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To module MSG | Εμπορική Διαχείριςη αποτελεί μζροσ του βιομθχανικοφ λογιςμικοφ    (ERP – MRP II) που ζχει 

αναπτφξει θ MSG.Η εταιρία MSG αναγνωρίηοντασ τθν ανάγκθ των πελατϊν τθσ για ζνα εξειδικευμζνο λογιςμικό που 

να μπορεί να διαχειριςτεί εφκολα και αξιόπιςτα όλα τα δεδομζνα και τισ διαδικαςίεσ που ςχετίηονται με τθν εμπορικι 

διαχείριςθ, ζχει ςχεδιάςει MSG | Εμπορική Διαχείριςη ζτςι, ϊςτε να μπορεί να «επικοινωνιςει» με οποιοδιποτε ιδθ 

εγκατεςτθμζνο λογιςμικό. 

Η εμπορικι διαχείριςθ ςιμερα αποτελεί ζνα από τα βαςικά τμιματα μίασ εταιρεία . Είναι ο τομζασ τθσ επικοινωνίασ 

τθσ εταιρείασ με τουσ τρίτουσ. Το πρόγραμμα τθσ MSG είναι εφκολο ςτθ χριςθ αλλά ςυγχρόνωσ ευζλικτο και 

παραμετροποιιςιμο.Οι βαςικοί τομείσ που καλφπτονται είναι : Πωλιςεισ & Παραγγελιολθψία, Πιςτωτικόσ Ζλεγχοσ, 

Αγορζσ & Παραγγελιοδοςία, Αξιολόγθςθ Προμθκευτϊν, Τιμολογιακζσ Πολιτικζσ Πωλιςεων & Αγορϊν και Διαδικαςίεσ 

Logistics 

 

Οφζλη που προκφπτουν από το MSG | Εμπορική 

Διαχείριςη: 

 Άμεςθ ενθμζρωςθ των πελατϊν και των 

προμθκευτϊν με τθν καταχϊριςθ εγγραφϊν 

 Δυνατότθτα εξόφλθςθσ  ςτο ίδιο παραςτατικό με 

πολλαπλοφσ τρόποσ :  μετρθτά, επιταγι, γραμμάτιο, 

επιταγι τρίτου, γραμμάτιο τρίτου, πιςτωτικι κάρτα, 

δάνειο  

 Αρχείου ιςτορικϊν παραςτατικϊν παραγγελιϊν 

 Μαηικι τιμολόγθςθ 

 Διαχείριςθ προςφορϊν / ςυμβολαίων / 

τιμοκαταλόγων  

 Παρακολοφκθςθ αξιόγραφων  

 Πρόγραμμα επιςκζψεων πωλθτϊν 

 

Βαςικά Πλεονεκτήματα: 

 

 Για τον χριςτθ - φιλικό, εφκολο, αξιόπιςτο 

 Για τον manager - αποτελεςματικό, 

προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ του 

 Για τον επιχειρθματία - προϊοντικι αξιοπιςτία, θ 

καλφτερθ ςχζςθ κόςτουσ / απόδοςθσ. 
 

 

               Εμπορική Διαχείριςη  

Κερδίςτε χρόνο, δουλζψτε ςωςτά ! 

Στείλτε με email ςτον προμθκευτι ςασ τθν παραγγελία ςασ 

χρθςιμοποιϊντασ τουσ κωδικοφσ των ειδϊν όπωσ τουσ ζχει   

ονοματίςει ο κάκε 

προμθκευτι ςασ .Με αυτό 

τον τρόπο αςφαλίηεται τθν 

ςωςτι παραλαβι των 

ειδϊν ςασ.  

Εκμεταλλευτείτε τισ  δυνατότητεσ του                            

MSG | Εμπορική Διαχείριςη  και δείτε την  

επιχείρηςή ςασ να αναπτφςςεται  !  

 

Εκμεταλλευτείτε πλήρωσ τισ δυνατότητεσ του MSG ! 

 Μζςα από τθν ανοικτι database του MSG μπορείτε να οργανϊςετε τθν 

επικοινωνία     των  πελατϊν και των προμθκευτϊν από τισ διαδικαςίεσ  

 

 

του B2B . Με κάκε παραγγελία 

πελάτθ μπορείτε να ςτζλνεται 

με email ςτον  πελάτθ ςασ τθν 

αποδοχι ι τθν κατάςταςθ τθσ 

παραγγελίασ .  
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Συχνζσ ερωτήςεισ :  

 

               Εμπορική Διαχείριςη  

Τα προγράμματα τθσ MSG  λειτουργοφν με τα ποιο πρόςφατα λογιςμικά τθσ Microsoft .  

Επικοινωνιςτε μαηί μασ για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και για μια παρουςίαςθ των δυνατοτιτων του λογιςμικοφ ςτισ εγκαταςτάςεισ ςασ .  

Το παρόν ζγγραφο είναι ενθμερωτικό υλικό . 

 

 
Πωσ μπορϊ να χρηςιμοποιήςω το λογιςμικό MSG |  Εμπορική 

Διαχείριςη 

Αν και αρχικά αναπτφχκθκε ωσ κομμάτι τθσ ολοκλθρωμζνθσ 

εφαρμογισ ERP MSG, το MSG |  Εμπορική Διαχείριςη 

επαναςχεδιάςτθκε για να ςυνεργάηεται με οποιοδιποτε 

λογιςμικό και να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αυτόνομα. 

Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε το   MSG |  Εμπορική 

Διαχείριςη είτε μζςα από τθν ολοκλθρωμζνθ ERP εφαρμογι 

μασ, ι ανεξάρτθτα από αυτιν ςε ςυνεργαςία με το λογιςμικό 

που ιδθ χρθςιμοποιείτε. 

Τι είναι η αξία επζνδυςησ του MSG |  Εμπορική Διαχείριςη; 

   - Είναι θ καλφτερθ ςχζςθ κόςτουσ / απόδοςθσ 

   - Είναι βαςιςμζνθ ςτθ διάρκεια χριςθσ 

   - Είναι θ πιο ανταγωνιςτικι τιμι ςτθν αγορά ςιμερα 

   - Είναι θ διαςφάλιςθ τθσ προϊοντικισ ςασ αξιοπιςτίασ 

 

 
Τι θα μου αποφζρει το MSG | Εμπορική Διαχείριςη; 

 Αξιοπιςτία 

  Αφξθςθ παραγωγικότθτασ 

  Βελτιςτοποίθςθ διαχείριςθσ πόρων – χρόνοσ και 

ανκρϊπινο          δυναμικό 

 Άμεςθ πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα – ταχφτθτα 

πλθροφόρθςθσ 

 Ενδυνάμωςθ ελζγχου  

 Εικόνα επιχείρθςθσ ςε πραγματικό χρόνο 

 Εικόνα επιχείρθςθσ 

 Ταμειακόσ προγραμματιςμόσ 

 Ημεριςια Αναφορά  

 Παρακολοφκθςθ εντολϊν παραγγελιϊν ςε ςχζςθ με 

τισ εντολζσ παραγωγισ 

 Πιςτωτικόσ ζλεγχοσ 

 Αυτόματθ ενθμζρωςθ τιμισ από προςφορά 

 On line αναηιτθςθ υπαρχόντων προδιαγραφϊν 

 Κίνθςθ πωλιςεων ανά πελάτθ (και γράφθμα)  

 Κίνθςθ αγορϊν ανά προμθκευτι (και γράφθμα)  

 Σχζςθ παραγγελίασ πελάτθ με παραςτατικά 

 Ιςτορικό ταμείου 

 Αρχείο εναλλακτικϊν κωδικϊν ανά κωδικό είδουσ 

 Παραλαβι μζςω barcode  

 Εκκρεμι παραςτατικά ανά πωλθτι 

 Στόχοσ ανά περιοχι και πωλθτι  

 Υποκαταςτιματα πελατϊν / εταιρείασ  

 Αξιολόγθςθ προμθκευτϊν … 

 

 

http://www.msg.gr/Contact.aspx

