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ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

PEGASUS μELITE MySQL 

 

 

“ Kάντε το πρώτο Βιμα...Αξίηει! “ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε ςυνζχεια τθσ επικοινωνίασ μασ ςχετικά με τθν αποτφπωςθ των αναγκϊν τθσ επιχείρθςισ ςασ, παρακζτουμε τα 

βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ εφαρμογισ Pegasus μ Elite. 
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Σο Pegasus μ Elite απευκφνεται ςε όλεσ τισ εμπορικζσ επιχειριςεισ που κζλουν να κάνουν το πρϊτο βιμα ςτθν 

μθχανοργάνωςθ τθσ επιχείρθςισ τουσ. Είναι το δυναμικό ξεκίνθμα με άμεςα αποτελζςματα και εξαςφαλίηει 

πραγματικι επζνδυςθ για τθν επιχείρθςθ.  

 Χαρακτθρίηεται από τθν εφκολθ εγκατάςταςθ του 

 Εφκολθ εκμάκθςθ από αρχάριουσ χριςτεσ, χωρίσ ιδιαίτερεσ γνϊςεισ 

 Άμεςθ ζναρξθ αποδοτικισ λειτουργίασ 

 Δεν ζχει ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ ςτο hardware 

 Αυτόματθ επικοινωνία με εκτυπωτζσ, barcode scanner 

 Είναι Απλό, Λειτουργικό και Αποτελεςματικό 

 

Σο Pegasus μ Elite καλφπτει τισ βαςικζσ ανάγκεσ μιασ εμπορικισ επιχείρθςθσ. Παρακολουκεί πλιρωσ Πελάτεσ, 

Προμθκευτζσ, παραςτατικά Πελατϊν/ Προμθκευτϊν Αποκικθ, Ειςπράξεισ, Πλθρωμζσ, Οικονομικι Εικόνα 

Επιχείρθςθσ 

Με ζνα πλικοσ ζτοιμων αναφορϊν και ςτατιςτικϊν, ςασ ενθμερϊνει για τθν πορεία τθσ επιχείρθςισ ςασ.  

 

Ανταγωνιςτικά Πλεονεκτιματα: 

 Δεν ζχει κανζνα περιοριςμό πλικουσ κζςεων εργαςίασ 

 Μικρό κόςτοσ Ετθςίου υμβολαίου 

 Δυνατότθτα αναβάκμιςθσ του προγράμματοσ ςτισ αμζςωσ επόμενεσ εκδόςεισ αυτόματα, πλθρϊνοντασ μόνο 

τθ διαφορά των εκδόςεων 

 Αυτόματθ επικοινωνία με τον ΕΑΦΔ Pegasus c&a 100 

 Άμεςθ επικοινωνία με άλλα προγράμματα τθσ Σεχνολογίασ Pegasus (πχ Oil , Champion, Pos, Estiasi, Service) 

 Άμεςθ εξυπθρζτθςθ 24 ϊρεσ μζςω Extranet (ISO 9001) 

 

 

 

 

 

Pegasus μElite 
Βαςικζσ Δυνατότθτεσ  

Γενικά 

 Παρακολοφκθςθ πολλϊν καταςτθμάτων. 

 Εξαγωγι ςτοιχείων ανά κατάςτθμα αλλά και ςυνολικά. 

 Απεριόριςτο πλικοσ χρθςτϊν και τερματικϊν.  

 

Πελάτεσ  

 Απεριόριςτοσ αρικμόσ πελατϊν 

 Δυνατότθτα οριςμοφ τιμολογιακισ πολιτικισ ανά πελάτθ:  

1. Επιλογι Σιμοκαταλόγου Πελάτθ 

2. Μζχρι 3 γενικά % Εκπτϊςεων 

3. Οριςμόσ ζκπτωςθσ ανά ομάδα προϊόντοσ 
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4. Οριςμόσ ειδικισ τιμισ ι ζκπτωςθσ (% και αξία) ανά είδοσ 

 Παρακολοφκθςθ Τποκαταςτθμάτων πελάτθ με δυνατότθτα ξεχωριςτισ οικονομικισ καρτζλασ ανά 

υποκατάςτθμα, αλλά και ςυνολικι ςτον πελάτθ.  

 Πλιρθσ οικονομικι παρακολοφκθςθ (παραςτατικά, κινιςεισ λογαριαςμϊν). 

 Πιςτωτικό Όριο ανά πελάτθ. 

 Οριςμόσ ετιςιου ςτόχου τηίρου ανά πελάτθ. 

 Παρακολοφκθςθ των υπολοίπων των πελατϊν 

 

Προμθκευτζσ  

 Δυνατότθτα οριςμοφ τιμοκαταλόγων ανά προμθκευτι και με χρονικι ιςχφ. 

 Παρακολοφκθςθ ςτόχων ανά προμθκευτι και αυτόματο ζλεγχο επίτευξισ τουσ. 

 Πλιρθσ οικονομικι παρακολοφκθςθ (παραςτατικά, κινιςεισ λογαριαςμϊν, υπόλοιπα ςε προμθκευτζσ). 

 Παρακολοφκθςθ των υπολοίπων των προμθκευτϊν  

 

 

Αποκικθ 

 Απεριόριςτο πλικοσ αποκθκευτικϊν χϊρων. 

 Παρακολοφκθςθ Barcode. 

 Σρεισ (3) βαςικοί τιμοκατάλογοι  πϊλθςθσ και απεριόριςτο πλικοσ ειδικϊν τιμοκαταλόγων. 

 Δυνατότθτα οριςμοφ τιμισ ανά ποςότθτα πϊλθςθσ.  

 Μαηικι αναπροςαρμογι τιμϊν. 

 Αυτόματθ Δθμιουργία Κωδικϊν. 

 Δυνατότθτα Οριςμοφ τιμϊν πϊλθςθσ βάςθ ςυμφωνθμζνθσ τιμισ αγοράσ .  

 Δυνατότθτα Οριςμοφ Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ ανά είδοσ.  

 Παρακολοφκθςθ τθσ Ειςφοράσ Ανακφκλωςθσ.  

 Ημερολόγιο αλλαγϊν τιμϊν, για προκακοριςμό μελλοντικϊν αλλαγϊν τιμϊν.  

 Εκτφπωςθ Ετικετϊν με barcodes. 

 Απογραφι με αυτόματο τρόπο και δυνατότθτα ενθμζρωςθσ από ςυςκευζσ απογραφισ.  

 Θζςθ – Ράφι ανά χϊρο.  

 Ελάχιςτα – μζγιςτα ςυνολικά αλλά και ανά χϊρο.  

 Παρακολοφκθςθ ειδϊν με μζχρι τρεισ (3) διαςτάςεισ (μικοσ – πλάτοσ – φψοσ) αλλά και βάροσ.  

 Κατθγοριοποίθςθ των ειδϊν ςασ, για εξαγωγι ςτατιςτικϊν, με πολλοφσ τρόπουσ (κατθγορία, τφποσ, 

καταςκευαςτισ, προμθκευτισ, ςυςκευαςία, κλάςθ προμικειασ).  

 Ομαδοποίθςθ ςε μορφι δζντρου μζχρι και τζςςερα (4) επίπεδα.  

 

Πωλιςεισ 

 Καταχϊρθςθ και εκτφπωςθ όλων των παραςτατικϊν πϊλθςθσ.  

 Αυτόματθ ενθμζρωςθ τθσ αποκικθσ και τθσ οικονομικισ καρτζλασ του πελάτθ.  

 Τπολογιςμόσ των τιμϊν πϊλθςθσ από τθν τιμολογιακι πολιτικι του πελάτθ.  

 Αναγνϊριςθ του είδουσ από τον κωδικό του και το barcode.  

 Ενθμζρωςθ για τθν διακεςιμότθτα του είδουσ, τθν ςτιγμι τθσ πϊλθςθσ.  
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 Εμφάνιςθ τθσ τελευταίασ τιμισ πϊλθςθσ ςτον ίδιο πελάτθ.  

 Αντιγραφι παραςτατικϊν.  

 Μεταςχθματιςμόσ παραςτατικϊν.  

 Μαηικόσ Μεταςχθματιςμόσ Δελτίων Αποςτολισ.  

 Εκκρεμι παραςτατικά.  

 Μαηικι επιλογι ειδϊν (π.χ. από περιγραφι ι από μζροσ του κωδικοφ τουσ) 

 φνδεςθ με τθν ΕΑΦΔ Pegasus C&A 100 αλλά και άλλεσ, ςαν τφπου Β.  

 Τπολογιςμόσ Κρατιςεων, φόρων ςτο ςφνολο του παραςτατικοφ, όπου χρειάηεται.  

 Δυνατότθτα ζκπτωςθσ ςτο ςφνολο του παραςτατικοφ, αλλά και μζχρι 2 ποςοςτά ζκπτωςθσ ανά είδοσ.  

 

Αγορζσ  

 Καταχϊρθςθ  όλων των παραςτατικϊν αγορϊν.  

 Αυτόματθ ενθμζρωςθ τθσ αποκικθσ και τθσ οικονομικισ καρτζλασ του προμθκευτι.  

 Πρόταςθ τιμισ μονάδασ, ανάλογα με τουσ τιμοκαταλόγουσ αγοράσ του κάκε είδουσ.  

 Εμφάνιςθ τθσ τελευταίασ τιμισ αγοράσ από τον ίδιο προμθκευτι.   

 Μαηικι ενθμζρωςθ τιμϊν πϊλθςθσ, από τα παραςτατικά αγορϊν.  

 Χριςθ του κωδικοφ του προμθκευτι για τα είδθ, κατά τθν καταχϊρθςθ του παραςτατικοφ αγοράσ.  

 Αναγνϊριςθ του είδουσ από τον κωδικό του και το barcode του.  

 Αντιγραφι παραςτατικϊν.  

 Μεταςχθματιςμόσ παραςτατικϊν.  

 Ενθμζρωςθ για τα Εκκρεμι παραςτατικά.  

 Μαηικι επιλογι ειδϊν (π.χ. από περιγραφι ι από μζροσ του κωδικοφ τουσ) 

 

Λιανικι Πώλθςθ  

 Οκόνθ εντατικισ λιανικισ με προγραμματιηόμενα πλικτρα.  

 Αλλαγι χριςτθ.  

 Χριςθ οκόνθσ αφισ (touch screen)  

 

Λογιςτιριο 

 Αυτόματθ ενθμζρωςθ του λογιςτθρίου από τα παραςτατικά πϊλθςθσ και αγοράσ.  

 Παρακολοφκθςθ Σαμείου ςυνολικά και ανά κατάςτθμα τθσ επιχείρθςισ ςασ.  

 Κατάςταςθ Ειςπράξεων – Πλθρωμϊν (μετρθτϊν, πιςτωτικϊν, κ.ο.κ.) ςυνολικά και ανά κατάςτθμα τθσ 

επιχείρθςισ ςασ. 

 

 

υνδζςεισ 

 Επικοινωνεί με όλουσ τουσ εκτυπωτζσ που διακζτουν driver για windows 

 τθν εκτφπωςθ των παραςτατικϊν λειτουργεί ςαν Σφπου Β με τθν ΕΑΦΔ Pegasus C&A 100 αλλά και με 

άλλεσ γνωςτζσ ΕΑΦΔ.  
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 Δυνατότθτα εκτφπωςθσ παραςτατικϊν ςε οποιοδιποτε εκτυπωτι.  

 Επικοινωνεί με ταμειακζσ που διακζτουν ανάλογο driver.  

 

 Αναφορζσ - τατιςτικά 

 Πλικοσ ζτοιμων αναφορϊν και ςτατιςτικϊν, ζλεγχοσ τθσ πορείασ τθσ επιχείρθςισ ςασ.  

 Εικονομικι Εικόνα Επιχείρθςθσ 

 Εξαγωγι των αναφορϊν ςε εκτυπϊςεισ, γραφιματα, Excel.  

 Εκτφπωςθ ετικετϊν ςε όποια μορφι κζλετε 

 

Επεξεργαςία Δεδομζνων 

 Ειςαγωγι Δεδομζνων  

 Ειςαγωγι δεδομζνων από Excel, ςτουσ πίνακεσ πελατϊν, προμθκευτϊν, αποκικθσ τθσ εφαρμογισ.  

 

Pegasus Forms Designer 

 Εφκολθ προςαρμογι των παραςτατικϊν πωλιςεων και αγορϊν όπωσ ακριβϊσ το κζλετε .  

Προϊόν  Περιγραφι  Σιμι  

PT.08.01.00 Pegasus μElite 149€ 

ES.01.003 ΕΣΕ τιριξθσ V3.12 μ-elite 

MySQL 

140€/ζτοσ (1ο ζτοσ ΔΩΡΕΑΝ) 

 

 

 Μθδενικζσ Χρεώςεισ ανά κζςθ Εργαςίασ/Άδεια χριςθσ multi-user 

 Δεν ςυμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ  23%  
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