PREDSTAVITEV

Programske rešitve Medic
..Programske aplikacije podjetja Medic Team temeljijo na dolgoletnih
izkušnjah razvijalcev in uporabnikov programske opreme. Njihova
želja je razviti programsko okolje, v katerem je delo enostavno, hitro,
zanesljivo in prijazno uporabniku..
Vse Medicove programske rešitve so razvite
z orodjem Delphi ter uporabljajo SQL bazo.
Takšna platforma omogoča fleksibilen razvoj glede na želje uporabnika in kakovostno
delo s programsko opremo. Mi smo si
ogledali nekaj najbolj priljubljenih Medic
programov, opisani so v spodnjih vrsticah.

naravnana. Program je prirejen tudi za
elektronsko poslovanje, omogoča pa
kopico funkcij, kot so prejem in izdaja
blaga, rezervacije, kalkulacije, predračuni,
dobavnice, prenosnice, naročila, računi,
spremembe cene, pregled zalog, inventura
- skratka vse, kar se od takšnega programa
pričakuje. Omogočena sta tudi uvoz in izvoz
podatkov iz/v različne formate, program pa
uporabniku lahko postreže še s številnimi
statističnimi pregledi in izpisi dokumentov
po meri podjetja. Poslovanje je bistveno bolj
enostavno s programom i-Prodaja.

DDV 2005

Servis 2006
Program i-Servis prinaša urejenost in
preglednost v servisno okolje podjetja.
Z omenjenim programom namreč lahko
spremljamo vsa dogajanja v servisu, blago,
zalog, delovne naloge. V vsakem trenutku
vemo, kakšna sta stanje in zgodovina popravil, program podpira serijske številke in
črtno kodo. Omogočeno je iskanje po vseh
kriterijih, zato nam nobena stvar ne ostane
skrita, oziroma jo težko spregledamo.

Če vas vsako leto znova muči oddajanje dohodniske napovedi, si omislite pomočnika.
S programom DDV 2005, ki vsebuje knjigo
za vodenje prejetih in izdanih računov, bo
obračun davka na dodano vrednost postal
manjše zlo. Program seveda omogoča tudi
uvoz in izvoz podatkov iz/v različne vire.

Nova dimenzija v poslovanju pa je pripenjanje elektronskih dokumentov v programih.
Te lahko v vsakem trenutku poiščemo,
pošljemo po e-pošti ali izpišemo nazaj na
papir. Tako si lahko enostavno uredimo arhiv, poslovanje pa naredimo hitrejše in bolj
racionalno. Za vsak dokument v programu
si lahko ustvarimo neomejeno različico
predogledov in izpisov, ki jih pošljemo na
papir ali pošljemo v splet do želenega
uporabnika tega dokumenta.

Kratica GK predstavlja glavno knjigo s
saldakonti. S pomočjo tega programa hitro
najdete odprte postavke, zapirate konte ...
Program podpira prehod v novo leto, omogočeni sta analitična in sintetična bilanca.

Biro 2006

Programski paket i-Prodaja je namenjen
podjetjem, katerih dejavnost je trgovinsko

Program Biro 2006 premore vse funkcije
v zgornjih vrsticah opisanih programov,

Ra~unalni{ke novice

dodaja pa še module, kot so knjiga dogodkov, blagajna, zapisnik ... Skratka gre
za popolno programsko rešitev za vodenje
poslovanja, ki omogoča veliko možnosti
uvoza in izvoza podatkov, podpira črtno
kodo in serijske številke in je izjemno prilagodljiva za večino podjetij.

GK 2005

Prodaja 2006
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Inteligenca v programski opremi,
ki vam naredi poslovno življenje lažje.

Z rešitvami Medic bo vaše poslovanje prešlo v drugo dimenzijo.
(P.R.)
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