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LIST RBFERBNCYJNY
wyrobów
SpółkaAGRO.TRADE zajmuje się przedewszystkimsprzedaŻąhurtową
przemysłu
chemicznychw branżach:rolniczej,
rolno-spożywczego'
DDD'
Prowadzimyrównieżdziałalnośó
:
. usługową
. doradczą
wymiany
W naszejrozwijającejsię dynamiczniefirmie zaistniałakoniecznośó
oprogramowania.
Zdecydowaliśmy
na
unowocześnienie,
wymieniając
oproglamowanie
CDN
się
Klasyka na wdrozenienowocześniejszego
i niewątpliwiebardziejelastycznegooprogramowania
uzatkowegoCDN Optima.
Na chwilę obecnąbazujemyna modułachCDN optima w składzie:Ana|izy,Księga Handlowa,
Handel,Płacei Srodki Trwałe.
oparcie obiegudokumentówna systemieCDN optima pozwoliłona:
Dla Zarządui Księgowości:
- natychmiastowydostępdo informacjio stanieptacyoruzposzczególnychdziałówfirmy
- informacjio poziomieprowadzonychtransakcji
.bieŻącapieczęksięgowości
nad ruchemdokumentówwewnątrzfirmy
precyzyjnego
praw dostępuposzczególnymoperatoromdo informacjio
możliwość
nadawania
programie
wykonanieanalizdla oddaniarzeczywistegoobrazufirmy
- ułatwiło
Dla Handlowców:
- dostępdo informacjio rozrachunkachz klientami
dokładniejszego
opisywaniapozycjidokumentów,zgodniez wymogamiklientów
- możliwość
Dla Kadr:
- nowemozliwościw prowadzeniupracownikówod stronyzagadnieńkadrowychi płacowych.
Rozwiązaniatezapewniająstabilność
systemuoruzbezpieczeństwodanychnawetprzy bardzo
duzejilościzapisów.Łatwośódostępudo aktualizacjioprogramowania,
dużąelastyczność
w
tworzeniudodatkowychwydruków i ana|iz,
Dużęmaczenieprzywdrazaniusystemumiałapomocfirmy INTEGRAM AX, zktórą
pracujemyod paru lat. Cenneuwagi i wsparcieprzy szkoleniachi uruchamianiuprogramupomogło
namszybkoprzestawiósię ze staregosystemuna nowy.Rozpoczęciepracy na CDN optima stałosię
j firmie rozwoju
,,strzałemw dziesiątkę'' i co najważniejszestopień jego otwartościnie zamyka
P RE Z E S
w nadchodzących latach.

Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XIV Gospodarczy

ur.
l.
'1 ,.4

BANK MILLENNIUM S.A.
Nr 69 11602202 0000000060655893

Tel. (0-61) 820-8s-95
(0-61) 820-85-96
Tel. (0-61) 828-06-91
Fax (0-61) 820-86-70
com.pl
E-mail : info@agro-trade.
com.pl
www.agro-trade.

NIP 778-00-01-012
Regon 630022117

BANK PEKAO S.A.
Nr 82 12401747llll 000018499841

AGRO -TRADE Sp. z o.o.
ul. Wyłom16
6I-671Poznair
t el. 0 6 18 2 085 95,0618208696
www.agro-trade.com.pl

P oznań, dnia 28.03.2007

LIST RBFERBNCYJNY
wyrobów
SpółkaAGRO.TRADE zajmuje się przedewszystkimsprzedaŻąhurtową
przemysłu
chemicznychw branżach:rolniczej,
rolno-spożywczego'
DDD'
Prowadzimyrównieżdziałalnośó
:
. usługową
. doradczą
wymiany
W naszejrozwijającejsię dynamiczniefirmie zaistniałakoniecznośó
oprogramowania.
Zdecydowaliśmy
na
unowocześnienie,
wymieniając
oproglamowanie
CDN
się
Klasyka na wdrozenięnowocześniejszego
i niewątpliwiebardziejelastycznegooproglamowania
uzytkowegoCDN Optima.
Na chwilę obecnąbazujemyna modułachCDN optima w składzie:Ana|izy,Księga Handlowa,
Handel,Płacei Srodki Trwałe.
oparcie obiegudokumentówna systemieCDN optima pozwoliłona:
Dla Zarządui Księgowości:
- natychmiastowydostępdo informacjio stanieptacyoraz poszczególnychdziałówfirmy
- informacjio poziomieprowadzonychtransakcji
.bieŻącapieczęksięgowości
nad ruchemdokumentówwewnątrzfirmy
precyzryjnego
praw dostępuposzczególnym
możliwość
operatoromdo informacjio
nadawania
programie
wykonanieanalizdla oddaniarzeczywistegoobrazufirmy
- ułatwiło
Dla Handlowców:
- dostępdo informacjio rozrachunkachz klientami
dokładniejszego
opisywaniapozycjidokumentów,zgodniez wymogamiklientów
- możliwość
Dlą Kadr:
- nowemozliwościw prowadzeniupracownikówod stronyzagadnieńkadrowychi płacowych.
Rozwiązaniatezapewniająstabilność
systemuorazbezpieczeństwodanychnawetprzy bardzo
duzejilościzapisÓw.Łatwośódostępudo aktualizacjioprogramowania,
dużąelastycznośó
w
tworzeniudodatkowychwydruków i ana|iz,
Dużęmaczenieprzywdrazaniusystemumiałapomocfirmy INTEGRAM AX, zktórą
pracujemyod paru lat. Cenneuwagi i wsparcieprzy szkoleniachi uruchamianiuprogramupomogło
namszybkoprzestawiósię ze staregosystemuna nowy.Rozpoczęciepracy na CDN optima stałosię
j firmie rozwoju
,,strzałemw dziesiątkę'' i co najważniejszestopień jego otwartościnie zamyka
P RE Z E S
w nadchodzących latach.
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