Select Business Suite®
Η ολοκλθρωμζνθ ςειρά Select Business Suite
αποτελεί τθν ιδανικι λφςθ προςφζροντασ
ζνα ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ
Επιχειρθςιακϊν Πόρων (ERP-Enterprise Resource Planning System) για επιχειριςεισ του
ιδιωτικοφ αλλά και του δθμόςιου τομζα
ανεξαρτιτωσ του κλάδου ςτον οποίο
δραςτθριοποιοφνται.

Η λφςθ

Πλεονεκτιματα

Οι ανάγκεσ τθσ κακθμερινότθτασ, επιβάλλουν ςτισ
επιχειριςεισ να αναηθτοφν ζνα ςφγχρονο πλθροφοριακό
ςφςτθμα που κα τουσ επιτρζπει να ελζγχουν και να
διαχειρίηονται με αμεςότθτα και ευκολία όλεσ τισ
δραςτθριότθτεσ και τισ ςυναλλαγζσ τουσ, χωρίσ κόπο και
με τθν μζγιςτθ δυνατι αςφάλεια.

Το Select Business είναι ζνα ευζλικτο εργαλείο,
διαμορφωμζνο να εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ των
επιχειριςεων που προςδοκοφν τεχνολογία υψθλοφ
επιπζδου.

H φιλοςοφία τθσ Select Software βαςίηεται ςτθν
απλότθτα χριςθσ των προγραμμάτων τθσ, με τθν
δυνατότθτα παραμετροποίθςθσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ
τθσ εκάςτοτε επιχείρθςθσ, παραμετροποίθςθ ικανι να
φτάςει ακόμα και ςε επίπεδο χριςτθ.
Τα προγράμματα ζχουν τθν δυνατότθτα να υλοποιιςουν
όλεσ τισ διαδικάςιεσ τθσ κακθμερινότθτασ τθσ
επιχείρθςθσ (από τισ πιο απλζσ ζωσ και τισ πλζον
περίπλοκεσ) αλλά και τθσ οργάνωςθσ του λογιςτθρίου με
τζτοιον τρόπο κατά τον οποίο:
Μειϊνεται ο χρόνοσ καταχϊρθςθσ παραςτατικϊν
Μειϊνεται το λειτουργικό κόςτοσ του λογιςτθρίου
Απλοποιοφνται οι διαδικαςίεσ λογιςτικϊν εγγραφϊν
και ελζγχων αφοφ το ςφςτθμα τα κάνει αυτόματα.
Ανακατανζμεται ο χρόνοσ ανάμεςα ςτο προςωπικό
με ανάκεςθ κακθκόντων.
Πιςτοποιείται θ εγκυρότθτα των ςτοιχείων με
ςυςτιματα ελζγχου και αξιοπιςτίασ

Select Software

Διακζτει εξελιγμζνο, ευζλικτο και εφχρθςτο interface.
Διακζτει εξελιγμζνο ςφςτθμα διοικθτικισ
πλθροφόρθςθσ.
Ζχει πλοφςια και κλιμακωτι λειτουργικότθτα, ζτςι
ϊςτε να καλφπτει εμπορικζσ επιχειριςεισ μεςαίου
μεγζκουσ.
Ζχει μεγάλεσ δυνατότθτεσ προςαρμογισ και
επζκταςθσ ϊςτε να καλφπτει όλεσ τισ ιδιαίτερεσ
ανάγκεσ λειτουργικότθτασ των επιχειριςεων κατά
τθν εξζλιξι τουσ.
Αξιοποιεί τθν ευχρθςτία του Windows περιβάλλοντοσ
λειτουργίασ, εκμεταλλευόμενο επιπλζον τισ
δυνατότθτεσ τθσ ORACLE βάςθσ δεδομζνων.
Διακζτει εξελιγμζνο ςφςτθμα αςφάλειασ για τθν
προςταςία δεδομζνων βάςει δικαιωμάτων
πρόςβαςθσ των χρθςτϊν και ανάκεςθσ ρόλων.
Αξιόποιεί όλεσ τισ ςφγχρονεσ ευκολίεσ του
διαδυκτίου και όλων των εργαλζιων που ςχετίηονται
με αυτό για τθν εγκαιρότθτα και τθν ταχφτθτα τθσ
πλθροφορίασ.

SELECT BUSINESS
Σε ποιουσ απευκφνεται:
Το SELECT Business απευκφνεται κυρίωσ ςε μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ που κζλουν
να ζχουν μια πλιρθ εικόνα αλλά και καταγραφι των οικονομικό-εμπορικϊν
δραςτθριοτιτων αλλά και των αναγκϊν τουσ.

Τι περιλαμβάνει:
Γενική Λογιςτική - Πρότυπα άρκρα, Συμφωνίεσ Θεωρθμζνων,
διαχείριςθ παραςτατικϊν.
Αναλυτική λογιςτική - Κζντρα κόςτουσ, χωρίσ ςυνδζςεισ - γζφυρεσ και
λογιςτικό ςχζδιο.
Παρακολοφθηςη πελατών - Πωλθτζσ/Υπεφκυνοι πωλιςεωνΕπικεωρθτζσ πωλιςεων-Πωλθτζσ-Περιοχζσ πωλιςεων)-Αλυςίδεσ-Όμιλοι
-Franchisee - Γεωγραφικι ανάλυςθ – Ειςπράξεισ - Επιςφαλείσ Πελάτεσ.
Διαχείριςθ λογιςτικοφ ςχεδίου

Παρακολοφθηςη προμηθευτών - Πιςτωτικι πολιτικι.
Αξιόγραφα - Γραμμάτια πλθρωτζα – ειςπρακτζα, Επιταγζσ ειςπρακτζεσπλθρωτζεσ, Υποςχετικζσ.
Ειςπράξεισ – Πληρωμέσ - Παραςτατικά, ειςπράξεισ πωλθτϊν – οδθγϊν.
Παρακολοφθηςη αποθεμάτων - Διαχείριςθ & ζλεγχοσ αποκεμάτων –
ειδϊν, Αποκθκευτικοί χϊροι, Θζςεισ αποκικευςθσ, Group Sets, Χρϊμα –
Μζγεκοσ, Είδθ αποκλειςτικότθτασ, Εςωλογιςτικι κοςτολόγθςθ,
Παραςτατικά αποκικθσ.
Παραγγελίεσ πωλήςεων – αγορών, προγραμματιςμόσ παραδόςεων,
προγραμματιςμόσ απαιτιςεων

Ετιςιεσ κινιςεισ παγίου

Αγορέσ – Κοςτολόγθςθ – Διακινιςεισ, Διαχείριςθ – ζκδοςθ
παραςτατικϊν, Ιςτορικότθτα τιμϊν, Αλλαγζσ τιμϊν χρζωςθσ – κόςτουσ,
Εκκρεμι δελτία αγορϊν.
Πωλήςεισ Χονδρικζσ – Λιανικζσ - Διαχείριςθ – ζκδοςθ παραςτατικϊν
Τιμολογιακι πολιτικι, τιμοκατάλογοι, πιςτωτικά εκπτϊςεων περιόδων,
Εξοδα πωλιςεων, Διαχείριςθ παρτίδων, Serial number, εξαγωγζσ,
ειςαγωγζσ, Εκκρεμι δελτία πωλιςεων
Απογραφή έναρξησ – λήξησ, Αποκθκευτικοί χϊροι, Περιοδικζσ
απογραφζσ, Εντολζσ και εξζλιξθ απογραφϊν, κοςτολόγθςθ, Ελεγχοι
ποςοτιτων, αξιϊν, τιμϊν.
Διαχείριςη παραγωγήσ - Συνκζςεων, Τεχνικζσ προδιαγραφζσ,
Κοςτολόγθςθ παραγωγισ.

Δείκτθσ πλθκωριςμοφ. Με online ενθμζρωςθ

SELECT BUSINESS PLUS®
Σε ποιουσ απευκφνεται:
Το SELECT Business PLUS αποτελεί τθν ιδανικι λφςθ προςφζροντασ ζνα ολοκλθρωμζνο
Πλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακϊν Πόρων (ERP-Enterprise Resource
Planning System) για μικρζσ και μεςαιεσ επιχειριςεισ ανεξαρτιτωσ του κλάδου ςτον
οποίο δραςτθριοποιοφνται.

Τι περιλαμβάνει:
Ειςαγωγέσ - Φάκελοι ειςαγωγϊν – Intrastat
Διαχείριςη παγίων – Αποςβζςεισ ετιςιεσ μθνιαίεσ, Υπεραξίεσ
παγίων, Παρακολοφκθςθ αναπτυξιακϊν νόμων.
Αμοιβέσ τρίτων, Ελζυκεροι – Μι ελεφκεροι επαγγελματίεσ,
Μζλθ Δ.Σ.
Παρακολοφθηςη φόρων - ΦΠΑ ζκδοςθ – ζλεγχοσ ΦΠΑ, ΦΠΑ
δαπανϊν – εξόδων, εκκακαριςτικι, Δθλϊςεισ ΦΜΥ, Εργολάβων,
Αρχιτεκτόνων-Μθχανικϊν, Ειςοδθμάτων από τόκουσ,
Συγκεντρωτικζσ – Εκκακαριςτικζσ, Βεβαιϊςεισ.

Διαχείριςθ επιταγϊν ειςπρακτζων

Ενημερώςεισ, Ελεγχοι, Συμφωνίεσ
Ενημέρωςη Γενικήσ-Αναλυτικήσ Λογιςτικήσ από κυκλϊματα
Αυτοματοποιθμζνα,
Ζλεγχοσ αρχείων (Ζλεγχοσ λογιςτικϊν άρκρων, ζλεγχοσ βακμϊν
καρτζλασ, ζλεγχοσ βακμϊν MASTER, ζλεγχοσ καρτζλασ –
δαπανϊν ΦΠΑ, ζλεγχοσ χρζωςθσ – πίςτωςθσ ανά θμζρα, κλπ)
Συμφωνίεσ μεταξφ κυκλωμάτων και λογιςτικισ (Πάγια,
Αποκικθ, Πελάτεσ, Ειςαγωγζσ, Αξιόγραφα ειςπρακτζα,
Προμθκευτζσ, Αξιόγραφα πλθρωτζα, Συνάλλαγμα, Μιςκοδοςία,
ΦΠΑ

Διαχείριςθ Πελατολογίου

Απογραφή έναρξησ – λήξησ, Αποκθκευτικοί χϊροι, Περιοδικζσ
απογραφζσ, Εντολζσ και εξζλιξθ απογραφϊν, κοςτολόγθςθ,
Ελεγχοι ποςοτιτων, αξιϊν, τιμϊν

Διαχείριςη παραγωγήσ - Συνκζςεων, Τεχνικζσ προδιαγραφζσ,
Κοςτολόγθςθ παραγωγισ
Καταγραφή και πληροφόριςη για όλεσ τισ ενέργειεσ ςτο
ςφςτημα.

Ανάλυςθ λογ/ςμϊν Γεν. Λογιςτικισ

Λεωφ. Ειρήνησ 55 Πεφκη, Αθήνα
15121 •T +30 210 6141 100 –2
info@selectsoftware.gr
www.selectsoftware.gr

