Open Accounting

Η επιτυχία της εταιρείας
σας βρίσκεται σε
ΜΙΑ ΜΟΝΟ εφαρμογή!

ανταγωνιστικά πλεονεκτηματα
Το Open Accounting σας παρέχει τα εξής
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα:
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 1
Ολοκληρωμένη λογιστική διαχείριση
κάθε πτυχής της επιχειρηματικής σας
δραστηριότητας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 2
Λεπτομερής παρακολούθηση &
ενημέρωση κάθε οικονομικής
κίνησης & τιμολόγησης της
εταιρείας σας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 3
Ελάχιστες φόρμες εισαγωγής
στοιχείων (all-in-one), με
ταυτόχρονη ενημέρωση &
διασύνδεση των υποσυστημάτων
μεταξύ τους

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 4
Κάλυψη των επιχειρησιακών
αναγκών της εταιρείας σας,
μέσω των υποσυστημάτων
(modules) του Open Accounting

Οι λεπτομέρειες κάνουν τη
διαφορά!
Επιλέγοντας και χρησιμοποιώντας το Open Accounting, ανακαλύπτετε
έναν ολόκληρο κόσμο μοναδικής διαχείρισης, που πλέον χάρη
στην Open System Solutions, έχετε την δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε
προς όφελος της κερδοφορίας και της εξέλιξης της εταιρείας.
Τα σημεία στα οποία υπερέχει το σύστημα Open Accounting είναι σημαντικά &
αξίζουν της προσοχής σας:

διαχειριση
Εύχρηστες, απλές & ελάχιστες οθόνες για την εισαγωγή δεδομένων
ενημερωση
Άμεση ενημέρωση & παρακολούθηση των κινήσεων της
αποθήκης, διασύνδεση με τη λογιστική και τα χρηματοοικονομικά &
συσχέτιση των εγγραφών με τα ηλεκτρονικά/φυσικά παραστατικά
παρακολουθηση
Ενιαία παρακολούθηση & λειτουργία των εταιρειών, ανεξάρτητα
από τον τρόπο τήρησης & κατηγορίας των βιβλίων (Β’ & Γ’
κατηγορίας, Ν/89). Παρακολούθηση σε Ε.Λ.Σ., Ε.Λ.Π. & Δ.Λ.Π.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
Επικαιροποιημένη πληροφόρηση κερδοφορίας για τον απλό
χειριστή σε επίπεδο παραστατικού, και για τη διοίκηση, σε επίπεδο
κέντρων κόστους, ταμειακών ροών (cash flow) και κερδών ή
ζημιών (profit & loss)
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
Σύνδεση με εξωτερικά συστήματα Edi, Banking - Platform, e-payment, Bi Targit

Οι άνθρωποι της OSS κοντά σας
7 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Όπως και κάθε σύστημα της Open System Solutions, το Open Accounting
ενσωματώνει τεχνογνωσία και εμπειρία πολλών δεκαετιών, από διαφορετικές
επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ την ίδια στιγμή, το προσωπικό της OSS,
χάρη στην εκπαίδευση, την εμπειρία και την ευελιξία του, χτίζει μαζί σας μια
σχέση εμπιστοσύνη που σας διασφαλίζει μία διαρκή και επιτυχή υποστήριξη.
Έτσι:

υποστηριξη
Απολαμβάνετε διαρκή & αδιάλειπτη υποστήριξη & εξυπηρέτηση,
7 ημέρες την εβδομάδα*
ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ
Διασφαλίζετε άμεση επίλυση κάθε απορίας ή προβλήματος
σε σχέση με την λειτουργία, τις δυνατότητες και την
αποτελεσματικότητα του δικoύ σας Open Accounting
συστήματος

κερδοσ
Κερδίζετε σε χρόνο, χρήμα & αξιοπιστία, είτε είστε μια μικρή
επιχείρηση ή franchise, είτε μια μεγάλη ή πολυεθνική εταιρεία
επεκταση
Κατακτάτε έναν ομαλό ρυθμό λειτουργίας, ανάπτυξης
και επέκτασης της επιχείρησής σας

*Με την προϋπόθεση ύπαρξης συμβολαίου υποστήριξης

Ανακαλύψτε την πραγματική
δύναμη του Open Accounting &
ξεχωρίστε!
Αποκτήστε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα οργάνωσης και διοίκησης της
εταιρείας σας!
Το Open Accounting αποτελεί τη βασική, ολοκληρωμένη πλατφόρμα
για όλες τις εφαρμογές της Open System Solutions, ενώ ταυτόχρονα
λειτουργεί ως το κατεξοχήν αυτόνομο σύστημα σε θέματα οργάνωσης,
πληροφόρησης και διοίκησης της εταιρείας σας.
Εκείνο που πραγματικά διαφοροποιεί το σύστημα Open Accounting
της Open System Solutions από κάθε άλλο αντίστοιχο σύστημα του
ανταγωνισμού, εκτός από την ισχύ & την ποιότητα της δομής και της
λειτουργίας του ίδιου του λογισμικού, είναι τα μοναδικά υποσυστήματα
(modules) που το απαρτίζουν.
Χάρη στην κατηγοριοποίηση και εξειδίκευση στις εκάστοτε διαφορετικές
επιχειρηματικές δραστηριότητες, αυτή η πλατφόρμα διαχείρισης έχει
την δυνατότητα όχι μόνο να διασφαλίσει την απρόσκοπτη, άρτια και
ταχύτητατη ολοκλήρωση των εργασιών με αμεσότητα, σταθερότητα και
αξιοπιστία, αλλά και να επικαιροποιεί & να προσαρμόζει τις παραμέτρους
του συστήματος διαρκώς στις εκάστοτε ανάγκες & δυνατότητες της
επιχείρησής σας.
Όποιο και αν είναι το αντικείμενο δραστηριότητας & η φιλοσοφία της
επιχείρησης σας, με το Open Accounting διασφαλίζετε ακριβώς αυτό που
έχετε ανάγκη, πάντοτε στα μέτρα σας!

ΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ OPEN
ACCOUNTING, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ
& ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΕΙΝΑΙ:
Χρηματοοικονομικά
To υποσύστημα παρέχει
ολοκληρωμένη οικονομική
πληροφόρηση, για εισπρακτέους
και πληρωτέους λογαριασμούς,
ενσωματώνοντας εντολές πληρωμής
Aging, e-payments κ.ο.κ.
Εμπορική διαχείριση
Σ’ αυτή την κατηγορία, καταργούνται
οι χρονοβόρες χειροκίνητες
εισαγωγές δεδομένων, με την
ταχύτατη διαχείριση αγορώνπωλήσεων, παραλαβών και
παραγγελιών, ενώ υποστηρίζονται
πολλαπλοί αποθηκευτικοί
χώροι, έλεγχος πιστωτικών των
προμηθευτών, αλλά και δημιουργία
προτάσεων αναπαραγγελιών.
Προσφορές
Διαχείριση προσφορών προς τους
πελάτες μέσα από πολλαπλούς
καταλόγους προμηθευτών και
τη δημιουργία των απαραίτητων
έντυπων και ηλεκτρονικών
προσφορών.
Συμβόλαια συντήρησης υποστήριξης
Διαχείριση συμβολαίων συντήρησης
και συμβάσεων υποστήριξης, με
ταυτόχρονη έκδοση τιμολογίων,
ανάλογα με την περιοδικότητα που
έχει καθοριστεί.

Λογιστική & οικονομική
πληροφόρηση
Αναλυτική λογιστική και εταιρική
πληροφόρηση, με παρακολούθηση
των λογαριασμών ανά κέντρο κόστους,
τμήμα εξόδου, θέση εκμετάλλευσης,.
Ιδανικό για εταιρείες τροφίμων &
ακτοπλοϊκές εταιρείες, με δυνατότητες
Cash Flow και Profit & Loss.
Υπηρεσίες (services)
Παρακολούθηση κλήσεων για
επισκευή εξοπλισμού, εργασιών
εξωτερικών συνεργείων, εγγυήσεων
μηχανημάτων, ανταλλακτικών.
Δημιουργία καρτέλας επισκευής
άμεσα κατά την παραλαβή. Κάλυψη
των αναγκών για λευκές συσκευές,
μηχανήματα, φορτηγά.
Σχέσεις συναλλαΣσόμενων
CRM
Διαχείριση επικοινωνίας με τους
συναλλασσόμενους και ταυτόχρονη
παρακολούθηση της εξέλιξης των
εταιρικών διαδικασιών. Δυνατότητα
καταγραφής της χρονικής διάρκειας
της κάθε διαδικασίας στο υποσύστημα
απασχόλησης.
Προμήθειες υλικών
(inquiries)
Διαχείριση αιτήσεων προμήθειας
υλικών, σύγκριση τιμών και
προτάσεις αγοράς. Σύστημα ροής
εγκρίσεων (work flow). Διαδικτυακή
πλατφόρμα εισαγωγής αιτήσεων.

Επισκεφθείτε τώρα Στο www.Accounting.gr
Ή το www.oss.gr
Μάθετε περισσότερα για τις δυνατότητες του συστήματος
διαχείρισης εντατικής λιανικής Open Accounting της OSS!
Παραγωγή
Πολλαπλές δυνατότητες, όπως:
καταχώριση παραγόμενων
προϊόντων, δημιουργία
αναλώσεων βάσει συνταγολόγιου,
παρακολούθηση ωρών λειτουργίας
μηχανών και service εξοπλισμού
βιομηχανικής παραγωγής.
Δημιουργία παραγωγής και
αναλώσεων βάσει πωλήσεων,
κοστολόγηση παραγόμενων
προϊόντων και δραστηριότητες
εστίασης-ζαχαροπλαστικής.
Ακτοπλοϊκές
Αλληλεπίδραση συστημάτων
κρατήσεων-εκκαθαρίσεων
εταιρειών Forth Crs, Symbol.
Βελτίωση ελέγχου πρακτορείων/
προμηθειών, on-line σύνδεση
με τράπεζες και αυτόματη
ενημέρωση των συστημάτων
για τις ηλεκτρονικές πληρωμές.
Έκδοση τιμολογίων προμήθειας
(αυτο-τιμολόγηση). Προμήθειες
υλικών (inquiries), προϋπολογισμός
- απολογισμός ετησίων επισκευών
πλοίων.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Αεροπορικές / Οδικές /
Θαλάσσιες / Cargo
Έκδοση αεροπορικών, οδικών και
θαλάσσιων φορτωτικών. Έκδοση

cargo manifest και διατακτικών.
Τιμολόγηση και κοστολόγηση
υποθέσεων & φακέλων. Λογισμικό
διαχείρισης και παρακολούθησης
φορτίων (αυτοκινήτων & General Cargo). Τιμολόγηση φορτίων,
κοστολόγηση σε επίπεδο ταξιδιού ημέρας- πλοίου.
ΚΕΝΤΡΑ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ
Με το υποσύστημα Open Fitness, καλύπτονται οι ανάγκες
πολυδύναμων κέντρων & κέντρων
ευεξίας. Σε συνδυασμό με τη
λογιστική του Open Accounting, η
εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένη
λύση (All in One), από την αρχή
έως το τέλος, για τη συγκεκριμένη
δραστηριότητα.
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
Είμαστε η μοναδική ελληνική
εταιρεία που διαθέτει και
προσφέρει ολοκληρωμένη λύση
(All in One), για εταιρείες τροφίμων,
ζαχαροπλαστείων, φούρνων και
εστίασης με δραστηριότητα στην
εντατική λιανική. Η πώληση στο
ταμείο καλύπτεται από το Open
POS, η διαχείριση του καταστήματος
από το Open Retail και η συνολική
διαχείριση της δραστηριότητας από
το Open Accounting.

Οι εφαρμογές Open Accounting και Open Retail Suite βραβεύθηκαν στο διαγωνισμό Σελφ Σέρβις excellence Awards 2012 στην κατηγορία «Καινοτομία & Νέα τεχνολογία» και διακρίθηκαν στα Impact Business IT
Excellence AWARDS 2017 ως «η πιο αποτελεσματική λύση για επιχειρήσεις εντατικής λιανικής».

Open System Solutions
ΑΡΚΤΙΝΟΥ 2, ΑΘΗΝΑ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ
Τ.Κ. 116 35
ΤΗΛ. 2168001660, FAX 2107013617

www.oss.gr

www.openretail.gr

www.openaccounting.gr

www.openfitness.gr

