Χαρακηηριζηικά SingularLogic Control
Γιατείριζη Σσναλλαζζόμενων
Δληαία παξαθνινύζεζε ζπλαιιαζζόκελσλ αλεμάξηεηα κε ην ξόιν πνπ έρνπλ ζηελ εηαηξία (πειάηεο, πξνκεζεπηήο ή/θαη ηξίηνο
ινγαξηαζκόο), έηζη ώζηε:
Τα γεληθά ζηνηρεία ηνπ ζπλαιιαζζόκελνπ νξίδνληαη κηα κόλν θνξά, αθόκε θαη αλ απηόο είλαη πειάηεο θαη
πξνκεζεπηήο ηαπηόρξνλα.
Οη θηλήζεηο θαη ην ππόινηπν ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ, σο πειάηε θαη σο πξνκεζεπηή, παξαθνινπζνύληαη μερσξηζηά
ελώ, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ηεο ζπλνιηθήο εηθόλαο ηνπ.
Γίλεηαη δπλαηόηεηα νξηζκνύ κέγηζηνπ επηηξεπηνύ ππνινίπνπ πειαηώλ, πξνκεζεπηώλ, ρξεσζηώλ, πηζησηώλ.
Τα νηθνλνκηθά ζηνηρεία παξαθνινπζνύληαη αλά ππνθαηάζηεκα πειάηε ή πξνκεζεπηή.
Οξίδεηαη εηδηθή έθπησζε αλά πειάηε ή πξνκεζεπηή.

Γιατείριζη Πωλήζεων
Τν θύθισκα Παξαγγειηώλ - Τηκνιόγεζεο παξαθνινπζεί πιήξσο όια ηα ζηάδηα κηαο πώιεζεο (πξνζθνξέο, παξαγγειίεο,
παξαζηαηηθά ηηκνιόγεζεο). Δθηόο από ηε δηαρείξηζε πσιήζεσλ πνπ αθνξά ζε αγαζά, ε εθαξκνγή ππνζηεξίδεη θαη ηελ
παξαθνινύζεζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ.

Αλαιπηηθόηεξα ε εθαξκνγή πξνζθέξεη:
Μαδηθή ή επηιεθηηθή ζπγθέληξσζε ησλ παξαζηαηηθώλ, κε δπλαηόηεηα επηινγήο πνζνηήησλ εηδώλ αλά
παξαζηαηηθό.
Καηά ηελ θαηαρώξηζε ησλ παξαζηαηηθώλ πξνζθέξεηαη:
Απηόκαηε παξαθνινύζεζε θόξσλ/ θξαηήζεσλ θαη επηβαξύλζεσλ πσιήζεσλ
Αληηγξαθή γξακκώλ παξαζηαηηθνύ ζε θάπνην άιιν
Οξηζκόο απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ αλά γξακκή παξαζηαηηθνύ
Οξηζκόο Πσιεηή αλά γξακκή παξαζηαηηθνύ.
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Πιεξνθόξεζε γηα ηηο ηειεπηαίεο ηηκέο πώιεζεο θαζώο θαη ινηπά ζηνηρεία πξνεγνύκελσλ πσιήζεσλ ηνπ
είδνπο ζηνλ πειάηε.
Υπνινγηζκόο θόζηνπο παξαζηαηηθνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαρώξηζεο
Γηαρείξηζε δόζεσλ κε απηόκαην ππνινγηζκό θαηά ηελ θαηαρώξηζε ησλ παξαζηαηηθώλ πσιήζεσλ.
Γηαρείξηζε πξνθαηαβνιώλ.
Σύλζεηεο εθπησηηθέο πνιηηηθέο (πειάηεο, δώλεο ηηκώλ, είδε, ηξόπνη πιεξσκήο, ηηκνθαηάινγνη θ.ιπ.).
Ιεξαξρηθή παξαθνινύζεζε πσιεηώλ ζε πξντζηάκελνπο θαη πθηζηάκελνπο, κε δπλαηόηεηα δηαθνξεηηθώλ πνζνζηώλ
πξνκήζεηαο γηα πσιήζεηο ηνπ πσιεηή ή ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ.
Μηθηό ηξόπν πιεξσκήο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο εμόθιεζεο ηεο νθεηιήο ηνπ πειάηε.
Οξηδόκελνη Τξόπνη Πιεξσκήο
Υπνζηήξημε εληαηηθώλ ιηαληθώλ πσιήζεσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ιηαληθό εκπόξην, κε
απηόκαηε ελεκέξσζε ηεο απνζήθεο θαη ησλ πσιήζεσλ:
Γηαρείξηζε δηθαησκάησλ ρξεζηώλ σο πξνο ηε κεηαβνιή ηηκήο, έθπησζεο, αμίαο, έθδνζεο πηζησηηθώλ
Πξνζσξηλή άξζε απαγνξεύζεσλ ηνπ ηξέρνληνο ρεηξηζηή από δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο ζηα πιαίζηα έθδνζεο
ζπγθεθξηκέλεο απόδεημεο.
Φξήζε εηθνληδίσλ γηα ηα είδε επξείαο ρξήζεο
Δπηινγή ηξόπνπ εμόθιεζεο κε κεηξεηά ή κηθηό ηξόπν πιεξσκήο (κεηξεηά, αμηόγξαθα, πηζησηηθέο θάξηεο).
Γπλαηόηεηα θαζνξηζκνύ νξηδόκελνπ ηξόπνπ πιεξσκήο
Αλεύξεζε παξαγγειίαο ηνπ πειάηε κε απηόκαηε έθδνζε ηεο απόδεημεο ρσξίο ηελ εθ λένπ θαηαρώξηζε ησλ
εηδώλ
Σύλδεζε κε απόδεημε πξνθαηαβνιήο θαη απηόκαηνο ππνινγηζκόο ππνινίπνπ πνζνύ γηα εμόθιεζε
Αλακνλή ησλ ελ εμειίμεη απνδείμεσλ
Αλάθηεζε ησλ ελ εμειίμεη απνδείμεσλ κεηά ην άλνηγκα ηεο εθαξκνγήο ζε πεξίπησζε απόηνκεο δηαθνπήο
ξεύκαηνο
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Γιατείριζη Αγορών
Η δηαρείξηζε αγνξώλ παξαθνινπζεί πιήξσο όια ηα ζηάδηα κηαο αγνξάο (παξαγγειίεο- παξαζηαηηθά αγνξώλ). Τα παξαζηαηηθά
κπνξνύλ καδηθά ή επηιεθηηθά λα ζπγθεληξσζνύλ ζε παξαζηαηηθό ηνπ ίδηνπ ζηαδίνπ πξνο κεηαζρεκαηηζκό, κε δπλαηόηεηα
επηινγήο πνζνηήησλ εηδώλ αλά παξαζηαηηθό, απνθεύγνληαο έηζη ηελ θαηαρώξηζε εθ λένπ παξαζηαηηθώλ αλσηέξνπ ζηαδίνπ.
Δπηπξόζζεηα ε εθαξκνγή πξνζθέξεη:
Πνιιαπιέο απηόκαηεο επηβαξύλζεηο κε δπλαηόηεηα επηκεξηζκνύ ή κε θαη άκεζε δεκηνπξγία θνζηνινγίνπ αγνξώλ.
Γπλαηόηεηα θαηαρώξηζεο, κέζσ ησλ παξαζηαηηθώλ αγνξώλ, θόξσλ-θξαηήζεσλ.
Σύλζεηεο εθπησηηθέο πνιηηηθέο (πξνκεζεπηέο, είδε ηξόπνη πιεξσκήο, θ.ιπ.).

Γιατείριζη Αποθήκης
Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εηδώλ ζηελ απνζήθε παξέρνληαη απεξηόξηζηνη ελαιιαθηηθνί θσδηθνί, barcodes θαη δπγηζηηθά barcodes αλά
είδνο γηα παξαθνινύζεζε, ηηκνιόγεζε θαη αλεύξεζε ησλ εηδώλ.
Δπηπιένλ:
Γηαρεηξίδεηαη πνιιαπιέο απνζήθεο θαη απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο αλά ππνθαηάζηεκα θάζε εηαηξίαο κε δπλαηόηεηα
αλάιπζεο ππνινίπνπ ηνπ είδνπο ζε θάζε έλαλ από ηνπο ρώξνπο απηνύο.
Γηαρεηξίδεηαη πνιιαπινύο ηηκνθαηαιόγνπο εηδώλ κε δπλαηόηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηηκώλ ζε επίπεδν : α) ρώξνπ
(ππνθαηαζηήκαηνο, απνζήθεο, απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ), β) πειάηε, γ) ηξόπνπ πιεξσκήο, δ) ηύπνπ παξαζηαηηθνύ.
Η παξαθνινύζεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδώλ γίλεηαη παξέρνληαο όξηα αζθαιείαο κε πξνεηδνπνηεηηθά ή
απαγνξεπηηθά κελύκαηα, πξνο απνθπγή έιιεηςεο απνζεκάησλ.
Γηαζέηεη ιεηηνπξγία mark up ηηκώλ γηα αιιαγή ησλ, πώιεζεο.
Παξαθνινπζεί ζεη εηδώλ θαη αληίζηνηρα είδε.
Παξαθνινπζεί 2 κνλάδεο κέηξεζεο αλά είδνο.
Eπίζεο, ε εθαξκνγή πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα απνηίκεζεο ππνινίπσλ κε 5 ηξόπνπο.
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Χρημαηοοικονομική Γιατείριζη
Η ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε παξέρεη ηελ άκεζε εηθόλα ηεο επηρείξεζεο κε εληαία νηθνλνκηθά ζηνηρεία πειαηώλ,
πξνκεζεπηώλ, εηθόλα όινπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη cash flow ηεο επηρείξεζεο. Δηδηθόηεξα πξνζθέξεη:
Παξαθνινύζεζε ζπλαιιαζζνκέλσλ κε εληαία νηθνλνκηθά ζηνηρεία πειαηώλ, πξνκεζεπηώλ θαη ινηπώλ
ινγαξηαζκώλ.
Γπλαηόηεηα νξηζκνύ κέγηζηνπ επηηξεπηνύ ππνινίπνπ πειαηώλ, πξνκεζεπηώλ, ρξεσζηώλ, πηζησηώλ.
Γπλαηόηεηα αληηζηνηρίζεσλ εηζπξάμεσλ-πιεξσκώλ κε ηα παξαζηαηηθά πνπ έρνπλ εηζαρζεί (on line ή εθ ησλ
πζηέξσλ).
Γηαρείξηζε ινγαξηαζκώλ ηακείνπ θαη θηλήζεηο θαηαζέζεσλ / αλαιήςεσλ.
Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ αμηόγξαθσλ ηεο επηρείξεζεο (θηλήζεηο, παξαθνινύζεζε ζηαδίσλ, κπινθ επηηαγώλ).
Δπίζεο, ε εθαξκνγή δηαζέηεη ιεηηνπξγία ππελζπκηζηή γηα ην ζσζηό νηθνλνκηθό πξνγξακκαηηζκό ηεο επηρείξεζεο.

Extras SingularLogic Control
Τα extras νινθιεξώλνπλ θαηά ηνλ πιεξέζηεξν ηξόπν ηελ νηθνγέλεηα εθαξκνγώλ SingularLogic Control. Δηδηθόηεξα:

Χρώμα /Μέγεθος
Γπλαηόηεηα δηαρείξηζεο ησλ εηδώλ ηεο απνζήθεο κε αλάιπζε ζε Φξώκα, Μέγεζνο θαη 3ε Γηάζηαζε.
Γηαρείξηζε απεξηόξηζησλ κεγεζώλ, ρξσκάησλ, δηαζηάζεσλ.
Απηόκαηε δεκηνπξγία αλαιπηηθώλ εηδώλ θαη αλαιπηηθώλ ελαιιαθηηθώλ θσδηθώλ αλά Φξώκα-Μέγεζνο-3ε Γηάζηαζε.
Οξηζκόο Packing List (Sortimento) αγνξώλ κε πιήξε αλάιπζε σο πξνο ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο.
Γηαρείξηζε δηαθνξεηηθώλ ηηκώλ αλά δηάζηαζε.
Καηαρώξηζε ησλ εηδώλ κε αλάιπζε ζε ρξώκα θαη κέγεζνο ζηα παξαζηαηηθά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξώλ (ζε
επίπεδν γξακκήο παξαζηαηηθνύ).
Δκθάληζε ησλ θηλήζεσλ ησλ εηδώλ θαη ησλ εθηππσηηθώλ θαηαζηάζεσλ κε αλάιπζε ζε ρξώκα θαη κέγεζνο.

Γιατείριζη Ξένοσ Νομίζμαηος
Γπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ησλ ζπλαιιαγώλ ζε μέλα λνκίζκαηα.
Παξαθνινύζεζε ησλ ηζνηηκηώλ (πώιεζεο, αγνξάο, fixing) θαη ηζηνξηθόηεηα απηώλ.
Υπνινγηζκόο ζπλαιιαγκαηηθώλ δηάθνξσλ.
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Απνηίκεζε ππνρξεώζεσλ θαη απαηηήζεσλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ ζε μέλα λνκίζκαηα.

Φάκελος Διζαγωγών
Παξαθνινύζεζε θαθέισλ εηζαγσγώλ κε όια ηα παξαζηαηηθά πνπ ηνπο αθνξνύλ.
Γπλαηόηεηα κεξηθήο θνζηνιόγεζεο
Γπλαηόηεηα επαλαθνζηνιόγεζεο (κε ηαπηόρξνλν αληηινγηζκό πξνεγνύκελεο θνζηνιόγεζεο
Γπλαηόηεηα επηκεξηζκνύ εμόδσλ ζε ζπγθεθξηκέλν ή ζπγθεθξηκέλα κόλν δειηία ηνπ θαθέινπ
5 ηξόπνη επηκεξηζκνύ επηβαξύλζεσλ
Γπλαηόηεηα επηκεξηζκνύ παξαζηαηηθνύ εμόδνπ ζε πεξηζζόηεξνπο από έλαλ θαθέινπο εηζαγσγώλ
Πξνβιέςεηο ηηκνινγίσλ & αληηινγηζκόο απηώλ

Δίδη Δγγσοδοζίας
Γπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο θαη δηαρείξηζεο εηδώλ εγγπνδνζίαο.
Γπλαηόηεηα νξηζκνύ γηα έλα είδνο ησλ αληηζηνίρσλ ηνπ εηδώλ εγγπνδνζίαο κε αλαινγία κνλάδσλ κεηαμύ είδνποπεξηερνκέλνπ θαη είδνπο-εγγπνδνζίαο.
Απηόκαηε εηζαγσγή ζην παξαζηαηηθό εηδώλ εγγπνδνζίαο θαηά ηελ επηινγή εηδώλ πεξηερνκέλσλ.
Γηαρείξηζε επηζηξνθώλ εηδώλ εγγπνδνζίαο κε επηινγή ζε παξαζηαηηθά πσιήζεσλ γηα έιεγρν θαη απηόκαηε
δεκηνπξγία πηζησηηθνύ γηα ελεκέξσζε απνζήθεο.
Γπλαηόηεηα θαζνξηζκνύ, ζηηο Παξακέηξνπο Πσιήζεσλ, ηνπ ηύπνπ παξαζηαηηθνύ γηα επηζηξνθέο εηδώλ
εγγπνδνζίαο.

Γιατείριζη Serial Numbers
Γπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο serial numbers ησλ εηδώλ ηεο απνζήθεο.
Καηαρώξηζε ησλ serial numbers θαηά ηε δηαδηθαζία θαηαρώξεζεο αγνξώλ αιιά θαη αλεμάξηεηα νπνηαδήπνηε
ζηηγκή
Γπλαηόηεηα θαηαρώξηζεο ζπλερόκελσλ θσδηθώλ κε πξνθαζνξηζκέλε κνξθή
Μαδηθή Δηζαγσγή serial numbers (πξνθαζνξηζκέλεο ή κε κνξθήο), πνπ αθνξνύλ είηε ζε έλα είηε ζε δηαθνξεηηθά
είδε
Δπηινγή πώιεζεο ησλ serial numbers κε ηηο κεζόδνπο FIFO ή LIFO θαζώο θαη δπλαηόηεηα απηόκαηεο θίλεζεο κε
ηηο ίδηεο κεζόδνπο
Δθηππώζεηο θαξηειώλ, θηλήζεσλ θαη εθθξεκώλ παξαγγειηώλ serial numbers

Παρηίδες
Γπλαηόηεηα λα παξαθνινύζεζεο παξηίδσλ ησλ εηδώλ ηεο απνζήθεο.
Δηζαγσγή παξηίδσλ θαηά ηελ θαηαρώξεζε αγνξώλ αιιά θαη αλεμάξηεηα νπνηαδήπνηε ζηηγκή
Γπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο ζπλερόκελσλ θσδηθώλ κε πξνθαζνξηζκέλε κνξθή
Μαδηθή Δηζαγσγή Παξηίδσλ (Πξνθαζνξηζκέλεο ή κε) κνξθήο, πνπ αθνξνύλ είηε ζε έλα είηε ζε δηαθνξεηηθά είδε
Έιεγρνο ππνινίπνπ παξηίδσλ αλά απνζεθεπηηθό ρώξν ή γηα ην ζύλνιό ηνπο
Έιεγρνο εκεξνκελίαο ιήμεο θάζε παξηίδαο θαη θαη’ επηινγή απαγόξεπζεο πώιεζήο ηεο
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Δπηινγή πώιεζεο ηεο παξηίδαο κε ηηο κεζόδνπο FIFO ή LIFO θαζώο θαη δπλαηόηεηα απηόκαηεο θίλεζεο κε ηηο ίδηεο
κεζόδνπο
Πιεξνθνξηαθέο θαηαζηάζεηο παξηίδσλ πνπ αθνξνύλ θαξηέιεο, θηλήζεηο, ππόινηπα θαη κηθηά θέξδε

Έργα/Σσμβάζεις Πελαηών
Παξαθνινύζεζε ησλ έξγσλ πνπ αλαιακβάλεη ε επηρείξεζε γηα ηνπο πειάηεο ηεο, κε αλαιπηηθή παξαθνινύζεζε ησλ ππνέξγσλ
θαη κε πιήξε εηθόλα όισλ ησλ ζηαδίσλ νινθιήξσζεο.
Αλάιπζε έξγσλ ζε ππνέξγα γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ζηαδίσλ ηνπ έξγνπ.
Γπλαηόηεηα θαηαρώξηζεο ελόο έξγνπ σο "πξόηππν", κε ζθνπό λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα άιινπο πειάηεο κε όκνηα
ραξαθηεξηζηηθά.
Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο θάζεσλ ηνπ έξγνπ κε ηππνπνηεκέλεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη απηόκαηα ζηελ
εθηύπσζε ησλ παξαζηαηηθώλ.
Παξαθνινύζεζε εξγαζηώλ αλά έξγν θαη ζύλδεζε ησλ εξγαζηώλ απηώλ κε ιίζηα απαζρόιεζεο εξγαδνκέλσλ γηα
ηελ κέηξεζε ηνπ θόζηνπο.
Παξαθνινύζεζε θηλήζεσλ εζόδσλ / εμόδσλ θαη ηακείνπ πνπ αθνξνύλ ζην έξγν.
Παξαθνινύζεζε ζπλδξνκώλ θαη εθηύπσζε βηβιίνπ ζπλδξνκεηώλ.
Πιήζνο πιεξνθνξηαθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ αθνξνύλ ζηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.

Γιατείριζη e-PoS
Γπλαηόηεηα on line ζύλδεζεο ησλ Η/Υ, ζηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηνύληαη θηλήζεηο ιηαληθήο, κε κεραλέο PoS, ώζηε λα
ρξεζηκνπνηνύληαη σο θνξνινγηθνί εθηππσηέο.

Βιβλία Α' και Β' Καηηγορίας
Η εθαξκνγή δίλεη ηε δπλαηόηεηα δηαρείξηζεο βηβιίσλ Α' θαη Β' θαηεγνξίαο θαη πεξηιακβάλεη:
Δλζσκαησκέλν πιήξεο Λνγηζηηθό Σρέδην ινγαξηαζκώλ Δζόδσλ - Δμόδσλ.
Απηόκαην ππνινγηζκό δειώζεσλ Φ.Π.Α. θαη ζύλδεζε ησλ ινγαξηαζκώλ κε ηηο κεηαβιεηέο Γειώζεσλ Φ.Π.Α. γηα
ηελ έθδνζε απηώλ.
Γπλαηόηεηα εύρξεζηνπ ζρεδηαζκνύ ησλ βηβιίσλ.
Δθηύπσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ από ην λόκν θαηαζηάζεσλ ινγηζηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ησλ θαζαξώλ θεξδώλ.

Βιβλία Γ' Καηηγορίας
Η εθαξκνγή είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλε κε ηνλ ΚΒΣ θαη ηεξεί ην ΔΓΛΣ κε δπλαηόηεηα κέρξη θαη δεθαπεληαβάζκηαο αλάιπζεο,
κε πιήξσο νξηδόκελε κνξθή 30ςήθηνπ αιθαξηζκεηηθνύ θσδηθνύ.
Δπηπξόζζεηα πξνζθέξεη:
Πιήξεο ελζσκαησκέλν Λνγηζηηθό Σρέδην.
Απηόκαηε ζύλδεζε κε ηηο Γειώζεηο Φ.Π.Α. γηα ηελ έθδνζε απηώλ.
Παξαθνινύζεζε πνιιαπιώλ ρξήζεσλ κε πνιιέο νξηδόκελεο πεξηόδνπο αλά ρξήζε.
Παξαθνινύζεζε ππεξδσδεθόκελεο ρξήζεο.
Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο πξόηππσλ ινγηζηηθώλ άξζξσλ γηα ζπρλή ρξήζε.
Καηαρώξηζε πξνζσξηλώλ θηλήζεσλ θαη εθηππώζεηο κε ή ρσξίο ηηο πξνζσξηλέο θηλήζεηο.
Γηαρείξηζε πνιιαπιώλ εκεξνινγίσλ θαη βηβιία ππνθαηαζηεκάησλ.
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Απηόκαηε ελεκέξσζε αλαιπηηθά ή ζπκςεθηζηηθά από ηα πξνγξάκκαηα ηεο Δκπνξηθήο δηαρείξηζεο.
Γεκηνπξγία απηόκαησλ θηλήζεσλ αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο θηλήζεσλ απνηειεζκάησλ θαη κεηαθνξάο ππνινίπσλ.

Αναλσηική Λογιζηική
Πιήξεο ππνζηήξημε ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο νκάδαο 9 ηνπ εληαίνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ.
Γπλαηόηεηα αληίθξπζεο ησλ ινγαξηαζκώλ ζην επίπεδν πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο.
Πξνζθέξεη πέληε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο επηκε-ξηζκώλ/αλακεξηζκώλ/θαηαινγηζκώλ :
Με ζηαζεξά πνζνζηά
Με πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζην ζύλνιν
Με πνζνζηά ειεύζεξα θαηά ηε ζηηγκή ηεο θαηαρώξηζεο
Με δπγηζκέλα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζην ζύλνιν
Με κεηαβιεηά πνζνζηά ή αμίεο πνπ ππνινγίδνληαη απηόκαηα από ηελ εθαξκνγή
Παξαθνινπζεί ηα ζηάδηα ησλ δηαδνρηθώλ επηκεξηζκώλ.
Γπλαηόηεηα απηόκαησλ επηκεξηζκώλ ησλ θηλήζεσλ, θαηά ηε ζηηγκή ηεο θαηαρώξηζεο άξζξσλ Γεληθήο Λνγηζηηθήο.

Ιζολογιζμός
Γπλαηόηεηα ππνινγηζκνύ θαη εθηύπσζεο, ρσξίο επηπιένλ δηαδηθαζίεο πέξαλ ηεο θαηαρώξηζεο ησλ δεδνκέλσλ, ησλ απαξαίηεησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ :
Ιζνινγηζκό
Λνγαξηαζκνύο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο
Απνηειέζκαηα Φξήζεο
Φύιιν κεξηζκνύ
Αξηζκνδείθηεο
Γηαζέηεη επίζεο δπλαηόηεηα εμαγσγήο ησλ αλαθνξώλ ζε Ms- Excel γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία.

Γιατείριζη Παγίων
Αλαιπηηθή παξαθνινύζεζε ησλ παγίσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ ηνπο κε δπλαηόηεηα εθηύπσζεο Μεηξώνπ Παγίσλ.
Δπηπξόζζεηα, ην ππνζύζηεκα ηεο δηαρείξηζεο Παγίσλ πξνζθέξεη:
Δηζαγσγή θηλήζεσλ αγνξώλ, πσιήζεσλ θαη βειηηώζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ.
Γηαδηθαζία ππνινγηζκνύ απνζβέζεσλ (ηαθηηθώλ & έθηαθησλ).
Αλαπξνζαξκνγέο αθηλήησλ παγίσλ βάζεη πίλαθα ζπληειεζηώλ Αλαπξνζαξκνγήο.
Γηαρείξηζε πνζνηήησλ Παγίσλ.
Δλδνδηαθηλήζεηο κεηαμύ απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ.
Πιήζνο πιεξνθνξηαθώλ θαηαζηάζεσλ.

Importer Exporter
Δξγαιείν εμαγσγήο θαη εηζαγσγήο δεδνκέλσλ από θαη πξνο άιιεο εθαξκνγέο (ηεο SingularLogic θαη ηξίησλ).

Management Information System 1 & 2
Σπζηήκαηα αλαθνξώλ θαη εθηππώζεσλ κε ζηνηρεία από όια ηα ππνζπζηήκαηα ηεο εθαξκνγήο:
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M.I.S. Ι κέζσ MS Excel: απεπζείαο ζύλδεζε ηεο εθαξκνγήο κε ην MS Excel πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα πιήξνπο
εθκεηάιιεπζεο ησλ εξγαιείσλ reporting (θίιηξα, γξαθηθά, ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο).
M.I.S. 2 κέζσ Crystal Reports: εμειηγκέλν ζύζηεκα reporting πςειώλ απαηηήζεσλ πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα
πνιιαπιήο θαη ζε βάζνο αλάιπζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ ζηνηρείσλ ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο.

S.R.G. (Γεννήηρια Σηαηιζηικών εκησπώζεων)
Τν SRG απνηειεί έλα εύρξεζην εξγαιείν δεκηνπξγίαο ζηαηηζηηθώλ εθηππώζεσλ. Πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα θαζνξίζεη ν
ίδηνο ηε κνξθή ηεο εθηύπσζεο επηιέγνληαο ηα πεδία πνπ ζα εκθαληζηνύλ, ηνλ ηξόπν εκθάληζεο, ην ζηπι εθηύπσζεο, ηα θξηηήξηα, ηελ
ηαμηλόκεζε θαη ηελ νκαδνπνίεζε. Τα απνηειέζκαηα ησλ εθηππώζεσλ κπνξνύλ λα εμαρζνύλ ζε αξρεία Ms Excel, HTML θιπ.
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