


Στρατηγική Επιλογή 
Το ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις 
σήμερα, καθιστά επιτακτική -όσο ποτέ άλλοτε- την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων που θα 
διασφαλίζουν, σε διαρκή βάση, την εύρυθμη λειτουργία τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι λύσεις της αγοράς καλούνται να ανταποκριθούν σε δύο κρίσιμες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις: την έγκαιρη και τεκμηριωμένη λήψη 
αποφάσεων και την αποτελεσματική διαχείριση πόρων, σχέσεων με πελάτες και διαδικασιών.
 
Το Capital B.O.S. αποτελεί ένα σύγχρονο και εξαιρετικά λειτουργικό πληροφοριακό σύστημα 
που υποστηρίζει κάθε σύγχρονο μοντέλο διοίκησης και επιχειρηματικής στρατηγικής, 
συμβάλλοντας αποφασιστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 

Ενσωματώνοντας υψηλή τεχνογνωσία, καθώς και την πολυετή εμπειρία της UNISOFT στην 
ανάπτυξη λύσεων πληροφορικής, το Capital B.O.S. ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις 
αυξημένες απαιτήσεις των επιχειρήσεων για αποδοτικότερη διαχείριση πόρων και καλύτερο 
συντονισμό διαδικασιών, αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγικότητα τους. 



Διαχείριση Δεδομένων & Ασφάλεια
Η ασφαλής και ταυτόχρονα «έξυπνη» διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών, αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για την ομαλή καθημερινή λειτουργία κάθε επιχείρησης, επηρεάζοντας ευθέως 
την ανταγωνιστικότητά της.  

Το Capital B.O.S. διαχειρίζεται απεριόριστο όγκο δεδομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα 
την ταυτόχρονη λειτουργία πολλών χρηστών. Με ισχυρό σύστημα ασφάλειας που περιλαμβάνει 
δυνατότητες καθορισμού ομάδων χρηστών, δικαιωμάτων πρόσβασης και αυστηρών πολιτικών 
προστασίας συστημικών πόρων, το Capital B.O.S. διασφαλίζει την ελεγχόμενη πρόσβαση και 
την προστασία του συστήματος. 

Το Capital B.O.S.:

• Αξιοποιεί και ενσωματώνει καινοτόμες τεχνολογίες
• Μεγιστοποιεί την απόδοση των διαθέσιμων πόρων της επιχείρησης
• Επιταχύνει τη ροή και την ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών
• Βελτιστοποιεί τη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων



Τεχνολογία Αιχμής & Συνεργασία
Το Capital B.O.S. αποτελεί ένα σύστημα «ανοικτής αρχιτεκτονικής» το οποίο ενσωματώνει 
όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία ανάπτυξης λογισμικού, προσφέροντας 
προηγμένες δυνατότητες σχεδιασμού, ανάλυσης και οργάνωσης επιχειρηματικών λειτουργιών 
και διαδικασιών.

Με τη χρήση σύγχρονων μέσων άντλησης και μεταφοράς πληροφοριών, το Capital B.O.S. 
επιτρέπει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων με τρίτες εφαρμογές και συστήματα, 
ανταποκρινόμενο πλήρως στις αυξανόμενες απαιτήσεις επικοινωνίας των επιχειρήσεων με 
τους συνεργάτες τους. 

Η λύση της UNISOFT συνδέεται και συνεργάζεται αρμονικά με εξειδικευμένα προγράμματα 
και συσκευές (ταμειακές μηχανές, συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου, barcodes readers 
κλπ.), αξιοποιώντας πλήρως τη λειτουργικότητα που αυτές προσφέρουν.

• Τεχνολογία Επιχειρηματικής Βελτιστοποίησης (Business Optimization System)
• Ανοιχτή αρχιτεκτονική Client / Server, Multi-tier
• Windows 7, 10, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2016
• Πολυνήματο (multi thread)
• Web services



Περιβάλλον Εργασίας
Με βασική παράμετρο σχεδίασής του την ευκολία χρήσης, το Capital B.O.S. είναι 
εξαιρετικά εύκολο στην εκμάθηση και τη λειτουργία του, παρέχοντας στο χρήστη τα 
κατάλληλα εργαλεία για την υποστήριξη των καθημερινών εργασιών του. 

Το γραφικό περιβάλλον εργασίας της εφαρμογής είναι πλήρως εργονομικό και εύχρηστο, 
προσφέροντας πλήθος διευκολύνσεων, όπως:

• online help
• κατάτμηση της πληροφορίας σε σελίδες
• χρήση βοηθητικών λιστών για την επιλογή κωδικοποιημένων στοιχείων
• shortcut, navigation και menu bars
• pull-down menus
• χρήση pop-up info boxes
• χρήση μεθοδολογίας drag-and-drop

Tο πλήρες παραθυρικό περιβάλλον του Capital B.O.S. απλοποιεί την εκτέλεση των εργασιών, 
ελαχιστοποιώντας το χρόνο που απαιτείται τόσο για την εξοικείωση του χρήστη με την 
εφαρμογή, όσο και τη συγκέντρωση και εξαγωγή αποτελεσμάτων και αναφορών. 

• Πρωτοποριακό περιβάλλον εργασίας
• Εργονομικός σχεδιασμός οθονών
• Ευέλικτη παρουσίαση και αναζήτηση πληροφορίας
• Ευκολία μάθησης και ευελιξία



Ευελιξία 
Βασισμένο στην κορυφαία τεχνολογία B.O.S., το λογισμικό Capital διασφαλίζει ότι όλες 
οι εργασίες της επιχείρησης εκτελούνται με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, υποστηρίζοντας 
πλήρως την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.

Οι εκτεταμένες δυνατότητες παραμετροποίησης (menus, φόρμες, browsers, διάλογοι εργασιών 
και εκτυπώσεων κ.α.) επιτρέπουν την τροποποίηση και προσαρμογή του στις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις του χρήστη.

• Προσαρμογή menu
• Προσαρμογή φορμών
• Προσαρμογή διαλόγων
• Προσαρμογή εκτυπώσεων



Λειτουργικότητα
Το Capital B.O.S. ενσωματώνει πλούσια λειτουργικότητα που βοηθάει κάθε σύγχρονη 
επιχείρηση να προσαρμόζεται και να ανταποκρίνεται άμεσα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες 
συνθήκες της αγοράς. 

Σε πλήρη και διαρκή εναρμόνιση με τις ισχύουσες κάθε φορά φορολογικές και νομοθετικές 
διατάξεις, η εφαρμογή της UNISOFT διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης 
και ενισχύει σημαντικά την ανταγωνιστικότητά της. 

Τα προηγμένα εργαλεία δυναμικής σχεδίασης του Capital B.O.S. επιτρέπουν την πολυεπίπεδη 
επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, υποστηρίζοντας τη λήψη των πλέον κατάλληλων και 
τεκμηριωμένων αποφάσεων για την ανάπτυξη κάθε επιχείρησης. 



Προσαρμογή & Επέκταση
Αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και συγκεντρώνοντας τη μακρά εμπειρία της UNISOFT, 
το Capital B.O.S. καλύπτει τις ανάγκες κάθε σύγχρονης επιχείρησης  ανεξαρτήτως μεγέθους 
και κλάδου δραστηριοποίησης.

Πρόκειται για ένα πραγματικά αποτελεσματικό και ταυτόχρονα αξιόπιστο επιχειρηματικό 
εργαλείο που υποστηρίζει τις δραστηριότητες κάθε επιχείρησης, συμβάλλοντας στον 
περιορισμό του κόστους λειτουργίας της.

Με ευέλικτη σχεδίαση, πλήθος υποσυστημάτων και εξειδικευμένων παραμέτρων, η λύση της 
UNISOFT προσαρμόζεται εύκολα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις λειτουργίας κάθε επιχείρησης.

• Οργάνωση και μοναδική συγκρότηση για κάθε επιχείρηση
• Υψηλός βαθμός customization



Δυναμικός Σχεδιασμός
Το Capital B.O.S. αποτελεί μία διαφοροποιημένη λύση λογισμικού, η οποία επιτρέπει την 
ενεργή συμμετοχή του χρήστη στο σχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών. Με τον τρόπο 
αυτό, βελτιστοποιεί την αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης, 
ενισχύοντας συνολικά την παραγωγικότητα της.    

Η ανάπτυξη του συστήματος Capital B.O.S. αποτελεί επιστέγασμα της μακρόχρονης πορείας 
της UNISOFT, η οποία χαρακτηρίζεται από τη διαρκή εισαγωγή καινοτόμων λύσεων λογισμικού 
στην αγορά.

Μέσα από τη συστηματική παρακολούθηση των τάσεων και εξελίξεων της αγοράς, τη χρήση 
προηγμένων τεχνολογιών και τη συνεχή επένδυση σε ανθρώπινους πόρους και τεχνογνωσία, 
η UNISOFT παρέχει πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που 
καλύπτουν κάθε πτυχή της επιχειρηματικής δραστηριότητας και ανταποκρίνονται πλήρως στις 
οργανωτικές απαιτήσεις των πελατών της.

Με σύμμαχο την πολυετή εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία των ανθρώπων της, η UNISOFT 
προτείνει και υλοποιεί με επιτυχία τη βέλτιστη λύση για κάθε πελάτη της χωριστά, 
σύμφωνα πάντοτε με τις ιδιαιτέρες απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησής του.



Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας 
(Business Intelligence)
Το Capital B.O.S. αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο προκειμένου μια επιχείρηση να μετατρέ-
ψει την πληροφόρηση σε γνώση και να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της. 

To Capital B.O.S. συγκεντρώνει, αποθηκεύει, αναλύει και παρουσιάζει τα δεδομένα των 
επιχειρησιακών επιδόσεων, παρέχοντας ακριβείς και χρήσιμες πληροφορίες με σκοπό τη λήψη 
τεκμηριωμένων επιχειρηματικών αποφάσεων.



Υποσυστήματα

Διαθέσιμοι πόροι

• Αποθέματα
• Υπηρεσίες / Δαπάνες
• Ανθρώπινοι πόροι

Παραστατικά

• Πωλήσεων
• Αγορών 
• Αποθήκης 
• Ταμείου
• Touchscreen

Συναλλασσόμενοι

• Πελάτες
• Προμηθευτές

Χρηματικά διαθέσιμα

• Ταμείο
• Λογαριασμοί
• Αξιόγραφα

Τιμοκατάλογοι 

• Αποθέματα
• Υπηρεσίες / Δαπάνες
• Πελάτες 
• Προμηθευτές

Λογιστική

• Έσοδα - Έξοδα
• Γενική λογιστική



ABC Ανάλυση

• Αποθεμάτων
• Υπηρεσιών
• Δαπανών
• Πελατών 
• Προμηθευτών

Προϋπολογισμοί

• Πωλήσεων
• Υπηρεσιών
• Αγορών
• Δαπανών

C. R. M.

• Επαφές πελατών
• Επαφές προμηθευτών
• Ενέργειες
• Εκτυπώσεις 
• Εργασίες

M. I. S.

• Reports
• Εξερευνήσεις
• Κύβοι
• Γραφικά
• Dashboards
• Εικόνες






