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Βελτιώστε τη παραγωγικότητα και το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης
σας, μειώνοντας ταυτόχρονα τα λειτουργικά
σας έξοδα με τις τεχνολογίες αιχμής των
συστημάτων μηχανογράφησης της CyberArts.
Καλύψτε τις ανάγκες της επιχείρησης σας
χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε τη φιλοσοφία
και τον τρόπο δουλειά σας.
Ανακαλύψτε τις δυνατότητες του proXess ERP
και επωφεληθείτε από τις απεριόριστες
ικανότητες του.

Θεσσαλονίκη:
Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά
ΤΚ 55134
Τηλ:2310- 330411 Fax:2310 334592
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Κνωσσού 23, Γέρακας
ΤΚ 15344
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Presentation
Το proXess ERP είναι ένα ολοκληρωμένο
σύστημα μηχανογράφησης που στοχεύει
στην ενοποίηση και την αποτελεσματική
διαχείριση των διαφορετικών διαδικασιών
μιας επιχείρησης.
Οι διαδικασίες που καλύπτει αφορούν την
εμπορολογιστική διαχείριση, την αξιοποίηση
του
ανθρώπινου
δυναμικού,
των
πελατειακών σχέσεων, την οργάνωση της
παραγωγής, των αποθηκευτικών χώρων, τη
διαχείριση πωλητών και των αμοιβών τους
τα σχήματα προσφορών και πολλά άλλα.
Βασικό
του
πλεονέκτημα
είναι
ότι
προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες της
επιχείρησης,
χωρίς
να
απαιτείται
η
επιχείρηση
να
παρεκκλίνει
από
τις
υπάρχουσες επιχειρησιακές διαδικασίες της.
Το proXess ERP αποτελεί βασικό εργαλείο
για κάθε επιχείρηση, καθώς έχει χαμηλό
κόστος
και
είναι
λειτουργικό
επειδή
στηρίζεται σε νέες τεχνολογίες (.ΝΕΤ),
εύκολες στη χρήση τους, προσφέροντας
στην επιχείρηση ισχυρό ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα

Ολοκληρωμένα
συστήματα
μηχανογράφησης
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Τεχνολογία
Το proXess ERP λειτουργεί σε περιβάλλον
Microsoft Windows και έχει τη δυνατότητα σύνδεσης
με όλες τις Βάσεις Δεδομένων (SQL Server, MySQL,
Oracle, Access, SQL Server Compact, κτλ).

Το proXess ERP είναι μία ανοιχτή πλατφόρμα και επιδέχεται
επεμβάσεις για ειδικές προσαρμογές στις ανάγκες πελατών.
Σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι επιδέχεται πολύπλοκη
παραμετροποίηση μέσα από το ίδιο το περιβάλλον (UI) που απλά
σημαίνει ότι δεν απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού ή SQL
για την υλοποίηση του συστήματος ακόμα και σε πολύπλοκες
διαδικασίες. Περίπου το 55% του κώδικα του κάθε
υποσυστήματος αφορά την παραμετροποίηση του και πολλές
φορές είναι πιο σύνθετος από τον κώδικα των διαδικασιών.

Το MIS, υποσύστημα του proXess ERP
που συσχετίζεται με την πληροφόρηση,
παρέχει πολλών ειδών εργαλεία για εύκολη
και
άμεση
δημιουργία
πολύπλοκων
αναφορών από χρήστες που δεν απαιτείται
να γνωρίζουν προγραμματισμό, το σχήμα
της βάσης δεδομένων ή ακόμα και SQL.
Έχει δικά του ενσωματωμένα εργαλεία
σχεδιασμού αναφορών (τύπου Crystal
Reports)
και
τρισδιάστατες
αναφορές
(pivot, olap cubes)
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Λειτουργίες

 Εισαγωγή πληροφορίας στο σύστημα
μόνο μια φορά
 Αποτελεσματικότητα μέσα σε μια
επιχείρηση
 Χρήση πληροφοριών που εξάγονται από
το σύστημα για μακροχρόνιο σχεδιασμό
 Διαθέσιμη Real time πληροφορία σε όλες
τις λειτουργικές περιοχές μιας
επιχείρησης
 Αύξηση της παραγωγικότητας
 Μείωση λειτουργικού κόστους
 Αύξηση κέρδους
 Ικανοποίηση πελατών
 Βελτιωμένη λήψη αποφάσεων
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Υποσυστήματα

Αποθήκη
Πελάτες / Προμηθευτές
Λογιστική Β’ & Γ’
Αναλυτική λογιστική
Φ.Π.Α
Πάγια
Προϋπολογισμοί
Αξιόγραφα
Τραπεζικοί λογαριασμοί
Πιστωτικές κάρτες
Πωλητές
C.R.M

Τεχνολογία στο χώρο εργασίας σας

Στατιστικές αναφορές 3D
Διαχείριση έργων
Εισαγωγές - Εξαγωγές
Δικτυακό marketing
Παραγωγή
Σειριακοί αριθμοί
Παρτίδες
Χρώμα – Μέγεθος
Σετ προϊόντων
Τιμολογιακές πολιτικές
Παραγγελίες/Προσφορές
proXess Mobile

Ευέλικτες λύσεις για τις
ανάγκες της επιχείρησης σας
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Υποσυστήμα
τα
proXess Mobile

Διαχείριση Φ.Π.Α

Υποστήριξη
Barcode

Δέντρο αναφορών
Σχεδιασμός φορμών Designer

Υπενθυμίσεις
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