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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ G2 

 
 
 

Σύντομη παρουσίαση των χαρακτηριστικών του λογισμικού 
 
 
 

Το HellasSoft G2 είναι ένα αλληλένδετο σύστημα παρακολούθησης των πόρων της επιχείρησης (ERP). 
Eίναι ανεπτυγμένο στη τεχνολογία Microsoft .NET και βασίζεται στη σχεσιακή βάση δεδομένων 
Microsoft SQL server 
Ιδιαιτέρα φιλικό με μεγάλες δυνατότητες παραμετροποίησης και περαιτέρω ανάπτυξης. Με δυνατότητα 
παρακολούθησης πολλών εταιριών και πολλών χρήσεων. 
Ιδιαίτερα ασφαλές στις δυνατότητες των χρηστών. 
Εναρμονισμένο πλήρως με τις απαιτήσεις του KBΣ. 
H εφαρμογή έχει τις εξής δυνατότητες: 

 
HellasSoft G2 modules 
 

 Γενική & Αναλυτική Λογιστική 
 Πάγια 
 Αξιόγραφα 
 Αποθήκη 
 Πελάτες 
 Προμηθευτές 
 Τιμολόγηση 
 Τιμοκατάλογοι πελατών – προμηθευτών 
 Παραγγελίες πωλήσεων 
 Παραγγελίες αγορών (+ Εξωτερικού) 
 Κοστολόγηση 
 Logistics 
 Παραγωγή Lite (Συναρμολόγηση) 
 CRM 
 MRP 
 B2B 
 Διαδικασίες ISO 
 Μισθοδοσία 
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Σύντομη περιγραφή των modules 
 

 Γενική λογιστική 
 

• Δυνατότητα ανάλυσης λογαριασμών Λογιστικού Σχεδίου έως και 5ο βαθμό. Online ενημέρωση 
υπολοίπων λογαριασμών 

• Δυνατότητα διαχωρισμού εγγραφών Γ.Λ ανάλογα με τον τύπο τους (Ταμειακές, 
Συμψηφιστικές, ενάρξεως, κλεισίματος κ.λ.π) 

• Δυνατότητα καταχώρησης εξωλογιστικών εγγραφών, υπό μορφή προβλέψεων  με δυνατότητα 
ενοποίησης με τις υπόλοιπες εγγραφές της Γ.Λ για την δημιουργία ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων (ισοζύγια, καθολικά κ.λ.π) για την ενημέρωση των μετόχων/προμηθευτών 

• Ισοζύγια, υπόλοιπα λογαριασμών με online ενημέρωση 
• Σύνδεση Γ.Λ με Εμπορική Διαχείριση αυτόματα. 
• Παρακολούθηση υπερδωδεκάμηνης λογιστικής χρήσης 
• Παρακολούθηση πολλών εταιριών και λογιστικών χρήσεων ταυτόχρονα και χωρίς την ανάγκη 

να «κλείσει» η μία χρήση για να «ανοίξει» η άλλη. 
• Πρότυπα άρθρα για την παραμετροποίηση τυποποιημένων εγγραφών (άρθρο μισθοδοσίας 

,άρθρο Δ.E.H, O.T.E κ.λ.π) 
• Πλήρης σειρά θεωρημένων εκτυπώσεων με βάση το νέο K.B.Σ 
• Διαχωρισμός εγγραφών / Στατιστικά ανά Business Unit (π.χ. Η επιχείρηση μας πουλάει κρέατα 

και στερεοφωνικά, να μπορούμε να βλέπουμε τις αποδόσεις του κάθε τμήματος σε κινήσεις 
αποθήκης / Γενικής Λογιστικής)  

 
 Θέσεις κόστους 

 
• Αυτόματη ενημέρωση Κέντρων Κόστους κατά την εκτέλεση εγγραφής από την Γενική 

Λογιστική ή ανεξάρτητα, σαν απευθείας εγγραφή σε κέντρο κόστους. 
• Ισοζύγια Κέντρων Κόστους και ισοζύγια λογαριασμών που ανήκουν σε Κέντρα Κόστους 
• Αναφορές για την συνολική επιβάρυνση του κέντρου κόστους ανά λογαριασμό Γενικής 

Λογιστικής και ανάποδα. Π.χ. Να δούμε τι ξόδεψε το συνεργείο σε Μισθοδοσία, Βενζίνη, 
Υλικά γραφείου, Ανταλλακτικά κλπ. Αλλά και ανάποδα π.χ. να δούμε η Μισθοδοσία που 
πηγαίνει ανά θέση κόστους 

• Φύλλο μερισμού δαπανών βάσει κατηγοριοποίησης κέντρων κόστους (π.χ. Διοίκηση, Διάθεση, 
παραγωγή) 

• Αυτόματη ενημέρωση Αναλυτικής Λογιστικής με <σπασμένες> τις δαπάνες κατά το φύλλο 
μερισμού 

• Δυνατότητα Bench Marking (Δεικτών αποδοτικότητας βάσει των κέντρων κόστους). 
 

 Αποθήκη 
 

• Δυνατότητα παρακολούθησης πολλαπλών αποθηκών. 
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• Αυτόματη παρακολούθηση διακίνησης ειδών μεταξύ αποθηκευτικών χώρων 
• Δυνατότητα παρακολούθησης αποθήκης με αναγωγή σε δεύτερη μονάδα μέτρησης 
• Δυνατότητα παρακολούθησης κινήσεων πωλητών 
• Πλήρης σειρά εκτυπώσεων και θεωρημένων για εταιρείες με υποχρέωση τήρησης θεωρημένης 

αποθήκης 
• Χρήση Bar-Code αν η εταιρεία το επιθυμεί 
• Καταστάσεις αναπαραγγελίας βάσει αποθέματος ασφαλείας 
• Καταστάσεις αναπαραγγελίας βάσει MRP 

 
 Tιμολόγηση 

 
• Πλήρης σειρά παραστατικών αγορών / πωλήσεων / Εσωτερικής διακίνησης / Αναλώσεων / 

Παραγωγής κ.λ.π. 
• Παραμετροποιημένα παραστατικά ορισμένα από τους Χρήστες του συστήματος 
• Αυτόματη δημιουργία  επαναλαμβανόμενων παραστατικών τιμολόγησης ή παραγγελιών 
• Πλήρη σειρά εκτυπώσεων για τον έλεγχο των εγγραφών 
• On-line ενημέρωση υπολοίπων ειδών 
• On-line ενημέρωση Γενικής Λογιστικής 
• Ανοιχτά τιμολόγια 
• Τιμολόγηση με Barcode, κωδικό είδους, κωδικό λογαριασμού (κωδικό πελάτη, προμηθευτή 

κ.λ.π.) 
• Διαχωρισμός εγγραφών / Στατιστικά ανά Business Unit (π.χ. Η επιχείρηση μας πουλάει κρέατα 

και στερεοφωνικά, να μπορούμε να βλέπουμε τις αποδόσεις του κάθε τμήματος σε κινήσεις 
αποθήκης / Γενικής Λογιστικής)  

 
 Πελάτες – Προμηθευτές 

 
• On-line ενημέρωση υπολοίπων πελατών/προμηθευτών  
• Αναλυτικές καρτέλες Πελατών/Προμηθευτών με αλληλεπίδραση / εμφάνιση και της 

αναλυτικής κίνησης από το εμπορικό η το λογιστικό τμήμα της εφαρμογής 
• Πλήρης σειρά χρηματοοικονομικών εκτυπώσεων 
• Εκτυπώσεις πελατών ανά πωλητή / περιοχή / κατηγορία επαγγέλματος κ.λ.π. 

 
 Αξιόγραφα 

 
• Διαχείριση αξιόγραφων (παραλαβές, εξοφλήσεις, μεταβιβάσεις, διαμαρτυρήσεις) 
• Πλήρης σειρά εκτυπώσεων με βάση τα παραπάνω κριτήρια 
• Ληξιάριο αξιόγραφων 
• Απογραφή αξιόγραφων στο χαρτοφυλάκιο 

 
 Πάγια - αποσβέσεις παγίων 
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• Παρακολούθηση παγίων με δυνατότητα πολλαπλών διαφορετικών σεναρίων απόσβεσης (π.χ. 
φορολογικό / Διεθνή Λογιστικά πρότυπα / Μετόχων / Προβλέψεων κ.λ.π.) 

• Αυτόματη δημιουργία εγγραφής αποσβέσεων στην Γενική  & Αναλυτική Λογιστική. 
• Παρακολούθηση παγίων ανά χώρο εγκατάστασης (Πελάτες, εκθέσεις, χώρο εργοστασίου 

κ.λ.π.) και με καταστάσεις για τις ασφαλιστικές εταιρίες. 
 

 Τιμοκατάλογοι πελατών – προμηθευτών 
 

• Αυτόματη εισαγωγή τιμοκαταλόγων προμηθευτών 
• Δημιουργία τιμοκαταλόγων πελατών με οποιοδήποτε συνδυασμό (π.χ. Ομάδα πελατών - ομάδα 

ειδών – προσφορά) 
• Συμβόλαια αγορών 
• Τιμοκατάλογοι προμηθευτών και με κωδικό προμηθευτή 
• Προβλέψεις Bonus πελατών βάσει τζίρου ή ποσότητας και παρακολούθηση στόχου και 

εκκαθάρισης 
• Προβλέψεις Bonus προμηθευτών προς εμάς βάσει τζίρου ή ποσότητας και παρακολούθηση 

στόχου και εκκαθάρισης 
 

 Παραγγελίες πωλήσεων 
 

• Παρακολούθηση προσφορών και παραγγελιών πώλησης 
• Κείμενα παρατηρήσεων σε επίπεδο παραγγελίας η είδους ή προβλεπόμενης παράδοσης με 

διαχείριση επιβεβαίωσης ενημέρωσης των ανθρώπων μας κατά τις φάσεις εκτέλεσης της 
παραγγελίας μας (π.χ. ο πελάτης ζητάει στην παράδοση της 25-07-2006 το υλικό να είναι 
τυλιγμένο σε κόκκινη κορδέλα για δώρο. Το πρόγραμμα αρνείται την συνέχιση εκτέλεσης της 
παραγγελίας μας αν ο υπεύθυνος για την διαχείριση αποστολής δεν έχει επιβεβαιώσει ότι 
διάβασε και εκτέλεσε τις απαιτήσεις) 

• Δυνατότητα σταδιακών παραδόσεων 
• Δυνατότητα διαχείρισης ελέγχου ISO με απαίτηση ενημέρωσης όλων των υπευθύνων ατόμων 

μας καθώς και του πελάτη σε οποιαδήποτε αλλαγή στην αρχική παραγγελία (Χρόνος 
παράδοσης, Χρόνος αποστολής, Αλλαγή τιμής και όρων παράδοσης, μεταβολές στο Credit του 
πελάτη, αλλαγή μεταφορικού μέσου κ.λ.π.) 

• Διαχείριση πιστοληπτικής ικανότητας πελάτη με επέμβαση στην αποδοχή ή στην αποστολή της 
παραγγελίας αυτόματα ή με έγκριση από τον υπεύθυνο πιστωτικής διαχείρισης 

• Διαχείριση εσωτερικών παραγγελιών παράδοσης, παραγωγής και παράδοσης, αγοράς και 
παράδοσης, αγοράς συναρμολόγησης και παράδοσης καθώς και μεταφοράς σε συνδυασμό με 
το κύκλωμα Logistics 

 
 Παραγγελίες αγορών (+ Εξωτερικού) 

 
• Παρακολούθηση αιτήσεων, προσφορών και παραγγελιών αγοράς 
• Κείμενα παρατηρήσεων σε επίπεδο παραγγελίας η είδους ή προβλεπόμενης παραλαβής με 

διαχείριση επιβεβαίωσης ενημέρωσης των ανθρώπων μας κατά τις φάσεις εκτέλεσης της 
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παραγγελίας μας (π.χ. Ζητάμε στην παραλαβή της 25-07-2006 το υλικό να είναι τυλιγμένο σε 
κόκκινη κορδέλα για δώρο. Το πρόγραμμα αρνείται την συνέχιση εκτέλεσης της παραγγελίας 
μας αν ο υπεύθυνος για την διαχείριση παραλαβής δεν έχει επιβεβαιώσει ότι διάβασε και 
επιβεβαίωσε την εκτέλεση των απαιτήσεων μας από τον προμηθευτή ) 

• Δυνατότητα σταδιακών παραλαβών 
• Δυνατότητα διαχείρισης ελέγχου ISO με απαίτηση ενημέρωσης όλων των υπευθύνων ατόμων 

μας καθώς και του προμηθευτή σε οποιαδήποτε αλλαγή στην αρχική παραγγελία (Χρόνος 
παράδοσης, Χρόνος αποστολής, Αλλαγή τιμής και όρων παράδοσης κ.λ.π.) 

• Διαχείριση εσωτερικών παραγγελιών παραλαβής σε συνδυασμό με το κύκλωμα Logistics 
• Παρακολούθηση αξιολόγησης προμηθευτών για ISO 
• Εσωτερικές δικλείδες ασφαλείας για το πώς εγκρίνεται μια αίτηση αγοράς 
• Πλήρης ένωση και αυτόματη καταχώρηση από τις παραλαβές και τιμολογήσεις παραγγελιών 

με τα κυκλώματα Αποθήκης / Λογιστικής / Logistics / Χρηματοοικονομικών προβλέψεων 
• Δυνατότητα παρακολούθησης εκτέλεσης έργων (Projects) εσωτερικών (π.χ. κατασκευή 

κτιρίου) ή για λογαριασμό του πελάτη 
• Διαχείριση ελέγχου ορθότητας τιμολόγησης και παράδοσης από τον προμηθευτή 

 
 Κοστολόγηση 

 
• Προϋπολογιστική και πραγματική κοστολόγηση 
• Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής 
• Κοστολόγηση φάσεων παραγωγής 
• Κοστολόγηση έργου 
• Χρήση του καταλόγου υλικών παραγωγής συναρμολόγησης για αυτόματες αναλώσεις / 

παραγωγές 
 

 Logistics 
 

• Διαχείριση στόλου οχημάτων 
• Διαχείριση προσφορών μεταφορικών εταιρών 
• Διαχείριση προγραμματισμού παραδόσεων και παραλαβών με αντίστοιχη ανάθεση σε δικό μας 

μεταφορικό μέσο ή μεταφορέα 
• Διαχείριση ορθότητας παράδοσης 
• Διαχείριση ζύγισης και επιβεβαίωσης αποστολής παράδοσης 
• Δυνατότητα με χρήση ειδικού προγράμματος (Προσφέρεται κατόπιν συμφωνίας) οι μεταφορείς 

να μπορούν μέσω Internet να ενημερώνονται για τις αναθέσεις που τους έχουμε κάνει και να 
επιβεβαιώνουν την αποστολή κατάλληλου φορτηγού στα διαθέσιμα Slot μας 

• Παρακολούθηση φορτωτικών με αυτόματη ενημέρωση Λογιστικής 
• Παρακολούθηση άφιξης φόρτωσης και αναχώρησης φορτηγού 
• Παρακολούθηση αποθηκευτικών χώρων με ταξινόμηση, σήμανση (Barcode, RFid) και με 

αυτόματη επιβεβαίωση κίνησης από το κύκλωμα Logistics και τα υπόλοιπα κυκλώματα. 
• Διαχείριση ελέγχου ποιότητος κατά την παραλαβή, παράδοση, μετακίνηση 
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• Διαχείριση παρτίδων με πρόταση FIFO κατά την παράδοση 
• Διαχείριση ελαττωματικών ειδών ή ειδών σε προσφορά 
• Δέσμευση ειδών για συγκεκριμένες παραγγελίες, προδιαγραφές 
• Παρακολούθηση φυσικής απογραφής με χρήση σήμανσης ειδών (Φορητός αναγνώστης 

Barcode) 
• Module αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αναζήτησης για ενημέρωση των πελατών μας 

για την πορεία της παραγγελίας τους 
• Παρακολούθηση παρακαταθηκών σε πελάτες και προμηθευτές 

 
 Παραγωγή Lite (Συναρμολόγηση) 

 
• Καταχώρηση παραγωγής τελικών ή ενδιάμεσων προϊόντων 
• Δυνατότητα αυτόματης καταχώρησης αναλώσεων / παραγωγής σε συνδυασμό με το κύκλωμα 

κοστολόγησης 
• Έλεγχος ποιότητας παραγωγής 
• Σήμανση παραγομένων ειδών / παρτίδων (Barcode) 
• Προγραμματισμός παραγωγής 
• Προγραμματισμός ανάλωσης υλικών σε σύνδεση με το κύκλωμα MRP 

 
 C.R.M. (Customer relationship management) 

 
• Πλήρη εικόνα πελάτη με <μία ματιά> 

o Υπόλοιπα  
o Άληκτα αξιόγραφα 
o Αναλυτική κατάσταση εγγραφών λογιστικής & τιμολόγησης 
o Στοιχεία τιμολογίων 
o Ανοικτές παραγγελίες 
o Επισημάνσεις πιστωτικής κατάστασης 
o Τζίροι – Στατιστικά 
o Ειδικές συμφωνίες 
o Επισκέψεις / Επικοινωνία / Παρατηρήσεις για τον πελάτη 

 
 M.R.P. (manufacturing resources planning) 

 
• Forward and reverse planning (Πρόβλεψη διαθεσιμότητας υλικών για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού παραγωγής / πωλήσεων - Forward planning - ή σε συνδυασμό με τις 
πραγματικές παραγγελίες πωλήσεων / αγορών – Reverse Planning - ) 

• Υπολογισμός διαθεσιμότητας και βάσει του χρόνου που απαιτείται για την παράδοση των 
προϊόντων στον πελάτη ή / και του χρόνου που απαιτείται για την παραλαβή των υλικών από 
τη παραγγελία στον προμηθευτή μέχρι την παράδοση τους ( Replenishment time ) 

• Υπολογισμός και βάσει της ποιότητος υλικών στην αποθήκη μας 
• Υπολογισμός και βάσει του χρόνου διατήρησης των υλικών 
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 B2B (Business to Business) 
 

• Ανταλλαγή παραγγελιών και πωλήσεων με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με ενημέρωση όλων 
των εμπλεκομένων για τα στάδια εκτέλεσης τους 

• Ανταλλαγή στατιστικών και καρτελών 
• Ανάπτυξη ειδικού module για αυτόματη καταχώρηση παραγγελιών, παραλαβών, δελτίων 

αποστολής και τιμολογίων από / προς τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (π.χ. η παραγγελία 
αγοράς από τoν Franchisee A θα γίνεται αυτόματα παραγγελία πώλησης στα κεντρικά) 

 
 Διαδικασίες ISO 

 
• Εμπεριέχονται στα κυκλώματα παραγγελιών πώλησης & αγοράς, καθώς και στα Logistics 

 
 Μισθοδοσία 

 
• Μισθοδοσία ωρομίσθιων, ημερομίσθιων και μισθωτών βάσει των κανονισμών υπολογισμού 

εισφορών και κρατήσεων του Ελληνικού κράτους. 
• Έχει δυνατότητα (κατόπιν ειδικής συμφωνίας) να παρακολουθήσει και μισθοδοσίες άλλων 

κρατών. 
• Αυτόματη ενημέρωση Λογιστικής 
• Στατιστικά στοιχεία για προβλέψεις κοστολόγησης 


