Organizace práce: Spot?ebi?e 3.1

Spot?ebi?e 3.1

Program slouží k evidenci elektrických spot?ebi?? a ru?ního ná?adí a k zápis?m revizí dle ?SN 33 1600 ed. 2.

Hodnocení: Nehodnoceno
Cena
Prodejní cena790,00 K?
Sleva

Dotaz na produkt
VýrobceDavid Klimša

Popis
Program slouží k evidenci spot?ebi?? a ru?ního ná?adí a k zápis?m revizí dle ?SN 33 1600 ed. 2.
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zaheslovaný vstup
autentifikace uživatele do každého záznamu p?i jakékoli zm?n?
bude se vás snažit p?edb?hnout b?hem psaní
zná termíny z ?SN
zhodnotí velikost odporu ochranného vodi?e
hlídá termíny
NOV? (od 2011) také nástroje pro elektronickou distribuci
p?evod do PDF
certifikovaný elektronický podpis
doložka k distribuci souboru pro ty co nemají podpisový certifikát
Od nové verze (3.0)
podpora pro práci se ?te?kou ?árových kód? v?. nástroje pro tisk (vše pro to, abyste si mohli ?árové kódy tisknout sami...papíry, soft
pro tisk)..m?žete a nemusíte jet podle ?árových kód?, ob? varianty jsou stejn? dobré
podpora pro práci na TABLETU (s OS WINDOWS)...na míst? m?žete p?edat data a fertig, šlus, hotovo, doma jen pohodi?ka, koní?ky,
nohy na stole. Okamžit? uvidíte, které spot?ebi?e jste nenašli, nebo které jsou nové...už žádný chaos nebo polovi?atá, nedokon?ená
práce
zm?na uživatelského rozhraní...komfortní práce u PC nebo na tabletu v terénu
dlouho se srdí?kem vymýšleno a osobn? v praxi ov??eno...vychytané mouchy
Od verze (3.1)
Nová tisková sestava - tabulkové provedení se sumá?em v úvodu. V p?ípad? tisku na papír ideální...
Program je k dispozici v ?eské a slovenské verzi. Výb?r jazyka si zvolíte p?i instalaci programu.
Od 1.3.2016 se na www.kontrola.pro nabízí nová, originální jedine?ná služba:
V dnešní dob? plné manažer?, auditor? a dalších lidí toužící mít informace okamžit? k dispozici se na www.kontrola.pro nabízí služba,
která umož?uje získat z každého PC, tabletu nebo chytrého telefonu informace o konkrétním spot?ebi?i zrevidovaném v programu
SPOT?EBI?E.
Revizní technik pouze jedním kliknutím vytvo?í soubor s daty a pošle je mailem (nebo vloží p?es formulá? na www.kontrola.pro).
Revizní technik tuto službu levn? nakoupí a se ziskem prodá.
Revizní technik m?že díky této služb? vyhrát výb?rové ?ízení.
Více na www.kontrola.pro

Hodnocení
Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.
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