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ΖΗΤΗΣΤΕ ON-LINE ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

∆εδομένα δικά σας!

Χρήση από παντού!

ΑΚΙΝΗΤΑ : ΖΗΤΗΣΕΙΣ : ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ : ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΣΕ SITES 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ : ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ : ΙΣΤΟΡΙΚΟ : ATZENTA
ΕΓΓΡΑΦΑ : e-MAIL & SMS MARETING

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
ΓΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ

μεσιτικο.Plus TM

REAL ESTATE CRM SUITE by ORBIT 

Κανένας τρίτος δεν έχει πρόσβαση στις πολύτιμες πληροφορίες 
σας. Ακόμα και με την Cloud λύση, η υποδομή, η βάση 
δεδομένων και οι σχετιζόμενες φωτογραφίες είναι στην 
απόλυτη κυριότητά σας. Η διαχείριση γίνεται μόνο από εσάς 
από παντού, χωρίς να επιβραδύνεται ή να επηρεάζεται από την 
λειτουργία και άλλων μεσιτικών γραφείων!

Μόνο για εσάς και τους συνεργάτες σας. Από H/Y, Tablet ή  
Smartphones, με σύγχρονη πολυπαραθυρική τεχνολογία, τα 
προϊόντα της ORBIT είναι ειδικά σχεδιασμένα για ταχύτητα και 
απλότητα στη χρήση. Ζήστε τη διαφορά σε σχέση με κλασσικές 
Web ή Desktop εφαρμογές, και απελευθερώστε τον χρόνο σας!

Στην Ταχύτητα
Χρησιμοποιείτε ήδη κάποιο λογισμικό; 
Θα εκπλαγείτε με την διαφορά ταχύτητας.

Στην Ασφάλεια
Είναι πραγματικά κρίμα να εισάγετε δεδομένα 
και φωτογραφίες σε χώρο που δεν ορίζετε...

Στην Τιμή
Διαθέσιμο για Μίσθωση & Αγορά. Δώστε τέλος 
στα υποχρεωτικά υπέρογκα ετήσια κόστη.

∆ιαφέρουμε...

ΑΞΙΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ!
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Με προηγμένες δυνατότητες για τον Μεσίτη

Εργαζόμαστε πολλά χρόνια στον συγκεκριμένο χώρο και αυτό φαίνεται! Τo Μεσιτικό Plus συγκεντρώνει όλα αυτά τα 
χαρακτηριστικά που θα σας κάνουν να μην το αποχωρίζεστε. Οι δυνατότητες που περιγράφονται εδώ είναι ενδεικτικές. Δείτε μια 
πλήρη on-line παρουσίαση του προγράμματος, για να γνωρίσετε όλα όσα σας προσφέρει.

Δημιουργία εντολών στο Word σε Ελληνικά 
& Αγγλικά, με σχεδίαση από εσάς.

Προτάσεις & Υποδείξεις

Δεν θα ξαναπροτείνετε δεύτερη φορά το 
ίδιο ακίνητο!

Εντολές σε 10” 

Ατζέντα με Reminders

Τίποτα πλέον δεν ξεχνιέται. Με ειδικά 
εργαλεία για έναν ή πολλούς χρήστες.

Ακίνητα & Ζητήσεις

Αναλυτικό χαρτοφυλάκιο Προσφορών & 
Ζητήσεων με αυτόματες διασταυρώσεις.

Ανέβασμα σε Sites 

Καταχωρήστε τα ακίνητα μία φορά. Το 
λογισμικό αναλαμβάνει τα υπόλοιπα.

Παρουσιάσεις

Δημιουργήστε με ένα κλικ παρουσιάσεις 
με φωτογραφίες, σε Ελληνικά & Αγγλικά.

∆είτε το On Line!

Ο πιο άμεσος και αξιόπιστος τρόπος να γνωρίσετε το 
λογισμικό! Kλείστε τώρα ραντεβού με συνεργάτη μας για 
να δουλέψετε οι ίδιοι on-line, σε πραγματικές συνθήκες!

www.orbit.gr/mesitiko.html
sales@orbit.gr

+30 210 67 55 406

Document Management 

Συμβάσεις, e-mails, scans, εντολές κ.α. 
διαθέσιμα άμεσα μόνο για εσάς! 

Ατζέντα στο Smartphone

Συγχρονίστε με το ημερολόγιο που ήδη 
χρησιμοποιείτε σε iPhone ή Android.

Ακόμα...

Security, Marketing Tools, Αυτοματισμοί 
SMS, Εσωτερική Επικοινωνία, Web Exten-
sions, Google Maps, Auto Scan, O�ce 
Automation κ.α. κάνουν τη διαφορά και 
επιταχύνουν τις καθημερινές εργασίες σας.


