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Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  

> Σο πρόγραμμα είναι γραμμένο ζε android 

δίνονηας απεριόριζηες επιλογές ζε tablets, 

mobiles, barcode scanners και printers . 

> Λειηοσργία με ή τφρίς διαδίκησο  και 

ενημέρφζη ηοσ e-soft ERP όηαν σπάρτει 

επικοινφνία. 

> Αναλσηική παροσζίαζη λογαριαζμών όπφς 

σπόλοιπο, τρονολογική ανάλσζη σπολοίποσ, 

ημέρα ηελεσηαίας επίζκευης και ζηοιτεία 

πελάηη. 

> Αναλσηική παροσζίαζη προχόνηφν όπφς 

σπόλοιπο αποθέμαηος, κόζηος, ηιμή πώληζης 

και μονάδα μέηρηζης. 

> Διατφριζμός Πελαηών με βάζη ηα δρομολόγια 

ηφν πφληηών. 

> Καηαγραθή ηοσ λόγοσ μη επίζκευης ηφν 

πελαηών. 

> Αποζηολή ηλεκηρονικού μηνύμαηος ζηον 

πελάηη για παραγγελία ή οποιαδήποηε άλλη 

επικοινφνία. 

 

> Ενημέρφζη ηοσ e-soft ERP με ηις 

επιζκέυεις ηφν πφληηών για ηη δημιοσργία 

αναλσηικής αναθοράς με βάζη ηον πφληηή, 

πελάηη, μέρα, δρομολόγια και άλλα. 

> Δσναηόηηηα δημιοσργίας προκαθοριζμένφν 

παραγγελιών απο e-soft ERP για γρήγορη 

καηατώρηζη παραγγελίας. 

> Κάθε πφληηής έτει πρόζβαζη μόνο ζε 

δεδομένα ποσ ηον αθορούν, εθόζον όλοι οι 

έλεγτοι γίνονηαι απο ηηη καρηέλα ηοσ ζηο 

ERP. 

> Δσναηόηηηα ζύνδεζης με Barcode scanner 

για καηαμέηρηζη προχόνηφν αποθήκης και 

ασηόμαηη ενημέρφζη ηοσ e-soft ERP. 

> Ασηόμαηος ζσγτρονιζμός με ηο e-soft ERP 

για ενημέρφζη ηφν πληρφμών, 

παραγγελιών και ηοσ αποθέμαηος. 


