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Link do produktu: https://www.strefalicencji.pl/zielony-plus-dla-insert-gt-p-106.html

zielony PLUS
dla InsERT GT
Cena brutto

899,00 zł

Cena netto

730,89 zł

Numer katalogowy

4427

Producent

Insert

Opis produktu
Subiekt GT to nowoczesny system sprzedaży stworzony z myślą o firmach, które poszukują sprawnego narzędzia
wspomagającego całościową obsługę działu handlowego, sklepu, punktu usługowego, rzemieślniczego, itp. Dzięki bogatej
funkcjonalności i prostej, intuicyjnej obsłudze, program sprawdza się w każdej sytuacji. Zastosowane technologie i rozwiązania
biznesowe sprawiają, że Subiekt to najczęściej w Polsce wybierany program do wspomagania sprzedaży.
Z myślą o firmach, którym w codziennej pracy niezbędny jest system o rozbudowanej funkcjonalności, stworzone zostały
specjalne pakiety rozszerzeń funkcjonalnych, posiadające wspólną nazwę: PLUS dla InsERT GT. Każde z rozszerzeń zostało
wyróżnione odpowiednim kolorem.
Dzięki PLUSOM systemy z linii InsERT GT zyskują nową rozbudowaną funkcjonalność bez konieczności zmiany w strukturze
programów i bez zastosowania dodatkowych narzędzi lub systemów. Dzięki wykorzystaniu PLUSÓW możliwe jest stworzenie
systemu spełniającego wymagania firm średniej wielkości.
Funkcjonalność zielonego PLUSA dla InsERT GT:
- dynamiczne wyliczanie masy i objętości towarów na dokumencie;
- rozbudowane pola własne (dla dokumentów oraz kartotek; różnych typów - m.in. pola definiowalne, pola typu słownik oparte
na dowolnej definicji, pola będące wynikiem zapytania SQL);
- flagi własne - oznaczanie i komentowanie obiektów według własnych kryteriów;
- definiowalne sprawozdania finansowe;
- biblioteka dokumentów dla podmiotu - możliwość przechowywania w bazie danych dowolnych dokumentów, np.
statutowych, finansowych, organizacyjnych, regulaminowych;
- biblioteka dokumentów dla kontrahenta - możliwość przechowywania w bazie danych certyfikatów, zezwoleń, weksli, umów
handlowych, partnerskich itp.;
- biblioteka dokumentów dla towaru - możliwość przechowywania w bazie danych świadectw, ulotek, certyfikatów, zdjęć,
filmów reklamowych itp.;
- biblioteka dokumentów dla dokumentów handlowych - możliwość ewidencji dodatkowej dokumentacji związanej z
transakcjami handlowymi, np. wewnątrzwspólnotowymi.
Pełna specyfikacja na stronie producenta
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Ilość stanowisk: nie dotyczy
Okres ochrony: nie dotyczy
Typ licencji: pełna - oferuje nową funkcjonalność do wszystkich systemów z linii InsERT GT, na wszystkich stanowiskach
Do pobrania:
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