
Rue de Net er ráðgjafarfyrir-
tæki í upplýsingatækni sem 
aðstoðar fyrirtæki og stofn-

anir við val og innleiðingu á við-
skiptalausnum, veitir ráðgjöf varð-
andi samþættingu upplýsinga-
kerfa og hvernig rekstur þeirra er 
best tryggður með kerfisöryggi 
Rue de Net.

Kerfi sem hentar öllum
Rue de Net býður Microsoft Dyna-
mics NAV í skýinu sem er öflugt 
viðskipta- og upplýsingakerfi með 
alla þá eiginleika sem gera full-
komið viðskiptakerfi. „Kerfið hent-
ar stórum sem smáum fyrirtækj-
um hvort sem er í smásölu, heild-
sölu eða þjónustu,“ segir Alfreð 
B. Þórðarson, framkvæmdastjóri 
Rue de Net Reykjavík. „Með NAV í 
skýinu öðlast viðskiptakerfið enn 
meira rekstraröryggi og skalan-
leika. Öll vinnsla getur farið fram 
yfir netið, sjálfvirkar uppfærslur 
eru innifaldar og geymsla á gögn-
unum er í Azure, öruggu skýjaum-
hverfi Microsoft. Aðgengið að við-
skiptakerfinu er með notkun helstu 
vefrápara og spjaldtölva sem eru í 
boði í dag. Þar að auki fylgir hinn 
nýi hlutverkastillti Windows-biðl-
ari sem býður upp á að sérhanna 
notandaviðmót og skýrslur og ekki 
má gleyma enn betri Office-sam-
þættingu en nokkru sinni fyrr.“ 

Sérhæfðir ráðgjafar
Rue de Net hefur yfir að ráða 
samstíga hópi sérfræðinga með 
áralanga reynslu af rekstri við-
skiptakerfa, innleiðingu og sam-
þættingu viðskiptalausna. „Við 
leggjum mikla áherslu á nána og 
persónulega ráðgjöf þar sem ráð-
gjafi kemur að verkferlinu frá byrj-
un til enda, frá sölu til afhending-
ar vöru, lausnar og þjónustu. Sér-
hæfing og reynsla ráðgjafa okkar 
er í viðskipta- og verslunarlausn-
um ásamt Windows- og vefforrit-
un þar sem nýjasta tækni er ávallt 
í forgrunni,“ útskýrir Alfreð.

Alhliða verslunar- og afgreiðslu-
kerfi stillt eftir þörfum notenda
Rue de Net býður einnig LS Re tail 
sem er alhliða verslunar- og af-
greiðslukerfi sem er byggt ofan á 
Microsoft Dynamics NAV. „Þetta 
trausta kerfi er tilbúið til að þjón-
usta kröfuharða smásala af öllum 
stærðum og gerðum. Einn af kost-
um LS Retail er að um eina heild-
stæða lausn er að ræða svo ekki er 
þörf á að smíða, stilla og viðhalda 
mörgum kerfum og dýrum teng-
ingum þeirra á milli,“ segir Alfreð.

LS Retail er sveigjanlegt versl-
unar- og afgreiðslukerfi sem auð-
velt er að stilla eftir þörfum við-
skiptavinar og notenda. Sveigjan-
leiki þess gerir það að verkum að 
auðvelt er að setja upp nýja af-
greiðslustaði og er það bara gert 
á einum stað, annað gerist sjálf-
krafa. „Kostir þess að afgreiðslu-
kassar, bakvinnsla og aðalskrif-
stofa séu öll hluti af sömu hugbún-
aðarlausninni eru margir og má 
sem dæmi nefna að mjög auðvelt 
er að rekja einstaka kassafærslur 
alla leið upp á aðalskrifstofu.“

Einfalt vefverslunarkerfi sem er 
bæði öruggt og öflugt í senn
Í dag er netið einn fyrsti staður-
inn þarsem fólk leitar að vöru og 
þjónustu. Viðskiptavinir Rue de 
Net geta því aukið söluna með öfl-
ugri og framúrskarandi vefversl-
un sem kynnir vörur og vörufram-

boð þeirra á skýran og áhrifarík-
an hátt. „Rue de Net hefur hannað 
einfalt og viðskiptavænt vefversl-
unarkerfi sem er öruggt og öflugt 
í senn. Rue de Net hefur kosið að 
nota nopCommerce sem grunn 
að vefverslunarkerfi sínu og fylgir 
því mikið framboð af útliti sem 
einfaldar aðlögun þess til muna. 
Vefverslunarkerfið er beintengt 
við Microsoft Dynamics NAV við-
skiptakerfið og hentar vel bæði 

stórum og smáum fyrirtækjum 
með miklar kröfur,“ lýsir Alfreð.

Aðgengilegri Office-pakki
Rue de Net býður líka fyrirtækjum 
Microsoft Office 365 í skýinu. Að 
sögn Alfreðs gerir Office 365 allan 
Office-pakkann, þar með talin hin 
vel þekktu forrit Outlook, Word, 
PowerPoint og Excel, aðgengilegan 
með notkun velflestra vefrápara, 
spjaldtölva og síma. „Pakkinn býður 

líka upp á Lync og Sharepoint sem 
gerir alla samvinnu milli starfsfólks 
að leik einum, deiling skjala og upp-
lýsinga verður eins auðveld og hugs-
ast getur. Að lokum býður Rue de 
Net upp á, í samstarfi við Basis, vel-
flestar aðrar þjónustur og þjóna sem 
eru í boði í Azure-skýjaumhverfi 
Microsoft. Með því að hýsa tölvu-
kerfi sín í skýinu geta viðskiptavin-
ir minnkað þörf sína fyrir vélbúnað 
og sparað mikið í rekstri.“

Kynningarblað Rue de Net, Skapalón, TM Software 
og Wise.
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Microsoft Dynamics NAV í skýinu 
með Rue de Net Reykjavík
Rue de Net býður Microsoft Dynamics NAV í skýinu, öflugt viðskipta- og upplýsingakerfi með alla þá eiginleika sem gera fullkomið 
viðskiptakerfi. Kerfið hentar stórum sem smáum fyrirtækjum hvort sem er í smásölu, heildsölu eða þjónustu. Með hýsingu í skýinu 
minnkar þörf fyrir vélbúnað og sparnaður verður í rekstri fyrirtækja. 

Alfreð B. Þórðarson, framkvæmdastjóri Rue de Net Reykjavík, segir fyrirtækið hafa yfir að ráða samstíga hópi sérfræðinga með áralanga 
reynslu. Þeir eru nú að bjóða fólki Microsoft Dynamics NAV til prófunar í skýinu. MYND/GVA

HELSTU NÝJUNGAR Í 
MICROSOFT DYNAMICS 
NAV 2015
● Nýtt og betra sérhannað 

notanda viðmót. 
● Hraðara og einfaldara kerfi sem 

gerir leitarsíur og afmörkun 
betri.

● Virkar nú bæði á vefnum og 
öllum helstu spjaldtölvum.

● Ný samþætting við Office, 
auðvelt að færa gögn í og úr 
Excel og Word.

● Miklu meiri möguleikar á nýt-
ingu kerfis með betra aðgengi.

● Betri yfirsýn og greining á 
gögnum með nýju viðmóti.

● Meiri möguleikar á notkun 
kerfis með nýrri tækni.

Prófaðu Dynamics NAV í skýinu:
http://nav.ruedenet.com
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Sk apa lón leg g u r m i k la 
áherslu á að mæta þörfum 
viðskiptavina sinna sam-

kvæmt nýjustu tækni í vefhönn-
un. Að sögn Jonathans Gerlach 
hönnunarstjóra er gott teymi 
starfsfólks sem starfar hjá Skapa-
lóni. „Við erum afar stolt af þeim 
fernu verðlaunum sem okkur 
hlotnuðust á hátíðinni. Skapalón 
hlaut verðlaun í tveimur fyrir-
tækjaflokkum, ein verðlaun fyrir 
besta viðmót og verðlaun fyrir að-
gengilegasta vefinn,“ segir Jon-
athan. „Íslensku vefverðlaunin 
eru uppskeruhátíð í okkar fagi, 
svona eins konar „Óskar“ og það 
er mikil lyftistöng fyrir fyrirtækið 
að fá slíka viðurkenningu. 

Flókið ferli
Hjá Skapalóni koma margir starfs-
menn að hverju verkefni; verk-
efnastjórar, hönnuðir, viðmóts-
forritarar, bakendaforritarar og 
kerfisstjórar. Að setja upp vef-
síðu getur verið flókið ferli og því 
mikil vægt að greina vel þarfir við-
skiptavina og móta hugmyndina 
áður en vinna hefst við að hanna 
útlit og að forrita vef lausnina. 
Mikið er lagt upp úr góðri eftir-
fylgni að verkefni loknu með því 
að mæla og greina vel frammi-
stöðu vefsins eftir að hann fer í 
loftið. Þannig fylgist Skapalón 
með því hvort vefurinn þjónar 
hlutverki sínu vel og sýni notk-
unin fram á annað þá er viðmótið 
bætt og vefurinn gerður aðgengi-
legri fyrir notendur.

Snjallsíminn skiptir máli
Undanfarið hafa fyrirtæki lagt 
mikið upp úr því að vefsíðan sé 
þægileg f yrir spjaldtölvu eða 
snjallsíma. „Fólk er alltaf með 
símann og netið við höndina,“ 
segir Alexandra Diljá, verkefna-
stjóri hjá Skapalóni. „Þessi notk-
un á eftir að aukast enn frekar á 
næstu árum. Netskoðun er hluti 

af daglegu lífi og byrjar um leið og 
fólk vaknar á morgnana. Íslend-
ingar eru einkar fljótir að tileinka 
sér nýjungar og eru mjög tækni-
væddir,“ bætir hún við. 

Ráðgjöf 
Skapalón er vefþjónustufyrirtæki 
sem sérhæfir sig í stafrænni mark-
aðssetningu fyrir stór fyrirtæki og 
er inntak verkefna fyrirtækisins allt 
frá vefsíðugerð til alhliða markaðs-
ráðgjafar á netinu. Á síðustu 10-15 
árum hefur markaðurinn þróast 
hratt í átt til netheima. Um síðustu 
aldamót snerist markaðurinn að 
mestu um kerfin á bak við vefina, 
fremur en viðmótið og viðskipta-
vininn. Nú hefur þetta snúist við 
og fyrirtækin hafa áttað sig á því að 
þau þurfa að hafa frambærilegan, 
flottan og notendavænan vef sem 
virkar á öllum tækjum.

Meðal viðskiptavina Skapalóns 
eru fyrirtæki eins Íslandsbanki, 
Arion banki, Landsvirkjun, Alv-
ogen, Vodafone, Marel og Dominos 
svo einhverjir séu nefndir. Þessi 
fyrirtæki gera mikið út á að nota 
vefinn til að stórauka þjónustu við 
viðskiptavini og auka aðgengi við-
skiptavina að fyrirtækinu. 

Greining 
„Það er hægt að nota vefmiðil á 
margan hátt til gagns. Okkar stærri 
viðskiptavinir kjósa í síauknum 
mæli að fara í rannsóknarvinnu 
á vefnum, vilja skoða notkunina 
og greina hana. Fyrirtæki eins og 
Landsvirkjun eru til dæmis farin að 
setja ársskýrslu sína á vefinn. Með 
því að hafa hana aðgengilega á net-
inu er hægt að greina heimsóknir á 
vefinn og hvernig hún nýtist. Áður 
var hún prentuð og send víða en 
ómögulegt að mæla hverjir opn-
uðu skýrsluna og hvað var skoðað. 
Auk þess er hægt að bæta við hlut-
um eins og myndböndum, viðtöl-
um og þess háttar. Vefmiðillinn 
býður upp á óþrjótandi möguleika 
fyrir fyrirtæki til þess að kynna sig 
og koma vörum sínum á framfæri,“ 
segir Jonathan enn fremur.

Sjá vefsíðuna skapalon.is eða 
hafið samband í síma 516 9000. 

Skapandi vefstofa með 
framsækna viðskiptavini
Vefstofan og hönnunarfyrirtækið Skapalón var hlaðið verðlaunum þegar Íslensku vefverðlaunin voru veitt 30. janúar síðastliðinn. 
Skapalón hefur lagt mikla áherslu á að þróa vefi fyrir stór fyrirtæki með aukinni vefnotkun almennings.

Gott teymi starfsfólks Skapalóns vinnur vel saman þegar hanna þarf nýjar vefsíður.

Skapalón og Íslensku vefverðlaunin

Jonathan Gerlach segir að fyrirtækið leggi mikla áherslu á að mæta þörfum viðskipta-
vina sinna. MYNDIR/VALLI

Besta hönnun og 
viðmót

dominos.is

Besti fyrirtækjavefurinn 
(færri en 50 starfsmenn)

midi.is

Besti fyrirtækjavefurinn 
(fleiri en 50 starfsmenn) 

Ársskýrsla Landsvirkjunar 2014

Aðgengilegasti vefurinn
Vefur Háskólans í Reykjavík

Lögð er áhersla á 
að vefsíðan sé 

með þægilegt viðmót 
fyrir snjallsíma og 
spjaldtölvu.

 Íslensku vefverðlaunin eru 
uppskeruhátíð í okkar fagi, svona 

eins konar „Óskar“ …



KYNNING − AUGLÝSING Hugbúnaður og hugbúnaðargerð12. FEBRÚAR 2015  FIMMTUDAGUR 3

Heilbrigðislausnir 
TM Soft ware þróar hug-
búnaðarlausnir fyrir aðila 

á heilbrigðissviði. Þessar lausn-
ir eru notaðar af f lestum heil-
brigðisstarfsmönnum landsins 
á hverjum degi. Vörur sviðsins 
eru meðal annars Sjúkraskrár-
kerfið Saga, Hekla heilbrigðis-
net, Medicor og Vera heilsuvef-
ur, heilsuvera.is,“ útskýrir Hákon 
Sigurhansson, framkvæmdastjóri  
TM Software.

Veflausnir TM Software hafa 
á undanförnum árum einnig 
þróað fjölda vefsvæða fyrir fyrir-
tæki í ferðaþjónustu svo sem  Ice-
landair, Iceland Travel og Ferða-
þjónustu bænda, góðgerðavef-
svæði á borð við mottumars.is 
og hlaupastyrkur.is, ásamt því að 
smíða þjónustuvefi fyrirtækja á 
borð við Orkuveitu Reykjavíkur, 
Norðurorku, Orkubú Vestfjarða 
og Tryggingastofnun ríkisins.  

Vera heilsuvefur 
Nýjasta vara  TM Software er Vera 
heilsuvefur.

Heilsuvera.is sem byggir á Veru 
var nýlega valinn besti íslenski 
vefurinn 2014 af Samtökum vef-
iðnaðarins á íslensku vefverð-
laununum.

„Vera er lausn sem er þróuð í 
samstarfi við Embætti landlækn-
is og Heilsugæslu höfuðborg-
arsvæðisins,“ segir Hákon en á 
vefnum getur almenningur átt í 
öruggum samskiptum við heil-
brigðisþjónustuna. 

Vefurinn gerir notendum meðal 
annars mögulegt að: 
● bóka tíma í heilbrigðisþjónustu 

til dæmis hjá lækni eða heilsu-
gæslu.

● óska eftir endurnýjun á lyfseðli
● senda fyrirspurn á heimilis-

lækni og eiga í öruggum sam-
skiptum við lækninn

●  skoða óútleysta lyfseðla og lyf-

seðla sem viðkomandi hefur 
leyst út síðustu þrjú ár 

●  skoða helstu atriði úr eigin 
sjúkraskrá

Bylting í þjónustu
„Fram til þessa hefur fólk í sumum 
tilfellum sent tölvupóst á heil-
brigðisþjónustuna en sú leið er 
ekki örugg og samskiptin rata 
sjaldan í sjúkraskrá einstaklings-
ins,“ segir Hákon.

 „Með Veru verður til örugg 
leið til samskipta við heilbrigðis-
þjónustuna og öll samskipti verða 
hluti af sjúkraskrá einstaklingsins. 

Þetta er bylting og enginn vafi í 
okkar huga að með Veru geta heil-
brigðisstofnanir veitt betri þjón-
ustu, með auknu öryggi og síðast 
en ekki síst aukið hagræði.“

Aðgangur með 
rafrænum skilríkjum
Það geta allir á Íslandi sem 
eru með rafræn skilríki notað 
heilsuvera.is. Þar má skoða lyf-
seðla, bólusetningar og hægt að 
skrá sig sem líffæragjafa.  Einnig 
hafa foreldrar aðgang að gögn-
um barna sinna að 15 ára aldri.

 Þeir sem sækja þjónustu á 

hei lsugæslustöðvar eða hjá 
öðrum aðilum sem hafa inn-
leitt heilsuvera.is, geta bókað 
viðtalstíma, óskað eftir endur-
nýjun á lyfseðlum og átt í örugg-
um rafrænum samskiptum.

Heilsuvera.is hefur verið inn-
leidd af f jórum heilsugæslu-
stöðvum á höfuðborgarsvæð-
inu; í Glæsibæ, Mjódd, Grafar-
vogi og á Seltjarnarnesi. Fleiri 
heilsugæslustöðvar og stofnanir 
eru að undirbúa innleiðingu og 
gert er ráð fyrir að f lestar stofn-
anir landsins innleiði Veru á 
árinu.

Örugg rafræn samskipti
„Með heilsuvera.is er kominn 
grunnur sem verður þróaður 
áfram til þess að koma til móts 
við óskir almennings um að geta 
átt í öruggum rafrænum sam-
skiptum við heilbrigðisþjón-
ustuna, að fá aðgang að eigin 
gögnum og að geta skráð upp-
lýsingar um eigið heilbrigði,“ 
segir Hákon.

„Við teljum að allt þetta bæti 
þjónustu heilbrigðisþjónust-
unnar og auðveldi almenningi 
að taka meiri ábyrgð á eigin 
heilsu.“

Heilsuvera.is 
besti íslenski vefurinn 2014
TM Software er leiðandi hugbúnaðarfyrirtæki sem þróar hugbúnað fyrir mörg öflugustu fyrirtæki og stofnanir landsins. 
TM Software sérhæfir sig í veflausnum og heilbrigðislausnum en um sjötíu manns starfa hjá fyrirtækinu.  

Hákon Sigurhansson og Atli Mar Gunnarsson hjá TM Software. MYND/ERNIR

Þjónustuvefir
Við þróum þjónustuvefi sem hjálpa viðskiptavinum að nálgast  

allar  upplýsingar á aðgengilegan máta, afgreiða sig sjálfir á 

vefnum og  hafa yfirlit yfir öll sín mál. Við höfum þróað margar 

útfærslur af  þjónustusvæðum fyrir fjölbreyttan hóp fyrirtækja  

og stofnana.

www.tmsoftware.is | info@tmsoftware.is | 545 3000
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Wise er leiðandi fyrirtæki í upplýs-
ingatækni á Íslandi. Fyrirtækið 
leggur sérstaka áherslu á ráðgjöf, 

hugbúnaðargerð og innleiðingu hugbúnað-
ar ásamt öflugri og persónulegri þjónustu. 
Lausnir Wise eru í notkun hjá mörgum af 
stærri fyrirtækjum landsins í ýmsum at-
vinnugreinum. Að sögn Jóns Heiðars Páls-
sonar, sviðsstjóra sölu- og markaðssviðs 
Wise, byggja lausnir fyrirtækisins á þeirri 
hugmyndafræði að gera fyrirtækjum kleift 
að taka góðar og vel ígrundaðar viðskipta-
ákvarðanir, byggðar á öruggum upplýs-
ingum úr viðskipta- og birgðakerfum fyrir-
tækisins. „Wise sérhæfir sig í viðskiptahug-
búnaði fyrir fyrirtæki af öllum stærðum og 
gerðum. Þekktustu vörutegundir okkar eru 
Wisefish-sjávarútvegslausnirnar og einnig 
sveitarstjórnarlausnir sem eru í notkun hjá 
meirihluta íslenskra sveitarfélaga.“

Jón Heiðar segir sérstöðu Wise meðal 
annars snúa að sterku lausnaframboði fyrir 
ólíkar gerðir fyrirtækja. „Meðal sérlausna 
okkar má nefna: Laun, bankakerfi, inn-
heimtukerfi, uppáskriftarkerfi, uppgjörs-
kerfi, Wise Analyzer-stjórnendasýn, raf-
ræna reikninga, flutningakerfi, ferðaupp-
gjör, verslunarkerfi og tengingu við Centara 
auk verkbókhalds sem eru mestu seldu sér-
kerfin fyrir Dynamics NAV á markaðinum 
í dag.“ 

Ný útgáfa af Microsoft Dynmaics NAV, 
NAV 2015, býður meðal annars upp á að-
gengi að NAV úr hvaða tæki sem er. „Með 
tilkomu vefbiðlara er hægt að nota snerti-
skjái, spjaldtölvur á Windows, Android og 

iPad með 7“ skjám og stærri. Þá eru teng-
ingar við Office 365 öflugri og notuð sama 
innskráning fyrir NAV og Office. Einn-
ig er hægt að birta gögn á SharePoint til að 
birta t.d. tölfræðiupplýsingar, hægt að gera 
skýrslur í Word og hægt er að færa gögn úr 
Excel í báðar áttir, til og frá NAV svo fátt eitt 
sé nefnt.“

Einsdæmi á markaði
Wise býður nú Dynamics Nav og Office 365 
í hýsingu og leigu í Azure-skýinu frá Micro-
soft. „Með því getum við boðið öllum stærð-
um fyrirtækja aðgang að sama hugbúnaði á 
verði sem ekki hefur verið í boði áður hér-
lendis. Þannig er rekstur vélbúnaðar í lág-
marki og hægt að vinna í kerfunum hvenær 
sem er, hvaðan sem er á netinu.“ Uppsetn-
ing og rekstur netstjóra auk uppsetningar 
Office, Outlook og bókhaldsins er í  skýinu 
í stað reksturs hjá fyrirtækjunum. Þann-
ig er stofnkostnaður í lágmarki og rekstur 
kerfanna þekktur, greiddur mánaðarlega 
eftir fjölda notenda hverju sinni. „Að geta 
boðið aðgang að fullkomnu bókhaldi með 
viðskiptamönnum, lánardrottnum, birgð-
um, forða- og verkbókhaldi, rafrænum 
reikningum og VSK-skilum auk Office 365 
(Word, Excel, Outlook, PowerPoint o.fl.) 
með hýsingu og afritun á 9.900 kr. á mán-
uði er einsdæmi á markaði og gerir öllum 
stærðum fyrirtækja kleift að nýta sér nýj-
ustu tækni hverju sinni með einu öflug-
asta viðskiptakerfinu á markaðnum“. 

Innan Wise starfar öflugur hópur sérfræð-
inga með áralanga reynslu í Microsoftlausn-

um. Þar fyrir utan hefur fyrirtækið sjálft 
hannað mikinn fjölda lausna fyrir íslensk-
an markað og jafnframt náð ágætis árangri 
í útflutningi á lausnum sínum og þjónustu. 

Wise hefur hlotið fjölda viðurkenninga 
fyrir starfsemi sína, þ. á m. viðurkenningar 
sem „Framúrskarandi fyrirtæki ársins 2014“ 
hjá Creditinfo, „Samstarfsaðili ársins 2014“ 

hjá Microsoft á Íslandi og „Fyrirmyndar-
fyrirtæki VR“ um nokkurra ára skeið.

Hjá Wise starfa í dag 80 manns, bæði á 
Íslandi og í Halifax í Kanada. Starfsemi fyr-
irtækisins er á tveimur stöðum hérlendis, í 
Borgartúni í Reykjavík og í Hafnarstræti á 
Akureyri. Nánari upplýsingar má finna á 
www.wise.is.

Vel ígrundaðar ákvarðanir 
Eitt þeirra fyrirtækja sem hafa verið leiðandi í upplýsingatækni hér á landi er Wise. Lausnir fyrirtækisins eru í notkun hjá mörgum 
af stærri fyrirtækjum landsins sem starfa í fjölbreyttum atvinnugreinum. Nýlega hóf Wise að bjóða Dynamics Nav og Office 365 í 
hýsingu og leigu til fyrirtækja inni á www.navaskrift.is.

Þrír af starfsmönnum Wise á Íslandi. Aftari röð frá vinstri: Margrét Erla Eysteinsdóttir, sviðsstjóri þjónustu- og 
ráðgjafarsviðs og Sigríður Helga Hermannsdóttir, sviðsstjóri hugbúnaðarsviðs. Fyrir framan þær er  Jón Heiðar 
Pálsson, sviðsstjóri sölu- og markaðssviðs.  MYND/GVA
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Aðgangur að Office 365 fylgir með 
Microsoft Dynamics NAV í áskrift.*

Hýsing og afritun innifalin
Azure skýjaþjónusta Microsoft er eitt 

öruggasta og öflugasta gagnaver í heimi.

Microsoft Azure

Fjárhagsbókhald
Viðskiptavina- og lánardrottnakerfi
Innkaupakerfi
Sölu- og birgðakerfi
Eignakerfi
Verkbókhald

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Ótakmarkaður fjöldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaður

Hýsing og afritun í Microsoft Azure
Office 365 fylgir með NAV í áskrift*


