


Tερλνινγηθά πξσηνπνξηαθή νηθνγέλεηα εκπνξνινγηζηηθώλ 
εθαξκνγώλ γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο, δηάδνρνο ηεο δεκνθηινύο 

εκπνξηθήο εθαξκνγήο Eurofasma. 

 

ύγρξνλε θαη πινύζηα ζε ιεηηνπξγίεο, πνπ όκσο παξάιιεια 
δηαηεξεί ηελ απλόηηηα, ηελ εςσπηζηία θαη ηελ αξιοπιζηία ησλ 

παιαηώλ εθαξκνγώλ πνπ εζείο αγθαιηάζαηε θαη ηνπνζεηήζαηε 
ζηελ θνξπθή ηεο αγνξάο. 

Η επόμενη γενιά εθαπμογών είναι γεγονόρ ! 



Τι πεπιλαμβάνει 

Όιε ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα πνπ έρεη ην Eurofasma (DOS) 
θαη όρη κόλν... 

Λεηηνπξγίεο, ραξαθηεξηζηηθά & ηδηόηεηεο πνπ 
απνξξένπλ από ηνλ ζρεδηαζκό θαη ην λέν πεξηβάιινλ 

Τπνζύζηεκα Γεληθήο Λνγηζηηθήο 

Report Generator 

Πιήξε αλαβάζκηζε δεδνκέλσλ από Eurofasma (DOS) 



Βαζικά ςποζςζηήμαηα Eurofasma Next 

Γηαρείξηζε πλαιιαζζνκέλσλ 

Γηαρείξηζε Απνζήθεο 

Γηαρείξηζε Πσιήζεσλ 

Γηαρείξηζε Αγνξώλ 

Γηαρείξηζε Πσιεηώλ 

Γηαρείξηζε Δληαηηθήο Ληαληθήο 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηαρείξηζε 



Πλεονεκηήμαηα για ηοςρ σπήζηερ 

ύγρξνλν θαη νηθείν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο 

Αλεπηπγκέλν ζε πεξηβάιινλ Windows, πξνζνκνηάδεη κε Outlook 

Integration κε εθαξκνγέο Office 

Δμαηξεηηθά εύρξεζηε θαη γξήγνξε εθαξκνγή 

Γνκεκέλα menu 

Οξηδόκελα πιήθηξα ιεηηνπξγίαο 

Οζόλεο ιηηέο θαη πεξηεθηηθέο 



Πεξηβάιινλ & Πιήθηξα ιεηηνπξγίαο 



Πλεονεκηήμαηα για ηον επισειπημαηία 

Γηαξθή πιεξνθόξεζε 

αθή θαη άκεζε εηθόλα 

Αμηόπηζηε θαη έγθπξε πιεξνθόξεζε 

Τςεινύ επηπέδνπ ζύζηεκα αζθάιεηαο 

Έληαμε ρξεζηώλ ζε Ρόινπο 

Γηθαηώκαηα πξόζβαζεο αλά εξγαζία 

Αζθάιεηα δεδνκέλσλ 

Υξήζε ζύγρξνλσλ Βάζεσλ δεδνκέλσλ 



Πιεζώξα εθηππώζεσλ 



Τςεινύ επηπέδνπ ζύζηεκα αζθάιεηαο 



Πλεονεκηήμαηα για όλοςρ ... 

Γηαρείξηζε όισλ ησλ δεδνκέλσλ ζε browsers (θαηάινγνο εηδώλ, 

πειαηώλ, παξαζηαηηθώλ θιπ.)  

Δπηινγή πεδίσλ θαη νξηζκόο κνξθήο εκθάληζεο απηώλ 

Οξηζκόο θίιηξσλ (γηα πξνζσξηλή ρξήζε ή απνζήθεπζε) 

Πνιιαπιέο ηαμηλνκήζεηο 

Οξηζκόο νκαδνπνηήζεσλ δεδνκέλσλ (group, ππνζύλνια) 

Δμαγσγή ζε Αξρεία Κεηκέλνπ, MS Excel (XLS), HTML, XML 



Browsers: νκαδνπνηήζεηο κε ππνζύλνια & εμαγσγή . . . 



... Πλεονεκηήμαηα για όλοςρ 

Πινύζην Reporting (Δθηππώζεηο) 

Οξηζκόο θίιηξσλ θαη ηαμηλνκήζεσλ από ην ρξήζηε κε Wizards 

Δμαγσγή ησλ εθηππώζεσλ, εθηόο από ηνλ εθηππσηή θαη ηελ νζόλε, ζε  
MS Excel (XLS), Αξρεία Κεηκέλνπ, HTML PDF 

Δξγαιείν δηακόξθσζεο εθηππώζεσλ, απνζήθεπζε γηα γεληθή ρξήζε θαη 
αλά ρξήζηε 



Δθηππώζεηο: Wizards, δηακόξθσζε & εμαγσγή . . . 



Επιπλέον λειηοςπγίερ ... 

Πνιιαπιέο εηαηξίεο - Παξαθνινύζεζε νκίινπ επηρείξεζεο  

Πνιιαπιέο ρξήζεηο αλά εηαηξία θαη ζπγθξίζεηο κεηαμύ ρξήζεσλ 

Πνιιαπιέο απνζήθεο, Τπνθαηαζηήκαηα & Απνζήθεο 
ππνθαηαζηεκάησλ 

πλαιιαζζόκελνη (Πειάηεο – Πξνκεζεπηέο - Λνηπνί Λνγαξηαζκνί)  

πγθεληξσηηθά ζηνλ όκηιν  

πγθεληξσηηθά αλεμαξηήησο ξόινπ αλά εηαηξία 

Αλαιπηηθά αλά ξόιν θαη εηαηξία 

Τπνθαηαζηήκαηα ζπλαιιαζζνκέλσλ & όκηινη ζπλαιιαζζνκέλσλ 



Πνιιαπιέο εηαηξίεο & ρξήζεηο 



Πνιιαπιά ππνθαηαζηήκαηα & απνζήθεο 



Πνιιέο όςεηο ζπγθεληξσηηθώλ ζηνηρείσλ ζπλαιιαζζόκελνπ 



 ... Επιπλέον λειηοςπγίερ ... 

Γξαθηθή απεηθόληζε ξνήο παξαζηαηηθώλ 

Απεξηόξηζηνο αξηζκόο γξακκώλ παξαζηαηηθνύ 

Μαδηθή εηζαγσγή εηδώλ παξαζηαηηθνύ  

Παξαζηαηηθά απνζήθεο πέξαλ ησλ ελδνδηαθηλήζεσλ 

Δηζαγσγή από ASCII παξαζηαηηθώλ θπζηθήο απνγξαθήο 

Δθπησηηθέο πνιηηηθέο & εηδηθέο ζπκθσλίεο αγνξώλ & πσιήζεσλ 

Οξηζκόο κνλαδηθόηεηαο ελαιιαθηηθώλ θσδηθώλ εηδώλ 

Απηόκαηεο ιεηηνπξγίεο κε Wizards ζε όιεο ηηο καδηθέο εξγαζίεο 
(π.ρ. markup ηηκώλ) γηα απόιπην έιεγρν δηαδηθαζηώλ ελεκέξσζεο 

ρεδηαζκόο κνξθήο εκθάληζεο πεδίσλ ζε νζόλε πσιήζεσλ αιιά 
θαη ησλ αγνξώλ θαη απνζήθεπζε αλά ρξήζηε 



Ρνή παξαζηαηηθώλ (πξνέιεπζε θαη πξννξηζκόο) 



Wizards γηα απόιπην έιεγρν δηαδηθαζηώλ ελεκέξσζεο 



ην ππνζύζηεκα Γεληθήο ινγηζηηθήο  

Πιήξεο δηαρείξηζε ππνθαηαζηεκάησλ κε παξαζηαηηθά θαη εκεξνιόγηα 

αλά Τπνθαηάζηεκα 

Πνιιαπιέο ρξήζεηο θαη ζπγθξίζεηο κεηαμύ απηώλ 

Αζξνηζηέο ινγαξηαζκώλ (νξηζηηθνπνηεκέλσλ & πξνζσξηλώλ 

εγγξαθώλ) 

Ιζνδύγην ινγαξηαζκώλ αμηώλ ή/θαη πνζνηήησλ 

ύζηεκα αζθαιείαο κε ρξήζηεο θαη ξόινπο ρξεζηώλ 

 

... Επιπλέον λειηοςπγίερ  



Οξηζηηθνπνηεκέλεο-Πξνζσξηλέο εγγξαθέο, ζπγθξίζεηο ρξήζεσλ 



Πλήπηρ μεηαθοπά δεδομένων  από Eurofasma (DOS) 
 

Άκεζε, ζίγνπξε, απηόκαηε θαη πιήξε κεηαθνξά δεδνκέλσλ (migration) 

Σαρύηαηε κεηαθνξά 

Μεηαθνξά παξακεηξνπνίεζεο θαη θνξκώλ παξαζηαηηθώλ 

Άκεζε εμνηθείσζε κε ην λέν πεξηβάιινλ ρσξίο αλάγθε κεηεθπαίδεπζεο ησλ 
ρξεζηώλ 

Μελνύ, ιεθηηθά, ρεηξηζηηθά, πεδία, ιεηηνπξγία, εθηππώζεηο, θίλεζε κε Βειάθηα θαη 
Enter, όκνηα πιήθηξα αλεύξεζεο F7, θαηαρώξεζεο F10 θαη όηη άιιν είραηε κάζεη λα 
ρξεζηκνπνηείηε κέρξη ρζεο, ζα ην βξείηε ζην Eurofasma Next 

Διάρηζηεο απαηηήζεηο ππνινγηζηηθήο ηζρύνο κε ηνλ ίδην εμνπιηζκνύ 

Υξήζε ησλ ίδησλ θνξνινγηθώλ κεραληζκώλ ΔΑΦΓ 

Αλ έρεηε Dot Matrix εθηππσηή, ηνλ ππνζηεξίδνπκε θαη απηόλ 



Άκεζε, απηόκαηε θαη πιήξε κεηαθνξά δεδνκέλσλ 



Eurofasma Next: Η επόμενη εθαπμογή ζαρ . . . 

Γώζηε κηα ζύγρξνλε πλνή ζηελ επηρείξεζή ζαο ! 

Γηαζθαιίζηε ηελ έσο ζήκεξα επέλδπζή ζαο ! 


