FX Systems
Istnieje wiele gotowych, dużych systemów
informatycznych klasy CRM/ERP. Jednak
żaden nie będzie dostosowany do Twoich
potrzeb tak, jak Platforma FX, bo żaden nie
jest pisany tylko i wyłącznie pod Twoją
firmę.
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Tworzymy systemy
dostosowane do Twoich
potrzeb
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Platforma ERP FX to nowoczesne, wydajne
i przyjazne środowisko do rozwoju
dedykowanego systemu CRM/ERP dla
Twojej firmy.

Platforma ERP FX

Najważniejsze powody
by wybrać Platformę FX
• System zbudowany na bazie Platformy
FX będzie w pełni dostosowany do
Twoich potrzeb.
• Końcowe rozwiązanie będzie zawierało
tylko te funkcje, których potrzebuje
Twoja firma.

Rozwiazania
lokalne, zdlane i
chmurowe.
Wszystko po to,
byś miał pewność
co do
bezpieczeństwa i
możliwość pełnej
kontroli
gromadzonych
danych, które są
osiągnięciem
Twojej firmy.

Zadowoleni Klienci
- Novum S.A.
(wykorzystuje kilka zintegrowanych
rozwiązań na bazie Platformy FX do
zarządzania dostawami usług
telekomunikacyjnych, energetycznych i
wielu innych)

- P.G.O. Ostrołęka

• Wszystkie opcje będą rozwijane i
budowane w oparciu o wymogi Twojej
działalności.

(wykorzystuje system ERP do zarządzania
produkcją i sprzedażą własnych produktów
warzywnych)

Minimalizacja kosztów
System utworzony dokładnie pod potrzeby
Twojej firmy po okresie wdrożenia będzie
tańszy niż jakiekolwiek inne rozwiązanie na
rynku.

Nowoczesne
technologie.
Do tworzenia systemu na bazie Platformy
FX wykorzystywane są najnowsze
osiągnięcia w dziedzinie projektowania
aplikacji dla systemów Microsoft Windows.
Jednocześnie końcowe rozwiązanie
zostaje wzbogacone o pełne możliwości
analizy gromadzonych danych z
wykorzystaniem technologii kostek OLAP.

Nowoczesne rozwiązanie i długoletnie
doświadczenie.

Twoje dane będą bezpieczne dzięki bazom
danych Microsoft SQL, a dostęp do nich
zapewniony dzięki wydajnemu i
przyjaznemu interfejsowi użytkownika.

Oferta Platformy FX
- Zapoznanie się z potrzebami i wymogami
Twojej firmy,
- Przygotowanie pełnego projektu systemu
informatycznego klasy CRM/ERP,
- Implementacja i przygotowanie systemu
dokładnie pod wymogi Twojej działalności,
- Przyjazne i szybie wdrożenie
rozwiązania, wraz ze szkoleniami i pomocą
bezpośrednią,
- Utrzymanie, wsparcie i stały rozwój, wraz
ze wzrostem Twojej firmy.

