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Gestor GT Sfera
Cena brutto

1 549,00 zł

Cena netto

1 259,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

Natychmiast

Numer katalogowy

Gestor GT Sfera

Opis produktu
jak kupować licencje

Gestor GT Sfera to wszechstronny system wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami. Program jest rozszerzoną
wersją Gestora GT, wzbogaconą o dodatek Sfera dla Gestora GT - mechanizm pozwalający na dowolną rozbudowę
systemu i dostosowanie go do specyficznych wymagań przedsiębiorstwa. Za jego pomocą możliwe jest stworzenie nawet
najbardziej wyszukanych rozwiązań informatycznych, które zaspokoją nietypowe potrzeby firmy.
Sfera dla Gestora GT pozwala m.in. na stworzenie rozwiązań umożliwiających bezproblemową współpracę z wieloma
aplikacjami, zapisującymi dane w bardzo różnorodnych formatach. Sprawdzi się także przy integracji Gestora GT z
urządzeniami wspierającymi pracę w biurze, takimi jak rejestratory czasu pracy, centralki telefoniczne, urządzenia mobilne.
Sfera dla Gestora GT powstała w oparciu o znane technologie COM i OLE Automation. Wyszkolony serwisant lub informatyk
firmy bez problemu stworzy takie rozwiązania, które rozszerzą dotychczasową funkcjonalność programu i będą ułatwiały pracę
z systemem, ściśle według potrzeb przedsiębiorstwa.
Sfera dla Gestora GT umożliwia:
ścisłe dopasowanie Gestora GT do potrzeb klienta uzależnionych od specyfiki prowadzonej firmy;
stworzenie zbiorczych operacji zamiast serii jednorazowych akcji, które w danej firmie wykonywane są bardzo często i
trzeba poświęcić im wiele czasu;
napisanie własnych aplikacji, które zintegrują Gestora GT z posiadanymi przez użytkownika programami oraz
urządzeniami wspierającymi pracę w biurze;
import do Gestora GT danych potencjalnych klientów dostarczonych przez firmy zajmujące się prowadzeniem baz
adresowych kontrahentów niezależnie od formatu, w jakim te bazy zostają dostarczone;
zastosowanie wielu innych rozwiązań stworzonych dokładnie według potrzeb użytkownika.
Klientom, którzy nie posiadają jeszcze Gestora GT, a chcieliby korzystać z rozbudowanego systemu, otwartego na własne
modyfikacje, polecamy program Gestor GT Sfera - system zarządzania relacjami z klientami wyposażony w dodatek Sfera
dla Gestora GT.
Przykłady zastosowań
Poniżej prezentujemy kilka przykładów wykorzystania Sfery dla Gestora GT. Lista przykładów wraz z kodami źródłowymi
dostępna jest w module InfoSfera, dostępnym w Gestorze GT. Prosimy pamiętać, że nie są to wszystkie możliwości Sfery dla
Gestora GT, zależą one głównie od stopnia zaawansowania programisty oraz od potrzeb danej firmy.
Import klientów
Aplikacja umożliwia zaimportowanie danych adresowych potencjalnych klientów z pliku XLS do programu Gestor GT. Może
być wykorzystana w sytuacji, gdy użytkownik Gestora kupi komercyjną bazę adresową tzw. leadów i będzie chciał ich zapisać
w programie. W takiej sytuacji wystarczy usunąć przykładowe wiersze zapisane w pliku i wprowadzić właściwe.
Uwaga! Aplikacja została napisana w języku VBA jako arkusz programu MS Office Excel 2003, zatem do jej uruchomienia
niezbędne jest posiadanie tego programu w wersji co najmniej 2000 oraz zezwolenie na uruchomienie makra (po włączeniu
programu MS Excel należy z górnego menu wybrać opcję Narzędzia-Makro-Zabezpieczenia i wybrać poziom Średnie lub
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Niskie).
Import kalendarza MS Outlook
Przykład stanowi procedura wykorzystująca Sferę dla Gestora GT, która ma za zadanie przenieść wszystkie terminy z
kalendarza programu MS Outlook do Gestora GT. Najpierw nawiązywane jest połączenie z bazą danych, a następnie
iterowane są wszystkie terminy w kalendarzu i każdy z nich jest przepisywany do Gestora GT.

Wymagania systemowe:
komputer z procesorem minimum 1 GHz (lub lepszym);
1 GB pamięci operacyjnej RAM (lub więcej);
około 1,5 GB wolnego miejsca na dysku twardym dla instalacji klienckiej;
system operacyjny Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows
Server 2016; Windows Server 2019;
system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017 – bezpłatna wersja Microsoft SQL
Server 2014 dostarczana jest wraz z systemem.
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