Pegasus Service ERP Start UP

Εξειδικευμένη Εφαρμογή Μηχανογράφησης για το Συνεργείο
Auto / Moto & τη Διαχείριση Ανταλλακτικών

Ο σύμμαχος του Επιχειρηματία ο οποίος αναζητά μία λύση Άρτια &
Αξιόπιστη, με σωστή Υποστήριξη & πραγματικό value for money!
Προσιτή σε όλους, ανεξαρτήτως μεγέθους ή δυναμικής!

Όλες οι εργασίες εκτελούνται σε ελάχιστα κλικ μέσα από την εύχρηστη Οθόνη με touch περιβάλλον – ιδανικό & για
τον αρχάριο χρήστη
Ενιαία & Αυτοματοποιημένη Λειτουργία (Εισαγωγή Οχήματος / Καταχώρηση Εντολής Service - Εξαγωγή Οχήματος
και / ή Έκδοση Παραστατικού)
Αυτόματη Δημιουργία Ιστορικού Επισκευής Οχήματος – Αναλυτικά Στοιχεία Οχημάτων ανά Πελάτη & Υπενθυμίσεις
(Επόμενο Service / Κάρτα Καυσαερίων / ΚΤΕΟ κτλ)
Διαχείριση Εγγυήσεων / Φακέλων Ασφαλιστικών Εταιρειών / Δικαιολογητικά / Εκτιμήσεις / Αρχειοθέτηση
εγγράφων, φωτογραφιών
Μαζική Καταχώρηση Εργασιών / Ανταλλακτικών – Παρατηρήσεις Πελάτη / Έκθεση Τεχνικού σε κάθε εντολή
Παρακολούθηση Τεχνικών – Εργασίες που αναλαμβάνουν – Χρόνος προγραμματισμένης εργασίας & πραγματικός χρόνος
Οθόνη Υποδοχής Οχημάτων & Προγραμματισμός Ραντεβού Συνεργείου ή Τεχνικού – Πλάνο εργασιών ημέρας
Παρακολούθηση Ανταλλακτικών – Πολλαπλοί Κωδικοί ανά Είδος - Αποθέματα/ Ελλείψεις / Προγραμματισμός
Παραγγελιών – Δέσμευση ποσοτήτων
Δυνατότητα Αντιστοιχίας Κωδικών με προβολή διαθεσιμότητας & τιμής (π.χ. ημιτασιόν ή εναλλακτικό είδος)

Αποκτήστε περισσότερα με ΤΕΣΑΕ & Pegasus
Οργανώστε την Επιχείρησή σας με όσους χρήστες επιθυμείτε και κρίνετε ότι είναι απαραίτητο για την ορθή λειτουργία της
– Δεν υπάρχει περιορισμός ή επιπλέον κόστος!
Αξιοποιήστε την Εμπορική Διαχείριση Pegasus ERP για τη λογιστική & οικονομική εικόνα του Συνεργείου – Προμηθευτές/Αγορές /
Πελάτες / Πωλήσεις / Πολλαπλές Αποθήκες / Δαπάνες / Προγραμματισμός Εισπράξεων – Πληρωμών!
Εξαιρετική διεπαφή με Excel για Εισαγωγή / Εξαγωγή Αρχείων – Εκτυπώσεων – Αναφορών / Σύνδεση με pdf printer για e-Invoice
– Καλύπτει κάθε ανάγκη & απαίτηση!
Αναβαθμίστε τις Υπηρεσίες σας & Διεκδικήστε νέο πελατολόγιο με το ενσωματωμένο CRM – Προσφορές / sms / email για να είστε
σε επαφή με τους πελάτες σας!
Ικανοποιήστε κάθε απαίτηση του Λογιστή & διευκολύνετε την εργασία του, αξιοποιώντας το διαθέσιμο module Γέφυρες Λογιστικής
– Δυνατότητα επικοινωνίας με τις πιο γνωστές Λογιστικές Εφαρμογές!

Pegasus Service ERP – ο μάστορας για το Συνεργείο ή την Επιχείρηση Ανταλλακτικών
Προσφέρει:
Διευκόλυνση της καθημερινής ροής των εργασιών
Ελαχιστοποίηση των λαθών & παραλείψεων που σας εκθέτουν
Βελτίωση της παροχής υπηρεσίας
Καλύτερη εικόνα της επιχείρησης στους πελάτες
Έλεγχο του προσωπικού & της καθημερινής λειτουργίας

Ελάτε με τους Καλύτερους - Το αξίζετε!
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
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