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DETAILNÝ POPIS:
TEAMWORK - Softvér pre živnosť a priemysel
Technológia:
Nami vyvinutá TEAMWORK technológia umožňuje okamžitý priamy prístup k údajom z Excelu na
databázy. Všetky údaje z Excelu sú ukladané štruktúrovane v databáze.
Logika vyhľadávania, spracovanie a zobrazenie sa dajú voľne programovať prostredníctvom textového
editora.
Excel bol rozšírený o špeciálne odvetvové schopnosti vykonávať určitú činnosť a je užívateľským rozhraním pre celé tovarové hospodárstvo.
Dodáva Excel-vzory pre celé spracovanie objednávky, servis údajov a vyhodnotenia. Tieto môže partner kedykoľvek ľubovoľne prispôsobť prianiam klienta.
Správa obchodných partnerov (klientov, dodávateľov, záujemcov, ...) sa uskutočňuje v nami
rozšírenom Outlooku.
Dáta z Outlooku je možné preniesť do Excel dokladov stlačením jedného tlačidla.
Kompletná zložka klienta (Doklady, Word, Maily, CAD, ...) je prehľadne uvedená v Outlook-Kontakte;
všetky dokumenty možno vyvolať cez TEAMWORK Explorer v Outlook Kontakte.
Uloženie všetkých Excel-dokladových údajov do ľubovoľných databáz (SQL-Server, MSDE, Access, ...).
Pohodlné vyhodnotenie všetkých údajov v Excel pre informácie riadenia, projektu, predaja a nákupu.

Funkcionalita a moduly:
· Predbežná kalkulácia, ponuky a prídavné sledovanie ponúk;
evidencia termínov
· Dispozícia materiálu:
Nákup, objednávky
Sklad, inventúra
· Dispozícia práce:
Plánovanie času projektu, časový plán pre servis / opravy
zákazky pre mechanikov / výrobu, predstanovenie času
· Materiálový list / Dodací list, spätné hlásenie výroby, zaznamenanie pracovného času
· Evidencia prídavku a automatizované čiastkové faktúry
· Zúčtovanie a controlling projektu / kalkulácia po ukončení /
výpočet nákladov podnikovohospodárske vyhodnotenia
· Pokladňa / Predaj v hotovosti
· Správa otvorených položiek
· Množstvo funkcií pre jednoduchú a optimálnu prácu
Potrebné druhy tovarov môžu byť vybrané z vlastnej databázy alebo
aj priamo z katalógov veľkoobchodníkov/priemyslu z CD alebo z
internetu a prevzaté do Excel – dokladov.
Priložené vzory dokladov môže partner alebo užívateľm ľubovoľne
upravovať a rozširovať. Úprava dokladu sa dá individuálne upraviť
druhmi písma, veľkosťou písma, farbami, obrázkami a grafikami.
Obzvlášť atraktívna je možnosť umiestnenia obrázkov a fotiek
najdôležitejších ponúkaných druhov tovaru do ponuky. Takéto atraktívne zostavené ponuky majú samozrejme silný reklamný účinok
a zákazník si ich dobre zapamätá.
Výhody pre zákazníkov:
· Obvyklé Excel užívateľské rozhranie so všetkým komfortom (ale
nevyžadujú sa žiadne osobitné znalosti Excel)
· Možnosť vytvorenia predlôh rôzneho vzhľadu

·
·
·
·

Možnosť vytvorenia vlastných užívateľských náhľadov na prácu
Vlastné vzorce a kalkulácie
Všetky vyhodnotenia možno jednoducho a voľne prepracovať
Použitím Outlook Kontaktov nie je potrebný dvojitý servis
zákazníkov, dodávateľov a záujemcov
· Žiadne komplikované rozhrania pre Email, správu termínov,...
nakoľko TEAMWORK je priamo integrovaný v Microsoft Office
· Vďaka priebežnému ďalšiemu vývoju produktov Office zo strany
Microsoftu sú vždy k dispozícii na používanie najnovšie technológie

Melach GmbH
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KOHO HĽADÁME?
Skúsenosti v oblasti odbytu softvéru pre živnosť, dobrá znalosť Microsoft Office, osobitne Excel
a Outlook, SQL-Server a Exchange

Výhody pre našich partnerov:
· Vysoké zľavy na licencie
· Veľa služieb je možné realizovať priamo cez partnera pretože
TEAMWORK je otvoreným systémom
· Možné vytvorenie predlôh a vzorcov pre množstvo odvetví
· Z tohto dôvodu je možné pokryť množstvo odvetví jedným
softvérom
· Nemusíte pre každé odvetvie študovať zvláštny softvér a servis

WWW ADRESA:
- www.melach.info

JE POTREBNÉ ŠKOLENIE?
- áno; možné online a telefonicky

SYSTÉMOVÁ PLATFORMA:
- od Windows 2000/Office 2000
vyššie po XP/2003

JE POTREBNÝ SERVIS?
- dobrovoľný (Updates vykonávame
my; podporu partneri)

SIEŤOVÁ VERZIA:
SIEŤOVÁ
- áno (výhodné s MS-SBS-Server
alebo PublicOutlook horeuvedené)

ROK PRVEJ INŠTALÁCIE:
- 1999

DIALÓGOVÝ JAZYK:
- nemčina (menu sa dá ľahko preložiť)

POČET DOTERAJŠÍCH
INŠTALÁCIÍ:
- 300

JAZYK DOKUMENTÁCIE:
- Nemčina

ORIENTAČNÁ CENA:
ORIENTAČNÁ
CENA
- Od EUR 1 498.-

83

