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Οφζλη που προκφπτουν από το MSG | Χαρτοκιβϊτια: 

 

 Εικόνα εταιρείασ ςε πραγματικό χρόνο  

 Χειριςμόσ ςεναρίων κοπισ  

 Διαχείριςθ  αρχείου ποιοτιτων  

 Αυτόματθ δθμιουργία πίνακα υλικών , φαςεολόγιο , 

θμιζτοιμο … 

 Κωδικοί τφπου χαρ/τίου (βάςθ – καπάκι , full clap…) 

 Αρχείο κωδικοποίθςθσ FEFCO  

 Εκτφπωςθ πλάνου παραγωγισ  

 Σχεδίαςθ αναπτφγματοσ  χαρτοκιβωτίου    

 Αρχείο καλουπιών… 

 

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. 

 
 

 

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

θ MSG.Η εταιρία MSG αναγνωρίηοντασ τθν ανάγκθ των πελατών τθσ για ζνα εξειδικευμζνο λογιςμικό που να μπορεί 

να διαχειριςτεί εφκολα και αξιόπιςτα όλα τα δεδομζνα και τισ διαδικαςίεσ που ςχετίηονται με το πρόγραμμα 

βελτιςτοποίηςησ τησ κοπήσ χαρτοκιβωτίων, ζχει ςχεδιάςει MSG | Χαρτοκιβϊτια ζτςι, ώςτε να μπορεί να 

«επικοινωνιςει» και με οποιοδιποτε ιδθ εγκατεςτθμζνο λογιςμικό. 

 

         Χαρτοκιβϊτια 

 

Κερδίςτε χρόνο, δουλζψτε ςωςτά ! 

  

 

Εκμεταλλευτείτε τισ  δυνατότητεσ του                            

MSG | Χαρτοκιβϊτια  και δείτε την επιχεί ρηςή ςασ να 

αναπτφςςεται  !  

 

Εκμεταλλευτείτε πλήρωσ τισ δυνατότητεσ του MSG ! 

 Ζνα από τα βαςικότερα πλεονεκτιματα του MSG είναι  πρόγραμμα 

βελτιςτοποίθςθσ κοπισ .  

 

 

Λαμβάνοντασ το ποςοτικό 

υπόλοιπο των παραγγελίεσ των 

πελατών και τθν μθχανι κοπισ με 

τισ διακζςιμεσ ώρεσ δθμιουργείτε  

το πρόγραμμα τθσ κοπισ . 

Κάκε ςενάριο κοπισ είναι 

αυτόνομο και ο προγραμματιςτισ 

μπορεί αν κζλει να επζμβει .    

 

 
Υπάρχουν ζτοιμοι αλγόρικμοι 

υπολογιςμοφ του μικουσ και 

του πλάτουσ  του 

χαρτοκιβωτίου ανά βάροσ 

ποιότθτασ και τεμάχια ανά 

φφλλο .  
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Συχνζσ ερωτήςεισ :  

 

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 . 

 

 
Τι θα μου αποφζρει το MSG | Χαρτοκιβϊτια; 

 Πρόγραμμα κοπισ ανά θμζρα  

 Υπολογιςμόσ προγράμματοσ ανά ποιότθτα ι 

ςυνδυαςμό ποιοτιτων 

 Ενθμζρωςθ χριςτθ ςτο πλάνο κοπισ  

 Πολλαπλά ςενάρια κοπισ 

 Άμεςθ πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα – ταχφτθτα 

πλθροφόρθςθσ 

 Ενδυνάμωςθ ελζγχου  

 Εικόνα επιχείρθςθσ ςε πραγματικό χρόνο 

 Αρχείο χρωμάτων  

 Αρχείο ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά  

 Αξιοπιςτία 

  Αφξθςθ παραγωγικότθτασ 

  Βελτιςτοποίθςθ διαχείριςθσ πόρων – χρόνοσ και 

ανκρώπινο          δυναμικό …. 

 

 
Πωσ μπορϊ να χρηςιμοποιήςω το λογιςμικό                 

MSG |  Χαρτοκιβϊτια; 

Αν και αρχικά αναπτφχκθκε ωσ κομμάτι τθσ 

ολοκλθρωμζνθσ εφαρμογισ ERP MSG, το                        

MSG |  Χαρτοκιβϊτια  επαναςχεδιάςτθκε για να 

ςυνεργάηεται με οποιοδιποτε λογιςμικό και να μπορεί 

να χρθςιμοποιθκεί αυτόνομα. Μπορείτε να 

χρθςιμοποιιςετε το   MSG |  Χαρτοκιβϊτια  είτε μζςα 

από τθν ολοκλθρωμζνθ ERP εφαρμογι μασ, ι 

ανεξάρτθτα από αυτιν ςε ςυνεργαςία με το λογιςμικό 

που ιδθ χρθςιμοποιείτε. 

 

Δεν χρηςιμοποιϊ κάποια εφαρμογή ERP. Μπορϊ να 

χρηςιμοποιήςω το MSG |  Χαρτοκιβϊτια;  

Για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ τθσ επιχείρθςισ ςασ 

μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε το MSG |  Χαρτοκιβϊτια  

ακόμα και αν δεν ζχετε κάποια άλλθ εφαρμογι ERP. 

Σασ προτείνουμε επίςθσ να επιςκεφκείτε τισ 

ιςτοςελίδεσ των υπολοίπων μασ προϊόντων μζςα από 

τα οποία κα βρείτε λφςεισ ςτα μζτρα τθσ επιχείρθςισ 

ςασ. 

 

Τι είναι η αξία επζνδυςησ του MSG |  Χαρτοκιβϊτια  ; 

   - 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 

 

 

         Χαρτοκιβϊτια 

 

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

