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ΑΙΧΜΕΣ Business Suite

Εισαγωγή
Το E.R.P. – ΑΙΧΜΕΣ BUSINESS SUITE, είναι ένα τεχνολογικά προηγμένο & ευέλικτο λογισμικό το οποίο
προσαρμόζεται εύκολα στις εκάστοτε απαιτήσεις της αγοράς και τροποποιείται ώστε να
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που συνιστούν το κάθε οργανισμό, την κάθε επιχείρηση.
Το E.R.P. – ΑΙΧΜΕΣ BUSINESS SUITE, αποτελεί ένα λογισμικό απαλλαγμένο από μονολιθικότητα και
δυσκαμψία ενώ η αυξημένη προσαρμοστικότητά του, αποτελεί και τον κυριότερο παράγοντα
μεγιστοποίησης της απόδοσής του.
Το E.R.P. – ΑΙΧΜΕΣ BUSINESS SUITE, ενσωματώνει πλήρως τις λύσεις που είναι ενδεδειγμένες για όλο
το εύρος και όλες τις ανάγκες της Ελληνικής Επιχείρησης, για ένα ευρύ φάσμα των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων. Είναι ένα προϊόν που σχεδιάσθηκε με στόχο την ‘μεταφορά τεχνογνωσίας’ και την
ενσωμάτωση στο γενικότερο Πληροφοριακό Σύστημα του Πελάτη. Έτσι, επικοινωνεί εύκολα και
αποτελεσματικά με ένα μεγάλο πλήθος σύγχρονων προϊόντων πληροφορικής, επιτρέποντας και
προτρέποντας τους χρήστες να διερευνήσουν τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας
ολοκληρωμένων συστημάτων.

Πλεονεκτήματα του Συστήματος :
 Η αυξημένη προσαρμοστικότητά του, αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα μεγιστοποίησης της
απόδοσής του.

 Είναι απολύτως σύννομο με τον Κ.Φ.Α.Σ και τη σχετική νομοθεσία και υποστηρίζει και τα Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα (IFRS).
 Έχει αναπτυχθεί με σύγχρονα εργαλεία υψηλού επιπέδου, αξιοποιεί τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες
(MICROSOFT WINDOWS και Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων ORACLE) και λειτουργεί σε
αρχιτεκτονική Client Server, σε τοπικό δίκτυο ή/και πάνω από το Διαδίκτυο.
 Έχει ενσωματωμένες δυνατότητες φύλαξης και έκδοσης ιστορικών πληροφοριών σε διαχρονικό
επίπεδο.
 Έχει τη δυνατότητα πρόβλεψης για αξιοποίηση πληροφοριών, που παράγονται από εξειδικευμένα
προγράμματα και συστήματα
(π.χ. ταμειακές μηχανές, συστήματα Barcode, σχεδιαστικά
προγράμματα, συστήματα ελέγχου, συστήματα αυτοματισμού κ.λ.π.)
 Διευκολύνει τις Λειτουργικές διαδικασίες μίας επιχείρησης, προσαρμοσμένο σε αυτές και όχι
απαιτώντας προσαρμογή της επιχείρησης στο ERP.
 Παρέχει Τεχνογνωσία και συνοδεύεται από Υψηλή Ποιότητα Υπηρεσιών
 Ενδυναμώνει όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης

Επιπλέον…
O χρήστης έχει την δυνατότητα να διαχειριστεί το περιβάλλον εργασίας, όπως τον εξυπηρετεί και τον
διευκολύνει, μεταφέροντας τις μπάρες των υποσυστημάτων όπου τον εξυπηρετούν, καθώς επίσης έχει την
δυνατότητα να ορίσει τις επιλογές του (οθόνες που δουλεύει περισσότερο και συχνότερα), σε ξεχωριστό
ατομικό Menu‐Πλαίσιο ώστε να έχει άμεση πρόσβαση σε αυτές.
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Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από τις δυνατότητες του συστήματος
ανά κύκλωμα…
User INTERFACE
Εύχρηστο και φιλικό User Interface με δυνατότητα δημιουργία menu επιλογών ανά χρήστη.










Outlook Like View / Tree View Menus
Ένα frame για όλα τα κυκλώματα
Ταυτόχρονη εμφάνιση προγραμμάτων από διαφορετικά κυκλώματα
Δημιουργία προσωπικού menu με Drag & Drop
Προσαρμογή χρωμάτων από τα windows
Διαφορετικός χρωματισμός των πεδίων με δυνατότητα αναζήτησης (double click enabled)
Χρώμα εναλλαγής γραμμών στις εκτυπώσεις
Αναζήτηση προγράμματος με βάση όνομα ή κωδικό
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Εμφάνιση popup menu στους κωδικούς (Πελάτη, Προμηθευτή, Είδους, λογαριασμού Γ.Λ και
Αναλυτικής, Παγίου) με δεξί κλικ, για άμεσα πληροφόρηση από μητρώο, καρτέλα, ισοζύγιο,
υπόλοιπα.
Μεταφορά από τα ισοζύγια στην καρτέλα και από εκεί στην κίνηση με διπλό κλικ
Αποθήκευση εκτυπώσεων σε excel
Ταξινόμηση με διπλό κλικ
Υπενθύμιση εργασιών μεταξύ χρηστών (Reminder Enabled Tasks)
Δυνατότητα εμφάνισης υδατογραφήματος στις εκτυπώσεις (watermark)

Δυνατότητα Διασύνδεσης με Συστήματα :
o CRM (CRM ‐ 01)
o Document Management
o HRMS (Human Resources Management Systems)
o WMS (Warehouse Management Systems)

o ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ :



Οικονομική Διαχείριση
 Γενική Λογιστική
 Αναλυτική λογιστική
 Πάγια
 Αξιόγραφα
 Ταμείο
 Απόδοση ΦΠΑ
 Στατιστικά
 Προυπολογισμός
 Ισολογισμός
 Intrastat



Εμπορική Διαχείριση
 Πελάτες
 Προμηθευτές
 Παραγγελίες Πελατών
 Παραγγελίες Προμηθευτών
 Προμήθειες (extra feature)
 Work Flow (extra feature)
 Αποθήκη
 Τιμολόγιση
 Λιανική
 Παραγωγή
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Γενική Λογιστική
Χαρακτηριστικά – Διαχείριση
 Λογιστικά Σχέδια με :
 Κωδικοποίηση Λογιστικού Σχεδίου Ελεύθερη στον Χρήστη
 Έλεγχος Πληρότητας Επιπέδων (Α! Βαθμιος, Β! Βάθμιος κλπ)
 Ένδειξη Ενεργού / Ανενεργού Λογαριασμού
 Ένδειξη Κλειδωμένου Λογαριασμού

 Δυνατότητα παρακολούθησης Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (extra feature)
 Πρότυπα Άρθρα
 Αναζήτηση Λογαριασμών με Κωδικό ή/και Ονομασία
 Περίοδοι ενδιάμεσων αποτελεσμάτων (π.χ. μήνες) δυναμικά καθοριζόμενες (με
επιλεγόμενη έναρξη‐λήξη)
 Δυνατότητα ξεχωριστών περιόδων για ισολογισμό ή/και απογραφή
 Απεριόριστος αριθμός ταυτόχρονα ανοιχτών περιόδων
 Προστασία ή Προειδοποίηση Χρεωστικού ή Πιστωτικού Υπολοίπου Αναλυτικών Λογαριασμών
(π.χ. Ταμείο)
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 Καταχώρηση εγγραφών στο τελευταίο επίπεδο (αναλυτικός λογαριασμός) και αυτόματη
ενημέρωση των ανωτέρω επιπέδων (συγκεντρωτικών λογαριασμών)
 Προστασία Λογαριασμών με κίνηση από λανθασμένη διαγραφή
 Ξένα Νομίσματα και ισοτιμίες
 Παραμετροποίηση πινάκων από τον χρήστη, όπως :
 Είδη Κίνησης και τρόπος ενημέρωσης ιστορικών αρχείων
 Βιβλία (αριθμοί, επικεφαλίδες κλπ)
 Υποκαταστήματα
 Δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών για ανοιχτές και κλειστές περιόδους (και έτη)
ανεξάρτητα παλαιότητας με μοναδικό όριο την φυσική χωρητικότητα της Βάσης Δεδομένων
 Ολοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και εκτυπώσεις του ΚΑΣ
 Αυτόματος έλεγχος ημερομηνιών καταχώρησης και ημερομηνιών εκδοθέντων ημερολογίων για
την προστασία της νομιμότητας του συστήματος
 On‐Line έλεγχος καταχωρουμένων παραστατικών (λογαριασμοί, ισοσκελισμός, κλπ)
 On‐Line ενημέρωση όλων των αρχείων
 Αυτόματη ενημέρωση του αντιλογιζόμενου ποσού εισπράξεως‐πληρωμής στις Ταμειακές
εγγραφές
 Καταχώρηση Σχολίων σε επίπεδο Λογαριασμών
 Εκτεταμένες αιτιολογίες καταχωρήσεων
 Αυτόματη αρίθμηση παραστατικών (προαιρετικά) κατά την ώρα της καταχώρησης.
 Προεκτύπωση Εντύπων για Θεώρηση
 Ενιαίο Θεωρημένο Έντυπο
 Δυνατότητα Πολλαπλών Ημερολογίων
 Αυτόματη Μεταφορά σε Αποτελεσματικούς Λογαριασμούς
 Αυτόματο Κλείσιμο και άνοιγμα οικονομικού έτους
 Εγγραφές κλεισίματος
 Εγγραφές Ανοίγματος
 Βιβλίο Ισολογισμού
 Βιβλίο Απογραφών
 Χρήση Πρότυπων Άρθρων
 Προβλέψεις και Αυτόματος αντιλογισμός προβλέψεων
 Σύνδεση με την Αναλυτική Λογιστική και αυτόματη ενημέρωση αυτής
 Σύστημα ασφαλείας σε επίπεδο κωδικών λογαριασμών (extra feature)

Αποτελέσματα
 Λογιστικά Σχέδια
 Καταστάσεις Ελέγχου με επιλογές :
 Ημερομηνίας Εγγραφών ή ημερομηνίας καταχώρησης
 Ειδών κινήσεων
 Ισοσκελισμένων ή μή ισοσκελισμένων
 Χειριστή (καταχωρητή)
 Όλων ή μόνο των μεταβολών κλπ
 Ημερολόγια (ανάλογα με τον επιλεγέντα τρόπο)
 Γενικό Καθολικό (με προαιρετική Ανάλυση)
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Ισοζύγια περιόδων
Ισοζύγια για διάστημα ημερών
Συγκριτικά στοιχεία 2 ετών
Απογραφή
Πίνακες (Νομίσματα κλπ)
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Απόδοση ΦΠΑ
 Δυνατότητα έκδοσης περιοδικής και συγκεντρωτικής κατάστασης ΦΠΑ και με συσχέτιση
των απαραίτητων λογαριασμών σε κάθε κωδικό περιοδικής και συγκεντρωτικής δήλωσης
ΦΠΑ ανά περίοδο έκδοσης της κατάστασης ΦΠΑ και με δυνατότητα καταχώρισης extra
ποσών ανά κωδικό δήλωσης
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Αναλυτική Λογιστική
Χαρακτηριστικά – Διαχείριση
 Λογιστικά Σχέδια με :
 Κωδικοποίηση Λογιστικού Σχεδίου Ελεύθερη στον Χρήστη
 Έλεγχος Πληρότητας Επιπέδων (Α! Βαθμιος, Β! Βάθμιος κλπ)
 Ένδειξη Ενεργού / Ανενεργού Λογαριασμού
 Ένδειξη Κλειδωμένου Λογαριασμού
 Δυνατότητα παρακολούθησης Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (extra feature)
 Αναζήτηση Λογαριασμών με Κωδικό ή/και Ονομασία
 Περίοδοι ενδιάμεσων αποτελεσμάτων (π.χ. μήνες) δυναμικά καθοριζόμενες (με
επιλεγόμενη έναρξη‐λήξη)
 Δυνατότητα ξεχωριστών περιόδων για ισολογισμό ή/και απογραφή
 Απεριόριστος αριθμός ταυτόχρονα ανοιχτών περιόδων
 Καταχώρηση εγγραφών στο τελευταίο επίπεδο (αναλυτικός λογαριασμός) και αυτόματη
ενημέρωση των ανωτέρω επιπέδων (συγκεντρωτικών λογαριασμών)
 Προστασία Λογαριασμών με κίνηση από λανθασμένη διαγραφή
 Παραμετροποίηση πινάκων από τον χρήστη, όπως :
 Είδη Κίνησης και τρόπος ενημέρωσης ιστορικών αρχείων
 Βιβλία (αριθμοί, επικεφαλίδες κλπ)
 Υποκαταστήματα
 Δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών για ανοιχτές και κλειστές περιόδους (και έτη) ανεξάρτητα
παλαιότητας με μοναδικό όριο την φυσική χωρητικότητα της Βάσης Δεδομένων
 Όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και εκτυπώσεις του ΚΑΣ
 Αυτόματος έλεγχος ημερομηνιών καταχώρησης και ημερομηνιών εκδοθέντων ημερολογίων για
την προστασία της νομιμότητας του συστήματος
 On‐Line έλεγχος καταχωρουμένων παραστατικών (λογαριασμοί, ισοσκελισμός, κλπ)
 Καταχώρηση Σχολίων σε επίπεδο Λογαριασμών
 Εκτεταμένες αιτιολογίες καταχωρήσεων
 Αυτόματη αρίθμηση παραστατικών (προαιρετικά) κατά την ώρα της καταχώρησης.
 Αυτόματη Μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό
 Αυτόματο Κλείσιμο και άνοιγμα οικονομικού έτους
 Προβλέψεις και Αυτόματος αντιλογισμός προβλέψεων
 Σύστημα ασφαλείας σε επίπεδο κωδικών λογαριασμών (extra feature)

Αποτελέσματα
 Λογιστικά Σχέδια
 Καταστάσεις Ελέγχου με επιλογές :
 Ημερομηνίας Εγγραφών ή ημερομηνίας καταχώρησης
 Ειδών κινήσεων
 Χειριστή (καταχωρητή)
 Όλων ή μόνο των μεταβολών κλπ
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Ημερολόγια (ανάλογα με τον επιλεγέντα τρόπο)
Γενικό Καθολικό (με προαιρετική Ανάλυση)
Ισοζύγια περιόδων
Ισοζύγια για διάστημα ημερών
Συγκριτικά στοιχεία 2 ετών

Ταμείο
Χαρακτηριστικά ‐ Διαχείριση
 Πολλαπλά Ταμεία
 Σύνδεση & Αυτόματη Ενημέρωση
 Γενικής Λογιστικής
 Πελατών
 Προμηθευτών
 Πίνακες Αρίθμησης Στοιχείων ανά Ταμείο
 Δυνατότητα εμφάνισης – μεταβολής συγκεκριμένων κινήσεων ταμείου ανά χρήστη.

Αποτελέσματα
 Εκδοση Παραστατικών Ταμείου (εισπράξεων‐πληρωμών) με ταυτόχρονη ενημέρωση των
σχετικών εφαρμογών.
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 Κλείσιμο Ταμείου & εκτύπωση εγγραφών ημέρας & συνόλων ανά Ταμείο.
 Ημερολόγιο Ταμείου

Διαχείριση Αξιογράφων
Χαρακτηριστικά ‐ Διαχείριση
 Εισπρακτέα και Πληρωτέα
 Επιταγές και Συναλλαγματικές
 Μητρώο με πλήρη ανάλυση των πληροφοριών που αφορούν το αξιόγραφο όπως :
 Πελάτης
 Προμηθευτής
 Τράπεζα
 Εκχώρηση (σε ποιόν και πότε)
 Αριθμός Αξιογράφου
 Αριθμός Μητρώου
 Ημερομηνία Παραλαβής
 Ημερομηνία Λήξης
 Εξόφληση
 Σφράγιση / Διαμαρτύρηση
 Πίνακες παραμέτρων ελεύθεροι στον Χρήστη
 Είδη Κίνησης και Τρόπος Ενημέρωσης Αρχείων
 Τράπεζες
 Δανειακοί Λογαριασμοί
 Κατάσταση Αξιογράφου
 Αυτόματη ενημέρωση Λογιστικής, Πελατών, Προμηθευτών
 Πινάκια για παραλαβή ή για εκχώρηση (αυτόματη έκδοση)
 Απεριόριστο βάθος χρόνου τήρησης χαρτοφυλακίου
 Πλάνα εισπράξεων ‐ πληρωμών
 Αξιόγραφα σε ξένο νόμισμα
 Δυνατότητα Εκτύπωση Επιταγών (extra feature)
 Δυνατότητα εμφάνισης – μεταβολής συγκεκριμένων κινήσεων αξιογράφου ανά χρήστη και τύπο
αξιογράφου.

Αποτελέσματα
 Εκτύπωση χαρτοφυλακίων με επιλογή :
 Πελάτη
 Προμηθευτή
 Αριθμό Μητρώου
 Τράπεζα
 Ημερομηνία Παραλαβής
 Ημερομηνία Λήξης
 Ποσό
ή και με συνδυασμούς
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Ανακεφαλαίωση Χαρτοφυλακίου
Πλήρες Ιστορικό κάθε Αξιόγραφου
Αναζήτηση Κατάσταση Αξιογράφου σε προγενέστερη ημερομηνία
Καταστάσεις αξιογράφων Πελατών και Προμηθευτών
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Διαχείριση Παγίων
Χαρακτηριστικά ‐ Διαχείριση
 Μητρώο Παγίων με :
 Κατηγορία Παγίου
 Κωδικό Παγίου
 Ημερομηνία Αγοράς
 Ημερομηνία Έναρξης Αποσβέσεων
 Αρχική Αξία
 Υπολειμματική Αξία
 Επιδοτούμενη Αξία
 Ποσοστό Απόσβεσης

 Καθορισμός κατηγοριών και υποκατηγοριών παγίων
 Πίνακες Παραμέτρων Καθοριζόμενοι από τον χρήστη
 Είδη Κίνησης και τρόπος ενημέρωσης αρχείων
 Μέθοδοι αποσβέσεων
 Σύνδεση με Γενική Λογιστική
 Κινήσεις Παγίων
 Αγορές ‐ Προσθήκες
 Πωλήσεις
 Αποσβέσεις
 Μεταβολές (Διορθώσεις)
 Αυτόματος Υπολογισμός Αποσβέσεων με επιλογή μόνο αναφοράς ή/και δημιουργίας εγγραφών
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 Δυνατότητα Διορθώσεων επί των Αποσβέσεων
 Αυτόματος υπολογισμός Αναπροσαρμογών με επιλογή μόνο αναφοράς ή/και δημιουργίας
εγγραφών
 Δυνατότητα Διορθώσεων επί των Αναπροσαρμογών
 Σχόλια Παγίων με εμφάνισή τους σε Μητρώα και Καρτέλες
 Δυνατότητα μαζικών κινήσεων καταστροφών παγίων
 Αυτόματη εκτέλεση αποσβέσεων κατά την Πώληση και αυτόματη ενημέρωση γενικής λογιστικής
και για τους λογαριασμούς κερδών ή ζημιών
 Δυνατότητα παρακολούθησης Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (extra feature)
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Αποτελέσματα
 Καρτέλες Παγίων
 Ισοζύγιο Παγίων
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 Κατάσταση Ελέγχου Κινήσεων Παγίων
 Συγκεντρωτική Κίνηση Παγίων

 Aναφορές Αποσβέσεων, Αναπροσαρμογών
 Ανάλυση Αποσβέσεων σε επόμενες χρήσεις
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Προϋπολογισμός
 Δυνατότητα παρακολούθησης οποιουδήποτε συνδυασμού λογαριασμών, κέντρου κόστους σε
οποιοδήποτε επίπεδο λογαριασμού
 Επιλογές ταξινόμησης – ομαδοποίησης και layout, με πλήθος επιλογών ως προς τον τρόπο
διαμόρφωσης του οπτικού αποτελέσματος της εκτύπωσης
 On line τροποποίηση πεδίων του Προϋπολογισμού από το layout στην διαδικασία δημιουργίας
του
 Τήρηση πρόχειρων εκδόσεων προϋπολογισμών πριν την υποβολή οριστικής έκδοσης στο
σύστημα από το χρήστη (σενάρια προϋπολογισμών).
 Δυνατότητα καταχώρησης extra ποσών στα σχέδια των προϋπολογισμών
 Κατάρτιση προϋπολογισμού
 Καταστάσεις προϋπολογισμού
 Αναθεωρήσεις προϋπολογισμού
 Σύνδεση κωδικών προϋπολογισμού με λογαριασμούς της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής
 Εκτέλεση προϋπολογισμού
Αποτελέσματα
 Απολογισμός εσόδων, εξόδων
o Ανάλυση κατά κέντρο κόστους
o Αναλυτικά κατά μήνα δίμηνο, τρίμηνο εξάμηνο ,έτος
o Συγκεντρωτικά
 Αναλυτικοί απολογιστικοί πίνακες εξόδων κατά κέντρο κόστους
 Ανακεφαλαίωση Απολογισμού
 Συνοπτικός απολογισμός Οικονομικών Στοιχείων
 Κατάσταση πραγματοποιηθέντων και σύγκριση με τα προϋπολογιστικά στοιχεία
 Κατάσταση αποκλίσεων, σε σχέση με το αρχικό πλάνο

Ισολογισμός
 Κατάρτιση σχεδίου ισολογισμού
 On line σύνδεση των πεδίων του ισολογισμού με τους λογαριασμούς της Γενικής και Αναλυτικής
Λογιστικής
 Παρακολούθηση των versions του ισολογισμού
 Δυνατότητα καταχώρισης όλων των τιμών των πεδίων του προηγούμενου έτους, εφόσον το
σύστημα ενεργοποιείται για πρώτη φορά.
 Δυνατότητα Αναπαραγωγής Λογαριασμών από τρέχον έτος στο επόμενο
 Εκτύπωση Ισολογισμού
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Intrastat
Χαρακτηριστικά ‐ Αναζητήσεις
 Σύνδεση & Αυτόματη Ενημέρωση από Πωλήσεις και Αγορές
 Δυνατότητα ενημέρωσης με batch διαδικασία από Πωλήσεις και Αγορές
 Δυνατότητα εμφάνισης – μεταβολής συγκεκριμένων κινήσεων για Intrastat

Αποτελέσματα
 Κατάσταση Ελέγχου Κινήσεων Intrastat
 Εκτύπωση Intrastat και παραγωγή αρχείου Intrastat
 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων
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Διαχείριση Πελατών
Χαρακτηριστικά – Διαχείριση

























Κωδικοποίηση Πελάτη ελεύθερη στον χρήστη
Διάφορα επίπεδα κωδικού Πελάτη καθοριζόμενα από τους χρήστες
Υπο‐μερίδες Πελατών κατά ΕΜ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)
Συγκεντρωτική και Αναλυτική (κατά ΕΜ) εικόνα του Πελάτη
Έλεγχος ΑΦΜ (ορθότητα ‐ μοναδικότητα)
Αναζήτηση Πελάτη με κωδικό, ΑΦΜ, ονομασία
Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά Πελατών :
 Κατηγορία
 Περιοχή (περιοχές μειωμένου ΦΠΑ)
 Επάγγελμα
 ΔΟΥ κλπ
Τιμοκατάλογοι και Εκπτωτικοί κατάλογοι
Υπό‐μερίδες Πελατών κατά υποκατάστημα Πελάτη
Συγκεντρωτική και Αναλυτική εικόνα του Πελάτη (Υποκαταστήματα)
Σύνδεση Πελατών Προμηθευτών σε περίπτωση αντιστοίχησης με αυτόματη πρόταση μέσω ΑΦΜ
Πίνακες καθοριζόμενοι από τους χρήστες :
 Επαγγέλματα
 Κατηγορίες ΦΠΑ
 STATUS Πελάτη
 Τρόποι αποστολής
 Τρόποι Πληρωμής
 Είδη Κίνησης και Τρόπος Ενημέρωσης Αρχείων
 ΔΟΥ
 Περιοχές
Δυναμικός (σε κάθε κίνηση, και στις Παραγγελίες) Έλεγχος Πιστωτικού Ορίου Πελάτη
Λοιπά Χαρακτηριστικά Πελάτη κατά ΕΜ και Ομάδα Προϊόντων / Εμπορευμάτων :
 Τιμοκατάλογος
 Εκπτωτικός Κατάλογος
 Πιστωτική Πολιτική
Διαχρονική εικόνα Πελάτη ανεξάρτητα χρονικής στιγμής αναζήτησης (δεν επηρεάζεται από
κλεισίματα και περιόδους ισολογισμού)
Απεριόριστο βάθος χρόνου για τήρηση ιστορικών πληροφοριών Πελάτη
Σύνδεση Πελάτη με Λογιστική καθοριζόμενη από τον Χρήστη
Σχόλια Πελατών
Αυτόματη Ενημέρωση Λογιστικής
Αυτόματο κλείσιμο ‐ άνοιγμα οικονομικού έτους
Αυτόματη δημιουργία επιστολών συμφωνίας υπολοίπου
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Αποτελέσματα





Ευρετήρια (Μητρώα) Πελατών
Καταστάσεις Ελέγχου Ημερησίων Κινήσεων
Ισοζύγια Πελατών κατά ΕΜ ή ενοποιημένο
Καρτέλες Πελατών Συγκεντρωτικά (κατά Πελάτη) ή Αναλυτικά (Κατά Πελάτη ‐ ΕΜ ‐
Υποκατάστημα)
 Open items (Εκκρεμή Παραστατικά)
 Διαχρονική Ανάλυση Υπολοίπων Πελάτη με ταυτόχρονη διαχρονική Ανάλυση Αξιογράφων του
Πελάτη

 Κατάσταση ΚΕΠΥΟ
 Αναλυτική κατάσταση παραστατικών ΚΕΠΥΟ για έλεγχο της Συγκεντρωτικής κατάστασης ΚΕΠΥΟ.

 Τιμολόγια Πελάτη (κατά Τιμολόγιο ‐ Είδος)
 Κατάσταση Υπολοίπων Πελατών κατά ΕΜ ή συνολικά με προαιρετική διαχρονική ανάλυση
Ανοιχτών Υπολοίπων και Αξιογράφων
 Στατιστικές Παρακολούθησης Πελατών
 Συγκριτικά Στοιχεία 4 ετών
 Μέσος χρόνος εξόφλησης ‐ απόκλιση από Τρόπο πληρωμής
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Διαχείριση Προμηθευτών
Χαρακτηριστικά – Διαχείριση








Κωδικοποίηση Προμηθευτή ελεύθερη στον χρήστη
Διάφορα επίπεδα κωδικού Προμηθευτή καθοριζόμενα από τους χρήστες
Υπο‐μερίδες Προμηθευτών κατά ΕΜ
Συγκεντρωτική και Αναλυτική (κατά ΕΜ) εικόνα του Προμηθευτή
Έλεγχος ΑΦΜ (ορθότητα ‐ μοναδικότητα)
Αναζήτηση Προμηθευτή με κωδικό, ΑΦΜ, ονομασία
Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά Προμηθευτών :
 Κατηγορία
 Περιοχή (περιοχές μειωμένου ΦΠΑ)
 Επάγγελμα
 ΔΟΥ κλπ







Τιμοκατάλογοι
Υπο‐μερίδες Προμηθευτών κατά υποκατάστημα Προμηθευτή
Συγκεντρωτική και Αναλυτική εικόνα του Προμηθευτή (Υποκαταστήματα)
Σύνδεση Πελατών Προμηθευτών σε περίπτωση αντιστοίχησης με αυτόματη πρόταση μέσο ΑΦΜ
Πίνακες καθοριζόμενοι από τους χρήστες :
 Επαγγέλματα
 Κατηγορίες ΦΠΑ
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 STATUS Προμηθευτή
 Τρόποι αποστολής παραστατικών
 Τρόποι Πληρωμής
 Είδη Κίνησης και Τρόπος Ενημέρωσης Αρχείων
 ΔΟΥ
 Νομίσματα ‐ Ισοτιμίες (ίδιος με Λογιστική)
 Περιοχές
Διαχρονική εικόνα Προμηθευτή ανεξάρτητα χρονικής στιγμής αναζήτησης (δεν επηρεάζεται από
κλεισίματα και περιόδους ισολογισμού)
Απεριόριστο βάθος χρόνου για τήρηση ιστορικών πληροφοριών Προμηθευτή
Σύνδεση Προμηθευτή με Λογιστική καθοριζόμενη από τον Χρήστη με δυνατότητα άπειρων
συνδυασμών αντιστοίχησης
Αυτόματος υπολογισμός ποσού παρακράτησης ενός ή περισσοτέρων φόρων. Εκτύπωση
καταστάσεων παρακράτησης φόρου.
Τήρηση Open Items με αυτόματη ή επιλεκτική Εξόφληση εκκρεμών πιστώσεων
Σχόλια Προμηθευτών
Αυτόματη Ενημέρωση Λογιστικής
Αυτόματο κλείσιμο ‐ άνοιγμα οικονομικού έτους
Παρακολούθηση και σε ξένο Νόμισμα
Συναλλαγματικές διαφορές
Διαχείριση πληρωμών με workflow και μετά την τελική επιλογή δυνατότητα πληρωμής των
υποχρεώσεων με αποστολή αρχείου σε τράπεζα και αυτόματη ενημέρωση γενικής λογιστικής
(extra feature).
Αυτόματη έκδοση επιταγών (extra feature)
Αυτόματες ή επιλεκτικές διασταυρώσεις χρεώσεων με πιστώσεις

Αποτελέσματα









Ευρετήρια (Μητρώα) Προμηθευτών
Καταστάσεις Ελέγχου Ημερησίων Κινήσεων
Ισοζύγια Προμηθευτών κατά ΕΜ ή ενοποιημένο σε πολλαπλά Νομίσματα
Καρτέλες Προμηθευτών Συγκεντρωτικά (κατά Προμηθευτή) ή Αναλυτικά (κατά Προμηθευτή ‐
ΕΜ ‐ Υποκατάστημα)
Open Items (Εκκρεμή Παραστατικά)
Υπόλοιπα Προμηθευτών
Διαχρονική Ανάλυση Υπολοίπων Προμηθευτή
Κατάσταση ΚΕΠΥΟ

 Αναλυτική κατάσταση παραστατικών ΚΕΠΥΟ για έλεγχο της Συγκεντρωτικής κατάστασης ΚΕΠΥΟ.

 Τιμολόγια Προμηθευτή (κατά Τιμολόγιο ‐ Είδος)
 Κατάσταση Υπολοίπων Προμηθευτών κατά ΕΜ ή συνολικά με προαιρετική διαχρονική
ανάλυση Ανοιχτών Υπολοίπων
 Στατιστικές Παρακολούθησης Προμηθευτών
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 Συγκεντρωτική κίνηση προμηθευτή

Τιμολόγηση
Χαρακτηριστικά – Διαχείριση
 Αναζήτηση ειδών με κωδικό ή περιγραφή ή ομάδα από ανάλογα ON LINE παράθυρα
 Εμφάνιση ανά πάσα στιγμή της συνολικής αξίας των υπηρεσιών για ενημέρωση του πελάτη
 Σύνδεση με πελάτες, τιμοκαταλόγους, εκπτωτικούς καταλόγους και ON LINE αναζήτηση
πληροφοριών (εκπτώσεις, τρόπος πληρωμής κ.α.)
 Πίνακες με χρήστη και αριθμό στοιχείων
 Έκδοση παραστατικών (Τιμολογίων, Δελτίων Αποστολής, Ενδοκινήσεων κλπ)
 Έλεγχος δοθέντων εκπτώσεων ή και διαφορετικών τιμών
 Αυτόματη ενημέρωση, Πελατών, Λογιστικής, Αποθήκης;
 Αυτόματος μετασχηματισμός παραστατικών
 Μαζικός μετασχηματισμών παραστατικών (παραγγελίες σε δελτία, δελτία σε τιμολόγια)
 Τιμολόγηση Παραγγελίας και αυτόματη ενημέρωση παραγγελίας
 Αυτόματη τιμολόγηση Παραγγελίας σε πολλούς Παραλλήπτες
 Παρακολούθηση Εκκρεμών Παραστατικών
 Καταστάσεις συσχετιζόμενων παραστατικών
 Αυτόματη ενημέρωση συστήματος για επιπλέον κρατήσεις (πχ ΧΕΑ, ΠΦΣ)
 Ενημέρωση online για φυσικό υπόλοιπο και διαθέσιμο υπόλοιπο (φυσικό υπόλοιπο μείον
παραστατικά προς έκδοση μείον δεσμεύσεις από παραγγελίες )
 Παρακολούθηση τιμολόγησης ειδών με παρτίδες με on line ενημέρωση διαθέσιμου υπολοίπου
παρτίδων
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 Ηλεκτρονική Αποστολή Αξιακών Παραστατικών (extra feature)

Αποτελέσματα







Όλα τα παραστατικά που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ.
Εκδοθέντα παραστατικά
Εκκρεμή Παραστατικά
Καταστάσεις πωλήσεων πελατών
Καταστάσεις πωλήσεων ανά θέση πώλησης
Καταστάσεις παραστατικών τιμολογίων με διάφορα κριτήρια επιλογής (πελάτη, ημερομηνία από
‐ έως) συγκεντρωτικά ή αναλυτικά

Παραγγελίες Πελατών
Χαρακτηριστικά ‐ Διαχείριση
 Καταχώρηση Παραγγελιών
 Έλεγχος διαθεσιμότητας ειδών από :
 Ίδιο Αποθηκευτικό Χώρο
 Ολους τους Αποθηκευτικούς Χώρους
 Αλλο είδος που το αντικατέστησε
 Υποκαταστήματα
 Αναμενόμενες παραγγελίες σε Προμηθευτές
 Δυνατότητα δέσμευσης τρέχοντος υπολοίπου ή ποσότητας από αναμενόμενες παραγγελίες
 Επαναλαμβανόμενες παραγγελίες
 Μερική εκτέλεση παραγγελίας (Back‐Orders)
 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Παραγγελίας
 Ημερομηνίες Εκτέλεσης
 Αυτόματη τροφοδότηση Τιμολόγησης για εκτέλεση της Παραγγελίας
 Δυνατότητα τιμολόγησης μίας παραγγελίας σε πολλούς παραλήπτες
 Δυνατότητα χαρακτηρισμού των παραγγελιών σε διάφορα status καθοριζόμενα από τον χρήστη
(πχ προσφορά, παραγγελίας, προς παράδοση, εκτελεσθείσα, ακυρωμένη )
 Δυνατότητα αναπαραγωγής παραγγελίας
 Αυτόματη καταχώρηση σταδίων παραγωγής κατά την καταχώρηση της παραγγελίας
 Παρακολούθηση παραγγελιών ειδών με παρτίδες με δυνατότητα δέσμευσης ποσότητας
παρτίδων
 Αναζήτηση τιμών βάσει τιμοκαταλόγων
 Αυτόματη δημιουργία παραγγελίας προμηθευτή από παραγγελία πελάτη
 Δυνατότητα ηλεκρονικής πρόδβασης σε ελεγχόμενο περιβάλον μέσω συστήματος εξυπηρέτησης
συνεργατών

Αποτελέσματα
 Καταστάσεις καταχωρηθέντων / όλων των εκκρεμών παραγγελιών κατά ΕΜ (Επιχειρηματική
Μονάδα) και άλλα κριτήρια
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 Πλάνα παραδόσεων σύμφωνα με τις παραγγελίες σε σύγκριση με το υπόλοιπο αποθήκης και τις
αναμενόμενες παραγγελίες προμηθευτών
 Καταστάσεις δεσμευμένων υπολοίπων
 Καταστάσεις απενεργοποιημένων παραγγελιών
 Back‐Orders
 Εμφάνιση σχετικών παραστατικών με τα οποία εκτελέστηκε η παραγγελία

Παραγγελίες Προμηθευτών
Χαρακτηριστικά ‐ Διαχείριση







Καταχώρηση παραγγελιών
Παρακολούθηση Back orders
Πρόταση παραγγελίας με διάφορα κριτήρια
Παραγγελία στον προμηθευτή με τους αντίστοιχους κωδικούς ειδών και στο νόμισμά του
Δυνατότητα εξαγωγής παραγγελίας σε αρχείο
Αυτόματη δημιουργία παραγγελίας προμηθευτή από παραγγελία πελάτη

Αποτελέσματα





Καταστάσεις παραγγελιών
Καταστάσεις ανά κατηγορία ειδών
Καρτέλα παραγγελιών είδους
Κατάσταση προειδοποίησης παραγγελιών με εύρος μηνών

Προμήθειες (Extra Feature)
Χαρακτηριστικά ‐ Διαχείριση
 Διαχείριση Μητρώου Προμηθευτών Προμηθειών
 Παραμετρική σύνδεση Προμηθευτών με είδη προμήθειας σε επίπεδο ομάδας , υποομάδας,
κατηγορίας ή παραμετρικών κατηγοριών μητρώου ειδών
 Σύνδεση Μητρώου Προμηθευτών Προμηθειών με Μητρώο Προμηθευτών Λογιστηρίου
 Δυνατότητα παραμετρικής σύνδεσης χρηστών κυκλώματος σε επίπεδο ομάδας, υποομάδας,
ή κατηγορίας μητρώου ειδών
 Δυνατότητα παραμετρικής χρέωσης εργασιών (Διεκπεραίωση Αίτησης‐ Προσφοράς κλπ ) σε
χρήστες συστήματος
 Καταχώρηση Αιτήσεων Προμήθειας
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 Διαχείριση Αιτήσεων Προσφοράς
 Διαχείριση Προσφορών Προμηθευτών

 Διαχείριση Συγκριτικού Πίνακα
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 Διαχείριση Εντολών Αγοράς

 Αυτόματη Δημιουργία Παραγγελίας σε Προμηθευτή
 Διασύνδεση Προμηθειών με Workflow (Διαδικασίες εγκρίσεων και κοινοποίησης.
Καθορισμός παραμέτρων εγκρίσεων βάσει αξίας ή άλλων μεταβλητών.)



Αποτελέσματα
 Καταστάσεις Αιτήσεων Προμήθειας
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Καταστάσεις Αιτήσεων Προσφοράς
Καταστάσεις Προσφορών Προμηθευτών
Κατακύρωση Συγκριτικού Πίνακα
Καταστάσεις Εντολών Αγοράς
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WorkFlwow
Η εφαρμογή του Work Flow μέσω των προγραμμάτων και των διαδικασιών που διαθέτει δίνει την
δυνατότητα να οριστούν παραμετρικά τα ακόλουθα :
 Διαχείριση της διάρθρωσης μιας εταιρείας ( θέσεις διάρθρωσης , χρήστες θέσης και άλλα)
 Διαχείριση των διαφόρων διαδικασιών που εκτελούνται μέσα σε μια εταιρεία
 Διαχείριση των παραμέτρων (εισόδου‐εξόδου) που είναι δυνατόν να χρειάζονται για να
εκτελεστεί μια διαδικασία
 Διαχείριση των εξουσιοδοτήσεων ενεργοποίησης/τερματισμού των διαδικασιών από τις
διάφορες θέσεις διάρθρωσης
 Διαχείριση των διαφόρων εργασιών (έγκριση‐κοινοποίηση) που μπορούν να εκτελεστούν πάνω
σε μια διαδικασία
 Διαχείριση της ροής ενεργοποίησης των διαδικασιών και δυνατότητα δενδρικής απεικόνισης
Οθόνες καταχώρησης
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Αναλυτικότερα οι βασικές λειτουργίες που παρέχει το Work Flow είναι οι ακόλουθες:






Ενεργοποίηση Διαδικασίας – Δυνατότητα ακύρωσης ενεργοποίησης διαδικασίας
Εκτέλεση Εργασίας Ενεργοποιημένης Διαδικασίας ‐ Δυνατότητα ακύρωσης εκτέλεσης εργασίας
Δυνατότητα αλλαγή χρήστη χρέωσης εργασίας
Δυνατότητα τερματισμού και νέας ενεργοποίησης αρχικής διαδικασίας
Αυτόματη Ενεργοποίηση Επόμενης Διαδικασίας Αρχικής διαδικασίας βάσει των τιμών των
παραμέτρων ( εξάγονται ως αποτέλεσμα από την αρχική διαδικασία)
 Απόφαση ολοκλήρωσης διαδικασίας (αρχικής και τρέχουσας) και παραγωγή τιμών
αποτελεσμάτων διαδικασίας
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Διαχείριση Αποθηκών‐Αποθεμάτων
Χαρακτηριστικά ‐ Διαχείριση
 Παράμετροι ‐ Πίνακες καθοριζόμενοι από τον χρήστη :
 Δραστηριότητα
 Κατηγορία (Εμπορεύματα, Ανταλλακτικά, Αναλώσιμα, κλπ)
 Αποθηκευτικοί Χώροι
 Ομάδες Ειδών
 Υποομάδες Ειδών
 Μονάδες Μέτρησης
 Συσκευασίες
 Νομίσματα ‐ Ισοτιμίες (Ίδια με Γεν. Λογιστικής)
 Κατηγορίες ΦΠΑ
 Είδη Κίνησης και Τρόπος Ενημέρωσης Αρχείων
 Σύνδεση με Γενική & Αναλυτική Λογιστική
 Δίγλωσση υποδομή (Περιγραφές σε Ελληνικά & Αγγλικά)
 Κωδικολόγια Προμηθευτών ‐ Κατασκευαστών με Bar‐Code όπου είναι διαθέσιμο
 Ελεύθερη σύνδεση Είδους αποθήκης με είδος Προμηθευτή κατά την εισαγωγή
 Εταιρικά Bar‐Codes (για παραγόμενα είδη ή για είδη που δεν διαθέτουν κωδικό Bar‐Code από
τον κατασκευαστή τους)
 Υποκατάστατα ειδών
 Δυνατότητα διπλής μονάδας μέτρησης ανά είδος
 Πολλαπλές δυνατότητες Αναζήτησης ειδών μέσο παραθύρων :
 Κωδικός Εταιρείας
 Κωδικός Προμηθευτή
 Ελληνική ή Αγγλική Ονομασίας
 Κωδικός Bar‐Code
 Ομάδα ‐ Υποομάδα
 Δραστηριότητα
 Κατηγορία
 Σύνδεση με Προμηθευτές
 Σύνδεση με Πελάτες & Παραγγελίες Πελατών
 Εισαγωγές Εσωτερικού
 Παρακολούθηση Δελτίων Ποσοτικής διακίνηση (Αποστολής, Παραλαβής, Επιστροφής)
 Συσχέτιση Δελτίων με Τιμολόγια Δυναμικά κατά την καταχώρηση
 Κατανομή επιβαρύνσεων στο κόστος των ειδών
 Ενημέρωση Προμηθευτών ‐ Λογιστικής
 Έλεγχος Ορθότητας Τιμολογίων (Αθροίσεις, ΦΠΑ)
 Έλεγχος με προηγούμενες τιμές για μεγάλες αποκλίσεις ή με τιμοκατάλογο
προμηθευτή
 Συσχέτιση με παραγγελίες Προμηθευτών για έλεγχο ποσοτήτων, τιμών και
ενημέρωση Back_Orders
 Εισαγωγές Εξωτερικού
 Άνοιγμα Φακέλου εισαγωγής (σύνδεση με Λογιστική)
 Παρακολούθηση Παραγγελιών
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 Ποσοτική εισαγωγή με ταυτόχρονη καταχώρηση αξίας σε ξένο νόμισμα κατά την
εισαγωγή στην αποθήκη
 Συσχέτιση με παραγγελίες Προμηθευτών για έλεγχο ποσοτήτων, τιμών και
ενημέρωση Back_Orders
 Έλεγχος με προηγούμενες τιμές για μεγάλες αποκλίσεις ή με τιμοκατάλογο
προμηθευτή
 Κοστολόγηση Φακέλου Εισαγωγής με αυτόματο υπολογισμό κόστους ανά είδος
 Μερική ή Ολική (Κλείσιμο Φακέλου) Κοστολόγηση Εισαγωγής
 Αυτόματη Πολλαπλή κοστολόγηση τιμολογίων βάση Φακέλου
 Αυτόματη Ενημέρωση Λογιστικής ‐ Προμηθευτών
Διάφορες ημερήσιες κινήσεις :
 Ελλείμματα ‐ Πλεονάσματα
 Εσωτερική Διακίνηση
 Φθορές
 Καταστροφές
 Συναρμολόγηση ‐ Αποσυναρμολόγηση
 Παραγωγή
 Ανάλωση
 Διόρθωση Κόστους
Μέγιστα ‐ Ελάχιστα αποθέματα ανά είδος και αποθηκευτικό χώρο (ή συνολικά)
Κυλιόμενη 12‐μηνη εικόνα κινήσεων είδους
Απεριόριστος αριθμός ετών σε On‐Line αναζήτηση, περιοριζόμενος μόνο από τις δυνατότητες
του H/W και του συστήματος ΣΣΒΔ
Αυτόματο κλείσιμο έτους και άνοιγμα επομένου (δημιουργία εγγραφών)
Έλεγχος Αποθεμάτων
 Καταχώρηση Απογραφών
 Δημιουργία καταστάσεων απογραφών κατά αποθηκευτικό χώρο
 Μέθοδος αποτίμησης ελεύθερη στον χρήστη (Ετήσια μέση σταθμική, Τριμηνιαία
μέση σταθμική, Μηνιαία Μέση Σταθμική, Διαδοχικών Υπολοίπων, Μέθοδος πρότυπου
κόστους, Τελευταία τιμή αγορά, FIFO)
 Δημιουργία εγγραφών διαφορών εξ’ απογραφών (ελλείμματα ‐ πλεονάσματα)
 Απαξίωση Αποθεμάτων
 Παρακολούθηση Serial Number (extra feature)
 Υπόλοιπα Σε Τομείς (extra feature)
 Παρακολούθηση φυσικού υπολοίπου, προσωρινών εξαγωγών, δεσμευμένα, αναμενόμενα,
διαθέσιμο υπόλοιπο.
 Αυτόματος επιμερισμός και κοστολόγηση πιστωτικών τζίρου
 Δυνατότητα παρακολούθησης των αποθεμάτων με όλες τις μεθόδους (Ετήσια μέση
σταθμική, Τριμηνιαία μέση σταθμική, Μηνιαία Μέση Σταθμική, Διαδοχικών Υπολοίπων,
Μέθοδος πρότυπου κόστους, Τελευταία τιμή αγορά, FIFO) και δυνατότητα άντλησης των
αποτελεσμάτων με όλες τις μεθόδους ανεξάρτητα με την οριζόμενη ως επίσημη.
 Καθορισμός πολλαπλών τιμοκαταλόγων ανά αποθηκευτικό χώρο, ανά πελάτη και βασικό
τιμοκατάλογο με δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθηση τριών τιμών (Χονδρική, Λιανική
και μια τρίτη τιμή ελεύθερης χρήσης), ιστορική παρακολούθησης αλλαγής τιμών βάσει
ημερομηνιών, μεταβολή τιμών βάσει τιμής κόστους.
 Αναπαραγωγή τιμοκαταλόγων με δυνατότητα ποσοστιαίας μεταβολής τιμών
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 Επάρκεια αποθέματος βάσει πωλήσεων και υπολοίπου ποσότητας
 Αυτόματη δημιουργία εγγραφών προβλέψεων πωλήσεων και αγορών

Αποτελέσματα

 Μητρώο Ειδών

 Μητρώο Ειδών με μέγεθος – χρώμα















Καρτέλες Ειδών
Καταστάσεις Ελέγχου κινήσεων
Ανάλυση Κοστολογίων
Εισαγωγές
Ευρετήρια Ειδών
Υποκατάστατα
Καταστάσεις Απογραφών
Υπόλοιπα Ειδών
Κίνηση Ειδών
Διαφορές Απογραφών (ελλείμματα ‐ πλεονάσματα)
Μη κινηθέντα είδη
Βιβλίο Αποθήκης
Ισοζύγια
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Εκκρεμή Δελτία Ποσοτικών Διακινήσεων
Εκκρεμείς Εισαγωγές
Καταστάσεις Μεγίστων – Ελαχίστων αποθεμάτων
Στατιστικά Ελέγχου Αποθεμάτων
 Κατά φθίνουσα σειρά επάρκειας
 Κατά φθίνουσα αξία κόστους αποθέματος
 Κατά φθίνουσα αξία πωλήσεων
 Κατά Προμηθευτή
 Κατά Κυκλοφοριακή Ταχύτητα

 Κατάσταση Κινήσεως Ειδών τελευταίας τριετίας
 Απογραφή από φορητό τερματικό
 Μηνιαία απεινόνιση πωλήσεων ‐ αγορών
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Παραγωγή ‐ Κοστολόγηση
Χαρακτηριστικά ‐ Αναζητήσεις
Το σύστημα της κοστολόγησης παραγωγής περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

 Καταχώρηση τεχνικών προδιαγραφών ( Συνταγές )

 Ισχύς συνταγής ( από – έως )
 Δυνατότητα έκδοσης ( version ) συνταγής
 Συντελεστής για τον επιμερισμό των διαφόρων δαπανών
 Στοιχεία παραγομένου είδους ( οδηγός )
 Ποσότητες αναλωσίμων για ποσότητα βάσης του παραγομένου είδους
 Στοιχεία Α υλών, Β υλών και υλικών που αναλώνονται
 Ποσοστό φύρας για κάθε ένα από τα αναλώσιμα
 Πρότυπο κόστος για τα αναλώσιμα
 Στοιχεία δαπανών (προϋπολογιστικό κόστος )
 Εκτύπωση τεχνικών προδιαγραφών με διάφορες επιλογές

 Δυνατότητα υπολογισμού κόστους του παραγομένου είδους βάσει των
προδιαγραφών ( προϋπολογιστικό κόστος )
 Αναπαραγωγή τεχνικών προδιαγραφών



Ευκολία δημιουργίας νέας προδιαγραφής από προηγούμενη

 Παραγωγή – Αναλώσεις βάσει προδιαγραφών

 Παραγωγή ειδών (παρακολούθηση και σε χρώμα μέγεθος και σε παρτίδες)
 Το σύστημα ελέγχει την προδιαγραφή που ισχύει για το παραγόμενο είδος την ημέρα
της παραγωγής και βάσει αυτής δημιουργεί τις αναλώσεις
 Δυνατότητα καταχώρησης παραγωγής (χωρίς απαραίτητα να συνδέεται με
συνταγή) και διαχείρισης των παραγωγών .





Δυνατότητα άμεσης κοστολόγησης βάσει προδιαγραφών ( προϋπολογιστικό κόστος )
Καταστάσεις ελέγχου παραγωγής – αναλώσεων
Συσχετίσεις με παραγγελίες πελατών και υπόλοιπα αποθήκης για προγραμματισμό παραγωγής
Απολογιστική κοστολόγηση

 Κοστολόγηση αναλωθέντων
 Επιμερισμός δαπανών στα παραχθέντα είδη με την ποσότητα παραγωγής ή την αξία.
 Επιμερισμός δαπανών στα παραχθέντα είδη με βάσει συντελεστών που ορίζονται ανά
κατηγορία είδους.

Διαχείριση Λιανικών Πωλήσεων
Χαρακτηριστικά ‐ Αναζητήσεις







Έκδοση αποδείξεων σε ταμειακή μηχανή ή εκτυπωτή με φορολογικό μηχανισμό
Αναζήτηση προϊόντων και με bar code
Τήρηση αρχείου Πελατών Λιανικής
Εμφάνιση ανά πάσα στιγμή της συνολικής αξίας των προϊόντων για ενημέρωση του πελάτη
Σύνδεση με τιμοκαταλόγους και ON LINE αναζήτηση πληροφοριών (εκπτώσεις, κ.α.)
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 Πίνακες με χρήστη και αριθμό στοιχείων
 Έλεγχος δοθέντων δικαιωμάτων στους χειριστές (Έκδοση, Επιστροφή, Ακύρωση, Έκπτωση,
Τροποποίηση τιμής)
 Ενημέρωση Λογιστικής
 Ανάλυση των δόσεων σε διαφορετικούς λογαριασμούς της Λογιστικής
 Υποστήριξη πιστωτικών καρτών
 Ορισμός δόσεων πιστωτικών καρτών
 Πολλοί τρόποι πληρωμής (πιστωτικές, μετρητά) και συνδυασμός τους
 Διαχείριση Προκαταβολών
 Δέσμευση ποσοτήτων ειδών της αποθήκης από την έκδοση προκαταβολής
 Συμψηφισμός προκαταβολής ή προκαταβολών με την έκδοση λιανικής απόδειξης
 Δυνατότητα επιστροφής ειδών
 Διαχείριση λευκών προκαταβολών (όχι για συγκεκριμένο είδος), δωροεπιταγών κλπ χωρίς
δέσμευση προϊόντων

Αποτελέσματα








Όλα τα παραστατικά που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ.
Ημερήσιο διπλότυπο φύλλο Συναλλαγών
Επανεκτύπωση απόδειξη λιανικής
Εκτύπωση πελατών λιανικής
Αναλυτική κατάσταση πωλήσεων λιανικής (Αναλυτικά ανά είδος, συγκεντρωτικά ανά απόδειξη)
Ανάλυση πωλήσεων καταστήματος σε χρονική περίοδο (και ανά μέγεθος και χρώμα) με συνολικά
στατιστικά
 Εκτύπωση τζίρου πελατών λιανικής
 Εκτύπωση προκαταβολών πελατών λιανικής
 Εκτύπωση κινήσεων πελατών λιανικής

Στατιστικά Πωλήσεων / Αγορών
Χαρακτηριστικά – Αναζητήσεις













Κατάσταση κέρδους καταστήματος Λιανικής
Κατάσταση Μικτού κέρδους Πελατών Χονδρικής
Κατάσταση Μικτού κέρδους Ειδών ανά Ομαδοποίηση
Κατάσταση τζίρου πελατών
Συνοπτική κατάσταση Πωλήσεων ημερολογιακού έτους
Κατάσταση συγκεντρωτικών ποσοτικών πωλήσεων
Κατάσταση συγκεντρωτικών ποσοτικών πωλήσεων καταστημάτων Λιανικής
Κατάσταση τζίρου πελάτη κατά Ομαδοποίηση
Κατάσταση πωλήσεων Πωλητών
Κατάσταση Εισαγωγών
Κατάσταση Αγορών ‐ Πωλήσεων
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01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε.
Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής
Τηλ. 215 5500880, fax 215 5500883
e‐mail : info@01solutions.gr
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