QB-Élelem
Windows - SQL

A program bevezetésének
környezeti, üzleti feltételei
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Informatikai fejlődés kényszerítő erő!
Műszaki, software környezet:
• A DOS alapú rendszereknek néhány éven belül vége
• Nem kapni eszközöket hozzá. Új eszközök nem
alkalmazhatóak. Pl: nyomtatók, stb.
• Kommunikációs lehetőségek, integrálódási korlátok
• Nem lehet fejleszteni, a más környezetben elérhető
adatbiztonságot, zártságot, védettséget biztosítani
• Fejlődési lehetőség, támogatás hiánya

Fejlődés előnyei:

 Stabil háttér, üzembiztos, gyors környezet
 Korszerű, igény szerinti bővíthetőség.
 Szabványosság illesztések, kapcsolatok kialakítása.

Környezet hatása:
A felhasználónak is érdeke, hogy a területre specializálódott
rendszerrel tudjanak továbbra is dolgozni és ne keljen
korszerű platformú, de szegényes tudású rendszerrel beérni.

2006. technológia váltás a QB-Élelem
felhasználói számára!
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Jövőben: nagytávolságú kommunikáció
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ADSL, modem vonalakon
kialakított adatkapcsolattal
mindenhol azonos lehetőség.
Nem számít a gépek távolsága.

QB-Élelem: Infrastruktúra igénye
Külön előadásban részletesebben:
• Egyedi gépen, de hálózatban is alkalmazható
• Mai átlagos gépen üzemel, de ez Pentum IV. Windows
környezet, lézer printer.
• Adatbázis kezelő MS SQL. 5 felhasználóig ingyenes.
Felette szerver termék szükséges. Kb: 250 000,- Ft.
• Kommunikációhoz lehetőleg fix IP című ADSL
kapcsolat. Megfelelő rooter, vírusvédelem, tűzfal.
Előnyei: gyors, zárt, biztonságos, ingyenes VoiP
telefon.
• Ha nem megoldható az ADSL szabványos modem, de
ekkor korlátozott és lassú az adatkapcsolat.
• Integrálódási, kommunikációs lehetőségek adottak
szabványos megoldások mellett

Szolgáltatási, üzemeltetési változások
Quadro Byte által biztosított új lehetőségek:
• Elektronikus adatcsere lehetősége (ADSL, modem)
• Távfelügyelet. Probléma esetén bármely pontra
néhány percen belül reagálni tudunk.
• Minden felhasználónál azonos programverziók
• Törzsadat frissítések biztosítása
• Tranzakció kezelés, események naplózása,

Felhasználó előnyei:
 Adatkapcsolat lehetősége különböző telephelyek,
egységek között.
 Elektronikus bizonylatokkal működhet együtt üzleti
partnereivel. Pl: szállítók, stb.
 Adatainak védelme. Archiválás, terméktámogatás.
 Olcsó, gyors és szabványos megoldások.

Átállás költségei:
Minden szerződött partnerünknek:
• Az új Windows-SQL alapú program ingyenes
• Az átálláshoz szükséges minden tevékenységünk
(oktatás, konverziók, kiszállás, stb.) ingyenes.
• A Windows alapú rendszer felügyeleti díja 2007.-ig
megegyezik a jelenlegi DOS-s felügyeleti díjjal.
• 2008 január 1-től a DOS alapú és korszerű
kommunikációs lehetőség nélküli rendszer felügyeleti
díja magasabb lesz.

Felhasználótól kért, biztosítandó háttér:
 Partnerség.
 Megfelelő műszaki háttér.
 Idő, türelem az átállás problémáinál.
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Köszönöm figyelmüket!
Az ebéd előtt amit az
Uni-Gasztro Kft.
közreműködésével biztosítunk.
Várjuk kérdéseiket.
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