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To module MSG | Κοστολόγηση  αποτελεί μέρος του βιομηχανικού λογισμικού    (ERP – MRP II) που έχει αναπτύξει η MSG. Η 

εταιρία MSG αναγνωρίζοντας την ανάγκη των πελατών της για ένα εξειδικευμένο λογισμικό που να μπορεί να διαχειριστεί 

εύκολα και αξιόπιστα όλα τα δεδομένα και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τον προσδιορισμό του κόστους, έχει σχεδιάσει 

MSG | Κοστολόγηση    έτσι, ώστε να μπορεί να «επικοινωνήσει» με οποιοδήποτε ήδη εγκατεστημένο λογισμικό. 

Μέσω της κοστολόγησης εξετάζονται όλοι οι συντελεστές που συνθέτουν το κόστος προϊόντος της επιχείρησης και 

δίνει ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στην εφαρμογή της Εσωλογιστικής Κοστολόγησης για τις ανάγκες τις νομοθεσίας, 

αλλά κυρίως στην οργάνωση και την πραγματική πληροφόρηση της επιχείρησης σχετικά με το κόστος των 

προϊόντων της, κάτι που θα της επιτρέψει να πάρει τις σωστές αποφάσεις  για να αντιμετωπίσει με επιτυχία τον 

ανταγωνισμό. Με άλλα λόγια το πρόγραμμα εξετάζει την τεχνική πλευρά του κόστους και το οικονομικό και 

πληροφοριακό σύστημα της διοίκησης για την ορθή λήψη αποφάσεων. 

 

                Κοστολόγηση 

 

 

 

Εκμ ετα λλε υτε ίτε  τ ις  δυ να τό τη τες  το υ   MSG  |  Κ οσ τολό γηση  

κα ι  δ ε ίτε  τη ν ε πιχε ίρη σή σας  να  α ν απτύσσ ετα ι  !  

 

Κερδίστε χρόνο, δουλέψτε σωστά ! 

 Παρακολούθηση ροής του κόστους για κάθε είδος και μηχανή ανά 

περίοδο . Αναλυτική παρακολούθηση  - σε  επίπεδο αναλώσεων 

 
και σε έξοδα - τις εντολές 

παραγωγής σε εξέλιξη.  

Παρακολούθηση του κόστους και 

σχεδιαγραμματική απεικόνιση  της 

ροής .Σύγκριση του κόστους ανά  

μήνα και χρήση  . 

 

 

 

Εκμεταλλευτείτε πλήρως τις δυνατότητες του MSG ! 

 Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα του MSG είναι η αναλυτική 

εμφάνιση του κόστους ανά εντολή και τύπο εξόδου .  

 

 

Κάθε κοστολογική περίοδος είναι 

αυτόνομη και δεν επηρεάζει το 

υπάρχον κύκλωμα .  Όσα δελτία 

αγορών δεν έχουν αξία από την 

τιμολόγηση η κοστολόγηση 

λαμβάνει σαν αξία την 

προϋπολογισμένη αξία των δελτίων 

και ολοκληρώνει την αποτίμηση.  

 

Οφέλη που προκύπτουν από το MSG | Κοστολόγηση  : 

 
 Σύγκριση πραγματικού με θεωρητικού κόστους  

 Εμφάνιση μικτού κέρδους  

 Εμφάνιση κόστους πωληθέντων 

 Εμφάνιση απορρόφησης εξόδων ανά 

είδος/μηχανή/είδος εξόδου…  

 Επιλεγόμενοι τρόποι επιμερισμού  

 Χειρισμός διαφοράς ποιότητας 

 Δημιουργία ιστορικών στοιχείων  

 ΑΒC ανάλυση 

 Εικόνα επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο 

 Κοστολογικών στοιχείων στο επίπεδο του είδους 

και στην παρτίδα  

 Έλεγχος αποτελεσμάτων ανά Είδος (πρότυπου 

κόστους) 

 Δοκιμαστικά τρεξίματα ανάπτυξης πινάκων υλικών   

(προβλεπόμενο  κόστος) 

 Διαβάθμισης εργατικών εξόδων 
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Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και για μια παρουσίαση των δυνατοτήτων του λογισμικού στις εγκαταστάσεις σας .Το παρόν έγγραφο είναι ενημερωτικό υλικό . 

 

Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το λογισμικό   

MSG |  Κοστολόγηση; 

Αν και αρχικά αναπτύχθηκε ως κομμάτι της 

ολοκληρωμένης εφαρμογής ERP MSG, το MSG |  

Κοστολόγηση επανασχεδιάστηκε για να 

συνεργάζεται με οποιοδήποτε λογισμικό και να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε το   MSG |  Κοστολόγηση είτε 

μέσα από την ολοκληρωμένη ERP εφαρμογή μας, ή 

ανεξάρτητα από αυτήν σε συνεργασία με το 

λογισμικό που ήδη χρησιμοποιείτε. 

             Κοστολόγηση 

Ενδεικτικές επιλογές : 
 

 Υπολογισμός αποτίμησης  
 Επιμερισμός εξόδων κέντρο κόστους παραγωγής 
 Επιμερισμός εξόδων κέντρο κόστους λοιπών  
 Διαβάθμισης εργατικών εξόδων 
 Κόστος αναλωθέντων υλικών   
 Κόστος ωρών παραγωγής ανά γραμμή / φάση 

παραγωγής  
 Κόστος εντολών σε εξέλιξη (93.23) 
 Κοστολογικών στοιχείων στο επίπεδο του είδους 

και στην παρτίδα 
 Κοστολογική κατάσταση των φυρών 
 Κόστος πωληθέντων 
 Δημιουργία rate κέντρων κόστους παραγωγής 

και ξεχωριστά rate  διοίκησης/διάθεσης/…. 
 Βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου 
 Παραμετροποίηση ειδών που συμμετέχουν στην 

κοστολόγηση 
 Εκτύπωση τεχνικών προδιαγραφών 
 Κλείσιμο εντολών τέλους χρήσης και επαναφορά  
 Εμφάνιση απορρόφησης εξόδων ανά 

είδος/μηχανή/είδος εξόδου 

 
Παραδοτέα από την MSG (λογισμικό & υπηρεσίες) 

 
Ανάπτυξη αρχείου κοστολογικών στοιχείων 
Λογαριασμοί λογιστικής για την αντιστοίχιση των τύπων  
κοστολογικών  δεδομένων 
Έλεγχος κοστολογικών στοιχείων ανά Κέντρο  Εργασίας 
Κλείσιμο εντολών, έλεγχος απολογιστικών στοιχείων κόστους 
εντολής 
Έλεγχος αποτελεσμάτων ανά είδος  σε σχέση με το πρότυπο κόστος 
Κοστολόγηση μήνα  συνολικά 
Αποκλίσεις πραγματικού και πρότυπου κόστους 
Πραγματικό μικτό κέρδος  μήνα και σχέση με πρότυπο 
Βιβλίο Τεχνικών Προδιαγραφών 
Βιβλίο Παραγωγής Κοστολογίου 
 
Με βάση τα παραπάνω η MSG  αναλαμβάνει  , από κοινού με τον 
Πελάτη, την υλοποίηση των παραπάνω σε επίπεδο σχεδιασμού  , 
συνεργασίας με το οικονομικό τμήμα για τις κινήσεις λογιστικής 
που αφορούν κόστη  και μηχανογραφικής υποστήριξης με το 
σύστημα της MSG  κι όποιες προσαρμογές  απαιτηθούν . Οι πιθανές 
απαιτήσεις  λογισμικού για interface μεταξύ του υπάρχοντος 
συστήματος και του MSG περιλαμβάνεται στο κόστος που 
προτείνεται . 
 

Τι είναι η αξία επένδυσης του MSG |  Κοστολόγηση; 

   - Είναι η καλύτερη σχέση κόστους / απόδοσης 

   - Είναι βασισμένη στη διάρκεια χρήσης 

   - Είναι η πιο ανταγωνιστική τιμή στην αγορά σήμερα 

   - Είναι η διασφάλιση της προϊοντικής σας αξιοπιστίας 

 

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

