Jedno rozwiązanie,
wiele możliwości.

Aplikacja mProject zapewnia koordynację wielu projektów jednocześnie,
na każdym etapie kontrolując składane zamówienia, dokumentację,
pracowników i przede wszystkim budżet.
Dzięki mProject oszczędzasz czas i pieniądze – realne kwoty, które można
wyliczyć. Z mProject Twoja firma stanie się bardziej konkurencyjna, bo
posiadane zasoby zostaną wykorzystane efektywniej.
mbox to wirtualny manager, który bezbłędnie koordynuje pracę zespołów
zadaniowych.
Na każdym etapie pozwala monitorować postęp i koszty. Osobom
upoważnionym udostępnia informacje online. Tworzy raporty i archiwizuje dokumentację.
Współpracuje z najpopularniejszymi systemami księgowymi: IFS, WFMAG,
Optima, Symfonia.

Planowanie

Realizacja

Rozliczenia

Trzy fazy zarządzania projektem w mbox

Co oferuje mProject
Zapewnia sprawne zarządzanie przebiegiem
projektu.

Pozwala uzyskać najlepsze oferty na dostawę
towarów i usług.

Wprowadzasz projekt do aplikacji, ustalasz w
ramach projektu konkretne zadania do wykonania, określasz ich wzajemny priorytet i wskazujesz
menedżera odpowiedzialnego za realizację.

Przygotowujesz zapytanie ofertowe, przypisujesz je do konkretnego zadania, udostępniasz
potencjalnym dostawcom i wybierasz najkorzystniejszą ofertę wg wskazanych wcześniej
kryteriów.

Ułatwia pozyskanie zewnętrznego finansowania.

Pozwala na automatyzację przepływu faktur.

Przesyłasz kosztorys do inwestora, podpisujesz
kontrakt, Twój projekt przechodzi do fazy
realizacji, a Ty możesz go sfinansować dzięki
przygotowanej specjalnie dla Ciebie ofercie
bankowej (patrz mBankier).

Ustalasz ścieżkę obiegu dokumentów i wprowadzasz je do systemu w formacie .pdf. System
automatycznie odczytuje dokumenty i porządkuje je w ramach odpowiednich zadań. Upraszczasz
dzięki temu administrację dokumentacją projektu i kontrolujesz wykorzystanie zasobów magazynowych.

Kontroluje rentowność.

Ułatwia komunikację z działem księgowości.

Otrzymujesz pełną kontrolę nad kosztami projektu. Możesz je sprawdzać na każdym etapie
realizacji. Jeżeli w ramach prowadzonego zadania
klient zleci Ci dodatkowe prace, w prosty i
przejrzysty sposób rozliczasz je osobno, ustalając
oczekiwane marże.

Dokumenty handlowe projektu eksportowane są
automatycznie do Twojego programu księgowego i tam oczekują na akceptację.

Gwarantuje bieżącą kontrolę pracowników.
Za pośrednictwem aplikacji mobilnej (smartfon)
pracownicy raportują postęp realizowanych
zadań, jednocześnie wskazując ponoszone
koszty (paliwo, delegacje itp.) Możesz ich nadzorować przekazując online swoje pytania, uwagi i
wytyczne.

Nadzoruje rozliczanie czasu pracy i wynagrodzeń.
Twój pracownik może online złożyć wniosek o
urlop, a Ty możesz go online zatwierdzić. Możesz
zawsze sprawdzić informację o tym kto i do kiedy
przebywa na urlopie (i L4). Możesz kontrolować
czas pracy wg wcześniej uzgodnionych stawek
(uzależniając je od kilku czynników) i rozliczać
pracownika na podstawie ustalonego sposobu
(etat, akord, godziny).

Oszczędzaj czas
i pieniądze.

Firma* o rocznym obrocie na poziomie 10 000 000 PLN może zaoszczędzić
miesięcznie ponad 12 000 PLN.
Możesz dokładnie policzyć ile Twoja firma zaoszczędzi dzięki mProject. W tym celu
przygotuj następujące informacje:
- wysokość rocznego obrotu Twojej firmy.
- średni koszt brutto etatu administracyjnego
- średnia ilość faktur kosztowych (miesięcznie).
- ilość etapów w procesie zatwierdzania faktury.
- średnia liczba wycenianych projektów (miesięcznie)
i skontaktuj się z naszym doradcą: +48 12 415 05 45. lub odwiedź www.mbox.eu
* Szczegóły dotyczące powyższego wyliczenia dostępne są na stronie
internetowej www.mbox.eu

Bądź bardziej
konkurencyjny.

mProject to idealny produkt dla:
- Firm obsługujących dużą liczbę zleceń i projektów.
- Firm planujących nowe inwestycje.
- Klientów poszukujących solidnych i niedrogich wykonawców.
- Instytucji publicznych publikujących przetargi i zapytania ofertowe.
- Korporacji posiadających kilka oddziałów.

Narzędzie
sukcesu.

Jeszcze więcej
możliwości.

mProject to również konkretne zalety dla Twojej firmy:
- Stały abonament, niezależny od liczby użytkowników.
- Mobilny dostęp do najważniejszych elementów aplikacji.
- Bezpieczne miejsce na Twoje dane, jeśli korzystasz z aplikacji online.
- Intuicyjny interface.
- Bezpłatne wsparcie techniczne przez telefon.

Dzięki budowie modułowej mProject może być rozbudowany o szereg dodatkowych
modułów by jeszcze bardziej dopasować się do stylu pracy Twojej firmy.

mBanking

mAccount

mData

mBankier to Twój finansowy consierge.
Dzięki tej usłudze możesz realizować
zlecenia, z których do tej pory rezygnowałeś ze względu na brak środków.
mBankier zapewnia Tobie dostęp do
niezbędnych usług bankowych i
prawnych na preferencyjnych warunkach. Do Twojej dyspozycji będą:
- linia kredytowa obsługująca wadium
- linia kredytowa na potrzeby finansowania zleceń
- obsługa prawna kontraktów
- obsługa gwarancji należytego wykonania kontraktu
- obsługa kaucji gwarancyjnej

mAccountaunt umożliwia Tobie
pełną kontrolę przepływu ważnych
dokumentów. Przy pomocy procesu
digitalizacji (OCR) elektroniczny
dziennik podawczy automatycznie
przekształci wszystkie otrzymane
przez Ciebie dokumenty księgowe i
magazynowe w obiekty bazy
danych. Pozwala to utrzymywać
stany magazynowe na optymalnym
poziomie, na bieżąco kontrolować
koszty oraz źródła ich powstawania.

Dzięki mDATA możesz w prosty sposób
eksportować dane dot. realizowanych
projektów z aplikacji mProject do
programów księgowych i magazynowych,
tych
najpowszechniej
używanych, jak:
- IFS
- WFMAG
- Optima
- Symfonia
ale również do niemal każdego innego
programu/systemu, który stosuje Twoja
firma. Pozwala to znacznie usprawnić i
przyspieszyć proces analityczny.
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Modułowy, kompletny system zarządzania firmą.
mProject jest częścią mboxa, autorskiego systemu zarządzania firmą
oferującego rozwiązania administracyjne, zarządzania i kontroli. Dodatkowo oferujemy szereg modułów pomocniczych. Dowiedz się więcej na
www.mbox.eu

mProject
Moduł zapewniający pełną
kontrolę nad przebiegiem
projektów i zadań w firmie,
oferujący
narzędzia
do
rozliczania, planowania oraz
śledzenia postępu prac.

mIssue
Moduł zleceń serwisowych.
Automatyzuje i przyspiesza
raportowanie i rozliczanie
usterek i awarii w firmie.
Umożliwia również skorzystanie z zewnętrznej bazy firm
serwisowych.

Business trip
Moduł podróży służbowych.
Umożliwia rozliczanie oraz
planowanie
wyjazdów,
podróży oraz delegacji w
firmie. Udostępnia również
API lotnicze pozwalające na
planowanie terminów oraz
kosztów podróży lotniczych.

Warranty
Moduł obsługi gwarancji.
Pozwala na automatyzacje
procesu rejestracji i autoryzacji gwarancji na środki
trwałe w firmie.

Notatki

Informacje kontaktowe
www.mbox.eu
Dział informacyjny
kontakt@mbox.eu

Dział sprzedaży
sprzedaz@mbox.eu

Dział techniczny
support@mbox.eu

tel. +48 12 415 05 45

tel. +48 533 490 440

tel. +48 12 397 49 09

www.mbox.eu

