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Cloud, WEB, Desktop & Mobile Business 
applications 

ξεκινάτε μια νέα επιχείρηση; 

ένα νέο project; 

Μάθετε σήμερα κιόλας για το db360 και τις ολοκληρωμένες λειτουργίες του. 

Βοηθάει τις καινοτόμες επιχειρήσεις να φέρουν πιο γρήγορα στην αγορά τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Με την χρήση εξελιγμένων τεχνολογιών και 

εργαλείων -  η επιχείρηση σας - θα είναι πάντα ενα βήμα μπροστά από τον 

ανταγωνισμό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκδόσεις Standalone & Client Server για MS Windows, Android & iOS phones & 

tablets, WEB και Cloud SAS. 
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Δυνατότητες και χαρακτηριστικά 

• Υπηρεσίες, προϊόντα και εμπορεύματα με πολλαπλούς αποθηκευτικούς 

χώρους. 

• CRM – με πελάτες, προμηθευτές, προσφορές και πολλαπλά ημερολόγια.  

• Διαχείριση εγγράφων – με full text search, OCR,  και εφαρμογές 

επεξεργασίας κειμένου, φύλλων εργασίας, εικόνων και PDF. 

• Διαχείριση πωλήσεων - με παραγγελίες, ΔΑ, τιμολόγια, πιστωτικά, 

εισπράξεις και αυτόματους μετασχηματισμούς παραγγελιών και ΔΑ.  

• Διαχείριση αγορών - με παραγγελίες, ΔΑ, τιμολόγια, πιστωτικά, πληρωμές 

και αυτόματους μετασχηματισμούς παραγγελιών και ΔΑ. 

• Finance – με Γενική Λογιστική, αξιόγραφα και πάγια. 

• Πλήρη υποστήριξη myDATA. 

• Ενσωματωμένο MIS και Report Writer – με εξαγωγή σε docx, xlsx, PDF και 

αυτόματη αποστολή με email. 

 

Εκδόσεις 

• db360 myDATA – ειδική έκδοση για πωλήσεις myDATA 

• db360 Standard – erp για πωλήσεις και αγορές 

• db360 Professional – erp για πωλήσεις, αγορές και finance 

 

• db360 WEB – ειδική έκδοση WEB για πωλήσεις 

• db360 Mobile – ειδική έκδοση για πωλήσεις σε iOS & Android 

• db360 Replica – εφαρμογή για αυτόματο συγχρονισμό ανάμεσα σε 

αυτόνομες εγκαταστάσεις db360* 

 

 

Επιπλέον χαρακτηριστικά 

Το UI είναι σε Ελληνικά και Αγγλικά, τα παραστατικά εκτυπώνονται σε Ελληνικά και 

Αγγλικά, υποστηρίζει λιανικές OSS σε ΕΕ, υποστηρίζει πολλαπλά νομίσματα και 

ισοτιμίες, στηρίζεται σε πανίσχυρη SQL RDBMs HFSQL (χωρίς περιορισμούς) και 

κρυπτογραφεί και αποθηκεύει τα δεδομένα σας με ασφάλεια (με υποστήριξη 

GDPR). 

Και όλα αυτά – συνοδεύονται - με υπηρεσίες εγκατάστασης, εκπαίδευσης και 

υποστήριξης της computerplus – της κορυφαίας εταιρείας επιχειρηματικού 

λογισμικού στην Δυτική Ελλάδα. 

 


