Automatizálja üzleti folyamatait az

INNOWAIRTM
Kereskedelmi és Vállalatirányítási Rendszerrel
Az INNOWAIR™ Kereskedelmi és Vállalatirányítási Rendszer azzal a céllal jött létre, hogy a jelen korszerű technológiáit ötvözve, és az internet adta lehetőségeket kiaknázva, új felhasználói
felületet, könnyen áttekinthető és érthető, valamint a belső ügyvitelt jobban átláthatóbbá tevő
rendszert alkosson.
Az INNOWAIR™ Rendszer egy költséghatékony megoldás, amely kifejezetten a mikro, kis- és
középméretű vállalkozások igényei alapján készült. A rendszer használatával a vállalkozások növelhetik termelékenységüket anélkül, hogy napi üzletmenetüket számottevően módosítaniuk kellene.

Integrált funkcionalitást biztosít a kereskedelem, ellátási lánc menedzsment, termelés, tervezés, ügyfélkapcsolat kezelés
és eBusiness területeken.
A rendszerben lévő üzleti, pénzügyi, és logisztikai
információk mindig valós idejű, teljes képet nyújtanak a felhasználók számára. Az  integrált működésnek köszönhetően a
vállalkozás folyamatai áttekinthetővé válnak, megszűnik a dupla
adatbevitel, és csökkenthető a párhuzamos folyamatok száma.
IML Interaktív Kft.

A rendszer minden olyan funkciót tartalmaz, mely szükséges lehet mikro, kis- és középvállalkozások működésének támogatásához, ügyviteli feladatainak hatékony ellátásához.
A funkciók összhangban vannak cége WEB oldalának tartalmi megjelenésével, valamint közvetlenül (interneten keresztül) képesek kiszolgálni vállalkozása kereskedelmi tevékenységét Vállalati
Portál vagy WEB áruház modulja segítségével.
Hatékony támogatatást nyújt a helyileg távol eső telephelyek közötti direkt kommunikáció támogatásában (belső üzenetek felhasználók között, hibabejelentések kezelése, levelek, csatolt
anyagok, SMS küldése, chat, video-chat, video-konferencia).
Lehetőséget biztosít mobil munka támogatásában PDA (okos telefon – GSM hálózat) eszközök
felhasználásával.

A rendszer megfelel az elektronikus
fizetéssel kapcsolatosan kötelezően előírt
követelményeknek, így ügyfelei a WEB
áruházban megrendelt termékei ellenértékét,
akár bankkártyás fizetési móddal is ki tudják
egyenlíteni.
Az elektronikus számlázás, dokumentumkezelés
folyamatát is teljes körűen támogatja, valamint cégünk
kapcsolatban áll olyan EDI szolgáltatókkal, mely szolgáltatókhoz rendszerünk direkt módon képes kapcsolódni, így
bármilyen elektronikus bizonylat továbbítását és fogadását integrált módon képes kezelni (pl.: TESCO bizonylat feldolgozása).
Az INNOWAIR™ Rendszer cége legjobb választása ahhoz, hogy
innovatív, korszerű és hatékony megoldást kapjon üzleti, gyártási folyamatai és kereskedelmi tevékenységei ellátásához.
IML Interaktív Kft. Integrált ügyviteli, vállatirányítási és egyedi alkalmazások fejlesztése

