
FOOD PLUS 
Εταιρεία Μαζικής 
Εστίασης

Η εταιρία Food Plus, 
δραστηριοποιείται στο 
χώρο της εστίασης και έχει 
την ευθύνη ανάπτυξης 
και λειτουργίας των 
αμερικάνικων αλυσίδων 
μαζικής εστίασης Pizza 
Hut και KFC στην Ελληνική 
αγορά. 

Το δίκτυο της αποτελείται 
από συνολικά 24  
καταστήματα με προοπτικές 
άμεσης επέκτασης.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ

Με όραμα την μεγάλη επιχειρηματική της ανάπτυξη και στόχο την 
αποδοτικότερη λειτουργία της επιχείρησης,  η FOOD PLUS είχε την 
ανάγκη ενός ισχυρού εργαλείου που να βοηθήσει αποτελεσματικά 
στην εδραίωση της. Επιτακτική ήταν η μείωση του λειτουργικού 
κόστους και η εξυγίανση των  επιχειρησιακών  λύσεων και 
εφαρμογών της, με στόχο η επιχείρηση να γίνει πιο ελκυστική 
στους εγχώριους καταναλωτές.

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΛΥΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Η FOOD PLUS, είχε εντοπίσει τα κύρια σημεία που απαιτούνται 
για την επιλογή μιας ολοκληρωμένης επιχειρησιακής λύσης και 
την υλοποίησή της από έναν αξιόπιστο και έμπειρο συνεργάτη. Η 
λύση της LS Retail υλοποιήθηκε απο την Ergologic και σχεδιάστηκε 
ώστε να παρέχει πληρότητα εργαλείων και ροές εργασιών που να 
καλύπτουν τις ανάγκες όλων των τομέων της επιχείρησης. 

Το σύστημα υποστηρίζει την εταιρία σε όλο το εύρος της  
απαιτητικής της δραστηριότητας, όπως:

•	 Οικονομική Διαχείριση (Λογιστική / κοστολόγηση κλπ)
•	 Διαχείριση Πωλήσεων
•	 Διαχείριση Ειδών / Αποθήκης & Προμηθειών
•	 Διαχείριση παραγγελιοληψίας μέσω τηλεφωνικού κέντρου
•	 Διαχείριση συστήματος καταστημάτων

Με την κάθετη λύση Ls Retail, η εταιρία μπορεί πλέον να χειριστεί 
αποτελεσματικά τις παραγγελίες των πελατών της. Η εταιρία δίνει 
την δυνατότητα τοποθέτησης της παραγγελίας:
•	 Με την χρήση του call center
•	 Μέσω web- internet
•	 Με φυσική παρουσία στο κατάστημα

Επίσης καλύπτει όλους τους τύπους εξυπηρέτησης του πελάτη:
•	 Delivery
•	 Take Away
•	 Dine-IN

Οι λύσεις Microsoft Dynamics συντελούν σε 
αποφάσεις που βοηθούν την ανάπτυξη της 
επιχείρησης.

Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Α  &  Π Ο Τ Α



Πολύ σημαντικό για την Εταιρία η δυνατότητα χρήσης της 
πρωτογενούς πληροφορίας, από το ίδιο το σύστημα για την 
ανάλυση των οικονομικών και εμπορικών αποτελεσμάτων. 
Οι λύσεις Microsoft Dynamics, προσφέρουν μία σειρά 
από λειτουργικές ενότητες που παρέχουν δυνατότητες 
επιχειρηματικής ευφυΐας. Η εταιρία με τις λύσεις Microsoft 
Dynamics, κατάφερε να ξεπεράσει τους περιορισμούς 
μεταξύ των δεδομένων και να αντλήσει όλες εκείνες τις 
σημαντικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την 
άμεση λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων απο στελέχη 
και προσωπικό, είτε βρίσκονται στο κατάστημα, είτε στα 
κεντρικά γραφεία της εταιρείας.
Επίσης μέσα από το κεντρικό της σύστημα (back-office), οι 
χρήστες είναι σε θέση με αλγορίθμους –που οι ίδιοι ορίζουν 
– να μελετούν σενάρια βελτίωσης των δραστηριοτήτων 
τους (Forecasting και Planning).

E R G O LO G I C

Γραφεία Πάτρας: 
Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 51Α 264 42 - Πάτρα - Τ: 2610 240610 - F: 2610240616

Γραφεία Αθήνας:
Πιερίας 1Α & Ποσειδώνος 144 51 - Μεταμόρφωση - T: 2130 24 3434 - F: 2130 243424

Επιχειρηματική Λύση
Microsoft Dynamics Nav: Απλό, 
έξυπνο, καινοτόμο

Το Microsoft Dynamics NAV 
αποτελεί μία ολοκληρωμένη 
λύση ERP για αναπτυσσόμενες 
και μεσαίες επιχειρήσεις, με 
άμεση εγκατάσταση, ευκολία 
στη διαμόρφωση και στη χρήση. 
Το Microsoft Dynamics NAV 
με περισσότερους από ένα 
εκατομμύριο χρήστες σε όλο 
τον κόσμο, είναι διαθέσιμο σε 
περισσότερες από 40 τοπικές 
εκδόσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.
Οι καινοτομίες του προϊόντος 
μπορούν να δώσουν στην 
επιχείρησή σας την απαραίτητη 
ευελιξία για να μπορεί να 
προσαρμόζεται σε νέες ευκαιρίες 
και ρυθμούς ανάπτυξης, 
βοηθώντας εσάς και την 
ομάδα σας να αντιμετωπίσει 
τις προκλήσεις του σήμερα.  
Βελτιώστε την παραγωγικότητα 
με ένα λογισμικό προσαρμοσμένο 
βάσει ρόλων.

Λύση LS για την Λιανική

Η LS Retail,  συγκαταλέγεται 
στους κορυφαίους παρόχους 
σε Διεθνές επίπεδο με Αll-in-
one λύσεις λογισμικού για την 
Διαχείριση επιχειρήσεων Λιανικής 
& Φιλοξενίας, που απευθύνονται 
σε εταιρείες όλων των μεγεθών.  
Για διάστημα μεγαλύτερο από 
20 έτη, η LS Retail αναπτύσσει 
Κάθετες, Ολοκληρωμένες λύσεις 
για τον κλάδο της Λιανικής, οι 
οποίες χρησιμοποιούνται σήμερα 
από καταστήματα σε 130 χώρες. 
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