
ΔΊΚΤΥΟ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΏΝ

Το καταξιωμένο δίκτυο 
συνεργατών που έχει αναπτυχθεί 
σε όλη την Ελλάδα, υποστηρίζει 
κάθε πελάτη από τα πρώτα του 
βήματα στη μηχανογράφηση. 
Παρέχοντας συνεχή ενημέρωση 
για τις αλλαγές στην αγορά κάθε 
κλάδου, διασφαλίζουμε την ορθή 
και σύννομη λειτουργία κάθε 
επιχείρησης που εμπιστεύεται τα 
λογισμικά Pegasus.

ΥΠΟΣΤΗΡΊΚΤΊΚΟ 
ΥΛΊΚΟ

Στην ιστοσελίδα της ΤΕΣΑΕ, ο χρήστης 
θα συναντήσει ένα πλήθος εκπαιδευτικών 
video παρουσιάσεων όπου και αναλύονται 
με σαφήνεια όλες οι διαδικασίες των 
εφαρμογών Pegasus.

ONLINE UPDATE
Λάβετε αυτόματα μέσα από την 
εφαρμογή όλες τις διαθέσιμες 
αναβαθμίσεις, καθιστώντας τη σύννομη 
με όλες τις τελευταίες αλλαγές σε 
φορολογικό και νομοθετικό πλαίσιο. 
Μέσω των online updates, ο φόβος να 
μείνετε εκτός εξελίξεων παύει να υπάρχει 
οριστικά.

ΤΊΜΟΛΟΓΊΑΚΗ 
ΠΟΛΊΤΊΚΗ

Απεριόριστοι χρήστες και 
δεδομένα, χαμηλό κόστος 
εγκατάστασης, οικονομικό ετήσιο 
συμβόλαιο συντήρησης είναι 
κάποια από τα χαρακτηριστικά, 
με τα οποία έχουμε καταφέρει 
να διατηρούμε χαμηλό κόστος 
κτήσης των εφαρμογών, χωρίς 
να επηρεάζεται η ποιότητα και η 
αξιοπιστία τους.

ΣΥΝΕΧΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΗ

Η TESAE έχει αναπτύξει ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα extranet 
(Pegasus Phaethon), που επιτρέπει σε 
κάθε εγγεγραμμένο χρήστη να ελέγχει 
τις εγκαταστάσεις του και να τις 
διαχειρίζεται. Οι πελάτες έχουν πρόσβαση 
24/7 στο σύστημα Phaethon, όπου μεταξύ 
άλλων, μπορούν να καταχωρούν αιτήματα 
υποστήριξης προς το τεχνικό τμήμα.

Ίδανική λύση για...

...και όχι μόνο!

PEGASUS
FREELANCER
WEB APP Η Cloud εφαρμογή για την 
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ΕΞΟΔΑ
Το κύκλωμα Αποδείξεων είσπραξης & πληρωμής 
που υποστηρίζει η εφαρμογή σας επιτρέπει να 
οργανώσετε αποτελεσματικά τη διαχείριση των 
οικονομικών σας. Με το Pegasus Freelancer θα 
διαπιστώσετε ότι ποτέ έως τώρα δεν είχατε 
σαφέστερη εικόνα τόσο των εισπράξεων όσο και 
των δαπανών της επιχείρησής σας.

CRM 
Οργανώστε όλες τις επαφές σας μέσω 
του Τηλεφωνικού Καταλόγου που διαθέτει 
το κύκλωμα CRM. Επιπλέον, μέσα από το 
Ημερολόγιο μπορείτε να καταγράφετε 
όλα τα ραντεβού και τις εργασίες που 
εκκρεμούν για να μη χάνετε ποτέ τον 
έλεγχο της επιχείρησής σας.

DASHBOARD
Πλέον ολόκληρη η εικόνα της επιχείρησης, 
υπάρχει σε μία προσαρμοσμένη οθόνη. Η 
επιλογή Dashboard εμφανίζει τη θέση της 
επιχείρησης σε κάθε χρονική στιγμή, για κάθε 
δραστηριότητα που εκτελείται μέσα από 
την εφαρμογή. Δεδομένα οργανωμένα - σε 
πίτες, διαγράμματα και διάφορα γραφήματα - 
επιτρέπουν την εύκολη έκδοση στατιστικών.

WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η cloud μορφή επιτρέπει στο 
χειριστή να έχει πρόσβαση από 
οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή 
της ημέρας. Από την άλλη, το 
Responsive περιβάλλον για να 
προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε 
μέγεθος οθόνης (smartphone, 
tablet, pc), αλλά και η λειτουργία 
της ανεξαρτήτως λογισμικού (IOS, 
Android, Windows), δίνουν στο 
χρήστη άπειρες επιλογές hardware.

REPORTING
Αποκτήστε σε μόλις λίγα 
δευτερόλεπτα μια άμεση και 
σαφή εικόνα για τα πεπραγμένα 
της επιχείρησής σας μέσα από 
τους οικονομικούς δείκτες και τα 
γραφήματα που περιλαμβάνονται 
στο Dashboard. Επιπλέον, η 
εφαρμογή διαθέτει μια πληθώρα 
οικονομικών αναφορών (τζίροι 
πωλήσεων, κινήσεις ειδών κ.ό.κ.) 
που σας προμηθεύουν με τα 
απαραίτητα δεδομένα ούτως 
ώστε να σχεδιάσετε τις επόμενες 
κινήσεις σας με τη μεγαλύτερη 
δυνατή ακρίβεια.

ΕΠΕΚΤΑΣΊΜΟΤΗΤΑ
Όπως κάθε εφαρμογή της TESAE, 
έτσι κι αυτή έχει τη δυνατότητα 
επέκτασης των λειτουργιών της 
με την προσθήκη των αντίστοιχων 
Modules. Υπάρχει πλήθος 
προστιθέμενων διαδικασιών, με 
βάση τις ανάγκες κάθε πελάτη.

ΓΕΝΊΚΕΣ 
ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΕΣ

  � Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών
  � Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών
  � Οικονομική καρτέλα πελάτη
  � Εύρεση στοιχείων από ΑΦΜ
  � Καταχώρηση πελατολογίου
  � Προγραμματισμός εισπράξεων
  � Καρτέλα dashboard για πλήρη 

εικόνα της επιχείρησης
  � Στατιστικά & αναφορές

Cloud περιβάλλον διαχείρισης, εύκολη έκδοση παραστατικών, 
πρόσβαση από οπουδήποτε 24/7, χωρίς περιορισμό σε χρήστες 
και δεδομένα, στην πιο οικονομική τιμή της αγοράς.

Η TESAE group 
με 36 χρόνια εμπειρίας 

στον κλάδο των λογισμικών, 
προσφέρει τελευταίας 
τεχνολογίας λύσεις, με 

αξιόπιστη λειτουργία και 
απεριόριστες δυνατότητες!

PEGASUS FREELANCER WEB APP MYDATA Α.Α.Δ.Ε.
Εύκολη έκδοση παραστατικών (ΤΠΥ/ΑΠΥ) 
με το πάτημα ενός κουμπιού και αποστολή 
τους στο myDATA της ΑΑΔΕ. Επιστροφή 
feedback για κάθε παραστατικό που 
μεταβιβάζεται προς ενημέρωση του 
επιχειρηματία. Με τις αυτοματοποιημένες 
διαδικασίες το Pegasus Freelancer αποτελεί 
την ιδανική λύση για κάθε επιχείρηση 
παροχής υπηρεσιών.

ΠΏΛΗΣΕΊΣ 
Διαχειριστείτε με ευκολία τις πωλήσεις προϊόντων 
και την παροχή υπηρεσιών και προχωρήστε 
στην καταχώρηση των σχετικών παραστατικών 

μόνο με λίγα κλικ. Μπορείτε να 
αποστέλλετε τα παραστατικά 
σας απευθείας με email μέσα 
από την εφαρμογή καθώς και 
να υποστηρίζετε εναλλακτικούς 
τρόπους πληρωμής.
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