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To module MSG | Budget  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 προϋπολογισμό , έχει σχεδιάσει MSG | 

Budget  έτσι, ώστε να μπορεί να «επικοινωνήσει» με οποιοδήποτε ήδη εγκατεστημένο λογισμικό. 

Ο προϋπολογισμός είναι η βασικότερη λειτουργία για μια εταιρεία , για την τεκμηρίωση των στόχων της. Η 

μέτρηση της δυναμικότητας της και η δυνατόν καλύτερη διαχείρισης των πόρων της συνολικά. Έτσι 

επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση του κέρδους άμεσα και μακροχρόνια. 
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Οφέλη που προκύπτουν από το MSG | Budget : 

 
 Η καμπύλη ζωής των προϊόντων και οι επιπτώσεις 

από την αλλαγή στο mixt των προϊόντων.  

 Το Νεκρό Σημείο.  

 Η σύνδεση με τους λογαριασμούς της αναλυτικής 

λογιστικής και συνεχής παρακολούθηση με τα 

πραγματικά δεδομένα.  

 Η δημιουργία των rates με την λογική του activity 

based cost με πολλαπλούς οδηγούς επιμερισμού 

των εξόδων.  

 Ο υπολογισμός του κόστους αδράνειας και τα 

σενάρια what if.  

 Προβλεπόμενο βιομηχανικό κόστος   

 Προβλεπόμενο κόστος αγορών   

 Σενάρια αξίας εξόδων   

 Σενάρια κοστολόγησης  

 Εικόνα επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο 

 Παρακολούθηση με πραγματικά στοιχεία  

 

 

Εκμεταλλευτείτε τ ις  δυ νατότητες του                            

MSG |  Budget  και  δείτε την επιχείρησή σας να 

αναπτύ σσεται  !  

 

Κερδίστε χρόνο, δουλέψτε σωστά ! 

Επιτυγχάνεται η εύκολη και άμεση καταγραφή των αποτελεσμάτων 
των κινήσεων των αποθηκών .   
Μέσα από την καταγραφή αυτή  
γίνεται και ο έλεγχος των  
 αναλώσεων υλών – υλικών που 

οδηγεί στον έλεγχο των σωστών 

κινήσεων των αποθηκών 

(αναλώσεις / φύρες …)  αλλά και 

των αρχείων των πινάκων υλικών 

     Εκμεταλλευτείτε πλήρως τις δυνατότητες του MSG ! 

Όταν ο όγκος παραγωγής δεν επαρκεί για την απορρόφηση των εξόδων 

παραγωγής, υπολογίζεται τι κόστος αδράνειας. Η διαπίστωση του κόστους 

αδράνειας δίνει τη δυνατότητα να ερευνηθεί το κόστος που επιμερίζεται στις 

  

 

 

 

υπάρχουσες μονάδες παραγωγής.  

Αυτό το αυξημένο κόστος 

παραγωγής δεν πρέπει να 

παρασύρει σε λάθος αποφάσεις 

για την τιμολογιακή πολιτική ή 

προωθητική ενέργεια ή όποια 

άλλη απόφαση. 
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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 . 

 

Ενδεικτικές επιλογές : 
 

 Υπολογισμός απαιτήσεων  υλικών και κόστους των 
αγορών 

 Προϋπολογισμός ετοίμων 
 Δυναμικότητα 
 Πολλαπλοί οδηγοί επιμερισμού εξόδων,  
 Activity Based Cost  
 Νεκρό σημείο για κάθε συνδυασμό σεναρίων  
 Προβλεπόμενο κόστους υλών  
 Προβλεπόμενο εργατικών 
 Όγκου πωλήσεων 
 Τιμοκαταλόγων πωλήσεων 
 Τιμοκαταλόγων ανταγωνιστών 
 Υπολογισμός base line με βάση τα ανελαστικά και 

ελαστικά έξοδα.                     
 Αρχείο εποχικότητας   
 Τρόπος επιμερισμού  
 Σενάρια αξίας εξόδων  
 Αναζήτηση κόστους ανά επίπεδο προδιαγραφής  
 Σενάρια κοστολόγησης προδιαγραφής  
 Ελαστικά – ανελαστικά έξοδα 
 ….. 
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Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το λογισμικό     
MSG | Budget; 
 
Αν και αρχικά αναπτύχθηκε ως κομμάτι της 
ολοκληρωμένης εφαρμογής ERP MSG, το MSG | Budget 
επανασχεδιάστηκε για να συνεργάζεται με οποιοδήποτε 
λογισμικό και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το   MSG | Budget είτε 
μέσα από την ολοκληρωμένη ERP εφαρμογή μας, ή 
ανεξάρτητα από αυτήν σε συνεργασία με το λογισμικό 
που ήδη χρησιμοποιείτε. 

Παραδοτέα από την MSG (λογισμικό & υπηρεσίες) 
 
Σύστημα λήψεις αποφάσεων - Προϋπολογισμός 
Προβλέψεις πωλήσεων 
Προκοστολόγηση Έτους Ανά Είδος (Παραγόμενο – 
Αγοραζόμενο) 
Θεωρητικές Απαιτήσεις Έτους  ανά μήνα Μηχανοωρών 
Κόστος αδράνειας συστήματος 
Θεωρητικές Απαιτήσεις Έτους Εργατοωρών 
Προβλεπόμενο Βιομηχανικό Κόστος Έτους ανά μήνα  
Αναλυτικά 
Προβλεπόμενο Βιομηχανικό Κόστος Έτους ανά  Συνοπτικά 
Προβλεπόμενο Κόστος Αγορών Έτους ανά Αναλυτικά 
Προβλεπόμενο Κόστος Αγορών Έτους ανά  Συνοπτικά 
Ταμειακός προγραμματισμός έτους  ανά μήνα 
Προβλεπόμενο μικτό κόστος – κέρδος ανά μήνα 
Νεκρό σημείο 
 
Με βάση τα παραπάνω η MSG  αναλαμβάνει ,  από κοινού με 
του Πελάτη, την υλοποίηση των παραπάνω σε επίπεδο 
σχεδιασμού , υλοποίησης και μηχανογραφικής υποστήριξης 
με το σύστημα της MSG  κι όποιες προσαρμογές  απαιτηθούν. 
 

Δεν χρησιμοποιώ κάποια εφαρμογή ERP. Μπορώ να 
χρησιμοποιήσω το MSG | Budget ;  
 
Για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της επιχείρησής σας 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MSG | Budget  ακόμα και 

αν δεν έχετε κάποια άλλη εφαρμογή ERP.Σας προτείνουμε 
επίσης να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των υπολοίπων μας 
προϊόντων μέσα από τα οποία θα βρείτε λύσεις στα μέτρα 
της επιχείρησής σας. 

 

 

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

