Enterprise Solutions

Sage Enterprise

Aktywne wsparcie przedsi´biorstwa

Sage
Enterprise
Kompleksowa obs∏uga
finansów, dystrybucji,
produkcji i us∏ug w Êrednich
i du˝ych przedsi´biorstwach
System Sage Enterprise posiada wszystkie
zalety wyró˝niajàce wszechstronnie
sprawdzone i przetestowane rozwiàzania
oraz zapewnia niezwyk∏à wydajnoÊç i
mo˝liwoÊci dzia∏ania w sieci WWW cechy niezb´dne do osiàgni´cia sukcesu
we wspó∏czesnym konkurencyjnym
Êwiecie biznesu.
Bez wzgl´du na bran˝´, produkcyjnà,
dystrybucyjnà lub us∏ugowà, system Sage
Enterprise zapewnia dost´p do informacji
o ca∏ym przedsi´biorstwie, a tak˝e
solidnà kontrol´ zarzàdzania niezb´dnà
do osiàgni´cia zwi´kszonej rentownoÊci
przy zachowaniu sta∏ego, wysokiego
poziomu Êwiadczonych us∏ug.
System Sage Enterprise umo˝liwia
obs∏ug´ i konsolidacj´ dzia∏aƒ
podejmowanych w szybko rozwijajàcej si´
firmie. Dzi´ki wykorzystaniu systemów
operacyjnych Microsoft Windows
NT/Windows 2000 system ten oferuje
Êrednim i du˝ym przedsi´biorstwom
niezawodnoÊç, skalowalnoÊç i obs∏ug´
handlu zagranicznego, konieczne do
zachowania przewagi nad konkurencjà
na Êwiatowym rynku.

Ca∏kowicie

zintegrowany
system zarzàdzania
przedsi´biorstwem

System Sage Enterprise umo˝liwia
p∏ynne ∏àczenie informacji z zakresu
finansów, produkcji, dystrybucji i us∏ug.
Pozwala on na utworzenie
wszechstronnego systemu zarzàdzania
przedsi´biorstwem z uwzgl´dnieniem
ka˝dego aspektu dzia∏ania firmy —
poczàwszy od zamówienia klienta a˝ po
serwis posprzeda˝ny, od kontaktów z
klientem po pracowników zaplecza, od
wydzia∏u produkcyjnego po magazyn.

Najszybszy
z mo˝liwych
Zoptymalizowany proces wdra˝ania przy
u˝yciu nowych narz´dzi systemowych
oraz kreatorów drukarek i baz danych
pozwala na bardzo szybkà instalacj´ i
konfiguracj´ systemu Sage Enterprise.
Dzi´ki temu mo˝na szybko rozpoczàç
eksploatacj´ systemu i uzyskaç
maksymalny zwrot kosztów inwestycji.
P∏ynna konwersja danych z systemu Sage
i z systemów innych producentów do
dowolnych baz danych Microsoft SQL lub
Oracle sprawia, ˝e migracja do nowego
systemu Sage jest bardzo prosta.

Mo˝liwoÊci

dostosowania do bie˝àcych
i przysz∏ych potrzeb firmy
System Sage Enterprise mo˝na ∏atwo
skalowaç, dodajàc nowych
u˝ytkowników. Mo˝na równie˝ zwi´kszaç
funkcjonalnoÊç systemu dzi´ki
bezproblemowej integracji z innymi
produktami, co umo˝liwia korzystanie z
najpopularniejszych aplikacji
oferowanych przez firm´ Sage
Enterprise Solutions jak i innych
producentów. Dodanie najlepszych,
dost´pnych na rynku aplikacji, np. z
zakresu zarzàdzania kontaktami z
klientami, pozwoli znacznie podnieÊç
konkurencyjnoÊç firmy.

Wykorzystanie
technologii firmy Microsoft
Sage Enterprise wykorzystuje technologie
firmy Microsoft, dzi´ki czemu pracownicy
firmy otrzymujà system bardzo prosty w
u˝yciu, zawierajàcy standardowe funkcje
pulpitu i pozwalajàcy na ∏atwe przesy∏anie
danych mi´dzy aplikacjami metodà „wytnij
i wklej”. Ekrany mo˝na ca∏kowicie
dostosowaç do indywidualnych potrzeb
u˝ytkowników, zwi´kszajàc tym samym
wydajnoÊç ich pracy. Proces uczenia si´
obs∏ugi systemu jest bardzo krótki,
poniewa˝ u˝ytkownicy szybko zapoznajà
si´ z szerokimi mo˝liwoÊciami systemu.

Dzia∏alnoÊç w sieci

WWW

bez uszczerbku dla bud˝etu
i zasobów

Podstawowe cechy systemu Sage Enterprise
• umo˝liwia pe∏nà kontrol´ przedsi´biorstwa: finansów, dystrybucji,
produkcji i us∏ug, równie˝ w zakresie obs∏ugi i konsolidacji w skali
korporacji mi´dzynarodowych,
• stanowi jednolity zintegrowany pakiet wykorzystujàcy relacyjnà baz´
danych i zawierajàcy szerokà gam´ standardowych interfejsów API.
Dzi´ki otwartej architekturze umo˝liwia bardzo ∏atwy dost´p do informacji,
• umo˝liwia ∏atwe skalowanie przez dodawanie u˝ytkowników i funkcji,
wspomagajàc dzia∏alnoÊç rozwijajàcej si´ firmy za pomocà wielu
opcjonalnych modu∏ów i wbudowanych po∏àczeƒ z oprogramowaniem
innych producentów,
• wykorzystuje technologi´ firmy Microsoft, ∏àczàc wydajnà baz´ danych,
∏atwoÊç obs∏ugi i mo˝liwoÊç dostosowania w celu zwi´kszenia wydajnoÊci,
• pe∏na integracja z pakietem produktów Sage Web Enterprise u∏atwia
realizacj´ strategii dotyczàcej dzia∏alnoÊci w sieci WWW,
• korzysta bez ograniczeƒ z inwestycji i doÊwiadczeƒ firmy Sage Enterprise
Solutions, która od lat dostarcza rozwiàzania dla szybko zmieniajàcego si´
Êrodowiska biznesowego.

System Sage Enterprise umo˝liwia pe∏nà
integracj´ z pakietem produktów Sage
Web Enterprise, dzi´ki czemu w
odpowiednim momencie mo˝na bardzo
szybko rozszerzyç dzia∏alnoÊç firmy w
trybie online bez koniecznoÊci ponoszenia
wysokich kosztów. Szereg nowych
mo˝liwoÊci, jakich dostarcza
wykorzystanie Internetu do pracy
z aplikacjà oznacza dodatkowe korzyÊci
dla firmy.
Dzia∏alnoÊç firmy w Internecie zostanie w
pe∏ni zintegrowana z systemami zaplecza
firmy, aby ca∏e przedsi´biorstwo
funkcjonowa∏o jako spójna ca∏oÊç, a
system zarzàdzania przedsi´biorstwem
by∏ w pe∏ni skoordynowany z dzia∏alnoÊcià
w sieci WWW. Dzi´ki wykorzystaniu
technologii WWW u˝ytkownicy systemu,
np. mobilni pracownicy i partnerzy,
uzyskajà bezpieczny, zdalny dost´p do
zasobów firmy.

Elastyczne

rozwiàzanie dla
zmieniajàcego si´
Êwiata
Pracownicy firmy Sage
Enterprise Solutions z pasjà
pracujà nad
oprogramowaniem. Stale
inwestujemy nasze zasoby
i energi´, aby tworzyç
oprogramowanie,
umo˝liwiajàce klientom
rozwiàzywanie rzeczywistych
problemów biznesowych.

Sage Enterprise to
rozwiàzanie, które zaspokaja
obecne potrzeby ka˝dego
przedsi´biorstwa i zapewnia
podstaw´ dla jego
przysz∏ego rozwoju. System
oparty jest na sprawdzonej
i przetestowanej technologii.
Wcià˝ szukamy jednak
nowych sposobów coraz
lepszej obs∏ugi ka˝dej firmy
i zapewnienia pomocy w
dostarczaniu us∏ug wy˝szej
jakoÊci, co jest niezwykle
istotne w konkurencyjnym
Êwiecie biznesu.

Sage Enterprise – pakiet
finansowy
W zakresie finansów
system Sage Enterprise:
• obni˝a koszty
administracyjne
przez zwi´kszenie
wydajnoÊci u˝ytkowników,
• zapewnia obs∏ug´
dzia∏alnoÊci
mi´dzynarodowej dzi´ki
obs∏udze wielu j´zyków,
walut i firm,
• zawiera wydajne narz´dzia
do raportowania i oceny
tendencji rynkowych
w celu wspomagania
procesu podejmowania
strategicznych decyzji,
• zarzàdza przep∏ywem
Êrodków pieni´˝nych
dzi´ki Êcis∏ej kontroli
bud˝etu i zapotrzebowania
zakupów,
• udost´pnia
zaawansowane funkcje
umo˝liwiajàce zarzàdzanie
i rozliczanie projektów,
• zawiera rozszerzone
narz´dzia zarzàdzania
nale˝noÊciami.

Obni˝one
koszty
operacyjne
Pakiet finansowy Sage
Enterprise automatyzuje
rutynowe zadania, jest prosty
w obs∏udze i mo˝e byç
dostosowany do stylu pracy
ka˝dego u˝ytkownika. W ten
sposób wzrasta
produktywnoÊç pracowników i
malejà koszty administracyjne.

Natychmiastowy

dost´p do
informacji
strategicznych
i operacyjnych

Szybki i precyzyjny system
tworzenia raportów i analiz
jest niezb´dny do
natychmiastowego reagowania
na zmiany rynkowe oraz do
utrzymania wysokiej pozycji na
rynku w d∏ugim okresie.
System Sage Enterprise w
obszarze finansów gwarantuje,
˝e najistotniejsze decyzje
w firmie b´dà podejmowane
na podstawie rzetelnych
i spójnych informacji
uzyskanych z ca∏ego
przedsi´biorstwa. Kadra
zarzàdcza i pozostali
uprawnieni pracownicy majà
dost´p do kompleksowych,
zintegrowanych informacji,
zawierajàcych równie˝
za∏àczniki, np. w postaci
arkuszy kalkulacyjnych
i wiadomoÊci e-mail,
z mo˝liwoÊcià wyszukiwania
dowolnego szczegó∏u i
dowolnej wersji dokumentu.

Globalne
rozwiàzanie
dla rozwijajàcej si´
firmy
Pakiet finansowy Sage
Enterprise to zintegrowany
system zarzàdzania
finansami umo˝liwiajàcy
kontrolowanie
mi´dzynarodowej dzia∏alnoÊci
przedsi´biorstwa,
jednoczeÊnie spe∏niajàc
wymogi rynków lokalnych,
wymogi prawne, rachunkowe
i podatkowe. System Sage
Enterprise umo˝liwia
raportowanie w wielu
j´zykach i wielu walutach, na
dowolnym poziomie hierarchii
firmy, w walucie lokalnej
i walucie podstawowej
przedsi´biorstwa.

Zarzàdzanie
nale˝noÊciami

W dobie dzisiejszych coraz
szybszych cyklów
biznesowych kontrolerzy
nale˝noÊci potrzebujà
pomocy w zarzàdzaniu
rachunkami klientów. Ten
modu∏ oferuje zintegrowane
funkcje rejestracji zg∏oszeƒ i
zapytaƒ o transakcje z
mo˝liwoÊcià wyÊwietlania
szczegó∏owych informacji
o klientach, list zadaƒ dla
ka˝dego kontrolera oraz
∏atwego generowania listów
z ponagleniami, potwierdzeƒ
sald oraz raportów.

Sage Enterprise - pakiet dystrybucyjny
W zakresie dystrybucji
system Sage Enterprise:
• pomaga rozwijaç i utrzymaç
odpowiednià pozycj´ na rynku
dzi´ki obs∏udze telesprzeda˝y,
poszerzeniu zakresu us∏ug
i elastycznym warunkom
zamówieƒ i p∏atnoÊci,
• maksymalizuje wartoÊç
∏aƒcucha dostaw i wspomaga
tworzenie niezawodnych sieci
partnerów,
• obni˝a koszty przez
zmniejszenie nak∏adów
inwestycyjnych na
magazynowanie, usprawnianie
zarzàdzania zasobami
magazynowymi
i transportowymi,
• zapewnia mo˝liwoÊç
szybkiego dzia∏ania.

Mocniejsza

Dostosowanie

pozycja na rynku dzi´ki
wyjàtkowej i korzystnej
obs∏udze klienta

∏aƒcucha dostaw i zasobów
firmy w celu osiàgni´cia
satysfakcji klienta

Pakiet dystrybucyjny Sage Enterprise
wspomaga firmy w ich dà˝eniu do
Êwiadczenia us∏ug na poziomie
przewy˝szajàcym oczekiwania klientów,
a jednoczeÊnie umo˝liwia uwa˝ne
zarzàdzanie kosztami. Udost´pnia
potrzebne zintegrowane procesy i
przep∏yw informacji niezb´dne do
zaoferowania klientom najwy˝szej
jakoÊci w zakresie produktów, us∏ug i
obs∏ugi posprzeda˝nej.

Âwiadczenie us∏ug najwy˝szej jakoÊci
wymaga sieci solidnych partnerów
skoncentrowanych na sta∏ej poprawie
jakoÊci us∏ug. System Sage Enterprise
w obszarze dystrybucji pomaga
w zarzàdzaniu bezproblemowym
przep∏ywem informacji i towarów od
dostawcy do u˝ytkownika. Dzi´ki temu
systemowi mo˝liwa jest redukcja
zasobów magazynowych i zarzàdzanie
nimi w celu osiàgni´cia zadowolenia
klienta w ekonomiczny sposób.

Opcje przetwarzania zamówieƒ pakietu
dystrybucyjnego Sage Enterprise to
szereg mo˝liwoÊci, dzi´ki którym mo˝na
spe∏niaç indywidualne wymogi klientów
w zakresie zamówieƒ i metod p∏atnoÊci,
wielkoÊci zamówienia, terminów dostaw,
pakowania i znakowania.

Pakiet dystrybucyjny Sage Enterprise
zapewnia pe∏nà kontrol´ nad firmà, nawet
jeÊli posiada ona wiele magazynów.
Dost´pne sà funkcje wyÊwietlania
bie˝àcych i przewidywanych zasobów w
wielu magazynach w czasie
rzeczywistym oraz liczne funkcje
zarzàdzania zasobami magazynowymi.

Ponadto funkcja kompleksowego
raportowania i oceny tendencji
rynkowych, umo˝liwiajàca analiz´
wed∏ug produktu, sektora rynku i
obszaru geograficznego, pomaga w
precyzyjnym okreÊlaniu najlepszej
strategii.

Tworzenie

Firmy realizujàce du˝e iloÊci zamówieƒ
drogà telefonicznà b´dà zainteresowane
nowym modu∏em telesprzeda˝y, który
umo˝liwia obs∏ug´ ró˝nych modeli
sprzeda˝y, np. zamówieƒ pocztowych
i sprzeda˝y w punktach handlowych,
w wielu bran˝ach.

skutecznej strategii
dokonywania zakupów
w celu zmniejszenia
obcià˝eƒ finansowych
Skuteczna strategia dokonywania zakupów
pozwala zapewniç wysokà jakoÊç us∏ug
Êwiadczonych klientom i utrzymaç
obcià˝enia finansowe na minimalnym
poziomie. Dzi´ki kompleksowej obs∏udze
funkcji zapotrzebowania i zakupów pakietu
dystrybucyjnego Sage Enterprise
umo˝liwia centralne sterowanie i
elastyczne planowanie zakupów,
zapewniajàc pe∏nà kontrol´ nad wydatkami
firmy.

Ekonomiczne Powiadamianie
zarzàdzanie logistykà

o wa˝nych zdarzeniach

Pakiet dystrybucyjny Sage
Enterprise zawiera obecnie
doskona∏e oprogramowanie
DPS LogiX (Planowanie
transportu). Oznacza to
mo˝liwoÊç przyj´cia
zamówienia, uwzgl´dnienia go
w procesie produkcyjnym,
selekcyjnym i dystrybucyjnym,
nawet w wielu lokalizacjach,
oraz zaplanowanie
ekonomicznej trasy dostawy
z optymalnym wykorzystaniem
zasobów transportowych
w∏asnego przedsi´biorstwa
lub innej firmy.

Mo˝liwoÊç szybkiego
reagowania na okolicznoÊci
i sytuacje, które mogà mieç
pozytywny lub negatywny
wp∏yw na rentownoÊç firmy
lub na jakoÊç us∏ug, jest
warunkiem koniecznym do
utrzymania przedsi´biorstwa
w dobrej kondycji. System Sage
Enterprise umo˝liwia
korzystanie z systemu alarmów
w celu powiadamiania o takiej
sytuacji osoby odpowiedzialnej
za reagowanie na okreÊlone
zdarzenia gospodarcze.
Tryby powiadamiania to
poczta e-mail, telefon, SMS,
pager, faks lub poprzez Internet.

Sage Enterprise – pakiet
zarzàdzania produkcjà
W zakresie produkcji
system Sage
Enterprise:
• obs∏uguje dzia∏alnoÊç
typu konfiguracja
na zamówienie,
produkcja
na zamówienie
i wytwarzanie krótkich
serii produktów,
• u∏atwia skomplikowany
proces zarzàdzania
zasobami
i podwykonawcami,
• umo˝liwia
kontrolowanie kosztów
wytwarzania,
magazynowania
i materia∏ów
dodatkowych,
• monitoruje i tworzy
raporty dotyczàce
zagadnieƒ z zakresu
produkcji w celu
utrzymania
maksymalnej
wydajnoÊci.

Pomoc

w spe∏nieniu
wymogów rynku
lub indywidualnego
klienta
Bez wzgl´du na to, czy
potrzebna jest obs∏uga
du˝ego przedsi´biorstwa
produkcyjnego, czy te˝ firmy
wytwarzajàcej krótkie serie
produktów, system Sage
Enterprise w obszarze
produkcji pozwala na Êcis∏à
kontrol´ finansowà
potrzebnych materia∏ów oraz
kosztów wytwarzania oraz
na ocen´ w czasie
rzeczywistym zakoƒczonych
operacji i produkcji w toku.
System pomaga w
zarzàdzaniu zasobami
wykorzystywanymi zarówno
w obr´bie w∏asnego wydzia∏u
jak i u podwykonawców.

Zachowanie maksymalnej
wydajnoÊci przy

skutecznym
zarzàdzaniu wydzia∏em
produkcyjnym
Pakiet produkcyjny Sage
Enterprise umo˝liwia
monitorowanie i
raportowanie w czasie
rzeczywistym procesów
i wydarzeƒ zwiàzanych
z wydzia∏em produkcyjnym
i majàcych wp∏yw na
wydajnoÊç. Mo˝na korzystaç
z dost´pnych w ka˝dym
momencie, szczegó∏owych
i rzetelnych informacji
na temat produkcji w toku
i wst´pnie zdefiniowanych
wydarzeƒ, takich jak
cz´stotliwoÊç awarii maszyn
lub nieobecnoÊci
pracowników.

Sage Enterprise w us∏ugach:
Kontrola
W zakresie us∏ug system
Sage Enterprise:
• umo˝liwia zaawansowanà
kontrol´ zarzàdzania
i rozliczania poszczególnych
projektów,
• gwarantuje Êcis∏à kontrol´
finansowà, prezentujàc pe∏ny
obraz kosztów przed
dokonaniem wydatków,
• obs∏uguje wiele scenariuszy
rozliczeƒ, mi´dzy innymi
rozliczenia etapowe i rozliczenia
uwzgl´dniajàce koszty
dodatkowe,
• u∏atwia zarzàdzanie us∏ugami
posprzeda˝nymi
i ich rozliczaniem.

wielu projektów
System Sage Enterprise umo˝liwia
zaawansowanà kontrol´ przez
zarzàdzanie poszczególnymi
projektami, zarówno wewn´trznymi
i zewn´trznymi, a tak˝e ich
ksi´gowanie. Oferowane funkcje
umo˝liwiajà uzyskanie zestawienia
kosztów przed poniesieniem
wydatków, porównanie wydatków
z bud˝etem i Êcis∏e Êledzenie kosztów.
U˝ytkownik mo˝e równie˝
przygotowywaç faktury cz´Êciowe
i faktury uwzgl´dniajàce koszty
dodatkowe.

””

Kompleksowe
zarzàdzanie kontraktami
System Sage Enterprise umo˝liwia
skutecznà obs∏ug´ i rozliczanie
przychodów dla ka˝dego rodzaju
us∏ug posprzeda˝nych. System
stanowi podstaw´ do zarzàdzania
skomplikowanym i wartoÊciowym
wyposa˝eniem o zró˝nicowanych
wymogach dotyczàcych rozliczeƒ op∏at
cyklicznych, takich jak dzier˝awa,
najem, op∏aty za us∏ugi, konserwacj´
lub pomoc technicznà. Mo˝liwe jest
rozliczenie za pomocà przedp∏at,
wed∏ug terminów p∏atnoÊci oraz
fakturowanie skonsolidowane.

Wdro˝enie systemu Sage Enterprise umo˝liwi∏o firmie WorldPay sprawne dzia∏anie
w skali mi´dzynarodowej i pozwoli∏o na uzyskiwanie aktualnych i dok∏adnych
informacji finansowych. Wierz´, ˝e jest to istotne osiàgni´cie naszej firmy i doskona∏a
rekomendacja dla oprogramowania, które przyczyni∏o si´ do tego sukcesu!
Brian Jones > Dyrektor Dzia∏u Systemów Finansowych, WorldPay

Sage Enterprise
sk∏ada si´ z zestawu modu∏ów jak ni˝ej:
Finanse
Ksi´ga G∏ówna
Obrót Finansowy
Zobowiàzania
Nale˝noÊci
Ârodki Trwa∏e
Obs∏uga Zleceƒ
Generator Wydruków
Zarzàdzanie Nale˝noÊciami
Konsolidacja Ksi´gi G∏ównej
Rozliczanie Projektów
Zarzàdzanie Bud˝etami
Fakturowanie Projektów
Podzia∏ Kosztów
Obrót Papierami D∏u˝nymi

Dystrybucja:
Gospodarka Magazynowa
Oferty i Zamówienia Sprzeda˝y
Fakturowanie i Analizy Sprzeda˝y
Przetwarzanie Zleceƒ Zakupu
Zapotrzebowania Zakupu
Telesprzeda˝
Struktura Konstrukcyjna Wyrobów
Przetwarzanie Zadaƒ Produkcyjnych
Zarzàdzanie Kontraktami
Zarzàdzanie Magazynem
Zwroty i Reklamacje
Gospodarka Odpadami
Planowanie Transportu ( Interfejs do DPS Logix )

Produkcja
Struktura Konstrukcyjna Wyrobów
Przetwarzanie Zadaƒ Produkcyjnych
Procesy Technologiczne
Produkcja w Toku
Szacowanie ZdolnoÊci Produkcyjnych
Zapotrzebowanie Materia∏owe Produkcji
Planowanie ZdolnoÊci Produkcyjnych
Kooperacja i Podzlecenia
Konfigurator Produktu
Preaktor Interfejs (Planowanie ZdolnoÊci Produkcyjnych)

Web Enterprise
Interfejs internetowy
Sprzeda˝ internetowa
Raportowanie w Internecie

Systemowe
Zarzàdzanie bazà danych
Edytor formatek
APIs
Tetralink
EDI
AutoQ
Monitorowanie i Ochrona
J´zyk Pisania Wydruków
Crystal Reports - System Informowania Kierownictwa
Powiadomienia o zdarzeniach
ASCII Interfaces
SQL Server
■ podstawowe ■ opcja

D∏ugoterminowe
zaanga˝owanie
Sage Enterprise Solutions jest liderem na
rynku w rozwijaniu internetowych rozwiàzaƒ
finansowych, dystrybucyjnych i
produkcyjnych dla Êrednich przedsi´biorstw.
Firma powsta∏a z przej´cia Tetra
International Group przez Sage Group
umo˝liwiajàc Sage Enterprise Solutions
odgrywanie istotnej roli w Êwiatowej
czo∏ówce dostawców oprogramowania do
zarzàdzania przedsi´biorstwem. Sage Group
ma obecnie ugruntowanà pozycj´ w
gie∏dowym wskaêniku FTSE 100,
nieprzerwanie odnotowuje wzrost dochodu
i zysku oraz ma ponad 2 miliony klientów
na ca∏ym Êwiecie.

Zaawansowane
wsparcie i doradztwo.
Produkty Sage Enterprise Solutions sà
polecane, instalowane, obs∏ugiwane przez
sieç akredytowanych dystrybutorów. G∏´boka
znajomoÊç przemys∏u i nieprzeci´tna wiedza
techniczna sprawia, ˝e partnerzy Sage
Enterprise Solutions dostarczajà us∏ug
szkoleniowych, konsultacyjnych i wsparcia
przed, w trakcie i po wdro˝eniu oraz
zapewniajà, ˝e system Sage Enterprise
Solutions spe∏nia wyjàtkowe wymagania
Twojej firmy.

Kontakt
JeÊli chcesz si´ dowiedzieç, jak Sage
Enterprise Solutions mo˝e pomóc
rozwinàç pomyÊlnie system zarzàdzania
przedsi´biorstwem w Twojej firmie,
prosimy skontaktowaç si´ z naszym
partnerem w Polsce.
Wi´cej informacji mo˝na uzyskaç na
naszych stronach internetowych
www.sage.com/SES lub wysy∏ajàc
zapytanie na adres przedstawiciela w
Polsce podany z ty∏u ok∏adki.

Enterprise Solutions
Aktywne wsparcie dla przedsi´biorstwa
Sage Enterprise Solutions Limited
Sage House Wharfedale Road Winnersh Wokingham
Berkshire RG41 5RD United Kingdom
Telefon: +44 (0) 118 927 0100
Faks: +44 (0) 118 944 9278
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