
Όλα όσα χρειάζεται 

το σύγχρονο γεωπονικό κατάστηµα

σε µία λύση µηχανογράφησης

SOLUTION
A G R O S



Το Soft1 AGROS Solution  αποτελεί την πληρέστερη λύση διαχείρισης για κάθε 
σύγχρονο γεωπονικό κατάστημα, υποστηρίζοντας αποτελεσματικά τη διαδικασία 
διάθεσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Χωρίς την ανάγκη πρόσθετων εφαρμογών και πολλαπλών, χειρόγραφων καταχωρήσεων, 
το Soft1 AGROS Solution  συγκεντρώνει όλα όσα χρειάζεται η επιχείρηση σας... σε ένα 
σύστημα, προσφέροντας εξοικονόμηση χρόνου, αποφυγή λαθών και έγκυρη 
ενημέρωση για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών σας!

Ενοποίηση λειτουργιών τιμολόγησης, συνταγογράφησης και υποβολής στοιχείων σε ΥπΑΑΤ

Περισσότερο από µια απλή µηχανογράφηση

Πλήρης συμβατότητα με διατάξεις Νόμου 4036/2012

Εύκολη, γρήγορη και έγκυρη έκδοση συνταγών χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Εξειδικευμένη γεωτεχνική πληρoφόρηση

Ταχύτερη εκτέλεση καθημερινών εργασιών

Άμεση πληροφόρηση και ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Εναλλακτικό μοντέλο λειτουργίας (on-premise ή Cloud)
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Υπόδειξη συμβατών συνδυασμών δραστικών ουσιών, καλλιεργειών και στόχων

Ενσωμάτωση συνταγής φυτοφαρμάκου στο παραστατικό πώλησης

Πλήρες αρχείο εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων και λοιπών προϊόντων

Ενημέρωση αρχείου φυτοφαρμάκων με ημερομηνίες λήξης εγκρίσεων, εμπορικές 
συσκευασίες κα.

Γεωτεχνικό ημερολόγιο ανά πελάτη, αγροτεμάχιο, δραστική ουσία κλπ.

Ειδικό σύστημα ελέγχου συνταγογράφησης

Εκτύπωση φόρμας γεωργικών φαρμάκων

Μαζική υποβολή δεδομένων πωλήσεων

Αυτόματη ενημέρωση αρχείου 
φυτοφαρμάκων βάσει ΥπΑΑΤ

Αυτόματη εισαγωγή αιτίων χορήγησης, 
μονάδων μέτρησης, καλλιεργειών, 

Περιφερειών και Δήμων 
από τις υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ

Αναλυτική καταγραφή αγροτεμαχίων και 
καλλιεργειών ανά πελάτη

Οργάνωση και 
έλεγχος λειτουργίας

Υποβολή πωλήσεων
 σε ΥπΑΑΤ µε ένα κλικ

Σε online σύνδεση με τις ψηφιακές 
υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ, το 

Soft1 AGROS Solution παρέχει τη 
δυνατότητα υποβολής των πωλήσεων 

φυτοφαρμάκων στο site του 
Υπουργείου… με ένα μόνο κλικ.

µε την
εγκυρότητα της

Με εξαιρετική λειτουργική πληρότητα, 
ενσωματωμένες δυνατότητες CRM και 
εργαλεία Reporting, το 
Soft1 AGROS Solution ανταποκρίνεται 
πλήρως στις ανάγκες μηχανογράφησης 
της επιχείρησης σας.

Διαχείριση Αποθήκης, Αγορών και 
Πωλήσεων

Διαχείριση Λιανικής, Πελατών και 
Προμηθευτών

Εισπράξεις-Πληρωμές

Διαχείριση Ταμείων και Τραπεζικών 
Λογαριασμών

Διαχείριση Πιστωτικών Καρτών

Εύκολη, αυτοµατοποιηµένη συνταγογράφηση



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 AGROS SOLUTION..
Ανακαλύψτε την αξία του!

ΑΘΗΝΑ: Λ. Κατσώνη & Αχιλλέως 8, 176 74 Καλλιθέα, Τ: +30 211 1022222,  F: +30 210 9484094

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ι. Τσαλουχίδη 4, 542 48 Θεσσαλονίκη, Τ: +30 2310 334644, F: +30 2310 334639

e: info@softone.gr, www.softone.gr


