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http://IT-Consulting.pl - Modelowanie Biznesowe
Od:
Do:
Wysłano:
Temat:

"Bolesław Karczmarek" <boleslaw.karczmarek@wolainfo.com.pl>
<j.zelinski@it-consulting.pl>
9 października 2009 07:47
RE: witam i gratuluje firmie

Witam,
może Pan użyć tego tekstu jako referencji. Sprawdziłem tekst wysłany i mam
do niego małą erratę stylistyczną. Pomiędzy słowami "...Przygotowana przez
Pana" a "w bardzo dokładny..." proszę wstawić słowo "analiza".
Pozdrawiam
Bolesław Karczmarek
Konsultant Siebel CRM / Siebel CRM Consultant
kom./mobile + 48 662 298 755
Wola Info S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000063157,NIP
521-10-10-788.
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 2 806 000 zł.
Kapitał w pełni opłacony
Wola Info S.A. with its registered office in Warsaw
address: ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa
Company entered in the register of businesses conducted by the District
Court In Warsaw XIII Division of the National Court Register (KRS), with KRS
number 0000063157, NIP (tax identification number) 521-10-10-788.
Company's share capital amounts to 2 806 000 PLN.
Share capital has been covered at all.
tel. + 48 22 431 84 00 fax: + 48 22 431 84 01
Odwiedź nas na / Visit us at: www.wolainfo.com.pl

> -----Original Message----> From: Jarosław Żeliński [ Analityk kontraktowy | http://it> consulting.pl ] [mailto:j.zelinski@it-consulting.pl]
> Sent: Thursday, October 08, 2009 2:05 PM
> To: Bolesław Karczmarek
> Subject: Re: witam i gratuluje firmie
>
> mam pytanie z innej beczki ;)
>
> czy tego tekstu:
>
> > Co do Pańskiej analizy dla Vectry. Ja otrzymałem jedynie diagramy UML
> > procesu windykacji. Stanowiły one punkt wyjścia do wdrożenia systemu
> > Siebel
> > jako systemu informatycznego wspomagającego ten proces. Przygotowane
> > diagramy pozwoliły w jednoznaczny sposób nakreślić warunki brzegowe
> > przygotowanej oferty. W czasie późniejszych prac stanowiły punkt
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> > odniesienia
> > poszczególnych podprocesów w procesie windykacji. Przygotowana przez
> Pana
>
>>w
> > bardzo dokładny sposób odzwierciedlała rzeczywistość biznesową działu
> > windykacji Vectry.
>
> mogę użyć jako referencji??:)
>
>
>
>
>
> -> Jarosław Żeliński - kontraktowy analityk biznesowy i systemowy
> http://wspolpraca.IT-Consulting.pl/ j.zelinski@it-consulting tel.: o> 6o8 o5 9o 2o
__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusow
4508 (20091014) __________
Wiadomosc zostala sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com
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