Informacje o produkcie
Utworzono 15-12-2017

Gabinet Weterynaryjny 4.x - 5.x GOLD
Cena : 549,98 zł
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Producent : DH Komputery
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena :

Dla wszystkich wersji Windows.

Od XP do Windows 10. Sprawdzone !!!
Dostepny w wersji na pojedyncze stanowisko i dla pracy w sieci LAN.

Pobierz DEMO - zobaczyć to uwierzyć !
Najnowsza wersja programu wspomagającego prowadzenie gabinetu dla lekarzy weterynarii. Poniżej link do zapoznania się ze szczegółowym opisem.

VIDEO
dokument "szybki start"
dokument "praca w sieci"
"recepty"

ZOBACZ OPIS
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GABINET WETERYNARYJNY GOLD
5.x
BEZPLATNE AKTUALIZACJE (klik) !

D

ZOBACZ DOKUMENT OBROTU PRODUKTAMI LECZNICZYMI

GABINET WETERYNARYJNY 5.x GOLD
+ moduł do zbiorczego wprowadzania danych z faktury zakupionych leków
+ RETRO - system przywracania archiwizacji
+ CZYTNIK elektronicznych faktur zakupu leków
(GRATIS)
oraz w standardzie:
- Leczenie małych zwierząt
- Leczenie zwierząt gospodarskich
- Szczepienia
- Sklepik
- Magazyn leków w układzie dostaw
- Wydruki i raporty z możliwością wydruku, zapisu do pliku i wysyłką mailem
- Generator formularzy używanych w praktyce lekarskiej
- Generator cen leków
- Archiwizacja
- i wiele innych przydatnych narzędzi......

Informacje o produkcie

Dla klientow kupujacych program w naszej firmie aktualizacje sa bezplatne od wersji 4 - 5 GOLD
Aktualizacja od wersji wczesniejszych niz 4 GOLD , w przypadku odsprzedazy programu w dowolnej formie (przejęcie lecznicy,
zakup lecznicy etc), oraz w sytuacjach niejasnych kosztuje połowę ceny programu.
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O nowych wersjach mozna przeczytac wybierajac z programu BAZY DANYCH/ AKTUALIZACJE. (musi byc polaczenie z internetem).
Wyswietlany jest wowczas tekst opisujacy ostatnie zmiany. JESLI stwierdzicie Panstwo ze numer wersji posiadanej przez Was jest nizszy
niz tej w opisie , nalezy wowczas wyslac do nas maila z podaniem nazwy firmy i NIPu. Mail mozna wyslac z opcji programu NAPISZ DO
NAS. Przesylamy link do pobrania pliku w formie .ZIP do wgrania ( po pobraniu i rozpakowaniu) w folder gdzie zainstalowany jest program.
Atualizacje dostepne sa tylko wtedy jesli sa i wyłącznie na zyczenie Uzytkownika ( nie sa np comiesieczne).
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Model: wersja 1 sta

Dostępne opcje Gabinet Weterynaryjny 4.x - 5.x GOLD

D

om

H

an
dl

ow

y

K

om

Liczba stanowisk: 1, 2 (+249,00 zł).

