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Ολοκληρωμένο, δυναμικό και εύχρηστο

Οργάνωση και Διαχείριση 
Τεχνικών Έργων και Εταιρειών



To ACE ERP - Construction 

είναι η ολοκληρωμένη και 

ενοποιημένη λύση επιχειρηματικού 

λογισμικού για την οργάνωση και 

διαχείριση τεχνικών έργων και 

εταιρειών. 

Παρέχει ένα ενιαίο περιβάλλον 

λειτουργίας καθώς επίσης 

μηχανισμούς και εργαλεία  για 

άμεση και ακριβή πληροφόρηση. 

Κατασκευασμένο με κοστοκεντρική 

δομή, δίνει τη δυνατότητα στον 

κατασκευαστή να παρακολουθεί 

σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη 

του κόστους.

Αποτέλεσμα της χρήσης του είναι 

η επιτάχυνση των επιχειρηματικών 

ροών, η βελτιστοποίηση του κόστους 

και η έγκαιρη λήψη αποφάσεων.

Το ACE ERP - Construction χρησιμοποιεί τις πιο σύγ-
χρονες τεχνολογίες για να προσφέρει βέλτιστη εμπει-
ρία χρήσης, μείωση κόστους και χρόνου εκμάθησης, με 
στόχο την πλήρη αξιοποίηση της επένδυσης και τη μεγι-
στοποίηση του ROI.

Ενιαίο, λειτουργικό και ολοκληρωμένο περιβάλ-

λον εργασίας.

Ευέλικτο και πλήρως παραμετρικό περιβάλλον 

χρήστη.

Δυνατότητα εισαγωγής - εξαγωγής στοιχείων 

κάθε μορφής (κείμενο, xls, pdf, html, xml κ.α.).

Εξατομικευμένη παραμετροποίηση εμφάνισης 

και λειτουργιών σε όλα τα σημεία. 

Εισαγωγή, σχεδίαση και διαχείριση από το χρή-

στη, φορμών, πεδίων και λειτουργιών, επισύνα-

ψη και διαχείριση εγγράφων άλλων εφαρμο-

γών.

Αυτόματη, web-based ενεργοποίηση και ανα-

βάθμιση εκδόσεων, για σημαντική μείωση          

κόστους και χρόνου.

Καταχώρηση δεδομένων σε ειδικά πεδία επιλο-

γής και οδηγοί (wizards) για την εύκολη εκτέλε-

ση σύνθετων λειτουργιών.

Περιβάλλον πολλαπλών χρηστών με κωδικούς 

και διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης.

Πολλαπλά σενάρια εγκατάστασης και χρήσης 

είτε σε τοπικά δίκτυα είτε απομακρυσμένα.



Ολοκληρωμένο, δυναμικό και εύχρηστο
Το ERP που προσφέρει τις λύσεις που χρειάζεται ο κατασκευαστικός κλάδος

Το ACE ERP - Construction είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων που καλύ-
πτει όλες τις ανάγκες οικονομικής και κοστολογικής διαχείρισης κάθε τεχνικής εταιρείας, ανεξάρτητα από το μέ-
γεθος της. Αποτελείται από υποσυστήματα που συνδέουν αποτελεσματικά τις κοστολογικές, κατασκευαστικές 
και οικονομικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Υποσυστήματα ACE ERP - Construction

Κοστολογική παρακολούθηση και διαχείριση έργων

Μοντελοποίηση και ομαδοποίηση κέντρων κόστους. Διαχείριση προϋπολογισμών έργων και αναθεωρήσεις. 
Σύγκριση προϋπολογιστικών και κοστολογικών στοιχείων με τη χρήση δυναμικών εργαλείων. Απεριόριστα 
επίπεδα κοστολογικής δομής με ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλαπλών κοστολογικών μοντέλων. Στοιχεία 
έργων- πολλαπλές αποθήκες ανά έργο. Αυτόματη δημιουργία άρθρων αναλυτικής λογιστικής. Διαχείριση 
κατασκευαστικών δαπανών. Σύνδεση εργασιών προϋπολογισμών με γραμμή παραστατικού. Επιμερισμός 
στοιχείων κοστολόγησης ανά γραμμή παραστατικού

Διαχείριση μηχανημάτων

Καταγραφή μηχανημάτων - Μητρώο μηχανημάτων - Ορισμός θέσης μηχανήματος. Σύνδεση μηχανημάτων 
με κέντρα κόστους. Σύνδεση μηχανημάτων με παραστατικά εξόδων - αγορών για κοστολογική παρακολού-
θηση. Δημιουργία βάσης δεδομένων διαχείρισης μηχανημάτων και σύνδεσης τους με πάγια και αποθήκη.  
Καταγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών ανά μηχάνημα. Καταγραφή στοιχείων συντήρησης.

Διαχείριση αποθήκης

Διαχείριση θεωρημένων αποθηκών - αποθήκες τρίτων. Επιλογή μεθόδου αποτίμησης (FIFO, ΜΣΤ). Οικονομι-
κά στοιχεία ανά αποθηκευτικό χώρο.  Συμφωνία εμπορικής διαχείρισης ειδών - χρηματοοικονομικής λογιστι-
κής. Αυτόματη ενημέρωση κόστους αποθεμάτων-μικτού κέρδους-κόστους πωλήσεων.

Οικονομική διαχείριση

Διαχείριση απεριόριστου πλήθους εταιρειών (πολλαπλά λογιστικά σχέδια, ταμεία). Ολοκληρωμένη και πα-
ραμετρική διαχείριση αξιογράφων με δυναμικό ορισμό κατάστασης επιταγής - αυτόματο κλείσιμο επιταγών. 
Αυτόματη εξαγωγή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και διαφόρων αριθμοδεικτών χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης. Διαχείριση βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας. Δημιουργία αυτοματοποιημένων εγγραφών λογι-
στικής - προσχέδια.

Εμπορική διαχείριση

Δυνατότητα δημιουργίας απεριόριστων παραστατικών - σειρών (ανά εταιρεία). Διαχείριση προσφορών - 
παραγγελιών τιμολογίων (αυτόματες μετατροπές). Ορισμός πολλαπλών τιμοκαταλόγων. Πολλαπλοί τρόποι 
επιμερισμού επιβαρύνσεων σε παραστατικά. Πολλαπλοί τρόποι πληρωμής / είσπραξης - ενηλικίωση υπολοί-
πων. Διαχείριση συναλλασσόμενων/ορισμός τιμοκαταλόγων. Ανάλυση κοστολόγησης ανά γραμμή είδους 
(επιμερισμός κόστους και λογιστικών εγγραφών ανά κέντρο ευθύνης).



Το ERP που προσφέρει τις λύσεις που χρειάζεται ο κατασκευαστικός κλάδος

Η UniSystems, μέλος του Ομίλου Quest, 
συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον αξι-
όπιστων εταιρειών Πληροφορικής της 
Ευρώπης, ενώ μέσω των θυγατρικών 
της στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο, στη 
Ρουμανία και στην Ιταλία, επενδύει με 
συνέπεια στη διεθνή προοπτική της. 
Διαθέτει εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο τε-
χνολογικά ανεπτυγμένων λύσεων και 
υπηρεσιών προκειμένου να υπηρετεί 
αποτελεσματικά τις ανάγκες των πελα-
τών της με στόχο τον ψηφιακό τους με-
τασχηματισμό. 
Τον Ιανουάριο του 2018, η UniSystems 
ενέταξε στο χαρτοφυλάκιό της το ACE 
EPR με στόχο να επεκταθεί στην αγορά 
του κατασκευαστικού κλάδου, και στο 

πλαίσιο αυτό προσφέρει:

Δωρεάν εξάμηνο συμβόλαιο υποστήρι-

ξης με την αγορά του προγράμματος. 

Προνομιακές τιμές για τα υποσυστήμα-

τα που θα συμπληρώσουν σταδιακά το 

ERP.

Συμβουλευτική υποστήριξη ένταξης σε 

προγράμματα χρηματοδότησης και επι-

δοτήσεων του ΕΣΠΑ που αφορούν στον 

εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων.



Σχεδιασμένο με κριτήριο 
την απλότητα και την τυποποίηση

Το ACE ERP - Construction είναι εύκολο στην 
εκμάθησή του και εύχρηστο: τα μενού, οι 
οθόνες και οι λειτουργίες λειτουργούν με τον 
ίδιο τρόπο σε όλα τα υποσυστήματα, οι υπο-
λογισμοί είναι αξιόπιστοι, ενώ εγγενής είναι η 
δυνατότητα άμεσης προσαρμογής στη νομο-
θεσία ή στις ανάγκες σας. 

Οι εκτυπώσεις, αισθητικά άψογες, έχουν 
σχεδιαστεί με γνώμονα τη συμμόρφωση στο        
κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.

Σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας με κορδέλα (ribbon) που συγκεντρώνει 

όλες τις βασικές εντολές στο πάνω τμήμα του προγράμματος, ημερολόγιο για 

χρονοπρογραμματισμό ενεργειών, συσκέψεων και συναντήσεων.

Υποστήριξη από έμπειρους συνεργάτες με τη χρήση συστήματος απομακρυ-

σμένης επικοινωνίας.

Videos με μαθήματα, για κάθε υποσύστημα, για ευκολία στην εκμάθηση.

Αναλυτικό εγχειρίδιο και online βοήθεια σε κάθε σημείο του προγράμματος. 

Χαρακτηριστικά και βοηθήματα που συντελούν στη γρήγορη εξοικείωση με το πρόγραμμα:



Athens  |  Brussels  |  Bucharest  |   Luxembourg  |   Milan


