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REFERENCJE

ilo6ci obslugiwanych Klient6w, rozpoczqliSmy
systemu obslugi magazynu i sprzeda2y.
poszukiwa nie wYdajniejszego i
a by sprostai czekajqcym nas zadaniom'
Zmiana systemu na nowY, bYla
pakiet
enova365 firmy Soneta. Posiada on szereg zalet,
Po kilkumiesiqcznych testach wybraliSmy
ialania programu na serwerze SQL daje nieograniczone
zadecydowaty o wyborze' Oparcie

W nriarq rozwoju firmY icoraz

kt6re

mo2liwo6ci r:o do wielu aspekt6w dzialan
przechowywanie dowolnej ilo6ci inform
wfasnych zapyta6, widok6w i wydruk6w
szybko. Nadawanie u2Ytkownikom
opcji systemu. Modulowa budowa
koszty zakupu. Szybki czas wdro2enia
Nasza firma jest u2Ytkownikiem

firmy. Definiowanie wfasnych p6l dla towar6w umo2liwia
o produkcie oraz wygodne ich przeszukiwanie' OkreSlanie
przekonali6my siq bardzo
ie ogromne mo2liwoScio czym
ief pozwala w pelni kontrolowai dostqp do wszystkich
enova pozwala na wyb6r niezbqdnych opcji, co obni2a
iei mial dla nas ogromne znaczenle.
amu enova firmy Soneta Sp. z o.o. od poczAtku

roku 2009.
Poczqtki naszej Pracy

m enova byly trudne ale dziqki pomocy
Sp. z o.o. przy jego wdro2eniu proces przebiegf bez

z

autoryzowanego partnera - firmy COM
2adnych zakl6cer{ i zakoiczYl siq
Przede wszystkim chcielibYSmY
obslugi i czytelno6i systemu oraz stabil
jest zainstalowany na pojedynczych
W pelni automatyczna dekretac

r6cii uwagq wszystkich zainteresowanych na prostotQ
bez wzglqdu na to czy program pracuje w sieci czY tez
iskach.

dokument6w oraz automatyczne ich ksiqgowanie
Rozbudowane analizy w pelni satysfakcjonujq nas
upraszcza i przYsPiesza Pracq
posiada wiele pozytywnych cech, kt6rych nie spos6b
odno3nie rozliczefi towar6w.... ltd. P
nia
:ea na lizowa nych propozycji enova najpef niej spef
wymienii vrr tych kilku zdaniach' SpoSr6d
nasze wymaganla.

Oprogramowanie enova,
korzy6ci. Obecnie nie tylko eksploatuje
ciqgle go rozwijamy. Wsp6lpraca przy
bez zarzuttt.

Mamy przyjemnoS6 Potwierdzii

w szybkim czasie, ju2 dzisiaj przynosi nam wymierne
system enova, ale wsp6lnie z konsultantami COMP-TECH
u systemu jak r6wnie2 stale wsparcie serwisowe dziala

j dobry wyb6r oraz wysoki poziom usfug

firmy COMP-TECH.

pracownikom firmy COMP-TECH za wspanialq

Na zakof czenie chcielibYSmY
wsp6lprace; oraz fachowE Pomoc.
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