Pegasus µElite MySQL
Πλήρης Διαχείριση µικρών και µεσαίων
Εµπορικών Επιχειρήσεων.

Οργανώστε άµεσα και χωρίς
κόπο την επιχείρησή σας!

Επιχειρήστε ελεύθερα!!!
Το Pegasus µElite MySQL αποτελεί την ιδανικότερη επιλογή για τις
µικρές Εµπορικές Επιχειρήσεις.
Οικονοµική Λύση, Μικρό Κόστος Ετησίου Συµβολαίου Τεχνικής Στήριξης.
Κανένα επιπλέον κόστος όσες θέσεις εργασίας κι αν χρειαστείτε!
Διαθέτει πλήρες εµπορικό κύκλωµα (Πελάτες, Προµηθευτές, Αποθήκη, Οικονοµική Εικόνα
επιχείρησης).
Εφοδιασµένο µε το Pegasus Form Designer, για να φτιάχνετε τις φόρµες των παραστατικών σας όπως ακριβώς τις επιθυµείτε!
Σας βοηθάει να οργανωθείτε άµεσα και χωρίς κόπο!
Είναι εύκολο και ταχύτατο στη χρήση!
Αυτόµατη επικοινωνία µε τον ΕΑΦΔΣΣ Pegasus C&A
Αναβαθµίζεται αυτόµατα στις επόµενες εκδόσεις σύµφωνα µε τη δική σας επιχειρηµατική
ανάπτυξη.

Pegasus µElite MySQL
Αποτελεί το πρώτο βήµα για την Μηχανογράφηση και παντοτινό συνεργάτη
σας στην πορεία της µηχανοργάνωσης της επιχείρησής σας.

Pegasus µElite MySQL
Η εφαρµογή του Λογισµικού Pegasus µElite MySQL
αποτελεί τη βέλτιστη λύση για εµπορικές επιχειρήσεις
έως και µεσαίου µεγέθους, που ξεκινούν τη
µηχανογράφησή τους.
Αποτελεί τον άριστο συνδυασµό Τιµής και Ποιότητας!
Η ευχρηστία της και η αυξηµένη εργονοµία των οθονών
της, την έχουν καταστήσει απαραίτητο καθηµερινό
εργαλείο εκατοντάδων ελληνικών επιχειρήσεων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Αναλυτικό εµπορικό κύκλωµα (πελάτες, προµηθευτές, αποθήκη, πωλήσεις, αγορές)
•
•
•

•
•

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ
Πλήρες κύκλωµα παραστατικών - Μετασχηµατισµός, Αντιγραφή παραστατικών.
Πολλαπλές δυνατότητες στην τιµολόγηση και στους τρόπους πληρωµής.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Αναλυτική καταχώρηση και διαχείριση των πελατών σας (Τιµολογική, Παραστατικά,
Οικονοµική Κίνηση, Υποκαταστήµατα, Στόχοι, Τζίρος, Πιστωτικό Όριο).
Αναλυτική καταχώρηση και διαχείριση των προµηθευτών σας (Τιµολογική,
Παραστατικά, Οικονοµική Κίνηση, Υποκαταστήµατα).
Δυνατότητα καθορισµού ειδικών τιµοκαταλόγων πελατών / προµηθευτών ανά είδος
ή οµάδα ειδών (ειδικές εκπτώσεις).

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 Μαζικών αλλαγών τιµών ανά προϊόντα.
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.
Αυτόµατη επικοινωνία µε εκτυπωτές, barcode scanner, ζυγιστικά.

•
•

ΑΝΑΦΟΡΕΣ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Πληθώρα αναφορών και εκτυπωτικών καταστάσεων, διαγραµµατική απεικόνιση.
Οικονοµική Εικόνα Επιχείρησης.

Κάντε το πρώτο αποφασιστικό βήµα
για τη µηχανογράφηση της επιχείρησής σας!
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