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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών των τελικών χρηστών, η
ALTEC ανέπτυξε ένα προϊόν, το οποίο αφενός βασίζεται στην αρχιτεκτονική Client – Server
τριών επιπέδων (3 Tier) και αφετέρου κάνει χρήση του γραφικού περιβάλλοντος εργασίας
των Windows. Με τον τρόπο αυτό, αξιοποιούνται οι δυνατότητες του λειτουργικού συστήματος
και της βάσης δεδομένων, προσφέροντας τον υψηλότερο λόγο κόστους προς όφελος.
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Δομή οργανισμού
Ένα από τα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά του συστήματος είναι ότι επιτρέπει την ακριβή
καταγραφή της οργάνωσης και της δομής του οργανισμού που μηχανογραφείται, αίροντας
τους περιορισμούς που υπάρχουν στα παραδοσιακά προγράμματα μέσω αυθαίρετων
παραδοχών. Αυτό το χαρακτηριστικό απορρέει από τη δυνατότητα απεικόνισης στο
μηχανογραφικό σύστημα απεριόριστων ‘δομικών’ στοιχείων. Ενδεικτικά, ως τέτοια στοιχεία
αναφέρονται οι εταιρίες του οργανισμού, τα υποκαταστήματα των εταιριών, οι αποθηκευτικοί
χώροι, οι επιχειρηματικές μονάδες, οι διευθύνσεις/τμήματα, οι τομείς δραστηριότητας κλπ.
Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει αυτός ο τρόπος απεικόνισης είναι πολύ σημαντικά (π.χ.
δυνατότητα οικονομικών αναφορών από συναλλαγές διαφορετικών εταιριών ή/και
υποκαταστημάτων του οργανισμού οποιουδήποτε βαθμού ανάλυσης για απεριόριστο πλήθος
διαχειριστικών περιόδων).
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Περιβάλλον εργασίας χρήστη
Το γραφικό περιβάλλον εργασίας που υιοθέτησε η ALTEC για τον σχεδιασμό των εφαρμογών
της αποτελεί ένα σύγχρονο μέσο επικοινωνίας με τον χρήστη. Βασίζεται σε Microsoft GUI
Guidelines και λαμβάνει υπόψη:
o
τη νοοτροπία των ανθρώπων που θα χειριστούν την εφαρμογή καθώς και το βαθμό
εξοικείωσής τους με τους υπολογιστές,

Σελίδα 6

o

την ανάγκη διάκρισης των ανθρώπων που θα χειριστούν το σύστημα σε κατηγορίες
με βάση το αντικείμενο ειδικότητας ή ενδιαφέροντός τους (Λογιστής, Οικονομικός
Διευθυντής, Ταμίας, Γραμματέας, Πωλητής κλπ),

o

την ανάγκη διάκρισης και ταξινόμησης των λειτουργιών της επιχείρησης ανάλογα
με τη σπουδαιότητα και τη συχνότητα με την οποία παρουσιάζονται,

o

τα αποτελέσματα εργονομικών μελετών σχετικά με την ψυχολογία του χειριστή,
ώστε το γραφικό περιβάλλον του συστήματος να είναι ευχάριστο και οικείο προς
τον χρήστη.

Διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν οι εφαρμογές για Windows (μενού, κουμπιά,
εικονίδια, παράθυρα, κλπ), με επιπλέον χαρακτηριστικά φιλικότητας και εργονομίας:
o
πλήρης διαμόρφωση σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη (Χρώματα, Show/Hide
τμημάτων οθόνης, fast access bar),
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o

Microsoft user-interface guidelines,

o

Multiple Document Interface (MDI), ταυτόχρονη παρακολούθηση διαφορετικών
πληροφοριών,

o

Menu οργανωμένα σε θεματικές ενότητες για ευκολότερο εντοπισμό των
λειτουργιών,

o

ποικιλία εργαλείων διευκόλυνσης για την επιλογή συγκεκριμένης εργασίας
(buttons, mouse, hot-keys),

o

εργαλεία για άμεση επιλογή των εργασιών,

o

ομοιογένεια χειρισμού και εμφάνισης των πληροφοριών.

Εργονομικός σχεδιασμός οθονών και παραμετροποίησή τους
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Οργάνωση σχετικών πληροφοριών σε tab-sheets (υποσελίδες) και κλήση όλων των
σχετιζόμενων εργασιών από την ίδια οθόνη.



Οργάνωση της πληροφορίας σε θεματικές ενότητες (Tab Sheets).



Κλήση σχετικών εργασιών από την ίδια οθόνη.



Πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Windows (Combo Boxes, Check etc.)



Ειδικά Controls (Calendar, Calculator).



Διαμόρφωση της οθόνης σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του χρήστη με τα
παρακάτω χαρακτηριστικά:
o
δυνατότητα απόκρυψης/εμφάνισης πεδίων,
o

δυνατότητα δημιουργίας/αλλαγής οποιουδήποτε Label,

o

δυνατότητα δημιουργίας Data Edit Control, Check Box, Data Lookup Box, DB
Navigator, DB Memo, DB Grid,

o

δυνατότητα δημιουργίας νέου Selector, Tab Sheet στις υπάρχουσες οθόνες,

o

δυνατότητα χρησιμοποίησης όλων των παραπάνω Controls στο νέο Tab Sheet,

o

δυνατότητα δημιουργίας User Define Forms (MasterForm ή ΤeditListForm),

o

δυνατότητα χαρακτηρισμού μίας User Define Form ως MasterForm ή Modal,

o

δυνατότητα δημιουργίας νέου menu σε οποιαδήποτε ενότητα και διασύνδεση του με
τη συγκεκριμένη φόρμα,

o

δυνατότητα καθορισμού νέων στηλών με επιθυμητό μήκος και χρώμα για εύκολη
καταχώριση (π.χ. Τιμολόγηση).

Ευέλικτη παρουσίαση και αναζήτηση πληροφορίας


Δενδροειδείς γραφικές απεικονίσεις σε ιεραρχικές πληροφορίες (Λογιστικό σχέδιο).



Προσχεδιασμένα και προαποθηκευμένα φίλτρα.



Drag & Drop λειτουργίες.



Drill down reports, backward traceability.



Ταξινόμηση ως προς όλα τα πεδία της πληροφορίας, αύξουσα ή φθίνουσα.



Διαχείριση Προτιμήσεων Χρηστών.



Απλουστευμένος αλλά ισχυρός τρόπος αναζήτησης.

Υψηλή ευχρηστία και προσαύξηση χαρακτηριστικών
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Ταχύτατη καταχώριση πληροφοριών (fast data entry) (επαναλαμβανόμενες
καταχωρίσεις, επιλογή από λίστες μέσω κωδικών, οριζόμενες προτεινόμενες τιμές).



Δυνατότητα άμεσης μετάβασης σε σχετιζόμενες πληροφορίες.



ALTEC Customization Language για εξειδικευμένη προσαύξηση λειτουργικότητας.

Ενσωμάτωση χαρτών Google Maps
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Πλήρης ενσωμάτωση όλων των λειτουργιών που προσφέρονται από το Google Maps.



Λήψη αναλυτικών οδηγιών μετάβασης μεταξύ οποιωνδήποτε διευθύνσεων,
καταγεγραμμένων στο ERP (εταιρίας, υποκαταστημάτων, πελατών, προμηθευτών,
πωλητών, επαφών, τραπεζών κλπ)



Λήψη αναλυτικών οδηγιών μετάβασης από καταγεγραμμένη στο ERP διεύθυνση προς
κάποιο σημείο στο χάρτη ή από οποιοδήποτε σημείο του χάρτη προς μία καταγεγραμμένη
στο ERP διεύθυνση.



Ορισμός σημείων γενικού ενδιαφέροντος, μη καταγεγραμμένων στο ERP και συμμετοχή
αυτών ως σημεία αφετηρίας ή προορισμού στις οδηγίες μετάβασης.



Εύχρηστος τρόπος λήψης και μεταφοράς διευθύνσεων και συντεταγμένων από το χάρτη
προς τo ERP.

Καθορισμός χρηστών και ασφάλεια


Απεριόριστο πλήθος ομάδων χρηστών που μπορούν να εντάσσονται σε ομάδες.



Πλήρως οριζόμενα δικαιώματα προσπέλασης πληροφοριών και ανά εργασία, τόσο σε
επίπεδο χρήστη όσο και σε επίπεδο ομάδας.



Πρόσβαση στην εφαρμογή μέσω κωδικού ασφαλείας.



Υποστήριξη υπέρ-χρηστών (supervisor) με απεριόριστα δικαιώματα πρόσβασης σε όλες
τις εταιρίες του οργανισμού.



Audit – trail για κάθε επιθυμητό record.

Γενικές δυνατότητες λειτουργίας συστήματος
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Διαχείριση και οικονομικές αναφορές πολλαπλών εταιριών ενός ομίλου εταιριών χωρίς
να απαιτούνται μεταφορές δεδομένων.



Παρακολούθηση οικονομικών μεγεθών συναλλασσόμενων/λογαριασμών σε πολλαπλά
νομίσματα.



Δεκαδικά αριθμητικών διαφορετικά ανά νόμισμα και μονάδα μέτρησης (αξιών,
ποσοστών, ποσοτήτων, τιμών).



Βοηθητικοί πίνακες που μπορεί να είναι: α) κοινοί για όλες τις εταιρίες ή β) οριζόμενοι
για κάθε εταιρία.



Αθροιστές (πεδία οριζόμενα από τον χρήστη με αυτόματη online ενημέρωση).

Βασικές εκτυπώσεις
Οι βασικές εκτυπώσεις καλύπτουν όλες τις γενικές ανάγκες τυποποιημένων εκτυπώσεων,
συνολικά περισσότερες από 100 βασικές εκτυπώσεις, όπως:
o
Καρτέλες όλων των κυκλωμάτων,
o

Ισοζύγια,

o

Ημερολόγια,

o

Εκτυπώσεις σε ηλεκτρονικό φάκελο (Η.Φ.Ε.).

Σε κάθε φόρμα καθορισμού χαρακτηριστικών της εκτύπωσης υπάρχει η δυνατότητα
παραμετροποίησής τους ως εξής:
o
Επιλογή των επιθυμητών προς εκτύπωση δεδομένων,
o

Ομαδοποίηση κατά την κατηγορία,

o

Αλλαγή σελίδας κατά επιλεγμένο διάστημα.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα:
o
Καθορισμού των πεδίων,
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o

Εμφάνισης-απόκρυψης των στηλών,

o

Μετονομασία των τίτλων των πεδίων,

o

Αλλαγή τίτλων, επικεφαλίδων και υποσέλιδων της εκτύπωσης,

o

Αλλαγή του μήκους των στηλών,

o

Φιλτράρισμα των δεδομένων,

o

Αποθήκευση των ρυθμίσεων για άμεση επιλογή από τις προτιμήσεις.

Δυνατότητα επιλογής εμφάνισης των δεδομένων της εκτύπωσης στην οθόνη ή τον εκτυπωτή.
Στην εμφάνιση της εκτύπωσης στην οθόνη, το mouse pointer παίρνει τη μορφή φακού σε
γραμμές όπου υποστηρίζεται drill down ανάλυση και μπορεί να εμφανιστεί άμεσα το
παραστατικό, από το οποίο προήλθε κάθε γραμμή της εκτύπωσης.
Οι αναφορές μπορούν επιπλέον να εκτυπωθούν σε:
o
απλό εκτυπωτή (dot matrix),
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o

εκτυπωτή με γραφική λειτουργία (Laser, Ink Jet),

o

φύλλο Excel,

o

αρχείο PDF,

o

αρχείο ASCII,

o

ATLANTIS Browser,

o

αρχείο HTML για χρήση σαν σελίδα στο Internet.

Basic reports
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Δημιουργία αναφορών, με επιλογή πεδίων από Data Dictionary με διαδικασία drag &
drop για χρήστες χωρίς προγραμματιστικές γνώσεις.



Δημιουργία αναφορών πολλαπλών επιπέδων.



Μορφοποίηση αναφορών με την χρήση τίτλων, επικεφαλίδων, διαστάσεων πεδίων.



Δυνατότητα ορισμού πεδίων υπολογισμού (calculated fields), σύνολα και γενικά σύνολα.



Καθορισμός φίλτρων και πεδίων ταξινόμησης / ομαδοποίησης.

Advanced reports
Οι σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις αποτελούν ένα πανίσχυρο reporting tool του ALTEC ATLANTIS
ERP, όπου είναι δυνατόν να καθοριστούν διαφορετικές εκτυπώσεις ανά κύκλωμα, με
πολλαπλά επίπεδα λεπτομερειών (detail) σε κάθε εκτύπωση χωρίς περιορισμό στηλών και
υπολογιζόμενων πεδίων σε κάθε επίπεδο. Η αρχική δημιουργία των σχεδιαζόμενων
εκτυπώσεων γίνεται από το σχετικό tool «Report Designer».
Υπάρχει η δυνατότητα να οριστούν Global παράμετροι, οι οποίες βοηθούν στις επιλογές που
ορίζονται μέσα στις εκτυπώσεις.
Κάθε εκτύπωση ορίζεται με το όνομά της και σε αυτή δηλώνονται: ο τίτλος εκτύπωσης, οι
παράμετροι που χρησιμοποιούνται, η σειρά ταξινόμησης και ο αριθμός επιπέδων (Bands) που
θα χρησιμοποιηθούν.
Τα Tabs δημιουργούνται αυτόματα βάσει των bands που θα χρησιμοποιηθούν.
Σε κάθε band ορίζονται: η SQL εντολή του επιπέδου, τα πεδία προς εκτύπωση και το φίλτρο
εφόσον απαιτείται. Το κάθε band λειτουργεί ως detail του προηγούμενου band.
Σε μία εκτύπωση μπορούν να ενσωματωθούν και Stored Procedures για την εξυπηρέτηση
ειδικών αναγκών.
Δίνεται και η δυνατότητα drill down στις πρωτογενείς εγγραφές από τις οποίες αποτελείται η
εκτύπωση.
Όταν έχει οριστεί μια σχεδιαζόμενη εκτύπωση, αυτή είναι ενεργή στην ανάλογη επιλογή του
menu και διατηρεί όλες τις ιδιότητες που έχουν οι βασικές εκτυπώσεις όσον αφορά την
περαιτέρω παραμετροποίησή της και τις δυνατότητες εκτύπωσης.

Σελίδα 15

Κύβοι
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Δημιουργία κύβων βασισμένων σε τεχνολογία In-Memory-Analysis.



Ορισμός απεριόριστου αριθμού διαστάσεων (dimensions) και μεγεθών (metrics).



Δυνατότητα ανακατάταξης διαστάσεων και ομαδοποίηση σε οποιοδήποτε επίπεδο.



Δυνατότητα ορισμού συνόλων και προοδευτικών συνόλων ανά διάσταση.



Ενημέρωση κύβων σε πραγματικό χρόνο (on-line).

Portal designer
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Εμφάνιση προκατασκευασμένων στοιχείων πληροφόρησης (portlets) σε σελίδα web.



Κατασκευή στοιχείων πληροφόρησης (portlets) και εμφάνισής τους σε σελίδα web.



Σχεδιασμός εκτυπώσεων δεδομένων και εμφάνισή τους σε σελίδα web.



RSS feeds.

Business Intelligence
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Ενσωματωμένο σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας (B.I.)
QlikView.



Πολυδιάστατη ανάλυση στα υποσυστήματα: Πελατών/Προμηθευτών,
αποθήκης/Υπηρεσιών, Πωλήσεων/Οικονομικής διαχείρισης, C.R.M.



Ανάλυση δεδομένων σε διαφορετικές χρονικές διαστάσεις όπως έτη, τρίμηνα, μήνες,
εβδομάδες, ημέρες.



Ανάλυση συγκεντρωτικών προβολών σε αναλυτικότερα επίπεδα (drill down) παρέχοντας
λεπτομερείς πληροφορίες.



Δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων με διάφορα σενάρια What If.



Τροποποίηση των υπαρχόντων προβολών και δημιουργία νέων διαστάσεων, μεγεθών
και συναρτήσεων.

βασισμένο στην πλατφόρμα
Ειδών

Ροή εργασιών
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Δυνατότητα ελέγχου,
διαδικασιών.



Δημιουργία υποχρεώσεις εργασιών (συναλλαγές, αυτόματες εργασίες και υπενθυμίσεις),
οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν μαζικά ή μία προς μία.



Δυνατότητα καθορισμού της προς εκτέλεση εργασίας, αν αυτή αφορά: μετασχηματισμό,
έγκριση συναλλαγής, εκτύπωση, αποστολή email κλπ.



Δυνατότητα ορισμού συγκεκριμένων χρηστών που θα εκτελούν τις εργασίες αυτές,
καθώς και χρονικά όρια ή προτεραιότητες εκτέλεσης των εργασιών.



Δυνατότητα επιλογής μεταξύ άμεσης εκτέλεσης της εργασίας κατά την καταχώριση της
συναλλαγής (μετασχηματισμός, έγκριση, εκτύπωση) ή ιεραρχικά, ανάλογα με τη σειρά
που έχουν δηλωθεί οι συγκεκριμένες εργασίες να εκτελούνται.



Δυνατότητα ορισμού της χρονικής στιγμής εκτέλεσης της εργασίας, με χρονική απόκλιση
που μπορεί να αναφέρεται σε ημέρες, εβδομάδες, μήνες ή έτη.



Δυνατότητα αναζήτησης, ταξινόμησης και εκτέλεσης των εργασιών βάσει διαφόρων
κριτηρίων όπως: χρήστης, προτεραιότητα, κατάσταση εργασίας, κωδικός εργασίας κλπ.



Πλήρης παρακολούθηση της κατάστασης των εργασιών (αν η εργασία είναι σε αναμονή
κάποιας άλλης, αν έχει ανατεθεί ή αναβληθεί ή αν βρίσκεται σε εκτέλεση ή έχει
εκτελεσθεί).



Στην ενότητα των υπενθυμίσεων καταχωρείται ό,τι πρέπει να θυμάται ο χρήστης του
συστήματος.



Δυνατότητα λήψης πληροφοριών, σε επίπεδο εκτύπωσης, για ό,τι αφορά στον ορισμό
και την εκτέλεση των εργασιών για όποιες ημερομηνίες και εργασίες επιλέξει ο χρήστης.

προγραμματισμού,

εκτέλεσης

ή

υπενθύμισης

διαφόρων

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Πελάτες
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Κωδικοί αλφαριθμητικοί, πλήρως οριζόμενοι από μάσκα ή συντιθέμενοι από τιμές πεδίων
με μέγιστο μήκος 25 χαρακτήρων και δυνατότητα μεταβολής τους οποιαδήποτε στιγμή
της χρήσης.



Κωδικός Συσχέτισης Πελατών μέγιστου μήκους 25 χαρακτήρων. Διαχείριση ομίλων
Πελατών (αλυσίδες, θυγατρικές, όμιλοι εταιριών κλπ) Δυνατότητα έκδοσης ενιαίας
καρτέλας και πλήρους σειράς συγκεντρωτικών καταστάσεων κατά ομίλους Πελατών
(consolidation).



Έλεγχος Α.Φ.Μ. μέσω υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. και αυτόματη μεταφορά των στοιχείων
ταυτότητας του πελάτη στην εφαρμογή.



Αρχεία σχετικών πληροφοριών (π.χ. υποκαταστημάτων – διευθύνσεων, τραπεζικών
λογαριασμών, υπεύθυνων προσώπων) με αναλυτικά στοιχεία ανά πελάτη και με τη
δυνατότητα άμεσης προσπέλασης κατά την τιμολόγηση και την παραγγελιοληψία.



Ανευρέσεις, φίλτρα και ταξινομήσεις με βάση πληθώρα πεδίων.



Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος και προβολή ιστοσελίδας (Web page) του πελάτη
(εφόσον υπάρχει σύνδεση με το Internet).



Σύνδεση και διαχείριση εγγράφων του πελάτη. Υποστηρίζονται (μέσω των αντίστοιχων
εφαρμογών) όλοι οι τύποι εγγράφων που αναγνωρίζουν τα Windows όπως: φύλλα
εργασίας, έγγραφα κειμενογράφων κλπ. Έτσι, επιτρέπεται η δημιουργία «φακέλου
πελάτη» με όλα τα σχετικά έγγραφα, προσπελάσιμα από την οθόνη του πελάτη στο
πρόγραμμα.



Οριζόμενη γραφική απεικόνιση οποιασδήποτε πληροφορίας (στοιχεία, είδος, τίτλοι κλπ).
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Πλήρως οριζόμενες τιμολογιακές πολιτικές και εκπτώσεις με τη δυνατότητα αναφορών
σε γενικά χαρακτηριστικά πελατών (τρόποι πληρωμής, επαγγελματική κατηγορία,
τιμολογιακή κατηγορία κ.ά.) ή σε συγκεκριμένους πελάτες σε συνδυασμό με κατηγορίες
ειδών αποθήκης και με κλιμάκωση ποσοτήτων.



Πλήρης ανάλυση συμφωνιών πληρωμής κατά πελάτη. Αυτόματος ορισμός με τη
δυνατότητα τροποποίησης των δόσεων (ημερομηνία και ποσό) που προκύπτουν από τον
τρόπο πληρωμής του πελάτη κατά την εξόφληση των τιμολογίων του.



Τήρηση πολλαπλών ορίων πίστωσης (λογιστικό, από αξιόγραφα, από αξιόγραφα ιδίου)
κατά πελάτη ή γενικά, με οριζόμενο (προειδοποίηση, απαγόρευση) και διαρκή έλεγχο
υπέρβασης.



Πλήρης ανάλυση οικονομικών πληροφοριών και αριθμοδεικτών σε 3 νομίσματα
(υπόλοιπα, ενηλικιώσεις υπολοίπων, εκκρεμή, ληξιπρόθεσμα και διαμαρτυρημένα
αξιόγραφα, συνολικό άνοιγμα, υπέρβαση ορίου πίστωσης, μηνιαία στοιχεία χρεώσεων,
πιστώσεων και τζίρου, μέσος χρόνος αποπληρωμής, συγκρίσεις χρήσεων κλπ) με τη
δυνατότητα εντοπισμού των παραστατικών που τα επηρέασαν (backward traceability).



Πλήρως οριζόμενη γραφική απεικόνιση οποιασδήποτε
απεικόνισης, είδος γραφήματος, τίτλοι, κλπ).



Παρακολούθηση, υπολογισμός και αυτόματη δημιουργία κινήσεων συναλλαγματικών
διαφορών.



Ελεύθερα πεδία οριζόμενα από τον χρήστη για κάθε πελάτη (κείμενα, ημερομηνίες,
πίνακες και αριθμοί).



Πεδία με προγραμματιζόμενη ενημέρωση από κινήσεις για κάθε πελάτη (αθροιστές).



Πλήρης παρακολούθηση χρηματοπιστωτικής πολιτικής έναντι υπολοίπου (balance
forward) είτε έναντι συγκεκριμένων χρεώσεων (open item).



Online ανάλυση του μικτού κέρδους κατά πελάτη σε απόλυτες και ποσοστιαίες τιμές.

πληροφορίας

(στοιχεία
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Πρόσθετα -πλήρως οριζόμενα
(Εισπράξεων/Αγορών/Πληρωμών).



Εκτύπωση εκκρεμών κινήσεων (ακάλυπτων παραστατικών) των πελατών.



Καταχώριση αξιακών κινήσεων (π.χ. εισπράξεις) και δυνατότητα (μη υποχρεωτικής)
online σύνδεσης με το κύκλωμα της Γενικής Λογιστικής.



Διαχείριση επιβαρύνσεων (ξεχωριστά ανά πελάτη) κατά τη διαδικασία της τιμολόγησης.



Ορισμός απαλλαγής ή όχι από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για κάθε πελάτη.



Ακριβής παρακολούθηση του μέσου χρόνου εκτέλεσης των παραγγελιών.



Παρακολούθηση ημερομηνιών εισπράξεων, αδρανών και μη κινούμενων πελατών.



Ολοκληρωμένος χρηματοπιστωτικός έλεγχος πελατών (Credit Control) με καθορισμό από
τον επόπτη του συστήματος των μηνυμάτων ελέγχου στην τιμολόγηση, των κλειδιών
πρόσβασης, της διαδικασίας έγκρισης των συναλλαγών και της κατηγορίας
φερεγγυότητάς του.



Έλεγχος των πλαφόν και των ημερών πίστωσης (έλεγχος τιμολόγησης ως προς την
ημερομηνία της τελευταίας πληρωμής του πελάτη).



Πληθώρα έτοιμων πληροφοριακών, λογιστικών (ισοζύγια, καρτέλες, μηνιαία κίνηση
κλπ) και στατιστικών (συγκρίσεις 2 ή περισσότερων ετών/χρήσεων, συγκρίσεις και
ποσοστό
απόκλισης
πραγματοποιηθέντων-προϋπολογισθέντων
τζίρων
κλπ)
καταστάσεων με απεριόριστες δυνατότητες επιλογής και ταξινόμησης.



Πλήρης εναρμόνιση με τις διαδικασίες υποβολής μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων
Μ.Υ.Φ.



Υπολογισμός τόκων με οριζόμενο επιτόκιο και χρονική περίοδο από κινήσεις ανεξάρτητα
από τη διαχειριστική χρήση.

από

τον

χειριστή-

Εμπορικά

Ημερολόγια

Προμηθευτές
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Κωδικοί αλφαριθμητικοί, πλήρως οριζόμενοι από μάσκα ή συντιθέμενοι από τιμές πεδίων
με μέγιστο μήκος 25 χαρακτήρων και δυνατότητα μεταβολής τους οποιαδήποτε στιγμή
της χρήσης.



Κωδικός Συσχέτισης Προμηθευτών μέγιστου μήκους 25 χαρακτήρων.



Έλεγχος Α.Φ.Μ. μέσω υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. και αυτόματη μεταφορά των στοιχείων
ταυτότητας του προμηθευτή στην εφαρμογή.



Αρχεία σχετικών πληροφοριών (π.χ. υποκαταστημάτων – διευθύνσεων, τραπεζικών
λογαριασμών, υπεύθυνων προσώπων) με αναλυτικά στοιχεία ανά προμηθευτή και με τη
δυνατότητα άμεσης προσπέλασης κατά την τιμολόγηση και την παραγγελιοδοσία.



Ανευρέσεις, φίλτρα και ταξινομήσεις με βάση πληθώρα πεδίων.



Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος και προβολή ιστοσελίδας (Web page) του
προμηθευτή (εφόσον υπάρχει σύνδεση με το Internet).



Σύνδεση και διαχείριση εγγράφων του προμηθευτή. Υποστηρίζονται (μέσω των
αντίστοιχων εφαρμογών) όλοι οι τύποι εγγράφων που αναγνωρίζουν τα Windows όπως:
φύλλα εργασίας, έγγραφα κειμενογράφων κλπ. Έτσι, επιτρέπεται η δημιουργία
«φακέλου προμηθευτή» με όλα τα σχετικά έγγραφα, προσπελάσιμα από την οθόνη του
προμηθευτή στο πρόγραμμα.



Πλήρως οριζόμενος κατάλογος τιμών ανά προμηθευτή και είδος.



Πλήρης ανάλυση συμφωνιών αγοράς κατά προμηθευτή. Αυτόματος ορισμός με τη
δυνατότητα τροποποίησης των δόσεων (ημερομηνία και ποσό) που προκύπτουν από τον
τρόπο πληρωμής στον προμηθευτή κατά την εξόφληση των τιμολογίων του.



Πλήρως οριζόμενη γραφική απεικόνιση οποιασδήποτε
απεικόνισης, είδος γραφήματος, τίτλοι, κλπ).

πληροφορίας

(στοιχεία
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Πλήρης ανάλυση οικονομικών πληροφοριών και αριθμοδεικτών σε 3 νομίσματα
(υπόλοιπα, ενηλικιώσεις υπολοίπων, εκκρεμή, ληξιπρόθεσμα και διαμαρτυρημένα
αξιόγραφα, συνολικό άνοιγμα, υπέρβαση ορίου πίστωσης, μηνιαία στοιχεία χρεώσεων,
πιστώσεων και τζίρου, μέσος χρόνος αποπληρωμής, συγκρίσεις χρήσεων, κλπ).



Παρακολούθηση, υπολογισμός και αυτόματη δημιουργία κινήσεων συναλλαγματικών
διαφορών.



Ελεύθερα πεδία οριζόμενα από τον χρήστη για κάθε προμηθευτή (κείμενα, ημερομηνίες,
πίνακες και αριθμοί, αθροιστές).



Πλήρης παρακολούθηση χρηματοπιστωτικής πολιτικής έναντι υπολοίπου (balance
forward) είτε έναντι συγκεκριμένων χρεώσεων (open item).



Πρόσθετα –πλήρως
(Αγορών/Πληρωμών).



Εκτύπωση εκκρεμών κινήσεων (ακάλυπτων παραστατικών) των Προμηθευτών.



Διαχείριση έως και δύο τύπων επιβαρύνσεων (ξεχωριστά ανά προμηθευτή) κατά τη
διαδικασία της τιμολόγησης.



Ακριβής παρακολούθηση μέσου χρόνου εκτέλεσης παραγγελιών.



Παρακολούθηση ημερομηνιών πληρωμών, αδρανών και μη κινούμενων προμηθευτών.



Πληθώρα έτοιμων πληροφοριακών, λογιστικών (ισοζύγια, καρτέλες, μηνιαία κίνηση
κλπ) και στατιστικών (συγκρίσεις 2 ή περισσότερων ετών/χρήσεων, συγκρίσεις και
ποσοστό
απόκλισης
πραγματοποιηθέντων-προϋπολογισθέντων
τζίρων
κλπ)
καταστάσεων με απεριόριστες δυνατότητες επιλογής και ταξινόμησης.



Πλήρης εναρμόνιση με τις διαδικασίες υποβολής μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων
Μ.Υ.Φ.

οριζόμενα

από

τον

χειριστή-

Εμπορικά

Ημερολόγια

Αξιόγραφα
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Ελεύθερος σχεδιασμός οποιουδήποτε είδους αξιόγραφου (πελατών, προμηθευτών,
λογαριασμών και τρίτων) σε οποιοδήποτε νόμισμα.



Παρακολούθηση ιστορικού αξιόγραφων, ακριβής τήρηση επιβαρύνσεων και μερικών
εξοφλήσεων, αναλυτική διαχείριση τραπεζών και απευθείας ενημέρωση της Γενικής
Λογιστικής.



Αυτόματη επεξεργασία και διαμόρφωση πρότασης από το σύστημα ως προς την πιο
συμφέρουσα τράπεζα εκχώρησης του αξιόγραφου, σύμφωνα με την πολιτική ορίων των
τραπεζών ως προς τα αξιόγραφα που έχουν ορισθεί.



Πλήρης αντιστοίχιση (open item) των συναλλαγών με αξιόγραφα με τις αντίστοιχες
χρεώσεις-πιστώσεις (πελατών/προμηθευτών).



Aνεύρεση αξιογράφου ή ομάδων αξιογράφων με οποιονδήποτε συνδυασμό πεδίων.



Μαζική εξόφληση ή/και εκκαθάριση εξοφλημένων αξιογράφων και ταχύτατες έμμεσες
εργασίες καταχώρισης αξιογράφων κατά τη διαχείριση παραστατικών.



Πλήρης ανάλυση χρηματοροών (cash flow) με ελεγχόμενο βήμα υπολογισμού σε
οποιεσδήποτε ημερομηνίες.



Ολοκληρωμένη σειρά καταστάσεων ελέγχου και στατιστικών εκτυπώσεων (καρτέλες
αξιογράφων κατά πελάτη ή προμηθευτή, ληξιάρια, καταστάσεις χρηματοροών, βιβλίο
εισπρακτέων και πληρωτέων, ημερολόγια, κλπ).



Διαχείριση πινακίων αξιόγραφων.



Ανοικτός σχεδιασμός κινήσεων που καλύπτει όλα τα πιθανά στάδια μετάβασης ενός
αξιόγραφου: προεξοφλήσεις, μεταβιβάσεις, διαμαρτυρήσεις με ενημερώσεις σε όλους
τους εμπλεκόμενους συναλλασσομένους.

Λοιπές συναλλαγές Πελατών/Προμηθευτών/Τρίτων
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Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης συναλλαγών χρηματοοικονομικής φύσης (π.χ.
παροχή υπηρεσίας).



Καταχώριση και έκδοση παραστατικών σε οποιοδήποτε νόμισμα με αυτόματη μετατροπή
των αξιών σε 3 νομίσματα (βιβλίων, συναλλασσόμενου και συναλλαγής).



Άμεση προσπέλαση αρχείων πελατών/προμηθευτών και των σχετιζόμενων πληροφοριών
τους (υποκαταστήματα, έργα κ.ά).



Αυτόματη δημιουργία ταμειακής συναλλαγής για εξόφλησή της στο ακέραιο ή για
εξόφληση του τιμήματος που καταβάλλεται τοις μετρητοίς (π.χ. άμεση καταβολή Φ.Π.Α.)



Αυτόματη ανάλυση του Φ.Π.Α. της συναλλαγής με τη δυνατότητα δοτής καταχώρισης (σε
περιπτώσεις καταχώρισης χειρόγραφων παραστατικών με διαφορές λόγω
στρογγυλοποίησης).



Διαχείριση πολλαπλών τρόπων πληρωμής με τη δυνατότητα τροποποίησης της τελικής
συμφωνίας της εξόφλησης ανά συναλλαγή.



Εξωλογιστική κοστολόγηση διαδικασιών με καθορισμό κατανομής κατά περίπτωση ή
δοτή μέσα από μοντέλο που έχει δημιουργηθεί.



Πλήρως ελεγχόμενη ανά χρήστη διαδικασία έγκρισης συναλλαγών.



Ολοκληρωμένος χρηματοπιστωτικός έλεγχος πελατών (Credit Control) με καθορισμό από
τον επόπτη του συστήματος των μηνυμάτων ελέγχου στην τιμολόγηση, των κλειδιών
πρόσβασης, της διαδικασίας έγκρισης συναλλαγών και της κατηγορίας φερεγγυότητάς
του.



Καταχώριση από προκαθορισμένα σχόλια.
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Ανοικτός σχεδιασμός των συναλλαγών και του τρόπου ενημέρωσης που επιφέρουν
(κινήσεις). Μεταβλητές τιμολόγησης που επιτρέπουν την καταχώριση αυτών των
συναλλαγών και από μη εξειδικευμένους γνώστες λογιστικής.



Ευέλικτος σχεδιασμός εργασίας καταχώρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε
επιχείρησης.



Μαζικές ακυρώσεις και εκτυπώσεις με μια κίνηση.



Online ενημέρωση της Γενικής Λογιστικής.

Ταμειακές συναλλαγές
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Διαχείριση τήρησης
συναλλαγής).



Άμεση προσπέλαση αρχείων πελατών/προμηθευτών και των σχετιζόμενων πληροφοριών
τους (υποκαταστήματα, έργα κ.ά.)



Πλήρως ελεγχόμενη ανά χρήστη διαδικασία έγκρισης συναλλαγών.



Καταχώριση από προκαθορισμένα σχόλια.



Ανοικτός σχεδιασμός των συναλλαγών και του τρόπου ενημέρωσης που επιφέρουν
(κινήσεις). Διαχείριση οποιουδήποτε τύπου χρηματικού διαθεσίμου (μετρητά, πιστωτική
κάρτα, αξιόγραφο).



Ευέλικτος σχεδιασμός εργασίας καταχώρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε
επιχείρησης.



Μαζικές ακυρώσεις και εκτυπώσεις με μία κίνηση.



Πλήρης σειρά εκτυπώσεων γενικών, οικονομικών, στατιστικών αλλά και άλλων
σχεδιαζόμενων.



Online ενημέρωση της Γενικής Λογιστικής.



Επιλογή μοντέλου επιμερισμού που έχει προκαθοριστεί.



Παρακολούθηση ταμείων μέσω ποικίλων καταστάσεων.

πολλαπλών

νομισμάτων

(βιβλίων,

συναλλασσόμενου

και

Τράπεζες
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Πλήρης διαχείριση τραπεζών,
λογαριασμών όλων των τύπων.



Ειδικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου συναλλαγών με τράπεζες (ανάλυση κίνησης
λογαριασμών).



Ειδική εργασία πρότασης κατάθεσης επιταγών βάσει παραμέτρων με στόχο την
ελαχιστοποίηση κόστους.



Εμβάσματα–Ενημέρωση λογαριασμών από Πελάτες/Προμηθευτές.



Καθορισμός μοντέλου
σχεδιαζόμενη κίνηση.



Πλήρης σειρά εκτυπώσεων με ευρετήρια τραπεζών,
λογαριασμούς, μη κινηθέντες, κάτω του επιτρεπτού ορίου.

τραπεζικών

υποκαταστημάτων

επιμερισμού–μεταβλητής

τιμολόγησης,

και

τραπεζικών

ανάλογα

ισοζύγια,

με

την

ημερολόγια,

Γενική λογιστική
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Πλήρης συμφωνία με τον Κ.Φ.Α.Σ.



Καταχωρημένο λογιστικό σχέδιο ανεπτυγμένο πλήρως μέχρι και τον πέμπτο βαθμό,
σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. (δυνατότητα καταχώρισης μέχρι και το δέκατο βαθμό).



Δενδροειδής απεικόνιση του λογιστικού σχεδίου.



Ανευρέσεις, φίλτρα και ταξινομήσεις με βάση πληθώρα συνδυαζόμενων πεδίων.



Ελεύθερη ανάπτυξη λογαριασμών με τη δυνατότητα διαφορετικού βαθμού ανάλυσης ανά
ομάδα.



Πλήρως οριζόμενοι κωδικοί έως 25 ψηφίων.



Παράλληλη παρακολούθηση 2 ή περισσότερων οικονομικών χρήσεων.



Διαχείριση απεριόριστων περιόδων (π.χ. υπέρ δωδεκάμηνες χρήσεις), θέτοντας την
τελευταία περίοδο ως περίοδο Ισολογισμού.



Ολοκληρωμένο σύστημα προειδοποιήσεων και ημερομηνιακών ελέγχων.



Διαρκής έλεγχος για τα υπόλοιπα (μέγιστα και ελάχιστα) με προειδοποιητικά μηνύματα
κατά την καταχώριση λογιστικών εγγραφών.



Χρήση αυτοματοποιημένων
τυποποιημένων εγγραφών.



Αυτόματος ισοσκελισμός άρθρου τη στιγμή της καταχώρισης των εγγραφών με ένα
πλήκτρο.



Πλήρης εναρμόνιση με τις διαδικασίες υποβολής των μηνιαίων συγκεντρωτικών
καταστάσεων ΜΥΦ.

(προτύπων)

άρθρων

για

ταχεία

καταχώριση

των
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Αυτόματη δημιουργία ακυρωτικών εγγραφών με απλή επιλογή του υπό ακύρωση
άρθρου.



Αυτόματες εγγραφές κλεισίματος και ανοίγματος χρήσης με ταυτόχρονη μεταφορά του
λογιστικού σχεδίου στη νέα χρήση.



Αυτοματοποιημένες εργασίες ελέγχου ορθότητας και συμφωνίας του λογιστικού σχεδίου.



Πολλαπλές δυνατότητες ανεύρεσης άρθρων από ημερομηνία, κωδικό λογαριασμού,
αριθμό άρθρου, ημερολόγιο και τύπο εγγραφής.



Πρόσθετα ελεύθερα πεδία σε όλους τους λογαριασμούς (κείμενα, ημερομηνίες, πίνακες,
αριθμοί και υπολογιζόμενοι αθροιστές).



Πλήρης σειρά λογιστικών εκτυπώσεων με στοιχεία είτε μόνο από online είτε και από
προσωρινές κινήσεις (Υπόλοιπα Λογαριασμών, Καταστάσεις Ελέγχου, Θεωρημένα
Ημερολόγια, Γενικά-Αναλυτικά καθολικά, Ισοζύγια κλπ).



Εκτύπωση φορολογικών καταστάσεων απευθείας στα έντυπα του Υπουργείου
Οικονομικών (Φ.Π.Α. Περιοδική, Εκκαθαριστική, Ταχυπληρωμή).



Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Αριθμοδείκτες, Χρηματοροές (Cash Flow) και
Φορολογικά Αποτελέσματα οποιαδήποτε στιγμή και περίοδο της χρήσης, είτε από online
είτε και από προσωρινές κινήσεις (με ακριβή συνεκτίμηση τρεχόντων αποθεμάτων και
αποσβέσεων καθώς και με συγκρίσεις με την παρελθούσα χρήση). Όλες οι εκτυπώσεις
μπορούν να προέλθουν από μία ή περισσότερες εταιρίες (ενοποίηση εταιριών consolidation).



Τήρηση χρεώσεων, πιστώσεων και υπολοίπων σε 3 νομίσματα καθώς και εκτύπωση
αναλυτικής καρτέλας κινήσεων.



Δημιουργία όλων των απαραίτητων μηχανογραφικών καταστάσεων και αυτόματη
τοποθέτηση στον Η.Φ.Ε. της εταιρίας.
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Στατιστικές παρελθουσών οικονομικών χρήσεων ανά λογαριασμό. Αναλυτική (κατά
περίοδο) τήρηση χρεοπιστώσεων παρελθούσας χρήσης και ολοκληρωμένη ανάλυση
διαφορών με την τρέχουσα χρήση σε ποσοστιαίες και απόλυτες τιμές.



Πλήρης υποστήριξη προϋπολογιστικών κινήσεων με διπλογραφική μέθοδο. Στατιστικές
συγκρίσεις μεταξύ προϋπολογισθέντων/απολογιστικών οικονομικών μεγεθών.



Πολλαπλοί τρόποι απεικόνισης στατιστικών δεδομένων σε γραφικά.



Ελεύθερος σχεδιασμός λογιστικών κινήσεων, ημερολογίων και καταστάσεων ελέγχου.



Απευθείας σύνδεση με όλες τις οικογένειες προγραμμάτων Εμπορικής Διαχείρισης και
Μισθοδοσίας της σειράς εφαρμογών ALTEC SOFTWARE.



Αυτόματη μεταφορά
κατασκευαστών.



Ορισμός απεριόριστου αριθμού θεωρημένων ημερολογίων (πλέον των 7 καθοριζόμενων
από την ALTEC) πλήρως οριζόμενων από τον χειριστή.



Παρακολούθηση λογαριασμών υποκαταστημάτων.



Εκτύπωση καρτελών και ημερολογίων αντισυμβαλλομένων.



Σύνδεση λογαριασμών με λογαριασμούς τροφοδοτούμενου
(ταυτόχρονη παρακολούθηση 2 λογιστικών σχεδίων).



Καταχώριση ανισοσκέλιστων άρθρων για άρθρα που αποτελούνται από πολλές γραμμές.



Καταχώριση άρθρου-παραστατικού Γενικής Λογιστικής με συγκεκριμένη λογιστική και
στατιστική συμπεριφορά και έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού.



Πλήρης διαχείριση προϋπολογισμών με τη δυνατότητα σύγκρισης και των ποσοστών
απόκλισης προϋπολογισθέντων-πραγματοποιηθέντων.

εγγραφών

και

δεδομένων

από

προγράμματα

λογιστικού

τρίτων

σχεδίου

Διεθνή λογιστικά πρότυπα
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Τήρηση ημερολογίων λογιστικών διαφορών.



Ανάλυση σε όλες τις λογιστικές αναφορές δεδομένων με λογιστικές διαφορές.



Δυνατότητα παρακολούθησης ξεχωριστά αξίας κτήσης παγίων για φορολογικά και για
Δ.Λ.Π.



Τήρηση διαφορετικών συντελεστών
διαφοροποίησης από χρήση σε χρήση.



Τήρηση αναλυτικού και συγκεντρωτικού βιβλίου παγίων κατά Δ.Λ.Π.



Αυτόματη δημιουργία άρθρων διαφοράς από τις διαδικασίες αποσβέσεων παγίων.

απόσβεσης

κατά

Δ.Λ.Π.

με

δυνατότητα

Αναλυτική λογιστική
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Πλήρης εσωλογιστική υποστήριξη των λογαριασμών της Ομάδας 9 του Λογιστικού
Σχεδίου.



Μήκος κωδικών λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής μέχρι και 25 ψηφία και
δυνατότητα παρακολούθησης μέχρι 10βάθμιων κωδικών Αναλυτικής Λογιστικής.



Αντίκρισμα λογαριασμών σε οποιαδήποτε βαθμίδα. Ανάλυση με προκαθορισμένο τύπο
κίνησης και συντελεστές επιβάρυνσης.



Αυτόματη δημιουργία άρθρων Αναλυτικής Λογιστικής από εγγραφές της Γενικής
Λογιστικής με τη δυνατότητα καθορισμού δενδροειδούς ιεραρχίας άρθρων με την
καταχώριση ενός άρθρου μέσω διαδοχικών επιμερισμών.



Απευθείας ενημέρωση από λοιπά προγράμματα Λογιστικής, Εμπορικής και Παραγωγικής
Διαχείρισης.



Ολοκληρωμένη γέφυρα σύνδεσης με τη διαχείριση Παγίων.



Ανάλυση πολλαπλών επιπέδων με τη δυνατότητα μερισμού και των λογαριασμών
Αναλυτικής Λογιστικής (επίπεδα επιμερισμού, αναμερισμού, καταλογισμού).



Απευθείας εγγραφή άρθρων.



Μεταβολή της κατανομής (ποσοστών, ποσών ή/και λογαριασμών Αναλυτικής) τη στιγμή
της καταχώρισης εγγραφών Γενικής Λογιστικής.



Πλήρης διαχωρισμός εργασιών Αναλυτικής Λογιστικής από τη Γενική Λογιστική
(εξωλογιστική κοστολόγηση).



Αυτοματοποιημένες εργασίες ανεύρεσης ελλιπών αναλύσεων σε «προς κατανομή»
εγγραφές της Γενικής Λογιστικής. Δυνατότητα αναδρομικού μερισμού των εγγραφών
(μία προς μία ή/και με μαζικές εργασίες) με πολλές μεθόδους.
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Υποστήριξη εγγραφών σε οποιοδήποτε νόμισμα.



Ολοκληρωμένη σειρά εκτυπώσεων όπως: εκτύπωση ανάλυσης λογαριασμών, φύλλα
μερισμού γενικών και αναλυτικών λογαριασμών, καταστάσεις κατάληξης ποσών
επιμερισμού, καταστάσεις προέλευσης ποσών επιμερισμού κλπ.



Ολοκληρωμένη μεθοδολογία σύνδεσης Αναλυτικής Λογιστικής με αγορές-πωλήσεις
συγκεκριμένων ειδών καθώς και με διαχείριση παραγωγής (βιομηχανική κοστολόγηση).



Αναλυτική παρακολούθηση των διαδοχικών επιμερισμών από ομάδα 90 σε 92, 93 κλπ.



Δενδροειδής απεικόνιση των παραγόμενων άρθρων αναλυτικής.

Πάγια
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Αναλυτική τήρηση πληροφοριών για κάθε πάγιο με παρακολούθηση κατηγοριών,
τμημάτων, θέσεων, επιχορηγήσεων, εκτιμήσεων, επισκευών συντηρήσεων κλπ.



Ολοκληρωμένη διαχείριση κινήσεων με καρτέλα κατά πάγιο.



Ανοικτή επιλογή του τρόπου υπολογισμού των αποσβέσεων (φθίνουσα ή γραμμική
μέθοδος).



Ακριβής τήρηση χρόνου αδρανείας, κατά τον οποίο δεν υπολογίζονται οι αποσβέσεις.



Αναλυτική τήρηση στοιχείων αναπροσαρμογών αξιών, προσθηκών, βελτιώσεων και
επεκτάσεων.



Αναλυτική τήρηση αποσβέσεων παρελθουσών χρήσεων.



Πλήρης παρακολούθηση στοιχείων ασφάλισης κάθε παγίου.



Ολοκληρωμένη γέφυρα σύνδεσης με τη Γενική Λογιστική, με παρακολούθηση
λογαριασμών παγίου, αποσβεσθέντων, αποσβέσεων, προσθέτων αποσβέσεων,
διαφορών αναπροσαρμογών, πώλησης, κέρδους, ζημίας κλπ.



Κατανομή παγίων σε κέντρα κόστους (λογαριασμούς Αναλυτικής Λογιστικής).



Πολλαπλοί συντελεστές αποσβέσεων. Παρακολούθηση παγίων εκμετάλλευσης.



Παρακολούθηση επιχορηγήσεων παγίων.



Διαχείριση παραστατικών αγορών–εκπτώσεων–επιστροφών πωλήσεων παγίων.



Πλήρης σειρά εκτυπώσεων όπως: Βιβλίο Παγίων, Αποσβέσεις Περιόδου και Χρήσης,
καταστάσεις αποσβεσθέντων, μη ενεργών και αναπροσαρμοσθέντων κλπ.

Κοστολογική διαχείριση διαδικασιών (Activity Based Costing)
Η κοστολογική διαχείριση διαδικασιών (Activity Based Costing) αναφέρεται σε Eξωλογιστικά
Κέντρα Κόστους.
Η χρησιμοποίηση της συγκεκριμένης τεχνικής κοστολόγησης εξασφαλίζει τη βέλτιστη
ανάλυση των λογαριασμών κέντρων κόστους στην Αναλυτική Λογιστική. Για παράδειγμα, ο
λογαριασμός 92.00.0060 "ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ" δε χρειάζεται μεγαλύτερη ανάλυση
σε έξοδα για κάθε εργαζόμενο, αφού αυτή η ανάλυση υποστηρίζεται από την κοστολογική
διαχείριση διαδικασιών.
Περιλαμβάνει:

Δομή διαδικασιών επιχείρησης (επίπεδα).
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Κατανομές.



Καταγραφή δομής διαδικασιών επιχείρησης ανά επίπεδο



Κατηγοριοποίηση και ομαδοποίηση κάθε κέντρου κόστους σε δεντρική μορφή.



Διαχωρισμός σε κέντρα κόστους που κινούνται και σε κέντρα κόστους που
χρησιμοποιούνται για ομαδοποίηση.



Χαρακτηρισμός των κέντρων κόστους ανάλογα με τις κατανομές που χρησιμοποιούνται.



Σύνδεση συγκεκριμένου κέντρου κόστους με λογαριασμό Αναλυτικής Λογιστικής.



Διάκριση ενεργών και ανενεργών κέντρων κόστους.



Μοντέλα επιμερισμού για γρήγορη καταχώριση για κάθε κατανομή ή και για
περισσότερες.



Self Learning: Δυνατότητα αυτόματης πρότασης των πλέον χρησιμοποιούμενων κέντρων
κόστους από το σύστημα βάσει των καθημερινών καταχωρίσεων («έμπειρο» σύστημα).



Καταχώριση εξωλογιστικών κέντρων κόστους ανά κατανομή σε όλες τις συναλλαγές του
ATLANTIS ERP σε επίπεδο γραμμής ή στο σύνολο του παραστατικού.



Πληροφόρηση για τις δομές των διαδικασιών της επιχείρησης (επίπεδα) με οποιαδήποτε
σειρά σχέσης μεταξύ τους.



Πληροφόρηση για δύο χρήσεις, με πολλαπλά σενάρια και με οποιαδήποτε σειρά σχέσης
μεταξύ τους.

Προϋπολογισμοί
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Κατάρτιση προϋπολογισμών πωλήσεων, αγορών, δαπανών, διαχείρισης κοστολογικών
διαδικασιών.



Κατάρτιση–επιλογή μοντέλου κατανομής του προϋπολογισμού (σε περιόδους ανά μήνα).



Καθορισμός μέχρι και 5 διαστάσεων (οριζόμενες στη διαχείριση κοστολογικών
διαδικασιών).



Δημιουργία-ενημέρωση πραγματικών ή προϋπολογισθέντων δεδομένων.



Επεξεργασία των δημιουργηθέντων προϋπολογισμών με εμφάνιση και των αποκλίσεων
σε ποσότητες και αξίες.



Προβολή των αποτελεσμάτων των προϋπολογισμών αναλυτικά ή με τη χρήση γραφικών.



Πλήρης σειρά εκτυπώσεων οριστικοποιημένων ή μη προϋπολογισμών.



Επιλογές ταξινόμησης-ομαδοποίησης και layout, με πλήθος επιλογών ως προς τον τρόπο
διαμόρφωσης του οπτικού αποτελέσματος της εκτύπωσης.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Πωλήσεις/Παραγγελιοληψία
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Ελεύθερος σχεδιασμός του τρόπου ενημέρωσης που επιφέρουν τα παραστατικά πώλησης
σε Πελάτες, Αποθήκη, Γενική Λογιστική και Ταμειακά παραστατικά.



Απεριόριστο πλήθος σειρών παραστατικών.



Ελεύθερος σχεδιασμός της εργασίας καταχώρισης παραστατικών (οθόνη τιμολόγησης)
σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης.



Ολοκληρωμένη μεθοδολογία αυτόματης μεταφοράς παραστατικών μεταξύ διαφορετικών
εγκαταστάσεων της εφαρμογής (υποκαταστήματα, τιμολόγηση επί αυτοκίνητου,
παραγγελίες πωλητών σε φορητούς υπολογιστές, παραγγελιοληψία εκθέσεις κλπ).



Πολλαπλοί τρόποι ανεύρεσης πελατών και ειδών. Δυνατότητα χρήσης των βοηθητικών
κλειδιών ειδών ως κύριου (barcode, serial number, κωδικός προμηθευτή κλπ).



Ευέλικτη διαχείριση των ειδών κατά παρτίδες, σειριακό αριθμό (SN), χρώμα, μέγεθος.



Ελεύθερη διαχείριση και έκδοση: παραγγελιών, επιβεβαιώσεων, τιμολογίων,
αποδείξεων λιανικής, δελτίων αποστολής, ενδοδιακινήσεων, δελτίων ανάλωσης και
ακυρωτικών στοιχείων σε πολλαπλές σειρές.



Επιλογή μεταξύ αυτόματης ή δοτής αρίθμησης ανά σειρά παραστατικών.



Άμεση προσπέλαση στο αρχείο υποκαταστημάτων–διευθύνσεων κατά πελάτη.



Πλήρης παρακολούθηση και εκτύπωση προσφορών.



Παρακολούθηση ανεκτέλεστων ή μερικώς εκτελεσμένων παραγγελιών (back order).



Παρακολούθηση εκκρεμών δελτίων αποστολής.
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Καταγραφή συμφωνιών της επιχείρησης με πελάτες εκφρασμένων σε δύο διαστάσεις με
ελεύθερο καθορισμό της έννοιας και των περιεχομένων της κάθε διάστασης (π.χ. ημέρες
και ώρες παράδοσης).



Ορισμός του ακριβούς χρόνου έναρξης και λήξης της ισχύος των συμφωνιών.



Αυτόματη δημιουργία παραστατικών βάσει αυτών των συμφωνιών.



Ταχύτατη διαχείριση λιανικών πωλήσεων με προσομοίωση ταμειακής μηχανής.



Άμεση προβολή ιστορικού των τιμών πώλησης του συγκεκριμένου πελάτη.



Ελεύθεροι διαδοχικοί μετασχηματισμοί παραστατικών (πωλήσεις κατά στάδια).
Συγκεντρωτική ή επιλεκτική τιμολόγηση απεριόριστων εκκρεμών δελτίων αποστολής.



Αυτόματη επιλογή καθεστώτος και συντελεστών Φ.Π.Α. ανάλογα με τον Πελάτη και το
Είδος που τιμολογείται. Δυνατότητα δοτής καταχώρισης Φ.Π.Α. (σε περιπτώσεις
καταχώρισης χειρόγραφων παραστατικών με διαφορές λόγω στρογγυλοποιήσεων).



Άμεση πρόσβαση σε καρτέλες ειδών ή πελατών κατά την καταχώριση ή την έκδοση
παραστατικών. Απεριόριστες δυνατότητες καταχωρίσεων, μεταβολών σε αρχεία κύρια ή
κινήσεων τη στιγμή της τιμολόγησης. Προβολή στατιστικών καρτελών ή παραστατικών
χωρίς διακοπή της εργασίας που εκτελείται.



Αυτοματοποιημένη δημιουργία πολλαπλών τύπων εκπτώσεων καθοριζόμενες από:
κατηγορία πελάτη, κλιμάκωση ειδών κατά ποσότητα, κατηγορία και ομάδα ειδών, τρόπο
πληρωμής, τρόπο αποστολής. Επιπλέον, αυτόματη κλήση τιμών από ειδικό αρχείο τιμών
πώλησης κατά πελάτη. Συνδυασμός των ανωτέρω, ιεράρχησή τους και διαμόρφωση
συνόλου συμπεριφοράς τους, εκφρασμένη σε δυναμικές και ευέλικτες τιμολογιακές
πολιτικές.



Αυτόματος έλεγχος και προειδοποίηση για υπέρβαση του ορίου πίστωσης του πελάτη.
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Άμεση διαχείριση αξιόγραφων κατά την τιμολόγηση. Αυτόματη δημιουργία αξιογράφου
σε περίπτωση εξόφλησης με επιταγή ή γραμμάτιο κλπ.



Έλεγχος της πρόσβασης των χειριστών σε πεδία τιμών και εκπτώσεων.



Αυτόματη κίνηση εξόφλησης σε ταμειακά παραστατικά για ολική ή μερική εξόφληση.



Τιμολόγηση σε οποιαδήποτε μονάδα μέτρησης. Αυτόματες μετατροπές «διαστάσεων»
ειδών (μήκος, πλάτος, ύψος) σε μονάδα μέτρησης τιμολογίου.



Τιμολόγηση από διαφορετικούς αποθηκευτικούς χώρους στο ίδιο παραστατικό (επιλογή
αποθηκευτικού χώρου ανά γραμμή).



Διαχείριση, ορισμός λογικού και μαθηματικού τρόπου υπολογισμού και λογιστικός
χειρισμός απεριόριστων τύπων εξόδων που επιβαρύνουν την πώληση.



Αυτόματος υπολογισμός και καταχώριση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ανά γραμμή
τιμολογίου.



Διαχείριση πολλαπλών τύπων σχολίων τιμολογίων χωρίς πληκτρολόγηση με τη χρήση
προσχεδιασμένων προτύπων. Σχόλια ανά γραμμή τιμολογίου ή/και δυνατότητα
αυτοματοποίησης της εκτύπωσης κειμένων βάσει λογικών συνθηκών.



Καταχώριση και έκδοση παραστατικών σε οποιοδήποτε νόμισμα με αυτόματη μετατροπή
των αξιών σε 3 νομίσματα (βιβλίων, συναλλασσόμενου και συναλλαγής).



Διαχείριση πολλών τρόπων αποστολής. Έτοιμες καταστάσεις φορτώσεων με πολλά
κριτήρια και δυνατότητα αναλυτικής παρακολούθησης διανομών.



Δημιουργία πρότασης εξυπηρέτησης παραγγελιών βάσει των δεικτών προτεραιότητας
παραγγελιών, πελατών και ημερομηνίας παράδοσης, οριοθετώντας την ιεραρχία στις
επιλογές και λαμβάνοντας υπόψη τα αναμενόμενα δοτής περιόδου με παράλληλη
δυνατότητα καθορισμού επιπλέον συνθηκών εκφρασμένων σε SQL Statements.



Αυτόματη αντικατάσταση του σύνθετου είδους που τιμολογείται από τα συνθετικά του
μέρη (και τιμολόγησή τους ανά γραμμή).
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Εμφάνιση και εκτύπωση συστατικών κατά την τιμολόγηση σύνθετου είδους (τιμολόγηση
του σύνθετου και εκτύπωση των συστατικών ως απλά σχόλια).



Διαχείριση πολλαπλών τρόπων πληρωμής με ορισμό ημερομηνιών χάριτος, σταδιακής
αποπληρωμής και ποσοστά αποπληρωμής. Δυνατότητα μεταβολής της συμφωνίας σε
κάθε παραστατικό.



Χρηματοπιστωτικός έλεγχος πελατών (Credit Control) με καθορισμό από τον επόπτη του
συστήματος: των μηνυμάτων ελέγχου στην τιμολόγηση, των κλειδιών πρόσβασης, της
διαδικασίας έγκρισης των συναλλαγών και της κατηγορίας φερεγγυότητας αλλά και
έλεγχο αποδεκτού τρόπου πληρωμής.



Έλεγχος ημερών πίστωσης και μέσου χρόνου ενηλικίωσης ανά πελάτη κατά τη διαδικασία
της τιμολόγησης.



Καθοριζόμενος online έλεγχος αποθεμάτων ανά είδος, χώρο, θέση αποθήκευσης,
παρτίδα και μονάδα μέτρησης κατά την τιμολόγηση.



Αυτόματη -online ή αναδρομικά- ενημέρωση αποθήκης με συστατικά που αναλώνονται
κατά την τιμολόγηση σύνθετων προϊόντων.



Αυτοματοποιημένη έκδοση καταστάσεων Intrastat αποστολών και Vies παραδόσεων.



Εφαρμογή δύο ποσοστιαίων εκπτώσεων σε κάθε γραμμή του παραστατικού πώλησης.



Παρακολούθηση υπολοίπων, δεσμευμένων, αναμενόμενων κλπ ανά είδος κατά τη
διαδικασία της τιμολόγησης.



Ανεύρεση πελάτη με βάση το Serial Number είδους που έχει ήδη αγοράσει.



Τιμολόγηση με χρήση barcode reader.



Υποστήριξη φορολογικών ταμειακών μηχανών.



Εκτύπωση παραστατικών σε οποιοδήποτε έντυπο και με οποιαδήποτε γραμμογράφηση.
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Διατύπωση λογικών πράξεων κατά τον σχεδιασμό της φόρμας εκτύπωσης.



«Έξυπνη» ταξινόμηση προϊόντων κατά την εκτύπωση σε τιμολόγια ή παραγγελίες,
ανεξάρτητα από τη σειρά καταχώρισής τους.



Πλήθος στατιστικών εκτυπώσεων πωλήσεων ή παραγγελιών με συνδυασμένες
πληροφορίες (πελάτες κατά προϊόν, προϊόντα κατά πελάτη κλπ) για οποιοδήποτε
ημερολογιακό διάστημα, σειρά ή σειρές παραστατικών, ομάδα προϊόντων ή πελατών,
χρόνους παράδοσης κλπ.



Αυτόματος υπολογισμός του κόστους πωληθέντων ειδών (ανά γραμμή τιμολογίου).



Αυτόματη έκδοση πιστωτικών λόγω τζίρου με βάση ειδικές συμφωνίες πελατών.



Ενημέρωση λογιστικής online για κάθε παραστατικό ή μαζικά στο τέλος της ημέρας μέσω
δυναμικά σχεδιαζόμενης γέφυρας.



Προγραμματισμός παραδόσεων παραγγελθέντων.



Προγραμματισμός παραδόσεων ειδών ανά ημερομηνία, βάσει των παραγγελιών πελατών
που επιτρέπει ενημέρωση για τη νέα κατάσταση διαθέσιμων και υπολοίπου ανά στιγμή.



Μαζική έκδοση παραστατικών παραδόσεων από ανεκτέλεστες παραγγελίες.



Υπολογισμός προμηθειών των πωλητών βάσει καθορισμού μοντέλων εργασίας καθώς και
εκτύπωση των αποτελεσμάτων.

Αγορές/Παραγγελιοδοσία
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Ελεύθερος σχεδιασμός του τρόπου ενημέρωσης που επιφέρουν τα παραστατικά αγοράς
σε προμηθευτές, αποθήκη, υποκαταστήματα, Γενική Λογιστική και ταμειακά
παραστατικά, καθώς και του τρόπου εμφάνισης του παραστατικού (στήλες
παραστατικού) σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.



Απεριόριστο πλήθος σειρών παραστατικών.



Καταχώριση πληροφοριών σχετικά με: διακίνηση είδους (δρομολόγια, μεταφορικά μέσα
κλπ), αποδέκτες, στοιχεία Intrastat, σύνδεση με κοστολόγηση εισαγωγών και
δυνατότητα εισαγωγής νέων πληροφοριακών-ενημερωτικών πεδίων ανάλογα με τις
ανάγκες κάθε επιχείρησης.



Ελεύθερη διαχείριση και έκδοση παραγγελιών, τιμολογίων, αποδείξεων λιανικής,
δελτίων αποστολής, ενδοδιακινήσεων, δελτίων ανάλωσης και ακυρωτικών στοιχείων σε
πολλαπλές σειρές.



Επιλογή μεταξύ αυτόματης ή δοτής αρίθμησης ανά σειρά παραστατικών.



Άμεση προσπέλαση στο αρχείο υποκαταστημάτων–διευθύνσεων κάθε προμηθευτή.



Πλήρης παρακολούθηση και εκτύπωση προσφορών προμηθευτών.



Παρακολούθηση ανεκτέλεστων ή μερικώς εκτελεσμένων παραγγελιών (back orders).



Παρακολούθηση εκκρεμών δελτίων παραλαβής.



Ελεύθεροι διαδοχικοί μετασχηματισμοί παραστατικών (κατά στάδια).



Συγκεντρωτική ή Αναλυτική τιμολόγηση αγοράς απεριορίστων εκκρεμών δελτίων
παραλαβής.



Άμεση προβολή του ιστορικού των τιμών αγοράς του συγκεκριμένου είδους από τον
συγκεκριμένο προμηθευτή τη στιγμή της καταχώρισης των αγορών.
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Άμεση πρόσβαση σε καρτέλες Ειδών ή Προμηθευτών κατά την καταχώριση των
παραστατικών. Απεριόριστες δυνατότητες εισαγωγής δεδομένων, μεταβολών σε αρχεία
κύρια και κινήσεων τη στιγμή της καταχώρισης. Προβολή στατιστικών, καρτελών ή
παραστατικών χωρίς διακοπή της εργασίας που εκτελείται.



Παρακολούθηση -κατά την καταχώριση του τιμολογίου αγοράς- των υπολοίπων της
αποθήκης, αναμενόμενων–δεσμευμένων, σε κύρια ή δευτερεύουσα μονάδα μέτρησης και
σε χρώμα–μέγεθος.



Αυτόματη επιλογή καθεστώτος και συντελεστών Φ.Π.Α. ανάλογα με τον προμηθευτή και
το είδος που τιμολογείται. Δυνατότητα δοτής καταχώρισης Φ.Π.Α. (σε περιπτώσεις
καταχώρισης χειρόγραφων παραστατικών με διαφορές λόγω στρογγυλοποιήσεων).



Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση πολλαπλών τύπων εκτυπώσεων όπως: ποσοστιαία
προμηθευτή, βάσει τρόπου πληρωμής, βάσει τρόπου αποστολής, τυχόν επιβαρύνσεων
και επιπλέον αυτόματη κλήση τιμών από ειδικό αρχείο τιμών αγοράς κατά προμηθευτή.



Έλεγχος της πρόσβασης των χειριστών σε παραστατικά αγορών, πεδία τιμών –
εκπτώσεων, μεταβολών, εκτυπώσεων. Πλήρης διαχείριση χρηστών ή ομάδων χρηστών
του συστήματος με ανάλογα δικαιώματα πρόσβασης.



Διαχείριση του τρόπου πληρωμής. Δυνατότητα μεταβολής συμφωνίας σε κάθε
παραστατικό.



Καταχώριση αγορών σε οποιαδήποτε μονάδα μέτρησης. Αυτόματες μετατροπές
«διαστάσεων» ειδών (μήκος, πλάτος, ύψος κλπ) σε μονάδα μέτρησης τιμολογίου.



Καταχώριση εμπορευμάτων σε διαφορετικούς αποθηκευτικούς χώρους στο ίδιο
παραστατικό (ανά γραμμή παραστατικού).



Πλήρης διαχείριση και λογιστικός χειρισμός απεριορίστων τύπων εξόδων που
επιβαρύνουν την αγορά. Αυτόματος επιμερισμός τους στα είδη που αγοράζονται βάσει
ποσότητας, όγκου, βάρους και αξίας.



Αυτόματη κίνηση εξόφλησης με ταμειακά παραστατικά.



Απευθείας διαχείριση αξιογράφων από την εργασία καταχώρισης αγορών. Αυτόματη
δημιουργία αξιογράφου σε περίπτωση πληρωμής με επιταγή ή γραμμάτιο κλπ.



Εξόφληση με δόσεις και μέσω πιστωτικών καρτών του παραστατικού αγορών κατά τη
διαδικασία καταχώρισης του με πλήρη ενημέρωση των επιμέρους πεδίων (προμηθευτέςπιστωτικές κάρτες και δόσεις, αν υπάρχουν).



Καταχώριση σχολίων χωρίς πληκτρολόγηση με τη χρήση προσχεδιασμένων προτύπων.



Παρακολούθηση πολλών τρόπων παραλαβής. Έκδοση συγκεντρωτικών ή αναλυτικών
καταστάσεων με πολλά κριτήρια, ανά ημέρα ή για οποιοδήποτε ημερολογιακό διάστημα.



Μαζική εκτύπωση παραστατικών ή παραγγελιών με πολλά κριτήρια.



Εκτύπωση παραστατικών σε οποιοδήποτε έντυπο και με οποιαδήποτε γραμμογράφηση.
Δυνατότητα διατύπωσης λογικών πράξεων κατά τον σχεδιασμό της φόρμας εκτύπωσης.



Δυνατότητα «έξυπνης» ταξινόμησης προϊόντων κατά την εκτύπωση δελτίων εισαγωγής–
παραλαβής, ανεξάρτητα από τη σειρά καταχώρισής τους (π.χ. κατάσταση τοποθέτησης
παραληφθέντων κατά ράφι).



Άμεση μεταβολή της τιμής πώλησης τη στιγμή της καταχώρισης αγορών βάσει του νέου
κόστους (με χρήση ποσοστών markup).
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Πλήθος στατιστικών εκτυπώσεων με συνδυασμένες πληροφορίες (ιστορικό αγορών,
προμηθευτή κατά προϊόν, προϊόντων κατά προμηθευτή κλπ) για οποιοδήποτε
ημερολογιακό διάστημα, σειρά ή σειρές παραστατικών, ομάδα προϊόντων ή
προμηθευτών κλπ.



Καταχώριση και έκδοση παραστατικών σε οποιοδήποτε νόμισμα, με αυτόματη μετατροπή
των αξιών σε τρία νομίσματα (βιβλίων, συναλλασσόμενου και συναλλαγής).



Σύνδεση των ειδών με προμηθευτές και παρακολούθηση ειδικών συμφωνιών που
αφορούν την τιμή αγοράς και τα ποσοστά εκπτώσεων που παρέχονται ανά είδος. Κατά
τη διαδικασία καταχώρισης του παραστατικού, τα αντίστοιχα στοιχεία προτείνονται
αυτόματα από το σύστημα.



Πολλαπλοί τρόποι ανεύρεσης και ταξινόμησης των προμηθευτών βάσει διαφόρων
κριτηρίων όπως: κωδικός, επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο.



Παρακολούθηση μέσω της διαδικασίας αθροιστών οποιουδήποτε οικονομικού μεγέθους
κατά προμηθευτή για κάθε μήνα και κάθε προηγούμενη χρήση.



Εκτύπωση ισοζυγίου αθροιστών με όλα τα οικονομικά μεγέθη που ενδιαφέρεται να
παρακολουθεί η επιχείρηση.



Online ενημέρωση της Γενικής Λογιστικής και επιμερισμός στην Αναλυτική Λογιστική με
την καταχώριση κάθε παραστατικού, καθώς και άμεση προβολή των άρθρων που
δημιουργήθηκαν.

Κοστολόγηση εισαγωγών

Σελίδα 47



Ολοκληρωμένη διαχείριση Κοστολόγησης Εισαγωγών με πλήρη παρακολούθηση ανά
φάκελο.



Αντιστοίχιση του φακέλου εισαγωγής με πλέον του ενός παραστατικού αγοράς, δαπανών
ή παραγγελιών.



Μερισμός δαπανών κατά είδος με πολλούς τρόπους (βάσει αξίας, ποσότητας σε
πρωτεύουσα ή δευτερεύουσα μονάδα μέτρησης, βάσει όγκου, βάρους κλπ).



Παρακολούθηση απεριόριστων στοιχείων κόστους ανά εισαγωγή.



Εισαγωγή στοιχείων κόστους σε οποιοδήποτε νόμισμα και αυτόματη αναγωγή του
σχετικού κόστους σε 3 νομίσματα βάσει δοτών ισοτιμιών.



Αναλυτική παρακολούθηση δασμολογικών κλάσεων.



Πλήρης παρακολούθηση φακέλου εισαγωγής με τήρηση της ιστορικής ισοτιμίας και του
πραγματικού κόστους του νομίσματος.



Εκτύπωση συνοδευτικών καταστάσεων με πλήρη ανάλυση των στοιχείων κόστους και
του μερισμού στα είδη.



Ανοικτός σχεδιασμός του τρόπου ενημέρωσης της Αποθήκης με τα κόστη εισαγωγής.



Ολοκληρωμένη και ευέλικτη γέφυρα σύνδεσης των Εισαγωγών με τη Γενική Λογιστική,
την Αναλυτική Λογιστική και τις Προβλέψεις.



Αυτοματοποιημένη έκδοση καταστάσεων Intrastat αποστολών.



Προτιμολόγηση των εκκρεμών δελτίων βάσει τιμών από δελτία παραλαβής, τιμών
κόστους, αντικατάστασης ή πρότυπου κόστους. Αυτόματη δημιουργία παραστατικού
πρόβλεψης στην Αποθήκη και σχετικού άρθρου στη Γενική Λογιστική.



Επιλογή μεταξύ αναλυτικού και συνοπτικού τρόπου ενημέρωσης της Αποθήκης κατά την
κοστολόγηση.



Αντιλογισμός προβλέψεων.
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Επιπλέον, δυνατότητα προβλέψεων για αναμενόμενα κόστη που θα επιβαρύνουν την
εισαγωγή με ταυτόχρονη δημιουργία προκοστολογίου αγορών εξωτερικού στην
αποθήκη. Κατά την εγγραφή του πραγματικού κόστους και στην περίπτωση που
προκύψουν διαφορές από το αναμενόμενο κόστος, δημιουργείται αυτόματα εγγραφή
στην Αποθήκη και άρθρο στη Γενική Λογιστική.

Αποθήκη
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Παραμετρικός ορισμός αλφαριθμητικών κωδικών, με μέγιστο μήκος 25 ψηφίων και
δυνατότητα μεταβολής τους οποιαδήποτε στιγμή κατά τη χρήση.



Βοηθητικός κωδικός μήκους 25 ψηφίων.



Διαχείριση απεριόριστων διαφορετικών (εναλλακτικών) κωδικών ανά είδος.



Πρόσθετος κωδικός συσχέτισης 25 ψηφίων για παρακολούθηση ομάδων ειδών.
Δυνατότητα έκδοσης ενιαίας καρτέλας από διαφορετικούς κωδικούς και πλήρης σειρά
συγκεντρωτικών καταστάσεων κατά ομάδα ειδών.



Ανεξάρτητη ή/και ενοποιημένη διαχείριση απεριόριστων αποθηκευτικών χώρων.



Πολλαπλές μονάδες μέτρησης ανά είδος με καθοριζόμενη συσχέτιση μεταξύ τους από τον
χειριστή. Ολοκληρωμένη διαχείριση διαστάσεων (μήκος, πλάτος, ύψος ή/και άλλων
ειδικών συντελεστών).



Τήρηση τιμών αγοράς και πώλησης σε ξένο νόμισμα και δυνατότητα αυτόματης
ενημέρωσής τους.



Αναλυτική τήρηση εναλλακτικών προμηθευτών κατά είδος.



Τυποποίηση σύνθετης πολιτικής τιμών (βάσει κατηγορίας ειδών, ποσοτικής κλίμακας
παραγγελιών, κατηγορίας πελατών κλπ).



Ειδικό αρχείο τιμών αγοράς κατά προμηθευτή και τιμών πώλησης κατά πελάτη.
Δυνατότητα παρακολούθησης των ημερομηνιών λήξης της ισχύος των τιμοκαταλόγων.



Αυτοματοποιημένες διαδικασίες αλλαγής τιμών με πολλούς τρόπους ή/και από εξωτερικό
αρχείο.



Καταχώριση ελεύθερου κειμένου ανά είδος.



Ειδικά πεδία για την έκδοση καταστάσεων ενδοκοινοτικών συναλλαγών Intrastat, Vies.
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Ολοκληρωμένη διαχείριση σύνθετων ειδών και τεχνικών προδιαγραφών.



Αυτοματοποιημένες διαδικασίες ανάλωσης–παραγωγής σύνθετων προϊόντων
πρώτων–βοηθητικών υλών με ταυτόχρονη ενημέρωση του κόστους των ετοίμων.



Αναδρομική επανενημέρωση του κόστους των παραγωγικών κινήσεων με αυτόματο
υπολογισμό του ιστορικού τους κόστους (με οποιαδήποτε μέθοδο αποτίμησης).



Ταχύτατη καταχώριση ενδοδιακινήσεων από χώρο σε χώρο με αυτόματη δημιουργία
κινήσεων εισαγωγής και εξαγωγής.



Διαχείριση παρτίδων κατά είδος με τη δυνατότητα παρακολούθησης των ημερομηνιών
λήξεως.



Αναλυτική τήρηση αριθμών σειράς (serial number) κατά είδος. Μαζική καταχώριση
συνεχόμενων αριθμών, άμεση προσπέλαση κατά την τιμολόγηση και από τις Αγορές και
αναλυτική τήρηση κινήσεων αγοράς, πώλησης και τελευταίας διακίνησης.



Αυτόματη ενημέρωση αποθήκης για είδη που αναμένονται (από παραγγελιοδοσία) ή
δεσμεύονται (από παραγγελιοληψία).



Τήρηση ορίων ασφαλείας ανά είδος και αποθηκευτικό χώρο με ειδικές καταστάσεις
αναπαραγγελίας.



Αυτόματη δημιουργία διορθωτικών κινήσεων με απλή καταχώριση φυσικής απογραφής.



Ολοκληρωμένη παρακολούθηση αγορών, πωλήσεων και λοιπών διακινήσεων κάθε
είδους σε ποσότητες και αξίες.



Κατάσταση μη κινηθέντων ειδών σε οποιοδήποτε ημερολογιακό διάστημα ζητηθεί.



Μηνιαία ανάλυση –σε μορφή Ισοζυγίου– στην καρτέλα κάθε προϊόντος.



Προβολή οποιουδήποτε παραστατικού απευθείας από την καρτέλα του είδους.

και
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Υπολογισμός του κόστους πωληθέντων κάθε πώλησης με τη δυνατότητα αναδρομικής
επανενημέρωσης του ιστορικού κόστους κάθε κίνησης.



Αποτίμηση αποθεμάτων με όλους τους προβλεπόμενους από τον Κ.Φ.Α.Σ. τρόπους.



Χρήση Λογαριασμού Αναλυτικής Λογιστικής Παραγωγής.



Αυτόματη παρακολούθηση μη τιμολογηθέντων ειδών (διακινηθέντα με Δελτία Παραλαβής
ή Αποστολής) και ακριβής συνεκτίμησή τους κατά την αποτίμηση των αποθεμάτων.



Αυτόματος υπολογισμός αριθμοδεικτών και λοιπών αναλύσεων για κάθε είδος ή ομάδα
ειδών όπως: μέσο markup, μεικτό κέρδος, απόσβεση, κυκλοφοριακή ταχύτητα κλπ.



Προβολή οποιουδήποτε παραστατικού απευθείας από την καρτέλα του είδους.



Αναλυτική (κατά μήνα) τήρηση στοιχείων παρελθουσών χρήσεων με εκτενέστατη
συγκριτική ανάλυση σε απόλυτες και ποσοστιαίες τιμές.



Πλήθος έτοιμων εκτυπώσεων όπως: καταστάσεις υπολοίπων, ημερολόγια, ισοζύγια,
αναλυτικά καθολικά, αναλυτικά ισοζύγια, πληροφοριακές εκτυπώσεις κ.ά.



Δυνατότητα κωδικοποίησης είδους κατά προμηθευτή (κωδικός του είδους της αποθήκης
στον προμηθευτή) και αναζήτησης με το συγκεκριμένο κωδικό.



Χαρακτηρισμός των ειδών ως Εμπορεύματα, Προϊόντα κλπ. Με τη χρήση αντίστοιχου
πίνακα για την κάλυψη των απαιτήσεων του ΚΒΣ σε σχέση με την Αναλυτική Λογιστική.



Διαχείριση απεριόριστων εφαρμογών ανά είδος.



Picking List-Διαχείριση θέσεων αποθήκης.



Διαχείριση ειδικών επιβαρύνσεων-φόρων ανά είδος.



Διαχείριση ειδών εγγυοδοσίας (αναλυτική παρακολούθηση ανά πελάτη, δυνατότητα
αυτόματης ενημέρωσης Γενικής Λογιστικής).

Διαχείριση ειδών με χρώμα - μέγεθος
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To ATLANTIS ERP επιτρέπει την παρακολούθηση και τη διακίνηση των ειδών με χρώμα–
μέγεθος παρέχοντας ουσιαστική λύση στις εταιρίες που διαχειρίζονται προϊόντα ένδυσης
και υπόδησης, καθώς και συναφή προϊόντα που απαιτούν αντίστοιχη διαχείριση.



Με τον ορισμό της παρακολούθησης σε χρώμα-μέγεθος στα στοιχεία του είδους,
ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία ορισμού χρωμάτων και μεγεθών.



Η επιλογή των στοιχείων γίνεται με τη χρήση προκαθορισμένων πινάκων, οι οποίοι
διαμορφώνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαχείρισης κάθε είδους (επιλογή ορισμένων
χρωμάτων, καθορισμός της σειράς με την οποία θα εμφανίζονται κατά την διακίνηση
κλπ).



Με το ATLANTIS ERP υποστηρίζεται η παρακολούθηση κάθε είδους σε τρεις διαφορετικές
κατηγορίες μεγεθών και σε απεριόριστο αριθμό χρωμάτων. (π.χ. τα υποδήματα
παρακολουθούνται στο Ελληνικό και στο Αμερικάνικο μεγεθολόγιο).



Στους βασικούς πίνακες μπορούν να δημιουργηθούν απεριόριστα μεγεθολόγια και
χρωματολόγια, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εταιρίας.



Η διαχείριση και η παρακολούθηση των αποθεμάτων αλλά και η καταχώριση των
απογραφών γίνεται σε επίπεδο χρώματος και μεγέθους.



Στο ίδιο επίπεδο, επίσης, παρακολουθούνται οι συναλλαγές στα παραστατικά αγορών
και πωλήσεων. Η συνολική ποσότητα υπολογίζεται από την επιμέρους ανάλυση των
διακινήσεων.



Αντίστοιχα, στις εκτυπώσεις υπάρχει ανάλυση των κινήσεων του είδους σε χρώμα και
μέγεθος.

Πωλητές - Εισπράκτορες - Αντιπρόσωποι
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Καταχώρiση γενικών στοιχείων για την αναλυτική διαχείριση των στοιχείων των
πωλητών, των εισπρακτόρων και των αντιπροσώπων της εταιρίας.



Ποσοστά προμηθειών πωλήσεων ή εισπράξεων ανά κλήση προμήθειας ή ανεξαρτήτως
αυτής.



Καθορισμός
περιοχής.

δενδροειδούς

δομής

προϊστάμενων-υφισταμένων

και

γεωγραφικής

Παροχή υπηρεσίας (Service)


Ορισμός προκαθορισμένης υπηρεσίας με ομαδοποίηση:
o
ανά κατηγορία και ανά ομάδα υπηρεσίας,
o



Ορισμός των ειδών, των διαδικασιών συντήρησης και των υπολοίπων στοιχείων που
σχετίζονται με τη συγκεκριμένη υπηρεσία.



Καταχώριση των διαδικασιών συντήρησης, όπου ορίζονται οι σχετικές υπηρεσίες και τα
προτεινόμενα ανταλλακτικά (κατά ποσότητα και αξία) για την ολοκλήρωση της
συντήρησης.



Καταχώριση φακέλου παροχής υπηρεσίας όπου αναφέρεται:
o
ο πελάτης στον οποίο παρέχεται η υπηρεσία,
o
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ανά προκαθορισμένη διάρκεια εγγύησης, εάν υπάρχει σε έτη ή μήνες.

το σχετικό είδος, το οποίο αφορά η υπηρεσία εκφρασμένο σε κωδικό ή SN (π.χ. το
είδος προς επισκευή).



Με βάση τα στοιχεία του φακέλου καταχωρείται αυτόματα το σχετικό δελτίο ποσοτικής
παραλαβής, το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί σε ειδικά σχεδιασμένη φόρμα, απόλυτα
προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιχείρησης (π.χ. με στοιχεία serial number κλπ)
Παράλληλα, ελέγχεται αν το συγκεκριμένο serial number είδους έχει εισαχθεί ξανά για
επισκευή και κατά πόσον βρίσκεται σε εγγύηση το ίδιο ή τα ανταλλακτικά του.



Ανάθεση (με βάση τον φάκελο παροχής υπηρεσιών) των εργασιών συντήρησης σε
τεχνικό και καθορισμός από το σύστημα του default (προεπιλεγμένου) αποθηκευτικού
χώρου ανταλλακτικών και επισκευής για τυχόν ενδοδιακίνηση αυτών.



Καθορισμός ημερομηνίας παραλαβής, πιθανής παράδοσης και πραγματικής παράδοσης.



Καθορισμός του συγκεκριμένου φακέλου σε προκαθορισμένα έργα πελατών, εφόσον
αυτός αφορά έργα.



Καταχώριση σχολίων παραλαβής και σχολίων του τεχνικού που πραγματοποίησε την
επισκευή (τα οποία είναι δυνατόν να περιληφθούν στη σχετική φόρμα εκτύπωσης).



Αυτόματη καταχώριση: τιμολογίου ανταλλακτικών, τιμολογίου υπηρεσιών χονδρικής ή
λιανικής πώλησης και συσχέτιση αυτών με τον φάκελο, ανάλογα με το χαρακτηρισμό του
πελάτη ως πελάτη χονδρικής ή λιανικής. Εκτελείται, έτσι, αυτόματο κλείσιμο του
φακέλου (συμπληρώνεται η ημερομηνία κλεισίματος).



Αναζήτηση του φακέλου με δυναμικά οριζόμενα κριτήρια.



Διαχείριση της εγγύησης σε συγκεκριμένο είδος και σε συγκεκριμένο serial number.
(Σημείωση: το βασικό στοιχείο είναι το serial number του είδους, βάσει του οποίου
παρακολουθούνται οι εγγυήσεις στον φάκελο παροχής υπηρεσίας). Παρακολουθούνται
επίσης χρονικά διαστήματα που η εγγύηση είναι σε ισχύ (από-έως ημερομηνία), τόσο για
το ίδιο το είδος όσο και για τα ανταλλακτικά του (και αντιγραφή βέβαια αυτών αντίστοιχα
στο τιμολόγιο ανταλλακτικών και στο τιμολόγιο παροχής). Αυτή η εγγύηση ελέγχεται
από το σύστημα όταν εισαχθεί ξανά το συγκεκριμένο serial number προς επισκευή.



Έτοιμες εκτυπώσεις για πλήρη παρακολούθηση του φακέλου (με τις γνωστές
δυνατότητες του ATLANTIS ERP) για προσθήκη νέων πεδίων στις ήδη υπάρχουσες φόρμες
για περαιτέρω ελέγχους.

Πωλήσεις λιανικής με οθόνη αφής

Σελίδα 55



Δυναμικά οριζόμενες κατηγορίες ειδών.



Εμφάνιση ειδών πώλησης κατά κατηγορία.



Για κάθε είδος πώλησης, δυνατότητα επιλογής χρώματος/μεγέθους, παρτίδας και serial
number.



Προβολή όλων των στοιχείων της κάθε πώλησης (ποσότητες, τιμές, εκπτώσεις, στοιχεία
εξόφλησης & ρέστα κλπ) πάνω σε εύχρηστη προσομοίωση ταινίας με τη δυνατότητα
κύλισης προς τα πάνω και προς τα κάτω.



Προσομοίωση εύχρηστου αριθμητικού πληκτρολογίου με ειδικά κουμπιά ταχείας
εκτέλεσης λειτουργιών.



Εύχρηστο εικονικό πληκτρολόγιο αφής για την επιλογή πελατών, παραστατικών προς
έκδοση κλπ και για την καταχώριση στοιχείων όπως: σχόλια, στοιχεία πιστωτικών
καρτών κλπ.



Πλήρης προσαρμογή χρωμάτων, μεγεθών και γραμματοσειρών όλων των αντικειμένων
που εμφανίζονται στην οθόνη.



Επιλογή ειδών και με ανάγνωση barcode ή πληκτρολόγηση του κωδικού.



Ορισμός ειδών πώλησης μέσω οθόνης αφής, γενικά ή κατά σημείο πώλησης.



Σύνδεση με βοηθητικές συσκευές όπως: αναγνώστη barcode, συρτάρι χρημάτων,
δεύτερη οθόνη, αναγνώστη πιστωτικών καρτών κλπ.



Γρήγορη ολοκλήρωση πώλησης με μετρητά.



Γρήγορη ολοκλήρωση πώλησης με μικτό τρόπο πληρωμής (μετρητά και κάρτα),
υπολογίζοντας αυτόματα την εναπομένουσα αξία για τον επόμενο τρόπο πληρωμής.



Εναλλακτική πληκτρολόγηση χρημάτων πελάτη μέσω εικόνων χαρτονομισμάτων και
κερμάτων για αποφυγή λαθών.
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Εκτέλεση όλων των βοηθητικών λειτουργιών όπως: άνοιγμα ταμείου, κλείσιμο ταμείου,
έλεγχος ταμείου, επανεκτυπώσεις, ακυρώσεις, εμβόλιμη πώληση κλπ με ειδικά πλήκτρα
αφής.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Προδιαγραφές παραγωγής
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Τήρηση μίας κύριας και απεριόριστων εναλλακτικών προδιαγραφών ανά είδος.



Ημερομηνίες έναρξης και λήξης ισχύος των προδιαγραφών.



Αντιγραφή μιας προδιαγραφής σε άλλη.



Καταχώριση θεωρητικής φύρας ετοίμου ή/και φύρες συστατικών.



Παρακολούθηση συμπαράγωγων, ημιέτοιμων και υποπροϊόντων στην ίδια προδιαγραφή.



Φασεολόγια και φάσεις κατεργασίας
χρονοπρογραμματισμού ανά φάση.



Ορισμός των κοστολογικών στοιχείων ανά προδιαγραφή για τον υπολογισμό της άμεσης
εργασίας και εμμέσων Γ.Β.Ε.



Ορισμός των Κέντρων Εργασίας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή του
ετοίμου (λαμβάνονται υπόψη κατά τον προγραμματισμό της παραγωγής) σε κάθε
προδιαγραφή.



Σύνδεση πελάτη με συγκεκριμένη προδιαγραφή σε περίπτωση που το προϊόν
κατασκευάζεται με διαφορετική προδιαγραφή, σύμφωνα με τον πελάτη.



Αυτόματος έλεγχος ορθότητας προδιαγραφών και δυνατότητα αναδρομικού
υπολογισμού των προδιαγραφών βάσει πραγματικών ποσοτήτων ανάλωσης.



Ανάλυση σε χρώμα-μέγεθος για κάθε έτοιμο προϊόν συσχετιζόμενο με τις πρώτες ύλες.



Εναλλακτικό είδος αντικατάστασης ανά πρώτη ύλη.



Δενδροειδείς γραφικές απεικονίσεις σε ιεραρχικές πληροφορίες.

ανά

προδιαγραφή

με

διαδικασίες



Εκτύπωση των τεχνικών προδιαγραφών με πολλαπλά κριτήρια.

Παρακολούθηση φασόν
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Πλήρης παρακολούθηση του κυκλώματος φασόν.



Αυτόματη δημιουργία παραστατικών παραγωγής από το αντίστοιχο δελτίο παραλαβής
από τον προμηθευτή–υπεργολάβο.



Αυτόματη ενημέρωση της αποθήκης από το δελτίο παραλαβής.



Απεριόριστος αριθμός υπεργολάβων ανά είδος.



Διαφορετική τεχνική προδιαγραφή για το κάθε είδος ανάλογα με τον υπεργολάβο.



Παρακολούθηση του φασόν σε διαφορετικούς αποθηκευτικούς χώρους ανά προμηθευτή.



Διαφορετικά κοστολογικά στοιχεία για κάθε προμηθευτή.

Κοστολογικά στοιχεία
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Ομαδοποίηση των κοστολογικών στοιχείων.



Άμεση σύνδεση των κοστολογικών στοιχείων με τους λογαριασμούς της Αναλυτικής
Λογιστικής.



Ορισμός της μονάδας μέτρησης του κοστολογικού στοιχείου.



Το κοστολογικό στοιχείο υπολογίζεται: α) αναλογικά με την ποσότητα, β) είναι σταθερό.



Καθορισμός δυνατότητας μεταβολής ή όχι κάθε κοστολογικού στοιχείου.



Κατηγοριοποίηση κοστολογικών στοιχείων (άμεση εργασία ή Γ.Β.Ε).



Τα κοστολογικά στοιχεία καλύπτουν και την περίπτωση κοστολόγησης της Υπεργολαβίας
(Φασόν).

Φασεολόγια


Απεριόριστος αριθμός Φασεολόγιων.



Σύνδεση των Φασεολόγιων με τις Προδιαγραφές και τις Εντολές Παραγωγής.



Λεπτομερής ανάλυση των φάσεων που αποτελούν το Φασεολόγιο.



Ορισμός του χρόνου διάρκειας εκτέλεσης για την κάθε φάση.



Ποσοστό θεωρητικής φύρας για κάθε φασεολόγιο.



Διαχωρισμός της φύρας Set Up από τη θεωρητική φύρα παραγωγής.



Διάκριση της φύρας σε αναλογική–μεταβλητή.



Πλήρης καθορισμός των σχέσεων των διαφόρων φάσεων μεταξύ τους.



Οι υποστηριζόμενες σχέσεις είναι:
o
«Λήξη για έναρξη»: η επόμενη δεν μπορεί να αρχίσει αν δεν ολοκληρωθεί η
προηγούμενη
o



«Έναρξη για έναρξη»: η επόμενη μπορεί να αρχίσει και χωρίς να ολοκληρωθεί η
προηγούμενη.

Χρόνος υστέρησης μετά την ολοκλήρωση μιας φάσης.

Κέντρα εργασίας
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Κάθε Κέντρο Εργασίας μπορεί να αποτελείται από μηχανές ή εργαζόμενους.



Ομαδοποίηση των Κέντρων Εργασίας ανάλογα με την χρήση τους.



Διαχωρισμός των Κέντρων Εργασίας ανά εργοστάσιο παραγωγής.



Κάθε Κέντρο Εργασίας μπορεί να αποτελείται από πολλές ομοειδείς μονάδες.



Καθορισμός του χρόνου εργασίας (βάρδιες) για κάθε Κέντρο Εργασίας ξεχωριστά.



Καθορισμός του χρόνου προετοιμασίας (set up) των μηχανών.



Ξεχωριστό Εβδομαδιαίο Ημερολόγιο Παραγωγής για το κάθε κέντρο εργασίας.



Προγραμματισμός προληπτικής συντήρησης για την κάθε μονάδα του Κέντρου Εργασίας
ανεξάρτητα.



Άμεσος υπολογισμός πρότυπου κόστους παραγωγής για συγκεκριμένη χρονική περίοδο
προγραμματισμού παραγωγής βάσει του καθορισμένου πρότυπου κόστους ανά ώρα κάθε
Κέντρου Εργασίας.

Εντολές παραγωγής
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Δημιουργία εντολών παραγωγής χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη προδιαγραφής.



Αυτόματος υπολογισμός των συστατικών με μεταβολή της ποσότητας προδιαγραφής του
ετοίμου ή αντίστροφα, υπολογισμός της ποσότητας του ετοίμου από τα συστατικά.



Αυτόματος αναλογικός υπολογισμός στις εντολές παραγωγής σε χρώμα και μέγεθος.



Παρακολούθηση εντολών σε τρία στάδια:
o
Ανεκτέλεστη (δεν δεσμεύει υλικά).
o

Προγραμματισμένη (δεσμεύει Α' & Β' Ύλες).

o

Εκτελεσμένη (αναλώνει τα υλικά).



Επιλογή των αποθηκευτικών χώρων για το Έτοιμο και τις Α' & Β' Ύλες.



Ενημέρωση των αποθεμάτων του Ετοίμου και Α' & Β' Υλών με την εκτέλεση της εντολής.



Μεταβολή των κοστολογικών στοιχείων της προδιαγραφής ή της προσθήκης νέων.



Έλεγχος επάρκειας των Α' & Β' Υλών ανά αποθηκευτικό χώρο και παρτίδα.



Αυτόματη ή οριζόμενη από τον χρήστη δημιουργία παρτίδας Ετοίμου.



Αυτόματη κατανομή των διαφορών μεταξύ θεωρητικής & πραγματικής ανάλωσης Α' Υλών
σε όλες τις εντολές που τις χρησιμοποίησαν με δυνατότητα ορισμού των περιόδων.

MRP I (Σχεδιασμός απαιτήσεων υλικών)


Χρονικός προγραμματισμός απαιτήσεων σε πρώτες ύλες ή ημιέτοιμα προϊόντα (προς τα
πίσω) για την υλοποίηση των προγραμμάτων παραγωγής.



Δημιουργία δελτίου MRP, το οποίο αναφέρει τη δέσμευση υπαρχόντων αποθεμάτων και
τις απαιτούμενες ποσότητες Α' Υλών ανά χρονική περίοδο παραγωγής.



Καθορισμός ποσοτήτων προς παραγγελία ή παραγωγή και ομαδοποίηση τους, όπως
προκύπτει από το δελτίο MRP.



Αυτόματη δημιουργία παραγγελιών σε προμηθευτές για Α' Ύλες, υλικά συσκευασίας και
εμπορευμάτων, λαμβάνοντας υπόψιν την πολιτική εφοδιασμού του κάθε είδους.



Αυτόματη δημιουργία εντολών παραγωγής.

MRP II (Προγραμματισμός πόρων παραγωγής)
Με το MRP ΙΙ η επιχείρηση επιτυγχάνει τα εξής:
o
Μειώνει τις αιτίες καθυστέρησης μιας παραγγελίας λόγω έλλειψης των Α' & Β' Υλών
ή του προγραμματισμού παραγωγής με αποτέλεσμα να βελτιώνεται ουσιαστικά το
επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών.
o

Μειώνει το κεφάλαιο που δεσμεύεται σε αποθέματα Α' & Β' Υλών και ετοίμων,
εφαρμόζοντας τη μέθοδο εφοδιασμού Just in time.

o

Διαθέτει τις σωστές Α' Ύλες στο σωστό σημείο και τη χρονική στιγμή που
απαιτούνται.

o

Κατανέμει ισόποσα το φορτίο παραγωγής στα κέντρα εργασίας ώστε να
ελαχιστοποιηθούν οι υπερωρίες, οι χρόνοι setup (προετοιμασίας) και οι νεκροί
χρόνοι των μηχανών.

o

Ελέγχει πλήρως τη δυναμικότητα των μηχανών.

Στο MRP II σύστημα περιλαμβάνονται:
o
Κύριος Προγραμματισμός Παραγωγής (MPS): χρονικός προγραμματισμός της
ικανοποίησης των παραγγελιών πελατών/προβλέψεων (Forecast).
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o

Σχεδιασμός Απαιτήσεων Υλικών (ΜRP): επάρκεια σε αποθέματα των Α' & Β' Υλών για
την ικανοποίηση του Κύριου Προγραμματισμού Παραγωγής.

o

Σχεδιασμός Απαιτήσεων Δυναμικότητας (CRP): επάρκεια σε χρόνο και φορτίο κάθε
κέντρου εργασίας σε ημερήσια βάση.

Κύριο πρόγραμμα παραγωγής (Master Production Schedule)
Οι παραγγελίες πελατών, οι οποίες προέρχονται από το σύστημα παραγγελιών του
συστήματος ή από το σύστημα Προϋπολογισμών (Budget), δημιουργούν το Κύριο Πρόγραμμα
Παραγωγής (Master Production Schedule MPS). Αυτές είναι απαιτήσεις για τον
προγραμματισμό.
Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων αυτών μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:
o
αυτόματα από τα παραστατικά πελατών με καθορισμό κριτηρίων,
o

αυτόματα από τους προϋπολογισμούς με καθορισμό κριτηρίων,

o

άμεσα (manual) με καταχώριση σε σχετική οθόνη,

o

με Import στον σχετικό πίνακα απαιτήσεων.

Το MPS θεωρεί ότι η παραγωγή των απαιτήσεων είναι εφικτή όσον αφορά την επάρκεια σε Α'
& Β' Ύλες και τη δυναμικότητα των Κέντρων Εργασίας. Εξετάζει μόνο τη δυνατότητα
υλοποίησής τους μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο γίνεται ο
προγραμματισμός.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα «What-if Analysis» ώστε να εξασφαλίζεται η εξέταση πολλών
εναλλακτικών ΜPS σεναρίων και να ελέγχεται η δυνατότητα υλοποίησής τους μέσα σε
προγραμματισμένο χρονικό ορίζοντα. Το σύστημα επιτρέπει την τροποποίηση και τη
μετατροπή του MPS καθώς επίσης και την επέμβαση από τον χρήστη για την τελική
διαμόρφωση του προγράμματος παραγωγής. Το βέλτιστο MPS οριστικοποιείται και στη
συνέχεια τροφοδοτεί τα MRP & CRP.
Το κύριο πρόγραμμα παραγωγής υποστηρίζει τα εξής:

Διαχείριση αναγκών (παραγγελίες).
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Υποσύνολα παραγγελιών προς παραγωγή.



Παραμετρικό χρονικό ορίζοντα προγραμματισμού.



Ανασχεδιασμό προγράμματος παραγωγής.



Αποθήκευση σεναρίων και δυνατότητα επαναφοράς τους.



Έκδοση εντολών παραγωγής.



Έκδοση εντολών δέσμευσης πρώτων υλών.

Σχεδιασμός απαιτήσεων δυναμικότητας
Οι κύριες λειτουργίες του Σχεδιασμού Απαιτήσεων Δυναμικότητας παρατίθενται παρακάτω:

Προγραμματισμός για ένα πλήρες φορτίο, όπως προκύπτει από τις παραγγελίες πελατών
και τις προβλέψεις πωλήσεων από το σύστημα Προϋπολογισμών (Budget).
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Προγραμματισμός για το ακριβές φορτίο (από επίσημες παραγγελίες).



Προγραμματισμός του επαρκούς χρόνου για τη διαπίστωση του μελλοντικού φορτίου.

Εσωλογιστική κοστολόγηση
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Κοστολόγηση αποθεμάτων για τις αναλώσεις με όλες τις προβλεπόμενες από τον
Κ.Φ.Α.Σ. μεθόδους.



Κοστολόγηση πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων μέσω της διαδικασίας της φυσικής
απογραφής.



Κοστολόγηση σε οποιαδήποτε περίοδο επιλεχθεί (μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία,
ετήσια) ή οποιονδήποτε άλλο συνδυασμό περιόδων.



Κοστολογικοί συντελεστές επιμερισμού για κάθε συμπαράγωγο προϊόν.



Κοστολόγηση υποπροϊόντων με πρότυπο κόστος.



Επιμερισμός κοστολογικών
παραγωγής.



Κοστολόγηση για την περίοδο που θα επιλεχθεί βάσει του δένδρου των προδιαγραφών
(κοστολογούνται πρώτα τα ημιέτοιμα και στη συνέχεια τα έτοιμα).



Αυτόματη δημιουργία παραστατικών κόστους παραγωγής και κόστους αναλώσεων στην
αποθήκη.



Αυτόματη δημιουργία άρθρων καταμερισμού, κόστους πρώτων υλών και κόστους
παραγωγής στην Αναλυτική Λογιστική.



Δυνατότητα ακύρωσης και επανυπολογισμού για έλεγχο χωρίς περιορισμούς.



Εκτύπωση Βιβλίου Παραγωγής – Κοστολογίου.

στοιχείων

με

συντελεστές

βαρύτητας

κατ’

εντολή

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
(CRM)
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Διακεκριμένη αναλυτική παρακολούθηση ενεργειών πωλήσεων και marketing.



Τήρηση αναλυτικών στοιχείων υποψήφιων πελατών με αυτόματη δημιουργία πελάτη
ERP κατά την καταχώριση της πρώτης παραγγελίας.



Άμεση προβολή πλήρους οικονομικής εικόνας πελατών ERP.



Προβολή προτιμήσεων (σε είδη και υπηρεσίες) πελατών βάσει του ιστορικού των
παραγγελιών τους.



Καταγραφή όλων των επαφών ενός πελάτη με αυτόματη προβολή σε μορφή
οργανογράμματος βάσει καταγεγραμμένης ιεραρχίας.



Τήρηση αναλυτικών στοιχείων επαφών και ανεξάρτητα από τον πελάτη.



Εύχρηστο συνοπτικό
υπενθυμίσεων.



Αναλυτική παρακολούθηση σχολίων και παραπόνων πελατών, καταγεγραμμένα άμεσα ή
έμμεσα μέσω ενεργειών και επαφών.



Συσχετισμός εγγράφων οποιουδήποτε τύπου, με πελάτη, συγκεκριμένη ενέργεια ή
επαφή.



Πολλαπλός χαρακτηρισμός ενεργειών ως προς τον τύπο, την προτεραιότητα, την
κατάσταση κλπ.



Παρακολούθηση προβλεπόμενων και πραγματικών χρόνων έναρξης και λήξης ενεργειών
με αυτόματο υπολογισμό διάρκειας και αποκλίσεων.

και

αμφίδρομο

ημερολόγιο

καταγραφής

ενεργειών

και
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Αποστολή δυναμικά διαμορφωμένων κειμένων με email, SMS και fax, άμεσα ή με
χρονοπρογραμματισμό.



Δημιουργία πρότυπων ενεργειών για γρήγορη καταχώριση



Συσχετισμός ενεργειών με συγκεκριμένα είδη (παρτίδες, serial number) ή κατηγορίες
ειδών (κατηγορία, ομάδα, υποομάδα κλπ).



Συσχετισμός ενεργειών με συγκεκριμένες υπηρεσίες ή κατηγορίες υπηρεσιών.



Συσχετισμός ενεργειών με συγκεκριμένο φάκελο υπηρεσιών, δελτίο εγγύησης, ραντεβού
κλπ.



Συσχετισμός ενεργειών με συγκεκριμένο έργο με προϋπολογιστικά και απολογιστικά
κόστη.



Δημιουργία σχετικών ενεργειών με απεριόριστο βάθος και πλήθος σε κάθε επίπεδο.
Προβλέπεται δενδροειδής γραφική απεικόνιση όλων των συσχετισμένων μεταξύ τους
ενεργειών.



Άμεση δημιουργία ευκαιριών, προσφορών και παραγγελιών πώλησης (ειδών και
υπηρεσιών) μέσα από μία ενέργεια.



Διάκριση ευκαιριών, προσφορών και παραγγελιών σε ανοιχτές, τροποποιημένες,
μετετρεμμένες ή χαμένες.



Καταχώριση ευκαιριών και προσφορών σε υποψήφιους πελάτες για είδη από λίστα ειδών
χωρίς αυτά να αποτελούν είδη της επιχείρησης. Τα είδη αυτά θα ανοιχτούν αυτόματα
στην αποθήκη κατά την καταχώριση της πρώτης παραγγελίας που τα περιλαμβάνει.



Δημιουργία καταλόγων πελατών και σεναρίων (καμπάνιες) με τη χρήση πολλαπλών και
συνδυαστικών κριτηρίων για χρήση σε μαζικές αποστολές (e-mail, SMS, επιστολές, fax)
και σε μαζική δημιουργία απλών και διαδοχικών ενεργειών.



Διαχείριση εορτολογίου και αυτόματη αποστολή ευχετηρίων μηνυμάτων (e-mail,
επιστολή, SMS, fax).
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Αμφίδρομος συγχρονισμός ενεργειών, συναντήσεων και επαφών με το MS-Outlook.



Πλήρες σετ εκτυπώσεων πελατών/επαφών, πωλήσεων και marketing.



CRM Analytics βασισμένο στο Qlikview engine.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ASTERISK
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Πλήρης καταγραφή εισερχόμενων, εξερχόμενων και εσωτερικών κλήσεων με τη
δυνατότητα σχολιασμού της κάθε κλήσης.



Ταχύτατη αναγνώριση εισερχόμενων κλήσεων, έστω και αν ο αριθμός αντιστοιχεί σε
περισσότερες από μία οντότητες συναλλασσόμενου (π.χ. πελάτη και προμηθευτή) με τη
δυνατότητα προβολής των πλήρων στοιχείων του καλούντος.



Άμεση καταχώριση παραγγελιών και ενεργειών κατά την εξέλιξη μιας εισερχόμενης
κλήσης με τα στοιχεία του καλούντος.



Ενεργοποίηση του χαρακτηριστικού «κλήση σε αναμονή» για διαχείριση πολλαπλών
εισερχόμενων κλήσεων.



Προώθηση κλήσεων σε εσωτερικούς αριθμούς.



Εξερχόμενες κλήσεις μέσω εύχρηστης οθόνης άμεσου εντοπισμού συναλλασσόμενου,
ανεξαρτήτως οντότητας ERP, στην οποία είναι καταγεγραμμένος (π.χ. πελάτης,
προμηθευτής, επαφή, τράπεζα κλπ).



Πραγματοποίηση εξερχομένων κλήσεων άμεσα από οποιονδήποτε καταγεγραμμένο
τηλεφωνικό αριθμό στο ERP.



Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων με όλα τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας της
προώθησης κλήσης.



Τήρηση και χρήση λοιπών, μη καταγεγραμμένων στο ERP, επαφών.
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Προγραμματισμός εξερχομένων κλήσεων με υπενθύμιση μέσω του myOutlook.



Εύχρηστη κονσόλα αναλυτικής προβολής όλων των κλήσεων (εισερχομένων,
εξερχομένων, προωθημένων και εσωτερικών) που καταγράφηκαν με τη δυνατότητα
άμεσης κλήσης μη ολοκληρωμένων εισερχομένων και εξερχομένων αριθμών.
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Μαζί με την προώθηση μιας κλήσης μπορούν να προωθηθούν και όποιες άλλες
πληροφορίες είναι ενεργές στην επιφάνεια εργασίας του ERP εκείνη τη στιγμή (π.χ. μία
παραγγελία, μία εκτύπωση, μία προβολή κλπ). Οι αντίστοιχες πληροφορίες θα
εμφανιστούν αυτόματα στην οθόνη του λήπτη της κλήσης.



Σειρά πληροφοριακών και στατιστικών εκτυπώσεων.

MOBILE ATLANTIS


Η εφαρμογή λαμβάνει online δεδομένα από το ERP μέσω του Web Service και προβάλλει
τις πληροφορίες σε smartphones και tablet με λειτουργικό σύστημα Android.



Η ανάλυση πωλήσεων παρουσιάζει το σύνολο των πωλήσεων της επιχείρησης για
διάφορα χρονικά διαστήματα (μήνες, τρίμηνα, εξάμηνα) με διάφορες ταξινομήσεις και
ομαδοποιήσεις, με αριθμητική ή γραφική απεικόνιση. Αναλυτικότερα, παρέχει την
παρακάτω λειτουργικότητα:
o
Πωλήσεις τελευταίου ημερολογιακού 12μήνου με τη δυνατότητα drill σε ημερήσιες
πωλήσεις μήνα.
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o

Μηνιαίες πωλήσεις οικονομικής χρήσης με τη δυνατότητα drill σε ημερήσιες
πωλήσεις μήνα.

o

Πωλήσεις τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών.

o

Πωλήσεις κατά κατηγορία είδους, κατά γεωγραφική περιοχή, κατά πωλητή με τη
δυνατότητα drill σε ημερήσιες πωλήσεις μήνα.

o

Πωλήσεις των 10 καλύτερων ειδών, 10 καλύτερων πελατών.

o

Ανάλυση εκκρεμών παραγγελιών.

Η ενότητα «Οι πελάτες μου» προορίζεται για τους πωλητές μιας επιχείρησης για την
online ενημέρωσή τους σχετικά με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που θα
διευκολύνουν την οργάνωση συναντήσεων με το πελατολόγιου τους. Αναλυτικότερα, η
ενότητα παρέχει την παρακάτω λειτουργικότητα:
o
προβολή του γενικού πελατολογίου του πωλητή ή του καταλόγου των πελατών του
για προγραμματισμένη επίσκεψη,
o

εμφάνιση των βασικών και των οικονομικών στοιχείων του πελάτη,

o
o

προβολή των εκκρεμών παραγγελιών και των ανεξόφλητων παραστατικών,
προβολή όλων των ενεργειών του CRM,

o

καταχώριση παραγγελίας και είσπραξης.
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Η ενότητα «Οι εκκρεμότητές μου» είναι το κινητό σημειωματάριο του κάθε στελέχους
μιας επιχείρησης που χρησιμοποιεί το ATLANTIS CRM για να τηρεί και να παρακολουθεί
αναλυτικά την πορεία των θεμάτων (ενεργειών) που τού έχουν ανατεθεί.



Η ανάλυση εισπράξεων/πληρωμών παρουσιάζει τις ταμειακές συναλλαγές μιας
επιχείρησης για διάφορα χρονικά διαστήματα (μήνες, τρίμηνα, εξάμηνα) με διάφορες
ταξινομήσεις και ομαδοποιήσεις, με αριθμητική ή γραφική απεικόνιση. Αναλυτικότερα,
παρέχει την παρακάτω λειτουργικότητα:
o

οικονομική εικόνα επιχείρησης, η οποία προβάλλει το υπόλοιπο ταμείου, το ύψος
των εκκρεμών αξιόγραφων, τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών και τα
ανοιχτά υπόλοιπα πελατών/προμηθευτών,

o

ημερήσιες εισπράξεις και πληρωμές σε μετρητά και σε επιταγές,

o

εισπράξεις και πληρωμές των τελευταίων 30 ημερών,

o

ανάλυση ανοιχτών υπολοίπων πελατών/προμηθευτών.

E-COMMERCE/MOBILE COMMERCE
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Δυνατότητα εμφάνισης του προϊόντος με πολλές φωτογραφίες, video και σε προβολή
360° view.



Διαχείριση προϊόντων σε Χρώμα – μέγεθος.
o
Έλεγχος υπολοίπου σε χρώμα - μέγεθος από ένα ή περισσότερους αποθηκευτικούς
χώρους.
o

Δυνατότητα διαφορετικών τιμών πώλησης ανά χρώμα και μέγεθος.

o

Δυνατότητα διαφορετικών τιμών πώλησης σε είδη προσφοράς ανά χρώμα και
μέγεθος.

o

Δυνατότητα εμφάνισης πολλών φωτογραφιών του προϊόντος ανά χρώμα.



Παρουσίαση Look Book και Total Look (Συνθέσεις).



Παρουσίαση προϊόντων σε καταλόγους (Flipping Book) και δυνατότητα αγοράς απευθείας
από τον κατάλογο.



Επικοινωνία με Social Media (Facebook, Google Plus, Twitter, Instagram, Pinterest, You
tube κλπ).



Εγγραφή πελατών σε e-mail για αποστολή ενημερωτικών Newsletter.



Διαχείριση του καλαθιού και ολοκλήρωση της παραγγελίας σε λίγα και απλά βήματα.



Ασφάλεια συναλλαγών μέσα από το περιβάλλον όλων των τραπεζών και του Paypal.
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On Line σύνδεση με το E.R.P.
o
On Line έλεγχος της διαθεσιμότητας του υπολοίπου των προϊόντων.
o

On Line ενημέρωση του site με τις αλλαγές στα προϊόντα.

o

On Line ενημέρωση των στοιχείων των πελατών με την καταχώρηση της
παραγγελίας τους.

o

On Line καταχώρηση των παραγγελιών, από το e-shop στο E.R.P.

o

On Line ενημέρωση όλων των οικονομικών στοιχείων (πιστωτικές κάρτες, κόστος
αντικαταβολής, κόστος μεταφορικών κ.α.), από το e-shop στο E.R.P.

o

On Line ενημέρωση και παρακολούθηση του status της παραγγελίας.

o

On Line ενημέρωση και παρακολούθηση της καρτέλας πελάτη για τους πελάτες
χοντρικής (B2B).

o

On Line έλεγχος και εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας για τους
πελάτες χονδρικής (B2B).

Mobile E-Commerce, σχεδιασμένο αποκλειστικά για Smartphones και Τablets. Καλύπτει
όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά του E-Commerce και:
o
Είναι γραμμένο σε HTML5.
o

Λειτουργεί σε οποιαδήποτε συσκευή με λειτουργικό σύστημα (iOS, Android,
Windows Phone, Blackberry).

o

Λειτουργεί σε όλους τους γνωστούς Internet Browser.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ CUSTOMIZATION
Form customization
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Μετακίνηση πεδίων/ενοτήτων (tabs).



Μετονομασία πεδίων/ενοτήτων (tabs).



Απόκρυψη πεδίων/ενοτήτων (tabs).



Αλλαγή ταξινόμησης πεδίων/ενοτήτων (tabs).



Προσθήκη πεδίων χρήστη (custom tables-fields)/ενοτήτων (tabs).



Δημιουργία νέων (custom) φορμών με απολύτως συμβατό look & feel.



Selector customization με την προσθήκη νέων πεδίων και φίλτρων αναζήτησης.



Δυνατότητα τροποποίησης των μενού της εφαρμογής.

Browser customization
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Αλλαγή τίτλων και μεγεθών των στηλών.



Αλλαγή ταξινόμησης και ομαδοποίησης των πεδίων.



Προσθήκη νέων πεδίων (standard ή user defined).



Ορισμός/τροποποίηση των φίλτρων αναζήτησης.



Αλλαγή/τροποποίηση του αρχικού ερωτήματος (query) επιλογής των δεδομένων.

Report customization
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Αλλαγή των τίτλων των στηλών.



Αλλαγή των χαρακτηριστικών των στηλών.



Απόκρυψη των στηλών.



Προσθήκη νέων στηλών (standard ATLANTIS fields/custom fields).



Πράξεις μεταξύ των στηλών.



Απόκρυψη συγκεκριμένων φίλτρων.



Προσθήκη νέων φίλτρων.



Σύνδεση εκτυπώσεων με άλλες εκτυπώσεις (απεριόριστες) σε επίπεδο γραμμής
εκτύπωσης.



Δημιουργία πολλαπλών, τροποποιημένων κατά το δοκούν, εκτυπώσεων (customized)
από μία αρχική standard εκτύπωση.

Report/Data cube generator


Basic Report Generator με διαδικασίες drag & drop για χρήστες χωρίς προγραμματιστικές
γνώσεις.



Advanced Report Generator για τη δημιουργία πολύπλοκων καταστάσεων πολλαπλών
επιπέδων.



Data Cube Generator για τη δημιουργία προβολών στοιχείων και online/in memory
analysis.

Event level customization


Visual Basic Script.



Dynamic Link Libraries.



Stored procedures.

Schema customization


Δημιουργία νέων πεδίων στους standard πίνακες του ATLANTIS.



Δημιουργία νέων πινάκων, διαθέσιμων μαζί με τους standard πίνακες του ATLANTIS.



Δημιουργία νέων ευρετηρίων (indexes) και περιορισμών ακεραιότητας (integrity
constraints).

Data import
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Import Script Language για μαζική εισαγωγή δεδομένων από data sources πολλαπλών
τύπων (Ascii, Excel, RDBMS tables, XML).



Κατά τη μαζική εισαγωγή δεδομένων ισχύουν όλοι οι αυτοματισμοί, οι έλεγχοι και οι
περιορισμοί που ισχύουν και κατά τη μεμονωμένη εισαγωγή δεδομένων μέσα από το
ATLANTIS.

Basic scripting language


Σε κάθε οθόνη εισαγωγής στοιχείων το ALTEC ATLANTIS ERP δίνει τη δυνατότητα χρήσης
της UBS. Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα ορισμού επιπρόσθετων λειτουργιών και χρήσης
των objects του ALTEC ATLANTIS ERP.



Έλεγχος εισαγωγής στοιχείων με τη δυνατότητα ενεργοποίησης συγκεκριμένων τιμών.



Αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων βάσει ορισμένων κύριων δεδομένων.



Δυνατότητα ελέγχου όλων των βασικών και των extra (οριζόμενων από τον χρήστη)
πινάκων του ALTEC ATLANTIS ERP.



Προσθήκη επιπλέον λογικών συνθηκών για ορθή και ολοκληρωμένη λειτουργία.



Δυνατότητα μεταφοράς οποιωνδήποτε στοιχείων σε αρχεία κειμένου.



Έλεγχος σε επίπεδο φόρμας λειτουργίας, καταχώρισης στοιχείων και μεταφοράς
στοιχείων στη βάση δεδομένων.



Εκτέλεση εντολών SQL στη βάση δεδομένων.



Διάβασμα πινάκων στη μνήμη για ταχύτερη επεξεργασία.

Επικοινωνία με άλλα προγράμματα
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Web Service: Άντληση στοιχείων και καταχώριση δεδομένων σε οποιαδήποτε standard ή
custom οντότητα του ATLANTIS. Ισχύουν όλοι οι αυτοματισμοί, οι έλεγχοι και οι
περιορισμοί που ισχύουν και κατά τη μεμονωμένη εισαγωγή δεδομένων στις αντίστοιχες
οντότητες μέσα από το ATLANTIS.



Server Service: Λειτουργεί σε περιβάλλον τοπικού δικτύου, χωρίς να απαιτείται web
server και ισχύουν όλα όσα ισχύουν και για το Web Service.

Σελίδα 81

