
Madar7 w chmurze
system ERP przez przeglądarkę internetową
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Prowadź firmę w chmurze Madar7!

System online do zarządzania firmą Madar7 
pozwala  m.in. na prowadzenie księgowości, 
handlu i magazynów, kadr i płac, produkcji, 
elektronicznego sekretariatu poprzez 
przeglądarkę internetową. Firma może 
założyć konto dzięki któremu będzie miała 
dostęp do swoich danych z każdego miejsca i 
urządzenia podłączonego do Internetu. 
Wypróbuj nowoczesny sposób zarządzania 
firmą już dziś!
Więcej informacji znajdziesz na stronie programu www.madar7.pl 

Wybrane moduły systemu:

HANDEL 
I MAGAZYNOWANIE

Obsługa  całego  procesu  gospodarki  magazynowej  począwszy  od 
zamówień, poprzez przyjęcie do magazynu, na sprzedaży kończąc. 

KSIĘGOWOŚĆ Możliwość prowadzenia księgowości zarówno na pełnych księgach  
jak i w formie uproszczonej (KPiR).

KADRY - PŁACE Obsługa zagadnień kadrowych i płacowych.

PRODUKCJA Zarządzanie  procesem  produkcyjnym  począwszy  od  zamówień 
poprzez zlecenia produkcyjne, rozliczenie produkcji, plany produkcji 
na przyjęciu wyrobów gotowych na stan kończąc.

ELEKTRONICZNY 
SEKRETARIAT

Obsługa i ewidencja korespondencji, CRM

Każdorazowo dostarczany jest  kompletny system ERP zawierający  wszystkie  oferowane 
przez Madar moduły.
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Dostęp zdalny do systemu
System Madar7 w chmurze – dane i program znajdują się na serwerach Madar a 
użytkownicy logują się do systemu przez przeglądarkę internetową, praca jest możliwa 24/7. 

System  Madar7 obsługiwany  przez  przeglądarkę  internetową  będzie  bez  problemu 
pracował również na urządzeniach i systemach, na których nie działają inne systemy ERP! 
W szczególności  należy tu  wyróżnić:  komputery  Macintosh firmy  Apple Inc.  z  systemem 
operacyjnym OS X i przeglądarką Safari, komputery z systemem operacyjnym Linux, tablety z 
systemem operacyjnym  Android, iOS,  smartfony z systemami operacyjnymi  Android, iOS, 
Windows Phone.

Sprawdź możliwości systemu Madar7 na naszej stronie madar7.pl
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Bezpieczeństwo

Praca poprzez Internet stwarza pewne zagrożenia, na które jednak system Madar7  jest 
odporny   dzięki  zastosowaniu  własnego  silnika  bazy  danych  i  własnego  format  danych. 
Poniżej  przedstawiono  cechy  systemu  Madar7 ,  które  zapewniają  bezpieczeństwo 
danych.

Szyfrowana transmisja HTTPS od przeglądarki aż po serwer aplikacyjny
Dynamiczna adresacja obiektów HTML.
Odporność  na  ataki  typu  SQL  Injection  poprzez  zastosowanie  hermetycznej  z 
aplikacją bazy danych.
Ochrona przed przejęciem sesji atakami XSS.
Szyfrowanie transmitowanych haseł.
Brak przechowywania danych na urządzeniach dostępowych.
Automatyczne kończenie sesji po wyłączeniu urządzenia.
Odporność na chwilowe i trwałe zaniki połączenia.
Automatyczna archiwizacja.

Promocja
Darmowy okres próbny usługi Madar7 w Chmurze, bez zobowiązań!

Oferujemy możliwość  wypróbowania  usługi  Madar7 w chmurze bezpłatnie i  bez 
żadnych zobowiązań przez okres 2 miesięcy.

Po upływie okresu próbnego istnieje możliwość zawarcia umowy na usługę bez utraty wprowadzonych danych 
lub rezygnacja bez żadnych dodatkowych opłat i zobowiązań.
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Proste warunki cenowe

Kontakt
MADAR Sp. z o.o.
www.madar.com.pl 
Adres siedziby: 41-819 Zabrze, ul.Skłodowskiej 12d/3
Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul.Pośpiecha 23
NIP: 648-10-07-070, REGON: 272572754

Tel. 32 278 66 65
601 446 500

E-mail: 
madar@madar.com.pl

Spółka reprezentowana przez Prezesa Zarządu Dariusza Mazura
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy 

pod numerem KRS 0000088404, Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł
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