
Calendis



Calendis Business
Calendis Business ajută funcționarii 
ghișeelor publice să devină mai eficienți 
în activitatea pe care o au cu publicul, 
cu ajutorul programărilor online.

Pentru instituțiile publice gestionearea nevoilor 
cetățenilor ocupă un loc central în activitatea lor 
zilnică, iar acest proces consumă, în mod sesizabil 
sau nu, timp care ar putea fi cuantificat într-un 
mod inteligent. 
       
Prin variatele funcționalități și simplitatea folosirii 
acestora de către oricine, Calendis Business este 
aplicația completă de programări și management 
care se integrează în rutina zilnică a persoanelor 
implicate în programarea clienților, în comunicarea 
cu ei și în monitorizarea activității instituției, 
făcând toate aceste procese mai simple și mai 
rapide, pentru ambele părți implicate.



Calendis Business
Principalul avantaj pe care Calendis îl oferă este o activitate mai bine organizată a funcționarilor 
publici, și evitarea supraaglomerarii la ghișeu a cetățenilor. Timpul de așteptare scade prin 
crearea și organizarea flexibilă a programărilor. Calendarul intuitiv poate fi accesat de pe 
calculator, tabletă și mobil, oferind posibilitatea de a crea și edita programările de oriunde și 
oricând. Schimbările pot fi văzute imediat de toți care au acces la calendar, iar cetățenii primesc 
notificări care le aduc aminte din timp când trebuie să se prezinte la ghișeu.

Există o serie de elemente care oferă flexibilitate în 
managementul programărilor, care permit cetățenilor 
să se programeze, fără a trebui să se mai deplaseze la 
adresa instituției sau să apeleze la telefon. 
       
Platforma ofera permisiuni și restricții diferite pentru 
fiecare angajat privind vizualizarea, crearea și 
modificarea programărilor, iar funcționarii publici 
beneficează în permanență de suport dedicat din 
partea specialiștilor Calendis. 
       
Platforma este deja utilizată de zeci de afaceri din 
Cluj-Napoca și alte orașe din țară: de la Baza 
Sportivă Gheorgheni din Cluj, la saloane de cosmetică 
și înfrumusețare și până la serviciul de spălat haine în 
căminele studențești.
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