DELTA Εμπορική ∆ιαχείριση
Η εφαρμογή Delta Εμπορική ∆ιαχείριση αποτελεί την ιδανική λύση για κάθε είδος
εμπορικής επιχείρησης. Υποστηρίζει όλο τον εμπορικό κύκλο, απο τη στιγμή της αγοράς,
της τιμολόγησης μεχρι την πώληση και την εξαγωγή αναφορών και στατιστικών
στοιχείων. ∆ιαθέτει πλήρες σύστημα :
• ∆ιαχείρισης πελατών (πωλήσεων)
• ∆ιαχείρισης προμηθευτών (αγορών)
• Εισπράξεων/πληρωμών
• ∆ιαχείρισης πολλαπλών αποθηκών
• Απογραφών με διαχωρισμό ελλειμάτων/πλεονασμάτων

∆ιαχείριση Πελατών (πωλήσεων)

Απο τις Κινήσεις Λιανικής και Κινήσεις Πελατών πραγματοποιούνται όλες οι κινήσεις που έχουν σχέση
με πελάτες και γενικά με πωλήσεις.

• Οι Κινήσεις Λιανικής απεικονίζουν τις κινήσεις του πελάτη λιανικής κατά ημερομηνία.
• Οι Κινήσεις Πελατών απεικονίζουν τις κινήσεις κατά πελάτη και ημερομηνία σε μια δενδροειδή μορφή
(treelist) όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Το μέγαλο πλεονέκτημα είναι ότι σε μια οθόνη είναι όλα όσα απαιτούνται για τη διαχείριση των
πωλήσεων. Λίστα με τα παραστατικά (χρεώσεις, πιστώσεις, εισπράξεις) του κάθε πελάτη, σύνολα
περιόδου, επιλογή οικονομικής χρήσης/αποθήκης ή καταστήματος, εισαγωγή νέου παραστατικού,
εκκρεμή παραστατικά, εισπράξεις, καρτέλλες, ισοζύγια, στατιστικά πωλήσεων. Όλα τα παραστατικά είναι
οριζόμενα απο το χρήστη, όπως φαίνεται απο το δείγμα της παρακάτω οθόνης:
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Ανάλογα αν τα παραστατικά είναι εσόδων ή εξόδων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις κινήσεις
πελατών ή προμηθευτών αντίστοιχα. Η οθόνη εισαγωγής παραστατικών (δείγμα της οποίας φαίνεται
παρακάτω) είναι ίδια είτε πρόκειται για κίνηση πελάτη, είτε για κίνηση προμηθευτή.
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Τα πεδία για την κίνηση στα είδη της
αποθήκης είναι ο κωδικός είδους, η
τιμή μονάδος, η αξία και η έκπτωση.

Η εφαρμογή είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη ώστε να προσαρμόζεται και να έχει εφαρμογή σε όλα τα
είδη επιχειρήσεων και εμπορικούς τομείς. Για την έκδοση των παραστατικών διαθέτει πιστοποίηση
τύπου Β με τους φορολογικούς μηχανισμούς FASY.

∆ιαχείριση Αποθήκης

Απο την επιλογή του Πίνακα Ειδών γίνεται επεξεργασία σε όλα τα είδη ή τις υπηρεσίες της αποθήκης. Η
οργάνωση της αποθήκης μπορεί να είναι σε μια δενδροειδή μορφή (treelist) τριών επιπέδων: κύρια
κατηγορία, ομάδα, είδος αποθήκης, όπως φαίνεται στο δείγμα της παραπάνω οθόνης.

Στην εισαγωγή νέου είδους στην αποθήκη τα βασικά πεδία για την
κωδικοποίηση του, είναι : κωδικός είδους, μονάδα μέτρησης, κατηγορία
ΦΠΑ, περιγραφή είδους, ελάχιστο – μέγιστο όριο, προμηθευτή και
κωδικός είδους προμηθευτή.
Τα πεδία που διατίθενται για την τιμολόγηση του είδους είναι :
•

Τιμή αγοράς, έκπτωση αγοράς, τιμή κόστους

•

3 καθαρές αξίες πώλησης με αντίστοιχα ποσοστά κέρδους
(τιμη υπερχονδρικής, χονδρικής, λιανικής), έκπτωση πώλησης

•

Τελική τιμή λιανικής (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Η εφαρμογή είναι ανεπτυγμένη πάνω σε Visual Basic και χρησιμοποιεί SQL βάση δεδομένων. Ανάλογα
το πλήθος των εγγραφών και την απαίτηση της επιχείρησης η βάση μπορεί να είναι MS Access, SQL
server ή Oracle.
Μπορεί να παρακολουθήσει άπειρες εταιρείες ανεξάρτητες μεταξύ τους, ενώ δύναται να καλύψει
εξειδικευμένες ανάγκες, μέσω επιπροσθετων add-ons κατόπιν ανάλυσης και κατάλληλης υλοποίησης.

Συναλλασόμενοι – Πελάτες

Απο την επιλογή Γενικοί Πίνακες – Συναλλασόμενοι – Πελάτες γίνεται επεξεργασία του καταχωρημένου
πελατολογίου της εφαρμογής. Η οργάνωση του πελατολογίου είναι σε δενδροειδή μορφή (treelist), όπως
φαίνεται στο δείγμα της παραπάνω οθόνης.

Στην εισαγωγή νέου πελάτη στο πελατολόγιο τα βασικά πεδία για την
κωδικοποίηση του είναι :
•

κωδικός πελάτη

•

επώνυμο/επωνυμία, όνομα

•

διεύθυνση, πόλη, περιοχή, ταχ.κώδικας, χώρα

•

επάγγελμα

•

ΑΦΜ

•

∆ΟΥ

•

τηλέφωνα, fax

•

email

•

σημειώσεις

Αναφορές – Στατιστικά

Απο την εφαρμογή DELTA Εμπορική ∆ιαχείριση προκύπτουν πληθώρα αναφορών και στατιστικών :
κινήσεις πελατών – προμηθευτών, ισοζύγιο πελατών – προμηθευτών, ισοζύγιο αποθήκης, πωλήσεις

ειδών ανα πελάτη, ισοζύγιο αποθήκης ανα προμηθευτή, πωλήσεις ανα προμηθευτή, ημερολογιακή
ανάλυση πωλήσεων, καρτέλλες εισπράξεων – πληρωμών.
Για παράδειγμα στην παρακάτω αναφορά πωλήσεων ανά προμηθευτή απεικονίζονται αναλυτικά οι
προμηθευτές, με τη συμμετοχή τους στις πωλήσεις, σε ποσά ποσοστά καθώς και γραφική απεικόνιση.

