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To oλοκληρωμένο επιχειρησιακό λογισμικό Result αποτελεί δοκιμασμένο εργαλείο 

ανάπτυξης και λήψης στρατηγικών αποφάσεων, για μεσαίες και μεγάλες εμπορικές 

και βιομηχανικές επιχειρήσεις που το έχουν επιλέξει. 

Πρόκειται για ένα αξιόπιστο και πρωτοποριακό επιχειρησιακό λογισμικό, το οποίο 

ενσωματώνει όλη την τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία της Dynasoft, καλύπτει όλες 

τις λειτουργίες μιας σύγχρονης επιχείρησης και επιπλέον προσαρμόζεται, 

αναδιοργανώνεται και εγκαθιστά εύκολα νέες επιχειρηματικές πρακτικές ώστε να 

πάρει το σχήμα της επιχείρησή σας. 

Αποδεδειγμένα αποτελεί την αξιόπιστη επιλογή για πολλές επιχειρήσεις, σημαντικών τομέων της αγοράς, με δραστηριότητες όπως: 

Λιανική, Χονδρική/Λιανική, Εμπορικές επιχειρήσεις (π.χ. τρόφιμα-ποτά,ανταλλακτικά),  Βιομηχανική παραγωγή, Εταιρίες Παροχής 

Υπηρεσιών (π.χ. επιχειρήσεις που προσφέρουν after sale service), εξειδικευμένες αγορές, Εταιρίες παραγωγής απαντώντας σε όλες τις 

σημερινές αλλά και μελλοντικές ανάγκες. 

Μεγάλη σημασία από τους ανθρώπους της παραγωγής έχει δοθεί στην απλότητα και ευχρηστία της εφαρμογής έτσι ώστε οι πολλαπλές 

επιλογές που διαθέτει να βρίσκονται στο background και να μην υποχρεώνουν τον χρήστη να πληκτρολογεί ή ακόμη και να βλέπει 

πληροφορίες που δεν του χρειάζονται. 

 

 

  

 

The information professional C.R.M. 

 Πάρτε τις πωλήσεις στα χέρια σας 

 Εξασφαλίστε τον απόλυτο έλεγχο της 

επιχείρησης σας 

 Αυξήστε τον τζίρο  

 Επωφεληθείτε των ευκαιριών για περισσότερα 

κέρδη, εκσυγχρονισμό & ανάπτυξη 

 
 

Τεχνολογικά προηγμένο λογισμικό που ενοποιεί τις λειτουργίες όλων των τμημάτων, παρέχοντας 
ενιαία ERP και CRM λειτουργικότητα, ενώ παράλληλα εκμεταλλεύεται, αναλύει και συνδυάζει 
πληροφορίες που αφορούν στην επιχείρηση συνολικά. 

Η Τεχνολογία που δουλεύει για εσάς 
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Δυνατότητες Εφαρμογών 
 

 Εμπορική Διαχείριση: Παρακολούθηση αποθήκης, αγορών, πωλήσεων, πωλητών.  

 Οικονομική Διαχείριση: Παρακολούθηση, προγραμματισμός και έλεγχος των οικονομικών πόρων της επιχείρησης. 

 Εφοδιαστική Διαχείριση Αποθηκών: Παρακολούθηση, προγραμματισμός και έλεγχος των οικονομικών πόρων της επιχείρησης. 

 Προγραμματισμός & Έλεγχος Αποθεμάτων  

 Παροχή Υπηρεσιών: Παρακολούθηση όλων των σταδίων μιας επισκευής, δηλ. ανάληψη, δρομολόγηση, εκτέλεση, παρακολούθηση, και 
τιμολόγησή της σε ένα ενιαίο περιβάλλον. 

 Διαχείριση  Προϋπολογισμών  

 Διαχείριση στοιχείων επαφών και κατηγοριοποίηση σε ομάδες (tagging).  

 Διαχείριση αρχείων και σύνδεσή τους με κάθε επαφή (πχ. προσφορές, συμβόλαια, διαφημιστικό υλικό, κλπ). 

 Διαχείριση δυναμικών υπηρεσιών: Κάθε επαφή έχει στην καρτέλα της όλες εκείνες τις υπηρεσίες που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε 
εξέλιξη. 

 Ημερολογιακή απεικόνιση υπενθυμίσεων (ραντεβού, υποχρεώσεις, ημερομηνία παράδοσης κ.τ.λ.) 

 Εξαγωγή πληροφοριών με δυναμικά reports (αναφορές):Κάθε πληροφορία που βρίσκεται αποθηκευμένη στη βάση δεδομένων μπορεί 
να παρουσιαστεί μέσα από δυναμικά reports (αναφορές) που δημιουργούνται από το διαχειριστή της εφαρμογής. 

Οφέλη για την επιχείρησή σας 
 

Το επιχειρησιακό λογισμικό Result αποτελεί την καρδιά των πληροφοριακών συστημάτων κάθε επιχείρησης ή οργανισμού και τη βάση για την 
ομαλή λειτουργία τους, αλλά και τη λήψη αποφάσεων της διοίκησης. 
Η επιλογή της Dynasoft ως συνεργάτη για την υλοποίηση ενός επιχειρησιακού λογισμικού όπως το Result εξασφαλίζει: 

 Πλήρη λειτουργικότητα των εφαρμογών 

 Αποτελεσματική μεθοδολογία υλοποίησης 

 Προσαρμογή των λύσεων στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης 

 Μηχανισμό τεχνικής υποστήριξης στην παραγωγική λειτουργία του συστήματος στελεχωμένο από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό 

 Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την αξιοποίηση του συστήματος από την επιχείρηση 

 Ευρύτατη λειτουργικότητα  
 

Ημερολογιακή απεικόνιση υπενθυμίσεων (ραντεβού, 
υποχρεώσεις, ημερομηνία παράδοσης κ.τ.λ.). 
 

 

Διαχείριση Πωλήσεων παρακολουθώντας πλήρως 
όλα τα στάδια (Παραγγελίες-Δελτία Αποστολής-
Τιμολόγια). 
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