Enterprise Resource Planning

5 MODUŁOWY SYSTEM
ONLINE KTÓRY STANIE SIĘ
SERCEM TWOJEJ FIRMY
Profesjonalna i innowacyjna
obsługa klienta
Rozliczenia finansowo-budżetowe
Weryfikacja sprzedaży
w czasie rzeczywistym
Analiza potencjału sprzedaży
wsparta rozwiązaniami Fast Data

doce.com.pl

Customer Relationship Management
DOCE CRM to wielofunkcyjna
aplikacja webowa, która znajduje
zastosowanie w szerokiej grupie
branż, dla małych, średnich
i dużych przedsiębiorstwach.
System ten, w sposób zdalny,
kompleksowo wspiera działania
związane z zarządzaniem, kontrolowaniem oraz komunikacją
w firmie, co przyczynia się
do wzrostu jej zysków.

System DOCE CRM, jako jedyny
na rynku, dostosowuje się
do wizerunku i zapotrzebowań
Twojej firmy. To Ty decydujesz
o liczbie uprawnień oraz
ograniczeń dla poszczególnych
elementów.
Skomplikowane konfiguracje
to już przeszłość! Obsługa
naszego systemu jest banalnie
prosta, a jedynym wymogiem,
by móc z niego korzystać,
w dowolnym miejscu i czasie,
jest dostęp do przeglądarki
i internetu.
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Wdrażając naszą multi-funkcyjną
aplikację webowa, Twoi pracownicy
zyskują innowacyjne wsparcie,
a to wszystko bez potrzeby dodatkowych
szkoleń, ponieważ system jest łatwy
i intuicyjny w obsłudze. Wszelkie
działania i operacje wykonasz
w maksymalnie w pięciu kliknięciach.
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CRM stworzony
z zasadą
wszystko
dostępne
w 2 krokach!

Dlaczego warto?
Wybierając nasz system CRM, zyskujesz stały dostęp do swojej bazy danych,
które wspierają nasze unikatowe na rynku rozwiązania oparte na fast data, dzięki
czemu Twoja firma ma możliwość osiągać coraz lepsze wyniki sprzedażowe!
Zyskujesz bieżący wgląd do: historii współpracy, zamówień, dedykowanych
ofert, należności, ale przede wszystkim do analizy potrzeb klientów w czasie
rzeczywistym.
To nie tylko usprawni i przyspieszy Twoją pracę, ale również ułatwi kontakt
z klientami, dzięki czemu zyskasz przewagę nad konkurencją.
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Tworzenie zintegrowanych
stron i portali www
W ramach zintegrowanego pakietu oferujemy
klientom pełne wsparcie przy tworzeniu aplikacji
internetowych, jak i mobilnych, opartych na naszych
autorskich, sprawdzonych szablonach i rozwiązaniach.
Dzięki temu nakłady finansowe, w znacznym stopniu,
zostają zminimalizowane.

Lat doświadczenia

Unikalna usługa
tworzenia
zintegrowanych
stron www
z DOCE CRM
i DOCE Fast Data.

Zrealizowanych projektów

Klientów

Co gwarantujemy?
Najwyższe
standardy
bezpieczeństwa
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Najnowsze
rozwiązania
projektowe

Gwarancja
najwyższej
jakości

Integralność
zastosowanych
rozwiązań

Online Training
Platform (OTP)
Platforma spotkań online
DOCE OTP to idealne narzędzie,
do przeprowadzania grupowych
spotkań z klientami,
na zasadach współdzielenia
ekranu oraz plików.
Jedyna platforma do spotkań
online (zdalnych), którą możesz
spersonalizować zgodnie
ze swoimi wymaganiami
i wizerunkiem firmy!

DOCE OTP integruje się
z popularnymi aplikacjami
i rozwiązaniami DOCE

To nas wyróżnia
1. Możliwość
integracji

2. Możliwość
personalizacji

3. Niskie
koszty
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Fast Data Analysis (FD)
Rozwiązania do szybkiego
pozyskiwania i analizy danych
działają w czasie rzeczywistym
ze wsparciem uczenia
maszynowego. Pozwalają
szybko reagować na zdarzenia
wychwytywane z obszernych,
szybko napływających
danych strumieniowych oraz
pochodzących z internetu rzeczy.

Skąd pozyskujemy dane?
Aplikacja mobilna powstała w celu szybkiego pozyskiwania i analizy danych w czasie
rzeczywistym. Jest ona uzupełnieniem naszych produktów, a do tego ma możliwości
integracji z innymi zbiorami danych

PRZYJAZNA FORMA PREZENTACJI

PRZYKŁADOWE DANE

Kliknięcia w tym miesiącu

•

statystyki kliknięć
w produkty

30

•

statystki czytania treści

20

•

bilans klienta

•

potencjał sprzedażowy

•

zainteresowania

•

wielkości zatrudnienia

•

wielkości przychodów
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Accounting and Payroll (AaP)

ROZWIĄZANIE DO ROZLICZANIA
FIRMY, SKORELOWANE ZE
WSZYSTKIMI 4 MODUŁAMI
DOCE. INTEGRALNOŚĆ NASZYCH
PRODUKTÓW, POZWALA
W CZASIE RZECZYWISTYM
NA PROWADZENIE CAŁEJ
DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ.
DOSTOSOWANA DO POTRZEB
DANEJ JEDNOSTKI, ARCHIWIZACJA
WSZELKICH DANYCH, JEST NA
BIEŻĄCO AKTUALIZOWANA, DZIĘKI
CZEMU ŻADNE DANE NIE ZOSTAJĄ
POMINIĘTE LUB UTRACONE.

Co możesz robić?
1. Wystawić fakturę VAT
2. Wystawić fakturę
korygującą
2. Wystawić zamówienie
(proformę)
3. Wystawić dokument
JPK_VAT
3. Wystawić wezwanie
do zapłaty
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Zapraszam do kontaktu
WOJCIECH OŚKA
Dyrektor Zarządzający
tel: 662 311 844
email: w.oska@doce.com.pl

Inne usługi DOCE System Solutions
AUDYT SYSTEMÓW

TESTOWANIE JAKOŚCI

Przeprowadzamy audyt IT, w skład którego
wchodzi m.in. audyt infrastruktury, audyt licencji,
audyt obowiązujących procedur serwisowych
i audyt umów utrzymania oraz wsparcia (M&S
– Maintenance and Suport).

Wielu naszych klientów wskazuje, że nie
dysonowało zbyt dużą ilością czasu na gruntowny
przegląd oferowanych systemów, często nie
wiedzieli także, na co dokładnie powinni zwracać
uwagę.

INTEGRACJA SYSTEMÓW

APLIKACJA NA ŻYCZENIE

Ważne jest, aby nowe oprogramowanie
dobrze współpracowało ze wszystkimi innymi
rozwiązaniami i technologiami stosowanymi
w Twojej firmie.

Development first, większość tworzonych przez
nas rozwiązań jest projektowanych z myślą
o jak najlepszyn dostosowaniu do Klienta i jego
potrzeb.

Biura

Dane rejestrowe

KRAKÓW

WARSZAWA

ul. Rondo Mogilskie 1
31-516 Kraków
email: krakow@doce.com.pl

ul. Staszica 7/9
01-188 Warszawa
email: warszawa@doce.com.pl
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