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Επεκτείνετε τα
όριά σας

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Lysp Audit e.r.p.
Το LYSP AUDIT ERP είναι ένα Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό
Σύστημα
Διαχείρισης
Επιχειρησιακών Πόρων το οποίο ενσωματώνει
λειτουργίες CRM σε ένα ενιαίο περιβάλλον, για
την σωστή οργάνωση, λειτουργία και
παραγωγικότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων.
Δίνει στις επιχειρήσεις την δυνατότητα να
επιτύχουν τη βελτιστοποίηση των πόρων τους,
να
συνδέουν
τα
τμήματά
τους,
να
χρησιμοποιούν και να αξιολογούν την
πληροφορία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και
να παίρνουν αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο.

Το LYSP AUDIT ERP είναι ένα πλήρως προσαρμόσιμο
επιχειρηματικό λογισμικό το οποίο δημιουργείται αποκλειστικά
για την δική σας επιχείρηση και εξελίσσεται στις δικές σας
ανάγκες και απαιτήσεις.

Γενικά

Αποτελεί μια συνολικά ενσωματωμένη λύση
λογισμικού που σχεδιάστηκε με σκοπό να
αφήσει την επιχείρηση να ανταλλάσσει
πληροφοριακά στοιχεία όχι μόνο μεταξύ της
διοίκησης, του οικονομικού τμήματος, του
τεχνικού, του HR και των άλλων λειτουργικών
τμημάτων αλλά και με τους προμηθευτές και
πελάτες της.
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Η τεχνολογία ευθυγραμμίζεται με τους
στρατηγικούς σας στόχους
Το LYSP AUDIT ERP είναι μια λύση για τον
αποτελεσματικό προγραμματισμό όλων των
τμημάτων της επιχείρησης. Αποτελείται από
ποικίλα υποσυστήματα που συνδέονται μεταξύ
τους για να πετύχουν:
Επιχειρησιακό Προγραμματισμό
Οικονομικό Προγραμματισμό
Προγραμματισμό Παραγωγής
Προγραμματισμό ‘Έργων κ.α.

Τα αποτελέσματα από αυτά τα συστήματα
ενσωματώνονται στις οικονομικές εκθέσεις,
όπως το επιχειρηματικό σχέδιο, η έκθεση
προγραμματισμού αγορών, ο προϋπολογισμός, η
διακίνηση, η διαχείριση αποθεμάτων, ο
υπολογισμός κόστους έργων και άλλες.

Γενικά
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Ευελιξία
Το LYSP AUDIT ERP προσαρμόζεται και
εξελίσσεται στις επιχειρησιακές σας ανάγκες
και μετατρέπεται σε μια custom made
εφαρμογή. Υιοθετεί τον τρόπο λειτουργίας σας
σύμφωνα με τους επιχειρησιακούς σας
κανόνες.

Προσαρμογή
Ανεπτυγμένο με ανοιχτή αρχιτεκτονική (open
system architecture), δίνει τη δυνατότητα σε
κάθε ενότητα να διασυνδεθεί ή να
αποσυνδεθεί όπου απαιτείται, χωρίς να
επηρεάζει τις άλλες ενότητες.
Υποστηρίζει συνδεσιμότητα με εφαρμογές
τρίτων, όπως με Microsoft Office (Word, Excel
κ.λ.π.) ή μέσω API (Application Programming
Interface).

Τομείς υλοποίησης (ενδεικτικά) :
Τρόφιμα και ποτά
Επεξεργασία κρέατος
Βιομηχανία μετάλλου
Κατασκευές
Οικιακός & ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Ιατρικός εξοπλισμός
Αυτοματισμός γραφείων
Ένδυση – Υπόδηση
Εισαγωγικό εμπόριο
Υποστήριξη τεχνικών τμημάτων

Εύχρηστο & καινοτόμο περιβάλλον
Το λειτουργικό και εύχρηστο user interface βοηθά στην άμεση εξοικείωση των χρηστών στο νέο
περιβάλλον. Τα μενού και οι οθόνες εργασιών προσαρμόζονται ανά χρήστη βάσει των πληροφοριών που
επιθυμεί να προβάλλονται στην οθόνη του.
Παρέχει πολλαπλούς τρόπους εύρεσης στοιχείων με την χρήση κουμπιών (buttons) ή δεξιού κλικ του
mouse στο πεδίο ενδιαφέροντος. Όλα τα ευρετήρια προσαρμόζονται στις ανάγκες του χρήστη και δίνουν
την δυνατότητα σύνδεσης με το αρχείο που αφορούν για εισαγωγή νέου στοιχείου. Επίσης δίνει την
δυνατότητα συνδυαστικής ταξινόμησης και ομαδοποίησης των στηλών των οθονών εργασίας.
Έχει επαναληπτικό drill-down σε όλα τα πεδία των οθονών ή των αναφορών που εμφανίζονται στην
οθόνη και συγκεντρώνουν πληροφορίες, για περαιτέρω ανάλυση της προέλευσης τους (π.χ. από έναν
λογαριασμό του Ισοζυγίου στην καρτέλα του, από την καρτέλα στο παραστατικό, από το παραστατικό
στα είδη κ.λ.π.).
Δίνει την δυνατότητα δημιουργίας φίλτρων οριζόμενα από τον χρήστη, για ομάδες δεδομένων (πχ.
ανεξόφλητα παραστατικά, εκκρεμή δελτία κ.α), τα οποία αποθηκεύονται για κλήση οποιαδήποτε στιγμή.
Διαθέτει καινοτόμες λειτουργίες όπως: εμφάνιση δεδομένων για ταχεία επεξεργασία, προσαρμοσμένες
ταξινομήσεις δεδομένων στον χρήστη, παράθεση κύριων ενοτήτων για ταυτόχρονη εργασία, δυναμικές
οθόνες πληροφόρησης με πλήθος πεδίων ορισμού, που λειτουργούν ως "πολυεργαλεία", για την λήψη
πληροφοριών και την εκτύπωση ποικίλων αναφορών από ένα ενιαίο σημείο.
Ενσωματώνει λειτουργίες internet όπως: Ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή με e-mail προσφορών,
παραγγελιών, αποδείξεων, σύνδεση σε ιστοσελίδες αντισυμβαλλόμενων κ.α.
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Γρήγορη έναρξη λειτουργίας
Στο LYSP AUDIT ERP έχουν ενσωματωθεί μοντέλα
έναρξης με έτοιμη παραμετροποίηση, ανάλογα με
τον τομέα δραστηριότητας της επιχείρησης.
Η εφαρμογή διαθέτει μηχανισμούς μεταφοράς
δεδομένων από άλλες εφαρμογές έτσι ώστε να
μπορέσετε να ξεκινήσετε όσο το δυνατόν
γρηγορότερα την λειτουργία της.

Ασφάλεια συστήματος
Παρέχει υψηλό επίπεδο ασφάλειας με την χρήση
passwords
βάσει
ορισμού
πρόσβασης
και
δικαιωμάτων, ανά χρήστη, σε συγκεκριμένα
υποσυστήματα της εφαρμογής, συγκεκριμένες
εργασίες και λειτουργίες που επιλέγονται από λίστα
από τον supervisor.

Προσιτό κόστος
Το LYSP AUDIT ERP είναι ένα προϊόν με πολύ καλή
σχέση ποιότητας και τιμής.
Το κόστος κτήσης προσαρμόζεται στις ανάγκες
της δικής σας επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι η
αρχική επένδυση περιλαμβάνει μόνο τις ενότητες
που αφορούν τις δικές σας ανάγκες και όχι
κάποιων συνόλων συστημάτων που καλύπτουν
πολλούς και διαφορετικούς κλάδους επιχειρήσεων,
με αποτέλεσμα να επιβαρύνεστε με λειτουργίες
που δεν κάνουν για εσάς.
Επιπλέον η LYSP λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια
στην εκτίμηση του τελικού κόστους χωρίς
κρυμμένες χρεώσεις. Από την αρχή ξέρετε το
κόστος της επένδυσης, της εγκατάστασης και της
συντήρησης.

Εργαλεία πληροφόρησης
To LYSP AUDIT ERP έρχεται με έτοιμες αναφορές
για να σας βοηθήσει στην γρήγορη πληροφόρηση
στο ξεκίνημα της λειτουργίας του.

H εφαρμογή διαθέτει ενσωματωμένο Report
Generator για την εύκολη δημιουργία αναφορών και
εκτυπωτικών, από οποιοδήποτε χρήστη χωρίς την
γνώση γλώσσας προγραμματισμού SQL.
O προσδιορισμός κάθε αναφοράς γίνεται βάσει
ζώνης εργασίας π.χ. Αντισυμβαλλόμενων, Ειδών,
Πωλήσεων κ.λ.π., όπου ορίζονται τα πεδία των
αναφορών, η ταξινόμηση των δεδομένων, η
ομαδοποίηση
των
δεδομένων,
τα
σύνολα
(αθροιστές) ποσών, καθώς και διάφορες επιλογές
για την μορφοποίηση των αναφορών.
Επίσης δίνεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης φίλτρων, π.χ. για την αναζήτηση εξειδικευμένων πληροφοριών
δημιουργία σταθερών αναφορών που πρέπει να βρίσκονται σε πρώτη ζήτηση.
Επιπλέον παρέχει Σχεδιαστή Αναφορών και Εκτυπώσεων ανοικτού προτύπου για χρήστες με γνώση SQL.
Περιλαμβάνει OLAP cubes (κύβοι) για την δημιουργία πολλαπλών διαστάσεων αναλυτικών ερωτημάτων
στην βάση δεδομένων.

Όλες οι αναφορές ταξινομούνται ανά εργασία σε ένα ενιαίο μενού πληροφόρησης αλλά μπορούν να
κληθούν και από την αντίστοιχη ενότητα που αφορούν, για την εύκολη πρόσβαση από τους χρήστες.
Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα απαγόρευσης εκτύπωσης, εξαγωγής ή πρόσβασης χρηστών σε
επιλεγμένες αναφορές.
Όλες οι αναφορές μπορούν να εξαχθούν σε μορφή αρχείων PDF, HTML, RTF, XLS, XML, CSV κ.α. αλλά
και να αποσταλούν με e-mail.
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Εμπορικός Προγραμματισμός
Οργανώστε τις διαδικασίες σας για να πετύχετε αύξηση των πωλήσεων και μείωση των δαπανών.
Παρακολουθήστε την εξέλιξη μιας πώλησης από την προσφορά έως την τιμολόγηση. Μετατρέψτε
γρήγορα και εύκολα τις προσφορές σε παραγγελίες και μετά σε τιμολόγια. Αρχειοθετήστε ανά
πελάτη όλα τα έγγραφα που αφορούν την συγκεκριμένη πώληση.
Οργανώστε την εμπορική και πιστωτική σας πολιτική και προστατεύστε την από λάθη χειρισμού
κατά την τιμολόγηση. Δημιουργήστε τιμολογιακές και εκπτωτικές πολιτικές με συνδυαστικές
δυνατότητες. Το LYSP AUDIT ERP μπορεί να καλύψει και τις πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις.
Δημιουργήστε συμφωνίες βάσει ποσοτικής κλίμακας για συγκεκριμένο κωδικό είδους ή συγκεκριμένη
κατηγορία και υποκατηγορία ειδών. Συνδυάστε τιμή μονάδος με ποσοστό έκπτωσης για
οποιοδήποτε τύπο έκπτωσης επιθυμείτε.

Δημιουργήστε συμβάσεις για συγκεκριμένα είδη και ορίστε εναλλακτικούς κωδικούς σε περίπτωση
έλλειψης του αρχικού.
Πετύχετε ταχύτητα στην λήψη και διεκπεραίωση των παραγγελιών σας με τα συστήματα διαχείρισης
απομακρυσμένης παραγγελιοληψίας. Δώστε στους πωλητές σας έξυπνα εργαλεία και εξαλείψτε τον
κίνδυνο λάθους από την μετατροπή της παραγγελίας σε ηλεκτρονική μορφή.
Εφαρμόστε πολιτικές MARKETING (Merchandisers - Traders, Προωθητικές ενέργειες, Αυτόματος
υπολογισμός προμηθειών). Εξοπλίστε τους συνεργάτες σας με έξυπνα εργαλεία απομακρυσμένης
διαχείρισης και παρακολούθησης.
Ενσωματώστε όλες τις διαδικασίες ISO της επιχείρησής σας.
Αξιοποιήστε το ηλεκτρονικό εμπόριο (Β2Β, Β2C) με on-line επικοινωνία με την βάση δεδομένων της
εφαρμογής.

Αποθέματα και Διακίνηση
Οργανώστε απεριόριστους αποθηκευτικούς χώρους και θέσεις. Διαχειριστείτε πολλαπλά επίπεδα
συσκευασιών (παλέτα, κιβώτιο, δέμα κ.ο.κ.).
Παρακολουθήστε τις συμφωνίες παροχής υπηρεσιών με τους πελάτες σας και αφήστε την εφαρμογή
να υπολογίσει αυτόματα τις χρεώσεις.
Προγραμματίστε τα δρομολόγια, τα φορτηγά, τις μεταφορικές εταιρείες και τους οδηγούς σας και
οργανώστε την διακίνηση των ειδών.
Ιχνηλατήστε τα είδη σε όλη την φάση της κίνησής τους (αγορά, παραγωγή, διανομή).
Παρακολουθήστε τους αριθμούς παρτίδων με έλεγχο ημερομηνίας λήξης και δυνατότητα
κοστολόγησης ανά παρτίδα. Παρακολουθήστε τους σειριακούς αριθμούς και την λήξη εγγύησής
τους.
Αξιοποιήστε την χρήση των barcodes για την εύκολη εισαγωγή κωδικών για τις κινήσεις εισαγωγής
και εξαγωγής ποσοτήτων από την αποθήκη. Δημιουργήστε ετικέτες και εκτυπώστε τις βάσει
πολλαπλών κριτηρίων επιλογής.
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Οικονομικός Προγραμματισμός
Παρακολουθήστε και ελέγξτε τους οικονομικούς πόρους της επιχείρησής σας και λάβετε όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για την λήψη αποφάσεων. Αξιοποιείστε τα εργαλεία σχεδιασμού
προβλέψεων για τον προγραμματισμό της χρηματοοικονομικής ροής της επιχείρησής σας.
Χρησιμοποιήστε έξυπνες λειτουργίες αυτόματης καταχώρησης παραστατικών δαπανών που σας
δίνουν την δυνατότητα κοστολόγησης χωρίς την χρήση κέντρων κόστους.
Αποκτήστε real time ενημέρωση όλων των κινήσεων σχετικών με το λογιστήριο, ταχύτατα και
αξιόπιστα. Το LYSP AUDIT ERP διαχειρίζεται μοναδικά την επικοινωνία των υποσυστημάτων του
με την Γενική Λογιστική, εξαλείφοντας τις επίπονες διαδικασίες παραμετροποίησης (γέφυρες) που
απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό.

Διαχείριση Έργων
Εξαλείψτε τους επίπονους χειρωνακτικούς υπολογισμούς. Κοστολογήστε ένα έργο σε πραγματικό
χρόνο και πάρτε λεπτομερή ανάλυση των δαπανών, των τιμολογίων, των εκκρεμών υποχρεώσεων
και των πληρωμών μέχρι σήμερα.
Παρακολουθήστε τις κρίσιμες ημερομηνίες περάτωσης για την υλοποίηση και συγκρίνετε το
πραγματικό κόστος με το υπολογιζόμενο.
Δημιουργήστε εύκολα την οικονομική προσφορά και στείλτε την ηλεκτρονικά στον πελάτη σας.
Επισυνάψτε οποιοδήποτε αρχείο (εικόνα, διάγραμμα) ή αρχειοθετήστε το στο έργο.
Δημιουργήστε την αίτηση προσφοράς προς τους προμηθευτές σας και προγραμματίστε τις
παραλαβές των εμπορευμάτων, τα συνεργεία εγκαταστάσεων κ.λ.π.
Παρακολουθήστε το έργο σε όλα τα υποσυστήματα της εφαρμογής, με την δυνατότητα της
αμφίδρομης επικοινωνίας από και προς το υποσύστημα των έργων.

Διαχείριση Τεχνικού Τμήματος
Οργανώστε το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της επιχείρησής σας σε κάθε φάση λειτουργίας του:
από την τηλεφωνική κλήση, την παραλαβή, την συντήρηση έως και την επισκευή.
Παρακολουθήστε τις συμβάσεις συντήρησης με τους πελάτες σας και προγραμματίστε τους
τεχνικούς σας, τους συντηρητές αλλά και τα συνεργεία επισκευών.
Αξιοποιήστε τους αυτόματους μηχανισμούς της εφαρμογής για την καλύτερη επικοινωνία με τους
πελάτες σας (απαντητικά e-mail αποδοχής τηλεφωνικής κλήσης, ολοκλήρωσης επισκευής κ.α.)
Η Διαχείριση Τεχνικού Τμήματος επικοινωνεί με όλη την υπόλοιπη εφαρμογή, αλλά μπορεί να
λειτουργήσει και αυτόνομα.
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Πωλήσεις: Αντισυμβαλλόμενοι (πελάτες
– χρεώστες)
Προσφορές, Παραγγελιοληψία,
Τιμολόγηση – Ηλεκτρονική τιμολόγηση
Διαχείριση Λιανικής
Εμπορική – Πιστωτική πολιτική
Συμφωνίες – Συμβάσεις Τιμών
Συμφωνίες Πωλητών - Προμήθειες
Πωλητές – Αντιπρόσωποι - Οδηγοί
Αγορές: Αντισυμβαλλόμενοι
(προμηθευτές – πιστωτές)
Εντολές προμηθειών, Παραγγελιοδοσία,
Συμφωνίες – Συμβάσεις τιμών
Διαχείριση Παρτίδων - Ιχνηλασιμότητα
Διαχείριση Σειριακών Αριθμών
Διαχείριση Εισαγωγών - Εξαγωγών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Αποθηκευτικοί χώροι
Αποθηκευτικές θέσεις
Διαχείριση Αποθεμάτων (Συναφή είδη,
Συνθέσεις ειδών, Χαρακτηριστικά,
Διαστάσεις, Χρώμα-Μέγεθος)
Παραλαβές - Αποστολές
Ενδοδιακινήσεις

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ MARKETING

Merchandisers - Traders
Προωθητικές ενέργειες
Σημεία προώθησης/τοποθέτησης
(εταιρίας/τρίτων)
Είδη σε προώθηση/τοποθέτηση
Αυτόματος υπολογισμός προμηθειών

Ενότητες εφαρμογής

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
(ΤΡΙΤΩΝ)

Αποθηκευτικοί χώροι – Αποθηκευτικές
θέσεις
Ογκομέτρηση
Παραλαβές – Αποστολές
Διαχείριση Παρτίδων - Ιχνηλασιμότητα
Διαχείριση Σειριακών Αριθμών
Τιμοκατάλογος φορτοεκφορτώσεων,
ζωνών διακίνησης
Συμφωνίες τιμών διακίνησης
Αυτόματος υπολογισμός χρεώσεων –
τιμολόγηση

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Γενική Λογιστική - ΕΛΠ
Κοστολόγηση δαπανών
Διαχείριση οικονομικών καταστάσεων
Συναλλαγές εισπράξεων – πληρωμών
Διαχείριση αξιόγραφων
Τραπεζικοί Λογαριασμοί
Πιστωτικές κάρτες
Διακανονισμοί
Εγγυητικές
Διαχείριση ταμειακών ροών
Προϋπολογισμοί
Έσοδα – Έξοδα (με δυνατότητα
εξωλογιστικής παρακολούθησης
δαπανών)
Real Time ενημέρωση απλογραφικών –
διπλογραφικών βιβλίων

Lysp Audit e.r.p.

Ενότητες εφαρμογής

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ (Advanced
Reporting Tools)

Μητρώο παγίων
Αποσβέσεις
Τοποθεσίες παγίων

Προδιαγραφές έργου
Εντολές εργασίας
Κοστολόγηση έργου
Προϋπολογισμός
Παρακολούθηση έργου σε όλα τα
υποσυστήματα της εφαρμογής

Τεχνικοί/Συντηρητές
Συμβάσεις Συντήρησης
Δελτία συντήρησης Βλαβών,
Επισκευών, Επισκέψεων, Εργασιών
Διαχείριση ανταλλακτικών

ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Τεχνικές προδιαγραφές
Κοστολόγηση παραγωγής
Εντολές εργασίας
Προϋπολογισμός

Οικονομικών στοιχείων
Πωλήσεων
Αγορών

OLAP cubes
Ενσωματωμένος Report Generator για
την εύκολη δημιουργία αναφορών
Σχεδιαστής αναφορών και φορμών
ανοικτού προτύπου

Διαχείριση πρωτοκόλλου
Αρχειοθέτηση εγγράφων από όλες τις εξωτερικές εφαρμογές
Εξαγωγή πληροφοριών σε μορφές αρχείων XML, RTF, PDF, HTML, CSV, OLE, TIFF,
JPEG, GIF, BMP κ.α.
Αποστολή e-mail μέσω της εφαρμογής Σύνδεση με websites αντισυμβαλλομένων

Η LYSP δραστηριοποιείται στον τομέα
ανάπτυξης λογισμικού από το 1988. Με
πολλές εγκαταστάσεις στο ενεργητικό
της, έχει χτίσει τεράστια εμπειρία και
τεχνογνωσία
στην
ανάπτυξη
και
υλοποίηση
ποικίλων
εφαρμογών,
παρέχοντας εξατομικευμένες turnkey
client-server λύσεις με προτεραιότητα την
υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία του
λογισμικού.
Η εταιρία μας θέτει ως προτεραιότητα την
ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών της
κάθε επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό, με
δεδομένο ότι κάθε επιχείρηση είναι
διαφορετική, μελετάμε διεξοδικά την κάθε
περίπτωση και ενσωματώνουμε τις
καλύτερες επιχειρηματικές πρακτικές στα
προϊόντα μας, με μεγάλη επιτυχία.

Οι
λύσεις
λογισμικού
είναι
κάτι
περισσότερο από λειτουργικά συστήματα
και βάσεις δεδομένων. Τέτοιες λύσεις
περιλαμβάνουν
την
διαδικασία
της
εκπαίδευσης, την μετάπτωση δεδομένων,
την βελτίωση ξεπερασμένων διαδικασιών,
την προσαρμογή στις απαιτήσεις σας,
συμβουλές για την βέλτιστη πρακτική
εφαρμογή, την ολοκληρωμένη υποστήριξη
καθώς και την σωστότερη αρχική
επένδυση με χαμηλό κόστος.
Η εταιρεία μας, κατέχοντας πλήρως το
αντικείμενό της, αναγνωρίζει την ανάγκη
σας για αποτελεσματικές και προσιτές
λύσεις
που
θα
ενισχύσουν
την
επιχειρηματικότητά σας και σας παρέχει
μια
πλήρη
σειρά
υπηρεσιών
που
προσαρμόζονται
στις
δικές
σας
συγκεκριμένες επιχειρησιακές ανάγκες, με
γνώμονα το δικό σας όφελος στο
συντομότερο χρονικό διάστημα.

η lysp

Η πολυετής πορεία μας σφραγίζεται από
την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών,
μεταξύ των οποίων η πλήρης υποστήριξη,
μελέτη και συμβουλευτική καθοδήγηση σε
θέματα μηχανοργάνωσης, εγκατάστασης,
επέκτασης και εξέλιξης.
Η κατασκευή προϊόντων και η παροχή
υπηρεσιών γίνεται από εξειδικευμένο
προσωπικό, που επιμορφώνεται διαρκώς
και εκπαιδεύεται να καλύπτει ταχύτατα τις
ανάγκες
των
πελατών
που
μας
εμπιστεύονται.

υπηρεσίες
Αφουγκραζόμαστε τις
ανάγκες σας
Είμαστε εδώ
βοηθήσουμε:

για

να

σας

Να
λειτουργήσετε
γρήγορα,
εκπαιδεύοντας
σωστά
το
προσωπικό σας
Να εφαρμόσετε αποτελεσματικά
την λύση με minimum κόστος
Να διατηρήσετε και να αυξήσετε
την αξία της επένδυσης

www.lysp.gr

ΑΙΓΑΙΟΥ 100
171 24 Ν.ΣΜΥΡΝΗ
ΤΗΛ: 210 9310500
FAX: 210 9316345

e-mail: info@lysp.gr

