Χαρακτηριστικά SingularLogic Control
∆ιαχείριση Συναλλασσόµενων
Ενιαία παρακολούθηση συναλλασσόµενων ανεξάρτητα µε το ρόλο που έχουν στην εταιρία (πελάτης, προµηθευτής ή/και τρίτος
λογαριασµός), έτσι ώστε:
Τα γενικά στοιχεία του συναλλασσόµενου ορίζονται µια µόνο φορά, ακόµη και αν αυτός είναι πελάτης και
προµηθευτής ταυτόχρονα.
Οι κινήσεις και το υπόλοιπο του συναλλασσοµένου, ως πελάτη και ως προµηθευτή, παρακολουθούνται ξεχωριστά
ενώ, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της συνολικής εικόνας του.
∆ίνεται δυνατότητα ορισµού µέγιστου επιτρεπτού υπολοίπου πελατών, προµηθευτών, χρεωστών, πιστωτών.
Τα οικονοµικά στοιχεία παρακολουθούνται ανά υποκατάστηµα πελάτη ή προµηθευτή.
Ορίζεται ειδική έκπτωση ανά πελάτη ή προµηθευτή.

∆ιαχείριση Πωλήσεων
Το κύκλωµα Παραγγελιών - Τιµολόγησης παρακολουθεί πλήρως όλα τα στάδια µιας πώλησης (προσφορές, παραγγελίες,
παραστατικά τιµολόγησης). Εκτός από τη διαχείριση πωλήσεων που αφορά σε αγαθά, η εφαρµογή υποστηρίζει και την
παρακολούθηση των παρεχόµενων υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα η εφαρµογή προσφέρει:
Μαζική ή επιλεκτική συγκέντρωση των παραστατικών, µε δυνατότητα επιλογής ποσοτήτων ειδών ανά
παραστατικό.
Κατά την καταχώριση των παραστατικών προσφέρεται:
Αυτόµατη παρακολούθηση φόρων/ κρατήσεων και επιβαρύνσεων πωλήσεων
Αντιγραφή γραµµών παραστατικού σε κάποιο άλλο
Ορισµός αποθηκευτικού χώρου ανά γραµµή παραστατικού
Ορισµός Πωλητή ανά γραµµή παραστατικού.
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Πληροφόρηση για τις τελευταίες τιµές πώλησης καθώς και λοιπά στοιχεία προηγούµενων πωλήσεων του
είδους στον πελάτη.
Υπολογισµός κόστους παραστατικού κατά τη διάρκεια της καταχώρισης
∆ιαχείριση δόσεων µε αυτόµατο υπολογισµό κατά την καταχώριση των παραστατικών πωλήσεων.
∆ιαχείριση προκαταβολών.
Σύνθετες εκπτωτικές πολιτικές (πελάτες, ζώνες τιµών, είδη, τρόποι πληρωµής, τιµοκατάλογοι κ.λπ.).
Ιεραρχική παρακολούθηση πωλητών σε προϊστάµενους και υφιστάµενους, µε δυνατότητα διαφορετικών ποσοστών
προµήθειας για πωλήσεις του πωλητή ή των υφισταµένων του.
Μικτό τρόπο πληρωµής για τον καθορισµό της εξόφλησης της οφειλής του πελάτη.
Οριζόµενοι Τρόποι Πληρωµής
Υποστήριξη εντατικών λιανικών πωλήσεων για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εµπόριο, µε
αυτόµατη ενηµέρωση της αποθήκης και των πωλήσεων:
∆ιαχείριση δικαιωµάτων χρηστών ως προς τη µεταβολή τιµής, έκπτωσης, αξίας, έκδοσης πιστωτικών
Προσωρινή άρση απαγορεύσεων του τρέχοντος χειριστή από διαχειριστή συστήµατος στα πλαίσια έκδοσης
συγκεκριµένης απόδειξης.
Χρήση εικονιδίων για τα είδη ευρείας χρήσης
Επιλογή τρόπου εξόφλησης µε µετρητά ή µικτό τρόπο πληρωµής (µετρητά, αξιόγραφα, πιστωτικές κάρτες).
∆υνατότητα καθορισµού οριζόµενου τρόπου πληρωµής
Ανεύρεση παραγγελίας του πελάτη µε αυτόµατη έκδοση της απόδειξης χωρίς την εκ νέου καταχώριση των
ειδών
Σύνδεση µε απόδειξη προκαταβολής και αυτόµατος υπολογισµός υπολοίπου ποσού για εξόφληση
Αναµονή των εν εξελίξει αποδείξεων
Ανάκτηση των εν εξελίξει αποδείξεων µετά το άνοιγµα της εφαρµογής σε περίπτωση απότοµης διακοπής
ρεύµατος
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∆ιαχείριση Αγορών
Η διαχείριση αγορών παρακολουθεί πλήρως όλα τα στάδια µιας αγοράς (παραγγελίες- παραστατικά αγορών). Τα παραστατικά
µπορούν µαζικά ή επιλεκτικά να συγκεντρωθούν σε παραστατικό του ίδιου σταδίου προς µετασχηµατισµό, µε δυνατότητα
επιλογής ποσοτήτων ειδών ανά παραστατικό, αποφεύγοντας έτσι την καταχώριση εκ νέου παραστατικών ανωτέρου σταδίου.
Επιπρόσθετα η εφαρµογή προσφέρει:
Πολλαπλές αυτόµατες επιβαρύνσεις µε δυνατότητα επιµερισµού ή µη και άµεση δηµιουργία κοστολογίου αγορών.
∆υνατότητα καταχώρισης, µέσω των παραστατικών αγορών, φόρων-κρατήσεων.
Σύνθετες εκπτωτικές πολιτικές (προµηθευτές, είδη τρόποι πληρωµής, κ.λπ.).

∆ιαχείριση Αποθήκης
Για τη διαχείριση των ειδών στην αποθήκη παρέχονται απεριόριστοι εναλλακτικοί κωδικοί, barcodes και ζυγιστικά barcodes ανά
είδος για παρακολούθηση, τιµολόγηση και ανεύρεση των ειδών.
Επιπλέον:
∆ιαχειρίζεται πολλαπλές αποθήκες και αποθηκευτικούς χώρους ανά υποκατάστηµα κάθε εταιρίας µε δυνατότητα
ανάλυσης υπολοίπου του είδους σε κάθε έναν από τους χώρους αυτούς.
∆ιαχειρίζεται πολλαπλούς τιµοκαταλόγους ειδών µε δυνατότητα διαφοροποίησης τιµών σε επίπεδο : α) χώρου
(υποκαταστήµατος, αποθήκης, αποθηκευτικού χώρου), β) πελάτη, γ) τρόπου πληρωµής, δ) τύπου παραστατικού.
Η παρακολούθηση των ποσοτήτων των ειδών γίνεται παρέχοντας όρια ασφαλείας µε προειδοποιητικά ή
απαγορευτικά µηνύµατα, προς αποφυγή έλλειψης αποθεµάτων.
∆ιαθέτει λειτουργία mark up τιµών για αλλαγή των, πώλησης.
Παρακολουθεί σετ ειδών και αντίστοιχα είδη.
Παρακολουθεί 2 µονάδες µέτρησης ανά είδος.
Eπίσης, η εφαρµογή προσφέρει τη δυνατότητα αποτίµησης υπολοίπων µε 5 τρόπους.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210 62 67 400 ή www.singularlogic.eu

Χρηµατοοικονοµική ∆ιαχείριση
Η χρηµατοοικονοµική διαχείριση παρέχει την άµεση εικόνα της επιχείρησης µε ενιαία οικονοµικά στοιχεία πελατών,
προµηθευτών, εικόνα όλου του χαρτοφυλακίου και cash flow της επιχείρησης. Ειδικότερα προσφέρει:
Παρακολούθηση

συναλλασσοµένων µε

ενιαία

οικονοµικά

στοιχεία

πελατών, προµηθευτών

και λοιπών

λογαριασµών.
∆υνατότητα ορισµού µέγιστου επιτρεπτού υπολοίπου πελατών, προµηθευτών, χρεωστών, πιστωτών.
∆υνατότητα αντιστοιχίσεων εισπράξεων-πληρωµών µε τα παραστατικά που έχουν εισαχθεί (on line ή εκ των
υστέρων).
∆ιαχείριση λογαριασµών ταµείου και κινήσεις καταθέσεων / αναλήψεων.
Ολοκληρωµένη διαχείριση των αξιόγραφων της επιχείρησης (κινήσεις, παρακολούθηση σταδίων, µπλοκ επιταγών).
Επίσης, η εφαρµογή διαθέτει λειτουργία υπενθυµιστή για το σωστό οικονοµικό προγραµµατισµό της επιχείρησης.

Extras SingularLogic Control
Τα extras ολοκληρώνουν κατά τον πληρέστερο τρόπο την οικογένεια εφαρµογών SingularLogic Control. Ειδικότερα:

Χρώµα /Μέγεθος
∆υνατότητα διαχείρισης των ειδών της αποθήκης µε ανάλυση σε Χρώµα, Μέγεθος και 3η ∆ιάσταση.
∆ιαχείριση απεριόριστων µεγεθών, χρωµάτων, διαστάσεων.
Αυτόµατη δηµιουργία αναλυτικών ειδών και αναλυτικών εναλλακτικών κωδικών ανά Χρώµα-Μέγεθος-3η ∆ιάσταση.
Ορισµός Packing List (Sortimento) αγορών µε πλήρη ανάλυση ως προς τις τρεις διαστάσεις.
∆ιαχείριση διαφορετικών τιµών ανά διάσταση.
Καταχώριση των ειδών µε ανάλυση σε χρώµα και µέγεθος στα παραστατικά των πωλήσεων και αγορών (σε
επίπεδο γραµµής παραστατικού).
Εµφάνιση των κινήσεων των ειδών και των εκτυπωτικών καταστάσεων µε ανάλυση σε χρώµα και µέγεθος.

∆ιαχείριση Ξένου Νοµίσµατος
∆υνατότητα παρακολούθησης των συναλλαγών σε ξένα νοµίσµατα.
Παρακολούθηση των ισοτιµιών (πώλησης, αγοράς, fixing) και ιστορικότητα αυτών.
Υπολογισµός συναλλαγµατικών διάφορων.
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Αποτίµηση υποχρεώσεων και απαιτήσεων των συναλλασσοµένων σε ξένα νοµίσµατα.

Φάκελος Εισαγωγών
Παρακολούθηση φακέλων εισαγωγών µε όλα τα παραστατικά που τους αφορούν.
∆υνατότητα µερικής κοστολόγησης
∆υνατότητα επανακοστολόγησης (µε ταυτόχρονο αντιλογισµό προηγούµενης κοστολόγησης
∆υνατότητα επιµερισµού εξόδων σε συγκεκριµένο ή συγκεκριµένα µόνο δελτία του φακέλου
5 τρόποι επιµερισµού επιβαρύνσεων
∆υνατότητα επιµερισµού παραστατικού εξόδου σε περισσότερους από έναν φακέλους εισαγωγών
Προβλέψεις τιµολογίων & αντιλογισµός αυτών

Είδη Εγγυοδοσίας
∆υνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης ειδών εγγυοδοσίας.
∆υνατότητα ορισµού για ένα είδος των αντιστοίχων του ειδών εγγυοδοσίας µε αναλογία µονάδων µεταξύ είδουςπεριεχοµένου και είδους-εγγυοδοσίας.
Αυτόµατη εισαγωγή στο παραστατικό ειδών εγγυοδοσίας κατά την επιλογή ειδών περιεχοµένων.
∆ιαχείριση επιστροφών ειδών εγγυοδοσίας µε επιλογή σε παραστατικά πωλήσεων για έλεγχο και αυτόµατη
δηµιουργία πιστωτικού για ενηµέρωση αποθήκης.
∆υνατότητα καθορισµού, στις Παραµέτρους Πωλήσεων, του τύπου παραστατικού για επιστροφές ειδών
εγγυοδοσίας.

∆ιαχείριση Serial Numbers
∆υνατότητα παρακολούθησης serial numbers των ειδών της αποθήκης.
Καταχώριση των serial numbers κατά τη διαδικασία καταχώρησης αγορών αλλά και ανεξάρτητα οποιαδήποτε
στιγµή
∆υνατότητα καταχώρισης συνεχόµενων κωδικών µε προκαθορισµένη µορφή
Μαζική Εισαγωγή serial numbers (προκαθορισµένης ή µη µορφής), που αφορούν είτε σε ένα είτε σε διαφορετικά
είδη
Επιλογή πώλησης των serial numbers µε τις µεθόδους FIFO ή LIFO καθώς και δυνατότητα αυτόµατης κίνησης µε
τις ίδιες µεθόδους
Εκτυπώσεις καρτελών, κινήσεων και εκκρεµών παραγγελιών serial numbers

Παρτίδες
∆υνατότητα να παρακολούθησης παρτίδων των ειδών της αποθήκης.
Εισαγωγή παρτίδων κατά την καταχώρηση αγορών αλλά και ανεξάρτητα οποιαδήποτε στιγµή
∆υνατότητα καταχώρησης συνεχόµενων κωδικών µε προκαθορισµένη µορφή
Μαζική Εισαγωγή Παρτίδων (Προκαθορισµένης ή µη) µορφής, που αφορούν είτε σε ένα είτε σε διαφορετικά είδη
Έλεγχος υπολοίπου παρτίδων ανά αποθηκευτικό χώρο ή για το σύνολό τους
Έλεγχος ηµεροµηνίας λήξης κάθε παρτίδας και κατ’ επιλογή απαγόρευσης πώλησής της
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Επιλογή πώλησης της παρτίδας µε τις µεθόδους FIFO ή LIFO καθώς και δυνατότητα αυτόµατης κίνησης µε τις ίδιες
µεθόδους
Πληροφοριακές καταστάσεις παρτίδων που αφορούν καρτέλες, κινήσεις, υπόλοιπα και µικτά κέρδη

Έργα/Συµβάσεις Πελατών
Παρακολούθηση των έργων που αναλαµβάνει η επιχείρηση για τους πελάτες της, µε αναλυτική παρακολούθηση των υποέργων
και µε πλήρη εικόνα όλων των σταδίων ολοκλήρωσης.
Ανάλυση έργων σε υποέργα για την παρακολούθηση των σταδίων του έργου.
∆υνατότητα καταχώρισης ενός έργου ως "πρότυπο", µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί και για άλλους πελάτες µε όµοια
χαρακτηριστικά.
∆υνατότητα σύνδεσης φάσεων του έργου µε τυποποιηµένες υπηρεσίες, οι οποίες εµφανίζονται αυτόµατα στην
εκτύπωση των παραστατικών.
Παρακολούθηση εργασιών ανά έργο και σύνδεση των εργασιών αυτών µε λίστα απασχόλησης εργαζοµένων για
την µέτρηση του κόστους.
Παρακολούθηση κινήσεων εσόδων / εξόδων και ταµείου που αφορούν στο έργο.
Παρακολούθηση συνδροµών και εκτύπωση βιβλίου συνδροµητών.
Πλήθος πληροφοριακών καταστάσεων, που αφορούν στην πορεία εκτέλεσης του έργου.

∆ιαχείριση e-PoS
∆υνατότητα on line σύνδεσης των Η/Υ, στους οποίους πραγµατοποιούνται κινήσεις λιανικής, µε µηχανές PoS, ώστε να
χρησιµοποιούνται ως φορολογικοί εκτυπωτές.

Βιβλία Α' και Β' Κατηγορίας
Η εφαρµογή δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης βιβλίων Α' και Β' κατηγορίας και περιλαµβάνει:
Ενσωµατωµένο πλήρες Λογιστικό Σχέδιο λογαριασµών Εσόδων - Εξόδων.
Αυτόµατο υπολογισµό δηλώσεων Φ.Π.Α. και σύνδεση των λογαριασµών µε τις µεταβλητές ∆ηλώσεων Φ.Π.Α. για
την έκδοση αυτών.
∆υνατότητα εύχρηστου σχεδιασµού των βιβλίων.
Εκτύπωση όλων των απαιτούµενων από το νόµο καταστάσεων λογιστικού προσδιορισµού των καθαρών κερδών.

Βιβλία Γ' Κατηγορίας
Η εφαρµογή είναι πλήρως εναρµονισµένη µε τον ΚΒΣ και τηρεί το ΕΓΛΣ µε δυνατότητα µέχρι και δεκαπενταβάθµιας ανάλυσης,
µε πλήρως οριζόµενη µορφή 30ψήφιου αλφαριθµητικού κωδικού.
Επιπρόσθετα προσφέρει:
Πλήρες ενσωµατωµένο Λογιστικό Σχέδιο.
Αυτόµατη σύνδεση µε τις ∆ηλώσεις Φ.Π.Α. για την έκδοση αυτών.
Παρακολούθηση πολλαπλών χρήσεων µε πολλές οριζόµενες περιόδους ανά χρήση.
Παρακολούθηση υπερδωδεκόµηνης χρήσης.
∆υνατότητα δηµιουργίας πρότυπων λογιστικών άρθρων για συχνή χρήση.
Καταχώριση προσωρινών κινήσεων και εκτυπώσεις µε ή χωρίς τις προσωρινές κινήσεις.
∆ιαχείριση πολλαπλών ηµερολογίων και βιβλία υποκαταστηµάτων.
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Αυτόµατη ενηµέρωση αναλυτικά ή συµψηφιστικά από τα προγράµµατα της Εµπορικής διαχείρισης.
∆ηµιουργία αυτόµατων κινήσεων ανοίγµατος και κλεισίµατος κινήσεων αποτελεσµάτων και µεταφοράς υπολοίπων.

Αναλυτική Λογιστική
Πλήρης υποστήριξη των λογαριασµών της οµάδας 9 του ενιαίου λογιστικού σχεδίου.
∆υνατότητα αντίκρυσης των λογαριασµών στο επίπεδο που επιθυµεί ο χρήστης.
Προσφέρει πέντε διαφορετικούς τρόπους επιµε-ρισµών/αναµερισµών/καταλογισµών :
Με σταθερά ποσοστά
Με ποσοστά συµµετοχής στο σύνολο
Με ποσοστά ελεύθερα κατά τη στιγµή της καταχώρισης
Με ζυγισµένα ποσοστά συµµετοχής στο σύνολο
Με µεταβλητά ποσοστά ή αξίες που υπολογίζονται αυτόµατα από την εφαρµογή
Παρακολουθεί τα στάδια των διαδοχικών επιµερισµών.
∆υνατότητα αυτόµατων επιµερισµών των κινήσεων, κατά τη στιγµή της καταχώρισης άρθρων Γενικής Λογιστικής.

Ισολογισµός
∆υνατότητα υπολογισµού και εκτύπωσης, χωρίς επιπλέον διαδικασίες πέραν της καταχώρισης των δεδοµένων, των απαραίτητων
οικονοµικών καταστάσεων :
Ισολογισµό
Λογαριασµούς Γενικής Εκµετάλλευσης
Αποτελέσµατα Χρήσης
Φύλλο µερισµού
Αριθµοδείκτες
∆ιαθέτει επίσης δυνατότητα εξαγωγής των αναφορών σε Ms- Excel για περαιτέρω επεξεργασία.

∆ιαχείριση Παγίων
Αναλυτική παρακολούθηση των παγίων και των αποσβέσεων τους µε δυνατότητα εκτύπωσης Μητρώου Παγίων.
Επιπρόσθετα, το υποσύστηµα της διαχείρισης Παγίων προσφέρει:
Εισαγωγή κινήσεων αγορών, πωλήσεων και βελτιώσεων παγίων στοιχείων.
∆ιαδικασία υπολογισµού αποσβέσεων (τακτικών & έκτακτων).
Αναπροσαρµογές ακινήτων παγίων βάσει πίνακα συντελεστών Αναπροσαρµογής.
∆ιαχείριση ποσοτήτων Παγίων.
Ενδοδιακινήσεις µεταξύ αποθηκευτικών χώρων.
Πλήθος πληροφοριακών καταστάσεων.

Importer Exporter
Εργαλείο εξαγωγής και εισαγωγής δεδοµένων από και προς άλλες εφαρµογές (της SingularLogic και τρίτων).

Management Information System 1 & 2
Συστήµατα αναφορών και εκτυπώσεων µε στοιχεία από όλα τα υποσυστήµατα της εφαρµογής:
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M.I.S. Ι µέσω MS Excel: απευθείας σύνδεση της εφαρµογής µε το MS Excel που δίνει τη δυνατότητα πλήρους
εκµετάλλευσης των εργαλείων reporting (φίλτρα, γραφικά, στατιστικές αναλύσεις).
M.I.S. 2 µέσω Crystal Reports: εξελιγµένο σύστηµα reporting υψηλών απαιτήσεων που δίνει τη δυνατότητα
πολλαπλής και σε βάθος ανάλυσης του συνόλου των στοιχείων της δραστηριότητας της επιχείρησης.

S.R.G. (Γεννήτρια Στατιστικών εκτυπώσεων)
Το SRG αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο δηµιουργίας στατιστικών εκτυπώσεων. Προσφέρει τη δυνατότητα στο χρήστη να καθορίσει ο
ίδιος τη µορφή της εκτύπωσης επιλέγοντας τα πεδία που θα εµφανιστούν, τον τρόπο εµφάνισης, το στυλ εκτύπωσης, τα κριτήρια, την
ταξινόµηση και την οµαδοποίηση. Τα αποτελέσµατα των εκτυπώσεων µπορούν να εξαχθούν σε αρχεία Ms Excel, HTML κλπ.

Cashier On Line
∆υνατότητα on line σύνδεσης του SingularLogic Control µε Ηλεκτρονικές Φορολογικές Ταµειακές Μηχανές.
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