
Ułatw sobie pracę,
zaufaj automatycznemu 
pomocnikowi w enova365!
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Czym jest Harmonogram Zadań enova365?
Harmonogram zadań cyklicznie, w określonym czasie sprawdza, czy w bazie 

danych istnieją konkretne zadania do wykonania. Możesz mu zlecić wiele takich 

powtarzalnych czynności, dzięki czemu zmniejszysz pracochłonność obsługi 

ważnych zadań i wyeliminujesz ryzyko błędów!

Kiedy wykorzystać Harmonogram
• wykonaj kopię bazy danych (dowolny moduł enova365) 

  i wyślij dodatkowy egzemplarz do chmury Azure (Archiwizator)

• importuj pliki z danymi z RCP - rejestratorów czasu pracy   

  (Kadry Płace)

• codziennie aktualizuj kursy walut (Handel)

• • wyślij i odbierz maile z Klienta poczty enova365 (e-mail)

• automatycznie wymieniaj dokumenty ze swoimi 

   kontrahentami (EDI lub Integrator)

• automatyzuj wczytywanie skanów w sekretariacie do   

  modułu DMS (DMS oraz Workflow)



Dodatkowe inspiracje

Kto może skorzystać z promocji?

Nowi oraz Obecni Klienci
którzy w czerwcu 2019 r. zakupią licencje na 
dowolny z modułów enova365 wymienionych poniżej 
będą mogli nabyć Harmonogram Zadań za połowę ceny:

• enova365 Kadry Płace
• enova365 Księga Podatkowa• enova365 Księga Podatkowa
• enova365 Księga Handlowa
• enova365 Faktury
• enova365 Handel
• enova365 CRM
• enova365 SMS
• enova365 EDI
• enova365 Integrator• enova365 Integrator
• enova365 e-mail
• enova365 e-Sklepy
• enova365 Archiwizator Azure

• pobierz dostępne aktualizacje wskaźników 
   kadrowo – płacowych (Kadry Płace)
• automatycznie wysyłaj aktualne stany 
  magazynowe do sklepu internetowego (e-Sklepy)
• zbiorczo predekretuj dokumenty w ewidencji  
  dokumentów (Księgowość)
• • automatyzuj decyzje w procesach, otrzymaj 
   informację o zalegających  zadaniach w ramach         
   procesów  (Workflow)
• i wiele, wiele innych…



Czas trwania promocji:
Od 1 do 30 czerwca 2019 r. do godziny 24:00

Zasady promocji
Przy zakupie nowych* stanowisk enova365 modułów wymienionych powyżej 
(wersja STANDARD oraz MULTI) Klient otrzyma 50% rabatu na zakup modułu 
Harmonogram Zadań, tj. 745 zł netto.

Szczegółowe informacje
• Oferta obejmuje moduły enova365 wymienione powyżej występujące w 
  wariantach: złoto, platyna.  wariantach: złoto, platyna.
• Promocja nie dotyczy wynajmu ASP oraz usługi chmura - Saas na Platformie 
  Microsoft Azure.

 Regulamin oferty AUTOBOT >

http://www.enova365.cloud/sprzedaz/regulaminy/regulamin-promocja-AUTOBOT.pdf



