


Top probleme pe care le 

rezolvă Softlead în primii pași 

spre digitalizare



Digitalizarea este mai simplă și 

eficientă dacă pornește de la 

ADN-ul companiei tale



Softlead - platforma care îți indică

ADN-ul Digital și te ajută să alegi

aplicația software potrivită.



Digitalizarea se află în topul 

priorităților, dar nu știi de unde să

începi.



Află-ți 

ADN-ul Digital:

Cultura organizațională

Industria

Numărul de angajați / cifră de afaceri

Gradul de digitalizare curent 

Obiectivele de creștere ale companiei



IMM-urile nu știu, 

adesea, să

prioritizeze și să

bugeteze achizițiile

software.



Softlead Digital DNA indică un top al 

aplicațiilor software potrivite în funcție de 

recurența și importanța proceselor 

interne.



63% dintre IMM-uri nu știu cum trebuie să 

arate o cerere de ofertă pentru achiziții 

software.



Softlead Digital DNA generează un raport 

complet, ce include analiza proceselor de

business.



Sunt atât de multe

aplicații

software 

încât nu știi

ce să alegi.



Din peste 1000 de aplicații software 

disponibile pe Softlead.ro, raportul le indică

pe cele potrivite.



Alegerea aplicației

software potrivite 

este un proces

lung și costisitor.



Scazi cu până la 3.000 de

euro costurile ce 

preced ofertarea.



Pentru că este un 

instrument

100% automatizat, prin

Softlead Digital DNA ai

acces oricând la 

recomandări software.



www.softlead.ro
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