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 Οφέλη που προκύπτουν από το MSG | Οικονομική  

Διαχείριση  : 

 Διαχείριση παγίων  

 Σενάρια απόσβεσης παγίων 

 Καταστάσεις γενικής / αναλυτικής λογιστικής  

 Άμεση σύνδεση με λογαριασμούς αναλυτικής λογιστικής 

και παραμέτρους άρθρου της αναλυτικής για την 

ενημέρωση της αναλυτικής λογιστικής 

 Ενημέρωση καρτέλας πελάτη/προμηθετή από την γενική 

λογιστική 

 Αυτόματη ενημέρωση της αναλυτικής λογιστικής με το 

κόστος των αναλωθέντων υλών και υλικών , των εξόδων , 

των παραγωγών κτλ από την λειτουργία της κοστολόγησης  

 

Βασικά Πλεονεκτήματα: 

 

 Για τον χρήστη - φιλικό, εύκολο, αξιόπιστο 

 Για τον manager - αποτελεσματικό, προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες του 

 Για τον επιχειρηματία - προϊοντική αξιοπιστία, η 

καλύτερη σχέση κόστους / απόδοσης. 
 

 

To module MSG | Οικονομική Διαχείριση 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 οικονομικό έλεγχο, έχει σχεδιάσει 

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

Η οικονομική διαχείριση σήμερα αποτελεί ένα από τα βασικά τμήματα μίας εταιρεία . Το πρόγραμμα της MSG είναι εύκολο στη 

χρήση αλλά συγχρόνως ευέλικτο και παραμετροποιήσιμο. Το MSG | Οικονομική Διαχείριση αποσκοπεί στη μηχανογραφική 

τήρηση όλων των βιβλίων. Οι βασικοί τομείς που καλύπτονται είναι : Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα, Εισπράξεις, Πληρωμές, Αξιόγραφα, Πάγια – Αποσβέσεις, Λογιστικές Καταστάσεις. 

 
 

 

 

λογιστική και σε σχέση με 

την ποσοστιαία 

συνδεσμολογία που 

έχει οριστεί δημιουργείτε  

αυτόματα το άρθρο  στην  

αναλυτικής . Άρθρο που 

χρήστης μπορεί να 

προσαρμόζει . 

 

  

Εκμεταλλευτείτε τ ις  δυ νατότητες του                            

MSG | Οικονομική Διαχείριση και  δείτε την επιχείρησή 

σας να αναπτύ σσεται  !  

 

Εκμεταλλευτείτε πλήρως τις δυνατότητες του MSG ! 

Ενημερώστε τα πάγια σας με τον τρόπο χρηματοδότησης που υπάρχει 

στο καθένα ή βάση ποιου νόμου έγινε η αγορά . Κάντε βελτίωσες στα   

παγία σας και παρακολουθήστε τις 

αποσβέσει χωριστά για το πάγιο (1 

αγορά) και χωριστά για της 

βελτιώσεις.  Δημιουργήστε τον τύπο 

περιόδου της απόσβεσης  (ανά 

μήνα / έτος ή εφάπαξ ) και τον 

τρόπο απόσβεσης  ( αναλογικά ή 

ισόμορφα ) και δείτε την μελλοντική 

αξία των αποσβέσεων .  

Κερδίστε χρόνο, δουλέψτε σωστά !  

Σε εταιρείες που παρακολουθούν αναλυτική λογιστική δεν χρειάζεται διπλή 

καταχώρηση των εξόδων . Ενημερώνοντας την γενική  

 

            Οικονομική Διαχείριση 
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Συχνές ερωτήσεις :  

 

Τα προγράμματα της MSG  λειτουργούν με τα ποιο πρόσφατα λογισμικά της Microsoft .  

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 

|Οικονομική Διαχείριση; 

 

Αν και αρχικά αναπτύχθηκε ως κομμάτι της ολοκληρωμένης 

εφαρμογής ERP MSG, το MSG |Οικονομική Διαχείριση 

επανασχεδιάστηκε για να συνεργάζεται με οποιοδήποτε 

λογισμικό και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το   MSG |Οικονομική 

Διαχείριση είτε μέσα από την ολοκληρωμένη ERP εφαρμογή 

μας, ή ανεξάρτητα από αυτήν σε συνεργασία με το λογισμικό 

που ήδη χρησιμοποιείτε. 

 

Τι είναι η αξία επένδυσης του MSG |  Οικονομική 

Διαχείριση; 

   - 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 

 

 

 

Τι θα μου αποφέρει το MSG | Οικονομική Διαχείριση; 

 

 Αξιοπιστία 

  Αύξηση παραγωγικότητας 

  Βελτιστοποίηση διαχείρισης πόρων – χρόνος και 

ανθρώπινο  δυναμικό 

 Άμεση πρόσβαση στα δεδομένα – ταχύτητα 

πληροφόρησης 

 Ενδυνάμωση ελέγχου  

 Εικόνα επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο 

 Διαχείριση παγίων  

 Πρότυπα άρθρα  

 Εργασίες και εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ 

 Αξία επιμερισμού ανά κέντρο κόστους  

 Συμψηφιστικές εγγραφές 

 Διαδικασία κλείσιμο μήνα  

 Διαδικασία κλείσιμο ισολογισμού  

 Αυτόματη ενημέρωση υπολοίπων έναρξης  

 Αρχείο ΦΠΑ 

 Αρχείο ισοτιμιών … 

 

 

            Οικονομική Διαχείριση 

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

