
 

 

 

 
 

 
  

  

 
 Εξειδικευμένη εφαρμογή ERP για εταιρείες 

εμπορίας ιατρικών προϊόντων βασίζεται στο 

Microsoft Dynamics NAV 

 
 

 

 
 

 

 

Η ζπγθεθξηκέλε ιύζε είλαη βαζηζκέλε ζην Microsoft Dynamics NAV  ην 

νπνίν πξνζθέξεη κηα ζεηξά επηρεηξεζηαθώλ ιύζεωλ πνπ βνεζνύλ ηε 

ζύγρξνλε επηρείξεζε λα απηνκαηνπνηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηε δηαρείξηζε ηωλ ζρέζεωλ κε ηνπο πειάηεο θαη 

ηε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Η εθαξκνγή COSMOS 

PARAMEDICS αθνξά εηαηξείεο εηζαγωγήο θαη εκπνξίαο ηαηξηθώλ πξνϊόληωλ. 

Απνηειεί κηα custom εθαξκνγή ε νπνία, εθηόο από ηελ θιαζηθή ινγηζηηθή 

παξαθνινύζεζε, παξέρεη ζεκαληηθέο εμεηδηθεπκέλεο δπλαηόηεηεο 

δηαρείξηζεο ζηνπο αθόινπζνπο ηνκείο: 

Διαγωνιζμοί 

Μέζω ηεο εθαξκνγήο γίλεηαη θαηαγξαθή ηνπ ζπλόινπ ηωλ δηαγωληζκώλ 

πνπ έρνπλ πξνθεξπρζεί, γίλεηαη θαηεγνξηνπνίεζε αλά νκάδα εηδώλ, 

ειέγρεηαη ε θαηάζηαζε θαη ηα ζηάδηα εμέιημεο ηνπ δηαγωληζκνύ, εμάγνληαη 

ζηαηηζηηθά ζηνηρείωλ ζπκκεηνρώλ θαη εκθαλίδνληαη κελύκαηα γηα ηηο 

θξίζηκεο εκεξνκελίεο θαη ελέξγεηεο (π.ρ. εκεξνκελία ζπκκεηνρήο, 

πξνηεξαηόηεηα, άλνηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο). Επίζεο, γίλεηαη 

θαηαγξαθή ηωλ εηζεξρόκελωλ θαη εμεξρόκελωλ ελεξγεηώλ αλά δηαγωληζκό 

(ηειέθωλα, έγγξαθα, ζπλαληήζεηο) θαη γίλεηαη απηόκαηε εηζαγωγή ηωλ 

εηδώλ ηνπ δηαγωληζκνύ από ην Excel. 

 
  Η LYRITIS BIOLINE ζηόρεπε ζηνλ πιήξε εθζπγρξνληζκό ηωλ δηαρεηξηζηηθώλ 

ζπζηεκάηωλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη άξηηα εζωηεξηθή νξγάλωζε 

θαη λα βειηηζηνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο πξνο ηνπο πειάηεο ηεο. Γηα ην ιόγν 

απηό ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο απνθάζηζε λα εγθαηαζηήζεη έλα ζύγρξνλν 

ζύζηεκα ERP βαζηζκέλν ζηελ ηερλνινγία ηεο Microsoft. Η ιύζε ε νπνία 

επηιέρζεθε ωο θαηάιιειε γηα ηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ηεο LYRITIS 

BIOLINE ήηαλ ε COSMOS PARAMEDICS. Η ιύζε απηή δεκηνπξγήζεθε από 

ηελ εηαηξεία πξνϊόληωλ πιεξνθνξηθήο COSMOS BUSINESS SYSTEMS. 

 

Με ηε ρξήζε ηεο λέαο εθαξκνγήο ε εηαηξεία επηζπκνύζε λα επηηύρεη ηελ 

πιήξε παξαθνινύζεζε ηωλ ζπκβάζεωλ κε θιηληθέο θαη λνζνθνκεία θαζώο 

θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηωλ δηαγωληζκώλ ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ.  

 
 

      

Λύζη 

Πποθίλ Επισείπηζηρ 

 

Η LYRITIS BIOLINE A.E. ηδξύζεθε 

ην 1938. Έθηνηε θαηέρεη 

πξωηαγωληζηηθό ξόιν ζηνλ ρώξν 

ηωλ ηαηξηθώλ πξνϊόληωλ, 

δξαζηεξηνπνηνύκελε ζην 

δηαγλωζηηθό,  πλεπκνλνινγηθό, 

νξζνπεδηθό θαη ρεηξνπξγηθό ηνκέα. 

ήκεξα, κέζω απεπζείαο 

αληηπξνζωπεύζεωλ ή εγρώξηωλ 

ζπλεξγαζηώλ, ε εηαηξεία είλαη ζε 

ζέζε λα πξνκεζεύζεη ην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό ηωλ 

ζπζηεκάηωλ θαη ινηπώλ εηδώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θιηληθνύ εξγαζηεξίνπ.  

 
 



 

 

 

 

Σςμβάζειρ 

Με ηε λέα εθαξκνγή 

παξαθνινπζνύληαη επηπιένλ νη 

ζπκβάζεηο κε λνζνθνκεία θαη 

εξγαζηήξηα, θαη πξαγκαηνπνηείηαη 

έιεγρνο ηεο ξνήο θαη ηωλ όξωλ ηεο 

θάζε ζύκβαζεο. Αλαιπηηθά, γίλεηαη 

απηόκαηε δεκηνπξγία ηεο 

παξαγγειίαο ζηνπο πειάηεο ηεο 

ζύκβαζεο, παξαθνινπζνύληαη θαη 

αξρεηνζεηνύληαη νη θαηαζηάζεηο, 

γίλνληαη ππελζπκίζεηο  γηα ηε ιήμε 

εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ θαη 

παξαθνινπζνύληαη ηα ηηκνιόγηα θαη 

νη εθθξεκείο πνζόηεηεο παξάδνζεο. 

Επηπξόζζεηα, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 

ηρλειαζηκόηεηαο ηωλ παξηίδωλ θαη 

ηωλ ζεηξηαθώλ αξηζκώλ ζε 

κεραλήκαηα, όπνπ ε εηαηξεία 

γλωξίδεη αλά πάζα ζηηγκή αξηζκνύο 

παξηίδωλ, εκεξνκελίεο ιήμεωο 

πξνϊόληωλ θαη είλαη ζε ζέζε λα 

πξνρωξήζεη ζε αλαθιήζεηο αλ θξηζεί 

απαξαίηεην.  

 

Σέινο, κέζω ηεο εθαξκνγήο 

παξέρνληαη εθηππώζεηο θαη 

ζηαηηζηηθά δεδνκέλα όπωο 

παξαζηαηηθά αλά ζύκβαζε, 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο, ιίζηεο 

ζπιινγήο αλά παξαγγειία κε 

αξηζκό παξηίδαο αλά είδνο θαη 

ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο αγνξώλ 

πωιήζεωλ αλά νκάδα εηδώλ. 

Η αλάπηπμε ηεο ιύζεο έγηλε ζε 

ζπλεξγαζία κεηαμύ ηωλ LYRITIS 

BIOLINE & COSMOS, θαη ε 

πινπνίεζε πξαγκαηνπνηήζεθε  κέζα 

ζε 6 κήλεο ελώ ε κεηάβαζε ηωλ 

εξγαδνκέλωλ από κηα πξνγελέζηεξε 

DOS εθαξκνγή, ζην λέν ζύζηεκα 

ήηαλ εύθνιε θαη άκεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

ε επόκελν ζηάδην ζρεδηάδεηαη ε 

επέθηαζε ηωλ δπλαηνηήηωλ ηεο 

εθαξκνγήο ώζηε λα γίλεηαη ε 

παξαθνινύζεζε ηεο ηερληθήο 

ππνζηήξημεο ηωλ κεραλεκάηωλ. 

ύκθωλα κε ηνλ θ. Δ. Κξνθίδε, 

Software Division Director ηεο 

COSMOS, «Ο κειινληηθόο ζηόρνο  

αθνξά ηελ παξαθνινύζεζε βιαβώλ 

αλά κεράλεκα όπνπ κέζω ηεο 

εθαξκνγήο ζα κπνξεί θαλείο λα 

γλωξίδεη άκεζα ην πνπ βξίζθεηαη 

θάζε κεράλεκα, πνηνο ηερληθόο έρεη  

αλαιάβεη ηελ ζπληήξεζή ηνπ, πνην 

είλαη ην θόζηνο ζπληήξεζεο, ηη 

είδνπο αληαιιαθηηθά  

απαηηνύληαη θιπ».   

 

Οθέλη 

Σν θύξην όθεινο ηεο ιύζεο είλαη ε 

παξνρή νινθιεξωκέλεο εηθόλαο 

ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ θαη ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο  εηαηξείαο κε ην 

πάηεκα ελόο θνπκπηνύ.   

Επίζεο ε ιύζε επηηξέπεη ηελ 

δηάρπζε ηεο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίαο ζε όια ηα ηκήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο, κε θύξην όθεινο ηνλ 

πεξηνξηζκό ηωλ ιαζώλ θαη ηελ 

θαιύηεξε δηαρείξηζε πειαηώλ θαη 

εκπνξεπκάηωλ.  

Σέινο ην θόζηνο ηεο εθαξκνγήο 

είλαη ρακειό, θάηη ην νπνίν 

εμαζθαιίδεηαη από ην ζύληνκν 

ρξόλν εγθαηάζηαζεο θαη 

παξακεηξνπνίεζεο ηεο ιύζεο, ελώ 

νη ειάρηζηεο αλάγθεο ζπληήξεζεο 

θαη ππνζηήξημεο ηεο εθαξκνγήο από 

ηνπο ρξήζηεο, δελ απαηηνύλ ηελ 

ύπαξμε ηκήκαηνο κεραλνγξάθεζεο. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηα πξνϊόληα Microsoft Dynamics 

θαιέζηε ζην 801 500 3000 ή ζην  

211 1206 500 (αλ θαιείηε από θηλεηό) 

ή επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα:  

www.microsoft.com/hellas/dynamics 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα 

πξνϊόληα ηεο Lyritis-Bioline, θαιέζηε 

ζην 210 8215930 ή επηζθεθζείηε ηελ 

ηζηνζειίδα:  

www.lyritis.gr 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα 

πξνϊόληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο Cosmos 

Business Systems, θαιέζηε ζην 210 

6492800 ή επηζθεθζείηε ηελ 

ηζηνζειίδα: 

www.cbs.gr   

 

“Τπάξρεη ζπλνιηθή εηθόλα ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζε επίπεδν 

θόζηνπο, θέξδνπο, πξνκεζεηώλ, 

εηζπξάμεωλ πειαηώλ, πιεξωκέο 

πξνκεζεπηώλ θιπ. ζε πξαγκαηηθό 

ρξόλν.  Δελ ρξεηάδεηαη λα 

κεζνιαβήζεη ην ρξνλνβόξν θιείζηκν 

ηωλ θηλήζεωλ από ην ινγηζηήξην γηα 

λα ελεκεξωζεί ε δηνίθεζε γηα ηελ 

πνξεία ηεο εηαηξείαο”  

Γιώργος Κανάκης, Οικονομικός 

Διεσθσντής, LYRITIS BIOLINE 
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