
                                                     

                                                                                  

 

 

 

0| 13                                

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021 

Galaxy Hospitality Suite 

 

 



                                                     

                                                                                  

 

 

 

                             

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021 

Galaxy Hospitality Suite 

  

Περιεχόμενα 
Τιμοκατάλογος Galaxy Hospitality Suite ....................................................................................................... 1 

Εισαγωγή ........................................................................................................................................................................ 1 

Άδεια χρήσης λογισμικού ............................................................................................................................................. 1 

Χρήστες εφαρμογών .................................................................................................................................................... 1 

Επιπλέον χρήστες........................................................................................................................................................... 1 

Αριθμός Δωματίων ....................................................................................................................................................... 1 

Υποσυστήματα ............................................................................................................................................................... 2 

Αναβαθμίσεις & Τροποποιήσεις λογισμικού ............................................................................................................ 2 

Πολλαπλές και πρόσθετες εγκαταστάσεις ................................................................................................................ 2 

Ετήσιο συμβόλαιο νέων εκδόσεων ............................................................................................................................. 3 

Ανάθεση παραγγελίας ................................................................................................................................................. 4 

Επεξηγήσεις .................................................................................................................................................................... 4 

Galaxy Hotel ..................................................................................................................................................... 5 

Galaxy Restaurant ........................................................................................................................................... 7 

Διαθέσιμα Υποσυστήματα Galaxy Hospitality ............................................................................................. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                     

                                                                                  

 

 

 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021 

Galaxy Hospitality Suite 

Τιμοκατάλογος Galaxy Hospitality Suite 

Εισαγωγή 

Ο τιμοκατάλογος Galaxy Hospitality Suite περιλαμβάνει τις αξίες των εφαρμογών και υποσυστημάτων Galaxy Hotel & 

Galaxy Restaurant, καθώς και τις αξίες των νέων εκδόσεων τους, τόσο σε μοντέλο αγοράς άδειας χρήσης λογισμικού 

αορίστου χρόνου (Software License), όσο και σε μοντέλο άδειας χρήσης λογισμικού ορισμένου χρόνου (SaaS, 

Software as a Service).  Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο, οι αξίες του είναι σε Ευρώ και δεν 

περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 

 

Άδεια χρήσης λογισμικού  

 Άδεια χρήσης λογισμικού aορίστου χρόνου (Software License), αφορά στη νόμιμη χρήση του λογισμικού για 

αόριστο χρονικό διάστημα. 

 Άδεια ορισμένου χρόνου (SaaS, Software as a Service), αφορά στη νόμιμη χρήση του λογισμικού για ορισμένο 

χρονικό διάστημα, καθώς και τη χρήση των όποιων νέων εκδόσεων ή βελτιώσεων γίνουν σε αυτό το χρονικό 

διάστημα. 

 

Χρήστες εφαρμογών  

Hotel Front Office: 

Ο αριθμός των επιτρεπόμενων θέσεων εργασίας στa υποσυστήματα Galaxy Hotel Front Office είναι απεριόριστος και 

δεν έχουν χρέωση. 

 

Back Office: 

Όλες οι εφαρμογές περιλαμβάνουν ένα χρήστη (1) 

 Ο αριθμός των επιτρεπόμενων θέσεων εργασίας προσδιορίζεται από τον αριθμό των ταυτόχρονων 

(Concurrent) χρηστών που χρησιμοποιούν την εφαρμογή. 

 Η αξία κάθε επιπλέον χρήστη υπολογίζεται ως το 10% της αξίας των υποσυστημάτων για έως και εννέα 

χρήστες (9), ενώ για δέκα (10) χρήστες και άνω υπολογίζεται ως το 6% της αξίας των υποσυστημάτων.  Η αξία 

του κάθε επιπλέον χρήστη δεν ξεπερνά τα χίλια ευρώ (1.000,00€). Η αξία του κάθε χρήστη στο μοντέλο χρήσης 

SaaS, υπολογίζεται στο 10% της αξίας των υποσυστημάτων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των χρηστών. 

 

Επιπλέον χρήστες 

 Για τις περιπτώσεις που απαιτείται επιπλέον χρήστης για λόγους συγχρονισμού (Connector) με εφαρμογή 

Epsilon SingularLogic και μόνο γι’ αυτή, παρέχεται δωρεάν η άδεια χρήσης και υπάρχει χρέωση μόνο ως προς 

την αξία του συμβολαίου νέων εκδόσεων για το χρήστη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενεργή ύπαρξη 

συμβολαίου νέων εκδόσεων για την κύρια εφαρμογή.  

 Για τις περιπτώσεις που απαιτείται επιπλέον χρήστης για λόγους συγχρονισμού (Connector) με τρίτη 

εφαρμογή, ισχύει κανονικά η πολιτική χρέωσης χρηστών. 

 

Αριθμός Δωματίων    

 Ο minimum αριθμός δωματίων για την Front Office λειτουργικότητα στο Galaxy Hotel είναι 20 δωμάτια. 

Εξαιρείται το module Invoicing.  
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Υποσυστήματα 

H εφαρμογές διαθέτουν μια πληθώρα υποσυστημάτων για την επεκτασιμότητα της λειτουργικότητας των 

πληροφοριακών συστημάτων της επιχείρησης που τα χρησιμοποιεί.  Κάποια υποσυστήματα, ωστόσο, ενδέχεται να 

προϋποθέτουν άλλα για τη λειτουργία τους. Ποιες εφαρμογές μπορούν να εμπλουτιστούν με ποια συστήματα 

αναφέρεται αναλυτικά στους πίνακες του παρόντος τιμοκαταλόγου.   

 

Αναβαθμίσεις & Τροποποιήσεις λογισμικού  

Αναβάθμιση Λογισμικού  

Ο δικαιούχος χρήσης προϊόντων λογισμικού της Epsilon SingularLogic, δικαιούται να κάνει αναβάθμιση (upgrade) 

της εφαρμογής που διαθέτει σε εφαρμογή της ίδιας οικογένειας ή μεγαλύτερης.  

 

Τροποποίηση Εγκατάστασης Λογισμικού   

Άδεια Χρήσης Αορίστου Χρόνου:  

 Δίνεται η δυνατότητα απενεργοποίησης υποσυστημάτων/χρηστών που συνοδεύουν την κύρια εφαρμογή, 

στην έναρξη ισχύος του ετήσιου συμβολαίου.  

 Σε περίπτωση που αποφασιστεί κατά τη διάρκεια χρήσης η επανα-ενεργοποίηση υποσυστημάτων/χρηστών, η 

αξία τους υπολογίζεται στην ετήσια αξία του συμβολαίου νέων εκδόσεων των συγκεκριμένων 

υποσυστημάτων. 

 Σε περίπτωση ενεργοποίησης επιπλέον υποσυστημάτων/χρηστών και ενώ η εγκατάσταση είναι σε ισχύ 

συμβολαίου νέων εκδόσεων, η αξία τους προσδιορίζεται από την αξία της άδειας χρήσης καθώς και την αξία 

του συμβολαίου νέων εκδόσεων που αναλογεί στις υπολειπόμενες ημέρες μέχρι τη λήξη του συμβολαίου. 

Άδεια Χρήσης Ορισμένου Χρόνου (SaaS):  

 Σε περίπτωση ενεργοποίησης επιπλέον υποσυστημάτων/χρηστών και ενώ η εγκατάσταση είναι σε ισχύ 

συμβολαίου χρήσης, η αξία τους υπολογίζεται αναλογικά στις υπολειπόμενες ημέρες χρήσης τους και μέχρι τη 

λήξη του συμβολαίου. 

 Σε περίπτωση αναβάθμισης σε νέα υπηρεσία μεγαλύτερης αξίας, ως τιμολογούμενη αξία υπολογίζεται η 

διαφορά που προκύπτει από την αξία της νέας υπηρεσίας με την παλιά, μέχρι τη λήξη του συμβολαίου. 

 Σε περίπτωση μείωσης υποσυστημάτων/χρηστών κατά τη διάρκεια της χρήσης η νέα αξία του συμβολαίου θα 

ισχύσει από την επόμενη ανανέωση χωρίς την υποχρέωση επιστροφής τιμήματος από τη Epsilon 

SingularLogic. 

 Δίνεται η δυνατότητα αλλαγής μοντέλου χρήσης της εφαρμογής από σύμβαση ορισμένου χρόνου σε 

σύμβαση αορίστου χρόνου (On Premises). 

 Στην περίπτωση αυτή η αξία κτήσης προκύπτει από τη διαφορά της αξίας αγοράς της άδειας αορίστου 

χρόνου της εφαρμογής και την αξία της άδειας ορισμένου χρόνου που αντιστοιχεί στις ημέρες που έχουν 

αναλωθεί από την έναρξη του συμβολαίου ορισμένου χρόνου μέχρι και την ημέρα της μετάβασης στο νέο 

μοντέλο. 

 

Πολλαπλές και πρόσθετες εγκαταστάσεις   

 Παρέχεται η δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών εταιρειών με διαφορετικό Α.Φ.Μ. που χρησιμοποιούν είτε 

την ίδια βάση, είτε ανεξάρτητες και εξυπηρετούνται από έναν ενιαίο κεντρικό Server της επιχείρησης. 

Προϋπόθεση είναι η εταιρεία που έχει τη νόμιμη χρήση της εφαρμογής, να έχει συμμετοχή και στις υπόλοιπες 

εταιρείες που εξυπηρετούνται στον ίδιο server, με ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. 

 Αναγνωρίζεται έκπτωση 50% σε πρόσθετες εγκαταστάσεις που αφορούν εταιρείες που έχουν αποδεδειγμένη 

μετοχική σχέση με τον κάτοχο της κύριας εγκατάστασης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.  Η αναγνώριση 

εφαρμόζεται με την παραδοχή ότι «κύρια εγκατάσταση» είναι εκείνη με τη μεγαλύτερη αξία λιανικής και ότι οι 

πρόσθετες εγκαταστάσεις είναι του ίδιου αντικειμένου με την κύρια. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι να υπάρχει ενεργό συμβόλαιο νέων εκδόσεων για την κύρια 

εφαρμογή.  
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Ετήσιο συμβόλαιο νέων εκδόσεων 

Το ετήσιο συμβόλαιο νέων εκδόσεων ισχύει για ένα (1) έτος και παρέχει τη δυνατότητα εγκατάστασης των νέων 

βελτιωμένων εκδόσεων του εγκατεστημένου λογισμικού και του συνόλου των υποσυστημάτων που το απαρτίζουν.  Η 

ημερομηνία έναρξης ανανέωσης του Συμβολαίου Νέων Εκδόσεων είναι η ημερομηνία λήξης του προηγούμενου. 

Εμπρόθεσμη θεωρείται η ανανέωση του συμβολαίου νέων εκδόσεων πριν τη λήξη του προηγούμενου.  

 

Η μη εμπρόθεσμη ανανέωση του συμβολαίου νέων εκδόσεων πέραν των 90 ημερών, συνεπάγεται επιβάρυνση της 

αξίας κατά 10% επί του συνόλου της αξίας του. 

 

Επιπρόσθετα, με ενεργό συμβόλαιο νέων εκδόσεων η Epsilon SingularLogic παρέχει τη δυνατότητα χρήσης των 

υπηρεσιών myGalaxy View, myGalaxy, myGalaxy e-invoice και myGalaxy Υπηρεσίες Μισθοδοσίας, ανάλογα με τις 

εφαρμογές που κάθε υπηρεσία αφορά. 

 

Ειδικά για τις εφαρμογές Hospitality η αξία του Ετήσιου συμβολαίου νέων εκδόσεων περιλαμβάνει και τηλεφωνική 

υποστήριξη (24x7), εκτός από όπου αναφέρεται διαφορετικά. 

 

Υπηρεσία myGalaxy View   

H υπηρεσία myGalaxy view προσφέρει διαδικτυακή πρόσβαση σε εταιρικές πληροφορίες με τη χρήση smartphone, 

tablet, laptop και Η/Υ. Οι εταιρικές πληροφορίες που αφορούν σε στοιχεία πελατών και πωλήσεων, ταμειακές ροές, 

αξιόγραφα, αποθέματα, διαθεσιμότητα πρώτων υλών κ.ά., απεικονίζονται σε αναφορές, γραφήματα και χάρτες με τη 

χρήση δυναμικών φίλτρων. Η υπηρεσία προσφέρεται μέσω του συμβολαίου νέων εκδόσεων του Galaxy και συμβάλει 

στην άμεση ενημέρωση, απόκριση και λήψη αποφάσεων των στελεχών χωρίς να χρειάζεται να έχουν πρόσβαση στο 

εταιρικό δίκτυο. 

  

 

myGalaxy Υπηρεσίες Μισθοδοσίας 

Η λειτουργικότητα του Galaxy Payroll επεκτείνεται, μέσω των υπηρεσιών Μισθοδοσίας, αξιοποιώντας τα 

πλεονεκτήματα cloud. Οι υπηρεσίες Μισθοδοσίας έχουν στόχο να προσφέρουν μαζικές και αυτοματοποιημένες 

διαδικασίες με άμεση προσαρμογή στις εξελίξεις, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν την πολυπλοκότητα προσφέροντας στον 

χειριστή ένα απλουστευμένο περιβάλλον εργασίας. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται, αφορούν τις ενημερώσεις τρίτων φορέων με αρχεία συγκεκριμένης μορφής, 

συγκεκριμένα : 

 Μαζική δημιουργία αρχείων Ε4 - Πινάκων Προσωπικού και ηλεκτρονική υποβολή τους στο ΟΠΣ «Εργάνη» με 

δυνατότητα επισύναψης και του προγράμματος εργασίας   

 Μαζική δημιουργία αρχείων και ηλεκτρονική υποβολή εντύπων Ε3 – Ε5 – Ε7 – Ε8 – Ε9 και ηλεκτρονική υποβολή τους 

στο ΟΠΣ «Εργάνη» με δυνατότητα επισύναψης σχετικών εγγράφων 

 Μαζική δημιουργία αρχείου E11 – Γνωστοποίηση ετήσιων αδειών 

 Ηλεκτρονική υποβολή προσωρινής δήλωσης φόρου και τελών χαρτοσήμου από μισθωτές υπηρεσίες 

 Μαζική δημιουργία αρχείου JL10 – Αρχείου ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών 

 Μαζική δημιουργία αρχείων πληρωμής τραπεζών μορφής ISO 20022 xml όπως απαιτείται από το σύστημα 

πληρωμών SEPA 

 Μαζική δημιουργία αρχείων και ηλεκτρονική υποβολής ΑΠΔ, ΕΤΕΑΠΕΠ, ΤΕΑΕΑΠΑΕ, ΤΑΥΦΕ, TEAΥΦΕ, TEAYET 
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Ανάθεση παραγγελίας   

Οι παραγγελίες μπορούν να επικοινωνούνται: 

 

 Από τους συνεργάτες, μέσω email, προς τον Account Manager που συνεργάζονται ή το τμήμα παραγγελιών 

 Από τους απευθείας πελάτες, μέσω email, προς τον Account Manager που συνεργάζονται ή το τμήμα 

παραγγελιών 

 Η τιμολόγηση γίνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παραγγελίας και τα σχετικά παραστατικά 

αποστέλλονται και ηλεκτρονικά, εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης. 

 

Επεξηγήσεις   

Στον πίνακα με τα διαθέσιμα συστήματα υπάρχουν οι παρακάτω συντομεύσεις: 

 = Το υποσύστημα είναι ενσωματωμένο στην κύρια λειτουργικότητα 

 = Το υποσύστημα μπορεί να προστεθεί στην κύρια λειτουργικότητα 

*= Το υποσύστημα μπορεί να λειτουργεί αυτοτελώς ή /και να προστεθεί στην κύρια λειτουργικότητα 

 = Το υποσύστημα δεν μπορεί να υποστηριχθεί από την κύρια λειτουργικότητα 

 

=  Χρέωση ανά δωμάτιο  

= Χρέωση ανά χρήστη 

= Χρέωση ανά εγκατάσταση 

 = Χρέωση ανά mobile POS 

  = Χρέωση ανά POS 

       = Χρέωση ανά Kitchen Display  
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Galaxy Hotel 

Ευέλικτη λύση για την ολοκληρωμένη διαχείριση του ξενοδοχείου σας 

και την αυτοματοποίηση των λειτουργιών σας  

 

Το Galaxy Hotel αποτελεί προηγμένη λύση για τη διαχείριση των σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων, αλυσίδων και 

καταλυμάτων.  

 

ΚΥΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ       

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Type Χρέωση 
Αξία € 

ΑΔΕΙΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 

Αξία € 

ΝΕΩΝ 

ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

Αξία € 

SaaS 

GALAXY HOTEL FRONT OFFICE       

BOOKING 

Πλάνο Δωματίων: Άμεση καταχώρηση των 

κρατήσεων μέσα από ένα αναλυτικό και interactive 

Πλάνο Δωματίων (Room Rank), το οποίο παρέχει 

πλήρη εικόνα της διαθεσιμότητας του ξενοδοχείου. 

Το εύχρηστο Πλάνο Δωματίων πληροφορεί τον 

ξενοδόχο με μια ματιά για τον αριθμό των 

διαθέσιμων δωματίων για κάθε τύπο δωματίου, 

εξασφαλίζοντάς του πλήρη εικόνα για την κάθε 

κράτηση μόνο με ένα δεξί κλικ πάνω σε αυτήν. 

GLX-004 *  10 3 5 

BILLING 

Τιμοκατάλογοι – Πολλαπλοί Τιμοκατάλογοι: 

Διαχείριση τιμοκαταλόγων ανά τύπο δωμάτιου, ανά 

πελάτη, ανά χρονική περίοδο, κ.λπ. καθώς και 

διαχείριση ειδικών πακέτων και όρων διαμονής (all 

inclusive, half board κ.λπ.) αναλόγως των αναγκών 

του ξενοδοχείου. Παρακολούθηση & Διαχείριση 

πολλαπλών λογαριασμών κράτησης. Καρτέλα 

Πελάτη: Διαχείριση της καρτέλας κάθε πελάτη με 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας όπως 

διευθύνσεις, τηλέφωνα, emails καθώς και άλλες 

πληροφορίες που αφορούν στις οικονομικές 

συναλλαγές και το ιστορικό κάθε κράτησης, όπως 

ενδεικτικά παρακολούθηση προκαταβολών, 

προτιμολόγηση, χρεώσεις, πιστώσεις και υπόλοιπο 

πελάτη. 

Προαπαιτούμενα: Galaxy Hotel Booking 

GLX-407   5 2 3 

INVOICING  

Έκδοση παραστατικών (αποδείξεις / τιμολόγια). 

Προαπαιτούμενα: Galaxy Hotel Booking – Billing 

GLX-410   360 115 183 

ALLOTMENTS & COMMITMENTS 

Διαχείριση συμβολαίων και δεσμεύσεων με 

ταξιδιωτικούς πράκτορες.  

Προαπαιτούμενα: Galaxy Hotel Booking – Billing 

GLX-411   6 2 3 

HOUSEKEEPING 

Παρακολούθηση κατάστασης δωματίου (room 

status)ανά καμαριέρα, παρακολούθηση 

συχνότητας αλλαγών λινών και παρακολούθηση 

εργασιών και επισκευών. 

Προαπαιτούμενα: Galaxy Hotel Booking – Billing  

GLX-409   2 1 1 
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ΚΥΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ       

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Type Χρέωση 
Αξία € 

ΑΔΕΙΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 

Αξία € 

ΝΕΩΝ 

ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

Αξία € 

SaaS 

GALAXY HOTEL CONNECTIVITY       

PBX (ONE WAY) 

Τύπος σύνδεσης με τηλεφωνικά κέντρα. 
GLX-421   300 95 150 

PBX (TWO WAYS) 

Τύπος σύνδεσης με τηλεφωνικά κέντρα. 
GLX-422   500 160 255 

E – BILLING INTERFACE 

Σύνδεση με διεθνείς e-billing πλατφόρμες για την 

αυτόματη αποστολή παραστατικών ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων σε συνεργαζόμενα, με αυτά, 

ταξιδιωτικά πρακτορεία. 

GLX-425   300 95 150 

WEB BOOKING INTERFACE 

Κεντρικό σύστημα κρατήσεων και διαχείριση 

καναλιών διανομής κρατήσεων. 

GLX-412   5 2 3 

LOCKING SYSTEM 

Σύνδεση με ηλεκτρομαγνητικές ή μηχανικές 

κλειδαριές. 
GLX-423   850 270 430 

PAY TV 

Σύνδεση με Pay TV. 
GLX-424   850 270 430 

PASSPORT SCANNING  GLX-413   500 160 255 
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021 

Galaxy Hospitality Suite 

Galaxy Restaurant 

Σύγχρονη και ολοκληρωμένη λύση για την βελτιστοποίηση των λειτουργιών 

κάθε επιχείρησης εστίασης, ανεξάρτητα από το μέγεθός της 

 

Το Galaxy Restaurant είναι μια αποτελεσματική, ενιαία και ευέλικτη εφαρμογή για το εστιατόριο, το  cafe ή το bar σας, 

σχεδιασμένο να εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες σας. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για όλες τις επιχειρήσεις στον 

κλάδο της εστίασης, ανεξαρτήτως μεγέθους και δυναμικότητας. 

 

ΚΥΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ       

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Type Χρέωση 
Αξία € 

ΑΔΕΙΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 

Αξία € 

ΝΕΩΝ 

ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

Αξία € 

SaaS 

GALAXY RESTAURANT 

 

      

Διαχείριση πωλήσεων μιας επιχείρησης εστίασης. GLX-008 
*  

300 95 150 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ       

MOBILE POS 

Χρήση ασύρματων τερματικών για 

παραγγελιοληψία στους χώρους εστίασης. 

GLX-342  
 

300 95 150 

PREPARATION CENTERS 

Εκτυπώσεις παραγγελιών σε παρασκευαστήρια. 
GLX-341  

 
75 25 40 

TABLE MANAGEMENT 

Σχεδίαση του πλάνου τραπεζιών. 
GLX-343  

 
75 25 40 

TABLE BOOKING 

Διαχείριση του πλάνου κρατήσεων τραπεζιών. 
GLX-344  

 
125 40 65 

DELIVERY 

Διαχείριση πωλήσεων delivery. 
GLX-348  

 
300 95 150 

KITCHEN DISPLAY 

Διαχείριση παρασκευής παραγγελιών με χρήση 

touch screen στο χώρο της κουζίνας. 
GLX-345   150 50 

 

80 

 

ADVANCED CUSTOM VIEWS 

Σύνθετες οριζόμενες προβολές για πολυδιάστατες 

αναφορές. 
GLX-347  

 
100 25 45 
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021 

Galaxy Hospitality Suite 

Διαθέσιμα Υποσυστήματα Galaxy Hospitality  

Τα παρακάτω υποσυστήματα, back office, επεκτείνουν τη λειτουργικότητα του Galaxy Hotel & Galaxy Restaurant και 

για τη λειτουργία τους απαιτείται είτε η  εγκατάσταση του Galaxy Hotel Booking – Billing- Invoicing είτε η εγκατάσταση 

του Galaxy Restaurant. 

 

Στα back office υποσυστήματα δεν παρέχεται η τηλεφωνική υποστήριξη στα πλαίσια του Συμβολαίου Νέων Εκδόσεων. 

 

GALAGY HOSPITALITY BACK OFFICE   
 

    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ H R Χρέωση 
Αξία € 

ΑΔΕΙΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 

Αξία € 

ΝΕΩΝ 

ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

Αξία € 

SaaS 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ   
 

    

WAREHOUSE - F&B  

Διαχείριση ειδών ξενοδοχειακής αποθήκης και 

τιμοκαταλόγων. Διαχείριση συναλλασσόμενων 

Οικονομικές εγγραφές, εισπράξεις / πληρωμές. 

GLX-415    640 128 250 

GALAXY COMMERCIAL 

Διατίθεται έως 10 users 
GLX-001    1.200 240 360 

GALAXY ENTERPRISE SUITE GLX-002    2.400 480 720 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ   
 

    

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  

Διαχείριση λογιστικού σχεδίου (ΕΓΛΣ), λογιστικών 

άρθρων και πρότυπων άρθρων. Εκτυπώσεις 

λογιστικής θεωρημένες και μη. Διαχείριση 

πολλαπλών λογιστικών σχεδίων Παρακολούθηση 3 

εναλλακτικών ισοζυγίων. 

Προαπαιτούμενα: Galaxy Warehouse - F&B ή Commercial 

ή Enterprise Suite 

GLX-050    900 180 270 

ΠΑΓΙΑ   

Διαχείριση παγίων με δυνατότητα άμεσης 

διασύνδεσής τους με τα είδη αποθήκης. 

Παρακολούθηση Serial Number. Διαχείριση χώρων 

εγκατάστασης παγίων. Διαχείριση πολλαπλών 

μεθόδων αποσβέσεων. Αυτόματες διαδικασίες 

υπολογισμού φορολογικών, στατιστικών ή 

αποσβέσεων βάσει ΔΛΠ. Δυνατότητα 

παγιοποίησης ή εμπορευματοποίησης παγίων. 

Προαπαιτούμενα: Galaxy Warehouse - F&B ή Commercial 

ή Enterprise Suite 

GLX-052    400 80 120 

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ  

Διαχείριση λογαριασμών εσόδων εξόδων. Ορισμός 

Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους (ΜΣΚΚ). 

Δυνατότητα τήρησης πολλαπλών Βιβλίων Β' 

Κατηγορίας ανά εταιρεία. 

Προαπαιτούμενα: Galaxy Warehouse - F&B ή Commercial 

ή Enterprise Suite 

GLX-053    
250 50 75 
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021 

Galaxy Hospitality Suite 

GALAGY HOSPITALITY BACK OFFICE   
 

    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ H R Χρέωση 
Αξία € 

ΑΔΕΙΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 

Αξία € 

ΝΕΩΝ 

ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

Αξία € 

SaaS 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ   

Δυνατότητα ορισμού προϋπολογισμού σε όλες τις 

βασικές οντότητες (π.χ. είδη, πελάτες, προμηθευτές, 

πωλητές, έργα, λογιστική) ορίζοντας παράλληλα σε 

κάθε σενάριο 7 διαστάσεις και 12 τιμές. Χρονικά 

διαστήματα προϋπολογισμού ανεξάρτητου 

οικονομικής χρήσης. Μηχανισμοί εύκολης 

διαμόρφωσης σεναρίου και δυνατότητα 

επεξεργασίας από excel. 

Προαπαιτούμενο: Galaxy Enterprise Suite 

GLX-059    450 90 135 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ADVANCED   

Διαχείριση πλάνων πληρωμών βάσει εμπορικών 

συμφωνιών προμηθευτών, με πρόταση 

πληρωμών, επεξεργασία από το χρήστη και 

εγκριτικές διαδικασίες. Αυτόματη παραγωγή 

παραστατικών πληρωμών και συγκεντρωτικές 

αναφορές για την ενημέρωση των τραπεζικών 

εμβασμάτων.  Δημιουργία αρχείου πληρωμής 

τραπεζών, μορφής ISO20022 xml, (σύστημα 

πληρωμών SEPA) με τις εξοφλήσεις των 

υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι των 

προμηθευτών της για υποβολή μέσω e-banking. 

SECURE Web Banking λειτουργικότητα για τη 

διαχείριση των τραπεζικών συναλλαγών μέσα από 

το ERP, σύμφωνα με τα κριτήρια ασφάλειας που 

προτείνουν οι ίδιες οι τράπεζες, ενημερώνει 

αυτόματα το ERP για τις συμφωνίες των τραπεζικών 

λογαριασμών και διαθέτει αυτόματους 

μηχανισμούς αντιστοίχισης για τη δημιουργία 

οικονομικών εγγραφών. 

Προαπαιτούμενα: Galaxy Warehouse - F&B ή Commercial 

ή Enterprise Suite 

GLX-063   

 

350 110 140 

GALAXY CRM ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ        

CRM FLAVOR 

Δημιουργία δραστηριότητας CRM μέσα από την 

οθόνη της κράτησης και μέσα από την οθόνη του 

guest. Αναλυτικό ιστορικό δραστηριοτήτων του 

Guest. Χρέωση δωματίου μέσα από αποτέλεσμα 

δραστηριότητας (πχ. Υπηρεσιών spa). Περιλαμβάνει 

δύο (2) τύπους ενεργειών πωλήσεων (activity 

types) π.χ.  Διαχείριση παραπόνων και 

συναντήσεων.  Εμφάνιση εκκρεμοτήτων CRM πάνω 

στο room plan. Αυτοματοποιημένη δημιουργία 3 

hotel campaigns. Διασύνδεση με το mailchimp για 

email campaigns. 

Προαπαιτούμενα: Hotel Booking-Billing  

GLX-013       
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021 

Galaxy Hospitality Suite 

GALAGY HOSPITALITY BACK OFFICE   
 

    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ H R Χρέωση 
Αξία € 

ΑΔΕΙΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 

Αξία € 

ΝΕΩΝ 

ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

Αξία € 

SaaS 

CRM BASE   

Διαχείριση Επαφών. Σχετιζόμενες επαφές, επέτειοι, 

δυναμικές & στατικές λίστες επαφών. Ορισμός 

τμημάτων, υπαλλήλων, εξοπλισμού. 

Παρακολούθηση δραστηριοτήτων πόρων. 

Αυτοματοποιημένη ροή εργασιών, σχεδιασμός 

Workflows, παρακολούθηση ροής και υπευθύνου 

σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής της 

δραστηριότητας.  Αυτόματη δημιουργία ανά στάδιο 

προκαθορισμένων δραστηριοτήτων με ανάθεση 

στους υπευθύνους.  Ημερολόγιο  δραστηριοτήτων 

πόρων, εύρεση διαθεσιμότητας πολλαπλών 

πόρων. Εκκρεμείς δραστηριότητες και ειδοποιήσεις.  

Διαχείριση αιτημάτων, παραπόνων πελατών. 

Outlook synchronization, Δυνατότητα 

συγχρονισμού των ραντεβού, επαφών, εργασιών. 

Ενσωματωμένες αναφορές δραστηριοτήτων, 

Management Analytics και έτοιμα OLAP Views. 

Δείκτες απόδοσης ΚΡΙs για χρήση στην επιφάνεια 

εργασίας. 

GLX-003 * *  700 140 210 

GALAXY CRM ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ        

LOYALTY 

Διαχείριση καρτών μελών (loyalty cards), 

παρακολούθηση κανόνων ποντοδοσίας (loyalty 

rules), κανόνων απόδοσης πόντων (redemption 

rules), καθώς και δικαιωμάτων (privileges) που 

αποδίδονται σε πελάτες. Παρακολούθηση 

ιστορικού ποντοδοτούμενων συναλλαγών και 

ιστορικό πόντων ανά πελάτη. 

Προαπαιτούμενα: CRM BASE 

GLX-202    750 150 225 

LOYALTY ADVANCED 

Μαζικές ενέργειες πιστότητας όπως απόδοση 

πόντων, υποβάθμιση αναβάθμιση μελών, 

απόδοση δικαιωμάτων καθώς και μαζική 

παραγωγή Vouchers. Διαχείριση προπληρωμένων 

καρτών (prepaid cards) και συναλλαγών 

φόρτωσης και πληρωμής (prepaid load, prepaid 

payment). Διαχείριση vouchers, συναλλαγές 

εξαργύρωσης (voucher burn). 

Προαπαιτούμενα: CRM BASE,Loyalty 

GLX-206    1.000 200 300 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ MARKETING   

Παρακολούθηση πλάνου Marketing. Διαχείριση 

Campaigns και Events. Μαζική δημιουργία emails, 

εξερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων, SMS. Λίστες 

Telemarketing με καταγραφή αποκρίσεων. 

Σχεδιασμός ερωτηματολογίων και καταγραφή 

απαντήσεων. Διασύνδεση με το mailchimp για 

email camaigns. 

Προαπαιτούμενα: CRM BASE 

GLX-203    600 120  180  



                                                     

                                                                                  

 

 

11| 13                           

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021 

Galaxy Hospitality Suite 

GALAGY HOSPITALITY BACK OFFICE   
 

    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ H R Χρέωση 
Αξία € 

ΑΔΕΙΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 

Αξία € 

ΝΕΩΝ 

ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

Αξία € 

SaaS 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ   

Διαχείριση Leads / Ευκαιριών πώλησης με τα είδη 

που αφορούν, τιμές, εκπτώσεις, πιθανότητες 

επιτυχίας, κύκλος ζωής. Dashboard 

δραστηριοτήτων πωλητή. Πρότυπα προσφορών. 

Αυτόματη δημιουργία παραστατικών πωλήσεων.  

Προαπαιτούμενα: CRM BASE 

GLX-210    300 60 90 

ΠΛΑΝΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ | VISIT PLAN 

Δυναμικά & κυκλικά πλάνα συναντήσεων, 

διαχείριση κύκλου επισκέψεων επαφών, 

ομαδοποίηση σημείων, διαμόρφωση πλάνου πάνω 

σε χάρτη, απολογισμός ενεργειών.   

Προαπαιτούμενα: CRM BASE 

GLX-208    350 70 105 

ΑΝΑΛΥΣΗ RFM   

Μοντελοποίηση εμπορικής συμπεριφοράς 

πελατών. Πολλαπλά δυναμικά μοντέλα RFM. 

Κατανομή ανά περίοδο κινήσεων (πωλήσεων ή 

loyalty), ανά συλλογή επαφών και κατηγορίες 

ειδών. RECENCY = Ποια ήταν η τελευταία φορά που 

αγόρασε; | FREQUENCY = Πόσο συχνά αγοράζει; | 

MONETARY = Ποια η μέση αξία συναλλαγής;   

Προαπαιτούμενα: CRM BASE 

GLX-209    400 80 120 

REPORTS & CUSTOMIZATION        

REPORTING TOOLS BASE 

Εργαλείο σχεδιασμού σύνθετων αναφορών. 

Προβολές OLAP, Οριζόμενες Αναφορές (Custom 

Reports), Δημιουργία δεικτών απόδοσης (KPI's) 

στην επιφάνεια εργασίας του κάθε χρήστη, Report 

Generator για εύκολη δημιουργία αναφορών 

καθώς και Σύνθετες οριζόμενες προβολές 

(Advanced Custom Views) για πολυδιάστατες 

αναφορές. 

Προαπαιτούμενα: Galaxy Warehouse - F&B ή Commercial 

ή Enterprise Suite 

GLX-190       

REPORTING TOOLS MIS  

Δημιουργία αναφορών MIS με την αξιοποίηση των 

Microsoft Analytics και Microsoft Reporting 

Services. Δυνατότητα δημιουργίας Dashboards & 

κύβων. 

Προαπαιτούμενα: Galaxy Warehouse - F&B ή Commercial 

ή Enterprise Suite 

GLX-189   

 

250 50 75 

CUSTOMIZATION I 

Δίνει τη δυνατότητα τροποποίησης οντοτήτων, 

φορμών διαχείρισης, αναφορών και 

επιχειρηματικής λογικής μέσω scripting με εργαλεία 

που παρέχει η εφαρμογή.  Απαραίτητο για να 

μπορούν να ενσωματωθούν εξειδικευμένες και 

καθετοποιημένες λύσεις.   

Προαπαιτούμενα: Galaxy Warehouse - F&B ή Commercial 

ή Enterprise Suite 

GLX-185    200 40 60 
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021 

Galaxy Hospitality Suite 

GALAGY HOSPITALITY BACK OFFICE   
 

    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ H R Χρέωση 
Αξία € 

ΑΔΕΙΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 

Αξία € 

ΝΕΩΝ 

ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

Αξία € 

SaaS 

CUSTOMIZATION II 

Προσφέρει  τη δυνατότητα πρόσθετης 

επιχειρηματικής λογικής, μέσω Dynamic Link 

Libraries (DLLs) που αναπτύσσονται στο Visual 

Studio (όπως νέα menu, οντότητες, κ.λπ.).  

Απαραίτητο για να μπορούν να ενσωματωθούν 

εξειδικευμένες και καθετοποιημένες λύσεις που 

απαιτούν χρήση Visual Studio (Add Ins ή Vertical 

λύσεων). 

Προαπαιτούμενα: Galaxy Warehouse - F&B ή Commercial 

ή Enterprise Suite, Customization I 

GLX-186   

 

600 120 180 

GALAXY PAYROLL         

GALAXY PAYROLL   (ΜΕΧΡΙ 100 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ) 

Διαχείριση Μισθοδοσίας εργαζομένων και με 

ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Αυτόματοι 

υπολογισμοί χρονικών στοιχείων, αποδοχών & 

κρατήσεων. Προγραμματισμός εργασιών, 

Ιστορικότητα τιμών ανά πεδίο για εύκολο 

υπολογισμό αναδρομικών. Παραγωγή αρχείων 

πληρωμών μέσω τραπεζών. Κοστολόγηση 

μισθοδοσίας.  Διαχείριση εργαζομένων, διαχείριση 

χρόνου παρουσίας και απουσίας. Συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας. Διαχείριση ασφαλιστικών 

φορέων, επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών 

εργαζομένων μέσω ΟΑΕΔ. Παραγωγή και 

αυτόματη αποστολή αρχείων σε ΚΕΠΥΟ & 

ασφαλιστικούς φορείς. 

GLX-005   

 

1.000 200 300 

>100 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΑΝΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΑ) 
GLX-302    500 100 150 

GALAXY RETAIL        

GALAXY RETAIL 

Λύση λιανικής για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

λιανικής, δίκτυα καταστημάτων και franchises. 

Ευέλικτη εφαρμογή, για οθόνες αφής και 

εξειδικευμένη λειτουργικότητα λιανικής όπως, 

αναμονή ταμείου, επιστροφές, πολλαπλοί τρόποι 

πληρωμής, πελατολόγια, προγράμματα 

πιστότητας, ξένο νόμισμα. 

GLX-006   
 

600 150 210 

GALAXY RETAIL ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ        

MESSAGING GLX-223   
 

50 15 25 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΦΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ GLX-224   
 

100 25 45 

CTI ΣΥΝΔΕΣΗ GLX-222   
 

50 15 25 
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021 

Galaxy Hospitality Suite 

GALAGY HOSPITALITY BACK OFFICE   
 

    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ H R Χρέωση 
Αξία € 

ΑΔΕΙΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 

Αξία € 

ΝΕΩΝ 

ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

Αξία € 

SaaS 

ADVANCED PROMOS 

Υποστήριξη εμπορικών πολιτικών τύπου bundle, 

combo, buy one-get one κ.ά. 

GLX-352   
 

250 65 110 

ADVANCED CUSTOM VIEWS 

Σύνθετες οριζόμενες προβολές για πολυδιάστατες 

αναφορές. 

GLX-353   
 

100 25 45 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


