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Всеки харесва старата си, удобна, 
памучна фанелка или чифт протър-
кани от годините джинси. Поняко-
га много обичам да се разхождам, в 
пълен комфорт, като Стив Джобс 
– мога да изляза с тях до магазина 
или да отида на планина. Всичко е 
удобно. 

Едва ли обръщаме внимание на 
този факт, но харесваме разни неща 
поради дребни детайли и причини, 
които правят живота ни лесен и 
приятен. Това е по-забележимо в 
ежедневието ни, макар че присъст-
ва и в офис битието ни. Ние знаем 
това и се стремим да добавим де-
тайли към нашите продукти начин, 
че да ги „напълним“ с екстри, които 
правят работата ви възможно най-
удобна и лесна.

Импорт на банкови трансак-
ции от електронно банкиране
Точно това е един от дребните 
и незабележими детайли, но той 
стоеше в списъка ни  със задачи за 
вършене (To Do) от доста време и 
в новата версия на Zeron ERP, през 
март, ние го реализирахме и пуснах-
ме, като част от софтуера. 

Повечето от потребителите на 
ERP софтуер знаят, колко е трудно 
да се вкарват транзакциите една 
по една, ред по ред, катосе внимава 
за грешки. Това е ужасно досадно и 
отгоре на всичко и отнема много, 
много време. Аз лично изпитвам 
огромна неприязън към подобна 
дейност. 

Сега вече потребителите на 
Zeron могат да се радват на ав-
томатизиран импорт на банкови 
транзакции, от електронното си 
банкиране и всичко това става с 
натискането на един бутон. 

Добре де, няма да се превръщам в 
рекламист – не един. Два, три са... 

Електронно банкиране  
на кои банки поддържаме?
Алианц Банк,Банка ДСК, Банка Пи-
реус, Инвестбанк, ОББ (частична 
автоматизация), Пощенска банка, 

ПроКредит банк, Първа Инвестио-
ционна банка, Райфайзенбанк, Соси-
ете Женерал Експресбанк, УниКре-
дит Булбанк

Има ли други подобни  
решения на пазара?
Сигурен съм, че ще мине време и 
всички добри ERP системи ще пред-
лагат подобна опция. Засега това 
сме само ние. Има решения, които 
предлагат някакъв вид частична 
автоматизация, но тя е непълна 
или често предполага специални 
договорни отношения между вас и 
банката или такси, които да запла-
щате за подобни услуги.

Детайли на услугата
   Не се изискват специални инста-

лации и се поддържа от всички 
версии на Zeron V/4

   Услугата е безплатна, за нашите 
потребители, които имат стан-
дартен абонамент за новите вер-
сии на софтуера

   Услугата не изисква сключването 
на специални договори с банки

   Услугата не изисква заплащането 
на такси към банки

   Услугата е абсолютно сигурна и 
надеждна

Zeron ERP и импорт от 
електронно банкиране

Защо предлагаме подобни 
услуги, без допълнителни 
такси?
Както вече казах, това е част от 
продукта, част от възприятието 
на хората за него и удобството, 
което те трябва да имат при рабо-
та с него. Планът ни за разработ-
ка се съставя всяка година и той 
включва в себе си и значителна част 
от пожеланията на нашите потре-
бители – това е нашата политика, 
която да привързва хората и да ги 
кара да харесват продукта, който 
ползват всеки ден. 

Лесно е като 1, 2, 3 
Ако сте наш потребител и се чуди-
те, как да ползвате новата опция, 
то най-лесният начин е просто да 
се обадите на 02 962 60 81, от 10 
до 17 часа, на нашите консултанти 
и те отново безплатно ще ви ин-
структират и ще ви помогнат да 
започнете (ако вече не сте се спра-
вили самостоятелно) да я ползвате. 

А ако не сте наш потребител, 
съвсем искрено се надяваме, че 
скоро ще станете и ще можем за-
едно да развиваме платформата 
и да си помагаме в развитието на 
бизнесите ни. 
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