
 Αύξηση παραγωγικότητας και κερδοφορίας

 Υψηλή απόδοση της επένδυσης

 Mείωση λειτουργικού κόστους

 Βελτίωση Business διαδικασιών

 Αύξηση επιχειρηματικής εξωστρέφειας

 Πελατοκεντρικό σύστημα διαχείρισης

 Εκτενής έλεγχος αγορών – πωλήσεων

 Ταχύτητα και ευελιξία στη διαχείριση πληροφοριών

Το Result είναι ένα δοκιμασμένο, αξιόπιστο και πρωτοποριακό επιχειρησιακό

λογισμικό, το οποίο ενσωματώνει όλη την τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία

της Dynasoft, εξυπηρετεί όλες τις λειτουργίες μιας σύγχρονης επιχείρησης και

επιπλέον προσαρμόζεται στις επιχειρηματικές πρακτικές της επιχείρησή σας.

Το Result είναι ένα ολοκληρωμένο πελατοκεντρικό σύστημα διαχείρισης.

Εστιάστε στις ανάγκες των πελατών σας ως το κλειδί για το ανταγωνιστικό

σας πλεονέκτημα, μέσα από την εκτενή πληροφόρηση, τις δυνατότητες και

λειτουργίες του συστήματος.

Αποδεδειγμένα αποτελεί την αξιόπιστη επιλογή για όλα τα μεγέθη εμπορικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων σημαντικών τομέων

της αγοράς, όπως: Επιχειρήσεις Χονδρικής / Λιανικής (π.χ. τρόφιμα-ποτά, ένδυση-υπόδηση, αρώματα-καλλυντικά, εστίαση,

ανταλλακτικά),  Βιομηχανική / Βιοτεχνική παραγωγή, Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών, κάθετες και εξειδικευμένες αγορές, απαντώντας

σε όλες τις σύγχρονες ανάγκες.
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Το Result είναι το πρωτοποριακό και πληρέστερο Πληροφοριακό Σύστημα Αξιοποίησης
Επιχειρησιακών Πόρων (E.R.P.) και Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM), ένα δυναμικό μοντέλο
μηχανογράφησης με ουσιαστικά οφέλη και πλεονεκτήματα για τη σύγχρονη επιχείρηση.

Τεχνολογικά προηγμένο λογισμικό που ενοποιεί τις λειτουργίες όλων των τμημάτων, παρέχοντας
ενιαία ERP και CRM λειτουργικότητα, ενώ παράλληλα εκμεταλλεύεται, συνδυάζει και αξιοποιεί
συνδυαστικά πληροφορίες που αφορούν στην επιχείρηση συνολικά.
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Οφέλη για την επιχείρησή σας ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Η επιλογή της Dynasoft ως συνεργάτη για την υλοποίηση του επιχειρησιακού
λογισμικού Result σας εξασφαλίζει:
 Πλήρη και Ενιαία Λειτουργικότητα των Εφαρμογών
 Προσιτή Τιμή και Υψηλή Απόδοση της Επένδυσης
 Εξασφάλιση της Επένδυσης και Οικονομικά Συμβόλαια Συντήρησης
 Συνεχή Ενημέρωση και Εναρμόνιση με τον Φορολογικό Κώδικα (Κ.Φ.Α.Σ)
 Τεχνική Υποστήριξη Εγκατάστασης και Μεταφορά Δεδομένων από άλλο

Λογισμικό
 Παροχή Συμβουλευτικών και Υπηρεσιών Παραμετροποίησης για την

Αξιοποίηση του Συστήματος

 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, Εκκρεμή Παραστατικά και Ομαδική Τιμολόγηση
 Διαχείριση Αγορών - Πωλήσεων, Παραγγελιών, Προσφορών, Ταμείων
 Διαχείριση Πελατών – Προμηθευτών – Πωλητών - Συναλλασσομένων
 Διαχείριση Αποθήκης, με Κωδικούς Ομοίων – Αντιστοιχίες,

Εφαρμογές & Σετ ειδών
 Εικόνα Επιχείρησης – Χρηματοοικονομικά
 Γενική Λογιστική (ΕΛΠ)
 3CX VOIP τηλεφωνία, διαχείριση και δρομολόγηση κλήσεων
 Διαχείριση CRM, Συμβάντα, Εντολές, Ακολουθίες Ενεργειών,

Ημερολόγιο, Υπενθυμίσεις, ραντεβού, υποχρεώσεις,  παραδόσεις κ.τ.λ.
 Διαχείριση & ομαδική αποστολή SMS, e-mail, εργαλεία marketing
 Δικαιώματα χρηστών, Επίπεδα πρόσβασης, Δεδομένα, Ασφάλεια
 Διαχείριση αρχείων και σύνδεσή τους με κάθε επαφή (πχ. προσφορές, συμβόλαια, διαφημιστικό υλικό, κλπ).
 Εξαγωγή πληροφοριών με δυναμικά reports (αναφορές)
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 Εξαγωγή πληροφοριών με δυναμικά reports (αναφορές)
 Διαχείριση Service, Κινήσεις Συσκευών – Συντήρηση, Βλαβολόγιο
 Εμπορική Πολιτική (Εμπορικές συμφωνίες)
 Φορητή Τιμολόγηση, Result Mobile Module (Android)
 Διαχείριση Παραγωγής
 Διαχείριση Παρτίδων
 Διαχείριση Χρώμα -Μέγεθος & Διαχείριση Barcode
 Διαχείριση Serial Number
 Digital Marketing & Campaigns
 Διαχείριση Τηλεφωνικού Κέντρου, 3CX Reporting and Management
 Διαχείριση & Παρακολούθηση Στόλου Οχημάτων, Δρομολόγια

(Fleet Management)
 Κινήσεις Συνεργείου, Ενοικίαση Οχημάτων
 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 Διαχείριση Αγροτικών Προϊόντων
 Package Management & Διαχείριση Διαστάσεων
 Εκμετάλλευση Ακινήτων
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