
ΑΥΤΟΜΑΤΗ αποστολή  των  στοιχείων πώλησης ΦΠΠ χωρίς την ανάγκη εκ νέου καταχώρησης του 
παραστατικού! Με ένα κλικ, ενημερώνεται άμεσα η Ημερ.Υποβολής!

Πλήρης Παρακολούθηση των Αγροτεμαχίων, Καλλιεργειών αλλά και των ΦΠΠ που έχετε πουλήσει σε 
κάθε παραγωγό ή αγρότη/αγροτεμάχιο!

Έτοιμοι Πίνακες με όλα τα Γεωπονικά Στοιχεία (Περιφέρειες, Δήμοι, Καλλιέργειες, Αίτια) με δυνατότητα 
προκαθορισμού επιλογών!

Εξαιρετικά Εύχρηστη Τιμολόγηση με άμεση Προβολή των 4 τελευταίων Παραστατικών του ίδιου 
παραγωγού για αυτόματη επιλογή των Γεωπονικών Στοιχείων!

Έτοιμο αρχείο με ταξινομημένα όλα τα εγκεκριμένα ΦΠΠ της ελληνικής αγοράς για άμεση & γρήγορη 
αναζήτηση με κάθε δυνατό κριτήριο! 

On-line ενημέρωση του καταλόγου ΦΠΠ με νέες κυκλοφορίες & αποσύρσεις  εξασφαλίζεται με την 
online σύνδεση της Εφαρμογής στο Υπ.Α.Α.Τ! Απλά  με κλικ!

Και όλα τα παραπάνω μέσα από μία 

εύχρηστη Οθόνη Reception με κάθε 

δυνατή Παραμετροποίηση!

Οφέλη Pegasus Γεωπόνος ERP:  

Pegasus Γεωπόνος
ERP       Start Up

Η μοναδική Εφαρμογή Μηχανογράφησης αποκλειστικά για ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ! Εμπορική 
Διαχείριση & Αυτόματη Αποστολή των στοιχείων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 
απευθείας στο site του ΥπΑΑΤ!

Νόμος  4036/2012 Ηλεκτρονική Καταγραφή Λιανικής Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων - 
Αποφύγετε Πρόστιμο ύψους έως  5.000€ , Κερδίστε μία Υγιή Επιχείρηση!

Το Pegasus Γεωπόνος ERP αποτελεί την επιτομή στο Εξειδικευμένο Λογισμικό καθώς 
απευθύνεται στο σύγχρονο επαγγελματία γεωπόνο. Σκοπός της Εφαρμογής Μηχανογράφησης 
είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση της Εμπορικής Διαχείρισης του καταστήματος καθώς και η 

διενέργεια των αυτοματοποιημένων διαδικασιών για τη πώληση ΦΠΠ. 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Αναλυτικό εμπορικό κύκλωμα (πελάτες, προμηθευτές, αποθήκη, πωλήσεις, αγορές)

Τηλ.: 210 74 89 589 
Fax.: 210 77 00 839

Email: info@tesae.com 
w w w . t e s a e . g r

TEΣAE ATE 
Χλόης 26 Ζωγράφου 15772 Αθήνα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ

• Πλήρες κύκλωμα παραστατικών - Μετασχηματισμός, Αντιγραφή παραστατικών.

• Πολλαπλές δυνατότητες στην τιμολόγηση και στους τρόπους πληρωμής.

ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

• Αναλυτική καταχώρηση και διαχείριση των πελατών σας (Τιμολογική,
Παραστατικά, Οικονομική Κίνηση, Υποκαταστήματα, Στόχοι, Τζίρος,
Πιστωτικό Όριο).

• Αναλυτική καταχώρηση και διαχείριση των προμηθευτών σας (Τιμολογική,
Παραστατικά, Οικονομική Κίνηση, Υποκαταστήματα).

• Δυνατότητα καθορισμού ειδικών τιμοκαταλόγων πελατών / προμηθευτών ανά
είδος ή ομάδα ειδών (ειδικές εκπτώσεις).

ΑΠΟΘΗΚΕΣ

• Απεριόριστοι Αποθηκευτικοί Χώροι.

• Πλήρης ομαδοποίηση των ειδών σας (ομάδες, υποομάδες, οικογένειες).

• Έλεγχος υπόλοιπης ποσότητας ειδών (μέγιστο - ελάχιστο).

• Αναλυτική Τιμολογική Πολιτική Είδους, Ειδικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά ανά προϊόν.

• Δυνατότητα Μαζικών αλλαγών τιμών ανά προϊόντα.

• Δυνατότητα Εκτύπωσης Ετικετών με barcodes σε οποιαδήποτε μορφή επιθυμείτε.

• Εύκολη διαδικασία απογραφής.

ΟΘΟΝΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

• Οθόνη Εντατικής Λιανικής με προγραμματιζόμενα πλήκτρα σύμφωνα με
τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης – Υποστήριξη Οθόνης Αφής.

• Αυτόματη επικοινωνία με εκτυπωτές, barcode scanner, ζυγιστικά.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

• Πληθώρα αναφορών και εκτυπωτικών καταστάσεων, διαγραμματική απεικόνιση.

• Οικονομική Εικόνα Επιχείρησης.
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