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Περισσότερο από µια
απλή µηχανογράφηση!
Το Soft1 300 προσεγγίζει όλους τους τοµείς της επιχείρησης µε εξαιρετική ευρύτητα και πληρότητα
λειτουργιών.
Οι καλύτερες επιχειρηµατικές πρακτικές και οι πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις εµπλουτίζουν σε διαρκή
βάση το µηχανογραφικό σας σύστηµα. Έτσι µπορείτε να αξιοποιείτε πιο αποτελεσµατικά την επένδυσή σας
και να παράγετε ουσιαστικά business αποτελέσµατα!
Με εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον εργασίας και µε δυνατότητα εύκολης προσαρµογής των λειτουργιών
στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της επιχείρησής σας, το Soft1 300 προσφέρει σηµαντικά οφέλη και δηµιουργεί
µοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα.

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης,
σε ένα σύστηµα
Σήµερα, κάθε επιχείρηση για να αναπτυχθεί οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των business
διαδικασιών, να µειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει την παραγωγικότητα της.
Η µηχανογράφηση της επιχείρησης βρίσκεται στην καρδιά της λειτουργίας της!
Το Soft1 300 αποτελεί την ιδανική λύση µηχανογράφησης, συγκεντρώνοντας όλα όσα χρειάζεται
µια δυναµική επιχείρηση σε ένα σύστηµα. Με λειτουργικές ενότητες που καλύπτουν όλες
τις δραστηριότητες, αλλά και ισχυρά εργαλεία Reporting και Business Intelligence, το Soft1 300
µπορεί να αποτελέσει τη σίγουρη βάση για ανάπτυξη και επιχειρησιακή καινοτοµία.
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Για τις πραγµατικές σας

ανάγκες

Το Soft1 300 διατίθεται για λειτουργία τόσο στο cloud, όσο και σε on-premise εγκαταστάσεις.
Η επιχείρηση µπορεί να επιλέξει την αγορά του λογισµικού µε άδειες χρήσης (user licenses) ή
τη λειτουργία του λογισµικού µε ετήσια συνδροµή (µοντέλο ASK) που περιλαµβάνει και τις νέες εκδόσεις.
Όποιες κι αν είναι οι πραγµατικές σας ανάγκες κάθε φορά, το Soft1 300 µπορεί να αξιοποιηθεί µε
τον πλέον ευέλικτο και συµφέροντα τρόπο, ακολουθώντας την εξέλιξη της επιχείρησης και
τις µεταβαλλόµενες ανάγκες της!

Mηχανογράφηση στο cloud!

… µε συµπληρωµατικές δυνατότητες,
για περισσότερη ευελιξία
Το Soft1 300 αξιοποιεί πλήρως τις web & mobile εφαρµογές που περιλαµβάνονται στη νέα έκδοση
Soft1 Open Enterprise. Οι εφαρµογές αυτές επιτρέπουν την ασφαλή και αξιόπιστη πρόσβαση σε
δεδοµένα της επιχείρησης από παντού, µε χρήση φορητών συσκευών (tablet, smartphone κλπ.),
ανεξάρτητα από το µοντέλο λειτουργίας της µηχανογράφησης (on-premise ή στο cloud).
Κάθε επιχείρηση µπορεί τώρα µε το Soft1 300 να εφαρµόσει πιο αποδοτικές business διαδικασίες,
να µειώσει σηµαντικά τις λειτουργικές της δαπάνες και να βελτιώσει την παραγωγικότητα των
στελεχών της µε τον πλέον εύκολο και οικονοµικό τρόπο!
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Οι άνθρωποι
στο κέντρο της προσοχής
Ο ειδικός σχεδιασµός του λογισµικού Soft1 και το εξαιρετικά απλό και οµοιογενές περιβάλλον εργασίας
που διαθέτει, καθιστούν εύκολη την εκµάθηση και αξιοποίηση των λειτουργιών του από απλούς χρήστες.
Με την online πλατφόρµα βοήθειας και τεκµηρίωσης, οι χρήστες έχουν πάντοτε στη διάθεσή τους
τα κατάλληλα εργαλεία για να διεκπεραιώσουν µε τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο τις καθηµερινές τους
εργασίες.
Επιπλέον, η δυνατότητα role-based desktop ενισχύει ακόµη περισσότερο την αποδοτικότητα
των χρηστών, καθώς επιτρέπει τη συγκέντρωση σε µία οθόνη όλων των λειτουργιών και δεδοµένων
που τους αφορούν.
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Σηµαντικά ανταγωνιστικά
πλεονεκτήµατα
Η εξαιρετική λειτουργική πληρότητα του Soft1 300 δηµιουργεί ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα και
ανοίγει νέες προοπτικές για κάθε επιχείρηση. Εµπιστευτείτε το και αποκτήστε µια σύγχρονη
µηχανογράφηση που προσφέρει ουσιαστικά οφέλη και µοναδικές δυνατότητες:

Mείωση λειτουργικού κόστους
Aυτοµατοποίηση διαδικασιών
Aποδοτικότερες συνεργασίες
Aύξηση παραγωγικότητας
Real-time πληροφόρηση

5 λόγοι για να επιλέξετε το Soft1 300:
• Ready-to-run ολοκληρωµένη λύση
• Πρωτοποριακές λύσεις cloud & mobility
• Ευελιξία στο µοντέλο διάθεσης και λειτουργίας
• Εξαιρετικά προσαρµόσιµες λειτουργίες
• Χαµηλό TCO (total cost of ownership)

Η σωστή επιλογή για
την επιχείρησή σας!
Η SoftOne είναι µια γρήγορα αναπτυσσόµενη εταιρία µε ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα και σε διεθνείς
αγορές.
Με χιλιάδες πελάτες σε όλο τον κόσµο, το λογισµικό Soft1 καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των σύγχρονων,
δυναµικών επιχειρήσεων, έχοντας κερδίσει πολλά βραβεία για την καινοτοµία και την ηγετική του
θέση στην αγορά.
Οι λύσεις Soft1 ενοποιούν όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες και επιτρέπουν την αυτοµατοποίηση
βασικών λειτουργιών σε όλα τα τµήµατα της επιχείρησης. Το λογισµικό είναι πλήρως προσαρµόσιµο και
επεκτάσιµο, ενώ ολοκληρώνεται εύκολα µε άλλα συστήµατα και εφαρµογές.
Επιπλέον, το λογισµικό Soft1 έχει βελτιστοποιηθεί για λειτουργία στο cloud και περιλαµβάνει ένα
σύνολο από web & mobile εφαρµογές που ενισχύουν σηµαντικά τις δυνατότητες για «επιχειρησιακή
φορητότητα».
Με εναλλακτικά µοντέλα διάθεσης και λειτουργίας, κάθε επιχείρηση µπορεί να αξιοποιήσει
το Soft1 300 µε βάση τις πραγµατικές της ανάγκες και να µεγιστοποιήσει έτσι την απόδοση
της επένδυσής της.

Λειτουργικές ενότητες Soft1 300
Stock Management
Διαχείριση Αποθήκης – Αποθεµάτων
Εναλλακτικά - Αντίστοιχα Είδη
Serial Numbers - Service
Παρτίδες
Χρώµα - Μέγεθος
Group Sets
Συναλλασσόµενοι
Πελάτες & Υποψήφιοι Πελάτες
Προµηθευτές
Χρεώστες - Πιστωτές
Παρακολούθηση Οµίλου Εταιριών
Εµπορικές Διαδικασίες
Πωλήσεις & Παραγγελιοληψία
Διαχείριση Λιανικής – Retail, POS & Retail Systems
Αγορές & Παραγγελιοδοσία
Μέσα, Γεωγραφικά Σηµεία
Παρακολούθηση Εργαζοµένων
Loyalty Schemes
Touch Screen Retail
Παραγωγή
Παραγωγή
Εσωλογιστική / Βιοµηχανική Κοστολόγηση

Χρηµατοοικονοµικά
Εισπράξεις - Πληρωµές
Αξιόγραφα – Χαρτοφυλάκια - Cash Flow
Πιστωτικές Κάρτες, Παρακολούθηση Ταµείων
Χρηµατικοί & Τραπεζικοί Λογαριασµοί
Αντιστοιχήσεις – Open item
Ειδικές Συναλλαγές & Χρεοπιστώσεις
Συµψηφισµοί Συναλλασσοµένων
Λογιστική
Γενική Λογιστική
Αναλυτική Λογιστική
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Έσοδα - Έξοδα
Πάγια
Άνθρωποι & Μισθοδοσία
Μισθοδοσία απεριόριστων εργαζόµενων
Operations & CRM
CRM - Sales & Marketing
Υποκαταστήµατα / Sites
Business Units
Έργα
Εγκαταστάσεις - Συµβάσεις
Διαχείριση Εγκρίσεων

Διεθνείς συναλλαγές
Ξένο Νόµισµα
Κοστολόγηση Εισαγωγών – Εξαγωγών
Advanced Business Control
Τιµολογιακές Πολιτικές Πωλήσεων & Αγορών
Πιστωτικές Πολιτικές - Credit Control
Διακανονισµοί & Δόσεις
Factoring
Προϋπολογισµοί
Activity Based Costing
Soft1 Reporting / BI Tools
Πλήρη οριζόµενα Ευρετήρια
Ελεύθερα Πεδία και Αθροιστές
Σχεδιασµός Οθονών, Alert System, Merging
Eπισυναπτόµενα Ηλεκτρονικά Αρχεία (Έγγραφα)
QlikView Run Time
Soft1 Customization Tools
International Editions
Multilingual: Αγγλική γλώσσα
Ενότητα βασικής σύνθεσης Soft1 300
Ενότητα προαιρετική στο Soft1 300
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Business Software

300

H Soft One Technologies ιδρύθηκε το 2002 και δραστηριοποιείται
στην ανάπτυξη και διάθεση πρωτοποριακών προϊόντων και
υπηρεσιών business software.
Επιδίωξή της είναι να προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις
για τη µηχανογράφηση επιχειρήσεων που να ικανοποιούν
κάθε απαίτηση λειτουργίας, να δηµιουργούν ανταγωνιστικά
πλεονεκτήµατα και να συνδράµουν ουσιαστικά στην ανάπτυξή
τους στο σύγχρονο, σύνθετο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Οι άνθρωποι της SoftOne, καταξιωµένα στελέχη στο χώρο
της πληροφορικής µε µακρόχρονη εµπειρία και εξειδικευµένη
τεχνογνωσία, διαρκώς εξελίσσουν τα προϊόντα Soft1 για να
είναι πάντα σύγχρονα και να ξεχωρίζουν για την καινοτοµία,
την πληρότητα και την αποτελεσµατικότητά τους.
Στη SoftOne πιστεύουµε ότι η µηχανογράφηση µπορεί να γίνει
σύµµαχος αλλά και εµπνευστής της επιχειρηµατικής δράσης!
Ένα παράδειγµα;
Το λογισµικό Soft1 300. Ανακαλύψτε την αξία του!

ΑΘΗΝΑ: Ακτή Ποσειδώνος 6, 176 74 Καλλιθέα Αττικής, Τ: +30 211 10 22222, F: +30 210 9484094
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ι. Τσαλουχίδη 4, 542 48 Θεσσαλονίκη, Τ: +30 2310 334644, F: +30 2310 334639
e: info@softone.gr, www.softone.gr

Ευελιξία
Καινοτοµία
Αποτέλεσµα

