אודות מידן תוכנה
חברת "מידן תוכנה" החלה את פעילותה בשנת  1997וכיום מהווה חברה מובילה בתחום טכנולוגיית המידע).(IT
החברה פועלת ומתמחה במתן שירותי יעוץ ,תכנון אסטרטגי ,ליווי ופיתוח פרויקטים רחבי היקף בתחום מערכות
המידע.
ההתפתחות הטכנולוגית ,השינוי בדרישות משתמשי המחשב והדרישה להתמחות מדגישים את הצורך ביועצים
מקצועיים בתחומי הטכנולוגיה השונים.
צוות הייעוץ של "מידן תוכנה" מעניק להנהלות ולמנהלי יחידות המחשב פתרון שלם ,הכולל שיפור תהליכי העבודה,
חסכון בתשומות ושיפור רמת השרות למשתמשי מערכות המידע בארגון.
חברת "מידן תוכנה" מספקת שירותים המשתרעים על פני קשת רחבה של נושאים ,שהיא פועל יוצא של המקום שתפס
המחשב בניהול מטלות יום יומיות שגרתיות  -החל משדרוג של אפליקציות ישנות והתאמתם לסביבה המודרנית
ולאינטרנט ,וכלה בבנייה ועיצוב פתרון שלם וכולל של אפליקציות ארגוניות ומערכות בסיסי נתונים.
החברה מפתחת מוצרים מבוססי  WEBעבור לקוחותיה לתהליכי תפעול ובקרה של הארגון.
חברת "מידן תוכנה" פיתחה תוכנה למתווכים .תוכנה זו משרתת כיום למעלה מ 1000 -משרדי תיווך ,בין לקוחותיה
חברות כמו" :אנגלו-סכסון"" ,סנצ'ורי " ,"21רשף נכסים"" ,רימקס" ועוד.

בין מוצרי החברה:
•

ניהול סוכנויות תיווך  -תחום הנדל"ן.

•

תוכנה לניהול מלא של משרד שמאי מקרקעין.

•

מעקב עסקאות.

•

תיק בקליק  -מערכת "תיק פיננסי" להצגת דוחות פיננסיים באינטרנט.

•

פיתוח מוצרים לפי צרכיו האישיים של הלקוח.

בין לקוחותינו נמנים :
•

למעלה מ  1000מתווכים וסוכנויות תיווך בארץ.

•

שמאי מקרקעין.

•

פירמות ומשרדי רואי חשבון.

•

מנהלי חשבונות.

•

יועצי מס.
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רואי חשבון ,יועצי מס ומנהלי חשבונות,

ממש כמו בבנק… נגמרו הטלפונים
הצטרפו לשירות חדש ומדהים www.Esk.co.il -
חברת "מידן תוכנה" מציעה שירות חדש לרואי חשבון ,יועצי מס ומנהלי חשבונות.
השירות מאפשר להציג לבית העסק ,המקבל שירותי הנהלת חשבונות ממשרדכם ,את מצב החשבון שלו ישירות למחשבו האישי.
במשרדכם תותקן תוכנה שבעזרתה ניתן להציג מידע עדכני של בית העסק ישירות מתוכנת הנהלת החשבונות לאתר האינטרנט.
לקוחותיכם ייהנו משרות הדוק יותר שאינו כרוך במאמץ נוסף מצדכם.
כל לקוח יקבל שם משתמש וסיסמא ,שבאמצעותם יוכל לצפות בצורה מאובטחת בתיק בית העסק שלו וכל זאת בעזרת מחשב בעסק או בבית.
באפשרותכם לראות כיצד פועל שרות זה:
היכנסו לאתר www.Esk.co.il
הקישו על "תיק לדוגמא" ולפניכם תתגלה תצוגה העסק.
יתרונות המערכת :
• דוחות שוטפים:
 .1מאזן
 .2רווח והפסד
 .3מאזן בוחן  +מאזן בוחן בחתך חודשים
 .4תזרים מזומנים
 .5בנקים – תדפיס תנועות החשבון לשנת המס
 .6אובליגו
 .7ניתוח כרטסות ותנועות מלא – בכל הרמות.
 .8מערכת גרפים משופרת להצגת מגמות העסק.
•

דוחות לרשויות – תשלומי מע"מ ומקדמות מס.

•

אפשרויות חיפוש ואיתור תנועות וחשבונות.

• ניהול דואר נכנס
 .1ניהול מסמכים מלא בתיק הלקוח.
 .2שליחת הודעות אישיות למטפל בתיק.
• ביצוע ביקורת ע"י צפייה ישירה בתיק החשבונאי ב : Online
 .1אין צורך לבקש דוח כזה או אחר– פשוט נכנסים למערכת וצופים בדוחות המתבקשים.
 .2איכות הנתונים  -אתה מסתכל על הנתונים האמיתיים בתיק הלקוח שאותו אתה מבקר ,אין אפשרות לערוך נתונים אלה ,אתה זה
שיוזם את שליפת הנתונים.
 .3שליפת נתונים נרחבת בעזרת "מנוע חיפוש" מתקדם המאפשר אחזור נתונים מתוך התיק הפיננסי  -חיסכון אדיר בשאלות.
לפרטים ולהדגמת המערכת ,ניתן ליצור קשר עם נציג החברה – טלפוןEskinfo@gmail.com : Email 0525-436383 :

מנהלים ומנהלות שהצטרפו לשרות זה מרוצים מאוד
ומדווחים על שביעות רצון מהמערכת.
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