
•	 Ορισμός	Ειδικών	Χρεώσεων	(Αναμονή,	Παράδοση	Σάββατο,	Ειδική	Μεταχείριση	κ.ο.κ)!

•	 Καταχώρηση	νέας	Εργασίας	με	ένα	κλικ	–	Ενημέρωση	στοιχείων	Voucher	σε	χρόνο	μηδέν!

•	 Παραμετρικός	ορισμός	Τιμοκαταλόγου	ανά	Ζώνη	&	Είδος	–	Τήρηση	Ειδικής	τιμολογιακής	ανά	Πελάτη!

•	 Αναλυτικό	κύκλωμα	Διαχείρισης	Αντικαταβολών	–	Μαζική	Διαχείριση	/	Ενημέρωση	Παραλαβών	&	Παραδόσεων!

•	 Μαζική	Ανάθεση	σε	Όχημα	&	Καθορισμός	Δρομολογίου	με	τη	χρήση	barcode	scanner!

•	 Μαζική	Αλλαγή	Κατάστασης	Αποστολής	–	Αυτόματη	ενημέρωση	του	Πελάτη	με	email/sms	!

•	 Αναλυτικό	Ιστορικό	Αποστολών	&	Αλλαγών	κατάστασης	αποστολής!

•	 Μαζική	Τιμολόγηση	Αποστολών	–	Πλήρης	Οικονομική	Διαχείριση	καρτέλας	Πελάτη	!

•	 Δυνατότητα	προεκτύπωσης	Voucher	–	Εκτύπωση	Voucher	σε	πολλαπλά	είδη	φόρμας!

•	 Αποθήκευση	Ηλεκτρονικής	Υπογραφή	Αποστολέα/Παραλήπτη	μέσα	στη	καρτέλα	του!

•	 Στατιστικά	–	Αναφορές	&	Εκτυπώσεις	για	έλεγχο	των	δραστηριοτήτων	Courier!	

•	 Μαζική	Εισαγωγή	Παραληπτών	–	Μαζική	Εισαγωγή	Εργασιών		μέσα	από	αρχείο	για	εξοικονόμηση	χρόνου!

•	 Πλήρης	Εμπορική	Διαχείριση	για	ολοκληρωμένη	παρακολούθηση	της	Επιχείρησης		
(Δαπάνες	–	Προγραμματισμός	Εισπράξεων	/	Οφειλών	-	Προμηθευτές	–	Αποθήκη	κ.α.)!

Pegasus  
ERP Courier   

•	 Να	διευρύνετε	το	Πελατολόγιό	σας		προσφέροντας	υψηλού	επιπέδου	υπηρεσίες	ισάξιες	των	καθιερωμένων	
αλυσίδων	του	χώρου.

•	 Να	μειώσετε	τα	Λειτουργικά	 Έξοδα	της	επιχείρησης	καταργώντας	τα	χειρόγραφα	παραστατικά	&		τις	χρονοβόρες	
διαδικασίες.

•	 Να	προσφέρετε	στους	εργαζόμενους	τη	δυνατότητα	να	είναι	πιο	αποδοτικοί	ολοκληρώνοντας	μεγαλύτερο	όγκο	
εργασιών	σε	λιγότερο	χρόνο.

•	 Να	οργανώσετε	τη	καθημερινότητα	αποφεύγοντας	τα	λάθη	&	δημιουργώντας	τις	προϋποθέσεις	για	ένα	πιστό	
πελατολόγιο	

Σας προσφέρουμε ένα Εργαλείο που θα σας βοηθήσει ώστε: 

Αυτοματοποίηση Διαδικασιών με το  Pegasus Courier ERP 
– Πώς πετυχαίνουμε το στόχο σας;

Ανακαλύψτε την Ολοκληρωμένη Λύση Pegasus Courier 
– Θα σας εκπλήξουν οι απίστευτες δυνατότητες ! 

Αναβαθμίζουμε την Επιχείρησή σας!

Η επιλογή ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ για τη Μηχανογράφηση των 
Επιχειρήσεων Ταχυμεταφορών. 

Θέτουμε νέα πρότυπα λειτουργίας και οργάνωσης με καινο-
τόμα εργαλεία που απογειώνουν το επίπεδο υπηρεσιών που 
προσφέρετε! Αξιοποιούμε τη δυναμική σας & παρέχουμε ένα 
εργαλείο αιχμής στα πρότυπα των μεγαλύτερων αλυσίδων του 
χώρου!



• Αποκτήστε ένα Σύγχρονο,  Πολυγλωσσικό  & Δυναμικό site Εταιρικής  Παρουσίασης!  Δημιουργήστε μία σωστή 
προβολή της Εταιρίας  σας  με εργαλεία  αιχμής!

• Άμεση σύνδεση Πελατών στο site σας  για Καταχώρηση  – Διαχείριση – Παρακολούθηση της πορείας  των αποστολών 
τους από το χώρο τους!

• Καταχώρηση  & Αναζήτηση Voucher απευθείας  από το χρήστη & Αυτόματη ενημέρωση της Reception  μέσα από το 
τοπικό Pegasus  ERP  σας!

• Αυτόματος Υπολογισμός  Κόστους  Αποστολής βάσει γενικού τιμοκαταλόγου, Ειδικών  Χρεώσεων  ή Ειδικού  
Τιμοκαταλόγου Πελάτη!

• Προβολή Οικονομικής  Καρτέλας  Πελάτη για έλεγχο  Χρεώσεων  / Υπολοίπου- Online Εκτύπωση Παραστατικών – 
Online Πληρωμή!

• Μαζική Εισαγωγή  & Εκτύπωση Voucher – Αυτόματη επιλογή στοιχείων Αποστολέα Παραλήπτη! Παρακολούθηση 
Αντικαταβολών!

•  Λειτουργία – Συγχρονισμός  με web app όταν γίνει σύνδεση 
internet!

Αξιοποιήστε όλες τις δυνατότητες του Web προσφέροντας μοναδικά  
προνόμια στους Πελάτες σας! Η Καινοτομία που θα αυξήσει 

τη Κερδοφορία της Επιχείρησής σας!

• Ο οδηγός  βλέπει όλα τα στοιχεία των Voucher του Δρομολογίου του!
• Ενημερώνει  με ένα κλικ την αλλαγή κατάστασης κάθε αποστολής!
• Με μία κίνηση προβάλλει την Οθόνη για την υπογραφή του 

Αποστολέα / Παραλήπτη!
• Αυτόματη ενημέρωση του site σας  για το νέο status  των Αποστολών!

• Απλή & Εύχρηστη εφαρμογή για κάθε οδηγό! Χωρίς  
απαιτήσεις εκπαίδευσης  ή ακριβού hardware!

Tο Pegasus Courier συνδυάζει τη μοναδική Mobile App που μπορεί να εγκατα -
σταθεί σε οποιοδήποτε android κινητό που έχει ο κάθε οδηγός σας !

Αποκτήστε την Ολοκληρωμένη Λύση Pegasus Courier! Δείτε την Επιχείρησή σας 
να απογειώνεται!

Pegasus 
e-Courier   
Web App 
Courier Mobile App

Μείωση Λειτουργικού Κόστους   σε βασικούς  
τομείς (Εργατοώρες  εργαζόμενου/Τηλεφωνικές  
κλήσεις  / Όγκος  αναλωσίμων & χαρτιού)

Δημιουργία μίας νέας  Εταιρικής  Εικόνας  στους Πελάτες  σας  που 
αποπνέει Εμπιστοσύνη & Αξιοπιστία.
Δώστε κίνητρα σε Νέες  Συνεργασίες  επιδεικνύοντας  μια Καινοτόμο 
Λύση που θα τους ελαφρύνει  από τη χειροκίνητη συμπλήρωση 
Voucher!

Πόσο εύκολα & άμεσα θα κεφαλαιοποιήσετε την επένδυση σας; 
Πόσο κερδισμένοι θα είστε;

Site: www.dlgcom.gr
E-mail: info@dlgcom.gr
Διεύθυνση: Βορείου Ηπείρου 45, 
Μαρούσι 151 25, Αθήνα

Τηλέφωνο: 211 8500 323




