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 Παραγγελία 
 Τιμολόγιο 
 Απόδειξη 
 Καταμέτρηση 
 Παραλαβή 
 Μεταφορά 
 Διορθώσεις 

> Το πρόγραμμα είναι γραμμένο σε android δίνο-
ντας απεριόριστες επιλογές σε tablets, mobiles, 
barcode scanners και printers . 

> Λειτουργία με ή χωρίς διαδίκτυο  και ενημέρω-
ση του e-soft ERP όταν υπάρχει επικοινωνία. 

> Αναλυτική παρουσίαση λογαριασμών όπως 
υπόλοιπο, χρονολογική ανάλυση υπολοίπου, 
ημέρα τελευταίας επίσκεψης και στοιχεία πελά-
τη. 

> Αναλυτική παρουσίαση προϊόντων όπως φωτο-
γραφία, υπόλοιπο αποθέματος, κόστος και 
τιμές πωλήσεών. 

> Διαχωρισμός Πελατών με βάση τα δρομολόγια 
των πωλητών. 

> Καταγραφή του λόγου μη επίσκεψης στον πε-
λάτη 

> Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αντίγρα-
φο της παραγγελίας, του τιμολογίου, η της 
επιστροφής προϊόντων. 

> Αποστολή μηνυμάτων στο Tablets κάθε πωλη-
τή για πληροφορίες σχετικά με κάποιο πελάτη 
και προϊόν. 

> Ενημέρωση του e-soft ERP με τις επισκέ-

ψεις των πωλητών για τη δημιουργία ανα-
λυτικής αναφοράς με βάση τον πωλητή, 
πελάτη, μέρα και δρομολόγιο 

> Δυνατότητα δημιουργίας πρότυπων πα-

ραγγελιών και τιμολογίων από e-soft ERP 
για γρήγορη καταχώρηση παραγγελίας. 

> Κάθε πωλητής μπορεί να έχει πρόσβαση 

μόνο σε δεδομένα που τον αφορούν, εφό-
σον γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στην 
καρτέλα του στο ERP. 

> Δυνατότητα σύνδεσης με Barcode scanner 

για καταμέτρηση προϊόντων αποθήκης και 
αυτόματη ενημέρωση του e-soft ERP. 

> Αυτόματος συγχρονισμός με το e-soft ERP 

για ενημέρωση αποθέματος, υπόλοιπο 
λογαριασμών, παραγγελιών, εισπράξεων 
και επιστροφών. 


