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Το Pegasus ERP Start up γίνεται ο καλύτερός σας σύµµαχος στην εύκολη και γρήγορη οργάνωση της επιχείρησής σας. 
Δεν αποτελεί απλά ένα εργαλείο µηχανογράφησης και παρακολούθησης πωλήσεων, αλλά ένα σύµµαχο που προσαρµόζεται 

στα δικά σας µέτρα και συµβαδίζει µε την εξέλιξη σας !

Γιατί να επιλέξετε Pegasus ERP Start up ? 

                                                                     
…το κατάλληλο εργαλείο για την επιχείρησή σας!!!

Άµεση οργάνωση της επιχείρησής σας! 

Δυνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας µε το site της επιχείρησής σας. 

Δυνατότητα προσαρµογής στις ξεχωριστές ανάγκες της δικής σας επιχείρησης µέσω 
των επιπλέον µονάδων (modules) που διαθέτει ( Γενική Λογιστική, Μισθοδοσία, MIS).

Απεριόριστος αριθµός θέσεων εργασίας χωρίς επιπλέον κόστος.

Άµεση 24ωρη υποστήριξη µέσω Extranet (ISO9001) 

Υποστηρίζει την Ελληνική αγορά από το 1984, έχοντας κερδίσει την εµπιστοσύνη σας!!

Η βασική έκδοση του Pegasus Erp περιλαµβάνει το CRM! Μπορείτε έτσι να διαχειρίζεστε όλους τους συναλλασ-
σόµενους (Πελάτες, Προµηθευτές, υποψήφιους Πελάτες, υποψήφιους Προµηθευτές κ.ο.κ.) καθώς και τις εργασίες του 

προσωπικού σας. Με αυτόν τον τρόπο η παρακολούθηση της καθηµερινής ροής της εργασίας σας είναι απλή και µετρήσιµη, 
ενώ ταυτόχρονα το επίπεδο εξυπηρέτησής σας βελτιώνεται κατακόρυφα!!

Ευέλικτο, Εύχρηστο  Απλό!Περιβάλλον χρήσης  Ευέλικτο, Εύχρηστο, Απλό!

Απλή και εύχρηστη διεπαφή µε το χρήστη, 
άµεση έναρξη αποδοτικής λειτουργίας 
ακόµα και από αρχάριους χρήστες.

Οθόνη Εντατικής Λιανικής 
(µε προγραµµατιζόµενα πλήκτρα).

Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.

Ασφάλεια, µε επίπεδα πρόσβασης λειτουργίας 
ανά χρήστη (multi user).

Δυνατότητα δηµιουργίας στατιστικών / εκτυπωτικών καταστάσεων µε κριτήρια 
που εσείς ορίζετε ώστε να ταιριάζουν στις απαιτήσεις της δική σας επιχείρησης. 



Πελάτες  - Προµηθευτές

Αποθήκη

Πωλητές

Αγορές - Πωλήσεις

Ο Πελάτης / Προµηθευτής συνδέεται µε καρτέλα συναλλασσόµενου στο CRM.

Δυνατότητα ορισµού ειδικής τιµολογιακής πολιτικής ανά πελάτη (επιλογή τιµοκαταλόγου, 
ορισµό έκπτωσης ανά οµάδα προϊόντος / ανά προϊόν) 

Παρακολούθηση Υποκαταστηµάτων Πελάτη / Προµηθευτή. Δυνατότητα ξεχωριστής 
οικονοµικής καρτέλας ανά υποκατάστηµα, αλλά και συνολική του πελάτη. 

Πλήρης οικονοµική παρακολούθηση (παραστατικά, αποδείξεις, αξιόγραφα, εισπράξεις). 

Πιστωτικό Όριο ανά πελάτη. 

Ορισµός ετησίου στόχου τζίρου ανά Πελάτη / Προµηθευτή  

Παρακολούθηση πελατών ανά πωλητή. 

Παρακολούθηση των υπολοίπων των Πελατών - Προµηθευτών και προγραµµατισµό αυτών!

Το Pegasus ERP Start Up σας βοηθά να οργανώσετε την αποθήκη σας, χωρίς κανένα 
περιορισµό ως προς το  πλήθος των αποθηκευτικών χώρων. Πιο αναλυτικά:

Παρακολούθηση Barcode & πολλαπλών κωδικών ανά είδος. 

Τρεις (3) βασικοί τιµοκατάλογοι πώλησης και απεριόριστο 
πλήθος ειδικών τιµοκαταλόγων. 

Δυνατότητα ορισµού τιµών πώλησης βάση της συµφωνηµένης 
τιµής αγοράς. 
Εκτύπωση Ετικετών µε barcode. 

Εύκολη διαδικασία απογραφής. Δυνατότητα αυτόµατης ενηµέρωσης 
από συσκευές απογραφής. 

Παραστατικά εσωτερικής διακίνησης για µεταφορά ειδών ανάµεσα 
στους αποθηκευτικούς σας χώρους. 

Παρακολούθηση Θέσης - Ράφι ανά χώρο. 

Παρακολούθηση υπολοίπων, εκκρεµών παραγγελιών πελατών, τρέχου-
σων παραγγελιών προµηθευτών ανά αποθηκευτικό χώρο ή συνολικά.

Παρακολούθηση ειδών µε τρεις (3) διαστάσεις (µήκος - πλάτος - ύψος) αλλά και βάρος. 

Οµαδοποίηση σε µορφή δέντρου µέχρι και τέσσερα (4) επίπεδα. 

Ορισµός πωλητή ανά πελάτη. 

Δυνατότητα ορισµού πωλητή ανά πώληση. 

Ποσοστά πωλήσεων επί τζίρου ή καθαρής αξίας. 

Δυνατότητα διαφορετικών ποσοστών προµήθειας ανά κατηγορία ειδών. 

Αντιγραφή παραστατικών.

Μετασχηµατισµός παραστατικών - Μαζικός Μετασχηµατισµός Δελτίων Αποστολής. 

Μαζική επιλογή ειδών (π.χ. από περιγραφή ή από µέρος του κωδικού τους) 

Υπολογισµός Κρατήσεων / φόρων στο σύνολο του παραστατικού, όπου χρειάζεται. 

Δυνατότητα έκπτωσης στο σύνολο του παραστατικού, αλλά και µέχρι 2 ποσοστά έκπτωσης ανά είδος. 

Κατηγοριοποίηση των ειδών σας σε οµάδες. Εξαγωγή πληθώρων στατιστικών και αναφορών µε κριτήρια ανάλογα των 
απαιτήσεών σας (κατηγορία, τύπος, κατασκευαστής, προµηθευτής, συσκευασία, κλάση προµήθειας). 

Καταχώρηση και εκτύπωση όλων των παραστατικών Πώλησεων / Αγορών 

Υπολογισµός των τιµών Πώλησης / Αγοράς ανάλογα µε την τιµολογιακή πολιτική που έχετε ορίσει σε κάθε Πελάτη / Προµηθευτή. 

Εµφάνιση της τελευταίας τιµής Πώλησης / Αγοράς του εκάστοτε Πελάτη / Προµηθευτή. 

Αυτόµατη ενηµέρωση της αποθήκης και της οικονοµικής καρτέλας του Πελάτη / Προµηθευτή 



Παραγγελίες σε Προµηθευτές

 Λιανική Πώληση

Καταχώρηση παραγγελιών προς προµηθευτές. 

Οθόνη εντατικής λιανικής µε προγραµµατιζόµενα πλήκτρα. Πλήρης 
παραµετροποίηση σύµφωνα µε τις ανάγκες της επιχείρησης.

Αλλαγή χρήστη (άνοιγµα - κλείσιµο ταµείου). Αναλυτική καταγραφή 
των κινήσεων κάθε χρήστη. 

Τήρηση Πληρωτέων και Εισπρακτέων αξιογράφων. 

Αυτόµατη ενηµέρωση από τις αποδείξεις πληρωµής και είσπραξης. 

Δυνατότητα τήρησης πινακίων - Ληξιάριο αξιογράφων. 

Αυτόµατη ενηµέρωση των πελατών για τα εκκρεµή (µη εξοφληµένα) αξιόγραφά τους. 

Παρακολούθηση µεταβιβάσεων και εξοφλήσεων των αξιόγραφων. 

Αναλυτική καταγραφή όλων των συναλλασσοµένων της επιχείρησης - Ιστορικό.

Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του συναλλασσόµενου (τηλέφωνα, ραντεβού, υπενθυµίσεις, κ.ο.κ.) 

Απεριόριστο πλήθος τηλεφώνων και e-mail ανά συναλλασσόµενο. 

Κατηγοριοποίηση ανά κατηγορία Marketing, κατηγορία επαγγέλµατος και Target Group. 

Καθορισµός στόχου ανά συναλλασσόµενο. 

Πλήρης καταχώρηση όλων των αρχείων του συναλλασσόµενου (κείµενα, συµβάσεις, εικόνες, προσφορές κ.ο.κ.) 

Κατηγοριοποίηση της επικοινωνίας του κάθε συναλλασσόµενου, για αυτόµατη συµµετοχή σε αποστολές e-mail, sms 
και fax. Τήρηση ιστορικού του κάθε συναλλασσόµενου.

Το CRM αποτελεί κύριο κοµµάτι της κάθε επιχείρησης. Συνδέεται αυτόµατα µε τους πελάτες - προµηθευτές της εµπορικής 
διαχείρισης, προσφέροντας ταυτόχρονα δυνατότητα παρακολούθησης και τρίτων συναλλασσοµένων (π.χ. υποψήφιοι πελάτες/

προµηθευτές, προσωπικό της επιχείρησης, ανταγωνιστές). Ενισχύονται έτσι οι διαπροσωπικές σας σχέσεις µε όλους τους 
συναλλασσόµενους. Εξασφαλίζετε την διαχρονική πώληση και την πιστότητα των πελατών σας! 

C R M

Υποστήριξη οθόνης αφής (touch screen). 

Αναλυτική παρακολούθηση των παραγγελιών ανά κατάσταση (εκκρεµείς 
παραλαβές, προς έλεγχο, προς ακύρωση, προς καταχώρηση τιµολογίου κ.ο.κ.). 

Εµφάνιση των αναµενόµενων από παραγγελίες ειδών στην αποθήκη. 

Δυνατότητα ολικής αλλά και τµηµατικής εκτέλεσης της παραγγελίας. 

Αξιόγραφα (Αναλυτικό Κύκλωµα)

Συναλλασσόµενοι

Αυτόµατη ενηµέρωση των πελατών για τα εκκρεµή (µη εξοφληµένα) αξιόγραφά τους. 

Ο Πελάτης / Προµηθευτής συνδέεται µε καρτέλα συναλλασσόµενου στο CRM.

Πλήρης οικονοµική παρακολούθηση (παραστατικά, αποδείξεις, αξιόγραφα, εισπράξεις). 

Πιστωτικό Όριο ανά πελάτη. 

Παρακολούθηση πελατών ανά πωλητή. 

Υπολογισµός των τιµών Πώλησης / Αγοράς ανάλογα µε την τιµολογιακή πολιτική που έχετε ορίσει σε κάθε Πελάτη / Προµηθευτή. 



Δραστηριότητες

Επικοινωνία

Αναφορές - Στατιστικά

Επεξεργασία Δεδοµένων

 Προσφορές 

 Pegasus Query 
(Report & Form & Statistic Generator)

Αναλυτική καταχώρηση όλων των δραστηριοτήτων των χρηστών 
σας, είτε αφορούν εσωτερικές εργασίες της επιχείρησης, είτε 
εργασίες για κάποιον συναλλασσόµενο.

Ηµερολόγιο δραστηριοτήτων χρήστη, µε όλες τις δραστηριότητές 
του ανά ηµέρα. 

Έλεγχος εκκρεµών δραστηριοτήτων. 

Παρακολούθηση των ραντεβού του κάθε χρήστη από το πλάνο 
δραστηριοτήτων του.

Δηµιουργία κειµένων για αποστολή µε e-mail, sms ή fax 

Εύρεση στοιχείων από όλους τους πίνακες της εφαρµογής. Δυνατότητα µαζικών αλλαγών στα αποτελέσµατα των αναζητήσεων. 

Εύκολη εισαγωγή δεδοµένων.

Εισαγωγή δεδοµένων από διάφορες µορφές αρχείων π.χ. excel, στους βασικούς πίνακες της εφαρµογής. 

Δυνατότητα δηµιουργίας µεγάλης ποικιλίας αναφορών µε κριτήρια 
που εσείς επιλέγετε

Εξαγωγή των αναφορών σε εκτυπώσεις, γραφήµατα και διάφορες 
µορφές αρχείων π.χ. excel, txt, ascii 

Δηµιουργία έτοιµων αναφορών, εκτυπώσεων και στατιστικών που 
µπορεί να εκτελεί ο τελικός χρήστης. 

Εκτύπωση ετικετών. 

Δηµιουργία προσφορών & σύνδεση µε τη καρτέλα πελάτη. 

Εκτύπωση της προσφοράς σε διαφορετικού είδους φόρµες 
(π.χ. άλλη για υλικό και άλλη για υπηρεσίες). 

Αυτόµατη αποστολή της προσφοράς µε e-mail. 

Αυτόµατη µετατροπή της προσφοράς σε παραγγελία.

Ορισµός κριτηρίων για µαζική αποστολή µηνυµάτων

Χρονοπρογραµµατισµός αποστολής µηνυµάτων 

Αποστολή κειµένων µαζικά ή και µεµονωµένα 

Δυνατότητα αυτόµατης δηµιουργίας µίας πρότυπης δραστηριότητας 
στον αρµόδιο χρήστη µετά την εκτέλεση κάποιας διαδικασίας της 
εφαρµογής (π.χ. µε την αλλαγή της κατάστασης µιάς παραγγελίας) 

Τηλ.: 210 74 89 589
Fax.: 210 77 00 839

Email: info@tesae.com
www.tesae.gr

TEΣAE ATE 
Χλόης 26 Ζωγράφου 15772 Αθήνα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 


