WinDos
Εμπορική & Λογιστική Διαχείριση

Το πακέτο Anaconda WinDos είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο μηχανογράφησης δοκιμασμένο σε όλα τα περιβάλλοντα των Windows. Έχει
αποδείξει την πληρότητα, την ευελιξία, την ταχύτητα και την ευστάθειά του επί δέκα και πλέον χρόνια. Πρόκειται για ένα πλήρες πακέτο που
καλύπτει όλα τα σχετικά κυκλώματα Εμπορίας, Λογιστικής Παρακολούθησης και Διαχείριση Παραγωγής.
Υποστηρίζει λοιπόν ευρεία γκάμα αναγκών και απαιτήσεων και με την δομή του σε επί μέρους modules επιτρέπει τόσο την οικονομική όσο
και την λειτουργική υλοποίηση και επέκταση μηχανογραφικών λύσεων. Παράγει αυτόματα και τις λογιστικές εγγραφές με αποτέλεσμα όποτε
αγοράσετε το κύκλωμα της λογιστικής να έχετε διαθέσιμες όλες τις μέχρι τότε, λογιστικές εγγραφές σας, γεγονός που σας επιτρέπει να
επεκτείνετε το πρόγραμμα οποτεδήποτε έχοντας και τα παλαιά στοιχεία.

Περιλαμβάνει:
Διαχείριση Πελάτων-Προμηθευτών

Έχετε λοιπόν εταιρείες Β’ κατηγορίας αλλά με όλες τις λειτουργίες
τύπου Γ’, αναλυτικά ισοζύγια, αναμορφώσεις, αποτελέσματα,
αναλυτικές λογιστικές καρτέλες κλπ και με άμεση μετάπτωση.

Διαχείριση Αποθήκης
Διαχείριση Παραγγελιών
Διαχείριση Μεγεθολογίων-Χρωματολογίων
Αγορές-Πωλήσεις-Παραστατικά (Τιμολόγηση)
Διαχείριση Λογιστικής Β' & Γ' κατηγορίας στην
ίδια εγκατάσταση)
Διαχείριση Παραγωγής-Συνταγολόγια
Διαχείριση Αξιογράφων
Διαχείριση Παγίων
Διαχείριση Παρτίδων-Serial Numbers
Ε.Λ.Π Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Νέο
λογιστικό σχέδιο-Καταστάσεις αποτελεσμάτων
Διαχείριση barcode EAN 13-ΑνάγνωσηΕκτύπωση Ετικετών σε θερμικό ή Laser

.

Πλεονεκτήματα:

Η αλλαγή βιβλίων μιας επιχείρησης από Β σε Γ κατηγορίας
και αντιστρόφως είναι υπόθεση ενός δευτερολέπτου. Το
λογιστικό σχέδιο που τηρείται σε όλες τις επιχειρήσεις έχει την
δομή των Γ’ και προσαρμόζεται η εκτύπωση των θεωρημένων
σας.

Η καταχώριση οποιασδήποτε εγγραφής δημιουργεί αυτόματα
ενημερωμένα υπόλοιπα πελατών, προμηθευτών και ειδών, έτοιμα
μηνιαία ισοζύγια, ΜΥΦ πελατών και προμηθευτών, έντυπο ΦΠΑ
και Intrastat, αποτελέσματα χρήσης με προαιρετικές αποσβέσεις,
απογραφή αποθήκης και λογιστική αναμόρφωση δίνοντας,
κυριολεκτικά, άμεση on-line εικόνα της επιχείρησης και μάλιστα σε
άμεσο συσχετισμό με, έως και, 10 προηγούμενες χρήσεις.
Υποστηρίζει αποστολή του παραστατικού με email (όπως
άλλωστε και όλων των εκτυπώσεων), μπορεί να συνδεθεί με το
ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της επιχείρησης και να
ενημερώνει αυτόματα τα είδη με τις ποσότητες αγοράς ή πώλησης
όπως και αντίστροφα να αντλεί στοιχεία από αυτό. Παρακολουθεί
τις πληρωμές καρτών λογιστικά, με ανάλυση ανά μήνα σε προβολή
δόσεων, δωδεκαμήνου αλλά και ιστορικά σε συσχετισμό και με
πελάτη.
Προβάλλει φωτογραφίες είδους (σε οποιοδήποτε μέγεθος) κατά την
αναζήτηση ειδών προς τιμολόγηση. Αναζητά είδη με 4 διαφορετικούς
τρόπους πλην του barcode και υποστηρίζει ταυτόχρονα 2 on-line
memo ανά είδος (για 2 γλώσσες) συν ένα για τον πελάτη ή τον
προμηθευτή συν 2 on-line help της τιμολόγησης. Τέλος υποστηρίζει
φορολογικούς μηχανισμούς και ταμειακές μηχανές.

Βασικά Χαρακτηριστικά:
Πελάτες-Προμηθευτές
Τα απαραίτητα συμπληρωματικά κυκλώματα κάθε εμπορικής
διαχείρισης. Στο Anaconda Win-Dos τα κυκλώματα αυτά είναι
συνεχώς on-line ενημερωμένα από όλα τα υπόλοιπα κυκλώματα
(Τιμολόγηση, Λογιστική, Πάγια, Αξιόγραφα κλπ). Υπόλοιπα
πελατών, Ισοζύγια, τρέχουσα ΜΥΦ, αναλυτική καρτέλα,
ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία και διαχρονικά στατιστικά ετών,
μαζικός έλεγχος ΑΦΜ, καρτέλα εκκρεμών ΔΑ, παραμετρικός report
generator, προβολές αρχείου σε λίστα με ειδική φόρμα δυναμικής
προσθαφαίρεσης πεδίων και ειδικούς άμεσους αθροιστές, όλα online και άμεσα διαθέσιμα.
Διαχείριση Αποθήκης
Το πρόγραμμα διαχείρισης της αποθήκης του Anaconda Win-Dos
σας προσφέρει πλήρη, άμεσο και αποτελεσματικό έλεγχο στα είδη
της αποθήκης. Παρακολουθεί αναλυτικά τα είδη κατά κατηγορία
(πρώτες ύλες, έτοιμα προϊόντα, εμπορεύματα κλπ) και λογιστικά
(σε χωριστές λογιστικές ομάδες), και δίνει υπόλοιπα ανά
αποθηκευτικό χώρο, ανά μέγεθος και ανά χρώμα, με ταυτόχρονη
πληροφόρηση για τις ποσότητες υπό παραγγελία σε πελάτες και
προμηθευτές. Έχει 3 τιμές χονδρικής (για σύνδεση με τους
πελάτες) συν αναλυτικό τιμοκατάλογο και εκπτώσεις ανά πελάτη,
συν τιμοκατάλογο με 2 εκπτώσεις ανά ομάδα της αποθήκης.
Επίσης τηρούνται ανεξάρτητες αποθήκες για τα εμπορεύματα
τρίτων, όπως και εκείνα σε τρίτους, διαθέτει αναζητήσιμο κωδικό
barcode, διαθέτει 6 αναζητήσιμους κωδικούς κάθε είδους, δεύτερη
περιγραφή, εικόνα είδους, 4 κωδικούς προμηθευτών, κάθε είδος
διαθέτει ποσοστό πωλητή.
Διαθέτει Συνταγολόγια παραγωγής ετοίμων (πχ ενδύματα, χημικά,
κατασκευές κλπ). Εκτελεί ομαδικές αποστολές ειδών (δείγματα,
συνδρομητές κλπ). Τηρεί Αναλυτική καρτέλα είδους και εκτυπώνει
θεωρημένα βιβλία αποθήκης. Περιλαμβάνει ετικετογράφο
αποθήκης με φόρμα ετικέτας και δυνατότητα εκτύπωσης BarCode.
Υποστηρίζει ενοποιημένες καρτέλες πελατών και προμηθευτών με
ταυτόχρονα στοιχεία από την τιμολόγηση και την λογιστική.
Αγορές-Πωλήσεις-Παραστατικά (Τιμολόγηση)
Πρόκειται για το πιο πλήρες σύστημα τιμολόγησης σε πρόγραμμα.
Έχει σχεδιαστεί με πολύ προσοχή, ώστε να εξυπηρετεί και τις πιο
σύνθετες καταχωρήσεις παραστατικών. Καλύπτει τα κυκλώματα
αγορών και πωλήσεων [δηλαδή εγγραφές που κινούν την αποθήκη]
καθώς και εγγραφές που αφορούν μόνο τη λογιστική (πιστωτικά
σημειώματα, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κλπ). Ενημερώνει
αυτόματα την Αποθήκη και τη Λογιστική με την έκδοση.
Δημιουργεί ακόμα ειδικές κινήσεις τιμολόγησης από τον χρήστη π.χ.
μεταφορικά, χαρτόσημα κλπ και ενημερώνει, προαιρετικά, τα είδη με
τις νέες τιμές. Περιλαμβάνει 2 εκπτώσεις ανά είδος, επί πλέον
συνολική ποσοστιαία και συνολική έκπτωση σε Ευρώ. Τιμολογεί με
τιμές χοντρικής ή λιανικής, μετρητοίς ή επί πιστώσει.
Χρησιμοποιεί BarCode στην τιμολόγηση με ένθεση κωδικού είδους ή
τυποποιημένων συμπληρωματικών παραμέτρων. Υλοποιεί ανάλωση
ποσότητας ανά serial number και παρέχει παραμετρική φόρμα
εκτύπωσης εντύπων για όλους τους εκτυπωτές και επιλογή
διαφορετικών εντύπων τιμολόγησης. Υποστηρίζει αποστολή του
παραστατικού με e-mail, μπορεί να συνδεθεί με το ηλεκτρονικό
κατάστημα (e-shop) της επιχείρησης και να ενημερώνει αυτόματα τα
είδη με τις ποσότητες αγοράς ή πώλησης όπως και αντίστροφα να
αντλεί στοιχεία από αυτό.

Παρακολουθεί τις πληρωμές καρτών λογιστικά, με ανάλυση ανά
μήνα σε προβολή δόσεων, δωδεκαμήνου αλλά και ιστορικά σε
συσχετισμό και με πελάτη.
Διαθέτει πλήρη διαχείριση πωλητών με ταμειακή παρακολούθηση
υπολοίπων και αναλυτικές στατιστικές εκτυπώσεις πωλήσεων και
τζίρων προοδευτικά και ανά μήνα.

Διαχείριση Παραγγελιών
Σας δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθείτε αποτελεσματικά τις
παραγγελίες Α’ υλών ή εμπορευμάτων που κάνετε στους
προμηθευτές καθώς και εκείνες των εμπορευμάτων ή ετοίμων
προϊόντων από τους πελάτες σας. Ιδιαίτερα οι εταιρείες που
χρησιμοποιούν συνταγολόγια έχουν τη δυνατότητα να συσχετίσουν
τα συνταγολόγια με τις παραγγελίες πελατών [προκειμένου για
προϊόντα παραγωγής] και να εξάγουν κατάλογο ελλειμμάτων
πρώτων υλών για την παραγωγή των ετοίμων που εκκρεμούν σε
παραγγελία.
Διαθέτει καταλόγους παραγγελιών ανά πελάτη, ανά προμηθευτή και
ανά είδος. Διαχειρίζεται την αρχική μορφή και την τρέχουσα
κατάσταση της παραγγελίας. Παρακολουθεί γραμματειακά τις φάσεις
παραγγελίας. Περιλαμβάνει παραμετρική φόρμα εκτύπωσης εντύπου
παραγγελίας και παραγγελιών.

Διαχείριση Λογιστικής Β' & Γ' & ΕΛΠ στην ίδια εγκατάσταση
Βασισμένη πλήρως στον ΚΦΑΣ και ΕΛΠ, η Γενική Λογιστική του
Anaconda Win-Dos είναι από τα πλέον πλήρη και ευέλικτα On-line
προγράμματα που έχουν ποτέ δημιουργηθεί. Διαθέτει πλήρες
λογιστικό σχέδιο έτοιμο με όλες τις απαραίτητες συνδέσεις.
Παράγει όλες τις προβλεπόμενες εκτυπώσεις [ημερολόγια, ισοζύγια
μηνός και περιόδου, καρτέλες, περιοδικές (με διαχωρισμό του
πληρωτέου ΦΠΑ και του μελλοντικού βάση μεταβατικών
λογαριασμών εταιρειών ειδικού καθεστώτος, και εκκαθαριστικές
Φ.Π.Α (για όσα έτη ίσχυσαν), συγκεντρωτικές τιμολογίων σε δισκέτα
και στο Internet,] παλαιές και μηνιαίες.
Τηρεί Βιβλία Β ή Γ Κατηγορίας μέσα από την ίδια εγκατάσταση και με
άμεση εντολή μετάπτωσης σε άλλη κατηγορία. Διαθέτει Import/Export
Λογ. Εγγραφών από και προς το Anaconda Win-Dos, import σε
μορφή Ascii από άλλα προγράμματα και export κινήσεων για
μεταφορά στο Anaconda Eyforia με ειδικές γέφυρες σύνδεσης
λογαριασμών. Για κάθε πάγιο τηρείται αναλυτική καρτέλα όπου
εμφανίζονται όλες οι κινήσεις που έχουν καταχωρηθεί. Τηρεί
αναλυτική καρτέλα πάγιου στοιχείου ενώ συνδέεται άμεσα με την
λογιστική. Παράγει καταλόγους πάγιων στοιχείων και εκτυπώνει
μητρώα πάγιων. Παράγει προϋπολογιστικές αποσβέσεις σε
ημερολογιακό διάστημα για οικονομικό έλεγχο και διαθέτει πρόσθετη
οθόνη καταχώρισης άρθρων πολλαπλών παγίων. Έχει δυνατότητα
μαζικής διαγραφής κινήσεων παγίων και μεταφορά στοιχείων από
προηγούμενη χρήση δηλαδή πάγια και κινήσεις. Εκτυπώνει όλες τις
καταστάσεις αποτελεσμάτων και ισολογισμού των Ελληνικών
Λογιστικών προτύπων αντλώντας αυτόματα τα στοιχεία από το
ισοζύγιο.
Κατά την αλλαγή χρήσης μπορεί να επιλεγεί η μετατροπή σε εταιρεία
κατά ΕΛΠ με σε νέο λογιστικό σχέδιο και να μεταφερθούν τα
υπόλοιπο σε νέους λογαριασμούς καθολικού. Εναλλακτικά
μπορούν να παραχθούν αυτόματα και γέφυρες για τα ΕΛΠ
σε υπάρχον λογιστικό σχέδιο σε ποσοστό 95%.

Διαχείριση Παραγωγής
Αν η επιχείρηση είναι παραγωγική, μπορείτε να δημιουργήσετε για
κάθε έτοιμο προϊόν σας ένα συνταγολόγιο με τις πρώτες ύλες και τις
ποσότητες που απαιτούνται για την παραγωγή του ετοίμου. Τα
συνταγολόγια αυτά συνεργάζονται αφενός μεν με το κύκλωμα
παραγγελιών για τον έλεγχο τυχόν ελλειμμάτων πρώτων υλών για την
παραγωγή των υπό παραγγελία ετοίμων, και αφετέρου με το
αντίστοιχο κύκλωμα παραγωγής [χρώματα, ενδύματα, υποδήματα
κλπ] για την αυτόματη ανάλωση των πρώτων υλών και την παραγωγή
των ετοίμων προϊόντων, κατασκευών κλπ.
Κάθε παραγωγή παρακολουθείται ανεξάρτητα ώστε να γνωρίζετε
πάντοτε ακριβώς σε ποιο στάδιο ευρίσκεται, δημιουργεί δε αυτόματα
μέσες τιμές κόστους με βάση τις πρώτες ύλες που αναλώνονται.
Δημιουργεί φάσεις παραγωγής με βάσει τις ανάγκες του χρήστη.
Παρακολουθεί τις κινήσεις αποστολής/ παραλαβής φασόν. Διαχειρίζεται
τις κινήσεις από φασόν σε φασόν. Δημιουργεί συνταγολόγιο για κάθε
προϊόν με δυνατότητα 150 ειδών ανά συνταγολόγιο. Εντάσσει τα ημιέτοιμα [με δική του συνταγή] σε συνταγολόγιο. Παράγει έτοιμα με χρήση
συνταγολογίου και αυτόματη ανάλωση Α’ υλών. Δημιουργεί αυτόματα
τιμής κόστους προϊόντος βάσει παραγωγής. Παρακολουθεί το ιστορικό
κάθε παραγωγής. Παρέχει στατιστικά ανά παραγωγή. Υπολογίζει
Στατιστικά πρώτων υλών σε συσχετισμό με ορισμένο προϊόν. Παράγει
καταλόγους ελλειμμάτων με πρόβλεψη αγορών.
Διαχείριση Αξιογράφων
Τα Αξιόγραφα σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε αναλυτικά και με
συνέπεια τις εισπράξεις ή πληρωμές σας. Μπορείτε οποιαδήποτε
στιγμή να ζητήσετε ένα ληξιάριο αξιόγραφων και ανάλογα να
ρυθμίζετε τις υποχρεώσεις σας. Ελέγχει Γραμμάτια, Επιταγές,
Υποσχετικές, Δαπάνες Πληρωτέα-Εισπρακτέα. Συνδέεται άμεσα με τη
Λογιστική και παράγει αυτόματα λογιστικές εγγραφές. Εκτυπώνει
πινάκια, και παράγει τυποποιημένες εκτυπώσεις με οδηγίες
παραμετροποίησης από το χρήστη. Περιλαμβάνει αρχείο/κατάλογο
τραπεζών με γέφυρες λογαριασμών για αυτόματες λογιστικές
εγγραφές.
Παρακολουθεί όλες τις φάσεις των αξιόγραφων [εξόφληση,
μεταβίβαση, χορήγηση κλπ]. Διαθέτει ομαδοποιημένη εκτύπωση
εισπρακτέων και πληρωτέων καταχωρίσεων για έλεγχο ρευστότητας
με πολλαπλά φίλτρα (ομάδες αξιογράφων, ημερομηνία εγγραφής ή
λήξης, πολλαπλές ταξινομήσεις, με ενδιάμεσους αθροιστές ανά ημέρα
κλπ. Επίσης μεταφέρει αυτόματα τα αξιόγραφα από την προηγούμενη
χρήση.

Διαχείριση Παγίων
Μπορείτε να παρακολουθήσετε αναλυτικά τα πάγια στοιχεία της
επιχείρησης. Η εξέλιξη ενός πάγιου παρακολουθείται με αντίστοιχες
εγγραφές [αγορά, αλλαγή αξίας, πώληση κλπ].
Το πρόγραμμα υπολογίζει τις αποσβέσεις βάσει καταχωρημένων
συντελεστών και μηνών χρήσης και κάνει τις απαραίτητες λογιστικές
εγγραφές. Ειδικό κύκλωμα παρακολουθεί αποτελεσματικά τις
παραγγελίες Α’ υλών ή εμπορευμάτων που κάνετε στους
προμηθευτές καθώς και εκείνες των εμπορευμάτων ή ετοίμων
προϊόντων από τους πελάτες σας. Ιδιαίτερα οι εταιρείες που
χρησιμοποιούν συνταγολόγια έχουν τη δυνατότητα να συσχετίσουν
τα συνταγολόγια με τις παραγγελίες πελατών [προκειμένου για
προϊόντα παραγωγής] και να εξάγουν κατάλογο ελλειμμάτων
πρώτων υλών για την παραγωγή των ετοίμων που εκκρεμούν σε
παραγγελία.
Διαθέτει πολλαπλούς καταλόγους παραγγελιών ανά πελάτη, ανά
προμηθευτή και ανά είδος με ελλείμματα, μεγεθολόγια κλπ.
Διαχειρίζεται την αρχική μορφή και την τρέχουσα κατάσταση της
παραγγελίας. Επιτρέπει ιστορική ανάλωση κατά την Τιμολόγηση
(από τις παλαιότερες παραγγελίες) ή και ανεξάρτητα. Διαθέτει φάση
προετοιμασίας παραγγελίας με αναφορά στις θέσεις στην αποθήκη,
ειδικές εργασίες custom εισαγωγής παραγγελιών. Περιλαμβάνει
παραμετρική φόρμα εκτύπωσης εντύπου παραγγελίας.
Διαχείριση Παρτίδων-Serial Numbers
Τα προϊόντα σε κάθε μορφή, είτε είναι χύμα είτε συσκευασμένα, θα
συσχετίζονται με Αριθμό Παρτίδας. Για τα Προμηθευόμενα Είδη
υπάρχει η δυνατότητα συσχέτισης του Αριθμού Παρτίδας του
συστήματος με τον Αριθμό Παρτίδας του Προμηθευτή.
Από τις παραπάνω καταχωρήσεις προκύπτει πλήρης
Ιχνηλασιμότητα των παρτίδων, όπως συσχέτιση των παρτίδων με
συγκεκριμένες Αποστολές, Πελάτες και Παραστατικά καθώς και
ιεραρχική συσχέτιση των παρτίδων στην παραγωγή, δηλαδή μια
παρτίδα προϊόντος ποια ή ποιες παρτίδες ημι-ετοίμων και Α΄ Υλών
ανάλωσε κατά την παραγωγή του.
Ασφάλεια και προστασία της εγκατάστασης
Για την προστασία της εγκατάστασής σας διαθέτει
λειτουργία διαφύλαξης Backup ανά μήνα στους cloud servers
της Anaconda καθώς και μηχανισμό καταγραφής κρισίμων
σφαλμάτων λειτουργίας και εργασίας ανά χρήστη, με
δυνατότητα προαιρετικής ενημέρωσης και της Anaconda για το
συμβάν. Έτσι έχετε σε κάθε περίπτωση ιστορική
παρακολούθηση κάθε περιστατικού που απαιτεί μεταγενέστερο
έλεγχο.

ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 455 & Πατρόκλου 2, 15343 Αγ.Παρασκευή,
Τ: 2106538166 - 801 1006538, F: 2106538167, E: info@anaconda.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: Φράγκων 26, 54625
Τ: 2310 554576, E: info@taxlive.gr
ΚΡΗΤΗ: Σφακίων 33, 73134
Τ: 28210 41144, E: info@prosodos.gr

