Rozwijaj swój biznes
z enova365!
enova365 to oprogramowanie ERP tworzone
i rozwijane przez polskich ekspertów:

oprogramowanie
dopasowane
do Twoich potrzeb

ERP zgodny z aktualnymi przepisami kadrowymi, księgowymi
oraz gospodarczymi,
system zaprojektowany w oparciu o nowości technologiczne
i sprawdzone trendy,
stały dostęp do nowych funkcji. Dbamy o aktualizacje systemu,
które wprowadzają najnowsze rozwiązania oraz usprawnienia.

integracja
z innymi aplikacjami

Co wyróżnia enova365 od innych ERP?
możliwość korzystania z różnych urządzeń w obrębie tej samej
bazy danych oraz na dedykowanych interface,
szerokie możliwości integracji z zewnętrznymi systemami
(EDI, API oraz autorskie rozwiązanie enova365 Integrator),

łatwa
rozbudowa

łatwość przenoszenia danych z arkusza kalkulacyjnego
MS Excel do enova365,
rozbudowane platformy komunikacyjne dedykowane różnym
grupom użytkowników:
Pulpit kierownika,
Pulpit pracownika,

płacisz tylko
za obszary,
których chcesz
używać

Pulpit kontrahenta dla transakcji B2B,
Pulpit dla Biura Rachunkowego.
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enova365 wzmacnia firmę i rośnie razem z nią
Oprogramowanie enova365 dostępne jest
w trzech wariantach funkcjonalnych:
wersja srebrna dla mikro i małych firm,
wersja złota dla małych i średnich firm,
wersja platynowa dla średnich
i dużych firm oraz korporacji.

Takie rozwiązanie pomaga odwzorować
zapotrzebowanie Twojego przedsiębiorstwa.
Wraz z rozwojem firmy, z łatwością możesz
rozwijać system oraz rozszerzać funkcjonalność,
przechodząc na wyższą wersję.

Przejście na wyższą wersję, to tylko koszt różnicy w cenie

Cztery twarze enova365
Opcja standard:

Opcja multi:
Wersja klasyczna,
okienkowa Windows
Forms skierowana
do miłośników
tradycyjnego
interface.
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Wersja webowa
(przeglądarkowa),
dla ceniących pracę
z dowolnego miejsca.
Dedykowana
użytkownikom
systemu operacyjnego
Windows, macOS,
Chrome OS.
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Aplikacja mobilna
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Aplikacja Android
Dedykowany mobilnym
przedsiębiorcom,
często korzystającym
ze smartfonów
z zainstalowanym
systemem operacyjnym
Android.

Rozwiązanie dla każdego
użytkownika urządzeń
dotykowych z systemem
Windows 8.1 lub
Windows 10.

Korzyści z użytkowania enova365 multi:

stały dostęp
do danych

zdalna
komunikacja
z firmą

samoobsługa
pracownicza

efektywne
wykorzystywanie
pracy zdalnej

szybszy czas
obiegu
informacji

przyspieszenie
cyklu
sprzedaży

