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Ποιες επίκαιρες πρακτικές ψηφιακής ωρίμανσης 
εφαρμόστηκαν αποτελεσματικά στον Όμιλο Entersoft 

Business Finance in Action!

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΚΑΣ

Presenter Notes
Presentation Notes
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Προκλήσεις για τον σύγχρονο CFO

Ο Οικονομικός Διευθυντής βρίσκεται σε 

κομβικό σημείο των αποφάσεων που οδηγούν 

την επιχείρηση στα μελλοντικά της βήματα!

Συνέπειες της 
οικονομικής &
υγειονομικής 

κρίσης

Αυξανόμενη 
πολυπλοκότητα 
& διάδραση στο 
επιχειρηματικό 

περιβάλλον

Ψηφιοποίηση 
των κρατικών 
υποδομών σε 

εξέλιξη
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Οι συνήθεις πονοκέφαλοι ...

ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ή κενά σε διαδικασίες

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΔΑΠΑΝΩΝ
Τακτικός έλεγχος του 

προϋπολογισμού 

δαπανών

ΕΙΚΟΝΑ 

CASH FLOW
Η ανάγκη μιας  

ενημερωμένης εικόνας 

της ταμειακής επάρκειας

ΑΝΑΓΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κατακερματισμένα 

συστήματα, ποικίλες 

πηγές πληροφοριών

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Εκμετάλλευση των 

σύγχρονων διαδικτυακών 

υπηρεσιών
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Κάθε αλλαγή στην 

κατεύθυνση του ψηφιακού 

μετασχηματισμού πρέπει να 

λάβει υπόψη 3 διαστάσεις 

για να πετύχει

Η δρομολόγηση των αλλαγών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ
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Στην Entersoft επικεντρώσαμε στους τομείς

Αυτοματοποιημένης τιμολόγησης

Εντατικού ελέγχου της ρευστότητας

Πλαισίου οργάνωσης των σχέσεων 
με τους πελάτες

…εξοικονομώντας πόρους και αποκτώντας μια ξεκάθαρη 
εικόνα των οικονομικών δεικτών.

Presenter Notes
Presentation Notes
Επιλέξαμε χαρακτηριστικά processes που συνήθως παραμένουν «χειρωνακτικά» γιατί εμπλέκουν πάνω από ένα τμήματα της επιχείρησης. Σε ένα ERP (όπως το ιδιοπαραγόμενο Entersoft Business Suite) οι ευκαιρίες οργάνωσης διαδικασιών και αυτοματοποίησης είναι πολύ πιο εκτεταμένες αλλά και πιο απλό να εφαρμοστούν. 
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Οργάνωση σε επίπεδο ομίλου

Αυτοματοποιημένη 
τιμολόγηση

Εντατικός έλεγχος της 
ρευστότητας

Πλαίσιο οργάνωσης των 
σχέσεων με τους πελάτες

Εφαρμογή ομιλικών διαδικασιών:
και σε επίπεδο Eταιρειών 

και σε διαφορετικά Tμήματα
και σε Business Units

Στόχος: η ορθή ενσωμάτωση 
ενεργειών και η σωστή λήψη 

αποτελεσμάτων ανά εταιρεία αλλά 
και ενδοομιλικά 

Multi Company Multi Division



Software for ambitious enterprisesSoftware for ambitious enterprises

Η μηνιαία τιμολόγηση των συμβάσεων αυτοματοποιείται μέσα από 
ένα σύστημα που:
 εξετάζει τους όρους των συμβάσεων, τις ημερομηνίες και αξίες
 παράγει τα τιμολόγια
 εφαρμόζει διαδικασία έγκρισης
 αποστέλλει τα τιμολόγια ηλεκτρονικά (e-Invoicing μέσω του 

παρόχου Retail@Link) χωρίς να παρεμβληθεί ανθρώπινο χέρι

Automated Invoicing

Συμβάσεις

Τιμολόγηση & Ψηφιακό 
Παραστατικό 

Ηλεκτρονική Αποστολή

Benefit:
εξοικονόμηση 
πολύτιμου χρόνου 
των ανθρώπων του 
Λογιστηρίου μας και 
αποφυγή λαθών

Presenter Notes
Presentation Notes
Η αυτοματοποίηση τιμολόγησης των μηναίων συμβάσεων, βοηθά στην εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου των ανθρώπων του Λογιστηρίου μας και την αποφυγή λαθών.Εξετάζουμε τους όρους των συμβάσεων, τις ημερομηνίες, την αξία, παράγει τα τιμολόγια, εγκρίνονται, αποστέλλονται ηλεκτρονικά (e-Invoicing μέσω του παρόχου Retail@Link) χωρίς να παρεμβληθεί ανθρώπινο χέρι
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Credit Control
Σχεδιάστηκαν κλάσεις πελατών (customer rating με 
ετήσια επαναξιολόγηση βάσει του ιστορικού και της 
συνέπειας πληρωμών), πιστωτικά όρια για κάθε 
κλάση, κανόνες αυτόματης εφαρμογής πιστωτικού 
ελέγχου κατά την παραγγελιοληψία/τιμολόγηση, 
καθώς και εγκριτική διαδικασία υπέρβασης 
πιστωτικών ορίων για ειδικές περιπτώσεις.

Benefit: 
Ελαχιστοποίηση 
επισφαλειών, προστασία 
εταιρείας από πολύμηνα 
υπόλοιπα που χαλάνε και την 
εικόνα μας στις Τράπεζες και 
τους Επενδυτές

Presenter Notes
Presentation Notes
Ο πιστωτικός έλεγχος, βοηθά στην ελαχιστοποίηση επισφαλειών, προστασία εταιρείας από πολύμηνα υπόλοιπα που χαλάνε και την εικόνα μας στις Τράπεζες και τους Επενδυτές.Σχεδιάστηκαν κλάσεις πελατών (customer rating με ετήσια επαναξιολόγηση βάσει του ιστορικού και της συνέπειας πληρωμών), πιστωτικά όρια για κάθε κλάση, κανόνες αυτόματης εφαρμογής πιστωτικού ελέγχου κατά την παραγγελιοληψία/τιμολόγηση, καθώς και εγκριτική διαδικασία υπέρβασης πιστωτικών ορίων για ειδικές περιπτώσεις.�
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ABC Ανάλυση – Κατηγοριοποίηση Πελατών
Ενσωμάτωση μοντέλων ταξινόμησης πελατών κατά κατηγορίες ABC
που βασίζονται στα παρακάτω στοιχεία:

 Κατάταξη βάσει τζίρου
 Κατάταξη με βάση την αποπληρωμή
 Ενημέρωση & σύγκριση μοντέλων ανά τρίμηνο ή και έτος
 Εικόνα μετακίνησης πελατών (π.χ. Πελάτες Α -> Β,  C-> A )

Benefit:
Καλύτερη εικόνα δυναμικής 
πελατών από τα τμήματα 
των πωλήσεων/υπηρεσιών 
και επιπλέον για θέματα 
credit control
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Collection Management

 Μέσος χρόνος καθυστέρησης
 Τήρηση υποσχέσεων
 Κατάσταση αναθέσεων
 Δραστηριότητα ανά εισπράκτορα
 Μέσο ποσό ανά επικοινωνία
 Μέση διάρκεια κλήσεων

Benefit:
Στενή παρακολούθηση διακανονισμών πληρωμής
Πρόνοια αποφυγής καθυστερήσεων
Επαφή - συνεργασία με πελάτες
Προγραμματισμός cash flow
Οργάνωση αναθέσεων στελεχών-πλάνο 
επικοινωνιών
Καταγραφή και άμεση εποπτεία προηγούμενων 
επικοινωνιών με σχόλια/απαντήσεις/αθετήσεις 
πληρωμών, κ.λπ.Pr

oc
es

s F
lo

w Δημιουργία εντολών 
είσπραξης ανεξόφλητων

Ανάθεση στα στελέχη και 
διαχείριση των εντολών 

είσπραξης

Dunning letters

KP
Is 

Presenter Notes
Presentation Notes
Το λογιστήριο εφαρμόζει δομημένη διαδικασία για τις εκκρεμείς πληρωμές και οργανώνει/παρακολουθεί όλες τις επικοινωνίες με τους πελάτες μας.
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Budget Monitoring

Benefits
Πρόληψη υπερβάσεων, 

ενεργοποίηση διαδικασίας 

εγκρίσεων δαπανών, έλεγχος 

εξοδολογίων, αξιολόγηση και 

έλεγχος προμηθειών, κ.ά

Στην Entersoft οι αμοιβές είναι το μεγαλύτερο έξοδο, όπως είναι 
προφανές, οπότε δεν έχει τη μεγαλύτερη αξία ως day-to-day 
παρακολούθηση, αλλά για άλλα businesses, το benefit είναι σημαντικό

Κατάρτιση budget δαπανών ανά τμήμα 
και δραστηριότητα

Έγκαιρη πληροφόρηση για 
υπέρβαση budget
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Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ ΤΟ Υ Μ Ε !
Επικοινωνήστε μαζί μας

info@entersoft.gr

www.entersoft.gr

Athens | Thessaloniki | Sofia | Bucharest | Dubai

+30.211.101.5000
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