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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 
       Πλατφόρμα διαχείριςθσ για τζςςερα υποςυςτιματα:  

 
Α.ΠΕΛΑΣΕ 
 Διάφανθ ςφνδεςθ με τθν εμπορολογιςτικι 

εφαρμογι-ERP τθσ εταιρίασ για άντλθςθ 

όλων των ςτακερϊν ςτοιχείων των 

πελατϊν κακϊσ και όλων των κινιςεων 

τουσ 

 Κατθγοριοποίθςθ των πελατϊν βάςθ 

οικονομικϊν ι ποιοτικϊν κριτθρίων 

 φνδεςθ των πελατϊν με τουσ πωλθτζσ και 

πλιρθ χαρτογράφθςθ τθσ ςχζςθσ τουσ με 

τθν εταιρία 

 Αυτόματθ γεωγραφικι κατανομι πελατϊν 

βάςθ  ΣΚ, για κάκε παλαιό ι νζο πελάτθ 

 Καταγραφι τθσ ςτοχοκζτθςθσ & όλων των 

προχπολογιςτικϊν μεγεκϊν πωλιςεων 

 Παρακολοφκθςθ πορείασ εκπλιρωςθσ 

όλων των ςτόχων και όλων των 

παραμζτρων (Mix ειδϊν, τηίροι, 

κερδοφορία κ.τ.λ.) 

 Απολογιςτικά ςτατιςτικά για κάκε περίοδο 

και για κάκε παράμετρο που ζχει ειςαχκεί 

ςτο ςφςτθμα 

 Παρακολοφκθςθ χρόνου αποπλθρωμισ, 

ανοιχτϊν υπολοίπων 

 Δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ ειδικϊν 

ςυμφωνιϊν, ειδικϊν τιμοκαταλόγων και 

εκπλιρωςθ ειδικϊν ςτόχων και ορίων 

 

                                                  
Β.ΠΩΛΗΣΕ 
 Διάφανθ ςφνδεςθ με τθν εμπορολογιςτικι 

εφαρμογι-ERP τθσ εταιρίασ για άντλθςθ 

όλων των ςτακερϊν ςτοιχείων τουσ, κακϊσ 

και όλων των κινιςεων τουσ 

 Παρακολοφκθςθ των παγίων που 

χρθςιμοποιοφν-αξιοποιοφν. (αυτοκίνθτα, 

φορθτοί υπολογιςτζσ, κινθτά τθλζφωνα 

κ.τ.λ.) και του κόςτουσ τουσ 

 Γεωγραφικι κατανομι και καταγραφι 

χϊρων & ειδϊν ευκφνθσ του κάκε πωλθτι 

 Καταγραφι τθσ ςτοχοκζτθςθσ & όλων των 

προχπολογιςτικϊν μεγεκϊν πωλιςεων 

(Ανά πελάτθ, κατθγορία πελατϊν, 

γεωγραφικι ζκταςθ, ειδϊν, κατθγορίασ 

ειδϊν κ.τ.λ.) 

 Παρακολοφκθςθ πορείασ εκπλιρωςθσ 

όλων των ςτόχων και όλων των 

παραμζτρων. (Ανά πελάτθ, κατθγορία 

πελατϊν, γεωγραφικι ζκταςθ, ειδϊν, 

κατθγορίασ ειδϊν κ.τ.λ) 

 Απολογιςτικά ςτατιςτικά για κάκε περίοδο 

και για κάκε παράμετρο που ζχει ειςαχκεί 

ςτο ςφςτθμα 

H  πλατφόρμα Advanced Sales Management, προςφζρει εξειδικευμζνεσ λειτουργίεσ 

για το ςφνολο των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ πωλιςεων, μεγάλεσ ευκολίεσ χειριςμοφ 

& διοικθτικισ πλθροφόρθςθσ. υγκεντρϊνει όλα τα δεδομζνα για τθν ορκι 

ανάλυςθ των πωλιςεων, ποιοτικϊν , ποςοτικϊν & αξιακϊν.  

 

Advanced Sales Management 

 



 Δείκτεσ επιςκεψιμότθτασ ανά πελάτθ και 

κατθγορία πελατϊν 

 Αυτόματθ κατανομι πλάνου επιςκζψεων 

με αυτόματθ ανάγνωςθ των κριτθρίων 

επιςκεψιμότθτασ τθσ εταιρίασ και του 

πελάτθ 

 Παρακολοφκθςθ αποπλθρωμισ, ανοιχτϊν 

υπολοίπων 

 Παρακολοφκθςθ θμερολογιακοφ 

προγράμματοσ δραςτθριότθτασ 

 

Γ.ΕΙΔΗ
 Διάφανθ ςφνδεςθ με τθν εμπορολογιςτικι 

εφαρμογι-ERP τθσ εταιρίασ για άντλθςθ 

όλων των ςτακερϊν ςτοιχείων των ειδϊν 

κακϊσ και όλων των κινιςεων τουσ  

 Πλιρθ κατθγοριοποίθςθ των ειδϊν 

 Παρακολοφκθςθ ςυμμετοχισ των ειδϊν 

ςτθν κερδοφορία τθσ εταιρίασ 

 Καταγραφι τθσ ςτοχοκζτθςθσ & όλων των 

προχπολογιςτικϊν μεγεκϊν πωλιςεων 

των ειδϊν  

 Παρακολοφκθςθ πορείασ εκπλιρωςθσ 

όλων των ςτόχων και όλων των 

παραμζτρων  

 Απολογιςτικά ςτατιςτικά για κάκε περίοδο 

και για κάκε παράμετρο που ζχει ειςαχκεί 

ςτο ςφςτθμα 

 Ανάλυςθ πωλιςεων βάςει του product mix 

με τθν ςυμμετοχι κάκε είδουσ ςτθν 

κερδοφορία και τισ πωλιςεισ 

 

 
Δ.ΣΑΣΙΣΙΚΑ 

 Πλιρθ απεικόνιςθ όλων των ςτατιςτικϊν 

ςε γεωγραφικό υπόβακρο 

 Δυνατότθτα επιλογισ από τον χριςτθ όλων 

των ςτατιςτικϊν κατθγοριϊν και 

παρουςίαςθ με λογικι ςυνόλων – 

αναλυτικά ςτοιχεία από τα οποία 

προκφπτουν (master-detail) 

 Παρακολοφκθςθ δεικτϊν και ορίων 

 υγκριτικά περιόδων για οποιοδιποτε 

μζγεκοσ 

 
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 

 Πολυγλωςςικό περιβάλλον 

 Λειτουργεί ςε ανεξάρτθτθ βάςθ δεδομζνων ι ςτθν βάςθ που χρθςιμοποιεί το E.R.P. 

 Δυνατότθτεσ ενιαίου Back-up 

 Δυνατότθτα χριςθσ γεννιτριασ εκτυπωτικϊν του E.R.P. 
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