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PREDSTAVITEV

Ste pripravljeni na davčne blagajne?

Davčne blagajne po meri že za 89 evrov
..Ustanovitev podjetja Matrica net, d. o. o., sega v leto 2001 in se lahko pohvali s 14 leti izkušenj s področja programiranja, servisiranja
računalniške opreme in urejanja spletnih trgovin..

Skozi vsa ta leta so skupaj s tehnologijo napredovali tudi pri podjetju Matrica net, d. o. o., in si s strokovnimi predavanji in izpopolnjevanji pridobili
še več znanja, še več izkušenj. Tako se lahko pohvalijo s funkcionalnostjo,
preglednostjo in uporabnostjo svojih programov in tudi z moderno vizualno podobo. Kakovost programov, ki jih ponujajo, je skupaj z vizualno
podobo oblikovana tako, da se prilega tako starejši tehnologiji kot tudi
novodobnim tehnološkim napredkom, kot so prenosniki, tablični
računalniki, dlančniki in telefoni z zaslonom na dotik.
Podjetje stremi k temu, da strankam nudi najboljše. Zato so njihovi programi zasnovani na podlagi potreb strank, hkrati pa delujejo v skladu s slovensko zakonodajo. Tako strankam ni treba skrbeti za kakršnekoli nevšečnosti
s strani zakonodaje in tudi ne za samo uporabo programa, saj je preprosto
oblikovan in razumljiv prav vsem, tudi tistim, ki jim znanje s področja
računalništva ni (precej) blizu. Njihov odnos do strank je strokoven, vendar
kljub temu prilagodljiv glede na stopnjo znanja posameznika.

Na podlagi opravljenih analiz lahko trdimo, da sodijo pod sam vrh kar se
tiče kakovosti in ugodne cene tako samega programa kot tudi drugih storitev podjetja.

K najbolj prodajnim paketom za različne gostinske in maloprodajne dejavnosti ponujajo tudi širok spekter namenskih programov za cvetličarje, mesarje, zlatarje, kozmetiko in nego, menze, veleprodajo, servis in proizvodnjo.
Vsi programi delujejo v povezavi z njihovim računovodskim paketom, prav tako pa lahko ponudijo izvoz podatkov poslovanja v druge računovodske rešitve.

Programiranje po meri

Vizija podjetja

Poskrbijo pa tudi za zahtevnejše stranke, ki jim omogočajo prilagoditve
programa po njihovih zahtevah in željah oziroma individualni pristop k
doseganju njihovih ciljev.
Za še boljše in bolj pregledno upravljanje vašega dela vam podjetje
ponuja sklop programskih paketov, ki se razlikujejo po svoji namembnosti in uporabnosti.

»Vizija podjetja nuditi strankam najboljše je že 14 let več kot uspešna. Tudi v prihodnje se bomo trudili, da bomo skupaj ustvarjali boljši, enostavnejši svet na
področju programske opreme in se skupaj z vami izpopolnili ter še izboljšali,
saj v današnjem času, v času zaslonov na dotik, daljinskega naročanja in druge
napredne tehnologije preprosto rastemo z vami,« nam je z nekaj besedami
povedal direktor podjetja Matrica net, d. o. o., g. Sebastjan Bregar.
(P.R.)
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