BUSINESS VISION ERP
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Το Business Vison αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρηματικών
πόρων (ERP), μια σύγχρονη λύση.
Είναι ένα εξελιγμένο διαδικτυακό (web enable) πληροφοριακό σύστημα, απλό και εύκολο στη χρήση του
με πολλαπλές λειτουργικές δυνατότητες και αυτοματοποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες που το
καθιστούν ένα αποτελεσματικό επιχειρηματικό εργαλείο. Διαθέτει πολύ υψηλά επίπεδα παραμετρικότητας
έτσι ώστε να προσαρμόζεται με ευκολία στις απαιτήσεις και τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ανεξάρτητα
μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
•

Διαχείριση ενός ή απεριόριστων σημείων λειτουργίας με πολλαπλούς δομημένους και μη αποθηκευτικούς
χώρους

•

Ενιαία διαχείριση Προμηθευτών, Πελατών, Πιστωτών, Χρεωστών.

•

Διάκριση Ειδών (Υπηρεσίες, Εμπορεύματα, Προϊόντα, Ημιέτοιμα, Υλικά Συσκευασίας, Αναλώσιμα κ.λ.π)

•

Πλήρη έλεγχος και διαχείριση των Υλικών με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά τους όπως:
- Serial Numbers
- Παρτίδες (Lot Number)
- Σετ

•

Διαχείριση απεριόριστων συσχετιζόμενων συσκευασιών ανά είδος και ανά προμηθευτή.

•

Πλήρη Ιχνηλασιμότητα από την ελάχιστη έως τη μέγιστη μονάδα μέτρησης (συσκευασία)

•

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας
- Ανασυσκευασίας
- Σύνθεσης – συναρμολόγησης
- Labeling

•

Διαχείριση Μεταφορέων

•

Διαχείριση Εμπορικών δραστηριοτήτων
- Παραγγελίες
- Προμήθειες
- Πωλήσεις
- Διαχείριση Ηλεκτρονικών Παραστατικών

•

Εξελιγμένη Διαχείριση Παραγγελιών (με εξουσιοδοτημένη πρόσβαση)
Καταχώρηση από και Πελάτες
Διαδικασία έγκρισης παραγγελίας
Διαχείριση back orders, διακοπή, μερική εκτέλεση κλπ από πελάτη
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•

Παρακολούθηση παραγγελίας από πελάτη (on line) σε όλα τα στάδια (Έγκριση, Picking, Φόρτωση,
Ολοκλήρωση κλπ)

•

Διαχείριση Εισαγωγών – Επιστροφών

•

Εσωτερικές Διακινήσεις – Χωροθέτηση

•

Απογραφές

•

Quality Control – Δεσμεύσεις

•

Διαχείριση Φορτώσεων – Παραδόσεων

•

Στατιστική Πληροφόρηση

•

Γενικές και Ειδικές Εκτυπώσεις

•

Διαχείριση Χρηματικών Διαθεσίμων
- Εισπράξεις – Πληρωμές
- Διαχείριση Open Items
- Fast Entry – Εξόδων και Δαπανών
- Στατιστική Ανάλυση

•

Υποσύστημα Γενικής Λογιστικής

•

Υποσύστημα Αναλυτικής Λογιστικής

•

Διαχείριση Παγίων Στοιχείων

•

Εκτύπωση Barcode Labels

•

Πλήρη υποστήριξη Barcoding (EAN Standards, άλλο)

•

Λειτουργία Φορητών Τερματικών (Hand Held Scanners)
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