Tak działa
Program do twojego biura
•
•
•
•

IN-FORM przeznaczony do kompleksowego
zarządzania firmą
łatwy w obsłudze zorientowany
na procesy
zbudowany z modułów, zapewniający
dopasowanie do potrzeb twojej firmy
niezawodny i sprawdzony w praktyce
w każdym detalu

Opieka serwisowa dla Ciebie
•
•
•

•
•

bezpłatna analiza potrzeb oraz konsultacje
przed zakupem
pomoc techniczna w takim zakresie, jakiego
potrzebujesz lub oczekujesz
szkolenia i wdrożenia wykonywane przez
naszych pracowników, których miałeś okazję
poznać osobiście lub podczas rozmowy
telefonicznej
oferta usług serwisowych w przystępnych
cenach oraz łatwo dostępna infolinia pomocy
regularne aktualizacje oprogramowania
oraz Dni IN-FORMacyjne dla użytkowników,
organizowane w wielu miastach Polski

IN-Software Polska Sp. z o.o.
Ziębicka 25 60-164 Poznań
tel. +48 61 661-71-21

biuro@in-software.com

IN-Software
IN-Software Polska Sp. z o.o.
•
•
•
•

rozpoczęła działalność w 1997,
średniej wielkości firma z rodzinną atmosferą,
zarządzana przez właścicieli
główna siedziba w Poznaniu,
oddziały w Dreźnie i Poznaniu

Organizacja
•
•
•
•
•

ponad 65 pracowników
własny zespół programistów
własny system sprzedaży
własny zespół wdrożeniowców
własny oddział szkoleniowy

Obszar działania
•
•
•

firmy usługowe z branży budowlanej
małe firmy produkcyjne i przemysłowe
ponad 40 0000 użytkowników systemu w
Polsce i w Niemczech

na
Czekamy
tanie!
y
p
a
z
e
j
o
tw



Oferta usług serwisowych
Potrzebujesz szkolenia?
Chcę skorzystać ze szkolenia indywidualnego
prowadzonego przez konsultatna IN-Software u mnie
w firmie, aby dowiedzieć się, jak optymalnie pracować
na oprogramowaniu, które posiadam!
Dane kontaktowe konsultanta znajdziesz na stronie internetowej:

Szkolenie indywidualne to znacznie więcej niż potrzebuje.
Chętnie skorzystam ze szkolenia telefonicznego!
Zostaw nam wiadomość - oddzwonimy do Ciebie:

Chcę uczestniczyć razem z innymi użytkownikami w wydarzeniach,
żeby lepiej poznać możliwości programu i nauczyć się jego obsługi!
Informacje o terminach i miejscach organizowanych wydarzeń uzyskasz na
stronie internetowej lub kontaktując się z nami:

www.in-software.pl
hasło wyszukiwania:
„konsultant“

tel.: +48 61 661-71-25
fax: +48 61 661-71-26
opieka@in-software.com

www.in-software.pl
hasło: „seminaria“
tel.: +48 61 661-71-25

Potrzebujesz pomocy?
Podczas pracy z programem pojawiły się zakłócenia
lub wystąpiło niepożądane zachowanie programu!
Zadzwoń do nas:

(*bezpłatnie dla użytkowników z umową serwisową)

Potrzebujsz konsultacji?
Chcę zaktualizować moje oprogramowanie
lub jestem zainteresowany modułami dodatkowymi!
Zadzwoń albo wyślij do nas maila:

tel.: +48 61 661-71-25*
fax: +48 61 661-71-26
pomoc@in-software.com

tel.: +48 61 661-71-25
fax: +48 61 661-71-26
pomoc@in-software.com
bezpłatnie i niezobowiązująco!

Szczegóły na temat pełnej oferty usług serwisowych, instrukcje, porady oraz o wiele więcej znajdziesz na naszej
stronie internetowej: www.in-software.pl. Nie jesteś pewien, która oferta będzie dla Ciebie najlepsza lub masz inne
oczekwiania? Zadzwoń lub napisz do nas - z przyjemnością odpowiemy na twoje pytania.
IN-Software Polska Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 25
60-164 Poznań

Centrala:
tel.: +48 61 661-71-21
fax: +48 61 661-71-22
e-mail: biuro@in-software.com
www.in-software.pl

