Παρουσίαση της λύσης Dnet Mobile Terminal®
Το Dnet Mobile Terminal® της εταιρείας Dnet - Δημήτρης Ευστρατιάδης Α.Ε. αποτελεί την πλέον προηγμένη
τεχνολογικά και αρχιτεκτονικά λύση για την παραγγελιοληψία και την άμεση καταχώρηση παραστατικών σε E.R.P.
λογισμικό
Η ποιότητα της προσφερόμενης λύσης βασίζεται:


Στο προϊόν Dnet Mobile Terminal και στην τεχνολογία αιχμής που ακολουθεί η εταιρεία μας για την ανάπτυξη
πληροφοριακών συστημάτων (Android 4+, Java, Microsoft Web Services)



Στην εμπειρία των στελεχών της εταιρείας στην κατανόηση προβλημάτων οργάνωσης, σχεδίασης και υλοποίησης
πληροφοριακών συστημάτων που προκύπτει από την επί χρόνια υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων ERP, CRM,
E-Commerce σε δεκάδες εταιρείες



Στην συνεργασία που έχει ήδη δημιουργηθεί μεταξύ της Dnet - Δημήτρης Ευστρατιάδης Α.Ε. και της Entersoft για
την υλοποίηση έργων σε ολόκληρη την Ελλάδα.



Στην δυνατότητα πλήρους customization της εφαρμογής στις ανάγκες του πελάτη και τον εμπλουτισμό της με
δυνατότητες που πιθανώς δεν διαθέτει ακόμη.



Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της πρότασης επιτρέπουν στην Dnet - Δημήτρης Ευστρατιάδης Α. Ε. να πιστεύει ότι
το

προτεινόμενο σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί απόλυτα στις ανάγκες της εταιρείας σας και μπορεί να

προσφέρει στην επιχείρηση την απαραίτητη υποστήριξη των εργασιών του επιχειρησιακού της μοντέλου έτσι ώστε
να υποστηρίξει και διευκολύνει στην βέλτιστη εκπλήρωση των στόχων της.

 Πλεονεκτήματα της προτεινόμενης λύσης


Παρακάτω ακολουθεί η περιγραφή της λύσης. Η Dnet - Δημήτρης Ευστρατ ιάδης Α .Ε. πιστεύει ότι η πρόταση της
είναι ισχυρή λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει. Συγκεκριμένα:



To Dnet Mobile Terminal είναι ένα προηγμένο σύστημα που είναι προσαρμοσμένο πλήρως στην πλατφόρμα
Entersoft EBS - EXPERT. H προηγμένη τεχνολογική του βάση, διασφαλίζει μακροχρόνια την επένδυση της
επιχείρησης. To Dnet Mobile Terminal απευθύνεται σε δυναμικά αναπτυσσόμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
που θέλουν να μετατρέψουν τη χρήση της υψηλής τεχνολογίας σε ανταγωνιστικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Το
σύστημα υποβοηθά τη παρουσίαση ειδών, την προβολή καρτέλας πελάτη, την παραγγελειοληψία, την τιμολόγηση
επί αυτοκινήτου και την άμεση καταχώρησή τους στο ERP με τρόπο ασφαλή και γρήγορο.

Dnet Mobile Terminal
Βασικός στόχος του Dnet Mobile Terminal είναι να βοηθήσει την εταιρεία να οργανώσει σωστά τις διαδικασίες που
ακολουθούνται προκειμένου να ελέγξει τη δραστηριότητα της, επιτρέποντας στους υπαλλήλους της να διεκπεραιώσουν
το απαιτητικό τους έργο, έχοντας στη διάθεσή τους παντού τις ευκολίες που απολαμβάνουν στο γραφείο τους.

Το Dnet Mobile Terminal
παρέχει

μοναδικά

τεχνολογικά

και

προηγμένα

αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που ενοποιούν και ενδυναμώνουν το πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας ή
του οργανισμού, ενσωματώνοντας τις λειτουργίες της
απομακρυσμένης πρόσβασης
και

διαχείρισης στην ήδη

υπάρχουσα

μηχανογραφική

υποδομή (με Entersoft ERP
ή Expert).
Η

διασύνδεση

αυτή

δίνει

μοναδικά και πολύ ουσιαστικά πλεονεκτήματα όπως:


Ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης της πληροφορίας (ειδών-πελατών) με ενοποιημένο μοντέλο λόγω της
διασύνδεσης των συστημάτων, με παράλληλη εκμετάλλευση του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του ERP .



Δυνατότητα πληροφόρησης του χρήστη με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο μέσω της διασύνδεσης π.χ.
διαθεσιμότητες ειδών, αλλά και καταχώρηση παραγγελιών κλπ.

Κίνητρα υιοθέτησης της λύσης Dnet Mobile Terminal
Μερικά από τα κίνητρα υιοθέτησης των λύσεων mobile από τις επιχειρήσεις περιλαμβάνουν:
•

Η σύγχρονη επιχειρηματική κατάσταση απαιτεί αυξημένη παραγωγικότητα

•

Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο της καρτέλας του τελικού πελάτη

•

Πληροφόρηση για είδη σε προσφορά ή νέα είδη

•

Άμεσος έλεγχος της διαθεσιμότητας ανά αποθήκη

•

Άμεση παραγγελιοληψία από το χώρο του τελικού πελάτη

•

Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου για τις άμεσες ανάγκες πώλησης ειδών

Βασικές Αρχές Σχεδίασης
Το Dnet Mobile Terminal αποτελεί αυτόνομη εφαρμογή που τρέχει σε Tablet (Android 4+):
•

Αναπτύχθηκε σε Android Java

•

Αξιοποιεί πλήρως τα Microsoft Web Services για online επικοινωνία με τον server

•

Η συσκευή δεν απαιτεί License για τον Κεντρικό SQL Server

•

Μπορεί να «ζητά» Οn Line Δεδομένα πλήρως παραμετρικά ή να λειτουργεί Off line σε περιπτώσεις που δεν
είναι δυνατή η επικοινωνία

Το Dnet Mobile Terminal σχεδιάστηκε με στόχο να ενσωματώσει όλα τα ειδικά χαρακτηριστικά των
Tablet:
•

Εργονομικός σχεδιασμός για χρήση Touch ή και Pen

•

Ταχύτητα εκτέλεσης Εφαρμογής και Συγχρονισμού

•

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

•

Συμπιεσμένη μετάδοση δεδομένων για μικρό όγκο και μεγαλύτερη ασφάλεια
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Το Dnet Mobile Terminal συγχρονίζει δεδομένα με τεχνολογικές και λειτουργικές δυνατότητες, όπως:
Offline σενάριο με συγχρονισμό των δεδομένων μεταξύ του Server και του Tablet μέσω ασύρματου δικτύου ή

•

μέσω GPRS/3G/4G όποτε ο χρήστης χρειάζεται
να ενημερώσει το Tablet
με τη χρήση των Web
Services
Online

•

σενάριο

με

απευθείας σύνδεση μεταξύ του Server και του
Tablet μέσω ασύρματου
δικτύου ή μέσω GPRS/
3G/4G κατά τη χρήση
του Tablet με τη χρήση
Web Services

Dnet Mobile Terminal
Βασικός στόχος του Dnet Mobile Terminal είναι να βοηθήσει την εταιρεία να οργανώσει σωστά τις διαδικασίες που
ακολουθούνται προκειμένου να ελέγξει τη δραστηριότητα της, επιτρέποντας στους υπαλλήλους της να διεκπεραιώσουν
το απαιτητικό τους έργο, έχοντας στη διάθεσή τους παντού τις ευκολίες που απολαμβάνουν στο γραφείο τους.
Το Dnet Mobile Terminal παρέχει μοναδικά και τεχνολογικά προηγμένα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που ενοποιούν
και ενδυναμώνουν το πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας ή του οργανισμού, ενσωματώνοντας τις λειτουργίες της
απομακρυσμένης πρόσβασης και διαχείρισης στην ήδη υπάρχουσα μηχανογραφική υποδομή (με Ent ersoft E RP ή
Expert).
Η διασύνδεση αυτή δίνει μοναδικά και πολύ ουσιαστικά πλεονεκτήματα όπως:


Ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης της πληροφορίας (ειδών-πελατών) με ενοποιημένο μοντέλο λόγω της
διασύνδεσης των συστημάτων, με παράλληλη εκμετάλλευση του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του ERP .



Δυνατότητα πληροφόρησης του χρήστη με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο μέσω της διασύνδεσης πχ
διαθεσιμότητα ειδών, αλλά και καταχώρηση παραγγελιών κλπ.

Κίνητρα υιοθέτησης της λύσης Dnet Mobile Terminal
Μερικά από τα κίνητρα υιοθέτησης των λύσεων mobile από τις επιχειρήσεις περιλαμβάνουν:
•

Η σύγχρονη επιχειρηματική κατάσταση απαιτεί αυξημένη παραγωγικότητα

•

Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο της καρτέλας του τελικού πελάτη

•

Πληροφόρηση για είδη σε προσφορά ή νέα είδη

•

Άμεσος έλεγχος της διαθεσιμότητας ανά αποθήκη

•

Άμεση παραγγελιοληψία από το χώρο του τελικού πελάτη

•

Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου για τις άμεσες ανάγκες πώλησης ειδών

Βασικές Αρχές Σχεδίασης
Το Dnet Mobile Terminal αποτελεί αυτόνομη εφαρμογή που τρέχει σε Tablet (Android 4+):
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•

Αναπτύχθηκε σε Java

•

Αξιοποιεί πλήρως τα Web Services για online επικοινωνία με τον server

•

Η συσκευή δεν απαιτεί License για τον Κεντρικό SQL Server

•

Μπορεί να «ζητά» Οn Line Δεδομένα πλήρως παραμετρικά ή να λειτουργεί Off line σε περιπτώσεις που δεν
είναι δυνατή η επικοινωνία

Το Dnet Mobile Terminal σχεδιάστηκε με στόχο να ενσωματώσει όλα τα ειδικά χαρακτηριστικά των
Tablet:
•

Εργονομικός σχεδιασμός για χρήση Touch ή και Pen

•

Ταχύτητα εκτέλεσης Εφαρμογής και Συγχρονισμού

•

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

•

Συμπιεσμένη μετάδοση δεδομένων για μικρό όγκο και μεγαλύτερη ασφάλεια

Το Dnet Mobile Terminal συγχρονίζει δεδομένα με τεχνολογικές και λειτουργικές δυνατότητες, όπως:
•

Offline σενάριο με συγχρονισμό των δεδομένων μεταξύ του Server και του Tablet μέσω ασύρματου δικτύου ή
μέσω GPRS/3G/4G όποτε ο χρήστης χρειάζεται να ενημερώσει το Tablet με τη χρήση των Web Services

•

Online σενάριο με απευθείας σύνδεση μεταξύ του Server και του Tablet μέσω ασύρματου δικτύου ή μέσω
GPRS/3G/4G κατά τη χρήση του Tablet με τη χρήση Web Services

Το Dnet Mobile Terminal προσφέρει αυξημένες δυνατότητες παραμετροποίησης και customization:
•

Εύκολος ορισμός των σεναρίων συγχρονισμού, έρευνας των ειδών μέσω barcode και του τρόπου ανάλυσης
παραμετρικών Barcodes.

•

Form Designer για τον ορισμό της κεντρικής φόρμας του προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες του τελικού
χρήστη

Γενικά Χαρακτηριστικά Dnet Mobile Terminal
Διαχείριση Πελατών, Παραγγελιών, Παραστατικών και προβολή πελατών, Καρτελών Συναλλασσόμενων:
•

Καταχώρηση πωλητή που πραγματοποιεί τις κινήσεις

•

Δυνατότητα περιορισμού των δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο πωλητής (π.χ. μόνο δικούς του
πελάτες, συγκεκριμένα παραστατικά)

•

Πολλαπλοί τρόποι αναζήτησης του είδους (μέσω barcode, εναλλακτικού κωδικού, μέρους του κωδικού ή της
περιγραφής, λίστες αναζήτησης)

•

Πολλαπλοί τρόποι αναζήτησης πελατών (μέσω κωδικού, ΑΦΜ, τηλεφώνου, πόλης, επωνυμίας ή και μέρους
αυτών)

•

Δυνατότητα καταχώρησης νέων πελατών στο σύστημα.

•

Δυνατότητα διαχείρισης νέων ή αποθηκευμένων παραστατικών με μεταβολή ή διαγραφή ειδών

•

Δυνατότητα προβολής καρτέλας πελάτη.

•

Δυνατότητα προβολής διαθεσιμότητας ειδών ανά αποθηκευτικό χώρο και διάσταση

•

Ευδιάκριτες οθόνες με μεγάλα πλήκτρα ώστε να ελαχιστοποιείται η χρήση pen
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Dnet Mobile Terminal Βασική Λειτουργικότητα
Dnet Mobile Terminal Λίστα πελατών
Ο χρήστης, μέσω της συσκευής του, έχει την
δυνατότητα να επικοινωνεί με τον κεντρικό
εξυπηρετητή της εταιρείας του, προκειμένου
να δει την καρτέλα ενός πελάτη ή να ανοίξει
νέο παραστατικό. Η επιλογή του πελάτη
μπορεί να γίνει πληκτρολογώντας ο χρήστης
είτε γράμματα από την επωνυμία του, είτε
ψηφία από το ΑΦΜ του είτε τον κωδικό
πελάτη ή ακόμα με το τηλέφωνο ή τη πόλη
του. Μέσω της λίστας των αποτελεσμάτων,
μπορεί να επιλέξει τον πελάτη που επιθυμεί
και να δει την καρτέλα για οποιαδήποτε
χρήση και το υπόλοιπο του πελάτη ή να
δημιουργήσει μία νέα παραγγελία.

Dnet Mobile Terminal Εισαγωγή νέων πελατών
Ο χρήστης, μέσω της συσκευής του, έχει
την δυνατότητα να επικοινωνεί με τον
κεντρικό εξυπηρετητή της εταιρείας του,
προκειμένου να καταχωρήσει ένα νέο
πελάτη. Η εισαγωγή των στοιχείων του
νέου

πελάτη

ελαχιστοποιείται

με

τη

βοήθεια της λήψης βασικών στοιχείων
από το TaxisNet με τη βοήθεια του ΑΦΜ
του πελάτη. Μετά από το πέρας της
καταχώρησης από τη συσκευή, αυτόματα
καταχωρείται
εμπορικό

ο

νέος

πρόγραμμα

πελάτης

στο

(Entersoft

EBS/Expert).

Dnet Mobile Terminal Διαχείριση ειδών
Περιλαμβάνει


Επιλογή των ειδών μέσω των barcodes ή τμήματος κωδικού ή περιγραφής



Προβολή είδους, τιμής, φωτογραφίας και υπολοίπου ανά αποθηκευτικό χώρο



Δυνατότητα προβολής διαστάσεων αποθήκης
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Δυνατότητα προβολής εγγράφων που
είναι συνημμένα στο είδος

Ο χρήστης, μέσω της συσκευής του, έχει την
δυνατότητα

να

επικοινωνεί

με

τον κεντρικό

εξυπηρετητή της εταιρείας του, προκειμένου να
δει δεδομένα-πληροφορίες σχετικά με όποιο είδος
επιθυμεί. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να
ενημερωθεί για τα στοιχεία του είδους και τη
διαθεσιμότητά

του

στους

αποθηκευτικούς

χώρους της εταιρίας και ανά διάσταση.
Η ασύρματη επικοινωνία με το κεντρικό
εξυπηρετητή της εταιρίας επιτυγχάνεται μέσω
Wi-Fi, 3G/4G καθώς και GPRS και εξαρτάται
πάντα από την φυσική θέση της συσκευής
καθώς και το πακέτο που υποστηρίζεται από
τον επιλεγμένο πάροχο του κινητού δικτύου
τηλεφωνίας.

Dnet Mobile Terminal Παραγγελιοληψία
Περιλαμβάνει


Επιλογή τύπου παραγγελίας
(ΠΑΡ, ΠΔΣ κλπ)



Επιλογή πελάτη βάση
κριτηρίων



Επιλογή των ειδών μέσω των
barcodes ή τμήματος κωδικού ή
περιγραφής



Μεταβολή προηγούμενων
αποθηκευμένων παραγγελιών
(διαγραφή ή μεταβολή ειδών,
ποσοτήτων)

Ο χρήστης, μέσω της συσκευής του, έχει
την δυνατότητα να επικοινωνεί όποια
στιγμή επιθυμεί (εφόσον υπάρχει η
δυνατότητα

επικοινωνίας),

με

τον

κεντρικό εξυπηρετητή της εταιρείας του,
προκειμένου

να

λάβει

ή

να

στείλει

δεδομένα-πληροφορίες σχετικά με τις
εργασίες που πραγματοποιεί εν κινήσει.
Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να
στείλει

τα

αποτελέσματα

των

παραγγελιών πήρε από του πελάτες του
και

να

εμπορικό

καταχωρηθούν αυτόματα στο
πρόγραμμα

(Entersoft
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EBS/Expert) η απλά να καταχωρήσει τη τρέχουσα παραγγελία.
Η ασύρματη επικοινωνία με το κεντρικό εξυπηρετητή της εταιρίας επιτυγχάνεται μέσω Wi-Fi, 3G/4G καθώς και GPRS και
εξαρτάται πάντα από την φυσική θέση της συσκευής καθώς και το πακέτο που υποστηρίζεται από τον επιλεγμένο
πάροχο του κινητού δικτύου τηλεφωνίας.

Διαχείριση Παραγγελιών
Το Dnet Data Collector ενσωματώνει
μία πλήρως λειτουργική διαδικασία
καταχώρισης παραγγελιών, που
προσφέρει δυνατότητες, όπως:
 Aναζήτηση

πελάτη

(με

όνομα ή κωδικό)
 Εισαγωγή
στο

γραμμών ειδών

παραστατικό

με

υποστήριξη barcode ή με
το χέρι
 Διαχείριση
αποθήκης

διαστάσεων
(Χρώμα

–

Μέγεθος, Παρτίδες) με απλό
και λειτουργικό τρόπο
 On-line καταχώριση παραγγελίας
 Μεταβολή της παραγγελίας του πελάτη
 Λειτουργία με χρήση πληκτρολογίου, και ειδική σχεδίαση πληκτρολογίου ανάλογα με την λειτουργία που
επιτελεί (αλφαριθμητικό, αριθμητικό, κλπ).

Dnet Mobile Terminal Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου
Περιλαμβάνει


Επιλογή τύπου παραστατικού
(ΤΔΑ, ΤΠΥ κλπ) ή ακόμα και
επιλογή καταχώρησης δελτίου
αποστολής



Επιλογή πελάτη βάση κριτηρίων



Επιλογή των ειδών μέσω των
barcodes ή τμήματος κωδικού ή
περιγραφής

Ο χρήστης, μέσω της συσκευής του, έχει
την δυνατότητα να επικοινωνεί όποια
στιγμή

επιθυμεί

δυνατότητα

(εφόσον

υπάρχει

επικοινωνίας),

με

η
τον

κεντρικό εξυπηρετητή της εταιρείας του,
προκειμένου

να

λάβει

ή

να

στείλει

δεδομένα-πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες που πραγματοποιεί εν κινήσει. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να
στείλει τα αποτελέσματα των παραγγελιών πήρε από του πελάτες του και να καταχωρηθούν αυτόματα στο εμπορικό
πρόγραμμα (Entersoft EBS/Expert).
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Η ασύρματη επικοινωνία με το κεντρικό εξυπηρετητή της εταιρίας επιτυγχάνεται μέσω Wi-Fi, 3G/4G καθώς και GPRS και
εξαρτάται πάντα από την φυσική θέση της συσκευής καθώς και το πακέτο που υποστηρίζεται από τον επιλεγμένο
πάροχο του κινητού δικτύου τηλεφωνίας.

Διαχείριση Παραστατικών
Το Dnet Data Collector ενσωματώνει μία πλήρως λειτουργική διαδικασία καταχώρισης παραστατικών, που προσφέρει
δυνατότητες, όπως:
 Aναζήτηση πελάτη (με όνομα
ή κωδικό)
 Εισαγωγή γραμμών ειδών στο
παραστατικό με υποστήριξη
barcode ή με το χέρι
 Διαχείριση διαστάσεων απόθήκης (Χρώμα – Μέγεθος, Παρτίδες) με απλό και λειτουργικό τρόπο
 On-line καταχώριση παραστατικού
 Μεταβολή του παραστατικού μέχρι να εκδοθεί.
 Λειτουργία με χρήση πληκτρολογίου, και ειδική σχεδίαση πληκτρολογίου ανάλογα με την λειτουργία που
επιτελεί (αλφαριθμητικό, αριθμητικό, κλπ).

Συγχρονισμός & επικοινωνία
Προσφέρεται η δυνατότητα στον χρήστη να επικοινωνήσει με τον εξυπηρετητή της εφαρμογής προκειμένου να λάβει ή
να στείλει δεδομένα από ή προς αυτόν. Τα δεδομένα που λαμβάνει η συσκευή – χρήστης είναι τα ακόλουθα:
 Πελάτες και προμηθευτές της εταιρίας
 Είδη αποθήκης
 Παραγγελίες
 Καρτέλες πελατών
 Διαστάσεις (Χρώμα, Μέγεθος, Παρτίδες κ.λ.π.)
Οι δυνατότητες επικοινωνίας περιλαμβάνουν:
 Συγχρονισμός (και αποστολή και λήψη δεδομένων) μέσω ασύρματης σύνδεσης Wi-Fi, 3G/4G καθώς και GPRS
 Online λειτουργικότητα μέσω Web Services
Με τη χρήση του Entersoft Expert ή του Entersoft Business Suite είναι δυνατή η εμφάνιση όλων των παραστατικών που
έχουν καταχωρηθεί από τα Tablets όπου μπορούν να φιλτραριστούν κατά συναλλασόμενο, αποθήκη, ημερομηνία ή
κατάσταση. Επίσης μέσα από την ίδια οθόνη μπορούμε να δούμε τις γραμμές του εκάστοτε παραστατικού.
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Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
Η Dnet εγγυάται ότι τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά όπως αυτά
περιγράφονται στην παρούσα πρόταση. Η Dnet υποχρεούται να αποκαταστήσει δωρεάν οποιοδήποτε σφάλμα ή αστοχία
του Λογισμικού που τυχόν παρεκκλίνει από τις λειτουργικές προδιαγραφές του όπως αυτές περιγράφονται στα
εγχειρίδια χρήσης στα πλαίσια του Ετήσιου Συμβολαίου Νέων Εκδόσεων ή της 6μηνης περιόδου εγγύησης από την
υπογραφή της Άδειας Χρήσης του λογισμικού.

Ετήσιο Συμβόλαιο Νέων Εκδόσεων
Με την υπογραφή της σύμβασης άδειας χρήσης λογισμικού από τον πελάτη τίθεται σε ισχύ αντίστοιχο συμβόλαιο νέων
εκδόσεων του λογισμικού. Κάθε εφαρμογή της Dnet περιλαμβάνει χωρίς επιπλέον χρέωση Συμβόλαιο Νέων Εκδόσεων
έξι (6) μηνών, το οποίο αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της Άδειας Χρήσης Λογισμικού.
Ως χρόνος έναρξης κατά την ανανέωση του Συμβολαίου Νέων Εκδόσεων θεωρείται η ημερομηνία λήξης του αμέσως
προηγούμενου. Το ετήσιο συμβόλαιο νέων εκδόσεων ανανεώνεται αυτόματα με τη έκδοση αντίστοιχου παραστατικού,
εκτός αν καταγγελθεί εγγράφως από τον πελάτη δύο (2) μήνες πριν τη λήξη του.
Το Ετήσιο Συμβόλαιο Νέων Εκδόσεων Λογισμικού περιέχει οποιαδήποτε νέα λειτουργικότητα η οποία προστίθεται στην
εφαρμογή. Η λειτουργικότητα αυτή προέρχεται και από προτάσεις πελατών όπου αυτές ζητούνται. Συνοδεύεται από
πλήρεις οδηγίες και διαδικασίες εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των χαρακτηριστικών των νέων εκδόσεων.
Με τα παραπάνω οι εγκαταστάσεις Dnet Mobile Terminal μπαίνουν σε μία νέα εποχή ταχύτατης εξυπηρέτησης και
προσθήκης νέων δυνατοτήτων και άμεσης αξιοποίησης του συστήματος από τον Πελάτη.
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