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Σελίδα 2

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Πελάτες


Κωδικοί αλφαριθμητικοί, πλήρως οριζόμενοι από μάσκα με μέγιστο μήκος 15 χαρακτήρων
και δυνατότητα μεταβολής τους οποιαδήποτε στιγμή της χρήσης.



Κωδικός Συσχέτισης Πελατών μέγιστου μήκους 15 χαρακτήρων. Δυνατότητα προβολής
συγκεντρωτικών οικονομικών στοιχείων βάσει Κωδικού Συσχέτισης.



Έλεγχος ορθότητας Α.Φ.Μ. κατά την εισαγωγή νέων πελατών, καθώς και δυνατότητα
ανάκτησης στοιχείων Α.Φ.Μ. (για μη φυσικά πρόσωπα) από το μητρώο TAXIS, με χρήση
της διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) που έχει θέσει σε λειτουργία η Γ.Γ.Π.Σ.



Αρχεία σχετικών πληροφοριών π.χ. υποκαταστημάτων, υπεύθυνων προσώπων, σχολίων
– παρατηρήσεων με αναλυτικά στοιχεία ανά πελάτη και με δυνατότητα άμεσης
προσπέλασης κατά την τιμολόγηση και την παραγγελιοληψία.



Δυνατότητα σύνδεσης και διαχείρισης 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.



Δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος και προβολής ιστοσελίδας (Web page)
του πελάτη (εφόσον υπάρχει σύνδεση με το Internet).



Δυνατότητα ένταξης κάθε πελάτη σε περιοχή τιμοκαταλόγου που σε συνδυασμό με τους
τιμοκαταλόγους των ειδών αποθήκης (και με ή χωρίς κλιμάκωση ποσοτήτων),
διαμορφώνουν το ποσοστό έκπτωσης (ή την τιμή) κατά την τιμολόγηση και την
παραγγελιοληψία.



Πλήρως οριζόμενος κατάλογος τιμών και εκπτώσεων ανά πελάτη και είδος.



Δυνατότητα διαχείρισης έως και δύο τύπων επιβαρύνσεων (ξεχωριστά ανά πελάτη) κατά
τη διαδικασία της τιμολόγησης.



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



Ενεργοποίηση και παρακολούθηση των κερδισμένων και εξαργυρωμένων πόντων ανά
πελάτη.



Ελεύθερα πεδία οριζόμενα από το χρήστη (κείμενα, ημερομηνίες, πίνακες και αριθμοί),
καθώς και με προγραμματιζόμενη ενημέρωση από κινήσεις (αθροιστές) για κάθε πελάτη.



Πλήρης ανάλυση οικονομικών πληροφοριών και αριθμοδεικτών (υπόλοιπα, εκκρεμή και
διαμαρτυρημένα αξιόγραφα, συνολικό άνοιγμα, υπέρβαση ορίου πίστωσης, ενηλικιώσεις
υπολοίπων και αξιογράφων, μηνιαία στοιχεία χρεώσεων, πιστώσεων και τζίρου, μέσος
χρόνος αποπληρωμής, μέση ηλικία υπολοίπου, σύγκριση με προηγούμενη χρήση και με
προϋπολογισμό κλπ).
Δυνατότητα πλήρως οριζόμενης γραφικής απεικόνισης χρεοπίστωσης και τζίρου ανά
μήνα, τρέχουσας – προηγούμενης χρήσης και προϋπολογισμού (στοιχεία απεικόνισης,
είδος γραφήματος κλπ).
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Πλήρης παρακολούθηση χρηματοπιστωτικής πολιτικής έναντι υπολοίπου (balance
forward) είτε έναντι συγκεκριμένων χρεώσεων (open item).
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Δυνατότητα επεξεργασίας και παρουσίασης της ABC ανάλυσης των πελατών (αναλυτικά,
κατά κατηγορία, διάγραμμα Pareto κλπ).



Δυνατότητα εκτύπωσης πρόσθετων -πλήρως οριζόμενων από τον χρήστη- ημερολογίων
πελατών (Πωλήσεων, Εισπράξεων, Επιστροφών κλπ).



Δυνατότητα εκτύπωσης εκκρεμών κινήσεων (ακάλυπτων παραστατικών) των πελατών.



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



Παρακολούθηση, υπολογισμός και αυτόματη δημιουργία κινήσεων συναλλαγματικών
διαφορών.



Δυνατότητα ελέγχου της υπέρβασης του πλαφόν κάθε πελάτη κατά την τιμολόγηση.



Πληθώρα έτοιμων πληροφοριακών, λογιστικών (ισοζύγια, καρτέλες, μηνιαία κίνηση κλπ)
και στατιστικών (μη κινηθέντες πελάτες, τόκοι – καθυστερήσεις, συγκρίσεις με
προηγούμενη χρήση, συγκρίσεις και ποσοστό απόκλισης πραγματοποιηθέντων προϋπολογισθέντων τζίρων κλπ).



Άμεση δημιουργία των αρχείων xml με τις καταστάσεις ΜΥΦ και διαχείριση των
ηλεκτρονικών υποβολών τους μέσα από την εφαρμογή.



Αυτόματη δημιουργία κινήσεων χρεοπίστωσης αντιπροσώπων.

Προμηθευτές
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Κωδικοί αλφαριθμητικοί, πλήρως οριζόμενοι από μάσκα με μέγιστο μήκος 15 χαρακτήρων
και δυνατότητα μεταβολής τους οποιαδήποτε στιγμή της χρήσης.



Κωδικός Συσχέτισης Προμηθευτών μέγιστου μήκους 15 χαρακτήρων. Δυνατότητα
προβολής συγκεντρωτικών οικονομικών στοιχείων βάσει Κωδικού Συσχέτισης.



Έλεγχος ορθότητας Α.Φ.Μ. κατά την εισαγωγή νέων προμηθευτών καθώς και δυνατότητα
ανάκτησης στοιχείων Α.Φ.Μ. (για μη φυσικά πρόσωπα) από το μητρώο TAXIS με χρήση
της διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) που έχει θέσει σε λειτουργία η Γ.Γ.Π.Σ.



Αρχεία σχετικών πληροφοριών π.χ. υποκαταστημάτων, υπεύθυνων προσώπων, σχολίων
– παρατηρήσεων με αναλυτικά στοιχεία ανά προμηθευτή και με δυνατότητα άμεσης
προσπέλασης κατά την τιμολόγηση και την παραγγελιοδοσία.



Δυνατότητα σύνδεσης και διαχείρισης 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.



Δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος και προβολής ιστοσελίδας (Web page)
του προμηθευτή (εφόσον υπάρχει σύνδεση με το Internet).



Πλήρως οριζόμενος κατάλογος τιμών και εκπτώσεων ανά προμηθευτή και είδος.



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



Ελεύθερα πεδία οριζόμενα από το χρήστη (κείμενα, ημερομηνίες, πίνακες και αριθμοί),
αλλά και με προγραμματιζόμενη ενημέρωση από κινήσεις (αθροιστές) για κάθε
προμηθευτή.



Πλήρης ανάλυση οικονομικών πληροφοριών και αριθμοδεικτών (υπόλοιπα, εκκρεμή και
διαμαρτυρημένα αξιόγραφα, συνολικό άνοιγμα, υπέρβαση ορίου πίστωσης, ενηλικιώσεις
υπολοίπων και αξιογράφων, μηνιαία στοιχεία χρεώσεων, πιστώσεων και τζίρου, μέσος
χρόνος αποπληρωμής, μέση ηλικία υπολοίπου, σύγκριση με προηγούμενη χρήση και με
προϋπολογισμό κλπ).



Δυνατότητα πλήρως οριζόμενης γραφικής απεικόνισης χρεοπίστωσης και τζίρου ανά
μήνα, τρέχουσας – προηγούμενης χρήσης και προϋπολογισμού (στοιχεία απεικόνισης,
είδος γραφήματος κλπ).



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



Δυνατότητα εκτύπωσης πρόσθετων -πλήρως οριζόμενων από το χρήστη- ημερολογίων
προμηθευτών (Αγορών, Πληρωμών, Επιστροφών κλπ).



Δυνατότητα εκτύπωσης
προμηθευτών.



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

εκκρεμών

κινήσεων

(ακάλυπτων

παραστατικών)

των
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Παρακολούθηση, υπολογισμός και αυτόματη δημιουργία κινήσεων συναλλαγματικών
διαφορών.



Πληθώρα έτοιμων πληροφοριακών, λογιστικών (ισοζύγια, καρτέλες, μηνιαία κίνηση κλπ)
και στατιστικών (συγκρίσεις με προηγούμενη χρήση, συγκρίσεις και ποσοστό απόκλισης
πραγματοποιηθέντων - προϋπολογισθέντων τζίρων κλπ).



Άμεση δημιουργία των αρχείων xml με τις καταστάσεις ΜΥΦ και διαχείριση των
ηλεκτρονικών υποβολών τους μέσα από την εφαρμογή.

Αξιόγραφα
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Διαχείριση εισπρακτέων και
λογαριασμών και τρίτων).



Ελεύθερος σχεδιασμός οποιουδήποτε είδους αξιόγραφου.



Παρακολούθηση των κινήσεων αξιόγραφων, μερικών εξοφλήσεων, χαρτοφυλακίων και
δυνατότητα (μη υποχρεωτικής) online σύνδεσης με το κύκλωμα της Γενικής Λογιστικής.



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



Άμεση ανεύρεση αξιογράφου ή ομάδων αξιογράφων με συνδυασμό πληθώρας πεδίων.



Μαζικές εργασίες έκδοσης, εκτύπωσης, εξόφλησης και μεταβολής αξιογράφων.



Ημερολόγιο αξιογράφων με απεικόνιση σε επίπεδο εβδομάδας, μήνα ή έτους και σύστημα
υπενθυμίσεων για τα αξιόγραφα που λήγουν σήμερα.



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 ελέγχου και
χρηματοροών, βιβλίο εισπρακτέων και πληρωτέων, ημερολόγια κλπ).



Διαχείριση πινακίων αξιόγραφων.



Ανοικτός σχεδιασμός κινήσεων αξιογράφων που καλύπτει όλα τα πιθανά στάδια
μετάβασης ενός αξιόγραφου (εξοφλήσεις, μεταβιβάσεις, διαμαρτυρήσεις κλπ).

πληρωτέων

αξιόγραφων

(πελατών,

προμηθευτών,

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



Πλήρως οριζόμενοι κωδικοί έως 25 ψηφίων.



Ελεύθερη ανάπτυξη λογαριασμών με δυνατότητα διαφορετικού βαθμού ανάλυσης ανά
ομάδα.



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



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



Πλήρης ανάλυση οικονομικών πληροφοριών (μηνιαία στοιχεία χρεώσεων, πιστώσεων και
υπολοίπων, σύγκριση με προηγούμενη χρήση και με προϋπολογισμό κλπ).



Δυνατότητα αυτόματης αρίθμησης των εγγραφών.



Δυνατότητα καθορισμού των στηλών της εργασίας καταχώρισης άρθρων λογιστικής, ανά
κωδικό κίνησης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης.



Δυνατότητα χρήσης αυτοματοποιημένων (προτύπων) άρθρων για την ταχύτερη
καταχώριση τυποποιημένων εγγραφών.



Αυτόματος ισοσκελισμός άρθρου τη στιγμή της καταχώρισης εγγραφών με ένα πλήκτρο.
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Ενημέρωση με μία μόνο εγγραφή (άρθρο) σε περιπτώσεις πωλήσεων, αγορών και
δαπανών τοις μετρητοίς (αυτόματη δημιουργία της ταμιακής εγγραφής εξόφλησης).



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,
παραστατικό, ημερολόγιο και αριθμό άρθρου.



Πλήρης σειρά λογιστικών εκτυπώσεων (Υπόλοιπα Λογαριασμών, Καταστάσεις Ελέγχου,
Ημερολόγια, Γενικά - Αναλυτικά καθολικά, Ισοζύγια κλπ).



Παρακολούθηση της φορολογικής αναμόρφωσης των δαπανών σε επίπεδο λογαριασμών
και αναλυτικών εγγραφών.



Ενημέρωση της ειδικής εφαρμογής για την εκτύπωση και την υποβολή φορολογικών
εντύπων του Υπουργείου Οικονομικών (Φ.Π.Α. Περιοδική, Εκκαθαριστική, Ε20/Ε21).



Πλήρης υποστήριξη προϋπολογιστικών κινήσεων με διπλογραφική μέθοδο. Εκτεταμένες
στατιστικές συγκρίσεις μεταξύ προϋπολογισθέντων και απολογιστικών οικονομικών
μεγεθών.



Ελεύθερος σχεδιασμός λογιστικών κινήσεων, ημερολογίων και καταστάσεων ελέγχου.



Δυνατότητα μεταφοράς
κατασκευαστών.



Δυνατότητα παρακολούθησης λογαριασμών υποκαταστημάτων.



Δυνατότητα εκτύπωσης καρτελών και ημερολογίων αντισυμβαλλομένων.



Δυνατότητα καταχώρισης ανισοσκέλιστων άρθρων για άρθρα που αποτελούνται από
πολλές γραμμές.



Πλήρης διαχείριση προϋπολογισμών με δυνατότητα σύγκρισης και ποσοστών απόκλισης
προϋπολογισθέντων – πραγματοποιηθέντων.

εγγραφών

και

δεδομένων

από

προγράμματα

τρίτων

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.



Αυτόματη δημιουργία άρθρων Αναλυτικής Λογιστικής από εγγραφές της Γενικής
Λογιστικής.



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



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



Δυνατότητα απευθείας καταχώρισης εγγραφών.



Δυνατότητα μεταβολής της κατανομής (ποσοστών, ποσών ή και λογαριασμών Αναλυτικής)
τη στιγμή της καταχώρισης των εγγραφών της Γενικής Λογιστικής.



Δυνατότητα πλήρους διαχωρισμού των εργασιών της Αναλυτικής Λογιστικής από τη
Γενική Λογιστική.



Αυτοματοποιημένες εργασίες ανεύρεσης ελλιπών αναλύσεων σε εγγραφές «προς
κατανομή» της Γενικής Λογιστικής.



Ολοκληρωμένη σειρά εκτυπώσεων όπως: εκτύπωση ανάλυσης λογαριασμών, φύλλα
μερισμού γενικών και αναλυτικών λογαριασμών κλπ.



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



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

Πάγια
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Αναλυτική τήρηση πληροφοριών για κάθε πάγιο με παρακολούθηση κατηγοριών,
τμημάτων, θέσεων 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 αποσβέσεις.



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



Αναλυτική τήρηση αποσβέσεων παρελθουσών χρήσεων.



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



Πολλαπλοί συντελεστές αποσβέσεων.



Παρακολούθηση επιχορηγήσεων παγίων.



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

Προϋπολογισμοί
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Κατάρτιση προϋπολογισμών πωλήσεων και αγορών, δύο διαστάσεων οριζόμενων από τον
χρήστη.



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



Δημιουργία προϋπολογισθέντων δεδομένων.



Ενημέρωση πραγματικών δεδομένων.



Δυνατότητα επεξεργασίας των δημιουργηθέντων προϋπολογισμών.



Δυνατότητα προβολής των αποτελεσμάτων των προϋπολογισμών αναλυτικά ή με τη
χρήση γραφικών.



Εκτυπώσεις με τα αποτελέσματα ανά προϋπολογισμό πωλήσεων ή αγορών.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Αποθήκη
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Δυνατότητα παραμετρικού ορισμού αλφαριθμητικών κωδικών με μέγιστο μήκος 15
ψηφίων και δυνατότητα μεταβολής τους οποιαδήποτε στιγμή κατά τη χρήση.



Βοηθητικός κωδικός μήκους 25 ψηφίων.



Δυνατότητα διαχείρισης απεριόριστων διαφορετικών (εναλλακτικών) κωδικών ανά είδος.



Πρόσθετος κωδικός συσχέτισης, 15 ψηφίων, για την παρακολούθηση ομάδων ειδών.
Δυνατότητα έκδοσης ενιαίας καρτέλας από διαφορετικούς κωδικούς και πλήρης σειρά
συγκεντρωτικών καταστάσεων κατά κωδικό συσχέτισης.



Δυνατότητα καθορισμού δύο μονάδων μέτρησης ανά είδος με καθοριζόμενη από το
χρήστη συσχέτιση μεταξύ τους. Ολοκληρωμένη διαχείριση διαστάσεων (μήκος, πλάτος,
ύψος ή και άλλων ειδικών συντελεστών).



Τήρηση τιμών αγοράς και πώλησης σε ξένο νόμισμα.



Αναλυτική τήρηση της κωδικοποίησης ανά προμηθευτή και είδος με δυνατότητα
αναζήτησης με αυτούς τους κωδικούς κατά την καταχώριση παραστατικών αγορών.



Δυνατότητα ένταξης των ειδών σε τιμοκαταλόγους, που σε συνδυασμό με τις περιοχές
τιμοκαταλόγων των πελατών (και με ή χωρίς κλιμάκωση ποσοτήτων), διαμορφώνουν το
ποσοστό έκπτωσης (ή την τιμή) κατά την τιμολόγηση και την παραγγελιοληψία.



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 διαφορετικού τρόπους ή και
από εξωτερικό αρχείο.
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Δυνατότητα καταχώρισης ελεύθερου κειμένου ανά είδος.



Ανεξάρτητη ή και ενοποιημένη διαχείριση μέχρι 180 αποθηκευτικών χώρων.



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



Ολοκληρωμένη διαχείριση σύνθετων ειδών (Set).



Αυτοματοποιημένες διαδικασίες σύνθεσης προϊόντων (μαζική, κατά είδος, κατά την
τιμολόγηση κλπ).



Διαχείριση παρτίδων κατά είδος με δυνατότητα παρακολούθησης 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).



Διαχείριση ειδικών επιβαρύνσεων - φόρων ανά είδος.



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



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



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



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



Επτά τρόποι αποτίμησης αποθεμάτων με αυτόματο υπολογισμό και προβολή των
αντίστοιχων τιμών (Τελευταία Τιμή, Μέση Σταθμική Τιμή, Μέση Μηνιαία, Κυλιόμενη Μέση,
FIFO, LIFO και Πρότυπου κατά μονάδα κόστους).



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



Αυτόματος υπολογισμός πληθώρας αριθμοδεικτών για κάθε είδος όπως: μέσο markup,
μικτό κέρδος, απόσβεση (ROI), κυκλοφοριακή ταχύτητα, μέσος χρόνος αποθήκευσης,
μέση ηλικία αποθέματος κλπ.



Κατάσταση μη κινηθέντων ειδών σε οποιοδήποτε ημερολογιακό διάστημα ζητηθεί.



Προβολή οποιουδήποτε παραστατικού απευθείας από την καρτέλα του είδους.



Αναλυτική (κατά μήνα) τήρηση στοιχείων προηγούμενης χρήσης 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 επεξεργασίας και παρουσίασης της ABC ανάλυσης των ειδών (αναλυτικά,
κατά κατηγορία, διάγραμμα Pareto κλπ).



Καταχώριση φυσικής απογραφής με αυτόματη δημιουργία διορθωτικών κινήσεων, είτε με
αναζήτηση είτε με barcode.

Διαχείριση Ειδών Με Χρώμα – Μέγεθος
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Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. επιτρέπει την παρακολούθηση και τη διακίνηση των ειδών με χρώμα
– μέγεθος, παρέχοντας ουσιαστική λύση στις εταιρίες που διαχειρίζονται προϊόντα
ένδυσης και υπόδησης και συναφή προϊόντα που απαιτούν αντίστοιχη διαχείριση.



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



Τα στοιχεία ανά είδος αφορούν την επιλογή προκαθορισμένου μεγεθολογίου (μέχρι 20
θέσεων) και τον καθορισμό μέχρι 24 χρωμάτων, είτε με τη μορφή πενταψήφιων κωδικών
είτε με την επιλογή προκαθορισμένου χρωματολογίου.



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



Στο ίδιο επίπεδο παρακολουθούνται, επίσης, 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.

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



Απεριόριστο πλήθος σειρών παραστατικών.



Δυνατότητα καθορισμού των στηλών της εργασίας καταχώρισης παραστατικών ανά τύπο
παραστατικού και 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 (τιμολόγηση με barcode κλπ).



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



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



Επιλογή μεταξύ αυτόματης ή δοτής αρίθμησης ανά σειρά παραστατικών.



Άμεση προσπέλαση στο αρχείο υποκαταστημάτων κατά πελάτη.



Πλήρης παρακολούθηση και εκτύπωση προσφορών.



Παρακολούθηση ανεκτέλεστων ή μερικώς εκτελεσμένων παραγγελιών (back order).



Παρακολούθηση εκκρεμών δελτίων αποστολής.



Ελεύθεροι διαδοχικοί μετασχηματισμοί παραστατικών. Συγκεντρωτική ή επιλεκτική
τιμολόγηση εκκρεμών δελτίων αποστολής.



Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας παραστατικών βάσει προτύπων.



Άμεση προβολή ιστορικού των τιμών πώλησης του συγκεκριμένου πελάτη.



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 λανθασμένες ενδείξεις).



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 πρόταση τιμών και εκπτώσεων καθοριζόμενες από: τους
τιμοκαταλόγους (με ή χωρίς κλιμάκωση ειδών κατά ποσότητα), τις ειδικές τιμές και τις
εκπτώσεις ανά πελάτη και είδος, τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο αποστολής κ.ά.



Αυτόματος έλεγχος και προειδοποίηση για υπέρβαση του ορίου πίστωσης πελάτη.



Έλεγχος της πρόσβασης των χρηστών στα πεδία τιμών και εκπτώσεων.



Διαχείριση πολλών τρόπων πληρωμής, με δυνατότητα ορισμού ημερών χάριτος, αριθμού
δόσεων και περιοδικότητας.



Ταχύτατη ειδική οθόνη για την καταχώριση παραστατικών παροχής υπηρεσίας.
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Ταχύτατη ειδική οθόνη λιανικών πωλήσεων με προσομοίωση ταμειακής μηχανής.



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



Άμεση διαχείριση αξιογράφων κατά την τιμολόγηση. Αυτόματη δημιουργία αξιογράφου
σε περίπτωση εξόφλησης με επιταγή ή γραμμάτιο κλπ.



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



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



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.



Δυνατότητα αυτόματης αντικατάστασης του σύνθετου είδους που τιμολογείται από τα
συνθετικά του μέρη (και τιμολόγησή τους ανά γραμμή).



Εμφάνιση και εκτύπωση συστατικών κατά την τιμολόγηση σύνθετου είδους (τιμολόγηση
του σύνθετου και εκτύπωση των συστατικών ως απλά σχόλια).



Διαχείριση μέχρι και 2 τύπων εξόδων που επιβαρύνουν την πώληση.



Αυτόματος υπολογισμός και καταχώριση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ανά γραμμή
τιμολογίου.



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



Καταχώριση και έκδοση παραστατικών σε ξένο νόμισμα με αυτόματη μετατροπή των
αξιών στις ενότητες Αποθήκης και Πελατών.



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



Δυνατότητα μαζικής εκτύπωσης παραστατικών ή παραγγελιών με πολλά κριτήρια (π.χ.
βάσει του τρόπου αποστολής, αριθμού αυτοκινήτου κλπ).



Εκτύπωση παραστατικών σε οποιοδήποτε έντυπο και με οποιαδήποτε γραμμογράφηση.
Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας e-mail προς τον πελάτη του παραστατικού με
συνημμένο το έντυπο (σε μορφή pdf ή html).



Δυνατότητα διατύπωσης λογικών πράξεων κατά τον σχεδιασμό της φόρμας εκτύπωσης.



Εκτύπωση ετικετών για τα είδη του παραστατικού με οποιαδήποτε γραμμογράφηση.



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,
κλπ.



Αυτοματοποιημένη έκδοση καταστάσεων Intrastat αποστολών και Vies παραδόσεων.



Δυνατότητα εφαρμογής 2 ποσοστιαίων εκπτώσεων σε κάθε γραμμή του παραστατικού
πώλησης.
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Δυνατότητα ανεύρεσης του είδους με βάση τον κωδικό, τον βοηθητικό κωδικό ή τους
αντίστοιχους κωδικούς του (barcode).



Δυνατότητα τιμολόγησης με χρήση barcode reader.



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



Υποστήριξη φορολογικών ταμειακών μηχανών.



Αυτόματη έκδοση πιστωτικών λόγω τζίρου με βάση ειδικές συμφωνίες πελατών.



Δυνατότητα -αυτόματης ή μη- ενημέρωσης Γενικής Λογιστικής μέσω δυναμικά
σχεδιαζόμενης γέφυρας.

Αγορές/Παραγγελιοδοσία
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Ελεύθερος σχεδιασμός του τρόπου ενημέρωσης που επιφέρουν τα παραστατικά αγοράς
σε Προμηθευτές, Αποθήκη και Γενική Λογιστική.



Απεριόριστο πλήθος σειρών παραστατικών.



Δυνατότητα καθορισμού των στηλών της εργασίας καταχώρισης παραστατικών ανά τύπο
παραστατικού και σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης.



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



Επιλογή μεταξύ αυτόματης ή δοτής αρίθμησης ανά σειρά παραστατικών.



Άμεση προσπέλαση στο αρχείο υποκαταστημάτων κάθε προμηθευτή.



Πλήρης παρακολούθηση και εκτύπωση προσφορών προμηθευτών.



Παρακολούθηση ανεκτέλεστων ή μερικώς εκτελεσμένων παραγγελιών (back orders).



Παρακολούθηση εκκρεμών δελτίων παραλαβής.



Ελεύθεροι διαδοχικοί μετασχηματισμοί παραστατικών.



Συγκεντρωτική ή αναλυτική τιμολόγηση αγοράς απεριορίστων εκκρεμών δελτίων
παραλαβής.



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.



Δυνατότητα παρακολούθησης, κατά την καταχώριση του τιμολογίου αγοράς, των
υπολοίπων της αποθήκης, αναμενόμενα – δεσμευμένα σε κύρια ή δευτερεύουσα μονάδα
μέτρησης καθώς και σε χρώμα – μέγεθος.



Άμεση προβολή ιστορικού των τιμών αγοράς του συγκεκριμένου είδους από τον
συγκεκριμένο προμηθευτή τη στιγμή της καταχώρισης αγορών.



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 λανθασμένες ενδείξεις).



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



Διαχείριση πολλών τρόπων πληρωμής.



Δυνατότητα καταχώρισης αγορών σε οποιαδήποτε μονάδα μέτρησης. Αυτόματες
μετατροπές ‘διαστάσεων’ ειδών (μήκος, πλάτος, ύψος κλπ) στη μονάδα μέτρησης του
τιμολογίου.



Δυνατότητα καταχώρισης εμπορευμάτων σε διαφορετικούς αποθηκευτικούς χώρους, στο
ίδιο παραστατικό (επιλογή αποθηκευτικού χώρου ανά γραμμή).



Διαχείριση μέχρι και 2 τύπων εξόδων που επιβαρύνουν την αγορά. Αυτόματος επιμερισμός
τους στα είδη που αγοράζονται (βάσει ποσότητας, όγκου, βάρους ή αξίας).



Αυτόματη κίνηση εξόφλησης σε ταμειακά παραστατικά για ολική ή μερική εξόφληση.
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Απευθείας διαχείριση αξιογράφων από την εργασία καταχώρισης αγορών. Αυτόματη
δημιουργία αξιογράφου σε περίπτωση πληρωμής με επιταγή ή γραμμάτιο κλπ.



Καταχώριση σχολίων χωρίς πληκτρολόγηση με χρήση προσχεδιασμένων προτύπων.



Δυνατότητα μαζικής εκτύπωσης 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 άμεσης μεταβολής της τιμής πώλησης τη στιγμή της καταχώρισης αγορών
βάσει του νέου κόστους (με χρήση ποσοστών markup).



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 ξένο νόμισμα με αυτόματη μετατροπή των
αξιών στις ενότητες Αποθήκης και Προμηθευτών.



Αυτοματοποιημένη έκδοση καταστάσεων Intrastat αφίξεων και Vies αποκτήσεων.



Δυνατότητα ανεύρεσης του είδους με βάση τον κωδικό, τον βοηθητικό κωδικό, την
κωδικοποίηση του προμηθευτή ή τους αντίστοιχους κωδικούς του (barcode).



Δυνατότητα τιμολόγησης με χρήση barcode reader.



Αυτόματη έκδοση πιστωτικών λόγω τζίρου με βάση ειδικές συμφωνίες προμηθευτών.



Δυνατότητα -αυτόματης ή μη- ενημέρωσης Γενικής Λογιστικής μέσω δυναμικά
σχεδιαζόμενης γέφυρας.

Κοστολόγηση Εισαγωγών
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Ολοκληρωμένη διαχείριση Κοστολόγησης Εισαγωγών με πλήρη παρακολούθηση ανά
φάκελο.



Δυνατότητα αντιστοίχισης του φακέλου εισαγωγής με πλέον του ενός παραστατικού
αγοράς και δαπανών.



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



Παρακολούθηση στοιχείων κόστους ανά εισαγωγή.



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



Παραμετρικός τρόπος ενημέρωσης της Αποθήκης με τα κόστη εισαγωγής, είτε στις ίδιες
κινήσεις αγοράς είτε με τη δημιουργία νέων κινήσεων αποθήκης.



Ολοκληρωμένη και ευέλικτη γέφυρα σύνδεσης της Κοστολόγησης Εισαγωγών με την
Γενική Λογιστική.



Δυνατότητα προτιμολόγησης 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.



Δυνατότητα αντιλογισμού προβλέψεων.

Εντατική Λιανική
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Καταχώριση παραστατικών λιανικής πώλησης με τη χρήση οθονών αφής (touch screen)
και χωρίς τη χρήση πληκτρολογίου ή ποντικιού.



Ορισμός των κατηγοριών και των ειδών ανά κατηγορία εντατικής λιανικής. Δυνατότητα
επιλογής διαφορετικών χρωμάτων ή φωτογραφιών για κατηγορίες και είδη.



Δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών (3) διαφορετικών τρόπων οργάνωσης της οθόνης.
Επιπλέον παράμετροι για τον καθορισμό γραμματοσειράς και μεγέθους, ύψους τίτλων,
μήκους και πλάτους κουμπιών, των στοιχείων του είδους (κωδικού, περιγραφής, τιμής,
εικόνας) και των διαθέσιμων εργασιών.



Δυνατότητα αναζήτησης των ειδών με barcode.



Δυνατότητα αναζήτησης του πελάτη με barcode (κάρτα πελάτη).

Διαχείριση Ταμείων
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Αναλυτική παρακολούθηση των κινήσεων του ταμείου (ή των ταμείων) της εταιρίας,
δηλαδή των εισπράξεων και των πληρωμών ανά ημέρα και ανά χρήστη.



Παραμετρικός σχεδιασμός των κινήσεων Πελατών, Προμηθευτών και Λογιστικής που
επηρεάζουν το ταμείο.



Ορισμός των χειριστών που είναι ταμίες. Δυνατότητα επιλογής είτε υποχρεωτικού
ανοίγματος ταμείου κάθε φορά που θα μπαίνει ο χρήστης στο πρόγραμμα, είτε
προαιρετικού απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την είσοδο στο πρόγραμμα.



Διαδικασίες ανοίγματος ταμείου κατά την είσοδο του χρήστη στο πρόγραμμα, με
υποχρεωτική επιλογή ταμείου και καθορισμό του ποσού ανοίγματος, καθώς και
κλεισίματος ταμείου (με ερώτηση) κατά την έξοδο του χρήστη από το πρόγραμμα με
καθορισμό του ποσού κλεισίματος και εκτύπωση αναλυτικής ή συνοπτικής (βάσει
παραμέτρου) κατάστασης ταμείου.



Παραμετρικές εκτυπώσεις αναλυτικών/συνοπτικών καταστάσεων ανά ταμείο.



Παρακολούθηση έως 100 ταμείων με δυνατότητα οργάνωσής τους ανά υποκατάστημα της
εταιρίας.

Διαχείριση Πόντων
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Πλήρης διαχείριση παρακολούθησης πόντων και επιβράβευσης πελατών (loyalty cards).



Υπολογισμός πόντων βάσει αξίας παραστατικού ή/και αγοράς συγκεκριμένων ειδών.



Εξαργύρωση πόντων είτε με έκπτωση είτε με δώρα.



Εύκολη παραμετροποίηση που καλύπτει πολλά διαφορετικά σενάρια.



Ενεργοποίηση της διαχείρισης στα στοιχεία κάθε πελάτη και τήρηση αθροιστικών
στοιχείων κερδισμένων και εξαργυρωμένων πόντων (εκ μεταφοράς, χρήσης και
υπόλοιπο). Ακόμη, εμφάνιση της στατιστικής αξίας εξαργύρωσης πόντων που αφορά το
άθροισμα είτε των εκπτώσεων είτε της αξίας των δώρων που έχουν δοθεί.



Ενεργοποίηση της διαχείρισης στα στοιχεία των ειδών όταν αυτά (αποκλειστικά ή
επιπλέον) προσφέρουν πόντους στους πελάτες, καθώς και ο συντελεστής των πόντων
που κερδίζονται ανά ποσότητα πώλησης.



Παραμετρικός σχεδιασμός των κινήσεων πελατών που ανήκουν σε παραστατικά στα οποία
θέλουμε να υπολογίζονται και να εξαργυρώνονται πόντοι.



Δυνατότητα ορισμού «εξαργύρωσης στο επόμενο παραστατικό», όταν κατά την
εξαργύρωση δεν θέλουμε να συμμετέχουν και οι κερδισμένοι πόντοι από το τρέχον
παραστατικό.



Δυνατότητα εξαργύρωσης πόντων «Με έκπτωση» που εφαρμόζεται στο σύνολο του
παραστατικού. Αν έχει οριστεί εξαργύρωση «Βάσει συντελεστή», τότε η έκπτωση
υπολογίζεται ως «Υπόλοιπο πόντων του πελάτη επί Συντελεστή εξαργύρωσης», ενώ, αν
έχει οριστεί «Βάσει κλίμακας», τότε η έκπτωση προκύπτει από την εφαρμογή
προκαθορισμένης κλίμακας εξαργύρωσης πόντων.



Δυνατότητα ορισμού «εξαργύρωσης σε παραστατικό μικρότερης αξίας», όταν θέλουμε να
επιτρέπεται η εξαργύρωση σε παραστατικά που η αξία τους είναι μικρότερη από την
έκπτωση που προκύπτει (οπότε η παραπάνω έκπτωση «χάνεται» για τον πελάτη).



Δυνατότητα εξαργύρωσης πόντων «Με δώρο», όπου το υπόλοιπο των πόντων του πελάτη
μετατρέπεται σε δώρο (ή δώρα). Η επιλογή των ειδών – δώρων γίνεται σε ειδική οθόνη
κατά την καταχώριση του παραστατικού και από λίστα προκαθορισμένων ειδών
εξαργύρωσης πόντων, τα οποία προστίθενται στο παραστατικό με έκπτωση 100%.



Έτοιμες εκτυπώσεις που αποτυπώνουν τα στοιχεία των κερδισμένων/εξαργυρωμένων
πόντων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είτε κατά ημέρα είτε κατά πελάτη.

Πωλητές – Εισπράκτορες
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Παρακολούθηση σταθερών και οικονομικών στοιχείων για κάθε πωλητή ή/και
εισπράκτορα της εταιρίας.



Ποσοστά προμηθειών εισπράξεων, πωλήσεων καθώς και πωλήσεων ανά κλάση ειδών.



Καθορισμός προϊσταμένων - υφισταμένων και γεωγραφικής ζώνης.



Παρακολούθηση στόχων ανά περίοδο σε παραγγελίες, πωλήσεις και εισπράξεις.



Ημερολόγιο διαχείρισης των ραντεβού κάθε πωλητή με απεικόνιση σε επίπεδο ημέρας,
εβδομάδας, μήνα ή έτους και σύστημα υπενθυμίσεων των επικείμενων ραντεβού.



Δυνατότητα συγχρονισμού του ημερολογίου του πωλητή με το Outlook ή με το GMail.
Επίσης, δημιουργούνται οι πελάτες ως «Επαφές» στο Outlook με στοιχεία που αντλούνται
από τα σταθερά στοιχεία των πελατών.



Δυνατότητα «σύνδεσης» των ραντεβού με ήδη καταχωρημένα παραστατικά ή
παραγγελίες.



Πληθώρα εκτυπώσεων γενικών,
κατάστασης ραντεβού κλπ.

οικονομικών,

προμηθειών,

επίτευξης

στόχων,

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Προδιαγραφές/Παραστατικά Παραγωγής
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Τήρηση απεριόριστων εναλλακτικών προδιαγραφών ανά είδος.



Δυνατότητα αντιγραφής μιας προδιαγραφής σε άλλη.



Καταχώριση θεωρητικής φύρας ετοίμου ή/και φύρες συστατικών.



Παρακολούθηση συμπαράγωγων και υποπροϊόντων στην ίδια προδιαγραφή.



Αυτόματος υπολογισμός του θεωρητικού κόστους του παραγόμενου προϊόντος της
προδιαγραφής ως εξής: Κόστος υλικών + (Εργατοώρες * Κόστος εργατοώρας) + (Κόστος
υλικών * % Γενικών εξόδων).



Εκτύπωση των τεχνικών προδιαγραφών με πολλαπλά κριτήρια.



Ευέλικτος σχεδιασμός του τρόπου ενημέρωσης που επιφέρουν τα παραστατικά
παραγωγής στην Αποθήκη.



Απεριόριστο πλήθος σειρών παραστατικών.



Επιλογή μεταξύ αυτόματης ή δοτής αρίθμησης ανά σειρά παραστατικών.



Παρακολούθηση ανεκτέλεστων ή εκτελεσμένων παραστατικών παραγωγής.



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



Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας των παραστατικών παραγωγής των ημιετοίμων όλων
των φάσεων κατά την καταχώριση του παραστατικού παραγωγής του τελικού προϊόντος.



Δυνατότητα δημιουργίας παραστατικών παραγωγής από παραγγελίες ή παραστατικά
πώλησης.



Δυνατότητα μαζικής εκτέλεσης
παραστατικών παραγωγής.



Πληθώρα έτοιμων εκτυπώσεων όπως: Βιβλίο Παραγωγής – Κοστολογίου, Κινήσεων
Παραγωγής, Συμμετοχής Α’ Υλών, Απαιτήσεων Α΄ Υλών, Στατιστικής Αναλώσεων,
Κόστους Συμπαραγώγων κλπ.

ή

ακύρωση

της

εκτέλεσης

των

ανεκτέλεστων

Εσωλογιστική Κοστολόγηση
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Κοστολόγηση αποθεμάτων για τις αναλώσεις με μέση σταθμική τιμή, περιοδική μέση τιμή
(μηνιαία ή τριμηνιαία), τιμή FIFO.



Κοστολόγηση πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων μέσω της διαδικασίας της φυσικής
απογραφής.



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



Κοστολόγηση των συμπαράγωγων προϊόντων με κατανομή του κόστους, βάσει της
ποσότητας παραγωγής και προκαθορισμένων συντελεστών/τιμών ανά είδος.



Κοστολόγηση των υποπροϊόντων με δοτή τιμή (fixed cost).



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



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



Αυτόματη δημιουργία κινήσεων κόστους παραγωγής και κόστους αναλώσεων στην
αποθήκη.



Αυτόματη δημιουργία άρθρων καταμερισμού, κόστους αναλώσεων και κόστους
παραγωγής στην αναλυτική λογιστική.



Δυνατότητα ακύρωσης και επανυπολογισμού για έλεγχο χωρίς περιορισμούς.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ
Report Builder
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Γεννήτρια σχεδιασμού απλών αλλά και σύνθετων εκτυπώσεων εκτυπώσεων με γρήγορο
και εύκολο τρόπο.



Υψηλό επίπεδο μορφοποίησης κάθε εκτύπωσης με καθορισμό: Γραμματοσειράς των
Τίτλων (Χρώμα, Μέγεθος και Μορφή), Γραμματοσειράς των Δεδομένων (Χρώμα, Μέγεθος
και Μορφή), της Οριζόντιας Παράθεσης, των Υποσυνόλων ανά Ομάδα και της Ανάλυσης
Γραμμών (εκτυπώσεις τύπου καρτέλας).



Ελεύθερη προσθήκη πεδίων στην εκτύπωση, είτε από τα επιλεγμένα αρχεία είτε από τα
επιλεγμένα πεδία χρήστη με ορισμό της φόρμουλας υπολογισμού τους.



Πληθώρα επιλογών στον καθορισμό των ιδιοτήτων κάθε πεδίου όπως: Περιγραφή, Τύπος,
Δεκαδικά, Σύνολα, Γραμματοσειρά, Ορατότητα, Πλάτος κλπ.



Δυνατότητα ορισμού πεδίων ομαδοποίησης. Ο ορισμός γίνεται απλά με drag & drop της
επιθυμητής στήλης στο πλαίσιο ομαδοποίησης.



Δυνατότητα ορισμού πολλαπλών επιπέδων ταξινόμησης.



Δυνατότητα ορισμού απλών αλλά και σύνθετων (ή δυναμικών) φίλτρων για τον
περιορισμό των δεδομένων της εκτύπωσης.



Δυνατότητα ορισμού δικαιωμάτων εκτέλεσης ανά ομάδα χρηστών σε κάθε σχεδιαζόμενη
εκτύπωση.



Πληθώρα επιλογών και κατά την εμφάνιση των αποτελεσμάτων, όπως ομαδοποιήσεις με
drag & drop της σχετικής στήλης, ταξινόμηση με κλικ πάνω στον τίτλο της επιθυμητής
στήλης, αλλαγή της σειράς των στηλών με drag & drop, προεπισκόπηση της εκτύπωσης,
εκτύπωση στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή Windows ή επιλογή εξαγωγής σε αρχείο Excel,
PDF, HTML ή ASCII.

Business Picture
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Εικόνα Επιχείρησης (Πωλήσεων/Εισπράξεων), Στατιστικές Αναφορές (Reports),
Δυναμικές Αναφορές (Dynamic Reports), Γραφήματα (Charts), Κύβοι (Olap Cubes) και
Πολυδιάστατες Αναφορές που παρουσιάζουν την επιχείρησή σας με άμεσο και κατανοητό
τρόπο.



Ενοποίηση των στοιχείων όλων των οικονομικών χρήσεων, ώστε οι στατιστικές αναφορές
να δίνουν τη δυνατότητα συγκρίσεων μεταξύ πολλών ετών.



Πληθώρα έτοιμων αναφορών για όλες τις βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες (Αγορές,
Πωλήσεις, Εισπράξεις, Πληρωμές).



Δυνατότητα σύνδεσης όλων των τύπων αναφορών µεταξύ τους για την άµεση διερεύνηση
και την περαιτέρω ανάλυση της προέλευσης των δεδοµένων (drill down).



Άμεση απεικόνιση του ύψους των πωλήσεων και του µικτού κέρδους της επιχείρησης
καθώς και της πορείας τους στον χρόνο (σε πόσες ηµέρες σας πληρώνουν οι πελάτες σας
και σε πόσες ηµέρες πληρώνετε τους προµηθευτές σας), της αξίας και της υκλοφοριακής
ταχύτητας των αποθεµάτων σας, της εικόνας ηµέρας και της γεωγραφικής ανάλυσης των
πωλήσεών σας.



Οργάνωση των αναφορών σε ιεραρχικούς φακέλους για την καλύτερη παρακολούθησή
τους.
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Ενεργές οθόνες παρουσίασης των αποτελεσμάτων με drag & drop για την εναλλαγή
διαστάσεων ή την αλλαγή θέσης μεταξύ των στηλών, κλικ στους τίτλους για αλλαγή
ταξινόμησης, popup menu με επιλογές που εφαρμόζονται άμεσα στα αποτελέσματα κλπ.



Εξαγωγή των αποτελεσμάτων των αναφορών σε πολλά εναλλακτικά formats: Excel,
HTML, ASCII, XML, RTF, PDF, Εικόνες κλπ.



Δυνατότητα διαχείρισης ή εκτέλεσης των αναφορών βάσει δικαιωμάτων σε ρόλους ή
χρήστες.



Δυνατότητα χρονοπρογραµµατισµού της εργασίας ενημέρωσης των στοιχείων από το
ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.

Σύνδεση Με VoIP Τηλεφωνικά Κέντρα
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Αυτόματη αναγνώριση των εισερχόμενων κλήσεων που αφορούν Πελάτες, Προμηθευτές
ή Λογαριασμούς στον συγκεκριμένο σταθμό εργασίας. Ειδικά για πελάτες και
προμηθευτές, λαμβάνονται υπόψη τόσο τα τηλέφωνα στα σταθερά στοιχεία τους όσο και
τα τηλέφωνα στα υποκαταστήματα και τις επαφές τους.



Άμεση πρόσβαση στα σταθερά στοιχεία, την καρτέλα, την οικονομική εικόνα ή τις
παραγγελίες της σχετικής εγγραφής μέσα από την οθόνη της αναγνώρισης κλήσης.



Δυνατότητα μεταβίβασης της κλήσης σε άλλον αριθμό τηλεφώνου με ένα κλικ.



Δυνατότητα πραγματοποίησης εξωτερικών κλήσεων μέσα από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. με ένα
απλό κλικ στα λεκτικά των τηλεφώνων στις οθόνες των σταθερών στοιχείων πελατών,
προμηθευτών και λογαριασμών.



Δυνατότητα έμμεσης προβολής του ιστορικού των κλήσεων (εισερχόμενες ή/και
εξερχόμενες) για κάθε συναλλασσόμενο μέσα από την οθόνη των σταθερών στοιχείων
του.
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