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το κομμάτι της επιχείρησής σας

που κάνει τη διαφορά!



Η εταιρία που μπορείτε
να εμπιστευτείτε!



Διαγράφοντας, για περισσότερα από 20 χρόνια, μια επιτυχημένη πορεία στην 

Ελλάδα και στην Κύπρο, παρέχει στους πελάτες της όλα τα πλεονεκτήματα της 

σύγχρονης τεχνολογίας μέσα από τις πρωτοποριακές εφαρμογές PRISMA Win.

Με σταθερά ανοδική τροχιά όλα τα χρόνια της διαδρομής της, διαθέτει μια τεράστια 

εγκατεστημένη βάση με χιλιάδες επιχειρήσεις πελάτες που συνεχώς αυξάνεται και 

αποτελεί εγγύηση αξιοπιστίας επιβεβαιώνοντας ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. 

Η μεγάλη γκάμα εξειδικευμένων προγραμμάτων της Megasoft δίνει το 

πλεονέκτημα της ευχρηστίας και της απλότητας σε κάθε εφαρμογή, ενώ το μεγάλο 

της πελατολόγιο προσφέρει ένα συνεχές feedback που καθιστά τις εφαρμογές 

PRISMA Win το κορυφαίο λογισμικό που οδηγεί τις εξελίξεις!

H Megasoft διαθέτει ένα άρτια καταρτισμένο τμήμα υποστήριξης, στελεχωμένο 

με ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει μακροχρόνια τεχνογνωσία και εμπειρία 

στις εφαρμογές PRISMA Win, προκειμένου να καλύψει απόλυτα τις ανάγκες 

των πελατών και των συνεργατών της για άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη 

οποιαδήποτε στιγμή τη χρειάζονται. Παρακολουθεί στενά τις φορολογικές εξελίξεις 

και προσαρμόζει τα προγράμματά της στις φορολογικές αλλαγές και προθεσμίες 

έγκαιρα και πολύ πριν το χρόνο εφαρμογής τους.

Παράλληλα, η εταιρία βρίσκεται δίπλα σε κάθε πελάτη της έτοιμη να αντιμετωπίσει 

κάθε πρόκληση, να συμβουλεύσει, αλλά και να του δείξει τον τρόπο αξιοποίησης 

κάθε δυνατότητας που του προσφέρει η εφαρμογή για τη δική του περαιτέρω 

ανάπτυξη!

Η Megasoft κατέχει ηγετική θέση
στην παραγωγή λογισμικού και

το όνομά της είναι συνδεδεμένο
με πρωτοποριακά προϊόντα και
υπηρεσίες πληροφορικής που

επίκεντρο έχουν την ανάπτυξη και
εξέλιξη των επιχειρήσεων.



Έχουν δημιουργηθεί με τα πιο πρωτοποριακά 
τεχνολογικά εργαλεία και λειτουργούν στην 

πιο σύγχρονη βάση δεδομένων Microsoft SQL 
Server, η οποία, σε αντίθεση με το χαμηλό 

κόστος της, προσφέρει υψηλές δυνατότητες 
άντλησης ακόμα και των πιο πολύπλοκων 
πληροφοριακών στοιχείων. Οι εφαρμογές 

είναι συμβατές με τις τελευταίες εκδόσεις των 
Windows (10, 8, Vista, 7 κ.τ.λ.).

Οι εφαρμογές PRISMA Win Εμπορικής Δια-
χείρισης συνδέονται και συνεργάζονται άψογα 

με τις εφαρμογές PRISMA Win Οικονομικής 
Διαχείρισης, τα συστήματα και τις εφαρμογές 
PRISMA Win Point Of Sale, μεταφέροντας, 

παράλληλα, τα δεδομένα με ασφάλεια. 

Ευελιξία, ευχρηστία και εργο-
νομία κάτω από ένα ευχάριστο 
και φιλικό περιβάλλον εργασί-
ας είναι μερικά από τα βασικά 

πλεονεκτήματα των εφαρμογών 
PRISMA Win®

Η απόλυτη
Value for money
εφαρμογή!
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Άμεση έναρξη λειτουργίας
Η εγκατάσταση γίνεται εύκολα και δεν προϋποθέτει ιδιαίτερες τε-
χνικές γνώσεις. Οι εφαρμογές PRISMA Win είναι έτοιμες προς 
λειτουργία, αφού προσφέρεται η βασική παραμετροποίηση της 
εταιρίας με έτοιμους λογαριασμούς, τύπους παραστατικών, πρότυ-
πες φόρμες κ.ά.
 
Φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
Οι εφαρμογές PRISMA Win χαρακτηρίζονται από το απλό, εργο-
νομικό, παραμετρικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας στο σύνολό 
τους και τη δυναμική τους σχεδίαση. Προσφέρουν δυνατότητες δη-
μιουργίας επιπλέον παραμετρικών πεδίων στα βασικά αρχεία πελα-
τών, προμηθευτών και αποθήκης, για να βλέπει ο χειριστής όλες 
τις πληροφορίες που χρειάζεται. Διαθέτουν ένα σύγχρονο interface 
που προδιαθέτει θετικά το χειριστή και κάνουν την καθημερινή του 
εργασία μια ευχάριστη υπόθεση!

Ευχρηστία, ταχύτητα και απόδοση στο Maximum
Η ταχύτητα με την οποία ο χειριστής εκτελεί τις διάφορες εργασίες 
στην εφαρμογή, σε συνδυασμό με την ευχρηστία της, προσφέρει 
εντυπωσιακή εξοικονόμηση χρόνου, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε υπάλληλο της επιχείρησης.

Διαχείριση απεριόριστων εταιριών, χρήσεων,
αποθηκευτικών χώρων και υποκαταστημάτων 
Τα προϊόντα PRISMA Win προσφέρουν ευελιξία στη χρήση εργα-
λείων, άριστη απόδοση σε multiuser περιβάλλον, ενώ μπορούν να 
διαχειριστούν ταυτόχρονα απεριόριστες εταιρίες, χρήσεις και απο-
θηκευτικούς χώρους, δίνοντας έτσι, τη δυνατότητα προβολής και 
σύγκρισης στατιστικών στοιχείων.

Reporting
Σε όλες τις διαχειρίσεις της εφαρμογής προσφέρεται η δυνατό-
τητα άντλησης πληροφοριών, ορίζοντας φίλτρα αναζητήσεων και 
ταξινομήσεων. Όλες οι καταστάσεις εξάγονται σε αρχεία κειμένου, 
excel, html, xml ή εκτυπωτή. 

Ασφάλεια δεδομένων
Οι εφαρμογές PRISMA Win διαθέτουν ένα ισχυρό και αξιόπιστο 
σύστημα ασφάλειας δεδομένων και εγγυώνται απόλυτη σιγουριά 
στις επιχειρήσεις που τις επιλέγουν. Ο χειριστής μπορεί να εισάγει 
απεριόριστες πληροφορίες και απεριόριστα αρχεία και να εκτελεί 
απεριόριστες κινήσεις χωρίς να διατρέχει κίνδυνο να χάσει τα δε-
δομένα του. Επιπλέον, διαθέτουν επίπεδα πρόσβασης για κάθε χει-
ριστή ή ομάδα - ρόλο χειριστών.

Value for money προϊόν
Τα προϊόντα της Megasoft προσφέρουν μία εξαιρετική σχέση 
κόστους - απόδοσης, αποτελώντας τα απόλυτα value for money 
προϊόντα και συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις της αγοράς για προσιτές 
τιμές με τις μέγιστες δυνατότητες.

Δίκτυο - Υποστήριξη
Η Megasoft διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο αντιπροσώπων σε όλη την 
Ελλάδα και την Κύπρο, άψογα καταρτισμένο και πιστοποιημένο, 
έτοιμο να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις που επιλέγουν τις εφαρμο-
γές PRISMA Win τόσο πριν, όσο και μετά την πώληση χτίζοντας, 
έτσι, μια διαχρονική συνεργασία αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τον 
πελάτη.

Γιατί PRISMA Win®
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Η εφαρμογή προσφέρει μια δυνατή διαχείριση προμηθευτών που συμβάλλει ουσια-
στικά στην κερδοφορία της κάθε επιχείρησης, δίνοντας στον πελάτη της το καλύτερο 
προϊόν ή υπηρεσία στην καλύτερη τιμή. Η εφαρμογή προσφέρει ένα πλήρες ιστορικό 
που προκύπτει από όλα τα στάδια της συνεργασίας και συμβάλλει στη καλύτερη και πιο 
άμεση επικοινωνία με τους προμηθευτές, ενώ παράλληλα αποτελεί κριτήριο για τη 
μελλοντική ή μη συναλλαγή μαζί τους.

Η εφαρμογή διαθέτει μία πλήρη διαχείριση πελατών που επιτρέπει στην επιχείρηση 
να βλέπει όλο το ιστορικό που αφορά τις κινήσεις του πελάτη, ενώ επιτρέπει στην 
επιχείρηση να παρέχει άψογες και άμεσες υπηρεσίες υποστήριξης, αφού έχει πλήρη 
εικόνα της προηγούμενης σχετικής επικοινωνίας, διατηρώντας, έτσι, μακροχρόνιες και 
ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί του.

O πελάτης στο επίκεντρο 

O προμηθευτής στις υπηρεσίες σας!

Μία επιλογή...
άπειρα πλεονεκτήματα!



Loyalty Card
Επιβράβευση πελατών μέσω συλλογής πόντων σε κάθε συναλλαγή και εξαργύρωσή τους. Η κάθε επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει 
τη διαχείριση συλλογής και εξαργύρωσης πόντων συνδυάζοντας όλους τους τρόπους που προσφέρει η εφαρμογή ή χρησιμοποιώντας τον 
καθένα ξεχωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες της. 

Διαχείριση Ειδικών Συμφωνιών
Η συνεργασία με τους πελάτες και τους προμηθευτές αναβαθμίζεται ακόμα περισσότερο με τον ορισμό Ειδικών Συμφωνιών για κάθε έναν 
από αυτούς. Συγκεκριμένα, μπορεί να οριστεί συγκεκριμένη εμπορική πολιτική που μπορεί να περιλαμβάνει ειδικές τιμές ή εκπτώσεις, για 
συγκεκριμένα είδη ή υπηρεσίες, για συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο και συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής.

Διαχείριση Συναλλαγών Εξωτερικού 
Πλήρης διαχείριση φακέλου και κοστολόγησης εισαγωγών, με αυτόματο υπολογισμό συναλλαγματικών διαφορών και πληθώρα οικονομικών 
εκτυπώσεων. Κάθε φορά που πραγματοποιείται μεταβολή ισοτιμίας, επαναϋπολογίζονται αυτόματα οι αξίες στα παραστατικά που έχουν ήδη 
καταχωρηθεί. Επιπλέον, η διαχείριση καλύπτει τη δήλωση Intrastat. 

• Οικονομικά και στατιστικά στοιχεία πελατών / προμηθευτών  
 όπως: πρώτη και τελευταία ημερομηνία χρέωσης, μέσος όρος  
 αποπληρωμής, μέσος όρος μηνιαίου τζίρου, τζίρος τρέχουσας  
 και προηγούμενης χρήσης, είδος με το μεγαλύτερο τζίρο, με  
 το μεγαλύτερο κέρδος κ.ά.
• Πολλαπλές διευθύνσεις ανά πελάτη / προμηθευτή
 (υποκαταστήματα).

• Ομαδική αποστολή E-mail και SMS. 
• Έλεγχος στοιχείων Πελατών/Προμηθευτών από τη Γ.Γ.Π.Σ.
• Ετικέτες Πελατών/Προμηθευτών – Διευθυνσιογράφος.
• Τιμοκατάλογοι πελάτη ανά είδος.
• Αποστολή μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων Μ.Υ.Φ.
• Διακοπή συναλλαγής με προβολή της αιτίας στις κινήσεις.
• Κωδικοί συσχέτισης για τους πελάτες και τους προμηθευτές.

Με επιπλέον διαχειρίσεις, συνεργασίες που πηγαίνουν μπροστά!

εξέλιξη

ασφάλεια

εξέλιξη

ασφάλεια

εξέλιξη

ασφάλεια



Η εφαρμογή διαθέτει μία έξυπνη διαχείριση αποθήκης που βάζει τα πράγματα σε τάξη
και συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας αγορών και της εκτέλεσης παραγγελιών. Παράλληλα, η επιχείρηση διαχειρίζεται καλύτερα 
τα αποθέματά της θέτοντας όρια ασφαλείας καλύπτοντας, έτσι, άμεσα τα αιτήματα και τις ανάγκες των πελατών της.

• Απεριόριστοι αποθηκευτικοί χώροι (υποκαταστήματα) με αυτόματη ενημέρωση για κάθε εισαγωγή ή μεταβολή ειδών και μαζική μεταφορά 
εγγραφών από τον έναν στον άλλον.

• Αυτόματες ενημερώσεις τιμοκαταλόγων προμηθευτών και πολλαπλοί τιμοκατάλογοι ανά είδος. 
• Καταχώρηση της εικόνας του είδους και των υπο-εικόνων του για υπόδειξη λεπτομερειών.
• Βασικά, πληροφοριακά και οικονομικά στοιχεία ειδών σε πραγματικό χρόνο όπως: πρώτη και τελευταία ημερομηνία πώλησης, μικρότερη 

και μεγαλύτερη τιμή, ποσοστό επί τζίρου, επί κέρδους και μέσος όρος στασιμότητας.
• Κωδικοί συσχέτισης.
• Συντελεστές κέρδους βάσει τιμής αγοράς, ποσοστιαίες ή νομισματικές ανατιμήσεις και υποτιμήσεις ειδών για συγκεκριμένους 

ή όλους τους τιμοκαταλόγους.
• Εύκολη δημιουργία και διαχείριση σετ ειδών.
• Διαχείριση απογραφής με δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσής της από excel ή αρχεία κειμένου.

Διαχείριση Αποθήκης και όλα εν-Τάξει! 

Η ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη εφαρμογή PRISMA Win Παρακολούθηση Συσκευών  προσφέρει διεξοδική παρακολούθηση της 
πώλησης και του service παντός είδους συσκευών (ηλεκτρονικές - ηλεκτρικές συσκευές κ.α.) με πλήρες ιστορικό.

Παραλαβή
• Αναζήτηση της συσκευής στην καρτέλα του πελάτη βάσει των 
χαρακτηριστικών της, όπως π.χ. το serial number και αυτόματη κα-
ταχώρησή της στην αποθήκη κατά την παραλαβή.

• Σύνδεση του δελτίου παραλαβής με τις εκτιμήσεις του τεχνικού 
για τα ανταλλακτικά και τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν.

Επισκευή
Μετασχηματισμός του δελτίου παραλαβής σε τιμολόγιο πώλησης 
και σε παραστατικό παροχής υπηρεσιών με την ολοκλήρωση της 
επισκευής.
 
Έκδοση παραστατικών - Παράδοση
Ενημέρωση του ιστορικού της συσκευής ταυτόχρονα με την έκδοση 
των παραστατικών με πληροφορίες όπως: ημερομηνία παραλαβής, 
στοιχεία σύμβασης, στοιχεία τεχνικού, χρόνος απασχόλησης τεχνι-
κού και διαπίστωση βλάβης, ανεξάρτητα από τις χρήσεις.

Παρακολουθείτε και διαχειρίζεστε συσκευές; 



Θέλετε περισσότερα; 
Επιπλέον διαχειρίσεις
που καλύπτουν κάθε απαίτηση!

έλεγχος

οργάνωση

έλεγχος

οργάνωση

έλεγχος

οργάνωση

Διαχείριση Αποθήκης με Κωδικούς
Ομοίων - Αντιστοιχίες & Εφαρμογές Ειδών
Διαχείριση απεριόριστων κωδικών ανά είδος για διαφορετικές 
εφαρμογές (π.χ. Barcode, Εργοστασιακοί Κωδικοί, Κωδικοί Προμη-
θευτών, Κωδικοί Αντικατάστασης). Αντιστοίχιση ομάδων κωδικών 
για χρήση τους ως εναλλακτικών κατά την αναζήτηση ειδών.

Διαχείριση Παρτίδων
Διαχείριση ειδών αποθήκης σε παρτίδες, με παρακολούθηση υπο-
λοίπων ανά προμηθευτή ή και παραστατικό αγοράς. Δυνατότητα 
υπολογισμού της τιμής πώλησης του είδους βάσει πραγματικού κό-
στους διάθεσης ή επιστροφής των εμπορευμάτων βάσει προμηθευ-
τή, ημερομηνίας αγοράς και ημερομηνίας λήξης. Παρακολούθηση 
εγγυήσεων με διαχείριση οριζόμενης ημερομηνίας λήξης.

Φορητή παραγγελιοληψία & απογραφή
Διαχείριση που προσφέρει σε αληθινό χρόνο όλα τα απαραίτητα 
δεδομένα για την καταχώρηση παραγγελιών, την απογραφή των 
διαθέσιμων προϊόντων της αποθήκης, την ενημέρωση με στοιχεία 
πελατών και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται, άμεσα, εύ-
κολα και απλά!

Διαχείριση Παραγωγής - Κοστολόγησης 
Διαχείριση πρώτων υλών σε οποιαδήποτε γραμμή παραγωγής με 
δημιουργία συνταγής, διαχείριση σταδίων παραγωγής, κοστολό-
γηση, αποτελέσματα παραγωγής, στατιστικά στοιχεία και πληθώ-
ρα εκτυπώσεων.

Διαχείριση Serial Number 
Διαχείριση serial number με έλεγχο της διαθεσιμότητας των ειδών 
αποθήκης. Ταυτόχρονα, προσφέρεται και διαχείριση εγγύησης για 
κάθε serial number.

Διαχείριση Barcode 
Διαχείριση Barcode Βάσει διεθνών προδιαγραφών (ΕΑΝ 13, ITF-
14, UCC/EAN 128) και σύμφωνα με τη GS1 ΕΛΛΑΣ ΑΕ. 

• Δυνατότητα αυτόματης προβολής κατά τη διαδικασία δημιουργίας 
του Barcode.
• Εισαγωγή 15 πεδίων ανά ετικέτα με καθορισμό θέσης.
• Δυνατότητα εκτύπωσης 2 διαφορετικών Barcode ανά είδος στην 
αποθήκη ή ετικέτες ανά πελάτη/ προμηθευτή.
• Ομαδική εκτύπωση Barcode μέσω φίλτρων.
• Αυτόματη εκτύπωση Barcode κατά την καταχώρηση των παρα-
στατικών αγορών και πωλήσεων.

Διαχείριση Εγγυοδοσίας 
Διαχείριση εγγυοδοσίας με δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού 
κενών φιαλών και περιεχομένου, άνυδρου οινοπνεύματος, καθώς 
και ειδικού φόρου κατανάλωσης οινοπνεύματος (κάβες) για κάθε 
είδος με σκοπό τον αυτόματο υπολογισμό του στα παραστατικά 
αγορών και πωλήσεων. Προσφέρεται άμεση πληροφορία για την 
κίνηση των πελατών χονδρικής, σε συνδυασμό με την κίνηση των 
ειδών. Καλύπτει απόλυτα την ανάγκη επιχειρήσεων όπως εμπόριο 
ειδών πυρόσβεσης και εμπόριο καυσίμων (φιάλες υγραερίου) για 
κενά συσκευασίας.

File Manager
Δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής βασικών αρχείων της εφαρ-
μογής όπως πελατών / προμηθευτών / αποθήκης, εισπράξεων, 
πληρωμών, πωλήσεων και αγορών. 
• Ενημέρωση ζυγιστικών / ταμειακών μηχανών.
• Διαχείριση επικοινωνίας με φορητά τερματικά (Batch - On Line) 
για χρήση τιμολόγησης, παραγγελιοληψίας, εισπράξεων, απογρα-
φής, παραλαβών.
• Δημιουργία και αποστολή τιμοκαταλόγων και παραστατικών σε 
ηλεκτρονική μορφή.
• Εισαγωγή ηλεκτρονικών παραστατικών για ενημέρωση του αρ-
χείου αγορών. 

Pick & Package 
Λειτουργεί και σε οθόνες αφής, αυτοματοποιεί τη διαδικασία συλ-
λογής και συσκευασίας προϊόντων και προσφέρει απόλυτη ακρίβεια 
στις ποσότητες των εμπορευμάτων προς τιμολόγηση. Επιστρέφει 
την πληροφορία από το συσκευαστή για την ακριβή ποσότητα, τη συ-
σκευασία και όποιο άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο προκειμένου να 
γίνει ο αυτόματος έλεγχος και η σωστή εκτέλεση της παραγγελίας 
του πελάτη από την Εμπορική Διαχείριση. Επιπλέον, ο συσκευαστής 
μπορεί να επιλέξει αν θα αφήσει back order κάποια ποσότητα της 
παραγγελίας ή όχι. 

Διαχείριση Διαστάσεων
Διαχείριση έως και 5 μεταβλητών (μήκος, πλάτος, ποσότητα κ.α.) 
με οριζόμενο τύπο υπολογισμού για τα παραστατικά πωλήσεων και 
αγορών (π.χ. μήκος x πλάτος x ύψος - φύρα).



Εύκολη διαχείριση όλων των σταδίων της αγοράς από την 
προσφορά, την παραγγελία, την παραλαβή των ειδών, έως την 
καταχώρηση του δελτίου αποστολής και του τιμολογίου. Επιπλέον, 
η εφαρμογή προσφέρει δυνατότητα κοστολόγησης στις αγορές 
και έτσι κατά την καταχώρηση ειδών στο παραστατικό αυτόματα 
καταχωρούνται τα είδη και στο κοστολόγιο με επιπλέον στοιχεία 
όπως: τιμή κόστους, ποσοστό χονδρικής, τιμή χονδρικής, ποσοστό 
λιανικής και τιμή λιανικής με Φ.Π.Α.

Η εφαρμογή προσφέρει ένα έξυπνο κύκλωμα παρακολούθησης όλων των εμπορικών συναλλαγών από την παραγγελία έως την τιμολόγηση 
και κάνει τις καθημερινές πωλήσεις μια εύκολη και ευχάριστη υπόθεση προσφέροντας ευελιξία και ασφάλεια δεδομένων.

Παραγγελίες
• Έξυπνη διαχείριση παραγγελιών με δυνατότητα πρόβλεψης 

επάρκειας αποθήκης. Η εφαρμογή συνυπολογίζει τις προηγού-
μενες πωλήσεις, την ήδη παραγγελθείσα ποσότητα προς τους 
προμηθευτές και το υπάρχον υπόλοιπο της αποθήκης και δίνει 
σαφή εικόνα επάρκειας, για  την ασφαλή ποσότητα που πρέπει 
να παραγγελθεί την κατάλληλη στιγμή!

• Ομαδική, μερική ή ολική εκτέλεση παραγγελιών για την επιθυ-
μητή περίοδο σε ένα παραστατικό.

• Ολικός ή μερικός μετασχηματισμός των παραγγελιών και δια-
τήρηση των αρχικών παραγγελιών. 

• Δέσμευση και αποδέσμευση ποσοτήτων, είτε αυτόματα μετά από 
μία ορισμένη ημερομηνία, είτε με την ακύρωση της παραγγελίας.

Τιμολόγηση
• Ολικός ή μερικός μετασχηματισμός των παραστατικών των πω-

λήσεων και των αγορών, με δυνατότητα επιλογής ποσοτήτων 
ειδών, σε άλλα ανωτέρου σταδίου.

• Ομαδική τιμολόγηση και αυτόματη ομαδοποίηση ομοίων ειδών 
(Group) με ίδια τιμή, για τα παραστατικά.

• Γρήγορη εισαγωγή ειδών στα παραστατικά με χρήση αναγνώ-
στη barcode.

• Προβολή πληροφοριών, όπως χαμηλό απόθεμα είδους, πλα-
φόν, συνολικός τζίρος και κατώτατη τιμή πώλησης είναι δια-
θέσιμες κατά την καταχώρηση ειδών στο παραστατικό, με δυ-
νατότητα ταυτόχρονης παραγγελίας σε προμηθευτή, όπου αυτό 
απαιτείται.

• Αυτόματος υπολογισμός ειδικών φόρων για κάθε είδος 
(π.χ. φόρος οινοπνεύματος, ανακύκλωσης, δημοτικός κ.α.).

• Διαχείριση Προτιμολογίων 
• Εύκολη σχεδίαση φορμών παραστατικών χωρίς να προαπαι-

τούνται γνώσεις σχεδιαστικών εργαλείων όπως crystal report, 
quick report κ.ά.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση
Η δυνατότητα ηλεκτρονικής τιμολόγησης που προσφέρει η εφαρ-
μογή μειώνει το κόστος της επιχείρησης και εξοικονομεί χρόνο στο 
ανθρώπινο δυναμικό της, αποστέλλοντας τα παραστατικά με e-mail.

Αξιόγραφα
Παρακολούθηση των εισπρακτέων και πληρωτέων αξιογράφων, 
μεταβίβαση ή εξόφληση αξιογράφων και έγκαιρη ενημέρωση για 
τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις που προκύπτουν. Η εφαρμογή προ-
σφέρει μια ολοκληρωμένη διαχείριση αξιογράφων με δυνατότητα 
απεριόριστων κινήσεων, ομαδική επεξεργασία εγγραφών και πλη-
θώρα εκτυπώσεων (ληξιάρειο, απογραφές κ.α.).

Πωλητές 
Πλήρης παρακολούθηση και διαχείριση πωλητών με στοχοθέτηση 
για τα ποσοστά επί τζίρου και για τα ποσοστά επί εισπράξεων, κα-
θώς και ποσοστό προόδου με διαφορετικά ποσοστά προμήθειας, 
βάσει τζίρου και εισπράξεων.

Έξυπνες Αγορές

Επιτυχημένες Πωλήσεις!



Απόλυτη οργάνωση! Μέγιστη πληροφόρηση!

κερδοφορίακερδοφορίακερδοφορία

+Easy CRM
Διαχείριση εισερχομένων τηλεφωνικών κλήσεων με άμεση διευθέτηση 
(τιμολόγηση - παραγγελίες - προσφορές). Διαχείριση γραφείου. Πρό-
γραμμα ημέρας ανά χειριστή ή ομάδα χειριστών. Υπενθυμίσεις για μελ-
λοντικές κινήσεις (τιμολογήσεις - παραγγελίες – αξιόγραφα - εισπράξεις 
- πληρωμές). Τήρηση ιστορικού για κάθε πελάτη.

Εικόνα Επιχείρησης
Συγκρίσεις περιόδων για εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την 
εικόνα της επιχείρησης και την πορεία της στο χρόνο που δίνουν τη δυ-
νατότητα για την έγκαιρη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την εξέλιξη 
και την κερδοφορία της!

Ηλεκτρονικά καταστήματα
Πωλήσεις παντού, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο με την πιο 
ολοκληρωμένη λύση για e-shopping!
Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων του διαδικτύου για προώθηση των 
προϊόντων μέσω e-shop. Η εφαρμογή PRISMA Win E-commerce με-
ταφέρει αυτόματα και αμφίδρομα σε αληθινό χρόνο από το e-shop στην 
Εμπορική Διαχείριση όλες τις πληροφορίες για τα είδη, τους πελάτες, 
τους τιμοκαταλόγους, τις παραγγελίες, τις αγορές και τις πωλήσεις!

ανάπτυξηανάπτυξηανάπτυξη

Σύνδεση με τις POS εφαρμογές
Οι εμπορικές εφαρμογές συνδέονται με τις POS εφαρμογές της 
Megasoft και προσφέρουν ολοκληρωμένη λύση στην παρακολού-
θηση του back office και του front office των επιχειρήσεων.

Επιχειρήστε από οπουδήποτε και κάθε στιγμή!
Οι εμπορικές εφαρμογές της Megasoft προσφέρουν στις επιχειρήσεις 
το συνδυασμό της αποκλειστικής διαχείρισης των δεδομένων τους 
και της δυνατότητας να ανεβάζουν στο cloud τις πληροφορίες εκείνες 
και μόνο που επιθυμούν να προβάλλουν σε φορητές συσκευές τύπου 
smartphone και tablet όταν βρίσκονται εκτός επιχείρησης.  

Η εφαρμογή PRISMA Win Live παρέχει σε πραγματικό χρόνο στο χειρι-
στή που βρίσκεται εκτός επιχείρησης όλες τις πληροφορίες που αφορούν 
τους πελάτες, την αποθήκη και όχι μόνο. Μπορεί, μέσω της φορητής 
συσκευής του και χωρίς κανένα χρονικό και γεωγραφικό περιορισμό, 
να εκτελέσει τις καθημερινές του λειτουργίες (αναφορές, στατιστικά, 
παρουσιάσεις, παραγγελίες, τιμολογήσεις, απογραφές, αποστολή-λήψη 
e-mail, πρόσβαση στο site της εταιρίας κ.α.), όπως ακριβώς θα έκαναν 
και αν ήταν εντός επιχείρησης.

Τα στελέχη, πλέον, είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν άψογα όλες τις 
εργασίες που απαιτούνται όταν βρίσκονται στον πελάτη, ενώ έχουν και 
όλη εκείνη την πληροφόρηση που είναι απαραίτητη, ώστε να είναι ακόμα 
περισσότερο παραγωγικοί στη δουλειά τους.



Για να πετύχετε χαμηλότερο κόστος,

κερδοφορία, εξέλιξη

και απόλυτα ευχαριστημένους πελάτες,

η επιλογή είναι μία!

Στοιχεία Aντιπροσώπου

Αθήνα: Λ. Κηφισού 174, 122 42, Αιγάλεω
Τηλ. Κέντρο: 210 3416900, Fax: 210 3450548
Θεσσαλονίκη: Νυμφαίου 87, 562 24, Εύοσμος
Τηλ. Κέντρο: 2310 765 645, Fax: 2310 765 663

e-mail: info@megasoft.gr
www.megasoft.gr

ΙΣΧΥΡΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟ 


