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BUSINESS  INNOVATION  TECHNOLOGY



Εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης 
που καλύπτει όλη τη γκάμα 
των εμπορικών επιχειρήσεων.

Προσαρμόζεται απόλυτα στις 
ανάγκες και στο μέγεθος κάθε 
εταιρείας. Διαχειρίζεται σε ενιαίο 
περιβάλλον όλα τα κυκλώματα που 
αφορούν την σύγχρονη επιχείρηση, 
όπως αυτά των συναλλασσομένων, 
της αποθήκης, αγορών – 
πωλήσεων, χρηματοοικονομικών, 
λογιστικής, κλπ. Διαθέτει επίσης 
πανίσχυρες δυνατότητες εταιρικής 
πληροφόρησης μέσω πληθώρας 
εκτυπώσεων και αναφορών 
επιχειρηματικής ευφυΐας (Β.Ι.).

 
ΣΥΜΒΑΔΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΑΣ
Ανεξάρτητα από το σημείο που βρίσκεστε στην 
εφαρμογή έχετε άμεση και γρήγορη πρόσβαση στα 
οικονομικά στοιχεία ειδών, συναλλασoμένων, κα-
τηγοριών, τραπεζικών λογαριασμών όπως επίσης 
και σε συγκριτικά στοιχεία, με γραφικές παραστά-
σεις. Ανεξάρτητα από τον όγκο δεδομένων που 
διαχειρίζεστε, η ειδικάμελετημένη αρχιτεκτονική 
άντλησης δεδομένων, σας επιστρέφει άμεσα την 
πληροφορία που χρειάζεστε.

 
ΑΠΛΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δεν έχει σημασία αν η εμπορική σας πολιτική είναι 
απλή ή σύνθετη στη λογική της. Χρησιμοποιώντας 
τον ειδικά σχεδιασμένο matrix πίνακα θα μπορεί-
τε να την απεικονίσετε εύκολα και να την διαχει-
ριστείτε με χαρακτηριστική απλότητα και με λίγες 
κινήσεις.

 
ΣΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΝΤΟΥ

Μία μοναδική εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης. Με 
το Roaming UI (User Interface) κάνετε απλά login από 
οποιοδήποτε σταθμό εργασίας και βρίσκεστε άμεσα 
στο προσωπικό περιβάλλον εργασίας σας με όλες 
τις επιλογές-παραμετροποιήσεις σας, το δικό σας 
dashboard με τους οικονομικούς δείκτες και τις 
πληροφορίες που παρακολουθείτε, το προσωπικό 
σας menu και πολλά ακόμα!



 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ, 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Τα ειδικά χαρακτηριστικά (Attributes) ειδών και συ-
ναλλασομένων προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο 
οργάνωσης, ομαδοποίησης και πολλαπλής κατη-
γοριοποίησης. Με απλό και γρήγορο τρόπο ανακα-
λέστε από την βάση ομοειδή είδη αλλά και συναλ-
λασσόμενους με κοινά στοιχεία. Κερδίστε χρόνο και 
κάντε άμεσες επιλογές αντικατάστασης είδους με 
ένα πανίσχυρο εργαλείο συσχέτισης και ανεύρεσης 
ομοειδών ειδών.

 
ΕΞΥΠΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΜΕ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Η διαδικασία καταχώρησης και έκδοσης παρα-
στατικού έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ελαχιστο-
ποιεί το χρόνο καταχώρησης και ταυτόχρονα να 
προσφέρει άμεση ενημέρωση. Από τα παραστατι-
κά έχετε διαθέσιμα τόσο τα οικονομικά στοιχεία 
του συναλλασσόμενου, όσο και πληθώρα στοιχεί-
ων από το CRM.  Επίσης με ένα “κλικ” μπορείτε να 
δείτε οικονομικά στοιχεία για τα αποθέματα των 
Ειδών σας.

 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕ 

ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ
Εκτυπωτικά που μπορούν να εμφανιστούν είτε 
σε έντυπη μορφή είτε ως browse οθόνες. Χρη-
σιμοποιήστε τις B.I. δυνατότητες της πλατφόρ-
μας και ενημερωθείτε δυναμικά με Pivot Tables. 
Εμπλουτίστε το προσωπικό σας dashboard με 
επιλεγμένα KPIs (Key Performance Indicators). Δημι-
ουργήστε τις δικές σας εκτυπώσεις με εύκολο και 
γρήγορο τρόπο με την γεννήτρια εκτυπώσεων 
Easy Report Generator. Όλα τα εκτυπωτικά μπορούν 
να εξαχθούν σε όλους τους βασικούς τύπους αρχεί-
ων του MS Office, όπως και να επισυναφθούν αυτό-
ματα σε email.

 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΗΣ EPSILON NET

Η επιστημονική ομάδα της Epsilon Net σχεδίασε 
από την αρχή μία Λογιστική νέας γενιάς που θα 
θέσει νέα standards στο χώρο. Διατηρώντας όλα 
τα επιτυχημένα στοιχεία και την ωριμότητα της 
πολυετούς εμπειρίας, δημιουργήθηκε ένα νέο Λο-
γιστικό σύστημα που ενσωματώνει νέες λύσεις 
και ιδέες που θα αναβαθμίσουν σε άλλο επίπεδο 
την παραγωγικότητα και τις υπηρεσίες του λογι-
στηρίου σας.

ΜΟΝΑΔΙΚΑ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Eπιλέξτε την υπηρεσία 
Cloud και µειώστε τα κόστη 
αρχικής εγκατάστασης και 
λειτουργίας των εφαρµογών
της πλατφόρµας PYLON



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΕΙΔΩΝ
• Πολλαπλές μονάδες μέτρησης με πλήρως καθοριζόμενες σχέσεις μεταξύ τους
• Πολλαπλά χαρακτηριστικά (attributes) ανά οικογένεια είδους για γρήγορη 

συγκέντρωση – ανεύρεση
• Κατηγοριοποίηση είτε με απλή είτε με δενδροειδή μορφή
• Σχέσεις μεταξύ ειδών για ανεύρεση ανταλλακτικών, αξεσουάρ, αλλά και είδους 

αντικατάστασης
• Οικογένειες ειδών και πρότυπα είδη για γρήγορη καταχώρηση, αλλά και αποφυγή 

λαθών
• Δυνατότητα κοστολόγησης ανά υποκατάστημα / αποθηκευτικό χώρο
• Δυνατότητα τροποποίησης μεθόδου κοστολόγησης ανά είδος
• Παρακολούθηση ανάλυσης έως και 3 διαστάσεων ανά κωδικό είδους (π.χ Χρώμα, 

Μέγεθος, Ποιότητα)
• Πρόταση αναπαραγγελίας ειδών βάσει υπολοίπου αποθήκης, ορίου ασφαλείας & 

ορίου αναπαραγγελίας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ
• Διεταιρική οντότητα συναλλασσόμενου που συνενώνει τους ρόλους που λαμβάνει 

στην εφαρμογή (πελάτης – προμηθευτής – χρεώστης – πιστωτής)
• Κατηγοριοποίηση είτε με απλή είτε με δενδροειδή μορφή
• Γρήγορη πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία του συναλλασσόμενου, όπως και σε 

συγκριτικά στοιχεία με γραφικές παραστάσεις
• Λειτουργικότητα Geodata για γρήγορη και σωστή καταχώρηση των γεωγραφικών 

στοιχείων του συναλλασσόμενου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
• Οριζόμενοι αθροιστές από το χρήστη για συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων.
• Πλήρης λειτουργικότητα σε διαχείριση αξιογράφων
• Διαχείριση πολλαπλών χρηματικών λογαριασμών
• Συγκεντρωτική προβολή εικόνας επιχείρησης και οικονομικών στοιχείων 

ανά business unit, τομέα δραστηριότητας, κέντρα κόστους, κ.α.
• Διαχείριση Budget & Cashflow
• Διαχείριση πλάνων προμηθειών
• Διαχείριση πολλαπλών τύπων συμβάσεων πελατών & προμηθευτών
• Παρακολούθηση μισθώσεων (Απαιτήσεων Ενοικίων, Κοινοχρήστων & Θέρμανσης)

Προ-παραμετροποιημένη βάση 
δεδομένων με σειρές, τύπους 
παραστατικών, γέφυρες, φόρμες 
εκτύπωσης κλπ έτοιμων για άμεση χρήση

ΠΛΟΥΣΙΕΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ



Παραμετροποίηση και εξατομίκευση χωρίς 
όρια με εξειδικευμένο εργαλείο σχεδιασμού 

οθονών και φορμών, εύκολη προσθήκη πεδίων, 
προσαρμογή business logic του workflow

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΓΟΡΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ & 
EIΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
• Απλοί και συσχετιζόμενοι τιμοκατάλογοι
• Πλήθος από απλές και συνδυαστικές εκπτώσεις με matrix πίνακα για την εύκολη 

εφαρμογής τους
• Ελαχιστοποίηση του χρόνου καταχώρησης λιανικών πωλήσεων με εξειδικευμένη 

οθόνη
• Ολοκληρωμένο κύκλωμα πρόσθετων χρεώσεων παραστατικών για υπολογισμό 

επιβαρύνσεων, κρατήσεων και φόρων
• Δρομολόγηση εκτύπωσης παραστατικού σε πολλαπλούς εκτυπωτές και 

διαφορετικές μορφές (έντυπη, e-Mail, PDF) με επιλογή χρήστη
• Εύχρηστη διαχείριση και παρακολούθηση αντιστοίχισης Υπολοίπων (Open Items)
• Διαχείριση φακέλων εισαγωγών
• Δυνατότητα αποστολής παραστατικών με email
• Παρακολούθηση τιμολόγησης με σενάρια χρονοχρέωσης

ΚΥΚΛΩΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
• Κάλυψη απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων
• Τήρηση αναλυτικής λογιστικής
• Σχεδιασμός επιλεκτικής διεταιρικότητας SIC (Selective Inter-Company) με την οποία 

επιτυγχάνεται απόλυτη ισορροπία και ευελιξία των δεδομένων σας
• Νέα γενιά σχεδιασμού λογιστικού σχεδίου με πλούσιες δυνατότητες και ευέλικτο 

τρόπο ανάπτυξης και συντήρησης λογαριασμών
• Ενσωματωμένα πρότυπα και έτοιμη παραμετροποίηση με την επιμέλεια της 

επιστημονικής ομάδας της Epsilon Net
• Ανεξάντλητες δυνατότητες λογιστικής πληροφόρησης πολλαπλών ημερολογίων
• Ενσωματωμένα φορολογικά έντυπα με άμεση και αυτόματη ενημέρωση
• Διαχείριση παγίων, εργασία υπολογισμού αποσβέσεων και αυτόματης δημιουργίας 

λογιστικού άρθρου αποσβέσεων

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες του PYLON CRM 
και διαχειριστείτε τις πελατειακές σας σχέσεις 
εξελίσσοντας το τμήμα πωλήσεών σας.
Εξειδικεύστε τη μηχανογράφηση της επιχείρησής 
σας, επιλέγοντας ανάμεσα στις κάθετες λύσεις 
PYLON Retail, PYLON Hospitality και 
PYLON Restaurant.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ 
όλες τις δυνατότητες 

στο pylon.gr

ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
• Διαχείριση πολυφασικής ή μονοφασικής παραγωγικής διαδικασίας
• Παρακολούθηση βιομηχανικής κοστολόγησης



Η Epsilon Net είναι η πιο αναγνωρισµένη 
και βραβευµένη εταιρεία της αγοράς 
πληροφορικής στον τοµέα υπηρεσιών 
υποστήριξης. 
Μια καταρτισμένη ομάδα Υποστήριξης και 
υπηρεσιών 100+ ατόμων, προσφέρουν 
καθημερινά λύσεις σε χιλιάδες 
επαγγελματίες με πολλά σύγχρονα 
εργαλεία εξυπηρέτησης που λειτουργούν 
συμπληρωματικά 24 ώρες το 24ωρο.

Τηλεφωνική υποστήριξη και με απομακρυσμένες 
συνδέσεις στον Η/Υ, καθημερινά 09:00-17:00 

(εκτός Σαβ/Κυρ).  Δυνατότητα επέκτασης του 
συμβολαίου σε 24 ώρες / 7 ημέρες την εβδομάδα

Εξειδικευμένη υποστήριξη από το 
πιστοποιημένο δίκτυο συνεργατών 

της Epsilon Net

Σεμινάρια στα εκπαιδευτικά κέντρα 
της Epsilon Net σε Θεσσαλονίκη και 
Αθήνα αλλά και απομακρυσμένα 

μέσω Internet

Πρόσβαση 24/7 σε σύγχρονη Online 
γνωσιακή βάση δεδομένων (Wiki)

Εκπαιδεύσεις μέσω 
πιστοποιημένου δικτύου 

συνεργατών της Epsilon Net

Αποστολή παρατηρήσεων / 
προτάσεων βελτίωσης μέσω Internet

Online chat με το 
εξειδικευμένο προσωπικό 

της Epsilon Net

H YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ 

EPSILON



ΕΣΤΙΑΣΗ
POS TOUCH
ΤΡΑΠΕΖΙΑ
DELIVERY

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ
LOYALTIES
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

POS & MOBILE
LOYALTIES
ΛΙΑΝΙΚΗ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ SPA 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

OS

CPU

RAM

HDD 

Screen

Windows XP (SP3)

Pentium G

2 GB

2 GB

1152x864

Windows XP (SP3)

Pentium G

2 GB

1 GB

1152x864

Windows 7

Pentium G

3 GB

10 GB

1152x864

Firebird 
Client/Server

SQL 
Client role

SQL
Server role ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Δημιουργήστε το τέλειο πακέτο με τα προϊόντα 
της σειράς PYLON

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Οι ανωτέρω προδιαγραφές αφορούν αποκλειστικά 
και μόνον τις ανάγκες λειτουργίας των εφαρμογών PYLON.
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Διακρίσεις & Πιστοποιήσεις
Mobile Excellence Awards 2016
2016: Βραβείο της κατηγορίας  Μοbile CRM Application για το 
έργο PYLON Mobile CRM
Best Work Places
2016: 3o καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στις μεγάλες 
επιχειρήσεις
2015: Βράβευση για το καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον 
στην Ελλάδα
Sales Excellence Award
2016: Gold Βραβείο στην κατηγορία «Επιτυχημένη εισαγω-
γή προϊόντος» 
2015: Βραβείο Αύξησης Πωλήσεων
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) 
2014: Βράβευση για Καινοτομία και Δημιουργική Επιχειρη-
ματικότητα
Βusiness I.T. Excellence Awards (BITE)
2015: Βραβεία στην κατηγορία Εισαγωγή Νέου Καινο-
τόµου Προϊόντος & στην κατηγορία Πακέτα Λογισµικού 
ERP / CRM / HR 
2015, 2014: Βραβείο στην κατηγορία “Εξειδικευµένες 
εφαρµογές στον κλάδο των Ξενοδοχείων”
2013: 1ο Bραβείο στην κατηγορία “Εξυπηρέτηση Πελατών”
2012: 1η Eταιρεία σε προϊόντα για Λογιστές - Φοροτεχνικούς

European business awards, Κατηγορία “Entrepreneur 
of the Year” 
2013/2014: Ruban D’Honneur
Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών
2014: 1o Bραβείο Εξυπηρέτησης πελατών On-Line
2012: Ομάδα της Χρονιάς, Κατηγορία “Front - Line Εξυπηρέ-
τηση”
Europe’s 500
Ένταξη της εταιρείας για τέσσερις συνεχείς χρονιές ανάμεσα 
στις “500 πιο δυναμικές εταιρείες της Ευρώπης”, σύμφωνα 
με τον ανεξάρτητο οργανισμό “Europe’s Jobs Creating 
Companies”.
Industrial Research and Innovation
2009, 2010, 2011: 1η Εταιρεία Software στην Ελλάδα, στις 
“1000 καλύτερες της Ευρώπης σε  Έρευνα και Ανάπτυξη” 
από το Ερευνητικό Κέντρο “Economics of Industrial Research 
& Innovation (IRI)” της Ε.E.
Ernst & Young, Entrepreneur Of The Year
2008: Βράβευση του Προέδρου της Epsilon Net κ. Ιωάννη 
Μίχου, ως “Καινοτόμος Επιχειρηματίας της Χρονιάς” από 
την Ernst & Young.
Microsoft GOLD PartnerISV/Software Solutions


