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Πλήρης εμπορική παρακολούθηση των επιχειρήσεων
Αποθήκη
o Διαχείριση ενός αποθηκευτικού χώρου
o Είδη‐Αποθέματα‐Φωτογραφίες ειδών
o Παρακολούθηση Κύριας‐Εναλλακτικής περιγραφής ειδών
o Ταξινομήσεις ειδών
o Έλεγχος υπολοίπων ειδών
o Όρια ασφαλείας ειδών
o Διαχείριση Bar code
o Set ειδών
o Αυτόματη σύνδεση με Μ.Σ.Κ.Κ
o Ετικετογράφος ειδών
Πωλήσεις
o Πλήρης παρακολούθηση κυκλώματος πωλήσεων
o Λιανική πώληση σε ιδιαίτερα διαμορφωμένη οθόνη
o Παραγγελιοληψεία
o Παρακολούθηση εκκρεμών παραγγελιών πωλήσεων
o Διαχείριση πελατών‐χρεωστών
o Διαχείριση πιστωτικών καρτών
o Διαχείριση δόσεων
o Τιμοκατάλογος λιανικής
o Τιμοκατάλογος χονδρικής
o Παρακολούθηση Tax‐Free
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.

Θεσσαλονίκη:
Αθήνα:

17ης Νοεμβρίου 79, ΤΚ 543 52, Τ: 2310 981700, F: 2310 920770, Ε: info@epsilonnet.gr
Λ.Συγγρού 120, ΤΚ 117 41, Τ: 211 5007000, F: 211 5007070, E: infoath@epsilonnet.gr
www.epsilonnet.gr

Σελίδα 1 από 4























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.
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
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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Παρακολούθηση των αγορών και ενημέρωση των ειδών της αποθήκης
Δυνατότητα απεικόνισης των ειδών τη στιγμή της δημιουργίας του παραστατικού,
Πλήρης
παρακολούθηση
και
διαχείριση
του
υποσυστήματος
των
συναλλασσόμενων
Παρακολούθηση των προμηθευτών και των υποκαταστημάτων αυτών μέσα από
μια κοινή καρτέλα και δυνατότητα παρακολούθησης για κάθε προμηθευτή πέραν
της μιας διεύθυνσης εγκατάστασης
Παραγγελίες για Προμηθευτές‐ Δυνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης των
παραγγελιών σε προμηθευτές. Δυνατότητα σύνδεσης των παραγγελιών προς τους
προμηθευτές με τις παραγγελίες των πελατών (συνδεόμενα παραστατικά)
Δύο μονάδες μέτρησης (αυτομ. μετατροπές)‐ Δυνατότητα παρακολούθησης του
είδους με δεύτερη μονάδα μέτρησης και αυτόματη μετατροπή από την μία μονάδα
μέτρησης στην άλλη
Εκκρεμείς παραγγελίες αγορών‐ Δυνατότητα παρακολούθησης των εκκρεμών
παραγγελιών ανά προμηθευτή καθώς και των μη εκτελεσμένων ή εκτελεσμένων
μερικώς παραγγελιών

ΜΑΖΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ



Δυνατότητα μαζικού μετασχηματισμού με αυτόματο τρόπο των εκκρεμών
παραγγελιών και δελτίων αποστολής
Δυνατότητα μαζικής εκτύπωσης μετασχηματισμένων παραστατικών

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.
Βασικά χαρακτηριστικά του Report Generator είναι τα παρακάτω:
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
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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 προσαρμοσμένες στις ανάγκες του χρήστη
Ενσωμάτωση οθονών προβολής και επεξεργασίας δεδομένων (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
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
Nα 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
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