ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ





Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων
Αποθήκη
o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι)
o Οργάνωση αποθήκης
o Group Αποθηκών
o Είδη‐ Αποθέματα‐Φωτογραφίες ειδών
o Παρακολούθηση Κύριας‐Εναλλακτικής περιγραφή ειδών
o Ενδοδιακινήσεις ειδών μεταξύ των αποθηκευτικών χώρων
o Ταξινομήσεις Ειδών
o Έλεγχος υπολοίπων ειδών
o Όρια ασφάλειας ειδών
o Διαχείριση Bar Code
o Διαχείριση πολλαπλών μονάδων μέτρησης
o Set ειδών
o Αυτόματη σύνδεση με Μ.Σ.Κ.Κ
o Αποτιμήσεις αποθεμάτων με πολλαπλές μεθόδους
o Ετικετογράφος ειδών
o Δασμολογικές κλάσεις
Πωλήσεις
o Πλήρης παρακολούθηση κυκλώματος Πωλήσεων
o Λιανική πώληση σε ιδιαίτερα διαμορφωμένη οθόνη
o Παραγγελίες πωλήσεων
o Παρακολούθηση εκκρεμών παραγγελιών πωλήσεων
o Διαχείριση πολλαπλών τιμοκαταλόγων
o Αυτόματη ενημέρωση των τιμοκαταλόγων
o Σενάρια εκπτωτικής πολιτικής
o Παρακολούθηση Tax‐Free
o Διαχείριση πελατών‐χρεωστών
o Παρακολούθηση διαφορετικών αποθηκευτικών χώρων – Υποκαταστημάτων
ανά πελάτη
o Πλήρης διαχείριση ειδών ανά γραμμή παραστατικού
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o Διαχείριση πιστωτικών καρτών
o Διαχείριση δόσεων
o Μαζικός μετασχηματισμός παραστατικών
o Πολλαπλά νομίσματα
o Ενημέρωση μέσω Internet ισοτιμιών νομισμάτων
Αγορές
o Πλήρης παρακολούθηση κυκλώματος αγορών
o Παραγγελίες αγορών
o Παρακολούθηση εκκρεμών παραγγελιών αγορών
o Έλεγχος υπολοίπων παραγγελιών –Δεσμευμένα & Αναμενόμενα
o Διαχείριση προμηθευτών‐πιστωτών
o Ενοποίηση καρτελών πελάτη‐προμηθευτή(φορείς)
o Open items
Αξιόγραφα
o Διαχείριση αξιογράφων
o Τράπεζες
o Λογαριασμοί
Γρήγορη εκκίνηση λειτουργίας της επιχείρησης, με έτοιμη πρότυπη
παραμετροποίηση παραστατικών όλων των υποσυστημάτων
Αυτοματοποιημένη διαδικασία ενημέρωσης των εφαρμογών Extra Λογιστική
Διαχείριση– Hyper Axion του εξωτερικού λογιστή μέσω τυποποιημένου λογιστικού
σχέδιο με την ευθύνη της επιστημονικής ομάδας της Epsilon Net, απόλυτα
εναρμονισμένο με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
Δυνατότητα σύνδεσης της εφαρμογής με ταμειακές μηχανές
Δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης των οθονών και εξαγωγή τους σε
Microsoft Word, Excel, PowerPoint
Πλήρης αξιοποίηση των διαδικτυακών δυνατοτήτων με την χρήση της
αρχιτεκτονικής Client‐Server
Δυνατότητα λήψης αυτοματοποιημένων αναβαθμίσεων μέσω Internet
Οικονομική εικόνα επιχείρησης
Εμπορική εικόνα επιχείρησης
Έμμεσες οθόνες με συσχετιζόμενα στοιχεία για αυτόματη άντληση πληροφοριών
Διαχείριση σειρών στοιχείων και εκτυπωτών από τον χρήστη
Δυνατότητα παραμετροποίησης φορμών της εφαρμογής από τον χρήστη
Δυνατότητα πολλαπλών ομαδοποιήσεων, ταξινομήσεων και αποθήκευση των
προτύπων φορμών
Δυνατότητα εξαγωγής αρχείων σε άλλες εφαρμογές
Δυνατότητα επισύναψης εγγράφων και αρχείων
Πλήρης διαχείριση δικαιωμάτων χρηστών
Ειδικό menu δημιουργίας «αγαπημένων» πεδίων ανά χρήστη
Προσαρμογή πληκτρολογίου σύμφωνα με τις επιθυμίες του χρήστη
Παραμετροποίηση οθονών‐ Έμμεσες οθόνες
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Μαζικές μεταβολές
Πλήρης παραμετροποίηση από τον χρήστη των γεφυρών ενημέρωσης όλων των
υποσυστημάτων
Αυτόματες διαδικασίες ελέγχου
Βασικές εκτυπώσεις ανά υποσύστημα
Στατιστικές εκτυπώσεις ανά υποσύστημα
Δυνατότητα εκτύπωσης σε όλους τους τύπους των εκτυπωτών (dotmatrix, inkjet,
laser)
Δυνατότητα σύνδεσης με ταμειακές μηχανές
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ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ





Πλήρης διαχείριση βιβλίων Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Άντληση δεδομένων από τα
υποσυστήματα της εμπορικής διαχείρισης (αγορές ‐ πωλήσεις, εισπράξεις ‐
πληρωμές)
Σχέδιο Γενικής Λογιστικής με έτοιμη παραμετροποίηση Άρθρα Λογιστικής
Ανάλυση εγγράφων ανά Μ.Σ.Κ.Κ. Πρότυπα ‘Άρθρα Λογιστικής Θεωρημένα και
αθεώρητα ημερολόγια

ΕΝΤΥΠΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


Πλήρης διαχείριση των εντύπων Φ.Π.Α. (περιοδική ‐ εκκαθαριστική δήλωση ‐
στατιστική δήλωση intrastat ‐ ανακεφαλαιωτικός πίνακας VIES)

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ



Δυνατότητα παρακολούθησης τόσο των δαπανών όσο και όλων των κινήσεων της
επιχείρησης έξω από το κύκλωμα της εμπορικής διαχείρισης με τη χρήση
Εύκολη και γρήγορη καταχώρηση ιδιαίτερων λογιστικών γεγονότων από απλούς
χρήστες με αυτόματη δημιουργία του λογιστικού άρθρου

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΓΙΩΝ





Πλήρης διαχείριση πάγιου ενεργητικού
Υπολογισμοί και παρακολούθηση αποσβέσεων
Αυτόματος υπολογισμός αναπροσαρμογών
Παρακολούθηση μητρώου παγίων

ΧΡΩΜΑ‐ΜΕΓΕΘΟΣ





Πλήρης παρακολούθησης των ειδών με δύο δυναμικά χαρακτηριστικά (χρώμα ‐
μέγεθος)
Υποστήριξη Barcode ανά συνδυασμό χρώματος & μεγέθους
Δυνατότητα εισαγωγής διαφορετικής τιμής ανά χρώμα & μέγεθος
Πλήθος πληροφοριακών εκτυπώσεων για την παρακολούθηση των ειδών με Χρώμα
& Μέγεθος

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ‐ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ


Δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης φακέλων εισαγωγών με αυτόματη
ενημέρωση των ειδών της αποθήκης με το συνολικό κόστος ανά είδος
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ SERIAL NUMBERS





Πλήρης παρακολούθηση των ειδών διακεκριμένα ανά serial number σε όλα τα
υποσυστήματα της εφαρμογής
Γεννήτρια serial numbers
Δυνατότητα καταχώρησης συντιθέμενου είδους με serial number
Πλήθος πληροφοριακών εκτυπώσεων για την παρακολούθηση των ειδών με serial
number

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ‐ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ



Αυτόματος μετασχηματισμός των προσφορών σε παραγγελίες ή σε παραστατικά
πώλησης προς πελάτες
Παρακολούθηση υποψηφίων πελατών και δυνατότητα μετατροπής τους άμεσα σε
κανονικούς πελάτες

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)



Διαχείριση απεριόριστου αριθμού υποκαταστημάτων μέσα απο την κεντρική
εγκατάσταση, χωρίς να χρειάζεται η δημιουργία διαφορετικών εταιριών
Ενιαία παρακολούθηση των οικονομικών δεδομένων τόσο σε επίπεδο
υποκαταστήματος όσο και σε επίπεδο συνόλου επιχείρησης (κεντρικό και
υποκαταστήματα)

ΠΑΡΤΙΔΕΣ







Πλήρης παρακολούθηση των ειδών διακεκριμένα κατά παρτίδες
Δυνατότητα παρακολούθησης της ιστορικότητας των παρτίδων σε σχέση με τις
εισαγωγές, τις εξαγωγές και τις εσωτερικές διακινήσεις
Καθορισμός ενεργών ή ανενεργών παρτίδων
Δυνατότητα δημιουργίας συντιθέμενου είδους με παρτίδες
Έλεγχος υπολοίπου παρτίδας κατά την τιμολόγηση
Πλήθος πληροφοριακών εκτυπώσεων ειδών με παρτίδες

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΩΛΗΤΩΝ





Δυνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης απεριόριστου αριθμού πωλητών.
Υπολογισμός στατικών προμηθειών
Υπολογισμός προμηθειών βάσει περιοχής και είδους
Σενάρια δυναμικών προμηθειών βάσει κέντρων ‐ προμηθειών

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ



Πλήρης διαχείριση συνδρομητικών αγαθών & υπηρεσιών
Δυνατότητα τήρησης του πρόσθετου θεωρημένου βιβλίου Συνδρομητών και
εκτύπωσή του για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσίας που οφείλουν να τηρούν το εν
λόγω βιβλίο βάσει του Κ.Β.Σ.
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ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ


Δυνατότητα σύνδεσης με οποιοδήποτε σύστημα φορητής παραγγελιοληψία &
τιμολόγησης

REPORT GENERATOR









Εργαλείο σχεδίασης με την χρήση οδηγού (wizard) εκτυπώσεων για όλα τα
υποσυστήματα της εφαρμογής με απλό και εύχρηστο τρόπο για τον τελικό πελάτη
Δημιουργία εκτυπώσεων μόνο σε πέντε βήματα με τον πιο εύχρηστο τρόπο
Δημιουργία εκτυπώσεων για γραφικούς και κρουστικούς εκτυπωτές
Δυνατότητα ομαδοποιήσεων
Δυνατότητα ταξινομήσεων
Δυνατότητα εισαγωγής πεδίων συνόλων για όλα τα αριθμητικά πεδία της ομάδας
δεδομένων που επιθυμεί ο χρήστης
Δυνατότητα ορισμού φίλτρων
Δυνατότητα βασικών στοιχείων παραμετροποίησης των εντύπων

PATH REPORT






Δυνατότητα δημιουργίας νέου μενού σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε χρήστη και
ενσωμάτωση πληροφοριακών εκτυπώσεων.
Δημιουργία Υπομενού σε κάθε υποσύστημα
Ενσωμάτωση οθόνης προβολής δεδομένων (browse)
Ενσωμάτωση οθόνης προβολής και επεξεργασίας δεδομένων (browse edit)
Ενσωμάτωση εκτύπωσης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΟΘΟΝΩΝ







Δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης των εμμέσων οθονών σε όλα τα
υποσυστήματα της εφαρμογής , σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.
Διαγραφή έμμεσων οθονών που δημιουργήθηκαν από την Epsilon Net σε όλες τις
φόρμες της εφαρμογής εφόσον δεν τις επιθυμεί ο χρήστης
Ενσωμάτωση νέων έμμεσων οθονών που επιθυμεί ο χρήστης προσαρμοσμένες στις
ανάγκες του
Ενσωμάτωση οθονών προβολής και επεξεργασίας δεδομένων (browse / browse
edit)
Ενσωμάτωση εκτυπώσεων
Ενσωμάτωση δυναμικών πληροφοριών (dynamic Views)

ADVANCED ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ



Δυνατότητα ανάθεσης δικαιωμάτων ανά χρήστη.
Καθορισμός δικαιωμάτων εισαγωγής / μεταβολής / διαγραφής όλων των φορμών
ανά χρήστη
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Εμφάνιση και απόκρυψη πεδίων σε κάθε φόρμα της εφαρμογής. Με αυτή την
δυνατότητα προσαρμόζονται οι φόρμες καταχώρησης στις ανάγκες του χρήστη και
μόνο με τα πεδία που ο ίδιος επιθυμεί ή είναι απαραίτητο να χρησιμοποιεί
Αναλυτικά δικαιώματα στην επεξεργασία ή τροποποίηση πεδίων καταχώρησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ





Δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής παραστατικών πώλησης απευθείας από την
εφαρμογή. Η λειτουργικότητα επιτρέπει σε υπολογιστή που συνδέεται με
φορολογικό μηχανισμό να δημιουργήσει αρχείο pdf που περιέχει το παραστατικό
και την συμβολοσειρά της σήμανσης. Το αρχείο αυτό επισυνάπτεται μαζί με τα
οικεία αρχεία *a.txt και *b.txt του φορολογικού και αποστέλλονται με ηλεκτρονικό
μήνυμα στον παραλήπτη τους
Η παραπάνω διαχείριση γίνεται με ένα κλικ μέσα από το παραστατικό εφόσον
έχουν καταχωρηθεί στην καρτέλα του πελάτη τα στοιχεία αποστολής
Με την παραπάνω δυνατότητα εξασφαλίζεται η καλύτερη διαχείριση των
παραστατικών μέσα από την εφαρμογή χωρίς το επιπρόσθετο κόστος αποστολής
των τιμολογίων στους πελάτες

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ




Δυνατότητα διαχείρισης απεριόριστων συμβάσεων ανά πελάτη
Παρακολούθηση συμβάσεων ανάλογα με την χρονική της διάρκεια
Δυνατότητας παρακολούθησης της τιμολόγησης και της εξόφλησης των συμβάσεων

ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ




Δυνατότητα κατανομής των αξιών των συναλλαγών αγορών και δαπανών σε κέντρα
κόστους και άμεση κοστολόγηση των κέντρων κόστους χωρίς να απαιτείται η γνώση
λογιστικής
Πλήθος πληροφοριακών εκτυπώσεων για την πληρέστερη ενημέρωση του
επιχειρηματία

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΡΗΣΤΗ



Καταγραφή των λειτουργιών κάθε χρήστη σε όλα τα υποσυστήματα της εφαρμογής
Ενημέρωση του επιχειρηματία με το σύνολο των καταχωρήσεων και των
λειτουργιών κάθε χρήστη

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ




Πλήρης παρακολούθηση σεναρίων εμπορικής πολιτικής πελατών
Δυνατότητα ιεράρχησης της Εφαρμογής Σεναρίων Εμπορικής Πολιτικής
Πλήθος πληροφοριακών εκτυπώσεων για την πληροφόρηση του επιχειρηματία
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