
Ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων

Μείνετε οργανωμένοι και λάβετε καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις



Επισκόπηση

Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών
πόρων της Natech αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για τις
μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Βασισμένο στην πολυετή εμπειρία της Natech, το BOS ERP προσφέρει απεριόριστες 
δυνατότητες για την αποτελεσματική οργάνωση, διοίκηση και ανάπτυξη της επιχείρησής σας!

 Εναρμονισμένο με το ελληνικό 
νομικό και θεσμικό πλαίσιο

 Καλύπτει πλήρως τις ανάγκες όλων των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 

τομείς του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών

 Παρέχει αυξημένη λειτουργικότητα και 
βοηθάει την επιχείρησή σας να ανταποκριθεί 

στις σύγχρονες απαιτήσεις.



Η λύση BOS ERP υποστηρίζει τις ανάγκες κάθε επιχείρησης:

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 Διαχείριση διεθνών λογιστικών 

προτύπων
 Προϋπολογισμοί
 Οικονομικές καταστάσεις
 Επαναλαμβανόμενες εγγραφές
 Φάκελοι εισαγωγής
 Intrastat
 Περιοδικό ΦΠΑ
 Τράπεζες
 Διαστάσεις - κέντρα κόστους
 Ενοποίηση
 Πολλαπλά νομίσματα

ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
 Εισπράξεις & Πληρωμές

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Χαρακτηριστικά

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 Βασικά πάγια
 Ασφάλιση & Συντήρηση παγίων
 Μερισμοί παγίων
 Αναδιάρθρωση παγίων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 Διαχείριση πελατών
 Τιμοκατάλογοι (είδος-ομάδα)
 Τιμολόγηση πωλήσεων
 Επιστροφές/Πιστωτικά 

πωλήσεων
 Διαχείριση εκπτώσεων

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
LOGISTICS

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
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Πλεονεκτήματα

BOS ERP, η καρδιά των επιχειρηματικών σας διαδικασιών!

Το BOS ERP της Natech παρέχει κεντρικό αποθετήριο για όλες τις πληροφορίες, προκειμέ-
νου να εξομαλύνει τη ροή δεδομένων σε ολόκληρη την επιχείρηση. Το σύστημα παρέχει μια
ολοκληρωμένη εικόνα για όλα τα τμήματα της επιχείρησης, διευκολύνοντας σημαντικά τη
χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής.

Μείωση λειτουργικού κόστους

Πρόσβαση σε ακριβή επιχειρησιακά δεδομένα για σωστή λήψη αποφάσεων

Αυξημένος έλεγχος των διαδικασιών και σωστή χρήση των επιχειρησιακών πόρων

Διευκόλυνση στο σχεδιασμό της στρατηγικής της επιχείρησης

Μείωση του χρόνου καταχώρησης δεδομένων

Αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών

Ολοκληρωμένη εικόνα όλων των τμημάτων της επιχείρησης



Πελάτες

Πτηνοτροφικός τομέας Εκτυπωτική βιομηχανία

Ανταλλακτικά οχημάτων Εμπορία χαρτικής ύλης
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Πελάτες

Οι συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες της ελληνικής αγοράς, έχουν επιτρέψει τον εμπλου-
τισμό του συστήματος και τις αναβαθμίσεις των δυνατοτήτων του, επιτυγχάνοντας ταυτό-
χρονα την ολοκλήρωση των εργασιών των πελατών με το βέλτιστο τρόπο.

Οι πελάτες μας καλύπτουν το 30% της 
ελληνικής πτηνοτροφικής αγοράς

Οι πελάτες μας καλύπτουν το 80% της 
ελληνικής εκτυπωτικής βιομηχανίας

Το BOS ERP έχει ήδη παραμετροποιηθεί για αυτούς τους τομείς και λειτουργεί 
σύμφωνα με τις ανάγκες της βιομηχανίας. 

H εγκατάσταση του BOS ERP δημιουργεί ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και εντάσσει
την καινοτομία στην αναπτυξιακή προοπτική της κάθε επιχείρησης.

Το σύνολο των πελατών μας θεωρεί ότι οι λύσεις της NATECH 
αποτελούν την καλύτερη επιλογή σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Έρευνα επιχειρηματικών σχέσεων συνεργατών Microsoft-Pinpoint 2016 (Microsoft Partner Network)



Γιατί να το επιλέξετε
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Έχει υλοποιηθεί συνδυάζοντας τις 
βέλτιστες διεθνείς και ελληνικές 
πρακτικές.

01
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

02
ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προσφέρει φιλικό και εύχρηστο 
περιβάλλον λειτουργίας χρήστη.

03
ΕΥΕΛΙΞΙΑ
Παρέχει ευελιξία και 
λειτουργικότητα με εγγυημένη 
απόδοση των χρημάτων της 
επένδυσης.

04
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Διαθέτει την εμπειρία και την 
τεχνογνωσία της Natech στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση 
έργων υψηλών προδιαγραφών. 

Χρησιμοποιήστε το BOS ERP της Natech και 
προσεγγίστε νέα επίπεδα λειτουργικής 
αποδοτικότητας!



Διαθέτει σημαντικές πιστοποιήσεις και συν-
εργασίες διεθνούς επιπέδου με κορυφαίους
τεχνολογικούς ομίλους, γεγονός που αντα-
νακλά τόσο το κύρος όσο και την αξιοπιστία
της. Χαίρει, επίσης, της εμπιστοσύνης του συ-
νόλου των πελατών της.

Υποστηρίζει ενεργά και αδιάλειπτα τις περισ-
σότερες συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελ-
λάδα, δημόσιους οργανισμούς (ΕΛΤΑ), μεγά-
λες επιχειρήσεις καθώς και σημαντικά χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Η Natech παρέχει αδιάλειπτα τις υπηρεσίες
της στον κλάδο των επιχειρήσεων και των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αξιοποιώ-
ντας την 30ετή της εμπειρία, με γνώμονα το
σεβασμό προς τον πελάτη - συνεργάτη και τη
συνεχή εφαρμογή της καινοτομίας και των
τεχνολογικών εξελίξεων.

Η εταιρεία

Microsoft Partner
ISO 27001:2013
ISO 9001:2015
ISO 22301:2012 

90%
Ικανοποίηση 
πελατών
για το 2017

Βραβείο 
Καινοτομίας
(Start up/Scale up 
awards 2017 
Παπαστράτος)

Ευρωπαϊκά 
Επιχειρηματικά 
Βραβεία 2019
“Ones to watch”



ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Λ. Στ. Νιάρχου 85,
45332 Ιωάννινα, Ελλάδα
Τηλ: +30 26510 77300 
INFO@NATECH.GR

ΑΘΗΝΑ
Γρανικού 7, Μαρούσι
15125 Αττική, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 6300999
ATHENS@NATECH.GR

WWW.NATECH.GR


