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.




Όλα τα δεδομένα είναι συνδεδεμένα
μεταξύ τους.




Όλοι οι πίνακες διαμορφώνονται,
ομαδοποιούνται και εκτυπώνονται
ελεύθερα από τον χρήστη.
Report Generator για δημιουργία
προσαρμοσμένων εκτυπώσεων.



Έξυπνοι, ευέλικτοι και αποδοτικοί
αλγόριθμοι αυτόματων λειτουργιών.



Αντιστοίχηση εξωτερικών αρχείων με
το πρόγραμμα και με καρτέλες.




Εισαγωγή Εξωτερικών Δεδομένων.



Όλες οι εκτυπώσεις έχουν έξοδο σε
Word, Excel, Pdf, Image, Text κλπ.

Πλήρης Αξιοποίηση του Internet και
των νέων τεχνολογιών.
Καταπληκτική ταχύτητα απόδοσης.

Απλά γράψτε αυτό που θέλετε και το πρόγραμμα θα σας ενημερώσει για το
που βρίσκεται η πληροφορία που ψάχνετε.
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.
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
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
π.χ. φτιάχνετε φακέλους - ομάδες και αντιστοιχείτε όλων των ειδών εξωτερικά
αρχεία (word, excel, pdf, images, εξωτερικές εφαρμογές κλπ) με καρτέλα
πελάτη, προμηθευτή, είδους και γενικά με το πρόγραμμα. Με ένα απλό κλικ τα
ανοίγετε όταν βρίσκεστε στην καρτέλα που σας ενδιαφέρει
Πλήρως παραμετροποιημένες λειτουργίες για εισαγωγή των βασικών
δεδομένων στο myBusiness από άλλες εφαρμογές του εμπορίου.
Online εγκατάσταση και ενημέρωση του προγράμματος, Online E-Shop, Online
επικοινωνία της φορητής τιμολόγησης με τον φορολογικό μηχανισμό και το
myBusiness, 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
ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ



Πελάτες - Προμηθευτές



Αποθήκη



Πωλήσεις - Αγορές



Πληρωμές – Εισπράξεις



Ταμείο



Διαχείριση Προσφορών



Απογραφές





Υπενθυμίσεις
Εκτύπωση Παραστατικού σε Ταμειακή
μηχανή
Παραμετρικό σύστημα δημιουργίας γραμμής
εντολών για φορολογικούς μηχανισμούς και
αποστολή στην Γ.Γ.Π.Σ.



Εξωτερικοί ομαδικοί μετασχηματισμοί
παραστατικών.




Αυτόματο σύστημα μαζικών εκτυπώσεων.



Παραμετρικό σύστημα αναγνώρισης των
Barcodes προϊόντων.

Εργαλεία μαζικών ενημερώσεων.

Διαχείριση πελατών - προμηθευτών. Πολλαπλές διευθύνσεις
παράδοσης. Αναλυτική οικονομική εικόνα, καρτέλα κινήσεις
παραστατικών, σχετικά παραστατικά, υπενθυμίσεις, εκτυπώσεις,
διαχείριση εξωτερικών αρχείων πελάτη - προμηθευτή.
Διαχείριση Ειδών. Τρία επίπεδα κατηγοριοποίησης (οικογένειες,
υποοικογένειες1, υποικογένειες2) και ένα ομαδοποίησης (ομάδες
ειδών). Κινήσεις ειδών, αναλυτική εικόνα αποθήκης, εκτυπώσεις.
Τιμές αγοράς, χονδρικής , λιανικής. [Όμοια είδη], [Πολλαπλά barcodes
ανά είδος], [Online ή offline απογραφή στο ράφι από φορητή
συσκευή], [Price checker από φορητή συσκευή].
Όλα τα είδη παραστατικών πωλήσεων. Εργαλεία αναζήτησης
τιμολόγησης. Έλεγχος & μετασχηματισμοί εκκρεμών παραστατικών.
Εκκρεμότητες σε επίπεδο είδους. Αυτόματη έκδοση ακυρωτικού.
Παράλληλη πληροφόρηση κατά την τιμολόγηση για τον πελάτη προμηθευτή, το είδος, προηγούμενες τιμές, όμοια είδη κλπ. Πλήρως
παραμετρικές εκτυπώσεις παραστατικών. Υπόλοιπα πελατών –
προμηθευτών, εκτύπωση λιανικών πωλήσεων σε συνδεδεμένη
ταμειακή μηχανή, εκτύπωση σε κρουστικούς εκτυπωτές, inkjet, laser,
θερμικούς. Online ή offline αγορές και παραλαβή προϊόντων από
φορητή συσκευή.
Διαχείριση όλων των ειδών – τρόπων πληρωμών και εισπράξεων,
διαχείριση επιταγών και συναλλαγματικών με αυτόματη υπενθύμιση
λήξης, εκτύπωση παραστατικών είσπραξης και πληρωμής, σύνδεσή
τους με το ταμείο.
Πλήρης διαχείριση ομάδων ταμείου σε 3 επίπεδα για έλεγχο όλων των
εσόδων και εξόδων της επιχείρησης, αυτόματη σύνδεσή του με τις
κινήσεις πελατών & προμηθευτών. Έξυπνος και εύκολος τρόπος
αναζήτησης και εκτύπωσης χρηματοοικονομικών πληροφοριών και
εικόνας του ταμείου – επιχείρησης, σε λίγα δευτερόλεπτα.
Διαχείριση προσφορών προς πελάτες, από προμηθευτές και
αυτόματος έλεγχος, κατά την αγορά ή πώληση, για την τήρηση των
προσφερομένων τιμών.
Διαχείριση απογραφών ειδών, πελατών, προμηθευτών, επεξεργασία
και εκτύπωσή τους. Online ή offline απογραφή ειδών από φορητή
συσκευή.
Αρχείο υπενθυμίσεων και δυνατότητα σύνδεσής τους με στοιχεία του
προγράμματος (πελάτες, παραστατικά, επιταγές κλπ).
Δυνατότητα εκτύπωσης των λιανικών πωλήσεων σε συνδεδεμένη
ταμειακή μηχανή.
Η επιλογή περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους για την επικοινωνία
του προγράμματος με οποιονδήποτε φορολογικό μηχανισμό μέσω
της δημιουργίας γραμμής εντολής. Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα
επικοινωνεί αυτόματα με τον Driver του φορολογικού μηχανισμού
στέλνοντας του έτοιμα τα δεδομένα για την Γ.Γ.Π.Σ..
Εκτός από τον εσωτερικό μετασχηματισμό
(μέσα από την
τιμολόγηση) έχει δημιουργηθεί το ειδικό εργαλείο των ομαδικών
μετασχηματισμών
παραστατικών.
Ομαδοποίηση
εκκρεμών
παραστατικών ανά πελάτη. Ομαδοποίηση των ειδών του κάθε πελάτη
ανά είδος – είδος και τιμή – είδος, τιμή και έκπτωση.
Μετασχηματισμός ένα προς ένα ή πολλά προς ένα.
Απλά επιλέξτε τα παραστατικά, που θέλετε να εκτυπώσετε, από την
λίστα των παραστατικών και επιλέξτε εκτύπωση.
Τα εργαλεία μαζικών ενημερώσεων είναι στοχευμένες λειτουργίες για
διεκπεραίωση μαζικών και χρονοβόρων εργασιών όπως π.χ. μαζικές
αλλαγές τιμών στα είδη της αποθήκης, η αυτόματη δημιουργία και
καταχώρηση barcodes για τα προϊόντα που δεν έχουν κωδικό
barcode κλπ.
Πολλαπλά barcode ανά είδος ή είδος και ποσότητα. Αναγνώριση του
βάρους των ζυγιζόμενων ειδών, αναγνώριση της ενσωματωμένης
μέσα στο barcode τιμής του είδους, αναγνώριση της ενσωματωμένης

2



Εταιρείες & Χρήσεις



Online λειτουργίες, ελεύθερα και χωρίς
δεσμεύσεις

μέσα στο barcode τιμής και βάρος του είδους.
Δυνατότητα δημιουργίας και εργασίας σε διαφορετικές εταιρίες, σε
κάθε εταιρεία δυνατότητα δημιουργίας και εργασίας σε διαφορετικές
χρήσεις (χρονικές περιόδους) ή σε μία ανάλογα με τις ανάγκες.
Κατεβάστε ελεύθερα, εγκαταστήστε και λειτουργήστε την πλήρως
λειτουργική δωρεάν έκδοση του προγράμματος εμπορικής διαχείρισης
myBusiness. Kάντε αγορά και ενεργοποίηση του προγράμματος
Online. Χωρίς υποχρεωτικά συμβόλαια υποστήριξης και δεσμεύσεις.
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (modules)
Έξτρα Είδη (module)
Περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες



Barcode Ειδών
(Πολλαπλά Barcode ανά Είδος)

Σε κάθε είδος υπάρχει η δυνατότητα να αποθηκευτούν πολλά
διαφορετικά barcodes όπως π.χ. το barcode του είδους και όλων των
συσκευασιών του. Το κάθε barcode μπορεί να περιέχει εναλλακτική
περιγραφή και ποσότητα π.χ. σε ένα supermarket μπορεί να
καταχωρηθεί η μεμονωμένη φιάλη του νερού με ένα barcode και η
συσκευασία των έξι φιαλών με διαφορετικό barcode, περιγραφή και
ποσότητα 6. Κατά την πώληση και ανάλογα με τον barcode που
διαβάστηκε το πρόγραμμα πουλάει 1 ή 6 φιάλες ανάλογα χωρίς καμία
παρέμβαση από τον χρήστη.



ΣΕΤ Ειδών



Όμοια Είδη



Σειριακοί & Παρτίδες Ειδών



Ειδικά Χαρακτηριστικά Ειδών
(π.χ. Χρώμα – Μέγεθος)



Σύνθεση - Αποσύνθεση



Ετικέτες Ειδών

Δυνατότητα Διαχείρισης Σετ ειδών. Με μια κίνηση πώληση ή αγορά
πολλών διαφορετικών ειδών (Σετ). Αγορά και πώλησή τους σαν Σετ
αλλά και σαν ανεξάρτητο είδος.
Όμοια είδη για πώληση ή αγορά εναλλακτικού προϊόντος. Το
πρόγραμμα παρουσιάζει αυτόματα και προτείνει τα όμοια είδη κατά
την τιμολόγηση πωλήσεων και αγορών με τις αντίστοιχες τιμές τους.
Έξυπνοι αλγόριθμοι παρουσιάζουν όλη την αλυσίδα των όμοιων
ειδών με μία μόνο αντιστοίχηση.
Δυνατότητα καταγραφής του κάθε σειριακού αριθμού των ειδών ή τον
αριθμό της Παρτίδας των ειδών. Με ένα click άμεση ενημέρωση για
τους διαθέσιμους Σειριακούς αριθμούς – Παρτίδες ανά είδος, το
ιστορικό ενός Σειριακού αριθμού ή Παρτίδας, πότε και από ποιον
αγοράστηκε, ημερομηνίες λήξης εγγύησης ή παρτίδας, πότε και σε
ποιον πουλήθηκε, πότε και για ποιο λόγο έφυγε ή επέστρεψε στην
αποθήκη, εργασίες που τυχόν έγιναν, σχετικές παρατηρήσεις κλπ.
Επιτρέπει την διαχείριση των ποσοτήτων ενός είδους ανά
χαρακτηριστικό. Τα χαρακτηριστικά ενός είδος μπορεί να είναι μιας
διάστασης π.χ. χρώμα ή και δυο διαστάσεων π.χ. Χρώμα & Μέγεθος.
Κατά την αγορά ή πώληση ενός είδους το πρόγραμμα παρουσιάζει τα
χαρακτηριστικά του π.χ. τα χρώματα στα οποία παράγεται, για την
άμεση επιλογή τους.
Παραγωγή και διαχείριση συνθετικών ειδών, κοστολόγηση
παραγόμενου είδους. Δυνατότητα αποσύνθεσης είδους σε πρώτες
ύλες.
Ειδικές εξειδικευμένες λειτουργίες για την άμεση επιλογή, εισαγωγή
ειδών και ποσοτήτων στην ειδική παραμετρική εκτύπωση ετικετών.
Οι ετικέτες μπορούν να περιέχουν οποιαδήποτε στοιχεία του είδους
όπως π.χ. περιγραφή, τιμή, BarCode κλπ. και να είναι οποιουδήποτε
τύπου και διαστάσεων.

Έξτρα Τιμολόγηση (module)
Περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες



Σύστημα επιβράβευσης πελατών
(συλλογή πόντων)



Τιμοκατάλογοι – Προσφορές - Φυλλάδια

Το ειδικό σύστημα επιβράβευσης πελατών λειτουργεί με την λογική
της συλλογής πόντων. Η συλλογή των πόντων μπορεί να
πραγματοποιηθεί με διάφορους
τρόπους όπως π.χ. από
προσφερόμενα είδη ή και από τον τζίρο του πελάτη κλπ. Η αυτόματη
αναγνώριση του πελάτη από το σύστημα μπορεί να πραγματοποιηθεί
με την χρήση της κάρτας πελάτη. Το σύστημα της εξόφλησης των
πόντων και η επιβράβευση του πελάτη μπορεί να πραγματοποιηθεί
με την μορφή των δώρων ή και με χρηματική έκπτωση.
Ειδικές εξειδικευμένες λειτουργίες για την εύκολή δημιουργία γενικών
αλλά και ειδικών τιμοκαταλόγων πελατών. Η ανάλυση των
τιμοκαταλόγων μπορεί να φτάσει σε επίπεδο πελάτη και είδος. Ο
τιμοκατάλογος μπορεί να περιέχει τιμές ή ποσοστά έκπτωσης ή τιμές
και ποσοστά έκπτωσης μαζί. Ένας πελάτης μπορεί να έχει
τιμοκατάλογο τιμών ενώ κάποιος άλλος τιμοκατάλογο ποσοστών.
Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας φυλλαδίων και προσφορών τα
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οποία να είναι γενικά για όλους τους πελάτες ή και ειδικά για κάθε
πελάτη ξεχωριστά.



Μαζικοί Μετασχηματισμοί Παραστατικών



Μαζική Τιμολόγηση



Ηλεκτρονική Τιμολόγηση



Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση

Ειδική εξειδικευμένη λειτουργία για την διαχείριση των εκκρεμών
παραστατικών και τον μαζικό μετασχηματισμό των παραστατικών
πώλησης.
Αφού
επιλεγούν
τα
παραστατικά
που
θα
μετασχηματιστούν, το πρόγραμμα τα ομαδοποιεί ανά πελάτη και
επιτρέπει τον ένα προς ένα ή πολλά προς ένα μετασχηματισμό τους
π.χ. κατά τον μετασχηματισμό των Δελτίων Αποστολής σε Τιμολόγια
το πρόγραμμα θα ομαδοποιήσει τα Δελτία Αποστολής ανά πελάτη και
στην συνέχεια θα μετασχηματίσει το κάθε Δελτίο Αποστολή σε ένα
αντίστοιχο Τιμολόγιο ή όλα τα Δελτία Αποστολής του κάθε πελάτη σε
ένα Τιμολόγιο με δυνατότητα επιπλέων ομαδοποίησης ανά είδος, τιμή
και έκπτωση.
Ειδική εξειδικευμένη λειτουργία για την δημιουργία ενός παραστατικού
σε πολλούς πελάτες ταυτόχρονα π.χ. για την δημιουργία προσφορών
ή ειδικών τιμοκαταλόγων σε επιλεγμένους πελάτες.
Η λειτουργία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης παρέχει την δυνατότητα,
τα παραστατικά όλων των τύπων (πωλήσεων, αγορών , εισπράξεων
και πληρωμών), εκτός από το να εκτυπωθούν και να εξαχθούν σε
μορφή .pdf ή και να σταλούν αυτόματα με e-mail στον αποδέκτη τους.
Οι λειτουργίες :
1. Εκτύπωση του παραστατικού
2. Δημιουργία αρχείου PDF για το παραστατικό
3. Αποστολή του παραστατικού με e-mail στον αποδέκτη
μπορούν να εκτελούνται μεμονωμένα ή και όλες μαζί παράλληλα και
για όλα τα αντίγραφα του παραστατικού.
Η λειτουργία της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης παρέχει την δυνατότητα
τα παραστατικά όλων των τύπων (πωλήσεων, αγορών , εισπράξεων
και πληρωμών) να αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά ανά τύπο,
παραστατικό και αντίγραφο μέσα στον σκληρό δίσκο του Η/Υ.
Η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση αποθηκεύει το παραστατικό σε μορφή
.pdf, στον επιθυμητό φάκελο και με μορφή τέτοια που να είναι πολύ
εύκολος ο εντοπισμός, η παρουσίαση του και η επανέκδοσή του μέσα
από το ηλεκτρονικό αρχείο.
Η δομή των φακέλων ανά τύπο, παραστατικό και αντίγραφο
δημιουργείται αυτόματα από το πρόγραμμα.

Εντατική Λιανική (module)
Περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες



Εντατική λιανική



Εντατική Παραγγελιοληψία
(χρειάζεται το module της εντατικής λιανικής)



Εστίαση
(χρειάζεται το module της εντατικής λιανικής)

Ειδικά σχεδιασμένη λειτουργία για την κάλυψη των αναγκών των
καταστημάτων λιανικής όπως π.χ. Super Markets, περίπτερα κλπ.
Περιλαμβάνει ταχύτατη έκδοση αποδείξεων λιανικής και γενικά κάθε
παραστατικού. Αναμονές πελατών, πώληση Σετ ειδών, αυτόματη
διαχείριση προσφορών πώλησης, barcodes, συστατικά ειδών, δώρα ή
κεράσματα. Υποστήριξη οθόνης αφής.
Η λειτουργία έχει σχεδιαστεί ειδικά για την ταχύτατη λήψη και
διαχείριση των παραγγελιών
σε ταχυφαγεία και καταστήματα
delivery. Λειτουργεί προσθετικά στην εντατική λιανική και προσφέρει
επιπλέων αναμονές παραγγελιών προς εξυπηρέτηση, αντιγραφή,
μεταβολή και διαγραφή της παραγγελίας. Εκτύπωση στις ανάλογες
κουζίνες προετοιμασίας. Εκτύπωση της συνολικής παραγγελίας.
Εκτύπωση τελικού παραστατικού.
Λειτουργία κατασκευασμένη ειδικά για την διαχείριση των τραπεζιών
των καταστημάτων εστίασης. Λειτουργεί προσθετικά στην εντατική
λιανική και την Παραγγελιοληψία. Κράτηση Τραπεζιών, Άνοιγμα
τραπεζιού, διαχείριση αρχικής και ενδιάμεσων παραγγελιών
τραπεζιού. Τελικό κλείσιμο του τραπεζιού και έκδοση παραστατικού.
Η λειτουργία μπορεί να συνδυαστεί και με Android φορητό λογισμικό
για την ασύρματη διαχείριση των τραπεζιών.

Report Generator (module)
Περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες
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Report Generator

Δημιουργία προσαρμοσμένων εκτυπώσεων. Αλλάξτε τις υπάρχουσες
εκτυπώσεις και δημιουργήστε τις δικές σύμφωνα με τις ανάγκες της
επιχείρησης σας. Η λειτουργία δίνει την δυνατότητα για δημιουργία,
αποθήκευση και επιλογή πολλών προσαρμοσμένων αναφορών ανά
εκτύπωση.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 myConsole, Αυτόματο σύστημα εισροών

Online σύνδεση του myBusiness με την συνεργαζόμενη κονσόλα του
συστήματος Εισροών – Εκροών. Ηλεκτρονική παρακολούθηση των
δεξαμενών & αντλιών. Αυτόματη έκδοση αποδείξεων στον πελάτη.
Αποστολή των δεδομένων στο υπουργείο. Έλεγχος υπαλλήλων
(βάρδιες). Υποστήριξη προπληρωμένων καρτών. Υποστήριξη
πωλήσεων μέσω καρτών μεταπληρωμής και τήρηση ορίων ανά
πελάτη ή και οδηγό. Υποστήριξη επιβράβευσης τακτικών πελατών.
Τιμολόγηση επί βυτιοφόρου. Παρακολούθηση πρατηρίου από smart
phone. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση από ειδικά και
πιστοποιημένα συνεργεία.



Η ειδική καινοτόμα λειτουργία της φορητής τιμολόγησης και φορητής
Παραγγελιοληψίας περιλαμβάνει ειδική φορητή συσκευή και ειδικό
λογισμικό για την έκδοση παραστατικών και την λήψη παραγγελιών
από πωλητές στην έδρα του πελάτη. Online καταχώρηση του
παραστατικού στο myBusiness, σήμανση των παραστατικών από
φορολογικό μηχανισμό της έδρας και αποστολή της σήμανση online
στην φορητή συσκευή, online προβολή του στίγματος της φορητής
συσκευής μέσω GPS και Google map.

- εκροών για πρατήρια υγρών καυσίμων.

Erp2Go, Φορητή Τιμολόγηση & Φορητή
Παραγγελιοληψία



myDroid, Φορητή Παραγγελιοληψία
Εστίασης



Online παραλαβές και απογραφές ειδών από
φορητή συσκευή

Η ειδική λειτουργία της φορητής παραγγελιοληψίας για την εστίαση
περιλαμβάνει ειδική φορητή συσκευή Android Smartphone ή Tablet
και ειδικό λογισμικό για την ασύρματη διαχείριση όλων των
λειτουργιών της εστίασης όπως π.χ. εισαγωγή και εκτύπωση της
παραγγελίας ενός τραπεζιού, την έκδοση λογαριασμού, την είσπραξη
κλπ.
Φορητή συσκευή με ενσωματωμένο barcode και ειδικό λογισμικό για
online παραλαβές στο πεζοδρόμιο, online απογραφές στο ράφι και
έλεγχο τιμών στο κατάστημα.
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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
Το myBusiness είναι ένα πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης, είναι σχεδιασμένο να καλύπτει με εύκολο,
αποδοτικό και ευέλικτο τρόπο τις παρακάτω ανάγκες μιας επιχείρησης :

 Διαχείριση Πελατών











Στοιχεία πελατών
Πολλαπλές διευθύνσεις
Υπόλοιπα πελατών
Επιβράβευση πελατών (σύστημα πόντων)
Εξωτερικά αρχεία
Υπενθυμίσεις
Προσφορές
Οριζόμενα Πεδία
Πωλήσεις
Εισπράξεις

 Διαχείριση Προμηθευτών










Στοιχεία προμηθευτών
Πολλαπλές διευθύνσεις
Υπόλοιπα προμηθευτών
Εξωτερικά αρχεία
Υπενθυμίσεις
Προσφορές
Οριζόμενα Πεδία
Αγορές
Πληρωμές

 Διαχείριση Αποθήκης
 Στοιχεία ειδών
 Υπόλοιπα ειδών (πραγματικά υπόλοιπα, δεσμευμένα υπόλοιπα, αναμενόμενα υπόλοιπα)
 Εξωτερικά αρχεία
 Οριζόμενα Πεδία
 Υπενθυμίσεις
 Προσφορές & πόντοι (πόντοι ανά τεμάχιο ή και ποσότητα ή και τζίρο)
 Συστατικά
 Αγορές ειδών
 Πωλήσεις ειδών
 Παραγγελίες (αγορών & πωλήσεων)
 ΣΕΤ ειδών
 Σύνθεση & Αποσύνθεση ειδών (παραγωγή συνθετικών ειδών από πρώτες ύλες)
 Ειδικά χαρακτηριστικά ειδών (χρώμα, μέγεθος κλπ)
 Όμοια είδη (για πώληση εναλλακτικού προϊόντος)
 Πολλαπλά barcode ανά είδος (με δυνατότητα διαφορετικής περιγραφής είδους και ποσότητας ανά barcode)
 Online απογραφή στο ράφι (με την χρήση φορητής συσκευής)
 Online παραλαβή στο πεζοδρόμιο (με την χρήση φορητής συσκευής)
 Έλεγχος τιμών στο κατάστημα (price checker με την χρήση φορητής συσκευής)
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 Διαχείριση Πωλήσεων (με ενσωματωμένο τον νέο ΚΦΑΣ του 2013)
 Έκδοση όλων των ειδών τα παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής, παροχής υπηρεσιών κλπ)
 Αυτόματη διαχείριση εκκρεμών παραστατικών (ενημέρωση εκκρεμότητας και για κάθε είδος μέσα στο παραστατικό)
 Μετασχηματισμοί
o Αυτόματοι εσωτερικοί μετασχηματισμοί παραστατικών
o Ομαδικοί εξωτερικοί μετασχηματισμοί παραστατικών
o Παραστατικά προέλευσης (για το εκκρεμή παραστατικό αλλά και για το κάθε είδος του)
o Σε ποια μετασχηματίστηκε (για το εκκρεμή παραστατικό αλλά και για το κάθε είδος του)
 Αυτόματη εξωτερική εκτύπωση παραστατικών
 Εξωτερική διαγραφή παραστατικών
 Αυτόματη ακύρωση παραστατικού (έκδοση ακυρωτικού)
 Αυτόματη διαχείριση προσφορών σε πελάτες (με ενημέρωση για την προσφορά κατά την έκδοση του παραστατικού)
 Σύστημα επιβράβευσης πελατών (συλλογή πόντων)
 Καταχώρηση είσπραξης
 Με μια ματιά ή ένα click κατά την τιμολόγηση (ειδική οθόνη πληροφοριών και αυτόματης ενημέρωσης) για:





o αποθέματα πωλούμενου είδους
o φωτογραφία είδους
o όμοια είδη για πώληση εναλλακτικού είδους με τις αντίστοιχες τιμές τους
o πελάτες που αγόρασαν το είδος και οι αντίστοιχες τιμές πώλησης
o τελευταίες τιμές του είδους στον πελάτη
o τελευταία παραστατικά του πελάτη
Εκτύπωση σε συνδεδεμένη ταμειακή μηχανή
o διαχείριση και εκτύπωση εισιτηρίων στην ταμειακή μηχανή
o δυνατότητα εκτύπωσης των στοιχείων του πελάτη και διάφορα σχόλια στην απόδειξη της ταμειακής
μηχανής
Online καταχωρήσεις
o Από την εντατική λιανική (παραγγελίες, παραστατικό πώλησης)
o Από την φορητή τιμολόγηση (πωλήσεις, παραγγελίες κλπ)
o Από το e-Shop (παραγγελίες)
o Από το σύστημα Εισροών – Εκροών (πωλήσεις)

 Διαχείριση Εισπράξεων





καταχώρηση, με δυνατότητα εκτύπωσης, όλων των παραστατικών είσπραξης
ανάλυση είσπραξης (π.χ. μετρητά, επιταγές, τραπεζική κατάθεση, πιστωτική κάρτα κλπ)
αυτόματη ενημέρωση της ανάλογης κατηγορίας του ταμείου (π.χ. σύνολο μετρητών, επιταγές εισπρακτέες κλπ)
Online καταχωρήσεις
o Από την εντατική λιανική (εισπράξεις)
o Από την φορητή τιμολόγηση (εισπράξεις)
o Από το σύστημα Εισροών – Εκροών (εισπράξεις)

 Διαχείριση Αγορών (με ενσωματωμένο τον νέο ΚΦΑΣ του 2013)
 Καταχώρηση και έκδοση όλων των ειδών τα παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής, παροχής υπηρεσιών κλπ)
 Αυτόματη διαχείριση εκκρεμών παραστατικών (ενημέρωση εκκρεμότητας και για κάθε είδος μέσα στο παραστατικό)
 Αυτόματοι εσωτερικοί μετασχηματισμοί παραστατικών
 Εξωτερική διαγραφή παραστατικών
 Αυτόματη ακύρωση παραστατικού (έκδοση ακυρωτικού)
 Αυτόματη διαχείριση προσφορών από προμηθευτές (με ενημέρωση για την προσφορά κατά την καταχώρηση του
παραστατικού αγοράς)

 Καταχώρηση πληρωμής
 Με μια ματιά ή ένα click κατά την αγορά (ειδική οθόνη πληροφοριών και αυτόματης ενημέρωσης) για:
o
o
o
o
o

Αποθέματα αγοραζόμενου είδους
Φωτογραφία είδους
Όμοια είδη για αγορά εναλλακτικού είδους με τις αντίστοιχες τιμές τους
Τελευταίες κινήσεις είδους (αγορές, πωλήσεις και οι αντίστοιχες τιμές τους)
Τελευταίες τιμές αγοράς του είδους από τον προμηθευτή
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o

Τελευταίες αγορές είδους από όλους τους προμηθευτές

 Online παραλαβή στο πεζοδρόμιο

 Διαχείριση Πληρωμών
 Καταχώρηση, με δυνατότητα εκτύπωσης, όλων των παραστατικών πληρωμών
 Ανάλυση πληρωμής (π.χ. μετρητά, επιταγές, τραπεζική κατάθεση κλπ)
 Αυτόματη ενημέρωση της ανάλογης κατηγορίας του ταμείου (π.χ. σύνολο μετρητών, επιταγές πληρωτέες κλπ)
 Διαχείριση Ταμείου (εσόδων εξόδων)
 κατηγοριοποίηση ταμείου σε τρία επίπεδα (π.χ. εισπράξεις – πελατών – μετρητά ή πληρωμές – κινητών – πωλητής α)
 δυνατότητα καταχώρησης όλων των εσόδων και εξόδων της επιχείρησης (π.χ. ΔΕΗ,ΟΤΕ, καύσιμα κλπ)
 αυτόματη ενημέρωση της ανάλογης κατηγορίας του ταμείου από τις εισπράξεις
 αυτόματη ενημέρωση της ανάλογης κατηγορίας του ταμείου από τις πληρωμές
 πλήρης χρηματοοικονομική ανάλυση της επιχείρησης
 Εντατική Λιανική
 Ταχύτατη καταχώρηση πωλήσεων και έκδοση παραστατικού
 Αναμονές πελατών
 Σύστημα επιβράβευσης πελατών (συλλογή πόντων)
 Συστατικά ειδών, οικογένειας και γενικά (με δυνατότητα διαμόρφωσης της τελικής τιμής πώλησης)
 Βασικά είδη
 Προσφορές ειδών
 Πώληση Σετ ειδών
 Πώληση όμοιων ειδών
 Δώρα ή κεράσματα
 Ρέστα
 Παραγγελιοληψία



o Αναμονές παραγγελιών
o Εκτύπωση σε κουζίνες παρασκευής
o Εκτύπωση παραγγελίας
o Έκδοση παραστατικού πώλησης
Εστίαση
o Διαχείριση Τραπεζίων
o Κρατήσεις Τραπεζιών
o Ενδιάμεσες παραγγελίες
o Έκδοση παραστατικού πώλησης

 Φορητή Τιμολόγηση & Παραγγελιοληψία
 Online καταχώρηση όλων των παραστατικών πώλησης και εισπράξεων
 Online σήμανση παραστατικού από φορολογικό μηχανισμό στην έδρα της εταιρίας
 Online παρουσίαση υπολοίπων, μηνυμάτων και υπενθυμίσεων στην φορητή συσκευή
 Συγκεντρωτικά παραστατικά και ποσότητες πωλήσεων από την φορητή συσκευή
 Online απογραφή αποθήκης (με τον ενσωματωμένο barcode reader της φορητής συσκευής)
 Online παραλαβές από προμηθευτές (με τον ενσωματωμένο barcode reader της φορητής συσκευής)
 Online υποστήριξη και αναβάθμιση της φορητής συσκευής
 Online παρακολούθηση του στίγματος της φορητής συσκευής (μέσω GPS και Google Map)
 Εισροές – Εκροές (για πρατήρια υγρών καυσίμων)
 Ολοκληρωμένη πρόταση (κονσόλα διαχείρισης αντλιών, ράβδοι μέτρησης κπλ)
 Online σύνδεση με την συνεργαζόμενη κονσόλα
 Ηλεκτρονική παρακολούθηση των δεξαμενών & αντλιών (ποσότητα, θερμοκρασία, διαρροές κλπ)
 Αυτόματη έκδοση παραστατικού με την επιστροφή του ακροσωλήνιου
 Δυνατότητα για αυτόματη αναγνώριση οχήματος
 Αποστολή δεδομένων στο υπουργείο
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Έλεγχος υπαλλήλων (βάρδιες)
Υποστήριξη προπληρωμένων καρτών
Υποστήριξη πωλήσεων μέσω καρτών μεταπληρωμής και τήρηση ορίων ανά πελάτη ή και οδηγό.
Υποστήριξη επιβράβευσης τακτικών πελατών.
Τιμολόγηση επί βυτιοφόρου.
Παρακολούθηση πρατηρίου από smart phone.
Δυνατότητα αξιόπιστης υπάρχουσας υποδομής και εξοπλισμού (πάνω από 55 υποστηριζόμενες αντλίες και 15
υποστηριζόμενοι ράβδοι μέτρησης)

 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση από ειδικά και πιστοποιημένα συνεργεία
 Καταπληκτική τιμή
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Με βάση την ανάλυση του προγράμματος και με δεδομένο ότι όλα τα υποσυστήματα μπορούν να
λειτουργήσουν και αυτόνομα όπως π.χ. να χρησιμοποιηθεί μόνο η λειτουργία του ταμείου ή οι πωλήσεις, το
πρόγραμμα myBusiness απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρείες όπως π.χ:

ΑΦΟΡΑ…



εταιρείες πώλησης χονδρικής



εταιρείες πώλησης λιανικής



εταιρείες κατασκευής ειδών



βιοτεχνίες



εμπορικές επιχειρήσεις



καταστήματα λιανικής



καταστήματα ένδυσης και υπόδησης



super markets



περίπτερα



ταχυφαγεία



καταστήματα εστίασης



παιδικοί σταθμοί



συνεργεία



γυμναστήρια



θεραπευτήρια



σχολές (οδηγών, φροντιστήρια κλπ)
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δικηγόροι



μεσιτικά γραφεία



βενζινάδικα κλπ
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