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English Version 
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Eλληνική Έκδοση 
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Αποκτήστε περισσότερα. 

 
Επικοινωνία, Συναλλασσόμενοι, Επαφές, Έργα, Θέματα, 

Κλήσεις, Αρχεία, Πόροι, Υπενθυμίσεις, Αυτοματισμός 
Γραφείου… 

 
Communication, People, Contacts, Projects, Issues, 

Calls, Files, Resources, Reminders, Office Automation… 
 
είναι μερικές από τις ενότητες της εφαρμογής. 
are some of the app’s modules. 
 
Οι υποχρεώσεις τρέχουν, οι ανάγκες αυξάνονται, οι εφαρμογές 

πολλαπλασιάζονται. 
Εσείς γιατί να πρέπει να γνωρίζετε πολλές εφαρμογές; 
Why do you have to know more that one app ? 
 
Μία είναι αρκετή. Αρκεί να τα έχει όλα. 
One app is enough. 
As long as it does all that you want. 

72All 
από όπου κι αν βρίσκεσαι. 
wherever you are. 



 

econnect2All  +plus                                                                                Page 6 

 
 

 
 

72All 
 

 
 
 

 



 

econnect2All  +plus                                                                                Page 7 

 
 

72All 
 

H εφαρμογή econnect7 2All +plus είναι μια νέα ηλεκτρονική 
εμπειρία από μία εταιρεία που προτείνει λύσεις. Τώρα με μία εφαρμογή 

έχεις ένα διαχειριστικό περιβάλλον  
και μια σουίτα υπηρεσιών και εφαρμογών, εύκολα και γρήγορα. 

 

Το μόνο απαραίτητο 
εικονίδιο στην επιφάνεια 

εργασίας σας είναι το 
econnect7 2All +plus  

 
Μέσα στην εφαρμογή υπάρχουν ενότητες για κάθε ανάγκη. Επιπλέον, υπάρχει και 
η δυνατότητα αναζήτησης συγκεκριμένης επιλογής μιας ενότητας π.χ. ‘C.R.M. -> 

Υπενθυμίσεις’  με τον τρόπο αναζήτησης / Search της γνωστής εφαρμογής Google. 
 

 
D i f f e r e n t  V i e w s 
D i f f e r e n t  N e e d s 

 
s t i l l 

One Solution 

econnect7 2All +plus 
   One company 

          softexperia 
 

One App, One Icon, one Suite, one Service 
+ desktop search utilities 

All – in - one  

 
 

by  
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Με λίγα λόγια 
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Basic Elements 
Βασικά Στοιχεία 

 
 

 
 

 
 
 

Με την σουίτα εφαρμογών  

e c o n n e c t 7  2All 
σας δίνουμε  

την δυνατότητα  
να διαχειρίζεστε εύκολα & γρήγορα  
ότι έχει να κάνει με την εργασία σας 

  
Ετσι αφιερώνετε περισσότερο χρόνο  

στα ουσιώδη  
και βελτιώνετε 

τα αποτελέσματα σας  
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                           Menu ‘Tags’ 
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View ‘Desktop 2’ / Προβ. ‘Επιλ. Επιφάνειας Εργασίας 2’ 
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  think eco-nomically 
  σκέψου eco-νομικά 

 
  think eco-logically 
  σκέψου eco-λογικά 

 

think  econnect2All 
 

thinking never ends… 
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Αν ψάχνετε την ευκαιρία να ικανοποιήσετε τις 

ανάγκες σας χωρίς συμβιβασμούς, 
 

Μιλήστε μας 
 

D o  n o t  c o m p r o m i s e 
 

Talk to us 
 

W e c o n n e c t U 2 A l l 
 

e-mail : stellakl@hol.gr 
e-mail 2 : softexperia@gmail.com 
e-mail 3 : info@softexperia.com 

 
Tel : 0030 2610 332630 

Mobile : 0030 6945 849400 
Fax : 0030 2610 342878 

 
 
 

by  
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72All 
 
Τι μπορείτε να κάνετε ενδεικτικά με την εφαρμογή econnect7 2All +plus; 
What can you do with it (partial reference)? 
 

- Να έχετε μια πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ακινήτων – Real Estate 
(π.χ. πλήρη στοιχεία ακινήτου, εντολές διάθεσης, εντολές αγοράς 
κ.τ.λ.)  // Real Estate Manager (i.e. see property’s details with 
photos, command to buy, command to sell, immediate match 
making e.t.c)  

- Να δείτε τα περιεχόμενα του Υπολογιστή σας // See the contents of 
“My Computer’  

- Να δείτε τα περιεχόμενα του καταλόγου ‘Τα έγγραφα μου’ // See the 
contents of “My Documents” 

- Να έχετε τα Αγαπημένα και τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στις 
σχετικές ιστοσελίδες εύκολα μπροστά σας.  // See your favourite 
websites with usernames and passwords   

- Να έχετε μια ευρεία επιλογή προεπιλεγμένων ιστοσελίδων (Links / 
Σύνδεσμοι) για άμεση πρόσβαση σ’ αυτές. // See your Categorized 
Predefined web links for immediate access 

- Να έχετε μια ευρεία επιλογή προεπιλεγμένων λογαριασμών ή/και 
υπηρεσιών e-mail  (web e-mail) για άμεση πρόσβαση σ’ αυτές. // 
See your Categorized Predefined e-mail links for immediate access 

- Να έχετε προσωπικό τηλεφ. Κατάλογο // Have a Personal Telephone 
List 

- Να έχετε γενικό τηλεφ. Κατάλογο // Have a General Telephone List 
- Να ενσωματώνετε εύκολα δεδομένα αρχείων excel στην βάση που 

στην συνέχεια επεξεργάζονται και επανεξάγονται σε διάφορες 
μορφές π.χ. εκτύπωση, excel, pdf κ.α. // Do Excel Importing, 
Processing, Reporting, Exporting to different formats like word, 
excel, pdf, snapshot e.t.c.  

- Να διαχειρίζεστε τους πόρους της επιχείρησης σας (Ανθρώπινους και 
Πάγια Στοιχεία). Ποιος έχει τι, από πότε, πότε είναι η επόμενη 
συνάντηση κ.α.  // Check how Human and/or Material Resources 
are being used 

- Να διαχειρίζεστε επαφές συναλλασσόμενων (πρόσωπα) μέσα σε μία 
επιχείρηση πελάτη // View Clients and Persons 
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- Να έχετε πλήρη την πληροφορία σχετικά με το καθημερινό 
πρόγραμμα των υφιστάμενων σας (Ημερολόγιο) // Check your 
stuff’s schedule and progress 

- Εφόσον έχετε δικαιώματα Admin, να συγχρονίζετε επιλεκτικά το 
πρόγραμμα του δικού σας ημερολογίου ή οποιουδήποτε άλλου 
χρήστη με το MS Outlook. // Sync with MS Outlook Calendar  

- Να υλοποιείτε διαδικασίες συγχώνευσης εγγράφων με το MS Office 
// Merge data with MS Office 

- Να συντηρείτε ένα σύστημα αρχειοθέτησης και διαχείρισης 
εγγράφων // Organize your files. Find it without caring where it is 
saved ! 

- Να οργανώνετε την ομάδα πωλήσεων // Organize your Sales Team. 
Set Issues and Reminders 
-  Να διαχειρίζεστε Εργα, Φάσεις Εργων, Θέματα, Υπενθυμίσεις 
Ενέργειες. // Manage Projects, Projects’ Phases, Issues, Reminders, 
Actions 
-  Λίστα πραγμάτων που πρέπει να κάνω με πεδίο ‘Ανάθεση σε’. // To-
Do List with field ‘Assigned To’ 
- Να διαχειρίζεστε Φωτογραφίες και τις σχετικές εγγραφές. // 
Organize photo and additional info 
- Να οργανώνετε τις εισπράξεις και τις πληρωμές  // Create and check 
future revenues and payments + balances  
- Να στέλνετε εύκολα e-mail με στοιχεία από τις ενότητες Ημερολόγιο, 
Σημειώσεις κ.α.  που μεταφέρονται αυτόματα με το πάτημα ενός 
πλήκτρου  // Send e-mail from subsystems like Notes with all details of 
the chosen record. 
 
- Χρήση πολλών διαφορετικών επιφανειών εργασίας // Use of one 

suite with many different desktops to select (Windows XP, Windows 
7 or 8, Android, iPhone, Dashboard, treemenu) 

 
- Πλήρης συμβατότητα με MS Office // Have Full compatibility with 

MS Office (Word, Excel, Outlook) 
 

- Σύνδεση με κινητά τηλέφωνα // Stay connected – Send SMS or 
MMS  
Link and synchronize with  
Nokia PC Suite (Symbian Smartphones),  
Windows Active Sync (Windows Mobile Smartphones),  
My Phone Explorer (Sony Ericsson and Android Smartphones) 

  
- Σύνδεση (shortcut) με οποιαδήποτε εφαρμογή άλλου κατασκευαστή 

// Shortcut to any 3rd party application requested 
 

- Have it on your desktop, laptop, external drive or usb stick 
 

- Οριζόμενα δικαιώματα πρόσβασης χρήστη // Have access and user 
rights  

 
 

REASONS TO SELECT IT 
SIMPLE, FAST, PORTABLE, MULTI-VIEW, NO-EXPERTISE NEEDED 
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Σας αποστέλλουμε ενημέρωση σχετικά με το τι είναι η συγκεκριμένη εφαρμογή 
και πως αυτή μπορεί να σας βοηθήσει στις καθημερινές εργασίες σας. 

 
 

 
 
 
Επικοινωνία, Συναλλασσόμενοι, Επαφές, Έργα, Θέματα, 

Κλήσεις, Αρχεία, Πόροι, Υπενθυμίσεις, Αυτοματισμός 
Γραφείου… 
 

Communication, People, Contacts, Projects, Issues, 
Calls, Files, Resources, Reminders, Office Automation… 
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CRM, Office Automation, Personal Organization, 
Internet, Video, Photography, SMS, Music, Games, Social 
Networks, Backup, + Windows System Tools… 
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CRM, Office Automation, Personal Organization, Internet, 
Video, Photography, SMS, Music, Games, Social Networks, 

Backup, + Windows System Tools… 
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Παρουσίαση  
Επιλεγμένων 

ενοτήτων εφαρμογής 
e c o n n e c t 7 2 A l l  +plus 

 
 

Real Estate 
Search Criteria – Κριτήρια Αναζήτησης 

Εντολή Ανάθεσης 
-------------- 

Επιφάνεια Εργασίας – Desktop ‘Metro Windows 8’ 
Επιφάνεια Εργασίας – Desktop ‘Windows’ 
Επιφάνεια Εργασίας – Desktop ‘Android’ 
Επιφάνεια Εργασίας – Desktop ‘iPhone’ 

Σημειώσεις – Notes 
To-Do List  -  Λίστα πραγμάτων που πρέπει να κάνω 

Αγαπημένα - Favourites 
Ετικετογράφος  / Labeling  –  Πελάτες / Clients 

C.R.M.  
Διαχείριση Έργου – Projects 

Πόροι - Resources 
Pivot Analysis 

 
 

              
econnect7 2All  +plus 
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Apps / Εφαρμογές -> Categories / Κατηγορίες -> Real Estate 
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Real Estate – Search Criteria – Κριτήρια Αναζήτησης 
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Real Estate – Εντολή Ανάθεσης 
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Επιφάνεια Εργασίας – Desktop ‘Metro Windows 8’ 
 
Η διαχείριση εφαρμογών μέσω της επιφάνειας εργασίας Metro Windows 8 είναι εύκολη  και συμβαδίζει με τον τρόπο λειτουργίας των κινητών 
τηλεφώνων με λειτουργικό Windows  7 καθώς και με το νέο λειτουργικό Windows 8 για ταμπλέτες (tablet pc’s) και υπολογιστές. 
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Επιφάνεια Εργασίας Windows 
Μενού Επιλογών – Icons | Εικονίδια 

 
Η διαχείριση εφαρμογών μέσω του Mενού Επιλογών – Icons | Εικονίδια είναι παιχνίδι γιατί ο συνδυασμός εικονιδίων και τίτλων διευκολύνει 
στις καθημερινές εργασίες.  
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα στο πεδίο ‘Οι εφαρμογές μου’ να γίνει αναζήτηση συγκεκριμένων εφαρμογών που ο χρήστης επιθυμεί χωρίς να 
χάνει χρόνο.  
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Επιφάνεια Εργασίας Windows 
Μενού Επιλ. 1 | Εικονίδια 
 
Η διαχείριση εφαρμογών μέσω του Mενού Επιλ. 1 είναι παιχνίδι γιατί ο συνδυασμός εικονιδίων και 
τίτλων διευκολύνει στις καθημερινές εργασίες.  
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προσθαφαίρεσης εικονιδίων στην αρχική 
εγκατάσταση/παραμετροποίηση έτσι ώστε ο χρήστης να χρησιμοποιεί αυτά που επιθυμεί χωρίς να 
χάνει χρόνο. 
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Επιφάνεια Εργασίας Android 
Μενού Επιλογών – Android 
Android  Simulation UI 
 
Η διαχείριση εφαρμογών μέσω του Anroid Simulation UI είναι κάτι που έχει κερδίσει πολλούς 
υποστηρικτές για προσομοιάζει το περιβάλλον των κινητών τηλεφώνων Android.  
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Επιφάνεια Εργασίας iPhone 
Μενού Επιλογών – iPhone 
iPhone  Simulation UI 
 
Η διαχείριση εφαρμογών μέσω του iPhone Simulation UI είναι κάτι που έχει κερδίσει πολλούς 
υποστηρικτές για προσομοιάζει το περιβάλλον των κινητών τηλεφώνων iPhone και είναι εύκολο 
στην χρήση.  
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Σημειώσεις 
 
Η αναζήτηση σημειώσεων είναι παιχνίδι γιατί λειτουργεί όπως η μηχανή αναζήτησης της Google. 
Κάθε χρήστης έχει πρόσβαση στις δικές του σημειώσεις τις οποίες και μόνο αυτός μπορεί να βλέπει 
και να επεξεργάζεται.  
 
Προβολή/Επεξεργασία 
Εισάγετε μέρους κειμένου π.χ. ‘τράπεζα’ στο πεδίο ‘Εισάγετε Σ χ ό λ ι α για αναζήτηση’ και γίνεται 
αναζήτηση αυτού  - οπουδήποτε και αν αυτό βρίσκεται - στο συγκεκριμένο πεδίο ‘Αναλυτικά  Σ χ ό 
λ ι α  σημείωσης’. Είτε στην αρχή, είτε στην μέση, είτε στο τέλος των σχετικών εγγραφών. 
Μπορείτε επίσης να αποστείλετε απευθείας το αποτέλεσμα της αναζήτησης σας  σε παραλήπτη 
αλληλογραφίας e-mail με MS Outlook. Πατώντας ‘Αποστολή σημείωσης σε email’ ανοίγει  
αυτόματα η εφαρμογή MS Outlook, μεταφέρεται αυτόματα το αποτέλεσμα της αναζήτησης σας 
σαν κείμενο του μηνύματος και το μόνο που κάνετε είναι να συμπληρώνεται το email  του 
παραλήπτη.  
 

 
 
 
-- 
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Το-Do List   -    Λίστα πραγμάτων που πρέπει να κάνω 
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-- 
 
Αγαπημένα 
 
Η ενότητα ‘Αγαπημένα’ λειτουργεί όπως και τα Αγαπημένα του Internet Explorer. Μόνο που εδώ υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες. Κάθε 
χρήστης έχει πρόσβαση στα δικά του ‘Αγαπημένα’ τα οποία και μόνο αυτός μπορεί να βλέπει και να επεξεργάζεται. Εχει την δυνατότητα να 
καταχωρεί για κάθε ιστοσελίδα username και password προκειμένου να μην ανατρέχει σε διάφορες άλλες θέσεις ή σημεία προς ανεύρεση και 
χρήση αυτών.  
 
Προβολή/Επεξεργασία 
Εισάγετε μέρους κειμένου π.χ. ‘plaisio’ στο πεδίο ‘Εισάγετε  Ονομα Ιστοσελίδας για αναζήτηση στα Αγαπημένα’ και γίνεται αναζήτηση αυτού - 
οπουδήποτε και αν αυτό βρίσκεται στο συγκεκριμένο πεδίο ‘Ονομα Ιστοσελίδας’. Είτε στην αρχή, είτε στην μέση, είτε στο τέλος των σχετικών 
εγγραφών. Μπορείτε επίσης να δείτε τα ‘Αγαπημένα’ κατά ενότητες. Π.χ.  μόνο ‘Τράπεζες’   
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Ετικετογράφος 

 
 
Η ενότητα  < Ετικετογράφος – ‘Ε τ ι κ έ τ ε ς’ Πελατών (Clients) > βοηθά στην οργάνωση γραφείου. Κάθε χρήστης έχει πρόσβαση στις δικές 
του εγγραφές τις οποίες και μόνο αυτός μπορεί να βλέπει και να επεξεργάζεται. Εχει την δυνατότητα να καταχωρεί στοιχεία πελατών 
προκειμένου να μην ανατρέχει σε διάφορες άλλες θέσεις ή σημεία προς ανεύρεση και χρήση αυτών.  
 
Προβολή/Επεξεργασία 
Εισάγετε  στοιχεία πελάτη, κάνετε click σε ‘Επιλογή Εκτύπωσης’, πατήστε ‘Επιλ. Ολων, Προεπισκ.’ Και βλέπετε σε προεπισκόπηση τις 
σχετικές ετικέτες.   
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Ετικετογράφος – Προεπισκόπηση Επιλογής Εκτύπωσης 
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 Ετικετογράφος 
Αρχειοθέτηση 

 
 
 

Η ενότητα ‘< Ετικετογράφος - Αρχειοθέτηση >‘ βοηθά και αυτός στην 
οργάνωση γραφείου. Κάθε χρήστης έχει πρόσβαση στις δικές του εγγραφές τις 

οποίες και μόνο αυτός μπορεί να βλέπει και να επεξεργάζεται. Έχει την 
δυνατότητα να καταχωρεί οποιοδήποτε κείμενο (συνδυασμό λέξεων και 

αριθμών) σε συγκεκριμένα πεδία προκειμένου να δημιουργήσει είτε 
επαγγελματικές κάρτες είτε ετικέτες εμπορευμάτων είτε ετικέτες 

αρχειοθέτησης. 

ευκολία & ευχρηστία   
 

Προβολή/Επεξεργασία 
Εισάγετε  δεδομένα σε επιλεγμένα πεδία, κάνετε click σε ‘Επιλογή 

Εκτύπωσης’ για να ορίσετε ποιες από τις εγγραφές θέλετε να εκτυπωθούν, 
πατήστε ‘Επιλ. Ολων, Προεπισκ.’ και βλέπετε σε προεπισκόπηση τις σχετικές 

ετικέτες ή/και επαγγελματικές κάρτες. 
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Ετικετογράφος – Αρχειοθέτηση 
 
Φόρμα Δεδομένων 
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Ετικετογράφος – Αρχειοθέτηση 
 
Προεπισκόπηση Δεδομένων – Παράδειγμα : Ετικέτες Εμπορευμάτων  &  Επαγγελματικές Κάρτες  
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C.R.M. 
 
H εφαρμογή econnect2All ενσωματώνει ένα σύγχρονο εξελιγμένο και ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Πελατών (C.R.M.) που 
σκοπό έχει να υποστηρίξει τις διαδικασίες πωλήσεων, Τεχνικής Εξυπηρέτησης, Marketing και τον προγραμματισμό μελλοντικών 
εισπράξεων και πληρωμών της επιχείρησης σας. 
Απευθύνεται σ’ όλους τους ανθρώπους ή τα στελέχη που θέλουν μια οικονομική και πλήρη πρόταση η οποία και θα καλύψει τις 
αυξανόμενες ανάγκες τους. 
Βασικό χαρακτηριστικά αυτής της πρότασης αποτελούν ο μικρός χρόνος εγκατάστασης και το χαμηλό κόστος υλοποίησης. Τέλος, δεν 
απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις χειρισμού από τους χρήστες.  
 
Πλήρη στοιχεία πελατών με διευθύνσεις, τηλέφωνα, επαφές, παρατηρήσεις. 
Πλήρη στοιχεία προμηθευτών με διευθύνσεις, τηλέφωνα, επαφές, παρατηρήσεις. 
Πλήρη στοιχεία προσφορών υλικών προμηθευτών με ημερομηνία, ποσότητες, τιμές κ.α. 
Πλήρη στοιχεία συνεργατών με διευθύνσεις, τηλέφωνα, παρατηρήσεις. 
Πλήρη στοιχεία προϊσταμένων συνεργατών με διευθύνσεις, τηλέφωνα, παρατηρήσεις. 
Πλήρη στοιχεία συνεργείων με διευθύνσεις, τηλέφωνα, παρατηρήσεις. 
Πλήρη στοιχεία προσφορών συνεργείων με ημερομηνία, ποσότητες, τιμές κ.α. 
 
 
Ανάθεση εργασιών 
Πλήρη στοιχεία θεμάτων ανά Χρήστη είτε αυτοί είναι Υπάλληλοι είτε είναι Συνεργάτες (Καταχώρηση ή/και Δημιουργία ή/και Ανάθεση) 
Πλήρη στοιχεία Υπενθυμίσεων ανά Χρήστη είτε αυτοί είναι Υπάλληλοι είτε είναι Συνεργάτες (Καταχώρηση ή/και Δημιουργία ή/και 
Ανάθεση) 
 
Πλήρη στοιχεία Μελλοντικών Εγχρήματων Συναλλαγών είτε αυτοί είναι Πελάτες είτε είναι Προμηθευτές (Καταχώρηση ή/και Δημιουργία 
ή/και Ανάθεση) 
 
Εισερχόμενες Κλήσεις 
Πλήρη στοιχεία Εισερχόμενων Κλήσεων είτε αυτοί είναι Υπάλληλοι είτε είναι Συνεργάτες (Καταχώρηση ή/και Δημιουργία ή/και Ανάθεση). 
Παρακολούθηση ενεργειών διεκπεραίωσης τηλεφ. αιτημάτων και επιλεκτική πρόσβαση στο ιστορικό, με κριτήριο τα στοιχεία του 
χρήστη (Υπάλληλοι και Συνεργάτες) και τις κλήσεις που τον αφορούν αποκλειστικά. 
 
Ημερολόγιο. Όλα τα ραντεβού ανά ημέρα, εβδομάδα και μήνα. Επίσης ημερολόγιο όλων των υπαλλήλων και συνεργατών.  
Συγχρονισμός με MS Outlook.
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Διαχείριση Εργου 
H εφαρμογή econnect2All ενσωματώνει ένα σύγχρονο εξελιγμένο και ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Projects / Εργων που σκοπό έχει να 
υποστηρίξει τις διαδικασίες Υλοποίησης και Τεχνικής Εξυπηρέτησης της επιχείρησης σας. 
 
 
Projects / Εργα 
Φάσεις Εργων 
Θέματα Εργων 
Ενέργειες Εργων 
 
Για κάθε ένα από τα παραπάνω υπάρχουν πληροφορίες όπως  
Τίτλος, Ημερ. Δημιουργίας, Ημερ. Εναρξης, Ημερ. Παράδοσης, Εκτιμώμενο Κόστος, Τελικό Κόστος, Υπεύθυνος Εργου (Υπάλλ.), 
Υπεύθυνος Εργου (Συνεργ.), Αριθμός Ανάθεσης Εργου κ.α. 
 
Η διαχείριση Εργου είναι συνδεδεμένη και με τις υπενθυμίσεις προκειμένου να διευκολύνεται η διεκπεραίωση του και να αποφεύγονται 
καθυστερήσεις. 
 
 

Στην επόμενη σελίδα βλέπετε παράδειγμα φόρμας ‘Διαχείρισης Έργου’ και πιο συγκεκριμένα την φόρμα προβολής/επεξεργασίας των 
υφιστάμενων έργων. 
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Projects | Εργα 
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Διαχείριση Πόρων 

Στην επόμενη σελίδα βλέπετε παράδειγμα φόρμας και προεπισκόπησης προγράμματος διαχείρισης Software Development. 

Μπορεί να παραμετροποιηθεί εύκολα για δικηγόρους, ασφαλιστές, διαφημιστές και αθλητικά σωματεία. 

Βλέπετε κάποιες συντομεύσεις όπως basket, tennis κλπ επειδή η συγκεκριμένη υλοποίηση έχει παραμετροποιηθεί και για διαχείριση αθλητικών 
εγκαταστάσεων/πόρων. 

Βασικά στοιχεία εγγραφής :  

Resource / Πόρος   : Samsung Model 1 (Testing)   Date / Ημερομηνία   : 20/6/2012 

Start time / Ωρα έναρξης : 11:59 πμ     Επων. Συναλλασ.  : Επωνυμία πελάτη 25 

End time / Ωρα λήξης : 13:00 μμ     Proc / Διαδικασία  : 

Case / Υπόθεση  :      Βασική Χρέωση  :  

 

Εννοείται ότι υπάρχουν επιπλέον πληροφοριακά πεδία. 

Τα δεδομένα μεταφέρονται εύκολα σε 'Ημερολόγιο' MS Outlook και κατ' επέκταση σε οποιοδήποτε έξυπνο κινητό. 
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Προβολή φόρμας ‘Πόροι’ 
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Προβολή εκτύπωσης ‘Πόροι’ 
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                           Pivot Analysis 

Δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων εφαρμογής με Pivot View (εμφάνιση Pivot). 
Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε εσείς να διαλέγετε τα προεπιλεγμένα κριτήρια και ανάλογα να βλέπετε τα αποτελέσματα. 
 
Επιπλέον 
η πηγή δεδομένων μπορεί να είναι και ένα οποιοδήποτε αρχείο excel. 
Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε εσείς να διαλέγετε τα προεπιλεγμένα κριτήρια και ανάλογα να βλέπετε τα αποτελέσματα. Επίσης δεν ανησυχείτε για 
κατά λάθος αλλαγή δεδομένων του excel μιας και το αρχείο χρησιμοποιείται απλά για την άντληση των στοιχείων χωρίς να υπάρχει φόβος 
αλλαγής ή σβησίματος σημαντικών πεδίων. 
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                           Yπολογισμός χρόνου μεταξύ δύο ημερομηνιών 
 
 
Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε εσείς να εισάγετε τις δύο ημερομηνίες, να γίνεται αυτόματα υπολογισμός του ενδιάμεσου χρόνου και να βλέπετε 
άμεσα τα αποτελέσματα. 
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         econnect2All +plus 
 
Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήματος (front-end) 
 
Ανάλυση Οθόνης : 1280 X 800 
Ελάχιστες Διαστάσεις Οθόνης : 15,6” 
Ποιότητα Χρώματος : Πολύ Υψηλή (32bit) 
Επεξεργαστής : Intel Celeron 2.4 ή ανώτερο 
Ελάχιστη Μνήμη RAM : 512MB 
Κάρτα γραφικών : Ενσωματωμένη 
 
Απαιτήσεις εφαρμογής (front-end) 
 
MS Windows XP Professional, Vista, 7. 
Απαραίτητη προεγκατεστημένη εφαρμογή : MS Access 2000 ή νεότερη (σταθερή ή φορητή), run-time or full. 
Αρχείο εφαρμογής : *.exe ή/και *.mdb 
 
Η εφαρμογή μπορεί να τρέχει και από εξωτερικό σκληρό δίσκο ή και flash disk 4gb εφόσον υπάρχει σταθερή ή/και portable MS Access 2003 σε 
περιβάλλον Windows XP Professional. 
 
Γλώσσα προγραμματισμού : Visual Basic 
Συνεργαζόμενα προγράμματα : MS Office 2003, 2007, 2010 (Outlook, Word & Excel), Nokia PC Suite, HTC Sync, Windows Phone Sync 
Applications. 
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Βάση δεδομένων (back-end) 
RDBMS : MSSQL, MySQL, Access 
 
 
Server (Ελάχιστες Προδιαγραφές) 
Pentium IV, 1GB RAM, 20GB HD 
 
Client (Ελάχιστες Προδιαγραφές) 
Celeron, 512RAM, 20GB HD 
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Βασικοί τομείς δραστηριότητας της εταιρείας είναι  η ανάπτυξη προσαρμοσμένων ενοτήτων (customized modules) όπως : 
 
Basic CRM      – Διαχείριση Σχέσεων Πελατολογίου (Βασική) 
Analytical CRM     – Διαχείριση Σχέσεων Πελατολογίου (Αναλυτική) 
Computer Outgoing Telephony Integration  – Εξερχόμενες Τηλεφωνικές Κλήσεις μέσω Η/Υ 
Internet Tools      – Εργαλεία Internet 
Project Analysis     – Ανάλυση Έργου 
File Management     – Διαχείριση Αρχείων 
Office Automation     – Αυτοματισμός Γραφείου 
Advanced Reporting     – Προχωρημένες Εκτυπώσεις 
Mobile Programming     – Προγραμματισμός Κινητών Τηλεφώνων 
Budgeting Tools     –  Εργαλεία Προϋπολογισμού 
Product Costing     – Κοστολόγηση Προϊόντων 
 
 

Επικοινωνία 
 

Contact Us 
 

e-mail : stellakl@hol.gr 
email 2 : softexperia@gmail.com 
email 3 : info@softexperia.com 

 
Tel : 0030 2610 332630 

Mobile : 0030 6945 849400 
Fax : 0030 2610 342878 

 

by  


