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AB dystrybutorem oprogramowania InsERT
Firma AB podpisała umowę dystrybucyjną z firmą InsERT.

Mobilny Subiekt - system wspomagający pracę handlowca

Na jej mocy wrocławska spółka powiększyła swoją ofertę

w terenie. Program umożliwia przedstawicielom handlowym

o oprogramowanie komputerowe wspomagające zarządzanie

sprzedaż towarów i zbieranie zamówień. Pracuje na urządze

małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Zawarcie tej umowy to

niach mobilnych z ekranem dotykowym.

kolejny krok w budowaniu kompletnej oferty produktowej skie

Rachmistrz GT - nowoczesny system obsługi uproszczonej

rowanej do klientów biznesowych. Ma to o tyle szczególne

księgowości. Przeznaczony dla firm prowadzących księgę przy

znacznie, gdyż w ocenie spółki to właśnie ta grupa nabywców

chodów i rozchodów oraz dla płatników podatku zryczałtowa

może być motorem napędowym wzrostu rynku IT w nadcho

nego, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów

dzących miesiącach. Według prognoz analityków z I DC, sam

ewidencjonowanych.

rynek oprogramowania powinien wzrosnąć o 8 proc. w 2011 r.

Gestor GT - system wspomagający budowanie trwałych re

Firma InsERT oferuje sprawdzone, nowoczesne i skuteczne

lacji z klientami. Skutecznie wspiera różnego rodzaju działania

rozwiązania, wśród nich oprogramowanie wspomagające

handlowe i marketingowe, zapewniając wydajność i komfort

sprzedaż, produkcję, usprawniające pracę działów księgo

pracy.

wych, finansowych i kadrowo-płacowych oraz pozwalające

Przelewy 2 - kolejna wersja systemu drukującego formularze

analizować kondycję przedsiębiorstwa.

poleceń przelewów według obecnie używanych wzorów,

Wśród produktów dostępnych w ofercie AB znalazły się między

w tym przelewów ZUS.

innymi takie programy, jak:

Gratyfikant GT-systemem kadrowo-płacowy, polecany oso

MikroSubiekt dla Windows - system odpowiedzialny za ewi

bom, które w małych i średnich firmach zajmują się sprawa

dencjonowanie sprzedaży. Program przeznaczony jest głównie

mi kadrowo-płacowymi, a także biurom rachunkowym.

dla małych firm handlowo-usługowych, których działalność

Sello - wspomaga obsługę aukcji w serwisach Allegro.pl (wraz

nie wymaga oprogramowania obsługującego magazyny.

z zagranicznymi odpowiednikami: Aukro.cz, Teszvesz.hu, Au-

Subiekt GT dla Windows - system sprzedaży stworzony z my

kro.ru) oraz eBay (w wersji polskiej, niemieckiej, angielskiej

ślą o firmach, które poszukują sprawnego narzędzia wspoma

i amerykańskiej).

gającego całościową obsługę działu handlowego, sklepu czy
punktu usługowego.

www.ab.pl

ZBIGNIEW MĄDRY
dyrektor handlowy
i członek Zarządu AB
Stale obserwujemy rynek
i przyglądamy się sytuacji.
Firmy odmrażają stopniowo
budżety i inwestują
w wymianę sprzętu
komputerowego, wdrażanie
nowych systemów, a także
instalację oprogramowania.
Poszerzenie naszej oferty
w tym kierunku otwiera
przed nami dodatkową szansę
na generowanie obrotów.

