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Helinick SRL,, cu sediul în Bucure
București,
ști, str. Eraclie Arion nr. 4, sector 1,
1 cod poștal
013911, anunță finalizarea implementă
implementării proiectului ,,CRM Call Center Helinick“.
Helinick“
Proiectul a fost co-finanţat
finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională,
Regională în baza
contractului de finanţare 1337/331/16.12.2013 încheiat cu Ministerul pentru Societatea
Informațională, în calitate de organism Intermediar pentru Axa Prioritarăă 3 - Tehnologia
informației și Comunicațiilor pentru sectoarele public și privat" a POSCCE.
POSCCE Durata de
implementare a fost de 11 luni de la data semnă
semnării contractului.
Valoarea totalăă a proiectului a fost de 2.083.393,36 lei, din care asistenţa
asistenţ financiarăă
nerambursabilăă este de 768.433,27 lei (din care valoarea eligibilăă nerambursabilă acordatăă
din FEDR este de 635.494,31 lei șși valoarea eligibilăă nerambursabilăă din bugetul național
naț
este de 132.938,96 lei).
Proiectul s-aa implementat în localitatea Otopeni, Str. Drumul Gării
ă Odăi,
ăi, nr. 1A, județ
jude
Ilfov.
Obiectivul proiectului a fost îndeplinit prin implementarea unui sistem informatic de
tip Customer Relationship Management Call Center prin care s-a
s crescut
ut atât eficiența
eficien la
nivelul companiei șși creșterea
șterea calității
calităț serviciilor oferite clienților.
Prin activitatile proiectului au fost obtinute urmatoarele rezultate directe si calitative:
• 1 sistem informatic imple
implementat (CRM Call Center)
• 8 module software implementate șși funcționale
ționale în cadrul sistemului CRM Call Center;
• 10 persoane instruite pentru utilizarea și asigurarea mentenanței sistemului informatic
implementat.
Detalii suplimentare puteţi
ţi obţine de la:
Nume persoanăă contact: dna Irina Manea
Funcţie: Reprezentant legal
Tel. 021 404 44 44, Fax: 021 404 44 10
10, e-mail: office@helinick.ro

