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PYLON ENTRY
ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΓΟΡΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ
•

Εύκολος και γρήγορος τρόπος διαχείρισης παραστατικών που αφορούν
πελάτες και προμηθευτές

•

Πρόταση Τιμών και Εκπτώσεων με βάση το είδος και τον
συναλλασσόμενο

•

Έλεγχος υπολοίπου αποθεμάτων και ενημέρωση του χειριστή είτε με
προειδοποίηση είτε με απαγόρευση

•

Αυτοματοποίηση και αποφυγή επανακαταχωρήσεων παραστατικών μέσω
λειτουργιών όπως Αντιγραφή παραστατικών, Μετασχηματισμούς,
Συγκέντρωση παραστατικών.

•

Δημιουργία Εμπορικών παραστατικών από το ένα κύκλωμα της
εφαρμογής σε άλλο

•

Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης του χρήστη, κατά την καταχώριση του
παραστατικού, για οικονομικά στοιχεία ειδών και συναλλασσόμενων,
τελευταίες τιμές πώλησης και αγοράς, κόστη πωλήσεων

•

Δυνατότητα υπολογισμού Προμηθειών βάσει των Πωλήσεων

•

Προσομοίωση Ταμειακής μηχανής στην οθόνη του υπολογιστή

•

Υποστήριξη τρόπων πληρωμής με Μετρητά ή Πιστωτική Κάρτα, ενώ για
τα Μετρητά υπολογίζονται και απεικονίζονται Ρέστα

•

Άμεση ενημέρωση για τη Συνολική Εικόνα Επιχείρησης, Ανοικτά
υπόλοιπα και Ενηλικιώσεις πελατών και προμηθευτών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΕΙΔΩΝ
•

Εύκολη και γρήγορη καταχώριση Ειδών

•

Άμεση ενημέρωσή εγγραφών

•

Κατηγοριοποίηση των ειδών με δυνατότητα επιλογής δεδομένων

•

Επιλογή δεδομένων από εκτυπώσεις της εφαρμογής

•

Άμεση απεικόνιση Οικονομικών πληροφοριών (Υπόλοιπα, Τιμές,
Πωλήσεις – Αγορές, Απογραφές)

•

Άμεσοι οικονομικοί δείκτες όπως Κυκλοφοριακή Ταχύτητα, Μικτά
Κέρδη, Markup

•

Παρακολούθηση υπηρεσιών και παραστατικών

•

Κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών με δυνατότητα επιλογής δεδομένων

CRM
•

Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων που λειτουργεί συνδυαστικά με τα
υπόλοιπα κυκλώματα της εφαρμογής
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•

Διαχείριση Επαφών και Σχέσεις Επαφών

•

Διαχείριση Πόρων

•

Παρακολούθηση σημαντικών ενεργειών όπως οι Επικοινωνίες και τα
Ραντεβού

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
•

Παρέχονται πλήθος έτοιμων εκτυπώσεων ανά ενότητα της εφαρμογής
καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις πληροφόρησης της επιχείρησης

•

Δυνατότητα υλοποίησης και σχεδίασης των δικών σας εκτυπώσεων με
πολύ απλό και εύκολο τρόπο (Easy Report Generator)

•

Δυνατότητα εξαγωγής σε όλους τους βασικούς τύπους του MS Office
αρχείων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ
•

Αναλυτική διαχείριση των Πελατών, Προμηθευτών, Χρεωστών, Πιστωτών
σε σχέση με τα γενικά και οικονομικά τους στοιχεία

•

Κατηγοριοποίηση των συναλλασσόμενων με βάση επιθυμητές
πληροφορίες και εκμεταλλεύσιμες μέσω εκτυπώσεων

•

Λειτουργικότητα GeoData για γρήγορη και σωστή καταχώριση των
γεωγραφικών στοιχείων του συναλλασσόμενου

•

Άμεση και γρήγορη πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία του όπως
Απογραφές, Υπόλοιπα, Τζίρος, Δείκτες Μικτών κερδών

•

Παρακολούθηση Πωλητών, Εισπρακτόρων και Αντιπροσώπων

•

Δυνατότητα υπολογισμού Προμηθειών βάσει των Πωλήσεων

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
•

Εργασίες Έναρξης Χρήσης, οι οποίες μεταφέρονται αυτόματα, μέσω
κριτηρίων που καθορίζει ο χρήστης

•

Ποσοτικά και Αξιακά υπόλοιπα Ειδών και Υπόλοιπα
Συναλλασσόμενων ως Απογραφές

•

Εργασίες Φυσικής Απογραφής με δυνατότητα ελέγχου και διόρθωσης
των Λογιστικών υπολοίπων ειδών βάσει των Πραγματικών υπολοίπων.
Διόρθωση των υπολοίπων είτε με την καταχώριση των ποσοτήτων
καταμέτρησης είτε με την εισαγωγή αρχείων Excel ή Text File

•

Στις Εργασίες Μ.Υ.Φ., παρέχεται με ευκολία ο υπολογισμός των προς
αποστολή στοιχείων στη ΓΓΠΣ, η επεξεργασία τους, καθώς και η εξαγωγή
τους σε αρχείο τύπου xml

•

Μαζική Ενημέρωση Τιμών Πώλησης Ποσοστιαία ή Αξιακά καθώς
επίσης και Markup των Ειδών της Αποθήκης. Επιλογή του τρόπου
αλλαγής τιμών είτε από Τιμές Κτήσης είτε από τους Πίνακες Κοστολογίων
είτε με οριζόμενο από τον χρήστη Markup
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•

Με τη Δημιουργία Αρχείων για Ενημέρωση προς Λογιστικές
Εφαρμογές, δημιουργούνται – βάσει καθορισμένων από τον χρήστη
κριτηρίων - αρχεία προκειμένου να ενημερωθούν εξωτερικές εφαρμογές
Γενικής Λογιστικής ή Εσόδων-Εξόδων

•

Διαχείριση παραστατικών Εισπράξεων και Πληρωμών της επιχείρησης
και παρακολούθηση αξιογράφων
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