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Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
 

 

Το (μ)etrica7v2 R3 είναι ένα πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το 
οποίο απευθύνεται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες οντότητες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα Νοσοκομεία, στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, στα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. 
 
Καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα των οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνικά αγορά – εμπορικές, 
παραγωγικές και παροχής υπηρεσιών – σε όλες τις καθημερινές τους λειτουργίες. 
 
Το (μ)etrica έχει αναπτυχθεί με την τεχνολογική πλατφόρμα *alpha360  - www.alpha360.biz - που 
επιτρέπει την  γρήγορη και αξιόπιστη ανάπτυξη εφαρμογών, με βάση μοντέρνες agile τεχνικές 
προγραμματισμού.  Έτσι μπορεί να προσαρμόζεται και να επεκτείνεται σε σύντομο χρόνο,  
χωρίς να χάνει τίποτε από την εσωτερική του συνοχή. 
 
Εάν έχετε απογοητευτεί από τα διάφορα ERP/CRM που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά,  
επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα για το (μ)etrica -  το κορυφαίο 
ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Ελληνικής αγοράς. 
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Τι περιλαμβάνει το (μ)etrica 
 

 

 
ERP (Εμπορική Διαχείριση) 

• Εμπορεύματα, προϊόντα και αναλώσιμα 

• Συναλλασσόμενοι (πελάτες και προμηθευτές) 

• Πωλήσεις 

• Αγορές 
• Logistics 

• Υποστήριξη Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης 
 

Financials (Οικονομική Διαχείριση) 
• Λογιστική και Προϋπολογισμοί 

• Αξιόγραφα 

• Πάγια 
 

CRM (Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων) 
• Επαφές 

• Ημερολόγια 

• Service 

• Προσφορές 

• Συμβόλαια Συντήρησης 
 

POS (Διαχείριση Λιανικών Πωλήσεων ) 
• Πλήρη υποστήριξη πολλαπλών barcode 

• Σύνδεση με πολλαπλές ταμειακές μηχανές 

• Σύνδεση με ζυγιστικά 

• Υποστήριξη Loyalty cards 
 

B2b και e-Shop (ecommerce) 
• Ενιαίο λογισμικό για την υποστήριξη b2b και b2c – λόγω της τεχνολογίας του λογισμικού, δεν 

προσφέρονται ξεχωριστά modules για b2b και b2c. Φυσικά ο πελάτης μπορεί να επιλέξει να μην 
χρησιμοποιήσει κάποιες από τις δυνατότητες (b2b ή b2c). 

• Αμεση (online) σύνδεση με τα είδη και τις διαθεσιμότητες του ERP 

• Υποστήριξη εξουσιοδοτημένων συνεργατών (b2b) και τελικών καταναλωτών (b2c / eShop) 

• Υποστήριξη πληρωμών με PayPal, Stripe καθώς και με όλες τις πιστωτικές κάρτες 

• Πλήρες Dashboard με στατιστική επισκεπτών, ειδών και  εγκαταλελειμμένων καλαθιών.  

• Υποστήριξη https και static ip 
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Production (Διοίκηση Παραγωγής) 

• Περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές,  τον προγραμματισμό, τον έλεγχο των πόρων και  
την κοστολόγηση της παραγωγής. 

• Υποστηρίζει  mobile τερματικά και βιομηχανικούς υπολογιστές σε όλες τις γραμμές παραγωγής 
 
 

Public Sector (Δημόσιος Τομέας) 
• Κύκλωμα Δαπανών με Προϋπολογισμούς, Αναλήψεις Δαπανών, Χρηματικά Εντάλματα , 

Καταστάσεις σε Επίτροπο και Εξοφλήσεις 

• Κύκλωμα Εσόδων με Προϋπολογισμούς , Χρηματικούς Καταλόγους, Παραστατικά Εσόδων και 
Οίκοθεν Εισπράξεις 

• Αμεση σύνδεση (online) με την Λογιστική 

• Πλήρη υποστήριξη της «Διαφάνειας» και των στατιστικών στοιχείων της Γενικής Διακυβέρνησης 
 

Υπεραστικά ΚΤΕΛ  
• Κύκλωμα Εσόδων και Εξόδων, με κατανομή ανά λεωφορείο 

• Εισαγωγή δεδομένων από τα εκδοτήρια 

• Αυτόματη Κατανομή Λεωφορείων, Οδηγών και Εισπρακτόρων ανά ημερήσιο δρομολόγιο 

• Αυτόματος και νόμιμος υπολογισμός μερίσματος 

• Αυτόματη δημιουργία site για online πρόσβαση στα δεδομένα, για οδηγούς και εισπράκτορες. 
 
       myDATA ( έκδοση 1.06 ) 

• Πλήρη Υποστήριξη Εσόδων της myDATA 

• Πλήρη Υποστήριξη Εξόδων της myDATA 

• Πλήρη Υποστήριξη λογιστικών εγγραφών (17x) της myDATA 
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Η τεχνολογία του (μ)etrica 
 

 

Το (μ)etrica είναι σχεδιασμένο με καινοτόμες agile object oriented τεχνικές, υποστηρίζει μια μεγάλη 
γκάμα πελατών (clients) και υλοποιείται με 2-tier ή 3tier αρχιτεκτονική. 
 
Client Systems 

• Windows 7 SP2 ή νεώτερο [32bit/64bit] 

• Linux 32bit και 64bit 

• Java Clients 

• HTML5 Clients 

• Apple Mac OS 

• Apple iPad 

• Android 5 ή νεώτερο [32bit/64bit] 

• RDP Clients 
 
Server Systems 

• Windows 2008/R2 ή νεώτερο, Linux Servers και IBM AS400 

• JSON and XML API 
 
RDBMS 

• HFSQL, MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle, IBM DB2, IBM AS400 
 
 

Η εφαρμογή ενσωματώνει Spreadsheet, Word Processor και Calendar συμβατά με τα αντίστοιχα 
προϊόντα της MS και της Google με δυνατότητα συγχρονισμού των δεδομένων. 
 
Φυσικά το (μ)etrica είναι απόλυτα ασφαλές και υποστηρίζει το GDPR τόσο σε επίπεδο UI όσο και σε 
επίπεδο RDBMs για όλα τα ευαίσθητα δεδομένα της επιχείρησης καθώς και δυνατότητα χρήσης του 
OpenID[oAuth] για την πρόσβαση στις λειτουργίες της. 
 
Εκδόσεις 

• (μ)etrica7v2 Standard (Αποθήκη, Πωλήσεις, Αγορές και myDATA) - από 1 έως 4 χρήστες 

• (μ)etrica7v2 Professional (Αποθήκη, Πωλήσεις, Αγορές,CRM, Financials και myDATA) - από 1 έως 9 χρήστες 

• (μ)etrica7v2 Enterprise (Αποθήκη, Πωλήσεις, Αγορές,CRM, Financials, Παραγωγή και myDATA) - απεριόριστοι χρήστες 

• (μ)etrica7v2 Public (Ειδικη εφαρμογή για ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) - απεριόριστοι χρήστες 

• (μ)etrica7v2 b2b - απεριόριστοι χρήστες 
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πληροφορίες, information, Informationen, информация, 信息,情報 
 

 

Το (μ)etrica δεν είναι απλά ένα λογισμικό για να τυπώνετε τιμολόγια … 
 
Με το ενσωματωμένο management information system (MIS), σας δίνει κάθε στιγμή σημαντικές 
πληροφορίες για την επιχείρησης σας, με τρόπο απλό και γραφικό. 
 
Εκτός από τις εκατοντάδες πληροφοριακές αναφορές που ενσωματώνει το σύστημα, έχετε την 
δυνατότητα να σχεδιάσετε τις δικές σας αναφορές και να πειραματιστείτε με πολυδιάστατους  
κύβους με ένα κλικ. 
 
Φυσικά όλες οι αναφορές και οι κύβοι μπορούν να εξαχθούν σε αρχεία Excel, Word,  
Open Office και PDF, να εκτυπωθούν ή και να αποσταλούν μέσω email, κατευθείαν από την εφαρμογή. 
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εξωστρέφεια τώρα !!! 
 

 
Το  (μ)etrica είναι σχεδιασμένο για εξωστρεφείς επιχειρήσεις που θέλουν να απευθυνθούν στην 
Ελληνική και στην ευρύτερη παγκόσμια αγορά. 
 
Έτσι είναι χτισμένο από την αρχή με τεχνολογίες unicode, για να μπορεί να υποστηρίξει εκτός από τα 
Ελληνικά (ή τα Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά) και Αραβικά, Ρώσικα, Εβραϊκά και Κινέζικα  

(Standard Chinese华语/華語 Huáyǔ). 

 
Φυσικά υποστηρίζει πλήρως το euro, τα προηγούμενα νομίσματα της ζώνης του euro (δραχμή, μάρκο, 
γαλλικό φράγκο) καθώς επίσης και άλλα νομίσματα όπως για παράδειγμα το δολάριο $, σε όλο το 
φάσμα των λειτουργιών του. 
 
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στα δεδομένα του (μ)etrica, μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε 
σημείο του κόσμου, μέσω του internet. 
 
Χρησιμοποιώντας tablets ή smartphones μπορείτε να έχετε άμεση εικόνα για την επιχείρησης σας, με 
απόλυτη ασφάλεια 128/256 bit encryption και δυνατότητα χρήσης τεχνολογιών ADSL, 3G, 4G, EDGE και 
VPN. 

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα για το (μ)etrica - το κορυφαίο ολοκληρωμένο    

πληροφοριακό σύστημα της Ελληνικής αγοράς. 

 

 

 

 

 

 

* Η τεχνολογία alpha360 χρησιμοποιείται από developers και τμήματα IT στις παρακάτω χώρες: 

Argentina, Australia, Austria, Brazil, Belgium, Ecuador, Finland, France, Germany, Greece, India, Indonesia, Italy, 

Luxemburg, Mauritius, Mexico, Morocco, Netherlands, New Zealand, Philippines, Portugal, Singapore, South Africa, 

Spain, Sweden, Switzerland, United Arab Emirates, United Kingdom (UK), Uruguay & United States of America (USA). 
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