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informacijskih storitev tako
za poslovne uporabnike kot
tudi za goste.

»V lanskem letu smo izvedli
rekonstrukcijo večjega kartonskega stroja. Dejansko

pomembno mesto. ADD sodeluje s ponudnikom HewlettPackard, d. o. o., ki z družino produktov HP networking pokriva
vse elemente aktivne in druge mrežne opreme.

Poslovanje ni bilo še
nikoli tako prijazno
V podjetju Pronet iz
Kranja so oblikovali rešitev, ki intuitivno razume
sodobno poslovanje. Še
več, v rešitev ProGRAM
vgrajena umetna inteligenca lahko prevzame
tudi vlogo poslovnega
svetovalca in podjetnika
ne obremenjuje z
računovodstvom.
Podjetjem, ki nimajo
svojega računovodstva,
ProGRAM ponuja odlično
evidenco poslovnih dogodkov, saj jim sproti sporoča
informacije o neplačnikih,
poravnavi obveznosti ter
omogoča redno spremljanje
denarnega toka in stroškov
po posameznih kategorijah.
Bilanci stanja in uspeha sta
tako kot drugi kazalniki poslovanja na vpogled v vsakem
trenutku. ProGRAM je idealna rešitev tudi za samostojne
in male podjetnike, ki morajo
poskrbeti le za izdajo računov, knjiženje, bilance in računovodski nasveti pa sodijo
med opravila ProGRAM-a.

Pogovor s ProGRAM-om
Vgrajena poslovna inteligenca omogoča komuniciranje v naravnem jeziku. Upo-
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ProGRAM ima sposobnost razumevanja in podjetniku lahko
hitro odgovori na vprašanja.
rabnikom je namreč vedno
na voljo virtualni računovodski asistent, ki ne obvlada le
razlage posameznih funkcij,
temveč zna besedilna vprašanja spremeniti v ustrezne
poizvedbe in jih predstaviti
v primerni obliki – kot poročilo, graf ali odgovor. ProGRAM, ki ima sposobnost
razumevanja, podjetniku
lahko hitro odgovori na vprašanja, kot sta »Katere račune je treba plačati danes?«
in »Kakšna je obveznost za
davek ta mesec?«.

Rešitev iz oblaka za
učinkovitejše poslovanje
Podjetnik lahko svoje

poslovanje spremlja tudi na
telefonu ali tablici – kjerkoli in kadarkoli. Podjetje
ne potrebuje drage strojne
opreme, odpadejo pa tudi
stroški za nakup programskih licenc. ProGRAM je
na voljo v več različicah, od
preprostejše, namenjene
samostojnim podjetnikom
in malim podjetjem, do
zahtevnejše za podjetja, ki
sama vodijo računovodstvo,
ter posebne različice, namenjene računovodskim servisom in zavodom. V podjetju
PRONET so poskrbeli še za
posebno ugodno ponudbo,
namenjeno podjetnikom
začetnikom.
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