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Γνωριμία με τη Select Software

Η Select Software and Business Solutions

Select Software

είναι μία σύγχρονη

εταιρία ανάπτυξης λογισμικού, η οποία παρέχει μηχανογραφικές

λύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα της

εμπορικής αλυσίδας. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο της πληρο-

φορικής, κύριο μέλημα μας είναι να χρησιμοποιούμε την πλέον

σύγχρονη τεχνολογία στις εφαρμογές μας έτσι ωστε να μπορούμε

να προσφέρουμε γρήγορη και προπάντων αξιόπιστη πληροφορία.

Απο το 2002 η έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη

στον τομέα αυτό, επενδύοντας σε καινοτόμες μεθόδους δημιουρ-

γίας και υλοποίησης λογισμικού, οι οποίες είναι αρωγός στην

προσπάθεια παροχής καλύτερων υπηρεσιών στους πελάτες μας.



Οι ανάγκες της καθημερινότητας, επιβάλλουν στις επιχει-

ρήσεις να αναζητούν ένα σύγχρονο πληροφοριακό

σύστημα που θα τους επιτρέπει να ελέγχουν και να

διαχειρίζονται με αμεσότητα και ευκολία όλες τις

δραστηριότητες και τις συναλλαγές τους, χωρίς κόπο και με

τη μέγιστη δυνατή

ασφάλεια.

φιλοσοφία της

βασίζεται στην

απλότητα χρήσης

των προγραμμά-

των καθώς επίσης

και στη δυνατότητα παραμετροποίησης ανάλογα με τις

ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης, η οποία είναι ικανή να

φτάσει ακόμα και σε επίπεδο τελικού χρήστη.

κατανοώντας τις απαιτήσεις της

σύγχρονης επιχείρησης για αυτονομία και ταχύτητα έχει

σχεδιάσει ανεξάρτητα τα οποία

εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς.

H

Select Software

H Select Software

πακέτα προγραμμάτων

Αξιοποιώντας τις υπηρεσίες της και

κυρίως την υπηρεσία της λογιστικής υποστήριξης, η

εταιρία

σε ζητήματα οικονομικής - λογιστικής φύσεως που

προκύπτουν καθημερινά Γνωρίζοντας τις πραγματικές

ανάγκες τις αγοράς και κατανοώντας την επιθυμία των

επιχειρήσεων για άμεση υποστήριξη και επίλυση των

προβλημάτων που προκύπτουν από την καθημερινή

λειτουργία, η έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος

στην παροχή άμεσης λογιστικής και τεχνικής υποστή-

ριξης είτε με ένα τηλεφώνημα είτε με επί τόπου επίλυση

του προβλήματος στο χώρο σας. Πλέον, με την άνθιση της

τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών, η διαγνωση και

επίλυση των προβλημάτων γίνεται αυτόματα μέσω

δικτυακών εγκαταστάσεων και φυσικά μέσω ηλεκτρο-

νικού ταχυδρομείου ( - και χρήσης
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e mail) Internet.

σας απολαμβάνει τη γνώση και την εμπειρία μας

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
AFTER SALES SERVICE

ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εξυπηρετούν τις αυξη-

μένες ανάγκες της

σύγχρονης επιχείρη-

σης με πολλαπλούς

χρήστες.

Χαρακτηρίζονται από

ευελιξία, ταχύτητα, ασφάλεια και αμεσότητα πληρο-

φόρησης.

Προσαρμόζονται στις ανάγκες της επιχείρησης προ-

σφέροντας ανεξαρτησία και εξελίσσονται ακολουθώ-

ντας την ανάπτυξή της βήμα - βήμα.

Καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των εμπορικών

αναγκών των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους

αυτών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κλάδοι εμπορίου στους

οποίους έχει εξειδικευτεί η

& Λιανικό Εμπόριο

Βιομηχανίες

Εταιρίες παροχής υπηρεσιών

Καταστήματα μαζικής εστίασης

Φαρμακευτικές εταιρίες

Τουριστικά επαγγέλματα

Select Software:

Super market•

•

•

•

•

•

Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές
για τη Σύγχρονη Επιχείρηση

Η παράλληλα, έχει δημιουργήσει ένα

τμήμα στελεχωμένο από έμπειρους οικονομολόγους το

οποίο ασχολείται με τη λογιστική υποστήριξη και την

οικονομική οργάνωση των επιχειρήσεων.

Select Software,

1.

2.

3.

Τα προγράμματά μας:

4.

Και μετά την πώληση βρισκόμαστε κοντά σας για την

πιστοποίηση της καλής λειτουργίας των προγραμμάτων,

για οποιαδήποτε τυχόν διόρθωση, προσαρμογή αλλά

και αστοχία.



ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ &

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ( )CUSTOMIZATION

Οι ανάγκες του κάθε επιχειρηματικού κλάδου αλλά και της

κάθε επιχείρησης είναι μοναδικές.

προσπαθώντας να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό, δη

μιουργεί εφαρμογές που καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες

της κάθε επιχείρησης.

Χάρη στην πολυετή εμπειρία μας στο επιχειρηματικό χώρο

έχουμε υλοποιήσει εφαρμογές προσαρμοσμένες στις

σύγχρονες ανάγκες των διαφορετικών επιχειρηματικών

κλάδων. Οι εφαρμογές αυτές είναι «κομμένες και ραμ

μένες» στα μέτρα της κάθε επιχείρησης και έχουν προέλθει

μετά από απαίτηση των επιχειρήσεων για

προγράμματα που λύνουν τα χέρια του προσωπικού αλλά

παράλληλα βοηθούν τον επιχειρηματία να γίνει πιο απο

τελεσματικός απέναντι στον ανταγωνισμό γιατί πλέον

μπορεί να πάρει γρήγορες στρατηγικές αποφάσεις χάρη σε

αξιόπιστες πληροφορίες που του παρέχει το δυναμικό

λογισμικό της

H

-

-

-
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Select Software

-

.

Πολλές επιχειρήσεις φοβούνται την αλλαγή από το ήδη

εγκατεστημένο λογισμικό που έχουν, κυρίως λόγω της

παραπληροφόρησης σχετικά με την αντικειμενική δυ-

σκολία μεταφοράς δεδομένων από το ένα περιβάλλον στο

άλλο. Η έχει αναπτύξει εργαλεία και

εφαρμογές που επιτρέπουν την αλλαγή αυτή με αυτομα-

τοποιημένες διαδικασίες, με το μικρότερο δυνατό κόστος

και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ούτως ώστε να

μπορεί η επιχείρηση να συνεχίσει τη λειτουργία της απρό-

σκοπτα.
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ

ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟ ERP
ΤΗΣ ;SELECT SOFTWARE

H

E.R.P.)

έχει αναπτύξει ένα επιτυχημένο μοντέλο

διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων ( το οποίο οργα-

νώνει το λογιστήριο με τέτοιο τρόπο χάρη στον οποίον

επιτυγχάνεται:
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Διαχείριση δικαιωμάτων χρήστη

Επίσης, η προσφέρει:Select Software

Βέλτιστη Κατανομή Ανθρωπίνων Πόρων

Μείωση Του Κόστους Συντήρησης

Ασφάλεια Εξαγωγής Πληροφοριών

Ταχύτητα Εξαγωγής Πληροφοριών

Παραμετρικότητα Εισαγωγής Δεδομένων

Πολλαπλές Δυνατότητες Εξαγωγής και

Επεξεργασίας των Δεδομένων (

σε μορφή επεξεργάσιμη π.χ. , , p κλπ)

Report output

Excel Word df

Εξειδικευμένες εφαρμογές ( , ΔΛΠ, Έκδοση

Βραχύχρονων Αποτελεσμάτων) για κάθε είδους επιχεί-

ρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους .

Εφαρμογές ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων - βε-

βαιώσεων προς το Δημόσιο και προς Τρίτους.

Άμεση ενημέρωση των στοιχείων και των πληροφοριών

σε συνεργασία με το - .

Πλήρη δικτυακή και τεχνική υποστήριξη στην έναρξη

της συνεργασίας μέχρι και την ομαλή λειτουργία της

εφαρμογής.

Απεριόριστες δυνατότητες στους χρήστες να προσαρ-

μόζουν τις καθημερινές εργασίες τους (π.χ πρόσβαση

σε προγράμματα με βάση τα καθήκοντα τους), το

της εφαρμογής και πολλές άλλες ευκολίες σε

σχέση με το καθαρά χρηστικό κομμάτι αυτής.

Cash Flow

Front Office

user

interface



Υπηρεσίες Select Software

Η μετά από την καταγραφή και τη μελέτη

των ιδιαιτεροτήτων της επιχείρησης, σχεδιάζει και προσφέ-

ρει υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης οι οποίες είναι

απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία της. Ορισμένες από

αυτές είναι:

Select Software Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της θέτουν ως

κυρίαρχο στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης και

περιλαμβάνουν την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και

των αναγκών της επιχείρησης έτσι ώστε να υπογραμμιστούν τα

σημεία που δέχονται περιθώρια βελτιστοποίησης και να σχεδια-

στούν οι ενδεχόμενες λύσεις. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβά-

νουν:

Select Software

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ορισμός εσωτερικών διαδικασιών.

Εγκατάσταση του συστήματος έκδοσης Βραχύχρονων-

Ετήσιων αποτελεσμάτων (ισολογισμός της εταιρείας).

Διασταύρωση στοιχείων από όλα τα υποκυκλώματα χρη-

σιμοποιώντας προγράμματα Ελέγχου και Συμφωνιών.

Αξιόπιστη διασταύρωση των στοιχείων:

Μείωση κόστους λογιστηρίου.

Μείωση του χρόνου καταχώρησης παραστατικών.

Εγκυρότητα και ασφάλεια πληροφορίας.

Εξαγωγή εξειδικευμένων μελετών (στατιστικές μελέτες,

προβλέψεις κλπ).

Πλεονεκτήματα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης

Ανάπτυξη εφαρμογών/προγραμμάτων προσαρμοσμένων

στις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Ανάπτυξη εφαρμογών/προγραμμάτων με συγκεντρωτικά

οικονομικά αποτελέσματα τρέχουσας χρήσης και προηγού-

μενων χρήσεων για εξαγωγή συγκριτικών / στατιστικών

μελετών.

Οργάνωση και υποστήριξη για τη σύνταξη ορθολογικών

προϋπολογισμών (

Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών απο-

τελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη. Αυτό επιτυγ-

χάνεται με τη σύνταξη καταστάσεων εσόδων - εξόδων (

πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε

επιχείρησης και σύγκριση τους με το

Επιθεώρηση της λειτουργίας του συστήματος κοστολόγησης

για τυχόν βελτιώσεις - διορθώσεις και εφαρμογή της μεθο-

δολογίας

Στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των

επιχειρήσεων

Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (

Μελέτες βιωσιμότητας

Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού

Αποτίμηση για εξαγορά - πώληση επιχειρήσεων

.

Budgeting).

P&L

statement),

budget.

Activity Based Costing.

.

Business Plan).

.

.

.

TΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η προληπτική συντήρηση έχει ως σκοπό την καλή λειτουργία

και ασφάλεια του συστήματος των εφαρμογών και συνίσταται

στις παρακάτω ενέργειες:

• Τήρηση αντιγράφων (

•Αναδιοργάνωση αρχείων εφαρμογών (

•Αναδιοργάνωση διαδικασίας ημερήσιων αντιγράφων

•Διαθεσιμότητα περιφερειακής μνήμης.

file backup)

file reorganization)

Οργάνωση του λογιστικού σχεδίου και της αναλυτικής

λογιστικής.

Οργάνωση του λογιστηρίου με την ευρύτερη έννοια.

(πάγια, προμηθευτές, μισθοδοσία κλπ).

Αυτόματο άνοιγμα λογιστικής χρήσης και μεταφορά

υπολοίπων στα υποσυστήματα της εφαρμογής. (Δη-

μιουργία ισολογισμού ανοίγματος στη νέα χρήση)

Υποστήριξη σε λογιστικά και φορολογικά θέματα.

Φροντίδα παρακολούθησης της σωστής εφαρμογής των

Νόμων, σχετικά με τη λειτουργία του Λογιστηρίου και τη

Φορολογική Νομοθεσία σύμφωνα με τα Διεθνή Λογι-

στικά Πρότυπα.

Λογιστικές εργασίες (άνοιγμα και κλείσιμο χρήσεως).

Μηχανογράφηση όλων των δηλώσεων - βεβαιώσεων

προς το δημόσιο ή τους ιδιώτες (Φ.Π.Α. δήλωση ΦΜΥ,

μέσω βεβαιώσεις για ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, κλπ).Intrastat e-mail,



Γενική Λογιστική

Αναλυτική Λογιστική

Παρακολούθηση Πελατών

Παρακολούθηση Προμηθευτών

Αξιόγραφα

Εισπράξεις - Πληρωμές

Παρακολούθηση Αποθεμάτων

Παραγγελίες Πωλήσεων/Αγορών

Αγορές

Πωλήσεις

Απογραφή Έναρξης - Λήξης

Διαχείριση Παραγωγής

- Πρότυπα άρθρα, Συμφωνίες

Θεωρημένων, διαχείριση παραστατικών.

- Κέντρα κόστους, Αυτόματη

δημιουργία λογαριασμών αναλυτικής λογιστικής

(χωρίς καμία επέμβαση από το χρήστη).

- Πωλητές/υπεύθυνοι

πωλήσεων - επιθεωρητές πωλήσεων - περιοχές

πωλήσεων, Αλυσίδες - Όμιλοι - , Γεω-

γραφική ανάλυση, Εισπράξεις, Επισφαλείς πελά-

τες.

- Πιστωτική

πολιτική.

- Γραμμάτια πληρωτέα - εισπρακτέα,

Επιταγές εισπρακτέες-πληρωτέες, Υποσχετικές.

- Παραστατικά, ισπρά-

ξεις πωλητών - οδηγών.

- Διαχείριση και

έλεγχος αποθεμάτων - ειδών, Αποθηκευτικοί

χώροι.

- Προγραμμα-

τισμός παραδόσεων, Προγραμματισμός απαιτή-

σεων

- Κοστολόγηση, Διακινήσεις, Διαχείριση /

Έκδοση παραστατικών

- Χονδρικές/Λιανικές, Διαχείριση/ Έκδο-

ση παραστατικών, Τιμολογιακή πολιτική, Τιμοκα-

τάλογοι, Πιστωτικά εκπτώσεων περιόδων, Έξοδα

πωλήσεων, Διαχείριση παρτίδων, ,

Εξαγωγές, Εισαγωγές, Εκκρεμή δελτία πωλήσεων

, Αποθηκευτικοί χώροι,

Περιοδικές απογραφές, Εντολές και εξέλιξη απο-

γραφών, Κοστολόγηση, 'Ελεγχοι ποσοτήτων-

αξιών-τιμών.

- Συνθέσεων, Τεχνικές

προδιαγραφές, Κοστολόγηση παραγωγής.

Franchisee

E

Serial number

Εισαγωγές

Διαχείριση Παγίων

Αμοιβές Τρίτων,

Παρακολούθηση Φόρων

Ενημερώσεις, Έλεγχοι, Συμφωνίες

Ενημέρωση Γενικής-Αναλυτικής Λογιστικής

Έλεγχος Αρχείων

Συμφωνίες

Αγορές

Παρακολούθηση Αποθεμάτων

Καταγραφή και πληροφορήση για όλες τις ενέρ-

γειες στο σύστημα.

- Φάκελοι εισαγωγών -

- Αποσβέσεις ετήσιες/ μη-

νιαίες, Υπεραξίες παγίων, Παρακολούθηση

αναπτυξιακών νόμων.

Ελεύθεροι - Μη ελεύθεροι επαγ-

γελματίες, Μέλη Δ.Σ.

- Έκδοση ΦΠΑ - Έλεγχος

ΦΠΑ, ΦΠΑ δαπανών - εξόδων, Εκκαθαριστική, Δη-

λώσεις ΦΜΥ, Εργολάβων, Αρχιτεκτόνων-Μηχανι-

κών, Εισοδημάτων από τόκους, Συγκεντρωτικές –

Εκκαθαριστικές, Βεβαιώσεις.

από

κυκλώματα αυτοματοποιημένα,

(Έλεγχος λογιστικών άρθρων,

Έλεγχος βαθμών καρτέλας, Έλεγχος βαθμών

, Έλεγχος καρτέλας - δαπανών ΦΠΑ, Έλεγ-

χος χρέωσης - πίστωσης ανά ημέρα, κλπ)

μεταξύ κυκλωμάτων και λογιστικής

(Πάγια, Αποθήκη, Πελάτες, Εισαγωγές, Αξιόγραφα

εισπρακτέα, Προμηθευτές, Αξιόγραφα πληρωτέα,

Συνάλλαγμα, Μισθοδοσία, ΦΠΑ).

- Κοστολόγηση, Διακινήσεις, Διαχείριση/

Έκδοση παραστατικών, Ιστορικότητα τιμών,

Αλλαγές τιμών χρέωσης - κόστους, Εκκρεμή δελτία

αγορών.

- Θέσεις αποθή-

κευσης, , Χρώμα - Μέγεθος, Είδη απο-

κλειστικότητας, Εσωλογιστική κοστολόγηση,

Παραστατικά αποθήκης.

Intrastat

MASTER

Group Sets

SELECT BUSINESS
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SELECT BUSINESS PLUS

Εφαρμογές για Μικρές και Μεσαίες

Επιχειρήσεις

Εφαρμογές για Μεσαίες και

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Περιλαμβάνει τα του

και επιπλέον:

Modules Select Business



Μισθοδοσία Προσωπικού

Μαζικός Υπολογισμός Αποδοχών

Καρτέλλες Μισθοδοσίας

Ισοζύγια Μισθοδοσίας

Λογιστικό άρθρο

Εκτύπωση Στοιχείων Μισθοδοσίας

Διαχειρίσεις Προετοιμασίας Μισθοδοσίας

Κέντρα Κόστους

Παρουσιολόγιο

Ασφαλιστικά Ταμεία

Προκαταβολές - Δάνεια - Χρηματικές Διευκο-

λύνσεις, Εξοφλήσεις

Εκτυπώσεις Ελέγχου

Κλίμακες Φόρου Μισθοδοσίας

Αναδρομικά

Αμοιβές Τρίτων

Δηλώσεις / Βεβαιώσεις

- Διαχείριση προσωπι-

κού, Επιδομάτων, Ταμείων, Εκκαθάριση, Μαζική

έκδοση κινήσεων, Ωρομέτρης, Προετοιμασία μισθο-

δοσίας, Ανάλυση μισθών, Προγραμματισμός και

υλοποίηση αδειών, Αναδρομικά.

- Δια-

χείριση προστίμων, Διαχείριση ασθενειών, Διαχείρι-

ση ταμειακών ελλειμμάτων, Διαχείριση απουσιών,

Διαχείριση λοιπών αποδοχών, Διαχείριση αδειών.

- Διαχείριση ωρών παρουσίας, Έλεγ-

χος Καρτών Μηνός, Εκτύπωση ωρών αναλυτικά,

Διαχείριση δρομολογίων, Διαχείριση βενζίνης, Δια-

χείριση λιανικών.

- Κατάσταση Εισφορών ΙΚΑ,

Ενημέρωση Υποβολής λαθών.

- Έλεγχος μισθοδοσίας - αμοι-

βών τρίτων - αποζημιώσεων, Εκτύπωση ελέγχου πλη-

ρωμών, Έλεγχος διπλών πληρωμών, Έλεγχος δανεί-

ων-προκαταβολών-χρηματικών διευκολύνσεων, κλπ.

- Ασφαλιστικών κρα-

τήσεων, Εισφοράς αλληλεγγύης

- Αυξήσεις μισθών, Υπολογισμός ανα-

δρομικών, Άθροιση αναδρομικών

– Διαχείριση / εκτύπωση αρχείου

επαγγελματιών, Καταχώρηση κινήσεων επαγγελμα-

τιών, Καρτέλες / Ισοζύγια επαγγελματιών.

- Έντυπο ΦΜΥ, Αποδοχών /

Αποζημιώσεων μισθωτών, ΟΑΕΔ για οικογενειακό

επίδομα, Βεβαίωση λήξης σύμβασης, Μελών Δ.Σ. –

μισθωτών υπηρεσιών άνω των 50 εργαζομένων, Κα-

ταγγελία σύμβασης (ΟΑΕΔ), Κατάσταση επιθεώρη-

σης εργασίας.

Διαχείριση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Έλεγχος Μισθοδοσίας

Προετοιμασία Μισθοδοσίας

Εκτυπώσεις Μισθοδοσίας

Πληρωμές Μισθοδοσίας

Ειδικές Εφαρμογές

Στατιστικά - Προϋπολογιστικά μισθοδοσίας

Κλίμακες Μισθοδοσίας

Διαχείριση και Έκδοση Αρχείων Ηλεκτρονικής

Υποβολής για:

Αξιολόγηση προσωπικού

- Δια-

χείριση Κ.Α.Δ., Κωδικολόγιο Ειδικοτήτων, Κωδικολό-

γιο Πακέτων Κάλυψης, Κ.Α.Δ.Ασφαλιστικών Ταμείων.

- Έλεγχος μισθωτών με ελ-

λειπή στοιχεία (ΑΜΚΑ, Κέντρα Κόστους, Αριθμός

βιβλιαρίου ασφάλισης, Αριθμός αστυνομικής ταυ-

τότητας, Α.Μ.Ε.)

- ΙΚΑ - λοιπά ταμεία,

Προκαταβολές , Χρηματικές διευκολύνσεις, Δάνεια

- Εξοφλήσεις, Πληρωμές

μέσω τράπεζας.

- Αναδρομικά, Δωροεπιταγές,

Προϋπολογισμός μισθοδοσίας.

- Ανά-

λυση μισθοδοσίας ανά μήνα, Ανάλυση έξτρα αποδο-

χών ανά μήνα, Μηνιαία έρευνα απασχόλησης, Τριμη-

νιαία στατιστική κατάσταση, Ανάλυση στοιχείων

απασχόλησης - αποζημιώσεων, Τρέχουσα πραγματι-

κή δύναμη, Στατιστική κατάσταση προηγ. Χρήσεων,

Αναλογιστική μελέτη, Κόστος ανά εργαζόμενο, κλπ.

- Κλίμακα φόρων μισθωτών,

Κλίμακα μειώσεων φόρων μισθωτών, Ημερών αδείας

μισθωτών, Κλίμακας αποζημίωσης - Επιδόματος

αδείας, Ασφαλιστικές κρατήσεις.

-Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και

Πρόνοιας

-Α.Π.Δ. (ΙΚΑ)

-Άλλα Ταμεία (ΤΣΜΕΔΕ,ΤΕΑΥΕΤ κλπ).

- Αξιολόγηση προσωπικού

/ Στελεχών, Εκπαίδευση, Διαχείριση διάρκειας εκπαί-

δευσης, Διαχείριση φορέα εκπαίδευσης, Διαχείριση

τόπου διεξαγωγής, Διαχείριση πιστοποιητικών, Αξιο-

λόγηση / Απόδοση στελεχών, Διαχείριση παραμέ-

τρων αξιολόγησης (ποιότητα-απόδοση, διάθεση -

νοοτροπία κλπ).

SELECT PAYROLL

Εφαρμογές Μισθοδοσίας για Μικρές

και Μεσαίες Επιχειρήσεις
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SELECT PAYROLL PLUS

Εφαρμογές Μισθοδοσίας για Μεσαίες

και Μεγάλες Επιχειρήσεις

Περιλαμβάνει τα του και

επιπλέον:

Modules Select Payroll



Εφαρμογές -

Εφαρμογές -

Εφαρμογές

Παραγγελίες / Παραλαβές καταστημάτων -

Εφαρμογές Ειδικών τιμών

Εφαρμογές -

Εφαρμογές Ελέγχου Κόστους

Εφαρμογές . . . -

Πόροι Καταστήματος -

POS

EDI

WAREHOUSE MANAGEMENT -

LOYALTY

-

M I S

Αρχική δημιουργία συλλογής,

Δημιουργία αρχείου μεταβολών προσφορών, Λια

νικές πωλήσεις από αναλυτικά ανά είδος, Στα

τιστικά.

Ενημέρωση τιμολογίων από

σειριακό, ΕΑΝ .

Ενημέ

ρωση θέσεων από σειριακό, Εκτύπωση αριθμού

ειδών/καταστ., Διαχείριση αρχείου , Διαχείριση

αρχείου επιλεκτικών ειδών, Διαχείριση καρτέλλας

αγοραστή, Διαχείριση αρχείου αλυσίδων.

Διαχεί

ριση Προμηθευτών / Αντιπροσώπων, Διαχείριση

Προϊόντων κατά προμηθευτή, Χρονοπρογραμμα

τισμός επισκέψεων προμηθευτών (παραγγελίες),

Παραγγελιοδοσία (+ φορητά), Χρονοπρογραμ

ματισμός παραλαβών, Παραλαβή (ποσοτική, ποιο

τική), Διαχείριση επιστροφών, αναφορές Ημερήσιο

Φύλλο Διακινήσεων, Κοστολόγηση παραλαβών,

Έγκριση παραγγελιών, Εντολές απογραφής, Συλλογή

ανά κατάστημα, Ζώνες καταστημάτων.

Ειδικές τιμές Λιανικής,

Χονδρικής, Φυλλάδια, Βιβλίο τιμών, Τιμές Ανταγωνι

σμού, Εκπτώσεις ανά προμηθευτή.

Διαχείριση ,

Διαχείριση πόντων ειδών, Διαχείριση πόντων ειδών

προμηθευτών, επεξεργασία πόντων προμηθευτών,

Ενημέρωση αλλαγών τιμών, Διαχείριση /

εκπτώσεων, / Φυλλάδιο, Αναφορές κατα

στήματος, κλπ.

Σύγκριση τιμών, Εκτύ

πωση Ιστορικού Κόστους, Κοστολόγια προμηθευ

τών, Έλεγχος τιμών, Διαχείριση τελευταίας τιμής

κόστους, Εκτυπώσεις ελέγχου λιανικών-χονδρικών.

Μικτό κέρδος ανά κατάστημα,

Κερδοφορία ειδών, Έλεγχος Αποθήκης (Τιμών, Πο

σοτήτων), Πλήρης πληροφόρηση δραστηριοτήτων

της επιχείρησης.

Πάγιος εξοπλισμός κατα

στήματος (Διαχείριση), Χωροθέτηση εξοπλισμού,

Διαχείριση προσωπικού καταστήματος, Βάρδιες /

Παρουσιολόγιο / Αξιολόγηση, Μισθοδοσία, Απόδο

ση πόρων καταστήματος, Αναφορές.

- -

POS -

Location

-

stock

-

-

-

-

-

-

Private Label

Bonus

Marketing -

-

-

-

-

-
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SELECT PROFESSIONAL

Εφαρμογές για Μεγάλες Επιχειρήσεις

και Ομίλους Εταιριών

Βραχύχρονα - Ετήσια αποτελέσματα

Παρακολούθηση Συμβάσεων

Ταμειακές Καταστάσεις

Εκτυπώσεις Αναφορές

Ταμειακές Ροές

Συνάλλαγμα

Συμφωνίες Παροχές

- Αυτόματο

κλείσιμο μηνιαίο ή ετήσιο, σολογισμός, Προβλέ-

ψεις (Χρονικοποίηση δαπανών - εσόδων), Βιβλίο

απογραφών και ισολογισμών, Ταμειακές ροές,

Πωλήσεις ανά Κ.Α.Δ., Συστήματα αναφοράς (Πω-

λήσεις, Επιστροφές, Εκπτώσεις, Μισθοδοσία, Λει

τουργικά έξοδα, Έξοδα διαφήμισης, Αποθέματα

κλπ).

- Τραπεζών (Δάνεια,

Υποθήκες, Εγγυητικές, , -

), Εταιριών πληροφορικής, Ασφαλιστικών εται-

ριών, Ελληνικού Δημοσίου, Σύνδεση με Γενική/ Ανα

λυτική Λογιστική, Σύνδεση με μηνιαία αποτελέ

σματα (Βραχύχρονα).

- Αυτόματη ενημέρωση

λιανικών πωλήσεων από , Αυτόματη ενημέρω

ση Χονδρικών Πωλήσεων από τιμολόγηση, Καταχώ

ρηση κινήσεων χωρίς λογαριασμούς λογιστικής,

Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ) Ηλεκτρονική υπο-

γραφή, Σύνδεση με Γενική/Αναλυτική Λογιστική.

Εκτύπωση ταμειακών

καταστάσεων, Εκτύπωση παραμέτρων καταστη

μάτων, Εκτύπωση υπολοίπων ανά ημέρα/μήνα,

εκτύπωση ελέγχου αρίθμησης Ζ, έλεγχος λιανικών

ταμειακών.

- Αυτόματη ενημέρωση από τα

κυκλώματα, Πίνακες υποχρεώσεων ανά φόρο-

Ασφαλιστικό ταμείο-Δάνειο- , Στοιχεία

εισπράξεων/πληρωμών ανά ημέρα-εβδομάδα-

μήνα-έτος.

Αυτόματη Ενημέρωση από τα

Υποκυκλώματα.

- Ημερήσιο δελτίο συναλλαγών, Απο

τίμηση συναλλάγματος, Αποτίμηση Πελατών-

Προμηθευτών-Αντιπροσώπων-Υποσχετικών, Σύν

δεση με Γενική Αναλυτική, Σύνδεση με μηνιαία

Αποτελέσματα.

- Συμφωνίες πελατών, Προ

μηθευτών, Υπολογισμός παροχών, Προβλέψεις

παροχών, Σύνδεση με μηνιαία Αποτελέσματα.

I

-

Leasing Sale and Lease

Back

-

-

POS -

-

-

-

-

Leasing

-

-

-

-

-

-

CASH FLOW

-

SELECT RETAIL

Εφαρμογές για Επιχειρήσεις

Λιανικού Εμπορίου

Περιλαμβάνει τα και

( και αν πρόκειται για Λιανικό Εμπόριο)

modules Business Plus Payroll

Plus Select Retail
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SELECT ACCOUNTING

Εφαρμογές για Λογιστικά Γραφεία

Δηλώσεις ΦΜΥ, Φ01

Ε1, Ε2, Ε9 Ε3

Έκδοση Περιοδικής Φ.Π.Α.

Διαχείριση Εντύπου Φ.Π.Α.

Έλεγχοι Διαφορών

Περιοδική Δήλωση (Μηχαν/νο έντυπο)

Εκκαθαριστική

Χαρακτηρισμός λογαριασμών εισροών / εκροών

Λογαριασμοί εξαιρέσεων εκκαθαριστικής

Εκτύπωση εισροών / εκροών

Ανάλυση Φ.Π.Α.

Μελών Δ.Σ.

Ελεύθερων Επαγγελματιών

Καταγγελία Σύμβασης (ΟΑΕΔ)

Αποζημιώσεων (ΔΟΥ)

Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑΠ)

Φόρος αμοιβών εργολάβων

Αγγελιόσημο - ειδικός φόρος διαφήμισης

Δημοτικός φόρος διαφήμισης 2%

Φόρος φαρμακευτικών προϊόντων

Βεβαίωση λήξης σύμβασης

Βεβαίωση οικειοθελούς αποχώρησης

Γνωστοποίηση απόλυσης με προειδοποίηση

Αποδοχών αποζημιώσεων μισθωτών

Εργασίας μισθωτών εταιρίας

ΟΑΕΔ για οικογενειακά επιδόματα

Εκτύπωση ελέγχου δανείων

Λογιστικό άρθρο μισθοδοσίας

Συνημμένη κατάσταση υποκαταστημάτων

Συνημμένη κατάσταση αποθηκών

Συνημμένη κατάσταση ενοικιαστών

Συνημμένη κατάσταση εκμισθωτών

Δήλωση Φόρου Εισοδήματος - Ε.Λ.Π.

Δήλωση Φόρου Εισοδήματος - Δ.Λ.Π.

Αναλυτικά Στοιχεία Φόρου Εισοδήματος

Αναλυτικά Στοιχεία Φόρου Εισοδήματος

,

-

-

-

-

Φ01.010

Φ01.013

Ε2

Ε3

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το είναι ένα ειδικό πρόγραμμα ηλεκτρο-

νικής παρουσίασης λογιστικών εγγραφών σε μορφή

λογιστικών Τ, το οποίο μπορεί τέλεια να εφαρμοστεί σε

των μαθητευόμενων πάνω σε εξειδικευμένες

λογιστικές εγγραφές.

SELECT EDU

Πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα για την σωστή

κατάρτιση

SELECT EDU

Εφαρμογές για εκπαιδευτικά
ιδρύματα

Το λειτουργεί σε συνδυασμό με το

της Γενικής λογιστικής της ή οποιο-

δήποτε άλλο της εφαρμογής.

Καταχωρείτε μία οποιαδήποτε λογιστική κίνηση στο

πρόγραμμα καταχώρησης.

Επιλέγετε μία οποιαδήποτε λογιστική εγγραφή από

το πρόγραμμα καταχώρησης κινήσεων λογιστικής.

Κάνετε κλικ στο κουμπί «Προβολή Τ».

Μια νέα οθόνη ανοίγει και εκτελείται αυτόματα και

σε - χρόνο η εντολή.

Η λογιστική εγγραφή που επιλέξαμε, σχεδιάζεται και

παρουσιάζεται μπροστά μας σε ελάχιστα δευτερό-

λεπτα.

SELECT EDU

Module SELECT

module

real time

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Καινοτομίες Λύσειςκαι

Προετοιμασία για κλείσιμο και μετατροπή από ΕΛΠ σε ΔΛΠ

Η είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που κατάφερε να

μηχανογραφήσει τα και να τα ενσωματώσει

στην εφαρμογή της. Παράλληλα, δημιούργησε μια ολοκληρωμένη

όπου μετατρέπονται

τα Ελληνικά Πρότυπα σε Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και παράγονται οι

ανάλογες συγκριτικές εργασίες ανάμεσα στα 2 συστήματα.

Το σύστημα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εκτελείται εντελώς

αυτόματα, μεταφέρει τα στοιχεία από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,

κάνει όλες τις απαραίτητες εγγραφές μετατροπής, υπολογίζει την

και δίνει ένα της εταιρίας

κρατώντας και όλα τα απαραίτητα ημερολόγια και καταστάσεις για τον

έλεγχο του αποτελέσματος.

Select Software

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

νέα

γκάμα προγραμμάτων και εφαρμογών αυτόματα

αναβαλλόμενη φορολογία πλήρη ισολογισμό

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

(Αυτόματη Μετατροπή από Ελληνικά σε Διεθνή)

Αποτελεί το τελευταίο και πιο σύγχρονο εργαλείο παρακολούθησης της καθαρής

θέσης της εταιρίας. Αντλεί τα στοιχεία από τα διάφορα υποκυκλώματα

της εφαρμογής, είναι ενημερωμένο με όλη τη νομολογία σχετικά με τον τρόπο

πληρωμής των διαφόρων υποχρεώσεων και δίνει μια πλήρη αναφορά του

ταμειακού διαθέσιμου της επιχείρισης. Μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουμε

όλες τις άμεσες υποχρεώσεις της εταιρίας μας προς το προσωπικό, προς τρίτους

αλλά και προς το Δημόσιο αλλά και τις απαιτήσεις μας από πελάτες προμηθευτές

κλπ.

Επίσης μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε συγκριτικές μελέτες με προηγούμενα

έτη αλλά και να κάνουμε προϋπολογιστικές μελέτες με βάση τις υποχρεώσεις μας

στο μέλλον. Άρα, με βάση όλες αυτές τις πληροφορίες, μπορεί η εταιρία μας να

υλοποιήσει στρατηγικές τιμολογιακής πολιτικής, επενδύσεων, να καθορίσει τη

θέση της σε σχέση με τον ανταγωνισμό, να υλοποιήσει σενάρια προϋπολογισμού

καθώς επίσης να συντάξει επιχειρηματικό πλάνο

αυτόματα

( ).

,

Business Plan

CASH FLOW

Διαχείριση Cash Flow

Ημερήσια παρακολούθηση

υποχρεώσεων

Είναι το απόλυτο εργαλείο του επιχειρηματία!

Εισπράξεις / Πληρωμές ανά ημέρα / μήνα

Ετήσιες Εισπράξεις / Πληρωμές

Πίνακας υποχρεώσεων ανά φόρο

Πίνακας υποχρεώσεων ανά ασφαλιστικό ταμείο

Πίνακας υποχρεώσεων δανείων κλπ.

Περιλαμβάνει:



Καινοτομίες Λύσειςκαι

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΩΝ - ΕΤΗΣΙΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Πρόκειται για μία εφαρμογή η οποία εκτελείται

αυτόματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιλέξει ο

χρήστης. Το σύστημα παρέχει πλήρη πραγματικό

ισολογισμό, κάνοντας προβλέψεις που έχουμε επιλέξει

(μισθοδοσίας, αποσβέσεων, επισφαλών απαιτήσεων,

εκκρεμών δελτίων, κοστολόγησης αποθεμάτων, κλπ), με

τελείως αυτόματο τρόπο. Επίσης, κάνει τις εγγραφές για

το κλείσιμο των βιβλίων και εκδίδει πλήθος οικονομικών

καταστάσεων οι οποίες καλύπτουν και τις φορολογικές

υποχρεώσεις της εταιρίας και όλες τις πληροφοριακές

αναφορές (εκτυπώσεις) που χρειάζεται ο χρήστης για την

ανάλυση του αποτελέσματος.

Εντολή για εκτέλεση κλεισίματος εταιριών με δυνατότητα

επιλογής εταιρίας

Η δημιουργεί πρωτοποριακές λύσεις όπως

είναι οι και

όλες οι βοηθητικές εργασίες που τις συνοδεύουν. Οι εφαρ-

μογές αυτές είναι ιδανικές για μεγάλους ομίλους επιχει-

ρήσεων που έχουν θυγατρικές ή άλλες συνεργάτιδες εταιρίες

και θέλουν καθημερινά να τις παρακολουθούν.

Από μία οθόνη, ο χρήστης συνδέεται σε όλες τις εταιρίες που

τον ενδιαφέρουν, ανεξαρτήτως αριθμού αυτών αλλά έχει και

την δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων εταιριών. Με το

απλό πάτημα ενός κουμπιού, δίνεται η εντολή για να ξεκι-

νήσουν οι εργασίες της εταιρίας (βραχύ-

χρονα, ετήσια απο-

τελέσματα, αποσβέ-

σεις παγίων, Ισολογι-

σμός, Ενημέρωση

λογιστικής κ.α) ή του

Select Software

Εφαρμογές Αυτόματου Κλεισίματος Εταιριών

«κλεισίματος»

Ομίλου.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ -
ΟΜΙΛΟΥ

Με αυτόν τον τρόπο ο επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να

ελέγχει ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας την

οικονομική και λογιστική θέση των εταιριών του ομίλου

ξεχωριστά αλλά και το σύνολο αυτών.

Παράλληλα, ο επιχειρηματίας μπορεί να πάρει στατιστικές /

συγκριτικές μελέτες ανάμεσα στο τρέχον έτος και σε προη

γούμενα έτη και άλλες αναφορές με βάση τις εργασίες που

έγιναν. Έτσι, έχει μια ολοκληρωμένη και εμπερι-

στατωμένη εικόνα των δραστηριοτήτων των εταιριών

του.

-
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