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Ege-Tes Netsis
Mağazacılık Otomasyonu
ile Taç Evlerinde
Ege Bölgesinde bazı Taç Mağazaları Netsis Mağazacılık
otomasyonu ile artık Müşterilerine daha güvenli hizmet
veriyor.
Yılın ilk çeyreğinde İzmir-Yeşilyurt, İzmir-Bayraklı, AydınSöke ve Balıkesir-Ayvalık Taç Satış Noktalarının Netsis
Mağazacılık otomasyonu kurulum ve eğitimlerini başarıyla
tamamlayan Ege-Tes, diğer Mağazaların da hazırlıklarını
sürdürüyor.
Bu sistem sayesinde Mağaza yetkilileri Stoklarını takip
edebildiği gibi, Banka, Nakit Kasa ve Pos hesaplarını,
Dönemsel Kampanyalarını ve en önemlisi Müşteri bazında
hareket ve taksitlerini düzenli takip edebiliyor.
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“Fusion Standard
(KOSGEB)” Paketi

MRP

Kosgeb vermekte olduğu yazılım
destekleri ile ilgili yeni bir Havuz Sistemi başlatmış olup,
sadece bu havuzda yer alan yazılımlar için destek vereceğini
açıkladı.
Ekim 2005 ‘de Kosgeb için özel olarak yeni bir ürün olan
“Fusion Standard ERP (KOSGEB)” olarak tanımlanmıştı.
Ürünün içeriği : Fusion Standart Temel Set (10 Kullanıcı),
Üretim Maliyet Muhasebesi, Mrp I, Mrp II, Kalite Kontrol,
Personel, Demirbaş olarak onaylatıldı ve lisans satış fiyatı
17.000 YTL olarak duyurulmuştur.
12 Nisan 2006 tarihi itibari ile ise Kosgeb için özel olarak yeni
bir ürün daha oluşturuldu ve
“Fusion Standard MRP
(KOSGEB)” olarak tanımlandı.
Yeni Ürünün içeriği : Fusion Standart Temel Set (5 Kullanıcı)
Üretim, Maliyet Muhasebesi, Mrp I, Mrp II, Kalite Kontrol
olarak onaylatıldı ve lisans satış fiyatı lisans satış fiyatı 8.500
YTL olarak duyurulmuştur.

Ege-Tes Filli Balık Restoran’da
Bilgisayar alırken
Windows lisansı
almayan kullanıcılar
zararda…
Bilindiği gibi Microsoft yazılım ürünlerinin arasında Oem, Box
ve Open Lisans olmak üzere 3 ayrı Lisanslama modeli vardır.
Office yazılımları Bilgisayar ile birlikte alındığında Oem olarak
özel fiyatla (yaklaşık yarı fiyatına) alınabiliyor. Sonradan
Lisanslama yapılmak istendiğinde ise Box (Kutu) veya 5
adetten fazla ise Open Lisans Ürünleri alınması gerekiyor. Bir
Bilgisayara sonradan alınan Office Oem Lisansları ise geçerli
olmuyor.
Pc İşletim Sistemlerinde (Win’XP Home ve Prof.) ise sadece
Oem ürün olması sebebiyle sonradan lisanslamada dahi,
Oem Lisans alınabiliyordu. Ancak Microsoft’un yaptığı
açıklamaya göre artık İşletim Sistemleri için de Kutu ürünler
1-2 hafta içinde piyasada olacak.
Sonuç : Ya bilgisayarı alırken Lisanslı alırsınız yada
sonradan, yaklaşık iki misli ücret ödeyerek Kutu ürün ile
Lisanslamak zorunda kalırsınız.
(OEM, Original Equipment Manufacturer, yani "orijinal ürün
üreticisi" anlamındadır.)

Sabit Telefonlardan SMS gönderimi
Kısa mesaj servisi (SMS), cep operatörlerinin ardından şimdi
de bir sabit hat operatörü olan Türk Telekom tarafından
başlatılıyor. Cep operatörleri ile karşılıklı tarifeleri belirlenen
servisle, yakında sabit hatlı telefonlardan SMS gönderilip,
alınabilecek.
Bunun için ev ve ofislerde kullanılan telefonların, SMS
gönderme/alma teknolojisini desteklemesi gerekiyor. Şu
anda piyasada bulunan yeni model pek çok telefonda bu
özellik var.
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Montrö-İzmir

Kısa süre önce
“Kerzz Pos Restoran & Cafe Otomasyon”
yazılımın üreticisi Veri yazılım ile iş ortaklığına başlayan EgeTes ilk Restoran Otomasyonunu Filli Balık Restoranına
başarıyla kurdu.
İzmir - Güzelbahçe’de 240 Kişi Kapasiteli Balık Restoranında
siparişler artık Garsonların kullandığı El Bilgisayarlarından
alınıyor
ve
doğrudan
Mutfaktaki
yazıcılara
iletiliyor.
Adisyonlarda Kasadaki Bilgisayardan, Müşteriler bekletilmeden
hızlı şekilde çıkıyor, Personel ve zamandan tasarruf
sağlamanın yanı sıra stok takibi de yapılabiliyor.

Dijital
Çerçeveler
Artık Piyasada

Ortalama 7" LCD ekrana sahip
olan
"Dijital
Çerçeveler"
sayesinde kullanıcılar PC' lerde
saklanan resimleri artık kolayca
ulaşıp bakabilecek.
Bilgisayarlara
ve
Dijital
Kameralara
Usb
üzerinden
bağlanabilen
cihazlar
aynı
zamanda hafıza kartlarını direkt
olarak okuyabiliyor. Yaklaşık 50 Resimi portre ya da yatay
olarak görüntüleyebiliyor, slide Show dahi yapabiliyor.

Mantık Sorusu : At yarışı ???

Tel: 4461046

İki Arkadaş değişik bir yarış yapmaya karar
verirler. Atlarını yarıştıracaklar ve hangi at
sonuncu gelirse yarışı o kazanmış
sayılacaktır. Ancak her ikisi de atının geride
kalmasını istediği için harekete geçmemekte
ve yarış bir türlü başlamamaktadır. Yarışın
başarıyla geçmesi için onlara ne önerirsiniz ?

Fax: 425 45 88

email: satis@egetes.com.tr

