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LET.IS – informačný systém pre podniky na kontrolu zamestnancov, zákazníkov a všetkého okolo toho. A to zadarmo

Prihlásiť sa na odber noviniek

NAJNOVŠIE ČLÁNKY
DNES (12:16)

VIDEO: ZPS18 – Fotogra
v znamení veľkých zmien.

Vyskúšať si ho zadarmo na 30

DNES (09:19)

Spotify Running prispôsobí
prehrávanie vášmu tempu

DNES (08:09)

Vylepšite si telku s VU+ SOLO

LET.IS – informačný systém pre podniky na kontrolu zamestnancov,
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zákazníkov a všetkého okolo toho. A to zadarmo
DNES (06:12)
BY REDAKCIA ON 30. AUGUST 2015

Na prvý dotyk: Čítačka kníh

APLIKÁCIE

PocketBook Touch Lux 3

touchIT sa venuje aj starupom a do našej pošty prišiel nasledujúci mail o zaujímavom projekte LET.IS:
VČERA (21:51)

Zahrajte si populárne piškvor

Tento náš projekt pôvodne nemal byť “startupom”, ale začal naberať jeho znaky, keďže sme si povedali že budeme

3D. Na iOS aj Androide a to

zadarmo a nezávislí, a ﬁnancujeme to z vlastných prostriedkov.

zadarmo

Predstavte si ﬁrmu, ktorá sa rozhodla investovať dva roky práce a ﬁnancovala vývoj nejakého softvéru, ktorý by

VČERA (21:23)

mal pomáhať podnikateľom. Vymyslí niekoľko inovácií. Napríklad, keď zamestnanec mešká do práce, jeho

Európsky rebríček spokojnost

zamestnávateľovi automaticky príde SMS. Alebo kalendár, do ktorého môže nadriadený služobne podriadenému

domácim širokopásmovým

zapisovať pridelené úlohy.

pripojením. Najspokojnejší sú
prekvapivo naši susedia

To je len zlomok, čo stojí za spomenutie.Viete koľko podnikateľov je v neustálom strese? Viete prečo podnikatelia
nemôžu rozvíjať svoje ﬁrmy a riešia neustále tie isté problémy vo svojej ﬁrme? Viete prečo zamestnanci často

Všetky novin

meškajú do práce? Viete prečo Vaši odberatelia meškajú s úhradou faktúr? Do všetko rieši LET.IS
24H

TÝŽDEŇ

MESIAC

No a nakoniec si ﬁrma povie, že tento ucelený systém, za ktorý by si mohla pýtať pomerne veľké peniaze, ponúkne
verejnosti úplne zadarmo. To je projekt LET.IS

VČERA (08:50)

Akú má vlastne kapacitu pam
RAM nový Apple iPhone 6S?

VČERA (19:23)

Boli sme pri tom: Vlajková loď

Honor 7 dostupná od dnešnéh
dňa

DNES (08:09)

Vylepšite si telku s VU+ SOLO

