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PREDSTAVITEV

ABC skupinskega dela (7. del)

Pridobite 25 minut vsak dan!
.. Kako nekaterim to uspe? ..

lo, če bi vsi sodelujoči imeli vedno pri roki vse
potrebne informacije v zvezi z dosedanjim delom sodelavcev in trenutnim stanjem nalog.

V nekaterih podjetjih že pridobijo 25
minut. Vsak dan, zadnjih šest let.

Kako jim to uspe?
Uporabljajo program Manto Insight, ki vsebuje:
• dokumentni sistem,
• spremljanje zadolžitev in projektno vodenje,
• upravljanje odnosov s strankami (CRM) in
• je integriran s finančno računovodskimi
programi.
Več o programu in njegovi uspešni uporabi v
podjetjih si preberite na www.manto.net.
In seveda ne spreglejte spodaj opisane
priložnosti v juliju in avgustu. 
(P.R.)

Bralci Računalniških novic boste prihranili 20 % denarja in pridobili 25 minut.

Nekaterim to že uspeva. Vsak dan, zadnjih 6 let.

Porabite preveč časa za iskanje
dokumentov po disku, fasciklih in omarah?
Pri vsakem delu kar naprej shranjujemo in
iščemo e-pošto, vse mogoče datoteke in papirnate dokumente.
Preprosto se ne zavedamo, da če seštejemo vse
porabljene minute čez dan, se ta vsota že v
mesecu dni meri v dnevih.

Nimate pregleda nad stanjem zadolžitev
in projektov v podjetju?
V praksi so te informacije v vseh mogočih ob-

likah: na papirju, v e-pošti sodelavca, v naših
datotekah, v glavi sodelavca. Zato kar naprej
izgubljamo čas, da pridobimo te informacije.

Želite prihraniti čas pri vašem delu in
uspešno voditi projekte?
Dobro veste, da bi lahko prihranili čas, če bi lahko
na hitro pregledali vso korespondenco na določeni
nalogi oziroma z določeno osebo. In tako hitro ter
uspešno rešili telefonski klic ali izpeljali sestanek.
Poleg časa bi si prihranili tudi jezo, ki nas sicer
prevzame, ko nikakor ne najdemo dokumenta,
ki smo ga še pred nekaj dnevi brali.
Delo na nalogah in projektih bi uspešneje poteka-

Samo do 31. 8. 2010
Priložnost izkoristite tako, da nas v juliju ali
avgustu povabite, da vam predstavimo
delo s programom Manto Insight. Tako se
boste najprej prepričali, da v resnici lahko
vsak v podjetju prihrani 25 minut na dan.
Če se nato najkasneje do 15. 9. odločite
za nakup, boste prihranili kar petino
denarja.
Dogovorite se za termin:
• pokličite na številko 02/330 51 80 ali
• pišite nam na info@manto.net.

Bodite tudi vi
med učinkovitimi podjetji.
Manto, d. o. o.
spletni naslov: www.manto.net
e-pošta: info@manto.net
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