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μείωση ζημιών

αύξηση πωλήσεων

(από επιστροφές προϊόντων, ληγμένων προϊόντων κ.α.)

σχετικά με μας mobileworld

Το "mobileworld" είναι εμπορικό σήμα υπό την εταιρία INFOSUPPORT, με έδρα την Αθήνα, 
Ελλάδα.

Ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του "mobileworld" είναι η τεράστια εμπειρία και 
intergration για επιχειρήσεις που ασχολούνται ιδιαίτερα με τη διανομή εμπορευμάτων 
ευαίσθητων προϊόντων, όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Έχοντας στο ενεργητικό της case studies των πιο γνωστών εμπορικών σημάτων 
επιχειρήσεων σε 4 χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία, Βουλγαρία), το "mobileworld" είναι 
συνώνυμο των xVan, SFA (Automation Sales Force), Warehouse Management και πολλά 
άλλα.

Η ∆ΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε., η ΕΒΟΛ, η ΣΕΡΓΑΛ, η UNO EKMEK, η ΜΕΒΓΑΛ, η Οικογένεια Στεργίου, 
η AB Βασιλόπουλος είναι μερικά από τα επιτυχημένα project μας και case studies για τα 
οποία νιώθουμε περηφάνεια.

Το mobileworld είναι μια μοναδική, ευέλικτη, σουίτα εφαρμογών 
που προσφέρει μια στιβαρή, ολιστική και ολοκληρωμένη λύση, 
συνδυάζοντας τα κορυφαία SFA (Sales Force Automation), xVan 
(ex-Van), Warehouse και Supply Chain Management για τις πιο 

απαιτητικές και καινοτόμες επιχειρήσεις.

Η INFOSUPPORT ιδρύθηκε το 1990. Είναι μία 
από τις πιο δυναμικές ελληνικές εταιρείες παροχής 

ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής σε 
4 χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Τουρκία).

Η INFOSUPPORT στοχεύει στην ανάπτυξη και την παροχή 
πρωτοποριακών καινοτόμων λύσεων που θα προσφέρουν στους εταίρους 

μας ανταγωνιστικότητα και ευελιξία.



ενδεικτικό πελατολόγιο

ενδεικτικό πελατολόγιο mobileworld
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mobileworld 
διαχείριση παρτίδων

χαρακτηριστικά ∆ιαχείριση Παρτίδων

• Πλήρης διαχείριση παρτίδων σε επίπεδο φορτηγού από την φόρτωση μέχρι και   
  την τελική καταμέτρηση και την έκδοση του Σ∆Ε

• ∆ιασύνδεση με προγράμματα διαχείρισης αποθήκης

• Ελαχιστοποίηση της παρέμβασης του οδηγού

• Το σύστημα προτείνει τις παλαιότερες προς νεότερες παρτίδες (FIFO). 

• Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει άλλη παρτίδα όταν είναι αναγκαίο

• Ευέλικτη διαχείριση επιστρεφόμενων καλών και ληγμένων



mobileworld
διαχείριση παγίων σε τρίτους

χαρακτηριστικά Πάγια σε Τρίτους

Ιεραρχίες Περιφερειακών, Επιθεωρητών, Αντιπροσώπων, Οδηγών κ.α.

Ρόλος Επιθεωρητή (web περιβάλλον)
Αίτηση για Νέο, Επιστροφή, Αντικατάσταση, Μεταφορά Παγίου/ων σε άμεσο ή έμμεσο πελάτη

Ρόλος Περιφερειακού (Web Services)
Εγκρίσεις - Μεταβολές

Ρόλος Αποθηκάριου Εταιρείας (Web Services)
Έκδοση Συμφωνητικών και ∆Α

Ρόλος Αντιπρόσωπου (Web Services)
Απόδοση SN και έκδοση ∆Α προς τελικούς πελάτες

Ρόλος Αποθηκάριου Αντιπροσώπου (Web Services)
Έκδοση Συμφωνητικών με τελικούς πελάτες. ∆ιαχείριση Επιτροφών, Αντικαταστάσεων

Ρόλος Οδηγού/Πωλητή (PDA, Tablet)
Μηνιαία υποχρεωτική απογραφή πριν την παραγγελιοληψία ή την τιμολόγηση



mobileworld
σύστημα διαχείρισης αντιπροσώπων

χαρακτηριστικά ∆ιαχείριση Αντιπροσώπων

Σε Virtual Server στο Cloud ή σε συμβατικό φυσικό Server στα γραφεία σας

Ξεχωριστή βάση δεδομένων για κάθε αντιπρόσωπο, με πρόσβαση μόνο στα δικά 
του δεδομένα

Η βάση δεδομένων κάθε αντιπρόσωπου περιλαμβάνει τα βασικά αρχεία 
παραστατικών, πελατών, ειδών, τιμοκαταλόγων κλπ. της εταιρείας  που τον 
αφορούν, καθώς και τα επιπλέον είδη και τιμές που αφορούν είδη εκτός εταιρείας

Καθημερινός αυτόματος συγχρονισμός μεταξύ βάσης ERP και βάσεων 
Αντιπροσώπων για πελάτες, είδη, τιμολογιακή πολιτική, προσφορές κλπ. που 
αφορούν πελάτες και είδη της εταιρείας (Άμεσοι και Έμμεσοι πελάτες) 
 
Καθημερινός αυτόματος συγχρονισμός μεταξύ back office και βάσης κάθε 
αντιπρόσωπου για είδη, τιμές κλπ. εκτός  εταιρείας, καθώς και για αρχεία 
φορτώσεων (προαιρετικά – υπάρχει δυνατότητα Manual φόρτωσης)

∆υνατότητα ελέγχου και συντήρησης βασικών αρχείων από κάθε αντιπρόσωπο 
(σύνδεση και αντιστοίχιση παραστατικών, πελατών, ειδών κλπ.) μέσω mobileworld 
SFA Web Manager

∆υνατότητα πρόσβασης σε ενιαίο σύστημα αναφορών (στατιστικά επισκέψεων, 
πωλήσεων, δείκτες, στόχους κλπ.) για κάθε αντιπρόσωπο



mobileworld 
διαχείριση συμβάσεων με πελάτες

• Εργαλείο δημιουργίας ομάδων προιόντων (στατικές γκάμες) – ομάδων πελατών

• Ανάθεση ομάδων προιόντων σε ομάδες πελατών

• Απαγόρευση ή προειδοποίηση για υπέρβαση συμβολαίων

• Αναφορές για ελλειπείς τοποθετήσεις προιόντων ή για υπερβάσεις – 
  προιοντικές διανομές

• Εύκολος κεντρικός εντοπισμός παραβιάσεων συμβολαίων – χαμένων 
  ευκαιριών πώλησης

• Εύκολη συντήρηση και προσαρμογή σε αλλαγές συμβολαίων

Συμβάσεις Πελατώνχαρακτηριστικά



mobileworld 
διαχείριση επισκέψεων

χαρακτηριστικά ∆ιαχείριση Επισκέψεων

• ∆ιαχείριση προγραμματισμού και απολογισμού επισκέψεων με αιτιολογήσεις για 
  μη επίσκεψη – μη τιμολόγηση – έκτακτη επίσκεψη

• Αργειολόγια ανά πωλητή ή site

• ∆υνατότητα ταυτόχρονης διαχείρισης από administrator και πωλητές (αλλαγή 
  επισκεψιμότητας, σειράς επίσκεψης κλπ)

• Τζίρος ανά μονάδα χρόνου για κάθε σημείο πώλησης (απαιτούνται φορητά με 
   GPS)

• ∆υναμική έκτακτη ανάθεση δρομολογίων σε εναλλακτικούς πωλητές



mobileworld
διαχείριση βελτιστοποίησης 
δρομολογίων

χαρακτηριστικά Βελτιστοποίηση ∆ρομολογίων

• Καταγραφή συντεταγμένων κάθε σημείου πώλησης (μία φορά)

• ∆υνατότητα επαναπροσδιορισμού των συντεταγμένων εάν χρειαστεί μέσω 
  διαδικασίας συντήρησης 

• Ενδεχόμενη καταγραφή άλλων σημείων ενδιαφέροντος (βενζινάδικα, κεντρικά 
  γραφεία πελάτη, αποθήκες κλπ.)

• Το σύστημα συλλέγει αυτόματα την ώρα προσέγγισης στο σημείο πώλησης και 
  την διάρκεια επίσκεψης (απομάκρυνσης από το σημείο πώλησης)

• Οι πληροφορίες αυτές σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες της βάσης του 
  συστήματος Mobile World™ (εργασίες στο σημείο, τζίρος, διάρκεια μετάβασης από  
  σημείο σε σημείο κλ.π.) μπορούν να παρουσιαστούν είτε αναλυτικά είτε γραφικά



χαρακτηριστικά web SFA manager



mobileworld
προβλέψεις επισκέψεων

χαρακτηριστικά Προβλέψεις

• Βελτιωμένη διαχείριση παραγωγικής διαδικασίας, μέσα από την καλύτερη 
  πρόβλεψη της συνολικής ζήτησης για τις επόμενες 3-7 ημέρες, για μερικά ή όλα 
  τα προϊόντα, βασισμένης πάνω στην προβλεπόμενη ζήτηση κάθε σημείου 
  πώλησης, μέσω σύνθετων αλγορίθμων δημιουργίας προτάσεων παραγγελίας.

• Βελτιωμένη διαχείριση των προτάσεων παραγγελίας κάθε σημείου πώλησης, με 
  ξεκάθαρη κατανομή ευθύνης όσον αφορά στην διαχείριση των παραγγελιών κάθε    
  σημείου, σε όλα τα στάδια της παραγγελίας (δημιουργία προτάσεων και πρόβλεψη 
  παραγωγής, επικύρωση προτάσεων από τους πωλητές, κατανομή και διαχείριση 
  φορτώσεων βάσει της τελικής παραγωγής)

• Τελικά, μείωση του ποσοστού των επιστροφών, χωρίς απώλεια ευκαιριών 
   πώλησης



mobileworld
εξοπλισμός xVan

χαρακτηριστικά εξοπλισμός xVan

Οι τελικοί χρήστες (οδηγοί, φορτηγά, δρομολόγια) μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα 
σε φορητές συσκευές Android Smartphones και tablets, Windows 10 tablets και 
Windows Mobile 6.5 PDA’s και σε κρουστικούς ή θερμικούς εκτυπωτές με Blue 
Tooth.

Το σύστημα υποστηρίζει μεικτό περιβάλλον (Windows και Android φορητά, 
κρουστικούς και θερμικούς εκτυπωτές κλπ.

Οι συσκευές Android δεν χρειάζονται ξεχωριστό Bar Code Reader

Η INFOSUPPORT προτείνει μια ενιαία λύση για όλους τους χρήστες με συσκευές 
android και θερμικούς εκτυπωτές, για χαμηλό λειτουργικό και κόστος συντήρησης 
και υποστήριξης



mobileworld 
διαχείριση προσφορών
δώρων

χαρακτηριστικά προσφορές - δώρα

Πακέτα προσφορών  (δύο ή περισσότερα είδη σε συγκεκριμένο αριθμό δίνουν ένα 
ή περισσότερα είδη δώρων)

Υπολογισμός και πρόταση δώρων βάσει αλγορίθμων (πχ στα 5 ένα από το ίδιο ή 
άλλο, στα 10 δύο κλπ)

Ελάχιστος αριθμός ειδών από μία ή περισσότερες ομάδες ειδών δίνουν δικαίωμα 
επιλογής μέγιστου αριθμού δώρων από άλλη κατηγορία ειδών

∆υνατότητα διαχείρισης και παρακολούθησης ποσοτικών και αξιακών στόχων ανά 
πωλητή για ομάδες ειδών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Αντίστοιχη δυνατότητα για στόχους ελάχιστων επιστροφών



Address
INFOSUPPORT S.A.

8 Doiranis str.                    
Athens, 113 62

Greece

mobileworld Suite FeaturesINFOSUPPORT Α.Ε., ∆οϊράνης 8, Αθήνα, 113 62, Ελλάδα

Email: info@mobileworld.gr  - Website: mobileworld.gr           
Τηλέφωνο: +30 210 88 97 700 - Fax: +30 210 88 97 738


