TISZTELT PARTNERÜNK!
Szeretném tájékoztatni, hog y az elmúlt év õszén sikerrel
helyeztük üzembe a Proff- IT kereskedelmi programunk
utódát, az e P r o f f IT üzleti megoldást.
A szoftver az indulása óta zökkenõmentesen mûködik több-telephelyes
környezetben, és közben folyamatosan, dinamikusan fejlõdik. Úgy érezzük,
megérett a helyzet arra, hogy partnereink figyelmét felhívjuk az új rendszerre történõ átállás lehetõségére és annak elõnyeire.
A megoldás magja egy saját fejlesztésû alkalmazás-szerver. Ennek köszönhetõen a rendszerünk számtalan elõnyös tulajdonsággal rendelkezik.
Példaként említenénk néhányat:
-

Kliens oldalon (tehát a munkaállomásokon) nincs szükség felhasználói szoftver telepítésére, mindössze egyetlen böngészõ
elegendõ a munkavégzéshez. Ebbõl következik, hogy kisebb kapacitású gépeken is kifogástalan mûködési sebességgel lehet
használni a szoftvert. Gyakorlatilag egy tetszõleges, grafikus operációs rendszerrel muködõ gép elegendõ a kliens oldali
funkciók használatához.

-

Amennyiben a tûzfal és egyéb védelmi eszközök beállításai azt lehetõvé teszik, Ön a világ bármely pontjáról - egy
Internet-kávézóból, vagy a saját notebookjáról a telefonja GPRS csatornája segítségével - be tud lépni a rendszerbe, és
tájékozódni tud az Önt érdeklõ adatokról.

-

A jövõben viszonylag egyszerûen Internet áruházi funkcionalitás alakítható ki, hiszen a rendszer egésze az Interneten
alkalmazott technológiára épül. Az eProff IT rendszer része a Windowsos kezelõi felülettel rendelkezõ - Windows 2000
vagy XP platformon mûködtethetõ - eProff IT kassza modul, amely rendelkezik az APEH forgalmazási engedélyével.
A teljesség igénye nélkül néhány korszerû funkciót kiemelnénk:

-

Az IBM által gyártott blokknyomtatóra és adóügyi egységre épül.

-

Az adóügyi egység tartalmazza az ún. elektronikus naplózási funkciót, amelynek köszönhetõen nem képzõdik papír alapú kontrollszalag. Ezzel az Ön vállalkozása mentesül a pénztárgépes kontrollszalagok tárolásával járó összes
kellemetlen, ráadásul költséges tehertõl, miközben a kellékanyag költségei is
csökkennek.

-

A vevõk a jogi szabályozásnak megfelelõen euroval is fizethetnek. A kassza
modul napi elszámoláson pontosan kimutatja a fiókban lévõ euro mennyiségét is.

-

Lehetõséget biztosítunk az OTP bankkártya termináljának a pénztárhoz
kapcsolt módon történõ üzemeltetésére. Ez a funkció kizárja az esetleges
kezelõi tévedések kockázatát.

-

Kizárólag billentyûzettel (tehát egér nélkül) is kezelhetõ.

Az eProff IT fejlesztésének iránya egyértelmûen az integrált vállalatirányítási rendszer
felé mutat.
Társcégünkkel, a HC Delta Kft-vel - a számviteli és pénzügyi funkciókat támogató rendszer fejlesztõjével - szövetkeztünk erre a feladatra. A két vállalkozás által fejlesztett
karakteres felületû rendszerek már hosszú ideje integrált megoldásként mûködnek
(például Pécsett a Merkatimpex Kft-nél a CBA regionális nagykereskedelmi vállalkozás).
Az új IT alapokra helyezett együttmûködésünk eredményeként a funkcionális integráció foka még szorosabbá vált, mivel a fejlesztés közös technológiára épül.
Összességében egy olyan integrált ügyviteli rendszer bevezetésére is tudunk javaslatot és érdeklõdés esetén konkrét ajánlatot tenni, amely a hazai kis- és középvállalkozások részére az informatikai piacon található más rendszerekhez mérhetõ
szolgáltatásokat képes nyújtani.
Többek között a következõk szólhatnak a mi megoldásunk alkalmazása mellett, például a Navision, a Scala, vagy éppen
az SAP rendszerekkel szemben:
- Független és teljes egészében hazai informatikai vállalkozásként, a közel 20 éves eddigi
mûködésünk során számunkra mindig a partnereinkkel való közvetlen kapcsolattartás,
felmerült igényekre való gyors és hatékony, akár helyszíni reagálás a jellemzõ.
-

Saját fejlesztõ munkatársaink 100%-ban képesek a rendszer “megmûvelésére”, ellentétben
a külföldi rendszerek hazai tanácsadó vállalkozásaival. Ennek köszönhetõen rendkívül
dinamikus, testre szabható, valamint egyedi igényeket kielégítõ szolgáltatásokat tudunk
nyújtani a partner-specifikus funkciók kidolgozása terén is.

-

A rendszerünk licencdíj megfizetése nélkül, az Önök által már ismert szolgáltatáscsomaggal
kiegészítve, havi átalánydíjas konstrukcióban áll az Önök rendelkezésére, ráadásul a külföldi rendszerekhez képest lényegesen értékarányosabb díjazás ellenében.

Érdeklõdésük esetén készen állunk arra, hogy egy elõre egyeztetett idõpontban és helyszínen
Önökkel közösen áttekintsük a lehetõségeket, illetve bemutassuk az új megoldásunkat. Ezen
a találkozón áttekinthetnénk a régi rendszerünk eddigi használata során felmerült kérdéseket,
észrevételeket, valamint szeretnénk megismerni mindazon elképzeléseiket, igényeiket, amelyek vállalkozásuk informatikai rendszerének bõvítése, korszerûsítése terén szerepelnek a terveik között.
Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok, Önöket foglalkoztató kérdésükre tudnánk tökéletesen
megnyugtató válasszal, megoldással szolgálni, melynek eredményeként reményeink szerint a jelenlegi szerzõdésünk keretein belül elkezdõdhetne az új rendszerre történõ átállás közös tervezése
is. Éppen ezért kérem, engedje meg, hogy jelen tájékoztatónk megküldését követõen, rövidesen
telefonon is kereshessük Önt, a találkozónk alkalmas idõpontjának egyeztetése végett.
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