∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

...ο “αξιόπλοος” συνεργάτης σας!
Η Megasoft εξασφάλισε για την επιχείρηση σας την εξειδικευµένη εφαρµογή Εµπορικής ∆ιαχείρισης PRISMA Win
∆ιαχείριση Σκαφών που καλύπτει απόλυτα τους επαγγελµατίες που το αντικείµενο τους σχετίζεται µε τον χώρο των Σκαφών.
Από την πώληση και το service των Σκαφών έως την πλήρη οργάνωση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης σας, το PRISMA Win θα αποτελέσει τον «αξιόπλοο» συνεργάτη σας!
•

Απεριόριστα σκάφη ανά Πελάτη / Προµηθευτή µε πλήρη στοιχεία παρακολούθησης όπως Όνοµα Σκάφους,
Αριθµός Μητρώου, Είδος Σκάφους, Μήκος Ολικό, Τύπος Μηχανής, Ίπποι, Αριθµός Μηχανής, Καύσιµο, Χρώµα, Ηµεροµηνία Ναυπήγησης, Ηµεροµηνία Απόκτησης,
Ηµεροµηνία Εγγύησης, Μοντέλο, Τόπος Ναυπήγησης,
Αριθµός Επιβατών, Μέγιστο Πλάτος, Kw, Κυλ/σµός,
Υπηρεσιακή Ταχύτητα, Μέγιστη Ταχύτητα, Ολική Χωρητικότητα

•

Εξειδικευµένη ∆ιαχείριση Συνεργείου Σκαφών, ειδικά
σχεδιασµένη για να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες των
Συνεργείων Σκαφών

•

Βιβλίο Εισερχοµένων – Εξερχοµένων Σκαφών µε αυτόµατη ενηµέρωση κατά την έκδοση παραστατικών

•

∆ιαχείριση Εντολών επισκευής Σκαφών µε δυνατότητα
τροποποίησης από εκτιµήσεις µηχανικού και µετατροπή
αυτών σε τιµολόγια ή αποδείξεις

Παρακολούθηση Σκαφών στην Αποθήκη µε πλήρη στοιχεία – Πολλαπλοί Αποθηκευτικοί Χώροι (Υποκαταστήµατα) – ∆ιαχείριση Σετ Ειδών – Οµαδικές Ανατιµήσεις
τιµοκαταλόγων ειδών – ∆υνατότητα ενηµέρωσης αρχείου ειδών από αρχεία τιµοκαταλόγου προµηθευτών
– Θεωρηµένες καταστάσεις αποθήκης

•

∆ιαχείριση Πελατών / Προµηθευτών – Συγκεντρωτικές
Καταστάσεις Πελατών / Προµηθευτών

•

Παραγγελίες Πελατών / Προµηθευτών µε δυνατότητα
αποστολής µε fax και e-mail

•

∆ιαχείριση Πωλήσεων Χονδρικής –Λιανικής Σκαφών
(καινούργιων / µεταχειρισµένων) παρακολουθώντας
πλήρως όλα τα στάδια (Προσφορές – Παραγγελίες –
∆ελτία Αποστολής – Τιµολόγια)

Αναζητήσεις Πελατών / Προµηθευτών / Αποθήκης µε
δυνατότητα εξαγωγής σε excel, σε αρχείο .txt ή σε εκτυπωτή

•

Οµαδικές ενηµερώσεις εγγραφών Πελατών / Προµηθευτών / Ειδών

•

∆ιαχείριση χαρακτηριστικών ειδών

•

•

Κωδικοί Οµοίων – Αντιστοιχίες και εφαρµογές Ειδών

∆ιαχείριση Πωλητών µε διαφορετικά ποσοστά προµήθειας, βάσει τζίρου και εισπράξεων.

•

∆ιαχείριση εικόνας ανά είδος

•

∆υνατότητα συµµετοχής των Πωλητών και ανά είδος
στις πωλήσεις

•

∆υνατότητα δηµιουργίας παραµετρικών αλφαριθµητικών πεδίων στα βασικά στοιχεία Πελατών / Προµηθευτών / Αποθήκης

•

∆ιαχείριση Αξιογράφων µε δυνατότητα οµαδικών Κινήσεων

•

Σύνδεση µε Εργαλεία Αναφορών (Crystal Reports, MS
Access, MS Excel)

•

Αυτόµατη ∆ιαδικασία Back up

•

•

•

Εικόνα επιχείρησης µε δυνατότητα οριζόµενων µεταβλητών και σύγκριση µεταξύ περιόδων

•

Εκτυπώσεις µε δυναµικές προεπισκοπήσεις και δυνατότητα άµεσης αποστολής µε e-mail, εξαγωγής σε excel,
word, access καθώς και σε αρχείο .html, .csv, .txt και
.pdf

•

∆ιαχείριση γραφείου – Αυτόµατες Υπενθυµίσεις – Επικοινωνία µεταξύ χειριστών – Οµαδικές αποστολές e-mail
Πελατών / Προµηθευτών – Αποστολή µηνυµάτων sms
– Εσωτερική οργάνωση – ∆ιευθέτηση απαιτήσεων Πελατών – ∆ιαχείριση εισερχόµενων κλήσεων – Τήρηση
ιστορικού Πελάτη

Το προϊόν διατίθεται σε 4 ανεξάρτητες εφαρµογές που αντιµετωπίζουν
το σύνολο των δραστηριοτήτων του κλάδου:
PRISMA Win Έκθεση Σκαφών
PRISMA Win Ανταλλακτικά Σκαφών
PRISMA Win Συνεργείο – Ανταλλακτικά Σκαφών
PRISMA Win Ανταλλακτικά – Συνεργείο – Έκθεση Σκαφών

Καρπός της πολυετούς εµπειρίας και εφαρµοσµένης
τεχνογνωσίας της Megasoft µέσα από τις πραγµατικές
ανάγκες µηχανογράφησης χιλιάδων ελληνικών
επιχειρήσεων, τα προϊόντα PRISMA Win συνδυάζουν µια
σειρά µοναδικών πλεονεκτηµάτων και χαρακτηριστικών
γιατί έχουν αναπτυχθεί σύµφωνα και κάτω από το δικό
σας …πρίσµα!
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