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BUSINESS  INNOVATION  TECHNOLOGY



Ιδανική εμπορική εφαρμογή για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
που αφουγκράζονται την αγορά και δρουν ως μεγάλες εταιρίες, 
εκμεταλλευόμενες την τεχνολογία προς όφελος τους.

Διαχειριστείτε πελάτες και προμηθευτές μέσω του κυκλώματος 
πωλήσεων και αγορών. 

Αποκτήστε πρόσβαση στα προϊόντα και στην αποθήκη διευκολύνοντας 
την οργάνωση και τιμολόγηση των παραγγελιών σας. Reporting, 
απογραφές, ενημέρωση τιμών και λοιπές εργασίες ξεκαθαρίζουν την 
στρατηγική της επιχείρησης σας και καθορίζουν τις αποφάσεις που 
καλείστε να πάρετε για την πρόοδο και την εξέλιξη της.

Προγραμματίστε τις συναντήσεις σας, προετοιμαστείτε για τα σημαντικά 
γεγονότα και οργανώστε τις καμπάνιες προβολής σε υποψήφιους 
πελάτες με την αποτελεσματικότητα που χρειάζεται η επιχείρηση σας.

Ο εκσυχρονισμός της επιχειρησής σου περνάει 
μέσα από ένα απλό, εύχρηστο και σύγχρονο 
περιβάλλον

H νέα εμπορική εφαρμογή 
της Epsilon Νet υποστηρίζει 
τις λειτουργίες μικρών και 
μικρομεσαίων εταιριών με χαμηλό 
κόστος, γρήγορη εγκατάσταση 
και ευκολία στη χρήση.



ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Εύχρηστο, φιλικό και απλοποιημένο 

περιβάλλον, εξασφαλίζοντας ταχύτητα 
και ευκολία στη χρήση ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Ταχύτατη εκκίνηση της λειτουργίας 
της εφαρμογής, με δεδομένο ότι 

η εγκατάσταση της εφαρμογής είναι απλή και 
γρήγορη. Διαθέτει έτοιμη παραμετροποίηση 

με σκοπό την άμεση λειτουργία 
της εφαρμογής

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
Διαθέτει πληθώρα έτοιμων 

εκτυπώσεων για κάθε ενότητα 
της εφαρμογής, παρέχοντας άμεση 

και συνεχόμενη πληροφόρηση

ΕΞΥΠΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΦΟΡΜΩΝ

Έξυπνος σχεδιασμός φορμών, που 
εξασφαλίζουν ευκολία και ελαχιστοποίηση 

του χρόνου κατά διαδικασία της 
καταχώρισης και ενημέρωσης 

της εφαρμογής

Eπιλέξτε την υπηρεσία 
Cloud και µειώστε τα κόστη 
αρχικής εγκατάστασης και 
λειτουργίας των εφαρµογών
της πλατφόρµας PYLON

ΜΟΝΑΔΙΚΑ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πλήρες σύστημα ασφαλείας, με βάση τον 

αναλυτικό καθορισμό Δικαιωμάτων 
Πρόσβασης των χειριστών



ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΓΟΡΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ
• Εύκολος και γρήγορος τρόπος διαχείρισης παραστατικών που αφορούν πελάτες και 

προμηθευτές

• Πρόταση τιμών και εκπτώσεων με βάση το είδος και τον συναλλασσόμενο

• Έλεγχος υπολοίπου αποθεμάτων και ενημέρωση του χειριστή είτε με προειδοποίηση 
είτε με απαγόρευση

• Αυτοματοποίηση και αποφυγή επανακαταχωρήσεων παραστατικών, μέσω 
λειτουργιών, όπως Αντιγραφή παραστατικών, Μετασχηματισμούς, Συγκέντρωση 
παραστατικών

• Δημιουργία Εμπορικών παραστατικών μεταξύ των δύο κυκλωμάτων

• Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης του χρήστη, κατά την καταχώριση του 
παραστατικού, για οικονομικά στοιχεία ειδών και συναλλασσόμενων, τελευταίες 
τιμές πώλησης και αγοράς, κόστη πωλήσεων

• Διαχείριση των υπόλοιπων εγγραφών της επιχείρησης, όπως Είδη, Πελάτες, 
Προμηθευτές, Χρεώστες, Πιστωτές

• Υποστήριξη πολλαπλών τρόπων Πληρωμής, όπως Μετρητά, Πιστωτική κάρτα κ.λπ. 
Στα μετρητά υπολογίζονται και απεικονίζονται ρέστα

• Άμεση ενημέρωση για τη συνολική εικόνα επιχείρησης, ανοικτά υπόλοιπα για 
καθυστερήσεις πληρωμών, πελατών και προμηθευτών

CRM
• Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων που λειτουργεί συνδυαστικά με την υπόλοιπη 

εφαρμογή

• Διαχείριση Πόρων

• Παρακολούθηση σημαντικών ενεργειών, όπως οι επικοινωνίες και τα ραντεβού

ΠΛΟΥΣΙΕΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΕΙΔΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
• Εύκολη και γρήγορη καταχώριση ειδών

• Άμεση ενημέρωσή εγγραφών  

• Κατηγοριοποίηση των ειδών και υπηρεσιών με δυνατότητα επιλογής δεδομένων

• Επιλογή δεδομένων από εκτυπώσεις της εφαρμογής

• Άμεση απεικόνιση  Οικονομικών πληροφοριών (Υπόλοιπα, Τιμές, Πωλήσεις  Αγορές, 
Απογραφές)

• Άμεσοι οικονομικοί δείκτες, όπως Κυκλοφοριακή Ταχύτητα, Μικτά Κέρδη, Markup



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ
• Αναλυτική διαχείριση των Πελατών, Προμηθευτών, Χρεωστών, Πιστωτών σε σχέση 

με τα γενικά και οικονομικά τους στοιχεία

• Κατηγοριοποίηση των συναλλασσόμενων με βάση επιθυμητές πληροφορίες και 
εκμεταλλεύσιμες μέσω εκτυπώσεων 

• Λειτουργικότητα GeoData για γρήγορη και σωστή καταχώριση των γεωγραφικών 
στοιχείων του συναλλασσόμενου

• Άμεση και γρήγορη πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία του, όπως Απογραφές, 
Υπόλοιπα, Τζίρος, Δείκτες Μικτών κερδών

• Παρακολούθηση Πωλητών, Εισπρακτόρων και Αντιπροσώπων

Μεγαλώνοντας την επιχείρηση σας, έχετε την δυνατότητα να 
μεταφέρετε άμεσα τη διαχείριση της στο PYLON Commercial.
Το PYLON Commercial είναι η εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης 
που καλύπτει όλη τη γκάμα των εμπορικών επιχειρήσεων και 
προσαρμόζεται με ευελιξία σε κάθε εταιρικό μέγεθος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ
• Παρέχονται πλήθος έτοιμων εκτυπώσεων ανά ενότητα της εφαρμογής καλύπτοντας 

πλήρως τις απαιτήσεις πληροφόρησης της επιχείρησης

• Δυνατότητα υλοποίησης και σχεδίασης των δικών σας εκτυπώσεων με πολύ απλό 
και εύκολο τρόπο (Easy Report Generator)

• Δυνατότητα εξαγωγής σε όλους τους βασικούς τύπους του MS Office αρχείων

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Εργασίες Έναρξης Χρήσης, οι οποίες μεταφέρονται αυτόματα, μέσω κριτηρίων που 

καθορίζει ο χρήστης

• Ποσοτικά και αξιακά υπόλοιπα Ειδών και Υπόλοιπα Συναλλασσόμενων ως Απογραφές

• Εργασίες Φυσικής Απογραφής με δυνατότητα ελέγχου και διόρθωσης των Λογιστικών 
υπολοίπων ειδών βάσει των Πραγματικών υπολοίπων. Διόρθωση των υπολοίπων, είτε 
με την καταχώριση των ποσοτήτων καταμέτρησης είτε με την  εισαγωγή αρχείων Excel ή 
Text File

• Στις Εργασίες Μ.Υ.Φ. παρέχεται με ευκολία ο υπολογισμός των προς αποστολή στοιχείων 
στη ΓΓΠΣ, η επεξεργασία τους, καθώς και η εξαγωγή τους σε αρχείο τύπου xml

• Μαζική ενημέρωση τιμών πώλησης ποσοστιαία ή αξιακά καθώς επίσης και Markup των 
Ειδών της Αποθήκης. Επιλογή του τρόπου αλλαγής τιμών είτε από Τιμές Κτήσης είτε από 
τους Πίνακες Κοστολογίων είτε με οριζόμενο από τον χρήστη Markup

• Με τη Δημιουργία Αρχείων για Ενημέρωση προς Λογιστικές Εφαρμογές, δημιουργούνται 
– βάσει καθορισμένων από τον χρήστη κριτηρίων - αρχεία προκειμένου να ενημερωθούν 
εξωτερικές εφαρμογές Γενικής Λογιστικής ή Εσόδων-Εξόδων

• Διαχείριση παραστατικών εισπράξεων και πληρωμών της επιχείρησης και 
παρακολούθηση αξιογράφων

Μπες στον κόσμο που όλα τα μπορείς. Mάθε περισσότερα στο pylon.gr



Η Epsilon Net είναι η πιο αναγνωρισµένη 
και βραβευµένη εταιρεία της αγοράς 
πληροφορικής στον τοµέα υπηρεσιών 
υποστήριξης. 
Μια καταρτισμένη ομάδα Υποστήριξης και 
υπηρεσιών 100+ ατόμων, προσφέρουν καθημερινά 
λύσεις σε χιλιάδες επαγγελματίες με πολλά 
σύγχρονα εργαλεία εξυπηρέτησης που λειτουργούν 
συμπληρωματικά 24 ώρες το 24ωρο.

Τηλεφωνική υποστήριξη και με απομακρυσμένες 
συνδέσεις στον Η/Υ, καθημερινά 09:00-17:00 

(εκτός Σαβ/Κυρ).  Δυνατότητα επέκτασης του 
συμβολαίου σε 24 ώρες / 7 ημέρες την εβδομάδαΕξειδικευμένη υποστήριξη από 

το πιστοποιημένο δίκτυο συνεργατών 
της Epsilon Net

Σεμινάρια στα εκπαιδευτικά 
κέντρα της Epsilon Net σε 

Θεσσαλονίκη και Αθήνα, αλλά και 
απομακρυσμένα μέσω Internet

Πρόσβαση 24/7 σε σύγχρονη Online 
γνωσιακή βάση δεδομένων (Wiki)

Εκπαιδεύσεις μέσω 
πιστοποιημένου δικτύου 

συνεργατών της Epsilon Net

Αποστολή παρατηρήσεων / 
προτάσεων βελτίωσης 

μέσω Internet

Online chat με το 
εξειδικευμένο προσωπικό 

της Epsilon Net

H YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ 

EPSILON



OS

CPU

RAM

HDD 

Screen

Windows XP (SP3)

Pentium G

2 GB

2 GB

1152x864

Windows XP (SP3)

Pentium G

2 GB

1 GB

1152x864

Firebird 
Client/Server

SQL 
Client role

SQL
Server role ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Δημιουργήστε το τέλειο πακέτο με τα προϊόντα 
της σειράς PYLON

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Οι ανωτέρω προδιαγραφές αφορούν αποκλειστικά 
και μόνον τις ανάγκες λειτουργίας των εφαρμογών PYLON.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΕΣ

To PYLON Commercial συνδέεται ιδανικά με τις εφαρμογές 
PYLON CRM, PYLON Hospitality, PYLON Retail & PYLON Restaurant

Windows 7

Pentium G

3 GB

10 GB

1152x864
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Διακρίσεις & Πιστοποιήσεις
Mobile Excellence Awards 2016
2016: Βραβείο της κατηγορίας  Μοbile CRM Application για το 
έργο PYLON Mobile CRM
Best Work Places
2016: 3o καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στις μεγάλες 
επιχειρήσεις
2015: Βράβευση για το καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον 
στην Ελλάδα
Sales Excellence Award
2016: Gold Βραβείο στην κατηγορία «Επιτυχημένη εισαγω-
γή προϊόντος» 
2015: Βραβείο Αύξησης Πωλήσεων
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) 
2014: Βράβευση για Καινοτομία και Δημιουργική Επιχειρη-
ματικότητα
Βusiness I.T. Excellence Awards (BITE)
2015: Βραβεία στην κατηγορία Εισαγωγή Νέου Καινο-
τόµου Προϊόντος & στην κατηγορία Πακέτα Λογισµικού 
ERP / CRM / HR 
2015, 2014: Βραβείο στην κατηγορία “Εξειδικευµένες 
εφαρµογές στον κλάδο των Ξενοδοχείων”
2013: 1ο Bραβείο στην κατηγορία “Εξυπηρέτηση Πελατών”
2012: 1η Eταιρεία σε προϊόντα για Λογιστές - Φοροτεχνικούς

European business awards, Κατηγορία “Entrepreneur 
of the Year” 
2013/2014: Ruban D’Honneur
Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών
2014: 1o Bραβείο Εξυπηρέτησης πελατών On-Line
2012: Ομάδα της Χρονιάς, Κατηγορία “Front - Line Εξυπηρέ-
τηση”
Europe’s 500
Ένταξη της εταιρείας για τέσσερις συνεχείς χρονιές ανάμεσα 
στις “500 πιο δυναμικές εταιρείες της Ευρώπης”, σύμφωνα 
με τον ανεξάρτητο οργανισμό “Europe’s Jobs Creating 
Companies”.
Industrial Research and Innovation
2009, 2010, 2011: 1η Εταιρεία Software στην Ελλάδα, στις 
“1000 καλύτερες της Ευρώπης σε  Έρευνα και Ανάπτυξη” 
από το Ερευνητικό Κέντρο “Economics of Industrial Research 
& Innovation (IRI)” της Ε.E.
Ernst & Young, Entrepreneur Of The Year
2008: Βράβευση του Προέδρου της Epsilon Net κ. Ιωάννη 
Μίχου, ως “Καινοτόμος Επιχειρηματίας της Χρονιάς” από 
την Ernst & Young.
Microsoft GOLD PartnerISV/Software Solutions


