
Предлагаме Ви един изключителен начин за комуникация с вашите 
клиенти – система за он-лайн  проверка на цени, наличности, 
поръчки на стоки и обмен на документи - Moneta eShop .

Е-бизнес управлението Ви помага да спестите време и 
пари от комуникационния процес с клиентите и 
подобрява качеството на обслужване. Решението за 
електронна търговия  предоставя нови възможности, 
които помагат за разширяване на пазарния дял и 
подобряват финансовите показатели.
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За потребителите:
Възможност за преглед на история на 
издадени документи, като поръчки, 
продажби, плащания и др. 

Бърза и лесна проверка на наличности 
и цени.

Възможност за търсене по различни 
критерии.

Възможност за импорт на поръчки от 
файл и експорт на издадени от 
доставчика документи.

Проверка на текущи задължения и 
падежи за плащане.

Ползи от интегрирането на 
системата Moneta eShop:

С използването на решението, лесно можете 
да намерите както нови търговски 
партньори, така и да посрещнете нуждите 
от промени на настоящите.

За компанията:
Възможност за интегриране на Moneta 
eShop към сайта на фирмата

Възможност за дефиниране на ралични 
права и нива на достъп за потребителите на 
системата.

Комуникацията с клиентите и партньорите 
се подобрява, ускорява и става по-
резултатна.

С правилното организиране и 
възможностите на софтуера се спестяват 
ценни ресурси и време

С  намаляване на ръчната обработка на 
данни се намалява и възможността за 
допускане на грешки.

Вашата компания е отворена за работа с 
клиенти 24 часа 7 дни в седмицата.
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За  нас
От самото си създаване до днес Иновасис ООД  винаги се е стремяла да изгражда 
дългосрочни и ползотворни взаимоотношения с всички свои  партньори. Ние в Иновасис 
вярваме, че предлаганите от нас гъвкави и иновативни решения помагат на нашите 
клиенти да се фокусират върху развитието на собствения си бизнес, както и в това, че 
нашият бизнес се разраства успешно само с помощта на партньорството по между ни.

Екипът ни от висококвалифицирани специалисти работи усърдно за да посрещне 
нарастващото търсене на информационни решения, както и да осигури бърза и 
компетентна поддръжка на нашите клиенти по време и след завършване на даден проект.

Контакти с фирмата

Иновасис ООД

бул. „Черни връх” 46, ап. 19
1407 София
България

Телефон: + 359 2 962 50 31 
Мобилен: + 359 889 498 499 
Skype: innovasys-bg 
Е-Поща: office@innovasys-bg.com 
Интернет: www.innovasys-bg.com 
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