
H Symbol έχει να επιδείξει μακρά πορεία, γνώση και εμπειρία στον χώρο της
μηχανογράφησης  και  παροχής  υπηρεσιών  των  Γραφείων  Γενικού  Τουρισμού,  με
υφιστάμενες επιτυχημένες εγκαταστάσεις σε πολλές 100άδες επιχειρήσεις του τομέα
των τουριστικών υπηρεσιών.  Είναι η παλαιότερη εταιρεία με συνεχή παρουσία, στον
χώρο αυτό  διασφαλίζοντας  έτσι  το  ότι  τα  μηχανογραφικά  της  συστήματα
ανταποκρίνονται πλήρως και αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών της.

Symbol PRACTIC

Συστήματα διαχείρισης εργασιών Επιχειρήσεων εμπορικής εκμετάλλευσης
τουριστικής ύλης & μεταφορών.

Η  εφαρμογή  υποστηρίζει  μηχανογραφικά  τις  λειτουργίες  καθημερινής
διεκπεραίωσης,  διοικητικής  πληροφόρησης,  αυτοματοποιημένων  ελέγχων  και
παρακολούθησης  των  διαφόρων  εργασιών  των  Γραφείων  Γενικού  Τουρισμού,
Πρακτορείων, Εταιρειών ημερήσιων εκδρομών & δρομολογίων Ακτοπλοΐας.

 Διασυνδέσεις με συστήματα on-line κρατήσεων/διανομής τουριστικής ύλης,
   Ακτοπλοϊκών & Αεροπορικών εισιτηρίων, εκδρομών, οχημάτων, καταλυμάτων.
   (CRS Liknoss, Certus, Minoan B2B, Bsf UTS, Anek BTS, MirFLX, Air GDSs)

 Διασύνδεση με συστήματα web πωλησεων e-Agencies με αυτόματη 
  δημιουργία παραστατικών πωλησεων (Fees ΑΠΥ) και χρεώσεων εισιτηρίων.

 Παρακολούθηση πωλήσεων κατά χειριστή, κατάστημα, υπηρεσίες, προιόντα

 Μηχανογραφική απόδοση & έλεγχοι ταμείων

 Εκκαθαρίσεις εμπορικών συνεργατών.

 Παρακολούθηση Συναλλασσομένων Πελατών & Προμηθευτών.

 Καρτέλες, Ισοζύγια, Ηλικίες Υπολοίπων, Καταστάσεις Ελέγχου

 Διαχείριση Αξιογράφων

 Παρακολούθηση – Διαχείριση Πακέτων

 Εκδοση φορολογικών στοιχείων-παραστατικών (ΑΠΥ,ΤΠΥ,αποδείξεις, κ.α.)
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 Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση φορολογικών παραστατικών και εντύπων εταιρείας

 Ηλεκτρονική αποστολή (email) παραστατικών και καρτελών

 Τήρηση-παρακολούθηση πολλαπλών εταιρειών-υποκαταστημάτων

 Λογιστική παρακολούθηση-καρτέλες & ισοζύγια λογαριασμών

 Ενημέρωση εξωτερικού λογιστηρίου / Συγκέντρωση δεδομένων πωλήσεων ΥΠΟΙΚ /
   Πλήρης διασύνδεση με ΑΑΔΕ MyData.

 Ημερολόγιο υποχρεώσεων και υπενθυμίσεων

 Παρακολούθηση κρατήσεων πελατών

 Διασύνδεση με τρίτα μηχανογραφικά συστήματα

 Web πρόσβαση σε πληροφοριακές λειτουργίες με χρήση η/υ, tablet, smartphone

Πρόσθετο σύστημα διαχείρισης ενοικίασης αυτοκινήτων

Practic Car Rental add-on

 Διαχείριση κρατήσεων - Παρακολούθηση προκαταβολών – εξοφλήσεων

 Εκδοση μηχανογραφικών συμβολαίων και αποδείξεων

 Αυτόματη ενημέρωση, παρακολούθηση ημερολογιακού πλάνου κρατήσεων

 Πληροφόρηση εισερχομένων-εξερχομένων

 Αυτόματη ενημέρωση εμπορικολογιστικού backoffice/ERP συστήματος

Πρόσθετο σύστημα διαχείρισης κρατήσεων τουριστικών καταλυμάτων

Practic Accommodation Rental add-on

 Διαχείριση κρατήσεων - Παρακολούθηση προκαταβολών – εξοφλήσεων

 Αυτόματη ενημέρωση, παρακολούθηση ημερολογιακού πλάνου κρατήσεων

 Πληροφόρηση εισερχομένων-εξερχομένων κρατήσεων

 Αυτόματη ενημέρωση εμπορικολογιστικού backoffice/ERP συστήματος
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Υποστήριξη 

 Λειτουργική υποστήριξη - Υπηρεσίες helpdesk

 Tεχνική υποστήριξη προγραμμάτων & database, server και θέσεων εργασίας

 Eνημερώσεις νέων εκδόσεων για προσθήκες και τροποποιήσεις λειτουργιών, 
βελτιστοποιήσεις και αλλαγές νομοθεσίας,

 Τακτικοί έλεγχοι της δομής και της ασφάλειας της βάσης δεδομένων, των προγραμμάτων 
και του λειτουργικού συστήματος του server.

 
Τεχνικές προδιαγραφές

Εγκατάσταση σε Linux server & Windows clients, χωρίς όριο θέσεων εργασίας

Αυτοματοποιημένες διαδικασίες ελέγχων και τήρησης αντιγράφων ασφαλείας

Τα  προγράμματα  και  η  βάση  δεδομένων  εγκαθίστανται  σε  κεντρικό  Η/Υ  σύγχρονων
προδιαγραφών με λειτουργικό σύστημα  ή  Vmware ESXI ή Windows Professional για λειτουργία
Vmware Workstation, στον οποίο θα λειτουργήσει virtual λογισμικό συστήματος Linux. 

Η υποδομή μπορεί να βρίσκεται σε κατάλληλους χώρους του πελάτη ή σε κατάλληλους χώρους
φιλοξενίας (cloud data centers).

Οι εγκαταστάσεις παραμετροποιήσεις και  ρυθμίσεις λειτουργίας των αναφερόμενων εργαλείων
λογισμικού και προγραμμάτων διενεργούνται απο την  Symbol και  περιλαμβάνονται στην αρχική
προμήθεια του συστήματος.

Για  την  λειτουργία απομακρυσμένων θέσεων εργασίας  αλλά και  την  παροχή των υπηρεσιών
εγκαταστάσεων  και  υποστήριξης,  απαιτείται  η  ύπαρξη  σύνδεσης  Διαδικτύου  επιθυμητά  με
σταθερή IP διεύθυνση και ικανής ταχύτητας, με έλεγχο πρόσβασης (vpn) για τα καταστήματα και
με δυνατότητα απ’ευθείας πρόσβασης μέσω συγκεκριμένων θυρών προς τον κεντρικό Η/Υ για την
υποστήριξη.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης διενεργούνται μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης στους υπολογιστές
και με συνεννοήσεις-παροχή οδηγιών μέσω email ή τηλεφωνικά.

Οι  υπηρεσίες  help-desk  παρέχονται  άμεσα  κατά  τις  εργάσιμες  ώρες  και  ανάλογα  με  την
διαθεσιμότητα του εξειδικευμένου προσωπικού λειτουργικής υποστήριξης.

Οι  εργασίες  τεχνικής  υποστήριξης,  διερεύνηση-αποκατάσταση  βλαβών  βάσης
δεδομένων/προγραμμάτων/επικοινωνιών,  νέες  εγκαταστάσεις,  διενεργούνται  απο την  επόμενη
εργάσιμη και ανάλογα με την διαθεσιμότητα του αρμόδιου προσωπικού τεχνικής υποστήριξης.

Η αποτελεσματική λειτουργία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του όλου συστήματος μπορεί να
εξαρτάται απο ελέγχους και αναβαθμίσεις που διενεργούνται στα πλαίσια ενεργούς & αδιάλειπτης
συμφωνίας υποστήριξης.
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