
Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ  



Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν 

Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο,  γηα ιήςε 
απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα 

Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε έλα εληαίν 
πεξηβάιινλ  

Δπθνιία ζηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ησλ εθαξκνγώλ 

Σπλεξγαζία κε άιιεο εθαξκνγέο ζε Windows (πρ. MS-Excel) 

Δπέιηθηεο, εύθνιεο θαη γξήγνξεο εθαξκνγέο ζηελ εθθίλεζε 
ιεηηνπξγίαο ηνπο 

Δθαξκνγέο ζε εηδηθή ηερλνινγία άκεζεο ζύλδεζεο κε ην Internet 



Σι εθαπμογέρ σπειάζονηαι οι επισειπήζειρ 

Ληαληθώλ Πσιήζεσλ 

Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο 

Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο (Βηβιία Α’, Β’ & Γ’) 

Γηαρείξηζε ζε Χξώκα / Μέγεζνο 

Γηαρείξηζε Έξγσλ θαη Υπεξεζηώλ 

Οινθιεξσκέλν θαη απνηειεζκαηηθό reporting 

 



ηόσορ ηηρ SingularLogic  

Να δώζνπκε ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κηα 
νηθνγέλεηα εθαξκνγώλ πνπ ζα ηνπο πξνζθέξεη 
ιζσςπό ανηαγυνιζηικό πλεονέκηημα ζηελ 

θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο 



Μια ππυηοποπιακή οικογένεια εθαπμογών 

Αμηνπνηώληαο ηελ πνιύρξνλε εκπεηξία καο θαη ηελ 
αμηνπηζηία καο, ζην ρώξν ηεο κηθξνκεζαίαο αγνξάο θαη 
ιακβάλνληαο ππόςε ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηώλ καο 

δηαζέηνπκε ην 

Control 

Μηα πξσηνπνξηαθή νηθνγέλεηα εκπνξν-ινγηζηηθώλ 
εθαξκνγώλ, νη νπνίεο κεηαηξέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ζε 
πεγέο πιεξνθόξεζεο θαη δίλνπλ άκεζα ηε ζπλνιηθή 

εηθόλα ηεο επηρείξεζεο 



Η ηεσνολογία ζηην ςπηπεζία ηηρ επισείπηζηρ 

Δμ’ νινθιήξνπ αλεπηπγκέλν ζε ηερλνινγία Windows 

Παξέρεη αζθάιεηα, γξήγνξε δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία κεγάινπ 
όγθνπ δεδνκέλσλ 

Γηαζέηεη ζύζηεκα αζθαιείαο ρξεζηώλ κε δπλαηόηεηα νξηζκνύ 
δηθαησκάησλ πξόζβαζεο 

Βέιηηζηε απόδνζε ζε multi user πεξηβάιινλ 

Σπλεξγαζία κε άιιεο εθαξκνγέο (πρ. MS-EXCEL, MS-WORD) 

Γηαζέηεη εηδηθή ηερλνινγία άκεζεο ζύλδεζεο κε ην Internet 

 



Πλεονεκηήμαηα Control 

Γξήγνξε Δθθίλεζε Λεηηνπξγίαο 

Έηνηκε ε βαζηθή παξακεηξνπνίεζε γηα άκεζε ιεηηνπξγία 

Δπαλαιεπηηθό Drill-down 

Όπνπ ζηελ εθαξκνγή εκθαλίδνληαη ζπγθεληξσηηθέο 
αμίεο , δίλεηαη ε δπλαηόηεηα άκεζεο δηεξεύλεζεο θαη 
αλάιπζεο ηεο πξνέιεπζήο ηνπο 

Παξακεηξηθόηεηα & εύθνινο ζρεδηαζκόο θνξκώλ 

Δηζαγσγή-Δμαγσγή αξρείσλ από/ζε άιιεο εθαξκνγέο 

Παξαθνινύζεζε πνιιαπιώλ εηαηξηώλ & ρξήζεσλ 

 Σπλνιηθή εηθόλα επηρείξεζεο 

Πξνζθέξεηαη ζηνλ επηρεηξεκαηία κε κηα καηηά ε 
ζπλνιηθή εηθόλα ηεο επηρείξεζήο ηνπ,  πνπ αθνξά ζηελ 
νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε θαη δξαζηεξηόηεηα   

 



Βαζικά ςποζςζηήμαηα  

Γηαρείξηζε Σπλαιιαζζνκέλσλ 

Γηαρείξηζε Απνζήθεο  

Γηαρείξηζε Πσιήζεσλ 

Γηαρείξηζε Αγνξώλ 

Γηαρείξηζε Πσιήζεσλ Ληαληθήο 

Γηαρείξηζε Υπεξεζηώλ 

Γηαρείξηζε Πσιεηώλ 

Χξεκαηννηθνλνκηθή Γηαρείξηζε 



Γιασείπιζη ςναλλαζζομένυν 



Γιασείπιζη Αποθήκηρ 



Γιασείπιζη Πυλήζευν 



Γιασείπιζη Πυλήζευν Λιανικήρ 



Γιασείπιζη Αγοπών 



Υπημαηοοικονομική Γιασείπιζη  



Γιασείπιζη Πυληηών 



Υπώμα / Μέγεθορ 



Reporting / Καηαζηάζειρ 



Reporting / Καηαζηάζειρ 



Reporting / Καηαζηάζειρ 



2 

3 

4  

ΓΔΝΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΙΚΗ 

BΙΒΛΙΑ A’ Β’  
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΠΑΓΙΑ 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΙΚΗ  

ΥΡΩΜΑ /  
ΜΔΓΔΘΟ 

ΔΡΓΑ /  
ΤΜΒΑΔΙ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  
EPOS 

ΞΔΝΟ  
ΝΟΜΙΜΑ  

M.I.S. 1 , 2 

IMPORT /  
EXPORT    

ΙΟΛΟΓΙΜΟ 

ΔΙΓΗ  
ΔΓΓΤΟΓΟΙΑ 

Σο Control πποζθέπεηαι ζε 3 διαθοπεηικούρ 
ζςνδςαζμούρ πος καλύπηοςν όλερ ηιρ 
δπαζηηπιόηηηερ και ανάγκερ.  

Δπιπλέον ςπάπσοςν extras πος 
πποζηίθενηαι ζηοςρ ζςνδςαζμούρ για να 
καλύτοςν και ηιρ πιθανέρ ιδιαιηεπόηηηερ. 

ΦΑΚΔΛΟ 
ΔΙΑΓΩΓΩΝ 

SERIAL 
NUMBERS 

ΠΑΡΣΙΓΔ SRG 

ςνδςαζμοί & extras Control 



    Λόγοι για να ηο επιλέξει μια επισείπηζη 

Γηαηί δηαζέηεη πιήζνο δπλαηνηήησλ πνπ θαιύπηνπλ όιεο ηηο 
εκπνξνινγηζηηθέο αλάγθεο 

Γηαηί πξνζθέξεη ηε ζπλνιηθή εηθόλα ηεο επηρείξεζεο κε εύθνιν θαη 
εύρξεζην ηξόπν 

Γηαηί όια ηα ππνζπζηήκαηα ιεηηνπξγνύλ ζε έλα εληαίν πεξηβάιινλ 

Γηαηί είλαη γξήγνξν & εύθνιν ζηελ παξακεηξνπνίεζε, άξα θαη ζηελ 
εθθίλεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Γηαηί είλαη επεθηάζηκν δηαζθαιίδνληαο ην αξρηθό θόζηνο επέλδπζεο 

Γηαηί είλαη αλαπηπγκέλν ζε Windows & έρεη άκεζε ζύλδεζε κε ην 
Internet 

Γηαηί ππνζηεξίδεηαη από ην κεγαιύηεξν Παλειιαδηθό Γίθηπν 


