Πρατήριο καυσίμων
Φορητή τιμολόγηση
Μικρή αγορά

Ολοκληρωμένη λύση
για τα πρατήρια
υγρών καυσίμων

Ολοκληρωμένη λύση για τα
σύγχρονα πρατήρια υγρών
καυσίμων
Η Megasoft προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα
μηχανογράφησης, απόλυτα εξειδικευμένο για να καλύψει τις
ιδιαιτερότητες των πρατηρίων υγρών καυσίμων και ως προς
την έκδοση των παραστατικών που αφορούν τα καύσιμα και
ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Εμπορικό
κύκλωμα, σύνδεση με συστήματα εισροών-εκροών, μικρή
αγορά, φορητή τιμολόγηση πετρελαίου θέρμανσης…όλα
καλύπτονται από την ενιαία λύση της Megasoft απόλυτα και
εξειδικευμένα! Η λύση είναι σύμφωνη με όσα ορίζει η ΠΟΛ
1218/2018 αλλά και όσα έρχονται, διασφαλίζοντας άψογη &
σύννομη διαχείριση των υποχρεώσεων του πρατηριούχου.

Δυνατότητα ομαδικής έκδοσης τιμολογίων ανά
είδος καυσίμου στο τέλος κάθε μήνα.

Εμπορική
διαχείριση
Παρακολούθηση της
διακίνησης του πετρελαίου
θέρμανσης και αυτόματη
ενημέρωση του συστήματος
ΗΦΑΙΣΤΟΣ.
Παρακολούθηση βάρδιας
υπαλλήλου με έλεγχο
μετρητών & εκτύπωση
ταμείου

Διαχείριση πελατώνπρομηθευτών
Κωδικοί Ηλεκτρονικής
Πληρωμής ΔΕΗ
Αυτόματη αναζήτηση και
καταχώρηση στοιχείων
συμβαλλομένων από την ΑΑΔΕ
Διαχείριση Πωλητών / Τρίτων /
Αντιπροσώπων
Ομαδική αποστολή SMS & E-mail

Πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι
Χειριστές – Ρόλοι – Επίπεδα
πρόσβασης
Καταγραφή ενεργειών χειριστών
Παραμετρικά πεδία

Έκδοση Τιμολογίου σε αντικατάσταση της ΑΛΠ
που εκδίδετε από το σύστημα εισροών–εκροών

Παραγγελίες πελατών /
προμηθευτών
Ηλεκτρονική τιμολόγηση (einvoicing)
Πωλήσεις λιανικής / χονδρικής
Έκδοση συγκεντρωτικού δελτίου
αποστολής (Σ.Δ.Α.) &
συγκεντρωτικού δελτίου
επιστροφής (Σ.Δ.Ε.)για το
πετρέλαιο θέρμανσης
Αγορές / Κοστολόγηση αγορών
Εισπράξεις / Πληρωμές
Διαχείριση εκπτώσεων
Διαχείριση αξιογράφων

Υποβολή συγκεντρωτικών
καταστάσεων (ΜΥΦ)
Εικόνα επιχείρησης - Στατιστικά
Εκτυπώσεις - Αναφορές

myDATA

Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.
Οι εμπορικές εφαρμογές της
Megasoft είναι έτοιμες να
ανταποκριθούν
στα νέα δεδομένα και να
υποστηρίξουν όλες τις αλλαγές που
φέρνει η νέα ψηφιακή πλατφόρμα
myDATA της ΑΑΔΕ.

Σύνδεση με κονσόλες
H εφαρμογή συνεργάζεται αρμονικά
με τις πιο επώνυμες και αξιόπιστες
κονσόλες
και συστήματα εισροών εκροών της αγοράς
Σπυρίδη Α.Ε. (StationGuard)
Printec Α.Ε. (Gsi)
Ατρεύς Ε.Π.Ε. (Gsi)
Kosmo-Tek Pumps/Κανταράς - Σολωμάκος Ο.Ε.
(Smart Manager)
ΕΛΒΗΣ ΙΚΕ
Αφοί Μπόη & Σια Ο.Ε.
Άλφα πρατηρίων Α.Ε. (ePUMA) κ.ά.

Μικρή αγορά

Καρτέλα πελάτη με υπόλοιπο
Ευρετήρια πελατών
Αυτόματη αναζήτηση και καταχώρηση
στοιχείων συμβαλλομένων από την ΑΑΔΕ
Ομαδική αποστολή SMS

Βάρδιες χειριστών
Ταμειακή κατάσταση ανά βάρδια
Έλεγχος ταμείου
Ευρετήριο-επισκόπηση συναλλαγών
Στατιστικές αναφορές & εκτυπώσεις
Αποστολή αναφορών μέσω e-mail

Κατάλογοι ειδών
Δημιουργία ετικετών barcode για τα ράφια &
τα είδη
Ποσοτικές προσφορές (Mix & Match)

Επίπεδα πρόσβασης ανά χειριστή
Πολλαπλοί τρόποι πληρωμής
Επιλογή γλώσσας Ελληνικά/Αγγλικά
Σύνδεση με ταμειακά συστήματα

Ταυτόχρονη έκδοση αποδείξεων λιανικής
Γρήγορο κλείσιμο απόδειξης
Εκτύπωση απόδειξης στο τέλος ή με κάθε
πώληση
Έκδοση τιμολογίου
Ακυρωμένες συναλλαγές
Αποστολή συγκεντρωτικών καταστάσεων
Μ.Υ.Φ

Διανομή πετρελαίου θέρμανσης
Φορητή τιμολόγηση επί
αυτοκινήτου

Kαλύπτει την Τιμολόγηση επί
αυτοκίνητου για τη διακίνηση
πετρελαίου θέρμανσης, αφού
ενημερώνεται και ο κωδικός
ηλεκτρονικής πληρωμής ΔΕΗ
για κάθε διεύθυνση του
πελάτη.
Από όπου κι αν βρίσκεστε μπορείτε
από το smartphone ή το tablet σας:
να καταχωρήσετε παραστατικά
αγοράς
να εκδώσετε συγκεντρωτικά
δελτία και τιμολόγια σε
εκτυπωτή
να τα αποστείλετε ηλεκτρονικά
να διαχειριστείτε τις παραλαβές
των ειδών σας

Αθήνα: Λ. Κηφισού 174, 12242, Αθήνα
Τ: 210 3416900, F: 210 3450548
E-mail: info@megasoft.gr
www.megasoft.gr
ΙΣΧΥΡΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟ

