
 



Ολοκληρωμένες Λύσεις για καταστήματα Λιανικής

WinPos  Retail

Ειδικά σχεδιασμένο για:  Καταστήματα Λιανικής – Πολυκαταστήματα – 
Ένδυση – Υπόδηση –  Περίπτερα – Ζαχαροπλαστεία – Ιχθυοπωλεία

Η ευέλικτη και εύχρηστη εφαρμογή για τη μικρή  αλλά και την μεγάλη λιανική! 
Ειδικά σχεδιασμένη για χρήση με οθόνη αφής η POS, προσφέρει γρήγορη 
εξυπηρέτηση πελατών και έκδοση αποδείξεων με ή χωρίς τη χρήση barcode. 
Περιλαμβάνει έτοιμους κωδικούς (με barcodes, περιγραφές, τιμές, κατηγορίες 
κλπ.) για αρκετές αγορές, άμεση έναρξη λειτουργίας με την εγκατάστασή 
της, ενώ προσφέρει τον απόλυτο έλεγχο της Αποθήκης (διαθεσιμότητες, 
stock, όρια ασφαλείας) και του Ταμείου!

 Το μοναδικό software, που έχει την υποχρεωτική έγκριση – πιστοποίηση, 
Welmec (για σύνδεση με ζυγούς)



Αυτόματο έλεγχο και καταχώρηση πελατών και προμηθευτών, από το ΑΦΜ 
και την δυνατότητα αυτόματης αποστολής μηνιαίων συγκεντρωτικών 
καταστάσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Υποστηρίζει την σύνδεση με P.O.S. ή Ταμειακές μηχανές ή Φορολογικούς 
μηχανισμούς 

Περιλαμβάνει :

✓ Εκτύπωση με χρήση ΑΔΗΜΕ ή 
ΕΑΦΔΣΣ ή ταμειακή

✓ Παρακολούθηση Υπολοίπων 
Αποθήκης

✓ Όριο παραγγελίας
✓ Παρακολούθηση παραλαβών και 
διαχείριση απογραφών

✓ Καρτέλα Πελάτη με Υπόλοιπο
✓ Διαχείριση κάρτας αλλαγής
✓ Δυνατότητα ενδοδιακίνησης
✓ Πολιτική εκπτώσεων
✓ Έκδοση Τιμολογίου
✓ Ζυγιζόμενα είδη
✓ Διαχείριση ειδών
✓ Διαχείριση πελατών – Loyalty Card
✓ Διαχείριση προμηθευτών
✓ Διαχείριση barcode – αυτόματη 
διαχείριση ζυγιστικών barcode,

✓ Barcode κιβωτίων και προσφορών
✓ Διαχείριση κουπονιών
✓ Εκδόσεις παραστατικών 
πωλήσεων

✓ Εκδόσεις παραστατικών είσπραξης
✓ Διαχείριση παραστατικών αγορών
✓ Διαχείριση παραστατικών 
πληρωμών

✓ Διαχείριση συνθέσεων
✓ Διαχείριση τιμοκαταλόγων
✓ Διαχείριση υποκαταστημάτων
✓ Διαχείριση τιμών ανά 
Υποκατάστημα

✓ Αυτόματη έκδοση ετικετών 
barcode  
Έκδοση Στατιστικών

✓ Ενημερωτικές εκτυπώσεις
✓ Ενημέρωση back office 
προγράμματος

✓ Δυνατότητα αυτόματης 
αποστολής μηνιαίων 
συγκεντρωτικών καταστάσεων και 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης

✓ Σύνδεση με μηχανήματα POS  
πιστωτικών καρτών  ( CardLink 
Eurobank & Alpha Bank  – Mellon 
Εθνικής Τράπεζας – Πειραιώς – 
EDPS) 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ePos  Android App 

Κέρδισε χρόνο και χρήμα με την απλή και έξυπνη εφαρμογή ePos ειδικά 
σχεδιασμένη για καταστήματα μικρής εντατικής λιανικής

Τι θα χρειαστείτε

Ένα tablet  η μια touch οθόνη για την εύκολη χρήση του ταμείου

Ένα Barode Scanner για την γρήγορη πώληση και αναζήτηση των ειδών

To Security Box, που κρατάει ενημερωμένη την αποθήκη σας με νέους 
κωδικούς Barcode αλλά και τα δεδομένα σας

Συνδέεται με ταμειακή μηχανή

Περιλαμβάνει :

✓ Παρακολούθηση Υπολοίπων 
Αποθήκης

✓ Όριο παραγγελίας
✓ Παρακολούθηση παραλαβών 

και διαχείριση απογραφών
✓ Πολιτική εκπτώσεων
✓ Έκδοση Τιμολογίου
✓ Ζυγιζόμενα είδη
✓ Διαχείριση ειδών
✓ Διαχείριση πελατών – Loyalty 

Card
✓ Διαχείριση προμηθευτών
✓ Διαχείριση barcode – αυτόματη 

διαχείριση ζυγιστικών barcode,
✓ Barcode κιβωτίων και 

προσφορών
✓ Διαχείριση παραστατικών 

αγορών

✓ Διαχείριση παραστατικών 
πληρωμών

✓ Έκδοση Στατιστικών
✓ Σύνδεση και αυτόματη 

ενημέρωση Ζυγού χωρίς 
ενδιάμεσο πρόγραμμα

✓ Εκτύπωση μηνιαίων 
καταστάσεων κρέατος ανά 
χώρα.

✓ Διπλό Barcode
✓ Διαχείριση του τύπου με 

αυτόματη καταχώρηση
✓ Αποστολές παραλαβές νέων 

κωδικών σε εφημερίδες και 
περιοδικά

✓ Αυτόματος υπολογισμός 
προμήθειας

✓ Σύνδεση με πρακτορείο τύπου 
ΑΡΓΟΣ 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Ολοκληρωμένες Λύσεις για Super Market / Mini Market 

WinPos  Retail Super Market 

Ειδικά σχεδιασμένο για:  Super Market – Mini Market

Η ευέλικτη και εύχρηστη εφαρμογή για τη μικρή  αλλά και την μεγάλη λιανική! 
Ειδικά σχεδιασμένη για χρήση με οθόνη αφής η POS, προσφέρει γρήγορη 
εξυπηρέτηση πελατών και έκδοση αποδείξεων με ή χωρίς τη χρήση barcode. 
Περιλαμβάνει έτοιμους κωδικούς (με barcodes, περιγραφές, τιμές, κατηγορίες 
κλπ.) για αρκετές αγορές όπως π.χ. περίπτερο, mini market κ.α. για άμεση 
έναρξη λειτουργίας με την εγκατάστασή της, ενώ προσφέρει τον απόλυτο 
έλεγχο της Αποθήκης (διαθεσιμότητες, stock, όρια ασφαλείας) και του 
Ταμείου!
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 Το μοναδικό software, που έχει την υποχρεωτική έγκριση – πιστοποίηση, 
Welmec (για σύνδεση με ζυγούς)

Η εμπορική διαχείριση με τον αυτόματο έλεγχο και καταχώρηση πελατών και 
προμηθευτών, από το ΑΦΜ και την δυνατότητα αυτόματης αποστολής 
μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Υποστηρίζει την σύνδεση με P.O.S. ή Ταμειακές μηχανές ή Φορολογικούς 
μηχανισμούς και όλες τις περιφερειακές συσκευές, όπως barcode, ζυγαριές, 
φορητά τερματικά, Price checker, κ.α. που είναι απαραίτητα για την λειτουργία 
καταστημάτων λιανικής.

Περιλαμβάνει :

✓ Εκτύπωση με χρήση ΑΔΗΜΕ ή 
ΕΑΦΔΣΣ ή ταμειακή

✓ Παρακολούθηση Υπολοίπων 
Αποθήκης

✓ Όριο παραγγελίας
✓ Όριο ασφαλείας
✓ Παρακολούθηση παραλαβών 

και διαχείριση απογραφών
✓ Καρτέλα Πελάτη με Υπόλοιπο
✓ Διαχείριση κάρτας αλλαγής
✓ Δυνατότητα ενδοδιακίνησης
✓ Πολιτική εκπτώσεων
✓ Έκδοση Τιμολογίου
✓ Ζυγιζόμενα είδη
✓ Διαχείριση ειδών
✓ Διαχείριση πελατών – Loyalty 

Card
✓ Διαχείριση προμηθευτών
✓ Διαχείριση barcode – αυτόματη 

διαχείριση ζυγιστικών barcode,

✓ barcode κιβωτίων και 
προσφορών

✓ Διαχείριση κουπονιών
✓ Εκδόσεις παραστατικών 

πωλήσεων
✓ Εκδόσεις παραστατικών 

είσπραξης
✓ Διαχείριση παραστατικών 

αγορών
✓ Διαχείριση παραστατικών 

πληρωμών
✓ Διαχείριση πωλητών
✓ Διαχείριση συνθέσεων
✓ Διαχείριση τιμοκαταλόγων
✓ Διαχείριση υποκαταστημάτων
✓ Διαχείριση τιμών ανά 

Υποκατάστημα
✓ Ενημέρωση φορητών 

τερματικών
✓ Αυτόματη έκδοση ετικετών 

barcode  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Αυτόματη έκδοση ετικετών 
balisage

✓ Επίπεδα ασφάλειας
✓ Έκδοση Στατιστικών
✓ Ενημερωτικές εκτυπώσεις
✓ Ενημέρωση back office 

προγράμματος
✓ Δυνατότητα αυτόματης 

αποστολής μηνιαίων 
συγκεντρωτικών καταστάσεων 
και ηλεκτρονικής τιμολόγησης

✓ Διαχείριση συνθέσεων – 
συνταγών

✓ Διαχείριση Κεντρικού  
Καταστήματος & 
Υποκαταστημάτων

✓ Διαχείριση τιμών ανά ζώνη 
Υποκαταστήματος

✓ Ενημέρωση φορητών 
τερματικών

✓ Έλεγχος και αντιγραφή 
στοιχείων Πελατών / 
Προμηθευτών από την Α.Α.Δ.Ε.

✓ Βασικά, πληροφοριακά και 
οικονομικά στοιχεία

✓ Ορισμός εκπτώσεων στους 
Πελάτες / Προμηθευτές βάσει 
της συνολικής καθαρής αξίας 
του παραστατικού

✓ Στατιστικές Πληροφορίες

✓ Ετικετογράφος
✓ Ομαδική ενημέρωση / 

διαγραφή
✓ Αναζητήσεις Πελατών / 

Προμηθευτών με δυνατότητα 
εξαγωγής αποτελεσμάτων στο 
excel, σε αρχείο .txt ή σε 
εκτυπωτή

✓ Εκτυπώσεις με δυνατότητα 
αποστολής με e-mail, εξαγωγής 
σε excel, word, access και σε 
αρχεία .html, .csv, .txt και .pdf

✓ Έκδοση Γενικής Λογιστικής
✓ Εύκολη διαχείριση όλων των 

σταδίων της αγοράς από την 
προσφορά, την παραγγελία και 
την παραλαβή των ειδών, έως 
την καταχώρηση του Δελτίου 
Αποστολής και του Τιμολογίου.

✓ Διαθέσιμες πληροφορίες όπως 
χαμηλό απόθεμα είδους

✓ Πλαφόν
✓ Κατώτατη τιμή πώλησης
✓ Αυτόματος υπολογισμός 

ειδικού φόρου για κάθε είδος
✓ Σύνδεση με μηχανήματα POS  

πιστωτικών καρτών  ( CardLink 
Eurobank & Alpha Bank  – Mellon 
Εθνικής Τράπεζας – Πειραιώς – 
EDPS) 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 Ολοκληρωμένες Λύσεις για Κρεοπωλεία / Ιχθυοπωλεία  

Winpos Butcher

Ειδικά σχεδιασμένο για:  Κρεοπωλεία και Ιχθυοπωλεία 

Η ευέλικτη και εύχρηστη εφαρμογή για τη μικρή  αλλά και την μεγάλη λιανική! 
Ειδικά σχεδιασμένη για χρήση με οθόνη αφής η POS, προσφέρει γρήγορη 
εξυπηρέτηση πελατών και έκδοση αποδείξεων με ή χωρίς τη χρήση barcode. 
Περιλαμβάνει έτοιμους κωδικούς (με barcodes, περιγραφές, τιμές, κατηγορίες 
κλπ.) για αρκετές αγορές όπως π.χ. περίπτερο, mini market κ.α. για άμεση 
έναρξη λειτουργίας με την εγκατάστασή της, ενώ προσφέρει τον απόλυτο 
έλεγχο της Αποθήκης (διαθεσιμότητες, stock, όρια ασφαλείας) και του 
Ταμείου!
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 Το μοναδικό software, που έχει την υποχρεωτική έγκριση – πιστοποίηση, 
Welmec (για σύνδεση με ζυγούς)

Εναρμονιστείτε με το Νόμο 4492 και βάλτε το κρεοπωλείο σας σε μια νέα εποχή

Ίσως όλοι οι κρεοπώλες θα γνωρίζετε τον νόμο 4492/2017. Με βάση το νόμο 
αυτό, θα πρέπει η απόδειξη που εκδίδει η ταμειακή σας μηχανή να αναγράφει 
το είδος και την προέλευση του κρέατος καθώς και τα προς πώληση κιλά. 
Παράδειγμα: Βόειο Ποντίκι Γαλλίας 7,90€ Χ 0,800Kgr 6,32€

Η εμπορική διαχείριση με τον αυτόματο έλεγχο και καταχώρηση πελατών και 
προμηθευτών, από το ΑΦΜ και την δυνατότητα αυτόματης αποστολής 
μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Υποστηρίζει την σύνδεση με P.O.S. ή Ταμειακές μηχανές ή Φορολογικούς 
μηχανισμούς και όλες τις περιφερειακές συσκευές, όπως barcode, & ζυγαριές.

Περιλαμβάνει :

✓ Εκτύπωση με χρήση ΑΔΗΜΕ ή 
ΕΑΦΔΣΣ ή ταμειακή

✓ Παρακολούθηση Υπολοίπων 
Αποθήκης

✓ Όριο παραγγελίας
✓ Όριο ασφαλείας
✓ Παρακολούθηση παραλαβών 

και διαχείριση απογραφών
✓ Καρτέλα Πελάτη με Υπόλοιπο
✓ Διαχείριση κάρτας αλλαγής
✓ Δυνατότητα ενδοδιακίνησης
✓ Πολιτική εκπτώσεων
✓ Έκδοση Τιμολογίου
✓ Ζυγιζόμενα είδη
✓ Διαχείριση ειδών

✓ Διαχείριση πελατών – Loyalty 
Card

✓ Διαχείριση προμηθευτών
✓ Διαχείριση barcode – αυτόματη 

διαχείριση ζυγιστικών barcode,
✓ barcode κιβωτίων και 

προσφορών
✓ Διαχείριση κουπονιών
✓ Εκδόσεις παραστατικών 

πωλήσεων
✓ Εκδόσεις παραστατικών 

είσπραξης
✓ Διαχείριση παραστατικών 

αγορών
✓ Διαχείριση παραστατικών 

πληρωμών
✓ Διαχείριση πωλητών

           TEL : + 30 210 75 60 2309 SALES@TAMIAKI.GR WWW.WINPOS.GR



✓ Διαχείριση συνθέσεων
✓ Διαχείριση τιμοκαταλόγων
✓ Διαχείριση υποκαταστημάτων
✓ Διαχείριση τιμών ανά 

Υποκατάστημα
✓ Ενημέρωση φορητών 

τερματικών
✓ Αυτόματη έκδοση ετικετών 

barcode
✓ Επίπεδα ασφάλειας
✓ Έκδοση Στατιστικών
✓ Ενημερωτικές εκτυπώσεις
✓ Ενημέρωση back office 

προγράμματος
✓ Δυνατότητα αυτόματης 

αποστολής μηνιαίων 
συγκεντρωτικών καταστάσεων 
και ηλεκτρονικής τιμολόγησης

✓ Σύνδεση με μηχανήματα POS  
πιστωτικών καρτών  ( CardLink 

Eurobank & Alpha Bank  – Mellon 
Εθνικής Τράπεζας – Πειραιώς – 
EDPS)

✓ Ισοζύγιο κρέατος 
✓ Αυτόματη ενημέρωση ζυγού
✓ Διαχείριση συμφωνίας 

πωλήσεων σε εμπόρους
✓ Ισοζύγιο ΕΛΟΓΑΚ
✓ Έλεγχος ημ/νίας λήξης
✓ Εκτύπωση ετικέτας με ημ/νία 

λήξης
✓ Κάρτα μέλους με πόντους
✓ Εκτύπωση συνταγών αυτόματα 

από το είδος
✓ Τεφτέρι
✓ Διαφημιστική οθόνη πελατών
✓ Τιμοκατάλογοι πελατών
✓   

ePos  Android App 

Κέρδισε χρόνο και χρήμα με την απλή και έξυπνη εφαρμογή ePos ειδικά 
σχεδιασμένη για καταστήματα μικρής εντατικής λιανικής

Τι θα χρειαστείτε

Ένα tablet  η μια touch οθόνη για την εύκολη χρήση του ταμείου

Ένα Barode Scanner για την γρήγορη πώληση και αναζήτηση των ειδών
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To Security Box, που κρατάει ενημερωμένη την αποθήκη σας με νέους 
κωδικούς Barcode αλλά και τα δεδομένα σας

Συνδέεται με ταμειακή μηχανή

Εφαρμογή για την εντατική λιανική ειδικά σχεδιασμένη για : Κρεοπωλεία

Περιλαμβάνει :

✓ Παρακολούθηση Υπολοίπων 
Αποθήκης

✓ Όριο παραγγελίας
✓ Όριο ασφαλείας
✓ Παρακολούθηση παραλαβών 

και διαχείριση απογραφών
✓ Πολιτική εκπτώσεων
✓ Έκδοση Τιμολογίου
✓ Ζυγιζόμενα είδη
✓ Διαχείριση ειδών
✓ Διαχείριση πελατών – Loyalty 

Card
✓ Διαχείριση προμηθευτών
✓ Διαχείριση barcode – αυτόματη 

διαχείριση ζυγιστικών barcode,
✓ barcode κιβωτίων και 

προσφορών
✓ Διαχείριση παραστατικών 

αγορών

✓ Διαχείριση παραστατικών 
πληρωμών

✓ Επίπεδα ασφάλειας
✓ Έκδοση Στατιστικών
✓ Σύνδεση και αυτόματη 

ενημέρωση Ζυγού χωρίς 
ενδιάμεσο πρόγραμμα

✓ Αναγραφή Βάρους και είδους 
κρέατος ανά χώρα προέλευσης

✓ Εκτύπωση μηνιαίων 
καταστάσεων κρέατος ανά 
χώρα

✓ Διπλό Barcode
✓ Σύνδεση και αυτόματη 

ενημέρωση Ζυγού χωρίς 
ενδιάμεσο πρόγραμμα

✓ Αναγραφή Βάρους και είδους 
κρέατος ανά χώρα προέλευσης

✓ Εκτύπωση μηνιαίων 
καταστάσεων κρέατος ανά 
χώρα 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e-Orders 

Διαχείριση Παραγγελιών – Καταγραφή Θερμοκρασίας – Πολτοποίηση 
κοκάλων 

Είναι μια έξυπνη εφαρμογή σε περιβάλλον Android ειδικά σχεδιασμένη για 
καταστήματα κρεοπωλείου.

Ο “έξυπνος βοηθός”, αναλαμβάνει την άμεση και γρήγορη λήψη παραγγελιών, 
ικανοποιώντας  κάθε επιθυμία του πελάτη σας, σε δύσκολες συνθήκες όπως 
το Πάσχα και τα Χριστούγεννα όπου οι παραγγελίες είναι αρκετές.

Δημιουργήστε την παραγγελία του πελάτη σας, αποθηκεύστε τη στο 
ημερολόγιο σας, ανατρέξτε στις ημερήσιες παραγγελίες σας, παραδώστε την 
στο πελάτη σας, η ενημερώστε τον ότι είναι έτοιμη για παραλαβή από το 
κατάστημα  και μέσω email.

Περιλαμβάνει :

✓ Πρόταση προμήθειας ανά είδος, βάσει των παραγγελιών
✓ Ακριβής προϋπολογισμός αγορών & προμηθειών
✓ Οργανωμένες & ευκολότερες παραγγελίες 
✓ Εύρεση παραγγελιών : ανά ήμερα – πελάτη – αύξοντα αριθμό & 

ημερομηνία παράδοσης 
✓ Εύκολη προσθήκη ειδών με κοπές & παρασκευές
✓ Διαχείριση προκαταβολής ανά πελάτη
✓ Ελεύθερο σχόλιο ανά παραγγελία
✓ Αναζήτηση και καταχώριση πελατών
✓ Προτεραιότητα παρασκευής παραγγελιών
✓ Εκτυπώσεις παραγγελιών
✓ Παράδοση παραγγελίας
✓ Ενημερώσεις & Προσκλήσεις πελατών με email
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 Ολοκληρωμένες Λύσεις για Χώρους Εστίασης & Delivery 

Winpos Hospitality

Εστιατόριο – Cafe – Delivery – Take Away

Ειδικά σχεδιασμένο για : Fast Food,  Delivery, Εστιατόρια,  Ξενοδοχεία, 
Κρεπερί, Σουβλατζίδικα, Πιτσαρίες

Ολοκληρωμένο σύστημα παραγγελιοληψίας, διευκολύνει  την 
καθημερινότητα των επιχειρήσεων διανομής φαγητού, την άμεση 
ανταπόκριση στις κλήσεις των πελατών χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος, 
τη γρήγορη μεταβίβαση της παραγγελίας στην κουζίνα χωρίς καθυστερήσεις 
και την άμεση παράδοση της στον πελάτη.
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Η εμπορική διαχείριση με τον αυτόματο έλεγχο και καταχώρηση πελατών 
και προμηθευτών, από το ΑΦΜ και την δυνατότητα αυτόματης αποστολής 
μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Εύκολο στη χρήση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα και γρήγορα από 
οποιονδήποτε εργαζόμενο με δικό του χρήστη – βάρδια.

Περιλαμβάνει :

✓ Παραγγελιοληψία
✓ Προγραμματισμός 

Παραγγελιών
✓ Διαχείριση Τραπεζιών – 

απεικόνιση τραπεζιών στην 
οθόνη για πιο εύκολη 
παραγγελιοληψία

✓ Διαχείριση σερβιτόρων ανά 
βάρδια

✓ Διαχείριση κρατήσεων
✓ Διαχείριση Delivery με 

δυνατότητα αναγνώρισης 
εισερχόμενων κλήσεων κατά 
την παραγγελιοληψία

✓ Διαχείριση Τροποποιητών για 
μεγαλύτερη 
προσαρμοστικότητα στην 
παραγγελιοληψία

✓ Διαχείριση Εκπτώσεων
✓ Διαχείριση Εναλλακτικών 

Κωδικών
✓ Ταυτόχρονη έκδοση 

αποδείξεων λιανικής (απόδειξη 
σε αναμονή με δυνατότητα 
έκδοσης επόμενων)

✓ Αυτόματη αναζήτηση και 
καταχώρηση στοιχείων 

Πελατών/Προμηθευτών από 
την Α.Α.Δ.Ε.

✓ Ευρετήρια πελατών – 
Εκτύπωση ετικετών 
αλληλογραφίας

✓ Έλεγχος υπολοίπου αποθήκης
✓ Κατάλογοι ειδών
✓ Δυνατότητα ενδοδιακίνησης
✓ Πολιτική εκπτώσεων
✓ Ποσοτικές προσφορές (Mix & 

Match)
✓ Διαχείριση πακέτων 

προσφορών (combo)
✓ Ζυγιζόμενα είδη
✓ Δημιουργία ετικετών barcode 

για τα ράφια & τα είδη
✓ Έκδοση Τιμολογίου
✓ Εκτύπωση απόδειξης στο 

τέλος ή με κάθε πώληση
✓ Γρήγορο κλείσιμο Απόδειξης
✓ Παρακολούθηση ακυρωμένων 

συναλλαγών
✓ Τιμοκατάλογοι ανά τομέα 

(αίθουσα, take away, delivery) 
και ανά αίθουσα, τραπέζι ή 
πελάτη
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✓ Αποστολή συγκεντρωτικών 
καταστάσεων Μ.Υ.Φ

✓ Δυνατότητα αυτόματης 
αποστολής μέσω e-mail στον 
υπεύθυνο, πλήθος αναφορών

✓ Διαχείριση & Παρακολούθηση 
Παραγγελιών Delivery και με 
barcodeΑυτόματη εμφάνιση 
χάρτη, για διευκόλυνση του 
Delivery. Προβολή 2 τελευταίων 
παραγγελιών πελάτη και 
προβολή συγκεντρωτικά, όλων 
των αγορών – προτιμήσεών 
του και με γραφική απεικόνιση

✓ Διαχείριση Πιστωτικών Καρτών
✓ Διαχείριση Ελάχιστης 

Κατανάλωσης , και εισιτηρίου
✓ Διαχείριση Ειδών & 

Δυνατότητα Χρήσης 
Πολλαπλών Τιμοκαταλόγων με 
αυτόματη αλλαγή μέσα στο 
ωράριο και επιλογή του πελάτη 
ανά θέση εργασίας και ανά 
τμήμα 
Διαχείριση Πελατολογίου με 
πλήρη στοιχεία μεμονωμένων 
πελατών – εταιρειών κλπ

✓ Διαχείριση Κρατήσεων και 
αυτόματη αποδέσμευση 
τραπεζιών αν παρέλθει ένα 
συγκεκριμένο χρονικό όριο, 
μετά την προγραμματισμένη 
ώρα άφιξης της κράτησης

✓ Κρατήσεις Τραπεζιών σε 
επίπεδο τραπεζιού, χώρου ή 
τμήματος

✓ Υποστήριξη Ασύρματης 
Παραγγελιοληψίας μέσω 
ασύρματων τερματικών και 
Android

✓ Επικοινωνία με φορητά 
τερματικά για τη διαχείριση 
των τραπεζιών

✓ Διαχείριση μέχρι 8 εκτυπωτών 
κουζίνας, 3 εκτυπωτών 
Manager, και με δυνατότητα 
αλλαγής ή επανεκτύπωσης σε 
όσους διαφορετικούς 
εκτυπωτές διαθέτει το 
σύστημα

✓ Σύνδεση με Αποθήκες και 
Ενημέρωση Αναλώσεων

✓ Επίπεδα ασφάλειας
✓ Έκδοση Στατιστικών
✓ Ενημερωτικές εκτυπώσεις
✓ Eνημέρωση back office 

προγράμματος
✓ Αναδυόμενο παράθυρο 

εισερχόμενης κλήσης
✓ Πολλαπλοί τηλεφωνικοί 

αριθμοί & πολλαπλές 
διευθύνσεις αποστολής ανά 
πελάτη

✓ Επιπλέον πληροφορίες πελάτη 
όπως: όροφος και όνομα στο 
κουδούνι

✓ Λίστα αποδεκτών ανά πελάτη 
π.χ. εταιρείες, υπηρεσίες, 
νοσοκομεία

✓ Δυνατότητα προβολής και 
διαχείρισης χαρτών μέσω 
Google maps

✓ Στατιστική εικόνα πελάτη σε 
κάθε λήψη παραγγελίας

✓ Δυνατότητα αντιγραφής 
προηγούμενων παραγγελιών

✓ Εκτύπωση στην απόδειξη 
σχολίων σχετικά με τα στοιχεία 
αποστολής
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✓ Προγραμματισμός 
παραγγελιών

✓ Ταξινόμηση παραγγελιών ανά 
γεωγραφική ζώνη

✓ Ενδεικτικός χρόνος αναμονής
✓ Κλείσιμο βάρδιας διανομέα. 

Παρακολούθηση και έλεγχος 
διανομέων. Ποιοι διανομείς 
είναι εκτός καταστήματος και 
για πόσο χρόνο, αλλά και πόσα 
χρήματα πρέπει να παραδώσει 
ο κάθε διανομέας, πόση ώρα 
χρειάστηκε ο καθένας για να 
παραδώσει την παραγγελία και 
πόσες παραγγελίες παρέδωσε 
κάθε διανομέας στη βάρδια 
του.

✓ Σύνδεση με eFοοd με 
αυτόματη εκτύπωση 
παραγγελίας χωρίς να χτυπάει 
ο ταμίας 2 φορές τα είδη της 
παραγγελίας

✓  Delivery Tracker για το 
εντοπισμό του στόλου σας ανά 
πάσα στιγμή, δυνατότητα 
προτάσεων από την εφαρμογή 
για την ταξινόμηση και 
παράδοση των παραγγελιών

✓ Σύνδεση με μηχανήματα POS  
πιστωτικών καρτών  ( CardLink 
Eurobank & Alpha Bank  – Mellon 
Εθνικής Τράπεζας – Πειραιώς – 
EDPS) 

 

e-Recipe

Ηλεκτρονικό συνταγολόγιο σε Android εφαρμογή, σε Tablet η Smartphone

Διαχειριστείτε τα προϊόντα και τις συνταγές τους ώστε να μην χάνετε κάθε 
συστατικό

Το eRecipe είναι μια έξυπνη Android εφαρμογή όπου εξυπηρετεί κυρίως τους 
chefs στην παρασκευή αλλά και στην τήρηση της συνταγής πιάτων

Ακολουθήστε πιστά την συνταγή του πιάτου σας μέσω του eRecipe  για να 
έχετε ένα τέλειο αποτέλεσμα
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 Ολοκληρωμένη Λύση για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 

Winpos Εμπορική Διαχείριση

Ειδικά σχεδιασμένο για : Logistics, Αποθήκες, Ιατρεία, Λογιστήρια, Εταιρίες 
Β2Β

Η εμπορική διαχείριση με τον αυτόματο έλεγχο και καταχώρηση πελατών και 
προμηθευτών, από το ΑΦΜ και την δυνατότητα αυτόματης αποστολής 
μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Συμβαδίζει με τις απαιτήσεις τη αγοράς σε προσιτή τιμή με τις μέγιστες 
δυνατότητες όπου μπορεί να επιφέρει σε κάθε επιχείρηση

Περιλαμβάνει :

• Διαχείριση ειδών
• Διαχείριση πελατών
• Διαχείριση προμηθευτών
• Διαχείριση barcode
• Διαχείριση Serial Numbers ΙΜΕΙ
• Διαχείριση Παρτίδων με ημερομηνίες λήξης
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• Διαχείριση παραγγελιών
• Εκδόσεις παραστατικών πωλήσεων
• Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
• Εκδόσεις παραστατικών είσπραξης
• Διαχείριση παραστατικών αγορών
• Διαχείριση παραστατικών πληρωμών
• Διαχείριση πωλητών
• Διαχείριση συνθέσεων – συνταγών
• Διαχείριση Κεντρικού  Καταστήματος & Υποκαταστημάτων
• Διαχείριση τιμών ανά ζώνη Υποκαταστήματος
• Ενημέρωση φορητών τερματικών
• Έλεγχος και αντιγραφή στοιχείων Πελατών / Προμηθευτών από την 

Α.Α.Δ.Ε.
• Βασικά, πληροφοριακά και οικονομικά στοιχεία
• Ορισμός εκπτώσεων στους Πελάτες / Προμηθευτές βάσει της 

συνολικής καθαρής αξίας του παραστατικού
• Στατιστικές Πληροφορίες
• Ετικετογράφος
• Ομαδική ενημέρωση / διαγραφή
• Αναζητήσεις Πελατών / Προμηθευτών με δυνατότητα εξαγωγής 

αποτελεσμάτων στο excel, σε αρχείο .txt ή σε εκτυπωτή
• Εκτυπώσεις με δυνατότητα αποστολής με e-mail, εξαγωγής σε excel, 

word, access και σε αρχεία .html, .csv, .txt και .pdf
• Έκδοση Γενικής Λογιστικής
• Εύκολη διαχείριση όλων των σταδίων της αγοράς από την προσφορά, 

την παραγγελία και την παραλαβή των ειδών, έως την καταχώρηση του 
Δελτίου Αποστολής και του Τιμολογίου.

• Διαθέσιμες πληροφορίες όπως χαμηλό απόθεμα είδους
• Πλαφόν
• Κατώτατη τιμή πώλησης
• Αυτόματος υπολογισμός ειδικού φόρου για κάθε είδος
• Σύνδεση με μηχανήματα POS  πιστωτικών καρτών  ( CardLink Eurobank & 

Alpha Bank  – Mellon Εθνικής Τράπεζας – Πειραιώς – EDPS)
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 Ολοκληρωμένη Λύση για Αποθήκες - Logistics 

Inventory e–Helper

Εφαρμογή Απογραφή Φορητού Τερματικού καταστημάτων & αποθηκών σε 
περιβάλλον Android

Android εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένη για την απογραφή του καταστήματος 
σας, τον έλεγχο των προϊόντων σας καθώς και τις παραγγελίες πελατών και 

προμηθευτών σας

Συμβατή με κάθε Android Smartphone από Android 6.0 και πάνω (χωρίς 
περιορισμούς hardware συσκευής  και υπερβολικά μεγάλο κόστος αγοράς και 

συντήρησης )
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Περιλαμβάνει :

    Απογραφή αποθήκης  

• Αναζήτηση με Barcode η κωδικό προϊόντος
• Εμφάνιση υπολοίπου απογραφής
• Δυνατότητα πρόσθεσης και αφαίρεσης εκείνη την ώρα

 

Έλεγχος προϊόντων

• Αναζήτηση με Barcode η κωδικό προϊόντος
• Εμφάνιση γεωγραφικής τοποθεσίας στην αποθήκη και δυνατότητα αλλαγής
• Δυνατότητα εμφάνισης και αλλαγής στην ημερομηνία εισαγωγής
• Εμφάνιση τιμής και δυνατότητα αλλαγής επιτόπου
• Εκτύπωση ετικετών σε label printer με το πάτημα ενός κουμπιού
• Ενημέρωση της βάσης με το αρχείο ειδών  την ίδια στιγμή

         

Παραγγελίες 

• Αναζήτηση υπάρχουσας παραγγελιάς
• Δημιουργία νέας παραγγελιάς
• Εύρεση παραγγελιάς ανά πελάτη και τροποποίηση

 

   Παραλαβές

• Αναζήτηση υπάρχουσας παραλαβής
• Δημιουργία νέας παραλαβής
• Εύρεση παραλαβής ανά προμηθευτή και τροποποίηση

Συνδυάστε  την απογραφή σας με το Ring barcode 2D scanner, σε σχήμα δαχτυλιδιού. 
 Περασμένο στο δάχτυλο σας σαν δαχτυλίδι, διευκολύνοντας τα χέρια σας και 

ασφαλίζοντας το scanner από μια πτώση του.

Επώνυμα και μη φορητά τερματικά σε περιβάλλον Android καθώς και Tablet με 
ενσωματωμένο scanner.
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Ολοκληρωμένη Λύση  Τιμολόγηση επ’ αυτοκινήτου  

EX VAN SALES

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  
 
 

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 

πελατών, στατιστικά δρομολογίου, υπόλοιπα αποθήκης κλπ. 
Εύκολη προετοιμασία της παραγγελίας του επόμενου δρομολογίου από τον πωλητή. 

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 

επιχείρησης κατά τη διάρκεια του δρομολογίου μέσω δικτύου GSM. 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Η 
μορφή των παραστατικών είναι πλήρως παραμετρική. 

Αυτόματη ενημέρωση Νέας Έκδοσης λογισμικού. 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