FenOfﬁce

FenOfﬁce części składowe i Moduły
ProAdmin
Zarządzanie adresami
Zaawansowane zarządzanie adresami
Drukowanie list przez generator raportów
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Zarządzanie artykułami
Zarządzanie dostawcami
Artykuł ﬁkcyjny
Zarządzanie rabatami
Zawansowane ustalanie ceny (ceny specjalne)
Zarządzanie dokumentami dodatkowymi
Normy czasowe
Drukowanie list przez generator raportów
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Zarządzanie projektami
Charakterystyka projektu
Realizacja procesów standardowych
Poszerzona realizacja procesów
Export procesów do Microsoft Word
Drukowanie procesów przez generator raporBezpośrednie drukowanie list elementów
Sumowanie pozycji
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Zarządzanie użytkownikami
Zaawansowane zarządzanie proﬁlami klientów
Filtry projektów dla sprzedawców
Klucz serwerowy
Baza danych na serwerze SQL Microsoft
Program dostępny poprzez serwer terminalowy
Przyłącze ERP-/PPS
ProDesign
Pojedynczy rodzaj materiału, wraz z dowolnymi
Dalsze rodzaje materiału, wraz z dowolnymi
Wszystkie rodzaje materiałów
Projektowanie list produkcyjnych
Projektowanie etykiet
Zarządzanie normami czasowymi
Zarządzanie zestawami okuć
Sterowanie maszynami
Maksymalna liczba sterowań maszyn
Alternatywne moduły dodatkowe
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Liczba licencji w pakiecie
Pakiety licencji- /kroki
Maksymalna liczba licencji
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program komputerowy Software do produkcji okien

ProService
Serwis
znaczy
funkcjonować
bez zarzutu

ProService jest specyﬁcznym zabezpieczeniem przed
zakłóceniami w funkcjonowaniu.
Odpowiednie rozwiązania w
odpowiednim czasie.

To wyjaśnia jakie zadanie ma wsparcie oprogramowania w systemie FenOfﬁce. W przeciwieństwie do konwencjonalnych procedur
serwisowych,projektanci tej nowej struktury wspierania klienta
poświęcili największą uwagę odpowiedniemu rozwiązywaniu wszystkich problemów , które wciąż pojawiają się by spełnić indywidualne
wymagania.
W przeciwieństwie do klasycznych ofert „doraźnej potrzeby”, podczas stwarzania tej nowej struktury wspierania klienta konsekwentnie
zważano na to, by wszelkie obszary problemowe traktować całościowo,
ale jednocześnie, by móc spełnić najbardziej indywidualne wymogi.
Spektrum sprawności i świadczeń rozciąga się od doradztwa w zakresie
sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, poprzez wdrożenie w
sieć i system przedsiębiorstwa, instalację i wprowadzenie w Państwa
oprogramowanie użytkowe, aż po szkolenia i kursy doskonalące.
W połączeniu z opieką poprzez telefoniczną „gorącą linię” oraz usługi
on-line system ten tworzy kompleksowo skoordynowany system, który
w pełni reaguje na rzeczywiste potrzeby.
Wykorzystajcie Państwo te doświadczenia jako zaletę swojej
konkurencyjności.
Linia telefoniczna
Hotline

Serwis na miejscu

rozwój oprogramowania i
seminaria szkoleniowe

Konserwacja i obsługa
przez internet

aktualizacja oprogramowania I
doradztwo dotyczące produktu

ProLogic Computer GmbH
Software solutions - dovetailed to ﬁt

Zintegrowane
rozwiązania
oprogramowania
komputerowego

Drewno ● Plastik ● Aluminium-drewno

FenOfﬁce

FenOfﬁce

Zapraszamy do świata
32 bit
ProLogic

FenOfﬁce

FenOfﬁce
ProDesign

ProAdmin
Zarządzać,
administrować
znaczy
sortować
i porządkować

ProAdmin jest uniwersalnym instrumentem do
kompleksowej organizacji
Państwa biura.
Optymalne rozwiązanie dla
każdego przedsiębiorstwa.

ProAdmin jest obszernym i przede wszystkim łatwym i przyjaznym w obsłudze programem komputerowym, dzięki któremu
mogą Państwo zarządzać i przetwarzać adresy, artykuły i projekty.
Ewidencjonowanie nowych klientów, zmiana opisów i danych
dotyczących artykułów może być przeprowadzane w każdej chwili
w istniejącej bazie danych. Program ten jest kompatybilny z Microsoft Ofﬁce, a za pomocą transferu danych, w sposób szybki i nieskomplikowany pod ręką znajdują się terminy, zlecenia, rachunki,
upomnienia, i wiele innych.
Wydajne komponenty programu gwarantują łatwy dostęp do
najróżniejszych informacji przedsiębiorstwa i wspomagają przeprowadzanie wielostronnych analiz.

ProLogic Computer GmbH
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Konstruować
znaczy
projektować
I
tworzyć

Pro Design jest szybkim i uniwersalnym narzędziem do produkcji okien.
Prędkość to nie czary

ProDesign wspiera Państwa przy produkcji nawet skomplikowanych
konstrukcji okiennych. W bardzo krótkim czasie można skonstruować
okno lub drzwi z wiernym odzwierciedleniem kolorów i wymiarów.
Ponadto ProDesign wytwarza szczegółowy widok zewnętrzny, np. dla
architektów.
Automatycznie wymiarowane rysunki są podstawą do szczegółowych
analiz. Listy produkcji, dokumenty dla klientów, czy też ogólne raporty
i zestawienia można tworzyć samodzielnie z uwzględnieniem potrzeb
Państwa ﬁrmy.
Dla list produkcyjnych, tworzonych indywidualnie, są do dyspozycji
istotne i ważne dla produkcji dane i etykiety. Trzy deﬁniowalne miejsca
powstawania kosztów oraz tryby pracy są podstawą łącznej kalkulacji.
Zarówno dla okien drewniane, drewniano-aliuminiowych lub plastikowych - niezależność jest istotnym czynnikiem, przy uwzględnieniu
różnorodności konstrukcji systemów okiennych.
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ProView
Kolory
Materiały
Formy
uczynić
widocznymi

ProView jest nowym
narzędziem pomocnym w
tworzeniu fasad domów
metodą cyfrową
Obraz mówi więcej niż
tysiąc słów

ProView jest programem prezentacyjnym, dzięki któremu
obsługę klienta uczynią Państwo wizytówką swojej ﬁrmy. Zaoferujcie Państwo swoim klientom cos więcej niż „tylko” fachowe
doradztwo. Wykorzystajcie możliwość cyfrowej wizualizacji.
Państwo go również znają- klienta, który chciałby nadać blasku
swojemu własnemu domowi, i to z całym swoim niezdecydowaniem. Czy mam się zdecydować na okna z wąskimi, czy może
szerokimi szprosami? A drzwi? Nowoczesne aluminiowe srebrne
lub niebieskie, które pasowałyby do fasady domu? Nie- lepiej
neutralna drewniana wersja! A może ...
Pytanie za pytaniem, na które będziecie mu Państwo mogli
odpowiedzieć za pomocą ProView.

email: FenOfﬁce@ProLogic-Kist.de
Internet: www.ProLogic-Kist.de

