
 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

Διαχείριση Πωλήσεων με:

 Εισπράξεις – Πληρωμές, Πιστώσεις, Ταμεία, Παραμετρικά παραστατικά.
 Ηλεκτρονική τιμολόγηση.
 Αυτόματη προβολή σημειώσεων προσώπου με την εισαγωγή του στις κινήσεις.
 Εμφάνιση πληροφοριών κίνησης του είδους.
 Αυτόματος υπολογισμός της ποσότητας ή της τιμής ή της έκπτωσης.
 Αυτόματη εισαγωγή σε λειτουργία barcode νέας γραμμής είδους και ομαδοποίηση ίδιων κωδικών με

προσθήκη της ποσότητας στην ίδια γραμμή του είδους στο παραστατικό.

Διαχείριση Αγορών με: (όπως παραπάνω των Πωλήσεων)

The information professional C.R.M. - E.R.P
Result Light

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
Διαχείριση Πελατών /Προμηθευτών
Διαχείριση Πωλήσεων
Διαχείριση Αγορών
Διαχείριση Αποθήκης
Χρηματοοικονομικά
Αντίγραφα Ασφαλείας
Λογιστικές - Οικονομικές αναφορές
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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

Διαχείριση Συναλλασσομένων - Πελατών & Προμηθευτών με:

 Διαχείριση Προσώπων – Επαφών με Ομάδες, Δικαιώματα
Προσώπων.

 Δυνατότητα δημιουργίας ομάδων προσώπων (πελάτες-
προμηθευτές-επαφές-προσωπικό-τρίτοι κλπ) και  ομαδική
διαχείρισή τους.

 Έλεγχος και αυτόματη εισαγωγή στοιχείων
Πελατών/Προμηθευτών από τη Γ.Γ.Π.Σ και ορθότητας ΑΦΜ.

 Βασικά, πληροφοριακά και οικονομικά στοιχεία.
 Απεριόριστες Διευθύνσεις – Τηλέφωνα.
 Αναζητήσεις με δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων στο

excel, σε αρχείο .txt ή σε εκτυπωτή.
 Αποστολή SMS και αποστολή E-mail κατά την έκδοση των

παραστατικών.
 Αποστολή μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων Μ.Υ.Φ
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Διαχείριση Αποθήκης με:

 Καρτέλες 5000 κωδικών ειδών, με πληροφοριακά και
οικονομικά στοιχεία ειδών.

 Πολλαπλές Αναζητήσεις είδους εξαγωγής και εκτύπωσης
αποτελεσμάτων σε αναγνώσιμα αρχεία excel, word, txt.

 Δυνατότητα ελέγχου εισαγωγών – εξαγωγών ειδών
αποθήκης, με έλεγχο παραστατικών με ανάλυση ειδών,
με ομαδοποίηση ανά πρόσωπο και ανά διεύθυνση
προσώπου.

 Απογραφές και Οικονομικά στοιχεία ειδών, με αυτόματη
ενημέρωσή τους από excel ή αρχεία κειμένου. Κινήσεις
ειδών.

 Διαχείριση εικόνας - Φωτογραφία είδους.
 Τέσσερις Τιμοκατάλογοι είδους. Εκτυπώσεις

τιμοκαταλόγων.
 Έλεγχος τιμών – Τιμές ΝΕΤΟ – Κατώτατες τιμές..
 Αυτόματες ενημερώσεις τιμοκαταλόγων προμηθευτών.
 1η και 2η μονάδα μέτρησης / σχέση τους.
 Πλήρης Παρακολούθηση Αποθεμάτων με έλεγχο Ορίου

Ασφαλείας.
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