
Ολοκληρωμένο ERP σύστημα

με διευρυμένες δυνατότητες 



WinEra ERP

Ενισχύστε την επιχείρησή σας!



Αμφίδρομη επικοινωνία με ΑΑΔΕ

Απλοποίηση καθημερινών εργασιών. Αυτόματη 

Διασύνδεση με την πλατφόρμα myDATA της 

ΑΑΔΕ και τους λοιπούς δημόσιους φορείς. 

Άντληση και αποστολή  στοιχείων κατευθείαν 

μέσα από το πρόγραμμα.



Ολοκληρωμένη Λύση 

Πλήρης εικόνα των επιχειρηματικών 

λειτουργιών • Αυτοματοποιημένες διαδικασίες 

για κάθε τμήμα της επιχείρησής σας

Ενίσχυση παραγωγικότητας

Συστηματική, ομοιόμορφη ροή δεδομένων 

και πληροφοριών • Εξάλειψη επαναλήψεων 

και χειροκίνητων εργασιών

€



Άμεση ανταπόκριση στις προκλήσεις

Έγκαιρη, ακριβής πρόσβαση σε πληροφορίες      

• Ιστορικό για τη λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων



WinEra ERP

Ξεκινήστε με τη λειτουργικότητα που χρειάζεστε



Λύση ανοικτή σε επεκτάσεις

Σπονδυλωτή δομή • Σταδιακή προσθήκη 

υποσυστημάτων & λειτουργιών σύμφωνα με 

τις ανάγκες της επιχείρησης Απεριόριστες δυνατότητες 

παραμετροποίησης

Δυνατότητα απόλυτης προσαρμογής του 

συστήματος στις διαδικασίες και τον τρόπο 

λειτουργίας της επιχείρησης



WinEra ERP

Απλοποιήστε τις καθημερινές εργασίες 



Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Για ενίσχυση της παραγωγικότητας

Προσωποποιημένα μενού ανάλογα με το 

ρόλο 

Για γρήγορη πρόσβαση των χρηστών                             

στα δεδομένα

Άμεση εξοικείωση των χρηστών

Για μείωση του χρόνου εκπαίδευσης και 

άμεση ενσωμάτωση του συστήματος

Online Ημερολόγιο Τax Heaven

Άμεση πληροφόρηση των Φορολογικών, 

Εργατικών, Ασφαλιστικών και λοιπών 

υποχρεώσεων



WinEra ERP

Επενδύστε σε μία ολοκληρωμένη λύση



Πληρότητα λειτουργιών

Αποθέματα • Συναλλασσόμενοι • Εμπορικές Συναλλαγές                              

• Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές •  Προϋπολογισμοί 

• Οικονομική Διαχείριση • Ηλεκτρονική υποβολή Εντύπων

• Διαχείριση Εισαγωγών - Εξαγωγών • Οργάνωση Επιχείρησης

• Reporting & Customization Tools • Οριζόμενα - Υπολογιζόμενα 

πεδία για πλήρη κάλυψη ειδικών αναγκών

Χωρίς περιορισμούς

Διαχείριση απεριόριστου αριθμού 

εταιρειών, υποκαταστημάτων και 

αποθηκευτικών χώρων

• Παρακολούθηση πολλαπλών χρήσεων 



WinEra ERP

Πάρτε σωστές αποφάσεις



Πληθώρα έτοιμων                                             

καταστάσεων & αναφορών 

Για έγκυρη ενημέρωση και έγκαιρη λήψη 

κατάλληλων αποφάσεων 

Report Generator

Ενσωματωμένο εργαλείο για τη σχεδίαση 

απεριόριστου αριθμού προσαρμοσμένων 

αναφορών



Olap Cubes 

Ενσωματωμένο εργαλείο για δημιουργία και 

επεξεργασία olap εκτυπώσεων, προκειμένου να 

καλύψετε και τις πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις 

Διασύνδεση με συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας (BI)

Δυνατότητα διασύνδεσης με • Microsoft Power BI 

• Business Analysis της Data Communication • Real time 

απεικόνιση δεδομένων 



WinEra ERP

Διασφαλίστε τα ευαίσθητα δεδομένα σας



Πλήρης εναρμόνιση με GDPR

Απόλυτα αξιόπιστο σύστημα ασφάλειας                              

• Σύγχρονες μέθοδοι κρυπτογράφησης 

δεδομένων

Διαχείριση ασφάλειας 

Ορισμός πολλαπλών επιπέδων πρόσβασης βάσει 

ρόλου • Επισήμανση λαθών σε 3 επίπεδα 

• Διαχείριση μηνυμάτων ασφάλειας χρήστη



Μεταβολές δεδομένων

Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης 

Μεταβολών Δεδομένων ανά χρήστη 

• Καταγραφή ιστορικού αλλαγών

Ιστορικότητα

Δυνατότητα τήρησης ιστορικότητας                 

όλων των δεδομένων ανά εταιρεία



WinEra ERP

Διασυνδεθείτε!



Remote Communication

Αμφίδρομη επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ 

Κεντρικού και Υποκαταστημάτων • Επικοινωνία με  

απομακρυσμένα σημεία (πελάτες- αντιπρόσωπους-πωλητές) 

• Μείωση κόστους και επιτάχυνση διαδικασιών

Αμφίδρομη επικοινωνία με ΑΑΔΕ &                               

Λοιπούς Φορείς

Άμεση άντληση και αποστολή στοιχείων μέσα από 

το πρόγραμμα



Συστήματα Φορητής Παραγγελιοληψίας &

Tιμολόγησης PDA

Για δυνατότητα εργασίας από παντού, οποιαδήποτε 

στιγμή • Άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των 

πελατών σας

Συστήματα Εντατικής Λιανικής (Point of Sales)

Έλεγχος ταμείου και πωλήσεων • Μείωση χρόνου 

και κόστους διαχείρισης παραγγελιών

Συστήματα Εισροών - Εκροών 

Πλήρης εναρμόνιση με τις προδιαγραφές του 

Συστήματος Εισροών - Εκροών Καυσίμων



WinEra ERP

Αξιοποιήστε ένα δυναμικό online κατάστημα



Αμφίδρομη επικοινωνία με e-shop 

Διαχείριση προϊόντων & προωθητικών ενεργειών 

• Διαχείριση online παραγγελιών • Αυτόματη 

μεταφορά στοιχείων στο σύστημα



WinEra ERP

Επωφεληθείτε από Υποστήριξη 24χ7



Βραβευμένη πολιτική εξυπηρέτησης 

Υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση πελατών 

μέσω της ολοκληρωμένης πολιτικής 

Customer Care 360o

Πλάνο τακτικής επικοινωνίας

Συχνή επικοινωνία με τους πελάτες για 

άμεσο και έγκαιρο εντοπισμό θεμάτων



Κέντρο Υποστήριξης Πελατών

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, 

τηλεφωνικά, μέσω διαδικτύου ή στο χώρο 

του πελάτη 

Γνωσιακή βάση

Ολοκληρωμένη γνωσιακή βάση

• 1200+ ερωτο-απαντήσεις • 100+ ειδικά 

θέματα παραμετροποίησης • Tips & Tricks

για τη χρήση των εφαρμογών μας



Webinars

Διοργάνωση σεμιναρίων πάνω σε 

επίκαιρα θέματα, μέσω διαδικτύου

E-training

Πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό 

εκπαίδευσης & υποστήριξης



DC Training Portal

Online πύλη με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό

• 400+ video-παρουσιάσεις • Webinars για τους 

νέους πελάτες μας

Νέες εκδόσεις

Τακτική αναβάθμιση των εφαρμογών σύμφωνα 

με τη νομοθεσία • Σύμφωνα με τις ανάγκες και τις 

παρατηρήσεις των πελατών μας 

• Αυτόματες ενημερώσεις μέσω Live Update



WinEra ERP

Ενσωματώστε το νέο σύστημα στα μέτρα σας



Αυτόματη μετάπτωση δεδομένων

Για εξοικονόμηση χρόνου, χωρίς να 

διαταράξετε τη ροή των εργασιών σας 

Άμεση εγκατάσταση και λειτουργία

Δυνατότητα εγκατάστασης 

οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια 

της χρήσης • Χωρίς να απαιτείται 

ειδική παραμετροποίηση 



Επιλογή εγκατάστασης 

Διαθέσιμο οn premise και με ετήσια 

συνδρομή ενοικίασης (Rent a WinEra)



Επικοινωνήστε μαζί  μας!

Μάθετε Περισσότερα

https://www.datacommunication.gr/proionta/winera-erp/

+30 211 1080 000 info@datacomm.gr

https://www.datacommunication.gr/proionta/winera-erp/

