


Η Megasoft κατέχοντας ηγετική θέση στην παραγωγή και διάθεση 

λογισμικού, καταθέτει την πολυετή εμπειρία της και εφαρμόζει 

νέες τεχνολογίες, καταφέρνοντας ένα σημαντικά ποιοτικό 

άλμα στη μηχανογράφηση των επιχειρήσεων, με τις εφαρμογές 

PRISMA Win.
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Megasoft

PRISMA Win

Προσφορά τεχνογνωσίας από μια σύγχρονη και ταχέως αναπτυσ-
σόμενη εταιρεία παραγωγής και διάθεσης επιχειρησιακού λογι-
σμικού

Υποστήριξη από μια ευέλικτη εταιρεία που βρίσκεται άμεσα δίπλα 
στον πελάτη 

Ισχυρό δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Ευελιξία, ευχρηστία και εργονομία κάτω από ένα ευχάριστο και 
φιλικό περιβάλλον εργασίας, είναι τα πλεονεκτήματα που κληρο-
νομούν οι εφαρμογές PRISMA Win από την τεχνολογία Windows

Εύκολη εγκατάσταση

Άμεση έναρξη λειτουργίας αφού προσφέρεται έτοιμη η βασική πα-
ραμετροποίηση της εταιρείας με: έτοιμους τύπους παραστατικών, 
τύπους αξιογράφων, φόρμες τιμολόγησης, λογαριασμούς κ.α.

Η εφαρμογή PRISMA Win Χρώμα – Μέγεθος είναι μία ολοκλη-
ρωμένη εφαρμογή Εμπορικής Διαχείρισης η οποία απευθύνεται 
στην Αγορά της ένδυσης, της υπόδησης και σε επιχειρήσεις που 
διαχειρίζονται τα είδη τους με χρώματα, μεγέθη και ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά εξασφαλίζοντας ταχύτητα, ευχρηστία και ασφάλεια 
δεδομένων

Πελάτες - Προμηθευτές
Π Λ Η Ρ Η Σ  Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η  Π Ε Λ Α Τ Ω Ν - Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Υ Τ Ω Ν  Μ Ε :

Οριζόμενα στατιστικά στοιχεία πελατών / προμηθευτών όπως: πρώτη 
και τελευταία ημ/νία χρέωσης, μέσος όρος αποπληρωμής, μέσος όρος 
μηνιαίου τζίρου, τζίρος τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης, είδος με 
το μεγαλύτερο τζίρο, με το μεγαλύτερο κέρδος κ.α.

Δυνατότητα αποθήκευσης εγγραφών ανεξαρτήτως τύπου αρχείου 
(όπως .txt, .rtt, .doc, .xls κ.α.) άλλα και εικόνων για κάθε πελάτη /  
προμηθευτή

Πολλαπλές διευθύνσεις Αποστολής (Υποκαταστήματα)

Άμεση μετάβαση στην ιστοσελίδα του πελάτη - προμηθευτή 
μέσα από την εφαρμογή 

Δυνατότητα αποστολής e-mail προς κάθε πελάτη / προμηθευτή με 
δυνατότητα επισύναψης των εγγράφων που υπάρχουν στην καρτέλα 
τους, μέσα από την εφαρμογή, με τη χρήση εύχρηστου εργαλείου 

Διακοπή συναλλαγής για κάθε πελάτη - προμηθευτή, 
με αυτόματη προβολή στις κινήσεις του λόγου της διακοπής 

Διαχείριση τιμοκαταλόγου πελάτη ανά είδος 

Αναζητήσεις πελατών / προμηθευτών με δυνατότητα εξαγωγής σε 
excel, σε αρχείο .txt  ή σε εκτυπωτή

Κωδικούς συσχέτισης πελατών / προμηθευτών 

Αποστολή μηνυμάτων SMS μέσω κινητού τηλεφώνου σε σύνδεση με 
την εφαρμογή προσφέροντας επιπλέον και πρότυπα μηνύματα



Αποθήκη
Διαχείριση Αποθήκης με δυνατότητα διατήρησης απεριόριστων 
αποθηκευτικών χώρων και αυτόματη δημιουργία ομάδας ειδών 
βάσει οδηγού. Επιπλέον προσφέρει:

Παραμετρικά Αρχεία παρακολούθησης ειδών Αποθήκης: Χρωματο-
λόγιο (απεριόριστο πλήθος χρωμάτων), Μεγεθολόγιο (απεριόριστο 
πλήθος μεγεθών) και Ιδιαίτερο Χαρακτηριστικό (π.χ. ποιότητα, προ-
έλευση, σύνθεση, σαιζόν, τύπος)

Παρακολούθηση υπολοίπων στα πληροφοριακά ειδών και στις εκτυ-
πώσεις κατά χρώμα – μέγεθος και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Οθόνη χρώμα – μέγεθος ώστε να ορίσετε τα ανάλογα χαρακτηριστικά 
ανά είδος

Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας μιας ολόκληρης ομάδας ειδών η 
οποία να καλύπτει όλο το φάσμα των χρωμάτων, των μεγεθών και των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών

Δυνατότητα μαζικής μεταφοράς εγγραφών μεταξύ αποθηκευτικών 
χώρων(Υποκαταστήματα)  

Διαχείριση χαρακτηριστικών ειδών

Αναζήτηση είδους στον τρέχοντα αποθηκευτικό χώρο, ενώ παράλλη-
λα πραγματοποιείται αυτόματη αναζήτηση και στους λοιπούς αποθη-
κευτικούς χώρους(Υποκαταστήματα)

Αυτόματη ενημέρωση όλων των αποθηκευτικών χώρων κατά την εισα-
γωγή ή μεταβολή είδους κατ΄ επιλογή 

Ορισμό πολλαπλών τιμοκαταλόγων ανά είδος 

Οριζόμενα στατιστικά στοιχεία ειδών αποθήκης όπως: πρώτη και τε-
λευταία ημ/νία πώλησης, μικρότερη και μεγαλύτερη τιμή, ποσοστό επί 
τζίρου, επί κέρδους, μέσος όρος στασιμότητας είδους κ.α. 

Κωδικούς συσχέτισης ειδών αποθήκης 

Παρακολούθηση των ειδών ορίζοντας όρια ασφαλείας, με προειδο-
ποιητικά ή απαγορευτικά μηνύματα προς αποφυγή έλλειψης αποθε-
μάτων 

Δυνατότητα καταχώρησης Συντελεστών Κέρδους βάσει της Τιμής 
Αγοράς 

Ανατιμήσεις - Υποτιμήσεις ειδών, ποσοστιαίες ή νομισματικές για 
συγκεκριμένους ή όλους τους τιμοκαταλόγους. Δυνατότητα καταχώ-
ρησης της τιμής, πάνω στην οποία θα υπολογιστεί η μεταβολή ως 
οποιαδήποτε τιμή τιμοκαταλόγου 

Πολλαπλές εικόνες ανά οδηγό για την παρουσίαση του είδους και 
τυχόν ιδιαίτερων λεπτομερειών του 

Παραγγελίες Πελατών / Προμηθευτών
Το κύκλωμα των παραγγελιών συνδέεται αρμονικά με την τιμολό-
γηση, ενώ προσφέρει την δυνατότητα ημερομηνιακής παρακολού-
θησης για την εκτέλεση των παραγγελιών. Πιο συγκεκριμένα:

Δυνατότητα διαχείρισης των ειδών στις παραγγελίες είτε ως μοναδικούς 
κωδικούς(χρήση barcodes) είτε επιλέγοντας τον οδηγό του είδους μέσω 
της οθόνης ανάλυσης χαρακτηριστικών ανάλογα με το μέγεθος το χρώμα 
και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Δέσμευση ποσότητας με δυνατότητα επιλογής αποδέσμευσης, μετά το 
πέρας οριζόμενης ημερομηνίας ή με την ακύρωση της παραγγελίας 

Προειδοποίηση για την εκτέλεση των παραγγελιών ή και για την αυτόματη 
αποδέσμευση της ποσότητας, είτε μετά το πέρας της οριζόμενης ημερο-
μηνίας είτε με την ακύρωση της παραγγελίας

Δυνατότητα μερικής ή ολικής εκτέλεσης της παραγγελίας (Back order)

Αυτόματη καταχώρηση της παραγγελίας μέσα από τις κινήσεις όταν η 
ποσότητα του είδους είναι μικρότερη από την επιθυμητή ή αυτόματη συ-
μπλήρωση ποσότητας στην ήδη καταχωρημένη παραγγελία

Αποστολή των παραγγελιών με e-mail μέσα από την εφαρμογή
με τη χρήση εύχρηστου εργαλείου

Πρόβλεψη επάρκειας αποθήκης για τα είδη, με σκοπό την παραγγελία 
της αντίστοιχης ποσότητας στους προμηθευτές, η οποία προσφέρεται: 
με επεξεργασία οριζόμενης χρονικής περιόδου για την ποσότητα των 
προηγούμενων πωλήσεων, την ήδη παραγγελθείσα ποσότητα προς προ-
μηθευτές, τις εκκρεμείς παραγγελίες πελατών και το υπάρχον υπόλοιπο 
της αποθήκης

Δυνατότητα ομαδικής εκτέλεσης παραγγελιών,
με οριζόμενο χρονικό διάστημα, σε ένα παραστατικό.
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Καρπός της πολυετούς εμπειρίας 

και εφαρμοσμένης τεχνογνωσίας

της Megasoft μέσα από τις πραγματικές

ανάγκες μηχανογράφησης χιλιάδων ελληνικών

επιχειρήσεων, τα προϊόντα PRISMA Win

συνδυάζουν μια σειρά μοναδικών πλεονεκτημάτων

και χαρακτηριστικών γιατί έχουν αναπτυχθεί

σύμφωνα και κάτω από το δικό σας... πρίσμα.

Πωλήσεις - Αγορές
Διαχείριση Πωλήσεων Χονδρικής - Λιανικής παρακολουθώντας 
πλήρως όλα τα στάδια (Παραγγελίες - Δελτία Αποστολής - Τιμο-
λόγια). Ειδικότερα:

Δυνατότητα ολικού αλλά και μερικού μετασχηματισμού παραστατικών 
πωλήσεων και αγορών, με δυνατότητα επιλογής ποσοτήτων ειδών, σε 
άλλα ανωτέρου σταδίου (π.χ. Δελτίο Αποστολής σε Τιμολόγιο)

Ομαδική τιμολόγηση

Ενοποίηση ομοίων οδηγών με ίδια τιμή κατά την καταχώρηση παρα-
στατικών πωλήσεων και αγορών

Δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης (LF) για ταχύτερη εισαγωγή ειδών 
στα παραστατικά πωλήσεων ή και στα παραστατικά αγορών με χρήση 
αναγνώστη Barcode (Εντατική Λιανική)

Οθόνη που εμφανίζει την τελική αξία, το εισπρακτέο ποσό και τα ρέ-
στα(Εντατική Λιανική)

Έλεγχος για χαμηλό απόθεμα του είδους, με δυνατότητα 
ταυτόχρονης παραγγελίας σε προμηθευτή 

Έλεγχος πλαφόν, συνολικού τζίρου και κατώτατης τιμής πώλησης

Διαχείριση οριζόμενων επιβαρύνσεων, ποσοστιαίων και νομισματικών, 
που λειτουργούν προσθετικά ή αφαιρετικά στην καθαρή ή στη μικτή 
αξία (π.χ. κρατήσεις δημοσίου, έξοδα μεταφοράς)

Αποστολή των παραστατικών με e-mail μέσα από την εφαρμογή
με τη χρήση εύχρηστου εργαλείου

Πρόσθετες Διαχειρίσεις (Modules)

• Διαχείριση Barcodes 
• Σύνδεση με Ταμειακά Συστήματα
• Παραγωγή - Κοστολόγηση 
• Συναλλαγές Εξωτερικού 
• Μ.I.S. (Γεννήτρια Εκτυπώσεων) 
• Διαχείριση Serial Numbers 
• Διαχείριση Παρτίδων 
• File Manager
• Κωδικοί Ομοίων – Αντιστοιχίες & Εφαρμογές Ειδών 

• PRISMA Win® Retail

h t tp : / /www.megasof t .g r ,  e -mai l :  in fo@megasof t .g r

ΑΘΗΝΑ
Πειραιώς 200, 177 78 Αθήνα 

Tηλ. Κέντρο: 210 3416900, Fax: 210 3450556

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Νυμφαίου 87, 562 24  Εύοσμος

Tηλ. Κέντρο: 2310 765645, Fax: 2310 765663


