Eines perquè el
teu negoci sigui
més productiu i
rendible
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Software
GES123

TEI24

Software per assessories i despatxos. La teva

Software per assessories i despatxos.

assessoria i el teu client sempre connectats.

Coordina la gestió d’altes i baixes dels

Estalvia-li temps. Estalvia’t temps.

treballadors dels teus clients.

Orientat exclusivament a gestories i despatxos, GES 123 et permet

Orientat a gestories i assessories. Permet la gestió dels treballadors

fidelitzar el teu client, proporcionant-li una eina de facturació amb

de forma coordinada entre gestoria i client, compartint informació

la que millorar els seus processos. D’aquesta forma, la gestoria

d’altes, baixes i qualsevol altra circumstància que afecti al treballador.

accedeix en temps real a la informació de facturació dels seus clients.

També inclou funcions per al propi treballador.

Ja no és necessari esperar a l’arribada de les factures. Ja hi són.

GES CV

GES SMS

Software per assessories i despatxos. Permet

Software per a l’enviament de recordatoris i

la gestió ordenada de currículums, amb cerca

cites mitjançant SMS.

de perfils dins de la base de dades.
Orientat a gestories i assessories, per al tractament de currículums
dels clients. Permet filtrar i fer cerques, facilitant la tasca de trobar
els perfils desitjats.

Amb GES SMS podràs enviar missatges SMS als teus clients.
Recordatoris, cites, terminis, són algunes de les funcions més habituals.
Evita els costos derivats de la cancel·lació d’una visita i fidelitza el teu
client tot enviant-li un missatge al seu telèfon mòbil.

GES PAY

Vunkers Time

Software per a la gestió de pagaments.

Gestió de tasques i sistema de ticketing.

Amb GES PAY gestionaràs la teva pròpia pasarel·la de pagament

Amb Vunkers Time gestiona totes les tasques dels teus equips.

amb un sol clic. Envia un enllaç a través d’un missatge a la persona

Integra Service Desk per a la gestió d’incidències i un intuïtiu panell

que hagi d’abonar la quantitat i des de qualsevol navegador, només

de control per a conèixer de forma senzilla l’estat de cada procés.

amb una tarja de crèdit, es podrà liquidar la quantitat deguda. Els
pagaments, fàcils.

Vunkers Press
La teva web en tres clics. El teu negoci a
internet d’una manera senzilla i assequible.
Amb Vunkers Press la teva presència a internet serà molt fàcil.
Utilitzant una senzilla plantilla podràs dissenyar la teva pròpia web
amb el teu contingut i penjar-la en minuts. No cal cap coneixement
previ. Senzill i econòmic. Ja no hi ha excusa per no estar a internet.
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