
Powersoft365 Stock Control / PΟS:
η τεχνολογία στην πιο απλή της μορφή

λύσεις τηλεπληροφορικής

Powersoft365 Stock Control / PΟS από τη Cyta: Η αξιόπιστη, εύχρηστη και τελευταίας 
τεχνολογίας λύση, για καλύτερη και αποδοτικότερη εμπορική διαχείριση της επιχείρησής σας, 
με μικρό μηνιαίο ενοίκιο και χωρίς την ανάγκη για εξειδικευμένες γνώσεις.

Η Cyta και η εταιρεία Powersoft σας προσφέρουν τη λύση Powersoft365 Stock Control / PΟS, 
ένα ολοκληρωμένο λογισμικό πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης, το οποίο παρέχεται υπό μορφή 
υπηρεσίας (Software as a Service) και προσφέρει:

• ολοκληρωμένη λογισμική εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης με υβριδικό σημείο πωλήσεως,
 για να μπορεί η εταιρεία να λειτουργεί και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο,
• μειωμένο λειτουργικό κόστος και μικρό συνολικό κόστος απόκτησης,
• αυξημένη απόδοση επένδυσης,
• γρήγορη και εύκολη πρόσβαση από όποιο σημείο και αν βρίσκεστε και
• ασφάλεια και αξιοπιστία σε ότι αφορά τη διαφύλαξη των στοιχείων και πληροφοριών σας.

Γίνετε συνδρομητές του Powersoft365 Stock Control / PΟS από τη Cyta και χρησιμοποιήστε 
τα εργαλεία που σας προσφέρει για εύκολη διαχείριση των αποθεμάτων και των πωλήσεων 
της επιχείρησής σας, καθώς επίσης και για λήψη σημαντικών επιχειρησιακών αποφάσεων, από 
οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκεστε.
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Xαρακτηριστικά:

Η λύση Powersoft365 Stock Control / PΟS από τη Cyta παρέχει στην εταιρεία σας τη 
δυνατότητα εύκολης διαχείρισης αποθεμάτων και πωλήσεων, καθώς επίσης και ουσιαστικές 
οικονομικές πληροφορίες, οι οποίες θα σας διευκολύνουν στη λήψη γρήγορων και ορθών 
στρατηγικών αποφάσεων. 
• User Friendly: Περιβάλλον φιλικό προς τον χρήστη, τεχνολογία μείωσης των κλικ, ψηφιακή 
 απεικόνιση λογαριασμών για ευκολία του χρήστη.
• Multilingual: Εύκολη επιλογή γλώσσας με το πάτημα ενός κουμπιού (Ελληνικά, Αγγλικά, 
 Ρωσικά).
• Sales/Purchases: Εύκολη ανεύρεση και τήρηση λογαριασμών πωλήσεων και αγορών και 
 εξειδικευμένη εφαρμογή εκτύπωσης λιστών αναφοράς (reports).
• Receivables/Payables: Εύκολη ανεύρεση και τήρηση λογαριασμών πωλήσεων και 
 αγορών, ανά προμηθευτή/πελάτη.
• Statement of accounts: Πλήρες ιστορικό πελάτη με ανάλυση πληρωμών, ανάλυση 
 χρεώσεων στο λογαριασμό ή αδελφικούς λογαριασμούς (franchise).
• Reports/Graphs: Εξειδικευμένες εφαρμογές λιστών αναφοράς και γραφικών 
 παραστάσεων ανά κατηγορία, πελάτη, προμηθευτή με δυνατότητα συγκρίσεων και  
 επιλογής περιόδων.
• Manages Postdated Checks: Εύκολη και γρήγορη διαχείριση μεταχρονολογημένων 
 επιταγών.
• Export of Data: Eξαγωγή των δεδομένων σε όλα τα γνωστά προγράμματα, όπως Excel, 
 Word, Acrobat κλπ.
• Stock Control: Εύκολη τήρηση αποθεμάτων, παραγγελιών και παραδόσεων.
• Pricing/Discounts/Special Offers:  Παραμετροποιήσιμη καρτέλα προϊόντων, με επιλογή 
 πολλαπλών τιμών και εύκολη μετάβαση σε εκπτώσεις και ειδικές προσφορές.

Πλεονεκτήματα:
 
Η λύση Powersoft365 Stock Control / POS από τη Cyta κάνει χρήση της τεχνολογίας 
cloud computing και προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
• εύκολο στη χρήση, με ειδικά διαμορφωμένο POS για γρήγορη εκμάθηση,
• υβριδικό σημείο πωλήσεων (Hybrid Cloud POS) για να μπορεί η εταιρεία να λειτουργεί,
 ακόμη και κατά τη διάρκεια διακοπής της σύνδεσης με το διαδίκτυο,
• μηδενικό αρχικό κόστος απόκτησης,
• μηδενικό κόστος συντήρησης,
• μηδενικό κόστος εγκατάστασης,
• μηδενικό κόστος αναβάθμισης,
• εύκολη πρόσβαση από όπου και αν βρίσκεστε και
• ταχύτερη και ακριβέστερη διαχείριση πωλήσεων, αποθεμάτων,  καταστάσεων και αναφορών  
 (sales/purchases, stock, statements, reports etc).

Δωρεάν online υποστήριξη και online εκπαίδευση.

Βασική προϋπόθεση για χρήση της υπηρεσίας είναι η ύπαρξη ευρυζωνικής διαδικτυακής σύνδεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης
Λύσεων Τηλεπληροφορικής της Cyta στον αριθμό 8000-HOST (8000-4678).

www.cyta.com.cy/sol


