
Ανακαλύψτε την
καινοτόµα βραβευµένη 

λύση e-commerce

Μετατρέπουµε το ERP σας
σε πλατφόρµα ηλεκτρονικού
εµπορίου

∆ηµιουργούµε B2B χωρίς συγχρονισµούς 
µε το ERP.

Μετατρέπουµε την εφαρµογή εµπορικής 
διαχείρισης σε ένα εργαλείο e-Commerce.

Χωρίς επιπλέον βάσεις δεδοµένων.
Χωρίς άλλες extra διαδικασίες.



Εύκολη καταχώρηση παραγγελίας πελάτη
σε πραγµατικό χρόνο στο ERP
Ο πελάτης µπορεί να εισάγει προϊόντα σε παραγγελία µε πολλούς τρόπους. 
Από προηγούµενες αγορές, από προσφορές, από ειδικούς τιµοκαταλό- 
γους, από γκάµα και να βλέπει τα διαθέσιµα αποθέµατα ανάλογα µε το 
προφίλ δικαιωµάτων του. Οι τιµές προκύπτουν από την εφαρµογή της 
εµπορικής πολιτικής για τον συγκεκριµένο πελάτη είτε αυτή εφαρµόζεται 
µε εκπτώσεις είτε µε άλλον πιό σύνθετο τρόπο π.χ. εµπορική πολιτική, τι- 
µοκατάλογοι. Μπορεί να παρακολουθεί όλα τα στάδια της παραγγελίας µέ- 
χρι την τιµολόγηση και παράδοσή της.

Τεχνολογική Υπεροχή
Responsive web design ανεξάρτητα από είδος συσκευής (κινητό, tablet), 
πλατφόρµα, λειτουργικό. Υιοθέτηση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
και του Internet. Απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία.

Εµπορικές πληροφορίες πελάτη
Ο πελάτης που επισκέπτεται το portal έχει την δυνατότητα προβολής όλων 
των προηγούµενων συναλλαγών του ταξινοµηµένων ανά µήνα και έτος. 
Για κάθε συναλλαγή π.χ. τιµολόγιο υπάρχει η δυνατότητα προβολής λεπτο- 
µερειών των γραµµών του παραστατικού. Επιπλέον προβολή λογιστικής 
καρτέλλας, αναλυτικών χρεοπιστώσεων, ανεξόφλητων υποχρεώσεων, 
στατιστικών γραφηµάτων.

Το B2B µε τα καινοτόµα χαρακτηριστικά
• Προβολή όλων των συναλλαγών του πελάτη µέσα από το B2B portal της  
 επιχείρησης.
• Αυτόµατη εφαρµογή στο σύστηµα των ξεχωριστών εµπορικών πολιτικών
 του κάθε πελάτη.
• On Line προβολή όλων των εµπορικών συναλλαγών, του προϋπολογισµού,
 του τζίρου και πλήθος άλλων πληροφοριών που τον αφορούν.
• Αυτόµατη αποστολή SMS στον πελάτη σε κάθε αλλαγή status της  
 παραγγελίας του

Αποκοµίστε πολλαπλά οφέλη
• Αύξηση της παραγωγικότητας και ευελιξίας της επιχείρησης
• Αύξηση πιστότητας πελατών
• Βελτίωση ροής πληροφοριών και διαδικασιών
• Ακριβής και συνεχής πληροφόρηση σε πραγµατικό χρόνο
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