
OD 01. 02. DO 31. 03. 2019

CESTA K VYŠŠÍM
STANDARDŮM

ZAKÁZKOVÝ  A  FAKTURAČNÍ  SYSTÉM
PRO  PROFESIONÁLNÍ  VEDENÍ  AUTOSERVISU

IC Offi ce je moderní systém, který šetří čas, zlepšuje obraz fi rmy a je 
v souladu s nutnou legislativou ČR. Určený pro vedení servisu z pohledu 
aktuálních zakázek, historie, skladu a prostě všeho, co dobře fungující 
autoservis potřebuje. Zároveň obsahuje všechny účetní a obchodní 
nástroje jako jsou nabídky, fakturace, pokladny atd.
 

 komplexní  vedení a detailní  př ehled o Vaš em autoservisu
 ž á dná  poč á teč ní  investice
 jednoduchý, př ehledný, intuitivní a vysoce bezpeč ný
 on-line systé m bez nutnosti instalace programu

 řízení fi rmy on-line - dostupnost i z mobilu č i tabletu
 ř eš ení zá konných povinností
  Ochrana osobní ch ú dajů  (GDPR)
  Elektronická  evidence trž eb (EET)

ic-offi ce.eu
icoffi cecz@intercars.eu

hot-line: 703 144 121

evidence  zákazníkůevidence  zákazníků
evidence zakázek

generování a evidence faktur
individuální karty klientů

kompletní přehledy a historie
rychlé vyhledávání

pokladna / EETpokladna / EET
příjem a výdej hotovosti

příjmové a výdajové doklady
měsíční přehledy

export do účetních programů
EET na pokladních dokladech

přehledypřehledy
vytvořené zakázky
vystavené faktury

faktury po splatnosti
pokladní kniha

pohyby na skladě
a další

výhodyvýhody
online přístup

vlastní formuláře
faktury s logem a razítkem fi rmy

tisk a export do PDF
zasílání SMS a e-mailů

kompatibilní s tablety a telefony

skladysklady
importy dodacích listů ze systému Inter Cars
sledování skladových zásob
kontrola položek
libovolný počet položek a skladů
příjemky u položek skladů
pneumatiky

kalendářkalendář
termíny zakázek
termíny porad
plánování schůzek
plánování služeb

bezpečnost  dat / GDPRbezpečnost  dat / GDPR
ochrana osobních údajů (GDPR)
certifi kace SSL
zálohování dat

cenacena
ZDARMA nebo 470 Kč / měsíc bez DPH
aktualizace a podpora ZDARMA
30-denní zkušební verze ZDARMA

Abyste měli Vaše podnikání pod kontrolou!

TOP funkce, které Vám zjednoduší podnikání!

INTERCARS.CZ


