
dk Viðskiptahugbúnaður
Heildarlausn í viðskiptahugbúnaði
fyrir íslenskt atvinnulíf

Ég mæli með dk hugbúnaði. Ker�ð er gott, verðlagning sanngjörn og  þekking starfsfólks og þjónusta er eins og best gerist. 
Ker�ð er mjög notendavænt og starfsfólk var �jótt að læra að nýta sér kosti þess. Mjög auðvelt er að sækja upplýsingar úr 
ker�nu og innbyggð „greiningartól“, sem auðvelda stjórnendum að sækja og greina þær upplýsingar sem máli skipta, eru 
með því allra besta sem ég hef séð.
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dk Viðskiptahugbúnaður

dk Viðskiptahugbúnaður hefur verið hjartað í okkar starfsemi allt frá upphafi. 

Kerfið er í dag leiðandi viðskipta- og upplýsingakerfi fyrir smá og meðalstór 

fyrirtæki og þá hefur það færst mikið í vöxt að stærri fyrirtæki séu farin að 

velja kerfið fyrir sína starfsemi.

dk Viðskiptahugbúnaður er hagkvæm heildarlausn fyrir íslensk fyrirtæki sem 

er í senn einföld í uppsetningu og notkun. Auk algengustu kerfiseininga dk 

Viðskiptahugbúnaðar eins og fjárhags, sölu og birgða bjóðum við upp á mikið 

úrval sérlausna fyrir hinar ýmsu tegundir fyrirtækja s.s. hótel, verslanir, 

veitingahús og félagasamtök svo fátt eitt sé nefnt auk þess að hafa smíðað 

tengingar við önnur kerfi, vefsíður, vefþjónustur o.þ.h.

Kerfið er að öllu leiti þróað á Íslandi með íslenskar aðstæður í huga og 

sérfræðingar okkar í þróunardeildinni eru sífellt að bæta kerfið í takt við 

nýja tíma og nýjungar í nútíma tækni s.s. spjaldtölvur og snjallsíma.

Tegundir fyrirtækja sem nýta sér dk Viðskiptahugbúnað eru m.a.:
- Auglýsingastofur

- Apótek

- Arkitekta- & verkfræðistofur

- Byggingaverktakar

- Endurskoðunar- & bókhaldsstofur
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- Félagasamtök

- Fiskvinnslu- & útgerðarfyrirtæki

- Framleiðslu- & rekstrarfyrirtæki

- Hótel

- Inn- & útflutningsfyrirtæki

- Lögfræðistofur

- Nýsköpunarfyrirtæki

- Veitingastaðir

- Verslunarfyrirtæki

- Þjónustufyrirtæki

Fjárhagur

Skuldunautar

Lánardrottnar

Sala

Innkaup

Birgðir

Verk

Hótel

Afgreiðsla

Laun

Vistun

Félagar

       Íslenskur í 15 ár

hugbúnaður


