


Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων 
και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος 
δύναμη και των δύο αποτελεί το πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας, η αναβάθμιση 
του οποίου σε ένα σύγχρονο σύστημα οφείλει να βασίζεται όχι μόνο στην εμπειρία 
προηγούμενης πρακτικής αλλά και σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και στόχους. 

Το πληροφοριακό σύστημα ATLANTIS ENTRY ERP ανταποκρίνεται με πληρότητα στις 
απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων της επιχείρησης. Επεξεργάζεται 
αξιόπιστα απεριόριστο όγκο δεδομένων και πληροφοριών, ανεξάρτητα από την πηγή 
τους, ενώ, παράλληλα καλύπτει άμεσα και αποτελεσματικά την ανάγκη ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων και απομακρυσμένων σημείων πώλησης και 
παραγωγής. 

Το ATLANTIS ENTRY ERP αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα της επιχείρησης, με τις 
ιδιαιτερότητές της, την οργανωτική δομή και τις προοπτικές της. Αποτελεί ένα δυνατό 
μηχανισμό πληροφόρησης σε κάθε επίπεδο και βοηθά στη λήψη σωστών αποφάσεων 
καθώς και στην εκτέλεσή τους. Πρόκειται για το βασικό εργαλείο δημιουργίας διαδικασιών, 
που υποστηρίζει τις συνολικές λειτουργίες της επιχείρησης. 

Η οικογένεια εφαρμογών ATLANTIS ENTRY ERP ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις 
επιχειρήσεων και ομίλων του σήμερα με άμεσα και συγκεκριμένα αποτελέσματα, συμβάλλοντας 
έτσι με τον καλύτερο τρόπο στη δημιουργία υποδομής και την αξιοποίηση εργαλείων που 
ενθαρρύνουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. 

Στρατηγική Επιλογή
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Διαχείριση Δεδομένων & Ασφάλεια 

Η οικογένεια εφαρμογών ATLANTIS ENTRY ERP διαχειρίζεται απεριόριστο όγκο δεδομένων και υποστηρίζει την ταυτόχρονη 

λειτουργία χρηστών χωρίς περιορισμούς. 

Παράλληλα, διαθέτει ένα ισχυρό σύστημα ασφάλειας για απόλυτο έλεγχο πρόσβασης σε αρχεία δεδομένων, λειτουργικές 

εργασίες, βοηθητικές εφαρμογές και περιφερειακά. Η επιχείρηση μπορεί πλέον να εμπιστευθεί το πληροφοριακό της σύστημα, 

εισάγοντας οποιαδήποτε πληροφορία χωρίς κανένα κίνδυνο διαρροής. 

Ασφάλεια &  Τεχνολογία

• Διαχείριση απεριόριστου όγκου δεδομένων, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης 

• Απόλυτη διαχείριση επιθυμητού μοντέλου πρόσβασης σε δεδομένα και εργασίες 
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Βασισμένο στην προηγμένη τεχνολογία ROADS, το ATLANTIS ENTRY ERP είναι ένα σύστημα ανοικτής αρχιτεκτονικής που 
αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες των σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS), ενώ, λειτουργεί στις δημοφιλέστερες 
πλατφόρμες. 

Ενσωματώνει τις τελευταίες καινοτομίες στην τεχνολογία ανάπτυξης λογισμικού και αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες 
μεθόδους σχεδιασμού, ανάλυσης και οργάνωσης των λειτουργιών, των δυνατοτήτων και των διαδικασιών ενός 
ανοικτού πληροφοριακού συστήματος. 

Χάρη στην ομαλή λειτουργία των εφαρμογών, του λειτουργικού συστήματος και του δικτύου, το ATLANTIS ENTRY ERP 
αξιοποιεί όλες τις εξελίξεις στα μέσα άντλησης, μεταφοράς και ανταλλαγής πληροφοριών, καλύπτοντας ολοκληρωμένα 
την επικοινωνία της επιχείρησης με όλα τα συνεργαζόμενα μέρη ενώ επιτρέπει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων με 
άλλες εφαρμογές. Παράλληλα, διαθέτει ενσωματωμένες δυνατότητες για απευθείας σύνδεση με εφαρμογές του MS 
Office. 

Το ATLANTIS ENTRY ERP συνδέεται και συνεργάζεται ομαλά με όλα τα προϋπάρχοντα τεχνολογικά προϊόντα 
πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (περιφερειακές εφαρμογές και συστήματα δημιουργίας δεδομένων - ταμειακές 
μηχανές, συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου, barcode κ.λ.π.). Συμβάλει έτσι, στην ενίσχυση της αποδοτικότητας 
κάθε βοηθητικού πληροφοριακού συστήματος που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση. 

• ROADS Object oriented technology 

• Ανοικτή αρχιτεκτονική Client / Server, Multi tier 

• Windows 2003, 2008, 2012, XP, Vista, 7,8

• Graphical user interface (G.U.I.) 

• Multi thread 

Τεχνολογία Αιχμής & Συνεργασία 
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Ταχύτητα &  Ευελιξία

• Πρωτοποριακό περιβάλλον εργασίας 
• Ευχρηστία και ομοιογένεια 
• Εργονομικός σχεδιασμός οθόνων 
• Iconized buttons 

• Δενδροειδείς δομές οργάνωσης 
• Έξυπνα εργαλεία καθοδήγησης 
• Live επικοινωνία εφαρμογής - χρήστη 

Περιβάλλον Εργασίας 

Το εξαιρετικά εργονομικό, φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας (User Interface) του ATLANTIS ENTRY ERP, 
προδιαθέτει θετικά το χρήστη και διευκολύνει ουσιαστικά τόσο τη διαδικασία εκπαίδευσης όσο και τη λειτουργία της 
εφαρμογής. 

Τη βάση για ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας, αποτελεί η πρωτοποριακή δομή της διεπιφάνειας χρήσης και 
των menu, η δυνατότητα χρήσης γραμμών εργαλείων (Toolbars), ορισμένων από το χρήστη, καθώς και οι δενδροειδείς 
δομές οργάνωσης των υποσυστημάτων (Tree Structures). 

Το περιβάλλον εργασίας του ATLANTIS ENTRY ERP, καθώς και ο πρωτοποριακά σχεδιασμένος μηχανισμός επικοινωνίας 
εφαρμογής - χρήστη που διαθέτει, συντελούν σημαντικά στην ταχεία εξοικείωση των χειριστών και τη βελτίωση 
της αποδοτικότητάς τους, τόσο κατά τη διάρκεια των καθημερινών λειτουργιών, όσο και κατά την αναζήτηση των 
πληροφοριών. Παράλληλα ένα έξυπνο σύστημα εργαλείων καθοδήγησης (Wizards) επιτρέπει την εκτέλεση σύνθετων 
εργασιών ακόμη και από μη εξοικειωμένους με την εφαρμογή, χρήστες.
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• Δυναμική εξέλιξη της εφαρμογής 

• Best practices models 

• Αυτόματη μεταφορά δεδομένων 

Ευελιξία

Η χρήση τυποποιημένων μοντέλων βέλτιστων πρακτικών παραμετροποίησης (Best Practices 

Models), σε συνδυασμό με τη φιλική μέθοδο εγκατάστασης (Predefined Setup Wizards), 

επιτρέπουν την προσαρμογή της εφαρμογής στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε επιχείρησης. 

Παράλληλα, το ATLANTIS ENTRY ERP έχει ενσωματωμένη, αυτόματη διαδικασία μεταφοράς 

δεδομένων (Data Migration) από το Κεφάλαιο, καθιστώντας δυνατή την αδιάλειπτη λειτουργία 

της μηχανογράφησης, χωρίς την ανάγκη σπατάλης πολύτιμων επιχειρησιακών πόρων.
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Δυναμικός  Σχεδιασμός &  Αξιοπιστία

Λειτουργικότητα

Το ATLANTIS ENTRY ERP προσομοιώνει πλήρως τις ιδιαίτερες, οργανωτικές και λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης 

χάρη στην ανοικτή αρχιτεκτονική και στις εξαιρετικές δυνατότητες παραμετροποίησής του. Προσφέρει στην επιχείρηση 

ευελιξία για την κάλυψη διαφοροποιημένων απαιτήσεων, ανάλογα με τις αγορές που απευθύνεται και την προσαρμογή 

της στις μεταβαλλόμενες συνθήκες ανταγωνισμού. 

Οι ενότητες του ATLANTIS ENTRY ERP, με δυνατότητες συνεχούς επέκτασης, καλύπτουν ευέλικτα, λειτουργικά και 

σύννομα τις ισχύουσες φοροτεχνικές ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. 

Με δυνατότητες δυναμικής σχεδίασης της αποτύπωσης της πληροφορίας, το ATLANTIS ENTRY ERP αξιοποιεί κάθε 

μορφή ανάλυσης στοιχείων, όπως απαιτείται από τον τομέα δραστηριότητας του συγκεκριμένου χειριστή. Έτσι 

εξασφαλίζει στην επιχείρηση ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, κατά τη διαχείριση κρίσιμων πληροφοριών. 

Ακόμη, επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση να συνθέσει το σύνολο των διαδικασιών που επιθυμεί να υλοποιήσει μέσα από 

το ERP σύστημα. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα σύνθεσης διαδικασιών ενδοεπιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των 

επιμέρους τμημάτων, όσο και διεπιχειρησιακών λειτουργιών με πελάτες - προμηθευτές. 
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Το ATLANTIS ENTRY ERP συνοδεύεται από μία σειρά ποιοτικών υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχει το εξειδικευμένο 

ανθρώπινο δυναμικό της Altec Software, αποτελεσματικά και αξιόπιστα. 

Επίσης, μέσω της δυνατότητας σύνδεσης με το διαδίκτυο (Internet) παρέχει μία σειρά πρωτοποριακών υπηρεσιών 

όπως, e-Services, Live Update, Κωδικός Ανανέωσης κ.λ.π. 

• Εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών (ISO 9001) 

• Πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό 

• e-Services 

• Live update 

Συνεχής Υποστήριξη και Βοήθεια 
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Εργαλείο  Εξέλιξης

Επεκτασιμότητα

Το ATLANTIS ENTRY ERP αποτελεί μοναδικό εργαλείο για τη συνεχή ανάπτυξη της επιχείρησης. Οι διαδικασίες προσθήκης 

επιπλέον ενοτήτων, όταν αυτό καταστεί αναγκαίο, επιτρέπουν την παράλληλη εξέλιξη του μηχανογραφικού σας συστήματος, 

σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας. 

• Προσθήκη ενοτήτων on demand 
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Η δομή του ATLANTIS ENTRY ERP βασισμένη σε πολυετείς 

μελέτες δοκιμασμένες και επιτυχημένες στην πράξη το 

καθιστά ως το πλέον κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις με 

ανομοιογενή αντικείμενα δραστηριότητας, αλλά και μεσαίες 

μονάδες που φιλοδοξούν να στηρίξουν το μέλλον τους σε 

ένα σύστημα που εξελίσσεται και προηγείται της ανάπτυξής 

τους.

ATLANTIS ENTRY ERP 

• Οργάνωση και συγκρότηση του συστήματος μοναδική για κάθε   περίπτωση 

• Αυτόνομη παραμετροποίηση των ενοτήτων 

• Ολοκλήρωση διαδικασιών ανάλογα με τις εκάστοτε προτεραιότητες 
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Υποσυστήματα

Χρηματοοικονομικά

• Πελάτες
• Προμηθευτές
• Τράπεζες
• Τραπεζικοί Λογαριασμοί
• Ειδικοί Λογαριασμοί
• Πωλητές - Αντιπρόσωποι
• Εισπράξεις - Πληρωμές
• Αξιόγραφα

Πωλήσεις & Διανομές

• Παραγγελιοληψία
• Τιμολογιακές Πολιτικές
• Προγραμματισμός Παραδόσεων
• Λιανική Πώληση
• Προβλέψεις Πωλήσεων
• Συμφωνίες Πιστωτικών Πελατών
• Παροχή Υπηρεσιών
• Διαχείριση Πόντων

Λογιστική

• Γενική Λογιστική
• Πάγια
• Τράπεζες
• Αναλυτική Λογιστική
• Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
• Έσοδα - Έξοδα

Business Intelligence

• Sales Analyzer
• Financial Analyzer
• Οικονομικές Καταστάσεις
• Designer
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Αποθέματα

• Είδη
• Αποθηκευτικοί Χώροι
• Παρτίδες
• Χρώμα - Μέγεθος
• Φυσική Απογραφή
• Αποτίμηση Αποθεμάτων
• Αναπαραγγελίες
• Serial Number
• Σύνθεση - Αποσύνθεση
• Θέσεις Αποθήκευσης
• Είδη Αποκλειστικότητας
• Διαχείριση Αποθήκης (MiniScan)

Αγορές

• Παραγγελιοδοσία
• Εναλλακτικοί Προμηθευτές
• Κοστολόγηση Εισαγωγών
• Προβλέψεις Αγορών
• Συμφωνίες Πιστωτικών Προμηθευτών
• Λήψη Υπηρεσιών
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Παραγωγή

• Προδιαγραφές
• Παραστατικά Παραγωγής
• Καταγραφή Διαφορών Φυσικής Απογραφής
• Εσωλογιστική Κοστολόγιση

Πληροφοριακό Σύστημα

• Προϋπολογισμοί
• Μanagement Information System (M.I.S.)
• Σενάρια Μεταφοράς Δεδομένων



Υποσυστήματα
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CRM

• Τήρηση Πελατολογίου
• Ομαδοποίηση Στοιχείων Πελατών
• Επαφές
• Ενέργειες Πωλήσεων
• Ενέργειες Marketing
• Διαχείριση VOIP Τηλεφωνικών Κλήσεων

Web Modules

• Web Services
• Form Designer
• Content Management System

Tools

• Customization Tools
• Advanced Reporting Tools

Mobile Εφαρμογές

• Διαχείριση Πελατολογίου
• Παραγγελιοληψία
• CRM
• Aνάλυση Πωλήσεων
• Aνάλυση Εισπράξεων / Πληρωμών

Μισθοδοσία

• Διαχείριση Προσωπικού
• Μηχανογράφηση ΙΚΑ
• Αναδρομικά




