsultacje z klientem
-Pracowników i zarz?dzania obliczenie rentowno?ci
-Szybkie zarz?dzanie za?adunku i roz?adunku za pomoc? kodów kreskowych
-Klienci z Zdj?cia i wi?cej
-LECZENIE HISTORYCZNE
-Wp?ywy i p?atno?ci dziennika wpis i harmonogram klientów, jak i dostawców
-Bank detaliczny (dotykowy POS), za pomoc? kodów kreskowych i automatyczne
zarz?dzanie zawieszone
-KARTY lojalno?ciowe i punktów kampanii
-Automatyczne wysy?anie SMS dla alertów i marketingu
-Automatyczne wysy?anie wiadomo?ci e-mail do komunikacji i marketingu
-ZARZ?DZANIE MAGAZYNEM
-DRUKOWANIE POTWIERDZENIA, RACHUNKÓW I FAKTUR
-PREPAID ZARZ?DZANIA SUBSKRYPCJAMI I UMÓW
-DRUKUJE STATYSTYKI I WYNIKI AUDYTÓW
-MODU? KOSZTY ZARZ?DZANIA
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-WEBSYNC modu? automatycznie zarz?dza? przegl?dania danych od zdalnego
systemów chmura synchronizacji danych
-BACKUP modu?u i zaawansowane funkcje z automatycznym usb drive obszaru
zarz?dzania i ratunkowych oraz web zabezpiecze? danych
-Pomoc i wsparcie za po?rednictwem poczty e-mail, us?ugi telefoniczne i zintegrowanej
pomocy zdalnej

KIM JEST NOVISOFT
Firma posiada ponad 10 lat jako Novisoft Ltd technology partner dla wszystkich rozwi?za?
korporacyjnych zwi?zanych z sektorem ICT. Zapewnia zarz?dzanie konkretne rozwi?zania
oprogramowania. Jest partnerem i samochód dealerskiej oprogramowania oprócz
produkcji kilka oprogramowanie niestandardowe Zucchetti, który pierwszy i PrimoFood. Po
sprzeda?y wsparcia oraz po instalacji z ci?g?e wsparcie dla ?wiadczonych us?ug.
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