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Aplikacja CC TEAMWORK jest 
odpowiedzią na realne zapotrzebowanie Firm. 
Zadania są nieodłączną częścią codziennej 
pracy każdego z nas, stanowiąc spory 
problem w działalności większości Firm. 

Usprawnienie komunikacji wśród 
pracowników, dokonywanie podziałów zadań 
w Firmie, utrzymywanie kontroli, zarządzanie 
zasobami, a co więcej dbałość o relacje z 
Klientami to tylko jedne z nielicznych 
pozytywów korzystania z CC TEAMWORK. 



CC TEAMWORK wyróżnia się nie tylko 
funkcjonalnością w aspekcie planowania zadań, 
ale co najważniejsze minimalizuje problemy 
wynikające z przeoczenia terminów. 

Udostępniony szereg funkcji ma przyczynić się 
do lepszej organizacji pracy, a co za tym idzie, 
zwiększenia efektywności i wydajności 
Pracowników. 

Jest to system, dzięki któremu praca nigdy nie była 
tak prosta, a satysfakcja płynąca z zaangażowania w 
utrzymanie prawidłowej relacji z Klientem jest 
bezcenna!

CC TEAMWORK = SUKCES

CC TEAMWORK
inspiracja do zmiany na lepsze



Najistotniejsze funkcje aplikacji

planowanie zadań

meldowanie realizacji zadań 

przechowywanie ważnych dokumentów

przeglądanie historii zadań

praca z harmonogramem

realizacja projektów

ułatwienie kontaktu z Klientem

raporty efektywności Pracowników

czat z Pracownikami, ułatwiający i przyspieszający komunikację wewnątrz Firmy



Interfejs aplikacji …intuicyjny, przejrzysty i funkcjonalny. Wszystko w zasięgu ręki! 



Zarządzanie zadaniem



Realizacja zadania



Projekty



Harmonogram zadań



Kontrahenci



Faktury dla Klientów



Konto użytkownika



Wiadomości do użytkowników



Raporty



Aplikacja 
internetowa

Dostępność na 
wielu urządzeniach, 

niemal z każdego 
miejsca na Ziemi

Prosty i intuicyjny 
interfejs

Ograniczenie 
nadmiarowych 

informacji

Zablokowanie 
wprowadzania 

błędnych danych
Komunikacja z 

zespołem

Centrum informacji



W celu bezpłatnego przetestowania systemu CC TEAMWORK,
zapraszamy do skorzystania z wersji demo.

W celu uzyskania dostępu, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, kontaktu poprzez 
wiadomość e-mail, jak również do stacjonarnego przetestowania aplikacji w budynku 

naszej Firmy. Znajdź nas także na Facebooku’u. 

Bezpłatne przetestowanie wersji demo, pozwoli zobrazować potencjalne korzyści, 
wynikające z użytkowania CC TEAMWORK’a, a także pozwoli zrozumieć czym ten 

system wyróżnia się na tle pozostałych systemów, dostępnych na rynku.



NA TELEFONIE, NA LAPTOPIE, 
NA KOMPUTERZE, 

W PRACY, W DOMU, 
CZY W PODRÓŻY, 
WSZĘDZIE TAM, 

GDZIE POTRZEBUJESZ!
ZAWSZE POD RĘKĄ!

Nie czekaj, tylko skontaktuj się z nami w celu 
zapoznania się z profesjonalnym narzędziem, 

ułatwiającym przepływ informacji w Twojej Firmie

Wielu Klientów zostało usatysfakcjonowanych, 
dołączając do grona użytkowników

CC TEAMWORK, 
Ty możesz być następny – nie zwlekaj, 

czekamy na Ciebie 

Sukces ma wiele imion, jednym z nich jest 
CC TEMAWORK! 

Niezawodny, profesjonalny, użyteczny w każdym calu 



Zapraszamy 
do kontaktu!
Computer Center Częstochowa
ul. 1 Maja 40C
42-217 Częstochowa
kontakt@center.pl
(+48) 34 365 51 32
Godziny otwarcia: 8:15-16:15

mailto:kontakt@center.pl

