


TechRest
Το TechRest είναι μία σειρά προηγμένων εφαρμογών TR, με δυνατότητες που καλύπτουν 

όλες τις ανάγκες των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Το TechRest σχεδιάστηκε και προσφέρεται σε 4 εκδόσεις, που διαχωρίζουν τις εργασίες 

σύμφωνα με τη βασική ομαδοποίηση: πωλήσεις – αγορές – παραγγελίες – Πολλαπλά ΑΦΜ

και Καταστήματα. Έτσι, κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την έκδοση του 

προγράμματος που χρειάζεται για την καλύτερη λειτουργία της.

• TR Lite

• TR Basic

• TR Business

• TR Enterprise

Σημαντικότερη επιτυχία των εκδόσεών μας είναι η ευελιξία προσαρμογής στις απαιτήσεις με 

γνώμονα της εκάστοτε ανάγκες των πελατών μας.



TR Lite
• Πολλαπλοί Χρήστες - Ταμίες. 

• Ενιαία φόρμα διαχείρισης κινήσεων λιανικής και χονδρικής 

πώλησης με χρήση οθόνης αφής και Barcode. 

• Απεριόριστοι κωδικοί ειδών. 

• Αποδείξεις λιανικής πώλησης και τιμολόγια σε θερμικό 

εκτυπωτή και επιτραπέζιο.  

• Εύχρηστες αναζητήσεις ειδών με Πλήκτρο, Κωδικό, Barcode

• Αναζήτηση προϊόντων με Κατηγορία, Ομάδα

• Ακύρωση προϊόντος κατά την πώληση. 

• Ακύρωση ολόκληρης της συναλλαγής. 

• Εμφάνιση του μερικού συνόλου κατά την πώληση. 

• Αυτόματος υπολογισμός στα ρέστα του πελάτη. 

• Αυτόματες εκπτώσεις σε είδος ή στο μερικό σύνολο

• Αναμονές εξυπηρέτησης και ταυτόχρονη εισαγωγή νέας. 

• Ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πελατών κατά την πώληση. 

• Ευδιάκριτη εμφάνιση των λειτουργιών με χρώματα και 

εικόνες για ευκολία στη χρήση. 

• Πώληση ταχυκίνητων προϊόντων με ή χωρίς barcode

scanner, με οθόνη αφής. (Βασικά Είδη)

• Γρήγορη αλλαγή και διαγραφή ποσότητας και αξίας 

προϊόντος. 

• Αναλυτική ή συγκεντρωτική αναφορά σημείων πώλησης. 

• Αναλυτική παρουσίαση εσόδων. 

• Στατιστικά κίνησης πωλήσεων προϊόντων. 

• Απεριόριστο όγκο δεδομένων. 



TR Basic



TR Basic
TR Lite +

• Αρχείο πελατών - προμηθευτών με αναλυτικές κινήσεις και 

υποκαταστήματα.

• Πολλαπλοί Κωδικοί Ειδών. 

• Συνθέσεις Ειδών. 

• Αρχείο ειδών αποθήκης και παρακολούθηση αποθεμάτων. 

• Στατιστικά αγορών - πωλήσεων. 

• Παρακολούθηση αποθεμάτων. 

• Δυνατότητα ανάθεσης σε συγκεκριμένους χειριστές.

• Δυνατότητα πολλαπλών μετασχηματισμών στο κύκλωμα των 

αγορών και των πωλήσεων. 

• Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών και αξιόγραφων, και 

εκτυπώσεις επιταγών.

• Παρουσίαση συνόλου χρεώσεων, πιστώσεων, υπολοίπων ανά 

περίοδο. 

• Έκδοση όλων των παραστατικών με φορολογικό μηχανισμό 

ΕΑΦΔΣΣ. 

• Εκτύπωση και αυτόματη αποστολή με Email του φορολογικού 

παραστατικού στον πελάτη.

• Δυνατότητες εκτύπωσης σε όλους τους τύπους των εκτυπωτών. 

• Εισαγωγή λογότυπου της επιχείρησης σας στην εφαρμογή. 



TR Business
TR Basic +

• Πολλαπλοί τιμοκατάλογοι πελατών -

προμηθευτών.

• Κύκλωμα παραγγελιών αγορών - πωλήσεων. 

• Χρήση και παρακολούθηση σειριακών κωδικών

ανά είδος

• Απογραφή Αποθεμάτων και Αξιών Αποθήκης

• Εμπορική κοστολόγηση προϊόντων



TR Enterprise
TR Business +

• Διαχείριση και παρακολούθηση πολλαπλών εταιριών.

• Διαχείριση και παρακολούθηση πολλαπλών καταστημάτων.

• Διαχείριση και παρακολούθηση πολλαπλών πόστων.

• Διαχείριση και παρακολούθηση πολλαπλών ταμείων.

• Διαχείριση Χειρόγραφων παραστατικών (import – export)

• Ενδοδιακινήσεις



TR Modules
• Απομακρυσμένη Παρακολούθηση Ταμειακών Κινήσεων.

• Απομακρυσμένη Πρόσβαση Βάσης Δεδομένων.

• Ημερολόγιο για κρατήσεις.

• Module Συνεργείο με πλήρη ιστορικό οχημάτων ανά πελάτη.

• TechRest GL, Γέφυρα εξαγωγής παραστατικών για τα γνωστότερα 

λογισμικά γενικής λογιστικής.

• Παραγωγή έτοιμων προϊόντων

• Loyalties και επιβράβευση πελατών



TR Android
TR Warehouse

• Αναζήτηση Είδους με 

Κωδικό/Περιγραφή/Barcode

• Live Ενημέρωση Θέσης 

Αποθήκης/Καταστήματος

• Απογραφή

• Παραλαβή Εμπορευμάτων με μετασχηματισμό 

παραστατικού

TR Mob Invoice

• Έκδοση Παραστατικού

• Πελατολόγιο

• Εκτύπωση σε Φορητό Εκτυπωτή

TR Logistics

• Ενημέρωση Φορτίου

• Καταχώρηση Νέου Πελάτη

• Έκδοση Παραστατικού

• Εκτύπωση σε Φορητό Εκτυπωτή



TR Εκδόσεις

TR Basic

• Δυνατότητες TR Lite +

• Προμηθευτές

• Υποκαταστήματα

• Αγορές

• Στατιστικά Αγορών

• Πολλαπλοί Κωδικοί Ειδών

• Συνθέσεις Ειδών

• Στατιστικά Αποθήκης
• Υπόλοιπα Αποθήκης

TR Lite

• Πολλαπλοί Χρήστες

• Πωλήσεις (Λιαν/Χον)

• Πελάτες

• Είδη Αποθήκης

• Στατιστικά Πωλήσεων

• Υπόλοιπα Πελατών
• Στατιστικά Πελατών

TR Business

• Δυνατότητες TR Basic +

• Τιμοκαταλόγους

• Πωλητές

• Κύκλωμα Παραγγελιών

• Σειριακοί Αριθμοί Ειδών

• Απογραφή Αποθήκης

• Κοστολόγηση Ειδών
• Κοστολόγηση Αποθήκης

TR Enterprise

• Δυνατότητες TR Business +

• Διαχείριση πολλαπλών 

εταιριών

• Διαχείριση πολλαπλών 

καταστημάτων

• Διαχείριση πολλαπλών 

πόστων

• Διαχείριση πολλαπλών 

ταμείων

• Διαχείριση Χειρόγραφων

(Import-Export)
• Ενδοδιακινήσεις


