Υποστήριξη Powersoft365 ModaPro
Εκπαίδευση και υποστήριξη για βέλτιστη απόδοση!

Cloud services

Η υπηρεσία Powersoft365 ModaPro από τη Cyta, συμπεριλαμβάνει δωρεάν online εκπαίδευση και online
υποστήριξη. Εξειδικευμένοι λειτουργοί υποστήριξης απαντούν στις ερωτήσεις σας για τεχνικά θέματα και απορίες
σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας.
Εάν χρειάζεστε επιπλέον εκπαίδευση, παραμετροποίηση και υποστήριξη στο χώρο σας, παρέχεται από την
Powersoft με επιπλέον χρέωση.
E-learning: www.powersoft365.com
Για περισσότερες πληροφορίες και αγορά της υπηρεσίας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Επιχειρηματικό σας
Σύμβουλο της Cyta ή καλώντας, χωρίς χρέωση, στο 8000 8282 ή στο www.cyta.com.cy

Powersoft365 ModaPro

Το πιο ολοκληρωμένο
λογισμικό πρόγραμμα
διαχείρισης καταστημάτων μόδας.

www.cyta.com.cy

Powesoft 365 ModaPro, μόνο από €46,41 το μήνα
Το Powersoft365 ModaPro είναι μια εύχρηστη λογισμική εφαρμογή διαχείρισης αποθεμάτων και πωλήσεων,
εμπλουτισμένη με την εξειδίκευση που απαιτείται για να λύσει τα χέρια στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Powersoft 365 ModaPro από τη Cyta, για να απογειώσετε την επιχείρησή σας!
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαχείριση πελατών και προμηθευτών
Διαχείριση εισπράξεων και πληρωμών

Η διαφοροποίηση του λογισμικού εστιάζεται στα εργαλεία προηγμένης τεχνολογίας που παρέχει για
Οργάνωση

να αποκτήσει.

σε τεχνολογία Cloud:

Διαχείριση δελτίων αποστολής και διανομών
Δυνατότητα εκτύπωσης ανά κατηγορία,
μάρκα ή είδος

σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της μόδας που μέχρι σήμερα μόνο ένας μεγάλος οργανισμός μπορούσε

Η Cyta σας προσφέρει το Powersoft365 ModaPro μαζί με τα πλεονεκτήματα μιας εφαρμογής βασισμένη

Αποδοτικότητα

Δυνατότητα πολλαπλών ταυτόχρονων
προσβάσεων
Διαχείριση αποθεμάτων ανά κατηγορία
και χρονική περίοδο

• Δυνατότητα πρόσβασης εν κινήσει, από οποιοδήποτε σημείο

Αναφορές εσόδων/εξόδων
Κατάσταση υπολοίπων πελατών, συνεργατών
Παρακολούθηση

• Γρήγορη, αξιόπιστη σύνδεση

Γραφική απεικόνιση στοιχείων και αναφορών

Ομαδική εργασία και
συνεργασία

Ενημέρωση και λήψη
παραγωγικών αποφάσεων

Μηνύματα και προειδοποιήσεις για αναπλήρωση
αποθεμάτων

• Υψηλή διαθεσιμότητα 99.9%

Πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο με όλα
τα προγράμματα πλοήγησης.

• Τεχνική υποστήριξη
• Προστασία δεδομένων της επιχείρησης στα Κέντρα Δεδομένων της Cyta

Απλοποιημένος
γρήγορος
προγραμματισμός

Εξειδικευμένη διαχείριση για τύπο, χρώμα
και μέγεθος

• Δωρεάν αναβαθμίσεις

• Διασύνδεση με άλλες εφαρμογές και Powersoft365Accounting

ΟΦΕΛΟΣ

Αγορές/πωλήσεις χονδρικής και λιανικής

στον τομέα της μόδας, όπως καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ και μπουτίκ.

ολοκληρωμένη, άμεση και αξιόπιστη διαχείριση των καθημερινών λειτουργιών και δραστηριοτήτων μιας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταχύτητα

Αυτόματη ενημέρωση και διαχείριση
από οποιοδήποτε σημείο

Εργασία καθώς σε κίνηση
από οποιοδήποτε σημείο

Δημιουργία εκστρατειών προώθησης

Και όλα αυτά με μια μικρή μηνιαία συνδρομή χωρίς αρχικό κόστος σε επενδύσεις πληροφορικής!

Δημιουργία προσφορών
Προσφορές και Προώθηση

Δημιουργία τιμοκαταλόγου με εικόνες
και φωτογραφικό υλικό
Ad Hoc τιμολόγηση

Έλεγχος και αμεσότητα
για ενίσχυση
της πελατειακής σχέσης.

