Infomatrix ERP софтвер

Infomatrix, овој моќен информатички систем ги интегрира и автоматизира сите клучни
бизнис процеси. Infomatrix овозможува огромни подобрувања во ефикасноста на било
која компанија.
Што велат нашите клиенти
„Infomatrix ERP системот ни овозможи
подобрување во работењето на начини кои
не сметавме дека се возможни претходно.
Сега сме слободни да се фокусираме на
корисни активности.“
„Конечно имаме потполн увид во нашето
работење! Сите прегледи и контроли кои
ни беа потребни, ги добивме. Нашите
клиенти добиваат поквалитетни
производи и се многу задоволни.“

Инфопројект д.о.о.

✔ Дефинирање на бизнис процесите
✔ Заштита на критично важни податоци
✔ Високо ниво на додадена вредност
✔ Преведување на употребливи информации
✔ Интеграција низ сите бизнис процеси
✔ Автоматизација и продуктивност
✔ Зголемување на целокупните
перформанси
✔ Квалитетни извештаи и анализи
✔ Интеграција на целиот ланец на работа
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Интеграција

Перформанси

Интеграција низ сите бизнис процеси.
Informatrix ви овозможува да ја добиете
полната придобивката од Infomatrix
систем со интегрирање на сите аспекти на
вашиот бизнис од продажба и односот со
клиентите, низ планирањето и
организирањето, до производството и
дистрибуцијата.

Подобрување на целокупните
перформанси. Преку интегирање на
различните бизнис процеси, Infomatrix
системот осигурува кохерентност,
избегува двојни внесови или
дисконтинуираност на работата меѓу
различни вработени од различни сектори.
Кумулативниот позитивент ефект од
интеграцијата на бизнис процесите е
целокупниот супериорен перформанс на
компанијата.

Автоматизација
Автоматизацијата и зголемување на
продуктивноста. Преку автоматизацијата
на активностите, Infomatrix системот ги
прави поефикасни, ги намалува
можностите за грешки, ја забрзува
работата и ги ослободува вработените од
двојната работа.
Интеграција
Интеграцијата низ целиот ланец на
работа, вклучувајки ги вашите клиенти и
добавувачи, ви овозможува целосна
видливост и следливост.

Извештаи
Квалитетни извештаи и анализи.
Infomatrix системот ви овозможува да
добивате финансиски и нефинансиски
извештаи и анализи за перформансите на
вашата компанија.

