
 

ΛΤ ΕΙ  ΛΟ ΓΙ ΜΙΚ ΟΤ  Π Λ Η ΡΟ Φ ΟΡ ΙΚ Η  

Είηε επενδύεηε για ππώηη θοπά ζηην εγκαηάζηαζη ενόρ ζςζηήμαηορ E.R.P, 

είηε επεςνάηε ηην αναβάθμιζη, επέκηαζη ή βέληιζηη σπήζη ηων ςπαπσόνηων 

ζςζηημάηων, εμείs είμαζηε εδώ για  να ζσεδιάζοςμε και να καηαζκεςάζοςμε 

λογιζμικό ακπιβώρ επάνω ζηιρ  ανάγκερ ζαρ . 

Λεβενηέλης Γιώργος 

ηηλ. 6946120234 

www.ZeroneErp.com 

Sales@ZeroneErp.com 

 

ZeroneErp  
So f twa re  Ho u se  

 τεδ ι αζ μό ς  

Κ αηαζκ εσή   

Ε μπορ ικών   

Ε θ αρ μογών  

 

ZeroneErp  
Software House  

 

Ανάπτυξη λογισμικού :  

Ανάπηςξη λογιζμικού για οπγανιζμούρ και ιδιωηικέρ 

επισειπήζειρ, εγκαηαζηάζειρ E.R.P, ςλοποίηζη 

εγκαηαζηάζεων E.R.P για μικπομεζαίερ επισειπήζειρ, παποσή 

ολοκληπωμένων λύζεων πληποθοπικήρ και δικηύων.  

 

 

 

 

 

Επικοινωνία 

 

  Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλωλήζηε καδί 

καο ζην ηειέθωλν: 6946120234  ή ζηα e-mail: 

Sales@ZeroneERP.com θαη Support@ZeroneERP.com 

θαη εκείο ζα πξνγξακκαηίζνπκε  κηα παξνπζίαζε ζηνλ 

δηθό ζαο ρώξν.  

 

   

πιο απλή 
Πληροφορική 
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ΕΥΟ ΤΜ Ε ΕΡ ΓΑ ΣΕΙ  ΜΕ Π ΟΛ ΛΟ Τ  Δ Ι Α Φ ΟΡΕ ΣΙΚ ΟΤ  ΠΕ ΛΑ ΣΕ .  ΣΙ  ΝΑ  ΚΑ Ν ΟΤ ΜΕ Γ Ι Α  Ε Α ;  

Web:      www.ZeroneErp.com 

E-Mail:  Sales@ZeroneErp.com 

ZerOne Erp Team  

ΛΤΕΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  

Λύζεις Πληροθορικής για ηην επιτείρηζή ζας. 
SO FTWA RE  SOL UTIO NS  J UST FO R  YOU .  

 τεδ ι αζ μό ς  

Κ αηαζκ εσή   

Ε μπορ ικών   

Ε θ αρ μογών  

 

     Σήκεξα ε επηινγή κηαο επηρείξεζεο λα επελδύζεη ζε έλα νινθιεξωκέλν πιεξνθνξηαθό 
ζύζηεκα αμηνπνίεζεο επηρεηξεζηαθώλ πόξωλ (E.R.P) απνηειεί θνκβηθό ζεκείν ζηελ πεξαηηέξω 
πνξεία θαη εμέιημε ηεο . Με βάζε απηό δεκηνπξγήζακε έλα παξαζπξηθό πξόγξακκα (E.R.P) θαη 
ζπγθεθξηκέλα ην ZerOne E.R.P , ην νπνίν απεπζύλεηαη ζε όινπο , απνιακβάλνληαο 
πιενλεθηήκαηα όπωο επθνιία ζηελ ρξήζε, απηνκαηνπνίεζε εξγαζηώλ, νξγάλωζε θαη όια απηά 
ζε κηα πνιύ νηθνλνκηθή ηηκή. 

εσέλικηες λύζεις για 
     ηην επιτείρηζή ζας 

ΔΙΑΥΕΙ Ρ Ι Η Ε Φ ΑΡ ΜΟ Γ Ω Ν  

      Τν ZerOne E.R.P απνηειεί κηα 

νινθιεξωκέλε ιύζε εύθνια παξακεηξν-

πνηήζηκε, πνπ θαιύπηεη όιεο ζαο ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Η 

θηινζνθία καο είλαη λα δεκηνπξγνύκε 

απιέο εθαξκνγέο, πνπ ελζωκαηώλνπλ 

ηερλνγλωζία δεθαεηηώλ ζηελ ηειεπηαία 

ιέμε ηεο ηερλνινγίαο θαη κπνξνύλ λα 

πξνζαξκόδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε 

πειάηε , κε έκθαζε ζηελ γξήγνξε   

ιεηηνπξγία. 

 

ΔΙΑΥΕΙ Ρ Ι Η  Ε ΠΙ ΥΕ ΙΡ Η  Η  

       Οη βειηηώζεηο πνπ κπνξνύκε λα 

πξνζθέξνπκε κε έλα ειάρηζην θόζηνο, ζαο 

δίλνπλ ζηξαηεγηθά πιενλεθηήκαηα, όπωο 

βειηίωζε πνηόηεηαο ππεξεζηώλ,  βειηίωζε 

δηαδηθαζηώλ,  κείωζε ζπλνιηθνύ θόζηνπο , 

αύμεζε πωιήζεωλ,  θαιύηεξε δηαρείξηζε 

ζρέζεωλ κε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο.  Γηα 

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλωλήζηε 

καδί καο θαη εκείο ζα ραξνύκε πνιύ λα ζαο 

ιύζνπκε όιεο ηηο απνξίεο πνπ κπνξεί λα 

έρεηε. 

ΠΡ Ο ΑΡΜ Ο ΜΕ ΝΕ  ΛΤ Ε Ι  

Τν  ΖerOne E.R.P απνηειεί κία νινθιεξωκέλε 

ζεηξά πξνγξακκάηωλ πνπ θαιύπηεη ηνλ εκπνξηθό 

θαη νηθνλνκηθό ηνκέα ηωλ κεζαίωλ επηρεηξήζεωλ. 

Απνηειείηε από ηα εμήο modules: 

 Πελάτερ 

  Ππομηθεςτέρ 

 Αποθήκη 

 Πωλήσειρ  

 Αγοπέρ 

 Αξιόγπαυα 

 Γενική Λογιστική 

θη αθόκε: 

Fully customizable Label Generator  

Fully customizable Statistic Generator Cube  

ZeroneErp  
So f twa re  Ho u se  
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