
Felhő és szerver
Világszerte több mint 20 
telephellyel garantáljuk a 

gyors elérést és a megbízható 
teljesítményt.

100% mobil
Maradjon naprakész a 

projektek előrehaladásáról 
mobilalkalmazásunk 

segítségével.

IPMA
Kompatibilis a legjobb 
projektmenedzsment 

módszerekkel.

Integrált
Teljesen integrálva több mint 
1000 alkalmazással a Zapier 

használatával!

Minden iparágnak és szervezetnek 
Az Easy Project egy projektmenedzsment szoftver, amely 
alkalmazkodik Önhöz, csapatához vagy az egész szervezetéhez.

www.easyproject.hu

Projektmenedzsment
harmóniában veled

Megvalósítás és támogatás
Képzett csapatunk segít abban, hogy az Easy 
Project zökkenőmentesen integrálódjon a cégébe, 
és harmóniát teremtsen projektjeihez.

A legjobb PM-eszközök és gyakorlatok
Gantt-diagram, WBS, Feladat & idő nyomonkövetés, Kanban,
SCRUM, erőforrások és még sok más – mindez integrálva
egy alkalmazásban.

http://www.easyproject.hu


A legnépszerűbb

Hozzon harmóniát projektmenedzsmentjébe

Kapcsolat Easy Software Ltd.
Kemp House, 152–160
City Road, EC1, 2NX London
United Kingdom

Projektmenedzsment
●   Gantt-diagram 
●   Időkövetés 
●   Munkaidő-nyilvántartás 
●   WBS és elmetérkép 
●   Találkozó- és projektnaptár 
●   Szervezeti felépítés 
●   Gyorsgombok 
●   Egyéni jelentések

Agilis eszközök
●   Scrum táblák 
●   Kanban táblák 
●   Scrum Master irányítópult
●   Sprint irányítópult

Essentials Platform
Mindent tartalmaz a Business 
csomagból, és ezen felül:

Help Desk (Hibajegy kezelés)
●   Jegykezelés 
●   Service Que-kezelés 
●   SLA-kezelés 
●   Jelentéskészítés és KPI 
●   Korlátlan hozzáférés a 

hibabejelentők számára

B2B CRM
●   Ügyfél- és kapcsolatkezelés 
●   Lead- és kampánykezelés 
●   Lead-elosztás kezelése 
●   CRM esetek és folyamatok 

kezelése 
●   Partner- és viszonteladó-kezelés 
●   Árjegyzékek és 

ajánlatautomatizálás
●   Jelentéskészítés 
●   KPI-kezelés 
●   Tevékenységkezelés

Enterprise
Mindent tartalmaz a Platform 
csomagból, és ezen felül:

●   Egyedi SLA 
●   Dedikált tanácsadó 
●   Integrációs szolgáltatások 
●   Szoftvermódosítások 
●   Magas rendelkezésre állású 

felhőmegoldások

Integráció Más szoftverekkel is integrált az Easy Project az egyszerű bevezetés érdekében.

Microsoft Azure ready.

Business
Mindent tartalmaz az Essentials 
csomagból, és ezen felül:

Erőforrás menedzsment
●   Erőforrások kezelése 
●   Ütemező 
●   Jelenlétkezelés 
●   Irányítópult és jelentések 
●   Kompetenciakezelés

Projekt költségvetések  
/ Pénzügy
●   Projekt költségvetése 
●   Utazási költségek 
●   Óradíjak

Szakértői PM eszközök
●   Megtermelt érték (EVM) kezelése 
●   Diagramok 
●   Tesztesetek 
●   Egyéni mezők képletekkel 
●   Ütemezett jelentések 
●   Kockázatkezelés

Minden igényhez alkalmazkodó eszköz

Az Easy Project nagyszerű felhasználói élményt kínál, és az Ön igényeihez 
igazítható, segít időt megtakarítani és javítani a kommunikációt. Új mobil 
kialakítással, Gantt-diagrammal, projektsablonokkal, irányítópultokkal, 
grafikonokkal és diagramokkal, és még sok más funkcióval, amelyek 
segíteni fogják projektjeit sikerre vinni.

Sales hungary@easysoftware.com
Support support@easyproject.hu

www.easyproject.hu
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