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<div><br /><br />C��nk 1993 janu�j�an alakult. Alap��nk a fisk�is (feketedobozos)
p�zt�g�ek �b�cs?j��� is jelen voltak,majd az online g�ekre t�t�? ��l�b� is kivett�
r�z�ket. 1988 �a foglalkoznak p�zt�g�ek szerviz�el, kereskedelm�el. <br
/><strong><em>P�zt�g� kereskedelem:</em></strong></div> <div>Az �ek sor�
t�ekedt�nk arra, hogy a p�zt�g�es piacon az aktu�isan modern � j�min?s�? g�ek
kereskedelm�el �ljunk mindig v��l�nk rendelkez��e. Ebb?l k�etkez?en a 23 � alatt a
magyarorsz�i p�zt�g� forgalmaz�kal � m�kakeresked?kkel magas szint? partneri viszony
alakult ki, �y mindig korrekt �on, � nagy szakmai felk�z�lts�gel tudtuk, tudjuk ��et
kiszolg�ni. Ezen id? alatt t�b mint 100 modell szerepelt az �t�es��i palett�kon. A teljess�
ig�ye n�k�l n��y r�ebbi jelent?s m�ka: Samsung, IES, Casio, BMC, HRC, Geisha, Fasy,
TEC, stb. Az <em><span style="text-decoration: underline;">�j online m�k�</span></em>
k��l: Micra, Montel, Sam4's, Elcom, Datecs, CashCube, Fiscat stb�<br /><br
/><em><strong>Egy� kereskedelem: </strong></em><br />- a p�zt�g�ek egy� kieg�z�?i
megtal�hat� a k��atunkban, gondolunk itt vonalk�olvas�ra keskeny-sz�la nyomtat�ra,
k�ls? vev?kijelz?re, p�ztart�fi�okra, p�zkazett�ra, stb. <br />- a �sz��p�zt�g�eken k��l
�t�es��nk m� komplex p�zt�g�es rendszereket (k�zletnyilv�tart� sz�l��rendszerek) az
ehhez tartoz�Szoftver � hardver elemeket egyar�t, mind K<span style="text-decoration:
underline;">iskereskedelmi</span>, mind <span style="text-decoration:
underline;">�termi</span>, mind speci�is <span style="text-decoration:
underline;">Doh�y-Trafik</span> felhaszn��i ter�letre.</div> <div>- k��atunkban
megtal�hat�ezen k��l digit�is, �szorz�, hiteles�ett kereskedelmi m�legek nagy
v�aszt�a.<br />- a fentieken mellett sz����ek (asztali Pc-k, monitorok, nyomtat�,
notebook-ok) � tartoz�aik sz�es v�aszt�a.<br /><br /><em><strong>P�zt�g�
szerviz:</strong></em> <br />A p�zt�g� �t�es��kor a feladat nem mer�l ki annyiban, hogy
a vev?nek �adjuk a k�z�l�et, van egy �gynevezett <span style="text-decoration:
underline;">�zembe helyez�</span>i proced�ra (NAV �tal el?�t feladat, � csak enged�lyel
rendelkez? szerviz v�ezheti) ezt a feladatot is valamint garancia id? alatt � annak letelte ut�
felmer�l? meghib�od�ok elh���� jav���, vagy a p�zt�g� felhaszn��adataiban
(telephely v�toz�, profil v�t�, stb.) t�t�? v�toz� kapcs� felmer�l? programoz�i feladatokat
profi, magas szinten felk�z�lt szerviz g�d�k v�zi. Az �zembe helyez�eket az esetek
t�bs��en azonnal v�ezz�k, a <span style="text-decoration: underline;">jav��</span>i
feladatokat r�id hat�id?vel szerviz�nkben, vagy ig�y szerint a felhaszn��telephely�
(�zlet�en) v�ezz�k.Term�zetesen az online g�ekre el?�t<span style="text-decoration:
underline;"> k�elez? �es fel�lvizsg�at</span>okat is folyamatosan v�ezz�k ak� �j �gyfelek
r�z�e is.<br /><br /><em><strong>Egy� szerviz:</strong></em> <br />Szervizes koll��nk
tapasztalata kiterjed sz����ek � perif�i� jav���a is t�b v�lalkoz�n� � int�m�yben
jav�unk �al�yd�as szerz?d� keret�en sz����eket � h��atokat is. Digit�is m�legek
jav��� � hiteles��� is v�ezz�k.<br /><br />C��nk mind szellemi, mind fizikai
kapacit�aival arra t�ekszik, hogy ��et mint v��l�nkat, �gyfeleinket a leggyorsabban a
legnagyobb pontoss�gal z�ken?mentesen kiszolg�ja.<br /><br />A Prof-Szer Kft. Kollekt��a
<br /><br />B?vebben weblapunk tov�bi oldalain t��oz�hat.<br /><br /><br /></div>
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