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Poštovani	  korisnici,	  
	  
	  
Osnovni	  zadatak	  naše	  tehničke	  podrške	  do	  sada	  je	  bio	  zadovoljenje	  vaših	  potreba	  kao	  i	  podrška	  u	  
prevazilaženju	  problema	  u	  radu	  sa	  aplikacijama	  na	  koje	  ste	  nailazili.	  Verujemo	  da	  smo	  u	  tome	  
uspeli	  u	  velikoj	  meri	  i	  da	  ste	  zahvaljujući	  brzim,	  tačnim	  i	  korisnim	  informacijama	  i	  savetima	  
dobijenim	  sa	  naše	  strane	  uspešno	  prevazilalizili	  najveći	  deo	  tih	  problema.	  Želimo	  da	  i	  u	  buduće,	  
zajedno	  sa	  vama,	  kroz	  uspostavljanje	  još	  bolje	  komunikacije	  nastavimo	  sa	  ovom	  dobrom	  
praksom	  i	  učinimo	  sve	  da	  možete	  nesmetano	  obavljati	  svoje	  svakodnevne	  aktivnosti	  koristeći	  
naša	  softverska	  rešenja.	  
	  
Novo	  vreme,	  nove	  tehnologije	  i	  novi	  pristup	  organizaciji	  poslovanja,	  zahtevaju	  i	  određene	  
promene	  u	  radu	  naše	  službe	  tehničke	  podrške.	  Drago	  mi	  je	  da	  mogu	  da	  najavim	  formiranje	  Call	  
Centra	  preko	  koga	  ćete,	  preko	  jednog	  broja	  telefona,	  moći	  da	  prijavite	  sve	  vaše	  probleme,	  da	  
iznesete	  zahteve,	  verujem	  i	  pohvale,	  a	  trudićemo	  se	  da	  vam	  na	  raspolaganju	  bude	  i	  van	  našeg	  
radnog	  vremena.	  
	  
Zbog	  sve	  češće	  mogućnosti	  pružanja	  podrške	  putem	  udeljenog	  pristupa,	  očekujemo	  da	  se	  vaše	  
primedbe	  ili	  zahtevi	  rešavaju	  znatno	  brže	  i	  efikasnije.	  Ovaj	  način	  pružanja	  podrške	  će	  sigurno	  
doprineti	  da	  i	  troškovi	  koje	  ste	  do	  sada	  imali	  za	  podršku	  budu	  niži,	  pre	  svega	  iz	  razloga	  što	  će	  se	  
naplaćivanje	  ovog	  vida	  pružanja	  usluge	  tarifirati	  po	  25%	  nižoj	  ceni	  za	  započeti	  sat	  od	  standardne	  i	  
bez	  naplaćivanja	  izlaska	  na	  teren.	  
	  
Predlažemo	  da	  sve	  zahteve	  koje	  imate,	  vezane	  za	  nadogradnju	  naših	  rešenja	  koje	  koristite	  šaljete	  
putem	  maila	  kako	  bi	  se	  oni	  blagovremeno	  razmotrili	  od	  stane	  našeg	  razvojnog	  tima	  i	  vi	  bili	  
obavešteni	  o	  načinu	  njihove	  implementacije.	  
	  
Naša	  preporuka	  je	  da	  svi	  korisnici	  koji	  možda	  do	  sada	  nisu	  imali	  mogućnost	  korišćenja	  Interneta	  
u	  svojim	  kompanijama	  ili	  objektima,	  razmisle	  o	  njegovom	  uvođenju	  i	  stvaranju	  mogućnosti	  za	  
pružanje	  usluge	  ovog	  tipa.	  
	  
Na	  kraju,	  želeo	  bih	  da	  vas	  informišem	  da	  ćemo	  vrlo	  brzo	  krenuti	  sa	  izdavanjem	  News	  lettera	  
putem	  koga	  nam	  je	  namera	  da	  vas	  obavestimo	  o	  svim	  novitetima	  vezanim	  za	  naša	  aplikativna	  
rešenja,	  nove	  proizvode,	  akcijama	  koje	  budemo	  sprovodili,	  a	  sve	  sa	  ciljem	  da	  uspostavimo	  još	  
bolju	  i	  kvalitetniju	  komunikaciju	  i	  unapredimo	  našu	  saradnju.	  
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