Vår support är unik genom att vi även erbjuder sammankoppling
med din dator.
Detta ger stora fördelar, både för dig och oss.. Du kan få hjälp betydligt enklare. Och du
kommer igång med programmen direkt, utan att behöva traggla med lång inlärningstid. Och
du kan direkt få hjälp med mer avancerade funktioner. Detta möjliggörs genom ett nytt
kommunikationsprogram som heter Easy PC Gate. Detta nya fantastiska program möjliggör
följande scenario:
Du ringer upp DPR Systemservice när du har en halvtimme över. Jag svarar och du ber att få
hjälper med att köra ett visst program eller du vill ha en allmän genomgång.
Jag startar ”Easy PC Gate”, programmet skapar en pinkod och jag ger dig koden. Du slår in
koden. Nu kan jag efter några sekunder se din datorskärm. Du kan få en visning av ett önskat
program t ex bokföringen och jag kan visa dig hur man använder olika finesser. Jag kan också
ge kommando till programmet att i stället visa för dig min dator. Nu kan du följa med i en
genomgång som hjälper dig att mycket snabbt behärska programmet Det hela fungerar precis
som om vi träffas på ditt kontor och jag genomför en privat kurs med dig.
Ett problem med avancerade dataprogram är att det tar en hel del tid för användaren att lära
sig programmet. Om du har långa arbetsveckor hinner du inte lära dig nya saker. En manual
till ett avancerat program blir av förklarliga skäl tjock. Därför avstår man ofta från att lära sig
nya saker, man har helt enkelt inte tid. Detta problem känner du säkert igen.
Men nu kan du få hjälp med utbildning och support direkt från ditt skrivbord.
Det tar inte slut med fördelarna här.
Du kan skaffa programmet själv, (se beskrivning nedan) det kostar ca 850 kr. Med dess hjälp
kan du hjälpa t ex dina kunder med bokföring, löner mm utan att behöva åka från kontoret.
Nedan finner du en beskrivning av programmet.
Programmet Easy PC Gate kan du köpa av oss eller av JSK Data på www.JSK.NU

