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ניהול עסקי מתקדם

חיפוש
חפש

הודעות
קול הדף וקול הלשון
ביום ד'  27.5.2009לא
תעבודנה
מערכות "קול הדף" ו"קול
הלשון"
עכב עבודות

יהלומנים רבים נדרשים לבצע את הצעד ולעבור לניהול עסקי מתקדם ,המשלב
את פלטפורמת האינטרנט ככלי עוצמתי ,עם חשיפה משמעותית ללקוחות קיימים
ופוטנציאליים.
חלק מהמתלבטים בנוגע לביצוע הצעד הזה מדווחים על קשיים בעדכון מלאי
ממוחשב ,אחרים טוענים" :קודם שיהיה לי אתר אינטרנט" ואחרים חוששים
מהעלויות הכבדות.
בימים אלה מצטרף לשוק הכלים האינטרנטיים לניהול עסקי שחקן חדש  -משה
אלקיים ,מנכ"ל  ,YCSמשיק בימים אלה את  ,EasyStock Liteמערכת לניהול
עסקי בסביבה אינטרנטית ,כמענה לכל יהלומן ,בכל היקף פעילות ,או כדבריו:
"מהיום אין תירוצים .כל איש מקצוע ,כל חברה תהנה מפתרון קל ,מהיר ופשוט
לתפעול ,בעלות חודשית נמוכה".
אלקיים גורס כי הטלטלה האוחזת בשווקים והתחרותיות הרבה בענף היהלומים,
מדגישה את יתרונות האינטרנט כפלטפורמה עסקית אפקטיבית ובעלויות צנועות.
 EasyStock Liteמאפשרת למנויים להעלות אבנים לאתר באופן ידני ,באמצעות
ממשק ניהול אינטרנטי מאובטח ,להציג את יכולותיהם ולהפגין נוכחות
משמעותית וזמינה 24 ,שעות ביממה.
אלקיים מתאר את
המערכת ואומר –
"מערכת EasyStock
 Liteהינה מערכת
ניהול מודרנית ,יעילה
וידידותית למשתמשים
ולמנהלים
כאחד.המערכת
מספקת סט כלים
מתקדם לניהול החנות אונליין ,ניהולמכירות ,ניהול שירות וניהול לקוחות ,תוך
הגנה על האינטרסים )בקרת כניסה מתקדמת(".
כשאנחנו שואלים את אלקיים בנוגע למורכבות של המערכת הוא מסביר –
"המערכת מתפקדת כאתר אינטרנט מובנה ועצמאי ,פתרון מושלם ליהלומנים
שעדיין אינם מחזיקים באתר ,עם אפשרויות שדרוג לאתר מקיף יותר באופן מיידי
או בעתיד .עם פתיחת כרטיס לקוח במערכת ,כל שנותר ליהלומן לעשות הוא
להזין תכנים וסטוק .מכאן הדרך סלולה לקידום עסקי.המשתמשים במערכת
נדרשים לתפעול דפדפן בלבד,נכנסיםלמערכתומתחילים לעבוד באופן מיידי.אין
צורך בהתקנה מורכבת או בתהליך הדרכה ממושך ויקר".
בימים אלה מקיים משה אלקיים ,סבב מצגות והדרכות במשרדי היהלומנים
בבורסה והוא מדגיש כי "המשתמשים במערכת מסתגלים אליה בתוך זמן קצר
ונהנים מתועלות רבות וחשובות ,במיוחד בימים סוערים אלה וביניהן העלאה
לאויר וניהול מלאי יהלומים בסביבה אינטרנטית ,חשופה לקניינים ,עדכוני מחיר
מידיים מול מלאי הקיים באתר ,מיון ובחירת תעודות  ,On-lineניהול הרשאות,
זמינות לבעלי העסק ואנשי המכירות בכל מקום וזמן ,כלים מתקדמים ,קלים
ופשוטים לתפעול" ,כרטיס ביקור עסקי" עדכני ומשודרג ,מודל עסקי נוח
למשתמשים :עלות הקמה נמוכה ודמי שימוש חודשיים המתאימים לכל כיס.
מידע נוסף על מגוון מוצרי  EasyStockניתן למצוא
באתרhttp://www.easystock.co.il/forms/bourse:
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