
E-Soft Mobile Sales Suite App 

 
■ Προσφορά ■ Παραγγελία ■ Τιμολόγιο ■ Απόδειξη  

 
➢ Το πρόγραμμα είναι γραμμένο σε android δίνοντας απεριόριστες επιλογές σε 

tablets, mobiles, barcode scanners και printers. 

➢ Λειτουργία με ή χωρίς διαδίκτυο  και ενημέρωση του e-soft ERP όταν υπάρχει 

επικοινωνία. 

➢ Αναλυτική παρουσίαση λογαριασμών όπως υπόλοιπο, χρονολογική ανάλυση 

υπολοίπου, ημέρα τελευταίας επίσκεψης και στοιχεία πελάτη. 

➢ Αναλυτική παρουσίαση προϊόντων όπως φωτογραφία, υπόλοιπο αποθέματος 

(έως και 15 αποθηκών) , κόστος και τιμές πωλήσεών. 

➢ Διαχωρισμός Πελατών με βάση τα δρομολόγια των πωλητών. 

➢ Αυτόματη ενημέρωση του πωλητή για τυχόν πελάτες με υπόλοιπο πέραν του 

επιτρεπτού ορίου, απλήρωτα τιμολόγια η σχόλια που καταχωρήθηκαν από το 

ERP. 

➢ Δυνατότητα καταχώρησης συντεταγμένων τοποθεσιών GPS και αυτόματη 

ενημέρωση του ERP. 

➢ Καταγραφή του λόγου μη επίσκεψης στον πελάτη. 

➢ Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αντίγραφο της παραγγελίας, του 

τιμολογίου, η της επιστροφής προϊόντων. 

➢ Αποστολή μηνυμάτων στο Tablets κάθε πωλητή για πληροφορίες σχετικά με 

κάποιο πελάτη, προϊόν και πωλητή. 

➢ Δυνατότητα εκτύπωσης παραγγελιών στα κεντρικά γραφεία για προετοιμασία 

παραγγελιών. 

➢ Αυτόματη ενημέρωση του χρήστη ERP ότι στάλθηκαν νέες 

παραγγελίες/τιμολόγια (με pop-up μήνυμα). 

➢ Ενημέρωση του e-soft ERP με τις επισκέψεις των πωλητών για τη δημιουργία 

αναλυτικής αναφοράς με βάση τον πωλητή, πελάτη, μέρα και δρομολόγιο. 

➢ Δυνατότητα δημιουργίας πρότυπων παραγγελιών και τιμολογίων (templates) 

από e-soft ERP για γρήγορη καταχώρηση παραγγελίας. 

➢ Δυνατότητα δημιουργίας νέας παραγγελίας/τιμολογίου με βάση το ιστορικό του 

πελάτη η κάποιας προηγούμενης παραγγελίας/τιμολόγιο. 

➢ Ενημέρωση πωλητών σε προκαθορισμένη περίοδο των στόχων τους κατά μήνα. 

➢ Κάθε πωλητής μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο σε δεδομένα που τον αφορούν, 

εφόσον γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στην καρτέλα του στο ERP. 
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➢ Δυνατότητα σύνδεσης με Barcode scanner . 

➢ Αυτόματος συγχρονισμός με το e-soft ERP για ενημέρωση αποθέματος, 

υπόλοιπο λογαριασμών, παραγγελιών, εισπράξεων και επιστροφών. 

➢ Αποστολή βάση δεδομένων στην ομάδα υποστήριξης για άμεσή επίλυση τυχών 

προβλημάτων. 

➢ Ενημέρωση παραγγελιών/τιμολογίων που καταχωρήθηκαν από το ERP και 

αφορά πελάτες του πωλητή. 

  
 

 

E-Soft Mobile Inventory App 

 

■ Καταμέτρηση ■ Παραλαβή ■ Μεταφορά μεταξύ αποθηκών ■ Διορθώσεις 

αποθέματος ■ Εκτύπωση Ετικετών ■ Ενημέρωση Bin Location ■ Requisition 


