1
Προσφορές έως 31/12/2021

Σημαντική Διευκρίνιση : Διευκρινίζουμε ότι οι παρακάτω προτεινόμενες τιμές λιανικής
περιλαμβάνουν μόνο την αξία ενοικίασης ή αγοράς του λογισμικού.
Για διάφορες τεχνικές εργασίες όπως π.χ. εγκατάσταση, παραμετροποίηση, εκπαίδευση κλπ που
ίσως χρειαστεί να γίνουν από τον συνεργάτη - εγκαταστάτη της εφαρμογής, ισχύουν επιπλέον
χρεώσεις οι οποίες καθορίζονται κατά περίπτωση από τον εκάστοτε συνεργάτη – εγκαταστάτη.
Για την τηλεφωνική ή και τεχνική υποστήριξη του προγράμματος θα πρέπει αυτό να βρίσκεται ή να
μπορεί να αναβαθμιστεί στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση.

Τιμοκατάλογος Λιανικής
με ετήσια ενοικίαση λογισμικού
έκπτωση 50%
Περιγραφή Προϊόντος
Ενοικίαση Έτους
Βασική έκδοση

Αρχική Τιμή
Ενοικίασης

Τιμή
Ενοικίασης

279€

140 €

106€

53 €

120€

60 €

120€

60 €

Περιλαμβάνει 1 SQL Server χρήστη, για την περίπτωση που χρησιμοποιηθεί βάση δεδομένων του SQL Server.

Ετήσιο Συμβόλαιο Τηλεφωνικής Υποστήριξης
(προαιρετικό)

Επιπλέον Λειτουργίες (modules)
Έξτρα Είδη
Το module «Έξτρα Είδη» περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες
BarCode Ειδών
Σετ Ειδών
Όμοια Είδη
(για λειτουργία σε Τιμολόγηση &
(συσκευασία - συνένωση 2 ή και
(αντιστοίχηση & παρουσίαση
Εντατική και για παραμετρικό
περισσότερων ειδών και πώληση εναλλακτικών – όμοιων ειδών προς
διαχωρισμό πολλαπλών barcodes)
τους σαν ένα)
πώληση)
Σειριακοί – Παρτίδες
Χαρακτηριστικά Ειδών
Ετικέτες Ειδών
(διαχείριση των σειριακών αριθμών των (π.χ. χρώμα & μέγεθος με
(δημιουργία και εκτύπωση ετικετών
προϊόντων και τις παρτίδες παραγωγής συγχρονισμό και στο Eshop)
ραφιού, barcode ειδών κλπ)
με ημερομηνίες παραγωγής λήξης κλπ)
Σύνθεση & Αποσύνθεση
Μεταφορά Ειδών σε Αποθήκες
Εξαργύρωση πόντων με Είδη
(παραγωγή προϊόντων από πρώτες
(ειδικό εργαλείο για ενδο-εταιρική (επιτρέπει την εξαργύρωση των πόντων
ύλες, κόστος παραγόμενου είδους,
μεταφορά προϊόντων μεταξύ
του πελάτη με συγκεκριμένα είδη
έκδοση παραστατικών παραγωγής)
αποθηκών)
αποθήκης που αφαιρούν και ανάλογους
πόντους)

Έξτρα Τιμολόγηση
Το module «Έξτρα Τιμολόγηση» περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες
Πόντοι πελατών
Ηλεκτρονική τιμολόγηση
Τιμοκατάλογοι – φυλλάδια
(σύστημα επιβράβευσης πελατών, (αυτόματη αρχειοθέτηση
(σύστημα τιμοκαταλόγων με κατηγορίες
συλλογή πόντων και είδη
παραστατικών & έξοδος πωλήσεων, ειδών και πελατών – πινάκας εκπτώσεων
εξαργύρωσης πόντων)
αγορών, εισπράξεων και πληρωμών ανά πελάτη και είδος – προσφορές σε
σε PDF & αποστολή με Email)
πελάτες - φυλλάδια – ποσ/κή έκπτωση
ειδών)
Κοστολόγηση ειδών
Συνδρομές πελατών
Μαζική εκτύπωση παραστατικών
(ειδικό εργαλείο ενημέρωσης της
(ειδικό εργαλείο παραγωγής και
(ειδικό εργαλείο μαζικής εκτύπωσης
τιμής πώλησης των αγορασμένων τιμολόγησης συνδρομών πελατών) πωλήσεων & εισπράξεων σε PDF,
ειδών)
εκτυπωτή και email)
Μαζικοί μετασχηματισμοί
Παραγγελίες σε προμηθευτές
Σύγκριση Πωλήσεων-Επιστροφές
(ειδικό εργαλείο μετασχηματισμού (ειδικό εργαλείο δημιουργίας
(ειδικό εργαλείο σύγκρισης παραστατικών
εκκρεμών παραστατικών πώλησης παραστατικών παραγγελίας σε
πώλησης και δημιουργία παραστατικού
με δυνατότητα ομαδοποίησης ανά προμηθευτές μετά από υπολογισμό επιστροφής με τις διαφορές τους)
πελάτη, παραστατικό, είδος και τιμή) αποθεμάτων από όρια ασφαλείας)
Καταγραφή Ειδών
(ειδικό εργαλείο μετασχηματισμού
των καταγραφών σε παραστατικά
πώλησης, αγοράς, ενημέρωση
απογραφής κ.λ.π.)
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Συγχρονισμός Δεδομένων

120€

60 €

42€

21 €

78€

39 €

140€

70 €

176€

88 €

Παραγγελιοληψία (χρειάζεται το module της εντατικής λιανικής)

88€

44 €

Εστίαση

176€

88 €

90€

45 €

44€

22 €

(συγχρονίζει - ενημερώνει τα δεδομένα 2 ανεξάρτητων SQL βάσεων δεδομένων για
τιμολόγηση επί αυτοκινήτου κλπ)

Αποστολή SMS
(αποστολή SMS σε πελάτες της επιλογής μας)

Έξτρα Utilities
Το module «Έξτρα Utilities» περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες
Report generator
Multi grid layout
Πολυγλωσσική υποστήριξη
(επιτρέπει την δημιουργία νέων
(επιτρέπει την δημιουργία και
(Επιτρέπει την δημιουργία μετάφρασης του
αλλά και την τροποποίηση όλων
αποθήκευση πολλών διατάξεων στα προγράμματος σε οποιαδήποτε γλώσσα ή
των εκτυπώσεων της εφαρμογής) grid εύρεσης του προγράμματος)
και την επιλογή μιας από τις διαθέσιμες
μεταφράσεις)
OPOS driver έως 5 ταμειακών
Σύνδεση με λογιστική
Τηλεφωνικές κλήσεις
(επιτρέπει την on line σύνδεση έως (εξαγωγή κατάλληλων αρχείων για (αναγνώριση και διαχείριση τηλεφωνικών
5 ταμειακών μηχανών και λειτουργία ενημέρωση λογιστικής B & Γ
κλήσεων πελατών – ιστορικό - παραγγελίες
από την ταμειακή μηχανή [1 η/υ σε κατηγορίας βιβλίων)
- σημειώσεις)
έως 5 ταμειακές μηχανές])

Ραντεβού - Εργασίες
Το module «Ραντεβού & Εργασίες» περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες
Γραφική Παρουσίαση
Σύνδεση με Κινήσεις
Βοηθητικές Λειτουργίες
(ειδικό γραφικό περιβάλλον
(ένα ραντεβού & εργασία μπορεί να (αυτόματη έκδοση παραστατικών πώλησης
παρουσίασης των ραντεβού &
δημιουργήσει και να συνδεθεί με
και αγοράς, εύρεση ραντεβού & εργασιών,
εργασιών με πολλές διαφορετικές πελάτη, προμηθευτή, πωλήσεις,
παρουσίαση αλυσίδας ραντεβού &
παρουσιάσεις και εκτυπώσεις τους) αγορές αλλά και με άλλα ραντεβού εργασιών κλπ.)
& εργασίες)

Εντατική Λιανική
Το module «Εντατική Λιανική» περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες
Γρήγορες Πωλήσεις
OPOS Driver
Γρήγορες Καταγραφές Ειδών
(γρήγορος τρόπος καταχώρησης
(περιλαμβάνει 1 χρήστη, με
(γρήγορος τρόπος καταχώρησης
πωλήσεων και έκδοσης
διασύνδεση OPOS driver για
καταγραφών ειδών από φορητές συσκευές
παραστατικών για όπου χρειάζονται πωλήσεις από online ταμειακή.
ή tablet για πχ παραλαβή από το
Χρειάζεται τα module : Extra Είδη, πεζοδρόμιο, απογραφή ειδών κλπ.
εντατικές πωλήσεις πχ Super
Market, τιμολόγηση επί αυτοκινήτου Εντατική Λιανική και Report Gen/tor) Χρειάζεται το module : Έξτρα Τιμ/ση)
κλπ

(χρειάζεται το module της εντατικής λιανικής και διαχειρίζεται έως 40 ενεργά τραπέζια)

Έξτρα 20 Τραπέζια Εστίασης
(κόστος ανά 20 ενεργά τραπέζια για διαχείριση επιπλέον τραπέζιων πέραν των 40 βασικών)

Έξτρα χρήστης - ταμείο εντατικής λιανικής για πωλήσεις με την χρήση
μόνο της ταμειακής μηχανής
(διασύνδεση OPOS driver για πωλήσεις από online ταμειακή. Χρειάζεται τα modules Έξτρα Είδη, Έξτρα
Utilities, Εντατική Λιανική).
(κόστος ανά χρήστη και έως 4 χρήστες στο σύνολο)

Έξτρα SQL Server χρήστης
(αφορά τους ενεργούς χρήστες που έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση στην βάση δεδομένων του SQL
server)

Ετήσιο Συμβόλαιο Τηλεφωνικής Υποστήριξης των modules
(προαιρετικό)

X-Van Φορητή Τιμολόγηση - Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου
Κεντρικός Υπολογιστής : Η αξία της ενοικίασης βάση τιμοκαταλόγου.
Φορητές Συσκευές-Tablet : Η αξία της ενοικίασης βάση τιμοκαταλόγου με ποσοστό (%)
έκπτωσης που προκύπτει από το πλήθος των φορητών συσκευών Χ 5% έκπτωση και για έως 10
φορητές συσκευές π.χ. για 10 φορητές συσκευές η αξία της ενοικίασης θα είναι με έκπτωση 50%.
Για πάνω από 10 φορητές συσκευές η τιμή διαμορφώνετε με ειδική συμφωνία.

10%
της αξίας της
εφαρμογής

15%
Της αξίας του
module
Τιμές ενοικίασης με

5%
έκπτωση επί το
πλήθος των
φορητών
συσκευών πέραν
του κεντρικού Η/Υ

3

Εντατική Λιανική (myBusiness Retail)
ολοκληρωμένη σύνθεση για καταστήματα λιανικής
«Mini Market», «Super Market», «Παντοπωλεία», «Κρεοπωλεία», «Περίπτερα»,
«Μανάβικα» κλπ.

Εντατική Λιανική (myBusiness Retail)

600€

300 €

600€

300 €

300€

150 €

700€

350 €

600€

300 €

Περιλαμβάνει : Βασική έκδοση myBusiness ERP, module : Εντατική Λιανική, module : Έξτρα Είδη,

module : Έξτρα Τιμολόγηση, module : Έξτρα Utilities
(Λειτουργίες : Παραστατικά (έκδοση αποδείξεων λιανικής, σύνδεση με ταμειακές μηχανές, τιμολόγια
Πωλήσεων & Αγορών), Υπόλοιπα (πελατών, προμηθευτών, αποθήκης ανά κατάστημα), Barcode
Ειδών (Ανάγνωση: ζυγιζόμενα είδη, ανάγνωση είδους, βάρους, τιμής πώλησης. Εκτύπωση: ετικέτες
ραφιού, ετικέτες τιμών ειδών, προσαρμοσμένες εκτυπώσεις), Προσφορές (προσφορές, τιμοκατάλογοι,
φυλλάδια), Loyalty (συλλογή πόντων πελατών, εξαργύρωση πόντων, ποσοτικές εκπτώσεις ειδών),
Λοιπές (κοστολόγηση ειδών, παραγγελίες σε προμηθευτές, καταγραφή ειδών και παραλαβή στο
πεζοδρόμιο, σύνδεση με λογιστική, χαρακτηριστικά ειδών – χρώμα και μέγεθος).
(για 1 SQL Server χρήστη).

Διαχείριση Εταιρείας Μεταφορών
(myBusiness Express)
(ολοκληρωμένη σύνθεση για μεταφορικές)
Διαχείριση Εταιρείας Μεταφορών (κεντρικό κατάστημα)
Περιλαμβάνει : Βασική έκδοση myBusiness ERP, module Μεταφορικών, module Έξτρα Τιμολόγηση,
module Έξτρα Utilities (για 1 SQL Server χρήστη).

Διαχείριση Εταιρείας Μεταφορών
(για κάθε επιπλέον Off Line υποκατάστημα ή συνεργαζόμενο γραφείο)
Περιλαμβάνει : Βασική έκδοση myBusiness ERP, module Μεταφορικών, module Έξτρα Τιμολόγηση,
module Έξτρα Utilities (για 1 SQL Server χρήστη).

Διαχείριση Service Ανελκυστήρων
(myBusiness Lift)
(ολοκληρωμένη σύνθεση για συνεργεία ανελκυστήρων)
Διαχείριση Service Ανελκυστήρων
Περιλαμβάνει : Βασική έκδοση myBusiness ERP, module Ανελκυστήρων, module Ραντεβού, , module
Έξτρα Τιμολόγηση, module Έξτρα Utilities (για 1 SQL Server χρήστη).

Διαχείριση Κλινικών Ψυχικής Υγείας
(myBusiness & myMedApp)
(ολοκληρωμένη σύνδεση για κλινικές ψυχικής υγείας)
Διαχείριση Κλινικών Ψυχικής Υγείας
Περιλαμβάνει :

4
1.
2.

Την βασική έκδοση του myBusiness ERP που εκδίδει όλα τα απαραίτητα παραστατικά και διαχειρίζεται τα
υπόλοιπα πελατών - ασθενών, προμηθευτών & ειδών αποθήκης της κλινικής.
Την γέφυρα σύνδεσης του myMedApp με το myBusiness ERP για την εντελώς αυτόματη διασύνδεση
των δύο προγραμμάτων και την μεταφορά όλων των κινήσεων της νοσηλείας των ασθενών (το myMedApp
διαχειρίζεται τους ασθενείς, τις νοσηλείες, τα φάρμακα, τις εξετάσεις, τις έχτρα υπηρεσίες, τα νοσήλια τα οποία
υπολογίζονται αυτόματα κλπ. των ασθενών της κλινικής).

(οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%)
(στις τιμές ενοικίασης συμπεριλαμβάνονται δωρεάν online ενημερώσεις του προγράμματος του πελάτη)
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Προσφορές έως 31/12/2021

Τιμοκατάλογος Λιανικής
με αγορά λογισμικού
έκπτωση 50%
Περιγραφή Προϊόντος
Αγορά
Βασική έκδοση

Αρχική Τιμή
Αγοράς

Τιμή
Αγοράς

798€

399€

300€

150€

340€

170 €

340€

170 €

340€

170 €

120€

60 €

220€

110 €

Περιλαμβάνει 1 SQL Server χρήστη, για την περίπτωση που χρησιμοποιηθεί βάση δεδομένων του SQL Server.
Ο

Ετήσιο Συμβόλαιο Τηλεφωνικής Υποστήριξης & online ενημερώσεις μετά το 1 έτος

(προαιρετικό)

Επιπλέον Λειτουργίες (modules)
Έξτρα Είδη
Το module «Έξτρα Είδη» περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες
BarCode Ειδών
Σετ Ειδών
Όμοια Είδη
(για λειτουργία σε Τιμολόγηση &
(συσκευασία - συνένωση 2 ή και
(αντιστοίχηση & παρουσίαση
Εντατική και για παραμετρικό
περισσότερων ειδών και πώληση εναλλακτικών – όμοιων ειδών προς
διαχωρισμό πολλαπλών barcodes)
τους σαν ένα)
πώληση)
Σειριακοί – Παρτίδες
Χαρακτηριστικά Ειδών
Ετικέτες Ειδών
(διαχείριση των σειριακών αριθμών των (π.χ. χρώμα & μέγεθος με
(δημιουργία και εκτύπωση ετικετών
προϊόντων και τις παρτίδες παραγωγής συγχρονισμό και στο Eshop)
ραφιού, barcode ειδών κλπ)
με ημερομηνίες παραγωγής λήξης κλπ)
Σύνθεση & Αποσύνθεση
Μεταφορά Ειδών σε Αποθήκες
Εξαργύρωση πόντων με Είδη
(παραγωγή προϊόντων από πρώτες
(ειδικό εργαλείο για ενδο-εταιρική (επιτρέπει την εξαργύρωση των πόντων
ύλες, κόστος παραγόμενου είδους,
μεταφορά προϊόντων μεταξύ
του πελάτη με συγκεκριμένα είδη
έκδοση παραστατικών παραγωγής)
αποθηκών)
αποθήκης που αφαιρούν και ανάλογους
πόντους)

Έξτρα Τιμολόγηση
Το module «Έξτρα Τιμολόγηση» περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες
Πόντοι πελατών
Ηλεκτρονική τιμολόγηση
Τιμοκατάλογοι – φυλλάδια
(σύστημα επιβράβευσης πελατών, (αυτόματη αρχειοθέτηση
(σύστημα τιμοκαταλόγων με κατηγορίες
συλλογή πόντων και είδη
παραστατικών & έξοδος πωλήσεων, ειδών και πελατών – πινάκας εκπτώσεων
εξαργύρωσης πόντων)
αγορών, εισπράξεων και πληρωμών ανά πελάτη και είδος – προσφορές σε
σε PDF & αποστολή με Email)
πελάτες - φυλλάδια – ποσ/κή έκπτωση
ειδών)
Κοστολόγηση ειδών
Συνδρομές πελατών
Μαζική εκτύπωση παραστατικών
(ειδικό εργαλείο ενημέρωσης της
(ειδικό εργαλείο παραγωγής και
(ειδικό εργαλείο μαζικής εκτύπωσης
τιμής πώλησης των αγορασμένων τιμολόγησης συνδρομών πελατών) πωλήσεων & εισπράξεων σε PDF, εκτυπωτή
ειδών)
και email)
Μαζικοί μετασχηματισμοί
Παραγγελίες σε προμηθευτές
Σύγκριση Πωλήσεων-Επιστροφές
(ειδικό εργαλείο μετασχηματισμού (ειδικό εργαλείο δημιουργίας
(ειδικό εργαλείο σύγκρισης παραστατικών
εκκρεμών παραστατικών πώλησης παραστατικών παραγγελίας σε
πώλησης και δημιουργία παραστατικού
με δυνατότητα ομαδοποίησης ανά προμηθευτές μετά από υπολογισμό επιστροφής με τις διαφορές τους)
πελάτη, παραστατικό, είδος και τιμή) αποθεμάτων από όρια ασφαλείας)
Καταγραφή Ειδών
(ειδικό εργαλείο μετασχηματισμού
των καταγραφών σε παραστατικά
πώλησης, αγοράς, ενημέρωση
απογραφής κ.λ.π.)

Συγχρονισμός Δεδομένων
(συγχρονίζει - ενημερώνει τα δεδομένα 2 ανεξάρτητων SQL βάσεων δεδομένων για τιμολόγηση επί
αυτοκινήτου κλπ)

Αποστολή SMS
(αποστολή SMS σε πελάτες της επιλογής μας)

Έξτρα Utilities
Το module «Έξτρα Utilities» περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες
Report generator
Multi grid layout
Πολυγλωσσική υποστήριξη
(επιτρέπει την δημιουργία νέων
(επιτρέπει την δημιουργία και
(Επιτρέπει την δημιουργία μετάφρασης του
αλλά και την τροποποίηση όλων
αποθήκευση πολλών διατάξεων στα προγράμματος σε οποιαδήποτε γλώσσα ή
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των εκτυπώσεων της εφαρμογής)

grid εύρεσης του προγράμματος)

και την επιλογή μιας από τις διαθέσιμες
μεταφράσεις)
OPOS driver έως 5 ταμειακών
Σύνδεση με λογιστική
Τηλεφωνικές κλήσεις
(επιτρέπει την on line σύνδεση έως (εξαγωγή κατάλληλων αρχείων για (αναγνώριση και διαχείριση τηλεφωνικών
5 ταμειακών μηχανών και λειτουργία ενημέρωση λογιστικής B & Γ
κλήσεων πελατών – ιστορικό - παραγγελίες από την ταμειακή μηχανή [1 η/υ σε κατηγορίας βιβλίων)
σημειώσεις)
έως 5 ταμειακές μηχανές])

Ραντεβού - Εργασίες

400€

200 €

500€

250 €

Παραγγελιοληψία (χρειάζεται το module της εντατικής λιανικής)

250€

125 €

Εστίαση

500€

250 €

260€

130 €

126€

63 €

Το module «Ραντεβού & Εργασίες» περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες
Γραφική Παρουσίαση
Σύνδεση με Κινήσεις
Βοηθητικές Λειτουργίες
(ειδικό γραφικό περιβάλλον
(ένα ραντεβού & εργασία μπορεί να (αυτόματη έκδοση παραστατικών πώλησης
παρουσίασης των ραντεβού &
δημιουργήσει και να συνδεθεί με
και αγοράς, εύρεση ραντεβού & εργασιών,
εργασιών με πολλές διαφορετικές πελάτη, προμηθευτή, πωλήσεις,
παρουσίαση αλυσίδας ραντεβού & εργασιών
παρουσιάσεις και εκτυπώσεις τους) αγορές αλλά και με άλλα ραντεβού κλπ.)
& εργασίες)

Εντατική Λιανική
Το module «Εντατική Λιανική» περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες
Γρήγορες Πωλήσεις
OPOS Driver
Γρήγορες Καταγραφές Ειδών
(γρήγορος τρόπος καταχώρησης
(περιλαμβάνει 1 χρήστη, με
(γρήγορος τρόπος καταχώρησης
πωλήσεων και έκδοσης
διασύνδεση OPOS driver για
καταγραφών ειδών από φορητές συσκευές ή
παραστατικών για όπου χρειάζονται πωλήσεις από online ταμειακή.
tablet για πχ παραλαβή από το πεζοδρόμιο,
Χρειάζεται τα module : Extra Είδη, απογραφή ειδών κλπ.
εντατικές πωλήσεις πχ Super
Market, τιμολόγηση επί αυτοκινήτου Εντατική Λιανική και Report Gen/tor) Χρειάζεται το module : Έξτρα Τιμ/ση)
κλπ

(χρειάζεται το module της εντατικής λιανικής και διαχειρίζεται έως 40 ενεργά τραπέζια)

Έξτρα 20 Τραπέζια Εστίασης
(κόστος ανά 20 ενεργά τραπέζια για διαχείριση επιπλέον τραπέζιων πέραν των 40 βασικών)

Έξτρα χρήστης – ταμείο εντατικής λιανικής για πωλήσεις με την χρήση
μόνο της ταμειακής μηχανής
(διασύνδεση OPOS driver για πωλήσεις από online ταμειακή. Χρειάζεται τα module Έξτρα Είδη, Έξτρα
Utilities, Εντατική Λιανική).
(κόστος ανά χρήστη και έως 4 χρήστες στο σύνολο)

Έξτρα SQL Server χρήστης

10%

(αφορά τους ενεργούς χρήστες που έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση στην βάση δεδομένων του SQL)

της αξίας της
εφαρμογής

Ετήσιο Συμβόλαιο Τηλεφωνικής Υποστήριξης & online ενημερώσεων των modules

15%

(προαιρετικό)

Της αξίας του
module
Τιμές αγοράς με

X-Van Φορητή Τιμολόγηση - Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου

5%

Κεντρικός Υπολογιστής : Η αξία της ενοικίασης βάση τιμοκαταλόγου.
Φορητές Συσκευές-Tablet : Η αξία της ενοικίασης βάση τιμοκαταλόγου με ποσοστό (%)
έκπτωσης που προκύπτει από το πλήθος των φορητών συσκευών Χ 5% έκπτωση και για έως 10
φορητές συσκευές π.χ. για 10 φορητές συσκευές η αξία της ενοικίασης θα είναι με έκπτωση 50%.

έκπτωση επί το
πλήθος των
φορητών
συσκευών πέραν
του κεντρικού Η/Υ

Για πάνω από 10 φορητές συσκευές η τιμή διαμορφώνετε με ειδική συμφωνία.

Εντατική Λιανική (myBusiness Retail)
ολοκληρωμένη σύνθεση για καταστήματα λιανικής
«Mini Market», «Super Market», «Παντοπωλεία», «Κρεοπωλεία», «Περίπτερα»,
«Μανάβικα» κλπ.

Εντατική Λιανική (myBusiness Retail)
Περιλαμβάνει : Βασική έκδοση myBusiness ERP, module : Εντατική Λιανική, module : Έξτρα Είδη,

module : Έξτρα Τιμολόγηση, module : Έξτρα Utilities
(Λειτουργίες : Παραστατικά (έκδοση αποδείξεων λιανικής, σύνδεση με ταμειακές μηχανές, τιμολόγια

1800€

900 €
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Πωλήσεων & Αγορών), Υπόλοιπα (πελατών, προμηθευτών, αποθήκης ανά κατάστημα), Barcode Ειδών
(Ανάγνωση: ζυγιζόμενα είδη, ανάγνωση είδους, βάρους, τιμής πώλησης. Εκτύπωση: ετικέτες ραφιού,
ετικέτες τιμών ειδών, προσαρμοσμένες εκτυπώσεις), Προσφορές (προσφορές, τιμοκατάλογοι, φυλλάδια),
Loyalty (συλλογή πόντων πελατών, εξαργύρωση πόντων, ποσοτικές εκπτώσεις ειδών), Λοιπές
(κοστολόγηση ειδών, παραγγελίες σε προμηθευτές, καταγραφή ειδών και παραλαβή στο πεζοδρόμιο,
σύνδεση με λογιστική, χαρακτηριστικά ειδών – χρώμα και μέγεθος).
(για 1 SQL Server χρήστη).

Διαχείριση Εταιρείας Μεταφορών
(myBusiness Express)
(ολοκληρωμένη σύνθεση για μεταφορικές)
Διαχείριση Εταιρείας Μεταφορών (κεντρικό κατάστημα)

1800€

900 €

900€

450 €

2100€

1050 €

1800€

900 €

Περιλαμβάνει : Βασική έκδοση myBusiness ERP, module Μεταφορικών, module Έξτρα Τιμολόγηση,
module Έξτρα Utilities (για 1 SQL Server χρήστη).

Διαχείριση Εταιρείας Μεταφορών
(για κάθε επιπλέον Off Line υποκατάστημα ή συνεργαζόμενο γραφείο)
Περιλαμβάνει : Βασική έκδοση myBusiness ERP, module Μεταφορικών, module Έξτρα Τιμολόγηση,
module Έξτρα Utilities (για 1 SQL Server χρήστη).

Διαχείριση Service Ανελκυστήρων
(myBusiness Lift)
(ολοκληρωμένη σύνθεση για συνεργεία ανελκυστήρων)
Διαχείριση Service Ανελκυστήρων
Περιλαμβάνει : Βασική έκδοση myBusiness ERP, module Ανελκυστήρων, module Ραντεβού, module
Έξτρα Τιμολόγηση, module Έξτρα Utilities (για 1 SQL Server χρήστη).

Διαχείριση Κλινικών Ψυχικής Υγείας
(myBusiness & myMedApp)
(ολοκληρωμένη σύνδεση για κλινικές ψυχικής υγείας)
Διαχείριση Κλινικών Ψυχικής Υγείας
Περιλαμβάνει :

1.
2.

Την βασική έκδοση του myBusiness ERP που εκδίδει όλα τα απαραίτητα παραστατικά και
διαχειρίζεται τα υπόλοιπα πελατών - ασθενών, προμηθευτών & ειδών αποθήκης της κλινικής.
Την γέφυρα σύνδεσης του myMedApp με το myBusiness ERP για την εντελώς αυτόματη
διασύνδεση των δύο προγραμμάτων και την μεταφορά όλων των κινήσεων της νοσηλείας των
ασθενών (το myMedApp διαχειρίζεται τους ασθενείς, τις νοσηλείες, τα φάρμακα, τις εξετάσεις, τις έχτρα
υπηρεσίες, τα νοσήλια τα οποία υπολογίζονται αυτόματα κλπ. των ασθενών της κλινικής).

(οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%)
(στις τιμές πώλησης συμπεριλαμβάνεται δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη και online ενημερώσεις για 1 έτος)
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Προσφορές έως 31/12/2021

Eshop online γέφυρα με
cms Opencart & WooCommerce

Tιμοκατάλογος Λιανικής
εφάπαξ χρέωση
έκπτωση 50%
Eshop, online γέφυρα myBusiness ERP με cms Opencart &
WooCommerce

1000€

500 €

150€

75 €

Περιλαμβάνει :
1. Εισαγωγή ή μεταβολή των ειδών από αρχεία XML των προμηθευτών στο myBusiness ERP.
2. Εύκολη τοπική επεξεργασία των ειδών του Eshop (περιγραφές, φωτογραφίες, τιμές, μενού κλπ)

από το myBusiness ERP και μεταφορά τους στο site του Eshop έτοιμα για πώληση
(συγχρονισμός).
3. Μαζικές ενημερώσεις των ειδών του Eshop για αλλαγές τιμών, δημιουργία προσφορών,
εκπτώσεων κλπ.
4. Κατέβασμα των νέων παραγγελιών από το Eshop στο myBusiness ERP για τιμολόγηση και
αποστολή των παραγγελθέντων προϊόντων στους πελάτες (συγχρονισμός).
5. Κατέβασμα των νέων πελατών που έκαναν εγγραφή στο EShop και δημιουργία καρτέλας με
πλήρη στοιχεία στο myBusiness ERP για τιμολόγηση, αποστολή και αρχειοθέτηση των
παραγγελιών τους (συγχρονισμός).
6. Online σύνδεση με το eshop για άμεση δημιουργία, μεταβολή και διαγραφή είδους από το
myBusiness στο Eshop, online ενημέρωση των ποσοτήτων των ειδών του eshop (από αγορές και
πωλήσεις του myBusiness), online κατέβασμα των νέων παραγγελιών και πελατών του Eshop
στο mybusiness ERP.
Ετήσιο Συμβόλαιο online ενημερώσεων του EShop
(προαιρετικό στην αγορά του myBusiness ERP, υποχρεωτικό στην ενοικίαση του myBusiness ERP.)

