
      Άρση όλων των περιορισμών (Hardware / Κόστος επένδυσης / Θέσεις Εργασίας / 
Φυσική Παρουσία).
      
      Απόλυτη ελευθερία στη πρόσβαση στα δεδομένα σας – Μέσω pc – tablet ανεξαρτήτως 
λειτουργικού συστήματος (windows, linux, mac).
     
       Βελτιωμένη εμπειρία χρήσης – Ευελιξία  μέσα από ένα σύγχρονο περιβάλλον.
      
      Νέα στάνταρ στην οργάνωση των καθημερινών λειτουργιών-Βελτίωση της ροής 
εργασιών.
       
      Ποιοτική εξυπηρέτηση, Γρήγορες συναλλαγές, Επαγγελματισμός επιπέδου.

Τί σημαίνει;

Για να είστε πάντα «εντός» της Επιχείρησής σας! 

Pegasus Web App ERP = 24/7/365     
Πρόσβαση από οπουδήποτε

Pegasus Web App ERP



To Pegasus Web App ERP είναι αυτό που αναζητώ για την Επιχείρησή μου 
- Προστιθέμενη Αξία από τη ΤΕΣΑΕ: 

Άμεση Έναρξη 
Λειτουργίας!

Μειωμένο  
Κόστος  
Αρχικής 
Επένδυσης!

Χωρίς χρονοβόρες 
διαδικασίες εγκατά-
στασης! Ελάχιστες 
απαιτήσεις  
εκπαίδευσης. 

Καμία απαίτηση σε 
hardware. 
- Μειώστε τα κόστη  
Συντήρησης και 
Αναβάθμισης του 
Εξοπλισμού!

Αμφίδρομη  
επικοινωνία με το 
Pegasus Hermes! 
Εταιρικό Site ή 
e-Shop σε μία  
ΕΝΙΑΙΑ πλατφόρμα!

Εισερχόμενα  
τηλέφωνα,  
Διαχείριση Πωλητών 
& Ραντεβού,  
Προσφορές &  
Καμπάνιες ! 

Διαχειριστείτε την 
Εταιρία μέσα από 
οποιαδήποτε συσκευή 
ή περιβάλλον!  
Pc, Tablet , Mobile  

Χωρίς Επινοικίαση  
- Για να έχετε  
πάντα πρόσβαση 
στα δεδομένα σας!

Εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία & η 
πλήρης εναρμόνιση με τις φορολογικές/
τεχνολογικές απαιτήσεις της σύγχρονης 
πραγματικότητας.

Η Επιχείρηση 
στο Web!

Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς!

Σύνδεση με το 
Site σας

Ενσωματωμένο 
Web CRM!

On line Updates!

Σε κάθε Επιχείρηση που αναζητά ένα σύγχρονο εργαλείο με καινοτόμα χαρακτηριστικά. Συνιστά 
μία ολοκληρωμένη Εφαρμογή Μηχανογράφησης για την Εμπορική Διαχείριση προσβάσιμη στους 
χρήστες μέσω οποιασδήποτε συσκευής. Είναι η απάντηση που πρέπει να δώσει ο Επιχειρηματίας 
του σήμερα για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις που διαμορφώνουν  το  αύριο. Διαμορφώνεται 
βάσει των απαιτήσεων του εκάστοτε Επιχειρηματικού Οργανισμού ώστε να εξελίσσεται μαζί του 
βάσει της δυναμικής και της δομής του. 

Σε ποιούς απευθύνεται;

Πελάτες

Οικονομική Διαχείριση

Δαπάνες

Web CRM

Προμηθευτές

Αποθήκη

Στατιστικά / Αναφορές

Πωλήσεις / Αγορές

Εισπράξεις / Πληρωμές

Παραγγελίες

Βασική έκδοση

 

Ενσωματωμένα  

Modules 



Λογιστική Παρακολούθηση  –  Η Εικόνα της Επιχείρησής σας είναι ξεκάθαρη & λεπτομερής. 
Αντλήστε τη πληροφορία που θέλετε.  

CRM – Διαχείριση όλων των Συναλλασσόμενων με την Επιχείρηση είτε αφορά σε Υποψήφιο 
Πελατολόγιο είτε σε Διαχείριση Πωλητών / Εξωτερικών Συνεργατών 

Στατιστικά/Αναφορές  – Περιέχεται πλήθος Αναφορών & Στατιστικών ανά Υποσύστημα 
αντικατοπτρίζοντας τους πιο γνωστούς KPI δείκτες.

      Αξιόγραφα – Καταχώρηση & Διαχείριση - Εξόφληση – Πινάκια 

      Πλήρης καταγραφή Στοιχείων επαφής – Λειτουργικότητα  Geodata για ορθή καταχώρηση των γεωγραφικών  
      στοιχείων 

      Εξαγωγή σε εκτυπώσεις, γραφήματα & ποικίλες μορφές αρχείων πχ Excel / CSV / ASCII / txt κτλ  

      Μαζικός Μετασχηματισμός – Παραστατικά Εσωτερικής Διακίνησης  - Παραστατικά Ανάλωσης / Παραγωγής

      Δυνατότητα έκδοσης Μηνιαίας Κατάστασης Φορολογικών Στοιχείων  

      Ημερολόγιο Χρήστη / Πωλητή  για καταχώρηση επικοινωνίας / ραντεβού – Αρχειοθέτηση προσφορών     
      –  Στατιστικά Ενεργειών  

      Το module π-Αναφορές σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τις δικές Αναφορές & Εκτυπώσεις  συνδυάζοντας  
      πίνακες & πεδία ώστε να αντλείτε τη πληροφορία που επιθυμείτε.  

      Δαπάνες Επιχείρησης για ολοκληρωμένη οικονομική εικόνα  

      Κατηγοριοποίηση σε απλή ή δενδροειδή μορφή (Κατηγορία Marketing/Target Group κτλ) 

      Εύρεση στοιχείων από όλους τους πίνακες της εφαρμογής – Καθορισμός των κριτηρίων αναζήτησης  

      Ενσωμάτωση Επιβαρύνσεων / Φόρων / Κρατήσεων

      Ενσωμάτωση Επιβαρύνσεων / Φόρων / Κρατήσεων

      Κύκλωμα Αποδείξεων για Εισπράξεις / Εκκρεμείς Πληρωμές & Αντιλογισμός 

      Διαχείριση Ταμείου επιχείρησης 

      Δυνατότητα Γέφυρας με τα πιο δημοφιλή Λογιστικά Προγράμματα της αγοράς

      Ενσωμάτωση διαδικασιών με τηλεφωνικό κέντρο  

      Δυνατότητα Μαζικής Εισαγωγής Δεδομένων από αρχεία πχ προμηθευτών  

      Δημιουργία & Διαχείριση προωθητικών ενεργειών  (Καμπάνιες)  -  Μαζικές αποστολές sms / email

Διαχείριση Πελατών Προμηθευτών  –  Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στοιχείων & Οικονομικών 
Συναλλαγών μέσα από ευέλικτο web interface που θα ικανοποιήσει και το πιο απαιτητικό χρήστη. 

Αποθήκη  – Οργανώστε την Αποθήκη σας χωρίς κανένα περιορισμό σε Είδη ή Αποθηκευτικούς Χώρους.

Παραστατικά  –  Πλήρης & Αξιόπιστη παρακολούθηση όλων των Οικονομικών Συναλλαγών με 
Πελάτες / Προμηθευτές. Αποτελεσματικός έλεγχος με ελάχιστα κλικ.

•   Απεριόριστοι Ειδικοί Τιμοκατάλογοι & τρεις Βασικοί – Υπολογισμός τιμών βάσει markup  
      –  Αυτόματη ενημέρωση από παραστατικά Προμηθευτών

     Απεριόριστοι Ειδικοί Τιμοκατάλογοι & τρεις Βασικοί – Υπολογισμός τιμών βάσει markup – Αυτόματη ενημέρωση  
     από παραστατικά Προμηθευτών

     Υπολογισμός Τιμών Πώλησης / Αγοράς αναλόγως του Τιμοκαταλόγου Πελάτη

     Ομαδοποίηση σε μορφή δέντρου μέχρι και τέσσερα επίπεδα - Πολλαπλοί Κωδικοί ανά Είδος &     
     Παρακολούθηση Barcode

     Τεχνικά Κείμενα – Συγκριτικά Χαρακτηριστικά ανά Είδος 

      Εμφάνιση τελευταίας τιμής Πώλησης / Αγοράς ανά Πελάτη/Προμηθευτή 

     Παρακολούθηση Υπολοίπων – Εκκρεμών Παραγγελιών  Πελατών / Προμηθευτών

     Πολλαπλές Μονάδες – Κοστολόγηση  Είδους – Υπολογισμός κόστους αποστολής (e-Shop) 

Ενσωματωμένες Δυνατότητες – Άρτια Υποσυστήματα: 

     Τεχνικά Κείμενα – Συγκριτικά Χαρακτηριστικά ανά Είδος 

     Ομαδοποίηση σε μορφή δέντρου μέχρι και τέσσερα επίπεδα - Πολλαπλοί Κωδικοί ανά Είδος & 
     Παρακολούθηση Barcode
     Παρακολούθηση Υπολοίπων – Εκκρεμών Παραγγελιών  Πελατών / Προμηθευτών 

     Πολλαπλές Μονάδες – Κοστολόγηση  Είδους – Υπολογισμός κόστους αποστολής (e-Shop) 



Διαμόρφωση Βήμα - Βήμα:  
Δημιουργήστε το δικό σας ERP 
Web App βασιζόμενοι στην  
ανάπτυξη της Επιχείρησής σας 
με τη προσθήκη module. Χτίστε 
το μηχανογραφικό σας σύστη-
μα βάσει των αναγκών που προ-
κύπτουν με ασφάλεια, δίχως να 
επηρεάζονται οι προσαρμογές 
που έχετε ήδη πραγματοποιήσει.

Αμφίδρομη 
επικοινωνία 
με το Pegasus 
e-Commerce! 
Αποκτήστε το δικό 
σας Ηλεκτρονικό 
Κατάστημα!

Για την Επιχείρηση 
Λιανικής με Ένδυ-
ση/Υπόδηση για 
ολοκληρωμένη 
παρακολούθηση 
ειδών  

Καταγραφή όλων 
των Εισερχόμενων 
τηλ/των & άμεση 
εμφάνιση  
καρτέλας 
πελάτη!

Διαχειρίσου τις 
Συμβάσεις σου με 
Ημερομηνία Λήξης, 
Περιοδική  
Τιμολόγηση κτλ

Στείλε το μήνυμα/
προσφορά σου σε 
αυτούς που θέλεις & 
ενημερώσου για το 
εάν το διάβασαν!

Παρακολούθησε 
τη πορεία ενός 
Serial από την  
αγοράς έως τη  
πώληση και το 
service

Απαραίτητο για να 
περνάς με μία  
κίνηση το αρχείο 
του Προμηθευτή 
σου & να ενημερώ-
νεται αυτόματα  
η Αποθήκη 

Δυνατότητα σύνδεσης 
με on premise (τοπική) 
εγκατάσταση για τη 
Διαχείριση της Λιανι-
κής Πώλησης & της 
Εντατικής Λιανικής

Σύνδεση με 
e-Shop!  

Χρώμα/
Μέγεθος

Σύνδεση με 
Τηλ/κο Κέντρο 

Συμβάσεις

Mass  
email / sms 

Serial Number

Μαζική 
Εισαγωγή  
Αρχείων  

Εντατική  
Λιανική O� line 
λειτουργία 

Θέλω περισσότερα:

Τηλέφωνο: 210 2241 081
Site: www.dlgcom.gr
E-mail: info@dlgcom.gr
Διεύθυνση: Βορείου Ηπείρου 45, 
Μαρούσι 151 25, Αθήνα


