
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 αγορών και διακίνησης
Ορίστε τους κανόνες που θέλετε να ισχύουν για 
τις εμπορικές συμφωνίες τιμών, την πιστωτική 
πολιτική βάσει στόχων και την έγκαιρη παράδοση 
των προϊόντων.

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.

ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Διαχείριση Αποθεμάτων

Αγορές και Παραγγελιοδοσία

Αγορές Υπηρεσιών

Τιμολογιακές Πολιτικές

Διαχείριση πιστωτικών πολιτικών και ελέγχων

Έλεγχος πιστωτικών έκπτωσης βάσει σεναρίων συμφωνίας

Παρακολούθηση Εργαζομένων & Αγοραστών

Διαχείριση Εγκρίσεων

Διαχείριση Έργων

Κοστολόγηση Αποθεμάτων

Διαχείριση φακέλου εισαγωγών και κοστολόγηση εισαγωγών
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To Soft1 ERP διαθέτει πλούσια λειτουργικότητα για την αποτελεσματική  διαχείριση διαδικασιών που εξυπηρετούν την 
αλυσίδα εφοδιασμού της επιχείρησης  σας. Επιτρέπει την πλήρη εποπτεία αποθεμάτων και αξιοποιεί όλες τις διαθέσιμες 
πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία. Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης σας, το Soft1 σας παρέχει την ευελιξία 
που χρειάζεστε για να προσαρμόζεστε γρήγορα και οικονομικά στις αλλαγές της αγοράς.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

DATA SHEET
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

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
Πλήρως οριζόμενοι και ομοιογενείς κανόνες συμπεριφοράς 
και απεικόνισης για κάθε παραστατικό που εξυπηρετεί την 
κάθε συνθήκη

Σχεδίαση κανόνων τιμολογιακής και πιστωτικής πολιτικής 
με ανοιχτό πολυδιάστατο μοντέλο που καλύπτει και τις πιο 
δύσκολες απαιτήσεις

Σχεδιασμός συμφωνίας έκδοσης πιστωτικών βασισμένος σε 
ανοιχτό και πλήρως παραμετρικό, πολυδιάστατο μοντέλο

Πλήρης διαχείριση αναμενομένων και δεσμευμένων με 
δυνατότητα ορισμού διαμόρφωσης υπολοίπου βάσει  
παραμετροποίησης

Κάλυψη ιδιαιτεροτήτων ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης 
(3 επίπεδα χαρακτηριστικών για εξυπηρέτηση αναγκών 
Χρώματος  – Μεγέθους, Θέσεις Αποθήκευσης, Παρτίδες, 
Serial Number, Δρομολόγια και Τρόποι Αποστολής, Πολλαπλά 
Barcode, Τρόποι Πληρωμής και Διακανονισμοί, Σύνθεση – 
Αποσύνθεση Ειδών κλπ. 

Ισχυρό σύστημα αποτίμησης κόστους αποθήκης με όλες τις 
διεθνώς αποδεκτές τιμές κόστους (FIFO, LIFO, Μέση τιμή 
κόστους κλπ.) και συνολικά επτά (7) διαφορετικές τιμές 
αποτίμησης

Με το σύστημα διαχείρισης των ελλείψεων που αφορά το 
minimum stock, τις ανάγκες των παραγγελιών της παραγωγής 
και όλα αυτά συνδυαστικά με το Budgeting σύστημα, μπορεί 
να καταλήξει σε προτάσεις παραγγελίας που βοηθούν την 
επιχείρηση να εξυπηρετήσει έγκυρα και έγκαιρα τις ανάγκες 
της

Συνεργασία οριζόντια και αυτοματοποιημένα με όλες τις 
επιμέρους λειτουργικές ενότητες του Soft1 ERP(CRM, 
Budgeting, Οικονομική Διαχείριση, Πωλήσεις, Παραγωγή, 
Αποθήκη)

Πλούσιες σε βάθος και έτοιμες αναφορές που αφορούν σε 
οποιοδήποτε μέγεθος και τρόπο απεικόνισης δεδομένων 
(φορολογικές υποχρεώσεις, ενημερωτικές και στατιστικές 
αναφορές, Business Intelligence σενάρια που κάνουν 
αναλύσεις, αγοραστική συμπεριφορά των πελατών)
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