Korzyści ze współpracy z nami:
Wzrost efektywności

Dopasowanie do potrzeb

Przyspieszymy procesy zachodzące w Państwa firmie, ograniczymy popełniane błędy. Sprawimy,
że podejmowanie codziennych
decyzji będzie proste jak nigdy
dotąd.

Podobnie jak duże przedsiębiorstwa również małe firmy potrzebują wielu zaawansowanych funkcjonalności do obsługi procesów
biznesowych. Nasza firma dostosuje system do Państwa potrzeb.
Zadbamy także o to, by każda
z opcji, które Państwo otrzymają
była w firmie niezbędna i używana
na co dzień. Pozwoli to na optymalizację kosztów wdrożenia i obsługi
oprogramowania.

Ograniczenie kosztów
Wdrożenie
oprogramowania
Microsoft Dynamics NAV w Państwa przedsiębiorstwie przyniesie
wymierne
korzyści
kosztowe.
Pozwoli na przesunięcie pracowników oraz zasobów w stronę
działów sprzedaży. Uprości procedury kontrolne i weryfikacji informacji, przyspieszając jej obieg
i dostępność.

Szybkie reagowanie
Wiemy jak istotną rolę w prowadzeniu firmy odgrywa czas. Dlatego
zawsze priorytetowo traktujemy
wsparcie serwisowe udzielane
naszym klientom.

Konkurencyjna cena
Jesteśmy konkurencyjni cenowo
w stosunku do oferty innych partnerów wdrożeniowych i serwisowych systemów ERP. Dodatkowo,
stosowana przez nas procedura
wdrożeniowa oraz nasze bogate
doświadczanie pozwala na szybkie
i bezproblemowe uruchomienie
systemu ograniczając do minimum
związane z tym koszty.

Biuro: seetech@seetech.pl
Dział Handlowy: handlowy@seetech.pl
Dział Serwisu: serwis@seetech.pl
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Misja naszej firmy to

Jesteśmy wieloletnim i uznanym
partnerem firmy Microsoft, funkcjonującym na rynku informatycznym od 1997 roku. Specjalizujemy się w wykorzystywaniu
informatyki w biznesie. Nasz
zespół tworzą doświadczeni konsultanci, eksperci w dziedzinie
konsultingu IT oraz programowania, których umiejętności
potwierdzają liczne certyfikaty. Od kilkunastu lat dzielimy
się swoją wiedzą i produktami
z klientami funkcjonującymi
w wielu branżach.
Pomagamy rozwijać się małym
i średnim przedsiębiorstwom.
Dbamy również o własny rozwój.
Stale udoskonalamy nasze rozwiązania i tworzymy nowe produkty. Naszą pracę doceniają
zarówno Klienci jak i partnerzy
biznesowi. W roku 2007 otrzymaliśmy od firmy Microsoft tytuł
Gold Certified Partner. Osiągnęliśmy to dzięki profesjonalizmowi naszych konsultantów
i wysokim kwalifikacjom programistów.
Na rynku wyróżnia nas także
szybka i kompletna obsługa
z
czego
powdrożeniowa,
jesteśmy dumni. Silna marka
jaką zbudowaliśmy pozwoliła
nam rozszerzyć działalność firmy
na całą Polskę. Współpracujemy
również z innymi partnerami
Microsoft na terenie Niemiec
i Danii.

Budowanie partnerstwa
z Klientem
Nasz priorytet to dogłębne zrozumienie potrzeb klientów. Współpracę opieramy na długofalowych relacjach. Klient jest dla nas
biznesowym partnerem. Służymy mu naszą wiedzą i doświadczeniem również po wykonaniu zlecenia. Propagujemy nowe modele
funkcjonowania procesów biznesowych. Mogą się one okazać niezbędne również w Państwa przedsiębiorstwie.

Bazując na doświadczeniach i sugestiach naszych klientów, stworzyliśmy
dodatkowe funkcjonalności, ściśle zintegrowane z oprogramowaniem
Microsoft Dynamics NAV. Dzięki nim system może działać w Państwa firmie
jeszcze sprawniej.

Z naszych usług skorzystali już m.in.:
Metabo Polska: Wprowadzenie rozwiązania firmy Seetech zmniejszyło
w naszej firmie w znacznym stopniu pracochłonność związaną z obsługą
banków, przyśpieszyło procesy oraz zwiększyło ich niezawodność.
Walerian Błaszak, Financial Controller, Metabo Polska Sp. z o.o.,
Zygmunt Fila, Prezes Spółki.
Gryfskand: Zaproponowany przez Seetech moduł to przy dynamice procesów zachodzących w naszej firmie rozwiązanie, bez którego nie sposób
byłoby się teraz obejść. Prostota obsługi i przejrzystość danych to zdecydowanie to, czego oczekiwaliśmy.
Zbigniew Rutkowski, Główny Księgowy, Gryfskand Sp. z o.o.
Fire Stop: Zakup modułu firmy Seetech to inwestycja, która przyniosła
wymierne korzyści w postaci zdecydowanego ułatwienia i usprawnienia
pracy naszego działu finansowego.
Bożena Szydłowska, Główny Księgowy, Fire Stop Sp. z o.o.
EPEE Polska: Wdrożona w naszej spółce funkcjonalność nie tylko wyraźnie
przyczyniła się do zwiększenia efektywności obsługi naszych klientów, lecz
również usprawniła pracę całej firmy.
Sylwia Olbińska, Prezes spółki EPEE Polska Sp. z o.o.
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Oprogramowanie Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV to kompleksowe narzędzie do zarządzania małą
i średnią firmą, dużym przedsiębiorstwem oraz administracją publiczną.
Korzysta z niego już ponad milion użytkowników na całym świecie. Zintegrowany system obsługuje wszystkie działy firmy, upraszczając i usprawniając procesy biznesowe. Jednocześnie jest łatwy
we wdrożeniu i dostosowaniu do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Intuicyjna obsługa całego systemu pozwala korzystać z niego również mniej zaawansowanym informatycznie użytkownikom.
Bez względu na to w czym specjalizuje się Państwa firma, w jakiej branży działa,
Microsoft Dynamics NAV zaspokoi jej indywidualne potrzeby.

Dzięki Microsoft Dynamics NAV zyskają Państwo:
•
•
•
•
•
•
•

Pewność dalszego rozwoju używanego oprogramowania.
System odpowiednio dobrany i dostosowany do potrzeb.
Ciągły monitoring procesów zachodzących w firmie.
Łatwość w podejmowaniu codziennych decyzji biznesowych.
Większą wydajność pracowników.
Integrację z innymi programami rodziny Microsoft.
Platformę ułatwiającą rozwój przedsiębiorstwa.

B2B / B2C dynamics nav
e-commerce platform
Ułatwia automatyzację współpracy pomiędzy
partnerami biznesowymi. Umożliwia inteligentne udostępnienie naszych danych sprzedażowych partnerom handlowym lub zatrudnianym agentom. Daje możliwość łatwego
korzystania z danych przez Internet (serwis
www). System pozwala również na szybkie
przygotowanie i uruchomienie sklepu internetowego w pełni zintegrowanego z systemem
Microsoft Dynamics NAV.

Banki
Online
Moduł służący do automatycznej, dwukierunkowej komunikacji z bankiem. Jego unikalną
cechą jest samouczenie się. Zapamiętuje dane
o używanych przez kontrahentów numerach
kont bankowych po jednokrotnym ich wpisaniu.
Przy kolejnych operacjach łączy numery kont
z zobowiązaniami i należnościami. Sam rozlicza
wszystkie operacje bankowe, oszczędzając
czas działu finansów i księgowości.

.
Sprzedaz
Detaliczna
Wzbogaca funkcje systemu Microsoft Dynamics
NAV o obsługę sprzedaży detalicznej. To system
współpracujący z urządzeniami fiskalnymi i skanerem kodów kreskowych. Stworzony z myślą
o małych sieciach detalicznych i pojedynczych
punktach sprzedaży. Rozwiązanie może zostać
wyposażone w Informator Produktowy, nazywany asystentem sprzedawcy, który wyszuka
produkty spełniające wymagania Klienta.

Dokumenty
Magazynowe
Rozwiązanie ułatwiające obsługę dokumentacji
magazynowej. Dzięki temu modułowi zyskują
Państwo możliwość tworzenia dowolnych szablonów dokumentów używanych w obiegu
magazynowym, ich rejestrowania, księgowania
oraz drukowania. Funkcjonalność maksymalnie
uprości tworzenie dokumentacji i zminimalizuje zaangażowanie pracowników w obsługę
ewidencji magazynowej.
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Oprogramowanie Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV to kompleksowe narzędzie do zarządzania małą
i średnią firmą, dużym przedsiębiorstwem oraz administracją publiczną.
Korzysta z niego już ponad milion użytkowników na całym świecie. Zintegrowany system obsługuje wszystkie działy firmy, upraszczając i usprawniając procesy biznesowe. Jednocześnie jest łatwy
we wdrożeniu i dostosowaniu do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Intuicyjna obsługa całego systemu pozwala korzystać z niego również mniej zaawansowanym informatycznie użytkownikom.
Bez względu na to w czym specjalizuje się Państwa firma, w jakiej branży działa,
Microsoft Dynamics NAV zaspokoi jej indywidualne potrzeby.

Dzięki Microsoft Dynamics NAV zyskają Państwo:
•
•
•
•
•
•
•

Pewność dalszego rozwoju używanego oprogramowania.
System odpowiednio dobrany i dostosowany do potrzeb.
Ciągły monitoring procesów zachodzących w firmie.
Łatwość w podejmowaniu codziennych decyzji biznesowych.
Większą wydajność pracowników.
Integrację z innymi programami rodziny Microsoft.
Platformę ułatwiającą rozwój przedsiębiorstwa.

B2B / B2C dynamics nav
e-commerce platform
Ułatwia automatyzację współpracy pomiędzy
partnerami biznesowymi. Umożliwia inteligentne udostępnienie naszych danych sprzedażowych partnerom handlowym lub zatrudnianym agentom. Daje możliwość łatwego
korzystania z danych przez Internet (serwis
www). System pozwala również na szybkie
przygotowanie i uruchomienie sklepu internetowego w pełni zintegrowanego z systemem
Microsoft Dynamics NAV.

Banki
Online
Moduł służący do automatycznej, dwukierunkowej komunikacji z bankiem. Jego unikalną
cechą jest samouczenie się. Zapamiętuje dane
o używanych przez kontrahentów numerach
kont bankowych po jednokrotnym ich wpisaniu.
Przy kolejnych operacjach łączy numery kont
z zobowiązaniami i należnościami. Sam rozlicza
wszystkie operacje bankowe, oszczędzając
czas działu finansów i księgowości.

.
Sprzedaz
Detaliczna
Wzbogaca funkcje systemu Microsoft Dynamics
NAV o obsługę sprzedaży detalicznej. To system
współpracujący z urządzeniami fiskalnymi i skanerem kodów kreskowych. Stworzony z myślą
o małych sieciach detalicznych i pojedynczych
punktach sprzedaży. Rozwiązanie może zostać
wyposażone w Informator Produktowy, nazywany asystentem sprzedawcy, który wyszuka
produkty spełniające wymagania Klienta.

Dokumenty
Magazynowe
Rozwiązanie ułatwiające obsługę dokumentacji
magazynowej. Dzięki temu modułowi zyskują
Państwo możliwość tworzenia dowolnych szablonów dokumentów używanych w obiegu
magazynowym, ich rejestrowania, księgowania
oraz drukowania. Funkcjonalność maksymalnie
uprości tworzenie dokumentacji i zminimalizuje zaangażowanie pracowników w obsługę
ewidencji magazynowej.

Korzyści ze współpracy z nami:
Wzrost efektywności

Dopasowanie do potrzeb

Przyspieszymy procesy zachodzące w Państwa firmie, ograniczymy popełniane błędy. Sprawimy,
że podejmowanie codziennych
decyzji będzie proste jak nigdy
dotąd.

Podobnie jak duże przedsiębiorstwa również małe firmy potrzebują wielu zaawansowanych funkcjonalności do obsługi procesów
biznesowych. Nasza firma dostosuje system do Państwa potrzeb.
Zadbamy także o to, by każda
z opcji, które Państwo otrzymają
była w firmie niezbędna i używana
na co dzień. Pozwoli to na optymalizację kosztów wdrożenia i obsługi
oprogramowania.

Ograniczenie kosztów
Wdrożenie
oprogramowania
Microsoft Dynamics NAV w Państwa przedsiębiorstwie przyniesie
wymierne
korzyści
kosztowe.
Pozwoli na przesunięcie pracowników oraz zasobów w stronę
działów sprzedaży. Uprości procedury kontrolne i weryfikacji informacji, przyspieszając jej obieg
i dostępność.

Szybkie reagowanie
Wiemy jak istotną rolę w prowadzeniu firmy odgrywa czas. Dlatego
zawsze priorytetowo traktujemy
wsparcie serwisowe udzielane
naszym klientom.

Konkurencyjna cena
Jesteśmy konkurencyjni cenowo
w stosunku do oferty innych partnerów wdrożeniowych i serwisowych systemów ERP. Dodatkowo,
stosowana przez nas procedura
wdrożeniowa oraz nasze bogate
doświadczanie pozwala na szybkie
i bezproblemowe uruchomienie
systemu ograniczając do minimum
związane z tym koszty.

Biuro: seetech@seetech.pl
Dział Handlowy: handlowy@seetech.pl
Dział Serwisu: serwis@seetech.pl

Zapraszamy do współpracy
Seetech Sp. z o.o. Sp. K.
71-220 Szczecin
ul. Modra 9A,
Infolinia +48 91 432 80 40
Fax +48 91 432 80 44
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