
 

 
 

 
Σελίδα 1 από 4 

Κανζατζάκη 11 - 13341 Α.Λιόσια  ☎ 211 770 0411 @support@leveltgp.gr 

 
 

TO ERP ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΑΣ 

  

Σύγκριση εκδόσεων 

 

Χαρακτηριστικά 
ENTRY 

EDITION 

STANDARD  

EDITION 

FULL  

EDITION 

Αγορές-Πωλήσεις-Πελάτες-Προμηθευτές-Αποθήκη       
Χρώμα / Μέγεθος       

Πολλαπλοί Αποθηκευτικοί Χώροι       
Εγγυοδοσία       

Σύνθεση / Αποσύνθεση Ειδών       
Διαχείριση Barcodes       

Ξένο Νόμισμα       
Εντατική Λιανική       

Υποκαταστήματα Πελατών      
Πωλητές      

Πολιτικές Τιμολόγισης      
Παρακολούθηση BackOrder Παραγγελιών      

Διαχείριση Παρτίδων      
Διαχείριση Παραγωγής      

Αξιόγραφα      
Πολλαπλά TABs(Στατιστικά, Καρτέλλες, Επιπλέον 

Πεδία, Custom Πεδία 
     

Ορισμός Εκτυπώσεων Στις Κύριες Φόρμες      
Καταγραφές Κινήσεων      

Πρόσθετα Πεδία      
Έξοδα Αγορών - Πωλήσεων      

Διαχείριση Έργων - Συνεργείων      
Συνδέσεις Χρηστών     

Διαχείριση Ειδοποιήσεων (Alerts)     
Ασφάλεια Σε Επίπεδο Πεδίου Φόρμας     

Stored Procedure Alerts     
Διαχείριση Πινάκων (Import - Export)     

M.I.S. TABs     
Ιχνηλασιμότητα     

Scripting Customization Tools (VB - DELFI)     
Custom Form Creation     

 

EXTRAS ΤΙΜΗ 

Online Φορητή Παραγγελιοληψία Με PDA 500 € 

Online Φορητή Τιμολόγηση Με PDA 500 € 

Online Φορητή Απογραφή - Έλεγχος Αποθήκης Με PDA 700 € 

Online Shop 1500 € 
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ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Περιλαμβάνει : 

 

a) Δωρεάν Αναβαθμίσεις 

 

b) Απεριόριστη Τηλεφωνική Υποστήριξη 

 

c) Δωρεάν Πρόσβαση σε σελίδες τεχνικών πληροφοριών 

 

d) Ενημερωτικές Πληροφορίες 

 

e) Τιμή : Το 20 % της αξίας αγοράς του πακέτου σας. 

 

Σημειώσεις 

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23% 

 

*Στην τιμή του πακέτου δεν περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης και εκπαίδευσης προσωπικού. 

 

*Στην τιμή του πακέτου δεν περιλαμβάνεται το κόστος της ετήσιας υποστήριξης 20% επί την τιμή αγοράς. 

 

*Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Microsoft SQL Server. Σε περιπτώσεις μικρών εγκαταστάσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 

δωρεάν έκδοση SQL Server Express. 
 

       
Μερικά Χαρακτηριστικά 

 Ενιαία διαχείριση για όλες τις οικονομικές χρήσεις. 

 Διαχείριση υλικών συσκευασίας. Σε κάθε γραμμή του παραστατικού, εκτός από το είδος μπορούμε να εισάγουμε   

και τα υλικά συσκευασίας με απόβαρο, τιμή, ΦΠΑ, κλπ. 

 Διαχείριση πολλαπλών αποθηκευτικών χώρων - ενδοδιακινήσεις μεταξύ τους. 

 Διαχείριση Υποκαταστημάτων. 

 Πωλητές - υπολογισμός προμηθειών με οριζόμενο τρόπο. 

 Ενημέρωση της Γενικής Λογιστικής και σύνδεση του άρθρου της Γενικής Λογιστικής με το παραστατικό της και 

αυτόματη μεταβασή σε αυτό. 

 Ευέλικτος μετασχηματισμός παραστατικών και αυτόματη συσχέτισή τους. 

 Αυτόματη έκδοση Ακυρωτικών Στοιχείων. 

 Έξοδα Αγορών / Πωλήσεων οριζόμενα από το χρήστη και δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού.. 
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 Εντατική Λιανική. 

 Ενιαίο αρχείο Πελατών / Προμηθευτών (Συναλλασσομένων) και ενιαία καρτέλα πελάτη / Προμηθευτή. 

 Πεδία οριζόμενα από το χρήστη. 

 Σύστημα ιεραρχημένης ασφάλειας, με χρήστες και δικαιοδοσίες. 

 Εύρεση εγγραφών με χρονολογική σειρά καταχώρησης. 

 Υποστήριξη χρώμα / μέγεθος για επιχειρήσεις ενδυμάτων - υποδυμάτων. 

 Σύνθεση - Αποσύνθεση ειδών. 

 Ευέλικτες πολιτικές τιμολόγησης. 

 Μήτρες άρθρων λογιστικής και παραστατικών εξόδων για γρήγορη και ασφαλή καταχώρηση. 

 Δυνατότητα πώλησης από κάποιο συγκεκριμένο παραστατικό αγοράς και παρακολούθηση του υπολοίπου της  

αγοράς. 

 Έλεγχοι: ορθότητας λογιστικού σχεδίου, ορθότητας Α.Φ.Μ., ισοσκέλισης άρθρων Γ.Λ., ανενημέρωτων κινήσεων  

 εμπορικού, συμφωνία Γ.Λ. με εμπορικό. 

 Ιεραρχική ομαδοποίηση ειδών με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. 

 Διαχείρηση ξένου νομίσματος και αυτόματη έκδοση INVOICE. 

 Διαχείρηση έργων - συνεργείων για κατασκευαστικές επιχειρήσεις (υπόλοιπο ανά έργο, πωλήσεις ανά έργο, κόστος ανά έργο). 

 Δυνατότητα λειτουργίας σε φορητές συσκευές. 

 

 

 

Τεχνολογικά πλεονεκτήματα 

 Είναι σχεδιασμένο με τις τελευταίες διαθέσιμες τεχνολογίες 

 

 Γραφικό περιβάλλον (Windows). 

 

 Client – Server Αρχιτεκτονική. 

 

 Data Base Server (SQL Server). 

 

 3-Tier Αρχιτεκτονική. 

 

 Full Transactional διαχείριση. 
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 Απομακρυσμένη Σύνδεση και εργασία. 

 

 Προβολή επιχειρηματικών πληροφοριών μέσω Web Interface. 

 

 Ενσωματωμένος Ισχυρός Report Generator (Speed Pencil). Τυπώνει  σε DOS , Windows, Αρχεία, HTML Excel κλπ. 

 Φόρμες εκτύπωσης DOS (για DOT Matrix εκτυπωτές) & windows (για Laser & Ink Jet εκτυπωτές). 

 

 Συνεργάζεται άρτια με όλους του φορολογικούς μηχανισμούς. 

 

 Προτεινόμενες τιμές σε οποιοδήποτε πεδίο της εφαρμογής. 

 

 Καταγραφή όλων των ενεργειών του χρήστη (Ώρα, Ημερομηνία, Σταθμός, Χρήστης, Ενέργεια, Προηγούμενη κατάσταση της 

εγγραφής). 

 

 Προβολή όλων των συνδεδεμένων χρηστών στο σύστημα. 

 

 Import / Export δεδομένων. 

 

 Αυτόματη μετάβαση σε οποιαδήποτε σχετική πληροφορία με το πάτημα ενός πλήκτρου. Π.χ. από το παραστατικό στον πελάτη.  

 

 Αυτόματο Backup με περιοδικό τρόπο. 

 

 Αναλυτικό Online Help. 

 

 Online update (Αυτόματη λήψη νέων εκδόσεων). 

 

 SQL Explorer με δυνατότητα αποθήκευσης των queries στην Βάση Δεδομένων. 

 

 Πλήκτρα συντόμευσης για όλες τις συχνές εργασίες. 

 

 Δυναμικό user-interface.  

 

 Δυνατότητα μορφοποίησης του. 

 

http://semantic.dyndns.biz/http/index.asp?series=spp&id=1

