ERP

Όλες οι λειτουργίες
της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα
Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα
των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει την
παραγωγικότητα της.
Η μηχανογράφηση της επιχείρησης βρίσκεται στην καρδιά της λειτουργίας της! Το ERP
είναι το σημείο όπου συναντιούνται τα πάντα. Πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες και
εργαζόμενοι, καθώς επίσης εξοπλισμός, υπηρεσίες και προϊόντα, όλα καταλήγουν εκεί.
Το Soft1 ERP αποτελεί την ιδανική λύση μηχανογράφησης, συγκεντρώνοντας όλα όσα
χρειάζεται μια δυναμική επιχείρηση σε ένα σύστημα. Με ενότητες που καλύπτουν όλες τις
δραστηριότητες, ενσωματωμένες δυνατότητες CRM, αλλά και ισχυρά εργαλεία Reporting
και Business Intelligence, το Soft1 ERP αποτελεί τη σίγουρη βάση για συνεχή ανάπτυξη
και επιχειρησιακή καινοτομία.

ERP

Περισσότερο από µία
απλή µηχανογράφηση!
Το Soft1 ERP προσεγγίζει όλους τους τομείς της επιχείρησής σας με εξαιρετική ευρύτητα
και πληρότητα λειτουργιών.
Οι καλύτερες επιχειρηματικές πρακτικές και οι πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις εμπλουτίζουν
σε διαρκή βάση το μηχανογραφικό σας σύστημα. Έτσι, μπορείτε να αξιοποιείτε πιο
αποτελεσματικά την επένδυσή σας και να παράγετε ουσιαστικά αποτελέσματα!
Με εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον εργασίας και δυνατότητα εύκολης προσαρμογής
λειτουργιών στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της επιχείρησής σας, το Soft1 ERP προσφέρει
σημαντικά οφέλη και δημιουργεί μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Για τις πραγµατικές σας ανάγκες
Το Soft1 ERP έχει σχεδιαστεί με εργαλεία που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας ώστε
να προσφέρει στην επιχείρησή σας αυτό ακριβώς που χρειάζεται: οργάνωση,
αυτοματοποίηση και άμεση πληροφόρηση.
Η επιχείρηση σας, μπορεί να επιλέξει την αγορά του Soft1 ERP με άδειες χρήσης (user
licenses) ή τη λειτουργία του λογισμικού με ετήσια συνδρομή (μοντέλο ASK), που
περιλαμβάνει και τις νέες εκδόσεις.
Όποιες κι αν είναι οι πραγματικές σας ανάγκες, το Soft1 ERP μπορεί να αξιοποιηθεί με τον
πλέον ευέλικτο και συμφέροντα τρόπο, ακολουθώντας την εξέλιξη της επιχείρησής σας και
τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της!

... µε συµπληρωµατικές δυνατότητες,
για περισσότερη ευελιξία
Το Soft1 ERP παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης των Web και Μobile εφαρμογών της
SoftOne με την προσθήκη του Soft1 Open Enterprise Engine. Οι εφαρμογές αυτές
επιτρέπουν την ασφαλή και αξιόπιστη πρόσβαση στα δεδομένα της επιχείρησής σας από
παντού, με χρήση φορητών συσκευών (tablet, smartphone κλπ.), ανεξάρτητα από το
μοντέλο λειτουργίας της μηχανογράφησής σας.
Η επιχείρησή σας μπορεί τώρα, με το Soft1 ERP, να εφαρμόσει πιο αποδοτικές διαδικασίες,
να μειώσει σημαντικά τις λειτουργικές της δαπάνες και να βελτιώσει την παραγωγικότητα
των στελεχών της, με τον πιο εύκολο και οικονομικό τρόπο!

ERP

Οι άνθρωποι
στο κέντρο της προσοχής
Ο ειδικός σχεδιασμός του Soft1 ERP και το εξαιρετικά απλό και ομοιογενές περιβάλλον
εργασίας που διαθέτει, καθιστούν εύκολη την εκμάθηση και αξιοποίηση των λειτουργιών
του από απλούς χρήστες.
Με την online πλατφόρμα βοήθειας και τεκμηρίωσης, οι χρήστες έχουν πάντοτε στη
διάθεσή τους, τα κατάλληλα εργαλεία για να διεκπεραιώνουν με τον πλέον αποτελεσματικό
τρόπο τις καθημερινές τους εργασίες.
Επιπλέον, η δυνατότητα role-based desktop ενισχύει ακόμη περισσότερο την
αποδοτικότητα των χρηστών, καθώς επιτρέπει τη συγκέντρωση -σε μία οθόνη- όλων των
λειτουργιών και δεδομένων που επιθυμούν.

Σηµαντικά ανταγωνιστικά
πλεονεκτήµατα
Η εξαιρετική λειτουργική πληρότητα του Soft1 ERP δημιουργεί ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα και ανοίγει νέες προοπτικές για την επιχείρησή σας. Εμπιστευτείτε το και
αποκτήστε μια σύγχρονη μηχανογράφηση που προσφέρει ουσιαστικά οφέλη και μοναδικές
δυνατότητες:
Mείωση λειτουργικού κόστους
Aυτοματοποίηση διαδικασιών
Aποδοτικότερες συνεργασίες
Aύξηση παραγωγικότητας
Real-time πληροφόρηση

5 λόγοι για να επιλέξετε το Soft1 ERP
Ready-to-run ολοκληρωμένη λύση
Πρωτοποριακές λύσεις επιχειρησιακής φορητότητας
Ευελιξία στο μοντέλο διάθεσης και λειτουργίας
Εξαιρετικά προσαρμόσιμες λειτουργίες
Χαμηλό TCO (total cost of ownership)

Η σωστή επιλογή για
την επιχείρησή σας!
Η SoftOne είναι μια γρήγορα αναπτυσσόμενη εταιρεία, με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα και
σε διεθνείς αγορές.
Με χιλιάδες πελάτες σε όλο τον κόσμο, το λογισμικό Soft1 καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των
σύγχρονων, δυναμικών επιχειρήσεων, έχοντας κερδίσει πολλά βραβεία για την καινοτομία
και την ηγετική του θέση στην αγορά.
Οι λύσεις Soft1 ενοποιούν όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες και επιτρέπουν την
αυτοματοποίηση βασικών λειτουργιών σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης. Το λογισμικό
είναι πλήρως προσαρμόσιμο και επεκτάσιμο, ενώ ολοκληρώνεται εύκολα με άλλα συστήματα
και εφαρμογές.
Με εναλλακτικά μοντέλα διάθεσης και λειτουργίας, η επιχείρησή σας, μπορεί να
αξιοποιήσει το Soft1 ERP με βάση τις πραγματικές της ανάγκες και να μεγιστοποιήσει
έτσι την απόδοση της επένδυσής της.

ERP
Συνδυασµοί Soft1 ERP
Το Soft1 ERP είναι διαθέσιμο σε δυο εμπορικούς συνδυασμούς, που καλύπτουν με τον
καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.
Επιλέξτε το συνδυασμό που εξυπηρετεί τις ιδιαίτερες απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησής
σας και ανακαλύψτε την αξία του Soft1 ERP από την πρώτη κιόλας ημέρα!

Soft1 300

Soft1 ERP

Stock Management

Stock Management

Διαχείριση Αποθήκης
Εναλλακτικά - Αντίστοιχα Είδη

Διαχείριση Αποθήκης
Εναλλακτικά - Αντίστοιχα Είδη
Group Sets

Εμπορική Δραστηριότητα

Εμπορική Δραστηριότητα

Διαχείριση Πωλήσεων - Αγορών
Διαχείριση Λιανικής
Παρακολούθηση Εργαζομένων

Διαχείριση Πωλήσεων - Αγορών
Διαχείριση Λιανικής
Παρακολούθηση Εργαζομένων
Ξένο Νόμισμα (Διεθνείς Συναλλαγές)
Κοστολόγηση Εισαγωγών - Εξαγωγών
Τιμολογιακές Πολιτικές Πωλήσεων - Αγορών
Πιστωτικές Πολιτικές - Credit Control
Business Units

Συναλλασσόμενοι

Συναλλασσόμενοι

Πελάτες & Υποψήφιοι Πελάτες
Προμηθευτές
Χρεώστες - Πιστωτές
Παρακολούθηση Ομίλου Εταιρειών

Πελάτες & Υποψήφιοι Πελάτες
Προμηθευτές
Χρεώστες - Πιστωτές
Παρακολούθηση Ομίλου Εταιρειών

Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Εισπράξεις - Πληρωμές - Αξιόγραφα
Cash Flow
Πλήρης Διαχείριση Πιστωτικών Καρτών
Παρακολούθηση Ταμείων
Χρηματικοί & Τραπεζικοί Λογαριασμοί
Αντιστοιχήσεις - Open Item
Συμψηφισμοί Συναλλασσόμενων

Εισπράξεις - Πληρωμές - Αξιόγραφα
Cash Flow
Πλήρης Διαχείριση Πιστωτικών Καρτών
Παρακολούθηση Ταμείων
Χρηματικοί & Τραπεζικοί Λογαριασμοί
Αντιστοιχήσεις - Open Item
Συμψηφισμοί Συναλλασσόμενων
Διακανονισμοί & Δόσεις

Reporting & BI Tools

Reporting & BI Tools

Ελεύθερα Πεδία & Αθροιστές
Επισυναπτόμενα Ηλεκτρονικά Αρχεία
Σχεδιασμός Οθονών
Report Generator - Basic

Ελεύθερα Πεδία & Αθροιστές
Επισυναπτόμενα Ηλεκτρονικά Αρχεία
Σχεδιασμός Οθονών
Report Generator - Basic
Report Generator - Advanced
QlikView - BI Tools
Customization Tools

Λογιστική
Γενική Λογιστική
Αναλυτική Λογιστική
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Πάγια

*Στους συνδυασμούς Soft1 300 και Soft1 ERP μπορούν να προστεθούν οι ενότητες
Παραγωγής, CRM, Μισθοδοσίας και Customization Tools.

H SoftOne Technologies ιδρύθηκε το 2002 και
δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και διάθεση
πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών
business software.
Επιδίωξη της είναι να προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις
για τη µηχανογράφηση επιχειρήσεων που να
ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, να
δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα και να
συνδράµουν ουσιαστικά στην ανάπτυξή τους στο
σύγχρονο, σύνθετο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Οι άνθρωποι της SoftOne, καταξιωµένα στελέχη στο
χώρο της πληροφορικής µε µακρόχρονη εµπειρία και
εξειδικευµένη τεχνογνωσία, διαρκώς εξελίσσουν τα
προϊόντα Soft1 για να είναι πάντα σύγχρονα και να
ξεχωρίζουν για την καινοτοµία, την πληρότητα και την
αποτελεσµατικότητα τους.
Στη SoftOne πιστεύουµε ότι η µηχανογράφηση µπορεί
να γίνει σύµµαχος, αλλά και εµπνευστής της
επιχειρηµατικής δράσης!
Ένα παράδειγµα;
To Soft1 ERP.
Ανακαλύψτε την αξία του!
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