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Η ERGON IRIS δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και υποστήριξη πρωτοποριακού 

λογισμικού για την οργάνωση και διαχείριση επιχειρήσεων κι οργανισμών, στον ιδιωτικό 

και το δημόσιο τομέα.  

 

Με τα προϊόντα μας προσφέρουμε ολοκληρωμένες μηχανογραφικές λύσεις που 

παρέχουν το μάξιμουμ της λειτουργικότητας κι ευελιξίας, από τη μελέτη εφαρμογής, το 

σχεδιασμό, την υλοποίηση μέχρι και την εγκατάσταση και  παραμετροποίηση, σε κάθε 

είδους και μεγέθους επιχειρήσεις και φορείς.  

 

Στα πάνω από 30 χρόνια παρουσίας μας το  

έμπειρο επιτελείο στελεχών, τεχνικών  

και συνεργατών - συμβούλων μας  

οργανώνει και στηρίζει πολυάριθμες  

επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα,  

σε καίριους τομείς όπως κατασκευές,   

τουρισμό, υγεία, παραγωγή- 

μεταποίηση κι εμπόριο.  

 

 

 

 

 
 

Πρωταρχικός σκοπός της ERGON IRIS  

είναι η παροχή υψηλής ποιότητας  

και προηγμένης τεχνολογίας. 

 

 Προϊόντα λογισμικού κι υπηρεσίες  

που να ανταποκρίνονται πλήρως  

στις απαιτήσεις των πελάτων της. 

  

Γιαυτό η εταιρία μας επενδύει  

σταθερά στον εκσυγχρονισμό της  

οργάνωσης και των υποδομών της. 

 

http://www.iris.gr/products
http://www.iris.gr/resolveuid/1fcb931085744d028ff225d29fa061d6
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Είναι δομημένο σε ευέλικτα 
υποσυστήματα (modules) κι 
αναπτύσσεται ανάλογα με 
τις ανάγκες και το μέγεθος 
της επιχείρησής σας. 

 

Το ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης της σύγχρονης 
επιχείρησης.  

  

Παραγωγή

Αποθήκη

Οικονομικά

Ανθρώπινο 
Δυναμικό

Εξοπλισμός
Προγραμ
ματισμός

CRM

BPM

RMS

Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις  
σε κατασκευές – διαχείριση έργων  

τουρισμός - ξενοδοχεία 
υγεία - κλινικές 

παραγωγή 
μεταποίηση 

εμπόριο  
 

Ενσωματώνει 
καινοτόμες 3D Code 

και workflows 
τεχνολογίες 

Business Software 

 

 σύγχρονο και λειτουργικό 

 ευέλικτο και εύχρηστο 

 καλύπτει με πληρότητα κι αξιοπιστία 

 προσαρμόζεται άμεσα κι αποτελεσματικά 

 υποστηρίζεται υπεύθυνα κι επαγγελματικά 

http://www.iris.gr/solutions
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Διεθνείς μελέτες δείχνουν πως  

στην κατασκευή ενός έργου  

τα περιθώρια καθυστερήσεων 

κυμαίνονται στο 20%,  

η σπατάλη υλικών στο 20%,  

η επανακατασκευή στο 10% και 

η υπέρβαση αρχικού 

προϋπολογισμού μέχρι  80% 

 

 

  

Ο κλάδος των κατασκευών είναι από τους πλέον 

απαιτητικούς καθώς παρουσιάζει διασπορά,  

ποικιλομορφία, επιρροή από απρόβλεπτους 

εξωτερικούς παράγοντες και πολυπλοκότητα στη 

συλλογή, επεξεργασία και διανομή πληροφορίας.  

Για την παραγωγή χρήσιμης πληροφορίας, ώστε τα 

έργα να σχεδιάζονται και να εκτελούνται αποτελε- 

σματικά και οι επιχειρήσεις να είναι  κερδοφόρες και 

ανταγωνιστικές, απαιτούνται εξειδικευμένα εργαλεία 

που διαχειρίζονται αυτή τη business intelligence του 

κλάδου με ταχύτητα και ευελιξία.   

Το Atlas ERP απευθύνεται σε εταιρίες διαχείρισης  

έργων & φορείς που ασχολούνται με την παραγωγή 

έργων, σε μελετητικές & κατασκευ- 

αστικές εταιρίες, τεχνικές  

υπηρεσίες δημοσίων  

οργανισμών, τεχνικά  

και μελετητικά 

γραφεία, εταιρίες 

ακινήτων  και  

παροχής 

υπηρεσιών. 

 

 
 

 

Το Atlas ERP  δίνει ολοκληρωμένη λύση 

στο κύκλωμα διαχείρισης πληροφοριών, 

συνδέοντας κεντρικά με εργοτάξια, 

υποκατ/ματα, συνδεόμενες εταιρίες με 

άμεσα αποτελέσματα από τη βάση μέχρι 

και την κορυφή. 

 
Διοίκηση Manage

ment

Οικονομική 
Λογιστική 
Διαχείριση

Διαχείριση 
Προσωπικού 
Εξοπλισμού 

Υλικών
Project 

Man/ment
Προγραμμα

τισμός

Διαχείριση 

Εργου

Αποθήκη

Εξοπλισμός

Προσωπικό

Υπεργο-

λάβοι

Κεντρικά 
• Λογιστήριο 

• Πωλήσεις 

• Προμήθειες 

• Προσωπικό 
κλπ 

 
 

Μονάδα 
• Εργοτάξια 

• Κοινοπραξία 

• Κέντρα 
κόστους 
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Κύριοι κωδικοί 

 
 

Το Atlas ERP ενσωματώνει καινοτόμες  3D code   

και workflows τεχνολογίες που στηρίζουν με  

μοναδικό τρόπο τις διαδικασίες της επιχείρησης, 

αφού αυτές καταχωρίζονται εξαρχής με τους  

τρεις κωδικούς, ώστε τα αποτελέσματα να   

συγκεντρώνονται, προβάλλονται κι εκτυπώνονται  

άμεσα, κατανεμημένα ως προς οποιαδήποτε από  

τις τρεις διαστάσεις και σε συνδυασμό αυτών.  

 

 

Κωδικός – έργο – κέντρο κόστους  
 

τρισδιάστατη λογική που 

• Διέπει όλες τις επιμέρους λειτουργικές 

ενότητες του συστήματος (εμπορική 

διαχείριση, χρηματοοικονομική, 

αποθήκη, λογιστήριο, διαχείριση 

προσωπικού)  

• Διασφαλίζει ταυτόχρονη κοστολογική 

και τυπική διαχείριση χωρίς 

διπλοκαταχωρίσεις  

• Μειώνει χρόνο και κόστος 

ολοκλήρωσης κι εφαρμογής του ERP, 

καθώς δεν απαιτούνται πολύπλοκες 

πρόσθετες παραμετροποιήσεις 

 

Ιδανικό σύστημα με το κλειδί στο χέρι για: 
 

• βιομηχανίες & βιοτεχνίες παραγωγής 

και μεταποίησης 

• μελετητικές, κατασκευαστικές, project 

management, διαχείρισης ακινήτων, 

Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα  

• ξενοδοχειακές και τουριστικές 

διαχείρισης καταλυμάτων 

• νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα 

αποκατάστασης κι υγείας 

• εμπορικές λιανικού/χονδρικού 

εμπορίου 

• επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

 

 

  

Είδη αποθήκης, 
Μηχανήματα, 
Εργαζόμενοι κλπ 

Έσοδα, Έξοδα, 
Πελάτες, 

Προμηθευτές, 
Ταμείο κλπ 

Κέντρα 
κόστους ‘Εργα 

Πάνω από 1.500 εγκαταστάσεις κι ικανοποιημένοι πελάτες  



 

 

 

 

2021 ERGON IRIS © All rights reserved  6 

Atlas ERP 
Η προσιτή δύναμη 

• Αρχείο αναλυτικό πελατών

• Διαχείριση σχέσεων

• On line οικονομικά στοιχεία 

• Αυτοματοποίηση δυναμικού πωλήσεων

CRM
Διαχείριση 

Πελατειακών Σχέσεων

• Πορεία εξέλιξης δράσεων ανά Τμήμα και κατηγορία

• Ενημέρωση αρμοδίων χρηστών για ενέργειες

• Συνεργασία μεταξύ χρηστών διαφόρων Τμημάτων

• Παρακολούθηση πόρων

BPM
Διαχείριση Επιχειρησιακών 

Διαδικασιών

• Υλικά, Εξοπλισμός, Προσωπικό

• Χρήση Ανάλωση πόρων

• Διαθεσιμότητα

• Δεσμεύσεις

RMS
Διαχείριση Πόρων

• Δράσεις, ραντεβού, τηλεφωνικές επαφές

• Υπενθυμίσεις Alarms

• Προσωπικά ημερολόγια χρηστών
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

• Αλληλογραφία

• Συμβάσεις, συμφωνίες

• Εκθέσεις, reports

• Γραφήματα, πίνακες, προσπέκτους

• Ms Office, JPG, PDF, HTML

Document 
Management 

Διαχείριση Εγγράφων

 

Με τα Workflows και το CRM, το Atlas ERP ξεπερνά το χαρακτήρα ενός σύστήματος 

αποκλειστικά οικονομικής και ποσοτικής διαχείρισης και οργανώνει την εσωτερική και 

εξωτερική δραστηριότητα της επιχείρησης. Με τις 

επιχειρησιακές δράσεις  διαχειρίζεται, προγραμματίζει κι 

αποτυπώνει σχέσεις, ενέργειες, επικοινωνία μεταξύ 

προσωπικού, συνεργατών, πελατών και τρίτων και 

παρακολουθεί χρονικά και ποιοτικά την πορεία τους.  

Μέσα από  τα συστήματα BPM διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών, CRM πελατειακών 

σχέσεων και RMS πόρων, με ένα ευέλικτο ημερολόγιο κι αυτόματες ειδοποιήσεις  διασφαλίζει 

συνεργασία, διαλειτουργικότητα, επικοινωνία κι ενημέρωση όλων των χρηστών, σε  ένα ενιαίο 

περιβάλλον.  
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Πλήρης εφαρμογή για την εξωλογιστική 

οικονομική διαχείριση της επιχείρησης. Με 

ευέλικτη κωδικοποίηση των οικονομικών 

οντοτήτων, έργων και  κέντρων κόστους μιας 

επιχείρησης ή ενός ομίλου. Καλύπτει 

παρακολούθηση ταμείου, πελατών, 

προμηθευτών, εσόδων, εξόδων, αξιογράφων 

κλπ. Ενσωματώνει πληθώρα προβολών κι 

εκτυπώσεων οικονομικών στοιχείων, με 

δυνατότητα κατανομής τους σε έργα και κέντρα κόστους. Επιτρέπει τη διαχείριση 

απεριόριστων εταιριών, με δυνατότητα συνδυασμού ενοποιημένων αποτελεσμάτων τους, 

αναλυτικά και συγκεντρωτικά. 

 

 
   
  

Οικονομική Διαχείριση 
 

Δυνατότητες 
 

✓ Απεριόριστες εταιρίες, έργα & κέντρα κόστους 

✓ Έσοδα, έξοδα, ταμείο, αξιόγραφα, εισπράξεις,  
✓ πληρωμές 

✓ Πελάτες, Προμηθευτές, Πόροι 

✓ Οικονομικά και ποσοτικά στοιχεία  
✓ κατά έργο και κέντρα κόστους 

✓ Παραμετρικά παραστατικά με αυτόματες κινήσεις 

✓ Ενοποιημένα αποτελέσματα πολλαπλών  
εταιριών (αναλυτικά & συγκεντρωτικά) 

✓ Εξαγωγή οικονομικών στοιχείων σε Excel 

Περισσότερα... 

✓  

 

http://www.iris.gr/gr/ergoniris-module-presentation.html#finmng
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Η εφαρμογή καλύπτει όλο το φάσμα  των 

διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, 

προμηθειών και εμπορικής διαχείρισης.  

 
Με διαβάθμιση σε δύο εκδόσεις: Standard, 

Professional. 

 

 

 

 

Διαχείριση παραγγελιών με μερικές και ολικές μετατροπές παραστατικών  

Διαχείριση συμβάσεων με μερικές και ολικές μετατροπές παραστατικών  

 

 

Διαχείριση συμβάσεων με μερικές και ολικές μετατροπές παραστατικών  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Δυνατότητες 
 

✓ Απεριόριστα είδη αποθήκης (απλά, σύνθετα) 

✓ Απεριόριστοι αποθηκευτικοί χώροι 

✓ Έλεγχος διαθεσιμότητας αποθεμάτων 

✓ Παραγγελιοληψία από smartphones  
με αυτόματη ενημέρωση της κεντρικής βάσης 

✓ Παραμετρική real time σύνδεση με Λογιστήριο 

✓ Τιμολογιακή πολιτική και πολιτική εκπτώσεων 

✓ Πλήρης ποσοτική κι αξιακή διαχείριση  
✓ παραγγελιών και συμβάσεων 

Περισσότερα... 

Αποθήκη 
 

Αίτηση / Προσφορά Παραγγελία Δελτίο (α) Τιμολόγιο (α)
Εξόφληση 

βάσει πολιτικής ή 
συμφωνίας

Αίτηση / Προσφορά Σύμβαση Επιμέτρηση (εις) Τιμολόγιο (α)
Εξόφληση 

βάσει πολιτικής ή 
συμφωνίας

http://www.iris.gr/gr/ergoniris-module-presentation.html#supply
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Η εφαρμογή καλύπτει όλο το φάσμα των 

διαδικασιών μεταποίησης και παραγωγής. 

Περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες του module 

Αποθήκη Professional με πρόσθετες 

λειτουργίες.  

Δυνατότητες 
 

✓ Μεταποίηση, Παραγωγή 

✓ Κοστολόγηση παραγωγής 

✓ Απεριόριστα είδη (απλά, σύνθετα) 

✓ Απεριόριστοι αποθηκευτικοί χώροι 

✓ Αυτόματες συνταγές παραγωγής - μεταποίησης 

✓ Κανόνες επιμερισμού εξόδων 

✓ Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου 

✓ Παραμετρική real time σύνδεση με Λογιστήριο 

Περισσότερα... 

 

Παραγωγή 
 

http://www.iris.gr/gr/ergoniris-module-presentation.html#finmng
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Η εφαρμογή καλύπτει όλο το φάσμα των 

διαδικασιών παρακολούθησης εξοπλισμού. 

Περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες του module 

Αποθήκη Professional με πρόσθετες λειτουργίες 

για την παρακολούθηση της απασχόλησης καθώς 

και των συντηρήσεων κι επισκευών ανά μηχάνημα, 

αλλά και με κατανομή στα έργα και κέντρα 

κόστους.  

  

Δυνατότητες 
 

✓ Μητρώο μηχανημάτων κι ανταλλακτικών 

✓ Απεριόριστοι αποθηκευτικοί χώροι 

✓ Έλεγχος αποθεμάτων ανταλλακτικών 

✓ Παρακολούθηση απασχόλησης σε έργα 
& κέντρα κόστους 

✓ Συντηρήσεις κι επισκευές ανά μηχάνημα 

✓ Παραμετρική real time ενημέρωση Λογιστικής 

Περισσότερα... 

 

Εξοπλισμός 
 

http://www.iris.gr/gr/ergoniris-module-presentation.html#finmng
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Πλήρης εφαρμογή project management από 

το σχεδιασμό έως την υλοποίηση των έργων. 

Προϋπολογισμοί κόστους και προσφοράς με 

αυτοματισμούς εκπτώσεων-κέρδους ή τιμής 

ανά εργασία. Πλήρες κύκλωμα δημοσίων 

έργων, με σύστημα διαχείρισης εγγυητικών 

επιστολών, κόστους προμηθειών, πλαφόν 

τραπεζών, διασπορά ε/ε ανά έργο, είδος, 

τράπεζα κλπ.  Παρακολούθηση χρονικού 

προγραμματισμού με συγκριτικά στοιχεία 

κόστους, προσφοράς και εκτέλεσης έργου. 

Σύστημα αξιολόγησης εκτέλεσης έργων με 

διαγράμματα και δείκτες. 

 

  

Δυνατότητες 
 

✓ Φάκελος έργου 

✓ Προϋπολογισμοί μελέτης, προσφοράς, σύμβασης 

✓ Προμετρήσεις, Αναλυτικά Τιμολόγια 

✓ Δημόσια Έργα 

✓ Διαχείριση Εγγυητικών Επιστολών 

✓ Πολλαπλά σενάρια εκτέλεσης εργασιών 

✓ Χρονικός Προγραμματισμός 

✓ Διαγράμματα προόδου έργου (BCWS, BCWP, ACWP) 

✓ Αξιολόγηση έργου με δείκτες (SPI, CPI, ACI) 

✓ Κοστολόγηση εργασιών από πόρους (resources) 

✓ Κοστολόγηση εργασιών βάσει συνταγών ή σεναρίων 

✓ Διαμόρφωση εντύπων/συμβατότητα  MsOffice, HTML 

✓ Εξαγωγή στοιχείων σε Excel 

Περισσότερα... 

 

‘Εργα – Project Management 
 

http://www.iris.gr/gr/ergoniris-module-presentation.html#finmng
http://www.iris.gr/gr/ergoniris-module-presentation.html#finmng
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Εναρμονισμένη με την ελληνική νομοθεσία, 

ενσωματώνει όλες τις δυνατότητες της 

Οικονομικής Διαχείρισης και καλύπτει  πλήρως τη 

λογιστική β’, γ’, αναλυτική.  

 

Προσφέρει σύνδεση & συγχρονισμό με την 

πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, καθώς και 

δυνατότητα διασύνδεσης με πάροχο ηλεκτρονικής 

τιμολόγησης. 

 

 

 

 

 

  

 

  

Δυνατότητες 
 

✓ Απεριόριστες εταιρίες και χρήσεις 

✓ Βιβλία Β & Γ, Αναλυτική Λογιστική 

✓ Διαχείριση ΦΠΑ 

✓ Διαχείριση Παγίων 

✓ Οικονομικές καταστάσεις ΕΛΠ 

✓ Περιοδική ΜΥΦ και αυτόματη υποβολή 

✓ myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία 

✓ Εξαγωγή οικονομικών στοιχείων στο Excel 

✓ Κανόνες ελέγχου καταχωρήσεων  

✓ Κανόνες αυτόματων εγγραφών 

✓ Συμφωνίες πληρωμών 

✓ Αυτόματες εξοφλήσεις βάσει συμφωνιών 

Περισσότερα... 

Λογιστική 
 

http://www.iris.gr/gr/ergoniris-module-presentation.html#account
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Ολοκληρωμένη εφαρμογή διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας. 

Πλήρως εναρμονισμένη με την ελληνική 

νομοθεσία.  

Με διαβάθμιση σε δύο εκδόσεις: Standard, 

Professional.  

 

 

 

  

Δυνατότητες 
 

✓ Απεριόριστες εταιρίες και χρήσεις 

✓ Απεριόριστοι εργαζόμενοι 

✓ Έτοιμα αρχεία ταμείων, ειδικοτήτων, αποδοχών 

✓ ΑΠΔ μισθωτών & οικοδόμων 

✓ Ημερήσια απασχόληση και διαχείριση βαρδιών 

✓ Εκκαθάριση μηνιαία, περιοδική, ημερήσια 

✓ Διαχείριση εργαζομένων κατά έργο  
και κέντρα κόστους 

✓ Αυτόματη σύνδεση με το Λογιστήριο  

✓ Συμφωνίες ατομικές, υπεργολάβων κλπ 

✓ Διαχείρσιη ελευθέρων επαγγελματιών 

Περισσότερα... 

HR & Μισθοδοσία 
 

http://www.iris.gr/gr/ergoniris-module-presentation.html#account
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Atlas ERP 
Samples 

 
 
 
 

Views  
and 

Print Outs 
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Αρχειοθέτηση απεριόριστων έργων σε 
φακέλους και υποφακέλους. Για κάθε 

έργο καταγράφονται τα γενικά στοιχεία 
του, τα στοιχεία της δημοπρασίας,  τα 
τυπικά στοιχεία (χρόνος, αποφάσεις, 

δαπάνες μελέτης) κλπ 

 
 

 

 

 
Αρχειοθέτηση και παρακολούθηση 

εγγυητικών με πλήρη στοιχεία (είδος, 
εκδότης, νόμισμα, προμήθεια, 

ημερομηνίες έκδοσης, λήξης, 
επιστροφής, πληρωμές κλπ).  

 

 
 

 

 

 
‘Ετοιμη βιβλιοθήκη άρθρων τιμολογίου 

αλλά και δυνατότητα δημιουργίας 
custom άρθρων.  

 

Φάκελλος έργου 
 

Εγγυητικές Επιστολές 
 

Βιβλιοθήκη Άρθρων 
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Βάση με αναλύσεις εργασιών  

& βασικές τιμές και δυνατότητα 
τροποποίησης ή δημιουργίας νέων 

εργασιών 
 

 

 

 

 
Ορισμός βασικών στοιχείων  όπως 

ημερομηνία σύνταξης, ποσοστά ΓΕ+ΟΕ, 
ΦΠΑ και Απροβλέπτων, έγκριση (ναι/οχι-

απόφαση), τρίμηνο  και έτος (για 
υπολογισμό τιμών, τύπο εμφάνισης 

αναλυτικών τιμολογίων,   Καταχώριση 
ομάδων εργασιών και άρθρων. 

 

 

 

 

 
Επεξεργασία προϋπολογισμού έργου με 

δυνατότητα τροποποίησης λεκτικού, 
άρθρων, ανάλυσης εργασιών, τιμών, 
Εισαγωγή σεναρίων με διαφορετικές 

τιμές υπολογισμού / σενάριο. 
 

Αναλύσεις εργασιών – Αρχείο Τιμών 
 

Σύνταξη Προϋπολογισμού έργου 
 

Διαχείριση Προσφορών 
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Καταχώρηση επιμετρήσεων. Σύνταξη 

λογαριασμού. Αυτόματη ενημέρωση  από  
επιμετρήσεις ή καταχώριση με το χέρι.  

Πολλαπλά πρότυπα εντύπων λογ/σμών 
διαφόρων υπηρεσιών και δυνατότητα 

επεξεργασίας τους. Επεξεργασία 
Αναθεωρήσεων εργασιών, 

Προκαταβολών κλπ. 
 

 

 

 

 
Σε μια οθόνη, όλη την πλροφορία με 

ποσότητες και δαπάνες, μειώσεις και 
υπερβάσεις σε σύγκριση με τον 

προϋπολογισμό ή τον προηγούμενο 
πίνακα και την πορεία ανάλωσης των 
απροβλέπτων. Επιπλέον, δυνατότητα 

ταυτόχρονης επεξεργασίας νέων 
εργασιών. 

 

   

 

 
Διάγραμμα Gantt 

Επιμετρήσεις-Λογ/σμοί-Αναθεωρήσεις 
 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Έργου 
 

Χρονικός Προγραμματισμός 
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Βάσει του προϋπολογισμού κόστους και 

των εκτελεσθεισών εργασιών,  
διάγραμμα πορείας έργου με συγκριτικά 

στοιχεία κόστους προϋπολογισμού, 
προσφοράς  και  απολογιστικού κόστους 

και αποκλίσεων της με διαγράμματα 
προόδου (BCWS, BCWP, ACWP) και με 

δείκτες απόδοσης (SPI, CPI, ACI). 

 
 

 
  

Διάγραμμα Προόδου ‘Εργου 
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Έτοιμα αρχεία λογιστικού σχεδίου, 
παραστατικών, ημερολογίων, ειδών 

αποθήκης, λογιστικών άρθρων, 
κανόνων ελέγχου, μηχανισμών 

εξόφλησης  κλπ 
 
 

 

 

 
 

Έτοιμα αρχεία παραστατικών με 
πρόσθετα στοιχεία που διέπουν  

αυτοματισμούς κατά την 
καταχώριση, όπως είδος, workflow, 
φόρμα εκτύπωσης, λογ. Άρθρο κλπ 

 

 

 

 
 

Για κάθε έργο προβάλλονται  
τα συνολικά ανά κατηγορία, 
 έσοδα, έξοδα και υπόλοιπα. 

 

 
 
 
 

Λογιστική παρακολούθηση 
 

Καταχωρίσεις Παραστατικών 
 

Έσοδα – Έξοδα- Υπόλοιπα ανά έργο 
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Πλήρες σύστημα παρακολούθησης 
παγίων, αγορών, πωλήσεων τους κι 

αυτοματοποιημένο σύστημα 
αποσβέσεων  

 

 

 

 
 

Παρέχονται έτοιμες εκτυπώσεις 
δηλώσεων και βεβαιώσεων  

 

 

 

 
 

Στην καρτέλα προμηθευτή και 
πελάτη, εκτός από τα γενικά του 

στοιχεία προβάλλονται και οι 
αναλυτικές ημερομηνιακές κινήσεις  

λογιστηρίου κι αποθήκης. 
Για άμεση και γρήγορη 

πληροφόρηση. 
 

Διαχείριση Παγίων 
 

Δηλώσεις Φόρων σε έντυπα 
 

Κινήσεις Λογιστικής & Αποθήκης 
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Για κάθε έργο προβάλλονται τα  
συνολικά στοιχεία αγορών 

 ανά είδος αποθήκης. 
 

 

 

 

 
Για κάθε μηχάνημα προβάλλονται  

οι αναλυτικές ημερομηνιακές κινήσεις 
του με στοιχεία είδους αποθήκης,  

έργου και κέντρου κόστους. 
Παρακολουθείται η απασχόληση,   

οι επισκευές και συντηρήσεις κάθε 
μηχανήματος ανά έργο  

& κέντρο κόστους. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Υλικά κατά έργο & είδος αποθήκης 

Κίνηση Μηχανήματος 
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Παραγγελίες ανα έργο 

Εκκρεμείς παραγγελίες 
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Ενδεικτικό πελατολόγιο. Δεν περιλαμβάνει πολλούς ακόμα εξαίρετους συνεργάτες μας. 

Τους ευχαριστούμε όλους για την προτίμηση και την  εμπιστοσύνη τους.  
ABC ADVANCED IKE 

ACCESS TO GENOME IKE 

AIRTEC ΑΒΕΤΕ 

ANT ELECTRIC IKE 

APAX CONSTRUCTIONS AE 

BALKAN CABLES HELLAS LTD 

BLUE DEVELOPMENT AE 

CARDEL AE 

CIVIL & SURVEY EE 

DE LUX ΚΟΝΤΕΛΗ ΙΚΕ 

DEVISE ENGINEERING AE 

ELIVI HOTELS AE 

ENERGY 4 YOU IKE 

ENVICON ATEE 

GCH IKE 

GDM ASSETS  AE 

GEOINTELLIGENCE AE 

GREEN PLUS IKE 

GRIVALIA HOSPITALITY 

ISV ΑΕ 

KFP AE 

LIVEWISE IKE 

MECON AE 

NOVALAB IKE 

ΟΙΚΟTRUST ΑΕΔΑ 

OSP Contractors IKE 

PDP ATE 

PRENECON AE 

PROGRESS FINANCE AE 

QUALITY PRODUCTS 

TENCOOL ΕΠΕ 

THRAKON TEC IKE 

VANGUARD ASSOCIATES 

WHITESTONE AE 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 

ΑΚΜΗ ΑΤΕ 

ΑΝΟΔΙΚΗ ΑΕ 

ΑΡΚΕΤΙΠΟ ΕΠΕ 

ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ  

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΑΕ  

ΑΤΕΕΚ ΑΕ 

ΑΤΕΣΕ ΑΕ 

ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΕ 

ΒΑΓΕΝΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

BBK OE 

ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. 

ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ 

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΤΕ 

ΒΙΕΜΚΑ ΑΕ 

ΓΑΚ ΑΕ 

ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΕΜΓΕ 

ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ  

ΓΕΩΓΝΩΣΗ ΑΕ  

ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ 

ΓΕΩΜΕΚ ΑΚΤΕ 

ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΤΕ  

ΓΚΑΓΚΟΣ ΟΕ 

ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ ΑΤΕΒΕ 

ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΕ 

ΔΕΥΚΩΝ ΑΤΕ 

ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ ΑΕ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΔΟΜΕΡΓΟΝ ΕΠΕ 

ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕ 

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ  

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ 

ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ 

ΕΜΒΑΤΗΣ ΑΕ 

ΕΜΕΚΑ ΕΠΕ 

ΕΝΕΡΓΟΝ ΑΤΕ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕ 

ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΗ ΑΕ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ EE  

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΤΕ 

ΕΡΓΟΣΤΗΛ ΑΕ 

ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΤΕ   

ΕΡΓΟΤΟΜΗ ΑΤΕ 

ΕΡΓΩ ΑΤΕ 

ΕΡΜΗΣ ΔΟΜΙΚΗ ΙΚΕ 

ΕΥΒΟΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 

ΕΥΓΕΙΟΣ ΜΕΠΕ 

ΖΕΒ ΑΕΕΥ 

ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ 

ΘΑΛΗΣ ΑΕ 

ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΤΕΒΕ 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΤ/ΚΗ ΙΚΕ 

ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ 

Κ.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 

Κ/Ξ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ε.Ν.Θ 

Κ/Ξ ΡΟΥΤΣΗΣ-ΕΡΕΤΒΟ-ΑΑΓΗΣ 

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΕ 

ΚΑΚΑΛΕΤΣΗΣ Α. ΕΠΕ 

ΚΑΛΥΨΙΣ ΙΚΕ 

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΑΤΕ 

ΚΑΡΑΤΖΗΜΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ATE 

ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ 

ΚΛΕΑΡΧΟΣ-ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΕ 

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕ 

ΚΟΝΚΑΤ ΑTΕ 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Κ. ΑΕ 

ΚΥΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 

Λ. ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ  

ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΑΤΕ 

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ  

Μ.Γ.Ν. ΑΤΕ 

ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ Β. & ΣΙΑ ΕΕ 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΕΠΕ 

ΜΕΡΓΑ ΕΕ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ 

ΜΕΤΑΛΚΑΤ ΑΕ 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΕ  

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 

Μ.Τ. ΑΤΕ 

ΟΔΟΣ ΑΤΕ 

ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ 

ΟΜΗΡΟΣ ΑΕ 

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ SAVVI MARINE AE  

ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΑΤΕΒΕΕ 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ 

ΠΡΟΣΟΨΙΣ ΕΕ 

ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ 

ΣΑΒΒΙΔΗΣ CONSTRUCTION ΑΤΕΒΕ 

ΣΑΜΑΡΑΣ–ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ ΑΤΕΒΕ 

ΣΑΜΠΑΝΗΣ – ΠΙΝΗΣ ΑΚΤΕΕ 

ΣΑΠΙΡΙΔΗΣ Δ. 

ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤ/ΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΣΤΑΜΟΣ Ι. & ΣΙΑ ΟΕ 

ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΤΕΒΕ 

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ 

ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ 

ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΑΕΤΕ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΟΕ 

ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ ΟΕ 

ΤΟΜΗ ΑΕΜΕΥ 

ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΙΚΕ 

ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

ΤΥΧΕΡΟΣ – ΧΑΤΖΗΣ ΟΕ 

ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΤΕΕ 

ΥΠ.Υ.ΜΕ./ΓΓΥ/ΕΥΔΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΥΡΙΑ Α.Ε. 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΥΚΟΥ ΕΠΕ 

ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 

ΨΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ 

ΩΛΙΑΡΟΣ ΑΕ 

 

 
 

  
Ενδεικτικό Πελατολόγιο 
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Software Excellence 
 
BALKAN CENTER  
Συγκρότημα - Κτίριο Γ 
10 χλμ Θεσ/νίκης-Θέρμης 
ΤΚ 57001  Θέρμη  
Θεσσαλονίκη 
Τηλ / Fax: 2310 383003 
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