ADVERTORIAL
POWERSOFT COMPUTER SOLUTIONS

ΜΕ DNA ΚΑΙΝΟΤΟΜIΑΣ ΚΑΙ 25 ΧΡOΝΙΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Πρωτοπόρος στην ανάπτυξη λογισμικών προγραμμάτων.

M

ετά από 25 χρόνια παρουσίας στην κυπριακή αγορά η Powersoft Computer
Solutions, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες λογισμικών προγραμμάτων στην Κύπρο αποτελεί
έναν «σταθερό σύμμαχο» για τις επιχειρήσεις, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες που καλύπτουν
όλες τις ανάγκες. Τα προϊόντα που περιλαμβάνει η γκάμα της Powersoft
και που παρουσιάζονται πιο κάτω, βο-

παρέχει Cloud Computing από την
CYTA. Είναι ένα γρήγορο, αξιόπιστο
και εύκολο στη χρήση λογιστικό σύστημα (accounting software), το οποίο
χρησιμοποιεί την τελευταία τεχνολογία του cloud computing και παρέχει
εύκολη συντήρηση των λογαριασμών
και των οικονομικών συναλλαγών, καθώς και σημαντικών οικονομικών πληροφοριών για τη λήψη γρήγορων και
στρατηγικών επιχειρηματικών αποφάσεων. Έχει χτιστεί για τις ανάγκες της

Είναι χρήσιμο για:
> Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
(δικηγορικά γραφεία, εταιρικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μάρκετινγκ, υπηρεσίες HR, κ.λπ.)
> Καταστήματα λιανικής
> Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

POS: Ο «ΗΓΕΤΗΣ» ΤΟΥ
ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Τα πλεονεκτήματα που συνδυάζει το
Powersoft365 PointofSales (POS) by

λύνει τα χέρια του επιχειρηματία
όσον αφορά στη διαχείριση των αποθεμάτων αποθήκης, είτε λειτουργεί
από ένα μόνο κατάστημα ή από αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης. Προσφέροντας λειτουργίες όπως η διαχείριση αποθεμάτων
αποθήκης και η διαχείριση προσωπικού, ο χρήστης μπορεί να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της επιχείρησής του, αντί να αναλώνει χρόνο με
τις λειτουργίες της καθημερινής διαχείρισης. Το POS παρέχει, επίσης, έξυπνες λειτουργίες αναφοράς
(intelligentreporting), ώστε να συμβάλλει στον έλεγχο της ανάπτυξης της
επιχείρησης, στη δημιουργία αναφορών, κατανόηση της ομάδας στόχευσης και καθορισμό προτύπων για την
ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Επιπλέ-

Τα κεντρικά γραφεία της
Powersoft στη Λευκωσία

Ο CEO και Software
Innovation Architect
της Powersoft,
Γιώργος Μαλέκκος

Από το μεγαλύτερο
retail event στην Κύπρο
που οργανώνει κάθε
χρόνο η Powersoft με
τίτλο the future of retail

ηθούν τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο
παραγωγικές και πιο ανταγωνιστικές.

ACCOUNTING: ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΧΡΟΝΗ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πρόκειται για ένα λογιστικό πρόγραμμα (accounting software) για
ΜΗ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, αλλά και για ελεγκτές. Τα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι: Μείωση ρίσκου μη
καταγραφόμενων εξόδων, είναι πιστοποιημένο από τα LCCI και ECDL και
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σύγχρονης κυπριακής επιχείρησης και
συνάδει με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς (Taxisnet, αυτόματη φόρμα ΦΠΑ κ.λπ.) Το λογισμικό σύστημα λογιστικής της Powersoft
διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών,
κατάλληλο για μικρές, μικρομεσαίες
και μεγάλες επιχειρήσεις στην Κύπρο
όπως: λογιστικές λειτουργίες, καταγραφή χρόνου και εξόδων, χρηματοοικονομικές πληροφορίες, Project billing,
χρεώσεις, αποθήκη.

CYTA είναι: Ευχρηστία, έμφαση στην
αύξηση των πωλήσεων, όχι μόνο στη
διαχείρισή τους, έμφαση στις ανάγκες
του πελάτη, ενώ θεωρείται ως ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον τομέα του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο.
Το Powersoft365 PointofSales
(POS) by CYTA, έχει αναπτυχθεί για
κάθε είδους επιχείρηση και αποτελεί
ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης λιανικής πώλησης.
Το σύστημα POS Powersoft365

ον, το Powersoft365 POS by CYTA
είναι ένα υβριδικό σύστημα, το οποίο
εργάζεται τόσο online όσο και offline,
επιτρέποντας στο χρήστη να διατηρεί
τον έλεγχο, με ή χωρίς σύνδεση στο
διαδίκτυο.
Είναι χρήσιμο για:
> Καταστήματα λιανικής,
> Χώρους Εστίασης (HORECA),
> Επιχειρήσεις οικιακών εξοπλισμών, διακόσμησης, lifestyle,
> Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

| 125

ADVERTORIAL
POWERSOFT COMPUTER SOLUTIONS
Η ομάδα της Powersoft

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ
POWERSOFT

STOCK CONTROL: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
Πρόκειται για ένα λογισμικό επόμενης γενιάς, με ισχυρές λειτουργίες προγραμματισμού και διαχείρισης αποθεμάτων, μηδενικό κόστος εγκατάστασης και
Cloud computing by Cyta. Το σύστημα
ελέγχου αποθεμάτων Powersoft365 είναι ένα λογισμικό σύστημα επόμενης γενιάς, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τον έλεγχο των αποθεμάτων
των προϊόντων σας όσο και για την
εμπορική διαχείριση της επιχείρησης.
Το StockControlSoftware δεν περιορίζεται στην καταγραφή αποθεμάτων, αλλά
παρέχει λειτουργίες, οι οποίες αφορούν
στις μεταφορές, την κοστολόγηση, αγορές, πωλήσεις, κρατήσεις, φορτωτικές
και αυτόματη αναπλήρωση των αποθεμάτων. Είναι χρήσιμο για αποθήκες, καταστήματα λιανικής, πολυκαταστήματα,
εξειδικευμένα καταστήματα εμπορίου,
φαγητό και ποτό, υπεραγορές και τρόφιμα (όπως κρεοπωλεία).

MODAPRO: Η ΜΟΔΑ ΕΧΕΙ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ
Ενώ οι διαθέσιμες επιλογές μόδας
τείνουν να είναι αμέτρητες, η εμπορική διαχείριση ειδών ένδυσης και υπόδησης θα πρέπει να είναι απλή και λει-
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τουργική. Το Powersoft365 ModaPro,
μια προσαρμοσμένη έκδοση της εφαρμογής του επιχειρησιακού λογισμικού
PowersoftPOS, παρέχει γρήγορη και
εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα λειτουργίας μιας εμπορικής δραστηριότητας. Το ModaPro ενεργοποιείται
εύκολα, βοηθά τις επιχειρήσεις να προσεγγίσουν νέους πελάτες και μειώνει το
φορτίο των πρόσθετων διοικητικών εργασιών. Προσφέρει, επίσης, έναν έξυπνο τρόπο αναφοράς, ο οποίος μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση, τη συγκριτική αξιολόγηση και να
συναγάγει συμπεράσματα σχετικά με
την ανάπτυξη της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο. Το ModaPro είναι ιδανικό για ιδιοκτήτη η υπεύθυνο ενός ή περισσοτέρων καταστημάτων.
Είναι χρήσιμο για:
> Πολυκαταστήματα και καταστήματα ένδυσης
> Μπουτίκ
> Αλυσίδα καταστημάτων μόδας
> Franchises

POCKETPRO: MOBILE
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Περιλαμβάνει εύκολο User Interface,
Online & Offline λειτουργία της εφαρμογής σε Smartphones, Tablets και

Ηand Ηeld Τerminals, γρήγορη και αξιόπιστη διαχείριση πωλήσεων, Online
σύνδεση με το Powersoft 365 Stock
Control/POS, δυνατότητα σύνδεσης με
άλλο σύστημα ERP, δωρεάν εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη από άρτια καταρτισμένο προσωπικό. Πρόκειται για
ακόμα μια υπηρεσία Cloud στη διάθεση των επιχειρήσεων, για αυξημένη παραγωγικότητα και ασφάλεια που διευκολύνει το προσωπικό, ενώ βρίσκεται
μακριά από το γραφείο και διεκπεραιώνει: Πωλήσεις και διαχείριση αποθεμάτων, ενημέρωση των λογαριασμών
ανά πελάτη, διαχείριση παραγγελιών
και παραδόσεων, μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ καταστημάτων. Η εφαρμογή
(mobile app) Powersoft365 PocketPro
λειτουργεί σε συνδυασμό με την υπηρεσία Powersoft365 Stock Control/POS.
Τα συγκεκριμένα APP (iOS, Android,
Windows) αυτοματοποιούν σε πραγματικό χρόνο ή και υβριδικά (όταν έχει
internet μέσω cloud realtime και όταν
όχι on-demand) όλες τις εσωτερικές διαδικασίες με πρωτοποριακές και μοναδικές εφαρμογές που δημιουργήθηκαν

με γνώμονα τις εισηγήσεις των πελατών
της Powersoft, χρησιμοποιώντας όλες
τις τελευταίες τεχνολογίες που βασίζονται σε φορητές συσκευές. Πιο αναλυτικά, το Powersoft365 Pocketpro αποτελεί
μια ολοκληρωμένη mobile πλατφόρμα
για την υποστήριξη όλων των εν κινήσει
χρηστών κάθε εταιρείας. Καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των τμημάτων πωλήσεων, X-VAN και μη, υπόλοιπα πελατών, ιστορικό πελάτη, ειδικές τιμές ανά
πελάτη. Διαθέτει, επίσης, πλήρη διαχείριση των αποθηκών με παραλαβές, μεταφορές, έλεγχο και αλλαγές τιμών για
γρήγορη διαχείριση προϊόντων κατά
την περίοδο ξεπουλημάτων, καταγραφή
αποθεμάτων και γενικότερα όλη τη διαδικασία «A2Z» από την παραγγελία μέχρι την πώληση. Μέσω της αυτόματης
σύνδεσης με το Powersoft365 παρέχονται πολλαπλά δυναμικά Dashboards
που αφορούν δείκτες πωλήσεων, ιστορικό πωλήσεων, στόχους, τάσεις και προβλέψεις πωλήσεων ανά κατηγορία πελατών προϊόντων η /και ανά πωλητή.
Το αρχικό κόστος της εφαρμογής είναι
17ευρώ+ΦΠΑ τον μήνα.

Η Powersoft Computer Solutions,
μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες
λογισμικού στην Κύπρο, ιδρύθηκε
το 1993, στοχεύοντας στη
δημιουργία και υποστήριξη
λογισμικών προϊόντων στην
κυπριακή αγορά. Στα σχεδόν 25
χρόνια λειτουργίας της, η Powersoft
αποσπά σημαντικές διακρίσεις. Το
2002 κερδίζει διεθνή διαγωνισμό
για την ανάλυση των αναγκών
μεγάλης διεθνούς εταιρείας στον
χώρο της μόδας, ενώ το 2004 το
ευρωπαϊκό έργο ePowercard που
έγινε με τη συμμετοχή ειδικών
από Κύπρο, Ιρλανδία και Γαλλία
και κερδίζοντας μια θέση στα
Success Stories της Ευρώπης. Το
2006 προχωρεί στην υπογραφή
συμφωνίας με ανώτερα ιδρύματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην
Κύπρο για χρήση των λογισμικών
της Powersoft365 στο μάθημα της
λογιστικής. Το 2010 προχωρεί
στην υπογραφή συμφωνίας με
τη CYTA για τις υπηρεσίες στον
χώρο του cloud computing στην
Κύπρο. Ανάμεσα σε άλλα, κερδίζει
σημαντικά βραβεία όπως το
βραβείο Καινοτομίας της ΟΕΒ και το
βραβείο Best Solution Ιnnovation
Partner από την Hp Ελλάδας.
Το 2013 αποτελεί έναν άλλο
σημαντικό σταθμό, αφού η εταιρεία
καταφέρνει να πάρει το Capability
Maturity Model Integrations
(CMMI), το οποίο αποτελεί την
κορυφαία διεθνή πιστοποίηση σε
θέματα διαδικασίας, βελτίωσης
της ποιότητας και της απόδοσης σε
ανάπτυξη λογισμικού και παροχή
υπηρεσιών. Το 2017 βραβεύεται
με το «Cloud Partner of the
Year» από την Interworks Greece
και το 2018 με το «Επιχείρηση
Αποφοίτου της Χρονιάς» από
το European University. Σήμερα
τα applications που δημιουργεί
για πελάτες της έχουν χιλιάδες
downloads και βρίσκονται σε όλα
τα mobile app stores (windows,
android, iOS).

Για περισσότερες πληροφορίες: Powersoft Tower, Λεωφόρος Λάρνακος 39-41,1046 Λευκωσία, Κύπρος
Tηλ: +357 22 410000, Φαξ: +357 22 677722, E: admin@powersoft.com.cy
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