Deltek Maconomy 2.0
ВИНАГИ КРАЧКА НАПРЕД

както и необходимите данни за вземане на
важни бизнес решения.

на Maconomy 2.0

В наши дни клиентите имат все по-големи
изисквания, а конкуренцията става все поожесточена. Вашата организация е все посложна, а служителите работят все поселективно. Вашият свят се променя, но дали
ERP системата, която използвате също се
развива?
За
да
запазите
конкурентното
си

помага на проджект

предимство,

мениджърите и на

разчитате на традиционните ERP решения.

другите

За

потребители да

необходимо да разполагате с прозрачност

По-мощна

работят много по -

на бизнес процесите, стриктен контрол над

интуитивно.”

проектите

Получаването на нужната информация не
означава непременно използването на сложно
търсене из различни прозорци, полета и
бутони. Deltek Maconomy 2.0 обединява
цялата информация на едно място. Сега
потребителите
разполагат
с
цялата
необходима,
значима
информация
необходима за вземането не решение или за
изпълнението на задача.

“Новият интерфейс

да

сте

операциите
»»Изпълнителен
директор, фирма –
клиент на Deltek
Maconomy 2.0

вече

не

винаги

и

е

крачка

цялостен
в

достатъчно

цялата

напред

поглед

да

Maconomy 2.0 – Мощна, персонализирана,
позната
Deltek
Maconomy
2.0
предлага
на
потребителите бърз и удобен достъп до
необходимата информация, възможност за
персонализация на настройките и процесите,
познат интерфейс по подобие на популярните
Microsoft или Macintosh приложения.

е

върху

организация.

Необходима Ви е Maconomy 2.0.

Новата Deltek Maconomy 2.0
ERP системата Deltek Maconomy 2.0 е найновото решение на корпорацията Deltek,
създадено
специално
за
проектноориентирани компании от сферата на
услугите.
Освен
функционалността
за
финансово управление в традиционните ERP
системи, Deltek Maconomy 2.0 осигурява
контрол и прозрачност върху ключови за
организацията бизнес процеси, управление на
проектите на всички нива,

Новите
работни
екрани в
Deltek
Maconomy 2.0
събират
цялата
информация
на едно място,
по роли на
служителите.
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”Новият клиент
на Maconomy
Workspace е
много лесен за
навигиране
между
отделните
проекти и
функции, по
работя.”

По-персонализирана
Персонализацията означава информацията
да е адаптирана към всекидневната дейност
и

към

непосредствените

задачи

на

потребителя. Новите работни области в
Deltek

Maconomy

2.0

могат

да

бъдат

настроени към практически неограничени
комбинации

от

потребителски

предпочитания и да се адаптират към почти
всеки процес.

По-позната

»» Проджект

Потребителите днес желаят да работят с

мениджър, Компания
клиент на Deltek
Maconomy 2.0

ERP системи, които са познати и леки за
използване, подобни на популярните офис
приложения или приложения за мобилни
устройства. Системата Deltek Maconomy 2.0
наподобява инструментите, които ползваме
всеки ден – което значително увеличава
ефективността на потребителите.

Удобство и ефективност
Помислете как по-ефективната работа би
довела да намаляване на непродуктивното
време на служителите. Представете си как
правилните решения помагат да увеличите
печалбата.
потребители.

Помислете
Със

за

своята

доволните
иновативна

технология, нови функционалности

Графичните, цветово кодирани известия и
леснодостъпните списъци със задачи правят
Deltek Maconomy 2.0 много -удобна
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ERP системата Deltek Maconomy 2.0
предлага по-удобен и лесен начин на
работа.
По-лесно за всички
Държите
Вашите
служители
да
регистрират отработеното време, веднага
след извършване на дадената задача по
определен клиент, а не след време. ERP
системата Deltek Maconomy 2.0 предлага
на потребителите повече екрани и помалко кликове, по-лесно търсене на
информация или изпълнение на задача.
• Работни области. Новите работни
области в системата, обединяват в един
прозорец
цялата
необходима
информация за
определен бизнес
процес или потребител.
• Помощници (wizards). Напомняния при
въвеждане на данни за попълване на
определени полета и направляване на
потребителите през бизнес процесите.
• Графични известия. Цветни индикатори
посочват проблемните области в бизнес
процесите и напомнят на потребителите
да
предприемат
необходимите
коригиращи действия.

По-полезна за организацията

• Мобилност.

Без

Правилните решения се базират на
информация. Но Вашите служители няма
да разчитат на некоректна и трудна за
намиране
информация.
Системата
Maconomy 2.0 помага на потребителите
бързо да намират отговор на своите
въпроси, в зависимост от ролята им.

значение

• Подобрен билинг. Губите ли много време
да изготвяте отчети и да обобщавате
изпълнението на задачите по проекти, да
подготвяте фактури към клиенти?
Новата работна област в системата
Deltek
Maconomy
2.0
значително
подобрява опеартивността и точността на
билинга към клиентите. Подготовката на
отчети по изпълнение на задачите,.
фактурите за клиенти са готови само с
няколко клика, което Ви позволява да
разполагате с пълна картина за разчетите
с клиенти.

информация в нея.

къде

намират,

се

Вашите

служители

имат

нужда от постоянна
връзка

с

Вашата

компания и потока от
Сега,

Deltek

Maconomy
позволява
лесен

2.0
още

по-

мобилен

достъп, с добавянето
на Deltek Maconomy
Touch Time.
Deltek

Maconomy

Touch

инсталира
практически

и
на

устройство,

включително

Time

Apple

Android.

За контакти:
ФТС България ООД
бул. „България“ 102
БЦ Белисимо, сгр. С, офис 58
Тел.: 02 /818 36 63
Факс: 02 /818 36 64
E-mail: info.bg@fts-eu.com
www.fts-eu.com
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се

използва
лесно
всяко
мобилно

Новата Deltek Maconomy 2.0 билинг конзола в познатия Maconomy портал
допринася за повече акуратност при фактурирането на клиентите.

и

