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Πειραιάς, 15/2/2017 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 
Αγαπητοί κύριοι/κυρίες, 
 
Η εταιρία μας είναι μια ελληνική εταιρία ανάπτυξης επιχειρηματικού λογισμικού και 
αυτοματισμών από το 1985.  
Ειδικά για τον κλάδο σας, έχουμε αναπτύξει και εξελίξει τα τελευταία δεκατρία (13) 
χρόνια την εφαρμογή διαχείρισης στεγνοκαθαριστήριων Barracuda Clean, η οποία 
συνοπτικά περιλαμβάνει  

 Διαχείριση πελατών-προμηθευτών 
 Διαχείριση εξόδων-αγορών και αποθήκης υλικών 
 Διαχείριση παραδόσεων-παραλαβών και αλυσίδας ρούχων 
 Διαχείριση πόντων επιβράβευσης πελατών 

 
Ενδεικτικά περιλαμβάνει  

 Παρακολούθηση παραλαβών και παραδόσεων. 
 Αυτόματη εκτύπωση εντύπου κατά την παραλαβή. 
 Εκτύπωση ετικετών barcodes και μαρκαρίσματος ρούχων (ειδικό χαρτί). 
 Αυτόματη έκδοση απόδειξης - τιμολογίου - δελτίου αποστολής κατά την 

παράδοση. 
 Ταξινόμηση θέσης ρούχων στην αλυσίδα. 
 Πληροφορία Δωματίου για ξενοδοχειακές μονάδες. 
 Ετικέτες πελατών με πολλαπλά κριτήρια και ανά τζίρο πελάτη. 
 Ιστορικό πελάτη και ρούχου. 
 Έλεγχος «παραδοθέντων» και «μη παραδοθέντων». 
 Συγκριτικές κινήσεις ανά ημέρα. 
 Διαχείριση πολλαπλών χρηστών. 
 Διαχείριση πρατηρίων - μονάδας επεξεργασίας. 
 Στατιστικά / σύνολα ανά κατηγορία / ωριαία σύνολα / μέσος όρος αξίας 

ρούχου. 
 Ημερήσια Κατάσταση ταμείου ανά χρήστη. 
 Ορισμός αρμοδιοτήτων, έλεγχος χειριστών. 
 Σύνδεση με ταμειακά συστήματα για την αυτόματη έκδοση απόδειξης. 
 “Επισκεψιμότητα” πελάτη. 
 Παραμετρική διαχείριση πόντων επιβράβευσης πελατών. 
 … 
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Για να τιμήσουμε την συνεργασία μας με την Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Στεγνοκαθαριστηρίων Ταπητοκαθαριστηρίων και συναφών επαγγελμάτων 
προσφέρουμε στα μέλη της έκπτωση 10% στην αξία της εφαρμογής Barracuda Clean 
με ισχύ έως τις 31/12/2017.  
 
Θα είναι ευχαρίστηση μας να σας εξυπηρετήσουμε. 
 

Με τιμή, 

Αγγελική Βόλγαρη  
 
T/F: (+30) 2109417197, Απευθείας: (+30) 2721097076, Κιν.: (+30) 6974688496  
Email: a.volgari@erm.gr 
 

 

  

 

 

 https://www.facebook.com/BarracudaSoftware/  

 https://twitter.com/Barracuda_Soft  

 https://www.instagram.com/barracuda_erm/  

 https://www.linkedin.com/company/barracuda-software-g-p-?trk=biz-companies-cym  

 https://plus.google.com/u/0/+BarracudaSoftwareAthina  
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