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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΤΕΣΑΕ ιδρύθηκε το 1984 µε σκοπό την Ανάπτυξη, Διάθεση και Υποστήριξη
εξειδικευµένων εφαρµογών Ελεύθερου Κώδικα και Ανοιχτής Τεχνολογίας στην Αγορά.
Θέλοντας να παρέχει Πλήρεις και Ολοκληρωµένες Λύσεις στο δίκτυο διανοµής των
προϊόντων της ανάπτυξε τρείς Επιχειρηµατικές Μονάδες

Λογισµικά:
Ολοκληρωµένες λύσεις λογισµικών για πλήρη
τοπική και διαδικτυακή Μηχανογράφηση κάθε
είδους και µεγέθους επιχείρησης. Εξειδικευµένες
λύσεις για 30 διαφορετικούς κλάδους της αγοράς
2.
Διαδικτυακές
Φιλοξενίες:
Ονοµάτων για τους επικρατέστερους προορισµούς,
χώρων µε δυο ιδιόκτητα µηχανογραφικά κέντρα
παρέχοντας: Τυποποιηµένα πακέτα φιλοξενίας, ISP
(Internet
Service Provider), φιλοξενίες SAAS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ MULTI USER

• Ο παρών τιµοκατάλογος καταργεί
κάθε προηγούµενο
• Ο τιµοκατάλογος µπορεί να αλλάξει
οποιαδήποτε
στιγµή
χωρίς
προειδοποίηση
• Οι αναγραφόµενες τιµές είναι
Λιανικής και δεν περιέχουν Φ.Π.Α
• Όλοι οι Συνεργάτες µας από το
1999 διαθέτουν ασφαλή πρόσβαση
στο
σύστημα Phaethon της
ΤΕΣΑΕ, για να πληροφορούνται
για τον τιµοκατάλογό τους και τις
τρέχουσες Ανακοινώσεις.

Οι εφαρµογές της Τεχνολογίας Πήγασος ΔΕΝ
έχουνε κανένα περιορισµό σε Θέσεις
Εργασίας (Τερµατικό). Η κάθε εγκατάσταση
επιβαρύνεται µε το Ετήσιο Συµβόλαιο
Τεχνικής Στήριξης το οποίο ξεκινάει από την
ενεργοποίηση της εφαρµογής έως και 12
µήνες µετά. Το ελάχιστο κόστος του Ετήσιου
Συµβολαίου
Τεχνικής
Στήριξης
είναι
σύµφωνο µε την έκδοση του Λογισµικού
όπως
στην
ΤιµοΛογική
της
ΤΕΣΑΕ.
(http://www.tesae.gr)
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ (ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΦΜ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Οι Πελάτες πολλαπλών εγκαταστάσεων

Οι Πελάτες που επιθυµούν να αποσύρουν

εφαρµογών Τεχνολογίας Πήγασος, επειδή

την

έχουν αποκτήσει το δικαίωµα χρήσης της

Παραγωγών και να την αντικαταστήσουν

τεχνολογίας από την πρώτη εγκατάστασή

µε εφαρµογή της Τεχνολογίας Πήγασος,

τους στο ΑΦΜ τους, για τη δεύτερη και τις

έχουν έκπτωση - 50%

υπόλοιπες εγκαταστάσεις επιβαρύνονται

τιµής της Άδειας Χρήσης του λογισμικού

µόνο το κόστος της Ετήσιας Σύµβαση

Pegasus Basic ERP.

παλιά

τους

εφαρµογή

άλλων

επί της αρχικής

Τεχνικής Στήριξης ανά εγκατάσταση στο
ίδιο ΑΦΜ. Όλες οι εγκαταστάσεις είναι για
απεριόριστο πλήθος χρηστών χωρίς καµία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ

επιπλέον επιβάρυνση και αφορούν τις
ίδιες εκδόσεις.

Οι Επιχειρηµατικοί Οργανισµοί οι όποιοι
έχουν αποκτήσει την Άδεια χρήσης της
Τεχνολογίας Πήγασος έχουν το δικαίωµα

να αναβαθµίσουν το λογισµικό τους σε
επόµενες εκδόσεις µε µοναδικό κόστος
την διαφορά
Χρήσης

και

των εκδόσεων (Αδείας
ΕΣΤΕΣ).

Απαραίτητη

προϋπόθεση να υπάρχει ενεργό Ετήσιο
Συµβόλαιο Τεχνικής Στήριξης (ΕΣΤΕΣ).

5

Κάντε το πρώτο βήμα…αξίζει !!!

Pegasus μ-Elite MySQL
Kωδικός:

Πρόγραμμα:

PT.08.01.00

ΓΕΝΙΚΑ:

250 €

ΕΣΤΕΣ:

140 €

Τo Pegasus μElite αποτελεί την ιδανικότερη επιλογή για μικρές Εμπορικές Επιχειρήσεις
• Αυτόματη επικοινωνία με τα πιο Δημοφιλή Ταμειακά Συστήματα της αγοράς.
• Απεριόριστος αριθμός χρηστών (multi users)
•Pegasus Form Designer, για να φτιάχνετε τις φόρμες παραστατικών σας όπως ακριβώς
επιθυμείτε
• Σύνδεση με ταμειακές για αυτόματη έκδοση αποδείξεων
• Αυτόματη επικοινωνία με Barcode scanners , ζυγιστικά και εκτυπωτές
• Δυνατότητα αναβάθμισης στις επόμενες 5 μεγαλύτερες εφαρμογές
• Εύκολο και ταχύτατο στην χρήση
• Ασφαλής Μεταφορά Δεδομένων από άλλα Εμπορικά Προγράμματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Αποτελεί το πρώτο βήμα για την μηχανογράφηση και παντοτινό συνεργάτη στην πορεία
της επιχείρησής σας:
ΠΕΛΑΤΕΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
• Αναλυτική καταχώρηση και διαχείριση των πελατών/ προμηθευτών σας (Τιμολογική,
Παραστατικά, Οικονομική Κίνηση, Υποκαταστήματα, Στόχοι, Τζίρος, Πιστωτικό Όριο)
• Δυνατότητα καθορισμού ειδικών τιμοκαταλόγων πελατών/ προμηθευτών ανά είδος ή
ομάδα ειδών (ειδικές εκπτώσεις)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ ΑΓΟΡΕΣ
• Πλήρες κύκλωμα παραστατικών - Μετασχηματισμός, Αντιγραφή παραστατικών
• Πολλαπλές δυνατότητες στην τιμολόγηση και στους τρόπους πληρωμής
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
• Απεριόριστοι Αποθηκευτικοί Χώροι
• Πλήρης ομαδοποίηση των ειδών σας (ομάδες, υποομάδες, οικογένειες)
• Έλεγχος υπόλοιπης ποσότητας ειδών (μέγιστο - ελάχιστο)
• Αναλυτική Τιμολογική Πολιτική Είδους, Ειδικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά ανά προϊόν
• Δυνατότητα Εκτύπωσης Ετικετών με barcodes σε οποιαδήποτε μορφή επιθυμείτε
• Εύκολη διαδικασία απογραφής
ΟΘΟΝΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
• Οθόνη Εντατικής Λιανικής με προγραμματιζόμενα πλήκτρα σύμφωνα με τις ανάγκες της
δικής σας επιχείρησης – Υποστήριξη Οθόνης Αφής
ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
• Πληθώρα αναφορών και εκτυπωτικών καταστάσεων, διαγραμματική απεικόνιση
Οικονομική Εικόνα Επιχείρησης
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Το κατάλληλο εργαλείο για την επιχείρησή σας !!!

Pegasus ERP Start Up
Kωδικός:

Πρόγραμμα:

PT.08.01.01

ΓΕΝΙΚΑ:

600€

ΕΣΤΕΣ:

265€

Το Pegasus Erp Start Up απευθύνεται στις εμπορικές επιχειρήσεις που θέλουν
πραγματικά να ξεχωρίσουν. Είναι το δυναμικό ξεκίνημα με άμεσα αποτελέσματα και
εξασφαλίζει πραγματική επένδυση για την επιχείρηση.
• Εύκολη εκμάθηση από αρχάριους χρήστες, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις
• Άμεση έναρξη αποδοτικής λειτουργίας
• Αυτόματη επικοινωνία με εκτυπωτές, barcode scanners
• Απεριόριστος αριθμός χρηστών (multi users)
• Χρησιμοποιεί την MySQL, τη πιο διαδεδομένη Βάση διαχείρισης δεδομένων του Internet
και όχι μόνο
• Ασφαλής Μεταφορά Δεδομένων από άλλα Εμπορικά Προγράμματα
• Εξαγωγή / εισαγωγή δεδομένων από διάφορα δημοφιλή αρχεία
(html,xml,dbf,excel,ASCII)
• Αυτόματη διαδικασία αναβαθμίσεων και έυκολη διαδικασία back-up
• Δυνατότητα αυτόματης επικοινωνίας με το site της Επιχείρησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Δυνατότητες:
• Αναλυτική διαχείριση Πελaτών /Προμηθευτών /Αποθήκης
• Παρακολούθηση/διαχείριση πωλητών
• Αναλυτικό κύκλωμα Πωλήσεων /Αγορών /Παραγγελιών /Λιανικών πωλήσεων
• Οθόνη Εντατικής Λιανικής (με προγραμματιζόμενα πλήκτρα)
• Λογιστήριο (Παρακολούθηση ταμείου – κατάσταση Εισπράξεων/Πληρωμών)
• Αξιόγραφα
• Παραστατικά – βιβλίο – ΚΕΠΥΟ
• CRM
• Οθόνη διαχείρισης προγραμματισμένων εισπράξεων/πληρωμών
• Αρχειοθέτηση προσφορών, εικόνων, κειμένων
• Επικοινωνία (αποστολή mail/ sms/ fax)
• Δημιουργία αυτομάτων προσφορών και διαχείριση αυτών
• Πληθώρα εκτυπώσεων και στατιστικών καταστάσεων αλλά και Εφοδιασμένο με Report &
Form & Statistic Generator για τη δημιουργία αναφορών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες
της δικής σας επιχείρησης.
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Το βασικό εργαλείο ανάπτυξης της επιχείρησης !!!

Pegasus ERP Basic
Kωδικός:

Πρόγραμμα:

PT.08.01.02

ΓΕΝΙΚΑ:

2400€

ΕΣΤΕΣ:

265€

Το Pegasus ERP Basic είναι σχεδιασμένο για τις επιχειρήσεις που απαιτούν από την
μηχανογράφησή τους την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την μείωση του κόστους
λειτουργίας. Αποτελεί παντοτινό συνεργάτη σας στην πορεία της μηχανοργάνωσης της
επιχείρησής σας. Απευθύνεται σε μεσαίες Εμπορικές επιχειρήσεις οι οποίες «ζητούν» από
ένα πρόγραμμα μηχανογράφησης:
• Παραμετροποιήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του επιχειρηματικού οργανισμού
• Δυνατότητα αυτόματης επικοινωνίας με το site της Επιχείρησης
• Μεταφορά και αυτόματη εισαγωγή δεδομένων από άλλα προγράμματα της αγοράς
• Δυνατότητα επικοινωνίας και με άλλα λογιστικά προγράμματα
• Εύκολο & γρήγορο στην εκμάθησή του, μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον
• Στατιστικά & εκτυπώσεις χωρίς περιορισμούς
• Συνδέσεις με τους περισσότερους ΕΑΦΔΣΣ της αγοράς
• Χρησιμοποιεί την MySQL, τη πιο διαδεδομένη Βάση διαχείρισης δεδομένων του Internet
και όχι μόνο
• Εξαγωγή/ εισαγωγή δεδομένων από διάφορα δημοφιλή αρχεία
(html,xml,dbf,excel,ASCII)
• Αυτόματη διαδικασία αναβαθμίσεων και εύκολη διαδικασία back-up

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Δυνατότητες:
• Αναλυτική διαχείριση Πελaτών /Προμηθευτών /Αποθήκης
• Παρακολούθηση/ διαχείριση πωλητών
• Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών Αποθηκών
• Αναλυτικό κύκλωμα Πωλήσεων/ Αγορών/ Παραγγελιών/ Λιανικών πωλήσεων
• Οθόνη Εντατικής Λιανικής (με προγραμματιζόμενα πλήκτρα)
• Λογιστήριο (Παρακολούθηση ταμείου – κατάσταση Εισπράξεων/Πληρωμών)
• Αξιόγραφα
• Παραστατικά – Βιβλίο ΚΒΣ – Έντυπα ΚΕΠΥΟ
• Αποτελεσματικό CRM
• Οθόνη διαχείρισης προγραμματισμένων εισπράξεων/πληρωμών
• Αρχειοθέτηση αρχείων (προσφορών ,κειμένων)
• Επικοινωνία (αποστολή mail /sms/ fax)
• Δημιουργία αυτόματων προσφορών και διαχείριση αυτών
• Πληθώρα εκτυπώσεων και στατιστικών καταστάσεων αλλά και Εφοδιασμένο με Report &
Form & Statistic Generator για τη δημιουργία αναφορών που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.
• Διαχείριση s/n – Παρτίδες – Χρώμα μέγεθος προϊόντων
• Λογιστική Β΄& Γ΄ Κατηγορίας
• Διαχείριση Παγίων
• Module P.I.M για αυτόματη επικοινωνία με το site της επιχείρησης
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Το κατάλληλο εργαλείο για την Επιχείρησή σας!!!

Pegasus Oil ERP Start Up
Kωδικός:

PT.01.01.01

ΓΕΝΙΚΑ:

Πρόγραμμα:

ΕΣΤΕΣ:

600 €

265 €

Το Pegasus Oil ERP Start Up απευθύνεται σε όλα τα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων και
εμπορίας Πετρελαίου Θέρμανσης. Αποτελεί τη πιο ολοκληρωμένη και ταυτόχρονα τη πιο
οικονομική πρόταση της αγοράς, με εμπειρία από το 1998 !
• Εύκολο & γρήγορο στην εκμάθηση του, μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον χωρίς
ιδιαίτερες γνώσεις από τους καθημερινούς χρήστες
• Αυτόματη επικοινωνία με εκτυπωτές, barcode scanner
• Παραμετροποιήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε πρατηρίου
• Διαχείριση του πετρελαίου θέρμανσης & αποστολής στον «ΗΦΑΙΣΤΟ» σύμφωνα με
ΠΟΛ1018
• Μεταφορά και αυτόματη εισαγωγή δεδομένων από άλλα προγράμματα της αγοράς
• Τιμολόγηση επί αυτοκίνητου και ενημέρωση του κεντρικού καταστήματος άμεσα
• Δυνατότητα επικοινωνίας με αντλίες δεξαμενών & αυτόματους πωλητές
• Χρησιμοποιεί την MySQL, τη πιο διαδεδομένη Βάση διαχείρισης δεδομένων του Internet
και όχι μόνο
• Εξαγωγή /εισαγωγή δεδομένων από διάφορους δημοφιλείς τύπους αρχείων
(html,xml,dbf,excel,ASCII)
• Αυτόματη διαδικασία αναβαθμίσεων και έυκολη διαδικασία back-up

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Δυνατότητες:
• Δυναμική οθόνη Reception για τις καθημερινές εργασίες του πρατηρίου με
προγραμματιζόμενα πλήκτρα
• Αυτόματη ενημέρωση Ηφαίστου, παρακολούθηση Πετρελαίου θέρμανσης - φακέλου
αποστολής παραστατικών
• Παρακολούθηση Βυτίων & τιμολόγηση επί αυτοκίνητου
• Δυνατότητα σύνδεσης με αντλίες και αυτόματη έκδοση αποδείξεων Λιανικής
• Αναλυτική διαχείριση Πελaτών /Προμηθευτών /Αποθήκης / Οχημάτων
• Παρακολούθηση βαρδιών
• Αναλυτικό κύκλωμα Πωλήσεων/ Αγορών/ Παραγγελιών/ Λιανικών πωλήσεων
• Οθόνη Εντατικής Λιανικής (με προγραμματιζόμενα πλήκτρα)
• Λογιστήριο (Παρακολούθηση ταμείου – κατάσταση Εισπράξεων/ Πληρωμών)
• Αξιόγραφα
• Παραστατικά – Βιβλία ΚΒΣ – Έντυπα ΚΕΠΥΟ
• Αναλυτικό και Χρήσιμο CRM
• Οθόνη διαχείρισης προγραμματισμένων εισπράξεων/ πληρωμών
• Αρχειοθέτηση αρχείων (προσφορών, κειμένων)
• Επικοινωνία (αποστολή mail, sms, fax)
• Δημιουργία αυτόματων προσφορών και διαχείριση αυτών
• Πληθώρα εκτυπώσεων και στατιστικών καταστάσεων αλλά και Εφοδιασμένο με Report &
Form & Statistic Generator για τη δημιουργία αναφορών που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.
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Το εργαλείο που θα σας κάνει Πρωταθλητές!

Pegasus Champion ERP Start Up
Kωδικός:

PT.03.01.01

ΓΕΝΙΚΑ:

Πρόγραμμα:

ΕΣΤΕΣ:

600 €

265 €

Το Pegasus Champion ERP Start Up απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις Άθλησης &
Αισθητικής (Γυμναστήρια, Αθλητικά Κέντρα, Κέντρα Αισθητικής) και καλύπτει όλες τις
καθημερινές τους εργασίες εύκολα και γρήγορα.
• Ενσωματώνει όλη την εμπειρία της ΤΕΣΑΕ! Είναι το πρώτο πρόγραμμα που εξυπηρέτησε
τον επαγγελματικό αυτόν κλάδο και κατέχει ηγετική θέση μέχρι σήμερα, με τις περισσότερες
εγκαταστάσεις πανελλαδικά
• Παραμετροποιήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε επιχειρηματικού οργανισμού,
με ευέλικτο, εύχρηστο, απλό και λειτουργικό τρόπο
• Όλες οι καθημερινές εργασίες της Reception και του Management γίνονται μέσα από
μια εύχρηστη οθόνη
• Μεταφορά και αυτόματη εισαγωγή δεδομένων από άλλα προγράμματα της αγοράς
• Δυνατότητα εκτύπωσης των καρτών των μελών
• Δυνατότητα επικοινωνίας με ανοιγμένες πόρτες, barcode scanner, scanner αφής
• Δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα λογιστικά προγράμματα
• Εύκολο & γρήγορο στην εκμάθηση του, μέσα από ένα Ευχάριστο Περιβάλλον
• Δυνατότητα αυτοματοποιημένης τήρησης βιβλίου πόρτας
• Αυτόματη διαδικασία αναβαθμίσεων και έυκολη διαδικασία back-up

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Δυνατότητες:
• Οθόνη reception που καλύπτει εύκολα & γρήγορα τις καθημερινές εργασίες
• Διαχείριση τιμοκαταλόγου – Υπηρεσιών
• Αναλυτική διαχείριση Πελaτών /Προμηθευτών /Αποθήκης
• Παρακολούθηση/ διαχείριση πωλητών
• Αναλυτικό κύκλωμα Πωλήσεων/ Αγορών/ Παραγγελιών/ Λιανικών πωλήσεων
• Οθόνη Εντατικής Λιανικής (με προγραμματιζόμενα πλήκτρα)
• Λογιστήριο (Παρακολούθηση ταμείου – κατάσταση Εισπράξεων/ Πληρωμών)
• Αξιόγραφα
• Παραστατικά – Βιβλίο ΚΒΣ – Έντυπα ΚΕΠΥΟ
• Αναλυτικό και Αποτελεσματικό CRM
• Οθόνη διαχείρισης προγραμματισμένων εισπράξεων/ πληρωμών
• Αρχειοθέτηση αρχείων (προσφορών, κείμενων)
• Επικοινωνία (αποστολή mail, sms, fax)
• Δημιουργία αυτόματων προσφορών και διαχείριση αυτών
• Πληθώρα εκτυπώσεων και στατιστικών καταστάσεων αλλά και Εφοδιασμένο με Report &
Form & Statistic Generator για τη δημιουργία αναφορών που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.
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Προσθέστε Αστέρια στο Ξενοδοχείο σας!!

Pegasus Hotel ERP Start Up
Kωδικός:

PT.07.01.02

ΓΕΝΙΚΑ:

Πρόγραμμα:

ΕΣΤΕΣ:

600 €

265 €

Το Pegasus Hotel ERP Startup απευθύνεται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καλύπτοντας
όλες τις καθημερινές τους εργασίες εύκολα και γρήγορα
• Παραμετροποιήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του επιχειρηματικού οργανισμού, με απλό
και λειτουργικό τρόπο
• Δεν έχει κανένα περιορισμό σε δωμάτια ή θέσεις εργασίας - κανένα επιπλέον κόστος
• Μεταφορά και αυτόματη εισαγωγή δεδομένων από άλλα προγράμματα της αγοράς
• Δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα λογιστικά προγράμματα
• Εύκολο & γρήγορο στην εκμάθηση του, μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον
• Δυνατότητα αυτοματοποιημένης τήρησης Βιβλίου Πόρτας
• Δυνατότητα σύνδεσης με Σύστημα online κρατήσεων & τη Web App e-Hotel για
διαχείριση του Ξενοδοχείου σας από οπουδήποτε / οποτεδήποτε
• Δυνατότητα σύνδεσης με άλλες εφαρμογές της Τεχνολογίας Πήγασος (Parking -ΕΣΤΙΑ)
• Χρησιμοποιεί την MySQL, την πιό διαδεδομένη Βάση διαχείρισης δεδομένων του Internet
και όχι μόνο
• Εξαγωγή/ εισαγωγή δεδομένων από διάφορους δημοφιλείς τύπους αρχείων
(html,xml,dbf,excel,ASCII)
• Αυτόματη διαδικασία αναβαθμίσεων και εύκολη διαδικασία back-up

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Δυνατότητες:
• Οθόνη reception μέσα από την οποία ο χρήστης μπορεί να καλύψει όλες τις καθημερινές
του εργασίες εύκολα και γρήγορα (αφίξεις - αναχωρήσεις - κρατήσεις - διαμονές)
• Πλάνο δωματίων (αναλυτική εμφάνιση κρατήσεων και διαμονών για γρήγορη διαχείριση)
• Τιμοκατάλογοι
• Αυτόματη επικοινωνία με το site της επιχείρησης – διαχείριση on-line κρατήσεων
• Αναλυτική διαχείριση Πελaτών /Προμηθευτών /Αποθήκης
• Παρακολούθηση/διαχείριση πωλητών
• Αναλυτικό κύκλωμα Πωλήσεων/ Αγορών/ Παραγγελιών/ Λιανικών πωλήσεων
• Οθόνη Εντατικής Λιανικής (με προγραμματιζόμενα πλήκτρα)
• Λογιστήριο (Παρακολούθηση ταμείου – κατάσταση Εισπράξεων/ Πληρωμών)
• Αξιόγραφα
• Παραστατικά – Βιβλία ΚΒΣ – Έντυπα ΚΕΠΥΟ
• Πλήρες CRM
• Οθόνη διαχείρισης προγραμματισμένων εισπράξεων/ πληρωμών
• Αρχειοθέτηση προσφορών, κειμένων
• Επικοινωνία (αποστολή mail, sms, fax)
• Δημιουργία αυτόματων προσφορών και διαχείριση αυτών
• Πληθώρα εκτυπώσεων και στατιστικών καταστάσεων αλλά και Εφοδιασμένο με Report &
Form & Statistic Generator για τη δημιουργία αναφορών που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.
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Μετατρέψτε τη Μεταφορική σας σε Πρότυπο!!

Pegasus Transport ERP Start Up
Kωδικός:

PT.03.04.01

ΓΕΝΙΚΑ:

Πρόγραμμα:

ΕΣΤΕΣ:

1100 €

265 €

Το Pegasus Transport ERP Start Up απευθύνεται σε Μεταφορικές Εταιρείες. Αποτελεί την
πιο ολοκληρωμένη και ταυτόχρονα την πιο οικονομική πρόταση της αγοράς.
• Χαρακτηρίζεται από την εύκολη εγκατάστασή του
• Εύκολη εκμάθηση από αρχάριους χρήστες, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις
• Άμεση έναρξη αποδοτικής λειτουργίας
• Αυτόματη επικοινωνία με εκτυπωτές, barcode scanner
• Παρακολούθηση των αντικαταβολών
• Παραμετροποιήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε εταιρείας
• Μεταφορά και αυτόματη εισαγωγή δεδομένων από άλλα προγράμματα της αγοράς
• Χρησιμοποιεί την MySQL, τη πιο διαδεδομένη Βάση διαχείρισης δεδομένων του Internet
και όχι μόνο
• Εξαγωγή/ εισαγωγή δεδομένων από διάφορους δημοφιλείς τύπους αρχείων
(html,xml,dbf,excel,ASCII)
• Αυτόματη διαδικασία αναβαθμίσεων και έυκολη διαδικασία back-up

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Δυνατότητες:
• Διαχείριση φορτωτικών με οθόνη γρήγορης καταχώρησης
• Παρακολούθηση Αντικαταβολών
• Αναθέσεις – Φορτωτική, παρακολούθηση εξωτερικών συνεργατών
• Δυνατότητα σύνδεσης υποκαταστημάτων με αυτόματη επικοινωνία
• Αναλυτική διαχείριση Πελaτών /Προμηθευτών /Αποθήκης / Οχημάτων
• Παρακολούθηση/ διαχείριση πωλητών
• Δυνατότητα διαχείρισης Αποθήκευσης
• Αναλυτικό κύκλωμα Πωλήσεων/ Αγορών/ Παραγγελιών/ Λιανικής πώλησης
• Οθόνη Εντατικής Λιανικής (με προγραμματιζόμενα πλήκτρα)
• Λογιστήριο (Παρακολούθηση ταμείου – κατάσταση Εισπράξεων/Πληρωμών)
• Αξιόγραφα
• Παραστατικά – Βιβλία ΚΒΣ – Έντυπα ΚΕΠΥΟ
• Αναλυτικό CRM
• Οθόνη διαχείρισης προγραμματισμένων εισπράξεων/ πληρωμών
• Αρχειοθέτηση προσφορών, κειμένων
• Επικοινωνία (αποστολή mail, sms, fax)
• Δημιουργία αυτομάτων προσφορών και διαχείριση αυτών
• Πληθώρα εκτυπώσεων και στατιστικών καταστάσεων αλλά και Εφοδιασμένο με Report &
Form & Statistic Generator για τη δημιουργία αναφορών που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.
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Το κατάλληλο εργαλείο για την επιχείρησή σας !!!

Pegasus Dry Clean ERP Start Up
Kωδικός:

PT.18.03.01

ΓΕΝΙΚΑ:

Πρόγραμμα:

ΕΣΤΕΣ:

600 €

265 €

Το Pegasus Dry Clean Erp Start Up απευθύνεται σε όλα τα Στεγνοκαθαριστήρια. Καλύπτει
πλήρως τις ανάγκες του κλάδου αυτού ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την αποδοτικότητα του
προσωπικού και βελτιώνει τη ποιότητα στην εξυπηρέτηση του πελάτη.
• Χαρακτηρίζεται από την εύκολη εγκατάστασή του
• Εύκολη εκμάθηση από αρχάριους χρήστες, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις. Όλες οι
απαραίτητες εργασίες γίνονται από μία και μόνο οθόνη
• Άμεση έναρξη αποδοτικής λειτουργίας
• Αυτόματη επικοινωνία με εκτυπωτές, barcode scanner
• Είναι Απλό, Λειτουργικό και Αποτελεσματικό
• Κανένα περιορισμό σε θέσεις εργασίας
• Αυτόματη επικοινωνία με εκτυπωτές και barcode scanner
• Σύνδεση με τους περισσότερους ΕΑΦΔΣΣ της αγοράς
• Χρησιμοποιεί την MySQL, τη πιο διαδεδομένη Βάση διαχείρισης δεδομένων του Internet
και όχι μόνο
• Εξαγωγή/ εισαγωγή δεδομένων από διάφορα δημοφιλή αρχεία
(html,xml,dbf,excel,ASCII)
• Αυτόματη διαδικασία αναβαθμίσεων και έυκολη διαδικασία back-up

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ:
• Οθόνη reception μέσα από την οποία εύκολα και γρήγορα καλύπτονται όλες οι
καθημερινές εργασίες
• Παρακολούθηση διαδικασιών delivery
• Διαχείριση Πρατηρίων, με αναλυτικές ή μαζικές καταστάσεις ρούχων
• Έκδοση Αποδείξεων & Δελτίου Αποστολής χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες
• Παρακολούθηση χειριστών και κινήσεων ανά ημέρα
• Στατιστικά Πελατών, Ειδών αλλά και συγκριτικά στοιχεία Μηνών/ Ετών
• Παρακολούθηση συμβολαίων ανά πελάτη (για μαζική παραλαβή - παράδοση σακών με
ρούχα)
• Διαχείριση κατάστασης ανά ρούχο (π.χ. σιδέρωμα, πλύσιμο κλπ.) - Οθόνη μαζικής
διαχείρισης των ρούχων και αλλαγή κατάστασης
• Μαζική Διαχείριση Ρούχων με BARCODES
• Πλήρες σετ εκτυπώσεων: Ημερήσια σύνολα, υπόλοιπα πελατών, παραλαβές παραδόσεις, σύνολα ανά είδος/ ανά κατηγορίες ειδών/ ανά μήνα/ ληξιάριο συμβολαίων
κλπ.
• Αυτόματη μαζική τιμολόγηση των παραδόσεων ανά συμβόλαιο πελάτη
• Αξιόγραφα
• Παραστατικά – Βιβλία ΚΒΣ – Έντυπα ΚΕΠΥΟ
• Αναλυτικό και Χρήσιμο CRM
• Οθόνη διαχείριση προγραμματισμένων εισπράξεων/ πληρωμών
• Αρχειοθέτηση αρχείων προσφορών, κείμενων
• Επικοινωνία (αποστολή mail, sms, fax)
• Πληθώρα εκτυπώσεων και στατιστικών καταστάσεων αλλά και Εφοδιασμένο με Report &
Form & Statistic Generator για τη δημιουργία αναφορών που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.
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Για να μη σας βγαίνει το Λάδι!!!

Pegasus Ελαιοτριβείο ERP Start Up
Kωδικός:

PT.16.01.01

ΓΕΝΙΚΑ:

Πρόγραμμα:

ΕΣΤΕΣ:

600 €

265 €

Το Pegasus Ελαιοτριβείο Erp Start up απευθύνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό των
ελληνικών ελαιοτριβείων.
• Χαρακτηρίζεται από την εύκολη εγκατάστασή του
• Εύκολη εκμάθηση από αρχάριους χρήστες, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις
• Άμεση έναρξη αποδοτικής λειτουργίας
• Αυτόματη επικοινωνία με εκτυπωτές, barcode scanner
• Είναι Απλό, Λειτουργικό και Αποτελεσματικό
• Κανένα περιορισμό σε θέσεις εργασίας – κανένα επιπλέον κόστος
• Χρησιμοποιεί την MySQL, τη πιο διαδεδομένη Βάση διαχείρισης δεδομένων του Internet
και όχι μόνο
• Εξαγωγή/ εισαγωγή δεδομένων από διάφορα δημοφιλή αρχεία
(html,xml,dbf,excel,ASCII)
• Αυτόματη διαδικασία αναβαθμίσεων και έυκολη διαδικασία back-up

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Δυνατότητες:
• Καταχώρηση - Παρακολούθηση των παραλαβών Καρπού - Ζυγολογίων
• Αυτόματη ενημέρωση της παράδοσης Ελαιολάδου και έκδοσης της ΑΠΥ
• Παρακολούθηση των παραλαβών Καρπού που δεν έχουν ακόμα παραδοθεί
(Εκκρεμότητες)
• Αναλυτική διαχείριση των Παραγωγών/ Μαζωχτών
• Εύχρηστη οθόνη Reception από όπου γίνονται όλες οι καθημερινές εργασίες
• Διαχείριση πολλών αποθηκευτικών χώρων
• Δυνατότητα επικοινωνίας με εκτυπωτές, PDA, Barcode Reader, Ζυγιστικά Μηχανήματα
• Πώληση Λαδιού (Τιμολόγια, μετασχηματισμός, εντατική Λιανική πώληση) - Οθόνη
εντατικής Λιανικής Πώλησης
• Αναλυτική διαχείριση Πελaτών /Προμηθευτών /Αποθήκης
• Οθόνη Εντατικής Λιανικής (με προγραμματιζόμενα πλήκτρα)
• Λογιστήριο (Παρακολούθηση ταμείου – κατάσταση Εισπράξεων/Πληρωμών)
• Αξιόγραφα
• Παραστατικά – Βιβλία ΚΒΣ – Έντυπα ΚΕΠΥΟ
• Απαραίτητο CRM
• Οθόνη διαχείρισης προγραμματισμένων εισπράξεων/ πληρωμών
• Επικοινωνία (αποστολή mail, sms, fax)
• Πληθώρα εκτυπώσεων και στατιστικών καταστάσεων αλλά και Εφοδιασμένο με Report &
Form & Statistic Generator για τη δημιουργία αναφορών που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.
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Βρείτε το Μάστορά σας !!!

Pegasus Service ERP Start Up
Kωδικός:

PT.05.01.01

ΓΕΝΙΚΑ:

Πρόγραμμα:

ΕΣΤΕΣ:

600 €

265 €

Το Pegasus Service Erp Start up απευθύνεται σε συνεργεία οχημάτων, μοτοσυκλετών,
σκαφών, πώλησης ανταλλακτικών που θέλουν να κάνουν το πρώτο και ουσιαστικό
βήμα στην μηχανοργάνωσή του. Είναι το δυναμικό ξεκίνημα με άμεσα αποτελέσματα και
εξασφαλίζει πραγματική επένδυση για την επιχείρηση.
• Χαρακτηρίζεται από την εύκολη εγκατάστασή του
• Εύκολη εκμάθηση από αρχάριους χρήστες, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις
• Άμεση έναρξη αποδοτικής λειτουργίας
• Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις στο hardware
• Αυτόματη επικοινωνία με εκτυπωτές, barcode scanner
• Είναι Απλό, Λειτουργικό και Αποτελεσματικό
• Χρησιμοποιεί την MySQL, τη πιό διαδεδομένη Βάση διαχείρισης δεδομένων του Internet
και όχι μόνο
• Εξαγωγή/ εισαγωγή δεδομένων από διάφορα δημοφιλή αρχεία
(html,xml,dbf,excel,ASCII)
• Αυτόματη διαδικασία αναβαθμίσεων και έυκολη διαδικασία back-up
• Δυνατότητα σύνδεσης με το site της επιχείρησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Δυνατότητες:
• Αναλυτική παρακολούθηση Εντολών Εργασίας
• Διαχείριση Εκτιμήσεων με Αναλυτική λίστα & καταγραφή Ιστορικού
• Διαχείριση Ανταλλακτικών (s/n – Τιμοκαταλόγους – πολλούς κωδικούς – φωτογραφίες χαρακτηριστικά)
• Διαχείριση ραντεβού συνεργείου
• Αναλυτική διαχείριση Πελaτών /Προμηθευτών /Αποθήκης / Οχημάτων
• Παρακολούθηση/ διαχείριση πωλητών
• Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών Αποθηκών
• Αναλυτικό κύκλωμα για Πωλήσεις/ Αγορές/ Παραγγελίες/ Λιανική πώληση
• Οθόνη Εντατικής Λιανικής (με προγραμματιζόμενα πλήκτρα)
• Λογιστήριο (Παρακολούθηση ταμείου – κατάσταση Εισπράξεων/ Πληρωμών)
• Αξιόγραφα
• Παραστατικά – Βιβλία ΚΒΣ – Έντυπα ΚΕΠΥΟ
• Κερδοφόρο CRM
• Οθόνη διαχείρισης προγραμματισμένων εισπράξεων/ πληρωμών
• Επικοινωνία (αποστολή mail, sms fax)
• Πληθώρα εκτυπώσεων και στατιστικών καταστάσεων αλλά και Εφοδιασμένο με Report &
Form & Statistic Generator για τη δημιουργία αναφορών που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.
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“Φέρνουμε την οργάνωση, στο πιάτο σας..!”
Pegasus Estiasi ERP Start Up
Πρόγραμμα:

Kωδικός:

PT.24.02.01

600 €

ΓΕΝΙΚΑ:

ΕΣΤΕΣ:

265 €

Το Pegasus Estiasi ERP Start Up είναι η ιδανική λύση για όλους τους χώρους εστίασης:
Εστιατόρια, Ταβέρνες, Bar/ καφετέριες, Χώρους συνεδρίων, Fast food, Delivery,
Συνδυασμός των παραπάνω.
Καλύπτει όλα τα τμήματα της επιχείρησής σας και βοηθά στην καλύτερη οργάνωση και
έλεγχο των διαδικασιών σας, καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και αύξηση της
κερδοφορίας σας.
• Χαρακτηρίζεται από την εύκολη εγκατάστασή του
• Εύκολη εκμάθηση από αρχάριους χρήστες, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις
• Άμεση έναρξη αποδοτικής λειτουργίας
• Αναγνώριση κλήσεων με το module Phone
• Δεν έχει κανένα περιορισμό σε θέσεις εργασίας – PDA - τραπέζια , κανένα επιπλέον
κόστος
• Επικοινωνία με ταμειακές μηχανές – ζυγαριές
• Χρησιμοποιεί την MySQL, τη πιο διαδεδομένη Βάση διαχείρισης δεδομένων του Internet
και όχι μόνο
• Εξαγωγή/ Εισαγωγή δεδομένων από διάφορα δημοφιλή αρχεία
(html,xml,dbf,excel,ASCII)
• Αυτόματη διαδικασία αναβαθμίσεων και εύκολη διαδικασία back-up

Estiasi Mobile Application
Κόστος ανά Χρήστη:

Kωδικός:

MA.00.0001
PDA:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

50 €
Η Ασύρματη Παραγγελιοληψία δύναται να εξυπηρετηθεί μέσα από PDA, αndroid tablets
& κινητά τηλέφωνα. Στο αρχικό κόστος συμπεριλαμβάνεται η χρήση τριών (3) τερματικών
για τους Σερβιτόρους της Επιχείρησης. Κάθε νέο τερματικό (4+) θα επιβαρύνεται με
εφάπαξ κόστος. Η Ετήσια Σύμβαση Τεχνικής Στήριξης ΔΕΝ επιβαρύνεται από τους
επιπλέον χρήστες της ασύρματης.

Δυνατότητες:
• Διαθέτει ειδικά σχεδιασμένη οθόνη reception για ταχύτατη διεκπεραίωση των εργασιών
της επιχείρησης
• Διαχείριση δεξιώσεων – κρατήσεις τραπεζιών
• Διαχείριση Delivery με αναγνώριση τηλεφωνικών κλήσεων και παρακολούθηση της
κατάστασης της παραγγελίας
• Πληθώρα στατιστικών και εκτυπώσεων ανά ημέρα, ανά σερβιτόρο καθώς και ιστορικό
τραπεζιών
• Αναλυτική διαχείριση Πελaτών /Προμηθευτών /Αποθήκης
• Πλήρες αναλυτικό εμπορικό κύκλωμα και διαχείριση αποθήκης
• Πολλαπλούς Τιμοκαταλόγους (πακέτο, delivery)
• Δυνατότητα σύνδεσης με οθόνη αφής (touch screen)
• Πληθώρα εκτυπώσεων και στατιστικών καταστάσεων αλλά και Εφοδιασμένο με Report &
Form & Statistic Generator για τη δημιουργία αναφορών που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.
• Εύχρηστο και πλήρες CRM
• Επικοινωνία (αποστολή mail/ sms/ fax)
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«Βάλτε σε όλους τα γυαλιά!»

Pegasus Optica ERP Start Up
Kωδικός:

Πρόγραμμα:

PT.08.17.01

ΓΕΝΙΚΑ:

600 €

ΕΣΤΕΣ:

265 €

Το Pegasus Optica απευθύνεται σε όλες τις εταιρείες Οπτικών που θέλουν να
οργανώσουν την επιχείρησή τους τόσο στο Εμπορικό Τμήμα όσο και στις ξεχωριστές
λειτουργίες του. Αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και ταυτόχρονα την πιο οικονομική
πρόταση της αγοράς.
• Χαρακτηρίζεται από την εύκολη εγκατάστασή του
• Εύκολη εκμάθηση από αρχάριους χρήστες, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις
• Άμεση έναρξη αποδοτικής λειτουργίας
• Είναι Απλό, Λειτουργικό και Αποτελεσματικό
• Κανένα περιορισμό όσες θέσεις εργασίας κι αν χρειαστείτε – κανένα επιπλέον κόστος
• Αυτόματη επικοινωνία με εκτυπωτές, barcode scanners
• Χρησιμοποιεί την MySQL, τη πιο διαδεδομένη Βάση διαχείρισης δεδομένων του Internet
και όχι μόνο
• Εξαγωγή/ εισαγωγή δεδομένων από διάφορα δημοφιλή αρχεία
(html,xml,dbf,excel,ASCII)
• Αυτόματη διαδικασία αναβαθμίσεων και έυκολη διαδικασία back-up
• Δυνατότητα σύνδεσης με το site της επιχείρησης – δημιουργήστε ένα υποκατάστημα
στο internet

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Δυνατότητες:
• Αναλυτικό Ιστορικό Συνταγών Πελάτη ή Συναλλασσόμενου
• Οφθαλμικό Αναμνηστικό
• Έλεγχος Λυχνίας
• Μετρήσεις Κερατοειδούς – Οπτική Οξύτητα
• Αναλυτική Καρτέλα Πελατών/ Προμηθευτών/ Αποθήκης
• Αυτόματη Σύνδεση με barcode
• Δυνατότητα Πώλησης Λιανικής/ Χονδρικής/ Υπερχονδρικής
• Αναλυτική Διαχείριση Εκπτωτικής πολιτικής ανά πελάτη/ Προϊόν/ Ομάδα Προϊόντων
• Εύκολη οθόνη παραγγελιών με Δυνατότητα Αναπαραγγελίας
• Αναλυτικό κύκλωμα Πωλήσεων/ Αγορών/ Παραγγελιών/ Λιανικών πωλήσεων
• Οθόνη Εντατικής Λιανικής (με προγραμματιζόμενα πλήκτρα)
• Λογιστήριο (Παρακολούθηση ταμείου – κατάσταση Εισπράξεων/ Πληρωμών)
• Αξιόγραφα
• Αποτελεσματικό και εύχρηστο CRM
• Οθόνη διαχείρισης προγραμματισμένων εισπράξεων/ πληρωμών
• Αρχειοθέτηση αρχείων προσφορών, κειμένων
• Επικοινωνία (αποστολή mail, sms, fax)
• Πληθώρα εκτυπώσεων και στατιστικών καταστάσεων αλλά και Εφοδιασμένο με Report &
Form & Statistic Generator για τη δημιουργία αναφορών που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.
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Σταθμεύστε με ασφάλεια .. εδώ αξίζει!

Pegasus Parking ERP Start Up
Kωδικός:

Πρόγραμμα:

PT.15.01.01

ΓΕΝΙΚΑ:

600 €

ΕΣΤΕΣ:

265 €

Το Pegasus Parking αποτελεί την ιδανική επιλογή για όλες τις επιχειρήσεις Parking –
Λιπαντηρίων καθώς μπορεί να εξυπηρετήσει πλήρως κάθε επιχειρηματική σας ανάγκη
μέσα από τις απλές και εύχρηστες διαδικασίες που περιλαμβάνει.
• Χαρακτηρίζεται από την εύκολη εγκατάσταση του
• Εύκολη εκμάθηση από αρχάριους χρήστες, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις
• Άμεση έναρξη αποδοτικής λειτουργίας
• Κανένα περιορισμό όσες θέσεις εργασίας κι αν χρειαστείτε – κανένα επιπλέον κόστος
• Είναι Απλό, Λειτουργικό και Αποτελεσματικό
• Αυτόματη επικοινωνία με εκτυπωτές, barcode scanners
• Αυτόματη τήρηση Μηχανογραφημένου βιβλίου (βιβλίο πόρτας)
• Χρησιμοποιεί την MySQL, τη πιο διαδεδομένη Βάση διαχείρισης δεδομένων του Internet
και όχι μόνο
•Εξαγωγή/
εισαγωγή
δεδομένων
από
τα
διάφορα
δημοφιλή
αρχεία
(html,xml,dbf,excel,ASCII)
• Αυτόματη διαδικασία αναβαθμίσεων και έυκολη διαδικασία back-up

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Δυνατότητες:
• Εύχρηστη οθόνη reception για την εύκολη διεκπαιρέωση των καθημερινών εργασιών
• Παρακολούθηση Οχημάτων
• Παρακολούθηση Μόνιμου Πελατολογίου
• Παρακολούθηση Πλυντηρίου
• Πλήρης Διαχείριση Πελατών/ Προμηθευτών/ Αποθήκης
• Ειδικοί Τιμοκατάλογοι
• Εκτύπωση κουπονιού με την εισαγωγή του οχήματος
• Τήρηση Μηχανογραφημένου Βιβλίου Εισερχομένων/ Εξερχομένων
• Αναλυτικό κύκλωμα Πωλήσεων/ Αγορών/ Παραγγελιών/ Λιανικών πωλήσεων
• Οθόνη Εντατικής Λιανικής (με προγραμματιζόμενα πλήκτρα)
• Λογιστήριο (Παρακολούθηση ταμείου – κατάσταση Εισπράξεων/ Πληρωμών)
• Οθόνη διαχείριση προγραμματισμένων εισπράξεων/ πληρωμών
• Αρχειοθέτηση αρχείων (προσφορών, κειμένων)
• Επικοινωνία (αποστολή mail, sms, fax)
• Πληθώρα εκτυπώσεων και στατιστικών καταστάσεων αλλά και Εφοδιασμένο με Report &
Form & Statistic Generator για τη δημιουργία αναφορών που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.
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Κινηθείτε γρήγορα και με Ασφάλεια, σε νέους ρυθμούς!!

Pegasus Courier ERP Start Up
Kωδικός:

Πρόγραμμα:

PT.03.03.01

ΓΕΝΙΚΑ:

1100 €

ΕΣΤΕΣ:

265 €

Το Pegasus Courier απευθύνεται στην εταιρεία ταχυμεταφορών που θέλει να κάνει το
πρώτο και ουσιαστικό βήμα στη μηχανοργάνωσή της. Αποτελεί έτσι την άριστη
επένδυση για την επιχειρησή σας.
• Χαρακτηρίζεται από την εύκολη εγκατάσταση του
• Εύκολη εκμάθηση από αρχάριους χρήστες, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις
• Άμεση έναρξη αποδοτικής λειτουργίας
• Κανένα περιορισμό όσες θέσεις εργασίας κι αν χρειαστείτε – κανένα επιπλέον κόστος
• Είναι Απλό, Λειτουργικό και Αποτελεσματικό
• Αυτόματη επικοινωνία με εκτυπωτές, barcode scanners
• Χρησιμοποιεί την MySQL, τη πιο διαδεδομένη Βάση διαχείρισης δεδομένων του Internet
και όχι μόνο
• Εξαγωγή/ εισαγωγή δεδομένων από διάφορα δημοφιλή αρχεία
(html,xml,dbf,excel,ASCII)
• Αυτόματη διαδικασία αναβαθμίσεων και έυκολη διαδικασία back-up

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Δυνατότητες:
• Αναλυτική καταχώρηση εργασιών
• Ορισμός Τιμοκαταλόγου ανά ζώνη και είδος
• Ελεύθερος Ορισμός Ειδικών Χρεώσεων
• Ορισμός Τιμοκαταλόγου ανά Πελάτη
• Μαζική ανάθεση εργασιών σε οδηγό
• Εκτύπωση και προεκτύπωση των Voucher
• Οθόνη Εντατικής Λιανικής (με προγραμματιζόμενα πλήκτρα)
• Λογιστήριο (Παρακολούθηση ταμείου – κατάσταση Εισπράξεων/ Πληρωμών)
• Οθόνη διαχείριση προγραμματισμένων εισπράξεων/ πληρωμών
• Αρχειοθέτηση αρχείων (προσφορών, κειμένων)
• Επικοινωνία (αποστολή mail, sms, fax)
• Πληθώρα εκτυπώσεων και στατιστικών καταστάσεων αλλά και Εφοδιασμένο με Report &
Form & Statistic Generator για τη δημιουργία αναφορών που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.
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Καθοδήγησε τη Μόδα..!!!

Pegasus Coiffure ERP Start Up
Kωδικός:

Πρόγραμμα:

PT.25.02.01

ΓΕΝΙΚΑ:

600 €

ΕΣΤΕΣ:

265 €

Το Pegasus Coiffure αποτελεί την ιδανική επιλογή για όλες τις Κομμωτηριακές
Επιχειρήσεις και καλύπτει όλες τις καθημερινές τους εργασίες εύκολα και γρήγορα!
• Χαρακτηρίζεται από την εύκολη εγκατάσταση του
• Εύκολη εκμάθηση από αρχάριους χρήστες, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις
• Άμεση έναρξη αποδοτικής λειτουργίας
• Κανένα περιορισμό όσες θέσεις εργασίας κι αν χρειαστείτε – κανένα επιπλέον κόστος
• Είναι Απλό, Λειτουργικό και Αποτελεσματικό
• Αυτόματη επικοινωνία με εκτυπωτές, barcode scanners
• Αυτόματη τήρηση Μηχανογραφημένου βιβλίου (βιβλίο πόρτας)
• Χρησιμοποιεί την MySQL, τη πιο διαδεδομένη Βάση διαχείρισης δεδομένων του Internet
και όχι μόνο
• Εξαγωγή /εισαγωγή δεδομένων από διάφορα δημοφιλή αρχεία
(html,xml,dbf,excel,ASCII)
• Αυτόματη διαδικασία αναβαθμίσεων και έυκολη διαδικασία back-up

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Δυνατότητες:
• Μέσα από την οθόνη της Reception ο χρήστης μπορεί και διαχειρίζεται όλους του
πελάτες
• Ειδική οθόνη ραντεβού
• Κάρτες πελατών – αναλυτικό ιστορικό των πελατών
• Πλήρης Διαχείριση Πελατών/ Προμηθευτών/ Αποθήκης
• Ειδικοί Τιμοκατάλογοι
• Αναλυτικό κύκλωμα Πωλήσεων/ Αγορών/ Παραγγελιών/ Λιανικών πωλήσεων
• Οθόνη Εντατικής Λιανικής (με προγραμματιζόμενα πλήκτρα)
• Λογιστήριο (Παρακολούθηση ταμείου – κατάσταση Εισπράξεων/ Πληρωμών)
• Οθόνη διαχείριση προγραμματισμένων εισπράξεων/ πληρωμών
• Αρχειοθέτηση αρχείων (προσφορών, κειμένων)
• Επικοινωνία (αποστολή mail, sms, fax)
• Πληθώρα εκτυπώσεων και στατιστικών καταστάσεων αλλά και Εφοδιασμένο με Report &
Form & Statistic Generator για τη δημιουργία αναφορών που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.
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Το κατάλληλο εργαλείο για την επιχείρησή σας...!!!

Pegasus Κοινόχρηστα ERP Start Up
Kωδικός:

Πρόγραμμα:

PT.18.01.01

ΓΕΝΙΚΑ:

600 €

ΕΣΤΕΣ:

265 €

Το Pegasus Κοινόχρηστα αποτελεί το απόλυτο επιχειρηματικό εργαλείο για τις εταιρείες
Διαχείρισης Πολυκατοικιών και είναι ενημερωμένο με τις τελευταίες αλλαγές που
επιβάλλει ο νόμος.
Είναι ιδανικό αν διαχειρίζεσθε Κοινόχρηστα, αναλαμβάνετε Καθαρισμούς Πολυκατοικιών,
συντήρηση Καυστήρων, Ανελκυστήρωνκαι γενικότερα έχετε αναλάβει πλήρως την
υποστήριξη και συντήρηση της πολυκατοικίας
• Χαρακτηρίζεται από την εύκολη εγκατάσταση του
• Εύκολη εκμάθηση από αρχάριους χρήστες, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις
• Άμεση έναρξη αποδοτικής λειτουργίας
• Κανένα περιορισμό όσες θέσεις εργασίας κι αν χρειαστείτε – κανένα επιπλέον κόστος
• Είναι Απλό, Λειτουργικό και Αποτελεσματικό
• Ασφαλής Μεταφορά Δεδομένων από άλλα Προγράμματα
• Εξαγωγή δεδομένων σε δημοφιλή αρχεία (excel,txt)
• Χρησιμοποιεί την MySQL, τη πιο διαδεδομένη Βάση διαχείρισης δεδομένων του Internet
και όχι μόνο
• Αυτόματη διαδικασία αναβαθμίσεων και έυκολη διαδικασία back-up

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Δυνατότητες:
• Παρακολούθηση οικονομικών Πολυκατοικίας αναλυτικά ανά μήνα, από παραστατικά
κλπ.
• Καταχώρηση Διαμερισμάτων, Δαπανών & Αυτόματος υπολογισμός κοινοχρήστων
• Δυνατότητα κάλυψης κάθε πιθανού τρόπου υπολογισμού των Δαπανών
• Εκτύπωση Ανακοινώσεων ανά πολυκατοικία ή Διαμέρισμα
• Ορισμός μονάδων μέτρησης (ποσότητες και με δεκαδικά)
• Δυνατότητα ορισμού Χρηστών
• Παρακολούθηση Εσόδων-Εξόδων
• Πλήρες Εμπορικό Κύκλωμα
• Αναλυτικό CRM για καλύτερη οργάνωση των πωλήσεών σας αλλά και της Γραμματείας
• Αρχειοθέτηση αρχείων (προσφορών, κειμένων)
• Επικοινωνία (αποστολή mail, sms, fax)
• Ασφάλεια Δεδομένων με Επίπεδα Πρόσβασης στις Λειτουργίες του Προγράμματος ανά
Χρήστη
• Πληθώρα εκτυπώσεων και στατιστικών καταστάσεων αλλά και Εφοδιασμένο με Report &
Form & Statistic Generator για τη δημιουργία αναφορών που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.
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Το κατάλληλο εργαλείο για την επιχείρησή σας...!!!

Pegasus Book Store ERP Start Up
Kωδικός:

Πρόγραμμα:

PT.08.11.01

ΓΕΝΙΚΑ:

600 €

ΕΣΤΕΣ:

265 €

Το Pegasus Book Store Erp Start up απευθύνεται στο Σύγχρονο Βιβλιοπωλείο. Παρέχει όλα
τα πλεονεκτήματα του Pegasus ERP Start Up σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες δυνατότητες
του Module Library-Βιβλιοnet. Είναι το δυναμικό ξεκίνημα με άμεσα αποτελέσματα και
αποτελεί πραγματική επένδυση για την επιχείρηση.
• Χαρακτηρίζεται από την εύκολη εγκατάσταση του
• Εύκολη εκμάθηση από αρχάριους χρήστες, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις
• Άμεση έναρξη αποδοτικής λειτουργίας
• Κανένα περιορισμό όσες θέσεις εργασίας κι αν χρειαστείτε – κανένα επιπλέον κόστος
• Είναι Απλό, Λειτουργικό και Αποτελεσματικό
• Ασφαλής Μεταφορά Δεδομένων από άλλα Προγράμματα
• Εξαγωγή δεδομένων σε δημοφιλή αρχεία (excel,txt)
• Χρησιμοποιεί την MySQL, τη πιο διαδεδομένη Βάση διαχείρισης δεδομένων του Internet
και όχι μόνο
• Αυτόματη διαδικασία αναβαθμίσεων και έυκολη διαδικασία back-up

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Δυνατότητες:
Module Βιβλιοnet – Library
•Εφοδιασμένο με το module Library – Βιβλιοnet το οποίο συνδέεται με την βάση της
βιβλιοnet (www.biblionet.gr) και να ενημερώνεται με τα στοιχεία της, τα οποία μπορείτε να
τα διαχειριστείτε τοπικά π.χ. αναζητήσεις με Τίτλο, Συγγραφέα, Εκδοτικό Οίκο κτλ
• Εξυπηρετεί και Δανειστική Βιβλιοθήκη
•Παρέχει την δυνατότητα πλήρους καταχώρησης τίτλων βιβλίων με κατηγοριοποίησή τους
και σύνδεση με συγγραφείς, μεταφραστές, οίκους, προμηθευτές κ.ο.κ.
•Εύκολη και γρήγορη αναζήτηση.

Εμπορικό Κύκλωμα - CRM
•Πελάτες, Προμηθευτές, Αποθήκες, Αξιόγραφα, Έσοδα-Έξοδα, Υπόλοιπα Πελατών/
Προμηθευτών, Παραγγελίες κ.α.
•Καλύτερη οργάνωση των πωλήσεων καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξης. Τηρεί
αναλυτικό ιστορικό πελατών και σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε στοχευμένη
επικοινωνία με αποστολή sms/email.
•Εφοδιασμένο με έτοιμα Στατιστικά και Εκτυπώσεις αλλά και δυνατότητα δημιουργίας
επιπλέον στατιστικών και εκτυπωτικών καταστάσεων ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες.
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Η Μηχανογράφηση για τους Συλλόγους-Σωματεία γίνεται
πραγματικότητα!
Pegasus Syllo ERP Start Up
Kωδικός:

Πρόγραμμα:

PT.04.01.01

ΓΕΝΙΚΑ:

1100 €

ΕΣΤΕΣ:

265 €

Το Pegasus Syllo ERP απευθύνεται σε κάθε Σύλλογο, Ένωση ή Σωματείο που επιδιώκει να
προσφέρει υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση στα Μέλη του.
• Χαρακτηρίζεται από την εύκολη εγκατάσταση του
• Εύκολη εκμάθηση από αρχάριους χρήστες, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις
• Άμεση έναρξη αποδοτικής λειτουργίας
• Κανένα περιορισμό όσες θέσεις εργασίας κι αν χρειαστείτε – κανένα επιπλέον κόστος
• Είναι Απλό, Λειτουργικό και Αποτελεσματικό
• Ασφαλής Μεταφορά Δεδομένων από άλλα Προγράμματα
• Εξαγωγή δεδομένων σε δημοφιλή αρχεία (excel, txt)
• Χρησιμοποιεί την MySQL, τη πιο διαδεδομένη Βάση διαχείρισης δεδομένων του Internet
και όχι μόνο
• Αυτόματη διαδικασία αναβαθμίσεων και εύκολη διαδικασία back-up

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Δυνατότητες:
Module “Syllo" :
•Ενιαία λύση που περιλαμβάνει τη δημιουργία βάσης δεδομένων με όλους τα Μέλη του
Συλλόγου καθώς και τους Φίλους (μη μέλη) - Παρακολούθηση Συνδρομών (Έναρξη Λήξη - Υπόλοιπα κτλ) - Εκτύπωση Ετικετών για τις αποστολές ενημερωτικών εντύπων Εκτύπωση Κάρτας Μέλους με barcode
•Προγραμματισμός και Διαχείριση Εκδηλώσεων από το αρχικό στάδιο (Προσκεκλημένα
Μέλη ) μέχρι τα Έσοδα / Έξοδα και τον οικονομικό απολογισμό της εκδήλωσης και τον
έλεγχο των συναλλαγών.
•Παρακολούθηση Πιστοποιήσεων Μελών με αναλυτική παρακολούθηση ανά στάδιο της
διαδικασίας πιστοποίησης (Συλλογή Δικαιολογητικών, Αποστολή στην Αρμόδια Υπηρεσία
κτλ)
•Εξαιρετική διεπαφή με Excel για Import/Export αρχείων όπως εισαγωγή δεδομένων από
λοιπές εφαρμογές ή εισαγωγή αρχείων τιμοκαταλόγων των προμηθευτών/εξαγωγή
εκτυπώσεων όπως οι οικονομικές καρτέλες - Σύνδεση με pdf printer για τη δημιουργία
Ηλεκτρονικού Παραστατικού (e-Invoice) - Δυνατότητα Geodata για άμεση εύρεση
στοιχείων διεύθυνσης απο το Google Maps και εμφάνιση επάνω σε χάρτη
Εμπορικό Κύκλωμα - CRM
•Πελάτες, Προμηθευτές, Αποθήκες, Αξιόγραφα, Έσοδα-Έξοδα, Υπόλοιπα Πελατών/
Προμηθευτών, Παραγγελίες κ.α.
•Καλύτερη οργάνωση των πωλήσεων καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξης. Τηρεί
αναλυτικό ιστορικό πελατών και σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε στοχευμένη
επικοινωνία με αποστολή sms/email.
•Εφοδιασμένο με έτοιμα Στατιστικά και Εκτυπώσεις αλλά και δυνατότητα δημιουργίας
επιπλέον στατιστικών και εκτυπωτικών καταστάσεων ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες.
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Η Μηχανογράφηση για τους Γεωπόνους γίνεται πραγματικότητα!

Pegasus Γεωπόνος ERP Start Up
Kωδικός:

Πρόγραμμα:

PT.08.82.01

ΓΕΝΙΚΑ:

600 €

ΕΣΤΕΣ:

265 €

To Pegasus Γεωπόνος ERP Start Up απευθύνεται σε όλες τις Επιχειρήσεις που ασχολούνται
με την Διάθεση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και πρέπει να καταχωρούν τα
παραστατικά της πώλησής τους στο www.minagric.gr
• Χαρακτηρίζεται από την εύκολη εγκατάσταση του
• Εύκολη εκμάθηση από αρχάριους χρήστες, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις
• Άμεση έναρξη αποδοτικής λειτουργίας
• Κανένα περιορισμό όσες θέσεις εργασίας κι αν χρειαστείτε – κανένα επιπλέον κόστος
• Είναι Απλό, Λειτουργικό και Αποτελεσματικό
• Ασφαλής Μεταφορά Δεδομένων από άλλα Προγράμματα
• Εξαγωγή δεδομένων σε δημοφιλή αρχεία (excel, txt)
• Χρησιμοποιεί την MySQL, τη πιο διαδεδομένη Βάση διαχείρισης δεδομένων του Internet
και όχι μόνο
• Αυτόματη διαδικασία αναβαθμίσεων και εύκολη διαδικασία back-up

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Δυνατότητες:
Module “Γεωπόνος" :
• Οθόνη Reception για την γρήγορη και αποτελεσματική διεκπεραίωση όλων των
απαραίτητων εργασιών σας.
•ΑΥΤΟΜΑΤΗ αποστολή των στοιχείων πώλησης ΦΠΠ χωρίς την ανάγκη εκ νέου
καταχώρησης του παραστατικού! Με ένα κλικ, ενημερώνεται άμεσα η Ημερ.Υποβολής!
•Πλήρης Παρακολούθηση των Αγροτεμαχίων, Καλλιεργειών αλλά και των ΦΠΠ που έχετε
πουλήσει σε κάθε παραγωγό ή αγρότη/αγροτεμάχιο!
• Έτοιμοι Πίνακες με όλα τα Γεωπονικά Στοιχεία (Περιφέρειες, Δήμοι, Καλλιέργειες, Αίτια) με
δυνατότητα προκαθορισμού επιλογών!
• Εξαιρετικά Εύχρηστη Τιμολόγηση με άμεση Προβολή των 4 τελευταίων Παραστατικών του
ίδιου παραγωγού για αυτόματη επιλογή των Γεωπονικών Στοιχείων!
• Έτοιμο αρχείο με ταξινομημένα όλα τα εγκεκριμένα ΦΠΠ της ελληνικής αγοράς για άμεση
& γρήγορη αναζήτηση με κάθε δυνατό κριτήριο!
• On-line ενημέρωση του καταλόγου ΦΠΠ με νέες κυκλοφορίες &
αποσύρσεις εξασφαλίζεται με την online σύνδεση της Εφαρμογής στο Υπ.Α.Α.Τ! Απλά με
κλικ!
Εμπορικό Κύκλωμα - CRM
•Πελάτες, Προμηθευτές, Αποθήκες, Αξιόγραφα, Έσοδα-Έξοδα, Υπόλοιπα Πελατών/
Προμηθευτών, Παραγγελίες κ.α.
•Καλύτερη οργάνωση των πωλήσεων καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξης. Τηρεί
αναλυτικό ιστορικό πελατών και σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε στοχευμένη
επικοινωνία με αποστολή sms/email.
•Εφοδιασμένο με έτοιμα Στατιστικά και Εκτυπώσεις αλλά και δυνατότητα δημιουργίας
επιπλέον στατιστικών και εκτυπωτικών καταστάσεων ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες.
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Για άμεσες πωλήσεις και κέρδη!!!

Pegasus Web App ERP Start UP
Kωδικός:

Πρόγραμμα:

PC.10.00.00

ΓΕΝΙΚΑ:

600 €

ΕΣΤΕΣ:

200 €

Το Pegasus Web ERP συνιστά μία ολοκληρωμένη εφαρμογή μηχανογράφησης
προσβάσιμη στους χρήστες μέσω web browser.
Βρίσκεται στον αντίποδα των κλασικών on premise μηχανογραφικών συστημάτων καθώς
προσφέρει απόλυτη ελευθερία στη πρόσβαση των δεδομένων ενώ ταυτόχρονα εξαλείφει
όλα τα μειονεκτήματα που επιβαρύνουν τα παραδοσιακά τοπικά ERP.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Δυνατότητες:
•Άμεση έναρξη λειτουργίας, δίχως χρονοβόρες διαδικασίες εγκατάστασης - Δυνατότητα
χρήσης μέσω browser σε οποιοδήποτε λειτουργικό περιβάλλον πχ linux, mac, windows Μειωμένο κόστος αρχικής επένδυσης (TCO-Total Cost of ownership) αφού δεν έχει
απαιτήσεις σε h/w και ανάγκες συνεχούς αναβάθμισης του εξοπλισμού σας
•Χαμηλό κόστος συντήρησης που εγγυάται την αρμονική & αδιάλειπτη λειτουργία της
εφαρμογής και την ασφάλεια των δεδομένων σας - Δυνατότητα φιλοξενίας σε ιδιόκτητα
data centers για τη δική σας προστασία και την άμεση εξυπηρέτησή σας.
•Ευέλικτη χρήση - Γρήγορη εξοικείωση των Χρηστών από το πρώτο 10λεπτο της
εκπαίδευσης - Άμεση εκτέλεση όλων των λειτουργιών της Επιχείρησης με ελάχιστα κλικ
για την ομαλή ροή των εργασιών
•24/7/365 Πρόσβαση με Web browser μέσω PC-Tablet-Mobile για να έχετε τα δεδομένα
σας ανά χείρας. Η άμεση επικοινωνία με τους πελάτες και τα συνεργαζόμενα μέλη
(Προμηθευτές / Πωλητές) γίνεται εφικτή και αποδοτική.
•Δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με τα Pegasus ERP για ολοκληρωμένη Διαχείριση
και της Λιανικής Πώλησης / Εντατική Λιανική με barcode scanner και τη διασύνδεση
πολλών Υποκαταστημάτων
•Web
CRM:Eισερχόμενα
τηλέφωνα,
προγραμματισμός
ραντεβού,
χρονοπρογραμματισμός μαζικής αποστολής email σε υποψήφιο πελατολόγιο κ.ο.κ. Παρακολούθηση Πωλητών -Ιστορικό Επαφών με υποψήφιο πελατολόγιο.
•Loyalty - Διαφοροποιηθείτε από τον ανταγωνισμό. Διαχειριστείτε Πόντους,
Δωροεπιταγές ή Κάρτες πελατών, εξαργύρωση Κουπονιών χωρίς την ανάγκη αγοράς
επιπλέον module.
•Ολοκληρωμένη Εμπορική Διαχείριση μέσα από το Pegasus Web ERP για τη λογιστική
εποπτεία και την οικονομική Εικόνα της Επιχείρησής ( Πελάτες / Προμηθευτές Πωλήσεις/Αγορές - Αποθήκη - Προγραμματισμός Εισπράξεων /
Πληρωμών Δαπάνες - Στατιστικά / Αναφορές κτλ)
•Ενσωματωμένα modules: Κύκλωμα Παραγγελιών, Πολλαπλοί Τιμοκατάλογοι, Τεχνικά
Χαρακτηριστικά, Συνταγές Ειδών, π-Αναφορές (Report Generator)
•Διαμόρφωση Βήμα - Βήμα: Δημιουργήστε το δικό σας ERP Web App βασιζόμενοι στην
ανάπτυξη της Επιχείρησής σας με τη προσθήκη module. Χτίστε το μηχανογραφικό σας
σύστημα βάσει των αναγκών που προκύπτουν με ασφάλεια, δίχως να επηρεάζονται οι
προσαρμογές που έχετε ήδη πραγματοποιήσει.
•Εξαιρετική διεπαφή με Excel για Import/Export αρχείων όπως εισαγωγή δεδομένων από
λοιπές εφαρμογές ή εισαγωγή αρχείων τιμοκαταλόγων των προμηθευτών/εξαγωγή
εκτυπώσεων όπως οι οικονομικές καρτέλες - Σύνδεση με pdf printer για τη δημιουργία
Ηλεκτρονικού Παραστατικού (e-Invoice)
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Για άμεσες πωλήσεις και κέρδη!!!

Pegasus Web App CRM
Kωδικός:

Πρόγραμμα:

PC.09.00.00

ΓΕΝΙΚΑ:

600 €

ΕΣΤΕΣ:

200 €

Το Pegasus Web CRM απευθύνεται σε κάθε Επιχείρηση που επιθυμεί να αναβαθμίσει και
να εξοπλίσει κατάλληλα με ένα παντοδύναμο εργαλείο
τους εξωτερικούς
Πωλητές/Συνεργάτες της
με απώτερο στόχο την αύξηση των πωλήσεων, τη βελτίωση της πιστότητας του
υφιστάμενου πελατολογίου και τη συνεχή ανασυγκρότηση της εμπορικής πολιτικής ώστε
να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Δυνατότητες:
•Σύγχρονη εφαρμογή με καινοτόμα χαρακτηριστικά αποκλειστικά για Πωλητές/Στελέχη
Marketing Χωρίς περιορισμούς σε Χρήστες/Θέσεις Εργασίας - Ιδιοκτησιακό
καθεστώς για να έχετε ΠΑΝΤΑ πρόσβαση στα δεδομένα σας
•Άμεση έναρξη λειτουργίας, δίχως χρονοβόρες διαδικασίες εγκατάστασης - Δυνατότητα
χρήσης μέσω browser σε οποιοδήποτε λειτουργικό περιβάλλον πχ linux, mac, windows Μειωμένο κόστος αρχικής επένδυσης (TCO-Total Cost of ownership) αφού μπορείτε να
κάνετε χρήση υφιστάμενου εξοπλισμού πχ Εταιρικά τηλέφωνα /Tablets/ Laptops
•Χαμηλό κόστος συντήρησης που εγγυάται την αρμονική & αδιάλειπτη λειτουργία της
εφαρμογής και την ασφάλεια των δεδομένων σας - Δυνατότητα φιλοξενίας σε ιδιόκτητα
data centers για τη δική σας προστασία και την άμεση εξυπηρέτησή σας.
•Ευέλικτη χρήση - Γρήγορη εξοικείωση των Χρηστών από το πρώτο 10λεπτο της
εκπαίδευσης - Άμεση εκτέλεση όλων των λειτουργιών με ελάχιστα κλικ για την ομαλή ροή
των εργασιών
•Διαμόρφωση Προφίλ ανά χρήστη - Επιλέξτε τα δικαιώματα που θα έχει ο κάθε πωλητής
σε καταχωρήσεις ή σε ποια δεδομένα θα έχει πρόσβαση - "Δέσιμο" πελάτη με Υπεύθυνο
Πωλητή - Χρήστης Administrator για πλήρη έλεγχο και επίβλεψη όλων των
καταχωρήσεων
•Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων για τη καταχώρηση/καταγραφή κάθε ενέργειας του
πωλητή και παρακολούθηση εκκρεμοτήτων (Εισερχόμενη Κλήση πελάτη - Αποστολή
ενημερωτικού υλικού - Δημιουργία Προσφορών - Αυτόματη δημιουργία Υπενθύμισης
για feedback )
•Πλήρης καταγραφή Πελατών/Συναλλασσόμενων με ταξινόμηση ανά Κατηγορία
Marketing - Προγραμματισμός Ραντεβού - Αρχειοθέτηση σχετικών εγγραφών Διαμόρφωση ερωτηματολογίων
•Δημιουργία Newsletter - Χρονοπρογραμματισμός μαζικής αποστολής email σε
υποψήφιο πελατολόγιο με δυνατότητα κριτηρίων - Δημιουργία Ιστορικού επαφών με
κάθε υφιστάμενο ή υποψήφιο πελάτη.
•π-Αναφορές ως ενσωματωμένο module. Ουσιαστικά πρόκειται για report generator
που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τις αναφορές και στα στατιστικά που επιθυμείτε
ώστε να πάρετε τη πληροφορία που θέλετε.
•Διαμόρφωση Βήμα - Βήμα: Δημιουργήστε το δικό σας ERP Web App βασιζόμενοι στην
ανάπτυξη της Επιχείρησής σας με τη προσθήκη module ( Πελάτες / Προμηθευτές Πωλήσεις/Αγορές - Αποθήκη - Προγραμματισμός Εισπράξεων /
Πληρωμών Δαπάνες - Στατιστικά / Αναφορές κτλ). Χτίστε το μηχανογραφικό σας σύστημα βάσει
των αναγκών που προκύπτουν με ασφάλεια, δίχως να επηρεάζονται οι προσαρμογές
που έχετε ήδη πραγματοποιήσει.
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Για άμεσες πωλήσεις και κέρδη!!!

Pegasus WebApp e-Commerce
Kωδικός:

Πρόγραμμα:

PC.02.00.00

ΓΕΝΙΚΑ:

600 €

ΕΣΤΕΣ:

200 €

Το Pegasus e-Commerce απευθύνεται σε κάθε Επιχείρηση με εμπορική δραστηριότητα
που επιθυμεί να εισέλθει στη νέα εποχή του ηλεκτρονικού εμπορίου, θέτοντας νέα
στάνταρ στην οργάνωση των καθημερινών λειτουργιών της. Η εφαρμογή
προσαρμόζεται άμεσα στην εμπορική στρατηγική σας (B2B /B2C) χωρίς να σας
δεσμεύει.
• Αυτόματη διαλειτουργία με τη μηχανογράφηση της επιχείρησή σας
• Συνεχώς εξελισσόμενο πακέτο σύμφωνα με τις νέες ανάγκες της αγοράς
• Άμεση έναρξη αποδοτικής λειτουργίας της επιχείρησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Δυνατότητες:
•Άμεση έναρξη λειτουργίας, δίχως χρονοβόρες διαδικασίες εγκατάστασης - Δυνατότητα
χρήσης μέσω browser σε οποιοδήποτε λειτουργικό περιβάλλον πχ linux, mac, windows Μειωμένο κόστος αρχικής επένδυσης (TCO-Total Cost of ownership) αφού δεν έχει
απαιτήσεις σε h/w και ανάγκες συνεχούς αναβάθμισης του εξοπλισμού σας.
•ΕΝΙΑΙΟ περιβάλλον διαχείρισης και για τη Μηχανογράφηση και για το e-Shop. Βάζουμε
στην άκρη γέφυρες και πολύπλοκες λύσεις με αμφίβολο αποτέλεσμα
•Χαμηλό κόστος συντήρησης που εγγυάται την αρμονική & αδιάλειπτη λειτουργία της
εφαρμογής και την ασφάλεια των δεδομένων σας
•Ευέλικτη χρήση - Γρήγορη εξοικείωση των Χρηστών από το πρώτο 10λεπτο της
εκπαίδευσης - Άμεση εκτέλεση όλων των λειτουργιών της Επιχείρησης με ελάχιστα κλικ Άμεση διαμόρφωση του e-Shop ταυτόχρονα με τη χρήση του Web ERP (πχ Web ERP καταχώρηση παραστατικού αγοράς/e-Shop - ενημέρωση της διαθεσιμότητας των
προϊόντων )
•24/7/365 Πρόσβαση με Web browser μέσω PC-Tablet-Mobile. Είστα ανά πάσα στιγμή
δίπλα στο Πελάτη ή τον Προμηθευτή σας με τα δεδομένα σας ανά χείρας.
•Δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με τα Pegasus ERP για ολοκληρωμένη Διαχείριση
και της Λιανικής Πώλησης / Εντατική Λιανική με barcode scanner και τη διασύνδεση
πολλών Υποκαταστημάτων (Pegasus ERP Start Up-Pegasus Service ERP/Πώληση
ανταλλακτικών-Pegasus Book Store ERP/Πώληση βιβλίων -Pegasus Elaio/Πώληση
εμφιαλωμένου ελαιολάδου - Pegasus Optica ERP/Πώληση οπτικών)
•Web
CRM:
Eισερχόμενα
τηλέφωνα,
προγραμματισμός
ραντεβού,
χρονοπρογραμματισμός μαζικής αποστολής email σε υποψήφιο πελατολόγιο κ.ο.κ. Παρακολούθηση Πωλητών -Ιστορικό Επαφών με υποψήφιο πελατολόγιο.
•Loyalty - Διαφοροποιηθείτε από τον ανταγωνισμό. Διαχειριστείτε Πόντους,
Δωροεπιταγές ή Κάρτες πελατών, εξαργύρωση Κουπονιών χωρίς την ανάγκη αγοράς
επιπλέον module.
•Διαμόρφωση Βήμα - Βήμα: Δημιουργήστε το δικό σας ERP Web App βασιζόμενοι στην
ανάπτυξη της Επιχείρησής σας με τη προσθήκη module. Χτίστε το μηχανογραφικό σας
σύστημα βάσει των αναγκών που προκύπτουν με ασφάλεια, δίχως να επηρεάζονται οι
προσαρμογές που έχετε ήδη πραγματοποιήσει.
•Εξαιρετική διεπαφή με Excel για Import/Export αρχείων όπως εισαγωγή δεδομένων από
λοιπές εφαρμογές ή εισαγωγή αρχείων τιμοκαταλόγων των προμηθευτών/εξαγωγή
εκτυπώσεων όπως οι οικονομικές καρτέλες - Σύνδεση με pdf printer για τη δημιουργία
Ηλεκτρονικού Παραστατικού (e-Invoice)
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Για όλους τους πελάτες του μικρού μας πλανήτη!

Pegasus Web App e – Hotel
Kωδικός:

PC.06.00.00

ΓΕΝΙΚΑ:

Πρόγραμμα:

600 €

ΕΣΤΕΣ:

200 €

Το Pegasus WebApp e – Hotel αποτελεί μια διαδικτυακή εφαρμογή (Web Application) η
οποία απευθύνεται στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και δίνει τη
δυνατότητα μιας συνολικής Διαχείρισης της Επιχείρησης (Front Office & Back Office
Διαδικασίες) αλλά και Site Εταιρικής Παρουσίασης με on –line κρατήσεις χωρίς
προμήθειες προς τρίτα μέρη!
•Πρόσβαση από Οπουδήποτε/Οποτεδήποτε
•Χωρίς Περιορισμό σε αριθμό Χρηστών / Δωματίων
•User friendly interface - Άμεση έναρξη Λειτουργίας χωρίς ιδιαίτερη Παραμετροποίηση
•Χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις h/w - Χαμηλό κόστος αρχικής εγκατάστασης
•Αμφίδρομη επικοινωνία με το site παρουσίασης της Μονάδας σας με ταυτόχρονη
δυνατότητα on-line κρατήσεων χωρίς προμήθεια σε τρίτα μέρη!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Δυνατότητες:
Το Pegasus e-Hotel Web App
αποτελεί μία καινοτόμο εφαρμογή Property
Management για το Κλάδο των Ξενοδοχείων. To συγκεκριμένο PMS αποτελεί το ιδανικό
σύστημα διαχείρισης για Μονάδες ανεξαρτήτως αριθμού κλινών ή δυναμικότητας.
Εξαιρετικά φιλικό και εύχρηστο, το Pegasus e-Hotel Web App ουσιαστικά προσφέρει:
Site on-line booking με ένα ολοκληρωμένο PMS για τη Διαχείριση Front Office & Back
Office του Ξενοδοχείου, σε μία ΕΝΙΑΙΑ πλατφόρμα με real time Επικοινωνία.
Μπορεί να καλύψει από τις μεμονωμένες μονάδες μικρής & μεσαίας δυναμικότητας μέχρι
τα πλέον καθιερωμένα Ξενοδοχεία γνωστών αλυσίδων.
Η βασική έκδοση αυτή ενσωματώνει ολοκληρωμένα και μέσα από εξαιρετικά εύχρηστα
γραφικά , τις Λειτουργίες Front Office όπως:
• Web Πλάνο Δωματίων
• Web Πλάνο Τύπων Δωματίων
• Διαχείριση Κρατήσεων/Έκδοση Παραστατικών-Τιμολόγηση
• Aκυρώσεις κρατήσεων
• Λοιπές Χρεώσεις από άλλα Τμήματα
• Συμβόλαια με Ταξιδιωτικά Πρακτορεία
• Group Κρατήσεων Διαμονών
• Μαζική Τιμολόγηση
• Καθαρισμοί
• Special Offers
• Ισοζύγιο Main Courante
• Διαχείριση Πελατών
Ενώ δύναται να προστεθούν επιπλέον Modules όπως:
• Channel - Managmenent / Διαχείρηση καναλιών (booking.com/Expedia)
• Multi –Language (Πολυγλωσσικό)
• Μαζική Αποστολή emails (mass-mails)
• Μαζική Αποστολή SMS
• Παραστατικά Προμηθευτών
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Το internet σας δίνει φτερά!!!

Pegasus Web App e - Courier
Kωδικός:

Πρόγραμμα:

PC.07.00.00
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

1000 €

ΕΣΤΕΣ:

200 €

Το Pegasus e-Courier είναι ένα νέο καινοτομικό προϊόν για την ελληνική αγορά. Συνιστά
μια web πλατφόρμα σχεδιασμένη να παρέχει αμφίδρομη επικοινωνία του site με το
Pegasus Courier ERP προβάλλοντας έτσι προς τα έξω ωφέλιμες πληροφορίες προς
τους πελάτες αλλά και τους επισκέπτες.
•Σύγχρονο, Πολυγλωσσικό & Δυναμικό site Εταιρικής Παρουσίασης - Πλήθος
δυνατοτήτων προς τους Πελάτες σας
•Άμεση σύνδεση Πελατών στο site σας από το χώρο τους για εκτέλεση πολλαπλών
εργασιών από τους ίδιους
•Πολλαπλή αναζήτηση Voucher-Αποστολής από τον Αποστολέα ή τον
Παραλήπτη ΧΩΡΙΣ login
•Γρήγορη προβολή κατάστασης για κάθε Αποστολή/Αντικαταβολή χωρίς να προηγείται
τηλεφωνική επικοινωνία με την εταιρία σας
•Άμεση και Εύκολη Καταχώρηση Νέας Αποστολής (Voucher) - Αυτόματος
υπολογισμός κόστους Αποστολής
•Πολλαπλή Εισαγωγή/Εξαγωγή Voucher από αρχείο excel/csv για ακόμα πιο
απαιτητικούς χρήστες
•Κάθε πελάτης με login στο site έχει πρόσβαση στην Οικονομική του Καρτέλα (ΧρεώσειςΠιστώσεις-Υπόλοιπο) – Εκτύπωση Παραστατικών - OnLine Πληρωμή
•Πρόσβαση οδηγών μέσω internet κατά τη διάρκεια των δρομολογίων τους για onTime
ενημέρωση κατάστασης Αποστολής

Το συνεργείο στο internet!
Pegasus Web App e-Service
Kωδικός:

PC.08.00.00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Πρόγραμμα:

600 €

ΕΣΤΕΣ:

200 €

Το Pegasus e-Service αποτελεί μια διαδικτυακή εφαρμογή (Web Application) η οποία
απευθύνεται σε όλα τα σύγχρονα συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, σκαφών και
πώλησης ανταλλακτικών και δίνει τη δυνατότητα δυναμικής παρουσίας στο διαδίκτυο
σε συνδυασμό με ένα απόλυτα ενημερωμένο και λειτουργικό ηλεκτρονικό κατάστημα με
άμεσα αποτελέσματα στη κερδοφορία τους.
• Συνεχώς ενημερωμένο site με τα τελευταία νέα της επιχείρησης
• Διεύρυνση πελατολογίου χωρίς γεωγραφικά όρια
• Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών – πιστό καταναλωτικό κοινό, ο πελάτης μετά από
login μπορεί να ενημερώνεται για όλα τα στοιχεία του (επόμενο service, εργασίες τεχνικού,
κάρτα καυσαερίων κλπ)
• Ηλεκτρονική πώληση, μείωση του κόστους αποθήκης, αύξηση της κερδοφορίας
• Εύκολη εκμάθηση από αρχάριους χρήστες , χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις
• Άμεση έναρξη αποδοτικής λειτουργίας
• Συνεχώς εξελισσόμενο πακέτο σύμφωνα με τις νέες ανάγκες της αγοράς
• Μεγάλο reference πελατών στην Ελληνική αγορά
• Ελληνικό προϊόν , με πανελλαδική υποστήριξη μέσω δικτύου συνεργατών
• Αυτόματη διαλειτουργία με τη μηχανογράφηση της επιχείρησής σας
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Το internet σας δίνει φτερά!!!

Pegasus Web App e - Champion
Kωδικός:

Πρόγραμμα:

PC.13.00.00
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

600 €

ΕΣΤΕΣ:

200 €

Το Pegasus e-Champion απευθύνεται σε κάθε Γυμναστήριο ή Χώρο
Άθλησης/Ευεξίας ανεξαρτήτως μεγέθους και δυναμικής, που αναζητά μία λύση Άρτια
& Αξιόπιστη ώστε να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους Πελάτες
κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και τη προτίμησή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
διασύνδεση με το Pegasus Champion ERP που εξυπηρετεί τις on-premise ανάγκες της
επιχείρησης.
•Η μόνη εξειδικευμένη Web λύση για το κλάδο των Γυμναστηρίων που ουσιαστικά
βελτιώνει τη συνολική εμπειρία που απολαμβάνει ο Πελάτη από την Εταιρία σας.
Ο Χρήστης μέσα από ένα web browser θα κάνει login στο site σας ώστε να έχει άμεση
πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που τον αφορούν. Προγραμματισμός ραντεβού,
Παρακολούθηση Μονάδων Ανάλωσης, Κατάσταση Εντολής, Ιστορικό Προπονήσεων,
Εκτύπωση παραστατικού κτλ
•Ο Αθλούμενος μπορεί να προγραμματίσει ο ίδιος την ώρα που επιθυμεί και μέσα από
οποιοδήποτε μέσω (pc, tablet, mobile) το πρόγραμμά του βάσει των κριτηρίων που
θέτει ο ίδιος (ώρα, ημέρα, γυμναστής).
•Μπορεί να προστεθεί ως επιλογή σε υφιστάμενο website με πολύ απλό τρόπο και
δίχως να επηρεάζεται η ιστοσελίδα του γυμναστήριου σας!
•Άμεση έναρξη λειτουργίας, δίχως χρονοβόρες διαδικασίες εγκατάστασης - Ευέλικτη
χρήση - Γρήγορη εξοικείωση των Χρηστών από το πρώτο 10λεπτο της εκπαίδευσης!
•On-line αναβαθμίσεις
(Updates) που αποσκοπούν στην ομαλή και αδιάλειπτη
λειτουργία του site σας μέσα από οποιοδήποτε browser ενώ διασφαλίζουν την
ορθότητα της σύνδεσής σας με τις τράπεζες για τις on line πληρωμές

Pegasus Web App e-Transport
Kωδικός:

PC.14.00.00
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Πρόγραμμα:

600 €

ΕΣΤΕΣ:

200 €

Το Pegasus e-Transport συνιστά ένα εργαλείο αιχμής για την Εταιρία Μεταφορών που
επιθυμεί να διαφοροποιηθεί σε επίπεδο οργάνωσης και να βελτιστοποιήσει τις
εσωτερικές διαδικασίες.
Η εφαρμογή εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες του Web καθιστώντας προσβάσιμη τόσο την
εταιρική on premise βάση δεδομένων στους εξουσιοδοτημένους χρήστες μέσα από
οποιαδήποτε συσκευή ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μία πλατφόρμα διαδραστικής
λειτουργίας με το χρήστη που βρίσκεται "επί της οδού"! Καταργεί τη στατικότητα των
εργαζομένων σας ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνει ένα εύρος εργασιών που μπορούν
εκτελεστούν από τον οδηγό επί τόπου, ώστε να μην συσσωρεύεται περιττός όγκος
δουλειάς στα γραφεία (Ενημέρωση Παραδόσεων, Διαχείριση Αντικαταβολών, Εισπράξεις
κτλ)! Εάν επιθυμείτε να έχετε άμεση real time ενημέρωση για τις Φορτωτικές - Παραδόσεις
σας, εάν σκοπός σας είναι να προσφέρετε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες
ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίσετε πραγματικό όφελος για την Επιχείρησή σας, τότε η
επιλογή Pegasus e-Transport είναι μονόδρομος!
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Διαχείριση Σειριακών Αριθμών - Serial Numbers
Kωδικός:

Τιμές Χωρίς Φ.Π.Α.:

PM.01.01.22

300 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το module Serial Numbers παρέχει την δυνατότητα να παρακολουθείτε στην αποθήκη σας
είδη με σειριακούς αριθμούς. Απαραίτητο στις επιχειρήσεις που κινούν συσκευές που
καλύπτονται από εγγυήσεις ή για τη παρακολούθηση του service συσκευών.
Η παρακολούθηση των Serial γίνεται μέσα από ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα διαχείριση
που ξεκινάει από το παραστατικό αγοράς εώς τη πώληση του προϊόντος ενώ καλύπτει και
όλα τα ενδιάμεσα στάδια service με αναλυτική καταγραφή των εργασιών & των ειδών που
χρησιμοποιήθηκαν. Μέσα από τις Αναφορές που προσφέρει το Pegasus έχετε τη
δυνατότητα να δείτε αναλυτικά το Ληξιάριο των Serial Numbers που ουσιαστικά αφορά
στις εγγυήσεις του καθώς και τα Serial Numbers με υπόλοιπο εντός της Αποθήκης σας.
Το module προστίθεται σε Εφαρμογές Pegasus ERP Start Up & άνω και η εγκατάστασή του
γίνεται μέσω των online αναβαθμίσεων.

Color Size (Χρώμα – Μέγεθος)
Kωδικός:

Τιμές Χωρίς Φ.Π.Α.:

PM.01.01.24

300 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το module Color Size είναι απαραίτητο για κάθε επιχείρηση που διαχειρίζεται είδη με
πολλούς συνδυασμούς Μεγεθών - Χρωμάτων. Προστίθεται σε κάθε ERP Start Up
Εφαρμογή και δημιουργεί αυτόματα όλους τους πιθανούς συνδυασμούς μεγεθών και
χρωμάτων σε ένα είδος. Επιπλέον κάθε είδος (οδηγός) μπορεί να φέρει πολλαπλά
barcodes τα οποία αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο χρώμα - μέγεθος για άμεση πώληση
μέσω του module Retail.
Η παρακολούθηση των ειδών πραγματοποιείται είτε σε σύνολο είτε μεμονομένα ανά
οδηγό ενώ υπάρχουν έτοιμες αναφορές & στατιστικές εκτυπώσεις ανά χρώμα & μέγεθος
είδους.

Παρτίδες (Lots)
Kωδικός:

PM.01.01.23

Τιμές Χωρίς Φ.Π.Α.:

300 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Δυνατότητα δημιουργίας και παρακολούθησης των παρτίδων ενός είδους. Η ενημέρωση των
παρτίδων γίνεται αυτόματα με την καταχώρηση των παραστατικών σας.
Επιτρέπει μέσα από συγκεκριμένη οθόνη την διαχείριση κάθε παρτίδας ξεχωριστά, με αναλυτική
παρουσίαση όλων των κινήσεων ενώ ταυτόχρονα μπορείτε να ορίσετε και ειδική τιμή για
συγκεκριμένη παρτίδα (που υπερτερεί έναντι των βασικών τιμοκαταλόγων του είδους).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση του module είναι η έκδοση της εφαρμογής να
είναι τουλάχιστον ERP Start Up.
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Sales
Τιμές Χωρίς Φ.Π.Α.:

Kωδικός:

PM.01.01.19

400 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Παρακολουθεί τις προμήθειες των πωλητών σας.
Μπορείτε και ορίζετε προμήθειες ανά πωλητή και ανά ομάδα πωλητών.
Οι προμήθειες οριζονται ανά κλάση προμήθειας ή ανά είδος.
Επίσης μπορείτε και ορίζετε Στόχους και να ελέγχετε την επίτευξή τους.

Γενική Λογιστική
Kωδικός:

Τιμές Χωρίς Φ.Π.Α.:

PM.01.01.03

400 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
• Η Γενική Λογιστική τηρεί βιβλία Β’ και Γ’ Κατηγορίας.
• Καταχωρείτε τα άρθρα σας, με δυνατότητα έτοιμων πρότυπων άρθρων.
• Από τα καταχωρημένα άρθρα εκτυπώνετε Τα απαραίτητα θεωρημένα βιβλία.
• Σας παρέχει την δυνατότητα να τηρείτε Μητρώο Παγίων.
• Διαθέτει αυτόματες ενημερώσεις (ανοίγματα και κλεισίματα έτους) καθώς επίσης
αυτόματη ενημέρωση από τα παραστατικά της εμπορικής διαχείρισης.

Τιμοκατάλογοι
Kωδικός:

PM.01.01.79

Τιμές Χωρίς Φ.Π.Α.:

1500 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το Module Τιμοκατάλογοι παρέχει την δυνατότητα να εισάγετε στην εφαρμογή πολλούς
τιμοκαταλόγους από αρχεία των προμηθευτών σας. Στην συνέχεια είναι δυνατή η
αυτόματη ενημέρωση της αποθήκης σας με τα είδη των τιμοκαταλόγων.
α. Ενημέρωση των τιμοκαταλόγων των προμηθευτών σας.
β. Αντιστοίχιση των πεδίων των τιμοκαταλόγων με πεδία των ειδών της αποθήκης.
γ. Αυτόματη ενημέρωση της αποθήκης με τα είδη των τιμοκαταλόγων
Προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε σε χρόνο μηδέν μία πραγματικά
χρονοβόρα διαδικασία όπως είναι η ενημέρωση των ειδών σας με τα νέα δεδομένα των
προμηθευτών.
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Extra Actions
Kωδικός:

Τιμές Χωρίς Φ.Π.Α.:

PM.01.01.08

500 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το Module Extra Actions επιτρέπει την ενεργοποίηση Δράσεων σε κάθε οθόνη εργασίας.
Οι Δράσεις αυτές κατασκευάζονται με το Pegasus Dias και αφορούν την κάθε μία
εγκατάσταση.
Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η επέκταση της εφαρμογής σας ανεξάρτητα και
παράλληλα από τις αναβαθμίσεις που αυτή επιδέχεται, χωρίς να επηρεάζεται από αυτές.
Με αυτόν τον τρόπο η εφαρμογή έρχεται στα μέτρα της επιχείρησης σας!

Module Retail (POS)
Kωδικός:

Τιμές Χωρίς Φ.Π.Α.:

PM.01.01.12

400 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
To module Pegasus Retail αποτελεί μια εύχρηστη οθόνη εντατικής λιανικής η οποία
συνδέεται άμεσα με το εμπορικό κύκλωμα του ERP σας. Είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη
για να διευκολύνει τις εργασίες κάθε εργαζόμενού σας ξεχωριστα και ικανή να μετατρέψει
την εντατική λιανική σε παιχνιδάκι!
Βασισμένο στην Τεχνολογία Pegasus, μπορεί και επικοινωνεί με όλα τα ταμειακά που
διαθέτουν ανάλογους drivers.

Διαχείριση Συμβάσεων
Kωδικός:

PM.01.01.09

Τιμές Χωρίς Φ.Π.Α.:

500 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Παρακολουθεί τις συμβάσεις που έχετε με τους πελάτες σας.
Συνδέει με την κάθε σύμβαση τα Serial Number των συσκευών που αυτές καλύπτουν.
Επίσης μπορείτε και ορίζετε ανά σύμβαση τις υπηρεσίες, τις ειδικές εκπτώσεις και τιμές που
αυτή καλύπτει.
Είναι δυνατό να ορίσετε, στα πλαίσια μίας σύμβασης, είδη τα οποία τιμολογούνται
περιοδικά (π.χ. μία φορά τον μήνα μετράμε τα χιλιόμετρα που έχει κάνει ένα όχημα και
χρεώνουμε ένα ποσό για κάθε χιλιόμετρο).
Το κύκλωμα των συμβάσεων συνδέεται πλήρως με το ERP και τα Serial Numbers.
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Management Information System (MIS)
Kωδικός:

Τιμές Χωρίς Φ.Π.Α.:

PM.01.01.17

500 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
To MIS διαθέτει ένα πλήθος οθονών, μέσα από τις οποίες μπορείτε να ελέγχετε συνολικά τα
αποτελέσματα από όλες τις διαδικασίες της επιχείρησής σας.
Οι Δείκτες Marketing και CRM σας παρέχουν τα αποτελέσματα από το CRM.
Οι οικονομικοί δείκτες και οι δείκτες της αποθήκης, προσφέρουν αποτελέσματα από την
εμπορική διαχείριση.
Επιπλέον μπορείτε να έχετε συγκριτικά αποτελέσματα δύο περιόδων, για τον καλύτερο
έλεγχο της εταιρείας σας

Pegasus Interoperability Mechanism - PIM
Kωδικός:

Τιμές Χωρίς Φ.Π.Α.:

PM.01.01.18

300 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το PIM φροντίζει για την επικοινωνία της εφαρμογής σας με:
α. το site σας στο internet
β. άλλες τοπικές εγκαταστάσεις (για παράδειγμα αν έχετε πολλά υποκαταστήματα τα
οποία λειτουργούν ανεξάρτητα και ανταλλάσουν δεδομένα μεταξύ τους).
Είναι η ιδανική λύση, καθώς προσφέρει την δυνατότητα της On-line πληροφόρησης
πολλών τοπικών εγκαταστάσεων, οι οποίες όμως μπορούν και λειτουργούν ανεξάρτητα
χωρίς να επηρεάζονται από την τυχόν έλλειψη επικοινωνίας (π.χ. πτώση internet, κόψιμο
τηλεπικοινωνιακής γραμμής κ.ο.κ.).

Γέφυρες Γενικής Λογιστικής
Kωδικός:

Τιμές Χωρίς Φ.Π.Α.:

PM.01.01.13

150 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το module Γέφυρες Λογιστικής εκτελεί τη γέφυρα από το εμπορικό στη λογιστική &
προσφέρει τη δυνατότητα export αρχείου στη μορφή που επιθυμείτε βάσει της
υφιστάμενης εφαρμογής του λογιστή σας. Υπάρχουν έτοιμες υλοποιημένες μέθοδοι από
τις οποίες θα δημιουργείται το αρχείο προς εισαγωγή στο εκάστοτε λογιστικό πρόγραμμα.
Καλύπτει Β’ κατηγορίας & Γ’ κατηγορίας βιβλία.

Υποστήριξη Συσκευών
Kωδικός:

PM.01.01.26

Τιμές Χωρίς Φ.Π.Α.:

500 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
•Εξαιρετικό προστιθέμενο module το οποίο επιτρέπει τη διαχείριση & παρακολούθηση του
Service των συσκευών που παραλαμβάνονται προς επισκευή.
•Παρέχει ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα ώστε να έχετε πλήρη άποψη του ιστορικού βλαβών
& επισκευών που έχετε εκτελέσει σε μία συσκευή.
•Απαραίτητο για κάθε Επιχείρηση που επιθυμεί να οργανώσει & να αναβαθμίσει το Τεχνικό
της Τμήμα.
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Διαχείριση Έργων (Projects)
Kωδικός:

Τιμές Χωρίς Φ.Π.Α.:

PE.00.016

300 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
To module Project συνιστά ένα σημαντικό εργαλείο για κάθε Επιχείρηση & Επαγγελματία
που διαχειρίζεται Έργα. Το module καλύπτει κάθε φάση του έργου από την αρχική
προσφορά έως τη τελική τιμολόγηση και τον υπολογισμό του κέρδους. Ένα Έργο
αντιμετωπίζεται ως ένα ξεχωριστό σύνολο δεδομένων και στο οποίο "δένονται" όλα τα
Παραστατικά & οι Δαπάνες καθώς και τα είδη που έχουν χρησιμοποιηθεί ώστε να υπάρχει
πλήρης οικονομικός έλεγχος και εικόνα για την απόδοση του έργου. Απώτερος στόχος
είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους μέσω της παρακολούθησης κάθε οικονομικής
συναλλαγής που αφορά στο έργο.

CRM Plus
Kωδικός:

Τιμές Χωρίς Φ.Π.Α.:

PM.01.01.25

500 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
To CRM Plus δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης εκστρατειών. Μία εκστρατεία
ενεργοποιεί μαζικά την ενημέρωση συναλλασσομένων με ιδιαίτερα κριτήρια. Η ενημέρωση
αυτή μπορεί και γίνεται με αποστολές κειμένων (e-mail, SMS) αλλά και με την υλοποίηση
δραστηριοτήτων (π.χ. telemarketing).
Επίσης διαθέτει τον επεξεργαστή λειτουργιών, με τον οποίο μπορείτε να σχεδιάσετε,
υλοποιήσετε και παρακολουθήσετε τις ISO διαδικασίες της επιχείρησής σας.

Module Phone
Kωδικός:

Τιμές Χωρίς Φ.Π.Α.:

PM.01.01.61

400 €

•Παρακολούθηση εισερχομένων κλήσεων ανά καρτέλα πελάτη
•Άμεση ενημέρωση του Υπευθύνου της καρτέλας για τη κλήση
•Πλήρες Ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων επιχείρησης
•Παρακολούθηση Αναπάντητων κλήσεων ανά ημέρα
•Μείωση χρόνου διαχείρισης εισερχόμενων τηλεφωνημάτων
•Αναλυτικά Reports

Loans
Kωδικός:

PM.01.01.68

Τιμές Χωρίς Φ.Π.Α.:

500 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
To Module Loans παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης δανείων και πιστωτικών καρτών.
Είναι απαραίτητο στις επιχειρήσεις που εισπράτουν δόσεις δανείων για λογαριασμό των
τραπεζών με τις οποίες έχουν σύμβαση.
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Διαδικτυακές Φιλοξενίες Χώρων
Τα πακέτα σε Cloud Hosting είναι ιδανικά για να φιλοξενήσουν το Website κάθε τύπου
επιχειρηματικού οργανισμού. Σε κάθε Επιχείρηση δίνεται η επιλογή ανάμεσα σε περιβάλλοντα
διαχείρισης Plesk και CPanel , κορυφαία συστήματα διαχείρισης onLine χώρου και
χαρακτηριστικών λογαριασμών φιλοξενίας . Η δυνατότητα δημιουργίας Αποκλειστικής IP
Φιλοξενίας -Dedicated IP καλύπτει χωρίς αμφιβολία και τους πιο απαιτητικούς .
Τυποποιημένα Πακέτα Φιλοξενίας
Επιλέξτε το πακέτο Φιλοξενίας που ταιριάζει στη δικιά σας επιχείρηση . Ακολουθεί αναλυτική
περιγραφή όλων των προϊόντων μας για τις διαδικτυακές φιλοξενίες χώρων:

Τυποποιημένα Πακέτα Φιλοξενίας Αυτοματοποιημένης Υποστήριξης

Consumers

Consumers (Pro)

Professional

Business

Τιμή

50 €/y

100€/y

190€/y

350€/y

Bandwidth

100

200

600

1000

Χώρος

1 GB

3 GB

6 GB

10 GB

Domains

1

1

5

20

ISP Hosting(Internet Service Provider Hosting)-Αναπτυχθείτε Επιχειρηματικά με 350 € Ετήσιο
Κόστος
•Δημιουργήστε απεριόριστα δικά σας Πακέτα Φιλοξενίας
•Επιλέξτε ακόμη μεγαλύτερα πακέτα Φιλοξενίας ως ακέραια πολλαπλάσια των Business & ISP
•Εκμεταλλευτείτε το απεριόριστο πλήθος σε Domain Names
•Κινηθείτε χωρίς περιορισμούς με 1000 GB Bandwidth και 15 GB Αποθηκευτικού Χώρου

Πολιτική Αναβάθμισης
Για την αναβάθμιση των υπαρχόντων Χώρων υπάρχει η δυνατότητα Επιλογής :
1.Μπορεί να πιστωθεί το ποσό της Προηγούμενης σύμβασης , να χρεωθεί η νέα σύμβαση
και η ημερομηνία λήξης να διατηρηθεί ως έχει .Ουσιαστικά πρόκειται για κάλυψη της
Ετήσιας διαφοράς μεταξύ των δύο πακέτων - είτε αυτό σημαίνει πίστωση ενός Ποσού είτε
πληρωμή ενός επιπλέον Κόστους.

2.Μπορεί να διακοπεί η τρέχουσα σύμβαση και να γίνει Αγορά ενός καινούριου Πακέτου ,
με ημερομηνία Έναρξης , την Ημερομηνία Αγοράς .
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Διαδικτυακές Φιλοξενίες Ονομάτων
Η ΤΕΣΑΕ ΑΤΕ, ο κεντρικός επιχειρηματικός οργανισμός του ομίλου ΤΕΣΑΕ, ορίζεται από την
ΕΕΤΤ το 2004 σαν ένας από τους πρώτους ιστορικά Καταχωρητές της Ελλάδος και έχει έτσι
δικαίωμα και υποχρέωση να καταχωρεί και να φιλοξενεί Ονόματα Διαδικτυακών Τόπων.
Κάποιες από τις συνηθέστερες καταλήξεις είναι:

.net

.gr

.com

.eu

.net.gr

.net.com

.org.gr

.com.gr

.org

.us

.tel

.mobi

.travel

.biz
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Dual Logicom
ΤΕΣΑE
ΑΤΕ

Ολοκληρωμένες
Λύσεις Μηχανογράφησης
Χλόης
26 Ζωγράφου
- 15772 Αθήνα
ΤΗΛ:
210
7489588 –2α,9 ΤΚ 151 27 Μελίσσια, Αθήνα
Ανδρέα
Παπανδρέου
ΦΑΧ:
210 7700839E-mail:
info@tesae.gr
Τ. 211 8500
323 - F. 211 8500 933
Site:
http://www.tesae.gr
www.dlgcom.gr
- info@dlgcom.gr
Official Partner Tesae Group
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