Natech
Hermes
Ολοκληρωμένη εφαρμογή για
τη διαχείριση και μεταφορά
δεμάτων και αλληλογραφίας

Natech.Hermes
Σύνοψη
Οι ανάγκες των μεταφορικών εταιρειών αυξάνονται
διαρκώς, όσο αυξάνεται και ο ανταγωνισμός. Για την
επιτυχία στον κλάδο των μεταφορών, χρειάζεται ευελιξία, ταχύτητα και άριστη οργάνωση.
Το σύστημα Natech.Hermes είναι μια ολοκληρωμένη εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης της
μεταφοράς δεμάτων και αλληλογραφίας. Παρέχει
πλήθος υπηρεσιών και δυνατοτήτων παραμετροποίησης και είναι σε θέση να καλύψει τις αυξημένες
ανάγκες των μεταφορικών εταιρειών σε Ελλάδα και
εξωτερικό.
Όντας παραμετρικά υλοποιημένο σε πελατοκεντρική
βάση και με ευέλικτο περιβάλλον χρήστη, το σύστημα Hermes είναι μια ολοκληρωμένη λύση που διασυνδέεται με πλήθος εξωτερικών συσκευών και συστημάτων που διαθέτουν αντίστοιχο περιβάλλον διεπαφής.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
•

Πολλαπλοί σταθμοί μεταφοράς

•

Πολυκαταστηματική οργάνωση

•

Πολλαπλά νομίσματα

•

Υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών
ανά χρήστη/πελάτη

•

Πελατοκεντρική οργάνωση
αποστολέων & παραληπτών

•

Πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι

•

Μονάδες παρακολούθησης
(δυναμικές και πολλαπλά
οριζόμενες)

•

Εκτυπώσεις & προβολές

•

Δρομολόγια & στόλος

•

Υποστήριξη 1D & 2D Βarcode

•

Ιχνηλασιμότητα δέματος

•

Manifests

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
•

Φορητή διαχείριση μέσω PDA

•

Διασύνδεση με εξωτερικές
εφαρμογές μέσω του ειδικού
κέντρου ηλεκτρονικών συναλλαγών

•

Σύστημα διαδικτυακής
καταχώρησης δεμάτων (Web Agent
Interface)

•

Υποσύστημα ηλεκτρονικής
τουριστικής εκμετάλλευσης
εισιτηρίων & λεωφορείων

Natech.Hermes
Πλεονεκτήματα
Το σύστημα Natech.Hermes προσφέρει
πολλά πλεονεκτήματα και είναι σε θέση
να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των
μεταφορικών εταιρειών που βρίσκονται
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Παραμετροποιείται ανάλογα με τις
ανάγκες της επιχείρησης
Παρέχει ευέλικτο & φιλικό περιβάλλον
εργασίας
Διασυνδέεται με εξωτερικές εφαρμογές
που διαθέτουν περιβάλλον διεπαφής

Διαθέτει απεριόριστη επεκτασιμότητα για
την κάλυψη μελλοντικών διαδικασιών
Εγγυάται γρήγορη υλοποίηση και
αξιόπιστη απόδοση
Στηρίζεται στην τεχνολογία Natech DRP,
όπως και άλλες εφαρμογές της Natech
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Natech.Hermes
Γιατί να το επιλέξετε
Οργανώστε τώρα την επιχείρησή σας για μια δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά.
Το Natech.HERMES είναι τεχνολογικά προηγμένη, ολοκληρωμένη επιχειρησιακή λύση που συμβάλλει στην οργάνωση και τον έλεγχο των
διαδικασιών, παρέχοντας πλήρη λειτουργικότητα.
Η ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών, η σωστή διαχείριση των
ευκαιριών της αγοράς και η σωστή δομή είναι βασικοί παράγοντες για
τη λειτουργία κάθε μεταφορικής εταιρείας. Ένας ακόμη, είναι και το
Natech.HERMES.
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Η εταιρεία

Natech
Η Natech παρέχει αδιάλειπτα τις υπηρεσίες της στον κλάδο των
επιχειρήσεων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αξιοποιώντας
την 30ετή της εμπειρία, με γνώμονα το σεβασμό προς τον πελάτη συνεργάτη και τη συνεχή εφαρμογή της καινοτομίας και των τεχνολογικών εξελίξεων.
Διαθέτει σημαντικές πιστοποιήσεις και συνεργασίες διεθνούς επιπέδου με κορυφαίους τεχνολογικούς ομίλους, γεγονός που αντανακλά
τόσο το κύρος όσο και την αξιοπιστία της. Χαίρει, επίσης, της εμπιστοσύνης του συνόλου των πελατών της .
Υποστηρίζει ενεργά και αδιάλειπτα τις περισσότερες συνεταιριστικές
τράπεζες στην Ελλάδα, δημόσιους οργανισμούς (ΕΛΤΑ), μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Microsoft Partner
ISO 27001:2013
ISO 9001:2008
ISO 22301:2012

90%
Ικανοποίηση
πελατών για το
2017

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

Σίγουρα ∙ Απλά ∙ Ευέλικτα

Επικοινωνία
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Λ. Σταύρου Νιάρχου 85
Ιωάννινα, 45500
Ελλάδα
+30 26510 77300
+30 26510 28188 (Fax)
info@natech.gr

ΑΘΗΝΑ
Γρανικού 7 Μαρούσι,
Αττική, 15125
Ελλάδα
+30 2155302510
athens@natech.gr

www.natech.gr
Facebook: Natech S.A.
Twitter: @natechsa
LinkedIn: NATECH S.A

