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BUSINESS VISION ERP “JEWEL”

Το Business Vision ERP έκδοση Jewel είναι μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή (web based) λύση η οποία 
στηρίζεται σε τεχνολογίες αιχμής (state-of-the-art) και καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρήσεων λιανικής ή 
χονδρικής πώλησης στο χώρο των κοσμημάτων, ωρολογοποιίας, δώρων.
 
Το σύστημα καλύπτει όλο το φάσμα των διαδικασιών από την παραγγελία μέχρι την πώληση και τις 
επισκευές, συνδυάζοντας κατάλληλα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός ιδιαίτερα εξελιγμένου συστήματος 
Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) και ενός αποτελεσματικού B2B/B2C εργαλείου.
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• Παραγγελίες σε Προμηθευτές

• Διαχείριση Παραγγελιών Πελατών που μπορεί να προέρχονται από eshop ή να καταχωρούνται στο ίδιο 
πληροφοριακό σύστημα με εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

• Διαθεσιμότητα των Ειδών σε πραγματικό χρόνο (stock control)

• Διαχείριση των Ειδών ανά κατηγορία (πχ ρολόγια, κοσμήματα, δώρα), υποκατηγορία (π.χ Δαχτυλίδια, 
Αλυσίδες κλπ), πρόσθετες κατηγοριοποιήσεις σε πέντε (5) επίπεδα.

• Διαχείριση των Ειδών κατά οίκο κατασκευής – εμπορικό σήμα (brands)

• Τήρηση ανά Είδος, Κατηγορία ή Υποκατηγορία των ειδικών χαρακτηριστικών τους (πχ για Σταυρό με 
Αλυσίδα: Μέταλλο, Καράτια, Βάρος, Μήκος Αλυσίδας, Πέτρες κλπ)

• Παραλαβές Ειδών, εκτύπωση ετικετών label (βάρος, πέτρες, μέταλλο) για κάθε τεμάχιο είδους που αποκτά 
μοναδική ταυτότητα με τη χρήση γραμμωτού κώδικα (barcode). Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση.

• Χωροθέτηση -Αποθήκευση των ειδών στην επιχείρηση με χρήση γραμμωτού κώδικα (barcode) για τις 
θέσεις αποθήκευσης (Αίθουσα, βιτρίνα, ράφι, συρτάρι, χρηματοκιβώτιο, εργαστήριο, κλπ).

• Αναζήτηση Είδους με συγκεκριμένη ταυτότητα (π.χ Από το Είδος Χρυσό σταυρό με κωδικό GA0001235 και 
μοναδική ταυτότητα 312567)

• Υπόλοιπα Ειδών ανά θέση, ράφι, βιτρίνα, χρηματοκιβώτιο κλπ με βάση τη μοναδική ταυτότητα κάθε 
τεμαχίου που πήρε κατά την παραλαβή του.

• Απογραφές ανά χώρο και θέση με τη χρήση PDA, αυτοματοποιημένος έλεγχος διαφορών.

• Ιχνηλασιμότητα κάθε τεμαχίου με μοναδική ταυτότητα ανεξάρτητα από οικονομική χρήση (πχ. Το είδος με 
κωδικό GA0001235 και μοναδική ταυτότητα 312567, παραλήφθηκε στις 15/05/2008 από τον προμηθευτή 
……….. και πωλήθηκε με το παραστατικό ΑΛΠ 457 στον Πελάτη ………. Στις 23/12/2015)

• Διαχείριση Παραλαβών για Επισκευή (μοναδική ταυτότητα, φωτογραφία) –και ενημέρωση πελατών με SMS 
ή ermail για την πορεία τους.

• Πωλήσεις – Ηλεκτρονικά Παραστατικά – Στατιστικά

• Πολιτική Πωλήσεων, με υποστήριξη πολλαπλών τιμοκαταλόγων και μεταβολών ανά κατηγορία ή 
υποκατηγορία (πχ. Καμπάνια προσφορών Εκπτώσεων ή Χριστουγέννων κλπ)

• Ταμειακές Λειτουργίες – Ανοιχτά Υπόλοιπα Προμηθευτών & Πελατών

• Γενική Λογιστική – Διαχείριση Παγίων

•
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• Υποσύστημα CRM για την ενημέρωση πελατών, τη δημιουργία καμπάνιας με τηλεφωνική επικοινωνία, μαζική 

αποστολή sms ή email ή την πραγματοποίηση έρευνας.

• Saas - Software as a Service

      - Τo σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί σε data center χωρίς να χρειάζεται έξοδα αγοράς και συντήρησης 
εξοπλισμού και προσφέρεται ως υπηρεσία (SaaS).


