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Σημαντικές εμπορικές και οικονομικές πληροφορίες, άμεσα 

διαθέσιμες τόσο στον επιχειρηματία για να παίρνει τις 

αποφάσεις του, όσο και σε στελέχη πωλήσεων για να έχουν 

την πλήρη εικόνα των πελατών που επισκέπτονται. 

Το Atlantis on android δεν περιορίζεται μόνο στο να προβάλει 

πληροφορίες, αλλά επιτρέπει και την άμεση καταχώρηση 

στοιχείων όπως ευκαιρίες πώλησης, προσφορές και 

παραγγελίες, μέσω εύχρηστων διαδικασιών. 

 

Παράλληλα, τα στελέχη της επιχείρησης θα έχουν την δυνατότητα πλήρους διαχείρισης 

των εκκρεμών ενεργειών τους απ' όπου κι' αν βρίσκονται. 
 

Οι πελά τες μου 

 

Οντότητα που προορίζεται για τους πωλητές μιας επιχείρησης, με στόχο 

την on-line ενημέρωσή τους με όλες τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά 

με το πελατολόγιό τους, αλλά και την on-line καταχώρηση ευκαιριών, 

προσφορών και παραγγελιών πώλησης. 

 

Βασικά Χαρακτηριστικά 

 

Βασικά στοιχεία 

 

 Βασικά στοιχεία πελατών 

 

 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες 

 

 Αναλυτικά στοιχεία 

υποκαταστημάτων πελάτη 

 
  



Οικονομικά στοιχεία 
 

 Οικονομική εικόνα πελάτη 

 

 Συγκεντρωτική και αναλυτική 

παρουσίαση εκκρεμών 

παραγγελιών, ανεξόφλητων 

παραστατικών και ειδών 

προτίμησης του πελάτη 

 

 Αναλυτική παρουσίαση τζίρου κατά 

μήνα και σχέσης τζίρου προς 

κόστος και προς μεικτό κέρδος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όλα τα οικονομικά στοιχεία 

προβάλλονται υπό μορφή 

διαγραμμάτων αλλά και με αριθμητικά 

στοιχεία. 

 
  



Είδη και Παραγγελίες 
 

 Αναζήτηση ειδών με πολλαπλά 

κριτήρια 

 

 Προβολή αναλυτικών στοιχείων 

είδους (Κατηγορίες, τιμές, 

εκπτώσεις, υπόλοιπα, 

αναμενόμενα, δεσμευμένα, 

φωτογραφία, κλπ) 

 

 On-Line καταχώρηση ευκαιριών 

πώλησης, προσφορών, 

παραγγελιών 
 

 

 

 

 

 

Στοιχεία C.R.M. 
 

 Βασικά στοιχεία C.R.M. πελατών 

και επαφών πελάτη 

 

 Αναλυτικά στοιχεία εκκρεμών 

ενεργειών, καμπάνιες, σχόλια & 

σημειώσεις που σχετίζονται με το 

συγκεκριμένο πελάτη 

 

 Ανοιχτές ευκαιρίες πώλησης και 

προσφορές του πελάτη, σε εξέλιξη  
 

  



Οι εκκρεμο τητες μου 

Οι εκκρεμότητές μου είναι το κινητό σημειωματάριο του κάθε στελέχους 

μιας επιχείρησης που χρησιμοποιεί το Atlantis C.R.M., για να τηρεί και να  

παρακολουθεί αναλυτικά την πορεία των θεμάτων που του έχουν 

ανατεθεί. 

 

Βασικά Χαρακτηριστικά 

 Προβολή λίστας με όλες 

τις εκκρεμείς ενέργειες και 

με δυνατότητα αναζήτησης 

ενεργειών 

 

 Στοιχεία εκκρεμότητας 
 

 Δυνατότητα on-line 

τροποποίησης στοιχείων 

όπως χρόνων έναρξης και 

λήξης, περιγραφών, 

παρατηρήσεων, κλπ 
 

 Δυνατότητα 

δημιουργίας σχετικών 

ενεργειών με απλά βήματα 
 

 Δυνατότητα προβολής 

σχετικών στοιχείων με την 

ενέργεια όπως ευκαιρίες 

πώλησης, προσφορές, 

μηνύματα που 

ανταλλάχθηκαν κλπ 
 

 Προβολή των αναλυτικών 

σταθερών και οικονομικών 

στοιχείων του πελάτη που 

σχετίζεται με συγκεκριμένη 

ενέργεια 
 



Ανά λυση πωλη σεων 

Η ανάλυση πωλήσεων παρουσιάζει το σύνολο των πωλήσεων της 

επιχείρησης για διάφορα χρονικά διαστήματα, με διάφορες ταξινομήσεις 

και ομαδοποιήσεις, τόσο με αριθμητική όσο και με γραφική απεικόνιση. 

 

 

Βασικά Χαρακτηριστικά 

 Συγκριτικά στοιχεία 

πωλήσεων ημερολογιακών 

περιόδων (δωδεκάμηνων, 

εξαμήνων, τριμήνων), 

αναλυτικά ή 

ομαδοποιημένα κατά 

κατηγορία ειδών, κατά 

περιοχή, κατά πωλητή 

 

 Συγκριτικά στοιχεία 

πωλήσεων οικονομικών 

χρήσεων (δωδεκάμηνων, 

εξαμήνων, τριμήνων) 
 

 Συγκριτικά στοιχεία 

πωλήσεων καλύτερων 

ειδών και πελατών, 

συγκεντρωτικά των 

τελευταίων 12 μηνών και αναλυτικά κατά μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο 
 

 Συγκριτικά στοιχεία πωλήσεων τελευταίων 30 ημερών 
 

 Προβολή εκκρεμών παραγγελιών, συγκεντρωτικά κατά ημέρα αλλά και αναλυτικά 

κατά παραγγελία και είδος. 
 

 
  



Ανά λυση εισπρά ξεων κάι πληρωμω ν 

 

Η ανάλυση εισπράξεων / πληρωμών παρουσιάζει τις εισπράξεις και 

τις πληρωμές της επιχείρησης, σε μετρητά και επιταγές, για διάφορα 

χρονικά διαστήματα, με διάφορες ταξινομήσεις και ομαδοποιήσεις, τόσο 

με αριθμητική όσο και με γραφική απεικόνιση. 

 

Βασικά Χαρακτηριστικά 

 Ανακεφαλαιωτική αρχική 

σελίδα με τα διαθέσιμα του 

ταμείου και των τραπεζικών 

λογαριασμών, το ύψος των 

εκκρεμών εισπρακτέων και 

πληρωτέων επιταγών και τα 

ανοιχτά υπόλοιπα πελατών 

και προμηθευτών 

 

 Προβολή ημερήσιων 

εισπράξεων και πληρωμών 

με διάκριση μετρητών και 

επιταγών 
 

 Προβολή εισπράξεων και πληρωμών τελευταίων 30 ημερών με διάκριση μετρητών 

και επιταγών. Η αρχική πληροφορία δίδεται συγκεντρωτικά κατά ημέρα, με δυνατότητα 

ανάλυσης σε επίπεδο παραστατικού είσπραξης ή πληρωμής 
 

 Ανάλυση εισπρακτέων και πληρωτέων εκκρεμών επιταγών κατά ημερομηνία λήξης 

και τράπεζα. Δίδεται πάντα η δυνατότητα ανάλυσης του ποσού μίας ημερομηνίας και 

τράπεζας στις επιταγές από τις οποίες απαρτίζεται. 
 

 Ανάλυση των ανοιχτών υπολοίπων πελατών και προμηθευτών κατά ημερομηνία 

οφειλής, με δυνατότητα περαιτέρω ανάλυσης σε επίπεδο παραστατικού αλλά ακόμα και 

σε αναλυτικότερο επίπεδο, των ειδών που περιλαμβάνει το παραστατικό  
 

 


