Pegasus Oil ERP Start Up

Pegasus Oil ERP Start Up - η πλέον Εξειδικευμένη
Εφαρμογή για τα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων με πλήθος
ενεργών εγκαταστάσεων στην Ελληνική αγορά!

Η 1η επιλογή του Επιχειρηματία!
Πλήθος Ενεργών Εγκαταστάσεων σε όλη την Ελλάδα
Πανελλήνιο Δίκτυο Συνεργατών για την ΑΜΕΣΗ υποστήριξή σας
Εμπειρία μηχανογράφησης από το 1998, και συνεχίζουμε δυναμικά
Γιατί ξεχωρίζει το Pegasus Oil ERP?
•

Αυτόματη επικοινωνία με συστήματα Εισροών-Εκροών για τον άμεσο μετασχηματισμό των Αποδείξεων
Λιανικής σε άλλο Παραστατικό

•

Δυνατότητα προσυμφωνημένων Τιμών ανά Πελάτη – Ειδικοί Τιμοκατάλογοι (Δήμοι, Δημόσιες Υπηρεσίες,
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κτλ)

•

Μαζικός μετασχηματισμός σε Συγκεντρωτικό Τιμολόγιο των Δελτίων Αποστολής σε τρεις κινήσεις

•

Διαχείριση πετρελαίου Θέρμανσης – Διακίνηση με Βυτίο – Τιμολόγηση επί Αυτοκινήτου – Αυτόματη δημιουργία
αρχείου για το σύστημα Ήφαιστος

•

Εντατική Λιανική σε touch περιβάλλον για τη κάλυψη της Μικρής Αγοράς – Άμεση Πώληση με τη χρήση bardcode

•

Παρακολούθηση Εισπράξεων – Βάρδιες Χρηστών για τη παρακολούθηση του ταμείου της Επιχείρησής σας

•

Δυνατότητα Loyalty για την επιβράβευση πελατών με τη διαχείριση πόντων – Εκπτωτικά κουπόνια βάσει των
συναλλαγών που πραγματοποιούνται

•

Διασύνδεση Υποκαταστημάτων – Προνομιακή Τιμολογιακή Πολιτική πολλαπλών εγκαταστάσεων υπό το ίδιο ΑΦΜ

Ευέλικτη χρήση με κουμπιά (buttons) – Γρήγορη εξοικείωση
του αρχάριου χρήστη στο πρώτο 10λεπτο χρήσης!

Οργανώστε την Επιχείρησή σας από τη Τιμολόγηση μέχρι τη Λιανική Πώληση και το Πλυντήριο χωρίς επιπλέον κόστος ανά χρήστη!
Αξιοποιήστε την Εμπορική Διαχείριση Pegasus ERP για τη λογιστική & οικονομική εικόνα του Πρατηρίου σας –
Προμηθευτές/Αγορές/Πελάτες/Πωλήσεις/Πολλαπλές Αποθήκες/Δαπάνες/Προγραμματισμός Εισπράξεων – Πληρωμών!
Εξαιρετική διεπαφή με Excel για Εισαγωγή/Εξαγωγή Αρχείων - Εκτυπώσεων – Αναφορών / Σύνδεση με pdf printer για e-Invoice –
Καλύπτει κάθε ανάγκη & απαίτηση!
Αναβαθμίστε τις Υπηρεσίες σας & Διεκδικήστε νέο πελατολόγιο με το ενσωματωμένο CRM – Προσφορές /sms /email για να είστε
σε επαφή με τους πελάτες σας!
Ικανοποιήστε κάθε απαίτηση του Λογιστή & διευκολύνετε την εργασία του, αξιοποιώντας το διαθέσιμο module Γέφυρες Λογιστικής
- Δυνατότητα επικοινωνίας με τις πιο γνωστές Λογιστικές Εφαρμογές!
Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον module για πληρέστερη διαχείριση όλων των εργασιών της Επιχείρησής π.χ. Κοινόχρηστα (εάν
πραγματοποιείτε Διαχείριση Κτιρίων), Retail για το mini market κτλ!
Συμβατότητα χωρίς περιορισμούς στο hardware (Ταμειακά / Φορολογικούς / Θερμικούς Εκτυπωτές ) – Ελάχιστη απαίτηση για την
ορθή εγκατάσταση 2GB RAM!

Βγείτε Κερδισμένοι με Pegasus Oil ERP
Προσφέρει :
Διευκόλυνση της καθημερινής ροής των εργασιών
Βελτίωση της παροχής υπηρεσίας
Καλύτερη εικόνα της επιχείρησης στους πελάτες
Έλεγχο του προσωπικού & της καθημερινής λειτουργίας
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