Galaxy ERP
Ευελιξία, προσαρμοστικότητα, εξέλιξη
Στηρίζει την ανάπτυξη της επιχείρησής σας
2.000 μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, όλων των δραστηριοτήτων, έχουν επιλέξει το Galaxy Enterprise Suite ERP.
Απολαμβάνουν πλούσια λειτουργικότητα, ευελιξία, επεκτασιμότητα, ασφάλεια και πληροφόρηση χωρίς όρια,
εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλές αποδόσεις και έλεγχο στα κόστη τους.

plan | go | optimize | grow

Πλήρες Οικοσύστημα Galaxy

Οικονομικές διαστάσεις

Ομάδες χαρακτηριστικών

H πλατφόρμα Galaxy, αποτελείται από
ένα σύνολο εφαρμογών, ERP, CRM,
Loyalty, Retail, Payroll, Hospitality, Β2Β,
Mobile, που υποστηρίζει την ανάπτυξη
της επιχείρησής σας, καθώς είναι
επεκτάσιμη & εξελίξιμη. Διαθέτει ενιαία
υποδομή και προσφέρει ενοποιημένη
πληροφόρηση για στοχευμένες
αποφάσεις και κοινό περιβάλλον
εργασίας, ενώ παράλληλα μειώνει τα
κόστη συντήρησης και διασύνδεσης με
τρίτα συστήματα.

Παράλληλη παρακολούθηση όλων
των οικονομικών δεδομένων της
επιχείρησής σας σε απεριόριστες
δενδροειδείς οικονομικές διαστάσεις
(π.χ. εκμεταλλεύσεις, κέντρα κόστους,
business units και κέντρα εσόδων).
Στη συνέχεια όλα τα δεδομένα
εμφανίζονται, μέσω εύκολων
μηχανισμών αποτύπωσης,
αυτόνομα ή συνδυαστικά.

Προσφέρουν χαρακτηριστικά
ομαδοποίησης σε είδη, πελάτες,
προμηθευτές, πωλητές,
αντιπροσώπους με στόχο, μέσω
έξυπνων μηχανισμών αναζήτησης, να
ανασύρετε δεδομένα με όμοια/ομοειδή
χαρακτηριστικά, αλλά και να
αποκτήσετε περισσότερη στατιστική
πληροφόρηση. Τα δεδομένα αυτά είναι
διαχειρίσιμα και σε τρίτα συστήματα,
όπως B2C και mobile εφαρμογές, με
στόχο την εύκολη και εύχρηστη
ανεύρεση ειδών ή άλλων οντοτήτων.

M.I.S.
Το Galaxy σας παρέχει πλούσια πληροφόρηση για την πρόληψη πιθανών κινδύνων, την αξιοποίηση ευκαιριών, την έγκαιρη
& έγκυρη αναπροσαρμογή των επιχειρηματικών δράσεων, αποτελώντας εργαλείο για τη λήψη σωστών επιχειρηματικών
αποφάσεων. Διαθέτει τις απαραίτητες οικονομικές και λειτουργικές αναφορές και επιπλέον δείκτες αποδοτικότητας,
ανάπτυξης, παραγωγικότητας, ποιότητας, κόστους και ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης προσφέρει τη δυνατότητα
σχεδιασμού νέων αναφορών, μέσω σύνθετων reports (visual reporting).
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Το CRM οργανώνει, αυτοματοποιεί και
βελτιστοποιεί τις διαδικασίες κάθε
οργανισμού. Με το Galaxy CRM η
επιχείρησή σας θα ενισχύσει την
αποτελεσματικότητα και την
παραγωγικότητα των στελεχών της,
ενώ παράλληλα θα αναβαθμίσετε την
εμπειρία των πελατών σας με
εστιασμένο τρόπο.

Σύνθετες εμπορικές πολιτικές
(πωλήσεων και αγορών), μέσα από
κανόνες που ενεργοποιούνται κατά
την έκδοση των παραστατικών.
Σχεδιασμός έξυπνων τιμοκαταλόγων
με φόρμουλες ή βάσει άλλων
τιμοκαταλόγων, για γρήγορη και
έξυπνη ενημέρωση τιμών.

Οι τραπεζικές συναλλαγές σας
απευθείας μέσα από το περιβάλλον
του ERP. Σύνδεση μέσω web browser,
εξασφαλίζοντας μέγιστη ασφάλεια
σύνδεσης για πρόσβαση σε
τραπεζικούς λογαριασμούς και εικόνα
κινήσεων, εκτέλεση πληρωμής σε
τραπεζικό λογαριασμό, μαζική
μεταφορά χρηματικών ποσών,
πληρωμές καρτών.

RF Αποθήκες
Προσφέρεται η δυνατότητα σχεδιασμού layout των αποθηκών σας με ράφια, διαδρόμους κ.ά, καθώς και απεικόνιση των
αποθεμάτων ανά ράφι. Καλύπτονται οι διαδικασίες παραλαβών, μετακινήσεων μεταξύ θέσεων, picking και απογραφών
με την χρήση τερματικών RF. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης εντολών από την εμπορική διαχείριση του Galaxy
ERP προς την αποθήκη (WMS) και ενημέρωση της εμπορικής διαχείρισης βάσει των αποτελεσμάτων.
Επιτυγχάνεται επαλήθευση των παραλαβών και των αποστολών των εμπορευμάτων με scanner, ασύρματα-χωρίς
εισαγωγές αρχείων-οικονομικά, για αποφυγή λαθών και βελτιστοποίηση χρόνων εκτέλεσης παραγγελιών.

Αναπλήρωση Αποθεμάτων
Δυνατότητα βελτιστοποίησης των αποθεμάτων της επιχείρησής σας μέσω της διαδικασίας αναπαραγγελίας, αφού η
εφαρμογή μπορεί να προτείνει τις σωστές ποσότητες προμήθειας, λαμβάνοντας υπ’ όψη στατιστικά πωλήσεων, χρόνους
παράδοσης των προμηθευτών, όρια ασφαλείας χρονικά και ποσοτικά. Οι προτάσεις είναι επεξεργάσιμες και
έχετε δυνατότητα άμεσης δημιουργίας και αποστολής των παραγγελιών στους προμηθευτές. Έτσι μπορεί η επιχείρηση να
έχει το βέλτιστο απόθεμα μειώνοντας παράλληλα το κόστος αποθεμάτων.

Παραγωγή
Απεικόνιση της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησής σας με τη μέγιστη ακρίβεια.
Αυτοματοποίηση των διαδικασιών, χρησιμοποιώντας μια πληθώρα από παραμετροποιήσιμα work flows και σενάρια.
Αξιοποιείτε state of the art προσεγγίσεις και εργαλεία, όπως τα MRP II και Gantt, για να αλλάξετε επίπεδο στο σχεδιασμό
κάλυψης των απαιτήσεων παραγωγής, στη διαχείριση της παραγωγικής δυναμικότητας, στην αναπλήρωση των
αποθεμάτων α’ υλών, καθώς και στο Shop Floor Control and Visual Scheduling.
Με το πλήρως παραμετροποιήσιμο και αξιόπιστο κύκλωμα κοστολόγησης παραγωγής καλύπτετε κάθε πιθανή ανάγκη
σας σε υπολογισμό κόστους παραγωγής και πληροφορείστε για κάθε λεπτομέρεια αυτού, χρησιμοποιώντας τα
αναλυτικά γραφικά εργαλεία.
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Εξασφαλίζετε στους πελάτες της
επιχείρησής σας δυνατότητα
ασφαλούς και γρήγορης καταχώρισης
παραγγελιών και πληροφόρησης για
τις μεταξύ σας συναλλαγές, μέσω
online επικοινωνίας με το ERP. Επιπλέον
οι πελάτες σας απολαμβάνουν ανά
πάσα στιγμή πρόσβαση σε σημαντικές
πληροφορίες (π.χ. παραγγελίες,
παραστατικά που έχουν εκδοθεί στο
όνομά τους, αλλά και άλλα σχετικά με
το λογαριασμό τους στοιχεία).

Υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης,
προσανατολισμένη στην πλήρως
αυτοματοποιημένη τιμολόγηση
(εναρμονισμένη με τις επιταγές του
νόμου), που καλύπτει με μεγάλη
ευκολία τις απαιτήσεις κάθε
επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους,
κλάδου δραστηριότητας. Υιοθετώντας
την ηλεκτρονική τιμολόγηση μειώνετε
τα λειτουργικά σας έξοδα, το κόστος
φύλαξης παρ/κών και εξοικονομείτε
πολύτιμο χρόνο.

Το Galaxy προσαρμόζεται πλήρως
στις δικές σας επιχειρηματικές
διαδικασίες, ανάγκες και συνήθειες.
Προσφέρει ευελιξία, καθώς μπορείτε να
σχεδιάσετε διαφορετικό περιβάλλον
ανά χρήστη (οθόνες, λίστες,
εκτυπώσεις, μενού), να προσθέσετε
νέα λειτουργικότητα, να δημιουργήσετε
νέες διαδικασίες (εγκριτικές ροές,
υπενθυμίσεις, ενέργειες που θέλετε να
παράγονται αυτόματα κ.ά.).

Advanced Security
Θα διευκολύνει την επιχείρηση να διαχειριστεί καλύτερα και ευκολότερα τις αλλαγές που επιφέρει ο Κανονισμός GDPR,
καθώς επιτρέπει τον προσδιορισμό, την παρακολούθηση, την ανωνυμοποίηση και τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων
που διατηρούνται στο λογισμικό.

Πρόσβαση από παντού
Διαδικτυακή πρόσβαση από παντού, με χρήση smartphones, tablet, laptop και Η/Υ. Σε εταιρικές πληροφορίες, με χρήση
ενός web browser, έχετε άμεσα διαθέσιμη, μέσω εκτυπώσεων, χαρτών και γραφημάτων, οποιαδήποτε πληροφορία είναι
απαραίτητη για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Τεχνολογία Galaxy
Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις και τα πιο εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών.
Εξασφαλίζει στην επιχείρησή και τους χρήστες απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής και εξατομίκευσης, πρόσβαση από
παντού, αυτοματοποίηση διαδικασιών, συνολικό έλεγχο, εικόνα της επιχείρησης, δυνατότητα εύκολης αναβάθμισης,
προσθήκη νέων λειτουργιών και διαδικασιών ανάλογα με τις ανάγκες σας. Προσφέρει μοναδική εμπειρία χρήσης σε ένα
σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και μοναδικά επιχειρηματικά οφέλη, ώστε να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης και αύξησης
παραγωγικότητας για την επιχείρηση.
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