Sanal Ofis Teknolojisi

Sanal Ofis Teknolojisi
…harcamalarımızı kısarak nasıl daha fazla kar elde ederiz?

•

Dijital devrim sayesinde geleneksel çalışma ortamları değişkenlik göstermeye başladı. İş artık gittiğiniz sabit bir konum değil, platformunuzu geliştirme
doğrultusunda nerede olursanız olun, bir görevi tamamlamak için ihtiyaç duyduğunuz araç ve satış ekipmanlarınızdır. Sanal ofis, web tabanlı iletişim ve bilgi
işlem teknolojileri aracılığıyla iletilen ve erişilen çalışma ortamlarını ifade eden geniş bir terimdir. Küçük, orta ölçekli ve start-up işletmelerin özel bir ofis alanı
sağlamadan prestijli bir adres, resepsiyonist ve ekip desteğinin tüm avantajlarından üstelik minimum maliyetle yararlanmasına izin verir. Çağrılarınız karşılanır,
kargolarınız ve postalarınız sizin adınızdan en iyi şekilde ve zamanında yönetilir.

• İşletme, geleneksel olarak yüksek maliyetli bir ofis ve altyapı izlenimi sağlarken sanal ofis ile masraflar asgariye indirilir. Eofficial,
profesyonel kişiler tarafından yanıtlanan, mesaj alan veya aramayı gerektiği gibi iletebilen karşılanma içerebilir. Toplantı organize
edilebilen, ortak çalışma alanları oluşturulabilen, muhasebe ve avukatlık modülü eklenerek kapsamlı ve entegre bir sisteme
dönüştürülebilen ekonomik zaman ve maliyet kullanma şeklidir. İlave etmek isteriz ki e-official gümrük mevzuatı, dış ticaret
kambiyo/operasyon ve lojistik müşavirlerimizle size az bildiğiniz diğer alanlarda yeni ufuklar açmaya elverişli bir ortam sunar.
• Ofis maliyetlerinizi asgariye indirmek, toplantı yapmak, misafir karşılamak ve ortak çalışma alanlarını kullanmak, resmi olarak korunma
altına alınmak, sağlam bütçe planlaması yapan profesyonellerin tercihi olmaktadır. Misafirlerinizi kendi isminiz ve işyerinizde ağırlamak
sizlere aynı zamanda prestij ve güvenilirlik kazandıracaktır .Bir eofficial adresi ve satış materyallerinizdeki size ait bir telefon numarasıyla,
müşterilerinizin hak ettiğiniz ilgiyi size göstereceğinden emin olabilirsiniz.

• Bir pazarda yeni olmanız, altyapı ve destek eksikliği nedeniyle dezavantajlı olmanız gerektiği anlamına
gelmez. Eofficial sanal ofisi, yalnızca bir adres ve telefon numaranız değil, gerektiğinde ekip ve global çalışma
alanlarına erişiminizi sağlar.

Sanal Ofis'ten kimler yararlanabilir?
…masraflarını kazancından az tutmak isteyenler

•

Sanal Ofis'in esnekliği ve geniş yelpazedeki faydaları, birçok işletmenin satışlarını büyütmesine olanak sağladığı anlamına gelir,

•

Biraz bahsedelim;

•

Yeni bir iş kurmak isteyen ve ev adresi, cep telefonu gibi kişisel bilgilerini ilgili belgelerinde kullanmak istemeyenler

•

Start-Up kuruluşlar

•

Tasfiye sürecine girmek zorunda kalan firmalar

•

Yeni şehirlere veya ülkelere açılım yapmak isteyen işletmeler

•

Bir resepsiyon görevlisine veya yönetici desteğine ihtiyaç duyan operatörler

•

Çalışanı işe alma riskini, masrafını % 90 oranında asgariye indirmek isteyenler

•

Çalışanın tazminat riskini almak istemeyenler

•

Sürekli personel istihdam etmek istemeyen, proje bazında destek almak isteyen profesyoneller

•

Günün büyük bölümünü potansiyel müşterilerin ofisinde geçiren satış ekipleri

•

Business ofislere ihtiyaç duyan, ismini eofficial ajandasında güvende hissetmek isteyenler

Ev adresinizi iş adresiniz olarak göstermenin dezavantajları ve Eofficial avantajı;
Ev adresiniz bir şirket adresi olarak gösterilmekle birlikte böyle bir adresi kartvizit ve benzeri yerlerde kullanmak kimi zaman prestij kaybına neden olacaktır. Ev ortamında iş
toplantılarınızı organize etmek yeni tanıştığınız profesyoneller tarafından kabul görmeyecek ve iş kaybınız kazanacaklarınızın önüne geçecektir.

Eofficial bünyesinde, kendi işyerinizin daimi adresi olacaksınız. Ekonomik zaman yönetimi, iş geliştirme, resmi kurumlarda bilirkişi, birebir danışmanlık, ticari bilgi birikimi ile
görünen yüzünüzün arkasında gizli kimliğiniz olarak profesyonel destek modülleri alabilirsiniz.

Eofficial ofis modülleri nedir?
1.

Sanal Ofis

2.

Resepsiyonist ve Kargo takip

3.

Hazır Ofis

4.

Ortak Paylaşım Ofisi

5.

Toplantı Odaları

6.

Ön Muhasebe ve Mali Müşavirlik

7.

Hukuk Danışmanlığı

8.

Gümrük Müşavirliği

9.

Dış Ticaret ve Lojistik

10. Eofficial posta kutusu

