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Thesis 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 

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 ERP, σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα συστήµατα της σουίτας εφαρµογών Thesis, ενσωµατώνει 

ολοκληρωµένες επιχειρησιακές διαδικασίες που καλύπτουν όλο το εύρος των οικονοµικών υπηρεσιών και των 

λειτουργικών διαδικασιών.  

Το Thesis 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 

ERP είναι εξαιρετικά, έτσι ώστε να το καθιστούν σε πρωτοπόρο ERP λύση και κορυφαία για την ελληνική αγορά. 
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Το Thesis 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 ERP εντάσσει και ενεργοποιεί προοδευτικά τους υπάρχοντες πόρους (IT assets), επιτρέποντας σηµαντική 

εξοικονόµηση κατά την διαδικασία της ανάπτυξης και βελτίωσης των διαδικασιών.  

Το Thesis 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 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, αποδείξεων κοκ.), 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/πελατών, πλήρης σειρά παραμετρικών εκτυπώσεων, δυνατότητα ηλεκτρονικής τιμολόγησης 

πωλήσεων, δυνατότητα αποστολής με email σε τακτά χρονικά διαστήματα, του υπολοίπου, του ισοζυγίου κ.α.  
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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/και επιλεκτικής ακύρωσης των παραγγελιών, δυναµικών & 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.  

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. 
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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 ERP με δεδομένα που 

τροφοδοτούνται από οποιαδήποτε εξωτερικό σύστημα σε γνωστές μορφές. 

Thesis 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, των γραφημάτων Tree Maps, 

προγράμματα δημιουργίας διαγραμμάτων, map layers και interactive εικόνων, αυτόματες ειδοποιήσεις (alerts), κ.α. 

 

Thesis Framework Το ενσωματωμένο στο Thesis Framework περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών Thesis 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, 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.  
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 Thesis CRM    
 Το λογισμικό που προσέχει το σημαντικότερο  

 κεφάλαιο της επιχείρησης: Τους πελάτες σας! 

 
Βελτιώστε άµεσα τις διαδικασίες πώλησης και υποστήριξης. Εδραιώστε την σχέση σας µε τους 

πελάτες και δημιουργήστε ευκαιρίες για νέους, εστιάζοντας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

καθενός. Ξεπεράστε σήμερα τον ανταγωνισμό. 

Το Thesis CRM υποστηρίζει και ολοκληρώνει όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες που αλληλοεπιδρούν µε τον πελάτη ή 

τον συνεργάτη (πωλήσεις, marketing, υποστήριξη) καθώς και όλων των µέσων επικοινωνίας (φωνή, web, fax, email, 

κινητό). Το Thesis CRM βοηθά στην μετάβαση από ένα σύστημα βασισμένο στην λογιστική ταυτότητα του πελάτη σε ένα 

σύστημα βασισμένο στην πελατοκεντρική προσέγγιση με τελικό στόχο την κατανόηση και αξιολόγηση της συνολικής 

σχέσης µε τον πελάτη για την διατήρηση της πιστότητας και την επαρκή ανίχνευση και αξιοποίηση των αγοραστικών του 

προτιμήσεων. 

Το Thesis CRM εξασφαλίζει πλήρη ένταξη ολόκληρης της αλυσίδας από την οικονομική διαχείριση, την διαχείριση των 

αποθεμάτων, την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης, 

αλλά και των συνεργατών µε πλήρη πρόσβαση και σύνδεση µε το Thesis ERP. Το σύστημα καταγράφει κάθε είδους 

ηλεκτρονική πληροφορία, την συνδέει µε την δραστηριότητα, τον υπεύθυνο της επιχείρησης και φυσικά τον υποψήφιο 

πελάτη, συνεργάτη κλπ. διασφαλίζοντας την πλήρη ιχνηλασιμότητα και την άμεση αξιοποίηση όλων των δραστηριοτήτων 

της επιχείρησης. Η εσωτερική ροή των εργασιών και φυσικά η οργάνωση του κύκλου πώλησης αυτοματοποιείται, 

εξασφαλίζοντας την απαραίτητη τυποποίηση και λειτουργική ομοιογένεια της επιχείρησης. 

Το Thesis CRM αξιολογεί τους πελάτες, τους συνεργάτες αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, παρέχοντας 

µία εκτεταμένη σειρά από κρίσιμους δείκτες απόδοσης που καταδεικνύουν την ιστορική συμπεριφορά τους, αλλά κυρίως 
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τη δυναμική των αλλαγών που έρχονται, την αποκάλυψη των τάσεων και γενικά η αποτύπωση και η προβολή σε εταιρικό 

αλλά και σε προσωπικό επίπεδο ολόκληρης της επιχειρησιακής τους συμπεριφοράς.  

Το Thesis CRM αποτελεί ισχυρότατο εργαλείο διοίκησης µε άμεσα και χειροπιαστά αποτελέσµατα, μειώνοντας 

εσωτερικά κόστη και προσφέροντας ευελιξία και τεκμηρίωση στην λήψη των αποφάσεων. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Thesis CRM: 

Sales & Marketing Automation: Με την αποτύπωση της εσωτερικής δομής των τμημάτων marketing και πωλήσεων 

και της προϊοντικής οργάνωσης, το σύστημα διαχειρίζεται υποψήφιους πελάτες, τους αξιολογεί και τους εντάσσει στις 

διαδικασίες του κύκλου πώλησης που καλύπτει ένα πλήρη κύκλο, από την διαχείριση των ευκαιριών και των προσφορών 

μέχρι την τελική παραγγελία. Οι ομάδες πωλήσεων διακρίνουν και ομαδοποιούν τους υποψήφιους πελάτες ή τις επαφές 

ανάλογα με την σημαντικότητα ή το ενδιαφέρον της επιχείρησης, καταγράφουν και προσωποποιούν κάθε επικοινωνία, 

δημιουργούν αναφορές προβλέψεων ή  αξιολογούν μια ήδη υπάρχουσα σχέση. Με τον ορισμό επιπέδων πρόσβασης της 

πληροφορίας εσωτερικά στην επιχείρηση διασφαλίζεται η ιδιαιτερότητα μιας σχέσης στο κατάλληλο επίπεδο. Σαν 

αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, υποστηρίζονται με επάρκεια οι εσωτερικές διαδικασίες marketing ή πωλήσεων και 

δομούνται νέες, συνθέτοντας διαδικασίες,  προτεραιότητες και ανθρώπους σε ένα σύνολο, με άμεση επίπτωση την 

θεαματική βελτίωση του επιπέδου γνώσης των πελατών της επιχείρησης, αλλά και του επιπέδου εξυπηρέτησης. 

 Call center & support management: Υποστήριξη των διαδικασιών εξυπηρέτησης του πελάτη ή συνεργάτη. Το 

Thesis CRM αυτοματοποιεί την δρομολόγηση και καταγραφή των κλήσεων, την διαχείριση των συμβάσεων, των 

προβλημάτων και τις λοιπές επιχειρησιακές διαδικασίες. Μετρά την απόδοση στην διαχείριση της εξυπηρέτησης, 

αποτιμώντας εσωτερικές διαδικασίες, συστήματα εξυπηρέτησης και υπευθύνους εξυπηρέτησης.  

Η προαιρετική χρήση της τεχνολογίας CTI, η δυνατότητα ενεργοποίησης workflow διαδικασιών κι η ολοκλήρωση με το 

Thesis ERP προσφέρουν εξαιρετική βελτίωση της εσωτερικής αλλά και της εξωτερικής ποιότητας της επικοινωνίας. Τα 

συστήματα διαχείρισης γνώσης, προσθέτουν τεκμηρίωση και έγκαιρη ανταπόκριση στα προβλήματα, διασφαλίζοντας 

ταχύτατους χρόνους εξυπηρέτησης. 

Work flow & user profiles: Η αυτοματοποίηση της ροής των εργασιών στα τμήματα marketing, πωλήσεων αλλά και 

υποστήριξης αποτελεί μόνιμη ανάγκη και αίτημα. Το σύστημα υποστηρίζει πλήρως  κανόνες ροής εργασιών, που 

ορίζονται ή μεταβάλλονται δυναμικά από την επιχείρηση. Με τον τρόπο αυτό οι εργασίες ανάθεσης υποψηφίων πελατών 

ή ευκαιριών σε πωλητές, η παρακολούθηση των διαδικασιών του κύκλου πώλησης κ.α. εντάσσονται αυτόματα στην 

εταιρική φιλοσοφία. Την ασφάλεια των εταιρικών δεδομένων, στα επίπεδα ιεραρχίας ή ευθύνης, διασφαλίζει η 

ιδιαιτερότητα μιας σχέσης στο κατάλληλο επίπεδο, αλλά και η δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένες πληροφορίες, με 

τον παραμετρικό ορισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης σε διαδικασίες ή δεδομένα, αλλά και τον προσδιορισμό των 

επιπέδων πρόσβασης της πληροφορίας στην επιχείρηση. Έτσι το σύστημα προσφέρει την δυνατότητα στον ιδιοκτήτη της 

πληροφορίας να την διαχειρισθεί κατά βούληση και να επιτρέψει ή όχι στους συνεργάτες του, σε συγκεκριμένα τμήματα, 

ή/και σε κάθε εργαζόμενο στην επιχείρηση να την βλέπει ή/και να την αλλάζει. Το εύρος των στοιχείων που εντάσσονται 

στην παραπάνω λογική περιλαμβάνει πελάτες, δραστηριότητες, αιτήματα, επαφές, συμβόλαια, ευκαιρίες, προσφορές κλπ.  

Το σύστημα μπορεί να ενεργοποιήσει και σύστημα auditing με πλήρη και αναλυτική καταγραφή όλων των ενεργειών των 

χρηστών σε όποιο επίπεδο λεπτομέρειας ζητηθεί. 
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Thesis MIS 

 

Thesis MIS 

 

 

To καλύτερο εργαλείο για online ενημέρωση πωλήσεων/εισπράξεων από φορητές συσκευές. Η 

διοίκηση, το τμήμα πωλήσεων, όλοι οι υπεύθυνοι της εταιρίας, ενημερώνονται online για τις 

πωλήσεις, τις παραγγελίες, τις εισπράξεις με πολυπαραμετρικό και δυναμικό τρόπο. 

Το Thesis MIS στοχεύει στην παροχή on line πληροφόρησης των ανθρώπων της διοίκησης και των στελεχών κάθε 

εταιρίας, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και οπουδήποτε αυτοί βρίσκονται, με την βοήθεια σύγχρονων εργαλείων όπως τα 

smartphones και τα tablets.  

Η πληροφόρηση επικεντρώνεται σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο επιλέγει κάθε φορά ο χρήστης, ομαδοποιείται με 

πολλαπλούς τρόπους, ταξινομείται, αθροίζεται και ταυτόχρονα, συνοδεύεται με πλήθος γραφικές παραστάσεις που 

καλύπτουν τους τομείς των πωλήσεων, των παραγγελιών καθώς και αυτού του προφίλ (συμπεριφοράς) των πελατών. 
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Βασικές επιλογές 

 

Πίνακας Ανακοινώσεων: Περιλαμβάνει 2 βασικά tabs.Επισκόπηση πωλήσεων με τα τρέχοντα στοιχεία πωλήσεων, 

οργανωμένα σε ενότητες (Ημέρα, Εβδομάδα, Μήνας, Έτος) συγκριτικά με τα αντίστοιχα του περασμένου έτους και η 

απόκλιση (%). Κορυφαία 10 είδη σε απόλυτη αξία πωλήσεων με την ίδια οργάνωση ανά χρονική περίοδο. 

Δείκτες Πωλήσεων – Παραγγελιών: Η επιλογή αυτή, μας οδηγεί σε μία οθόνη επιλογής πολλαπλών κριτηρίων 

αναζήτησης (φίλτρων) όπως η Περίοδος (επιλέγετε μεταξύ: συγκεκριμένη ημερομηνία, τρέχουσα εβδομάδα, τρέχων 

μήνας, τρέχον έτος, οποτεδήποτε) και η Ομαδοποίηση (με δυνατότητα επιλογής ανά κατάστημα/χώρο, ανά περιοχή 

πελάτη, ανά ομάδα πελατών, ανά κατηγορία πελατών, ανά προμηθευτικό οίκο, ανά κατηγορία είδους ή και ανά πωλητή).  

Αφού ορίσετε τα κριτήρια αναζήτησης, η εφαρμογή αυτόματα απεικονίζει τρία tabs: 

- ΠΩΛΗΣΕΙΣ με την αξία πωλήσεων, την ποσότητα και το μικτό κέρδος, ομαδοποιημένα κατά την επιλογή μας. 

- ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ με την αξία και την ποσότητα των ανοιχτών παραγγελιών 

- ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΕΣ με απεικόνιση σε γράφημα πίτας των αξιών των 10 πιο μεγάλων ποσών. 

 

Ανάλυση ιστορικών υπολοίπων: Απεικονίζει την ανάλυση των ιστορικών υπολοίπων κατά πελάτη, περιοχή πελάτη, 

ομάδα πελάτη,  κατηγορία πελάτη και πωλητή,  κλπ. Ανάλυση ηλικίας πληρωμών κατά την επιλεγμένη ομαδοποίηση, με 

ανάλυση του υπόλοιπου, των άληκτων αξιόγραφων και των ημερών εξόφλησης. 

Εκτύπωση ταμείου: Η επιλογή αυτή, βασισμένη σε πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης και ομαδοποίησης, απεικονίζει 

αυτόματα δύο tabs: 

- Εκτύπωση ταμείου (Εισπρακτέα μετρητά, Πληρωτέα μετρητά, Επιταγές εισπρακτέες, Επιταγές πληρωτέες και 

Πιστωτικές κάρτες) 

- Ανάλυση ταμείου με γραφική αναπαράσταση σε πίτες, κατά την επιλεγμένη ομαδοποίηση, των καθαρών 

εισπράξεων του ταμείου ανά τύπο είσπραξης (μετρητά, αξιόγραφα και κάρτες). 

 

User interface 

Υποστηρίζονται λειτουργίες ταξινόμησης (sorting) σε επίπεδο στήλης, δυναμικής απεικόνισης συνόλων, διεύρυνσης 

στηλών με τον συνήθη τρόπο χρήσης των κινητών τηλεφώνων. 

 

Προσφερόμενες γλώσσες 

Η εφαρμογή διατίθεται σε 2 γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά), που ορίζονται δυναμικά από το configuration. 

 

Περιβάλλον λειτουργίας 

Υποστηριζόμενες συσκευές είναι smartphones και tablets με εγκατεστημένη ενημερωμένη έκδοση Android ή iOS. Για τα 

smartphones το συνιστώμενο μέγεθος οθόνης είναι μεγαλύτερο των 5’. Αντίστοιχα, σε ότι αφορά τα tablets, άριστη 

εργονομικά πρόταση, είναι τα tablets με οθόνη μεγαλύτερη ή ίση των 7’. Η τεχνική υλοποίηση υποστηρίζει τα εγγενή 

χαρακτηριστικά των λειτουργικών συστημάτων (Android, iOS), με αποτέλεσμα οι χρήστες του κάθε περιβάλλοντος να 

απολαμβάνουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης (User Interface) εκάστου εξ αυτών. 
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Thesis Winery 
  Ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης οινοποιείων και αμπελοτεμαχίων 

 

 

Οι προκλήσεις του ανταγωνισμού αλλά και οι σύγχρονες 

απαιτήσεις που τίθενται σ’ όλη την φάση της παραγωγής 

και της εμπορικής διαχείρισης ενός οινοποιείου αλλά και 

των αμπελοτεμαχίων που το τροφοδοτούν, είναι πολύ 

αυξημένες για να επιλύονται ακόμα με ...παλιά εργαλεία.  

 

Η CGSoft ανταποκρινόμενη στο καθημερινό αίτημα για μια 

ολοκληρωμένη λύση λογισμικού που να συνδυάζει ένα πλήρες ERP και μια εφαρμογή παρακολούθησης της 

παραγωγής, ανέπτυξε και προσφέρει την πλέον σύγχρονη, 100% ελληνική εφαρμογή, ολοκληρωμένης 

διαχείρισης παραγωγής  και λειτουργίας οινοποιείων και αμπελοτεμαχίων.  

 

Το Thesis Winery έχει κερδίσει το βραβείο συμβατότητας με τις ανάγκες του ελληνικού αμπελοοινικού κλάδου στον 

πανελλήνιου διαγωνισμού της ΠΑΝΕΠΟ, που διεξήχθη στα πλαίσια της κορυφαίας κλαδικής έκθεσης ΟΙΝΟΡΑΜΑ. Είναι 

εντυπωσιακό ότι, το προϊόν συμμετείχε και ψηφίστηκε από την πλειοψηφία των οινολόγων σε όλες τις κατηγορίες του 

διαγωνισμού, καθώς αναγνωρίστηκε ότι είναι η πρώτη εφαρμογή που καλύπτει πλήρως την διαχείριση όλων των σταδίων 

παραγωγής και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων (από τα αμπελοτεμάχια μέχρι τον τελικό καταναλωτή). Το προϊόν 

Thesis.net Winery επιλέχθηκε και παρουσιάστηκε επίσης, ως υποδειγματική, σύγχρονη τεχνολογική λύση για την 

ολοκληρωμένη επιχειρησιακή διαχείριση μονάδων του κλάδου οινοποιίας στο Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών 

ΑΤΕΙ Αθήνας καθώς και σε ημερίδα που οργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Οινολόγων.  

Η απήχηση της παρουσίασης και τα πολλαπλά αιτήματα για νέες παρουσιάσεις του προϊόντος απ’ τους ανθρώπους του 

κλάδου, που αναγνώρισαν στο Thesis Winery ένα σημαντικό εργαλείο για την επιτάχυνση και την βελτίωση των 

υπηρεσιών που προσφέρουν και ταυτόχρονα ένα αναντικατάστατο σύμμαχο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων που εκπροσωπούν και τη βελτίωση της θέσης τους στη διεθνή αγορά, είναι ίσως η καλύτερη απόδειξη της 

αξίας του προϊόντος και των ανθρώπων που συμμετείχαν στον σχεδιασμό του.  

Η λύση: 

• Καταγράφει αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων γεωαναφορικά και μή (σύστημα φύτευσης κλπ) 

• Καταγράφει στοιχεία εδαφολογικών αναλύσεων και αναλύσεων ωρίμανσης 

• Διαχειρίζεται και καταγράφει ενέργειες και σκευάσματα που χρησιμοποιούνται ανά φαινολογικό στάδιο 

• Καταγράφει ασθένειες και εχθρούς που παρουσιάζονται  

• Διαχειρίζεται τις δηλώσεις παραγωγής-συγκομιδής ανά παραγωγό αλλά και συνολικά 

http://panepo.gr/PANEPOCompetition2012.htm
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• Παρακολουθεί πολλαπλές ταυτόχρονες ζυγίσεις 

• Ελέγχει (κιλά/στρέμμα) & προσαρμόζει την παραγωγή στις απαιτήσεις χαρακτηρισμού ΟΠΑΠ, τοπικός κλπ 

• Καταγράφει την μετατροπή κιλών σε λίτρα γλεύκους και υπολογίζει την φύρα σε εκραγιστήριο, σπαστήρα κλπ 

• Παρακολουθεί οινοποιητές και αναλώσεις οινολογικών προϊόντων κατά το κολλάρισμα, φιλτράρισμα ή την ψύξη 

• Παρακολουθεί την εξαγωγή παραπροϊόντων (οινολάσπη κλπ) 

• Διαχειρίζεται  το περιεχόμενο και τα στοιχεία των διαθεσίμων δεξαμενών σε πολλαπλές γραμμές παραγωγής 

• Καταγράφει ημερομηνίες γεμίσματος, μετάγγισης σε βαρέλια και τηρεί στοιχεία εμφιάλωσης 

• Καταγράφει δελτία γευσιγνωσίας, στοιχεία παλαίωσης και διαχειρίζεται ημι-έτοιμα και private labels προϊόντα 

• Υποστηρίζει πλήρες ιστορικό ανά παρτίδα, ποικιλίες, σοδιές κλπ και εξασφαλίζει ιχνηλασιμότητα 

• Προσφέρει δυνατότητα αναλυτικής κοστολόγησης και πραγματοποιεί πλήρη έλεγχο εξαγωγών κ.α.  

 

Και όλα αυτά, με ένα λογικό κόστος αγοράς και συντήρησης. Ταυτόχρονα η εφαρμογή εξασφαλίζει την δυνατότητα 

επεκτάσεων του προγράμματος παράλληλα με τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης.  

 

Η χρήση της εφαρμογής εξασφαλίζει στον οινοποιό/αμπελουργό: 

✓ Άμεση αύξηση της παραγωγικότητας 

✓ Μείωση κόστους παραγωγής  

✓ Φιλικό και άμεσα αποδεκτό από τους εργαζόμενους σύστημα  

✓ Ισχυροποίηση έναντι του ανταγωνισμού 

✓ Επιχειρησιακή πληροφορία άμεση και πλήρως αξιοποιήσιμη για λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων 

 

Λειτουργικά προβλήματα του παρελθόντος, έχουν επιλυθεί, η διοίκηση κι οι υπεύθυνοι πλέον γνωρίζουν που, πότε και 

πώς θα δράσουν για να προχωρήσει η ανάπτυξη της εταιρίας με την απαιτούμενη ασφάλεια και ποιότητα προϊόντων.  

 

Η λύση ολοκληρώνεται με το Thesis ERP, ένα πλήρες ERP, με ενσωματωμένα συστήματα πληροφορίας (ΒΙ) και 

πελατειακών σχέσεων (CRM) προσφέροντας έτσι στον χρήστη την δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης σε ένα ενιαίο 

αισθητικά και λειτουργικά και ταυτόχρονα κορυφαίο τεχνολογικά περιβάλλον πολλών χαρακτηριστικών όπως η 

ολοκλήρωση, η επιχειρησιακή πληρότητα, η διασύνδεση της παραγωγής με την εμπορική διαχείριση και το marketing, η 

επεκτασιμότητα και η αξιοπιστία. Ταυτόχρονα η εφαρμογή εξασφαλίζει την δυνατότητα επεκτάσεων του προγράμματος 

(σύνδεση με eshop, τηλεφωνικά κέντρα, mobile εφαρμογές κ.α.) ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.  
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Thesis Oeneus 

 
 

Η web εφαρμογή Thesis Oeneus (Οινέας) προσφέρει τη δυνατότητα on line και από οποιοδήποτε σημείο βρίσκεται ο 

χρήστης της, καταχώρησης και διαχείρισης όλων εργασιών που υλοποιούνται στα αμπελοτεμάχια, με τη χρήση έξυπνων 

συσκευών (smartphones και tablets) ή/και Η/Υ.  

Κάθε εργασία μπορεί είτε να καταχωρείται στη βασική εφαρμογή Thesis Winery και να τις βλέπει ο υπεύθυνος για την 

εκτέλεσή της εργαζόμενος στο κινητό ή το tablet του, είτε και να δημιουργείται επιτόπου από τον ίδιο και να 

ενημερώνεται online και αυτόματα η εφαρμογή Thesis Winery.  

Ο Οινέας διασυνδέεται αυτόματα και αξιοποιεί πλήρως όλη την λειτουργικότητα που προσφέρει η εφαρμογή Google 

Maps, δίνοντας στο χρήστη πληροφορίες για την θέση των αμπελοτεμαχίων. 

Η εφαρμογή Thesis Oeneus λειτουργεί σε οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή (smartphones και tablets) τελευταίων 

εκδόσεων και προσφέρεται ήδη σε τρείς γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά) και κάθε χρήστης μπορεί να επιλέξει 

δυναμικά οποιαδήποτε από αυτές.  
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Βασικές επιλογές 

 
Εργασίες σε εξέλιξη 

Με την επιλογή αυτή βλέπετε έναν πίνακα με όλες τις εργασίες 

που σας έχουν ανατεθεί και δεν έχετε πλήρως εκτελέσει και 

σας προσφέρονται οι ακόλουθες τρεις δυνατότητες: 

 

• Να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάποια από αυτές 

πατώντας το σύμβολο ‘+’ που βρίσκεται αριστερά κάθε 

εργασίας. 

• Να δείτε τη θέση του αμπελοτεμαχίου κάθε εργασίας 

στον χάρτη πατώντας το εικονίδιο με την «Υδρόγειο» στα δεξιά κάθε εργασίας. 

• Να επιλέξτε την επεξεργασία οποιασδήποτε εργασίας, πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί («Επεξεργασία»). Στην 

περίπτωση αυτή, εμφανίζεται η σχετική φόρμα εργασίας για την καταγραφή δεδομένων ή/και την επιλογή 

συγκεκριμένων τιμών από υφιστάμενους πίνακες προεπιλεγμένων τιμών (π.χ. ΜΜ).  

Η εφαρμογή σας προσφέρει επιπλέον τη δυνατότητα να επισυνάψετε οποιουδήποτε τύπου αρχεία (κείμενα, 

φωτογραφίες κλπ.) μέσω της επιλογής Η εφαρμογή σας προσφέρει επιπλέον τη δυνατότητα να επισυνάψετε ένα ή 

περισσότερα αρχεία κάθε τύπου (φωτογραφίες, κείμενα κ.α.) πατώντας απλά «Προσθήκη αρχείου». Η λειτουργία της 

ενημέρωσης με τα νέα δεδομένα, ολοκληρώνεται μόνον αφού πατήστε «Αποθήκευση αλλαγών». Οποιαδήποτε 

εργασία σε εξέλιξη θεωρείται ως ολοκληρωμένη εφόσον τσεκάρετε το αντίστοιχο κουμπί («Ολοκληρώθηκε») ή/και 

αν συμπληρώστε 100% στο πεδίο «Ολοκλήρωση (%)» της φόρμας.   

 

 

 

Νέα εργασία 

 

Η επιλογή αυτή παρέχεται στον χρήστη για την καταγραφή από 

αυτόν μιας νέας εργασίας, που δεν έχει έως εκείνη τη στιγμή 

καταχωρηθεί στην εφαρμογή Thesis.  

Η φόρμα καταχώρησης είναι παρόμοια με εκείνην της 

επεξεργασίας των Εργασιών σε εξέλιξη. Για να σωθεί μια νέα 

εργασία στο σύστημα και να ενημερωθεί η βασική εφαρμογή 

(Thesis Winery) αρκεί να πατήστε το κουμπί «Αποθήκευση».  
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Ολοκληρωμένες εργασίες 
Μέσω αυτής της επιλογής, ο χρήστης μπορεί να δει το πλήρες ιστορικό με τις ήδη ολοκληρωμένες από αυτόν εργασίες, 

να επιλέξει τα δεδομένα (στήλες) κάθε εργασίας που επιθυμεί να βλέπει, να κάνει αναζήτηση με συγκεκριμένα φίλτρα  και 

να κατατάξει τα αποτελέσματα με όποια στήλη επιθυμεί. Η εφαρμογή δεν επιτρέπει αλλαγή ή διαγραφή δεδομένων σε 

ολοκληρωμένες εργασίες.  

 
 

 

Ρυθμίσεις  
Η επιλογή αυτή σας προσφέρει τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον Server και τη βάση δεδομένων, καθώς και 

πληροφόρηση για την επωνυμία της επιχείρησης. 

 

 

 

 

Αποσύνδεση 
Μέσω αυτής της επιλογής ό χρήστης αποσυνδέεται από την εφαρμογή. 
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Τεχνολογία* 

 

Η πλήρης σουίτα προϊόντων επιχειρηματικού λογισμικού 

Thesis επιβραβεύεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια από σειρά 

ΑΕΙ (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Πειραιά, ΜΒΑ 

Οικονομικού Παν. Αθήνας, Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας 

Ποτών ΤΕΙ Αθήνας) ως κορυφαίο ελληνικό business software 

και επιλέγεται καθημερινά από  ευρύ πλήθος επιχειρήσεων 

(ΕΤΑΔ, ΕΡΤ, ΟΣΥ, Εθνική Τράπεζα Ελλάδας, Τράπεζα Πειραιώς,  

Eurobank, Alpha Bank, Vodafone, Victus, Lafarge ΑΓΕΤ Ηρακλής, BMW, Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ, Imerys, Nufarm, 

Αμπελώνες Ζαχαριά, Gentilini, Lyrarakis Wineries, Nico Lazaridis, Cavino, Vassaltis, Domaine Monsieur 

Nicolas, Vaptistis Winery, C.A.I.R., ΓΑΙΑ Οινοποιητική, Domaine Skouras κ.α.).  

Μ’ ένα σύγχρονο και εύχρηστο interface, εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα των επιχειρήσεων κατά την 

εξέλιξή τους, προσφέροντας ολοκληρωμένη διασύνδεση όλων των τμημάτων, λειτουργιών και 

πληροφοριών σ’ ένα ομοιογενές και ενιαίο περιβάλλον εργασίας, περιλαµβάνοντας την οικονοµική τους 

διαχείριση, την εφοδιαστική αλυσίδα, τον αυτοματισμό πωλήσεων και αγορών, τις πελατειακές σχέσεις, 

αλλά και την αναλυτική και διαδικτυακή πληροφόρηση της διοίκησης τροφοδοτώντας την σε πραγµατικό 

χρόνο µε κρίσιµη επιχειρησιακή πληροφορία κλπ. Αξιοποιεί άμεσα και παραγωγικά τις πιο σύγχρονες 

τεχνολογίες και επικοινωνεί αμφίδρομα με προγράμματα αυτοματισμού γραφείου και με όλα τα γνωστά 

τηλεφωνικά κέντρα. Η διαδραστικότητα με τον χρήστη είναι απόλυτα συμβατή με MS Office.  

Το ενσωματωμένο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών Thesis Application Builder εξασφαλίζει αμεσότητα 

και εξαιρετική απόδοση στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και παράδοση πρόσθετων εφαρμογών, αλλαγών, 

βελτιώσεων κλπ. Διαθέτει σύστημα auditing με δυνατότητα πλήρους και αναλυτικής καταγραφής κάθε 

ενέργειας οποιουδήποτε εκ των χρηστών και σε οποιοδήποτε επίπεδο ζητηθεί.  

Το Thesis Framework ενσωματώνει ένα πλούσιο σύνολο από γραφικά εργαλεία καλύπτοντας με 

επάρκεια MIS & BI ανάγκες και εκμεταλλεύεται πλήρως όλες τις δυνατότητες που προσφέρει ο SQL Server 

ενσωματώνοντας όλη την επιχειρησιακή λογική στον Server και αφήνοντας στον client μόνο το interface. 

Η βάση δεδομένων, περιέχει όλα τα προγραμματιστικά εργαλεία με πλήρη σχόλια, ανοιχτά και προσβάσιμα 

για περαιτέρω customization. 

 

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