Poslovni sistemi

ModusCorporate
Spletni poslovni sistem
za podjetja

»Če ne
uporabljate
avtomatizacije,
delate preveč.«

Skladno z GDRP

Stopite v dobo
brezpapirnega
poslovanja.

» Dostopnost vedno in povsod
» Povezanost s spletno stranjo
» Enostavna in hitra uporaba
» Zakonsko in avtomatiziranje
varovanje osebnih podatkov

Sistem je izjemno preprost za uporabo
in dostopen vedno in povsod z vsakega
računalnika oziroma naprave, od koder imate
v trenutku celoten pregled in možnost urejanja
vseh vaših podatkov.
Idealen je tudi za vodenje članstva, zaposlenih
in naročnikov, saj lahko z njim na z zakoni
skladen in popolnoma avtomatiziran način
urejate vse vaše osebne podatke.

Preberi več:
dominoserv.si/rešitve/poslovno/moduscorporate

040 842 313

servis@domdesign.si

Storitev nudi neomejeno število modulov za
urejanje, od financ, do vodenja projektov,
človeških virov, marketinških funkcij, možna
pa je tudi nadgradnja po meri, ki omogoča
neomejene možnosti. Za brezhibno delovanje
pa skrbi vestna naročniška podpora.
Preko sistema je mogoče enostavno urejati
tudi vašo obstoječo Domino spletno stran. V
trenutku lahko objavljate ažurne vsebine in
obvestila na vseh svojih platformah.
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» Zmanjšanje stroškov in
povečanje rezultatov

Naročila
in informacije

Spletni poslovni sistem Modus je idealna
rešitev za avtomatizacijo procesov,
optimizacijo delovanja in digitalizacijo
podatkov vaše organizacije ali podjetja.
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Prisotnost
Podpora
Storitve
Stroškovna mesta

Podpora
(interval)

1

2

3

5

10

Lastna
poddomena

-

-

-

x

x

Center za
naročnike

-

-

-

-

x

Cena (€) / mesec

29,90

49,90

99,90

199,90

499,90

Storitev se plačuje na podlagi plačila za preteklo obdobje (mesečno / letno). Ponudba je veljavna od 4. 4. 2020. Pridržujemo
si pravico do spremembe paketov in cen.
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V ceno ni vključen 22,00 DDV.
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Integracija z obstoječo
spletno stranjo
Sistem Modus je možno enostavno integrirati
z vašo obstoječo Domino spletno stranjo,
tako da lahko oplemenitite vaše delovanje
in iz enega mesta kontrolirate vašo spletno
prisotnost.
Preko sistema lahko urejate vse vsebine
strani, dodajate ažurne informacije, obvestila,
v bazo pa se vpisujejo tudi e-pisma, spletna
povpraševanja in naročila.
Sistem vam lahko namestimo na poddomeno
vaše obstoječe spletne strani (npr. modus.
vasadomena.si)
Tipični integrirani moduli:
•
•
•
•
•

E-pisma
Kontaktni obrazec
Spletna naročila
Obvestila
Oglasi

Najnovejše tehnologije
Sistem modus je zgrajen na spletni tehnologiji
DominoCMS, ki omogoča obnašanje sistema
kot aplikacije zaradi česa je delovanje
svetlobno hitro, natančno in brezhibno. Sistem
je možno uporabljati na vseh napravah,
predvsem hitro pa deluje tudi na mobilnih
napravah. Tehnologije omogočajo sistemu
nenehno nadgrajevanje, zaradi česa bo
uporabniška izkušnja s časoma vedno boljša.

Neomejene možnosti
V kolikor vam paketne možnosti niso
dovolj, lahko sistem nadgradimo po meri z
funkcionalnostmi za vašo specifično branžo ali
poslovni model. Sistem lahko nadgradimo z
možnostmi sistemov kot so CRM, ERP, WMS,
itd., povezujemo ga lahko z drugimi sistemi,
hkrati pa lahko omogočimo komunikacijo
s fizičnimi napravami v primeru nadzora
delovnih procesov.

Naročniška nadzorna plošča
V sklopu sistema je možno izvesti tudi stran za
naročnike skozi katero lahko vašim naročnikom
omogočate pregled in izpis njihovih računov,
projektov, ponudb in urejanje lastnih podatkov.

Za vse je možna tudi izdelava posebne mobilne
aplikacije, ki je lahko namenjena komunikaciji z
vašimi naročniki, ali pa za izvajanje naprednih
funkcij, meritev ali npr. skeniranja proizvodov,
itd.

Sistem je možno prirediti po meri in
naročnikom omogočati najrazličnejše možnosti
urejanja, kot so izvedba naročil, ki prihajajo
direktno v vaš osnovni sistem.
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Primer: prijava.vasadomena.si

