Powersoft Computer Solutions Ltd
Ιστορικό της Εταιρείας
Η “Powersoft Computer Solutions Ltd” από το 1993 λειτουργεί στην Κυπριακή αγορά, στο χώρο της
πληροφορικής, µε αντικείµενο την παραγωγή και διάθεση λογισµικών εφαρµογών, συνοδευόµενων
µε την ανάλογη εκπαίδευση και ταυτόχρονα την παροχή της αναγκαίας τεχνικής υποστήριξης.
Από τις 25 Νοεµβρίου 1999, γίνεται η πρώτη και µοναδική εταιρεία στην Κύπρο που κερδίζει την
πιστοποίηση TickIT η οποία αποτελεί εξειδίκευση του ISO 9001 για εταιρείες Πληροφορικής και θέτει
διεθνώς συγκεκριµένες και αυστηρές προδιαγραφές για τις διαδικασίες παραγωγής Software.
Το ψηλό επίπεδο που χρησιµοποιείται στην επιλογή προσωπικού της Εταιρείας, µαζί µε τα πολλά
χρόνια πείρας στο τοµέα πληροφορικής και υπηρεσιών, το καθιστούν µοναδικά ικανό να προσφέρει
ανεκτίµητες συµβουλές στην επιλογή και χρήση των κατάλληλων λογισµικών συστηµάτων και
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Η Powersoft ενισχύει τις επιχειρήσεις πελάτες της, να επιτύχουν τους σκοπούς και στόχους τους µέσω
προσεκτικού και επίµονου προγραµµατισµού και αξιόπιστων εφαρµογών. Κατανοεί το πόσο σηµαντική
είναι η συστηµατική και επαρκής πληροφόρηση στα όργανα διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας ενός
οργανισµού από ένα αυτοµατοποιηµένο σύστηµα.
Σήµερα το πελατολόγιο της Powersoft, αριθµεί µε πέραν των 1000 ενεργών πελατών, αποτελούµενο
από ελεύθερους επαγγελµατίες µέχρι µεγάλους τραπεζικούς οργανισµούς και το φάσµα των
εφαρµογών που τους προσφέρεται αποτελείται από πλειάδα εφαρµογών που απευθύνονται σε
πολλαπλές επιχειρησιακές ανάγκες.
Στόχος της εταιρείας είναι η οµαδική προσέγγιση στην συνεργασία µε τους πελάτες της για την µέγιστη
δυνατή ενίσχυση των πελατών της µε τελευταίας τεχνολογίας επιχειρησιακά προγράµµατα και λύσεις.

∆ραστηριότητες
Οι κύριες δραστηριότητες της Powersoft είναι:
1. Σχεδιασµός και ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας τυποποιηµένων εφαρµογών σε εύχρηστο και φιλικό
περιβάλλον προς τον χρήστη µε δυνατότητες αναβάθµισης αναλόγως των ραγδαίων εξελίξεων
στην πληροφορική χωρίς να επηρεάζεται η αρχική δοµή και τα αρχεία (Databases) των
εφαρµογών.
2. Σχεδιασµός και ανάπτυξη εφαρµογών βάσει συγκεκριµένων προδιαγραφών, για οργανισµούς και
εταιρείες µε εξειδικευµένες ανάγκες (Ιδιωτικές και ∆ηµόσιες εταιρείες, Κυβερνητικούς και
Ηµικρατικούς Οργανισµούς, Τράπεζες, Συνεργατικά, κ.α.).
3. Υποβολή, διεκδίκηση και υλοποίηση καινοτόµων ερευνητικών προγραµµάτων,
χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και από το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας.

που

Η Powersoft µε τα χρόνια εµπειρίας έχει συσσωρεύσει εξαιρετικές ικανότητες και εµπειρίες σε λύσεις
τεχνολογίας, και αυτές τις λύσεις τις παρέχει σε εταιρείες που έχουν σαν όραµα την γρήγορη ανέλιξη
και πλήρη ανάπτυξη των εργασιών τους.

Κανάρη 8 & Προδρόµου, Ταχ. Κιβώτιο 27075
1641 Έγκωµη, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22 410.000
Φαξ: +357 22 677.722
e-mail: info@powersoft.com.cy
Ηλ. ∆ιεύθυνση: www.powersoft.com.cy

Εµείς στην Powersoft
9 Κτίζουµε και επενδύουµε σε µακροχρόνιες σχέσεις µε τους πελάτες µας, ενεργώντας µέσα σε
πνεύµα οµαδικότητας και συνεργασίας.
9 ∆ηµιουργούµε έξυπνους οργανισµούς οι οποίοι µπορούν να συναγωνίζονται µε ευκινησία
αποτελεσµατικότητα στον σηµερινό ρευστό επιχειρηµατικό κόσµο.

και

9 Έχουµε ως πρωταρχικό µας στόχο τη σε βάθος ανάλυση και κατανόηση των εργασιών των
πελατών µας, και των καθηµερινών τους αναγκών και προβληµάτων, ώστε να τα προβλέπουµε και
να τα λύνουµε αποτελεσµατικά.
9 Μετατρέπουµε πληθώρα δεδοµένων σε κατανοητά αποτελέσµατα τα οποία καθοδηγούν τους
πελάτες µας,` χρησιµοποιώντας τα σαν γνώµονα για τη λήψη σηµαντικών αποφάσεων, για
ανάλυση και επιµόρφωση.
9 ∆ιατηρούµε παραδειγµατικά τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα σε ποιότητα, εξυπηρέτηση, εντιµότητα
και επικοινωνία και τα εφαρµόζουµε αφειδώς σε όλες τις σχέσεις µας, µε πελάτες, προµηθευτές και
συνεργάτες µας.
9 Παραµένουµε σταθεροί στις αρχές µας, στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που
προσφέρουµε και στην ορθή εξυπηρέτηση των πελατών µας χωρίς συµβιβασµούς και κατανοώντας
ότι η επιτυχία του αύριο εξαρτάται από την εργασία που επιτελείται σήµερα.

∆ιάκριση ISO 9001 και TickIT
Η Εταιρεία µας µε τις συνεχείς προσπάθειες για αναβάθµιση και ανάπτυξη των υπηρεσιών της για το
καλώς νοούµενο συµφέρον των πελατών της, απέκτησε το πιστοποιητικό ISO 9001 και το TickIT.
Το TickIT είναι ένα πρόγραµµα πιστοποίησης το οποίο είναι επέκταση του ISO 9001 µε εξειδίκευση
στον τοµέα της Πληροφορικής. Σκοπός του TickIT είναι η προώθηση ποιοτικής ανάπτυξης,
αναβάθµισης και συντήρησης λογισµικών προγραµµάτων και εφαρµογών.
Πρέπει να αναφερθεί ότι σύµφωνα µε το TickIT, το οποίο έχει έδρα το British Standards Institute στο
Λονδίνο, υπάρχουν σήµερα διεθνώς περίπου 1500 πιστοποιηµένες εταιρείες µε ISO 9001 / TickIT, σε
περισσότερες από 120 χώρες, και είµαστε περήφανοι για το γεγονός ότι η δική µας εταιρεία είναι η
ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.
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Μεθοδολογία Ανάπτυξης Λογισµικών
¾ RAM ( Rapid Analysis Method )
Η ανάλυση είναι πολύ σηµαντική φάση στην όλη διαδικασία ανάπτυξης ενός προγράµµατος. Τυχόν
λάθη µπορεί να στοιχίσουν ακριβά όταν αρχίσει η ανάπτυξη αυτή. Έχοντας αποκτήσει την πείρα του
παρελθόντος στην εκτέλεση αναλύσεων για αριθµό οργανισµών και εφαρµογών, γνωρίζουµε τί να
ζητήσουµε, ποιο να ρωτήσουµε, και πως να το ρωτήσουµε, για να πάρουµε την πληροφορία που
χρειαζόµαστε επαρκώς και άµεσα. Αναπτύσσουµε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µια σειρά οθόνων και
αναφορών οι οποίες παρέχουν λεπτοµερώς την προτεινόµενη λειτουργία µιας εφαρµογής, ούτως ώστε
να πάρουµε τα δικά σας σχόλια ολοκληρωµένα πριν αρχίσει ο προγραµµατισµός.
¾ RAD ( Rapid Application Development )
Με την χρήση προσχεδιασµένης βάσης και άλλων εργαλείων, η Powersoft είναι σε θέση να µειώσει τον
χρόνο ανάπτυξης µιας νέας εφαρµογής, γιατί πολλές από τις λειτουργικές ενότητες τις οποίες
χρειάζεται η εφαρµογή είναι ήδη δηµιουργηµένες. Πολλές φορές µπορούµε να κάνουµε αλλαγές στις
ιδιότητες κάποιας υπάρχουσας ενότητας και να την έχουµε έτοιµη να χρησιµοποιηθεί σε µια καινούργια
εφαρµογή σε λίγα µόνο λεπτά.
Αυτή είναι η ευκολία που προσφέρει η µεθοδολογία του αντικειµενοστραφούς Προγραµµατισµού που η
Powersoft το χρησιµοποιεί ευρέως. Επίσης, η πολύχρονη πείρα µας στην ανάπτυξη προγραµµάτων
έχει οδηγήσει στην δηµιουργία µεγάλης συλλογής ενοτήτων, βάσεων και εργαλείων που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν.
¾ Document-AS-YOU-GO
Σηµαντική προϋπόθεση της δηµιουργίας ενός λογισµικού συστήµατος είναι η διασφάλιση της
τεκµηρίωσης και η ανάπτυξη της εφαρµογής που πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα από τον
προγραµµατιστή. Με την τεκµηρίωση η οποία απαιτεί µόνο λίγα λεπτά, χωρίς να επιβαρύνεται ο
χρόνος ανάπτυξης του λογισµικού, επιτυγχάνουµε µελλοντική εξοικονόµηση πολύτιµου χρόνου κατά τη
φάση συντήρησης του συστήµατος.
Έχουµε θέσει αυστηρές αρχές στην ονοµατολογία και κανόνες κωδικοποίησης, έτσι ώστε ένας
προγραµµατιστής να µπορεί σχεδόν πάντα να καταλαβαίνει τον πηγαίο κώδικα που έγραψε κάποιος
άλλος προγραµµατιστής.

Ανάπτυξη / Σχεδιασµός Λογισµικών
Τα συστήµατα της εταιρείας είναι σχεδιασµένα µε τρόπο που να διασφαλίζουν ότι:
9 Τα προϊόντα της εταιρείας καλύπτουν ή ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών της.
9 Μεγαλύτερη έµφαση δίνεται στην πρόληψη τυχόν προβληµάτων παρά στην ανακάλυψη τους.
9 Τα αίτια των προβληµάτων ανευρίσκονται και γίνονται αποτελεσµατικές διορθώσεις.
9 Οι εισηγήσεις των χρηστών των προγραµµάτων αξιολογούνται και χρησιµοποιούνται στην
διαδικασία σχεδιασµού του προϊόντος.
9 Τα προϊόντα και η πορεία σχεδιασµού συστηµατικά βελτιώνονται και αναβαθµίζονται.
Η διεύθυνση της εταιρείας έχει δεσµευτεί πάνω από όλα στον ποιοτικό σχεδιασµό και ανάπτυξη των
συστηµάτων της και για το λόγο αυτό, για την δηµιουργία κάθε νέου προϊόντος ακολουθούνται οι πιο
κάτω διαδικασίες:
9 Ετοιµασία ποιοτικού σχεδιασµού.
9 Καθιέρωσης διαδικασιών και επιλογής εργαλείων και επιδεξιοτήτων τα οποία χρειάζονται για να
γίνει κατορθωτό το επίπεδο επιθυµητής ποιότητας.
9 ∆ιασφάλισης της αρµονίας και συµβατότητας των λειτουργιών και ενοτήτων του προϊόντος, των
διαδικασιών ελέγχου και επιθεώρησης, καθώς επίσης και την τήρηση των αναγκαίων έγγραφων
αρχείων.
9 Συνεχούς ανανέωσης του ελέγχου ποιότητας και τεχνικής, µε την συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας.
9 Αναγνώριση επαλήθευσης επιλεγµένων φάσεων υλοποίησης, που να φτάνουν τις προσδοκίες του
προϊόντος.
9 Πρότυπα αποδοχής για όλα τα χαρακτηριστικά και απαιτήσεις, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων των
στοιχειών που εµπεριέχουν υποκειµενικότητα.
9 Καθιέρωση και ετοιµασία αρχείων ποιότητας.
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Προϊόντα της Εταιρείας
PowerPro ERP©
Είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Σχεδιασµού Επιχειρηµατικών Πόρων (ERP). Υπάρχουν οι
έτοιµες εξειδικευµένες λύσεις, όπως για εταιρείες Ανταλλακτικών, Ειδών Υγιεινής, Φαρµακείων,
Υπεραγορών / Περιπτέρων, Ανθοπωλείων, κλπ. Επιπρόσθετα υπάρχουν απεριόριστες
δυνατότητες παραµετροποίησης ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε εταιρείας.
Το PowerPro ERP περιλαµβάνει µεταξύ άλλων, Λογιστικό (Accounting), Έλεγχο Αποθεµάτων
(Stock Control), Πρόγραµµα ταµείου (POS), Λογισµικό Επιβράβευσης Πελατών (Loyalty),ASR.
¾ PowerPro Stock Control: Τελευταίας γενιάς λογισµικό. Εύχρηστο εµπορικό σύστηµα
διαχείρισης προσφοράς / παράδοσης που παρέχει αλυσιδωτά όλες τις πληροφορίες ανά
προϊόν από την παραγγελία µέχρι και την πώληση. Με εξειδικευµένες εφαρµογές στο
χρώµα/µέγεθος και για οποιαδήποτε µορφή εργασιών µιας εταιρείας. Με ενότητες
κοστολόγησης, αγορών και φορτωτικών για προµηθευτές, καθώς και ενότητες για
προσφορές, κρατήσεις και φορτωτικές για πελάτες, µεταξύ άλλων.
¾ PowerPro Accounting System: Λογιστικό πρόγραµµα εύκολο στη χρήση και πολύ
αξιόπιστο. Το πρόγραµµα αυτό είναι ένα περιεκτικό λογιστικό πακέτο που παρέχει πλήρη
οικονοµικά στοιχεία στην διεύθυνση κάθε επιχείρησης και αποτελείται από ένα αριθµό
ολοκληρωµένων module. Γενικό καθολικό, χρεώστες, πιστωτές, πληροφόρηση διεύθυνσης
και έλεγχος προϋπολογισµών.
¾ PowerPro POS: Αδιαµφισβήτητος ηγέτης στο χώρο των λιανικών καταστηµάτων στην
Κύπρο. Εύχρηστο πρόγραµµα ταµείου (POS System), άµεσα συνδεδεµένο µε το PowerPro
ERP µε δυνατότητα µεγάλου αριθµού χρηστών και πολλών παραρτηµάτων. Μερικά από τα
δυνατά χαρακτηριστικά του PowerPOS είναι η διαχείριση καταστηµάτων δικαιόχρησης
(Franchise), η διαχείριση χρώµατος / µεγέθους / αύξοντος αριθµού (serial number) και η
διαχείριση ηµεροµηνίας λήξης.
¾ PowerPro Loyalty: Εύχρηστο πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών, συνδεδεµένο µε το
PowerPro ERP. Η χρήση συστήµατος επιβράβευσης πελατών, στοχεύει στην αύξηση της
συχνότητας επισκέψεων των πελατών που οδηγεί σε αύξηση πωλήσεων. Το σύστηµα
επιτρέπει την καταγραφή προσωπικών στοιχείων των πελατών καθώς και κάποιες
καταναλωτικές συνήθειες µε σκοπό την επικοινωνία νέων προϊόντων και προσφορών. Οι
βαθµοί που προσφέρονται µε κάθε συναλλαγή παρουσιάζονται επίσης στην ταµειακή
απόδειξη. Οι βαθµοί που εξαργυρώνονται αφαιρούνται αυτόµατα από τους βαθµούς
επιβράβευσης του πελάτη.
¾ PowePro ASR (Automatic Stock Replacement) Με δεδοµένα τις καθηµερινές πωλήσεις
και το «minimum stock» που πρέπει να έχει το κατάστηµα, συµπληρώνεται αυτόµατα το
απόθεµα του καταστήµατος από την αποθήκη
¾ PowerPro Transfers
Με τα ενηµερωµένα αρχεία παρέχεται πλήρη ενηµέρωση για οποιαδήποτε µετακίνηση του
stock από κατάστηµα σε κατάστηµα ή από αποθήκη σε αποθήκη.
Επιπρόσθετα, είναι διαθέσιµα όλα τα απαραίτητα υποσυστήµατα που απαιτούνται για ένα
ολοκληρωµένο σύστηµα ERP (ολόκληρη η σειρά υποσυστηµάτων που χρειάζονται οι
επιχειρήσεις, οποιασδήποτε µορφής εργασίας και εάν εκτελούν). Μερικά από αυτά είναι,
Παραγγελίες, Κοστολόγηση, Προσφορές, Κρατήσεις, Αποδείξεις Παράδοσης, Τύπωµα
γραµµατοσειρών.
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Powersoft365 Accounting
Το Powersoft365 Accounting από τη Cyta είναι ένα λογιστικό πρόγραµµα το οποίο βασίζεται
στη φιλοσοφία SaaS (Software as a Service). Προσαρµόζεται άµεσα στις επιχειρήσεις, παρέχει
γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε επιχειρησιακά στοιχεία της εταιρείας και δίνει τα εργαλεία τα
οποία µετατρέπονται σε πρακτικές πληροφορίες οι οποίες χρησιµοποιούνται για να
λαµβάνονται σηµαντικές επιχειρησιακές αποφάσεις, σε οποιοδήποτε σηµείο και αν βρίσκεστε.
Μηδενικό αρχικό κόστος απόκτησης, Μηδενικό κόστος συντήρησης, Μηδενικό κόστος
εγκατάστασης, Μηδενικό κόστος αναβάθµισης,

PocketPro Mobile Solutions©
Εφαρµογή φορητής λήψης παραγγελιών, απογραφής προϊόντων, τιµολόγησης, αλλαγής
τιµών, καταγραφής αποθεµάτων, αλλά και µίας σειράς τελευταίας γενιάς κινητών εφαρµογών
για Προσωπικούς Ψηφιακούς Βοηθούς (PDA), Tablet PCs, Laptops, Hand Held Terminals.
Μια επιχείρηση επιτυγχάνει µε την εφαρµογή αυτή αποτελεσµατικότερες πωλήσεις, µείωση
του λειτουργικού κόστους, ελαχιστοποίηση των λαθών και καλύτερη διαχείριση αποθεµάτων.
Τα κύρια υποσυστήµατα του PocketPro είναι το Warehouse, Ex-Van Sales και Mobile POS.
¾ PocketPro Warehouse: Επιταχύνει την καταγραφή αποθεµάτων και µειώνει τα λάθη.
Βοηθά στον εντοπισµό και διευθέτηση διαφορών στα αποθέµατα, στον εντοπισµό µη
εγκεκριµένων αλλαγών στις διαδικασίες και καθυστερήσεις στις παραλαβές. Οι κύριες
λειτουργίες που προσφέρει το PocketPro Warehouse είναι, καταγραφή και έλεγχος
αποθεµάτων (Stock Taking and Stock Checking), µεταφορά αποθεµάτων (Stock
Transfers), αλλαγές τιµών (Price Changes), προεπιλογή αποθεµάτων (Stock Picking),
παραγγελίες πωλήσεων (Sales Orders) και δελτία παράδοσης (Way Bills), παραγγελίες και
επιστροφές αγορών (Purchase Orders and Returns) και παραγγελίες παραλαβής
(Purchases Received), χοντρικές πωλήσεις. Το PocketPro Warehourse είναι κατάλληλο για
Φαρµακεία και Νοσοκοµεία αφού υπάρχει η υποστήριξη για αριθµό παρτίδας (Lot Number)
και για ηµεροµηνίας λήξης (Expiration Dates).
¾ PocketPro Ex-Van Sales: To Ex-Van Sales module λειτουργεί σαν ένα επιπρόσθετο
κινητό σηµείο πωλήσεων µε τα αποθέµατα να µεταφέρονται στο συγκεκριµένο σηµείο. Ο
πωλητής στο VAN έχει στη διάθεση του λεπτοµέρειες διαδροµών και πελατών,
τιµοκατάλογο και αποθέµατα για κάθε πελάτη, καθώς και ειδικές προσφορές. Οι κύριες
λειτουργίες της εφαρµογής Ex-Van Sales, είναι Παραγγελίες Πωλήσεων (Sales Orders),
Τιµολογήσεις (Invoicing), επιστροφή πωλήσεων (Sales Returns).
¾ PocketPro Mobile POS: Μεταφέρει την δύναµη και λειτουργία ενός συµβατικού σηµείου
πώλησης σε µια φορητή συσκευή (Handheld Device). Επιτρέπει την εξυπηρέτηση πελατών
οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Σε ώρες αιχµής επιτρέπει την εύκολη αύξηση του αριθµού
των ταµείων µε ικανότητα σάρωσης προϊόντων, τύπωσης τιµολογίων και είσπραξης,
µειώνοντας τις ουρές αναµονής.
Το PocketPro µπορεί να συνδεθεί µε το PowerERP.
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Quality & Management System©
Η εφαρµογή αυτή βοηθά τις επιχειρήσεις να ελέγξουν και να βελτιστοποιήσουν τις καθηµερινές
εργασίες όπως και να οργανώσουν καλύτερα όλες τις εσωτερικές διαδικασίες. Μεταξύ άλλων,
επιτυγχάνεται η βελτίωση των πελατειακών σχέσεων και η γρήγορη και εύκολη
παρακολούθηση ολόκληρου του φάσµατος διαδικασιών της επιχείρησης όπως και του
προσωπικού.
Τα κύρια υποσυστήµατα του QMS είναι:
¾ Personnel System: ∆ιαχειρίζεται όλα τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων µιας
εταιρείας όπως: άδειες διακοπών και άδειες ασθενείας, ιστορικό εκπαίδευσης/ µισθού/
µπόνους κλπ. Επίσης προσφέρει ποικίλες αναφορές.
¾ Time & Attendance: Καταγράφει την ώρα εισόδου και εξόδου των υπαλλήλων και παρέχει
πολλές εκθέσεις σχετικές µε τα ωράρια, υπερωρίες κλπ. Επίσης, παρέχει σύνδεση µε
διάφορα Payroll προγράµµατα της αγοράς. Η καταχώρηση της ώρας µπορεί να γίνει µε
πληκτρολόγηση κωδικού, µε χρήση κάρτας εισόδου, ή µε αναγνώστη δακτυλικών
αποτυπωµάτων.
¾ Call Manager: Εύχρηστο σύστηµα εισερχοµένων και εξερχοµένων τηλεφωνηµάτων µε
ικανότητα πολλαπλών εκθέσεων. Το σύστηµα συνδέεται µε το τηλεφωνικό σύστηµα της
εταιρείας. Παρέχει εκθέσεις µε πολλαπλές παραµέτρους, όπως αριθµό τηλεφωνηµάτων και
συνολική διάρκεια τηλεφωνηµάτων, ανά υπάλληλο, ανά τµήµα, ανά πελάτη ή ανά
εσωτερικό αριθµό.
¾ Request/Pending Jobs: ∆ιαχειρίζεται αναθέσεις εργασιών, εσωτερικής ή εξωτερικής
προέλευσης, µε καθορισµό προτεραιότητας, ηµεροµηνία λήξης και διεκπεραίωσης. Παρέχει
επίσης πολλαπλές αναφορές µε πολλαπλές παραµέτρους.
¾ Debtors Collecting System: ∆ιαχείριση των οφειλετών µιας εταιρείας, παρακολούθηση
των οφειλών και των εισπράξεων και διατήρηση λεπτοµερούς ιστορικού των επαφών που
έχουν γίνει µε τους πελάτες µέσο του υποσυστήµατος οµαδικής ενηµέρωσης (Bulk
Communication), που παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλής επικοινωνίας µε τους χρεώστες
µέσο φαξ, γραπτών µηνυµάτων (SMS), ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) ή/και
επιστολής.
¾ Prospected Customers: Καταχωρεί όλες τις πληροφορίες για προσδοκώµενους πελάτες·
τα προσωπικά στοιχεία, τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν και τις προσφορές που τους
έχουν γίνει. Σε συνεργασία µε το υποσύστηµα οµαδικής ενηµέρωσης (Bulk
Communication), παρέχεται η δυνατότητα πολλαπλής επικοινωνίας µε τους πελάτες µέσο
φαξ, γραπτών µηνυµάτων (SMS), ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) ή/και επιστολής.
¾ Help Desk/Ticketing: Τα εισερχόµενα τηλεφωνήµατα καταγράφονται στο σύστηµα και
ανατίθενται σε τµήµα η υπάλληλο για περαιτέρω χειρισµό. Ο υπάλληλος, µε σειρά
προτεραιότητας , απαντά και χειρίζεται το τηλεφωνήµατα. Ολοκληρώνοντας την κλήση, ο
υπάλληλος µπορεί να καταχωρήσει στο σύστηµα σχόλια. Το σύστηµα µπορεί να εκδώσει
αναφορές όπως, µεταξύ άλλων, ιστορικό µε όλα τα τηλεφωνήµατα από τον πελάτη, µε την
διάρκεια χρόνου από την ώρα καταχώρησης έως την ώρα απάντησης των
τηλεφωνηµάτων.
¾ Services: Επιτρέπει την καταχώρηση επισκέψεων για υπηρεσίες µε πλήρη περιγραφή της
επισκέψεις και υπηρεσίας, µε χρονοδιάγραµµα παραλαβής και ολοκλήρωσης, µε αναφορά
για τα κόστη υπηρεσιών, ως επίσης και πλήρες ιστορικό.
¾ Return Merchandize Authorization (RMA): Παρέχει γρήγορη ανεύρεση προϊόντος µε
αύξων αριθµό (serial number) και γραµµικό κώδικα (barcode). Παρέχει ολοκληρωµένη
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αναφορά του προβλήµατος, χρονοδιάγραµµα επιδιόρθωσης, παράδοσης, αναφορά για τα
κόστη υπηρεσιών επιδιόρθωσης και ανταλλακτικών, ως επίσης και πλήρες ιστορικό.
¾ Maintenance: Ελέγχει όλα τα συµβόλαια συντήρησης που γίνονται µετά απο την πώληση
και δίνεται ενηµέρωση για όλα όσα έχουν λήξει. Αποστέλλει αυτόµατη προσφορά
τιµολογίου στους πελάτες.
¾ Bulk Communication: Παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλής επικοινωνίας µε τους πελάτες,
προµηθευτές και προσδοκώµενους πελάτες µέσο φαξ, γραπτών µηνυµάτων (SMS),
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) ή/και επιστολής.

Members©
Εξειδικευµένη εφαρµογή για επιχειρήσεις και συνδέσµους που διαχειρίζονται µέλη. Παρέχει
προσωπικές πληροφορίες, πρόγραµµα εκπαίδευσης, έλεγχο εισόδου και εξόδου µελών,
συνδροµές, οικονοµικές συναλλαγές, εκτυπώσεις καρτών µελών κλπ.
Εφαρµογή εξειδικευµένη και προσαρµοσµένη για Γυµναστήρια, Spas, Κοµµωτήρια, Αθλητικά
Κέντρα, Συνδέσµους, Περιοδικά κλπ.

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα:
Η PowerSoft συµµετέχει µε επιτυχία στα ακόλουθα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα:
• EUNEA\1204\11e-Powercard (EUREKA) – Ένα πρωτοποριακό πρόγραµµα για την
δηµιουργία και χρήση πιστωτικής κάρτας «e-PowerCard» στα σχολικά κυλικεία, για την
καταπολέµηση της παιδικής παχυσαρκίας και για να βοηθήσει τα παιδιά στο να
αποκτήσουν πιο υγιεινές αγοραστικές συνήθειες. Η Πρόταση έχει επιχορηγηθεί από το
Ινστιτούτο Προώθησης Έρευνας και έχει επιλεγεί και συµπεριληφθεί από τον οργανισµό
EUREKA στα επιτυχηµένα προγράµµατα. http://www.eureka.be/files/:6939576.
• ΑΚΓΕΝ/0506k-index – ∆ιατροφικοί δείκτες για τη δίαιτα παιδιών και τον κίνδυνο
παχυσαρκίας, καθώς επίσης και άλλων µεταβολικών ασθενειών στα παιδιά.
• ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕ∆/0308/35 – Το e-KINDEX είναι ένα εργαλείο που αποτιµά την ποιότητα
της διατροφής παιδιών και εφήβων σε σχέση µε την πιθανότητα ανάπτυξης παχυσαρκίας.
• CORNET/2007/01EXTRA – Η µεταφορά εµπειριών και διαχείριση γνώσης σε
µικροµεσαίες εταιρείες που αναπτύσσουν και διανέµουν λογιστικά προγράµµατα και
προϊόντα.
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΕΦΑΡΜ/Ο308/67 – Το Quality & Management System είναι ένα
ευρωπαϊκό πρόγραµµα της δέσµης προγραµµάτων « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτοµία στις Επιχειρήσεις » του Ινστιτούτου Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ). Το
πρόγραµµα είναι η « Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρµας ποιότητας και διαχείρισης » και
βοηθά τις επιχειρήσεις να ελέγξουν και να βελτιστοποιήσουν τις καθηµερινές εργασίες
όπως και να οργανώσουν καλύτερα όλες τις εσωτερικές διαδικασίες..
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