
Smlouva

Právě jste podepsali
smlouvu. Spolupráce se
společností Datainfo byla
zahájena.

Analýza

Důkladně si projdeme vaší
situaci a vyplníme vstupní
dotazník. Podle toho
stanovíme harmonogram s
dalšími kroky a nastavíme
vám Datainfo na míru. 

InstalacePřevod dat

Vezmeme si od vás všechna
potřebná data. Vytvoříme
pro ně program na převod
dat a provedeme zkušební
převod, odladíme chyby a
po odsouhlasení stanovíme
den ostrého převodu.  

Vaše Datainfo propojíme s
aplikací pro odečítače, díky
které zkrátíte odečty s
fakturací na polovinu a
snížíte přitom chybovost na
minimum.

Zaškolení dělíme na dvě
části, aby toho na vás
nebylo najednou moc. V
první kratší vám ukážeme
základní ovládání a práci
se systémem. Pak vám
necháme čas, abyste se
sami seznámili a napsali si
dotazy.

Implementace

Aplikace

Portál

Smlouvy

V Datainfu máte možnost
generovat smlouvy s
odběrateli přímo ze
systému. Pracnost
nadefinování tiskové
sestavy v je cca 4-8 hodin.

2. Školení

Během pár dní či týdnů
provedeme hlavní školení,
kde vám systém do detailu
vysvětlíme a zodpovíme
vaše dotazy.

Cloud

Možnost zabezpečeného
zálohování databáze na
servery Datainfo. Jedná se o
další bezpečnostní vrstvu
proti ztrátě dat při
napadení ransomwarem
apod.

Podpora

I po zaškolení vám budeme  
nadále nablízku na
telefonu připraveni poradit
či se na dálku připojit k
vašemu počítači a společně  
záležitost vyřešit.

Pro vaše zákazníky
spustíme webový klientský
portál, kde si po přihlášení
mohou zkontrolovat
odečty, stáhnout faktury či
zadat samoodečet.

Převod dat

Pokud budete potřebovat,
převedeme vám data z
předchozích programů,
tabulek a evidencí do
Datainfa.

Ať už lokálně na váš server
či počítač nebo v našem
Cloudu nainstalujeme vaše
Datainfo.

Převod dat

Podle předchozí analýzy a
vstupního dotazníku
nastavíme vaše Datainfo.

Školení 

Ve stanovený den si od vás
vezmeme data pro převod.
Během jednoho dne
uskutečníme ostrý převod.
Od této chvíle již
nepoužíváte  původní
řešení a účtujete v Datainfu.

Technická podpora: 491 463 012   /   datainfo@datainfo.cz
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