
  
  

  
        

  הדרוםמפגש רענון  ללקוחות התוכנה באזור 
  

  : וחותיה שירות חדש ובלעדי למנויים בשירות השנתיאמיר תזרים מזומנים מעניקה ללק

        מפגש רענון לתרגול תוכנת תזרים מזומנים.מפגש רענון לתרגול תוכנת תזרים מזומנים.מפגש רענון לתרגול תוכנת תזרים מזומנים.מפגש רענון לתרגול תוכנת תזרים מזומנים.
  המפגש נערך מידי חודש, בפורום מצומצם, עם לקוחות נוספים משתמשי התוכנה.

  
  נושאי המפגש:

 תזרים בעסק.שיפור ניהול ה •

 כלים מתקדמים של התזרים.בשימוש  •

 רענון הידע של עובדי העסק בשימוש בתוכנה. •
  

אנשים לכל הדרכה,  10ההדרכות ניתנות ללקוחות התזרים חינם ללא תשלום במסגרת השירות השנתי והן מוגבלות ל 

   על בסיס כל הקודם זוכה.

שתתף במפגש, מוזמנים למלא טופס זה ולשלוח אותו ההדרכה מותנית בהרשמה מוקדמת, לקוחות המעוניינים לה

  ישלח בדוא"ל לפוניםישלח בדוא"ל לפוניםישלח בדוא"ל לפוניםישלח בדוא"ל לפונים    ––––אישור הרשמה למפגש אישור הרשמה למפגש אישור הרשמה למפגש אישור הרשמה למפגש  בפקס, וזאת בהקדם האפשרי. 
  

        !!!!במיילבמיילבמיילבמייל    מובטח רק לאחר קבלת אישור ההרשמה הסופימובטח רק לאחר קבלת אישור ההרשמה הסופימובטח רק לאחר קבלת אישור ההרשמה הסופימובטח רק לאחר קבלת אישור ההרשמה הסופיבמפגש במפגש במפגש במפגש מקומכם מקומכם מקומכם מקומכם     ––––שימו לב שימו לב שימו לב שימו לב 
  

        13:0013:0013:0013:00    ––––    10:3010:3010:3010:30בין השעות בין השעות בין השעות בין השעות     2012012012016666////00002222////22223333ה ה ה ה     שלישישלישישלישישלישייום יום יום יום בבבב    םםםםהמפגש יתקייהמפגש יתקייהמפגש יתקייהמפגש יתקיי

        באר שבע.באר שבע.באר שבע.באר שבע.    30303030ם ם ם ם """"רמברמברמברמבברחוב ברחוב ברחוב ברחוב     והמסחרוהמסחרוהמסחרוהמסחר    הההההתעשייהתעשייהתעשייהתעשיילשכת לשכת לשכת לשכת ית ית ית ית בבבבבבבב    המפגש יתקייםהמפגש יתקייםהמפגש יתקייםהמפגש יתקיים

        פרטים מפורטים ימסרו לנרשמים.פרטים מפורטים ימסרו לנרשמים.פרטים מפורטים ימסרו לנרשמים.פרטים מפורטים ימסרו לנרשמים.

        ....9607479960747996074799607479----03030303לרישום למועד הקרוב נא למלא הפרטים הבאים ולשלוח אלינו לפקס : לרישום למועד הקרוב נא למלא הפרטים הבאים ולשלוח אלינו לפקס : לרישום למועד הקרוב נא למלא הפרטים הבאים ולשלוח אלינו לפקס : לרישום למועד הקרוב נא למלא הפרטים הבאים ולשלוח אלינו לפקס : 
  

  ____________: ____________ שם המשתתף______    ______שם העסק : __________________________

  

  _____________________________________________________________________טלפון : _________

  

  ____________________________________________________________________(נדרש) : ____ דוא"ל

  
        

        ידי מילוי השאלון הבא:ידי מילוי השאלון הבא:ידי מילוי השאלון הבא:ידי מילוי השאלון הבא:    ללללמפגש עמפגש עמפגש עמפגש עההההאנא סייעו לנו להכין את אנא סייעו לנו להכין את אנא סייעו לנו להכין את אנא סייעו לנו להכין את 
  

  האם יש לך ממשק יבוא נתונים ממערכת הנה"ח חיצונית? כן / לא. 
            

  )שליטה מלאה - 5    לא מבין כלל -1(:   מהי רמת השליטה שלך בתחומים הבאים ?  1-5בסולם 
  

  שליטה מלאה -5    לא מבין כלל -1:  רמת השליטהרמת השליטהרמת השליטהרמת השליטה  

        5555                                            4444                                                3333                                                    2222                                            1111        הוספה  של פעולות לתוכנההוספה  של פעולות לתוכנההוספה  של פעולות לתוכנההוספה  של פעולות לתוכנה

        5555                                            4444                                                3333                                                    2222                                            1111        עריכת פעולות שינוי /מחיקהעריכת פעולות שינוי /מחיקהעריכת פעולות שינוי /מחיקהעריכת פעולות שינוי /מחיקה

        5555                                            4444                                                3333                                                    2222                                            1111        ביצוע התאמת בנק אוטומטיתביצוע התאמת בנק אוטומטיתביצוע התאמת בנק אוטומטיתביצוע התאמת בנק אוטומטית

        5555                                            4444                                                3333                                                    2222                                            1111        שימוש בכלי הסינוןשימוש בכלי הסינוןשימוש בכלי הסינוןשימוש בכלי הסינון

        5555                                            4444                                                3333                                                    2222                                            1111        ת בתוכנהת בתוכנהת בתוכנהת בתוכנהקריאת הדוחוקריאת הדוחוקריאת הדוחוקריאת הדוחו

        5555                                            4444                                                3333                                                    2222                                            1111        שימוש בשורות תקציב (צפי)שימוש בשורות תקציב (צפי)שימוש בשורות תקציב (צפי)שימוש בשורות תקציב (צפי)

  
  במסגרת הרענוןנושאים נוספים שבהם תרצו להתמקד 

  
  
  
  

  
  

            tazrim.co.il@tazrim.co.il@tazrim.co.il@tazrim.co.ilhelphelphelphelp@למידע נוסף אנא פנו במייל: למידע נוסף אנא פנו במייל: למידע נוסף אנא פנו במייל: למידע נוסף אנא פנו במייל: 
        (שלוחת תמיכה טכנית)(שלוחת תמיכה טכנית)(שלוחת תמיכה טכנית)(שלוחת תמיכה טכנית)    555555555555----590590590590----1599159915991599בטלפון: בטלפון: בטלפון: בטלפון: 

  
  *החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירות בכל עת ועל פי שיקול דעתה.


