Οι συνθήκες αλλάζουν.
Αλλάξτε και εσείς τον τρόπο που λειτουργείτε.

Γνωρίστε τον κόσμο των
Cloud εφαρμογών SaaS.
Το μόνο που χρειάζεστε είναι
μια σύνδεση στο internet.

Τι είναι
Είναι ένα πλήρες σύστημα για την οικονομική
διαχείριση, την παρακολούθηση και κοστολόγηση της
παραγωγικής διαδικασίας εντύπων κάθε τύπου και
την διαχείριση των εντολών για Δημοσιεύσεις σε
εφημερίδες και περιοδικά.

Τι καλύπτει
Καλύπτει όλη την απαιτούμενη λειτουργικότητα για :
Παραγωγή Εντύπων,
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Publications & Press
Μια ολοκληρωμένη οικονομική,

Κοστολόγηση Παραγωγής,

εμπορική και CRM σουίτα, για τον

Εντολές Δημοσίευσης ,

κλάδο των επιχειρήσεων στο χώρο

Κοστολόγηση Δημοσιεύσεων

των εκδόσεων, βιβλίων,

Συνδρομές,
Αποθήκες
Βιβλιοπωλεία.
Πέρα από αυτά περιλαμβάνει λειτουργικότητα CRM
για παρακαλούθηση πελατών –προμηθευτών ή
συνεργατών και λειτουργικότητα για ολοκληρωμένη
λογιστική διαχείριση καθώς και για έκδοση των
απαραίτητων φορολογικών και λογιστικών
καταστάσεων.

Πως λειτουργεί
Λειτουργεί σε 24ωρη βάση 7 ημέρες την
εβδομάδα μέσω internet και παρέχεται με το
μοντέλο «Λογισμικό ως Υπηρεσία» (Software as a
Service- SaaS).

περιοδικών, τύπου μέσω internet,
με μηνιαία συνδρομή ανά χρήστη.

Διαχείριση Παραγωγής
Παρουσίαση όλων των κρίσιμων οικονομικών
στοιχείων της παραγωγής κάθε τύπου εντύπων,
με ενιαίο τρόπο.
Προϋπολογισμός Κόστους
Προϋπολογισμός Εσόδων
Όροι και χρόνοι πληρωμών
Αναλυτικές συναλλαγές κόστους
Στοιχεία προόδου του έργου παραγωγής
Mία γκάμα μηχανισμών
και τεχνικών ελέγχου
των ενεργειών στον
χώρο της παραγωγής
σε τέτοιο τρόπο ώστε
να επισημαίνονται οι
αποκλίσεις από τα
πλάνα και να
ενεργοποιούνται
διορθωτικά μέτρα ώστε
τελικά να
επιτυγχάνουμε το
σωστό αποτέλεσμα.

Κοστολόγηση
Κοστολόγηση σε διάφορα επιθυμητά επίπεδα
όπως συνολικής παραγωγής ή επι μέρους
εργασιών.
Η κοστολόγηση μπορεί να είναι ανεξάρτητη, ή να
συνδέεται με τη Γενική ή Αναλυτική Λογιστική
από την οποία να λαμβάνει τα πρωτογενή
στοιχεία κόστους.
Η κοστολόγηση μπορεί να είναι προϋπολογιστική
και απολογιστική.
Τα στοιχεία κόστους μπορεί να εμφανίζονται και
με την μορφή Gantt Chart, ως ποσοστά
ολοκλήρωσης του προϋπολογισμού της
παραγωγής και των επιμέρους στοιχείων
κόστους της, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις
ή αναθεωρημένους προϋπολογισμούς.

Σύνδεση Παραστατικών
Εισαγωγή παραστατικών συναλλαγών με τρίτους
(Τιμολόγια Αγορών, Εξοδολόγια, κ.α.) ώστε να
συμμετέχουν στη διαμόρφωση τόσο του
κόστους όσο και στην πορεία προόδου του
έργου.
Τα παραστατικά μπορούν να ενημερώνουν
αυτόματα τις λογιστικές αποθήκες για να
συμβάλλουν στη διαμόρφωση παραγγελιών
αγορών.

Σύνδεση Προσώπων
Λειτουργικότητα workflow για την καταγραφή
της ανάθεσης εργασιών σε πρόσωπα ή και
εταιρίες.
Λειτουργία καταγραφής
χρόνου εργασίας (time
report ή time sheet), έτσι
ώστε να είναι γνωστό το
ποιοί εργάστηκαν σε κάθε
έργο, πόσο ήταν το
κόστος που προσέθεσαν
και φυσικά ποιό το έσοδο
που παρήγαγαν. Κάθε
πρόσωπο μπορεί να
συμμετέχει σε μια ή
περισσότερες εργασίες.

Δημοσιεύσεις
Οι παραγγελίες για Δημοσιεύσεις καταχωρούνται
με όλες τους τις λεπτομέρειες που περιγράφουν
την απαιτούμενη εργασία.
Τα ποσά προς τιμολόγηση υπολογίζονται
αυτόματα με βάση διάφορους πίνακες
ενσωματωμένους στο σύστημα και τα τιμολόγια
εκδίδονται με το πάτημα ενός κουμπιού.
Το E-ON RIX προσφέρει λειτουργικότητα και ροές
εργασίας που επιτρέπουν στους υπαλλήλους της
εταιρείας να εκτελούν εύκολα και
προγραμματισμένα το έργο τους. Μπορούν,
επίσης, να δουν σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι
τιμολογήσεις και οι πληρωμές.

Βιβλιοπωλεία

Παρέχεται ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα για
τις Συνδρομές που παράγει ληξιάρια και διαχειριστικές
και πληροφοριακές καταστάσεις. Στις λήξεις το σύστημα
εκδίδει τιμολόγια με το πάτημα ενός κουμπιού και
παράγει ετικέτες για την αποστολή τους στους
συνδρομητές. Με την πληρωμή των συνδρομών γίνεται
αυτόματη ενημέρωση και της Γενικής Λογιστικής.

Πέρα από τα παραπάνω το
σύστημα υποστηρίζει τη
σύνδεση καταστημάτων
πώλησης με την Αποθήκη και
την έκδοση παραστατικών.
Αυτόματη ενημέρωση
αποθεμάτων.
On-line σύνδεση
συνεργατών - βιβλιοπωλείων
με την κεντρική Αποθήκη για
άμεση ενημέρωση
αποθεμάτων.
On-line παραγγελίες
εντύπων, βιβλίων από τα
βιβλιοπωλεία.
On-line απεικόνιση και
ενημέρωση κινήσεων
οικονομικών συναλλαγών με
την εταιρία, για τους
συνεργατές - βιβλιοπωλεία,
(καρτέλα πελάτη).

Αποθήκες
Υποστηρίζεται ή συντήρηση των μερίδων αποθήκης (με
τους αντίστοιχους κωδικούς ISBN για τα βιβλία), των
θυρίδων αποθήκευσης, των τιμοκαταλόγων πώλησης
και των ειδικών προσφορών.
Εμφάνιση των
δεσμευμένων
ποσοτήτων κάθε
βιβλίου ή εντύπου.
Εκτύπωση των
αναλυτικών του
κινήσεων.
Ανάλυση πωλήσεων
και παραγγελιών κάθε
βιβλίου ή εντύπου.
Συνολική κίνηση κάθε εντύπου ανά έτος.
Αναζήτηση εντύπων ή βιβλίων εντός της κεντρικής
αποθήκης της εταιρίας ή άλλων αποθηκών της εταιρίας
ή και όλων των αποθηκών του δικτύου.
Εμφάνιση λεπτομερειών όπως τιμή πώλησης, απόθεμα,
δεσμεύσεις και ποσότητες σε παραγγελία.
Μαζική αλλαγή τιμοκαταλόγων πώλησης, ή δημιουργία
προωθητικών ενεργειών εκπτώσεων.
Εκτύπωση βιβλίου αποθήκης αναλυτικά ή
συγκεντρωτικά, για μια ή περισσότερες αποθήκες και για
πολλαπλούς αποθηκευτικούς χώρους (ίδιο απόθεμα,
απόθεμα τρίτων, απόθεμα σε τρίτους).

Καταστάσεις
Ένα από τα πιο ισχυρά πλεονεκτήματα του συστήματος
είναι η παραγωγή καταστάσεων. Οι υπεύθυνοι των
τμημάτων έχουν στη διάθεσή τους διάφορα κριτήρια
ώστε να παράγουν καταστάσεις ανά ημέρα, ανά
εργασία, ανά πρόσωπο, ανά ενέργεια. Αυτή η
λειτουργία τους βοηθάει ώστε να έχουν μια πλήρη
εικόνα κάθε στιγμή.
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