OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝH

ΕΦΑΡΜΟΓH
EMΠΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

BUSINESS INNOVATION TECHNOLOGY

Εφαρμογή εμπορικής
διαχείρισης που καλύπτει
όλη τη γκάμα
των εμπορικών

επιχειρήσεων

POWER
ANALYTICS
Τα τεχνολογικά αναβαθμισμένα POWER
ANALYTICS οπτικοποιούν την απόδοση της
επιχείρησης και εξάγει reports παρουσιάζοντας με γραφήματα τις νέες τάσεις που
δημιουργούνται.
Το όφελος βρίσκεται στην δυνατότητα άμεσων διορθωτικών κινήσεων και επανεξέταση των στόχων της επιχείρησης.

CLOUD & DATA
SECURITY
Μετά την στρατηγική συνεργασία του ομίλου Epsilon Net με την Microsoft (Azure,
Office 365, Skype for Business), ακολουθεί η διάκριση “Gold Cloud Platform” ως
Microsoft Partner αποδεικνύοντας την εξειδίκευση στις Cloud εφαρμογές σε συνδυασμό με την ασφάλεια δεδομένων που προσφέρει το Azure.

MOBILE
MANAGEMENT
Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης των στελεχών της επιχείρησης με τη χρήση κινητού ή tablet. Αρκεί σύνδεση στο internet
και όλοι οι κρίσιμοι δείκτες της επιχείρησης
είναι άμεσα διαθέσιμοι, μέσα από ένα απόλυτα εύκολο και σύγχρονο περιβάλλον γραφικών.
Το Mobile Management παρέχει real time
ενημέρωση για τους οικονομικούς δείκτες
της εταιρείας, των πελατών, προμηθευτών
ειδών, κλπ..

CRM

Πλήρης πληροφοριακό σύστημα CRM επιταχύνει τις διαδικασίες μιας εταιρείας και
ελέγχει την πορεία αυτών.
Συμβάλει στην άρτια ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα τμήματα εταιρείας βελτιώνοντας παράλληλα την εξυπηρέτηση και
τις σχέσεις της επιχείρησης με τους πελάτες.

E-BANKING
ONLINE SERVICES
Με τη Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών
e-banking, το PYLON Commercial προσφέρει
την άμεση και αμφίδρομη ενημέρωση μεταξύ του PYLON και των Τραπεζικών Λογαριασμών της επιχείρησης, παρέχοντας ασφάλεια
στις συναλλαγές, άμεση ενημέρωση, αλλά
και ταχύτητα στη καθημερινή λειτουργία με
την αποφυγή των διπλών καταχωρήσεων που
απαιτούνται μέχρι σήμερα.

PYLON
B2B
Το ιδανικό εργαλείο για πελάτες χονδρικής
που αντικαθιστά τις παραδοσιακές μεθόδους
παραγγελιοληψίας.
H τεχνολογική υπεροχή του PYLON, βασισμένο σε HYBRID τεχνολογίες, προσδίδει αμεσότητα στις πωλήσεις χονδρικής μέσα από ένα
e-shop, μειώνοντας το χρόνο και το κόστος
διαχείρισης παραγγελιών, ενώ ταυτόχρονα
αυξάνει το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΕΑΣ
ΓΕΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ
EPSILON NET
Η επιστημονική ομάδα της Epsilon Net
σχεδίασε από την αρχή μία Λογιστική νέας
γενιάς που θα θέσει νέα standards στο χώρο.
Διατηρώντας όλα τα επιτυχημένα στοιχεία
και την ωριμότητα μίας πολυετούς εμπειρίας,
δημιουργήθηκε ένα νέο σύστημα λογιστικής
διαχείρισης που ενσωματώνει νέες λύσεις και
ιδέες που θα αναβαθμίσουν σε άλλο επίπεδο
την παραγωγικότητα και τις υπηρεσίες του
Λογιστηρίου σας.

ΜΟΝΑΔΙΚΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

QUICK
ORDER
Με την λειτουργία Quick Order η επιχείρηση
μειώνει την χρονική διάρκεια των παραγγελιών, ενώ ταυτόχρονα παρέχει ουσιαστικότερη
ροή πληροφοριών.
Οι καθημερινές διαδικασίες παραγγελιών γίνονται πιο αποτελεσματικές, με αποτέλεσμα
την αύξηση του επιπέδου ικανοποίησης πελατών.

HYBRID
TECHNOLOGY
H πρόσβαση στη πληροφόρηση, καθώς και
η επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να
γίνει από desktop client, web explorer και
από Mobile Applications (Android / iOS)
με ταχύτερη ανάπτυξη της επιχειρηματικής
ανάγκης σε ένα περιβάλλον με ταυτόχρονη
διάθεσή του σε διαφορετικά περιβάλλοντα
λειτουργίας.

ΠΛΟΥΣΙΕΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΕΙΔΩΝ
• Διαχείριση ειδών με Serial Numbers και Παρτίδες με δυνατότητα
παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών ανά παρτίδα
• Αναλυτικός πίνακας των κινήσεων των ειδών βάση των οποίων έχει
διαμορφωθεί η τιμή κόστους του κάθε είδους
• Παρακολούθηση Assortment, ειδών σε Χρώμα/Μέγεθος
• Παρακολούθηση set/kit ειδών
• Πρόταση Αναπαραγγελίας Ειδών βάσει ορίου ασφαλείας & ορίου
αναπαραγγελίας εταιρείας, υποκαταστήματος, αποθήκης
• Παρακολούθηση ειδών σε εναλλακτικές μονάδες μέτρησης αγορών-πωλήσεων
• Δυνατότητα ενεργοποίησης εννέα (9) διαφορετικών τιμών στο είδος επιπλέον
της λειτουργικότητας των τιμοκαταλόγων
• Πρότυπα Ειδών με δυνατότητα ανάθεσης δικαιωμάτων
• Πολλαπλά χαρακτηριστικά (attributes) ανά οικογένεια είδους για γρήγορη
συγκέντρωση – ανεύρεση. Κατηγοριοποίηση ειδών είτε με απλή είτε με
δενδροειδή μορφή
• Οικογένειες ειδών και Πρότυπα είδη για γρήγορη καταχώρηση αλλά και
αποφυγή λαθών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΩΝ
• Δυνατότητα ορισμού πιστωτικού ελέγχου πελατών είτε με συγκεκριμένο
σενάριο είτε με συγκεκριμένες αξίες
• Δυνατότητα παρακολούθησης open item πελατών ανά διάσταση
(πωλητής, εισπράκτορας, έργο, επιχειρηματική μονάδα, Σύμβαση κλπ)
• Δυνατότητα άμεσης προβολής ενεργειών CRM

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
• Ολοκληρωμένο κύκλωμα παρακολούθησης συμβάσεων πωλήσεων-Αγορών
• Παρακολούθηση εργασιών ανά έργο και δυνατότητα σύνδεσης έργων με
συμβάσεις
• Πλάνα παρακολούθησης προμηθειών συγκεντρωτικά και κλιμακωτά ανά
κατηγορία είδους, κατηγορία πελάτη
• Υπολογισμός προμηθειών βάσει πωλήσεων, εισπράξεων, εισπραχθέντων
πωλήσεων κλπ
• Κύκλωμα παρακολούθησης Ταμειακών Ροών(cash flow) με δυνατότητα
μεταβολή ποσών και ταυτόχρονη μεταβολή διακανονισμών
• Δυνατότητα παρακολούθησης κυκλώματος προϋπολογισμών

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες του PYLON CRM
και διαχειριστείτε τις πελατειακές σας σχέσεις
εξελίσσοντας το τμήμα πωλήσεών σας.
Εξειδικεύστε τη μηχανογράφηση της επιχείρησής σας,
επιλέγοντας ανάμεσα στις κάθετες λύσεις
PYLON Retail, PYLON Hospitality και
PYLON Restaurant.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ
όλες τις δυνατότητες
στο pylon.gr

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΓΟΡΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ &
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
• Ολοκληρωμένη διαχείριση προκαταβολών στα Εμπορικά Παραστατικά
• Διαχείριση Προσφορών πωλήσεων με ημερολογιακή ισχύ για συγκεκριμένα
είδη ή είδη τιμοκαταλόγου
• Κύκλωμα πιστωτικών τζίρου
• Προσθήκη αναφοράς Ημερήσιο φύλλο συναλλαγών με ολοκληρωμένη
εικόνα πληροφόρησης με εύρος ημερομηνιών ή συγκεκριμένη ημερομηνία
• Ανάλυση εκπτώσεων ανά γραμμή είδους σε εμπορικό παραστατικό
• Προσθήκη νέου tab «Συναλλασσόμενοι» στην οθόνη καθορισμού των
παραμέτρων του Μετασχηματισμού των παραστατικών, στο οποίο είναι
δυνατός ο καθορισμός διαφορετικών Συναλλασσόμενων Τιμολόγησης,
Παραγγελίας, Αποστολής για τα προς δημιουργία Παραστατικά
• Οπτική παραμετροποίηση του μεγέθους των γραμμών της κεφαλίδας
(Header) και του υπόλοιπου παραστατικού

ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
• Διαχείριση Μονοφασικής Παραγωγικής Διαδικασίας
• Παρακολούθηση Βιομηχανικής Κοστολόγησης
• Δυνατότητα παρακολούθησης παραγομένου και υλικών ανά παρτίδα,
ποιοτικά χαρακτηριστικά παρτίδων και ειδικών χαρακτηριστικών
• Παρακολούθηση ημιέτοιμων , συμπαραγώγων και υποπροϊόντος
• Δυνατότητα δημιουργίας εντολής παραγωγής από παραγγελία πωλήσεων
• Σενάρια κοστολόγησης παραγωγής με μερισμό εξόδων ΓΒΕ, Εργατικά, Λοιπά
Έξοδα
• Μερισμός εξόδων κοστολόγησης παραγωγής βάσει εργοστασίου, τμήματος,
κέντρου εργασίας, είδους, Φασεολογίου, λογιστικής ερωτήματος στην βάση
για συλλογή εξόδων από οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής
• Πηγές εξόδου από λογιστικά συστήματα, Χρεώσεις, ελεύθερο έξοδο,
ερώτημα στην βάση
• Κοστολόγηση παραγωγής βάσει σεναρίου και δυνατότητα εκτέλεσης
παραγωγικής διαδικασίας ανά βήμα πχ υπολογισμός εξόδων, κόστος
παραγωγής, επίσημη κοστολόγηση(δημιουργία παραστατικών αποθήκης)

Η Epsilon Net είναι η πιο
αναγνωρισµένη και βραβευµένη
εταιρεία της αγοράς
πληροφορικής στον τοµέα
υπηρεσιών υποστήριξης

Μια καταρτισμένη ομάδα Υποστήριξης και υπηρεσιών 100+ ατόμων,
προσφέρουν καθημερινά λύσεις σε χιλιάδες επαγγελματίες με πολλά
σύγχρονα εργαλεία εξυπηρέτησης που λειτουργούν συμπληρωματικά
24 ώρες το 24ωρο.

ΔΙΚΤΥΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Εξειδικευμένη υποστήριξη
από το πιστοποιημένο δίκτυο
συνεργατών της Epsilon Net

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Τηλεφωνική υποστήριξη
για θέματα χρήσης, με
απομακρυσμένες συνδέσεις
στον Η/Υ, καθημερινά 09:0017:00 (εκτός Σαβ/Κυρ).
Δυνατότητα επέκτασης του
συμβολαίου σε 24 ώρες / 7
ημέρες την εβδομάδα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εκπαιδεύσεις μέσω
πιστοποιημένου δικτύου
συνεργατών της Epsilon Net

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Ολιστική προσέγγιση
εξυπηρέτησης με δυνατότητα
εύρεσης λύσεων εύκολα,
γρήγορα, χωρίς ιδιαίτερη
τεχνογνωσία σε θέματα
πληροφορικής

OMNI
CHANNEL
Εκκίνηση ενέργειας σε ένα
κανάλι επικοινωνίας με
δυνατότητα μετάβασης σε
οποιοδήποτε άλλο άμεσα,
διατηρώντας την άριστη
εξυπηρέτηση

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Δημιουργήστε το τέλειο πακέτο με τα προϊόντα
της σειράς PYLON

POS & MOBILE
LOYALTIES
ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΕΣΤΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

POS TOUCH

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΑ

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ
ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ SPA

DELIVERY

LOYALTIES

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Firebird Client/Server

SQL Server
(Up to 5 users)

SQL Server &
Application Server
(Up to 5 users)

Windows Vista SP2

Windows Vista SP2

Windows 7 SP1

CPU

Intel Core 2 Duo - 2,2 GHz

Intel Core 2 Duo - 2,2 GHz

Intel Core 2 Duo - 2,2 GHz
Intel Core 2 Quad - 2,33 GHz

RAM

2 GB

3 GB

4 GB

HDD

2 GB

10 GB

10 GB

1152x864

1152x864

1152x864

OS

Screen

Οι ανωτέρω προδιαγραφές αφορούν αποκλειστικά και μόνον τις ανάγκες λειτουργίας των εφαρμογών PYLON

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Great Place to Work

Education Leaders Awards

2019-2018-2017: 2ο Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για
εταιρείες από 250 εργαζόμενους και πάνω

2019: Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Οικονομολόγων & Λογιστών
2018: Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον
2017: Εκπαίδευση στον Χρηματοοικονομικό και Λογιστικό
Κλάδο
2016: Online & Distance Learning

2017: Best Small and Medium Workplaces in Europe (ανάμεσα στις 20 κορυφαίες εταιρείες)
2016: 3ο Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για εταιρείες
από 250 εργαζόμενους και πάνω
2015: 6ο Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για εταιρείες με
50 έως 250 εργαζόμενους

Βusiness I.T. Excellence Awards

Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών
2014: Εξυπηρέτηση Πελατών Online
2012: Ομάδα της Χρονιάς, Front- Line Εξυπηρέτηση

Βραβεύσεις για 8 συναπτά έτη (2012-2019) στις κατηγορίες:
• Αποτελεσματική Εξυπηρέτηση Πελατών
• Προμηθευτής Cloud Υπηρεσιών
• Προμηθευτής Λογισμικού
• Εισαγωγή Νέου Καινοτόμου Προϊόντος PYLON
• Πακέτα Λογισμικού ERP / CRM / HR
• Εξειδικευμένες εφαρμογές στον κλάδο των Ξενοδοχείων για το PYLON Hospitality & το PYLON HRM Hotel
Edition
• Εξυπηρέτηση Πελατών
• ICT λύσεις για Επαγγελματίες / Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Europe’s 500

European Βusiness Αwards

Βράβευση του Προέδρου της Epsilon Net κ. Ιωάννη Μίχου,
ως “Καινοτόμος Επιχειρηματίας της Χρονιάς”

Ένταξη της εταιρείας για τέσσερα συναπτά έτη ανάμεσα
στις “500 πιο δυναμικές εταιρείες της Ευρώπης”, σύμφωνα με τον ανεξάρτητο οργανισμό “Europe’s Jobs Creating
Companies”

Industrial Research and Innovation
Βράβευση για 3 συναπτά έτη ως η 1η Εταιρεία Software
στην Ελλάδα, στις “1000 καλύτερες της Ευρώπης σε Έρευνα και Ανάπτυξη” από το Ερευνητικό Κέντρο “Economics of
Industrial Research & Innovation (IRI)” της Ε.E.

Ernst & Young, Entrepreneur Of The Year

2018-2016-2015-2014: National Champion of Greece
2014: Ruban D’Honneur στην κατηγορία Entrepreneur of
the Year για τον Πρόεδρο της Epsilon Net, κ. Ιωάννη Μίχο

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
Βράβευση για Καινοτομία και Δημιουργική Επιχειρηματικότητα

Mobile Excellence Awards
2016: Mobile Εφαρμογές Μάρκετινγκ & Πωλήσεων - PYLON
CRM Mobile

Βραβεία Ελληνική Αξία
2017: Αύξηση Απασχόλησης
2012: 1ο Bραβείο Καινοτομίας

Sales Excellence Award
2017: Βραβείο Αύξηση Πωλήσεων / Υπηρεσίες
2016: Βραβείο Επιτυχημένης εισαγωγής προϊόντος PYLON
2015: Βραβείο Αύξηση Πωλήσεων

Microsoft GOLD Partner / Cloud Platform / ISV Software Solutions

AΘΗΝΑ
Λεωφ. Συγγρού 350, 176 74 Καλλιθέα Τ: 211 5007000, F: 211 5007070, E: infoath@epsilonnet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87, Ζώνη ΕΜΟ, 555 34 Πυλαία, Τ: 2310 981700, F: 2310 920770, E: info@epsilonnet.gr

www.epsilonnet.gr | www.e-forologia.gr | www.pylon.gr
/OmilosEpsilonnet

@EpsilonNetSA

company/epsilon-net

Epsilon Net

