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potni nalogi, obračun dnevnic
pregledno �nančno poslovanje

E-Banka, E-Pobot, E-Računi
samodejni obračun plač

obračuni in analize poslovanja
samodejna izdelava opominov

prilagoditve programa po meri

nakladalni nalogi, prevoznice

profesionalen pristop in svetovanje

BREZPLAČNO SVETOVANJE

“NAJSODOBNEJŠA PROGRAMSKA OPREMA
ZA VODENJE TRANSPORTNIH PODJETIJ”

“SQ Trans vam bo 100% dokazano
prihranil čas in denar”
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Najsodobnejša programska oprema
za vodenje transportnega podjetja

Kaj je SQ Trans? Glavne prednosti:

7 x zakaj izbrati SQ Trans:

100% GARANTIRAN PRIHRANEKKako boste prihranili?

100% ZADOVOLJSTVO

Pregledne evidence nakladalnih nalogov

Optimizirano planiranje prevozov

Sledenje tovora ter vpogled v predviden čas prihoda na cilj

Napredni opomniki  in popolno vodenje skladišča

Pregled dejanskega zaslužka po vozilu in vozniku

RVC in samodejen obračun plač na podlagi opravljenih voženj

Obračun in analiza stroškov

SQ Trans vam omogoča različne načine kako boste prihranili dragocen čas 
in obenem zmanjšali stroške poslovanja. Predstavljajte si, da bi z enim 
samim klikom izdelali račun ali poslali vozniku vse potrebne podatke za 
naklad na SMS ali GARMIN navigacijo. Poleg prihranka pri vsakdanjih 
opravilih vam garantiramo, da boste iz našega programa lahko prenašali 
podatke neposredno v vašo računovodsko službo in tako zagotovo prihra-
nili pri mesečnem računu za računovodstvo. SQ Trans vam samodejno 
pripravi tudi datoteke za poslovanje z E-Banko, E-Pobot in izterjavo plačil.
Raziskave so pokazale, da lahko z uporabo programa SQ 
Trans prihranite tudi do 70% delovnega časa za izdelavo, 
urejanje in vodenje dokumentacije vašega podjetja.

SQ Trans je najkakovostnejši programski paket za vodenje transportnega 
podjetja, s katerim boste hitro in enostavno urejali vso potrebno 
dokumentacijo in to na enem mestu. Zelo hitro lahko izdelate: nakladalne 
naloge, račune, prevoznice, potne naloge in vso ostalo dokumentacijo v 
različnih jezikih. Za vas smo poenostavili tudi poslovanje z E-banko, prijav-
ljanje obveznosti v večstranske kompenzacije, seveda ne manjka tudi 
učinkovit sistem za izterjavo plačil in različne analize poslovanja.

Z računalniškim programom SQ Trans 
pridobite popolno orodje za  vašo 
transportno pisarno.

Dokumente boste lahko izpisovali v različnih jezikih

Pridobilli boste elektronski arhiv za CMR in dokumente

Pošiljali boste  PDF dokumente neposredno po E-pošti 

Za vas bomo prilagodili izpise skupaj z vašim logotipom

Vaši sodelavci bodo program lahko uporabljali istočasno

Omogočeno vam bo hitro iskanje po vseh poslovnih letih

100% garantirano boste zmanjšali stroške poslovanja

Pokličite nas in zaupali vam bomo skrivnost, kako s SQ Transom zaslužiti več !
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Slovenija, EU www.priber.com

info@priber.com+386 (4) 51 26 740
+386 (4) 51 26 741


