
enova365 to unikalny system ERP, który posiada kilka interfejsów pozwalających na wygodne korzystanie 
z systemu za pomocą komputera i urządzeń mobilnych. Niezależnie od sposobu korzystania użytkownik 
ma dostęp do tych samych danych i funkcjonalności. 

Multi możliwości
enova365
Praca z każdego miejsca i o każdej
porze, dostęp do danych ze swojego 
tabletu czy smartfonu -  poznaj system 
ERP dopasowany do potrzeb dzisiejszych 
przedsiębiorców.

     APLIKACJA INTERNETOWA

Aplikacja z interfejsem HTML umoż-
liwia dostęp do enova365 poprzez 
przeglądarkę internetową. Użyt-
kownik może korzystać z systemu 
z każdego komputera posiadają-
cego dostęp do Internetu. Przejrzy-
sty i nowoczesny interfejs użytkow-
nika ułatwia nawigowanie i pracę 
w systemie.

     APLIKACJA DLA WINDOWS 

Aplikacja enova365 dostępna w Skle-
pie Microsoft została zaprojekto-
wana z myślą o urządzeniach doty-
kowych z systemem Windows 8.1 
i Windows 10. Dzięki zastosowanym 
rozwiązaniom  korzystanie z systemu 
ERP za pomocą tabletu nigdy wcześ-
niej nie było tak proste.

     APLIKACJA ANDROID

Dedykowana aplikacja enova365 na 
urządzenia z systemem Android po-
zwala na dostęp do systemu bezpo-
średnio z telefonu komórkowego. 
Interfejs użytkownika zaprojektowa-
ny specjalnie dla urządzeń mobil-
nych z ekranem dotykowym zapew-
nia komfort korzystania z aplikacji.



KORZYŚCI enova365 MULTI

Stały dostęp 
do danych

Zdalna
komunikacja

z firmą

Samoobsługa 
pracownicza

Szybszy
czas obiegu
informacji

Efektywne
wykorzystanie
pracy zdalnej

Przyspieszenie
cyklu sprzedaży

MULTI MOŻLIWOŚCI
DLA MANAGERÓW

Pełna kontrola i dostęp do danych
z dowolnego miejsca

enova365 multi gwarantuje dostęp 
do wszystkich aktualnych informa-
cji i danych firmy poprzez dowolne 
urządzenie z dostępem do Internetu. 
System pozwala na udział w projek-
tach i zadaniach czy akceptowanie 
decyzji nawet poprzez ekrany telefo-
nów komórkowych.

enova365 multi jest doskonała dla 
firm, które chcą pracować mobil-
nie i oczekują stałego dostępu do 
danych. 

MULTI MOŻLIWOŚCI
DLA HR

Samoobsługa 
pracownicza

Pulpity do samoobsługi pracowniczej  
dostępne poprzez dowolne urządzenie 
mobilne, usprawniają zarządzanie per-
sonelem. Pracownik ma stały dostęp do 
wniosków urlopowych, swoich grafików 
pracy czy danych kadrowo – płacowych. 
Informacja jest automatycznie dostęp-
na dla wszystkich uprawionych osób, co 
pozwala lepiej planować harmonogramy 
pracy i na bieżąco reagować na braki 
w obsadzeniu załogi.

Rozwiązanie świetnie sprawdzi się w du-
żych przedsiębiorstwach czy firmach 
o rozproszonej strukturze!

MULTI MOŻLIWOŚCI
DLA SPRZEDAŻY

Mobilne rozwiązania
dla działów sprzedaży

Rozwiązania dla zespołów handlo-
wych pozwalają na planowanie wizyt 
sprzedażowych, przeglądanie danych 
kontrahenta i aktualnych informacji 
o stanach magazynowych. Handlowiec 
może też tworzyć oferty czy składać 
zamówienia bezpośrednio w trakcie 
spotkania z klientem, przez telefon do-
tykowy lub tablet. 

enova365 Przedstawiciel Handlowy to 
doskonałe rozwiązanie dla pracowni-
ków działów sprzedaży o mobilnym 
modelu pracy!

Soneta Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8A, 30-415
tel. +48 12 349 28 00
e-mail: kontakt@enova.pl
www.enova.pl

HANDEL

CRM WORKFLOW BI



Unicore s.c.
al. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg

tel. 55 611 44 40
e-mail: pomoc@unicore.pl

www.unicore.pl


