
     
Hantera uppdrag i moderna organisationer

 

Projector ger total kontroll över projekt, uppdrag, ärenden och resurser i små och stora 

organisationer. Ett fleranvändarsystem baserat på de behov olika roller kräver 

molntjänst med webläsare som klient.

 

Allt som behövs är en internet-koppling via valfri anslutning.

Tjänsten kan hanteras valfritt från en dator, i

uppfyller därmed alla krav på den portabilitet moderna organisationer ställer.

 

Projector är utvecklad med tanke på nutida och framtida behov och kan därför mycket enkelt 

anpassas till framtida förutsättningar som vi vet alltid kommer att förändras jämfört med dagens 

behov. All användning av tjänsten är rollbaserad och rollen styr tillgängligh

 

Inom ramarna för tjänsten finns ett antal olika moduler som valfritt kan tillgängliggöras för olika 

roller såsom: projektlista, projektkalender, kundmodul, faktura, produkt, personal, dokumentarkiv, 

servicekarta eller iPhone/Andoid

 

Projector kan användas för i stort sett allt du kan tänkas vilja göra med ett anpassat affärssystem 

med relevanta kopplingar till befintliga administrativa system och moderna klient

som ett effektivt och lättanvänt resursplanerings

 

Du får kontroll på alla affärsrelevanta händelser och resurser och sparar dessutom pengar i form 

av effektivare processer, tydliga och giltiga faktureringsunderlag och ordning och reda på 

uppdrag, resurser och nedlagd tid.

 

Tjänsten kan göras tillgänglig för enskilda, arbetsgruppen, företaget eller hela koncernen 

skalbart efter behov. Integration med befintliga system, önskade webtjänster eller vad som helst 

som finns behov av är förberett från början.

 

Med Projector slipper du obehagliga överr
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