
Το SingularLogic Enterprise είναι ένα πρωτοποριακό, 

αξιόπιστο και Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων (E.R.P.), το οποίο 

ενσωματώνει όλη την τεχνογνωσία και πολυετή εμπει-

ρία της SingularLogic, καλύπτει όλες τις λειτουργίες μιας 

σύγχρονης επιχείρησης και  επιπλέον προσαρμόζεται, 

αναδιοργανώνεται και εγκαθιστά εύκολα νέες επιχειρη-

ματικές πρακτικές ώστε να πάρει το σχήμα της επιχεί-

ρησή σας. 

Η πρωτοποριακή τεχνολογία και η απόλυτη αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων της καθιερώνουν το SingularLogic 

Enterprise ως το σύγχρονο ERP πληροφοριακό σύστη-

μα που απαντά στις σημερινές αλλά και στις μελλοντικές 

σας ανάγκες.

Απευθύνεται κυρίως στις μεσαίες και μεγάλες, εμπορικές 

και βιομηχανικές επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, κα-

θώς και σε επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Customization
Δημιουργία εξατομικευμένου περιβάλλοντος εργασίας 
(menu, browsers, επιχειρηματικούς κανόνες, νέες οντότη-
τες, ροές εργασιών, παραστατικά κλπ), προσθήκη extra 
ελέγχων και  σχεδιασμός νέων επιχειρηματικών διαδικα-
σιών που δεν είναι συνήθεις αλλά φωτογραφίζουν τη δική 
σας επιχείρηση.

Παραμετρικότητα
Ιεραρχικές αλλά και πολλαπλές κατηγορίες ανά οντό-
τητα (πχ. Πελάτες, Προμηθευτές, Είδη κλπ) για άντλη-
ση συγκεντρωτικών και αναλυτικών στοιχείων.  



Απεικόνιση οικονομικών στοιχείων (αξιών & ποσοτή-
των) ανά δραστηριότητα, μέσω ορισμού  αθροιστών-
δεικτών σε όλες τις οντότητες της εφαρμογής.
Πλήρης προσαρμογή της εφαρμογής στις επιχειρημα-
τικές διαδικασίες  της εταιρίας. 

Ασφάλεια – Περιβάλλον Λειτουργίας
Υψηλά επίπεδα ασφαλείας σε ότι αφορά στην πρό-
σβαση και τα δικαιώματα στο σύστημα.
Εκτεταμένη τήρηση audit-trail για τη χρονική ιχνηλά-
τιση των μεταβολών σε επίπεδο εγγραφής και πεδίου 
για όλες τις βασικές οντότητες της εφαρμογής.

Αναφορές  
Περιλαμβάνει πλήθος έτοιμων στατιστικών αναφορών 
και επιπλέον τα εύχρηστα εργαλεία δημιουργίας αναφο-
ρών και εκτυπώσεων SingularLogic Report Generator και 
Crystal Report.
Επίσης διαθέτει on line σύνδεση με την  ολοκληρωμένη 
λύση επιχειρηματικής ευφυΐας, SingularLogic Business 
Strategy, που εξασφαλίζει τη σε βάθος ανάλυση, επεξεργα-
σία και παρουσίαση των επιχειρησιακών πληροφοριών.

Λειτουργικότητα
Συνολική εικόνα για κάθε συναλλασσόμενο. 
User-defined τομείς ειδικού οικονομικού ενδιαφέρο-
ντος (επιχειρηματικές μονάδες, κέντρα κόστους, έργα, 
τομείς δραστηριότητας κλπ.) και δυνατότητα επιμερι-
σμού των αξιών κάθε παραστατικού συναλλαγής  σε 
ένα ή περισσότερους τέτοιους τομείς.
Drill-down σε όλα τα πεδία των οθονών όπου εμφανί-
ζονται για μέγιστη ανάλυση και πλήρη διερεύνηση της 
προέλευσής τους.
Χρηματοοικονομικοί δείκτες με πλήρη ανάλυση. 
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Παρακολούθηση ειδών με προσδιοριστικά χαρακτη-
ριστικά, όπως  χρώμα, μέγεθος, ποιότητα, διαστάσεις 
κλπ.  
Σύνδεση με όλα τα “έξυπνα¨ IP τηλεφωνικά κέντρα 
της Avaya. 

Επικοινωνία
Επικοινωνία με άλλες εφαρμογές για ανταλλαγή στοιχείων 
και πληροφοριών (Application Programming Interface).

Localization
Πολυγλωσσικές εκδόσεις που υποστηρίζουν τα τοπικά 
συναλλακτικά ήθη και τη φορολογική νομοθεσία των χω-
ρών που απευθύνονται.

Πρωτοποριακή τεχνολογία αιχμής, βασισμένη στα 
υψηλότερα διεθνή πρότυπα

Αρχιτεκτονική 3 tier, που προσδίδει στην εφαρμογή 
θεαματική μείωση της κυκλοφορίας των δεδομένων 
στο δίκτυο (data traffic). 
Εύκολη και με μικρότερο κόστος επεκτασιμότητα 
(scalability) της εφαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες 
της επιχείρησης και με τον ρυθμό ανάπτυξής της.
Επεκτασιμότητα (Scalability).
Γραφικό περιβάλλον εργασίας (GUI).
 Ευελιξία & μεταφερσιμότητα (flexibility & portability)
Πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων της κορυφαίας 
βάσης δεδομένων Oracle. 














AΡXITEKTONIKH 

Οικονομική Διαχείριση 

Παρακολούθηση, προγραμματισμός και έλεγχος των οι-

κονομικών πόρων της επιχείρησης. Γενική - Αναλυτική 

Λογιστική και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Εμπορική Διαχείριση

Παρακολούθηση όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας και 

του κόστους αυτής. Επιπλέον εφαρμογή και παρακολού-

θηση πολλαπλών εμπορικών πολιτικών.

Εφοδιαστική Διαχείριση Αποθηκών

Παρακολούθηση, καταγραφή και έλεγχος της διακίνησης 

των ειδών σε όλες τις φάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Προγραμματισμός & Έλεγχος Αποθεμάτων

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Διαχείριση 

της στοχοθεσίας και της αναπλήρωσης των αποθεμάτων.









Διαχείριση Διανομών

Διαχείριση του προγραμματισμού και της εκτέλεσης των 

αποστολών αγαθών στον τελικό πελάτη σε όλα τους τα 

στάδια.  Παρακολούθηση δρομολογίων διανομών, αλλά 

και μεταφορών πρακτορείων με παράλληλο έλεγχο των 

φορτωτικών των  μεταφορέων. Διαχείριση συμφωνιών 

και τιμολογήσεων υπηρεσιών διανομών για τις 3PL και 

4PL επιχειρήσεις. 

Management Information System (M.I.S.), 

SingularLogic Report Generator, Business Intelligence 

Πλήρες σύστημα αναφορών και εκτυπώσεων μαζί με εν-

σωματωμένη γεννήτρια αναφορών με στοιχεία από όλα 

τα υποσυστήματα της εφαρμογής για την υποστήριξη 

του M.I.S. μιας επιχείρησης. 

 
Διαχείριση Ασύρματων Τερματικών

Υποστήριξη των εργασιών που πραγματοποιούνται μέσω 

Ασύρματων Τερματικών (RF terminals). 

Διαχείριση Παγίων

Παρακολούθηση των παγίων στοιχείων κατά  φορολογι-

κή νομοθεσία και κατά Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Διαχείριση  Προϋπολογισμών 

Καταχώριση των προβλέψεων, παρακολούθηση του 

προϋπολογισμού, έκθεση αποτελεσμάτων, αναθεώρηση 

του προϋπολογισμού.

 
Διοίκηση Παραγωγής

Διαχείριση Συνταγών Παραγωγής, Φασεολογίου, Εντο-

λών και Κοστολόγησης Παραγωγής.

Βασική Διαχείριση Παραγωγής 

Παρακολούθηση παραγωγικής – κοστολογικής διαδικα-

σία με την λιγότερη δυνατή παραμετροποίηση (ορισμός 

μόνο  συνταγολογίων  και συστατικών κόστους.

 
Third Party Logistics

Διαχείριση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εταιρίες 

3PL για την αποθήκευση εμπορευμάτων τρίτων στους 

χώρους τους. 

Παροχή Υπηρεσιών

Παρακολούθηση όλων των σταδίων μιας επισκευής, δηλ. 

ανάληψη, δρομολόγηση, εκτέλεση, παρακολούθηση, και 

τιμολόγηση της σε ένα ενιαίο περιβάλλον. 




















