AUTOSOFT AMS „A PROFIT – GENERÁTOR…”
Az AutoSoft Kft. Az Autószerelők Országos Egyesületének megalakulása óta
pártoló tagja. Az általuk működtetett cég profilja megegyezik szervezetünk,
tagrendszerének ügyviteli szolgáltatásának magas színvonalú kiszolgálásával,
ezért az AutoSoft AMS ezen feladatok a szervezeti rendszerünkbe. A felkért
témakörökben az általuk megírt információk alapján tájékoztatjuk Önöket, tagjainkat.
A cikkek írója:
Szamosfalvi István, szoftverész.
Nem voltam örökké szoftverész, az életem gépészként indult, de az elektronika,
majd a számítástechnika elsodort magával.
Utóbbi sok évben az AutoSoft Kft. ügyvezetőjeként dolgozom, ma már sokkal
jobban értek valaminek a menedzseléséhez, mint a programozáshoz.
A cég tevékenységi köre az autóipar, vagy talán a garázsipar jobb kifejezés.
Fő alkalmazó bázisunk az autójavítók, a járműjavítók, de a kereskedőkön, az
alkatrészeseken át nálunk minden náció előfordul.
A cégen belül mindenki ilyen kétlaki ember. Az egyik énje autógépész, vagy
valamilyen vasas szakma, a másik énje informatikus.
Én még a régi iskola híve vagyok.
Azt vallom, hogy nem eladunk valamit, mint egy otthon összeszerelős bútort, amit
vagy sikerül összerakni, vagy nem, vagy jó lesz, vagy nem.
Sokkal inkább azt valljuk, hogy akivel kapcsolatba kerülünk, aki megbízik bennünk,
ő mellé álljunk oda, segítsük a munkájába, egy kicsit mi is „toljuk a szekerét”.
Ha baj van legyünk ott, ha öröm van, a tapasztalat ezt mutatja, akkor is
megtalálnak bennünket.
„mert nekünk is csak akkor mehet jól, ha az ügyfelünknek is jól megy”
A szoftver egy eszköz. Persze, jónak kell lennie, de igazából az a fontos, ha valaki
tovább akar lépni, vagy csak elakad egy kérdésben, akkor legyen, aki megoldást
ad, lehetőleg minél hamarabb…
Mert kihívások mindig akadnak, és az nagyon sokba kerül, ha valaki nem a
bevételt hozó munkáját végzi, mert az elmaradt bevétel is veszteség.
Küldetésünk:
"Elérni, hogy a vállalkozások végre hatékonyan tudjanak dolgozni és véglegesen,
csak a minél jobb szakmai eredményeik elérésére tudjanak koncentrálni, az
adminisztráció és a döntéstámogatás terheit átrakják az általunk nyújtott,
felhasználóbarát, integrált informatikai rendszerre és szolgáltatásokra."
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Tudtad rólunk?

Ha szeretnéd kormányozni, és nem a hatása lenni a cégednek, van rá
lehetőséged.

Mi folyamatosan a garázsiparnak dolgozunk. Ez az életünk.

A szoftvereink kezelése olyan, hogy eddig bárki meg tudta simán tanulni.

Folyamatos ügyfélszolgálatot adunk, hogy ha kell, kéznél legyen segítség.

A szoftvereink különlegesen rugalmasak, hogy lehetőleg programváltoztatás
nélkül azonnal alkalmazkodni tudjon az igényekhez.

Könnyű az üzemeltetés mert, elterjedt, korszerű, mondhatni szabványos
eszközökkel dolgozunk.

Az első AutoSoft-ot ´93-ban jegyezték be.

A független javítók krémje nálunk van.

Minden ügyfelünk értelmes, törekvő, ezért tudunk jól együtt dolgozni…
Az AMS csapata nevében: Szamosfalvi István szoftverész
www.autosoft.hu

