
Οριζόντιες Λύσεις για την επιχείρηση σας
 O N  L I N E  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η  Γ Ι Α  Ο Λ Ο Υ Σ

H Mycon δημιούργησε μια καινοτόμο πλατφόρμα ενημέρωσης με ονομασία My Portal.

Η πλατφόρμα, αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα για την ταχύτερη και τεχνολογικά 
προηγμένη υλοποίηση των εφαρμογών σας “over Internet”.

Σας παρέχεται η δυνατότητα να οργανώσετε και να αντλήσετε πληροφορίες από βάσεις 
δεδομένων όπως ERP συστήματα από οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο, εφόσον υπάρχει 
σύνδεση internet. 

Διαχειριστειτε

 Οικονομικές καταστάσεις ειδών -  Πελατών – Προμηθευτών

 Δείτε πληροφορίες που αφορούν στοιχεία Πελατών – Προμηθευτών – ειδών

 Δημιουργήστε τις Παραγγελίες των Πελατών σας

 Δημιουργήστε ενέργειες για τους πωλητές ή τους τεχνικούς σας όπως: ραντεβού 
–  Προσφορές – επαφές

 αντλήστε πληροφορίες μέσω των σχεδιαζόμενων εκτυπώσεων 
(Pivot Table Reports)
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Ευέλικτη λύση για τις  
 ανάγκες της επιχείρησης σας
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ενσωματώνοντας όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις και την τεράστια εμπειρία 
της Mycon, το My Portal σας ενημερώνει για τα αποτελέσματα κάθε 
δραστηριότητας, υποδεικνύει τις επιχειρηματικές σας ευκαιρίες και υποστηρίζει 
ουσιαστικά κάθε διοικητικής σας απόφαση σε όλα τα επίπεδα. 

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).

 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.

 Δημιουργία σύνθετων εκτυπωτικών με 
τον report wizard.

ΟΦεΛΗ
 Άμεση πληροφόρηση  & εξυπηρέτηση 
όπου υπάρχει internet (πελατών –
πωλητών – τεχνικών).

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

 Εξοικονόμηση χρόνου λόγω μείωσης 
των διαδικασιών. 

 Μείωση του λειτουργικού κόστους. 

 


