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Thesis.net ERP  
Οδηγεί την επιχείρηση σας στην κορυφή της απόδοσης.  

 

Αποκτείστε τον έλεγχο της επιχείρησης σας. Προβάδισµα από τον ανταγωνισµό εκµεταλλευόµενοι 

την αιχµή της τεχνολογίας. Αποτελεσµατικότητα σε ολοκληρωµένες επιχειρησιακές διαδικασίες.  

Η CGSoft με ενσωματωμένη 30ετή εμπειρία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη ERP 

συστημάτων σε επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό σας παρέχει μέσα από την σουίτα 

επιχειρηματικού software Thesis.net πλήρη και λειτουργική κάλυψη κάθε επιχειρηματικής ανάγκης 

ανεξαρτήτως μεγέθους και  δραστηριότητας. Με ένα σύγχρονο και εύχρηστο interface, ενσωματωμένα 

συστήματα σύνδεσης με όλα τα ¨έξυπνα¨ IP τηλεφωνικά κέντρα και εταιρικής πληροφόρησης με 

απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής και επέκτασης εξασφαλίζει την κάλυψη όλων των ιδιαίτερων 

αναγκών λειτουργικότητας των επιχειρήσεων κατά την εξέλιξή τους προσφέροντας ολοκληρωμένη 

διασύνδεση όλων των τμημάτων, των λειτουργιών και των πληροφοριών μιας επιχείρησης σ’ ένα ομοιογενές 

και ενιαίο περιβάλλον εργασίας. Η εφαρμογή αξιοποιεί το σύνολο των καινοτομιών του Microsoft 

περιβάλλοντος λειτουργίας, και εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες της βάσης SQL Server. 

To Thesis.net ERP, σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα συστήµατα της σουίτας εφαρµογών Thesis.net, 

ενσωµατώνει ολοκληρωµένες επιχειρησιακές διαδικασίες που καλύπτουν όλο το εύρος των οικονοµικών 

υπηρεσιών και των λειτουργικών διαδικασιών.  

Το Thesis.net ERP επεκτείνει τις διαδικασίες ώστε να καλύπτει περιβάλλοντα συνεργασίας, διαχειρίσιµα 

από την επιχείρηση, τους πελάτες, τους συνεργάτες, και τους προµηθευτές και αναβαθµίζει αποτελεσµατικά 

τις επιχειρησιακές διαδικασίες προσφέροντας υψηλή ολοκλήρωση και διαθεσιµότητα της πληροφορίας. Το 

εύρος, το βάθος και η ευελιξία του Thesis.net ERP είναι εξαιρετικά, έτσι ώστε να το καθιστούν σε 

πρωτοπόρο ERP λύση και κορυφαία για την ελληνική αγορά. 

http://www.cgsoft.gr/
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Το Thesis.net ERP επιτρέπει την σταδιακή του επέκταση µε βήµατα, για την παρακολούθηση των διαρκών 

αλλαγών στον κόσµο των επιχειρήσεων, και την προσθήκη διαδικασιών ή λύσεων κάθε φορά που προκύπτει 

ανάγκη. Οι εταιρίες δεν είναι πλέον απαραίτητο να επιβαρύνονται µε δαπανηρά και χρονοβόρα έργα 

αντικατάστασης ή αναβάθµισης της πληροφοριακής των υποδομών. 

Το Thesis.net ERP εντάσσει και ενεργοποιεί προοδευτικά τους υπάρχοντες πόρους (IT assets), 

επιτρέποντας σηµαντική εξοικονόµηση κατά την διαδικασία της ανάπτυξης και βελτίωσης των διαδικασιών.  

Το Thesis.net ERP προσφέρει βελτιωµένη απόδοση, ευελιξία και επεκτασιµότητα. Η λύση είναι εύκολα 

επεκτάσιµη και διαθέτει ενσωµατωµένη και απλοποιηµένη διαδικασία παραµετροποίησης, µειώνοντας 

σηµαντικά το κόστος χρήσης του.  

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Thesis.net ERP 

Διαχείριση Συστήµατος. Περιλαμβάνει τη διαχείριση των χρηστών (ρόλοι, δικαιώματα, προφίλ, κλπ.), το 

περιβάλλον για παραμετροποίηση της εταιρίας, πολυνομισματική διαχείριση, ενιαία διαχείριση απεριόριστων 

οικονομικών χρήσεων, διαχείριση των εκτυπωτών, την πλήρη προσαρμογή της εφαρμογής και την αναλυτική 

διαχείριση όλων των αντικειμένων της βάσης δεδομένων, την υποστήριξη ροής εργασιών μέσω του 

ενσωματωμένου προγράμματος workflow designer κ.α. 

Διαχείριση Αποθήκης. Περιλαμβάνει την συντήρηση των ειδών, την αναλυτική παραμετροποίηση της 

αποθήκης, το εξελιγμένο σύστημα τιμοκαταλόγων και τιμολογιακής πολιτικής, τις διαδικασίες απογραφών, 

την υποδομή του e-shop, και το πλήρες σύστημα κοστολόγησης (με εγγραφές πρόβλεψης κόστους). 

Υποστηρίζονται πλήρως, κανονικά είδη, χρώµα & μέγεθος, serial numbers, παρτίδες, είδη µε διαστάσεις, 

είδη χωρίς ποσότητα, ταυτόχρονη παρακολούθηση 2 μονάδων μέτρησης, εκτεταμένη υποστήριξη barcodes.  

Διαχείριση Πελατών – Πωλήσεων. Περιλαμβάνει την συντήρηση και εκτεταμένη παραμετροποίηση του 

υποσυστήματος πελατών – πωλητών και στόχων πώλησης, την κωδικοποίηση των συναλλαγών (σειρές, 

τύποι παραστατικών, τύποι αποδείξεων), τις διαδικασίες παραμετρικού ορισμού και εκδόσεων των 

παραστατικών, τις διαδικασίες εκπτώσεων τζίρου, την ανάλυση ηλικίας υπολοίπων (fi-fo, open items), την 

πιστωτική πολιτική. Περιλαμβάνονται μαζικές διαδικασίες µετασχηµατισµού και εκτύπωσης παραστατικών, 

συνοπτική εικόνα πελάτη, αντιστοίχιση εισπράξεων και πελατών, πλήρης σειρά παραμετρικών εκτυπώσεων,  

http://www.cgsoft.gr/
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δυνατότητα ηλεκτρονικής τιμολόγησης πωλήσεων, δυνατότητα αποστολής με email σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, είτε του υπολοίπου, είτε του ισοζυγίου του πελάτη κ.α.  

Παραγγελίες πελατών. Περιλαμβάνει την πλήρη παρακολούθηση των προσφορών, των παραγγελιών, την 

πολλαπλή κατηγοριοποίηση των, την αυτόματη ενημέρωση του status αλλά και της ιστορίας των 

παραγγελιών. Υποστηρίζονται πλήρως διαδικασίες ολικής ή επιλεκτικής ακύρωσης των παραγγελιών, 

δυναµικών και αυτοµάτων προτάσεων συλλογής, εγκρίσεων αποστολών, ολοκλήρωσης της συλλογής 

(picking & packing), διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, παραδόσεων, έκδοσης picking lists, αυτόµατου 

µετασχηµατισµού σε παραστατικά πώλησης κλπ. Πλήρης υποστήριξη barcode.  

Διαχείριση Προµηθευτών–Αγορές. Περιλαμβάνει την συντήρηση και εκτεταμένη παραμετροποίηση του 

υποσυστήματος προμηθευτών και πιστωτών, την κωδικοποίηση των συναλλαγών (σειρές, τύποι 

παραστατικών, τύποι αποδείξεων), τις διαδικασίες παραμετρικού ορισμού των παραστατικών, την ανάλυση 

ηλικίας υπολοίπων (fi-fo, open items), την πιστωτική πολιτική. Περιλαμβάνονται πλήρες σύστημα 

κοστολόγησης εισαγωγών (φάκελος εισαγωγής)  με επιμερισμό των δαπανών, αντιστοίχιση πληρωμών 

προμηθευτών, διαδικασίες μετασχηματισμού παραστατικών και πλήρη σειρά παραμετρικών εκτυπώσεων.  

Παραγγελίες αγορών. Περιλαμβάνει πλήρη παρακολούθηση των προσφορών και παραγγελιών, τις 

κατηγοριοποιήσεις των, την αυτόματη ενημέρωση του status και της ιστορίας των. Υποστηρίζονται 

διαδικασίες ολικής ή επιλεκτικής ακύρωσης, σύστημα εγκεκριμένων αγοραστών, πλήρες εγκριτικό σύστημα, 

διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, παραλαβών, µμετασχηματισμοί σε παραστατικά αγοράς και πλήρης 

υποστήριξη barcodes και τιµοκαταλόγων αγορών. 

Γενική & Αναλυτική Λογιστική, Κέντρα κόστους. Υποστήριξη λογιστικού σχεδίου Γενικής ή/και Αναλυτικής 

Λογιστικής απεριόριστων βαθμίδων, πολλαπλών ημερολογίων, κωδικοποίησης των κινήσεων, λογαριασµών 

συγκέντρωσης, εξωλογιστικών κέντρων κόστους και εσόδων. Υποστήριξη σεναρίων κατανοµής, σεναρίων 

αναµερισµού (cost reallocation), αυτόµατης εισαγωγής άρθρων από Excel. Αυτόματη παραγωγή περιοδικής 

δήλωσης ΦΠΑ, συγκεντρωτικής κατάστασης τιμολογίων, υποβολής ισοζυγίων, σύστημα προϋπολογισμών 

(αναθεωρήσεις, αποκλίσεις κλπ) έκδοσης ισολογισμού, δήλωσης Intrastat και βιβλίου εσόδων εξόδων. 

Υποστήριξη Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Υπολογισμός χρηματοοικονομικών δεικτών (π.χ. 

Χρηματοοικονομικής μόχλευσης, Περιουσιακής διάρθρωσης, Ρευστότητας, Απόδοσης, Δραστηριότητας κοκ.) 

Ταμειακή Διαχείριση. Κωδικοποίηση τύπων, θέσεων και λογαριασµών των αξιογράφων και των τύπων των 

αποδείξεων. Συντήρηση των αξιογράφων με πλήρη ιστορικότητα. Αυτοματοποιημένη διαχείριση των 

πινακίων (µμεταβιβάσεις,  εξοφλήσεις, καταθέσεις κλπ). Πλήρης σειρά παραµετρικών εκτυπώσεων 

(Χαρτοφυλάκια, Ληξιάρια, Cash Flow, κλπ). 

Πάγια. Αναλυτική κατηγοριοποίηση των παγίων (εγκαταστάσεις, τµήµατα, γραφεία, υπεύθυνοι, κατηγορίες 

και τύποι). Υποστήριξη τύπων απόσβεσης, αυτόµατη δηµιουργία κινήσεων απόσβεσης και άλλων κινήσεων 

(π.χ. πώληση). Γραφική αναπαράσταση και μεταφορά των παγίων σε εγκαταστάσεις, τµήµατα και γραφεία. 

Ενσωμάτωση παγίου μέσα σε πάγιο. Πλήρης σειρά παραµετρικών εκτυπώσεων.  
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Λιανική (Retail) Ενσωματωμένο σύστημα έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης και επιστροφών λιανικής 

με πλήρη υποστήριξη barcodes. Πρόσθετη συντήρηση στοιχείων πελατών λιανικής (marketing), µε ιστορική 

καταγραφή των κινήσεων. Έκδοση τιμολογίων με αυτόµατη εφαρµογή της εταιρικής πολιτικής και 

παρακολούθηση του ταμείου (μετρητά, κάρτες) και των δαπανών των καταστηµάτων. Υποστήριξη 

προκαταβολών και δωροεπιταγών, καθώς και πολιτικών πόντων, bonus κλπ. 

Import Manager Υποσύστημα αυτόματης εισαγωγής εξωτερικών δεδομένων (π.χ. στοιχεία ειδών, πελατών, 

προμηθευτών, αλλά και κινήσεων αποθήκης, μαζική φωτογραφιών κ.α.) ανά αρχείο, φύλλο εργασίας ή/και 

γραμμή ανάλογα με τον τύπο του αρχείου. Το υποσύστημα Import Manager ενημερώνει το Thesis.net ERP 

με δεδομένα που τροφοδοτούνται από οποιαδήποτε εξωτερικό σύστημα σε γνωστές μορφές. 

Thesis.net BI (viewer). Δυναμικό online σύστημα διαχείρισης της επιχειρηματικής πληροφορίας. Περιέχει 

ευρεία λίστα από παραμετρικά οριζόμενες επιχειρηματικές έννοιες με απεριόριστες δυνατότητες προσωπικής 

διαμόρφωσης (layouts, δυναμικούς αθροιστές κλπ.), 

δυνατότητα να εμφανίζονται χάρτες ή τμήματα 

χαρτών, μέσα σε μια εκτύπωση, απεικόνισης 

δεικτών σε χάρτες, εκτεταμένη εφαρμογή των 

Dashboards, της τεχνολογίας Pivot Tables και των 

γραφημάτων Tree Maps, προγράμματα δημιουργίας 

διαγραμμάτων, map layers και interactive εικόνων, 

αυτόματες ειδοποιήσεις (Business alerts), κ.α. 

Τέλος, το ενσωματωμένο στο Thesis.net Framework περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών Thesis.net 

Application Builder σε συνδυασμό με λειτουργικότητες όπως η πλήρης και απολύτως οργανωμένη χρήση και 

αναζήτηση κάθε μορφής επισυναπτόμενων αρχείων (π.χ. doc, excel, jpeg, mp3, mp4, cad, dwg, shape files), 

οι ενσωματωμένες χαρτογραφικές δυνατότητες 

συμπεριλαμβανομένης εκείνης της μετατροπής των 

γεωγραφικών συντεταγμένων μεταξύ διαφορετικών 

γεωγραφικών συστημάτων και ζωνών η δυνατότητα 

αποστολής email ή/και sms, δυνατότητα εισαγωγής 

εισερχομένων email στην βάση δεδομένων, τα 

ενσωματωμένα προγράμματα Word Processing, 

Spreadsheet, Diagram & Chart designer και PDF 

Viewer, το Quick Support με δυνατότητα άμεσης 

αποστολής email ή ticket κ.α., εξασφαλίζει αμεσότητα, 

πληρότητα και εξαιρετική απόδοση στον σχεδιασμό, 

ανάπτυξη και παράδοση πρόσθετων εφαρμογών, αλλαγών, βελτιώσεων κλπ. προσφέροντας την 

απαιτούμενη ευελιξία στις ειδικές ανάγκες κάθετων αγορών ή κατά παραγγελία λύσεων, προσαρμοσμένων 

με το βέλτιστο τρόπο και σε ελάχιστο χρόνο στις απαιτήσεις και τον σχεδιασμό κάθε επιχείρησης.  

 

* Για περισσότερες πληροφορίες, παρουσιάσεις και προσφορές, μην διστάστε να επικοινωνήστε μαζί μας. 

http://www.cgsoft.gr/

