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        Εγκατάσταση PYLON Commercial 

Η εταιρία 

Τα Οπτικά ΠΑΥΛΙΔΗΣ προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους από το 

1963 που ιδρύθηκε η εταιρία από τον Τηλέμαχο Παυλίδη.   Την πορεία της 

εταιρίας συνεχίζει δυναμικά στη δεύτερη γενιά ο οπτικός Μιλτιάδης Παυλίδης.  

Σήμερα λειτουργούν τέσσερα κεντρικά καταστήματα.  Τα καταστήματα 

διαθέτουν τεράστια ποικιλία σε γυαλιά οράσεως και ηλίου ώστε να καλύπτουν 

κάθε πιθανή απαίτηση. Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την εταιρία είναι η 

επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού, η διαρκής εκπαίδευση και η βαθιά γνώση της οπτικής επιστήμης.  

Η εξαιρετική γνώση των προϊόντων και υπηρεσιών εγγυώνται την άριστη εξυπηρέτηση των πάνω από  10.000 

πελατών το χρόνο που εμπιστεύονται τα ΟΠΤΙΚΑ ΠΑΥΛΙΔΗΣ.   
 

Εγκατάσταση 

• Εγκατάσταση εφαρμογής PYLON  

• Πλήρης διαχείριση ετικετών ειδών και BarCode 

• Custom διαχείριση Συνταγών Οπτικών 

• Σύστημα Reporting 
 

Υλοποίηση εγκατάστασης 
 

 

Στόχος & Πλεονεκτήματα  

Αξιοποιήσαμε την τεχνολογία της πλατφόρμας PYLON Commercial για ταχύτατη και αξιόπιστη 
απομακρυσμένη OnLine λειτουργία των καταστημάτων με εγγυημένη ασφάλεια σε ένα ενιαίο κεντρικό 
σύστημα.  Οι προκλήσεις του μεγάλου αριθμού των ειδών της αποθήκης και του εκτεταμένου ωραρίου 
λειτουργίας των καταστημάτων εξυπηρετήθηκαν με πλήρη επιτυχία.  Η Ευέλικτη διαχείριση της Αποθήκης 
διευκολύνει την παρακολούθηση του πολύ μεγάλου αριθμού κωδικών, της πληθώρας των προμηθευτών 
όπως και το Seasonality των κωδικών.  Η πλήρης Διαχείριση Ετικετών BarCode,  η Ομαδοποίηση με 
πολλαπλούς χαρακτηρισμούς κλειδιά, και το έξυπνο σύστημα Reporting και Διασύνδεσης παρέχουν στη 
Διοίκηση ένα πλήρες Πακέτο Αναφορών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις της.  Με τη 
χρήση των δυνατοτήτων Customization της πλατφόρμας Pylon υλοποιήθηκε η διαδικασία για την πλήρη 
διαχείριση των Συνταγών Οπτικών  με Ιστορικό Πελάτη, φυσικά με προδιαγραφές απόλυτης ασφάλειας.   
Η προσωπική συμμετοχή του κου Παυλίδη στην υλοποίηση του έργου, η εσωτερική οργάνωση της 
επιχείρησης και η θετική υποδοχή του συστήματος από το προσωπικό, ήταν οι κρίσιμοι παράγοντες για 
την επιτυχία του έργου.  
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