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Η Mycon δημιούργησε το απαραίτητο για κάθε πωλητή εργαλείο παραγγελιών  
το My Orders.

Μέσω του My Orders έχετε τη δυνατότητα με ένα tablet ή notebook, να καταχωρήσετε 
και να αντλήσετε πληροφορίες από το ERP σας, σε όποιο σημείο κι αν βρίσκεστε.

Διαχειριστειτε

 Παραγγελίες Off Line-On Line 

 εισπράξεις Off Line-On Line

 στοιχεία πελατών υπόλοιπα & καρτέλα

 στοιχεία αποθήκης υπόλοιπα & καρτέλα

 Δημιουργήστε τα ραντεβού σας στο ημερολόγιο 

 αντλήστε πληροφορίες μέσω των σχεδιαζόμενων εκτυπώσεων
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ενσωματώνοντας όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις και την τεράστια εμπειρία 
της Mycon, το My Orders βελτιώνει τον χρόνο παράδοσης των παραγγελιών 
σας και αυτοματοποιεί τις ενέργειες των πωλητών σας.

ΜΠΟρειτε Να: Οχυρώστε την επιχείρηση σας με επιπλέον δυνατότητες και στρατηγικά 
πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού.

αΞιΖει Να: Δώσετε το πλεονέκτημα στους συνεργάτες σας να διαχειρίζονται άμεσα, 
εύκολα και γρήγορα τις καθημερινές τους διαδικασίες.

τεχΝΟΛΟΓια 

 . ΝΕΤ 

 Επικοινωνία με Microsoft SQL Server. 

 Περιβάλλον (Multi-tasking & multi-
threaded).

 Off Line-On Line με τα ERP συστήματα. 

χαραΚτΗριστιΚα
 Διαμόρφωση οθονών ανά χρήστη.

 Σύνθετες αναζητήσεις δεδομένων.

 Δικαιώματα χρηστών.

 Πολυεταιρικό 

 Export δεδομένων σε πολλές μορφές 
αρχείων όπως word, excel, pdf.

 Αυτόματη αποστολή ενημερωτικού 
email προς όλους τους εμπλεκόμενους 
για κάθε νέα παραγγελία. 

 Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων.

 Δημιουργία σύνθετων εκτυπωτικών με 
τον report wizard.

ΟΦεΛΗ

 Άμεση πληροφόρηση  & εξυπηρέτηση 
όπου υπάρχει internet (πελατών –
προμηθευτών – αποθήκης).

 Ποιοτική αναβάθμιση όλων των 
διαδικασιών διαχείρισης  όπως 
παραγγελιών, ενεργειών, οικονομικά 
στοιχεία πελατών – προμηθευτών –
αποθήκης.

 Εξοικονόμηση χρόνου λόγω μείωσης 
τωνδιαδικασιών.

 Μείωση του λειτουργικού κόστους. 


