
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Παρουσίαση 

CFlex ERP 
   

Ο βασικός κορμός του έργου αποτελείται,  από το ERP συστημα που έχει αναπτύξει η 
εταιρεία μας, το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργικές ενότητες. 
 
1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ   
2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ) 
3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ) 
4. ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙΟΛΗΨΙΑ 
5. ΠΕΛΑΤΕΣ  (ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ) 
6. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
7. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ 
8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
9. M.I.S 

Το σύστημα βασισμένο σε λογική ανεξάρτητων αλλά επικοινωνούντων  modules,  αποτελεί 
την ιδανικότερη λύση  για παραγωγικές επιχειρήσεις,  προκειμένου εύκολα γρήγορα και 
αξιόπιστα να διαχειρίζονται όλες τις εισερχόεμενες και εξερχόμενες πληροφορίες  σε όλο το 
φάσμα των λειτουργιών τους. 
 
Πλήρως παραμετρικό, παρέχει τη δυνατότητα σ ανά πάσα στιγμή να διαμορφώνουν τις 
λειτουργίες του στις απαιτήσεις της οποιασδήποτε επιχείρησης.  
 
Διαθέτει  πλήρες M.I.S. παρέχοντας  δυνατότητες  στατιστικής έρευνας για όλες τις 
λειτουργικές ενότητες  της εκάστοτε επιχείρησης. 
 
Η χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών που παρέχει η πληροφορική, παρέχει 
δυνατότητες  λειτουργίας των διαφόρων ενοτήτων σε διαφορετικές λειτουργικές 
πλατφόρμες, όπως π.χ.( ΐWindows, Android, Web κλπ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Οι δυνατότητες επικοινωνίας με πολλά  και διαφορετικά εξωτερικά συστήματα διαχείρισης 
δεδομένων, προσφέρουν την πλατφόρμα ανταλλαγής δεδομένων με SCADA συστήματα, για τον 
άμεσο και  αποτελεσματικότερο  έλεγχο και την αυτοματοιματοποίηση της παραγωγικής 
διαδικασίας.   

 
 

Γενική περιγραφή συστήματος 

CCFlex ERP 
 

Το σύστημα CCFLEXERP suite αποτελεί ένα ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης επιχειρησιακών 
πόρων και αυτοματοποίησης των διαδικασιών. Παρέχει ένα ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας καθώς 
επίσης  άμεση και ακριβή πληροφόρηση προς όλες τις μονάδες ενός οργανισμού. Είναι ένα 
απόλυτα ολοκληρωμένο, διεθνώς καταξιωμένο και πλήρως εξειδικευμένο εργαλείο διαχείρισης 
επιχειρησιακών πόρων για όλες τις εταιρείες. Αναπτύσσεται, υποστηρίζεται και συντηρείται  από 
εξειδικευμένα στελέχη που γνωρίζουν άριστα την ελληνική πραγματικότητα. Στόχος του είναι η 
βελτιστοποίηση και ο αποτελεσματικός έλεγχος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με  τη 
χρήση της ορθολογικά δομημένης πληροφορίας. 

Βασικά χαρακτηριστικά: 

• Multi Company  
• Διαχείριση πολλαπλών αποθηκών 
• Αγορές 
• Πωλήσεις 
• Τιμολογήσεις  
• Πωλήσεις λιανικής 
• Διαχείριση εισπράξεων 
• Επιταγές  
• Παραγγελειοληψία 
• Διαχείριση barcode   
• Σύνδεση με άλλα συστήματα 
• Εγκατάσταση σε μικρό χρονικό διάστημα 
• Παροχή πολλαπλών επιπέδων ασφάλειας 
• Επεκτάσιμο και προσαρμοζόμενο στις δραστηριότητες και τις απαιτήσεις της εταιρείας 
• Υποστήριξη μητρικής και θυγατρικών εταιρειών σε ενιαία Βάση Δεδομένων 
• Παροχή πρόσβασης σε απομακρυσμένους χρήστες και εταιρείες μέσω περιβάλλοντος Web 
• Απλή καταχώρηση και παρουσίαση των δεδομένων 

  



 

 

 

 

Module Συστήματος 

• ΑΠΟΘΗΚΗ 

 

 

Το module αποθήκη  διαχειρίζεται πλήρως την  διακίνηση (εισαγωγή- εξαγωγή)  προϊόντων, 
από και προς την κεντρική αποθήκη, είτε πρόκειται για προμήθειες είτε πρόκειται για πωλήσεις 
προϊόντων.  

Η κωδικοποίηση των προϊόντων γίνεται με την χρήση 4οβάθμιου κωδικού, ο οποίος παρέχει τη 
δυνατότητα κατηγοριοιποίησης  των ειδών βάσει ποικίλων κριτηρίων. 



 

 

 

 

 Κωδικοποίηση ειδών βάσει σύνθετων κριτηρίων όπως κατηγορία, θέση στην Αποθήκη,      
μέγεθος, χρώμα κλπ. 

Προσφέρεται η δυνατότητα τήρησης και των κωδικών των προμηθευτών, για καλύτερο 
συσχετισμό των ειδών με το κύκλωμα των προμηθευτές. 

Αυτόματη ενημέρωση των υπολοίπων της αποθήκης μέσω του κυκλώματος αγορών και της 
διαδικασίας πωλήσεων (λιανική-χονδρική). 

Ελεγχος αποθεμάτων αποθήκης. Καταγραφή κωδικών Intrastat.  Τήρηση τιμών πωλήσεως,    
αγοράς. Σύνδεση με πολιτική εκπτώσεων προμηθευτών – πελατών. 

Δημιουργία πακέτων ειδών. Αυτόματη εισαγωγή ειδών από αρχεία προμηθευτών.  

Εσωτερική διακίνηση μέσω πολλαπλών αποθηκών (κεντρικό σε υποκατάστημα  και 
αντίστροφα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• ΠΕΛΑΤΕΣ 

 

 

Μέσω των λειτουργιών της CCFLEXERP suite η επιχείρηση επιτυγχάνει δραστική μείωση των 
χρόνων που αναλώνονται για κάθε δραστηριότητα που εμπλέκει τους πελάτες. Παράλληλα, η 
χρήση ενός ενοποιημένου συστήματος που διαχειρίζεται όλη την πληροφόρηση όπως ιστορικά 
στοιχεία, πελάτες, επαφές, ενέργειες, προγραμματισμένες συναντήσεις εξασφαλίζει την αύξηση 
της παραγωγικότητας των Υπευθύνων Πελατών (Account Managers). Με την εφαρμογή της 
CCFLEXERP suite κάθε Account Manager μπορεί να αποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά σε 
κάθε κλήση του πελάτη. Μέσω του Account Management ολοκληρώνονται και ενοποιούνται 
λειτουργικά οι εξής οντότητες:  

Στοιχεία πελατών, Επαφές, Ενδιαφέροντα και Προϊόντα (ως εγκατάσταση πελάτη), 
Παραγγελίες, Συνδρομές (ή άλλες υπηρεσίες) και διαχείριση λήξεων Κινήσεις Πελατών 

Δυνατότητα σύνδεσης  με  λογιστικά στοιχεία και στοιχεία συναλλαγών.  

 

 



 

 

 

 

• ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

 

 

Η διαχείριση των προμηθευτών αποτελεί  αυτόνομη  ενότητα του CCFLEXERP ICR  EPR  Suite, 
παρέχοντας ολοκληρωμένη πληροφόρηση των σχέσεων της εταιρείας με τους προμηθευτές της. 

Μέσω του κυκλώματος διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενημερώνονται αυτομάτως τα 
υπόλοιπα των προμηθευτών, οι κινήσεις τους καθώ2 επίσης και η εκπτωτική πολιτική τους, προς 
την εταιρεία. 

Τηρούνται ιστορικά αρχεία για όλες τις προμήθειες  από όλους τους προμηθευτές και παρέχονται 
πλήρη στατιστικά στοιχεία και συγκριτικοί πίνακες τιμών σε ίδια προϊόντα. 

Συνδεδεμένο άμεσα με το κύκλωμα της αποθήκης , παρέχει δυνατότητα  διαχείρισης προμηθειών 
του ίδιου είδους από διαφορετικούς προμηθευτές, βάσει κριτηρίων. 

 



 

 

 

• ΑΓΟΡΕΣ 

 

Η CCFLEXERP  Suite διαθέτει πλούσια λειτουργικότητα για την αποτελεσματική διαχείριση 

διαδικασιών που εξυπηρετούν την αλυσίδα εφοδιασμού της εταιρείας. Επιτρέπει την πλήρη 

εποπτεία αποθεμάτων και αξιοποιεί όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία, 

καθώς μετασχηματίζονται από την προσφορά σε εισπράξεις. 

Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης , η CCFLEXERP  Suite παρέχει την ευελιξία που 

χρειάζεστε για να προσαρμόζεστε γρήγορα και οικονομικά στις αλλαγές της αγοράς, να αξιοποιείτε 

νέες ευκαιρίες και να βελτιώνετε την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών σας. 

Η CCFLEXERP  Suite υποστηρίζει πλήρως τη διαχείριση και διακίνηση ειδών, τη διαδικασία 

απογραφής και τα έτοιμα προϊόντα από την πηγή μέχρι το τελικό σημείο κατανάλωσης. Απλοποιεί 

τις διαδικασίες προμήθειας και παραλαβής. 



 

 

Συνοπτικά αναφέρονται, κάποιες από τις λειτουργίες, παρακολούθησης της αλυσίδας εφοδιασμού. 

Διαχείριση ΑποθεμάτωνΑγορές και Παραγγελιοδοσία,Τιμολογιακές Πολιτικές,Κοστολόγηση                           
αποθεμάτων, κλπ. 

 

• ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΧΟΝΔΡιΚΗ – ΛΙΑΝΙΚΗ-POS) 

 

 

Η διαδικασία διαχείρισης των πωλήσεων είτε χονδρικής είτε λιανικής, παρακολουθείται μέσω 
φιλικών, λειτουργικών και εύκολων interfaces. 

Η χρήση barcode scanners για την ανεύρεση τόσο των ειδών όσο και των πελατών, επιταχύνει  
την ανεύρεση και την εμφάνιση των στοιχείων που ενδιαφέρουν. 



 

 

Η αυτόματη ενημέρωση όλου του κυκλώματος (πελάτες, κινήσεις πελατών, αποθήκη, είδη, 
κινησεις ειδών) απλοποιεί πλήρως την διαδικασία της πώλησης. 

Η χρήση τεχνολογιών touch screen για τις περιπτώσεις χρήσης POS, μετατρέπει τη διαδικασία της 
τιμολόγησης και της πώλησης των ειδών, σε απλή υπόθεση. 

CCFLEXERP  Suite POS 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 

 

Με το module διαχείρισης της παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων, κάθε εταιρεία 
παραγωγικού κλάδου επιτυγχάνει τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της παραγωγικής 
διαδικασίας. 

Εχοντας δυνατότητα διασύνδεσης με συστήματα αυτοματισμού (controllers, plc, rtu-sensors) η 
διαδικασία παραγωγής αυτοματοποιείται και επιτυγχάνεται η μείωση του παραγωγικού κόστους 
στη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων. 

Η διακίνηση των παραγομένων προϊόντων,  όπως και εάν πραγματοποιείται, (ίδια μέσα – logistics- 
courier),  προγραμματίζεται και παρακολουθείται από το σύστημα, με τη χρήση τεχνολογιών 
cloud, android κλπ. 

 

 

 



 

 

 

Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι,  έχουμε αναπτύξει σύστημα  διαχείρισης διακίνησης προϊόντων και 
είσπραξης, με χρήση tablets . 

 

 

 



 

 

 

• Διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM) 

 Εχοντας την πεποίθηση ότι η διαχείριση  πελατειακών σχέσεων , αποτελεί κορυφαία απαίτηση για 
κάθε εταιρεία, έχουμε ενσωματώσει στην CCFLEXERP Suite, διαδικασίες διαχείρισης  σχέσεων του 
πελατολογίου. 

Η εταιρεία μας,  με πολύχρονη γνώση και εμπειρία  στην παραγωγή CRM συστημάτων για 
μεγάλες εταιρείες,  έχει  ενσωματώνει πολυάριθμες λειτουργίες που μπορούν να αντικαταστήσουν 
άλλες μεμονωμένες εφαρμογές λογισμικού που δεν επιτρέπουν την ενοποίηση των πληροφοριών 
και τη δημιουργία ενιαίας εικόνας για κάθε λογαριασμό πελάτη όπως:  

Διαχείριση e-mails management και integration  

 Διαχείριση fax management και integration  

 Διαχείριση υπενθυμίσεων,  Οργάνωση εσωτερικών μηνυμάτων (Instant Messaging)  

 Ημερολόγιο ενεργειών,  Σημειωματάριο, Σύνδεση με κειμενογράφο (MS Word)  

SMS Server για όλα τα δίκτυα εναλλακτικής τηλεφωνίας.  

                Dialer (outbound – inbound)  για  προωθητικές ενέργειες και άμεση εξυπηρέτηση 
πελατών στην εισερχόμενη τηλεφωνική επικοινωνία (customer service). Kαταγραφή του 
περιεχομένου και του χρόνου επικοινωνίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• MIS Αναφορές 

 

  

H CCFLEXERP Suite με τον ενσωματωμένο Query Generator , εκτός των πολυάριθμων 
προκαθορισμένων reports που περιλαμβάνει, παρέχει την δυνατότητα  ακόμη και σε μη 
εξειδικευμένους χειριστές, με σύντομο και εύκολο τρόπο να παράξουν οποιαδήποτε 
πληροφοριακή αναφορά επιθυμούν, άμεσα  χωρίς καθυστερήσεις και να αποθηκεύσουν τα 
αποτελέσματα για μελλοντική χρήση. 

Η αναγκαιότητα της γρήγορης, αξιόπιστης  και άμεσης ενημέρωσης των διαφόρων τομέων της 
κάθε εταιρείας, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την χάραξη της πολιτικής της. 

Ο query Generator,  παρέχει  δυνατότητες ανάλυσης και ανάπτυξης σημαντικών reports που 
ενδιαφέρουν κάθε τομέα, από διαφορετικά  πληροφοριακά συστήματα, που τα αρχεια τους 
βασίζονται MSSQL Server.  

 



 

 

 

• ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙΟΛΗΨΙΑ ( WEB INTERFACE) Cloud –Service. 

 

 

H  ανάπτυξη  Web Interface στην CCFLEXERP Suite , για την επίσκεψη και καταχώρηση 
παραγγελίας από τους πελάτες της εταιρείας, αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα τόσο στον 
τομέα της εξοικονόμησης ανθρώπινων πόρων όσο και στην διευκόλυνση  που παρέχεται στο 
πελατολόγιο της εταιρείας. 

Η παροχή υπηρεσιών  μέσω cloud  (ενημέρωση –υποστήριξη) είναι σήμερα  από τα 
σημαντικότερους τομείς ,  που οφείλουν εταιρείες παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, να 
επενδύσουν, ώστε να μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους και εξυπηρέτησης των πελατών 
τους. 
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