
ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Πρόσβαση από παντού
Αποκτήστε ασφαλή και αξιόπιστη πρόσβαση στη 

διαχείριση των αναγκών της παραγωγής χωρίς 

περιορισμούς, με τις μοναδικές δυνατότητες που 

προσφέρει η λειτουργία του Soft1 ERP στο cloud!

Καλύτερες και πιο γρήγορες 
αποφάσεις
Αξιοποιήστε τα ισχυρά εργαλεία Reporting που 

διαθέτει το λογισμικό Soft1 και ενισχύστε τις 

δυνατότητες για γρήγορη και ενημερωμένη λήψη 

αποφάσεων.

Ολοκληρωμένη διαχείριση των 
διαδικασιών παραγωγής
Προσδιορίστε τις συνταγές και τα κοστολογικά 

στοιχεία που τις επηρεάζουν και το Soft1 ERP θα 

πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες εργασίες.

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο 
Δώστε τη δυνατότητα στα στελέχη της επιχείρησης 

για ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων και 

αξιόπιστη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο. 

Κάλυψη αναγκών σε τοπικό και διεθνές 
επίπεδο 
Προετοιμάστε τις οικονομικές σας καταστάσεις 

σε τοπικό νόμισμα, αλλά και σε άλλα για να 

ικανοποιήσετε τις ανάγκες αναφορών σας.
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Το Soft1 ERP παρέχει στις επιχειρήσεις παραγωγής την απαραίτητη λειτουργικότητα για να προδιαγράψουν ένα  ακριβές 
μοντέλο που θα ανταποκρίνεται με επιτυχία στις γρήγορα μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών τους και θα 
ενσωματώνει τις σχέσεις με προμηθευτές και τη συνεργασία με άλλα συστήματα.

ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Τεχνικές Προδιαγραφές Παραγωγής

Εντολές Παραγωγής

Δελτία Ανάλωσης & Παραγωγής

Δελτία Εργασίας

Παραστατικά Παραγωγής

Εσωλογιστική Κοστολόγηση Παραγωγής

Παρακολούθηση Συμπαραγωγών και Υποπροϊόντων

Πλήρης διαδικασία παρακολούθησης Φασόν (είδη σε 
τρίτους - υπεργολαβία)

Παρακολούθηση παραγωγής σε εξέλιξη

Παρακολούθηση ημιετοίμων και φάσεων παραγωγής

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

DATA SHEET
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
DATA SHEET

Πλούσια λειτουργικότητα

Πρωτοποριακή λειτουργία στο cloud

Λύσεις mobility για business καινοτομία

Εναλλακτικά μοντέλα διάθεσης 
(user licenses ή συνδρομητική υπηρεσία) 

Χαμηλό TCO (total cost of ownership)

Εύκολη υλοποίηση και μεγάλη επεκτασιμότητα

Ευελιξία στην προσαρμογή διαδικασιών

Ευκολία ολοκλήρωσης με άλλες εφαρμογές

Ποιοτικές υπηρεσίες 
από πιστοποιημένους συνεργάτες

Αποκτήστε το Soft1 ERP για μεγαλύτερη 
ευελιξία, μείωση λειτουργικού 
κόστους και αποδοτικότερες business 
διαδικασίες.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Δυνατότητα κοστολόγησης παραγωγής με ή και χωρίς τη 
χρήση αναλυτικής λογιστικής

Εύχρηστη δημιουργία αναλυτικών προδιαγραφών παραγωγής 
με δυνατότητα ομαδοποίησης των κοστολογικών στοιχείων, 
παρακολούθηση των συμπαραγωγών προϊόντων και των 
υποπροϊόντων

Δυνατότητα διαχείρισης εντολών παραγωγής μέσω 
μετασχηματισμών από το κύκλωμα των πωλήσεων προς το 
κύκλωμα της παραγωγής με δυνατότητα σταδιακής εκτέλεσης 
των επιθυμητών ποσοτήτων

Άμεση πληροφόρηση για τις απαιτήσεις αναλώσεων βάσει 
εντολών παραγωγής ή βάσει παραγγελιών, απαιτήσεις 
παραγωγής – ανάλωσης,  απαιτήσεις αναλώσεων ανά 
παραγόμενο

Αυτοματοποιημένη διαδικασία δημιουργίας προτάσεων 
παραγωγής μέσω του καθορισμού ελαχίστων και μεγίστων 
αποδεκτών υπολοίπων αποθήκης

Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής από τα κυκλώματα των 
αγορών, δαπανών, παγίων, μισθοδοσίας, καθώς και αυτόματη 
ενημέρωση της αναλυτικής λογιστικής μετά το πέρας της 
κοστολόγησης της περιόδου

Προσδιορισμός ενδεικτικού κόστους προδιαγραφών και 
ανανέωση αυτού με πραγματικά στοιχεία προηγούμενων 
κοστολογημένων περιόδων

Αυτοματισμοί που, μεταξύ άλλων, επιτρέπουν 
• Μετασχηματισμό παραστατικών παραγγελιών πελατών σε 

εντολές και παραστατικά παραγωγής
• Μετασχηματισμό εντολών παραγωγής σε παραστατικά 

παραγωγής 
• Δημιουργία παραστατικών παραγωγής από δελτία 

εργασίας
• Πρόταση παραγγελίας ή παραγωγής αναγκών και 

δημιουργία των απαραίτητων παραστατικών
• Δημιουργία παραστατικών παραγωγής από  παραστατικά 

προμηθευτή (Υπεργολαβία)

Κοστολόγηση ειδών που ταυτόχρονα παράγονται και 
αγοράζονται
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