
H εφαρμογή Sales Assistant  είναι  ένα ολοκληρωμένο και 
ευέλικτο σύστημα διαχείρισης πωλήσεων επί αυτοκινήτου ή 
γενικότερα πωλήσεων που πραγματοποιούνται  στο χώρο 
του πελάτη, το οποίο βασίζεται  σε Smartphone 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  
               EX VAN SALES 

  Τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής  είναι :   
 Έκδοση παραστατικών επί αυτοκινήτου. Επίσης δυνατότητα μετασχηματισμού 

παραστατικών.  
 Πολλαπλές δυνατότητες αναζήτησης πελατών ( κωδικός , ονομασία, ΑΦΜ) και 

ταξινόμηση πελατών ανά πωλητή – περιοχή – σειρά επίσκεψης.   
 Αναζήτηση ειδών με κωδικό, περιγραφή και ταξινόμηση ειδών ανά κατηγορία.  
 Διαχείριση εκπτώσεων ανά είδος (επί % ή απευθείας στη τιμή).   
 Παρακολούθηση χρηματικού υπολοίπου.  
 Διαχείριση εισπράξεων, αξιογράφων και υπολοίπων πελατών.  
 Ιστορικό πωλήσεων.   
 Ο πωλητής μέσω αναφορών μπορεί να δει την εικόνα του πελάτη, καρτέλες πε-

λατών, στατιστικά δρομολογίου, υπόλοιπα αποθήκης κλπ.   
 Εύκολη προετοιμασία της παραγγελίας του επόμενου δρομολογίου από τον πω-

λητή.  
 Ασύρματη εκτύπωση μέσω Bluetooth module.  
 Ασύρματη (WLAN) και ενσύρματη σύνδεση με το δίκτυο της επιχείρησης.  
 Σύνδεση και συνεργασία με το εμπορικό πακέτο της εταιρείας.  
 Παρακολούθηση δραστηριότητας και μεταφορά δεδομένων στην έδρα της επι-

χείρησης κατά τη διάρκεια του δρομολογίου μέσω δικτύου GSM.   
 Η μορφή των παραστατικών είναι πλήρως παραμετρική.  
 Αυτόματη ενημέρωση Νέας Έκδοσης λογισμικού.   
 Μεγάλη επεκτασιμότητα και συνεχής εξέλιξη της εφαρμογής με εύκολη προσθή-

κη τμημάτων ( modules ).   
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ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  
               EX VAN SALES 

TABLET 120€  
ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 80MM ( 3inch ) 212 € 
ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 110MM ( 4inch ) 254 € 
SERVER S/W / ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 300 €  
SALES ASSISTANT S/W 1 ΑΔΕΙΑ ΧΕΗΣΗΣ 200 € 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

200€  
Σύνολο με 80 mm 1.032 € 
Σύνολο με 110 mm 1.074 € 
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