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Το LYSP AUDIT essential αποτελεί την οικονομική πρόταση της LYSP για
επιχειρήσεις που αναζητούν ένα σύγχρονο και αξιόπιστο εργαλείο για την
οργάνωσή τους. Είναι ιδανικό για μικρές επιχειρήσεις με συνήθεις
μηχανογραφικές ανάγκες, οι οποίες επιθυμούν την άμεση λειτουργία, την
ταχύτητα εκπαίδευσης και την καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής.
Λειτουργεί σε περιβάλλον εργασίας Windows 7 και άνω, ενώ παρέχει την
δυνατότητα μετάβασης σε εφαρμογές μεγαλύτερων απαιτήσεων.

✓ Γρήγορη Έναρξη
Λειτουργίας

✓ Προσιτό
κόστος

Γρήγορη έναρξη λειτουργίας
Στο LYSP AUDIT essential 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.

✓ Ταχύτατη
Λειτουργία

Προσιτό κόστος
Το LYSP AUDIT essential είναι ένα
προϊόν με πολύ καλή σχέση
ποιότητας και τιμής.
Επιπλέον σας εξασφαλίζει την
απόδοση της επένδυσης δίνοντας
σας την δυνατότητα της μετάβασης
σε
εφαρμογές
μεγαλύτερων
απαιτήσεων.

Ταχύτατη λειτουργία
Το LYSP AUDIT essential διαχειρίζεται μεγάλους όγκους δεδομένων σε πολύ
γρήγορο χρόνο. Έτσι λειτουργίες όπως η Τιμολόγηση, Απογραφές,
Ενημερώσεις εργαλείων, εκτελούνται ταχύτατα για να εξασφαλιστεί η
αδιάλειπτη λειτουργία της επιχείρησης.
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Συνδεσιμότητα - Internet
Υποστηρίζει συνδεσιμότητα με εφαρμογές τρίτων, όπως με Microsoft Office
(Word, Excel κ.λ.π.) ή μέσω API (Application Programming Interface). Τα
δεδομένα που εμφανίζονται στις λίστες εγγραφών (Browsers) μπορούν να
εξαχθούν σε μορφή: Αρχεία κειμένου (CSV), XLS (MS Excel), HTML.
Ενσωματώνει λειτουργίες internet όπως: Ηλεκτρονική τιμολόγηση,
αποστολή με e-mail προσφορών, παραγγελιών, σύνδεση σε ιστοσελίδες
αντισυμβαλλόμενων κ.α.

Ευχρηστία και λειτουργικότητα
Το LYSP AUDIT essential διαθέτει ένα λειτουργικό και εύχρηστο user
interface. H εξοικείωση των χρηστών στο νέο περιβάλλον είναι άμεση. Τα
μενού και οι οθόνες εργασιών προσαρμόζονται ανά χρήστη βάσει των
πληροφοριών που επιθυμεί να προβάλλονται στην οθόνη του.
Προσομοιώνει λειτουργίες χειρισμού DOS για εύκολη προσαρμογή των
χρηστών (πχ. λειτουργία με πληκτρολόγιο και mouse, εκτέλεση εντολών με
Function keys εκτός από το tool bar κ.α.)
Παρέχει πολλαπλούς τρόπους εύρεσης στοιχείων με την χρήση κουμπιών
(buttons) ή δεξιού κλικ του mouse στο πεδίο ενδιαφέροντος στις λίστες
εγγραφών (Browsers). Όλα τα ευρετήρια προσαρμόζονται στις ανάγκες του
χρήστη και δίνουν την δυνατότητα σύνδεσης με το αρχείο που αφορούν για
εισαγωγή νέου στοιχείου.
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. Επίσης δίνει την
δυνατότητα συνδυαστικής ταξινόμησης και ομαδοποίησης των στηλών των
οθονών εργασίας.
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Γενικά χαρακτηριστικά

Διαχείριση απεριόριστων εταιριών
Διαχείριση απεριόριστων υποκαταστημάτων και αποθηκευτικών χώρων ανά
εταιρία/υποκατάστημα
Διαχείριση απεριόριστων χρήσεων ανά εταιρία/υποκατάστημα
Παρακολούθηση όλων των διαχειριστικών χρήσεων ανά εταιρία/υποκατάστημα
Παρακολούθηση – Σύγκριση αποτελεσμάτων σε διαφορετικές χρήσεις
Real Time ενημέρωση των υποσυστημάτων που σχετίζονται με την συγκεκριμένη
εργασία
Δημιουργία απεριόριστων παραστατικών ανά ενότητα της εφαρμογής, με ορισμό
παραμέτρων ανά παραστατικό (ενημερώσεων, ελέγχων, απαγορεύσεων, υπολογισμού
φόρων, πλήθος αντιτύπων, κ.α.)
Έτοιμες αναφορές για έλεγχο και πληροφόρηση (αξιοποίηση εκτυπωτών ακίδων για
εκτυπωτικά όπως: θεωρημένα έντυπα, ισοζύγια, καρτέλες κ.λ.π.)

H ιδανική πρόταση για
επιχειρήσεις που αναζητούν
ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο
και οικονομικό λογισμικό για
την οργάνωσή τους

Εμπορική πολιτική
Διαχείριση τιμολογιακής
Εκπτωτικών και Ειδικών)

πολιτικής

μέσω

πολλαπλών

τιμοκαταλόγων

(Βασικών,

Πολιτική εκπτώσεων (Βασική, Ειδική, Μετρητοίς, ελεύθερου Ποσού) οριζόμενη σε Πελάτη
ή και Είδος. Συνδυασμός επιλογής εκπτώσεων βάσει των ιδιαιτεροτήτων της
τιμολογιακής πολιτικής για την κάλυψη των πιο δύσκολων περιπτώσεων (πχ. στο ίδιο
τιμολόγιο μπορούμε να έχουμε έκπτωση % που έχει ορισθεί γενικά στον πελάτη, αλλά
και έκπτωση % για είδη που δεν ακολουθούν τον γενικό συντελεστή έκπτωσης του
πελάτη)
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Πωλήσεις - Αγορές
Παραγγελιοληψία – Παραγγελιοδοσία. Εκτέλεση παραγγελίας με τα είδη που είναι σε
stock και αυτόματη δημιουργία παραγγελίας με τα είδη που παραμένουν ακόμη σε
εκκρεμότητα (back ordering)
Μαζική τιμολόγηση βάσει πολλαπλών επιλογών (ανά χρονική περίοδο, πελάτη,
δρομολόγιο, επιλεγμένα παραστατικά από λίστα κ.α. ή συνδυαστικά)
Τιμολόγηση υποκαταστημάτων πελάτη βάσει του οριζόμενου προφίλ υποκαταστήματος
(τρόπος πληρωμής, ΦΠΑ, κ.λ.π.)
Εγγυοδοσία, ΕΦΚ, Τέλη ανακύκλωσης
Υπολογισμός ποσοστού κέρδους, κατά την τιμολόγηση, για κάθε είδος του
παραστατικού και επί του συνόλου του
Βοηθητικές λειτουργίες κατά την τιμολόγηση όπως: Εμφάνιση παλαιότερων τιμών
πώλησης ενός είδους, καρτέλα αντισυμβαλλόμενου, καρτέλα είδους κ.α
Πραγματοποιεί ελέγχους ή και απαγορεύσεις κατά την τιμολόγηση: υπόλοιπης
ποσότητας ανά αποθηκευτικό χώρο με δυνατότητα συμμετοχής δεσμευμένων ειδών,
όριο ασφαλείας, όριο πίστωσης, τιμή είδους κάτω του κόστους, ανώτατη τιμή πώλησης,
όριο έκπτωσης κ.α.)
Έκδοση παραστατικού σε προτυπωμένη φόρμα ή δημιουργία φόρμας την στιγμή
έκδοσης του παραστατικού. Δυνατότητα επιλογής διαφορετικής φόρμας εκτύπωσης
ανά τύπο παραστατικού

Αποθήκη
Πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι ανά εταιρία και
ανά υποκατάστημα
Πολλαπλοί τιμοκατάλογοι ανά είδος και τύποι
εκπτώσεων
Μονάδες μέτρησης
Εναλλακτικός κωδικός, Barcode, κωδικός σύνδεσης,
συσκευασίας, δώρου, κωδικός συγκέντρωσης
Απογραφή σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα
Βοηθητικές λειτουργίες για λήψη στατιστικών
στοιχείων
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Αντισυμβαλλόμενοι
Ενιαίο
υποσύστημα
καταχώρησης
πελατών,
χρεωστών, προμηθευτών, πιστωτών
Ομαδοποίηση βάσει κατηγορίας, υποκατηγορίας,
περιοχής,
νομού,
γεωγραφικής
ζώνης,
επαγγέλματος κ.α.
Πολλαπλές διευθύνσεις παράδοσης, με δυνατότητα
αλλαγής την στιγμή της τιμολόγησης
Τιμολογιακή πολιτική βάσει ζωνών τιμοκαταλόγων,
τρόπο πληρωμής, συνδυαστικών εκπτώσεων κ.λ.π.
Ανεξάρτητη τήρηση τιμολογιακής πολιτικής ανά υποκατάστημα
Ορισμός πιστωτικής πολιτικής (πιστωτικό όριο, όριο ημερών ανοιχτού λογαριασμού,
όριο ημερών και ποσού αξιόγραφων, όριο ημερών πίστωσης...), με έλεγχο υπέρβασης και
δυνατότητα απαγόρευσης έκδοσης παραστατικού
Παρακολούθηση ανά υποκατάστημα (υπολοίπων, τιμολογιακών στοιχείων κ.λ.π.) και
ενιαία
Βοηθητικές λειτουργίες για λήψη στατιστικών στοιχείων

Χρηματοοικονομική διαχείριση
Διαχείριση όλων των τύπων συναλλαγών με τους αντισυμβαλλόμενους που αφορούν
ταμειακές πράξεις, εισπράξεις/πληρωμές αξιόγραφων, καταθέσεις σε λογαριασμούς,
πιστωτικές κάρτες, δόσεις κ.α.
Εύκολη καταχώρηση μέσω μιας οθόνης που δίνει την δυνατότητα εισαγωγής
πολλαπλών εξοφλητικών περιπτώσεων π.χ. μετρητά + επιταγή + γραμμάτιο, με real time
ενημέρωση των ανάλογων υποσυστημάτων (π.χ. Γενική λογιστική, Αξιόγραφα)
Διαχείριση όλων των τύπων των αξιόγραφων (επιταγές, γραμμάτια κ.λ.π.). και έκδοση
αυτών
Γρήγορος τρόπος καταχώρησης γραμματίων με αυτόματη δημιουργία ημερομηνιών
λήξης, ορισμού ποσού ανά γραμμάτιο και τεμαχίων
Παρακολούθηση του αξιόγραφου σε όλα του τα στάδια και ενημέρωση των
υποσυστημάτων (π.χ. Γενική λογιστική για είσπραξη, μεταβίβαση, καθυστέρηση κ.λ.π.)
Αντιστοίχιση εισπράξεων – πληρωμών
Έκδοση αποδείξεων σε προτυπωμένη φόρμα η δημιουργία φόρμας την στιγμή έκδοσης
της απόδειξης
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Οικονομική Διαχείριση
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ανάπτυξη Ε.Λ.Π. ή Ε.Γ.Λ.Σ. έως τον 5ο Βαθμό
(24 ψηφία)
Τυποποιημένα Άρθρα. Δημιουργία λογιστικών
άρθρων με μεγάλη συχνότητα
Παρακολούθηση
αποτελεσμάτων
σε
προηγούμενες χρήσεις
Δημιουργία καταστάσεων ΕΛΠ. Υπολογισμός
ΦΠΑ. Δημιουργία ΜΥΦ με δυνατότητα
αυτόματης αποστολής
Real Time ενημέρωση από όλες τις ενότητες
σχετικές με το λογιστήριο: Πωλήσεις, Αγορές,
Εισπράξεις, Πληρωμές, Αξιόγραφα
ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ορισμός μάσκας Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων
Δύο τρόποι εισαγωγής λογιστικών εγγραφών
Δυνατότητα κοστολόγησης δαπανών
Real Time ενημέρωση από όλες τις ενότητες
σχετικές με το λογιστήριο: Πωλήσεις, Αγορές

Διαχείριση Παγίων
Μητρώο παγίων στοιχείων με ιστορικό για κάθε πάγιο
Αυτόματος υπολογισμός αποσβέσεων
Εικόνα παγίου
Ενημέρωση Γενικής Λογιστικής
Πωλήσεις, αναπροσαρμογές, βελτιώσεις, προσθήκες παγίων
Εκτύπωση όλων των αναγκαίων καταστάσεων (μητρώο παγίων, καρτέλες αποσβέσεων)
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Ενότητες εφαρμογής

√ Περιλαμβάνεται

● Προαιρετικά

x Δεν υποστηρίζεται

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Πωλήσεις – Παραγγελιοληψία
Αγορές - Παραγγελιοδοσία
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης - Τέλη Ανακύκλωσης

√
√
√

Αντισυμβαλλόμενοι
(πελάτες/χρεώστες/προμηθευτές/πιστωτές)
Υποκαταστήματα αντισυμβαλλομένων – Διευθύνσεις
παράδοσης

√

Πωλητές - Αντιπρόσωποι

√
√

Οδηγοί

√

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Αποθέματα

Πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι

√
√

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Συναλλαγές εισπράξεων - πληρωμών
Αξιόγραφα
Πιστωτικές κάρτες

√
√
√

Πάγια

●
●
●

ΠΡΟΣΘΕΤΑ
Λειτουργίες Internet (ηλεκτρονική τιμολόγηση, e-mail,
σύνδεση σε ιστοσελίδες)

√

Γενική Λογιστική
Έσοδα - Έξοδα

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

