Galaxy Commercial
Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα
της αναπτυσσόμενης επιχείρησης με ευέλικτο τρόπο
Καλύπτει πλήρως την εμπορική και οικονομική λειτουργία της επιχείρησής σας και προσαρμόζεται με ευέλικτο
τρόπο στο μέγεθος και τις ανάγκες της. Λειτουργεί σε ένα περιβάλλον απλό, εύχρηστο και ευχάριστο, ενώ
ταυτόχρονα προσφέρει εργαλεία που μπορούν να στηρίξουν τη σταδιακή ανάπτυξή της.

Πλήρες Οικοσύστημα
Galaxy

Άμεση λειτουργία και
ευχρηστία

Αναφορές και
Πληροφόρηση

Πρόσβαση από παντού

Όλες οι δραστηριότητες της
επιχείρησης λειτουργούν σε
ενιαίο περιβάλλον &
παρακολουθούνται στο ίδιο
σύστημα. Ένα σύνολο
εφαρμογών - Commercial,
CRM, Loyalty, Retail,
Payroll, Hospitality, B2B,
Mobile - που υποστηρίζει
την ανάπτυξη της
επιχείρησής σας, καθώς
επεκτείνεται και εξελίσσεται
συνεχώς.

Η εφαρμογή εγκαθίσταται
γρήγορα, είναι εύκολη στην
εκμάθηση του χειρισμού της
και λειτουργεί άμεσα.

Αναφορές και αναλύσεις
για το σύνολο της
επιχείρησης, σας παρέχουν
κατανοητή πληροφόρηση
που οδηγεί σε σωστά
συμπεράσματα και
αποφάσεις. Επιπλέον
προσφέρει Dashboards,
αναλύσεις & KPIs για να
παρακολουθείτε την
καθημερινή δραστηριότητα
της επιχείρησή σας και να
αξιοποιείτε τις προκλήσεις.

Διαδικτυακή
πρόσβαση από παντού, με
χρήση smartphones,
tablet, laptop & Η/Υ.

ΧΡΗΜΑΤ/ΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΑΡΤΙΔΕΣ-SERIAL NUMBERS

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΧΡΩΜΑ - ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαθέτει πρότυπη
παραμετροποίηση για τις
καθημερινές συναλλαγές,
ενώ είναι ιδιαίτερα
προσαρμόσιμη, ώστε να
εξυπηρετεί επιπλέον
εξειδικευμένες ανάγκες και
δραστηριότητες.

To Galaxy Commercial αποτυπώνει τη στρατηγική
της αναπτυσσόμενης επιχείρησης στις καθημερινές
της λειτουργίες, συμβάλλει στην απλοποίηση των
διαδικασιών της και στη συνεργασία μεταξύ των
τμημάτων, ενώ παρέχει πλούσια πληροφόρηση
διευκολύνοντας τις επιχειρηματικές αποφάσεις.

Έχετε άμεσα διαθέσιμη,
μέσω αναφορών, χαρτών
και γραφημάτων,
οποιαδήποτε πληροφορία
είναι απαραίτητη για τη
λήψη επιχειρηματικών
αποφάσεων.

Galaxy Commercial
Software as a Service

Με άδεια χρήσης

Τοπική εγκατάσταση

Εγκατάσταση στο Cloud

Ενσωματωμένο CRM

Web B2B

Από την πρώτη στιγμή έχετε στη διάθεσή σας τη βασική
λειτουργικότητα ενός συστήματος διαχείρισης πελατειακών
σχέσεων, CRM, για να διαχειρίζεστε τις επαφές σας, τους
πόρους σας και το ημερολόγιο δραστηριοτήτων τους.
Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τις
ενέργειες πωλήσεων σας, όπως για παράδειγμα τις
συναντήσεις πωλήσεων με συγχρονισμό στο Microsoft
Outlook και τη διαχείριση των αιτημάτων των πελατών.

Με την υπηρεσία B2B, εξασφαλίζετε στους πελάτες της
επιχείρησής σας δυνατότητα ασφαλούς και γρήγορης
καταχώρισης παραγγελιών και πληροφόρησης για τις
μεταξύ σας συναλλαγές, μέσω online επικοινωνίας με το
Galaxy Commercial. Οι πελάτες σας απολαμβάνουν άμεση
εξυπηρέτηση και πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες
που τους αφορούν 24x7.

E-invoice

Τεχνολογία
Galaxy

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης,
προσανατολισμένη στην πλήρως
αυτοματοποιημένη τιμολόγηση
(εναρμονισμένη με τις επιταγές του
νόμου), καλύπτει με μεγάλη ευκολία τις
απαιτήσεις κάθε επιχείρησης,
ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου
δραστηριότητας. Υιοθετώντας την
ηλεκτρονική τιμολόγηση μειώνετε τα
λειτουργικά σας έξοδα, το κόστος
φύλαξης παραστατικών και
εξοικονομείτε πολύτιμο χρόνο.

Advanced
Security

θα βοηθήσει την επιχείρηση να
διαχειριστεί καλύτερα και ευκολότερα τις
αλλαγές που επιφέρει ο Κανονισμός
GDPR, καθώς επιτρέπει τον
προσδιορισμό, την παρακολούθηση,
την ανωνυμοποίηση και τη διαγραφή
προσωπικών δεδομένων που
διατηρούνται στο λογισμικό.

Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις. Εξασφαλίζει στην επιχείρηση και
τους χρήστες απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής και εξατομίκευσης, πρόσβαση από παντού,
αυτοματοποίηση, συνολικό έλεγχο, εικόνα της επιχείρησης, δυνατότητα εύκολης αναβάθμισης,
προσθήκη νέων λειτουργιών και διαδικασιών ανάλογα με τις ανάγκες σας. Προσφέρει μοναδική
εμπειρία χρήσης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και μοναδικά επιχειρηματικά οφέλη, ώστε να
αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης και αύξησης παραγωγικότητας για την επιχείρηση.
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