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WaPi Computers - usługi informatyczne
http://www.wapicomp.pl

Firma WAPI COMPUTERS działa na rynku usług informatycznych od 2005 roku. Aktywnie dostosowujemy
się do wymagań Klientów oraz aktualnych trendów rynkowych. Wdrażamy nowoczesne myśli techniczne w
życie, zarówno od strony sprzętowej (hardware) jak i programowej (software). Jesteśmy firmą przygotowaną
do rozwiązywania złożonych i niestandardowych problemów informatycznych oraz spełniamy zaawansowane
wymagania Klientów biznesowych oraz indywidualnych. Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań oraz
sposobów wspomagania działalności i rozwoju przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów
informatycznych. Zaczynaliśmy od obsługi firm w formie outsourcingu, natomiast z końcem 2005 roku,
dzięki nawiązaniu współpracy z największą polską franczyzową siecią handlową rozpoczęliśmy wdrożenia
systemów magazynowo-sprzedażowych firmy Kucharscy s. c. - KC-Market (KC-Firma, KC-Serwer,
KC-Analizy, KC-Etykiety, KC-POS, KC-Eksport). Na chwilę obecną mamy za sobą już kilkadziesiąt wdrożeń
i zbliżamy się do setki. Jednak najważniejsze dla nas jest to, iż każde wdrożenie zostawia za sobą
zadowolonego Klienta i rozwija wspólną współpracę. Oferta: wdrożenia systemów sprzedażowo -
magazynowych, wdrożenia pakietu KC-Market oraz poszczególnych programów wchodzących w w skład
pakietu: KC-Firma, KC-Serwer, KC-Analizy, KC-Etykiety, KC-POS, KC-Eksport, wdrożenia KC-Menadżer
(system centralny do zarządzania siecią sklepów), sprzedaż oprogramowania firmy Kucharscy s. c. , szkolenia
z obsługi systemów sprzedażowo-magazynowych firmy Kucharscy s. c. , sprzedaż sprzętu komputerowego,
sprzedaż informatycznego sprzętu sklepowego.
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