
TΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ:
EMPORIO

ΕΦΑΡΜΟΓΗ TIMΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Η ΛYΣΗ ΤΙΜΟΛOΓΗΣΗΣ ΕΠI ΑΥΤΟΚΙΝHΤΟΥ ΑΠΕΥΘYΝΕΤΑΙ ΣΕ 
ΕΤΑΙΡIΕΣ ΔΙΑΝΟΜHΣ ΠΡΟΪ0ΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Δίνει την δυνατότητα στην επιχείρηση να εκδίδει μηχανογραφημένα παραστατικά στο σημείο 

διανομής χωρίς να υπάρχει ανάγκη της προτιμολόγησης.

Επιπλέον επιτρέπει την μηχανογραφημένη καταχώρηση παραγγελιών, επιστροφών, εισπράξεων 

καθώς και την λήψη έξω λογιστικών δεδομένων για τις πωλήσεις όπως επισκέψεις σε πελάτες, 

στοιχεία marketing.

Η λύση αποτελείται από ένα φορητό τερματικό και έναν εκτυπωτή που βρίσκονται στο 

αυτοκίνητο.  Στο φορητό τερματικό ο οδηγός έχει διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν στους 

πελάτες, προϊόντα, τιμοκαταλόγους, εκπτωτική πολιτική και ανά πάσα στιγμή βλέπει το 

απόθεμα του αυτοκινήτου.

Οι κινήσεις που μπορούν να γίνουν είναι έκδοση Δ.Α. τιμολογίου με εναλλακτικούς τρόπους 

πληρωμής όπως μετρητά, πίστωση, επιταγή, Δ.Α. πώλησης με τριγωνική παράδοση ή παράδοση 

σε super market, δελτίο ποσοτικής παραλαβής και πιστωτικό τιμολόγιο για επιστροφή 

προϊόντων, δελτίο λιανικής πώλησης, απόδειξη είσπραξης, συγκεντρωτικό δελτίο αποστολών & 

επιστροφών.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΜ0ΛΟΓΗΣΗ

ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

Την  λήψη παραγγελίας 
από τον πελάτη για 
όλα τα προσφερόμενα 
προϊόντα.

Την έκδοση Δελτίου 
Αποστολής-Τιμολογίου 
τοις μετρητοίς ή με 
πίστωση.

Την έκδοση Πιστωτικού 
τιμολογίου επιστροφών.

Την έκδοση Πιστωτικού 
τιμολογίου επιστροφών 
αχρήστων.

Την έκδοση Πιστωτικού 
τιμολογίου εκπτώσεων.

Την έκδοση Δελτίου 
αποστολής.

Την έκδοση 
Δελτίου παραλαβής 
(προαιρετικά).

Την ακύρωση εκδοθέντος 
παραστατικού

Την καταχώριση 
αποδείξεων είσπραξης.

Την έκδοση απόδειξης 
είσπραξης (παλαιά 
χρέη).

Την καταχώριση 
πληρωμών.

Την έκδοση απόδειξης 
πληρωμής.

Τον διαρκή έλεγχο 
αποθεμάτων στο 
αυτοκίνητο.

Την έκδοση 
εκκαθαριστικού 
σημειώματος.

Την καταχώριση 
αναγκών-παραγγελίας 
επομένης μέρας.

Τη στατιστική υποστήριξη 
των πωλήσεων, ποσοστά 
οδηγών κλπ.



Πέραν της σωστής και γρήγορης έκδοσης των παραστατικών, ο οδηγός έχει συνεχή έλεγχο του 

ταμείου του καθώς και της αποθήκης του ενώ εξασφαλίζεται η ταχεία εκκαθάριση του δρομολογίου 

στο τέλος της ημέρας και παρέχεται πλήθος στατιστικών στοιχείων για την αγορά.

Συνεπώς εξαλείφονται τα λάθη και μειώνεται ο χρόνος από χειρόγραφη έκδοση παραστατικών και 

χειρόγραφη καταχώρηση στο ERP. Υποστηρίζονται σύνθετες τιμολογιακές πολιτικές.  Αυξάνεται 

η γκάμα των προσφερόμενων προϊόντων καθώς και ο όγκος πωλήσεων βάσει αποφάσεων που 

λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο και βασισμένες σε πραγματικά δεδομένα της αγοράς.

Μείωση δαπανών που προκύπτουν από λάθη χειρόγραφης 
καταχώρησης.

Ορθολογική διαχείριση του στόλου οχημάτων και των 
αποθεμάτων.

Αύξηση αποδοτικότητας και βελτίωση του τρόπου εξυπηρέτησης 
των πελατών.

Άμεση και έγκυρη ενημέρωση της εταιρίας για πωλήσεις, 
εισπράξεις, επιστροφές συνεπάγοντας στην ταχύτερη και 
ορθότερη λήψη αποφάσεων. 

Δυνατότητα απασχόλησης ανειδίκευτου χρήστη.

Βελτιστοποίηση της διαδικασίας επιθεώρησης των εργασιών του 
οδηγού.

ΩΦΕΛΗ:

Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλ.: 210 9270651-3 & 210 9026001, Fax: 210 9011283, Email: sales@albanis.gr, www.albanis.gr
Yποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Τηλ: 2310-529729, Fax: 2310-529759, Email: north-sales@albanis.gr


