
               שירותי בנארית בענן                 

 מכל מקום ובכל זמן! תוכנת בנארית

מהמשרד, מהבית, מהשטח

אנו מזמינים אתכם להצטרף למאות הלקוחות שכבר נהנים מ:

 –  הצעות מחיר למכרזים, הגשת חשבונות, בדיקת הוצאות מול הכנסות – חופש לעבוד עם בנארית  ✔
 באמצעות חיבור לאינטרנט מכל מחשב או טאבלט – ללא צורך בפלאג הגנה. מכל מקום בכל זמן  

– הזדמנות לבחור, להחליף ולהרחיב מודולים של התוכנה, להתקדם לתוכנותעבודה עם מודולים מתקדמים   ✔
  ניהול ובקרה, מבלי להוציא עוד כסף על רכישת תוכנה. 

– לא צריך להשקיע בשרתים יקרים, בתשתיות המחשוב בתחזוקה צמצום בהוצאות מחשוב   ✔
  ובהעסקת אנשי מחשוב. מספיק מחשב פשוט וחיבור לאינטרנט. 

 – במקום לקנות תוכנה אתה משלם דמי שימוש ורושם אותם כהוצאה. תוכנה כהוצאה במקום השקעה  ✔

– עבודה קבועה עם המהדורה העדכנית ביותר של התוכנה, מיד עם יציאתה –תוכנה עדכנית בכל זמן   ✔
  ללא צורך בהמתנה, ללא הפרעה לעבודה, ללא הורדה והתקנה.

– הוספה או הורדה מידית של משתמשים – עמדות עבודה – לפי הצורך.  גמישות עמדות העבודה  ✔

מאגר הממ"צים והקטלוגים של מע"צ ומשהב"ט נגישים ומעודכנים תמיד. – בענן, מאגר המחירים והקטלוגים  ✔

– קבלני המשנה יכולים להזין כמויות ביצוע לחשבונות שאתם הגדרתם, בכפוףעבודה מול קבלני משנה   ✔
  להגדרות הבקרה וההרשאה שאתם קובעים. 

– שמירה וגיבוי אוטומטיים של כל הפרויקטים, כתבי כמויות, החשבונות והרכש – גיבויים אוטומטים  ✔
   ללא דאגה או פעולה יזומה מצידכם. 

– עבודה על מסד נתונים יחיד ומשותף עבור כל המשתמשים – ריכוז כל הנתונים במקום אחד   ✔
  מונעת פיזור, איבוד ושיבוש נתונים. 

 המסכים והפעולות של תוכנת בנארית בענן דומים לתוכנה הרגילה ומאפשרים לכם – כניסה קלה ומהירה  ✔
  התחלת עבודה קלה ומהירה.  

נתוני לקוחות בנארית בענן מאוחסנים בחוות שרתים העומדת בתקני אבטחה המחמירים ביותר.
כמו כן ישנה הקפדה רבה על שרידות המידע תוך שימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר בשוק. 

                  לקוחות בנארית בענן נהנים מגיבוי שוטף ללא כל צורך בהתערבות מצידם, הגיבוי מתבצע לשרתים 
                  מאובטחים, תוך הקפדה יתרה על שרידות מערכת הגיבוי ומתן מענה מידי לאובדן המידע. 

 מכירות ושירות 04-9884344לפרטים נוספים התקשרו ל- 

  ונחזור אליכם בהקדם. sales@benarit.com        או שלחו מייל ל

mailto:sales@benarit.com

