Wersja mobilna systemu Profesal

Profesal Mobile jest aplikacją zoptymalizowaną pod kątem obsługi na ekranach
smartfonów i tabletów.

Pulpit użytkownika pozwala na bieżąco
śledzić realizację celów sprzedażowych,
projektów oraz pomaga uzyskać szybki
dostęp do przypisanych zadań.

Użytkownik ma dostęp do danych związanych z relacjami z klientami, w szczególności do pełnej bazy kontrahentów, notatek zapisanych w systemie, projektów, zadań do wykonania, zgłoszeń serwisowych, rejestracji czasu pracy czy artykułów bazy wiedzy.

Zintegrowana wyszukiwarka umożliwia
sprawne odnalezienie odpowiedzi na
wprowadzone zapytanie.

Baza
adresowa

mobilność

Zadania

Projekty

Notatki

dostępność
24h/7dni

Zasoby

Pliki

biznes

I.

OD TERAZ MOŻESZ REAGOWAĆ SZYBCIEJ!
Ile razy zdarzyło się, że zapomniałeś ważnego adresu czy telefonu kontrahenta?
Wiemy, że takie chwile nie należą do przyjemnych.

Skrócony przepływ informacji pozwala na skuteczniejsze rozwiązywanie problemów
i szybszy kontakt zarówno z klientami, jak i ze współpracownikami.

II. PROFESAL MOBILE DOSTOSOWUJE SIĘ DO TWOJEGO TRYBU
PRACY
Nasz produkt gwarantuje dostęp do ważnych dla Ciebie informacji w każdym
miejscu i w każdym czasie.
Z doświadczenia klientów wiemy, że możliwość obsługi w każdych warunkach jest mocną
stroną naszego produktu.
„Profesal Mobile świetnie pasuje do kawy w długiej podróży!”
~ Handlowiec firmy ASTOR

III. PRZYJAZNY, POMOCNY W KOMUNIKACJI INTERFEJS
Dzięki przejrzystemu przedstawieniu szczegółów projektu wiesz, jak postępuje realizacja i nad czym musisz popracować!

Uczestnicząc w realizacji projektu możesz zadzwonić z poziomu aplikacji do osoby powiązanej, bądź też importować kontakt do telefonu. Możliwe jest również dodawanie różnych
obiektów do istniejącego projektu (plików, notatek, itp.). Wszystko to za pomocą jednego
przycisku!

IV. DOSTĘP NA WSZYSTKICH URZĄDZENIACH MOBILNYCH
Nie musisz się martwić, czy Twoje urządzenie pozwoli na
korzystanie z Profesal Mobile!
Aplikacja działa na telefonach z systemami Android, Windows Mobile i iOS

V. KRÓTKI CZAS DOTARCIA DO INFORMACJI
W Profesal Mobile zastosowaliśmy wyszukiwarkę grupującą otrzymane wyniki
w kategorie.

Tak dokładny podział wyników wyszukiwania pozwala na bardzo szybkie dotarcie do każdej informacji, której poszukujesz!
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Więcej informacji znajdziesz na www.profesal.pl
Profesal Sp. z o.o.
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e-mail: profesal@profesal.pl

ul. Smoleńsk 29

fax: 12 424 00 09

www.profesal.pl

31-112 Kraków

