


PODWYŻSZENIE JAKOŚCI MIEJSCA PRACY POPRZEZ:

- natychmiastowy dostęp do najważniejszych informacji i dokumentów 

  z dowolnego urządzenia mobilnego bez konieczności stałego dostępu do Internetu

- inteligentne systemy planowania pracy, zadań oraz tras na mapach

- systemy wspomagania decyzji i podpowiedzi podczas wykonywania pracy

- automatyczne podsumowanie i rozliczenie pracy

- elektroniczny obieg dokumentów (pracownik, oddział, centrala, partner)

- praca kontekstowa na działaniach, klientach, towarach - wraz z historią

- ergonomiczne i intuicyjne narzędzia dedykowane do pracy w terenie

ZNACZĄCE OBNIŻENIE KOSZTÓW CAŁKOWITYCH POPRZEZ:

- stosowanie narzędzi automatyzujących i optymalizujących planowanie pracy

- wyznaczanie najbardziej efektywnych tras oraz ich rozliczanie w oparciu o GPS

- pracę na mapach – nanoszenie obiektów oraz wykonywanych zadań na obiektach

- rozliczanie efektywności pracy i wykorzystywanych materiałów wraz z normatywami

- wprowadzenie dokumentacji elektronicznej i jej automatyczny obieg

- stałą komunikację i przepływ informacji w czasie rzeczywistym

- optymalizację kosztów administracyjnych

- zaawansowane analizy i raporty

120 000 zadowolonych
użytkowników!

42 branżowe moduły!

17 lat na rynku!

Dostosowany do Twoich 
potrzeb nawet w 14 dni!

Od 5 do 15 000 końcówek 
mobilnych!

Darmowy test!
Sprawdź rozwiązanie 
zanim wydasz pieniądze.



Zaplanuj sprzedaż i dystrybucję swoich produktów w sposób kompleksowy. 

Zarządzaj stanami magazynowymi, przesyłaj zamówienia 

bezpośrednio do dystrybutorów. Monitoruj lokalizację 

przedstawicieli handlowych i pozwól im na tworzenie zamówień 

razem z klientem w jego biurze, dbając jednocześnie 

o ekspozycję swoich towarów dzięki standardom merchandisingowym.

Koordynuj sieć sprzedaży i wprowadź w firmie 

elektroniczny obieg dokumentów dzięki systemowi 

spełniającemu najwyższe standardy obsługi 

transakcji finansowych. Zaplanuj sieć sprzedaży 

w oparciu o mapy i lokalizację swoich klientów. 

Zarządzaj lejkiem i targetami przydzielonymi 

handlowcom.

Zorganizuj pracę swojej firmy dzięki 

rozbudowanemu kreatorowi procesów 

biznesowych. Zaplanuj realizację zadań w terenie 

z uwzględnieniem lokalizacji zlecenia, 

wymaganego sprzętu i uprawnień oraz 

umiejętności twojego zespołu. Usprawnij pracę 

swoich specjalistów dając im dostęp 

do niezbędnych danych w miejscu realizacji.

Zapewnij wsparcie swojemu zespołowi 

sprzedażowemu dzięki funkcjonalnościom

opracowanym dla firm posiadających 

własną sieć sprzedaży (POS), dystrybutorów 

oraz pracowników terenowych. Zapewnij 

swoim przedstawicielom możliwość vansellingu 

oraz wydruku dokumentów fiskalnych. 

Przyspiesz swoją pracę przez połączenie 

swojego systemu z rozwiązaniami twoich 

dystrybutorów. Zarządzaj jakością 

i standardami w punktach sprzedaży.

Zwiększ bezpieczeństwo swoich zespołów konwojowych 

dzięki monitorowaniu położenia i funkcjonalności

alarmowania. Organizuj pracę swojego zespołu w oparciu

o wygodny interfejs graficzny. Zarządzaj ryzykiem swojej

działalności dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów,

usługom direct credit oraz funkcjonalnościom audytowym.

Koordynuj całość swoich procesów

spedycyjnych. Optymalizuj trasy

transportów w oparciu o mapy. Zarządzaj

magazynami i ładunkiem swoich pojazdów.

Dbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników 

i zarządzaj ich czasem pracy.

Zwiększ jakość usług dzięki śledzeniu przesyłek 

i kontroli stanu swoich pojazdów.
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17 lat doświadczenia w budowie rozwiązań

z wykorzystaniem technologii mobilnych

Numer 1 w Polsce według rankingu

Computerworld TOP200 2012

w kategorii "Producenci aplikacji mobilnych" 

Największy projekt: Narodowy Spis Powszechny

i Rolny 2010-2011, 24 tys. użytkowników

mobilnych

Pierwszy w Polsce system dla firm

ochroniarsko – konwojowych


