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Szanowny dostawco usług.
Chcielibyśmy zainteresować Państwa
unikalnym rozwiązaniem informatycznym,
które umożliwia abonentom usług
kontrolę stanu swoich rozliczeń
ze wszystkimi dostawcami
w jednej aplikacji mobilnej.

Przeciętny abonent Państwa usług, ma do opłacenia prócz
należności na rzecz Państwa również kilka lub kilkanaście innych
rachunków.
Każdy z dostawców przesyła mu informacje w inny sposób, w innych
terminach, inaczej sformatowane. Wielu z dostawców posiada
panele www, inni ograniczają się do wysyłki faktur pocztą mailową
lub tradycyjną. Abonent tonie więc w morzu loginów, haseł, skrzynek
pocztowych, powiadomień emailowych i smsowych.
Jak często Państwa konsultanci słyszą: Ja faktury nie dostałem; Ja
już nie mam tej skrzynki emailowej; Byłem na wakacjach może
rachunek
wypadł
ze
skrzynki
w
płocie;
itd.
itp.
Jak często wysyłają Państwo swoim klientom wezwania do zapłaty?
Jakie koszty ponosicie Państwo aby skutecznie dostarczyć klientowi
informacje o swoich należnościach?
A gdyby dać abonentom możliwość kontroli wszystkich swoich
rozliczeń w jednej mobilnej aplikacji w ich własnym telefonie?
eBOK24 to usługa, która powstała aby poprawić terminowość zapłat
należności na rzecz dostawców usług poprzez udostępnienie
abonentom dodatkowego, wygodnego kanału informowania o ich
zobowiązaniach. Dodatkowo eBOK24 pozwala na szybkie i
skuteczne wysyłanie abonentom spersonalizowanych powiadomień
technicznych, marketingowych lub z dziedziny public relations.
Zapraszamy do kontaktu z nami, chętnie zaprezentujemy eBOK24 w
działaniu oraz przedstawimy szczegóły techniczne.

Współpraca z eBOK24
może przynieść Państwu tylko korzyści.

http://www.ebok24.com

Witaj na platformie
usług elektronicznych
dla firm, instytucji i
organizacji.

Jakie korzyści daje takie rozwiązanie?
Po pierwsze, niższe koszty.
Aplikacje dostępne jako usługi opierają się na opłatach czynszowych, a zatem nie
występują tu opłaty licencyjne. Nasz klient nie ponosi również kosztów zakupu i
utrzymania infrastruktury, nie musi zatrudniać informatyków, nie potrzebuje płacić za
szkolenia dla swojego personelu. Poza opłatą czynszową nasz klient nie ponosi z
tytułu korzystania z usługi żadnych dodatkowych kosztów, to komfortowa sytuacja
przy budżetowaniu rocznym i przewidywaniu wydatków.

Dataonline to dostawca oprogramowania w formie usług
elektronicznych. Specjalizujemy się w programowaniu systemów
zarządzania bazami danych i oprogramowaniu komunikacyjnym. Działamy
także na polu aplikacji mobilnych w tych dwóch specjalizacjach.

Po drugie, łatwość obsługi.

Stworzyliśmy i rozwijamy platformę usług elektronicznych, na której
osadzone są nasze autorskie aplikacje internetowe przeznaczone dla firm,
instytucji i organizacji. Dzięki niej możemy zaproponować naszym klientom
rozwiązywanie ich potrzeb w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych
w nowoczesny, szybki i przystępny cenowo sposób.

Po trzecie, bezpieczeństwo danych i aktualność oprogramowania.

Jak działa platforma usług elektronicznych?
Firma X korzystająca z platformy ma na DATAONLINE swoje konto,
a każda aplikacja, z której korzysta ta firma jest usługą udostępnioną dla
tego konta. Każde konto ma również użytkowników, którzy są pracownikami
wspomnianej wcześniej firmy X.
Jeśli zatem firma X potrzebuje aplikacji internetowej np. w celu rozliczania
swoich klientów lub dowolnym innym celu wówczas DATAONLINE
przygotowuje i udostępnia dla niej stosowne oprogramowanie na platformie
usług elektronicznych.
Z technicznego punktu widzenia platforma DATAONLINE to
infrastruktura sprzętowa, bazy danych, moduły komunikacyjne i
najważniejsze: zbiór bibliotek wykorzystywanych przy budowie aplikacji.
Takie funkcjonalności jak tworzenie raportów, powiadomienia SMS i EMAIL,
komunikacja API, elementy budowania formularzy i wiele innych
fragmentów aplikacji korzysta z naszych autorskich, gotowych klas solidnie
przetestowanych i sprawdzonych w praktyce.

Platforma dostępna jest z każdego komputera lub innego urządzenia końcowego
(tablet, telefon, nawet smartTV) - w każdym czasie i w każdym miejscu, które ma
dostęp do sieci internet. Jedyny warunek to zainstalowana przeglądarka internetowa
na urządzeniu końcowym.
Firma korzystająca z aplikacji nie martwi się o fizyczne i wirtualne zabezpieczenie
serwerów, nie ma obawy, że sprzęt zawiedzie, ulegnie zniszczeniu na skutek pożaru
lub zalania, zostanie skradziony a nawet, że zestarzeje się technologicznie i trzeba
będzie wydać pieniądze na nowe urządzenia. Nie obawia się również wzrostu
obciążenia serwerów związanych np. ze zwiększeniem liczby użytkowników. Firma,
która nam zaufała nie musi myśleć o kopiach bezpieczeństwa, testować ich
skuteczności i sprawdzać integralność. Nie poświęca czasu na aktualizacje
oprogramowania bo DATAONLINE dba aby spełniało ono wszystkie potrzeby
korzystającego. Nieustannie ulepszamy i rozwijamy nasze usługi aby nasi klienci
pozostali z nami jak najdłużej.

Po czwarte,
zgodność z polskim i unijnym prawem o ochronie danych osobowych.
Decydując się na wykorzystanie platformy usługowej DATAONLINE załatwiasz
jedną decyzją przynajmniej połowę problemów związanych z wymaganiami RODO.
Wszystkie nasze usługi, które przetwarzają dane osobowe zapewniają
bezpieczeństwo i poufność przechowywania, animizację, prawo do bycia
zapomnianym, wgląd i możliwość poprawienia danych osobom, których dane
dotyczą. Do usług proponujemy gotowe regulaminy. Mamy przygotowane procedury
na każde działanie związane z obsługą powierzonych nam danych.

Po piąte, idealne dopasowanie.
Na końcu wspomnijmy jeszcze, że usługi na DATAONLINE są przygotowywane
specjalnie dla Ciebie, nie ma mowy o kompromisach, dostajesz dokładnie to co jest
Ci potrzebne. Dzięki temu otrzymujesz skuteczne a zarazem proste w obsłudze
narzędzie, które łatwo i szybko zrozumie każdy twój pracownik.

Na platformie DATAONLINE
jest miejsce również dla Ciebie.

Każda firma jest inna, często działa w oparciu o wieloletnie
sprawdzone schematy organizacyjne. Wybór gotowych programów
komputerowych wymusza na przedsiębiorstwie nie zawsze korzystne
kompromisy, zaburza z takim trudem osiągnięty optymalny rytm pracy,
angażuje potężne zasoby ludzkie i finansowe we wdrożenie
niedopasowanych idealnie rozwiązań informatycznych.

Dopasuj aplikacje do siebie, a nie siebie do aplikacji.
Alternatywą dla takiego podejścia jest stworzenie oprogramowania
zaprojektowanego "na miarę". Jednak takie rozwiązanie jest zazwyczaj
drogie, wymaga sporo czasu na przygotowanie oprogramowania, czasem
przy małych projektach jest obarczone ryzykiem braku należytego wsparcia
technicznego i gwarancji rozwoju. Lekiem na wszystkie te wady jest właśnie
platforma usług elektronicznych DATAONLINE. Projekt powstaje szybko
dzięki zastosowaniu gotowych fragmentów oprogramowania a nawet całych
podprogramów. Dzięki skróceniu czasu pracy koszt projektu jest oczywiście
znacznie mniejszy, a usługowy model użytkowania oprogramowania
sprawia, że stać cię na idealnie dopasowany program. Nie musisz martwić
się również o wsparcie i rozwój, DATAONLINE gwarantuje obie te rzeczy
nawet przy niewielkich projektach.
Oczywiście ta droga nie zawsze jest właściwa, ale zawsze warto ją
rozważyć. My uczciwie doradzimy Ci jakie rozwiązanie przyniesie Tobie
najwięcej korzyści.

telefon
email
internet

728 370 518 lub 501 565 200
biuro@dataonline.pl
https://www.dataonline.pl

