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Skræddersyet
Vinduespudsersystem

Står du og mangler et vinduespudsersystem, som erstatning for overfyldte regneark og løse dokumenter?
Vores ”All in one” løsning dækker alle de behov du skulle
have indenfor vinduespudsersystemer.
Systemet skræddersyes til din virksomhed og viser i sidste
ende statestikker og kundehistorik. Overblikket over arbejdsopgaver bliver langt mere overskueligt.

Funktioner
Kundedatabase
Få overblikket over dine kunder
og vigtige informationer.
Her kan der oprettes både
gentagne forretninger og
engangsforretninger.

Overblik over rute
Den enkelte vinduespudser, kan
se sin rute på tablet eller mobiltelefon. Her kan man også
sætte status på de enkelte opgaver, som man er blevet tildelt.

Målrettet til jer
Systemet laver alt lige fra
arbejdssedler, postkassesedler
og så holdes der styr på 		
provisionssatser

Kundehistorik
Systemet har historik over tidligere forretninger og samarbejder
med kunder. .

Integreret økonomi
Få DoCleanIT integreret med dit
økonomisystem. Det er med til
at optimere og effektivisere hele
den daglige drift. Der er ingen
grund til at taste data 2 gange.

Statestikker
Statestikker er nødvendigt for at
navigere og danne overblik i et
konkurrencepræget marked.

Nem udfakturering
Systemet sender automatisk
informationer til dit økonomisystem, så fakturaer genereres automatisk. Det sparer tid fremfor
at skulle indtaste alt manuelt.

Support
Skulle der opstå problemer eller
forvirring, så står vi til rådighed
med vejledning og hjælp.

Vi ved du bliver tilfreds...

Når det skal gå stærkt i hverdagen, så er tiden vigtig. Jo
smartere det hele er sat op, desto mere overskueligt kører
den daglige drift. Overblikket man får med DoWhipeIT er
vigtigt i henhold til, at planlægge ruterne som vises i
Google Maps.
Du kan altid kontakte os for vejledning.

Comasys er et IT firma i Odense med 14 års erfaring, og kunder rundt i hele Danmark.
Vi, som virksomhed, forhandler og udvikler IT systemer, som er browserbaseret. Vores mål er, at
programmere de bedste software-løsninger, hvor
kunden sparer tid og penge i deres hverdag.
Vi stræber efter at skabe disse “All in one”
løsninger, for at samle tingene et sted. Det
lykkedes igennem kontinuerligt udvikling og
effektiv databehandling.
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