
Επικοινωνήστε μαζί  μας για να μάθετε περισσότερα ή να 
ζητήσετε δωρεάν επίδειξη.

Η e-On Integration προτείνει :

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπηρεσία E-ON RIX Collections

o Κάνετε πωλήσεις επί πιστώσει;

o Έχετε αρκετά απλήρωτα τιμολόγια;

o Η διαχείριση των Εισπρακτέων σας παίρνει πολύ χρόνο;

o Σας αναβάλλουν συνέχεια την πληρωμή των τιμολογίων σας;

o Μήπως δεν γνωρίζετε τη συμπεριφορά των πελατών σας και 

το ιστορικό των αρνήσεων πληρωμής;

o Χρειάζεστε βοήθεια στο να κατατάξετε τις πιο σοβαρές 

εκκρεμότητες των πελατών σας;

o Μήπως δεν έχετε άλλους τρόπους επικοινωνίας εκτός από το 

τηλέφωνο, που κοστίζει πολύ σε χρόνο και σε χρήμα;

Αν απαντήσατε θετικά σε κάποιες από τις παραπάνω ερωτήσεις, 

τότε συνεχίστε να διαβάζετε:



Τι είναι;

Ένα υποσύστημα της διεθνώς βραβευμένης (IBM 2008) σουίτας λογισμικού “E-ON RIX Business 
Financials & CRM” που συνεργάζεται με το βασικό Εμπορικό πακέτο για να σας βοηθήσει στην 
καθημερινή διαχείριση των εισπρακτέων σας. 

Επιπλέον…

o Αν έχετε συμπεριλάβει και το υποσύστημα CRM του ιδίου προϊόντος μας “E-ON RIX”, τότε στις ενέργειες είσπραξης, συμπεριλαμβάνονται και μαζικές 
ενέργειες μέσα από τις Λίστες Προσώπων, όπως μαζική παραγωγή επιστολών, αποστολή email και SMS.

o Τέλος, προτείνει την ένταξη του «κακού» Πελάτη σε ειδικές κατηγορίες Πιστωτικής Πολιτικής, αυτόματα, βάσει μοντέλου που έχετε ορίσει. Αλλά και την 
αναβάθμιση ενός «καλού» Πελάτη σε νέα, πιο ευνοϊκή Πιστωτική Πολιτική.

o Αν έχετε συμπεριλάβει και το υποσύστημα Λογιστικής του ιδίου προϊόντος μας “E-ON RIX”, τότε γίνεται η λογιστική απεικόνιση οριστικής διαγραφής 
υπολοίπων και ο κατάλληλος χαρακτηρισμός του πελάτη.

Ειδικότερα:

o Ταξινομεί τις οφειλές των πελατών σας και τελικώς του ίδιου του πελάτη αναλόγως με το υπόλοιπό 
του και την παλαιότητά του. 

o Τηρεί ιστορικό μεταβολών της Ταξινόμησης του Πελάτη.

o Διατηρεί ιστορικό ενεργειών είσπραξης. Καταγράφει τις ενέργειες που κάνατε προκειμένου να 
μηδενίσετε το οφειλόμενο υπόλοιπο.

o Προτείνει, βάσει του ιστορικού, την επόμενη Ενέργεια που πρέπει να κάνετε. 

o Σας παρουσιάζει  on-line λίστα ημερήσιων υπενθυμίσεων που προκύπτει από τους κανόνες follow 
up της προηγούμενης ενέργειας.

o Κάθε ενέργεια, μπορεί να ανατεθεί σε κάποιον άλλο υπάλληλο. Έτσι, εσείς και αυτός έχετε on-line
ημερολόγιο για τις ενέργειες follow up που πρέπει να γίνουν.



Μια ενότητα της διεθνώς βραβευμένης 
σουίτας λογισμικού 

E-ON RIX Business, Financials & CRM. 

Συνεργάζεστε με εξωτερικές εισπρακτικές εταιρείες ή δικηγορικά γραφεία για ανάθεση 
υποθέσεων;  Τότε υπάρχουν οι εξής πρόσθετες δυνατότητες: 

o Μπορείτε να αναθέτετε υποθέσεις (πελάτες) σε κάθε είδους συνεργάτες και να έχετε 
απογραφή αυτών των υποθέσεων. Αργότερα, να λαμβάνετε reports απόδοσης του 
καθενός από αυτούς (πόσες υποθέσεις επεξεργάστηκαν, ποιο ήταν το διεκδικούμενο 
ποσό και πόσο τελικώς εισπράχθηκε κ.λπ.)

Πως λειτουργεί;

o Ορίζονται οι Κατηγορίες Ταξινόμησης εισπρακτέων.

o Ορίζονται οι πιθανές ενέργειες που θα κάνετε, προκειμένου να εισπράξετε τα οφειλόμενα (π.χ. «τηλεφώνημα», «επίσκεψη», «email» κ.λπ.)

o Όλα αυτά συνδυάζονται σε ένα μοντέλο, έτσι ώστε το σύστημα να μπορεί να σας προτείνει τι πρέπει να κάνετε σε κάθε περίπτωση. 

o Κάθε μέρα, επανεξετάζεται όλο το πελατολόγιό σας (αυτόματα) και κατατάσσεται σε νέες Κατηγορίες, αν πρέπει. Πελάτες που πλήρωσαν
όλο ή μέρος της οφειλής τους, «βελτιώνουν» τη θέση τους όπως και την πρόταση του συστήματος για ενέργεια.

o Οι Συνεργάτες σας μπορούν να μπαίνουν στο σύστημα και να το χειρίζονται, σαν 
να ήταν υπάλληλοί σας. Βλέπουν τις ίδιες καρτέλες και εκτελούν τις ίδιες 
ενέργειες, ενώ εσείς τους παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο. Τα reports 
απόδοσης μπορούν, αν θέλετε, να τα βλέπουν και οι ίδιοι. Δεν χρειάζεται κάποιο 
άλλο web portal ούτε ανταλλαγή αρχείων EXCEL προκειμένου να επικοινωνείτε 
μεταξύ σας!

o Εάν κάποιες υποθέσεις ακολουθήσουν τη δικαστική οδό, διατίθεται 
επιπλέον υποσύστημα παρακολούθησης αυτών (Legal Case 
management system), με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες.



Γιατί σας χρειάζεται;

o Μειώνει το χρόνο που ασχολείστε 
καθημερινά με την είσπραξη των 
Εισπρακτέων

o Αυξάνει τις πιθανότητες έγκαιρης 
είσπραξης.

o Μειώνει το μέσο χρόνο είσπραξης 
των οφειλόμενων ποσών.

o Μειώνει τα Ανοικτά Εισπρακτέα σας 
και βελτιώνει την ταμειακή σας θέση.

Πόσο κοστίζει;

Ως μέρος της βασικής Εμπορικής και Λογιστικής σουίτας    “E-ON RIX” 
κοστίζει ελάχιστα για τα οφέλη που θα σας δώσει.

Μάλιστα, για περιορισμένο μόνο διάστημα, ενός μηνός, σας το 
προσφέρουμε δωρεάν, εάν αποκτήσετε τη βασική σουίτα “E-ON RIX” που 
είναι προαπαιτούμενο!

Το κόστος του δικαιολογεί την επένδυση;

Απόλυτα, διότι ξεκινάει την απόσβεσή του άμεσα, γλιτώνοντας χρόνο από 
την καθημερινή σας ενασχόληση με τα θέματα είσπραξης, έτσι ώστε εσείς να 
επικεντρωθείτε σε ενέργειες που θα σας βοηθήσουν να αυξήσετε τις πωλήσεις 
σας. 

Άλλωστε, ενεργοποιώντας και αυτόματες ενέργειες, μειώνετε ακόμα 
περισσότερο το χρόνο ενασχόλησής σας με το «κυνήγι» των κακών πελατών. 

Πρόσθετη ωφέλεια προκύπτει από το γεγονός ότι βελτιώνεται η εισπραξιμότητα 
ως μέσος όρος. Και βέβαια, αν εκμεταλλευτείτε την προσφορά του μηνός, τότε... 
δεν υπάρχει κανένα κόστος!

Θέλετε και πρόσθετο όφελος; Σας το δίνουμε, αν υιοθετήσετε και το 
υποσύστημα Λογιστικής που έρχεται ως πρόσθετο του Εμπορικού κυκλώματος. 
Ρωτήστε μας πώς…!

E-ON INTEGRATION Α.Ε.
Γούναρη 3,  153 43 Αγία Παρασκευή
Τηλ: 210 60 18 700, Fax: 210 60 18 709
E-mail: prelations@e-on.gr, Web: www.e-on.gr

Όλα αυτά ξεπερνούν τις τεχνικές μου γνώσεις. Ποιος θα 
με βοηθήσει να το υλοποιήσω;

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει, αν το επιθυμείτε, όχι μόνο να παραμετροποιήσει το 
όλο σύστημα αλλά και να σας συμβουλέψει ποια είναι η καταλληλότερη 
παραμετροποίηση / μοντελοποίηση, αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν 
στην επιχείρησή σας. 


