İş Oluşturun

İşi Takip Edin

Bildirimler Alın

İş oluşturup ekip üyelerinize atayın.
İsterseniz son tarih ve alt adımlar
gibi ek bilgiler ekleyin.

İşlerin durumunu ve hangi aşamada olduklarını istediğiniz zaman
görüntüleyin.

Anlık bildirimler ve e-posta
bildirimleriyle gelişmeleri
kaçırmayın.

Cubicl İş Takip Programı
İster günlük işlerini takip etmek isteyen küçük bir şirket olun, ister büyük projeler yöneten bir şirket; Cubicl'ı iş ve
projelerinizin takibinde kullanabilirsiniz.
Cubicl planlama, görev dağıtımı ve takibi, raporlama, süre takibi, Gantt çizelgesi, yazışma ve daha birçok özelliği
sağlayarak tüm ekibinizi tek bir yerden yönetmek için gereken en kolay çözümü sağlıyor.

Web
Son derece basit ve kullanışlı olarak dizayn
edilen uygulamamızı hiçbir kurulum
gerektirmeden web tarayıcınızda
kullanabilirsiniz.

Mobil Uygulamalar
Android ve iPhone uygulamaları sayesinde
her yerden Cubicl'a erişin.Ekip üyeleriniz
kendilerine atanan işlerden mobil bildirimler
sayesinde her zaman haberdar olurlar.

Aradığınız tüm özellikler ve daha fazlası Cubicl’da!

Hesap Oluşturun

30 saniyede hızlıca hesap
oluşturun.

Raporlar

Ekibinizi Davet Edin

Ekip üyelerinizi e-posta adreslerini
girerek davet edin.

Dosya Yükleme

Yapılan ve geciken işler Dosyalarınızı yükleyin ve
için rapor alın. Ekibinizin
ekibinizle paylaşın.
hangi işler için ne kadar
Dilerseniz görevlere
zaman harcadığını görün.
dosya ekleyin.

Hazırsınız

Davetinizi kabul ettiklerinde birlikte
çalışmaya başlayabilirsiniz.

Gantt Çizelgesi

Süre Takibi

Anlık Bildirimler

Projelerinizi kolayca
planlamanızı ve takip
etmenizi sağlar.

Ekibinizin çalıştığı işler
için ne kadar zaman
harcadığını ölçün ve
raporlayın.

Sizi ilgilendiren bir
gelişme olduğunda sesli
ve görsel anlık bildirimler
alırsınız.

Notlar

Anlık Yazışma

Gruplar

Takvim

Müşteriler

Diğer kullanıcılarla
konuşmak istediğinizde
anlık yazışma özelliğini
kullanabilirsiniz.

Şirketinizin birimleri,
şubeleri ve ekipleri için
ayrı gruplar oluşturarak
karmaşayı önleyin.

Kendiniz için kişisel,
takımınız için ortak
takvim etkinlikleri
oluşturun.

Müşterilerinizin
bilgilerine hızlıca
ulaşın ve görevlerinin
durumunu görün.

Sürekli kaybolan
post-it notları yerine
notlarınızı Cubicl'da
tutun.

Tekrarlayan Görevler

Haber Kaynağı

Sorun Takibi

Mükemmel Destek

İş akışı sırasında ortaya
çıkan veya müşterinizin
ilettiği sorunları takip
edin ve kısa zamanda
çözün.

Müşterilerimize en iyi
satış sonrası desteği
sunuyoruz. Öneri ve
istekleriniz için bizimle
iletişime geçin.

E-posta Bildirimleri

Tekrar eden işleriniz için Gönderiler oluşturarak Online olmadığınızda
sadece bir kere kayıt takımınızla bilgi paylaşın gelişmelerden e-posta
oluşturun, otomatik
ve tartışın. Ekibiniz
bildirimleriyle haberdar
kopyalar oluşsun.
güncel kararlardan
olursunuz.
haberdar olur.

*Depolama alanı ortak havuzda toplanır. Örneğin 20 kişilik bir ekip Profesyonel Paket alırsa 20 GB
ortak alana sahip olur. Dilerseniz her 10 GB için aylık sadece 10 TL ödeyerek
depolama alanınızı sınırsız artırabilirsiniz.
Ücretler %20 indirimli yıllık ödeme planı içindir. Aylık ödemeyle Başlangıç Paketi 12,50 TL
(kullanıcı/ay), Profesyonel Paket 25,00 TL (kullanıcı/ay) ve Kurumsal Paket 37,50 TL
(kullanıcı/ay) olmaktadır.
Aylık, 6 aylık veya 1 yıllık ödeme seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Cubicl’ın diğer iş takip
programlarından farkı!
Fiyatlar (minimum)

Cubicl

Asana

Wrike

Trello

9.90 TL

$ 9.99

$ 9.80

$ 9.99

Otomatik Bildirim
Gantt Çizelgesi
Raporlama ve İstatistik
Müşteri ve Teklif Takibi
Süre Takibi
Sunucunuza Kurulum
Türkçe Dil Desteği
Telefon Desteği
Online Destek

Kolay Kullanım

İşlevsel

Güvenli

Son derece basit arayüzü
sayesinde eğitim ihtiyacı ve
zaman kaybı yok.

İhtiyacınız olan her özellik tek
bir uygulama altında.

Verilerinizi güvenli sunucularda
tutuyor ve sürekli olarak
yedekliyoruz.

İLETİŞİM

0 312 923 6223
E-posta: destek@cubicl.io
Adres: ODTÜ Teknokent Arge ve Eğitim
Merkezi No:13 Çankaya, Ankara 06800

