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Το PYLON Hospitality είναι μία εφαρμογή που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του 
κλάδου της φιλοξενίας με ανάγκες διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων. Φιλική προς τον 
χρήστη, εύκολη στην εκμάθηση και αξιόπιστη στην λειτουργία. Η τεχνολογική ανωτερότητα 
συναρτάται στην ανάπτυξη της πλατφόρμας σε Microsoft .Net Framework 4.0 
προσφέροντας ταχύτητα, σταθερότητα, ασφάλεια και λειτουργία σε Mobile περιβάλλον.  
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1 PYLON HOSPITALITY 

1.2  Pylon Hospitality Standard 

 Απόλυτα παραμετρική Επιφάνεια Εργασίας, ώστε ο κάθε χρήστης να έχει 
διαθέσιμους συνοπτικούς δείκτες για την άμεση ενημέρωσή του.  (π.χ. 
Αφίξεις, Αναχωρήσεις, Πρόβλεψη Ημέρας Εορτολόγιο συναλλασμένων της 
εταιρείας, κλπ.) 

 Πολλαπλοί Τύποι Menu (Ribbon Menu, Bars Menu, NavBar / Tree Menu, 
Windows 7 Menu), για άμεση εξοικείωση από τους χρήστες. 

 Μεγάλη συλλογή από Skins, τα οποία προσφέρουν ξεκούραστο και φιλικό 
περιβάλλον εργασίας. 

 Πλήκτρα Συντομεύσεων (Shortcut Keys) απόλυτα παραμετρικά, για την 
άμεση εκτέλεση εργασιών της εφαρμογής, ανά χρήστη ή ομάδα χρηστών. 

 Περιβάλλον Συντομεύσεων Εργασιών του Menu, το οποίο εξασφαλίζει άμεση 
πρόσβαση στις καθημερινές εργασίες των χρηστών της εφαρμογής 

 Ενσωματωμένη τεχνολογία “Soundex” η οποία προσφέρει άμεση απόκριση 
στις αναζητήσεις της εφαρμογής 
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 Δυνατότητα «Ασύγχρονων» εργασιών για εκτυπώσεις – διαδικασίες της 
εφαρμογής, για απρόσκοπτη εργασία από τους χρήστες.  

 Έτοιμη παραμετροποιημένη εγκατάσταση, με προ παραμετροποιημένα  
παραστατικά, για άμεση εκκίνηση λειτουργίας. 

 Παρακολούθηση απεριόριστων υποκαταστημάτων με απεριόριστες 
αποθήκες ανά εταιρεία. 

 Υποστήριξη Αγγλικού περιβάλλοντος εργασίας 

 Import Tool για την αρχική διαδικασία μεταφοράς δεδομένων, αλλά και για 
την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας (νέες εισαγωγές, μεταβολές), χάρη 
στην συνεργασία του με φύλα Excel.   

 Δυνατότητα προσαρμογής των προσφερόμενων λιστών (browser) αλλά και 
των report, σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών. 

 Λειτουργία Μαζικής Επεξεργασίας των κύριων δεδομένων, για εύκολες 
μεταβολές, προσθήκες, τόσο από διαδικασίες της εφαρμογής όσο και από 
φύλλα Excel. 

 Εξαγωγή Εκτυπώσεων, Οικονομικών στοιχείων σε μορφή:  PDF, Εxcel, MHT, 

Text, csv. 

 Ενσωματωμένα Γεωγραφικά Δεδομένα κύριων περιοχών της Ελλάδος για 
εύκολη και τυποποιημένη σύνδεση Διευθύνσεων σε Πελάτες, Χρεώστες. 

 Σύστημα Ασφαλείας Χρηστών, ανά χρήστη ή και ομάδων χρηστών, με 
δυνατότητα Roaming User Profile, για πρόσβαση του κάθε χρήστη στο 
περιβάλλον εργασίας του, ανεξάρτητα από τον σταθμό εργασίας που θα 
επιλέξει. 

 Απεριόριστο drill down καθώς και Αποθήκευση Κριτηρίων 

 Αποθήκευση Αρχείων στη database, με δικαιώματα πρόσβασης 

 Κατηγορίες (5) σε όλες τις οντότητες της εφαρμογής, για καλύτερη 
τυποποίηση των στατιστικών αποτελεσμάτων 

1.2.1  Αριθμός Δωματίων 

Η χρέωση της εφαρμογής Hospitality υπολογίζεται ανά αριθμό δωμάτιων. Στο βασικό κορμό 
περιλαμβάνονται τα πρώτα 20 δωμάτια. Πάνω από τα 20 δωμάτια hη χρέωση υπολογίζεται 
ανά δωμάτιο. 

1.2.2  Διαχείριση κρατήσεων - Groups  

Δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης των ομαδικών κρατήσεων ανά πρακτορείο ή 
μεμονωμένων πελατών. Διαχείριση συγκεντρωτικών λογαριασμών και μαζικών 
ενημερώσεων των μεμονωμένων κρατήσεων του group. Διαχείριση Group Booking Position 

και ημερήσιο πλάνο ανά παραμονή του Group. Σύνδεση με το CRM έτσι ώστε να μπορούμε 
να συνδέσουμε το Group με ενέργεια του CRM για καλύτερη παρακολούθηση.  
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1.2.3  Διαχείριση καθαριότητας (Housekeeping)  
Ενημέρωση και διαχείριση  δωματίων σχετικά με την κατάσταση καθαριότητας, την 
καταγραφή βλαβών δωματίων και κοινόχρηστων χώρων καθώς και τη  διαχείριση 
απολεσθέντων και εκτός λειτουργίας δωμάτιων. Υπάρχει δυνατότητα μαζικής αλλαγής της 
κατάστασης καθαριότητας των δωμάτιων. 

1.2.4  Συμβόλαια κρατήσεων με τουριστικούς πράκτορες  
Δυνατότητα καταχώρησης συμβολαίων allotment, commitment καθώς και διαχείριση 
Booking Position. Μπορούμε να διαχειριστούμε και συνδυαστικά συμβόλαια allotment & 

commitment  καθώς και  πολλαπλά συμβόλαια ανά πρακτορείο όπου απεικονίζονται σε 
πληθώρα λιστών της εφαρμογής. Τέλος υπάρχει και η περίοδος αποδέσμευσης ανά 
χρεωστικό τύπο δωμάτιο με τις αντίστοιχες προειδοποιήσεις κατά την καταχώρηση της 
κράτησης. 

1.2.5.  Διαχείριση SPA *  
Module υπό κατασκευή. Θα διαχειρίζεται τα ραντεβού των πελατών με το τμήμα SPA του 
ξενοδοχείου δεσμεύοντας πόρους (ανθρωπίνους ,αίθουσες, μηχανήματα). Τιμολόγηση 
υπηρεσιών και πώληση ειδών καθώς και χρέωση σε δωμάτιο. 

1.2.6  Διαχείριση Εστιατορίου - Bar - Café  

Διαχείριση των πωλήσεων των επιμέρους τμημάτων ενός ξενοδοχείου όπως Μπαρ, 
Εστιατόριο καθώς και των υπηρεσιών που μπορεί να τιμολογηθούν  από την υποδοχή όπως 
πλυντήριο, Mini Bar κτλ. Διαχείριση παραγγελιών πελατών για τα τμήματα του ξενοδοχείου. 
Εισαγωγή παραγγελίας και διαχείριση όλων των τύπων  παραστατικών της εφαρμογής.  
Διαχείριση των παρασκευαστήριων, προτιμήσεων ειδών παραγγελίας πόστων. Διάσπαση, 
συγχώνευση  παραγγελιών, μερική εξόφληση καθώς και διαχείριση εμπορικών πολίτικων. 
Κλείσιμο σε δωμάτιο καθώς και σε λογαριασμούς ανοικτούς, γκρουπ, και εκδηλώσεων. 
Πλήρης παραμετροποιήσιμο σχεδιαστικό της οθόνης εργασίας με τις αντίστοιχες ενέργειες 
που επιθυμεί ο πελάτης. Τέλος μπορεί να γίνει και η διαχείριση δικαιούμενων των 
κρατήσεων του ξενοδοχείου. 

1.2.7  Σχεδίαση Χώρων & Τραπεζιών (Προϋποθέτει το module “Διαχείριση 
Εστιατορίου-Bar-Café” ) 
Απεικόνιση της κάτοψης του χώρου σύμφωνα με το καταμερισμό των τραπέζιων. Σύνδεση 
με εικόνα ανά τραπέζι.  Εμφάνιση του σχεδιαστικού μέσα από το POS Touch. 

1.2.8  Παρασκευαστήρια Προϋποθέτει το module “Διαχείριση Εστιατορίου-Bar - 

Café”  
Διαχείριση των εκτυπωτών παρασκευαστήριων ανά συγκεκριμένα είδη ή κατηγορίες ειδών. 
Μπορούμε να έχουμε απεριόριστα παρασκευαστήρια καθώς και διαχείριση εντολής 
παραγωγής ανά κατηγοριοποίηση πιάτων για κάθε παρασκευαστήριο. 
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1.2.9  Προτιμήσεις Παραγγελίας (Προϋποθέτει το module “Διαχείριση Εστιατορίου-

Bar-Café” ) 
Διαχείριση των σχολίων  ανά συγκεκριμένα είδη ή κατηγορίες ειδών. Εκτός από τα 
προκαθορισμένα σχόλια πάνω σε ένα είδος παραγγελίας μπορούμε να έχουμε και 
χρεώσιμα (με τιμοκατάλογο) ή μη χρεώσιμα είδη.  Επίσης μπορούμε να 
κατηγοριοποιήσουμε τα σχόλια έτσι ώστε να μπορεί να επιλεχτεί ένα από το χρήστη ανά 
κατηγορία, ελαχιστοποιώντας τις λανθασμένες εγγραφές. 

1.2.10  Μονόδρομη σύνδεση με εξωτερικές εφαρμογές(τηλεφωνικά κέντρα, 
συστήματα Pay TV κλπ.)  
Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικές εφαρμογές μέσω σειριακής πόρτας ή μέσω δικτύου 
(IP). Υποστηρίζονται όλα τα τηλεφωνικά κέντρα με  σειριακή σύνδεση μέσω της 
παραμετρικής εφαρμογής του Pylon Hotel Interface. Οι IP συνδέσεις χρειάζονται ανάπτυξη 
εφόσον δεν είναι έτοιμη η υλοποίηση για το εκάστοτε τηλεφωνικό κέντρο. Με την σύνδεση 
η εφαρμογή δέχεται δεδομένα τα οποία εισάγονται αυτόματα μέσα στην εφαρμογή με 
χρέωση του λογαριασμού της κράτησης. 

1.2.11 Αμφίδρομη σύνδεση με εξωτερικές εφαρμογές (τηλεφωνικά κέντρα, 
συστήματα Pay TV κλπ.) 
Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικές εφαρμογές μέσω σειριακής πόρτας ή μέσω δικτύου 
(IP). Οι αμφίδρομες  συνδέσεις χρειάζονται ανάπτυξη εφόσον δεν είναι έτοιμη η υλοποίηση 
για το εκάστοτε τηλεφωνικό κέντρο η Pay TV. Με την σύνδεση η εφαρμογή δέχεται 
δεδομένα που εισάγονται αυτόματα μέσα στην εφαρμογή όσων αφορά τη χρέωση και 
στέλνει δεδομένα στη τρίτη εφαρμογή όσων αφορά check in/out δωμάτιου. Εκτός από τη 
χρέωση μπορούμε να δεχτούμε και δεδομένα για την αλλαγή κατάστασης καθαριότητας 
ενός δωμάτιου αλλά και χρέωση του Mini Bar. 

1.2.12   Σύνδεση με διεθνείς e-billing πλατφόρμες  
Δυνατότητα συλλογής δεδομένων βάσει των παραστατικών ανά πρακτορείο που έχουν 
εκδοθεί από την εφαρμογή και εξαγωγή αυτών σε αρχείο σύμφωνα με τη γραμμογράφηση 
της e-billing πλατφόρμας. Έχει υλοποιηθεί η σύνδεση με τη Bavel-Voxel Group πλατφόρμας.  

1.2.13    Σύνδεση με Μηχανές Κράτησης (Μέχρι 2 On-line Travel Agents) 

Δυνατότητα σύνδεσης με τη μηχανή κράτησης της ιστοσελίδας του ξενοδοχείου και μέχρι 
δυο Ο(n line) T(ravel) A(gents) όπως Booking.com,Expedia κτλ.. Γίνεται η λήψη των 
κρατήσεων και ανέβασμα της διαθεσιμότητας του ξενοδοχείου. Διαχείριση τροποποίησης 
και ακύρωσης κρατήσεων.  Η διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου μπορεί να ανεβεί χειροκίνητα 
η με χρονοπρογραμματισμό.  

1.2.14     Σύνδεση με Μηχανές Κράτησης Advanced Sites, (On-line Travel Agents, Global 

Distribution Systems  

Δυνατότητα σύνδεσης με τη μηχανή κράτησης της ιστοσελίδας του ξενοδοχείου και 
απεριόριστα Ο(n line) T(ravel) A(gents) όπως Booking.com, Expedia κτλ. Επίσης υπάρχει 
σύνδεση με τα Global Distribution Systems όπως Amadeus, Galileo κτλ. Γίνεται η λήψη των 
κρατήσεων και ανέβασμα της διαθεσιμότητας του ξενοδοχείου. Διαχείριση τροποποίησης 
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και ακύρωσης κρατήσεων.  Η διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου μπορεί να ανεβεί χειροκίνητα 
η με χρονοπρογραμματισμό.  

1.2.15    PDA Hotel  

Mobile Application όπου μπορούμε να διαχειριστούμε το πλάνο δωμάτιων, πλάνο 
διαθεσιμότητας, να εισάγουμε και να τροποποιήσουμε κρατήσεις και πελάτες. Επίσης 
μπορούμε να συνδέσουμε  widgets αφίξεων, αναχωρήσεων , εικόνα ξενοδοχείου στην 
αρχική οθόνη της εφαρμογής. 

1.2.16      Διαχείριση κρατήσεων(τραπεζιών, χώρων)  

Διαχείριση των κρατήσεων πελατών για τους χώρους εστίασής του ξενοδοχείου όπως 
Εστιατόριο, Μπαρ. Σύνδεση της κράτησης με συγκεκριμένο χώρο και πολλαπλά τραπέζια 
του χώρου. 

1.2.17     Απομακρυσμένη παραγγελιοληψία Εστιατορίου – Bar – Café (ανά συσκευή ή 
χρήστη. Προϋποθέτει το module “Διαχείριση Εστιατορίου-Bar-Café”) 
Διαχείριση παραγγελιών πελατών για τα τμήματα του ξενοδοχείου μέσω mobile συσκευών 

με λειτουργικό ANDROID (IOS υπό κατασκευή). Εισαγωγή παραγγελίας και διαχείριση όλων 
των τύπων  παραστατικών της εφαρμογής.  Διαχείριση των παρασκευαστήριων, 
προτιμήσεων ειδών παραγγελίας πόστων. Διάσπαση, συγχώνευση  παραγγελιών, μερική 
εξόφληση καθώς και διαχείριση εμπορικών πολίτικων  Κλείσιμο σε δωμάτιο καθώς και σε 
λογαριασμούς ανοικτούς, γκρουπ, και εκδηλώσεων. Τέλος μπορεί να γίνει και η διαχείριση 
δικαιούμενων των κρατήσεων του ξενοδοχείου.  

1.2.18      Οργάνωση Εκδηλώσεων  (Περιλαμβάνεται το module “Διαχείριση πόρων”) 
Δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης αιθουσών και εκδηλώσεων. Σε κάθε εκδήλωση 
μπορεί να συμμετέχει μια ή περισσότερες αίθουσες, υπηρεσίες και είδη. Υπάρχει διαθέσιμο 
ημερολόγιο – πλάνο εκδηλώσεων ώστε να ελέγχεται εύκολα η διαθεσιμότητα και η 
πληρότητα. Η κάθε εκδήλωση μπορεί να δημιουργεί παραστατικό ώστε να τιμολογείται 
βάσει των ειδών και υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί. Μια εκδήλωση μπορεί να συνδεθεί 
με μια κράτηση γκρουπ.  

1.2.19     On Line Προωθητικές ενέργειες, Ευκαιρίες Πώλησης, Καμπάνιες 
(Περιλαμβάνεται το module “Διαχείριση πόρων”) 
Το module ‘On Line Προωθητικές ενέργειες, Ευκαιρίες Πώλησης, Καμπάνιες’ ενεργοποιεί τη 
λειτουργικότητα παρακολούθησης και διαχείρισης προωθητικών ενεργειών και marketing 

που αφορά μια επιχείρηση και παρέχει τις εξής δυνατότητες. 

 Δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών λιστών ονομάτων. Η δημιουργία 
λίστας μπορεί να γίνει χειροκίνητα, με εισαγωγή excel, με sql query ή και με 
διαδικασία επιλογής πελατών ή επαφών και προσθήκη σε λίστα. 

 Δυνατότητα δημιουργίας καμπάνιας telemarketing με χρήση μιας ή 
περισσοτέρων λιστών ονομάτων και σύνδεση συγκεκριμένων πόρων που θα 
παρακολουθήσουν την καμπάνια. 
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 Δυνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης κλήσεων προς εκτέλεση της 
εκάστοτε καμπάνιας. 

 Δυνατότητα δημιουργίας ευκαιρίας πώλησης σε περίπτωση που προκύψει 
θετικό αποτέλεσμα κατά την διαδικασία του telemarketing 

 Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας επαφής από όνομα λίστας εφόσον 
προκύψει ευκαιρία πώλησης 

 Δυνατότητα δημιουργίας καμπάνιας email με σκοπό διαχείριση 
προωθητικών ενεργειών με χρήση mail 

 Δυνατότητα μαζικής αποστολής email. 

1.2.20     Διαχείριση Συμβάσεων – Συμφωνιών 

Δίνει την δυνατότητα δημιουργίας ομάδων ατόμων που θα συμμετάσχουν σε κάποιες 
ενέργειες – μαθήματα και μαζικής εισαγωγής των ενεργειών – μαθημάτων ώστε να 
δημιουργηθεί το πρόγραμμα μαθημάτων. Μπορεί να οριστεί αν η πληρωμή του 
συμμετέχοντα θα γίνει βάσει σύμβασης, αν έχει ήδη πληρωθεί ή αν θα πληρωθεί μετά το 
μάθημα. Σε κάθε μάθημα μπορεί να οριστεί ένας ή περισσότεροι πόροι και μία υπηρεσία. 
Επιπλέον, παρακολουθείται παρουσιολόγιο σε κάθε ενέργεια – μάθημα για τους 
συμμετέχοντες και μπορεί να γίνει μαζική τιμολόγηση για τις περιπτώσεις που οι πληρωμές 
έχουν οριστεί να γίνουν μετά το μάθημα. 

1.2.21     Ομάδες Χαρακτηριστικών Ειδών 

Δυνατότητα παρακολούθησης Χαρακτηριστικών και ομαδοποίησή τους για τις κύριες 
οντότητες της εφαρμογής (Είδη, Υπηρεσίες, Πελάτες, Προμηθευτές, Χρεώστες, Πιστωτές, 

Συναλλασσόμενοι, Επαφές.   

Με τη χρήση των χαρακτηριστικών υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης τιμών μορφής: 
Ακέραιου Αριθμού, Δεκαδικού Αριθμού, Λίστας τιμών, Date Time, Λογικών Τιμών (π.χ. 0/1 ή 
Ναι / Όχι),Ελεύθερου Κειμένου και σύνδεση με τις οντότητες της εφαρμογής. Δίνεται η 
δυνατότητα δημιουργίας ομάδων χαρακτηριστικών με δυνατότητες αναζήτησης με φίλτρα 
εύρους τιμών, πολλαπλής επιλογής, ημερομηνιακά διαστήματα, ελεύθερο κείμενο κα. 

Με αυτό τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα ανευρέσεών τους τόσο από την ειδική οθόνη της 
κάθε οντότητας, όσο και από τα παραστατικά. 

Παράδειγμα εφαρμογής: Εμπορία κινητών τηλεφώνων όπου κάθε συσκευή έχει τα δικά της 
χαρακτηριστικά όπως μνήμη, μέγεθος οθόνης, επεξεργαστή, ημερομηνία μοντέλου κτλ και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εύρεση ειδών με αυτά τα χαρακτηριστικά 

1.2.22     Διαχείριση Serial Numbers 

Παρακολούθηση Serial Numbers Ειδών με δυνατότητα παραμετρικής μορφοποίησης του 
παραγόμενου κωδικού. Επιλογή κανόνων ανάλωσης (FiFo, Lifo, Ημ/νία Παραλαβής ή 
Παραγωγής ή Λήξης) Δυνατότητα ενεργοποίησης παρακολούθησης κατά:  την Αγορά μόνον, 
την Πώληση μόνον, την Αγορά και την Πώληση. Δυνατότητα παραμετρικού ελέγχου 
διαθεσιμότητας. 
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Καλύπτει επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ξέρουν τον κάτοχο και τη διαδρομή που 
ακολούθησε μία συσκευή (είδος) πχ αγορά, πώληση, ενοικίαση, επιστροφή, service. 

1.2.23     Set –Kit (Σύνθεση – Αποσύνθεση) 
Set (σύνθεση - αποσύνθεση) 

Επιτρέπει των συνδυασμό υλικών που συνθέτουν ένα νέο είδος που χαρακτηρίζεται ως σετ. 
Δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών προδιαγραφών για κάθε σετ αλλά και ορισμού 
προτεινόμενης προδιαγραφής. Περιλαμβάνει κινήσεις σύνθεσης-Αποσύνθεσης υλικών ώστε 

να  αφαιρεθεί η ποσότητα τους από την αποθήκη και να ενημερωθεί η διαθεσιμότητα του 
είδους σετ. Χρησιμοποιείται επιπλέον και από επιχειρήσεις που αγοράζουν υλικά και τα 
συναρμολογούν πουλώντας τελικά ένα νέο είδος. Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας 
κίνησης σύνθεσης κατά την πώληση του σετ και παρακολούθηση σε 2 μονάδες μέτρησης 
τόσο στα υλικά όσο και στο σετ. 

Kit 

Συνδυάζει πολλαπλά είδη που μπορούν να πωληθούν μεμονωμένα αλλά και συνδυασμένα 
ως ένα είδος kit. Επιλογές για λήψη τιμής πωλήσεων/ αγορών από το  kit ή από τα είδη που 
το απαρτίζουν, με επιλογή συντελεστή συμμέτοχής του καθενός στην τελική τιμή. Δεν 
απαιτείται κίνηση σύνθεσης για τη δημιουργία του kit καθώς τα είδη που το απαρτίζουν 
εμφανίζονται σε κάθε κίνηση.  

1.2.24     Χαρακτηριστικά ειδών (Χρώμα - μέγεθος – Στυλ) 
Το module ‘Χαρακτηριστικά Ειδών’ ενεργοποιεί την λειτουργικότητα παρακολούθησης των 
ειδών με διαστάσεις, όπως για παράδειγμα χρώμα, μέγεθος, στυλ και παρέχει τις εξής 
δυνατότητες: 

 Παρακολούθηση έως και 3 διαστάσεων ανά είδος 

 Ορισμός  Διαθέσιμου, Αποκλεισμού εμφάνισης, Αποκλεισμού εμφάνισης σε 
πωλήσεις, Αποκλεισμού εμφάνισης σε αγορές για κάθε συνδυασμό 
διαστάσεων. 

 Προσαρμογή τιμών σε τιμοκατάλογο βάσει μιας διάστασης 

 Πληροφορικές εκτυπώσεις - Υπόλοιπα– οικονομικά στοιχεία ειδών ανά 
χαρακτηριστικό. 

 Χρωματικές απεικονίσεις ειδών με χαρακτηριστικά για ευκολότερη επιλογή 

 Υποστηρίζει δημιουργία εναλλακτικών κωδικών (barcode) ανά συνδυασμό 
χαρακτηριστικών 

1.2.25     Διαχείριση Παρτίδων 

Παρακολούθηση Παρτίδων Ειδών με δυνατότητα παραμετρικής μορφοποίησης του 
παραγόμενου κωδικού. Διαθέτει επιλογή κανόνων ανάλωσης (FiFo, Lifo, Ημ/νία Παραλαβής 
ή Παραγωγής ή Λήξης) καθώς και χειροκίνητη επιλογή παρτίδας σε κάθε κίνηση. Δυνατότητα 
ενεργοποίησης παρακολούθησης κατά:  την Αγορά μόνον, την Πώληση μόνον, την Αγορά και 
την Πώληση. Δυνατότητα παραμετρικού ελέγχου διαθεσιμότητας και παρακολούθηση και 
στις δύο (2) μονάδες μέτρησης των Ειδών 
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1.2.26     Κοστολόγηση Αποθεμάτων 

Το module ενεργοποιεί τον υπολογισμό τιμών κόστους για συντιθέμενα είδη (SET) και δίνει 
την δυνατότητα παρακολούθησης παραστατικά προβλέψεων κόστους. Μελλοντικά θα 
υλοποιηθεί δυνατότητα δημιουργίας παραστατικών κόστους και σεναρίων κοστολόγησης. 

1.2.27     Φυσική Απογραφή 

Δυνατότητα καταχώρησης υπολοίπων αποθήκης στην εφαρμογή μετά από φυσική 
καταμέτρηση με αυτόματη αυξομείωση ποσοτήτων αποθέματος. Υποστηρίζεται η χρήση 
συσκευών barcode scanner για καταμέτρηση αποθεμάτων και καταχώρηση της ποσότητας 
στην εφαρμογή Pylon, καθώς και η ενημέρωση ποσοτήτων και αξιών από αρχείο Excel. 

Δυνατότητα καταχώρησης ποσοτήτων σε ως 3 διαφορετικές καταμετρήσεις. 

1.2.28     Pos Touch Screen 

Εφαρμογή Λιανικών πωλήσεων, τεχνολογίας Touch Screen με τα εξής χαρακτηριστικά:  
Προσαρμογή σε διάφορους τύπους Hardware, όπως: PC, POS συστήματα, Tablets καθώς και 
δυνατότητα σύνδεσης, κατά περίπτωση με περιφερειακές συσκευές όπως Ζυγιστικά, Pole 

Display, Barcode scanners, ταμειακές μηχανές, 2η οθόνη προβολής διαφημίσεων. Παρέχεται 
η δυνατότητα πολλαπλών επιφανειών εργασίας ανά σταθμό εργασίας, πλήρως 
προσαρμόσιμων στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Υποστηρίζει επιπλέον: 

 Δενδροειδή μορφή κατηγοριών 

 Μικτοί τρόποι πληρωμής 

 Εκπτώσεις σε επίπεδο γραμμής ή επί του συνόλου του παραστατικού 

 Αναμονές 

 Έκδοση τιμολογίων.  

1.2.29     Διαχείριση Αγορών – Πληρωμών 

Διαχείριση Προμηθευτών 

Πρωτίστως επιτρέπει την καταχώρηση φορολογικών και προσωπικών στοιχείων 
προμηθευτών / πιστωτών (ιδιώτες και επιτηδευματίες) καθώς επίσης των στοιχείων 
διεύθυνσης / επικοινωνίας τους. Επιπλέον παρέχεται σύνδεση προμηθευτή με Αντιπρόσωπο 
καθώς επίσης προτεινόμενος τιμοκατάλογος και τρόπος πληρωμής ανά προμηθευτή.  

Άλλες Δυνατότητες: 

 Παρακολούθηση υποκαταστημάτων με δυνατότητα επιλογής διαφορετικού 
καθεστώτος ΦΠΑ, τιμοκατάλογο, τρόπο πληρωμής, αντιπρόσωπο  ανά 
υποκατάστημα. 

 Ανεξάρτητη παρακολούθηση Πιστωτών 

 Διασύνδεση με Συναλλασσόμενους και Επαφές 

 Πολλαπλά μεταφορικά μέσα ανά προμηθευτή 

 Καταχώρηση τραπεζικών λογαριασμών προμηθευτή 

 Σχετιζόμενες ενέργειες CRM (απαιτούνται επιπλέον Module) 
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 Κατηγοριοποιήσεις προμηθευτών  
 Σχόλια / Μηνύματα προειδοποίησης. 
 Οικονομικά στοιχεία προμηθευτών / οικονομικά στοιχεία κατηγοριών 

προμηθευτών, Ανάλυση συναλλαγών ανά υποκατάστημα προμηθευτή  και 
εταιρίας. Οικονομικές εκτυπώσεις (ισοζύγιο, καρτέλα, ημερολόγιο, Cash 

Flow) Στατιστικά πελατών. Συγκρίσεις περιόδων. 
 Επισύναψη εξωτερικών αρχείων (εικόνες, κείμενα, pdf κτλ) στην βάση 

δεδομένων της εφαρμογής. 
 Εργαλείο μαζικής επεξεργασίας και ενημέρωσης στοιχείων προμηθευτή μέσα 

από την εφαρμογή ή με τη βοήθεια του Excel 

Διαχείριση Αγορών 

Το κύκλωμα των αγορών επιτρέπει την καταχώρηση και έκδοση μηχανογραφημένων και 
χειρόγραφων παραστατικών αγορών όπως Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο Παροχής 
Υπηρεσιών, Πιστωτικά και άλλα, ανάλογα με τις ανάγκες τις κάθε επιχείρησης. Περιλαμβάνει 
τα υποσυστήματα καταχώρησης Παραγγελιών και Προσφορών σε Προμηθευτές.  

Άλλες δυνατότητες του κυκλώματος αγορών: 

 Παρακολούθηση στις γραμμές Ειδών / Υπηρεσιών με επιλογή διαφορετικών  
Τρόπων Πληρωμής, Αντιπροσώπων, Εισπρακτόρων, Αποθηκευτικών Χώρων 

 Καθοριζόμενα lay out πεδίων γραμμών για εύκολη και γρήγορη καταχώρηση 

 Άμεση πρόσβαση στα Οικονομικά Στοιχεία Προμηθευτών – Ειδών – 

Υπηρεσιών 

 Δυνατότητα πρόχειρης καταχώρησης 

 Εύκολη ανεύρεση Ειδών / Υπηρεσιών, και λοιπών στοιχείων στις γραμμές του 
παραστατικού 

 Εύκολη εύρεση: Σχετιζόμενων Ειδών, Ειδών Αντικατάστασης, Εξαρτημάτων 

 Δυνατότητα εκτύπωσης πολλαπλών φορμών παραστατικών, σε διάφορες 
μορφές (PDF, XPS, FAX, e-mail, MS Excel, κλπ.) 

 Έλεγχος τελευταίων τιμών /αγοράς πώλησης ανά προμηθευτή και συνολικά 

 Συναλλαγές με πρόσθετες χρεώσεις όπως: Επιβαρύνσεις μεταφορικών, 
Ειδικοί φόροι κατανάλωσης (αλκοολούχα, καύσιμα), εισφορά ανακύκλωσης, 
Φόροι και παρακρατήσεις δημοσίου, ελευθέρων επαγγελματιών κά. 

 Διασύνδεση με ενέργειες CRM (απαιτούνται επιπλέον Module) 

 Στατιστικά Αγορών όπως Ημερολόγιο, Εκκρεμή παραστατικά, Μη 
τιμολογημένα Δελτία – Παραγγελίες προμηθευτών κά. 

 Λοιπά παραστατικά για απογραφικές και διορθωτικές κινήσεις (χρεωστικές 
και πιστωτικές εγγραφές)  Προμηθευτών, Πιστωτών και Τραπεζικών 
Λογαριασμών 
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 Παραστατικά Διακανονισμών για συμψηφιστικές εγγραφές μεταξύ 
Προμηθευτών – Πιστωτών – Πελατών – Χρεωστών  

Χρηματοοικονομικά Παραστατικά πληρωμών 

Περιλαμβάνει παραστατικά Εισπράξεων με μικτούς τρόπους πληρωμής (Μετρητά, Τραπεζικά 
εμβάσματα, Αξιόγραφα, πιστωτικές κάρτες). Επιτρέπει τη σύνδεση παραστατικού με 
Υποκατάστημα προμηθευτή, Αντιπρόσωπο, Εισπράκτορα τόσο στο παραστατικό όσο και στις 
γραμμές του. 

1.2.30     Αντιστοιχίσεις – Ενηλικίωση Υπολοίπων 

Παρέχει τη δυνατότητα αντιστοιχίσεων (καλύψεις) παραστατικών με εισπράξεις. Υποστηρίζει 
αυτόματη αντιστοίχιση με FIFO, προτεινόμενη αντιστοίχιση FIFO ή χειροκίνητη επιλογή από 
τον χρήστη. Παρακολούθηση αντιστοιχίσεων σε έως 5 διαστάσεις όπως Υπ. εταιρίας, Υπ. 
Συναλλασσόμενου, επιχειρηματική μονάδα, πωλητής, σεζόν, τομέας δραστηριότητας κτλ με 
επιλογή σειράς προτεραιότητας. Δυνατότητα καθορισμού διαφορετικών κανόνων 
αντιστοίχισης ανά συναλλασσόμενο. Εκτυπώσεις ελέγχου ενηλικίωσης υπολοίπων σε έως 5 
διαστήματα ημερών (πχ 30-60-90-120-150), λίστα καλύψεων παραστατικών, ανοικτά 
υπόλοιπα. 

1.2.31     Διαχείριση Μελών 

Το module ‘Διαχείριση Μελών’ ενεργοποιεί τη λειτουργικότητα διαχείρισης πελατών με 
κωδικούς μελών. Πιο συγκεκριμένα: 

 Δυνατότητα δημιουργίας απλού μέλους, το οποίο συνδέεται με επαφή που 
αντιστοιχεί σε υπάρχοντα πελάτη. Κατά την δημιουργία εμπορικού 
παραστατικού (προσφοράς, παραγγελίας, παραστατικό πώλησης), ο χρήστης 
μπορεί να επιλέξει τον κωδικό μέλους και αυτόματα να εμφανιστούν στο 
παραστατικό τα στοιχεία του αντίστοιχου πελάτη.  

 Δυνατότητα σύνδεσης μελών. Αυτή η λειτουργικότητα επιτρέπει την 
δημιουργία μέλους και την σύνδεση του με ήδη υπάρχον μέλος. Αποτέλεσμα 
αυτής της σύνδεσης είναι στο παραστατικό πώλησης, όταν ορίσουμε το νέο 
μέλος, να εμφανιστεί ο πελάτης που έχει οριστεί ως συνδεόμενος μέσα στην 
κάρτα του μέλους που ορίστηκε στο παραστατικό.  

 Δυνατότητα σύνδεσης ενός πελάτη με περισσότερα από ένα μέλη.  
 Δυνατότητα ορισμού ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης στην κάρτα 

μέλους. Κατά την καταχώρηση παραστατικού δεν δίνεται δυνατότητα 
επιλογής μέλους με προγενέστερη ημερομηνία λήξης ή μεταγενέστερη 
ημερομηνία έναρξης. 

1.2.32     Διαχείριση Μελών & Πόντων (Loyalty Schemes) 

Το module ‘Διαχείριση μελών & πόντων’ περιλαμβάνει την λειτουργικότητα του module 

‘Διαχείριση μελών’ με επιπρόσθετες δυνατότητες που αφορούν διαδικασίες loyalty & fleet. 
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 Δυνατότητα ορισμού μέλους ως απλό ή ως μέλος παρακολούθησης 
προγράμματος επιβράβευσης (loyalty&fleet).  

 Δυνατότητα σύνδεσης μέλους είτε με σχήμα προγράμματος 
επιβράβευσης(loyalty) είτε fleet. 

 Στην περίπτωση παρακολούθησης fleet η σύνδεση μέλους με ήδη υπάρχον 
μέλος αντιστοιχισμένο με σχήμα fleet, επιτρέπει την συγκέντρωση και τον 
έλεγχο κατανάλωσης στο συνδεόμενο μέλος. 

 Δυνατότητα εξαργύρωσης πόντων για μέλη loyalty 

 Δυνατότητα εξόφλησης – αντιστοίχισης παραστατικών fleet 

1.2.33     Προμήθειες Πωλητών – Εισπρακτόρων 

Δίνει την δυνατότητα υπολογισμού προμηθειών πωλητών ή/και εισπρακτόρων.  Τα σενάρια 
προμηθειών υπολογίζονται βάσει κατηγορίας πωλητών και κατηγορίας ειδών. Ο 
υπολογισμός μπορεί να γίνει βάσει παραστατικών πωλήσεων, εισπράξεων, πωλήσεων & 
εισπράξεων ή εξοφλημένων πωλήσεων. Οι στόχοι μπορούν να διαφοροποιούνται ανά 
περίοδο. Τέλος, υπάρχει δυνατότητα υπολογισμού προμήθειας και για τους managers των 
πωλητών. 

1.2.34     Προμήθειες Πωλητών – Εισπρακτόρων (Advanced) 

Δίνει την δυνατότητα να ορίζονται –προαιρετικά ή και υποχρεωτικά -δυναμικά φίλτρα για 
Πελάτες, Είδη και Τρόπους πληρωμής ενώ παρέχεται η δυνατότητα  η αξία των Προμηθειών 
να  υπολογίζεται βάσει κλιμάκωσης των Πωλήσεων ή στο Σύνολό τους . Τα ποσοστά 
προμηθειών αναλύονται βάσει συνδυασμών κατηγοριών ειδών και πωλητών. 

1.2.35     Προσφορές - υποψήφιοι πελάτες 

Το module ‘Προσφορές  - Υποψήφιοι πελάτες’ προϋποθέτει τη ενεργοποίηση του module 
‘Διαχείριση Πόρων’ και ενεργοποιεί την λειτουργικότητα μετασχηματισμού ευκαιρίας 
πώλησης, ραντεβού ή εργασίας από το CRM σε παραστατικό εμπορικού όπως προσφορές, 
παραγγελίες ή παραστατικό πώλησης (Τιμολόγιο, Δελτίο αποστολής κτλ).  

Παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα υποβολής προσφορών σε υποψήφιους πελάτες, οι οποίοι 
έχουν εισαχθεί ως Επαφές στην εφαρμογή. Δίδετε η δυνατότητα χρήσης ελεύθερης 
περιγραφής (αντί Είδους ή Υπηρεσίας της εφαρμογής) επιτρέποντας όμως στοιχεία τιμών, 
εκπτώσεων, συνολικής αξίας. Εφόσον η προσφορά μετασχηματιστεί σε παραγγελία ή 
παραστατικό δημιουργείται αυτόματα ο πελάτης και αποτυπώνεται με δυναμικό γράφημα η 
ροή της μετάβασης. 

 

1.2.36     Φάκελοι εισαγωγών, Επιμερισμός Δαπανών    
Δημιουργία και διαχείριση φακέλων για επιμερισμό εξόδων - δαπανών σε είδη αποθήκης. 
Δυνατότητα παρακολούθησης προβλέψεων, κλείσιμο και άνοιγμα φακέλων.  

1.2.37     Συνδρομές – Συμβάσεις 

Δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης συμβάσεων που συνάπτονται με πελάτες ή 
προμηθευτές. Υπάρχουν πολλαπλές επιλογές παρακολούθησης συμβάσεων 
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 Συμφωνία σε είδη/υπηρεσίες και ποσότητες ώστε να γίνεται έλεγχος και 
παρακολούθηση των υπολοίπων κατά την τιμολόγηση. 

 Συμφωνία βάσει ενός τιμολογίου σύμβασης και πολλών διακανονισμών 
εξόφλησης. 

 Συμφωνία βάσει πολλαπλών τιμολογήσεων στα πλαίσια μιας σύμβασης 

 Συμφωνία βάσει πολλαπλών τιμολογήσεων και διακανονισμών εξόφλησης 
στα πλαίσια μιας σύμβασης. 

 Συμφωνία δημιουργίας πολλαπλών παραγγελιών με στόχο την 
μεταγενέστερη τιμολόγηση είτε με χειροκίνητη δημιουργία της εκάστοτε 
παραγγελίας είτε μαζικά για όλες τις παραγγελίες που έχουν συμφωνηθεί στα 
πλαίσια μιας σύμβασης. 

1.2.38     Διαχείριση Εγγυοδοσίας 

Παρακολούθηση επιστρεφόμενων ειδών (κενές φιάλες, κυψέλες, παλέτες κά) για 
επιχειρήσεις που εμπορεύονται ποτά, υγραέριο κτλ όπου υπάρχει διαχωρισμός 
περιεχομένου και είδους εγγυοδοσίας. Υποστηρίζει συσχέτιση ειδών περιεχόμενου με 
επιστρεφόμενο και υπολογίζει αυτόματα την αναλογία περιεχομένου-κενού. Περιλαμβάνει 
πληροφοριακές εκτυπώσεις ελέγχου ειδών εγγυοδοσίας ανά πελάτη. 

1.2.39     Διαχείριση υπηρεσιών Χρονοχρέωσης  
Δυνατότητα παρακολούθησης ώρας εισόδου και εξόδου ή έναρξης και λήξης υπηρεσίας. 
Αυτόματος υπολογισμός σταθερής ή κλιμακωτής χρέωσης για τον χρόνο- ώρες υπηρεσίας 
βάσει συγκεκριμένων παραμετρικών σεναρίων. 

1.2.40     Διαχείριση & Ενοικίαση Ακινήτων  
Δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης συμβάσεων με έναν ή περισσότερους ενοικιαστές, 
παρέχοντας το δικαίωμα αναπροσαρμογών και ανανεώσεων. Παρέχεται δυνατότητα 
αυτόματης δημιουργίας παραστατικών εσόδων & πληρωμών. Επίσης γίνεται 
παρακολούθηση κοινοχρήστων & εξόδων θέρμανσης ανά σύμβαση και αυτόματη 
δημιουργία των αντίστοιχων παραστατικών απαιτήσεων & εισπράξεων. Τέλος, υπάρχει 
δυνατότητα δημιουργίας κατάστασης Ε2. 

1.2.41     Διαχείριση Έργων 

Δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης έργων σε χρηματοοικονομικό επίπεδο αλλά και 
συγκεντρώνει ενέργειες CRM. Το έργο μπορεί να αναλυθεί σε φάσεις και ενέχει την έννοια 
περιόδου ισχύος, με ημερομηνία έναρξης και λήξης για βέλτιστη και εύχρηστη 
παρακολούθηση. Ενοποιεί όλα τα κυκλώματα της εφαρμογής, πωλήσεις, αγορές, εισπράξεις, 
πληρωμές, ενέργειες CRM κ.ο.κ και δίνει την δυνατότητα απεικόνισης των 
χρηματοοικονομικών δεδομένων και ενεργειών CRM ανά φάση έργου.  

1.2.42     Διαχείριση Πόρων 

Το module ‘Διαχείριση Πόρων’ ενεργοποιεί τη λειτουργικότητα διαχείρισης εργατικού 
δυναμικού, τμημάτων, ομάδων και εξοπλισμού κάποιας επιχείρησης. Με την ενεργοποίηση 
του συγκεκριμένου module έχουμε τις εξής δυνατότητες 
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 Δυνατότητα δημιουργίας πόρων και δενδροειδούς απεικόνισης του 
οργανογράμματος κάποιας εταιρίας. 

 Δυνατότητα καταχώρησης ενεργειών, στις οποίες συμμετέχουν πόροι και 
επαφές. Οι επιλογές ενεργειών είναι Επικοινωνία, Ραντεβού, Εργασία, 
Ευκαιρία Πώλησης, Δελτίο Υποστήριξης, Μεταπωλητική Ενέργεια και δύο 
extra τύποι ενεργειών στις οποίες ο χρήστης μπορεί να αποδώσει ονομασία 
της επιλογής του. 

 Δυνατότητα συσχέτισης ενεργειών και απεικόνιση αυτής της συσχέτισης σε 
διάγραμμα. 

 Δυνατότητα παρακολούθησης ενεργειών ανά επαφή, ανά πόρο, σε μορφή 
ημερολογίου και μορφή λίστας. 

 Δυνατότητα ανάθεσης ενέργειας σε ομάδα πόρων και όχι σε συγκεκριμένο 
πόρο. 

 Διαθεσιμότητα πόρων 

 Εκκρεμότητες εργασιών πόρων 

 Επιλογές διαφόρων ημερολογίων. Προσωπικό ημερολόγιο, Γενικό 
Ημερολόγιο, Ημερολόγιο Ομάδας, Ημερολόγιο Τμήματος ανά πόρο, Γενικό 
Ημερολόγιο τμήματος και Ημερολόγιο Τρίτων στο οποίο μπορούμε να 
βλέπουμε τις ενέργειες εργαζόμενων οι οποίοι μας έχουν δώσει πρόσβαση 
στο προσωπικό τους ημερολόγιο. 

 Εκτυπωτικά που αφορούν Ενέργειες & Πόρους. 

1.2.43     Actions Workflow 

Το module ‘Actions Workflow’ ενεργοποιεί την λειτουργικότητα των σεναρίων ροών 
εργασιών και παρέχει τις εξής δυνατότητες. 

 Δυνατότητα σεναρίων ροής ενεργειών και παραμετροποίησης 
συμπεριφοράς κατά την διαχείριση των παραγόμενων ενεργειών 

 Δυνατότητα σύνδεσης ροής ενέργειας με ενέργεια CRM 

 Δυνατότητα σύνδεσης ροής ενέργειας με παραστατικό εμπορικού 
κυκλώματος. 

1.2.44     Accounting Office 

Δυνατότητα παρακολούθησης φορολογικών υποχρεώσεων καθώς και υποχρεώσεων ανά 
χρήστη. Δημιουργία custom υποχρεώσεων με επαναλληψιμότητα. Παρακολούθηση 
εργασιών που απορρέουν από φορολογικές υποχρεώσεις. Πιο συγκεκριμένα: 

 Δυνατότητα παρακολούθηση καταληκτικών ημερομηνιών σε μορφή 
ημερολογίου που ενημερώνεται από το E-forologia 

 Δυνατότητα δημιουργίας και παρακολούθησης Υπόχρεων  
 Δυνατότητα χειροκίνητης σύνδεσης των Υπόχρεων με υποχρεώσεις 

 Δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης των Υπόχρεων με υποχρεώσεις βάσει 
πληροφορίας που έχει συμπληρωθεί στην κάρτα του υπόχρεου. 
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 Δυνατότητα καταχώρησης Custom Υποχρεώσεις με custom περιοδικότητα 
που θα ορίζεται από τον χρήστη. 

 Εκτυπωτικά εργασιών ανά υποχρέωση & ανά εργαζόμενο εταιρίας. 

1.2.45     Διαχείριση Πρωτοκόλλησης 

Αποτελεί module του CRM. Διατήρηση ιστορικού εξωτερικών (π.χ. pdf, fax, email) και 
εσωτερικών εγγράφων (π.χ. παραστατικά) με λογική πρωτοκόλλησης. Κάθε έγγραφο παίρνει 
μια μοναδική υπογραφή- αριθμό πρωτοκόλλου. Επιπλέον μπορεί να οριστεί ποια επαφή ή 
ιδιότητα επαφής (πελάτες, προμηθευτές κ.τ.λ.) αφορά το συγκεκριμένο αρχείο.  Τα αρχεία 
μπορούν να αποθηκευτούν σε κοινόχρηστο φάκελο ή  ftp ώστε να μπορούν να ανακτηθούν 
από  διάφορα τερματικά. 

1.2.46     Διαχείριση Προϋπολογισμού (Budgeting) 

Παρακολούθησης προϋπολογισμών (actual & budgeting) σε επίπεδο αγορών, πωλήσεων, 
εξόδων, κόστους και γενικότερα χρηματοοικονομικών δεδομένων. Δυνατότητα αυτόματης 
δημιουργίας προϋπολογισμών με χρήση πραγματικών δεδομένων από προηγούμενη χρήση 
ή χρήση μοντέλων με συγκεκριμένα κριτήρια. 

1.2.47     Διαχείριση Δαπανών 

Το module ‘Διαχείριση Δαπανών’ ενεργοποιεί τη λειτουργικότητα παρακολούθησης κινήσεις 
Λοιπών Χρεώσεων που ενδεχομένως παρακολουθεί μια επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα 
μπορούν να καταχωρηθούν: 

 Έσοδα από πελάτες ή χρεώστες που δεν προκύπτουν από πωλήσεις ειδών ή 
υπηρεσιών της κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης 

 Έξοδα από προμηθευτές ή πιστωτές που δεν προκύπτουν από αγορές ειδών 
ή υπηρεσιών αλλά αφορούν δαπάνες – έξοδα. 

1.2.48     CashFlow (Διαχείριση συνολικής χρηματοροής) 
Παρακολούθηση των ταμειακών ροών με απεικόνιση, σε οριζόμενα χρονικά διαστήματα,  της 
ροής των χρηματοοικονομικών δεδομένων (εισπράξεων, πληρωμών, αξιογράφων, κλπ.) 
καθώς και σε άλλες προβλεπόμενες πηγές εσόδων ή εξόδων που μπορούν να προστεθούν 
χειροκίνητα από τον χρήστη. 

1.2.49     Έσοδα – Έξοδα  - Διαχείριση Παγίων 

Το module ‘Έσοδα Έξοδα’ ενεργοποιεί την λειτουργικότητα παρακολούθησης και διαχείρισης 
εγγραφών λογιστικής για βιβλία Εσόδων Εξόδων και επιτρέπει τις εξής λειτουργίες: 

 Δυνατότητα επιλογής 4 εναλλακτικών λογιστικών σχεδίων (δευτέρου 
βαθμού ή τέταρτου βαθμού, και με κατάληξη ΦΠΑ 54 –όπως 
παρακολουθείται από τις υπόλοιπες εφαρμογές της EpsilonNet- ή 23 -για 
ευκολότερη διαχείριση. 

 Δυνατότητα τροποποίησης λογιστικού σχεδίου ή δημιουργίας νέου, σε 
εταιρικό επίπεδο ή υπερεταιρικό επίπεδο. 
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 Δυνατότητα ενημέρωσης εγγραφών εσόδων εξόδων από παραστατικά 
εμπορικής διαχείρισης με χρήση γέφυρας, αυτόματα ή με μαζική ενημέρωση 

 Δυνατότητα καταχώρησης εγγραφών εσόδων-εξόδων απευθείας στο μενού 
Έσοδα- Έξοδα 

 Δυνατότητα δημιουργίας προτύπων εγγραφών με σκοπό την ευκολότερη και 
ταχύτερη καταχώρηση εγγραφών 

 Διαθέσιμο βιβλίο Εσόδων Εξόδων και δυνατότητα τροποποίησης και 
διαμόρφωσης βάσει αναγκών. 

 Δυνατότητα δημιουργίας επίσημων και ανεπίσημων ημερολογίων προς 
διευκόλυνση παρακολούθησης. 

 Δυνατότητα οριστικοποίησης και αποοριστικοποίησης    
 Διαχείριση Παγίων 

1.2.50     Γενική Λογιστική -Εναλλακτικό Λογιστικό Σχέδιο - Διαχείριση Παγίων 

Το module ‘Γενική Λογιστική’ ενεργοποιεί την λειτουργικότητα παρακολούθησης και 
διαχείρισης άρθρων γενικής λογιστικής για βιβλία Γ’ κατηγορίας και επιτρέπει τις εξής 
λειτουργίες: 

 Δυνατότητα επιλογής 2 εναλλακτικών λογιστικών σχεδίων (τέταρτου βαθμού 
με κατάληξη ΦΠΑ 54 –όπως παρακολουθείται από τις υπόλοιπες εφαρμογές 
της Epsilon Net- και με κατάληξη ΦΠΑ 23 -για ευκολότερη διαχείριση. 

 Δυνατότητα τροποποίησης λογιστικού σχεδίου ή δημιουργίας νέου, σε 
εταιρικό επίπεδο ή υπερεταιρικό επίπεδο. 

 Δυνατότητα ενημέρωσης άρθρων λογιστικής από παραστατικά εμπορικής 
διαχείρισης με χρήση γέφυρας, αυτόματα ή με μαζική ενημέρωση 

 Δυνατότητα καταχώρησης άρθρων λογιστικής απευθείας στο μενού Έσοδα- 

Έξοδα 

 Δυνατότητα δημιουργίας προτύπων εγγραφών με σκοπό την ευκολότερη και 
ταχύτερη καταχώρηση άρθρων 

 Δυνατότητα δημιουργίας επίσημων και ανεπίσημων ημερολογίων προς 
διευκόλυνση παρακολούθησης. 

 Δυνατότητα οριστικοποίησης και αποοριστικοποίησης   
 Διαχείριση Παγίων 

1.2.51     Αναλυτική Λογιστική (Απαιτείται η Γενική Λογιστική)  
Το module ‘Αναλυτική Λογιστική’ ενεργοποιεί την λειτουργικότητα παρακολούθησης και 
διαχείρισης άρθρων Αναλυτικής Λογιστικής (ομάδα 9) με δυνατότητα ενημέρωσης των 
άρθρων από τα παραστατικά του Εμπορικού ή με φύλλα μερισμού από την εγγραφές 
λογιστικής. 
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1.2.52     Οικονομικές Καταστάσεις * 

Δυνατότητα παραμετροποίησης βημάτων και απεικόνισης  Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων 
χρήσης, Ταμειακών ροών & Κατάστασης μεταβολής καθαρής θέσης. Συμπεριλαμβάνεται η 
εικόνα επιχείρησης και αριθμοδείκτες από το λογιστικό κύκλωμα. 

1.2.53     Report Designer 

Εργαλείο σχεδιασμού νέων reports σε διάφορες μορφές (Εκτύπωση, Grid, Pivot Table, KPI για 
δυναμική απεικόνιση στην επιφάνεια εργασίας της εφαρμογής) για όλες τις οντότητες και τα 
κυκλώματα της πλατφόρμας, ανεξάρτητα από το προϊόν (Commercial, Hospitality, Crm κτλ).  

Επιπλέον  Δυνατότητες: 

 Ενσωμάτωση Custom πινάκων 

 Ορισμός στηλών με χαρακτηριστικά εμφάνισης και δημιουργία εναλλακτικών 
προβολών 

 Δυνατότητα Ταξινόμησης, Ομαδοποίησης 

 Καθορισμός Φίλτρων 

 Καθορισμός εξαγώγιμης μορφής σε Grid, Pivot Table, KPI 

 Ενσωματωμένο σχεδιαστικό εργαλείο για Εκτυπωτικά (Fast  Reports)  

 Σύνδεση με το σύστημα δικαιωμάτων πρόσβασης χρηστών, για τα 
παραγόμενα reports 

1.2.54     Σύνδεση με εξωτερικές εφαρμογές  
Δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας της εφαρμογής με εφαρμογές τρίτων όπως  e-shop, 

φορητή παραγγελιοληψία κ.ο.κ, με την δημιουργία προσωρινών πινάκων που αφορούν είδη, 
πελάτες και παραστατικά πωλήσεων & εισπράξεων. 

1.2.55     Δυναμικοί αθροιστές (φόρμουλες) 
Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον Αθροιστών κινήσεων για Είδη, Υπηρεσίες, Πελάτες, 
Χρεώστες, Προμηθευτές, Πιστωτές, με δυνατότητα σύνταξης formulas / script για την 
ενημέρωση τους. Επιτρέπει την επέκταση των δυνατοτήτων της εφαρμογής για κάλυψη 
custom αναγκών. 

1.2.56     Customization tools level 1 (Filed, forms & screen customization) 

Δυνατότητα προσαρμογής πεδίων στις φόρμες προβολής της εφαρμογής. Επιτρέπει την 
αλλαγή θέσης/μεγέθους πεδίων, απόκρυψη ή μετακίνηση σε άλλο tab και αλλαγή 
περιγραφών πεδίων. Η προσαρμογή οθονών γίνεται ανά χρήστη ή ομάδα χρηστών. 

Επιπλέον 

 Επιτρέπει να τροποποιηθεί η σειρά μετακίνησης πεδίων (Tab order) ανάλογα 
με τις ανάγκες του χρήστη ή ομάδας χρηστών.  

 Καθορισμός πεδίων σε φόρμες ως υποχρεωτικά 
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 Προσθήκη προειδοποιήσεων για πεδία που δε θα συμπληρωθούν από τον 
χρήστη 

 Προβολή ιστορικού αλλαγών στα δεδομένα της εφαρμογής, ανά φόρμα και 
χρήστη 

1.2.57     Customization tools level 2 (Scripts, Object & Workfolw Customization) 

To module περιλαμβάνει και το Customization Level Tool I. Επιπλέον, δυνατότητα 

υλοποίησης ενσωματωμένων custom λύσεων με χρήση Java script language. Αναλυτικότερα: 

 Επιτρέπει τη σχεδίαση custom υλοποιήσεων με επέμβαση στο workflow των 
ενεργειών της εφαρμογής. 

 Δυνατότητα προσθήκη πεδίων και σχεδιασμού πινάκων στο σχήμα της βάσης 
δεδομένων της εφαρμογής για χρήση τους σε custom υλοποιήσεις και 
επεκτάσεις λειτουργικότητας 

 Καθορισμός πεδίων σε φόρμες ως υποχρεωτικά 

 Προσθήκη προειδοποιήσεων για πεδία που δε θα συμπληρωθούν από τον 
χρήστη 

 Καθορισμός συντομεύσεων πληκτρολογίου για ενέργειες σε κάθε φόρμα της 
εφαρμογής ανά χρήστη ή ομάδα χρηστών 

 Προβολή ιστορικού αλλαγών στα δεδομένα της εφαρμογής, ανά φόρμα και 
χρήστη 

1.2.58     Λειτουργία off Line Retail (Προϋποθέτει το module “POS Touch” ή 
“Διαχείριση Εστιατορίου-Bar-Café”) 

Το module ‘Λειτουργία Offline Retail’ δίνει την δυνατότητα στο κάθε σημείο εντατικής 
πώλησης της επιχείρησης να λειτουργεί αυτόνομα και να συγχρονίζει σε τακτά χρονικά 
διαστήματα είτε κατ’ εντολή χρήστη είτε με χρονοπρογραμματισμό. Οι πληροφορίες που 
συγχρονίζονται αφορούν Κινήσεις Λιανικής (Retail), Είδη, Τιμοκαταλόγους και Πελάτες.  

1.2.59     Retail Offline Client (ανά σημείο) 

Το παρόν module αφορά την δυνατότητα έκδοσης επιπλέον σειριακών εφαρμογής Pylon 

για την κάθε εγκατάσταση της εφαρμογής ώστε να γίνει η εγκατάσταση offline λειτουργίας. 

1.2.60     Διαφημίσεις (ανά σημείο  -Προϋποθέτει το module “POS Touch” ή 
“Διαχείριση Εστιατορίου-Bar-Café”) 

Δίνει δυνατότητα σύνδεσης δεύτερης οθόνης VGA σε σημείο πώλησης (POS) και ταυτόχρονη 
απεικόνιση εικόνων και άλλου διαφημιστικού υλικού. 

1.2.61     Epsilon Net Fiscal Manager 

Δίνει την δυνατότητα σύνδεσης φορολογικού μηχανισμού τύπου Β.   
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1.2.62     PDA Contact / Customer View Start για iOS / Android 

Mobile Application συμβατό με Android, OS, Win 8 Mobile η οποία παρέχει δυνατότητα 
άμεσης ενημέρωσης (με χρήση 3G ή Wi-Fi) για την Χρηματοοικονομική Εικόνα Πελατών της 
επιχείρησης (Υπόλοιπο, Τελευταίες ημερομηνίες Χρεώσεων, Πιστώσεων, Τζίρος) – 

Ανεξόφλητα Αξιόγραφα – Εκκρεμείς Παραγγελίες – Συνοπτική Καρτέλα Πελάτη.  

1.2.63     Παραγωγή Standard 

Δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης μονοφασικής παραγωγικής διαδικασίας, με μια 
μοναδική τεχνική προδιαγραφή ανά παραγόμενο.  

1.2.64     Βιομηχανική Παραγωγή (Εντολές, Φασεολόγια, Φασόν, Workflows) 

Το module περιλαμβάνει το module «Παραγωγή Standard”. Δίνει την δυνατότητα πλήρους 
παραγωγικής διαδικασίας, με πολλές φάσεις παραγωγής και πολλαπλές τεχνικές 
προδιαγραφές ανά παραγόμενο. 

1.2.65     Βιομηχανική Κοστολόγηση 

Προϋποθέτει το module “Παραγωγή Standard” ή το module «Βιομηχανική Παραγωγή». 
Δίνει τη δυνατότητα πλήρους υπολογισμού κόστους παραγόμενων, με κόστος υλικών και 
πολλαπλούς τρόπους μερισμού εξόδων-δαπανών. Δυνατότητα πολλαπλών μερισμών 
συνδυαστικά στην ποσότητα παραγωγής, αξία κόστους, συνολική αξία, ώρες εργασίας, 
μηχανής κ.λπ. με εντολές ανά εργοστάσιο, τμήμα παραγωγής, κέντρο εργασίας, είδος κ.λπ. 
Έξοδα-δαπάνες από παραστατικά, λογαριασμούς λογιστικής με συνδυασμούς και 
εξαιρέσεις, ελεύθερα έξοδα ή και ερωτήματα στην βάση. 
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