
ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Πρόσβαση από παντού
Αποκτήστε ασφαλή και αξιόπιστη πρόσβαση 
στην διαχείριση διαδικασιών πωλήσεων χωρίς 
περιορισμούς, με τις μοναδικές δυνατότητες που 
προσφέρει η λειτουργία του Soft1 ERP στο cloud!   

Ευελιξία λειτουργιών
Προσαρμόστε εύκολα τις διαδικασίες πωλήσεων 
για κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της 
επιχείρησης, θέτοντας τους δικούς σας κανόνες για 
τιμολογιακές πολιτικές, πιστωτικές πολιτικές και 
εγκρίσεις.

Καλύτερες και πιο γρήγορες 
αποφάσεις 
Αξιοποιείστε τα ισχυρά εργαλεία ΒΙ και Reporting 
που διαθέτει το λογισμικό Soft1 και ενισχύστε τις 
δυνατότητες για γρήγορη και ενημερωμένη λήψη 
αποφάσεων.

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο
Δώστε τη δυνατότητα στα στελέχη της επιχείρησης 
για ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων και 
αξιόπιστη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

Multilanguage, Multicurrency, 
Multi-organization
Υποστηρίξτε με αποτελεσματικό τρόπο τις ανάγκες 
πωλήσεων  που απαιτούν τη χρήση διαφορετικών 
γλωσσών, νομισμάτων και εταιρικών δομών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Πωλήσεις και Παραγγελιοληψία

Πωλήσεις Υπηρεσιών 

Τιμολογιακές Πολιτικές

Διαχείριση πιστωτικών πολιτικών και ελέγχων

Έκδοση  πιστωτικών έκπτωσης βάσει σεναρίων συμφωνίας

Παρακολούθηση Εργαζομένων (Πωλητών – Εισπρακτόρων)

Διαχείριση Εγκρίσεων

Διαχείριση Έργων

Εσωλογιστική (Εμπορική) Κοστολόγηση

Διαχείριση φακέλου εξαγωγών και κοστολόγηση εξαγωγών

Εγκαταστάσεις – Συμβάσεις

Ξένο νόμισμα

Loyalty Schemes
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Το υποσύστημα Πωλήσεων του λογισμικού Soft1 απευθύνεται σε κάθε είδους επιχείρηση και επιτρέπει τη βελτιστοποίηση 
των διαδικασιών που αφορούν σε ενέργειες πωλήσεων. Οι διευρυμένες δυνατότητες αυτοματοποίησης εργασιών και η 
ευελιξία στη προσαρμογή λειτουργιών με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που υπάρχουν, οδηγούν σε αυξημένες πωλήσεις, 
χαμηλότερο κόστος πώλησης και πιο κερδοφόρες σχέσεις με πελάτες.   

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
DATA SHEET
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
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.

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

Δημιουργία σεναρίων εγκρίσεων με δυνατότητα σχεδιασμού 
ροής εργασιών

Σχεδιασμός συμφωνίας έκδοσης πιστωτικών που βασίζεται σε 
ανοικτό και πλήρως παραμετρικό, πολυδιάστατο μοντέλο

Δυνατότητα ορισμού κανόνων ροών δεδομένων και εργασιών, 
τόσο για τη συμπεριφορά των παραστατικών όσο και την 
απεικόνιση των αποτελεσμάτων με στόχο την κάλυψη ειδικών 
απαιτήσεων

Έτοιμα σενάρια μεταφορών δεδομένων μεταξύ εταιριών για 
ενδοεταιρικές συναλλαγές, με  σενάρια μετασχηματισμών από 
τις πωλήσεις στις αγορές

Εμπορική κοστολόγηση που περιλαμβάνει και προβλέψεις 
ατιμολόγητων ποσοτήτων για όποια μέθοδο αποτίμησης 
ακολουθεί η επιχείρηση

Πλήρης διαχείριση αναμενομένων / δεσμευμένων, με 
δυνατότητα ορισμού διαμόρφωσης υπολοίπου βάσει 
παραμετροποίησης

Ισχυρό σύστημα loyalty, bonus cards, δωροεπιταγών

Κάλυψη ιδιαιτεροτήτων ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης, 
όπως Χρώμα-Μέγεθος, Παρτίδες, Serial Numbers, Δρομολόγια 
και τρόποι αποστολής, πολλαπλά Barcodes, Τρόποι Πληρωμής 
και Διακανονισμοί, Σύνθεση – Αποσύνθεση ειδών κλπ.

Δυνατότητα διαχείρισης back order σε πολλαπλά επίπεδα

Συνεργασία με το σύστημα Soft1 Mobile παραγγελιοληψίας 
και τιμολόγησης επί αυτοκινήτου

Συνεργασία οριζόντια και αυτοματοποιημένα με όλες τις 
επιμέρους οντότητες του Soft1 ERP (CRM, Προϋπολογισμός, 
Χρηματοοικονομικά, Αγορές, Παραγωγή, Αποθήκη)

Παροχή πληθώρας και πλούσιων σε βάθος αναφορών που 
αφορούν σε οποιοδήποτε μέγεθος και τρόπο απεικόνισης 
δεδομένων (π.χ. από τις φορολογικές υποχρεώσεις και  τις 
ενημερωτικές / στατιστικές αναφορές έως τα BΙ σενάρια που 
κάνουν πολυεπίπεδες αναλύσεις πωλήσεων και χαρτογραφούν 
την αγοραστική συμπεριφορά πελατών)
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