ИЗМЕРИМИ ИКОНОМИИ
И ПОВИШЕНА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
ТМТ Елком ООД, Пловдив, България
ТМТ Елком ООД е създадена през 1991 година с профил проектиране и изпълнение на ел.инсталации,
и поставяне на подово отопление. ТМТ Елком разполага с 13 обекта в цялата страна, специализирани в
търговия на едро и дребно с електроматериали, кабели, всички видове осветителни тела, нисковолтажна и високо-волтажна апаратура, всичко нужно за електрообзавеждането на една сграда.
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Описание на решението
След внедряването на решението се създаде следната организация, по която служителите на ТМТ Елком архивират документите:
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