Informacje o produkcie
Utworzono 20-03-2019

Moje Dokumenty (4)
Cena : 299,51 zł
Producent : DH Komputery
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

Oto aplikacja, która pozwoli Ci szybko i bezboleśnie wybrnąć z sytuacji, gdy nagle okazuje się, że potrzebny Ci jest jakiś dokument, lub jego element: np numer faktury, dowodu nadania, data przekazu. Nawet, gdy ukradną
Ci portfel, zaleją mieszkanie, ten program Ci pomoże.....

Wersja 4 wykonana w technologii IN_MEMORY DRIVE
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WYSTARCZY KOMPUTER I SKANER !

POBIERZ DEMO
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DLACZEGO TEN PROGRAM CIĘ CHRONI ?
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Istnieje wiele programów ułatwiających codzienne życie w końcu po to wymyślono komputery... Jednak obok całej masy programów użytecznych istnieją
programy NIEZBĘDNE takie, które chronią użytkownika. Można bowiem martwić się, że czegoś nowego nam brakuje, ale większym problemem staje się,
gdy tracimy to co mamy...
Wnioski wynikające z codziennej praktyki są oczywiste...:
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Realny świat w którym żyjemy, staje się powoli światem u d o k u m e n t o w a n y m.
To co neandertalczyk załatwiał z pomocą maczugi, a radziecki czekista naganem dzisiaj wymagaDOKUMENTÓW !.
DOKUMENTY są niezbędne dla załatwiania następnych, nowych dokumentów !.
Żeby otrzymać dokument z banku (lokata, karta) musimy dostarczyć inny dokument: dowód osobisty. Kupujesz samochód, chcesz nim jeździć,
zarejestrować, ubezpieczyć gromadzisz dziesiątki nowych dokumentów. Sam generujesz przelewy, przekazy, oświadczenia....

y

●

an
dl

PYTANIE: No dobrze, ale co mi da taki program ?
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ODPOWIEDŹ: A co się dzieje zazwyczaj z dokumentami ?
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Giną bez śladu
Są gdzieś wsadzone do regału
Bywają skradzione
Bywają zalane, zniszczone, zjedzone przez durnego psa na przykład....
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PYTANIE: I co dalej ?
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ODPOWIEDŹ: Musimy je unieważnić, odtworzyć itd. A dokumenty mają numery i daty. A kto pamięta numer paszportu, ostatniego potwierdzenia nadania
listu, daty przelewu ?

Program MOJE DOKUMENTY.
POBIERZ DEMO
Oto prosty, ale niezbędny program pozwalający uniknąć takich sytuacji.
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Nadałeś list odpalasz program, wkładasz kartkę w skaner i już masz "skan" w swojej bazie danych
Wysłałeś pieniądze do ZUS-u ? Wkładasz karteczkę i jak wyżej !
Tak samo postępujesz z:
Dowodem osobistym
Paszportem
Aktem notarialnym
Fakturami
Aktem zgonu, wyrokiem sądu
.... i tak dalej i tak dalej
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Teraz, gdy reklamujesz na poczcie przesyłkę, nie musisz szaleć po regałach przewalając papiery, aby znaleźć numer kwitu. Uruchamiasz program i
grzecznie dyktujesz pani z poczty przez telefon potrzebny NUMER, ze zrozumieniem wysłuchując jej monologu o ciężkiej pracy pocztowców... ;))
❍

Jak działa ten program ?.
●
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wchodzisz podając hasło
wkładasz dokument do skanera, krótki opis i dokument w bazie danych
bazę danych możesz przeglądać i modyfikować.
jeżeli wcześniej zeskanowałeś dokument możesz go dołączyć do bazy
dokument możesz wyświetlić też w systemowej przeglądarce grafiki.
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POBIERZ DEMO

D

om

H

an
dl

ow

y

K

om

pu
te

Model: JEDNO STAN.

