
Η ιδανική εμποπική εθαπμογή για ηην επισείπηζή ζαρ  



Ο οπιζμόρ ηηρ ζυζηήρ εθαπμογήρ μησανογπάθηζηρ 

Να θαιύπηεη ηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζήο ζαο 

Να είλαη εύρξεζηε, γξήγνξε θαη άκεζα ιεηηνπξγήζηκε  

Να ιεηηνπξγεί ζε έλα πεξηβάιινλ ζύγρξνλν, εύθνιν θαη νηθείν 

Να κελ απαηηεί αθξηβό θαη “βαξύ” πιηθνηερληθό εμνπιηζκό 

Να ζαο παξέρεη ηειηθά ηελ πιεξνθνξία πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιήςε 
ζσζηώλ επηρεηξεκαηηθώλ απνθάζεσλ 



Σηόσορ ηος Manager Next 

To Manager Next είλαη εμαξρήο ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε, 

αθελόο λα ππνζηεξίδεη ηηο θαζεκεξηλέο ζαο ιεηηνπξγίεο , θαηά 

ηξόπν λόκηκν θαη ιεηηνπξγηθό, θαη αθεηέξνπ λα  παξνπζηάδεη ηε 

ζπλνιηθή εηθόλα ηεο επηρείξεζή ζαο, κε ζηόρν ηελ 

απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ. 



Βαζιζμένο 

Σηην ηεσνογνυζία, ηην αξιοπιζηία και ηην εμπειπία 

ηηρ SingularLogic 

Εθόζνλ είλαη αλεπηπγκέλν κε εξγαιεία ηεο πιένλ ζύγρξνλεο 
ηερλνινγίαο  

Εθόζνλ είλαη ελεκεξσκέλν κε ην γξάκκα ηνπ λόκνπ  

Εθόζνλ αμηνπνηήζεθε ζην έπαθξν ε εκπεηξία πνπ πξνέθπςε από 
28.132 πειάηεο Manager 



Γιασείπιζη Πελαηών 

Παπαγγελιολητία - Πυλήζειρ 

Γιασείπιζη Ππομηθεςηών 

Παπαγγελιοδοζία – Αγοπέρ 

Δνηαηική Λιανική-POS 

Αποθήκη 

Διζππάξειρ - Πληπυμέρ 

Αξιόγπαθα 

Γιασείπιζη Λοιπών Λογαπιαζμών 

Τι πεπιλαμβάνει  

Γενική Λογιζηική 



Πλεονεκηήμαηα ηος Manager Next 

 Δςσπηζηία και ηασύηηηα 

Menu δνκεκέλα έηζη ώζηε ν ρξήζηεο λα νδεγείηαη από ηελ ίδηα ηελ 
εθαξκνγή γηα ηε ξνή ησλ εξγαζηώλ ηνπ, έρνληαο ζπγρξόλσο 
δπλαηόηεηα επηινγήο ηεο κνξθήο εκθάληζήο ηνπο. 

Οζόλεο ιηηέο θαη πεξηεθηηθέο. 

Πιήθηξα ιεηηνπξγίαο νξηδόκελα από ην ρξήζηε, κε βάζε ηηο αλάγθεο 
θαη ηηο ζπλήζεηεο ηνπ. 

Ταρύηεηεο εθηέιεζεο ησλ θαζεκεξηλώλ ιεηηνπξγηώλ εμαηξεηηθά 
γξήγνξεο, ιόγσ ησλ πνιιαπιώλ απηόκαησλ ιεηηνπξγηώλ.  

 



Πλεονεκηήμαηα ηος Manager Next 

  Πληπόηηηα 

Η εθαξκνγή θαιύπηεη πιήξσο όιεο ηηο θαζεκεξηλέο εκπνξηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο θαη ζπλεπώο απνηειεί θεληξηθό εξγαιείν 
δηεθπεξαίσζεο θαη ειέγρνπ γηα ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή 
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

  Σύγσπονο και οικείο πεπιβάλλον λειηοςπγίαρ 

Εθαξκνγή αλεπηπγκέλε ζε πεξηβάιινλ windows, κε menu πνπ 
πξνζνκνηάδεη ζην γλσζηό ζε όινπο outlook, εμαζθαιίδνληαο  έηζη 
θηιηθόηεηα ζην ρξήζηε. 
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 Πληποθόπηζη 

Πιήξεο νηθνλνκηθή εηθόλα ηεο επηρείξεζεο (κε κηα καηηά), γηα άκεζε 
πιεξνθόξεζε.  

Πιήζνο έηνηκσλ εθηππώζεσλ αλά ιεηηνπξγία (πρ. Απνζήθε, Πειάηεο, 
Τηκνιόγεζε θιπ). Δπλαηόηεηα απεξηόξηζηνπ νξηζκνύ θίιηξσλ θαη 
ηαμηλνκήζεσλ. Εμαγσγή εθηππώζεσλ, εθηόο από ηνλ εθηππσηή, ζε  
MS Excel (XLS), Αξρεία Κεηκέλνπ, HTML PDF. 

Λίζηεο εγγξαθώλ (πρ. θαηάινγνο εηδώλ, πειαηώλ, παξαζηαηηθώλ 
θιπ.). Εμαγσγή ησλ ιηζηώλ ζε : Αξρεία Κεηκέλνπ, MS Excel (XLS), 
HTML, XML, επηινγή ησλ εκθαληδόκελσλ πιεξνθνξηώλ, νξηζκόο 
θίιηξσλ εκθάληζεο, σο πξνο ηνλ ηξόπν θαη ην πεξηερόκελν, θαη 
ηαμηλόκεζεο.  



  Άμεζη  εκκίνηζη λειηοςπγίαρ 

Εγθαηάζηαζε απιή θαη γξήγνξε, ρσξίο λα απαηηνύληαη θαλελόο είδνπο 
ηερληθέο γλώζεηο. 

Έηνηκε παξακεηξνπνίεζε, ώζηε ε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο λα είλαη 
άκεζε. Επηπιένλ είλαη δηαζέζηκε ζην ρξήζηε γηα θάιπςε 
εμεηδηθεπκέλσλ αλαγθώλ.  

Πλεονεκηήμαηα ηος Manager Next 



 Υποζηήπιξη 

Η ζπλερήο βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο εθαξκνγήο 
κε λέεο εθδόζεηο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κεγηζηνπνίεζε θάιπςεο ησλ 
ζεκεξηλώλ, αιιά θαη ησλ κειινληηθώλ αλαγθώλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Η εθπαίδεπζε θαη ε δηαξθήο ππνζηήξημε από ην κεγαιύηεξν 
Παλειιαδηθό δίθηπν αληηπξνζώπσλ, πξνζθέξεη κέγηζηε αζθάιεηα θαη 
απνηειεζκαηηθόηεηα. 

 Δγγύηζη από ένα μεγάλο όνομα ! 

Πλεονεκηήμαηα ηος Manager Next 








