ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σύμφωνα με εκτιμήσεις ξένων κορυφαίων αναλυτών, όπως των Gartner Group, Meta Group κ.λπ.,
η πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις στην εποχή της Νέας Οικονομίας
είναι η σχέση τους και η συνεργασία με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες. Αυτό είναι και
το πεδίο στο οποίο οι επιχειρήσεις που θα εφαρμόσουν ολοκληρωμένα συστήματα θα αποκτήσουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αφού τα καταστήσουν κεντρικό στόχο της επιχειρηματικής
στρατηγικής τους. Η εξέλιξη των ERP συστημάτων απαντά σε αυτή την πρόκληση με την
προέκταση των διαδικασιών που κάλυπταν τα παραδοσιακά ERP συστήματα στην περιοχή του eBusiness (B2B και B2C) και του CRM (Customer Relationship Management).
Η LAVISOFT έχοντας σαν σκοπό να είναι πάντα στο επίκεντρο των εξελίξεων στον χώρο
δραστηριοποίησης της, και γνωρίζοντας την εξέλιξη των ERP συστημάτων δημιούργησε ένα νέο
ERP ERMIS σύστημα το οποίο θα ενσωματώνει τις νέες μεθοδολογίες και τεχνολογίες του
κλάδου.
1. Αντικειμενοστρεφής μεθοδολογία (Object Oriented).
2. RDBMS. Υποστηρίζονται σχεσιακές βάσεις δεδομένων όπως ORACLE, SQL Server.
3. Διεθνή Standards. Ακολουθούνται τα διεθνή πρότυπα σε ότι αφορά τον τρόπο διεπαφής με
τους χρήστες
Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος αυτού είναι:
• Η LAVISOFT παράγει Λογισμικό σύμφωνα με την πλέον σύγχρονη μεθοδολογία υιοθετώντας τις
πιο καινοτόμες και λειτουργικές τεχνολογίες, αφού τις προσαρμόσει στις συγκεκριμένες
ανάγκες που προκύπτουν από την αγορά.
• Η διεύθυνση R&D αναλαμβάνει να διερευνήσει κάθε νέα τεχνολογία που ανακοινώνεται στο
χώρο της πληροφορικής. Αφού γίνει η σχετική μελέτη, η νέα τεχνολογία δοκιμάζεται σε
«εργαστηριακό περιβάλλον» και αφού γίνει αποδεκτή, περνάει με συγκεκριμένους κανόνες
στην «παραγωγική διαδικασία», λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες τεχνολογίες και
προσαρμόζοντάς τις ανάλογα.
• Ο τρόπος αυτός ανάπτυξης αποτελεί την αιχμή της τεχνολογίας.
• Με το συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης, επιτυγχάνεται η ανεξαρτησία στη διανομή της
πληροφορίας, σε κάθε ηλεκτρονικό μέσο και με κάθε ηλεκτρονικό τρόπο.
Το όλο σύστημα είναι απλό στην υλοποίηση και με χαμηλό κόστος εκπαίδευσης και προσαρμογής
για τον τελικό χρήστη.
Η LAVISOFT αναπτύσσει, με την βοήθεια αυτών των τεχνολογιών, κατά τέτοιο τρόπο το
λογισμικό της που δεν είναι ανάγκη η επιχείρηση να προσαρμοστεί στο λογισμικό, αλλά
συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή το λογισμικό μπορεί και προσαρμόζεται εύκολα στις
ανάγκες κάθε επιχείρησης, χωρίς να υποχρεώνεται η επιχείρηση να αλλάξει τους κανόνες και
τις δομές λειτουργίας της.
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Λειτουργικά το νέο αυτό σύστημα καλύπτει όλες τις ενότητες που αποτελούν την επιχειρησιακή
δράση με βάση τα νέα δεδομένα, δηλαδή:
• Διαχείριση Οικονομικών (Financials Management Application)
• Διαχείριση Πωλήσεων (Sales Management Application)
• Διαχείριση Αποθεμάτων & Προμηθειών (Stock & Reserve Supply Management Application)
• Διαχείριση Παραγωγής (Production Management Application)
• Διαχείριση Συστήματος (Operation Management Application)
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών της με την
εκμετάλλευση σύγχρονων τεχνολογιών , η LAVISOFT ανέπτυξε ένα σύγχρονο Σύστημα Διαχείρισης
Οικονομικών, σε παραθυρικό περιβάλλον. Το νέο αυτό σύστημα έχει αναπτυχθεί με Object
Oriented εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών, σε γλώσσα Delphi και αξιοποιεί τις δημοφιλέστερες
βάσεις δεδομένων (ORACLE, MS SQL Server).
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος είναι ότι επιτρέπει την ακριβή καταγραφή
της οικονομικής οργάνωσης και της δομής της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί, αίροντας τους
περιορισμούς που υπάρχουν στα παραδοσιακά προγράμματα μέσω αυθαίρετων παραδοχών. Αυτό το
χαρακτηριστικό απορρέει από τη δυνατότητα να απεικονίζονται απεριόριστα 'δομικά' στοιχεία.
Ενδεικτικά, σαν τέτοια στοιχεία αναφέρονται οι εταιρείες του οργανισμού , τα
υποκαταστήματα των εταιρειών, τα κέντρα κόστους, οι αποθηκευτικοί χώροι, οι
επιχειρηματικές μονάδες, οι διευθύνσεις / τμήματα, οι τομείς δραστηριότητας κλπ.
Το Σύστημα Διαχείρισης Οικονομικών αποτελείται από τα ακόλουθα modules:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Γενική Λογιστική
Αναλυτική Λογιστική
Οικονομική Ανάλυση
Προϋπολογισμός Εσόδων – Δαπανών
Αίτηση Πραγματοποίησης Δαπάνης
Προμηθευτές
Αξιόγραφα (Γραμμάτια – Επιταγές)
Πάγια και Αποσβέσεις
Cash Flow

Ενδεικτικές δυνατότητες
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων του Κ.Β.Σ.
Πολλαπλές Εταιρείες ή Όμιλοι -Ενοποίηση Αποτελεσμάτων
Τήρηση ταυτόχρονα πολλών οικονομικών χρήσεων.
Αυτόματα Άρθρα – Επαναλαμβανόμενες Εγγραφές
Διαχείριση Φ.Π.Α - Intrastat
Δυνατότητα παρακολούθησης των εγγραφών της λογιστικής κατά την θέση ευθύνης (κέντρο
κόστους) και εκτύπωση Μηνιαίων Ισοζυγίων κατά Θέση Ευθύνης για όλους τους βαθμούς των
λογαριασμών.
Ισοζύγια / Καθολικά / Υπόλοιπα
Σύνδεση με Μισθοδοσία
Μητρώα Παγίων, Συντελεστές , Λογιστικά Άρθρα , Αναπτυξιακοί Νόμοι κλπ
Γραμμάτια – Επιταγές , Εισπρακτέα / Πληρωτέα – Εκκαθαρίσεις – Ιστορικό –
Ημερολόγια – Ληξιάρια - Χαρτόσημα
Διαχείριση Εσόδων / Δαπανών (Εσωλογιστικά, Εξωλογιστικά, Τακτικά, Έκτακτα)
Παρακολούθηση Δαπανών Έργων – Οριζόμενα Πεδία
Απολογιστική Κοστολόγηση Έργων
Πρόταση / Προγραμματισμός Πληρωμών
Καταχώρηση τάσης προϋπολογισμού εσόδων - What If Scenarios
Προϋπολογισμός Αποσβέσεων
Κωδικοποίηση και περιγραφή των παραστατικών
Εκτύπωση δοκιμαστικών εκτυπώσεων , καταστάσεων ελέγχου ή καταχωρηθέντων
εγγραφών
Ειδική παρακολούθηση των εγγραφών των λογαριασμών που αντιπροσωπεύουν δαπάνες αγορές και διαθέσεις
- πωλήσεις για την σύνταξη των δηλώσεων ΦΠΑ.
Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας εγγραφών ισολογισμού στο τέλος του έτους.
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•

Έλεγχοι που απαιτούνται για την ορθή καταχώρηση των εγγραφών χωρίς να επιτρέπει στο
χρήστη να καταχωρήσει εγγραφές με "λογικά λάθη".
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Το module της Γενικής Λογιστικής αποτελεί την καρδιά του συστήματος. Συλλέγει και
επεξεργάζεται πληροφορίες από διάφορα άλλα modules και δίνει την δυνατότητα για μία γενική
παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων της εταιρίας ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την ανάλυση
των πληροφοριών έτσι ώστε να είναι δυνατή η λήψη κρίσιμων αποφάσεων σε επίπεδο διοίκησης.
Βασίζεται στο Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο, καλύπτει δε πλήρως τις διατάξεις του νέου
Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων (Θεωρημένα, ημερομηνίες κλπ). Στο module αυτό δεν
χρησιμοποιούνται προσωρινά αρχεία αλλά όλες οι ενημερώσεις γίνονται σε πραγματικό
χρόνο. Επίσης υπάρχει πλήρης παραμετρικότητα και παρέχεται δυνατότητα στο χρήστη μέσω
παραμέτρων να καθορίσει διάφορους ελέγχους.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι δυνατότητες του module αυτού :
• Τήρηση πολλαπλών οικονομικών χρήσεων.
• Δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης πολλών εταιριών ή ομίλου και ενοποίηση
αποτελεσμάτων
• Δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης περισσοτέρων του ενός νομίσματος.
• Παραμετρική ανάπτυξη Λογιστικού Σχεδίου
• Διαχείριση του Λογιστικού Σχεδίου.
• Κωδικοποίηση και παραμετροποίηση των αιτιών εγγραφής
• Κωδικοποίηση και περιγραφή των παραστατικών
• Δημιουργία αυτόματων λογιστικών άρθρων για επαναλαμβανόμενες εγγραφές.
• Δημιουργία προκαθορισμένων λογιστικών άρθρων
• Ταυτόχρονη παρακολούθηση Κέντρων Κόστους και λογαριασμών για όλους τους βαθμούς καθώς
και δυνατότητα παραμετρικού καθορισμού έως και 5 ( πέντε ) επιπρόσθετων διαστάσεων στη
καταχώρηση Λογιστικής εγγραφής
• Δυνατότητα διαχείρισης και εμφάνισης λογαριασμών, κινήσεων, παραστατικών μέσα από
δυναμικά διαμορφούμενα Grids ( Drag & Drop ) ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη με
Drill Down δυνατότητες μέχρι την εύρεση της πρωτογενούς πληροφορίας
• Ημερήσια καταχώρηση λογιστικών εγγραφών (ταμειακών και συμψηφιστικών)
• Δυνατότητα αυτόματου επιμερισμού ποσών με βάση πίνακες επιμερισμού
• Δυνατότητα δημιουργίας αυτόματα άρθρου λογιστικής με εισαγωγή στοιχείων από EXCEL
• Εκτύπωση και εμφάνιση στην οθόνη καταστάσεων ελέγχου των
καταχωρηθέντων
εγγραφών
• Εκτύπωση σε πρόχειρο και Θεωρημένο έντυπο του Γενικού Ημερολογίου και του Γενικού
Καθολικού.
• Εκτύπωση Μηνιαίων Ισοζυγίων
• Ειδική παρακολούθηση των εγγραφών των λογαριασμών που αντιπροσωπεύουν δαπάνες αγορές και διαθέσεις
- πωλήσεις για την σύνταξη των δηλώσεων ΦΠΑ.
• Εκτύπωση Μηνιαίων Ισοζυγίων κατά Κέντρο Κόστους για όλους τους βαθμούς των λογαριασμών.
• Αυτόματη διαδικασία ανοίγματος νέας χρήσης.
• Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας εγγραφών ισολογισμού
στο τέλος του έτους.
• Κλείσιμο έτους με την μεταφορά υπολοίπων όλων των λογαριασμών στη νέα χρήση, με
ενσωματωμένους όλους τους ελέγχους για την ορθή εκτέλεση των διαδικασιών. Σημειώνεται
ότι τηρούνται ταυτόχρονα πολλές οικονομικές χρήσεις.
• Αυτόματη δημιουργία εγγραφών συναλλαγματικών διαφορών
• Δυνατότητα δημιουργίας αρχείων Word ή του Excel με τη μορφή που επιθυμεί ο χρήστης με
τη χρήση προτύπων (templates) του Word ή του Excel
• Bank reconciliation
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Σ' ότι αφορά το κομμάτι των καταχωρήσεων των λογιστικών εγγραφών το σύστημα έχει
ενσωματωμένους όλους τους
βάση νόμου ελέγχους και δυνατότητα παραμετρικού καθορισμού επιπλέον λογικών ελέγχων που
απαιτούνται για την ορθή καταχώρηση των εγγραφών χωρίς να επιτρέπει στο χρήστη να
καταχωρήσει εγγραφές με "λογικά λάθη".
Ενδεικτικοί έλεγχοι :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Συμπλήρωση λογαριασμού Ταμείου υποχρεωτικά σε εντάλματα πληρωμής ή γραμμάτια είσπραξης
Καταχώρηση εγγραφών μόνο σε τελευτοβάθμιους λογαριασμούς
Υποχρεωτική καταχώρηση Θέσης Ευθύνης σε λογαριασμούς που απαιτείται
Υποχρεωτική καταχώρηση κωδικού Φ.Π.Α. σε λογαριασμούς που απαιτείται
Δέσμευση λογαριασμών στα διάφορα υποσυστήματα (Πελάτες, Προμηθευτές, Αποθήκες κ.λ.π.)
και χρησιμοποίηση τους μόνο εφ' όσον η εγγραφή αναφέρεται στο συγκεκριμένο υποσύστημα
Αυτόματος έλεγχος δείκτη χρέωσης / πίστωσης λογαριασμών, ανάλογα με τη λειτουργία και το
υποσύστημα που αναφέρεται η εγγραφή
Πλήρης έλεγχος ημερομηνιών κατά την καταχώρηση
Συμφωνία ΦΠΑ
Ισοσκελισμός δευτερεύοντος νομίσματος
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Παραμετρικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Λογιστικό σχέδιο
Θέση ευθύνης
Αρχείο Φ.Π.Α
Γενικά στοιχεία λογαριασμών
Αιτίες εγγραφής________________________
Νομίσματα
Αμετάβλητες
Ισοτιμίες
Παραστατικά
Αιτιολογίες
Τράπεζες
Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α
Τελική δήλωση Φ.Π.Α
Ομάδες λογαριασμών
Επαναλαμβανόμενες εγγραφές
Δεσμευμένοι λογαριασμοί
Έλεγχος λειτουργιών
Παραμετρικά Συστήματος
Αντιστοίχιση λογ.-λογ. Φ.Π.Α
Λογιστικό άρθρο συναλλαγματικών διαφορών

Καταχωρήσεις
•

Λογιστική εγγραφή___________
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Εκτυπώσεις
•

•

•

•

•
•
•
•

•

Θεωρημένα
- Ημερολόγιο
- Ημερολόγιο με Υποσυστήματα
- Καθολικό
- Μηνιαίο καθολικό
- Ισοζύγιο_______________________________
Ημερολόγιο
- Ημερολόγιο Γενικό / Διαφ. / Ταμείου
- Ημερολόγιο με υποσύστημα

Ισοζύγια
- Ισοζύγιο Λογαριασμών________________________
- Ισοζύγιο Δαπανών
- Ισοζύγιο Ομάδων
- Μηνιαίο Ισοζύγιο
Καθολικά
- Καθολικό Λογαριασμών
- Καθολικό κατά Κέντρο Κόστους
- Καθολικό Ομάδων
Υπόλοιπα
- Υπόλοιπα Λογαριασμών
Πίνακες Δαπανών
- Αναλυτικοί Πίνακες
- Συνοπτικός Πίνακας
Δηλώσεις ΦΠΑ
- Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ
- Οριστική Δήλωση ΦΠΑ
Γενικές Εκτυπώσεις
- Έντυπα προς θεώρηση
- Πάγια / Αγορές / Δαπάνες / Έσοδα ανά ΦΠΑ
- Πάγια / Αγορές / Δαπάνες / Έσοδα ανά Παραστατικό
- Πάγια / Αγορές / Δαπάνες / Έσοδα / Λογαριασμό
- Πάγια / Αγορές / Δαπάνες / Έσοδα / Ημερομ. / ΦΠΑ
Καταστάσεις Ελέγχου Εγγραφών
- Κατάσταση Ελέγχου
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Λειτουργίες
•
•
•

•

•
•
•

Κλείσιμο περιόδου
Άνοιγμα έτους
Κλείσιμο έτους
- Ορισμός αντικεινούμενου λογαριασμού
- Κλείσιμο έτους λογαριασμών
- Ενημέρωση αποτελεσμάτων εξόδων
- Αρχείο λογαριασμών αποτελεσμάτων
Σειριακά Αρχεία ΚΒΣ
- Ισοζύγιο Λογιστικής
o Δημιουργία
o Χειρισμός
- Συγκεντρωτική Δήλωση Αγορών – Πωλήσεων
o Δήλωση Αγορών – Πωλήσεων
o Χειρισμοί Αρχείου Δήλωσης
o Ακύρωση Αρχείου Δήλωσης
o Δημιουργία Σειριακού Εφορίας
o Έλεγχος Π.Φ.Σ. αγορών
o Έλεγχος δήλωσης αγορών (λογιστική)
o Έλεγχος δήλωσης αγορών προμηθευτών
- Σειριακά αποθετών
o Δημιουργία
o Χειρισμός
Ενημέρωση Λογαριασμών Επόμενου Έτους
Ενημέρωση λογιστικής από μισθοδοσία
Διευθέτηση Τραπεζικών Λογαριασμών

Αναζήτηση
•
•
•

Αναζήτηση Λογαριασμών___
Αναζήτηση Παραστατικών
Αναζήτηση Αναλυτικών Εγγραφών
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Το module αυτό δίνει την δυνατότητα Αυτόματης Αναταξινόμησης των Εγγραφών Εσόδων,
Αποθεμάτων, Εξόδων και Αποτελεσμάτων σε μηνιαία βάση, στηριγμένο στις Θέσεις Ευθύνης και
το Λογιστικό Σχέδιο της Λογιστικής.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι, παράγονται αυτόματες εγγραφές στην κλάση 9
της Λογιστικής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο.
Ενδεικτικά οι λειτουργικές δυνατότητες του module είναι:
• Για την υποστήριξη της λειτουργίας της Αναλυτικής Λογιστικής είναι αναγκαία η δημιουργία
παραμετρικών και λειτουργικών αρχείων όπως κατανομής δαπανών, εσόδων, αποθεμάτων,
αποτελεσμάτων
• Οι διάφορες λειτουργίες που εκτελεί η Αναλυτική Λογιστική είναι Μηνιαία κατανομή
δαπανών, εσόδων, αποθεμάτων , αποτελεσμάτων
To module λειτουργεί σε σύνδεση με την Λογιστική, επομένως οι παραγόμενες εγγραφές
εμφανίζονται με ενιαίο τρόπο όπως στη Λογιστική (Ημερολόγια, Καθολικά, Ισοζύγια, κ.λ.π.).
Παραμετρικά
•
•
•
•

Δαπάνες
Έσοδα
Αποθέματα_______
Επιμερισμοί

Λειτουργίες
•
•
•
•

Δαπάνες μηνιαίες
Έσοδα μηνιαία
Αποθέματα μηνιαία_________
Άνοιγμα έτους
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
To module αυτό διαθέτει δυνατότητα παροχής κάθε είδους αναλυτικών ή συγκεντρωτικών
πληροφοριών για την κίνηση και τα υπόλοιπα Προμηθευτών, τη χρονική ανάλυση (age
analysis) των υπολοίπων, τα ανεξόφλητα τιμολόγια (open items) κάθε προμηθευτή.
Πρόσθετες δυνατότητες, όπως παρακολούθηση των προκαταβολών σε προμηθευτές, αυτόματη
μεταφορά μεταξύ χρήσεων και προγραμματισμός πληρωμών, καλύπτονται πλήρως από το σύστημα.
Ενδεικτικά οι λειτουργικές δυνατότητες του module είναι:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Η δημιουργία Παραμετρικών και λειτουργικών αρχείων όπως αρχείο προμηθευτών, κατηγοριών
προμηθευτών, τρόπων πληρωμής προμηθευτών
On-Line αναζητήσεις για στοιχεία προμηθευτών όπως ισοζύγιο, καρτέλα, open-items,
εκκρεμούσες προκαταβολές
Διάφορες εκτυπώσεις που αφορούν την συνεργασία και τα στοιχεία των προμηθευτών όπως εκτυπώσεις
αρχείου προμηθευτών, καθολικά και ημερολόγιο εγγραφών προμηθευτών, ισοζύγια προμηθευτών, openitems (ανεξόφλητα τιμολόγια), age analysis (ηλικία υπολοίπου) με πολλές δυνατότητες επιλογής

και ταξινόμησης
Πρόταση για πληρωμές (δημιουργία αρχείου, χειρισμοί, εκτυπώσεις, χειρισμοί
προκαταβολών, κλπ.)
Δυνατότητα καθορισμού πληροφοριών οριζόμενων από τον χρήστη στην καρτέλα προμηθευτή
Δημιουργία πιστωτικής πολιτικής πλήρως παραμετρικά
Αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις λογιστικών εγγραφών
Δυνατότητα διαχείρισης και εμφάνισης προμηθευτών, κινήσεων, παραστατικών μέσα από
δυναμικά διαμορφούμενα Grids ( Drag & Drop ) ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη με
Drill Down δυνατότητες μέχρι την εύρεση της πρωτογενούς πληροφορίας
Δυνατότητα δημιουργίας αυτόματα άρθρου λογιστικής με εισαγωγή στοιχείων από EXCEL
Εκτυπώσεις επιταγών και Bank Transactions.

Παραμετρικά
•
•
•
•

Προμηθευτές____________________________
Κατηγορίες Προμηθευτών
Παραμετρικά διαμόρφωσης
Άρθρο Προμηθευτών
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Καταχωρήσεις
•

Λογιστική εγγραφή____

Εκτυπώσεις
•
•
•
•
•

Καθολικά – Ημερολόγια
- Καθολικά
- Ημερολόγια
Ισοζύγια
- Μηνιαίο ισοζύγιο
- Ισοζύγιο
Open items_______________________
Age analysis
Γενικές εκτυπώσεις
- Εκτύπωση προμηθευτές

Λειτουργίες
•
•
•

Ενημέρωση ισοζυγίων επόμενου έτους
Χειρισμοί τιμολογίων_______________________
Θεωρημένη Εκτύπωση Απογραφής
Προμηθευτών

11
LAVISOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, Τ.Θ. 59, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ. 210 691 551, FAX: 210-6691559, www.lavisoft.gr, E-mail: lavisoft@lavisoft.gr

12
LAVISOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, Τ.Θ. 59, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ. 210 691 551, FAX: 210-6691559, www.lavisoft.gr, E-mail: lavisoft@lavisoft.gr

Πρόταση πληρωμής
•
•
•
•
•
•
•
•

Δημιουργία πρότασης
Χειρισμός πρότασης
Ακύρωση πρότασης
Πληρωμή μετρητά / τράπεζα
Δημιουργία επιταγών_____________________
Ακύρωση επιταγής
Ενημέρωση επιταγών
Εκτυπώσεις
- Εκτύπωση πρότασης
- Επιταγές ανά τράπεζα

Αναζητήσεις
•
•

Αναζήτηση προμηθευτών
Αναζήτηση παραστατικών
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Η Οικονομική Ανάλυση είναι ένα module που επιτρέπει την δημιουργία Οικονομικών Πινάκων και
Αριθμοδεικτών διάρθρωσης και αποδοτικότητας της Επιχείρησης.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής δυνατότητες :
•
•
•
•
•

Αυτόματη ενημέρωση από τη Λογιστική.
Παραμετροποίημενος ορισμός βασικών οικονομικών δεδομένων
Παραμετρικός ορισμός οικονομικών πινάκων και των αριθμοδεικτών.
Καταχώρηση εξωλογιστικών εγγραφών
Δυνατότητα παραγωγής από τον χρήστη πολλών Οικονομικών Πινάκων πχ, Ισολογισμού,
Προϋπολογισμού, Ενιαίου Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως , Αριθμοδεικτες, User defined
economic formulas, Συγκριτικά αποτελέσματα τρέχων / παρελθόντος έτους, Αποτελέσματα
εκμετάλλευσης μηνιαία, προοδευτικά λπ σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέσα στην
Οικονομική χρήση.

Παραμετρικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Οικονομικές καταστάσεις__________________
Γραμμές
Σύνολα
Εξωλογιστικές εγγραφές
Αριθμοδείκτες
Αντιστοίχηση γραμμών - λογαριασμών
Όμιλοι εταιριών
Ομαδοποίηση εταιριών
Ενδοεταιρικές κινήσεις

Λειτουργίες
•
•
•
•
•

Υπολογισμός πινάκων ισολογισμού / αποτελεσμάτων
Άνοιγμα έτους
Άνοιγμα μήνα
Αντιγραφή οικονομικής κατάστασης
Δημιουργία εκτυπώσεων_________________
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Εκτυπώσεις
•

Εκτυπώσεις οικονομικών καταστάσεων___________
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ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ - ΠΛΗΡΩΤΕΑ
Το module των Αξιόγραφων καλύπτει όλες τις δυνατότητες χρήσης ενός αξιόγραφου από
μια εταιρία καθώς επίσης και κάθε αναλυτική ή συγκεντρωτική πληροφορία για την
εγγραφή τους και το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας.
Το module συνδέεται άμεσα με τα modules της Λογιστικής, Προμηθευτών και Πελατών από
τα οποία αντλεί αλλά και μεταβιβάζει πληροφορίες.
Ειδικότερα μεταχρονολογημένες επιταγές αποτελούν σήμερα ένα τεράστιο μέρος του συνόλου
τους.
Επειδή οι εταιρίες που παραλαμβάνουν μεγάλο αριθμό μεταχρονολογημένων επιταγών σε
εξόφληση των απαιτήσεων τους από τους πελάτες τους είναι ο κανόνας, καθίσταται
απαραίτητη η λειτουργία της συγκεκριμένης εφαρμογής η οποία επιτρέπει στα αρμόδια
όργανα να παρακολουθούν σε κάθε στιγμή την κατάσταση του χαρτοφυλακίου των επιταγών,
και να προγραμματίζουν δυναμικά την χρησιμοποίηση τους με διάφορους τρόπους.
Τα modules των Επιταγών Εισπρακτέων/Πληρωτέων, καλύπτουν όλες τις δυνατότητες χρήσης
μιας
μεταχρονολογημένης επιταγής από μια Εταιρία καθώς επίσης και κάθε
αναλυτική
ή
συγκεντρωτική πληροφορία για την κίνηση τους και το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας.
Ενδεικτικά οι λειτουργικές δυνατότητες του module είναι:
•

•

Εισπρακτέα
- Εκτυπώσεις του αρχείου αξιόγραφων με δυνατότητα επιλογών όπως:
Ληξιάριο, Πινάκιο
- Εκτυπώσεις της κίνησης των αξιόγραφων όπως: Ιστορικό αξιόγραφου
- Διάφορες ειδικές λειτουργίες όπως εκκαθάριση αξιόγραφων, δήλωση
είσπραξη τελών χαρτόσημου, απογραφή
γραμματίων
- Δυνατότητα δημιουργίας και εμφάνισης χαρτοφυλακίου οποιασδήποτε
περιόδου

Ευρετήριο αξιόγραφων,
και ημερολόγιο
στοιχείων προς
προηγούμενης χρονικής

Πληρωτέα
- Διάφορες ειδικές λειτουργίες όπως εκκαθάριση αρχείου αξιόγραφων, αναπροσαρμογή αξίας
αξιόγραφων εξωτερικού, παράταση
- Εκτυπώσεις του αρχείου αξιόγραφων με δυνατότητα επιλογών όπως: Ευρετήριο αξιόγραφων,
Ληξιάριο.
- Εκτυπώσεις της κίνησης των αξιόγραφων όπως: Ιστορικό αξιόγραφου και ημερολόγιο λήξης
γραμματίου, αρχείο
ειδών αξιόγραφων, απογραφή αξιόγραφων
- Δυνατότητα δημιουργίας και εμφάνισης χαρτοφυλακίου οποιασδήποτε προηγούμενης χρονικής
περιόδου
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ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
Καταχωρήσεις
•

Κινήσεις Αξιόγραφων ________________

Εκτυπώσεις
•
•
•
•
•

Ευρετήριο
Ληξιάριο_________________________
Πινάκια
- Header Πινακίων
- Εκτύπωση Πινακίου
Κινήσεις
- Ιστορικό
- Ημερολόγιο
Εκτύπωση απογραφής (Ascii)

Λειτουργίες
•
•
•
•
•
•
•

Ενημέρωση αρχείων προηγούμενης ημ/νίας
Παράταση Λήξης__________________________________
Διαχείριση Απογραφής
Ληξιάριο από Απογραφή
Εκκαθάριση
Απογραφή Έναρξης Αξιόγραφων
Άρθρο Αξιόγραφων
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ΠΑΓΙΑ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Το module αφορά την παρακολούθησης των Παγίων μιας Επιχείρησης, σε σύνδεση με την
Λογιστική και με δυνατότητες πλήρους εξυπηρέτησης όλων των σχετικών αναγκών.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής δυνατότητες :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αυτόματη δημιουργία Μητρώου παγίων από τις λογιστικές εγγραφές
Παρακολούθηση του Μητρώου παγίων κατά Λογαριασμό, Θέση Ευθύνης και Τόπο
Εγκατάστασης
Δυνατότητα παρακολούθησης των Παγίων και κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Ετήσιες Αποσβέσεις
Μηνιαίες Αποσβέσεις
Προϋπολογισμός Αποσβέσεων
Αυτόματος Υπολογισμός Αναπροσαρμογών
Δημιουργία Λογιστικών Άρθρων Αποσβέσεων
Αυτόματη πώληση παγίου
Έτοιμα εκτυπωτικά με πολλαπλές δυνατότητες ομαδοποίησης και ταξινόμησης

Παραμετρικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πάγια___________________________________
Διακοπή απόσβεσης παγίων
Συντελεστές απόσβεσης
Συντελεστές αναπροσαρμογής
Λογαριασμοί λογιστικού άρθρου
Τόποι εγκατάστασης
Αναπτυξιακοί νόμοι
Θέσεις εργασίας
Ομάδες παγίων
Ομαδοποίηση παγίων
Αρχείο λογαριασμών λογιστικού άρθρου

Μητρώα παγίων
•
•

Μητρώο παγίων______________________
Κατάσταση Παγίων Αγορών
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Αποσβέσεις
• Μηνιαίες αποσβέσεις
- Υπολογισμός
- Εκτυπώσεις αποσβέσεων
- Διαγραφή υπολογισμών
• Ετήσιες αποσβέσεις
- Υπολογισμός
- Εκτυπώσεις αποσβέσεων
- Διαγραφή υπολογισμών
• Μετατροπή συντελεστή απόσβεσης
• Μαζική διακοπή απόσβεσης παγίων
Προϋπολογισμός
• Προϋπολογισμός αποσβ. Περιόδου
• Εκτύπωση προυπολ. αποσβ. Περιόδου
Λειτουργίες
• Αναπροσαρμογές
- Υπολογισμός αναπροσαρμογών
- Εκτυπώσεις αναπροσαρμογών
• Άνοιγμα Έτους
• Ενημέρωση Παγίων από Λογιστική
- Συλλογή Εγγραφών από Λογιστική
- Ενημέρωση Υποσυστήματος
Παγίων__________________________
• Αυτόματο Άρθρο
Αποσβέσεων
• Πώληση Παγίου
• Απογραφή Έναρξης
Παγίων

Ειδικές Λειτουργίες
• Convert αρχείου παγίων από Ascii file
Θεωρημένες εκτυπώσεις
• Μητρώο παγίων___________________

20
LAVISOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, Τ.Θ. 59, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ. 210 691 551, FAX: 210-6691559, www.lavisoft.gr, E-mail: lavisoft@lavisoft.gr

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΔΑΠΑΝΩΝ
Το module επιτρέπει την παρακολούθηση του προϋπολογισμού των εσόδων - δαπανών κατά
τμήμα, την πραγματοποίηση τους σε μηνιαία βάση και εντοπισμού των αποκλίσεων.
Τονίζεται επίσης η
αυτόματη
ενημέρωση
των
δαπανών / εσόδων
που
πραγματοποιούνται από τη Λογιστική, χωρίς πρόσθετη καταχώρηση, όπως επίσης η έκδοση
των πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα του οργανογράμματος.
Ενδεικτικά λειτουργικές δυνατότητες του module είναι:
Προϋπολογισμός Εσόδων
• Δημιουργία Παραμετρικών και λειτουργικών αρχείων όπως αρχείο ομάδων γραμμών εσόδων,
αρχείο γραμμών εσόδων, αρχείο αντιστοίχησης γραμμών λογαριασμών
• Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων με άμεση συνεργασία με EXCEL για αυτόματη εισαγωγή και
εξαγωγή δεδομένων
• ενημέρωση εσωλογιστικών εγγραφών εσόδων
• καταχώρηση εξωλογιστικών εσόδων
• αναθεώρηση προϋπολογισμού εσόδων
• καταχώρηση τάσης προϋπολογισμού εσόδων\
• πλήθος έτοιμων εκτυπώσεων προϋπολογιστικών, απολογιστικών, συγκριτικών
Προϋπολογισμός Δαπανών
• Δημιουργία Παραμετρικών και λειτουργικών αρχείων όπως αρχείο επιπέδου λογαριασμών
δαπανών, αρχείο γραμμών, αρχείο αντιστοίχησης γραμμών με λογαριασμούς
• Δυνατότητα παρακολούθησης είτε αναλυτικού (ανά Λογαριασμό/Κέντρο Κόστους) είτε
συγκεντρωτικού ( ανά Κέντρο Κόστους προϋπολογισμού και απολογιστική κοστολόγηση έργων)
• σύνταξη προϋπολογισμού δαπανών με άμεση συνεργασία με EXCEL για αυτόματη εισαγωγή και
εξαγωγή δεδομένων
• ενημέρωση εσωλογιστικών - εξωλογιστικών δαπανών
• καταχώρηση τάσης προϋπολογισμού εξόδων – What If Scenarios
• πλήθος έτοιμων εκτυπώσεων προϋπολογιστικών, απολογιστικών, συγκριτικών
Έσοδα

• Παραμετρικά
- Ομάδες
- Γραμμές – λογαριασμοί
• Προϋπολογισμός εσόδων___________________
• Εσωλογιστικά έσοδα
• Εξωλογιστικά έσοδα
• Εκτυπώσεις
- Εκτυπώσεις προϋπολογισμού
> Προϋπολογισμός γραμμών
> Προϋπολογισμός ομάδων
- Εκτυπώσεις απολογιστικών
> Απολογιστικά γραμμών
> Απολογιστικά ομάδων
> Απολογιστικά γραμμών ανά θέση ευθύνης
> Απολογιστικά ομάδων ανά
θέση ευθύνης
- Εκτυπώσεις συγκριτικών
> Συγκριτικοί γραμμών
21
LAVISOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, Τ.Θ. 59, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ. 210 691 551, FAX: 210-6691559, www.lavisoft.gr, E-mail: lavisoft@lavisoft.gr

> Συγκριτικοί ομάδων
- Λογιστικό χωρίς αντιστοίχηση
• Άνοιγμά έτους
• Αναθεώρηση προϋπολογισμού
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Δαπάνες
• Παραμετρικά
- Επίπεδο λογαριασμών - δαπανών
- Ομάδες
- Γραμμές και αντιστοίχιση
• Προϋπολογισμός δαπανών
• Δέσμευση δαπανών
• Εσωλογιστικές δαπάνες
• Εξωλογιστικές δαπάνες_________________
Εκτυπώσεις
- Εκτυπώσεις προϋπολογισμού
> Προϋπολογισμός κατά επίπεδο
> Προϋπολογισμός συνολικού
επιπέδου
> Γενικός πίνακας
προϋπολογισμού
- Εκτυπώσεις απολογιστικών
> Ετήσια απολογιστικά κατά
επίπεδο
> Απολογιστικά κατά επίπεδο
> Απολογιστικά συνόλου
επιπέδου
- Εκτυπώσεις συγκριτικών
> Συγκριτικοί κατά θέση ευθύνης
> Συγκριτικοί κατά μήνα
> Γενικός συγκριτικός δαπανών
- Εκτυπώσεις προϋπολογισμού
γραμμών
> Προϋπολογισμός γραμμών κατά επίπεδο
> Προϋπολογισμός γραμμών συνολικού επιπέδου
> Γενικός πίνακας προϋπολογισμού γραμμών
- Εκτυπώσεις απολογιστικών γραμμών
> Ετήσια απολογιστικά γραμμών κατά επίπεδο
> Απολογιστικά γραμμών κατά επίπεδο
> Απολογιστικά συνολικού επιπέδου
- Εκτυπώσεις συγκριτικών γραμμών
> Συγκριτικοί γραμμών κατά θέση ευθύνης
> Συγκριτικοί γραμμών κατά μήνα
> Γενικός συγκριτικός δαπανών – γραμμών
• Λογιστικό χωρίς αντιστοίχηση
• Εκτυπώσεις Εγγραφών Θέσεων Ευθύνης
• Άνοιγμα έτους
• Καταχώρηση τάσης
• Αναθεώρηση προϋπολογισμού

23
LAVISOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, Τ.Θ. 59, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ. 210 691 551, FAX: 210-6691559, www.lavisoft.gr, E-mail: lavisoft@lavisoft.gr

Συγκεντρωτικές Δαπάνες
• Παραμετρικά
- Ομάδες
- Γραμμές – λογαριασμοί
• Προϋπολογισμός συγκεντρωτικών δαπανών
• Εσωλογιστικές δαπάνες
• Εξωλογιστικές δαπάνες
• Εκτυπώσεις
- Εκτυπώσεις προϋπολογισμού
> Προϋπολογισμός γραμμών
> Προϋπολογισμός ομάδων
- Εκτυπώσεις απολογιστικών
> Απολογιστικά γραμμών
> Απολογιστικά ομάδων
> Απολογιστικά γραμμών ανά θέση ευθύνης
> Απολογιστικά ομάδων ανά θέση ευθύνης
- Εκτυπώσεις συγκριτικών
> Συγκριτικοί γραμμών
> Συγκριτικοί γραμμών
- Λογιστικό χωρίς αντιστοίχηση
• Ανοιγμα έτους
• Αναθεώρηση προϋπολογισμού
Έκτακτος
• Παραμετρικά
- Ομάδες
- Γραμμές - λογαριασμοί
• Έκτακτος προϋπολογισμός
• Εσωλογιστικές δαπάνες
• Εξωλογιστικές δαπάνες
• Εκτυπώσεις
- Εκτυπώσεις προϋπολογισμού
> Προϋπολογισμός γραμμών
> Προϋπολογισμός ομάδων
- Εκτυπώσεις απολογιστικών
> Απολογιστικά γραμμών_________________________
> Απολογιστικά ομάδων
> Απολογιστικά γραμμών ανά θέση
ευθύνης
> Απολογιστικά ομάδων ανά θέση
ευθύνης
- Εκτυπώσεις συγκριτικών
> Συγκριτικοί γραμμών
> Συγκριτικοί ομάδων
• Άνοιγμα έτους
• Αναθεώρηση προϋπολογισμού_______________
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ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Το module επιτρέπει την παρακολούθηση των δαπανών που πραγματοποιούνται σε σχέση με τον
προϋπολογισμό των δαπανών κατά κέντρο κόστους. Ενημερώνεται αυτόματα κατά την εγγραφή
της λογιστικής καταχώρησης και δίνει την δυνατότητα για τον συνολικό έλεγχο των δαπανών
της εταιρείας.
Ενδεικτικά λειτουργικές δυνατότητες του module είναι:
• Δημιουργία Παραμετρικών και λειτουργικών αρχείων όπως τύποι Δαπανών, Projects,
Οργανογράμματος χρηστών κλπ
• Δημιουργία αίτησης δαπάνης από τον χρήστη με on-line έλεγχο Budget και υπερβάσεων
• Αυτόματες λογιστικές εγγραφές εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών από καταχωρημένες
αιτήσεις δαπανών
• Πλήθος εκτυπώσεων ελέγχου, συγκριτικών, απολογιστικών κλπ με δυνατότητες on-line
ομαδοποιήσεων και ταξινομήσεων
Παραμετρικά
•
•
•
•
•
•
•
•

Τύπος Α.Π.Δ.
Είδος Δαπάνης
Τόπος Παράδοσης
Τόπος Αποστολής Τιμολογίου
Τρόπος Αποστολής
Projects
Χρήστες ΑΠΔ
Παραμετρικά διαμόρφωσης

Καταχωρήσεις
•
•
•
•
•
•
•

Αίτηση Πραγματοποίησης Δαπάνης
Κλείσιμο Α.Π.Δ.
Έξτρα Τρέχοντος Μηνός
Τιμολογημένες Εγγραφές
Φόρτωμα Αρχείου Προϋπολογισμού
Εξόφληση τιμολογίου προμηθευτή
Άνοιγμα έτους

Εκτυπώσεις
•
•
•
•
•

Στοιχεία Α.Π.Δ.
Α.Π.Δ. Τιμολόγια
Μη πραγματικές Α.Π.Δ.
Α.Π.Δ. ανά Θέση Ευθύνης / Λογαριασμό
Α.Π.Δ. ανά Ημερομηνία Έκδοσης/Καταχ.Τιμο
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ο έντονος ανταγωνισμός, η παγκοσμιοποίηση, και οι γενικότερες επιχειρηματικές συνθήκες
έχουν ωθήσει τις επιχειρήσεις στην εστίαση στο πολυτιμότερο ίσως κεφάλαιό τους, τους
πελάτες. Ένα σύγχρονο σύστημα διοίκησης που υιοθετεί αυτήν ακριβώς την πελατοκεντρική
φιλοσοφία, αφήνοντας στο περιθώριο παλαιότερες αντιλήψεις που είχαν σαν κέντρο τους το
προϊόν, είναι το Σύστημα Διαχείρισης Πωλήσεων.
Οι άξονες στους οποίους έχει στηριχθεί το σύστημα είναι αυτοί που έχουν άμεση σχέση με την
πελατειακή βάση:
• Πωλήσεις. Η διαδικασία επικοινωνίας με έναν πιθανό πελάτη, η μεταβολή του σε ενεργό
πελάτη και η διατήρηση μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης είναι μια βασική “ανησυχία”
για την επιτυχημένη πορεία μιας εταιρίας.
• Marketing. Η εξατομίκευση των αναγκών του πελάτη έχει αναπτυχθεί ευρέως. Το ενδιαφέρον
έχει επικεντρωθεί στην ανάλυση των συγκεκριμένων επιθυμιών - αναγκών του. Το λεγόμενο
content Management και οι τεχνικές one-to-one marketing έχουν κάνει την εμφάνισή τους
σαν μία νέα τάση η οποία σκοπό έχει την καλύτερη προσέγγιση και ανάλυση των
χαρακτηριστικών της πελατειακής βάσης.
• Υπηρεσίες. Το τμήμα υπηρεσιών είναι το πιο βασικό όταν έχουμε να κάνουμε με διαχείριση
σχέσεων. Η ανάπτυξη αυτού είναι το κλειδί για την διασφάλιση των “satisfied loyal
customers””.
Το Σύστημα Διαχείρισης Πωλήσεων της LAVISOFT αποτελείται από τα ακόλουθα modules:
•
•
•
•
•
•
•

Πωλήσεις
Πελάτες
Συμβάσεις Πελατών
Help-Desk
Στατιστική Πωλήσεων
Ευκαιρίες Πωλήσεων
Διαχείριση Service
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Το module αυτό υποστηρίζει και παρακολουθεί τις πωλήσεις μιας Επιχείρησης, καλύπτοντας
όλες τις σχετικές λειτουργίες, όπως, λήψη παραγγελιών, ομαδική τιμολόγηση, On-Line
τιμολόγηση κλπ.
Για την υποστήριξη των παραπάνω λειτουργιών το σύστημα συνδέεται με
τη Γενική
Λογιστική για αυτόματη καταχώρηση των εγγραφών πωλήσεων και έκδοση θεωρημένων
τιμολογίων πωλήσεων, με τους Πελάτες για εφαρμογή της Εμπορικής, Εκπτωτικής και
Πιστοδοτικής Πολιτικής, που ορίζονται παραμετρικά, και αυτόματη καταχώρηση των
τιμολογήσεων, με την Αποθήκη για έλεγχο και δέσμευση αποθεμάτων, και αυτόματη καταχώρηση
εγγραφών πωλήσεων.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής δυνατότητες :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Απεριόριστος αριθμός παραστατικών
Πολλαπλοί τρόποι εύκολης ανεύρεσης πελατών και ειδών
Πλήρης παρακολούθηση και εκτύπωση προσφορών
Παρακολούθηση ανεκτέλεστων ή / και μερικώς εκτελεσμένων παραγγελιών
Παρακολούθηση εκκρεμών δελτίων αποστολής
On line καταχώρηση παραγγελιών (τοπικά, τηλεφωνικά, remote)
Διαχείριση και έκδοση τιμολογίων, πιστωτικών και ακυρωτικών (υποστήριξη ομάδων
τιμολόγησης)
Άμεση πρόσβαση σε καρτέλες ειδών ή πελατών κατά την καταχώριση ή έκδοση παραστατικών
Άμεση προβολή ιστορικού των τιμών πώλησης συγκεκριμένου πελάτη
Πολλαπλοί τύποι εκτυπώσεων που καθορίζονται από κατηγορία πελάτη, κατηγορία και ομάδα
ειδών, τρόπο πληρωμής, τρόπο αποστολής, κλπ. με on-line καθοριζόμενη ομαδοποίηση και
ταξινόμηση
Δυνατότητα εξυπηρέτησης παραδόσεων με εκτύπωση ετικετών, γραμματίων, δρομολογίων
Δυνατότητα εκτύπωσης παραστατικών ή παραγγελιών με πολλά κριτήρια.
Δυνατότητα διαχείρισης και εμφάνισης παραγγελιών, παραστατικών πωλήσεων μέσα από
δυναμικά διαμορφούμενα
Grids (Drag & Drop) ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη με
Drill Down δυνατότητες μέχρι την εύρεση της πρωτογενούς πληροφορίας
Αυτόματη έκδοση πιστωτικών τζίρου μέσω της στοχοποίησης πελατών
Έλεγχος πλαφόν σε πολλαπλά επίπεδα (συν. Αξίας παραγγελίας, είδους, ποσοτικό, αξιακό)
και Τιμοκατάλογος ανά πελάτη
Πλήρη παραμετροποίηση πιστωτικού ελέγχου βάσει διαφόρων παραμέτρων όπως ανοικτό
υπόλοιπο, συνολικό Υπόλοιπο , ημερών καθυστέρησης πληρωμής κ.λπ.
Αναλύσεις τιμολογίων με δυναμικό καθορισμό κλειδιών για στατιστική επεξεργασία
Έκδοση Picking list με FIFO παρακολούθηση παρτίδων είδους
Πλήρη παραμετροποίηση Stock Control με καθορισμό αποθηκών πώλησης από το χρήστη
Αυτόματος συμψηφισμός πιστωτικών κατά την τιμολόγηση
Διαδικασίες εκκαθαρίσεων με δυναμικά κριτήρια υπολογισμού προμηθειών τρίτων
Δυναμικός καθορισμός τιμοκαταλόγων, εκπτώσεων, επιβαρύνσεων
Προσδιορισμός διαδρομών, συχνότητας επίσκεψης.
On Line ανάλυση μικτού κέρδους κατά πελάτη σε απόλυτες και ποσοστιαίες τιμές.
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Παραμετρικά Συστήματος
•
•

Εκπτώσεις_______________________
Κλειδιά Διαδικασιών
- Πεδία καθορισμού
διαδικασιών
- Καθορισμός κλειδιών

•

Φίλτρα
- Πεδία Φίλτρου_____________________

- Φίλτρα ανά φόρμα________________
Παραστατικά ανά φόρμα
Παράμετροι Διαμόρφωσης
ανά φόρμα
•
Στοχοποίηση
- Τύποι Στοχοποίησης
- Κλειδιά Στοχοποίησης
- Κανόνες Στοχοποίησης
• Κανόνες ελέγχου αποθέματος
• Τύποι ανάλυσης τιμολογίων
• Παράμετροι αποστολής μηνυμάτων
•
•
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Παραμετρικά Εφαρμογής
•
•
•
•
•
•
•
•

Τόποι Παράδοσης
Δρομολόγια
Προσφορές
Αιτίες Άρνησης
Εκπτώσεις_________________________
Ποσοστά Επιβάρυνσης
Μηνύματα Παραγγελιοληψίας
Σχόλια

•
•
•
•

Λήψη Παραγγελιών_______________________
Κέρδος Παρακαταθήκη
Ποσ. Αποθ. Θυγατρ.
Τιμοκατάλογοι ανά
Πελάτη / Είδος
Τιμοκατάλογοι ανά
Επάγγελμα Πελάτη
Θέσεις – Όγκοι Picking
Λεκτικά
Παραστατικά Άρθρου
Πωλήσεων
Λογαριασμοί Άρθρου
Πωλήσεων
Περιορισμοί
Παραγγελιοληψίας
ανά Πελάτη / Είδος
Τιμές κανόνων ελέγχου αποθέματος
Πλαφόν
Αιτίες ακύρωσης τιμολογίων
Προμήθειες / εκκαθαρίσεις
Δρομολόγια επισκέψεων πωλητών

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Παραγγελίες
•
•
•

•

•
•

Τηλεφωνική Παραγγελία______________________
Παραγγελία Πωλητή / Διανομής
Παραγγελίες μέσω modem
- Μεταφορά στοιχείων
παραγγελίας πελάτη
- Μετατροπή σε παραγγελία
- Χειρισμός παραγγελίας από
modem
Ειδικές Λειτουργίες Παραγγελιών
- Αλλαγή ημερομηνίας
τιμολόγησης
- Αλλαγή κατάστασης
παραγγελιών
Αναζήτηση
- Αναζήτηση παραγγελιών
- Αναζήτηση ειδών παραγγελίας
Εκτυπώσεις
- Εκτύπωση παραγγελιών ανά
ημερομηνία / πωλητή / πελάτη
- Εκτύπωση μη ικανοποιηθησών
ποσοτήτων
- Εκτύπωση άρνησης
παραγγελίας
- Εκτύπωση ελλείψεων ανά
ημερομηνία / πελάτη
- Εκτύπωση γραμμών παραγγελιών ανά πωλητή
- Εκτύπωση ειδών παραγγελίας ανά ημερομηνία / προμηθευτή
- Εκτύπωση επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών
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Τιμολόγηση
•

•

Picking List
- Έκδοση Picking List___________________
- Διόρθωση Picking List
- Επανεκτύπωση Picking List
- Εκτυπώσεις
> Εκτύπωση ετικετών
ανά picking
> Εκτύπωση ανάλυσης
κιβωτίων ανά πελάτη
Τιμολόγιο από Picking

•
•
•
•

On-Line Χρεωστικά – Πιστωτικά_______________
Ακυρωτικά
Χρεωστικά – Πιστωτικά Δ.Α.
Τιμολόγηση παραγγελιών
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Εκτυπώσεις
•
•
•
•
•

Ημερολόγιο Πωλήσεων
Θεωρημένο Ημερολόγιο Πωλήσεων
Πωλήσεις ανά Κατηγορία
Εκτύπωση Πωλήσεων Πελάτη
ανά Είδος__________________________________
Γενική εκτύπωση παραστατικών

Λειτουργίες
•
•
•
•

•
•
•

Λογιστική Πωλήσεων
- Ενημέρωση πελατών/λογιστικής/αποθήκης
Διαγραφή Αρχείων
Εκκαθαρίσεις
Παράπονα
- Παραμετρικά
> Κωδικοί παραπόνων
> Αιτίες λάθους
- Καταχώρηση παραπόνων
- Εκτυπώσεις παραπόνων
> Ετήσια εκτύπωση
παραπόνων ανά πελάτη
> Εκτύπωση παραπόνων
ανά ημερομηνία
> Εκτύπωση παραπόνων
ανά πωλητή / αιτία
λάθους / σταθ.
Ελλείψεις
Αναζήτηση Τιμολογίων_________________
Αναζήτηση ειδών τιμολογίων

32
LAVISOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, Τ.Θ. 59, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ. 210 691 551, FAX: 210-6691559, www.lavisoft.gr, E-mail: lavisoft@lavisoft.gr

Ειδικές Εκτυπώσεις
•
•
•
•
•
•
•
•

Εκτύπωση Τιμολογίων Πελατών
Εκτύπωση Πωλήσεων ανά
Χαρακτηριστικό________________________
Ετήσια Εκτύπωση Τζίρου
ανά Προμηθευτή
Εκτύπωση Πωλήσεων ανά
Δείκτη ABC
Εκτύπωση Πωλήσεων
Ληξιπρόθεσμων Ειδών
Εκτύπωση Πωλήσεων /
Αποθεμάτων / Πελατών
Κινήσεις ανά Χειριστή /
Θέση Αποθήκευσης
Συγκεντρωτική Κατάσταση
Τιμολογίων ανά Ημερομηνία Πληρωμής

Στοχοποίηση
•

•
•

Παραμετρικά
- Χρονικές περίοδοι
- Στόχοι
- Κανόνες εξαίρεσης
Λειτουργίες
- Ενημέρωση στόχων από πωλήσεις
- Αναζήτηση στόχων
Εκτυπώσεις
- Εκτύπωση στόχων ανά τύπο στοχοποίησης
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ΠΕΛΑΤΕΣ
Το module επιτρέπει ON-LINE παρακολούθηση πελατών με δυναμικό καθορισμό του δικτύου
πωλήσεων κάθε επιχείρησης, ένταξη των πελατών της σε αυτό,
αναλυτική παρακολούθηση
υπολοίπων, καθολικών, τζίρου, ανεξόφλητων τιμολογίων, ανάλυσης ηλικίας υπολοίπων κλπ.
Τονίζεται ιδιαίτερα η δυνατότητα σύνδεσης του module με άλλα υποσυστήματα για την
αυτόματη καταχώρηση στοιχείων πωλήσεων και πιστώσεων, χωρίς να απαιτείται η
επαναπληκτρολόγηση τους.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής δυνατότητες :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αρχεία σχετικών πληροφοριών όπως Πελατών και κατηγοριών πελατών, Αντιπροσώπων,
πρακτορείων, πωλητών, κα.
Δυνατότητα καθορισμού πληροφοριών οριζόμενων από τον χρήστη στην καρτέλα πελάτη
Δημιουργία τιμολογιακής, εκπτωτικής και πιστωτικής πολιτικής πλήρως παραμετρικά
Δυνατότητα στοχοποίησης ανά πελάτη και πλήρη παρακολούθηση στην διάρκεια της χρήσης
Δυνατότητα καταχώρησης και παρακολούθησης αιτημάτων-εξυπηρετήσεων πελατών
Προσδιορισμός Διαδρομών, συχνότητας επίσκεψης
Ολοκληρωμένος χρηματοπιστωτικός έλεγχος
Αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις λογιστικών εγγραφών
Δυνατότητα διαχείρισης και εμφάνισης πελατών, κινήσεων, παραστατικών μέσα από δυναμικά
διαμορφούμενα Grids ( Drag & Drop ) ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη με Drill
Down δυνατότητες μέχρι την εύρεση της πρωτογενούς πληροφορίας
Πλήθος έτοιμων πληροφοριακών, λογιστικών και στατιστικών καταστάσεων με πολλές
δυνατότητες επιλογής και ταξινόμησης
Δυνατότητα δημιουργίας αυτόματα άρθρου λογιστικής με εισαγωγή στοιχείων από EXCEL
Παρακολούθηση χρηματοπιστωτικής πολιτικής έναντι συγκεκριμένων χρεώσεων (open item)
On Line ανάλυση του μικτού κέρδους κατά πελάτη σε απόλυτες και ποσοστιαίες τιμές
Δυνατότητα εκτύπωσης εκκρεμών κινήσεων των πελατών
Καταχώριση αξιακών κινήσεων με on line σύνδεσης με το module Γενικής λογιστικής
Δυνατότητα χρονικής ανάλυσης λογαριασμών & αξιόγραφων
Δυνατότητα σύνδεσης οποιουδήποτε αρχείου των windows (xls,doc,jpeg,bmp κα) με εγγραφές
των παραμετρικών αρχείων (ως attachment).
Δυνατότητα παρακολούθησης των υπολοίπων των πελατών σε σχέση με τον χρόνο πληρωμής τους
. (Ρίσκο πελατών).
Δυνατότητα δημιουργίας αρχείων Word ή του Excel με τη μορφή που επιθυμεί ο χρήστης με
τη χρήση προτύπων (templates) του Word ή του Excel
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Παραμετρικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αρχείο πελατών_________________________
Αρχείο υπευθύνων
Κατηγορία πελατών
Αρχείο αντιπροσώπων
Αρχείο πρακτορείων
Αρχείο πωλητών
Αρχείο εισπρακτόρων
Πιστωτική κατάσταση
Συχνότητα επισκέψεων
Δρομολόγια παράδοσης
Τρόποι αποστολής
Distribution channels
Παραμετρικά Διαμόρφωσης
Άρθρο Πελατών
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Καταχωρήσεις
•

Λογιστική εγγραφή_______

Εκτυπώσεις
• Καθολικά – Ημερολόγια
- Καθολικά
- Ημερολόγια
• Ισοζύγια
- Μηνιαίο ισοζύγιο
- Ισοζύγιο____________________
• Open items
• Age analysis
• Γενικές εκτυπώσεις
- Εκτύπωση πελατών
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Λειτουργίες
•
•

•

•
•
•

Ενημέρωση ισοζυγίου επόμενου έτους___________________
Λογαριασμοί πελατών
- Διαδικασίες
o Fifo ενημέρωση λογαριασμών
o Διόρθωση λογαριασμών
- Εκτυπώσεις
o Εκτύπωση ανεξόφλητων λογαριασμών
o Εκτύπωση καθυστερήσεων εισπράξεων
o Age analysis λογαριασμών
o Ειδοποιητήρια πελατών
Αιτήματα
- Παραμετρικά
o Κατηγορίες αιτημάτων
o Αιτήματα
o Καταχωρήσεις
o Εκτυπώσεις
Θεωρ. εκτύπωση απογραφής πελατών
Χρονική Ανάλυση
Πρωτόκολλο εισπράξεων

Αναζήτηση πελατών
•
•
•

Αναζήτηση πελατών_____________________
Αναζήτηση παραστατικών
Αναζήτηση λογαριασμών
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ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Στο module αυτό γίνεται η καταχώρηση των μακροχρόνιων συμβάσεων των πελατών με αποτέλεσμα
την αυτόματη έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων ανά περίοδο. Επίσης είναι σε πλήρη
συνεργασία με τα υποσυστήματα πωλήσεων και πελατών ούτως ώστε να υπάρχει αυτόματη
ενημέρωση των συμβάσεων για κάθε νέα τιμολόγηση που εντάσσεται σε σύμβαση.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής δυνατότητες :
•
•
•
•
•
•
•
•

Παραμετρικός καθορισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ)
Αυτόματος υπολογισμός ποσών προς Τιμολόγηση ανά Πελάτη και Χρονική περίοδο
Αντιστοίχηση συμβάσεων με τιμολόγια
Αυτόματη ενημέρωση συμβάσεων από Τιμολόγηση
Τιμολόγηση συμβάσεων είτε μαζικά είτε ατομικά
Αυτόματη δημιουργία , μέσω template RTF , συνοδευτικών γραμμάτων
Εκτυπώσεις συμβάσεων για έλεγχο και ενημέρωση
Δυνατότητα διαχείρισης και εμφάνισης των συμβάσεων μέσα από δυναμικά διαμορφούμενα
Grids ( Drag & Drop ) ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη με Drill Down δυνατότητες
μέχρι την εύρεση της πρωτογενούς πληροφορίας

Παραμετρικά Συστήματος
•

Καθορισμός ΔΤΚ

Καταχωρήσεις
•
•
•

Καταχώρηση Συμβάσεων
Τιμολόγηση Συμβάσεων
Μαζική Τιμολόγηση Συμβάσεων

Λειτουργίες
•
•

Ετήσια αναπροσαρμογή βάση ΔΤΚ
Αντιστοίχηση συμβάσεων τιμολογίων

Εκτυπώσεις
•

Εκτύπωση Συμβάσεων

Αναζητήσεις
•
•

Συμβάσεων Πελατών
Ειδών Τιμολογίων
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Παραμετρικά
•

Αναπροσαρμογή Δ.Τ.Κ.___________

Καταχωρήσεις
•

Συμβάσεις_____
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Λειτουργίες
•

Ετήσια αναπροσαρμογή
βάση Δ.Τ.Κ.____________________

•
•

Ενημέρωση αρχείου πελατών από υποψήφιους πελάτες
Αντιστοίχιση
συμβάσεων τιμολογίων ________________

Τιμολόγηση
•

Μαζική τιμολόγηση
συμβάσεων______________
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Εκτυπώσεις
•

Forecast συμβάσεων_____

Εκτυπώσεις
•

Συμβάσεις
πελατών____________________
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HELP DESK
Το module αυτό δίνει την δυνατότητα της πλήρους καταγραφής των κλήσεων που δέχεται ένα
Help-Desk καθώς και των ενεργειών που ακολουθούν για την επίλυση οποιαδήποτε κλήσης. Μας
δίνει την δυνατότητα να έχουμε απολογιστικά και στατιστικά στοιχεία πελατών , κλήσεων ,
τεχνικών που ασχολήθηκαν , χρόνου κλπ.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής δυνατότητες :
•
•
•
•
•
•

Παραμετρική κωδικοποίηση Υπευθύνων , Τύπων Κλήσεων, Εφαρμογών, Ενεργειών , Απαιτήσεων ,
Πελατών κλπ
Εύκολη καταχώρηση κλήσεων σε στάδια ανάλογα με το status της κλήσης
Καταχώρηση ενεργειών , επίλυση κλήσης, από τεχνικούς
Αναζητήσεις κλήσεων με εύκολη ομαδοποίηση ( Drag & Drop )
Αναζητήσεις ενεργειών με εύκολη ομαδοποίηση ( Drag & Drop )
Εκτυπώσεις κλήσεων με on-line ομαδοποιήσεις και ταξινομήσεις

Παραμετρικά Συστήματος
•
•
•
•
•

Υπεύθυνοι
Εφαρμογές
Ενέργειες
Τύποι Απαιτήσεων
Τύποι Προβλημάτων

Διαχείριση Βασικών Αρχείων
•
•

Πελατών
Κλήσεων

Εκτυπώσεις
•
•

Εκτυπώσεις Κλήσεων
Εκτυπώσεις Ενεργειών

Αναζητήσεις
•
•

Αναζητήσεις Κλήσεων
Αναζητήσεις Ενεργειών
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Το module αυτό στηρίζεται στην εφαρμογή των πωλήσεων και αξιοποιεί τις υπάρχουσες
πληροφορίες για την έκδοση στατιστικών πωλήσεων σε αναλυτική ή συγκεντρωτική μορφή.
Λόγω της φύσης της εφαρμογής,
παραμετροποιήται σε κάθε επιχείρηση με βάση της
ανάγκες για ενημέρωση που υπάρχουν και παρέχει την δυνατότητα της, εκ των υστέρων ,
προσαρμογής των δεδομένων πωλήσεων με πολλούς τρόπους.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής δυνατότητες :
•
•
•
•
•
•

Παραμετρικός ορισμός χρονικών περιόδων ( μήνας, 15νθήμερο, τρίμηνο, εξάμηνο, κλπ)
Απεριόριστος παραμετρικός ορισμός ιστορικών αρχείων για την συγκέντρωση της
πληροφορίας.
Δυνατότητα κανόνων εξαίρεσης κατά την συλλογή των πληροφοριών πωλήσεων
Ελεύθερες ενημερώσεις ιστορικών αρχείων
Πολλαπλές αναλυτικές και συγκεντρωτικές εκτυπώσεις με βάση οποιαδήποτε στοιχεία
πελάτη, είδους , παραστατικών πωλήσεων , με on-line μετασχηματισμό από τον χρήστη
Απεικόνιση σε διαγράμματα των στατιστικών δεδομένων

Παραμετρικά Συστήματος
• Παράμετροι διαμόρφωσης ανά φόρμα
• Τύποι Ιστορικών Αρχείων____________
• Κανόνες Εξαίρεσης

Παραμετρικά Εφαρμογής
• Χρονικές Περίοδοι______________________
• Εξαιρέσεις
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Λειτουργίες
• Ενημέρωση Ιστορικών
από Πωλήσεις____________
• Ακύρωση ενημέρωσης

Εκτυπώσεις
• Συγκεντρωτική Εκτύπωση
Ιστορικού Αρχείου_________
• Αναλυτική Εκτύπωση
Ιστορικού Αρχείου
• Συγκριτική εκτύπωση ετών

44
LAVISOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, Τ.Θ. 59, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ. 210 691 551, FAX: 210-6691559, www.lavisoft.gr, E-mail: lavisoft@lavisoft.gr

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Οι Προοπτικές Πωλήσεων αποτελούν ένα έξυπνο σύστημα παρακολούθησης των επαφών με
υποψήφιους Πελάτες σε όλο το εύρος των ενεργειών ενός Πωλητή.
Παρακολουθούνται τα ραντεβού, τηλεφωνήματα, Οικονομικές Προσφορές , Προιοντική Θεματολογία
για κάθε υποψήφιο Πελάτη, ο Ανταγωνισμός, Οι πιθανοί Συνεργάτες κλπ., από την αρχική επαφή
έως την λήψη επικοινωνίας ή δημιουργία νέας συνεργασίας.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής δυνατότητες :
•
•
•
•
•
•

Ιστορική Παρακολούθηση επαφών-ενεργειών ανά Πελάτη
Χρονική Παρακολούθηση μελλοντικών επαφών-ενεργειών
Παρακολούθηση Ανταγωνισμού, Πεδία Ενδιαφέροντος , Πηγές Ευρέσεως Επαφών, Ανταπόκριση
Επαφών, Στάδια Εξέλιξης , Συνεργάτες, Γενικά Σχόλια
Πολλαπλές Αναζητήσεις / εκτυπώσεις Επαφών και Αναλυτικών Στοιχείων Πελατών.
Στατιστικά στοιχεία σε σχέση με στάδια εξέλιξης, περιοχές ενδιαφέροντος, συνεργάτες,
ανταγωνισμός, συνεργάτες κλπ.
Σύνδεση με Υποσύστημα Πελατών για ενημέρωση
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Παραμετρικά
•

Παραμετρική Παρακολούθηση Στοιχείων
- Υποψήφιοι πελάτες______________________________________
- Συνεργάτες

- Περιοχές ενδιαφέροντος_____
- Πηγές εύρεσης πελατών
- Ανταπόκριση υποψηφίων
πελατών
- Στάδια εξέλιξης

- Ανταγωνισμός_____________________
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Καταχωρήσεις
•

Επαφές______________

Εκτυπώσεις
•

Εκτύπωση σταδίου επαφών

Λειτουργίες
•
•

Ενημέρωση υποψ. πελατών από αρχείο
Ενημέρωση αρχείου πελατών από υποψ. Πελάτη

Αναζητήσεις
•
•

Αναζήτηση επαφών____________________________
Αναζήτηση στοιχείων επαφών
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ SERVICE
Το Σύστημα Διαχείρισης Service αποτελεί ένα πλήρες περιβάλλον παρακολούθησης των
εισερχομένων προς επισκευή προϊόντων στην Εταιρεία ταυτόχρομα με διαχείριση των
απαιτούμενων εσωτερικών πόρων (τεχνικοί , μηχανήματα ) καθώς και των απαιτούμενων
ανταλλακτικών. Παράλληλα αποτελεί και ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης Συμβολαίων τεχνικής
κάλυψης Πελατών , Προγραμματισμένων επισκέψεων προληπτικής συντήρησης και αρχείου
εξοπλισμού εγκαταστάσεων σε Πελάτες.
Παρακολουθούνται οι Πελάτες , τα Προϊόντα , οι Τεχνικοί , τα ανταλλακτικά, οι δαπανηθέντες
ή απαιτούμενες ώρες , τα είδη και οι κατηγορίες βλαβών – εργασιών, τα κόστη Ανθρώπων ή
Υλικών , τα ραντεβού , τα status εργασιών και εκκρεμοτήτων, serial numbers κλπ., από την
αρχική παραλαβή ενός προϊόντος στο service ή την επαναλαμβανόμενη παραλαβή έως την
επιστροφή του στον Πελάτη και παράλληλα όλο το work flow των επισκέψεων των τεχνικών και
των εν ενεργεία τεχνικών συμβολαίων.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής δυνατότητες :
•
•
•

•
•
•
•
•

Ιστορική Παρακολούθηση προϊόντων-εγκαταστάσεων ανά Πελάτη
Χρονική Παρακολούθηση μελλοντικών επαφών – ενεργειών - επισκέψεων
Παρακολούθηση Εγκαταστάσεων Εξοπλισμού, κατηγορίες εξοπλισμού , περιοδικές Ενέργειες ,
Βλάβες , Εργασίες, Κατηγορίες Διαθέσιμων Πόρων, Διαθέσιμοι Πόροι, Τύποι χρεώσεων,
Προτεραιότητες κλήσεων, Κατάσταση Συμβάντων Βλαβών – εργασιών ,Καθορισμός τιμών ,
Γενικά παράμετροι
Πολλαπλές Αναζητήσεις / εκτυπώσεις Status Ενεργειών - Επισκευών, Προγραμματισμός
επισκέψεων, Ιστορικότητες κλπ.
Στατιστικά στοιχεία σε σχέση με στάδια εξέλιξης, προϊόντα, πόρους, Βλάβες , Εργασίες,
Συμβάντα, Τιμές κλπ..
Eπισυναπτόμενα αρχεία Συμβάσεις, προδιαγραφές εξοπλισμού, τιμοκατάλογοι πελάτη κλπ.
Πολλαπλές αναζητήσεις με υποστήριξη Drill Down menu για ενιαία διαχείριση της
πληροφορίας.
Σύνδεση με Υποσύστημα Αποθήκης και Πωλήσεων για ενημέρωση.
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Παραμετρικά
•
•
•
•
•
•
•

Εγκαταστάσεις εξοπλισμών_______________________
Περιοδικές ενέργειες
Κατηγορίες εξοπλισμού
Βλάβες
Εργασίες
Κατηγορίες διαθέσιμων πόρων
Διαθέσιμοι πόροι

•
•
•
•
•

Τύποι χρεώσεων___________________________________
Προτεραιότητες κλήσεων
Κατάσταση συμβάντων
Καθορισμός τιμών υλικών
Παράμετροι συστήματος

Καταχωρήσεις
•
•
•

Καταχώρηση συμβάντων
Διεκπεραίωση συμβάντων_____________
Εμφάνιση συμβάντων
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Εκτυπώσεις

Λειτουργίες
•

Δημιουργία περιοδικών ενεργειών

Αναζητήσεις
•
•
•
•
•
•

Αναζήτηση
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Αναζήτηση

εξοπλισμού
συμβάντων______________
βλαβών
εργασιών
υλικών
κατ. πόρων
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Το Σύστημα Διαχείρισης Αποθεμάτων ασχολείται με την στρατηγική διαχείρισης και διοίκησης
της φυσικής ροής των προϊόντων, που ξεκινά από τις πηγές των πρώτων υλών και τελειώνει στο
σημείο απόκτησης του τελικού προϊόντος. Είναι πλήρες σύστημα που αυτοματοποιεί και
βελτιστοποιεί ολόκληρο το κύκλωμα των αγορών μίας εταιρείας. Έχει σαν στόχο την
ελαχιστοποίηση του κόστους Logistics, που δημιουργείται από τις λανθασμένες χρονικά αγορές
των εμπορευμάτων, από την έλλειψη αποθέματος και την αδυναμία εκτέλεσης παραγγελιών, από
τη λανθασμένη εκτέλεση παραγγελιών από την αδυναμία εντόπισης παραγγελιών για τυχόν
ανάκληση παρτίδων, από αδυναμία έγκαιρης αντίδρασης σε ανάγκες προτεραιότητας, από έλλειψη
πληροφόρησης, κ.ά.
Το Σύστημα Διαχείρισης Αποθεμάτων αποτελείται από τα ακόλουθα modules:
• Προμήθειες
• Αγορές
• Διαχείριση Αποθήκης
Ενδεικτικές δυνατότητες
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Δημιουργία Προφίλ - τύπου αποθήκης, Τμηματοποίηση αποθήκης
Ελεύθερη κωδικοποίηση αποθηκευτικών χώρων για λογαριασμό πολλαπλών εταιρειών –
συνεργατών καθώς επίσης και τήρηση ιδεατών αποθηκευτικών χώρων (virtual).
Χώροι Παρακαταθηκών
Διαχείριση Πολλαπλών Αποθηκών (Διαφορετικά Φυσικά Προϊόντα) σε μία Αποθήκη μέσω
Δομών
Ιεραρχικές δομές πολλαπλών επιπέδων, Αποτίμηση αποθηκών
Παρακολούθηση αποθεμάτων σε πολλαπλές και διαφορετικές διαστάσεις (πχ ταυτόχρονα
χρώμα –μέγεθος – φύλλο ή ph – ιξώδες – πυκνότητα ή συγγραφέας – οίκος - κατηγορία
ή άλλα παραμετρικά ορισμένα.)
Ταυτόχρονη πολλαπλή παρακολούθηση στον κωδικό είδους , κωδικού Πελάτη , Προμηθευτή
Κατασκευαστή κ.α.
Διαχείριση πολλαπλών κωδικών , γεννήτριες κωδικών , αυτόματες κινήσεις εγγραφών
Διαχείριση παρτίδων / Συνταγολόγια, Διαχείριση διαστασιολογίου - χρωματολογίου
Επισυναπτόμενα έγγραφα ( word document , image κλπ).
Quality Control
Διαχείριση barcode, Ετικετογράφος, Επιστροφές πωληθέντων / αγορασθέντων προϊόντων
Βιβλίο Αποθήκης, Ιχνηλασιμότητα ειδών – User defined fields / filters – Smart
Queries
Πολλαπλές σειρές παραστατικών καταχώρησης κινήσεων
Καθορισμός λογιστικών περιόδων
Διαχείριση βασικού αρχείου ειδών με δυνατότητα παραμετρικού ορισμού των πεδίων του
(User defined fields). Ομαδοποίηση των ειδών σε πολλαπλές βασικές διαφορετικές
κατηγορίες και σε απεριόριστες κατηγορίες οριζόμενες από τον χρήστη (User defined).
Παρακολούθηση και καταγραφή αλλαγών / προσθηκών που έγιναν στα αρχεία του συστήματος
από ποιο χρήστη και σε ποια χρονική στιγμή.
Σύνδεση ειδών με αποθηκευτικούς χώρους (τήρηση αποθεμάτων), Kit List
Κωδικοποίηση αιτιών κίνησης
Καταχώρηση κινήσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της εταιρείας (Αγορές,
Πωλήσεις, Διάφορες εισαγωγές,
Διάφορες εξαγωγές, Διακινήσεις Α’ Υλών, Υλικών Συσκευασίας, Ετοίμων Προϊόντων μεταξύ
των αποθηκευτικών χώρων της εταιρείας, Διορθωτικές κινήσεις αποθεμάτων)
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•
•
•
•
•
•

Ετήσιες εργασίες (Φυσική απογραφή, ελλείμματα, πλεονάσματα, Μεταφορά υπολοίπων σε νέα
χρήση, Άνοιγμα
παραστατικών για νέα χρήση)
Σύνδεση με άλλα υποσυστήματα
Διαχείριση αποθηκών τρίτων (αποθήκευση , τιμολόγηση , εκκαθαρίσεις), Παρακολούθηση
Διεθνών Μεταφορών
Διανομές - Υποστήριξη δρομολογίου και συνεργαζόμενων μεταφορικών εταιρειών πρακτορεία
Διαχείριση αποθεμάτων –παραγγελιών, Παρακολούθηση Ληξιπρόθεσμων Προϊόντων
Picking list & Packing ListΕπιστρεφόμενες συσκευασίες (δοχεία, κουτιά , stands κτλ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Κάθε σύγχρονη επιχείρηση ανεξάρτητα από το αντικείμενο των εργασιών της, έχει διαδικασίες
οι οποίες σχετίζονται με την προμήθεια ειδών για την εύρυθμη λειτουργία της. Η
παραγωγικότητα του τμήματος που έχει αναλάβει την διεκπεραίωση των διαδικασιών αυτών
κρίνεται από το αποτέλεσμα. Δηλαδή από την έλλειψη ή το πλεόνασμα των απαραίτητων ειδών.
Η LAVISOFT σχεδίασε και υλοποίησε το module Προμηθειών παρουσιάζοντας λύσεις σε κρίσιμα
ερωτήματα των διαδικασιών προμηθειών.
Κάθε τμήμα της εταιρείας δημιουργεί ηλεκτρονικά μία αίτηση προμήθειας. Στην συνέχεια το
τμήμα προμηθειών δημιουργεί αυτόματα αιτήσεις προσφορών προς πιθανούς προμηθευτές ,
καταχωρεί τις απαντήσεις στο σύστημα και με αυτόματες διαδικασίες ( Bid Evaluation Table)
αξιολογεί και τελικά κατακυρώνει , δημιουργώντας αυτόματα την τελική παραγγελία προς τον
προμηθευτή.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι δυνατότητες του module αυτού :
• Δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης πολλών εταιριών.
• Δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης περισσοτέρων του ενός νομίσματος.
• Παραμετρική δημιουργία Τιμοκαταλόγων ανά προμηθευτή με διάφορες παραμέτρους και
ιστορικότητα
• Ηλεκτρονική καταχώρηση Αιτήσεων Προμήθειας ανά τμήμα της Εταιρίας
• Αυτόματη δημιουργία Αιτήσεων Προσφοράς από αιτήσεις προμήθειας
• Αυτόματη ή με επιλογή χρήστη τοποθέτηση παραγγελίας Αγορών προς Προμηθευτή
• Αξιολόγηση προσφορών
• Άμεση συνεργασία με το υποσύστημα Παραγωγής ( MRP ) για αυτόματη δημιουργία Αιτήσεων
• Άμεση συνεργασία με το υποσύστημα Πωλήσεων (προπαραγγελίες πελατών) για αυτόματη
δημιουργία Αιτήσεων
• Συγκριτικοί πίνακες τιμών, Παραγγελιών κλπ
• Ιχνηλασιμότητα όλης της διαδικασίας από την αρχική αίτηση έως την τελική παραγγελία
Παραμετρικά
• Αγοραστές
• Τιμές αγορών κατά προμηθευτή
Παραγγελίες
•
•
•
•

Αιτήσεις
Προσφορές ανά προμηθευτή
Προσφορές ανά είδος
Χειρισμός παραγγελιών

Λειτουργίες
•
•

Αξιολόγηση προσφορών\
Τοποθέτηση παραγγελίας

Αναζητήσεις
•
•

Αναζήτηση προσφορών, παραγγελιών
Δημιουργία παραγγελιών από αιτήσεις, αιτήσεων
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Εκτυπώσεις
• Επανεκτύπωση παραγγελιών, Συγκριτικός πίνακας τιμών ανά είδος
• Παραλαβών ανά παραγγελία
• Εκτυπώσεις επιταγών και Bank Transactions.
• Δυνατότητα σύνδεσης οποιουδήποτε αρχείου των windows (xls,doc,jpeg,bmp κα) με εγγραφές
των παραμετρικών αρχείων (ως attachment).
• Δυνατότητα δημιουργίας αρχείων Word ή του Excel με τη μορφή που επιθυμεί ο χρήστης με
τη χρήση προτύπων (templates) του Word ή του Excel.
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ΑΓΟΡΕΣ
Tο module των αγορών δίνει την δυνατότητα της αυτόματης δημιουργίας παραγγελίας προς
προμηθευτή με βάση παραμέτρους όπως Μin Stock , Max Stock , Όριο Αναπαραγγελίας, Mέση
Ημερήσια Κατανάλωση, ABC analysis, Lead Time προμηθευτή κλπ.Το σύστημα δημιουργεί πρόταση
παραγγελίας με δυνατότητα παρέμβασης από τον χρήστη , η οποία στο τέλος μετασχηματίζεται
σε οριστική παραγγελία προμηθευτή.
Συνεργάζεται άμεσα με το module Διαχείριση Προμηθειών παίρνοντας σαν input έτοιμη
παραγγελία εφόσον δημιουργηθεί από εκεί.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι δυνατότητες του module αυτού :
• Αυτόματος υπολογισμός Μ.Η.Κ. ανά κανάλι διανομής λαμβάνοντας υπόψη εποχικότητες ,
εργάσιμες ή όχι ημέρες, παραμετρικά καθορισμένες περιόδους πωλήσεων είτε σε μήνες είτε
σε απόλυτες ημέρες κλπ.
• Καθορισμός ημερών Stock να ABC κατηγορία είδους
• Αυτόματος υπολογισμός min, max ποσοτήτων αρχείου ειδών σε συνδιασμό με ημέρες Stock και
πωλήσεις περιόδου
• Δημιουργία αρχείου αναγκών
• Εύρεση επόμενης παραγγελίας
• Δυνατότητα διαχείρισης και εμφάνισης παραγγελιών, ειδών παραγγελιών μέσα από δυναμικά
διαμορφούμενα Grids ( Drag & Drop ) ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη με Drill Down
δυνατότητες μέχρι την εύρεση της πρωτογενούς πληροφορίας
• Έτοιμες πληροφοριακές καταστάσεις με πολλές δυνατότητες επιλογής και ταξινόμησης
Παραμετρικά
• Αρχείο ABC Ημερών Stock
• Αρχείο Ποσοτήτων Μ.Η.Κ_______________.
• Παράμετροι Διαμόρφωσης ανά φόρμα
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Λειτουργίες
•
•
•
•

Υπολογισμός Μ.Η.Κ. ανά Είδος
Υπολογισμός Ποσοτήτων Αρχείου Ειδών
Δημιουργία Αναγκών
Εκκαθάριση Αρχείου Παραγγελιών___________

Παραγγελίες
• Υπολογισμός Επόμενης Παραγγελίας___________

• Δημιουργία – Χειρισμός Παραγγελίας____
• Χειρισμός πρότασης

Αναζητήσεις
• Αναζήτηση Παραγγελίας
• Αναζήτηση Ειδών Παραγγελίας
Εκτυπώσεις
•
•
•
•
•

Εκτύπωση
Εκτύπωση
Εκτύπωση
Αποστολή
Εκτύπωση

Ποσοτήτων Αρχείου Ειδών
Αναγκών
Πρότασης Παραγγελίας
Παραγγελίας με fax / e-mail
Ειδών με μεταβληθείσα Μ.Η.Κ.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Η οργάνωση και σωστή σχεδίαση του αρχείου ειδών σε μία ERP εγκατάσταση, είναι ίσως το
σημαντικότερο βήμα για μία επιτυχημένη λειτουργία του όλου συστήματος, μια και το αρχείο
ειδών είναι η βασική οντότητα με βάση την οποία σχεδιάζονται και παραμετροποιούνται πλήθος
διαδικασιών και λειτουργιών του συνόλου των εφαρμογών. Η ελευθερία για παραμετρικό
σχεδιασμό κινήσεων, ειδών, αποθηκών κλπ είναι σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματική
λειτουργία της εταιρείας και πιθανά προβλήματα σε αυτό τον τομέα προκαλούν συχνά
ανυπέρβλητες δυσκολίες στις επιχειρήσεις.
Η LAVISOFT λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχεδίασε και υλοποίησε το module Διαχείριση
Αποθήκης
Ενδεικτικές λειτουργικές δυνατότητες του module είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Δημιουργία Προμήθεια - Τύπου Αποθήκης – Τμηματοποίηση
Διαχείριση βασικού αρχείου ειδών με δυνατότητα παραμετρικού ορισμού των πεδίων του
(User defined fields). Ομαδοποίηση των ειδών σε πολλαπλές βασικές διαφορετικές
κατηγορίες και σε απεριόριστες κατηγορίες οριζόμενες από τον χρήστη (User defined).
Παρακολούθηση και καταγραφή αλλαγών / προσθηκών που έγιναν στα αρχεία του συστήματος
από ποιο χρήστη και σε ποια χρονική στιγμή.
Ελεύθερη κωδικοποίηση αποθηκευτικών χώρων για λογαριασμό πολλαπλών εταιρειών –
συνεργατών καθώς επίσης και τήρηση ιδεατών αποθηκευτικών χώρων (virtual).
Σύνδεση ειδών με αποθηκευτικούς χώρους (τήρηση αποθεμάτων), Kit List, Ιεραρχική δομή
ειδών πολλαπλών επιπέδων, Kit List, Παρακολούθηση ειδών σε παρτίδες, Παρακολούθηση
ειδών σε διαστάσεις
Παρακολούθηση αποθεμάτων μέχρι σε πέντε διαστάσεις (πχ οδηγός-χρώμα-μέγεθος),
Πληροφόρηση ( οθόνη – χαρτί ), Ετήσιες εργασίες (Φυσική απογραφή, ελλείμματα,
πλεονάσματα, Μεταφορά υπολοίπων σε νέα χρήση, Άνοιγμα παραστατικών για νέα χρήση),
Σύνδεση με άλλα υποσυστήματα, Εσωτερικοί έλεγχοι της εφαρμογής.
Πολλαπλές εταιρείες και πολλαπλά υποκαταστήματα εταιρείας
Πολλαπλές σειρές παραστατικών καταχώρησης κινήσεων
Δυνατότητες για αυτόματες εγγραφές τόσο ποσοτικές όσο και αξιακές
Πλήρη σύνδεση με Λογιστική για on-line ενημέρωση
Διαδικασίες αυτοματισμού παραλαβών παραγγελιών
Πολλαπλές μονάδες μέτρησης ειδών
Διαχείριση επιστρεφομένων
Δυνατότητα διαχείρισης και εμφάνισης ειδών και κινήσεων μέσα από δυναμικά
διαμορφούμενα Grids ( Drag & Drop ) ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη με Drill
Down δυνατότητες μέχρι την εύρεση της πρωτογενούς πληροφορίας
Μεγάλο πλήθος έτοιμων πληροφοριακών καταστάσεων με πολλές δυνατότητες επιλογής και
ταξινόμησης
Παρακολούθηση θέσεων αποθήκευση αποθήκης
Χώροι παρακαταθηκών
Ταυτόχρονη πολλαπλή παρακολούθηση στον κωδικό είδους, κωδικό πελάτη, προμηθευτή,
κατασκευαστή.
Διαχείριση πολλαπλών κωδικών, γεννήτριες κωδικών, αυτόματες κινήσεις εγγραφών.
Επισυναπτόμενα έγγραφα.
Quality Control
Διαχείριση αποθηκών τρίτων (αποθήκευση, τιμολόγηση, εκκαθάριση).
Παρακολούθηση διεθνών μεταφορών.
Διανομές - Υποστήριξη δρομολογίων και συνεργαζόμενων μεταφορικών εταιριών – πρακτορεία
Παρακολούθηση ληξιπρόθεσμων
Picking lists & Packing lists.
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Παραμετρικά Εφαρμογής
• Αρχείο Ειδών________________________________________
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• Αποθήκες ____________________________________

• Αποθηκευτικοί Χώροι____________________________

•
•
•
•
•
•

Παρτίδες
Χαρακτηριστικά
Ομάδες
Κατηγορίες
Τιμές Αγορών Κατά Προμηθευτή
Γεννήτριες
- Αρχείο Υποδοχής Στοιχείων
- Δημιουργία Κατηγοριών
- Δημιουργία Ειδών
• Αυτόματες Κινήσεις
- Αυτόματες Κινήσεις Αποθήκης
- Αντιστοίχιση Παραστατικών Τριγωνικής Πώλησης
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• Καθορισμός Πεδίων Αναζήτησης Ειδών
• Αρχείο Ειδών Παρακαταθήκης / Μήνα
• Άρθρο Αγορών
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Παραμετρικά Συστήματος
•

Παραμετρικά Αρχείου Ειδών
- Τύπος Ειδών___________________________________________
- Κατάσταση Είδους
- Κωδικός Αξιών
- Ομάδα Αξιών
- Τρόπος Απόκτησης
- Τύπος Προγραμματισμού
- Τύπος Παραπομπών
- Υπολογιζόμενες Τιμές Τιμοκαταλόγου

•

Παραμετρικά Κινήσεων
- Προφίλ Αποθήκης_____________________________________

- Τύπος Αποθήκης_____________________________
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•

•

•
•
•

- Συγκροτήματα_____________________________________
- Τόπος Παραγωγής
- Σκοπός Διακίνησης
- Κατάσταση Παρτίδων
- Επίπεδο Ασφαλείας
- Βαθμός Επικινδυνότητας Υλικών
- Τύπος Αξιών
Παραμετρικά Δομών
- Τύπος Οργανισμών
- Οργανισμοί
- Τύπος Χαρακτηριστικών
- Τύπος Δεδομένων
- Ορισμός Χαρακτηριστικών
Γενικά Παραμετρικά
-Χώρες
- Γλώσσες
- Νομοί
- Τμήματα
- Αρχείο Φ.Π.Α.
- Τύπος Μονάδας Μέτρησης
- Μονάδες Μέτρησης
- Τύπος Σημειώσεων
- Ομάδα Προμηθειών
- Ομάδα Προγραμματισμού
- Ασφάλεια Εγγραφών
- Ασφάλεια Εγγραφών ανά Χρήστη
Αλλαγές Ομάδων / Κατηγοριών
Παράμετροι Συστήματος
Μεταβλητές Συστήματος
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Καταχωρήσεις
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Εγγραφή Αποθήκης___________________
Ανάκληση Παραστατικών
Πρόβλεψη
Ακύρωση Πρόβλεψης
Ακύρωση Παραστατικού
Απογραφές
- Δημιουργία Απογραφής
- Καταχώρηση Απογραφής
- Κλείσιμο Απογραφής
Θέσεις Αποθήκευσης
- Εισαγωγή – Εξαγωγή από
Θέση Αποθήκευσης
- Εκτύπωση Κενών Θέσεων
Αποθήκευσης
Ακύρωση Εγγραφής Αποθήκης
Παραλαβή από Παραγγελία
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Εκτυπώσεις
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Κινήσεις Αποθήκης
- Καρτέλα είδους
- Αναλυτικό Καθολικό Αποθηκών
- Κινήσεις ανά Αποθήκη – ομάδα – κατηγορία
- Βιβλίο Αποθήκης
> Βιβλίο Αποθήκης (Καρτέλα)
> Βιβλίο Αποθήκης (Ισοζύγιο)
> Βιβλίο Αποθήκης (Μηνιαία Κατάσταση)
- Εκτύπωση Παραστατικών με Μηδενικά
Στοιχεία
- Εκτυπώσεις Παραστατικών
- Εκτύπωση Εσωτερικών Διακινήσεων ανά
Αιτιολογία
Ισοζύγιο Αποθήκης
- Σύνολο Μηνών
- Σύνολο Ειδών________________________________
- Σύνολο Ειδών ανά Ομάδα / Κατηγορία
- Κατάσταση Απογραφής / Αποθεμάτων
- Εκτύπωση Υπολοίπων / Χαρακτηριστικό
Παρτιδολόγιο
Κωδικολόγιο
Ανάλυση Αρνητικών Υπολοίπων
Ανοιχτά Δελτία Αποστολής
Προϋπολογισμένες Αγορές
Απογραφή
- Κατάσταση Ειδών για απογραφή
- Αναλυτική
- Αναλυτική σε Διαστάσεις
- Ανά Χαρακτηριστικό Συγκεντρωτικά
- Εκτύπωση Διαφορών
Υπόλοιπα σε Σειριακούς
Ληξιπρόθεσμα Είδη
Μη κινηθέντα είδη\
Εκτύπωση Intrastat
Ελεκτικές Εκτυπώσεις
- Συγκριτική Κατάσταση Κίνησης Υλικών – Ισοζύγιο Λογιστικής

Λειτουργίες
•

•
•

Αποτίμηση Εγγραφών
- Υπολογισμός Μ.Σ.Τ.____________________________
- Αποτίμηση Εγγραφών με βάση την Μ.Σ.Τ.
- Εκτύπωση Απόκλισης Μ.Μ.Σ.Τ.
- Χειρισμοί Μ.Μ.Σ.Τ.
Μεταφορά Υπολοίπων Προηγούμενου Έτους
Διαχείριση Τιμοκαταλόγου
- Διαχείριση Τιμοκαταλόγου
- Διαγραφή Τιμών Τιμοκαταλόγου
- Διόρθωση Τιμών Τιμοκαταλόγου
- Εκτύπωση Τιμοκαταλόγου
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Έναρξη Εταιρίας
•

Απογραφή

Αναζήτηση
•
•
•

Κινήσεις Αποθήκης
Ισοζύγιο Αποθήκης
Αναζήτηση Ειδών_____________
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(Αναζήτηση Ειδών)
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(Αναζήτηση Ειδών)
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Το Σύστημα Διαχείρισης Παραγωγής ασχολείται με την στρατηγική διαχείρισης της παραγωγής σε
συνδυασμό με τον ποιοτικό έλεγχο και τέλος την κοστολόγηση του τελικού προϊόντος. Είναι
πλήρες σύστημα που αυτοματοποιεί και βελτιστοποιεί ολόκληρο το κύκλωμα παρακολούθησης της
παραγωγής σε σχέση με πλάνο πωλήσεων σε κυλιόμενο 12μηνο ενώ έχει τη δυνατότητα
δημιουργίας Πλάνου Παραγγελιών Α’ Υλών - Υλικών Συσκευασίας σε κυλιόμενο 12μηνο.Μέσω του
ποιοτικού ελέγχου επιτυγχάνεται ο πλήρης έλεγχος της καταλληλότητας (δέσμευσης αποδέσμευσης) των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κάποιου προϊόντος ( Α’
Υλών, Υλικών Συσκευασίας , Ημιέτοιμων) καθώς και των Ετοίμων προϊόντων ενώ με το ON-LINE
Σύστημα Κοστολόγησης δίνεται η δυνατότητα έκδοσης μηνιαίων κοστολογικών στοιχείων για
οποιαδήποτε παραγωγική μονάδα.
Τονίζεται ιδιαίτερα η απουσία μεγάλου μέρους της πληκτρολόγησης λόγω της
Συστήματος με τα Συστήματα Αποθήκης, Μισθοδοσίας, Λογιστικής, Προμηθειών

σύνδεσης
κλπ.

του

Τέλος μέσω του συστήματος QCS υπάρχει δυνατότητα της έκδοσης όλων των απαραίτητων
εγγράφων, τα οποία πρέπει να αποτελούν τον φάκελο παραγωγής του προϊόντος, σε σχέση με
τούς ελέγχους που πραγματοποιεί το εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου.
Το Σύστημα Διαχείρισης Παραγωγής αποτελείται από τα ακόλουθα modules:
•
•
•
•

Παραγωγή
Ποιοτικός έλεγχος
Κοστολόγηση παραγωγής
QCS
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Μία εταιρία που παράγει ή διαθέτει έτοιμα προϊόντα στην αγορά, για να λειτουργήσει τόσο
οικονομικά όσο και οργανωτικά με τον καλύτερο τρόπο, πρέπει να κατευθύνεται από αξιόπιστα
προϋπολογιστικά Πλάνα (σενάρια), που αναφέρονται :
στις πωλήσεις προϊόντων, στην παραγωγή αυτών των προϊόντων και εμπορευμάτων, στις
παραγγελίες υλών για αυτά τα προϊόντα και τέλος στις παραγγελίες των εμπορευμάτων. Είναι
δε πολύ σημαντικό οι πληροφορίες που προσφέρονται από αυτά τα Πλάνα να αφορούν μία μεγάλη
περίοδο όπως π.χ. ένα δωδεκάμηνο.
Η LAVISOFT ανέπτυξε το module "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ" που έχει σα σκοπό να
επεξεργαστεί και να παρουσιάσει τέτοιες πληροφορίες, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να
μπορέσουν αυτές με την σειρά τους να μετατραπούν σε αξιόπιστα σενάρια για την
ικανοποιητικότερη εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων.
Τα Πλάνα αυτά καταρτίζονται αυτόματα από έναν μηχανισμό ο οποίος λαμβάνει υπόψη πραγματικά
ιστορικά στοιχεία και παραμέτρους. Ο μηχανισμός αυτός παρουσιάζει κάποια μοντέλα και είναι
τόσο ελαστικός ώστε να δίνει στον εκάστοτε υπεύθυνο της εφαρμογής την τελική επιλογή και
ευθύνη, αν και ο τελευταίος το επιθυμεί.
Οι δύο πρώτοι κρίκοι της αλυσίδας Παραγωγής έχουν σα σημείο αναφοράς το ίδιο το
ιδιοπαραγόμενο ή διατιθέμενο προϊόν, ενώ ο τελευταίος φτάνει να έχει σα μονάδα τα υλικά
που διαμορφώνουν το προϊόν.
Και τα τρία Πλάνα καταστρώνονται για το κάθε δωδεκάμηνο, ενώ το Πλάνο Πωλήσεων αναλύεται
σε δεκαήμερο για να αποφευχθεί η υπεραποθεματοποίηση.
Το δωδεκάμηνο αυτό "κυλίεται", όταν αλλάζει ο τρέχων μήνας κατά ένα μήνα μπροστά.
Πλεονεκτήματα
Η λειτουργία του υποσυστήματος "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ" εξασφαλίζει:
• Σωστή κατανομή της Παραγωγής ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς.
• Σωστή εκμετάλλευση του ανθρώπινου και τεχνικού δυναμικού της εταιρίας.
• Ακριβείς Παραγγελίες (ποσοτικά και χρονικά) των υλικών που απαιτούνται για την υλοποίηση
των Πλάνων Παραγωγής και Πωλήσεων, ώστε να επιτυγχάνεται η εξυπηρέτηση των πελατών χωρίς
δημιουργία ανεπιθύμητων αποθεμάτων ή ελλείψεων
• Προφύλαξη από άσκοπη αποθεματοποίηση πρώτων υλών ή υλικών συσκευασίας, αποφεύγοντας έτσι
δυσάρεστα οικονομικά αποτελέσματα για την εταιρία.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι δυνατότητες του module:
•
•
•
•
•

Συνταγολόγια - Τεχνικές προδιαγραφές
Παρακολούθηση ημιετοίμων / ετοίμων
Κατάρτιση 12μηνου Πλάνου Πωλήσεων – Παραγωγής
Εντολές παραγωγής - Εμβόλιμες Παραγωγές
Παραμετρικός καθορισμός των ποσοστών που παίζουν το ρόλο των συντελεστών βαρύτητας όσον
αφορά την κατανομή της πώλησης κάποιου προϊόντος μέσα στα τρία δεκαήμερα του μήνα.
• Καθορισμός αποθέματος ασφαλείας στην αποθήκη για να αντιμετωπίζονται έκτακτες ανάγκες.
Το απόθεμα δεν ορίζεται σαν ποσότητα του είδους αλλά σαν ημέρες αποθέματος ασφαλείας.
• Σύνδεση ετοίμου προϊόντος με ένα υλικό BULK. Με τον όρο BULK εννοούμε τα υλικά τα οποία
είναι σε χύδην μορφή και με την κατάλληλη ανασυσκευασία θα μετατραπούν σε έτοιμα
προϊόντα.
• Αυτόματος καταρτισμός των Πλάνων από ένα μηχανισμό ο οποίος λαμβάνει υπόψη πραγματικά
ιστορικά στοιχεία και παραμέτρους όπως
o Το τυχόν πλεόνασμα του υλικού στην παραγωγή
o Η οφειλόμενη ποσότητα της αποθήκης προς την παραγωγή
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o Το πραγματικό απόθεμα του υλικού στην αποθήκη
o Η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας του υλικού που καθορίζει ο προμηθευτής του
o Οι αναμενόμενες παραγγελίες του υλικού
• Δημιουργία αίτησης προμήθειας με τις απαιτούμενες Α’ Ύλες και υλικά συσκευασίας σύμφωνα
με τον πίνακα συνταγών
• Δέσμευση των ποσοτήτων γίνεται με τη μέθοδο FIFO, ενώ η αποδέσμευση και ανάλωση
γίνεται κατά τη διακίνηση των υλικών προς τον παραγωγικό χώρο.
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Παραμετρικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Συνταγές
Κατανομή
Διαθεσιμότητα
Μονάδες μέτρησης
Αποθέματα ασφαλείας
Σύνδεση υλικών
Σύνδεση ημιετοίμων – προϊόντων
Πρόβλεψη παράδοσης ημιετοίμων
Συσχέτιση ειδών παραγωγής

Πλάνο πωλήσεων
•
•
•
•
•

Έναρξη νέου δωδεκαμήνου
Καταχώρηση δωδεκάμηνου πλάνου
Κατανομή
Εκτύπωση πλάνου πωλήσεων
Εκτύπωση πλάνου σε δεκαήμερα

Πλάνο παραγωγής
•
•
•

Πλάνο παραγωγής
Χειρισμοί
Εκτυπώσεις
o Παραγωγή / Προϊόν
o Έναρξη Παραγωγής
o Προϊόν / 10ήμερα

Πλάνο παραγγελιών
•
•
•

Μεικτές ανάγκες
Καθαρές ανάγκες
Εκτυπώσεις
o Εκτύπωση αναγκών ανά ημερομηνία
o Εκτύπωση προτεινόμενων παρ/λιών
o Εκτύπωση αναγκών ανά ημερ./υλικό

Λειτουργίες
• Συνθήκες έναρξης
o Συνθήκες έναρξης
o Χειρισμοί
o Εκτύπωση
• Άμεση έναρξη παραγωγής
• Πίνακας ζύγισης
o Εντολή ζύγισης
o Χειρισμός ζύγισης
o Χειρισμός δεσμευμένων ζύγισης
• Προτεραιότητα

71
LAVISOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, Τ.Θ. 59, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ. 210 691 551, FAX: 210-6691559, www.lavisoft.gr, E-mail: lavisoft@lavisoft.gr

Λειτουργίες
• Συνθήκες έναρξης
o Συνθήκες έναρξης
Εκτυπώσεις
• Βιβλίο προδιαγραφών
o Κωδικός προϊόντος
o Κωδικός προϊόντος / Ημερομηνία ισχύος
o Κωδικός προϊόντος / Ημερομηνία εισαγωγής
• Συνταγές με τιμές τελευταίας αγοράς
• Συγκεντρωτική εκτύπωση συνταγών
• Αναλυτική εκτύπωση συνταγών
• Δεσμευμένα για παραγωγή
• Θεωρημένο βιβλίο προδιαγραφών
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ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Tο module Ποιοτικού Ελέγχου έχει σαν σκοπό :
• Την παρακολούθηση όλων των ειδών που υπάρχουν στην Εταιρία κατά παρτίδα,
άμεσο έλεγχο τους στους αποθηκευτικούς χώρους αυτής

καθώς και τον

• Tην υποστήριξη του στατιστικού, δειγματοληπτικού ελέγχου (οπτικού ή χημικού) των ειδών
κατά τη διάρκεια της διάθεσης και αποθήκευσης αυτών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
καθορίζει η Ε.Ε. για κάθε ένα από αυτά.
Το υποσύστημα Ποιοτικού Ελέγχου συνεργαζόμενο άμεσα με το υποσύστημα της αποθήκης και το
υποσύστημα του προγραμματισμού παραγωγής, παρακολουθεί όλα τα είδη, από την στιγμή της
εισαγωγής τους στην Εταιρία, έως την στιγμή της διάθεσης αυτών με οποιοδήποτε τρόπο
(Πώληση, ανάλωση, Καταστροφή κλπ.).
Μερικές βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στο υποσύστημα του ποιοτικού ελέγχου είναι :
•

•
•
•
•

Φύση είδους όπως
o Πρώτες Ύλες
o Υλικά Συσκευασίας
o Ημιέτοιμα
o Έτοιμα
o Διαφημιστικά
Χρόνος λήξης του είδους
Ημερομηνία επανελέγχου
Ημερομηνία λήξης
Αριθμός Ελέγχου

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι δυνατότητες του module

:

• Το Αρχείο Ποιοτικού Ελέγχου, ενημερώνεται λαμβάνοντας υπ'όψη τις κινήσεις των ειδών από
το υποσύστημα της Αποθήκης.
• Σαν Χρόνο Λήξης του είδους, ορίζουμε τον χρόνο σε ημέρες μέσα στον οποίο το συγκεκριμένο
είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή προϊόντων ή την διάθεση προς πώληση.
Συγχρόνως δε, είναι ο χρόνος, ο οποίος καθορίζει τα χρονικά πλαίσια, στα οποία κινείται
η διαδικασία επανελέγχου του είδους το οποίο είτε προωθείται προς την αποθήκη
ακαταλλήλων εάν κριθεί ακατάλληλο ή αναπροσαρμόζεται ο χρόνος λήξης του στην περίπτωση
που κριθεί κατάλληλο.
• Δυνατότητα εκτέλεσης διαδικασιών που έχουν σαν άμεσο σκοπό την ομαλή λειτουργία του
υποσυστήματος του ποιοτικού ελέγχου, επιβεβαιώνοντας την παρακάτω σχέση :
Σωστά δεδομένα = Σωστές πληροφορίες
• Αυτόματη εμφάνιση όλων των κινήσεων που έχουν σχέση με εσωτερικές διακινήσεις ποσοτήτων
μεταξύ ειδών, ανάμεσα στους αποθηκευτικούς χώρους της Εταιρίας.
• Iστορική παρακολούθηση των διαδικασιών ελέγχου για πλήρη ιχνηλασιμότητα των φακέλων
• Κατά την εισαγωγή ενός ετοίμου προϊόντος στην αποθήκη μας (εισαγομένου ή παραγόμενου) το
είδος με την συγκεκριμένη παρτίδα δε μπορεί να διακινηθεί προς πώληση εκτός εάν ο
Ποιοτικός έλεγχος αποδεσμεύσει τη διαθέσιμη ποσότητα.
• Ο χρήστης ανά πάσα στιγμή μπορεί να ελέγξει για ποίες ημερομηνίες του αρχείου κινήσεων
αποθήκης δεν έχουν ενημερωθεί κινήσεις εισαγωγών – εξαγωγών, εσωτερικών διακινήσεων από
τον Ποιοτικό Έλεγχο.
Παραμετρικά
• Αρχείο ποιοτικού ελέγχου
• Αρχείο χρόνων λήξης ειδών
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Λειτουργίες
• Αναζήτηση ιστορικότητας ελέγχων
Εκτυπώσεις
• Εκτυπώσεις σε θεωρημένα
o Βιβλία ελέγχου για αρμόδιες υπηρεσίες (ΕΟΦ, ΕΦΕΤ κλπ)
o Βιβλίο ελέγχου α υλών
o Βιβλίο ελέγχου ετοίμων
• Εκτυπώσεις σε μή θεωρημένα
o Βιβλίο παραλαβής αποθηκών
o Βιβλίο παραλαβής αυλών/υλικών συσκευασίας
o Επανελέγχου ειδών κατά αποθήκη/είδος
o Επανελέγχου ειδών κατά αποθήκη/θέση αποθήκευσης
o Διαθεσίμων ποσοτήτων αποθηκών/ποιοτοτικό έλεγχο
o Μη ελεγχόμενων ειδών / αποθήκη
o Ελέγχου λήξης ειδών κατά αποθήκη/είδος
• Ετικέτες παραλαβής περιεκτων
• Ετικέτες ποιοτικού ελέγχου
• Κατάσταση αποδεσμευμένων ή προς αποδέσμευση διαθεσίμων
• Ετικέτες αποδέσμευσης α υλών /υλικών συσκευασίας
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ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η σωστή κοστολόγηση των παραγόμενων προϊόντων μιας εταιρείας είναι μία αρκετά λεπτή και
«ευαίσθητη» διαδικασία, η οποία εάν δεν γίνει με τον σωστό τρόπο και γρήγορα , μπορεί να
δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην ύπαρξη της ίδιας
της εταιρείας. Η LAVISOFT
λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχεδίασε και υλοποίησε το module Κοστολόγηση Παραγωγής,.
Είναι ένα ON-LINE Σύστημα Κοστολόγησης, που βρίσκεται σε άμεση και αρμονική συνεργασία με
όλα τα υπόλοιπα modules του ERP, ώστε να αντλεί πληροφορίες σωστά και την κατάλληλη
χρονική στιγμή δίνοντας την δυνατότητα έκδοσης Μηνιαίων κοστολογικών στοιχείων για
οποιαδήποτε παραγωγική μονάδα.
Ενδεικτικές λειτουργικές δυνατότητες του module είναι:
•
•
•
•

Παραμετρικός καθορισμός μηχανών ανά κέντρο κόστους
Παραμετρικός καθορισμός λογαριασμών που συμμετέχουν στην διαδικασία της κοστολόγησης
Αυτόματη συλλογή δεδομένων από Μισθοδοσία, Αποσβέσεις,Αποθήκη,ΓΒΕ, κλπ
Εκτύπωση πινάκων κοστολόγησης ανά προϊόν και παρτίδα

Παραμετρικά
•
•
•
•

Δείκτες διαμόρφωσης συστήματος/φόρμα
Μηχανών ανά θέση ευθύνης
Λογαριασμών εξόδων για μισθοδοσία
Λογαριασμών γενικών βιομηχανικών εξόδων

Διαδικασίες


Εργατικών
Κόστος εργατικών ανά θέση ευθύνης
Καρτέλα απασχόλησης ανά μηχανή
Μερισμός εργατικού κόστους
Διαδικασία κλεισίματος παρτίδων
 Πρώτων και λοιπών ειδών
Υπολογισμός αναλώσεων
Κλείσιμο αναλώσεων παρτίδων
 Αποσβέσεων
Αποσβέσεις ανά μήνα
Μερισμός κόστους αποσβέσεων
 Γενικών βιομηχανικών εξόδων
Γενικά βιομηχανικά έξοδα ανά μήνα
Μερισμός γενικών βιομηχανικών εξόδων
Εκτυπώσεις
•
•
•

Πίνακας κοστολόγησης
Πίνακας κοστολόγησης κατά μονάδα
Κατάσταση ελέγχου
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QCS
Το module QCS, έχει ως σκοπό την εύκολη και αποτελεσματική διαχείριση των ελέγχων και των
αποτελεσμάτων που πραγματοποιεί ένα εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου , με επακόλουθο την
ποιοτική διαχείριση των ελέγχων που κάνει το εργαστήριο καθώς και η μείωση των σφαλμάτων
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων που πραγματοποιούνται σε αυτό.
Ενδεικτικές λειτουργικές δυνατότητες του module είναι:
•
•
•
•
•
•
•

Παραμετρική καταχώρηση των ελέγχων που πραγματοποιεί το εργαστήριο.
Παραμετρική καταχώρηση των μεθόδων που χρησιμοποιεί στις αναλύσεις καθώς και των
ελέγχων που χρησιμοποιεί κάθε μέθοδος.
Καθορισμός βέλτιστων και αποδεκτών τιμών για κάθε ελεγχόμενο είδος και για κάθε έλεγχο.
Καταχώρηση Αιτήσεων Ελέγχου με βάση τις οποίες πραγματοποιούνται οι εργαστηριακές
μετρήσεις για κάθε είδος.
Καταχώρηση των αποτελεσμάτων με βάση τις αιτήσεις ελέγχου.
Αυτόματος έλεγχος κατά την καταχώρηση τιμών (“Αποδεκτό” ή ”Βέλτιστο”)
Συσχετισμός, μέσω templates του Word ή Excel, των μεθόδων με δυνατότητα πλήρους
παραμετροποίησης των εκτυπωτικών των αποτελεσμάτων.

Παραμετρικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Έλεγχοι
Ομάδες μεθόδων
Μέθοδοι
Ομάδες ειδών
Είδη
Συνεργάτες
Ερευνητές
Προκαθορισμένες τιμές
User defined

Καταχωρήσεις
•
•
•
•

Αίτηση ελέγχου
Καταχώρηση αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα
Εκτυπώσεις

Καταχωρήσεις
• Αναζήτηση μεθόδων
• Αναζήτηση ελέγχων
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το Σύστημα Διαχείρισης ασχολείται με την διαχείριση και τον τρόπο εμφάνισης των modules,
τον έλεγχο χρηστών , την ιχνηλασιμότητα εγγραφών καθώς και με ειδικές λειτουργίες του
ERMIS που απευθύνονται σε πολλά modules ταυτόχρονα. Ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα στον
Administrator του ERMIS να ελέγχει και να μορφοποιεί την εμφάνιση του όλου συστήματος.
Το Σύστημα Διαχείρισης αποτελείται από τα ακόλουθα modules:
•
•
•
•

Διαχείριση Main-Menu
Προσβάσεις Χρηστών
Ιχνηλασιμότητα (Traceability)
Ειδικές Λειτουργίες

Ενδεικτικές δυνατότητες
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σύστημα Ασφάλειας Χρήσης σε επίπεδο User / Group / Super User ανεξάρτητο από
οποιοδήποτε σύστημα Ασφαλείας του Λειτουργικού Συστήματος και της RDBMS
Δυνατότητα καθορισμού έξι (6) επιπέδων ασφαλείας μέσα στο περιβάλλον των
εφαρμογών.
Δυνατότητα διαφορετικών user rights ανά εταιρία σε περίπτωσης Ομίλων ή Πολλαπλών
Εταιρειών
Form Design Properties
Ρύθμιση πλήθους active windows για κάθε χρήστη
Παραμετρικός Ορισμός Ανιχνεύσιμων κινήσεων
Ανίχνευση κινήσεων ανά χρήστη και ανά μεμονωμένη κίνηση , με ιστορικότητα
προηγούμενης και επόμενης τιμής από καταχώρηση.
Αρχείο ομάδων χρηστών
Αρχείο υποσυστημάτων
User commonly used
FormDesign properties
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Μέσω του module Main Menu ο διαχειριστής του συστήματος έχει την δυνατότητα να
δημιουργήσει το Desktop πάνω στο οποίο θα τοποθετήσει τα διάφορα modules του ERMIS
.Δίνεται επίσης η δυνατότητα να εντάξει στο ίδιο desktop και εφαρμογές τρίτων
κατασκευαστών ( πχ. Excel, Word, Explorer, Netscape κλπ) έτσι ώστε οι χρήστες της
εταιρείας να έχουν κοινό desktop για την πλήρη λειτουργία τους , με αποτέλεσμα την
καλλίτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των σταθμών εργασίας των χρηστών.
Κάθε module μπορεί να δεθεί με μια οποιαδήποτε εικόνα καθώς και να ονομασθεί σύμφωνα με
τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Πολλά modules μαζί αποτελούν ένα group που με την σειρά του
ονοματίζεται και δένεται με οποιαδήποτε εικόνα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να έχουμε μια
δυναμική δημιουργία του desktop που έχει ο χρήστης στο σταθμό εργασίας του, με βάση την
ονοματολογία και τις εικόνες που κάθε εταιρεία θέλει, στα πρότυπα του Outlook.
Επίσης μέσα από αυτό module μπορούμε να ορίσουμε τον τρόπο επικοινωνίας με dot matrix
εκτυπωτές που πιθανώς προϋπάρχουν και θέλουμε να εκμεταλλευτούμε.
Τέλος μπορούμε να ορίσουμε σε διάφορους πίνακες της εφαρμογής πεδία που , για
συγκεκριμένους λόγους θέλουμε να συμπληρώνονται υποχρεωτικά, παρότι η εφαρμογή δεν το
απαιτεί, καθώς και να προγραμματίσουμε διαδικασίες ή εκτυπώσεις ώστε να “τρέχουν” σε
συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα εφ’απαξ ή επαναλαμβανόμενα σε συνεργασία με τον scheduler
των windows.
Το module περιλαμβάνει :
•
•
•
•
•
•
•

Ορισμός Large icons
Ορισμός Small icons
Ορισμός Items
Ορισμός Groups
Διαχείριση ascii printers
Υποχρεωτικότητα πεδίων
Προγραμματισμός διαδικασιών
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ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
Το Σύστημα Ασφαλείας που συνοδεύει τις εφαρμογές της Lavisoft δίνει δυνατότητα
καθορισμού έξι (6) επιπέδων ασφαλείας μέσα στο περιβάλλον των εφαρμογών.
Βάσει αυτών, ο εκάστοτε υπεύθυνος μπορεί να ορίσει με παραμετρικό τρόπο εάν ένας χρήστης
έχει πρόσβαση :
1. Σε συγκεκριμένη εφαρμογή
2. Σε συγκεκριμένη επιλογή της εφαρμογής
3. Μέσα στην επιλογή πρόσβαση μόνο για READ και PRINT
4. Μέσα στην επιλογή πρόσβαση για READ, PRINT και WRITE
5. Μέσα στην επιλογή πρόσβαση για READ, PRINT, WRITE και REWRITE.
6. Μέσα στην επιλογή πρόσβαση για READ, PRINT, WRITE, REWRITE και DELETE
Τονίζουμε επίσης τη δυνατότητα που προσφέρεται να χαρακτηριστεί, με παραμετρικό τρόπο,
κάποιος χρήστης ως “super-user”. Με αυτή την ιδιότητα, σε περίπτωση που τηρούνται
περισσότερες της μιας εταιρίας, μέσα από το προσφερόμενο κύκλωμα, ο super-user μπορεί να
εκμεταλλεύεται το πληροφοριακό μέρος του κυκλώματος και συγκεντρωτικά για το σύνολο των
τμημάτων, υποκαταστημάτων κ.λ.π.
Από την ίδια εφαρμογή μπορεί επίσης να καθοριστεί και συγκεκριμένο πλήθος active windows
για κάθε χρήστη καθώς και ένα πλήθος από επιπλέον λειτουργικές δυνατότητες.
Επίσης μπορούμε να καθορίσουμε ρόλους (ομάδες) και να εντάσσουμε τους χρήστες εκεί , με
αποτέλεσμα να κληρονομούν τις προσβάσεις του ρόλου, ενώ εχουμε την δυνατότητα να υπάρχουν
εξαιρέσεις για κάποιο χρήστη.
Στο ίδιο module επίσης μπορούμε να δημιουργήσουμε menu για συγκεκριμένο χρήστη με δική του
ονοματολογία.
Η εφαρμογή αυτή περιλαμβάνει :
•
•
•
•
•
•
•

Αρχείο ομάδων χρηστών
Αρχείο χρηστών
Αρχείο υποσυστημάτων______________________
Προσβάσεις ομάδων χρηστών
Προσβάσεις χρηστών
User commonly used
FormDesign properties

και είναι ανεξάρτητη από οποιοδήποτε
σύστημα Ασφαλείας του Λειτουργικού
Συστήματος και της RDBMS.
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ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (TRACEABILITY)
Σε κάθε σύγχρονο ERP πρέπει να μπορούμε να έχουμε έλεγχο και καταγραφή των αλλαγών που
προκαλούν στην βάση οι ενέργειες των χρηστών, ώστε να μπορούμε εκ των υστέρων να ελέγξουμε
οποιοδήποτε «πρόβλημα» συμβεί στα δεδομένα.
Στο ERMIS για κάθε ενέργεια χρήστη , καταγράφεται αυτόματα το UserName και η χρονική
στιγμή της εισαγωγής της εγγραφής καθώς και των αλλαγών.
Μέσω του module traceability έχουμε την δυνατότητα να καθορίσουμε σε επίπεδο πεδίου
πίνακα, αν θέλουμε το σύστημα να κρατάει log αρχείο για αλλαγές που γίνονται στο πεδίο.
Μπορούμε να ορίσουμε το αν θα έχουμε log , σε κάθε ενέργεια
(εισαγωγή, διόρθωση,
διαγραφή) ξεχωριστά καθώς επίσης και το αν θέλουμε αναλυτικά στοιχεία των εγγραφών που
αλλάζουν (παλιές – νέες τιμές) .
Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται πλήρης έλεγχος αλλαγών σε ευαίσθητα δεδομένα και πλήρη
ιχνηλασιμότητα σε όλο το σύστημα.
Η εφαρμογή αυτή περιλαμβάνει :
•
•
•

Συμβάντα
Στοιχεία ελέγχου
Αρχείο συμβάντων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Λόγω του ότι υπάρχουν παράμετροι οι οποίοι επηρεάζουν περισσότερα του ενός modules,
δημιουργήσαμε το module Ειδικές Λειτουργίες , μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα
καθορισμού όλων αυτών των παραμέτρων με ενιαίο τρόπο, για να αποφύγουμε παρανοήσεις και
λάθη στην λειτουργία της εφαρμογής
Το module περιλαμβάνει :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αρχείο Κατηγοριών Επαγγελμάτων
Αρχείο Επαγγελμάτων
Αρχείο Τρόπων Πληρωμής
Αρχείο Χωρών
Αρχείο Νομών
Αρχείο Περιοχών
Αρχείο Δ.Ο.Υ.
Αρχείο Καθορισμού μορφών λογιστικής
Αρχείο τμημάτων
Αρχείο Θέσεων
Αρχείο προσφωνήσεων
Αρχείο μονάδων μέτρησης
Αρχείο εντύπων
Αρχείο Διαμερισμάτων
Χειρισμός μηνυμάτων
Καθορισμός πεδίων πίνακα
Καθορισμός υποσυστημάτων θεωρημένου ημερολογίου
Καθορισμός γραμμογράφησης σειριακών
Μαζική αποστολή e-mail σε συνεργάτες
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Όλα τα υποσυστήματα χρησιμοποιούν ανοιχτή αρχιτεκτονική ώστε πέρα από την αυτόνομη
λειτουργία τους να μπορούν να συνεργαστούν εύκολα με τα υπόλοιπα υποσυστήματα αλλά και με
άλλα συστήματα που μπορεί να διαθέτει η επιχείρηση.
Το βασικότερο πλεονέκτημα του ERMIS είναι ότι είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο ERP
Σύστημα που μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μιας επιχείρησης σε κάθε της δραστηριότητα.
Παράλληλα, το σύστημα παρέχει:
• Ευελιξία – Προσαρμοστικότητα. Το σύστημα έχει την δυνατότητα να ενσωματώνει εύκολα και
γρήγορα νέες εφαρμογές καθώς οι επιχειρησιακές ανάγκες της εταιρίας μεγαλώνουν.
• Αποτελεσματική διαχείριση (δεδομένων, πελατών κ.λπ.).
• Διαθεσιμότητα της πληροφόρησης, με υποστήριξη OLAP (On Line Data Analytical Process) &
τεστ περιβάλλον υπολογισμών ελέγχων.
• Ακρίβεια των δεδομένων.
• Μικρό χρόνο εγκατάστασης.
• Παραθυρική τεχνολογία - φιλικότητα περιβάλλοντος εργασίας.
• Αρχιτεκτονική Client Server.
• Σχεδιασμένο με DELPHI.
• Ανοικτή βάση δεδομένων για συνεργασία με προϊόντα άλλων κατασκευαστών πχ Crystal
Reports,Quick Reports, Excel
• Εύκολο στη χρήση, αλλά και στην εκμάθηση.
• Εργαλείο ανασχεδιασμού των MENUS της εφαρμογής με δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικών
εφαρμογών ( Excel, Word κλπ)
• Σύνδεση με Remote Sites μέσω Terminal Services με απλή ISDN γραμμή, LAN, WAN Support.
• Πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας σε επίπεδο εγγραφής και τήρηση ιστορικότητας και
ινχηλασιμότητα αλλαγών κατ’ επιλογή του χρήστη
• Οποιαδήποτε οντότητα ή εγγραφή του συστήματος μπορεί να συνδεθεί με συνημμένα αρχεία
• Δυνατότητα εξαγωγής και εισαγωγής πληροφορίας σε εφαρμογές MS-Office (excel, word) με
υποστήριξη OLE και USER – DEFINED EXPORT DATA MANAGEMENT WITH AUTO FORMAT.
• Χρήση Drill-down και Drag & Drop δυνατοτήτων για την εύκολη αναζήτηση και αποτύπωση
πληροφοριών
• Μορφοποίηση οθονών καταχώρησης σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε χρήστη
• Μαζικές ενημερώσεις εγγραφών με χρήση φίλτρων on-line οριζόμενων από το χρήστη
• Πλήθος εκτυπώσεων με δυνατότητα on-line ομαδοποίησης και ταξινόμησης από τον χρήστη
• Ανεξαρτησία λειτουργικό σύστημα DB SERVER (WIN, UNIX, IBM AIX, RISK συνολικά 80
πλατφόρμες υποστήριξης σε περίπτωση ORACLE RDMS) BROADCASTING MESSAGES μεταξύ χρηστών.
• Διαχείριση γραμμής αλλά και κρουστικών εκτυπωτών ταυτόχρόνα. Δυνατότητα επικοινωνίας με
συστήματα Retail Pos & Terminals. Υποστήριξη και των τριών διεθνών προτύπων Barcode
(FUN. IPC, ALERT) βάση ημερομηνιών παρακολούθησης συμβάσεων.
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