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www.priber.si
priber@priber.si

BREZPLAČNE INFORMACIJE

prejeta pošta in elektronski arhiv
E-Banka, E-Pobot in izterjava plačil

potni in delovni nalogi
vodenje skladišča

CRM in evidenca dela
napredna poročila in izpisi

analize poslovanja

izdani in prejeti računi 

prilagoditve programa po meri

“Uredite svoje poslovanje in
ukinite stroške za vedno!”

“Vaše poslovanje bo
postalo popolnoma urejeno!”



Celovit informacijski sistem
za vodenje malega podjetja

Priber d.o.o.
Zminec 30
SI-4220 Ško�a Loka
Slovenija

Kaj je SQ Business? Glavne prednosti:

100% GARANTIRAN PRIHRANEK7 x zakaj izbrati SQ Business:

100% ZADOVOLJSTVO

T: 04 51 26 740
F: 04 51 26 741

W: www.priber.si
E: priber@priber.si

Pokličite nas in zaupali vam bomo skrivnost, kako lahko zaslužite več!

SQ Business je popolno orodje za vašo pisarno, saj vam bo omogočil prihranek 
časa pri vsakodnevni birokraciji, obenem pa vam bo postregel s pomembnimi 
informacijami, na podlagi katerih boste učinkoviteje sprejemali vaše poslovne 
odločitve.
  

SQ Business vam garantirano zmanjša stroške poslovanja in 
prihrani dragocen čas za druge aktivnosti.

CRM - Pregledna evidenca korespondence s strankami

Evidenca prejete pošte skupaj z elektronskim arhivom

Celovito skladiščno poslovanje

Natančna evidenca dela in delovnega časa

Samodejna priprava datoteke za E-Pobot

Delovni nalogi in analiza produktivnosti

Možnost uporabe  po standardu kakovosti ISO 9001

SQ Business je celovit informacijski sistem za vodenje vašega podjetja. Z njim 
boste pridobili napredno orodje, s katerim boste urejali vse aktivnosti vašega 
podjetja na enem mestu. Poleg klasičnih funkcij informacijskega sistema 
vam SQ Business omogoča več. Z naprednimi moduli SQ Businessa bodo vaše 
aktivnosti postale preglednejše in na podlagi naprednih analiz boste lažje 
opravljali svoje delo. Samodejna priprava dokumentov za izterjavo plačil, 
enostavno in varno poslovanje z E-Banko, ter samodejna priprava dokumen-
tov za E-Pobot so le nekatere lastnosti SQ Businessa.

Pridružite se zadovoljnim uporabnikom SQ Buisinessa in za 
vedno  uredite svoje poslovanje in zmanjšajte stroške.

100% podpora poslovanju s črtnimi kodami

Hitra in samodejna izdelava analiz poslovanja

Možnost prilagoditve dostopa glede na tipa uporabnika

Vaše poslovanje bo postalo moderno in urejeno

Prilagodljivi izpisi skupaj z vašim logotipom

Večuporabniški sistem na enem mestu 

Samodejno izdelovanje opominov in obračun obresti


