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brezplačna analiza in svetovanje
100% prilagodljivost vašim zahtevam

Windows, spletne in mobilne aplikacije
Satelitske GPS, GLONASS in GALILEO rešitve

strojne rešitve in avtomatizacija
tiskanje in označevanje vseh vrst

prijazna podpora in garantiran odzivni čas

20+ letne izkušnje in mednarodne reference

dvojna garancija

BREZPLAČNO SVETOVANJE

“Rešitev v celoti prilagodimo 
vašemu načinu dela.”

“RAČUNALNIŠKE REŠITVE, KI 100% 
GARANTIRANO POVEČAJO VAŠ DOBIČEK!”



+

Računalniške rešitve 100% 
prilagojene vašemu podjetju.

Kaj je SQ Custom? Glavne prednosti:

7 x zakaj izbrati SQ Custom:

100% GARANTIRAN PRIHRANEKKako boste prihranili?

100% ZADOVOLJSTVO

Vse rešitve 100% prilagodimo vašemu načinu dela

SQ Custom rešitve garantirano povečujejo vašo produktivnost

Možnost integracije v vaše obstoječo poslovno okolje

Brezplačno svetovanje in profesionalen pristop

Vse na enem mestu (razvoj rešitve, strojna oprema, podpora)

Garantirano brezhibno delovanje in dobavni rok

Garantiran odzivni čas ter hitra podpora tudi po koncu projekta

Glavni vir prihranka z uporabo SQ Custom rešitev bo večja produktivnost 
procesa, vsekakor pa bodo posamezne rešitve pripomogle tudi k 
izboljšanju kakovosti vaše storitve ali izdelka.

Vsi vedo, da je avtomatizacija in standardizacija posameznea procesa ključ 
do boljšega poslovanja in boljše kakovosti. Za vas bomo izdelali 100% 
prilagojeno rešitev, ki bo poskrbela, da bo vaš proces dela optimalen, kar 
bo pripomoglo k uresničitvi vaših ciljev.

Garantiramo, da boste povečali dobiček in zmanjšali 
reklamacije in nepotrebe stroške slabe kakovosti.

SQ Custom so računalniške rešitve vseh vrst prilagojene vsakemu podjetju 
posebej. Zaradi popolne prilagojenosti dosežemo maksimalno produk-
tivnost posameznega procesa, saj rešitev v celoti izboljšuje potek dela.

Rešitve SQ Custom uporabljajo podjetja iz različnih branž ter različnih 
velikosti. Pravzaprav se lahko pohvalimo, da SQ rešitve uporabljajo tako 
podjetniki posamezniki kot tudi večje korporacije.

Predstavite nam vaše podjetje in svetovali vam bomo kako 
lahko s SQ Custom rešitvijo 100% garantirano povečate vaš 
dobiček.

Vaša nova rešitev bo garantirano povečala vaš dobiček

Rešitev bo 100% optimizirana samo za vaše podjetje

Naše obstoječe reference vaša najboljša garancija

Hitra povrnitev vaše investicije

100% varovanje vaših podatkov (NDA)

Tehnična podpora na daljavo

Brezplačna modra številka 080 26 86

Pokličite nas in zahtevajte termin za brezplačno svetovanje pri vas.
Zminec 30, 
SI-4220 Ško�a Loka, 
Slovenija, EU www.priber.com

info@priber.com+386 (4) 51 26 740
+386 (4) 51 26 741


