STACJA.SQL – moduł / aplikacja mobilna SKP_INFO
Produkt uhonorowany Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich 2020
(Targi Techniki Motoryzacyjnej 2020 - https://www.zlotymedal.com/pl/zloty_medal_mtp-laureat/333/ )

FUNKCJONALNOŚĆ:









pełna, zdalna kontrola pracy Stacji Kontroli Pojazdów i jej pracowników;
bezpośrednia prezentacja i natychmiastowa ocena kilkunastu kluczowych parametrów pracy SKP
dane finansowe:
o ilość BTP (trzy ostatnie dni robocze, od początku miesiąca i roku, porównanie z ubiegłym rokiem);
o przychód netto (w rozbiciu j/w);
o stan kasy (możliwe wyłącznie wtedy, gdy w systemie STACJA.SQL wystawiane są dokumenty handlowe);
o FV wystawione przez firmę IT.NORCOM (do zapłaty);
dane techniczne:
o data prawidłowo wykonanej kopii bezpieczeństwa bazy danych • data wykonania ostatniego
sprawozdania do SI CEPiK • data ważności certyfikatu SI CEPiK / SSL • data ważności certyfikatu SI
CEPiK / VPN • data ważności przeglądu okresowego • data ważności legalizacji analizatora • data
ważności legalizacji manometru • data ważności decyzji TDT • data ważności licencji systemu
STACJA.SQL • (nie) aktualność wersji oprogramowania;
o ilość wysłanych wiadomości SMS (w rozbiciu jak w przypadku danych finansowych);
o informacje przesyłane przez IT.NORCOM dla SKP;
dostępne dwie wersje: dla właściciela/nadzorcy (prezentacja wszystkich danych) i serwisu (prezentacja danych
technicznych);
powiadomienia o przekroczeniu parametrów krytycznych (w przygotowaniu);
możliwe tryby nadzoru nad większą ilością SKP, także należących do różnych podmiotów (grupowanie);
działanie na obu najpopularniejszych systemach operacyjnych telefonu/tabletu (iOS/Android);
cena: 99 zł / rocznie (zgodność z licencją podstawową systemu STACJA.SQL).

Wszystkie kwoty podane w ofercie są cenami netto (23% podatku VAT).
Cennik wg stanu na dzień 1 marca 2020 r.
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