ERP

∆ιαχείριση
Παραγωγής
Επαναπροσδιορίστε την
παραγωγικότητά σας!

Απαλλαγείτε
από την πολυπλοκότητα
Η λειτουργία των βιομηχανικών επιχειρήσεων
απαιτεί ευελιξία για την αποτελεσματική διαχείριση
των σχέσεων με προμηθευτές, την προσαρμογή
στις μεταβαλλόμενες συνθήκες ζήτησης, τη
συμμόρφωση με αυστηρά πρότυπα και την
επιτυχημένη ανάπτυξη πολύπλοκων προϊόντων.
Η άμεση ανταπόκριση σε αιτήματα πελατών και η
έγκαιρη παράδοση προϊόντων, αποτελούν
μονόδρομο για την επιτυχία και την ανάπτυξη κάθε
επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα
τηςπαραγωγής.
H λύση ERP της SoftOne παρέχει στις βιομηχανικές
επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προδιαγράψουν
ένα ακριβές μοντέλο παραγωγής (βάσει
πραγματικών απαιτήσεων), να βελτιστοποιήσουν
τη διαχείριση αποθεμάτων και πόρων και να
περιορίσουν σημαντικά το κόστος τους.
Ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του κλάδου,
το Soft1 ERP διασφαλίζει ολοκληρωμένο έλεγχο
παραγωγής και αποδοτική διαχείριση εφοδιαστικής
αλυσίδας, βοηθώντας την επιχείρησή σας να
αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες της και να
βελτιώσει την εξυπηρέτηση των πελατών της.

Αποκτήστε τον έλεγχο
της επιχείρησής σας
Το Soft1 ERP υποστηρίζει όλα τα στάδια της
παραγωγικής διαδικασίας, βελτιστοποιώντας την
καθημερινή λειτουργία της βιομηχανικής σας μονάδας:
από τη λήψη παραγγελιών, τον προγραμματισμό και τον
έλεγχο της παραγωγής και τις προμήθειες πρώτων υλών
έως τη διαχείριση αποθεμάτων, την κοστολόγηση και
την οικονομική διαχείριση.
Διασυνδεόμενο εύκολα με τα συστήματα των
προμηθευτών σας, αποτελεί ένα σύγχρονο και
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης παραγωγής,
το οποίο προσφέρει:
αυτοματοποίηση σε όλες τις φάσεις της
παραγωγικής διαδικασίας
μείωση λειτουργικού κόστους
βέλτιστη χρήση αποθεμάτων και πόρων
εύκολη προκοστολόγηση παραγωγής
μείωση πολυπλοκότητας και καθυστερήσεων
υψηλή ποιότητα προϊόντων και παρεχόμενων
υπηρεσιών.
Το Soft1 ERP καλύπτει τις απαιτήσεις λειτουργίας τόσο
μικρών παραγωγικών μονάδων, όσο και μεγάλων
βιομηχανικών επιχειρήσεων με πολλές εγκαταστάσεις,
υποστηρίζοντας κάθε εναλλακτικό μοντέλο
παραγωγής: make-to-stock και make-to-order.
Με ενσωματωμένη ενότητα Βιομηχανικής Κοστολόγησης,
το Soft1 ERP προσφέρει ολοκληρωμένο έλεγχο σε όλα τα
στάδια της παραγωγής (από την εισαγωγή πρώτων υλών
έως τη μετατροπή τους σε τελικά είδη), καταγράφοντας
αναλυτικά όλα τα σχετιζόμενα κόστη -πρώτες ύλες, υλικά,
προμήθειες, έξοδα. μισθοδοσίας και γενικά βιομηχανικά
έξοδα.

Βελτιστοποιήστε τη λειτουργία
όλων των τμημάτων της
επιχείρησής σας, με μία ισχυρή
και ευέλικτη πλατφόρμα
λογισμικού:
Βιομηχανική Κοστολόγηση
Αναπλήρωση Αποθεμάτων
Παρακολούθηση Ειδών
σε επιμέρους Χαρακτηριστικά
Διαχείριση Εγγυήσεων,
Serial Numbers και Παρτίδες
Διαχείριση Αποθεμάτων
Τιμολογιακές Πολιτικές
Κοστολόγηση
Παρακολούθηση Πολλαπλών
Εταιρειών, Εγκαταστάσεων και
Νομισμάτων
Multi Lingual

Ισχυρή λειτουργικότητα για
Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις

∆ιαχείριση Παραγωγής
Διαχείριση Παραγωγής: Προδιαγράψτε τη
διαδικασία παραγωγής των προϊόντων σας,
παρακολουθώντας λεπτομερώς σχετικές εντολές και
παραστατικά, καθώς επίσης και συμπαράγωγα και
υποπροϊόντα. Διαχειριστείτε τη φύρα της παραγωγής,
κατανέμοντας τυχόν ελλείμματα στις παραγόμενες
ποσότητες. Καθορίστε ελάχιστα και μέγιστα αποδεκτά
υπόλοιπα αποθήκης, δείτε απαιτήσεις αναλώσεων
βάσει εντολών παραγωγής ή παραγγελιών.
Εσωλογιστική (Βιομηχανική) Κοστολόγηση:
Υπολογίστε με ακρίβεια το κόστος παραγωγής.
Ενημερώστε την αξία των αποθεμάτων, καθώς και την
αναλυτική λογιστική βάσει στοιχείων παραγωγής,
αναλώσεων και κόστους.

Βασικά
Χαρακτηριστικά
Τεχνικές προδιαγραφές
(κύριες, εναλλακτικές)
Συμπαράγωγα προϊόντα
Υποπροϊόντα
% φύρας παραγωγής
Παραμετρική οθόνη παραγωγής
Ετικέτες barcode
Αναπλήρωση α’-β’ υλών
και υλικών συσκευασίας
Αποστολή
Διακίνηση
Τιμολόγηση
Ειδικοί φόροι
Δασμοί
Αυτόματος υπολογισμός φόρων
CRM

∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Διαχείριση Αποθεμάτων: Παρακολουθήστε τα
αποθέματά σας ανά εγκατάσταση, αποθήκη, θέση,
παρτίδα και serial number. Αξιοποιήστε προηγμένα
συστήματα ελέγχου και μεθόδους αποτίμησης όπως
FIFO και LIFO. Περιορίστε το κόστος και τις αστοχίες με
τη χρήση ABC ανάλυσης.
Πολλαπλοί Αποθηκευτικοί Χώροι:
Διαχειριστείτε αποτελεσματικά περισσότερες θέσεις
αποθήκευσης, περισσότερων κωδικών. Ελέγξτε εύκολα
τα αποθέματά σας, μέσω οποιασδήποτε συσκευής.
Αποθηκευτικοί Χώροι: Διαχειριστείτε
απεριόριστους αποθηκευτικούς χώρους.
Παρακολουθήστε αναλυτικά θέσεις αποθήκευσης σε
όλες τις διακινήσεις αποθεμάτων.
Εναλλακτικά - Αντίστοιχα Είδη: Δημιουργήστε
εναλλακτικούς κωδικούς για τα είδη της αποθήκης σας,
διευκολύνοντας την καταχώρηση, την ανεύρεση και
την επιλογή τους.

Serial Numbers: Παρακολουθήστε τους σειριακούς
αριθμούς των προϊόντων σας, σε όλες τις διακινήσεις
τους.
Παρτίδες: Παρακολουθήστε αρχεία παρτίδων με πλήρη
στοιχεία για την ποσότητα των αποθεμάτων και την
ημερομηνία λήξης, καθώς και δυνατότητα διακίνησης ανά
γραμμή παραστατικών. Καταγράψτε το ιστορικό κινήσεων
κάθε παρτίδας, διασφαλίζοντας την ιχνηλασιμότητά της.
Χρώμα, Μέγεθος & Εποχικότητα: Παρακολουθήστε και
διαχειριστείτε τα αποθέματα της επιχείρησής σας σε
επίπεδο 3 διαφορετικών χαρακτηριστικών και εξάγετε
πλήθος αναφορών και στατιστικών στοιχείων.
Group Sets: Διαχειριστείτε εύκολα συναλλαγές σύνθετων
υλικών, με τη χρήση πλήθους αυτοματισμών.
Δημιουργήστε σετ ειδών για αποθέματα, αλλά και
υπηρεσίες (εάν απαιτείται) και παρακολουθήστε το κόστος
τους, με επιλογή χρήσης αυτόματων παραστατικών
σύνθεσης ή αποσύνθεσης κατά τη διακίνησή τους.

Για τις ανάγκες
κάθε σύγχρονης
Eπιχείρησης Παραγωγής
Εταιρείες Παραγωγής Ενέργειας
Εταιρείες Καλλυντικών

Εµπορική ∆ιαχείριση
Πελάτες, Προμηθευτές, Χρεώστες & Πιστωτές:
Υποστηρίξτε όλες τις εμπορικές συναλλαγές της
επιχείρησής σας (αγορές, πωλήσεις, εισπράξεις,
πληρωμές, δαπάνες/ειδικές συναλλαγές) αξιοποιώντας
τα διακριτά αρχεία πληροφοριών των
συναλλασσομένων σας.
Πωλήσεις & Παραγγελιοληψία: Διαχειριστείτε
πλήρως πωλήσεις, παραγγελίες πωλήσεων, προσφορές,
αποστολές, επιστροφές, πιστωτικά, ακυρωτικά κλπ.
Αγορές & Παραγγελιοδοσία: Διαχειριστείτε πλήρως
αγορές, παραγγελίες αγορών, προσφορές, αποστολές,
επιστροφές, πιστωτικά, ακυρωτικά κλπ.

Επιχειρήσεις Ένδυσης
Εκτυπωτικές Επιχειρήσεις
Φαρμακευτικές Εταιρείες
Βιομηχανίες Πλαστικών
Βιομηχανίες Σιδηρούχων
Μετάλλων
Εταιρείες Βιομηχανικών
Εξαρτημάτων
Εταιρείες Παραγωγής Ηλεκτρικών
Ειδών
Βιομηχανίες Τροφίμων & Ποτών
Ποτοποιίες
Βιομηχανίες Επίπλων
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Το βραβευμένο λογισμικό Soft1 ERP είναι
πολύ περισσότερο από ένα σύστημα διαχείρισης
επιχειρησιακών πόρων. Πρόκειται για ένα
σύγχρονο σύστημα “ανοικτής αρχιτεκτονικής”,
το οποίο συγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες μίας
επιχείρησης παραγωγής, σε μία ενιαία
πλατφόρμα.
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Διαχείριση Παραγωγής

Πωλήσεις

Υπηρεσίες

Παραγωγή

Προσφορές & Ευκαιρίες Πωλήσεων

Service CRM

Εσωλογιστική (Βιομηχανική)

Παραγγελίες

Υπηρεσίες Συντήρησης

Εξυπηρέτηση Παραγγελιών

Διαχείριση Συμβάσεων

Κοστολόγηση

Serial Numbers
Διαχείριση Ανταλλακτικών

Χρηματοοικονομική
Διαχείριση

HRM

Αλυσίδα Εφοδιασμού

Οικονομικές Αναφορές

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων

Αγορές

Χρηματικοί & Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Μισθοδοσία

Αποστολές & Παραλαβές

Cash Flow

Αιτήσεις Αδειών

Διαχείριση Αποθηκευτικών Χώρων

Προϋπολογισμοί

BYOD

Διαχείριση Υλικών & Α’ Υλών

Λογιστική Διαχείριση

CRM

Διαχείριση Έργων

Γενική Λογιστική

Contacts & Φυσικά Πρόσωπα

Προγραμματισμός Έργων

Ενσωμάτωση Πολλαπλών

Ευκαιρίες Πωλήσεων

Διαχείριση Πόρων

Προωθητικές Ενέργειες

Διαχείριση Εξόδων

Κύκλωμα Υποστήριξης

Κοστολόγηση Εργασιών

Activity Based Costing

Λογιστικών Σχεδίων
Παρακολούθηση
Πολλαπλών Χρήσεων

Dashboards

Η ιδανική επιλογή
για την επιχείρησή σας!
Για τις πραγµατικές σας
ανάγκες

Ακόµη µεγαλύτερη
ευελιξία

To Soft1 ERP καλύπτει τις απαιτήσεις
λειτουργίας κάθε σύγχρονης επιχείρησης
παραγωγής, ανεξαρτήτως μεγέθους. Με
ισχυρές ενότητες διαχείρισης,
αυτοματοποιεί και απλοποιεί το σύνολο των
δραστηριοτήτων της επιχείρησής σας,
βοηθώντας σας να επιτυγχάνετε, κάθε φορά,
εξαιρετική απόδοση με χαμηλότερο κόστος.

Το Soft1 ERP έχει σχεδιαστεί με την
απαραίτητη ευελιξία ώστε να
ανταποκρίνεται πλήρως στις ιδιαίτερες
απαιτήσεις της επιχείρησής σας. Πλήρως
παραμετροποιήσιμο και εύκολα επεκτάσιμο,
διασυνδέεται με οποιοδήποτε άλλο
σύστημα, υποστηρίζοντας παράλληλα κάθε
μοντέλο λειτουργίας (on-premise, hosted ή
SaaS).

Η επιχείρησή σας
στο cloud

Ισχυρό δίκτυο
συνεργατών

Το Soft1 ERP αξιοποιεί πλήρως τις σημαντικές
δυνατότητες που προσφέρουν το cloud και το
μοντέλο SaaS (Software as a Service). Χωρίς
ανάγκες για πρόσθετες επενδύσεις, το Soft1
ERP μειώνει το κόστος λειτουργίας της
επιχείρησής σας, επιτρέποντας σας να
επικεντρωθείτε στην εξυπηρέτηση των
πελατών σας.

Αξιοποιήστε άμεσα τις δυνατότητες του
Soft1 ERP. Το διευρυμένο, πανελλαδικό
δίκτυο συνεργατών της SoftOne,
προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες,
βοηθώντας και τη δική σας επιχείρηση, να
λειτουργήσει μία σύγχρονη και
ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης
παραγωγής.

Πρόσβαση από παντού
Το Soft1 ERP ενσωματώνει προηγμένες web
και mobile εφαρμογές που επεκτείνουν την
εμβέλεια της μηχανογράφησής σας,
παρέχοντας τη δυνατότητα στα στελέχη της
επιχείρησής σας, να εργάζονται
αποτελεσματικά από οπουδήποτε, μέσω
οποιασδήποτε συσκευής.

Ελλάδα

Κύπρος

Αθήνα: Λ. Κατσώνη & Αχιλλέως 8, 176 74, Καλλιθέα
Τ: +30 211 10 22222, F: +30 210 9484094

Λεµεσός: Νικολάου Γύζη 2 & Αρχ. Μακαρίου III,
Κυπριανού Business Center (1ος όροφος), 3060, Λεµεσός
Τ: +357 25 561356, F: +357 25 561359

Θεσσαλονίκη: Ι. Τσαλουχίδη 4, 542 48, Θεσσαλονίκη
Τ: +30 2313 084200, F: +30 2310 334639
E: info@softone.gr, www.softone.gr

E: info@softone.com.cy, www.softone.com.cy

Βουλγαρία

Ρουµανία

Σόφια: Lozenets district, 4-6, 1407 Lyubata str., floor 4, office No 10
Τ: +359 700 20 715

Βουκουρέστι: Str. A.P. Cehov nr.2, Sector 1
T: +40 212 24 3925

E: info@softone.bg, www.softone.bg

E: info@softone.ro, www.softone.ro

