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FÖRSTA HÅR
bakom programvaran, rätt personer för dig

Är du nöjd med din hantering?
Skulle inte problem med första av Novisoft
• Obalans mellan den deklarerade och faktiska funktionalitet
• Möten som synkronisera med iPhone, Google Kalender, och de mest använda program
• Personalutbildning, även i situationer av frekventa omsättning
• Analys och jämförelse av programvara redan används
• Stöd i övergången från programvara redan i bruk vid första hår
• Försäkra dig om att inget program
• CALLCENTER tillgänglig för hjälp
FÖRSTA hår erbjuder:
-Management PLANNING (avtalade tider)
-CHIP KUNDEN AGENDA
-FÄRG kort Manager med historiska kunden samråd
-Anställda och lönsamhet beräkning ledning
-Snabb lastning och lossning förvaltning via streckkod
-KUNDER med foton och mer
-HISTORISK BEHANDLING
-Kvitton och betalningar journalen intrade och schema kunder och leverantörer
-DETALJHANDEL Bank (POS TOUCH) via streckkod och automatisk hantering upphängd
-FÖRMÅNSKORT och kampanj punkter
-Automatiskt skicka SMS för aviseringar och marknadsföring
-Automatisk skicka e-post för kommunikation och marknadsföring
-LAGERSTYRNING
-SKRIVA UT KVITTON, KVITTON OCH FAKTUROR
-FÖRBETALDA PRENUMERATIONER OCH KONTRAKT MANAGEMENT
-UTSKRIFTER STATISTIK OCH EFFEKTIVITETSREVISIONER
-KOSTNAD HANTERINGSMODUL
WEBSYNC - modul för att automatiskt hantera din webbinformation från fjärrsystem
molnet för datasynkronisering
-BACKUP modul och avancerade funktioner med automatisk usb disk security
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management och räddningsaktionerna och web dataområdet
-Hjälp och stöd via e-post, telefonservice och integrerad Fjärrhjälp
VEM ÄR NOVISOFT
Företaget har mer än 10 år som Novisoft Ltd teknik partner för alla företagskunder
lösningar relaterade till IKT-sektorn. Tillhandahåller hantering av specifika
mjukvarulösningar. Är partner och bil återförsäljaravtal programvara förutom att producera
flera anpassad programvara Zucchetti som första och PrimoFood. Efter försäljningen stöd
och efter installation med pågående stöd för de tjänster som tillhandahålls.

pagina 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

