CarWash Manager PRO

TM

Jauna lietotne, kas maksimāli palielina jusu ieņēmumus!

ĒRTĀKAI
KONTROLEI UN
OPTIMIZĀCIJAI!

Now on

Available on the

www.ehrle.com

Jūsu jaunais CarWash pārvaldnieks PRO

TM

(Mobilais telefons) pieejams 24 stundas diennaktī - 7 dienas nedēļā kontrolei, uzraudzībai un novērtēšanai!
Jaunais Ehrle App CarWash pārvaldnieks sāk darboties,
kad stāvokļa uzraugs ir sasniedzis savus limitus.
Iepazīsties ar jaunajām papildu funkcijām jūsu
Automazgātavas darbības uzraudzībai, kontrolei un
novērtēšanai. Jaunā lietojumprogramma ir novatoriska
stāvokļa uzraudzības uzlabošana jebkurā laikā un vietā
24 stundas diennaktī.
Neapšaubāmi, jauna, lieliska grafikas saskarsme ir optimizēta
jūsu viedtālrunim un planšetdatoram. Tas piedāvā izcilas diagrammas un statistiku, kas ļauj ātri pielāgot un nekavējoties
optimizēt jūsu sistēmu praktiski jebkurā parametrā.

Izstrādājot jauno lietotni, papildus galvenajam tematam esam
uzsvēruši augsto līmeni, kā arī augstu lietotājdraudzīguma
līmeni:
TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA
FAKTU PĀRSKATĪŠANA
DATU ANALĪZE
IENĀKUMU OPTIMIZĒŠANA

Piemēram, pārdošanas, patēriņa un aizpildīšanas līmeņu
analīzes vai informāciju par apkopi vai lietotāja uzvedību:
Ehrle CarWash Pārvaldnieks vienmēr atrodas jūsu pusē un
vienmēr ir gatavs paaugstināt jūsu ieņēmumus!
Jaunais Ehrle Automazgātavas pārvaldnieks.
Nopērc licenci tagad un gūsti peļņu!

Sistēmas
prasības:
aktivizēts eWON,
interneta
piekļuve /
savienojums
Pieejams:
No 2018.
gada jūlija

TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA

FAKTU PĀRSKATĪŠANA

Neatkarīgi no tā, vai Džims, Džeina vai Džonatans, individuālo funkciju piekļuves tiesības var
definēt katram darbiniekam atsevišķi.

Ātri noskaidrot, kas notiek, var sākumlapā
sadaļās: pārdošana, laika apstākļi, darba
stundas un statuss

DATU ANALĪZE

IENĀKUMU OPTIMIZĒŠANA

Piemēram, ar tiešo piekļuvi patēriņa vērtībām,
protams, par jebkuru vēlamo periodu.

Ķīmijas padeves precizēšana, lai optimizētu
ienākumus un patēriņu.

www.ehrle.com

Labāka kontrole. Ātrāka reakcija. Lielāki panākumi!
Jaunā novatoriskā lietojumprogramma kā
pierādīta stāvokļa novērošanas novatoriska
paplašināšanas stadija, gatava lietošanai jebkurā
vietā un vienmēr.
Papildu funkcijas biznesa / ekonomiskajai
uzraudzībai, ienākumu optimizācijai un jūsu
Automazgātavas novērtēšanai.
Lieliska grafikas saskarsme ar izcilām
diagrammām un statistiku.
Iespēja nekavējoties pielāgot vai mainīt gandrīz
visus parametrus.
Pieprasiet licenci tūlīt: app@ehrle.com
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