
Λεωφόρος ∆ημοκρατίας 26
154 51, Νέο Ψυχικό, Ελλάδα

sales@orbit.gr
www.orbit.gr

+30 210 67 55 406

ΖΗΤΗΣΤΕ ON-LINE ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ειδικό για Μηχανικούς!

Χρήση από παντού!

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ : ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ : ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ  
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙO ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ΥΛΙΚΑ : ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ : ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ : ΤΑΜΕΙΟ : ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ : ΕΣΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΕΡΓΩΝ

Κουραστήκατε από λογιστικά προγράμματα, ατελείωτα φύλλα 
εργασίας ή δύσχρηστα “εξειδικευμένα” λογισμικά που έχετε 
αγοράσει στο παρελθόν; O Εργολογισμός είναι εδώ για να 
δώσει τέλος στις πολλαπλές καταχωρήσεις, την προβληματική 
απεικόνιση των Οικονομικών σας, και να σας δώσει πλήρη 
εικόνα της κατάστασης της εταιρίας και των έργων σας!

Μόνο για εσάς και τους συνεργάτες σας. Με δυνατότητα 
εγκατάστασης σε H/Y, USB Stick ή και στο Cloud, ο 
Εργολογισμός, βρίσκεται με ασφάλεια πάντα μαζί σας 
ενημερώνοντας για τις καθημερινές εργασίες, τη σχέση με 
πελάτες, προμηθευτές, συνεργεία, εργαζόμενους κ.α.

Στην Ταχύτητα
Μία καταχώρηση πληρωμής, τιμολογίου, 
εργασίας κ.α., ενημερώνει τα πάντα άμεσα.

Στην Ασφάλεια
Με την δυνατότητα χρήσης από ένα απλό USB 
Stick, τα δεδομένα είναι κυριολεκτικά μαζί σας!

Στην Ανάλυση
Η ανάλυση του λογισμικού έχει γίνει με 
βοήθεια μηχανικών και για μηχανικούς. Αυτό 
κάνει και την τελική διαφορά στο πρόγραμμα.

∆ιαφέρουμε...

εργολογισμος.Plus TM

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
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Με προηγμένες δυνατότητες για εσάς

Εργαζόμαστε πολλά χρόνια στον συγκεκριμένο χώρο με Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Κατασκευαστές κ.α. και αυτό φαίνεται! Ο 
Εργολογισμός, συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που θα σας κάνουν να μην τον αποχωρίζεστε. Οι δυνατότητες που 
περιγράφονται εδώ είναι ενδεικτικές. Δείτε μια on-line παρουσίαση του προγράμματος, για να γνωρίσετε όλα όσα σας προσφέρει.

∆είτε το On Line!

Ο πιο άμεσος και αξιόπιστος τρόπος να γνωρίσετε το 
λογισμικό! Kλείστε τώρα ραντεβού με συνεργάτη μας για 
να δουλέψετε οι ίδιοι on-line σε πραγματικές συνθήκες!

www.orbit.gr/ergologismos.html
sales@orbit.gr

+30 210 67 55 406

Πολυεπίπεδα κέντρα κόστους για  
αναλυτική παρακολούθηση των  Έργων.

Συναλλασσόμενοι

Όλα τα στοιχεία που αφορούν πελάτες, 
προμηθευτές και τη σχέση τους με Έργα.

Κέντρα Κόστους 

Τιμολόγια & Υλικά

Παρακολούθηση Υλικών και των κινήσεών 
τους, με Τιμολόγια και Δελτία αποστολής.

Έργα

Αρχείο Έργων με πλήρη οικονομικά στοιχεία 
προϋπολογισμών, τιμολογίων, εργασιών κ.α.

Προϋπολογισμοί & Επιμετρήσεις

Προϋπολογισμοί και επιμετρήσεις σε πολλά επίπεδα 
(ανά κέντρο κόστους, εργολάβο κ.α.)

Ημερολόγιο Εργασιών

Εργαλείο γρήγορης καταγραφής ημερολογίου 
εργασιών ανά Έργο & κέντρο κόστους.

Εισπράξεις & Πληρωμές 

Εισπράξεις πελατών και πληρωμές 
συνεργείων, για ένα ή περισσότερα Έργα.

Έσοδα & Έξοδα Γραφείου

Πλήρης διαχείριση Ταμείου και παρακο- 
λούθηση λειτουργικών Εσόδων & Εξόδων.

Συνολική Εικόνα

Δείτε με ένα κλικ την συνολική εικόνα 
ταμείων, υποχρεώσεων, αξιογράφων, 
χρεωπιστώσεων, ανεκτέλεστων Έργων και 
ότι άλλο είναι απαραίτητο για την 
καθημερινή σας ενημέρωση.


