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Mi történt velünk az elmúlt években
Cég fejlődés:

• Egyenletes növekedés, sikeres gazdálkodás
• Változatlan tulajdonosokkal 2003. Részvénytársasággá alakultunk.
• 1998.-tól kezdődően egyre inkább két területre
szakosodtunk: Élelmezés-dietétika, gyógyszerészet
• Jelenleg 20 munkatárs.

Előnyei:

• Stabil háttér. Jelentősebb finanszírozási lehetőség
Pl: forrás bérletes eszközökre.
• A speciális szakterületre szakosodott
(élelmezés, gyógyszer) tevékenység, munkatársak.

Szakmai sikerek:
• Folyamatos felhasználói szám növekedés
• 2001. MEH sikeres pályázat, 2005. sikeres Uniós pályázat

Köszönet!
Az ügyfeleknek:
• Akik megtiszteltek bizalmukkal bennünket
• Több mint 15 éve mellettünk vannak és
véleményükkel, türelmükkel segítetik munkánkat
• A megbízható partnerségért, azért a korrektségért
amivel a hátunk mögött biztosan tervezhetünk
továbbra is.
• A cégünk fejlődéséhez az emberi, szakmai, üzleti erőt
a felhasználóink kitartása bizalma jelenti.

Munkatársaknak:

• Akik a múltban, jelenben - és remélem a jövőben is megbízhatóan biztosították egy program, egy cég
működést. Külön szeretném kiemelni Venesz Andrást
és Kovács Istvánnét.
• Megbízható munkájukra az új rendszer szakmailag
változó feltételeinél is feltétlenül számítok.

A mai rendezvény meghívott előadóinak!

A célunk: a következő 15 év
Miért fejlesztettünk a QB-Élelem
Windows-os verzióját?
• A környezet, az informatika fejlődése igényelte
• Hiba lenne nem kihasználni az informatika új lehetőségeit
• Látványosabb áttekinthetőbb grafikus megjelenítés
CÉL: funkcióik, kezeléstechnika megtartása új lehetőségekkel

Lehet, de nem kell egerezni !!!
Megszokott rendszer új lehetőségekkel!
 Zárt levelező rendszer a Quadro Byte-tal és másokkal
 Szakmai információk, programverziók továbbítása ADSL, stb.
 Új elektronikusbizonylatok adatkapcsolatok partnereink számára

Miért tartott ilyen sokáig?
 A régi rendszer tudása 15 év alatt folyamatosan bővült
 Mert a régi rendszerhez képest rengeteg újat, többletet tud
 Sokkal nagyobb tudású program szakmai törzsek
 Egyszerűbb menüszerkezet, újra gondolt funkciók
 Gyorsaság, adatbiztonság, kommunikáció
 Aprólékosan kidolgozott rendszer
 Képernyők

 Nyomtatás

Milyen új lehetőségek lesznek?
A program tudása, és könnyű kezelhetősége mellett:
• A szolgáltatások új tartalma:
 ADSL, vagy modemen küldjük a frissítéseket
 Biztonságos zárt Intranetes kapcsolat, VoiP
 Működési problémákról elektronikusan is
értesülünk.
 A szállítóknak megrendeléseket modemen,
faxon küldhetik. A bevételezés automatikus
 Ez csak a kezdet, további lépések a bevezetést
követően
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