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Ημερομηνία : 24/09/2013
Το myBusiness είναι μία εμπορική εφαρμογή σχεδιασμένη να καλύψει τις ανάγκες μίας μεγάλης γκάμας επιχειρήσεων και
καταστημάτων. Είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται και να καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης σε κάθε
στάδιο της ανάπτυξης της. Στόχος της εφαρμογής είναι να συνδυάσει τις τελευταίες τεχνολογίες, την ευελιξία και τις υψηλές δυνατότητες
στην ευκολία του επαγγελματία στην καθημερινότητά.

Πλεονεκτήματα του myBusiness
Εγκατάσταση του προγράμματος σε 5 λεπτά
Εγκατάσταση και άμεση έκδοση παραστατικών

Ενοικίαση ή Αγορά του προγράμματος με πολύ χαμηλό κόστος
Άμεση τεχνική υποστήριξη

(χωρίς καμία παραμετροποίηση)

Έτοιμο για το σύστημα Online
(σήμανση παραστατικών σύμφωνα με τον νέο ΚΦΑΣ και Online αποστολή στην
ΓΓΠΣ χωρίς καμιά παραμετροποίηση για φορολογικούς μηχ. τύπου Α !!!)

Βασισμένο στα καλύτερα εργαλεία της αγοράς λογισμικού
DevExpress

Online εγκατάσταση, ενεργοποίηση και ενημέρωση
Εξαιρετικό design με 41 επιλογές στυλ
(γιατί το φθηνό και καλό μπορεί να γίνει φθηνότερο και καλύτερο)

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ












Όλα τα σύγχρονα εργαλεία αναζήτησης και
φιλτραρίσματος

Απλά γράψτε αυτό που θέλετε και το πρόγραμμα θα σας ενημερώσει για το
που βρίσκεται η πληροφορία που ψάχνετε.

Όλα τα δεδομένα είναι συνδεδεμένα μεταξύ
τους

π.χ. με ένα κλικ στην κίνηση του ταμείου θα σας ανοίξει αυτόματα το
παραστατικό που αντιστοιχεί στην ταμειακή κίνηση και με ένα κλικ στο είδος
του παραστατικού θα σας ανοίξει αυτόματα το είδος της αποθήκης κλπ
Εκτυπώστε στην μορφή που θέλετε ή στείλτε άμεσα την εκτύπωση με Fax ή με
Email.

Όλες οι εκτυπώσεις έχουν έξοδο σε Word,
Excel, Pdf, Image, Text κλπ.
Όλοι οι πίνακες διαμορφώνονται,
ομαδοποιούνται και εκτυπώνονται ελεύθερα
από τον χρήστη
Report Generator για δημιουργία
προσαρμοσμένων εκτυπώσεων

Διαμορφώστε, μετακινήστε, ρυθμίστε μεγέθη σε πίνακες και οθόνες, όταν
ξαναμπείτε στην ίδια λειτουργία θα τα βρείτε όλα στην θέση τους όπως τα
αφήσατε.
Αλλάξτε τις υπάρχουσες εκτυπώσεις και δημιουργήστε τις δικές σύμφωνα με
τις ανάγκες της επιχείρησης σας.

Έξυπνοι, ευέλικτοι και αποδοτικοί αλγόριθμοι
αυτόματων λειτουργιών

π.χ. συσχετίστε ένα είδος αποθήκης με ένα όμοιό του και το πρόγραμμα θα
σας παρουσιάσει όλη την αλυσίδα των όμοιων ειδών τα οποία εναλλακτικά
μπορείτε να πουλήσετε.
Αντιστοιχήστε όλων των ειδών τα εξωτερικά αρχεία (word, excel, pdf, images,
εξωτερικές εφαρμογές κλπ) γενικά με το πρόγραμμα ή και με πελάτη,
προμηθευτή και είδος. Με ένα απλό κλικ τα επιλέγετε και τα ανοίγετε.
Πλήρως παραμετροποιημένες λειτουργίες για εισαγωγή των βασικών
δεδομένων στο myBusiness από άλλες εφαρμογές του εμπορίου.

Αντιστοίχηση εξωτερικών αρχείων με το
πρόγραμμα και με καρτέλες
Εισαγωγή Εξωτερικών Δεδομένων
Πλήρης Αξιοποίηση του Internet και των νέων
τεχνολογιών
Καταπληκτική ταχύτητα απόδοσης

Online εγκατάσταση, ενεργοποίηση και ενημέρωση του προγράμματος. Online
E-Shop. Online φορητή τιμολόγηση (με το myBusiness και τον φορολογικό μηχ,).
Αξιοποίηση οθονών αφής κλπ
Το myBusiness έχει δοκιμαστεί και βελτιστοποιηθεί στην διαχείριση μεγάλου όγκου
δεδομένων. Οι δοκιμές με περίπου 700.000 παραστατικά, 50.000 προϊόντα και 50.000
πελάτες έδωσαν εξαιρετικά αποτελέσματα απόδοσης ακόμη και με Η/Υ μικρής ισχύος.
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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ
 Διαχείριση Πελατών & Προμηθευτών







Στοιχεία πελατών - Προμηθευτών
Πολλαπλές διευθύνσεις & Υπενθυμίσεις
Υπόλοιπα, Προσφορές & Επιβράβευση πελατών
Εξωτερικά αρχεία & Οριζόμενα Πεδία
Πωλήσεις - Αγορές
Εισπράξεις - Πληρωμές

 Διαχείριση Αποθήκης
 Στοιχεία ειδών
 Υπόλοιπα ειδών
 Εξωτερικά αρχεία & Οριζόμενα Πεδία
 Υπενθυμίσεις
 Προσφορές, Πόντοι Ειδών & Συστατικά Ειδών
 Πωλήσεις & Αγορές ειδών
 Παραγγελίες (αγορών & πωλήσεων)
 ΣΕΤ ειδών & Ειδικά χαρακτηριστικά ειδών
 Σύνθεση & Αποσύνθεση ειδών
 Όμοια είδη (για πώληση εναλλακτικού προϊόντος)
 Πολλαπλά barcode ανά είδος
 Online απογραφή στο ράφι*
 Online παραλαβή στο πεζοδρόμιο*
 Έλεγχος τιμών στο κατάστημα (price checker)*

 Εισροές – Εκροές (πρατήρια υγρών καυσίμων)
 Ολοκληρωμένη πρόταση (κονσόλα, ράβδοι μέτρησης)
 Online σύνδεση με την συνεργαζόμενη κονσόλα
 Ηλεκτρονική παρακολούθηση των δεξαμενών
 Αυτόματη έκδοση παραστατικού
 Δυνατότητα για αυτόματη αναγνώριση οχήματος
 Αποστολή δεδομένων στο υπουργείο
 Αξιοποίηση υπάρχουσας υποδομής πρατηρίου
 Εγκατάσταση από πιστοποιημένα συνεργεία
 Καταπληκτική τιμή
 Φορητή Τιμολόγηση & Παραγγελιοληψία
 Online πωλήσεις, αγορές, εισπράξεις, πληρωμές
 Online σήμανση από φορολογικό μηχ. στην έδρα
 Online υπόλοιπα, μηνύματα και υπενθυμίσεις*
 Συγκεντρωτικά παραστατικά και ποσότητες
 Online απογραφή αποθήκης*
 Online παραλαβές από προμηθευτές*
 Online υποστήριξη της φορητής συσκευής
 Online παρακολούθηση του στίγματος

 Διαχείριση Ταμείου (εσόδων εξόδων)
 Κατηγοριοποίηση ταμείου σε τρία επίπεδα
 Καταχώρηση όλων των εσόδων - εξόδων
 Αυτόματη ενημέρωση από τις εισπράξεις
 Αυτόματη ενημέρωση από τις πληρωμές
 Πλήρης χρηματοοικονομική ανάλυση
 Διαχείριση Πωλήσεων & Αγορών
 Έκδοση όλων των ειδών τα παραστατικά
 Αυτόματη διαχείριση εκκρεμών παραστατικών
 Μετασχηματισμοί
 Εξωτερική εκτύπωση παραστατικών
 Εξωτερική διαγραφή παραστατικών
 Αυτόματη ακύρωση παραστατικού
 Αυτόματη διαχείριση προσφορών & Συλλογή Πόντων
 Καταχώρηση είσπραξης - πληρωμής
 Εκτύπωση σε ταμειακή μηχανή
 Online καταχώρηση από την εντατική λιανική
 Online καταχώρηση από την φορητή τιμολόγηση
 Online καταχώρηση από το e-Shop
 Online καταχώρηση από τις Εισροές - Εκροές
 Εντατική Λιανική, Παραγγελίες, Εστίαση
 Ταχύτατη καταχώρηση και έκδοση παραστατικού
 Αναμονές πελατών & Παραγγελιών
 Γενικά Συστατικά, οικογένειας και είδους
 Βασικά είδη, Προσφορές ειδών & Συλλογή Πόντων
 Πώληση Σετ ειδών & Όμοιων ειδών
 Δώρα ή κεράσματα
 Ρέστα
 Παραγγελιοληψία, Εκτύπωση σε κουζίνες
 Εστίαση, Διαχείριση Τραπεζιών, Κρατήσεις
 Διαχείριση Εισπράξεων & Πληρωμών
 Έκδοση όλων των ειδών τα παραστατικά
 Ανάλυση είσπραξης - Πληρωμής
 Αυτόματη ενημέρωση του ταμείου
 Online καταχώρηση από την εντατική λιανική
 Online καταχώρηση από την φορητή τιμολόγηση
 Online καταχώρηση από τις Εισροές - Εκροές

* με την χρήση της φορητής συσκευής.

Κατεβάστε και εγκαταστήστε ελεύθερα και χωρίς καμία δέσμευση την δωρεάν έκδοση του myBusiness από εδώ
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Συνεργάτες – Μεταπωλητές : http://www.epsiloncomp.gr/mybusiness/Partners.aspx

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πλοηγηθείτε στο site μας : http://www.epsiloncomp.gr
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