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PYLON COMMERCIAL 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΕΙΔΩΝ 

• Διαχείριση ειδών με Serial Numbers και Παρτίδες με δυνατότητα 

παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών ανά παρτίδα  

• Αναλυτικός πίνακας των κινήσεων των ειδών βάση των οποίων έχει 

διαμορφωθεί η τιμή κόστους του κάθε είδους 

• Παρακολούθηση Assortment, ειδών σε Χρώμα/Μέγεθος  

• Παρακολούθηση set/kit ειδών 

• Πρόταση Αναπαραγγελίας Ειδών βάσει ορίου ασφαλείας & ορίου 

αναπαραγγελίας εταιρείας, υποκαταστήματος, αποθήκης  

• Παρακολούθηση ειδών σε εναλλακτικές μονάδες μέτρησης αγορών-

πωλήσεων 

• Δυνατότητα ενεργοποίησης εννέα (9) διαφορετικών τιμών στο είδος 

επιπλέον της λειτουργικότητας των τιμοκαταλόγων 

• Πρότυπα Ειδών με δυνατότητα ανάθεσης δικαιωμάτων  

• Πολλαπλά χαρακτηριστικά (attributes) ανά οικογένεια είδους για γρήγορη  

συγκέντρωση – ανεύρεση. Κατηγοριοποίηση ειδών είτε με απλή είτε με 

δενδροειδή μορφή 

• Οικογένειες ειδών και Πρότυπα είδη για γρήγορη καταχώρηση αλλά και 

αποφυγή λαθών 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΩΝ 

• Δυνατότητα ορισμού πιστωτικού ελέγχου πελατών είτε με συγκεκριμένο 

σενάριο είτε με συγκεκριμένες αξίες 

• Δυνατότητα παρακολούθησης open item πελατών ανά διάσταση (πωλητής, 

εισπράκτορας, έργο, επιχειρηματική μονάδα, Σύμβαση κλπ)  

• Δυνατότητα άμεσης προβολής ενεργειών CRM 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

• Ολοκληρωμένο κύκλωμα παρακολούθησης συμβάσεων πωλήσεων-

Αγορών 

• Παρακολούθηση εργασιών ανά έργο και δυνατότητα σύνδεσης έργων με 

συμβάσεις 

• Πλάνα παρακολούθησης προμηθειών συγκεντρωτικά και κλιμακωτά ανά 

κατηγορία είδους, κατηγορία πελάτη 

• Υπολογισμός προμηθειών βάσει πωλήσεων, εισπράξεων, εισπραχθέντων 

πωλήσεων κλπ 

• Κύκλωμα παρακολούθησης Ταμειακών Ροών(cash flow) με δυνατότητα 

μεταβολή ποσών και ταυτόχρονη μεταβολή διακανονισμών  
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• Δυνατότητα παρακολούθησης κυκλώματος προϋπολογισμών 

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΓΟΡΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 

• Ολοκληρωμένη διαχείριση προκαταβολών στα Εμπορικά Παραστατικά  

• Διαχείριση Προσφορών πωλήσεων με ημερολογιακή ισχύ για 

συγκεκριμένα είδη ή είδη τιμοκαταλόγου  

• Κύκλωμα πιστωτικών τζίρου 

• Προσθήκη αναφοράς Ημερήσιο φύλλο συναλλαγών με ολοκληρωμένη 

εικόνα πληροφόρησης με εύρος ημερομηνιών ή συγκεκριμένη ημερομηνία  

• Ανάλυση εκπτώσεων ανά γραμμή είδους σε εμπορικό παραστατικό  

• Προσθήκη νέου tab «Συναλλασσόμενοι» στην οθόνη καθορισμού των 

παραμέτρων του Μετασχηματισμού των παραστατικών, στο οποίο είναι 

δυνατός ο καθορισμός διαφορετικών Συναλλασσόμενων Τιμολόγησης, 

Παραγγελίας, Αποστολής για τα προς δημιουργία Παραστατικά  

• Οπτική παραμετροποίηση του μεγέθους των γραμμών της κεφαλίδας 

(Header) και του υπόλοιπου παραστατικού  

ΚΥΚΛΩΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

• Διαχείριση Παγίων. Εργασία υπολογισμού Αποσβέσεων και αυτόματης 

δημιουργίας λογιστικού άρθρου αποσβέσεων. 

• Κάλυψη απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων 

• Τήρηση Αναλυτικής Λογιστικής 

• Σχεδιασμός επιλεκτικής διεταιρικότητας SIC (Selective Inter-Company) 

με την οποία επιτυγχάνεται απόλυτη ισορροπία και ευελιξία των 

δεδομένων σας 

• Νέα γενιά σχεδιασμού Λογιστικού Σχεδίου με πλούσιες δυνατότητες και 

ευέλικτο τρόπο ανάπτυξης και συντήρησης λογαριασμών  

• Ενσωματωμένα πρότυπα και έτοιμη παραμετροποίηση με την επιμέλεια 

της Επιστημονικής Ομάδας της Epsilon Net 

• Ανεξάντλητες δυνατότητες λογιστικής πληροφόρησης μέσω πολλαπλών 

ημερολογίων 

• Ενσωματωμένα φορολογικά έντυπα με άμεση και αυτόματη ενημέρωση  

ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

• Διαχείριση Μονοφασικής Παραγωγικής Διαδικασίας  

• Παρακολούθηση Βιομηχανικής Κοστολόγησης  

• Δυνατότητα παρακολούθησης παραγομένου και υλικών ανά παρτίδα, 

ποιοτικά χαρακτηριστικά παρτίδων και ειδικών χαρακτηριστικών  

• Παρακολούθηση ημιέτοιμων , συμπαραγώγων και υποπροϊόντος  

• Δυνατότητα δημιουργίας εντολής παραγωγής από παραγγελία πωλήσεων  
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• Σενάρια κοστολόγησης παραγωγής με μερισμό εξόδων ΓΒΕ, Εργατικά, 

Λοιπά Έξοδα 

• Μερισμός εξόδων κοστολόγησης παραγωγής βάσει εργοστασίου, 

τμήματος, κέντρου εργασίας, είδους, Φασεολογίου, λογιστικής 

ερωτήματος στην βάση για συλλογή εξόδων από οποιοδήποτε σημείο της 

εφαρμογής 

• Πηγές εξόδου από λογιστικά συστήματα, Χρεώσεις, ελεύθερο έξοδο, 

ερώτημα στην βάση 

• Κοστολόγηση παραγωγής βάσει σεναρίου και δυνατότητα εκτέλεσης 

παραγωγικής διαδικασίας ανά βήμα πχ υπολογισμός εξόδων, κόστος 

παραγωγής, επίσημη κοστολόγηση(δημιουργία παραστατικών αποθήκης) 

Διαχείριση Γεωργικών Φαρμάκων 

• Αυτόματος διαχωρισμός των ειδών (γεωργικών φαρμάκων) ανά 

παραστατικό για άμεση εύρεση των επιθυμητών δεδομένων  

• Άμεση δημιουργία παραστατικών και αυτόματη αποστολή στο Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

• Πλήρης παρακολούθηση & διαχείριση χωραφιών και καλλιεργειών με 

συγκεντρωτικά στοιχεία φυτοφάρμακων ανά καλλιέργεια και χωράφι  

• Εύκολη ενημέρωση του καταλόγου ΦΠΠ στην οθόνη σου. Up to date 

κατάλογος για όλες τις εισαγωγές νέων προϊόντων ή κατάργηση  παλαιών 

• Συγχρονισμός πληροφοριών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων με στοιχεία που αφορούν Περιφέρειες, Δήμους, Καλλιέργειες, 

Γεωργικά προϊόντα 

Διαχείριση Πετρελαιοειδών 

• Πλήρη εποπτεία της διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης σε μία οθόνη και 

κατανομή των εργασιών κατά προτεραιότητα 

• Υποβολή εντύπων στο σύστημα Ήφαιστος χωρίς λάθη και παραλήψεις 

που θα δημιουργήσουν αδιέξοδο την διαδικασία 

• Αυτόματη εισαγωγή των στοιχείων για την δημιουργία & συμπλήρωση 

εντύπων πετρελαίου θέρμανσης προς υποβολή 

• Τιμολόγηση on the go γρήγορα και εύκολα με το PYLON Sales Force 

Automation 

προσθέτοντας ταχύτητα και ασφάλεια στις συναλλαγές  

• Αυτόματη ενημέρωση στο πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης 

Πετρελαίου Θέρμανσης «Ήφαιστος» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων. 

I-softconsulting  

 


