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PRIMUL P?R
în spatele software-ul, oamenii potriviti pentru tine

Sunt mul?umit cu managementul?
Cu prima de Novisoft nu ar fi probleme

• Nepotrivire între declarate ?i func?ionalitatea efectiv?
• Rezerv?rile care sincronizare cu iPhone, Google Calendar, ?i cu programele cele mai
des utilizate
• Angajat de formare, chiar ?i în situa?ii frecvente cifrei de afaceri
• Analiza ?i compararea programelor deja în uz
• Asisten?? în tranzi?ia de la software-ul deja în folosin?? la prima par
• Nici un program de blocare
• CALL CENTER disponibil? pentru asisten??

Primul p?r ofer?:
-Management planificare (numiri)
-AGENDA DE CLIENT CHIP
-CULOARE card Manager cu consultarea clientului istorice
-Angaja?i ?i management de calcul rentabilitatea
-Rapid de înc?rcare ?i desc?rcare de gestiune prin coduri de bare
-Clien?ii cu fotografii ?i mai mult
-ISTORIC DE TRATAMENT
-Veniturile ?i pl??ile jurnal intrare ?i programul de clienti si furnizori
-RETAIL bancar (POS TOUCH) prin coduri de bare ?i gestiune automate suspendate
-CARDURILE de fidelitate ?i puncte de campanie
-Automat trimite SMS pentru alerte ?i marketing
-Automat? trimiterea e-mail de comunica?ii ?i marketing
-MANAGEMENT DEPOZIT
-IMPRIMA RECEP?IILE, CHITAN?E ?I FACTURI
-PREPAID ABONAMENTE SI CONTRACTE DE MANAGEMENT
-PRINTURI STATISTICI ?I AUDITURI DE PERFORMAN??
-MODULUL DE COST MANAGEMENT
-WEBSYNC modul de a gestiona automat datele de navigare de la distan?? sistemele
Cloud pentru sincronizare date
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-BACKUP MODULE ?i func?ii avansate cu automat? usb drive date gestionare ?i planuri
de salvare ?i web zona de securitate
-Asisten?? ?i sprijin prin e-mail, telefon serviciu ?i integrat de asisten?? la distan??

CINE ESTE NOVISOFT
Compania are mai mult de 10 ani ca Novisoft Ltd tehnologiei partener pentru toate
solu?iile de afaceri corporative legate de sectorul TIC. Specifice managementului ofer?
solu?ii software. Este partener si masina dealership Software în plus fa?? de producerea
mai multor softuri particularizate Zucchetti care primul ?i PrimoFood. Dup? vânz?ri suport
?i post-instalare cu suport continuu pentru serviciile oferite.
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