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Η Cubit AE είναι μια δυναμική 
ελληνική εταιρία που δραστηρι-
οποιείται στον χώρο της πληρο-
φορικής. Η μεγάλη της εμπειρία 
στον τομέα της λιανικής και η συ-
νεχής ενημέρωση των στελεχών 
της στις νέες παγκόσμιες τάσεις, 
της επιτρέπουν να προσφέρει 
υψηλής ποιότητας, καινοτόμα 
προϊόντα. Αυτά καλύπτουν ευέ-
λικτα και αξιόπιστα όλο το φάσμα 
εργασιών του χώρου, προσφέ-
ροντας χειροπιαστά πλεονεκτή-
ματα στους εμπόρους λιανικής.

Η οικογένεια εφαρμογών της Cubit ανταποκρίνεται στις 
υψηλές απαιτήσεις όλων των επιχειρήσεων και ομίλων, με 
οφέλη που μπορούν οι πελάτες άμεσα να διαπιστώσουν, 
αφού ενσωματώνεται η τεχνογνωσία της εταιρείας στο λο-
γισμικό της και έτσι καλύπτεται η ανάπτυξη και υποστήριξη 
των  μεγάλων καταστημάτων λιανικής στην Ελλάδα, την Κύ-
προ και την Βουλγαρία.
Οι εφαρμογές Reflexis μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 
να εγκατασταθούν σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους με δια-
φορετικά αντικείμενα δραστηριότητας, αλλά και εταιρίες 
που επιθυμούν να έχουν στο μέλλον ένα λογισμικό που να 
ακολουθεί την ανάπτυξή τους για την μέγιστη κάλυψη των 
αναγκών τους.
Τα προϊόντα Reflexis  είναι μεταγλωττισμένα στα Αγγλικά 
και Βουλγάρικα και προσεχώς στα Ρουμάνικα, προκειμένου 
να υποστηρίζουν πολυεθνικούς ομίλους και ελληνικές εται-
ρίες που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες.
Τέλος, το Reflexis έχει προσαρμοστεί πλήρως σε όλα τα δι-
εθνή πρότυπα καθώς και   τις ελληνικές νομικές και φοροτε-
χνικές ιδιαιτερότητες.
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H πορεία της εταιρίας
Η εταιρία αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις του ανταγωνι-
σμού και με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις της νέας 
χιλιετίας ενισχύει το επενδυτικό της πρόγραμμα με γνώμο-
να πάντα την αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων και 
υπηρεσιών προς τον τελικό αποδέκτη: τον πελάτη. Γι’ αυτό 
επένδυσε και εξακολουθεί να επενδύει σημαντικά σε:
• ανάπτυξη νέων λύσεων και προϊόντων
• αναδιοργάνωση διαδικασιών και δομής
• πάγιο εξοπλισμό
• ενίσχυση έμψυχου και εξειδικευμένου δυναμικού

Η επιτυχία και καθιέρωση της CUBIT A.E στο χρονικό διά-
στημα που δραστηριοποιείται οφείλεται κυρίως στην από-
λυτη εξειδίκευσή της στο χώρο του Λιανικού Εμπορίου σε 
σχέση με τον ανταγωνισμό της που κινείται σε ένα ευρύ 
φάσμα δραστηριοτήτων πληροφορικής. Η υπευθυνότητα 
με την οποία αντιμετωπίζονται οι ανάγκες του κάθε πελάτη, 
της επέτρεψαν να θεωρείται σημαντική σύμμαχος των επι-
χειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του λιανικού 
εμπορίου.

Η εξειδίκευση, η αποδεδειγμένη εμπειρία και η προτεραιό-
τητα στις ποιοτικές υπηρεσίες της CUBIT A.Ε. είναι το αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα και αποτελούν την αμοιβαία εγγύη-
ση για την επιτυχία κάθε έργου.

Προϊόντα
Οι ανάγκες που έρχονται να ικανοποιήσουν οι εφαρμογές 
που έχουν αναπτυχθεί από την CUBIT A.E για το λιανικό 
εμπόριο περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

• ταμειακή εφαρμογή και έλεγχο του ταμειακού συστήματος 
• υποστήριξη, διαχείριση και συντήρηση του συστήματος 
 λιανικών πωλήσεων – χονδρικών
• οργάνωση αποθήκης WMS
• εκτέλεση παραγγελιών
• στατιστική ανάλυση στοιχείων πωλήσεων 
• δημιουργία και εκτύπωση ετικετών για ράφια και 
 συσκευασίες προϊόντων 
• διαχείριση αλλαγών που προέρχονται από τα κεντρικά 
 μιας αλυσίδας ή από καινούργια είδη που εισάγονται 
 στο κατάστημα.
• έκδοση τιμολογίων και άλλων παραστατικών από τα 
 σημεία πώλησης 
• εφαρμογές φορητών τερματικών 
• διαχείριση αρχείων ηλεκτρονικών ζυγών 
• χρήση βιομετρικών συστημάτων (fingerprint) που 
 παρέχουν επιπλέον ασφάλεια
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H εταιρεία, κάτω από την κωδική ονομασία REFLEXIS®, 
σχεδίασε και υλοποίησε ένα σημαντικής έκτασης επενδυ-
τικό πρόγραμμα με στόχο την ανάπτυξη λογισμικού για την 
ικανοποίηση των αναγκών των καταστημάτων και αλυσίδων 
Λιανικού Εμπορίου. Απευθύνεται στη σύγχρονη επιχείρηση 
του κλάδου που κατανοεί τη σημασία της επεξεργασίας και 
εκμετάλλευσης της πληροφόρησης όπως αυτή συλλέγεται 
από τα σημεία πώλησης. Καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της 
επιχείρησης του Λιανικού Εμπορίου αντιμετωπίζοντας το 
προϊόν και τον καταναλωτή πάντα σύμφωνα με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του. 

To REFLEXIS® είναι ένα ολοκληρωμένο ανοικτό περιβάλλον 
που παρέχει απεριόριστες δυνατότητες διαχείρισης πωλή-
σεων, προϊόντων, προμηθευτών, αγορών, καταστημάτων, 
αποθηκών. Πλεονέκτημα του αποτελεί η συγκέντρωση και 
αξιοποίηση πολύτιμων πληροφοριών σε πολλαπλά επίπε-
δα που βοηθούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων και καθο-
ρισμό των στρατηγικών στόχων.

H δημιουργία του προϊόντος αυτού γίνεται με τα πλέον σύγ-
χρονα εργαλεία σχεδιασμού και ανάπτυξης ώστε το τελικό 
προϊόν να είναι διαθέσιμο σε κάθε μεγέθους και τύπου επι-
χείρηση λιανικής. Υλοποιεί όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες 
στους τομείς του προγραμματισμού, σχεσιακών βάσεων 
δεδομένων και INTERNET. Η σχεδίασή του επιτρέπει την 
εγκατάσταση και υλοποίηση των επιχειρηματικών λειτουρ-
γιών που εξυπηρετεί, σε οποιοδήποτε σημείο της επιχείρη-
σης, δηλαδή κεντρικά, υποκαταστήματα, αποθήκες, κατα-
στήματα. Έχει τεχνολογικό προβάδισμα διότι επιτρέπει την 
ενσωμάτωση σε αυτό κάθε μεγέθους και δομής αλυσίδας 
τροφοδοσίας και πώλησης προϊόντων λιανικής.

Στα πλαίσια παροχής ολοκληρωμένων λύσεων, η Εταιρεία 
παρέχει εκτός του λογισμικού (software) και τον εξοπλισμό 
(hardware) στον οποίο γίνεται η εγκατάσταση των λειτουργι-
κών συστημάτων και προγραμμάτων. Η CUBIT A.E. είναι η 
πρώτη μεταξύ των εταιρειών οι οποίες προωθούν στην αγο-
ρά του λιανεμπορίου σημεία πώλησης P.O.S, της WINCOR/
NIXDORF, της ΙΒΜ και της NCR.
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Υπηρεσίες
Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων είναι μια από τις πιο ση-
μαντικές ασχολίες της CUBIT A.E . Οι λύσεις που η CUBIT 
A.E δύναται να προσφέρει, εξασφαλίζουν την:
• ανάπτυξη των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης
• μεγιστοποίηση του κέρδους
• εξοικονόμηση πόρων
• βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών
• διεύρυνση των παροχών
• εκμετάλλευση της πληροφορίας με σκοπό τη λήψη 
 στρατηγικών αποφάσεων
Μέσα στο πνεύμα της συνεργασίας και φιλικής σχέσης που 
αναπτύσσει με τους πελάτες της, η CUBIT A.E μπορεί να 
αναλάβει υπηρεσίες που περιλαμβάνουν: 

• Μελέτη και βελτιστοποίηση οργάνωσης και διαδικασιών
• Υπηρεσίες αναδιοργάνωσης επιχειρηματικών 
 δραστηριοτήτων
• Τεχνικές και οικονομικές μελέτες
• Επίβλεψη έργων
• Αξιολόγηση, επιλογή και εκπαίδευση προσωπικού 
• Φορολογική υποστήριξη και φορολογική προσαρμογή 
 εφαρμογών 
• Υπηρεσίες μηχανογραφικής υποστήριξης
• Υπηρεσίες υλοποίησης

Οι υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται από την CUBIT 
A.E είναι μοναδικές στο χώρο του λιανικού εμπορίου. Παρέ-
χονται σε πελάτες που έχουν εγκατεστημένα εξελιγμένα συ-
στήματα σημείων πώλησης (POS) στα καταστήματά τους ή 
γενικότερα έχουν συστήματα που υποστηρίζουν τη λιανική 
πώληση τόσο στα καταστήματα όσο και στις αποθήκες της 
αλυσίδας. Προσφέρεται άμεση και έγκυρη επίλυση προβλη-
μάτων, συνεχής υποστήριξη της λειτουργίας των καταστη-
μάτων 24 ώρες την ημέρα επτά μέρες την εβδομάδα. 

Σκοπός των υπηρεσιών αυτών είναι να αποκομίσει ο πελά-
της το μέγιστο όφελος από την επένδυσή του. Έτσι η προ-
τεινόμενη λύση για τα καταστήματα σας στηρίζεται σε:
• Χρησιμοποίηση των πιο πρόσφατα ανακοινωμένων 
 προϊόντων, ώστε η λύση να στηρίζεται στην τελευταία 
 λέξη της σύγχρονης τεχνολογίας.
• Ανοικτή αρχιτεκτονική, η οποία εξασφαλίζει πληθώρα 
 έτοιμων και δοκιμασμένων εφαρμογών.
• Ευκολία χρήσης, μεγάλη αποδοτικότητα και απεριόριστη 
 δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών.
• Μέγιστη δυνατή επεκτασιμότητα των συστημάτων, 
 που να μπορεί να επιτευχθεί σταδιακά με προσθήκες 
 εξαρτημάτων και μηχανημάτων στην εγκατάστασή σας.
• Πρακτικά απεριόριστες δυνατότητες αναβάθμισης
 και διασυνδεσιμότητας των συστημάτων ώστε 
 να εξασφαλίζεται η προστασία της επένδυσης 
 της επιχείρησης.
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Το σύστημα
Το Reflexis ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό 
σύστημα που αξιοποιεί όλες τις νέες τεχνολογίες, ενώ στις 
προδιαγραφές του υπάρχει το σύνολο όλων των επιχειρη-
ματικών αναγκών που έχει καταγράψει η Cubit από τους πε-
λάτες της.
Ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση 
όλων των δεδομένων κάθε επιχείρησης. Διαθέτει απεριό-
ριστες δυνατότητες και καλύπτει άμεσα όλο τον όγκο πλη-
ροφοριών και δεδομένων αφού η πηγή πληροφόρησης και 
όλες οι λειτουργίες του εκτελούνται απλά από τους χρήστες.
Είναι επεκτάσιμο και ανοικτό για την κάλυψη όλων των ειδών 
ανάπτυξης των επιχειρηματικών σχεδίων και έτσι μπορεί να 
συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στη δημιουργία υποδομής 
για τη στήριξη της επιχείρησης τα επόμενα χρόνια.
Το Reflexis ERP είναι ένα σύστημα ανοικτής αρχιτεκτονικής, 
που συνεργάζεται με όλα τα εξειδικευμένα προγράμματα 
και υποσυστήματα που διαθέτει η κάθε επιχείρηση (ταμει-
ακές μηχανές, πωλήσεις καταστημάτων, συστήματα αυτο-
ματισμού, αποθήκες-διακίνηση κα) ενώ παραμετροποιείται 
πλήρως, προκειμένου να είναι φιλικό με τους χρήστες και 
προσαρμοσμένο στις διαδικασίες της επιχείρησης.
Η επιχείρηση μπορεί πλέον να εμπιστευτεί το πληροφορια-
κό της σύστημα εισάγοντας όλες τις πληροφορίες χωρίς κα-
νένα κίνδυνο, αφού υπάρχει απόλυτος έλεγχος πρόσβασης 
σε αρχεία δεδομένων, λειτουργικές εργασίες και εφαρμογές.
Η εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών με το πλήρως εξειδικευ-
μένο προσωπικό της Cubit, προσφέρει αποτελεσματικά και 
αξιόπιστα συνεχώς υποστήριξη και βοήθεια σε όλους τους 
πελάτες της, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδο-
μάδας.
Το Reflexis ERP αποτελεί την στρατηγική επιλογή κάθε επι-
χείρησης, η οποία βλέπει άμεσα τα οφέλη που της προσφέ-
ρει, σε τεχνολογικό και αναπτυξιακό επίπεδο. 
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Υποσυστήματα Reflexis ERP
Οι ανάγκες που έρχονται να ικανοποιήσουν οι εφαρμογές 
που έχουν αναπτυχθεί από την CUBIT A.E. για το κύκλω-
μα εμπορικού και λογιστικού κυκλώματος (REFLEXIS ERP) 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

›	 Διαχείριση αποθεμάτων
• Διαχείριση ειδών
• Διαχείριση τιμοκαταλόγων
• Διαχείριση ειδών προμηθευτή
• Διαχείριση αλυσίδων
• Διαχείριση ομοίων
• Διαχείριση σετ ειδών
• Συλλογή ανά κατάστημα
• Διαχείριση φυλλαδίων
• Καρτέλα είδους
• Υπόλοιπο είδους

› Πωλήσεις - Τιμολόγηση 

› Αγορές 
• Κοστολόγηση
• Τιμοκατάλογοι προμηθευτών
• Καρτέλες πελατών - προμηθευτών
• Υπόλοιπα πελατών - προμηθευτών

› Λογιστική
• Γενική – Αναλυτική
• Λογιστικό σχέδιο
• Πρότυπα άρθρα
• Κινήσεις λογιστικής
• Γέφυρες λογιστικής
• Θεωρημένο ισοζύγιο 

› Χρηματοοικονομικά
• Επιταγές
• Διαχείριση εισπρακτέων
• Διαχείριση πληρωτέων
• Έκδοση μηχανογραφημένων επιταγών
• Τηλεφωνικά υπόλοιπα

› Προσωπικό
• Διαχείριση αδειών/ παρουσιών καταστημάτων


