


Σχετικά με εμάς

Η Dual Logicom δραστηριοποιείται στον 
χώρο της πληροφορικής, προσφέροντας 

ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, 
υπηρεσιών πληροφορικής και web

• Η Dual Logicom δραστηριοποιείται στον χώρο της 
πληροφορικής, προσφέροντας ολοκληρωμένες 
λύσεις μηχανογράφησης, υπηρεσιών πληροφορικής 
και web εφαρμογών από το 2004.

• Η στρατηγική επιλογή συνεργασίας μας με την 
εταιρεία TESAE ATE, μας δίνει την δυνατότητα να 
προσφέρουμε λύσεις που ανταποκρίνονται σε κάθε 
επιχείρηση
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Σκοπός μας

να συμβάλουμε στην κατάλληλη προετοιμασία των 
επιχειρήσεων ώστε να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις 
και τα σύγχρονα δεδομένα του ηλεκτρονικού επιχειρησιακού 
περιβάλλοντος.

• Ο συνδυασμός της υψηλής τεχνολογίας, με την 
τεχνογνωσία και την εμπειρία των στελεχών μας, η 
επαγγελματική μας συνέπεια, η συνεχής 
προσπάθεια για την εξέλιξη των λύσεων που 
παρέχουμε, αποτελούν εγγύηση για την αξιοπιστία 
του τελικού αποτελέσματος.

Είμαστε πάντα δίπλα μας 3



Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Πληροφορικής με στόχευση την Επιχείρηση
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ERP -Λύσεις διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων
Λύσεις διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP), οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στην επιχείρηση να 
εκσυγχρονίσει τον τρόπο λειτουργίας της

• Μηχανογράφηση

• Εμπορική-Λογιστική Διαχείριση 

• C.R.M.  (Customer Relationship Management)

• Συστήματα Φορητής Παραγγελιοληψίας & 
Τιμολόγησης

• Ολοκληρωμένες Λύσεις ΕΑΦΔΣΣ

• Σύνδεση με το MyData

Πάνω από 500 επιτυχημένες εγκαταστάσεις Pegasus ERP & WebApp 5



Έτοιμες Λύσεις

Custom παραμετροποιήσεις ανά πελάτη

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ TESAE GROUP | www.tesae.gr 6



ERP -Λύσεις διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων
Η επιτυχία βρίσκεται στην εξειδίκευση! Σε όποιο επιχειρηματικό κλάδο κι αν ανήκετε υπάρχει μια εφαρμογή 
Τεχνολογίας Pegasus ειδικά φτιαγμένη για σας!!

• Εμπορικές Επιχειρήσεις

• Καταστήματα Λιανικής (Retail)

• Βιβλοπωλία – Χαρτικά

• Courier - Μεταφορικές Εταιρίες

• Γεωργικές επιχειρήσεις - Ελαιοτριβεία

• Ξενοδοχειακές Μονάδες

• Συνεργεία - Parking – Λιπαντήρια

• Γυμναστήρια - Κέντρα Αισθητικής

• Πρατήρια Υγρών Καυσίμων

• Σύλλογοι, Σωματεία, Ενώσεις

• Χώροι Εστίασης (Καφετέριες , Bar, Delivery)

• Κοινόχρηστα

• Στεγνοκαθαριστήρια και πολλά άλλα

Αναλυτικό και πλήρες Portfolio εγκαταστάσεων μπορείτε να δείτε με κλικ εδώ 7

https://www.dlgcom.gr/sitemap/i-eteria-mas/portfolio-egkatastaseon-erp/webapp.html


E-SHOP / B2C & B2B -Λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου
Ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίουl λιανικής b2c, e-shop & χονδρικής b2b.

• Αμφίδρομη διασύνδεση εφαρμογής ηλεκτρονικού 
εμπορίου με την εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης 
της επιχείρησης

• Διαχείριση των ειδών από μία βάση δεδομένων

• Άμεση εισαγωγή των παραγγελιών στην εφαρμογή 
εμπορικής διαχείρισης

• Συγχρονισμός βάσης δεδομένων και κινήσεων 
(διαθεσιμότητα προϊόντων, status παραγγελίας, 
καρτέλες πελατών κλπ)

• Portal, CMS (Δυναμικά sites) , Flash Design web sites, 
Static websites 

Πάνω από 500 επιτυχημένες εγκαταστάσεις Pegasus ERP & WebApp 8



Business Intelligent – MS PowerBI
Μετατρέψτε Real Time τα δεδομένα σας σε επιχειρηματική πληροφορια!

Το Microsoft Power BI είναι μια συλλογή εργαλείων 
επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence) για 
άμεσα διαθέσιμες απεικονίσεις των δεδομένων σας

• Σας επιτρέπει να αξιοποιήστε τα επιχειρηματικά 
δεδομένα σας, από οποιαδήποτε πηγή και αν 
προέρχονται, δημιουργώντας διαδραστικές
απεικονίσεις και αναφορές

• Σας παρέχει μια ευρία εικόνα της επιχείρησής σας με 
τις πιο σημαντικές μετρήσεις συγκεντρωμένες σε 
ένα σημείο, ενημερωμένες σε πραγματικό χρόνο και 
διαθέσιμες σε όλες τις συσκευές

• Σας επιτρέπει να συνδέσετε εύκολα τις προελεύσεις 
δεδομένων σας, να απεικονίσετε και να 
ανακαλύψετε τα σημαντικά στοιχεία και να τα 
μοιραστείτε με όσα άτομα θέλετε

Επιχειρηματική ευφυΐα σε πραγματικό χρόνο (Real time Business Intelligence) 9



Digital Marketing

• Google Ad words

• SEO (Search Engine Customization)

• Social Media Marketing (Facebook, Twitter) 

• E-mail Marketing

• SMS Marketing

• Viber Marketing

Για όλες τις ανάγκες σας στο Marketing 10



ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΜΕΣΩ INTERNET ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τηλεφωνικό κέντρο στο Cloud χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς

• Το VoIP (Voice over Internet Protocol) είναι η πλέον 
σύγχρονη μέθοδος τηλεφωνικής επικοινωνίας. 

• Η διαφορά με τη παραδοσιακή τηλεφωνία είναι ότι 
η μετάδοση της φωνής επιτυγχάνεται μέσω του 
Internet, χωρίς να υπάρχει γεωγραφικός 
περιορισμός στη χρήση της.

• Λειτουργεί μέσω Internet, με Τηλεφωνικές συσκευές 
VoIp, στο App του κινητού σας, στον Υπολογιστή 
σας ή στο Table.

Περισσότερα στο https://dual-voip.gr/

Πάρτε μαζί σας το τηλεφωνικό σας κέντρο 11

https://dual-voip.gr/


Συνεργάτες

Για όλες τις ανάγκες σας στο Web 12



Διάγραμμα Κυκλώματος – Διασυνδέσεις Συστημάτων 13

Pegasus ERP Pegasus Cloud ERP

Γέφυρα με 
Λογιστή

E-SHOP / B2C & B2B



Βορείου Ηπείρου 45
Μαρούσι

151 25, Αθήνα
Στην διάθεσή σας

Σας περιμένουμε 14



Ευχαριστούμε

Dual Logicom

211 8500 323

info@dlgcom.gr

www.dlgcom.gr
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