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Η I.T. SOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στην παροχή
εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφορικής. Το αντικείμενο της εταιρείας αφορά στο
σχεδιασμό και στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων τα οποία προσαρμόζονται
στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε πελάτη (custom software).
Η I.T. SOFT έχει αναπτύξει το λογισμικό Carpet με σκοπό την καλύτερη οργάνωση των
καθαριστηρίων ταπήτων και τον εύκολο προγραμματισμό των καθημερινών εργασιών.
Το περιβάλλον της εφαρμογής είναι εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη και καλύπτει
τις απαιτήσεις σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων των ταπητοκαθαριστηρίων. Η
εφαρμογή υποστηρίζει ένα ή περισσότερους χρήστες, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε
επιχείρησης
Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα χαρακτηριστικά του λογισμικού Carpet :
 Διαχείριση ραντεβού : τα ραντεβού παραλαβής και παράδοσης ειδών
παρουσιάζονται τόσο σε ημερήσια όσο και σε εβδομαδιαία βάση (ανά περιοχή
και ανά πελάτη), ώστε να γίνεται πιό εύκολος ο προγραμματισμός των
εργασιών.
 Αναγνώριση τηλεφωνικών κλήσεων : παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης με
προγράμματα αναγνώρισης τηλεφωνικών κλήσεων και άμεσης αξιοποίησης των
στοιχείων αυτών από την εφαρμογή.
 Μέτρηση διαστάσεων : το λογισμικό μπορεί να συνδεθεί με μηχανήματα
μέτρησης χαλιών, ώστε να μεταφέρονται αυτόματα στην εφαρμογή οι
διαστάσεις των χαλιών. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης των
διαστάσεων από δεδομένα άλλων εφαρμογών (π.χ. τύπου Microsoft Access,
Microsoft Excel, Text files).
 Bar Code scanner : ο χρήστης μπορεί να ενημερώνει τα είδη που έχει
τοποθετήσει σε ράφια με τη χρήση Bar Code scanner ή αξιοποιώντας αρχεία
άλλων εφαρμογών (π.χ. Text files, Microsoft Access, Microsoft Excel).
 On line help : σε κάθε οθόνη της εφαρμογής υπάρχει on line βοήθεια για τις
δυνατότητες κάθε οθόνης, πατώντας το πλήκτρο F1.
 Στατιστικά στοιχεία : στο λογισμικό περιλαμβάνεται και η δυνατότητα
παρουσίασης στατιστικών στοιχείων, βασισμένα στα κριτήρια που δίνει κάθε
χρήστης.
 Παραμετροποίηση : το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα παραμετροποίησης
των λειτουργιών του και προσαρμογή του στις απαιτήσεις κάθε χρήστη (π.χ.
ζώνη τιμών, καθορισμός των προγραμματισμένων δρομολογίων ανά περιοχή,
κλπ).
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Το λογισμικό παρέχεται σε δύο εκδόσεις, τη Standard και τη Pro. Η έκδοση Standard
περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, ενώ η Pro Version
εκτός από τις λειτουργίες της Standard έκδοσης, περιλαμβάνει και επιπλέον
λειτουργίες οι οποίες αφορούν στις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες καθαρισμού
ειδών προς άλλους επαγγελματίες (π.χ. φασόν).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα
τηλέφωνα 210 95 37 494 – 495 ή στο email : info@itsoft.gr
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