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AATTLLAANNTTIISS  SSAALLEESS  AANNAALLYYZZEERR  

Εισαγωγή 

Το Atlantis Sales Analyzer είναι ένα υποσύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας (Business 
Intelligence) με σκοπό την Ανάλυση των Πωλήσεων. 

Παρέχει έτοιμη λειτουργικότητα με πολλές  προβολές που μπορούν να συνδυαστούν 
δυναμικά συγκρίνοντας και αναλύοντας πληροφορίες με πολλαπλές διαστάσεις όπως: 
κατηγοριοποιήσεις ειδών, υπηρεσιών, γεωγραφικών περιοχών, πηγών εσόδου κλπ., 
απεικονίζοντας τα αποτελέσματα σε διάφορες μορφές καταστάσεων και γραφημάτων. 

Απευθύνεται σε επιχειρηματίες, διευθυντές και στελέχη τμημάτων πωλήσεων που αναζητούν 

ένα εργαλείο που θα αναλύει τα δεδομένα των πωλήσεων τους και θα τους υποστηρίζει 
στην λήψη αποφάσεων. 

Το Atlantis Sales Analyzer αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες: 

 Συνοπτική Εικόνα Πωλήσεων 

 Ανάλυση Αποκλίσεων 

 Ανάλυση Πωλήσεων Προϊόντων 

 Ανάλυση Πωλήσεων Υπηρεσιών 

 Ανάλυση Πωλήσεων  κατά Πελάτη 

 Ανάλυση Πωλήσεων  κατά γεωγραφικών περιοχών 

 Ανάλυση Πωλήσεων κατά πωλητή 

 What if ανάλυση σε προϊόντα 

 What if ανάλυση σε υπηρεσίες 

 Κριτήρια Επιλογών (Διαστάσεις) 
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Συνοπτική Εικόνα 

Στη σελίδα αυτή προβάλλεται μέσα σε μία οθόνη η τάση των πωλήσεων και του μικτού 
κέρδους σε σχέση με την προηγούμενη χρήση καθώς και την κάλυψη του προϋπολογισμού 
του τρέχοντος έτους. Τα στοιχεία μπορούν να αναλυθούν κατά πηγή εσόδου (διάσταση) 
δηλαδή ανάλυση πωλήσεων σε προϊόντα, ανάλυση πωλήσεων σε υπηρεσίες ή 
συγκεντρωτικά. 

Χρονικές Διαστάσεις :   Τρίμηνο,  
                                      Μήνας  
 
Λοιπές Διαστάσεις     :    Πηγές Εσόδων (Προϊόντα, Υπηρεσίες) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προβολή Σελίδας 

Το αριστερό γράφημα (ποσοστόμετρο) απεικονίζει την ποσοστιαία μεταβολή των πωλήσεων 
του προηγούμενου έτους σε σχέση με το τρέχον έτος. Στο κάτω μέρος του γραφήματος 
απεικονίζονται τα σύνολα των πωλήσεων ανά έτος. 

Το δεξί γράφημα (ποσοστόμετρο) απεικονίζει την ποσοστιαία μεταβολή του μικτού κέρδους 
του προηγούμενου έτους σε σχέση με το τρέχον έτος. Στο κάτω μέρος του γραφήματος 
απεικονίζονται τα σύνολα του μικτού κέρδους ανά έτος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το αριστερό γράφημα (ποσοστόμετρο) απεικονίζει το ποσοστό κάλυψης του 
προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους. Στο κάτω μέρος του γραφήματος απεικονίζεται η 

συνολική αξία προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους. 
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Το δεξί γράφημα (ποσοστόμετρο) απεικονίζει το ποσοστό του μικτού κέρδους του τρέχοντος 

έτους. Στο κάτω μέρος του γραφήματος απεικονίζεται η συνολική αξία του μικτού κέρδους 
του τρέχοντος έτους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο ραβδωτό διάγραμμα (bar chart) απεικονίζεται η κίνηση των πωλήσεων ή του μικτού 
κέρδους ανά μήνα του τρέχοντος έτους και του προηγούμενου.  

Ταυτόχρονα, στο επάνω μέρος του γραμμικού γραφήματος (line chart) απεικονίζεται η 
ποσοστιαία μεταβολή των πωλήσεων ή του μικτού κέρδους ανά μήνα σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του προηγούμενο έτους. 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει την προβολή των πωλήσεων ή του μικτού 
κέρδους.  

 

 
 

Στο ραβδωτό διάγραμμα (bar chart) απεικονίζεται ο προϋπολογισμός και οι πωλήσεις ανά 
μήνα του τρέχοντος έτους. Ταυτόχρονα στο επάνω μέρος του γραμμικού γραφήματος (line 
chart) απεικονίζεται η ποσοστιαία κάλυψη ανά μήνα των πωλήσεων σε σχέση με το 
προϋπολογισμό του έτους. 
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Σημείωση  

Σε περίπτωση που καταρτισθεί προϋπολογισμός για ένα μέρος των ειδών της αποθήκης τότε 
στην στήλη των πωλήσεων θα εμφανιστεί ως αξία πωλήσεων οι πωλήσεις των ειδών που 
συμμετέχουν στον προϋπολογισμό. 
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Αποκλίσεις 

Σκοπός της σελίδας αυτής είναι να προβάλει μέσα σε μία οθόνη την απόκλιση των 
πωλήσεων ή του μικτού κέρδους του τρέχοντος έτους σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 
κατά γεωγραφική περιοχή, κατά επαγγελματική κατηγορία πελάτη, κατά πηγή εσόδου και 
κατά πωλητή.  

Η απόκλιση μπορεί να αναλυθεί κατά πηγή εσόδου (διάσταση) δηλαδή απόκλιση σε 

προϊόντα, σε υπηρεσίες ή συγκεντρωτικά. 

Χρονικές Διαστάσεις : Τρίμηνα,  
                                    Μήνες 
 
Λοιπές Διαστάσεις     : Μεγέθη (Πωλήσεις, Μ. Κέρδος),  
                                    Πηγές Εσόδων (Προϊόντα, Υπηρεσίες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προβολή Σελίδας 

Στο ραβδωτό διάγραμμα (bar chart) απεικονίζεται η απόκλιση των πωλήσεων ή του μικτού 
κέρδους του τρέχοντος έτους κατά γεωγραφική περιοχή σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 
Η επιλογή των πωλήσεων ή του μικτού κέρδους γίνεται μέσω της διάστασης “Μεγέθη”. Ο 
χρήστης έχει την δυνατότητα να αναλύσει την απόκλιση κάποιας περιφέρειας (drill down) 
στα παρακάτω επίπεδα: 

 Νομός 

 Πόλη 
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Στο ραβδωτό διάγραμμα (bar chart) απεικονίζεται η απόκλιση των πωλήσεων ή του μικτού 

κέρδους κατά επαγγελματική κατηγορία πελάτη του τρέχοντος έτους σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος. 

Η επιλογή των πωλήσεων ή του μικτού κέρδους γίνεται μέσω της διάστασης “Μεγέθη”. Ο 

χρήστης έχει την δυνατότητα να αναλύσει την απόκλιση κάποιας επαγγελματικής 
κατηγορίας  (drill down) σε κατώτερα επίπεδα κατά πελάτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο ραβδωτό διάγραμμα (bar chart) απεικονίζεται η απόκλιση των πωλήσεων ή του μικτού 
κέρδους κατά πηγή εσόδου του τρέχοντος έτους σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Η επιλογή των πωλήσεων ή του μικτού κέρδους γίνεται μέσω της διάστασης “Μεγέθη”. Η 
παρακάτω προβολή εμφανίζεται όταν ο χρήστης επιλέξει και τις δύο πηγές εσόδου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την πηγή εσόδου προϊόντα εμφανίζεται η παρακάτω 
προβολή, δίνοντας την δυνατότητα να αναλύσει την απόκλιση των πωλήσεων ή του μικτού 

κέρδους κάποιας κατηγορίας είδους (drill down) στα κάτωθι επίπεδα που έχει ορίσει στο 
βασικό αρχείο ειδών στο Atlantis II ERP: 

 Ομάδα είδους 

 Ομάδα 2 είδους 

 Ομάδα 3 είδους 

 Είδος 
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Εάν ο χρήστης επιλέξει την πηγή εσόδου “Υπηρεσίες” εμφανίζεται η παρακάτω προβολή, 

δίνοντας την δυνατότητα να αναλύσει την απόκλιση των πωλήσεων ή του μικτού κέρδους 
κάποιας κατηγορίας υπηρεσιών (drill down) στα κάτωθι επίπεδα που έχουν οριστεί στο 
βασικό αρχείο υπηρεσιών στο Atlantis II ERP: 

 Κατηγορίες Υπηρεσιών 

 Ομάδες Υπηρεσιών 

 Υπηρεσίες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο ραβδωτό διάγραμμα (bar chart) απεικονίζεται η απόκλιση των πωλήσεων ή του μικτού 

κέρδους κατά πωλητή του τρέχοντος έτους σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η επιλογή 
των πωλήσεων ή του μικτού κέρδους γίνεται μέσω της διάστασης “Μεγέθη”.     
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Προϊόντα 

Στην σελίδα αυτή αναλύονται οι πωλήσεις με βασικό άξονα τα είδη της αποθήκης. Πιο 
συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω προβολές: 

 Πωλήσεις ανά Μήνα 

 Καλύτερα Είδη  

 Πωλήσεις & Μικτό Κέρδος  

 Κερδοφορία 

 Σύγκριση Αποδόσεων 

 Δείκτες Πωλήσεων 

 Τάσεις Μεγεθών 

 Ανάλυση Ετήσιας Κίνησης 

 Προϋπολογισμός Μήνα 

  
Χρονικές Διαστάσεις :  Έτη, 

                                    Τρίμηνα,  
                                    Μήνες, 
                                    Εβδομάδες, 
                                    Ημέρες  
 
Βασικές Διαστάσεις   : Είδος, 
                                    Κωδικός Είδους 

 
Λοιπές Διαστάσεις     : Υποκατάστημα, 
                                    Πωλητής,  
                                    Κατηγορία Είδους, 
                                    Ομάδα Είδους, 
                                    Ομάδα 2 Είδους, 

                                    Ομάδα 3 Είδους 
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Προβολή Σελίδας 

Πωλήσεις ανά Μήνα 

Στο ραβδωτό διάγραμμα (bar chart) απεικονίζεται η κίνηση των πωλήσεων ή του μικτού 

κέρδους ανά μήνα του τρέχοντος έτους και του προηγούμενου. Ταυτόχρονα στο επάνω 
μέρος του γραμμικού γραφήματος (line chart) απεικονίζεται η ποσοστιαία μεταβολή των 
πωλήσεων ή του μικτού κέρδους ανά μήνα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 
προηγούμενο έτους. 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει την προβολή των πωλήσεων ή του μικτού 
κέρδους.  

 
Πατώντας το πλήκτρο “FastChange” τα δεδομένα του ραβδωτού διαγράμματος εμφανίζονται 
σε μορφή πίνακα. 

  

 

 

 

 

 

 

Καλύτερα Είδη 

Στο ραβδωτό διάγραμμα (bar chart) απεικονίζονται ταξινομημένα οι πωλήσεις κατά 
κατηγορία είδους. Ο χρήστης πατώντας το πλήκτρο “Cyclic” εναλλάσσει την διάσταση της 

Κατηγορίας Είδους σε Ομάδα, Ομάδα 2, Ομάδα 3 και σε Είδος.   

FastChange 

Cyclic 
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Πωλήσεις & Μικτό Κέρδος 

Στο παρακάτω γράφημα (Scatter Chart) εμφανίζεται στον άξονα y το ποσοστό μικτού 
κέρδους και στον άξονα x η αξία των πωλήσεων. Βάσει των τιμών αυτών κάθε κατηγορία 
τοποθετείται στις συντεταγμένες του x,y.  H κατηγορία είδους μπορεί να αναλυθεί (drill 

down) στα παρακάτω επίπεδα που έχει ορίσει στο βασικό αρχείο ειδών στο Atlantis II ERP: 

 Ομάδα είδους 

 Ομάδα 2 είδους 

 Ομάδα 3 είδους 

 Είδος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πατώντας το πλήκτρο “FastChange” τα δεδομένα του διαγράμματος εμφανίζονται σε μορφή 
πίνακα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FastChange 
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Κερδοφορία 

Στον πίνακα κερδοφορίας ειδών απεικονίζεται η ανάλυση Pareto 80-20 κατά μικτό κέρδος. 
Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να σταλεί προς εκτύπωση ή σε αρχείο excel επιλέγοντας τα 
αντίστοιχα πλήκτρα.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύγκριση Αποδόσεων 

Στον πίνακα σύγκρισης αποδόσεων ειδών απεικονίζονται οι πωλήσεις, το μικτό κέρδος το 
ποσοστό του μικτού κέρδους του τρέχοντος και προηγούμενου έτους καθώς και οι 

αποκλίσεις των πωλήσεων και του μικτού κέρδους των δύο ετών. 

Ο χρήστης πατώντας το πλήκτρο “Cyclic” εναλλάσσει την διάσταση της Κατηγορίας Είδους 
σε Ομάδα Είδους, Ομάδα 2 Είδους, Ομάδα 3 Είδους και σε Είδος. Ο παρακάτω πίνακας 
μπορεί να σταλεί προς εκτύπωση ή σε αρχείο excel επιλέγοντας τα αντίστοιχα πλήκτρα.     

Δείκτες Πωλήσεων 

Στον πίνακα δεικτών πώλησης ειδών απεικονίζονται οι πωλήσεις, το ποσοστό πωλήσεων επί 

του συνόλου των πωλήσεων, το μικτό κέρδος, το ποσοστό του μικτού κέρδους, το ποσοστό 
του μικτού κέρδους επί του συνόλου, αξία πωλήσεων ανά είδος, το μικτό κέρδος ανά είδος 
και ο αριθμός των διαφορετικών ειδών που συμμετέχουν στην ανάλυση. 

H κατηγορία είδους μπορεί να αναλυθεί (drill down) στα παρακάτω επίπεδα που έχει ορίσει 
στο βασικό αρχείο ειδών στο Atlantis II ERP: 

 Ομάδα είδους 

 Ομάδα 2 είδους 

 Ομάδα 3 είδους 

 Είδος 

Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να σταλεί προς εκτύπωση ή σε αρχείο excel επιλέγοντας τα 

αντίστοιχα πλήκτρα. 
 

 

 

Cyclic 
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Τάσεις Μεγεθών 

Στο ραβδωτό διάγραμμα (bar chart) απεικονίζεται η τάση των ειδών συγκρίνοντας διάφορα 
μεγέθη ανά έτος.  Ο χρήστης πατώντας το πλήκτρο “Cyclic” εναλλάσσει τα μεγέθη 
σύγκρισης τα οποία είναι Αξία Πωληθέντων, Ποσότητες Πωληθέντων, Μικτό Κέρδος και 

Ποσοστό Μικτού κέρδους. 

H κατηγορία είδους μπορεί να αναλυθεί (drill down) στα παρακάτω επίπεδα του αρχείο 
ειδών όπως: 

 Ομάδα είδους 

 Ομάδα 2 είδους 

 Ομάδα 3 είδους 

 Είδος 

 

Πατώντας το πλήκτρο “FastChange” τα δεδομένα του ραβδωτού διαγράμματος εμφανίζονται 

σε μορφή πίνακα. 

 

 

 

 

 

 

Ανάλυση Ετήσιας Κίνησης 

Στον πίνακα ανάλυσης ετήσιας κίνησης οι κατηγορίες των ειδών κατατάσσονται βάσει των 
πωλήσεων τους σε κατηγορία ειδών με αύξηση, σε κατηγορία ειδών με μείωση και σε 
κατηγορία ειδών χωρίς κίνηση (άνευ κίνησης). H κατηγορία είδους μπορεί να αναλυθεί (drill 
down) στα παρακάτω επίπεδα:  

 Ομάδα είδους 

 Ομάδα 2 είδους 

 Ομάδα 3 είδους 

 Είδος 

Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να σταλεί προς εκτύπωση ή σε αρχείο excel επιλέγοντας τα 
αντίστοιχα πλήκτρα. 

 

 

 

FastChange 

Cyclic 
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Προϋπολογισμός Μήνα 

Στον πίνακα του προϋπολογισμού ειδών απεικονίζονται οι πωλήσεις, η προϋπολογισθείσα 
αξία πωλήσεων, η αξία απόκλισης και το ποσοστό απόκλισης των πωλήσεων με τον 
προϋπολογισμό, η αξία των πωλήσεων του προηγούμενο έτους, η αξία απόκλισης του και το 

ποσοστό απόκλισης των πωλήσεων με την αξία των πωλήσεων του προηγούμενο έτους. 

H κατηγορία είδους μπορεί να αναλυθεί (drill down) στα παρακάτω επίπεδα:  

 Ομάδα είδους 

 Ομάδα 2 είδους 

 Ομάδα 3 είδους 

 Είδος 

Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να σταλεί προς εκτύπωση ή σε αρχείο excel επιλέγοντας τα 

αντίστοιχα πλήκτρα. 

Ανάλυση Χρώμα Μέγεθος 

Ο πίνακας αυτός εμφανίζεται μόνο όταν κατά το φόρτωμα των δεδομένων έχουμε 
τσεκαρισμένη την επιλογή «Χρώμα / Μέγεθος». 

 

Παρέχει την ανάλυση των πωλήσεων ανά χρώμα και μέγεθος σε επίπεδο είδους. Έχουμε τη 
δυνατότητα εμφάνισης της Ποσότητας Πωλήσεων ή της Αξίας Πωλήσεων ανάλογα με την 
επιλογή στο εμφανιζόμενο πλήκτρο: 

 

Παρακάτω βλέπουμε τον τρόπο εμφάνισης της πληροφορίας ανάλογα με την επιλογή 

«Ποσότητα / Πωλήσεις». 

 

Στην πρώτη περίπτωση εμφανίζονται οι ποσότητες των πωλήσεων ενώ στη δεύτερη οι αξίες. 

Στην πρώτη στήλη εμφανίζεται η περιγραφή του είδους και στη δεύτερη η περιγραφή του 
χρώματος. Για να διατηρηθεί ο τρόπος εμφάνισης του Atlantis τα μεγέθη εμφανίζονται στην 

πρώτη γραμμή του πίνακα.  

Για τα είδη που δεν κινούνται με χρώμα μέγεθος στα αντίστοιχα κελιά του πίνακα θα 
εμφανίζεται το λεκτικό «Χωρίς Χρώμα», «Χωρίς Μέγεθος». 
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Υπηρεσίες 

Στην σελίδα αυτή αναλύονται οι πωλήσεις με βασικό άξονα τις υπηρεσίες. Αναλυτικότερα 
παρέχονται οι παρακάτω προβολές: 

 Πωλήσεις ανά Μήνα 

 Καλύτερες Υπηρεσίες 

 Πωλήσεις & Μικτό Κέρδος  

 Κερδοφορία 

 Σύγκριση Αποδόσεων 

 Δείκτες Πωλήσεων 

 Τάσεις Μεγεθών 

 Ανάλυση Ετήσιας Κίνησης 

 Προϋπολογισμός Μηνός 

  
Χρονικές Διαστάσεις : Έτη, 

                                    Τρίμηνο,  
                                    Μήνας, 
                                    Εβδομάδα, 
                                    Ημέρα 
 
Βασικές Διαστάσεις   : Υπηρεσία, 
                                    Κωδικός Υπηρεσίας 

 
Λοιπές Διαστάσεις     : Υποκατάστημα, 
                                    Πωλητής,  
                                    Κατηγορίες Υπηρεσιών, 
                                    Ομάδες Υπηρεσιών 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προβολή Σελίδας 

Οι προβολές των υπηρεσιών είναι ίδιες με τις προβολές των προϊόντων.   

Η μόνη διαφοροποίηση είναι στα πεδία του Drill (ανάλυση σε κατώτερα πεδία) και Cyclic 
(εναλλαγή πληροφόρησης) των υπηρεσιών που και τα δύο έχουν την πληροφορία 
Κατηγορία Υπηρεσιών – Ομάδα Υπηρεσιών – Υπηρεσία. 
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Πελάτες 

Στην σελίδα αυτή αναλύονται οι πωλήσεις με βασικό άξονα τους πελάτες, αναλυτικότερα 
παρέχονται οι παρακάτω προβολές: 

 Πωλήσεις ανά Μήνα 

 Καλύτεροι Πελάτες 

 Πωλήσεις & Μικτό Κέρδος  

 Κερδοφορία 

 Σύγκριση Αποδόσεων 

 Δείκτες Πωλήσεων 

 Τάσεις Μεγεθών 

 Ανάλυση Ετήσιας Κίνησης 

 Προϋπολογισμός Μηνός 

  
Χρονικές Διαστάσεις : Έτη, 

                                    Τρίμηνο,  
                                    Μήνας, 
                                    Εβδομάδα, 

                                    Ημέρα 
 
Βασικές Διαστάσεις   : Πελάτης, 
                                    Κωδικός Πελάτη, 
                                    Πηγές Εσόδων (Προϊόντα, Υπηρεσίες) 
 
Λοιπές Διαστάσεις     : Υποκατάστημα, 

                                    Πωλητής,  
                                    Επαγγελματική Κατηγορία Πελάτη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προβολή Σελίδας 

Οι προβολές των πελατών είναι ίδιες με τις προβολές των προϊόντων και υπηρεσιών.  

Η μόνη διαφοροποίηση είναι στα πεδία του Drill (ανάλυση σε κατώτερα πεδία) και Cyclic 
(εναλλαγή πληροφόρησης) των πελατών που και τα δύο έχουν την πληροφορία 
Επαγγελματική Κατηγορία  – Πελάτης. 

Οι πωλήσεις πελατών μπορούν να αναλυθούν κατά πηγή εσόδου (διάσταση) δηλαδή σε 
ανάλυση πωλήσεων πελατών κατά προϊόν, ανάλυση πωλήσεων πελατών κατά υπηρεσία ή 
συγκεντρωτικά. 
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Γεωγραφικές Περιοχές 

Στην σελίδα αυτή αναλύονται οι πωλήσεις με βασικό άξονα τις γεωγραφικές περιοχές. 
Αναλυτικότερα παρέχονται οι παρακάτω προβολές: 

 Απόκλιση Πωλήσεων 

 Απόκλιση Μικτού Κέρδους 

 Καλύτερες Γεωγραφικές Περιοχές 

 Σύγκριση Αποδόσεων 

 Δείκτες Πωλήσεων 

 Τάσεις Μεγεθών 

 Πωλήσεις κατά Πωλητή 

 Ανάλυση Ετήσιας Κίνησης  

 Προϋπολογισμός Μηνός 

  
Χρονικές Διαστάσεις : Έτη, 

                                    Τρίμηνο,  
                                    Μήνας, 
                                    Εβδομάδα, 
                                    Ημέρα 
 
Βασικές Διαστάσεις   : Περιφέρεια, 
                                    Πηγές Εσόδων (Προϊόντα, Υπηρεσίες) 

 
Λοιπές Διαστάσεις     : Υποκατάστημα, 
                                    Επαγγελματική Κατηγορία Πελάτη, 
                                    Πωλητής, 
                                    Νομός, 
                                    Πόλη 
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Προβολή Σελίδας 

Απόκλιση Πωλήσεων 

Στο χάρτη απεικονίζεται κλιμακωτά η απόκλιση των πωλήσεων κατά περιφέρεια του 

τρέχοντος έτους σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  

Αναλυτικότερη πληροφόρηση των πωλήσεων ανά έτος με την αντίστοιχη απόκλιση 
εμφανίζεται σε πίνακα, ο οποίος μπορεί να σταλεί προς εκτύπωση ή σε αρχείο excel 
επιλέγοντας τα αντίστοιχα πλήκτρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αναλύσει την απόκλιση κάποιας περιφέρειας (drill down) 
και κατά νομό.  Η επιλογή μπορεί να γίνει είτε στο πίνακα είτε στον χάρτη. 

Απόκλιση Μικτού Κέρδους 

Στο χάρτη απεικονίζεται κλιμακωτά η απόκλιση των πωλήσεων κατά περιφέρεια του 

τρέχοντος έτους σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  

Αναλυτικότερη πληροφόρηση των πωλήσεων ανά έτος με την αντίστοιχη απόκλιση 
εμφανίζεται σε πίνακα, ο οποίος μπορεί να σταλεί προς εκτύπωση ή σε αρχείο excel 
επιλέγοντας τα αντίστοιχα πλήκτρα. 

 

 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αναλύσει την απόκλιση κάποιας περιφέρειας (drill down) 

και κατά νομό. Η επιλογή μπορεί να γίνει είτε στο πίνακα είτε στον χάρτη. 
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Καλύτερες Γεωγραφικές Περιοχές 

Στο ραβδωτό διάγραμμα (bar chart) απεικονίζονται ταξινομημένα οι πωλήσεις κατά 
γεωγραφική περιοχή. Οι πωλήσεις μίας περιφέρειας μπορεί να αναλυθεί (drill down) σε 
πωλήσεις των νομών της περιφέρειας και οι πωλήσεις κάποιου νομού μπορούν να 

αναλυθούν (drill down) σε πωλήσεις των πόλεων του νομού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύγκριση Αποδόσεων 

Στον πίνακα σύγκρισης αποδόσεων απεικονίζονται οι πωλήσεις, το μικτό κέρδος, το 
ποσοστό του μικτού κέρδους του τρέχοντος και προηγούμενου έτους καθώς και οι διαφορές 
των πωλήσεων πραγματικού και μικτού κέρδους των δύο ετών. Ο χρήστης με την 
διαδικασία Drill down μπορεί να αναλύσει τις πωλήσεις της περιφέρειας σε κατώτερα 
επίπεδα:  

 Νομός 

 Πόλη 

 Πελάτες 

Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να σταλεί προς εκτύπωση ή σε αρχείο excel επιλέγοντας τα 
αντίστοιχα πλήκτρα. 

 

 

 

 

 

 

 

Δείκτες Πωλήσεων 

Στον πίνακα δεικτών πώλησης ανά περιφέρεια απεικονίζονται οι πωλήσεις, το ποσοστό 
πωλήσεων επί του συνόλου των πωλήσεων, το μικτό κέρδος, το ποσοστό του μικτού 
κέρδους, το ποσοστό του μικτού κέρδους επί του συνόλου, αξία πωλήσεων και μικτό κέρδος 
ανά πελάτη και ο αριθμός των διαφορετικών πελατών που συμμετέχουν στην ανάλυση. H 

περιφέρεια μπορεί να αναλυθεί (διαδικασία drill down) στα παρακάτω:  

 Νομός 

 Πόλη 

 Πελάτης 

Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να σταλεί προς εκτύπωση ή σε αρχείο excel επιλέγοντας τα 
αντίστοιχα πλήκτρα. 
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Τάσεις Μεγεθών 

Στο ραβδωτό διάγραμμα (bar chart) απεικονίζεται η τάση των γεωγραφικών περιοχών 
συγκρίνοντας διάφορα μεγέθη ανά έτος. Ο χρήστης πατώντας το πλήκτρο “Cyclic” 
εναλλάσσει τα μεγέθη σύκρισης τα οποία είναι Πωλήσεις, Μικτό Κέρδος και Ποσοστό Μικτού 

κέρδους. H περιφέρεια μπορεί να αναλυθεί (διαδικασία drill down) στα παρακάτω:  

 Νομός 

 Πόλη 

 Πελάτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πατώντας το πλήκτρο “FastChange” τα δεδομένα του ραβδωτού διαγράμματος εμφανίζονται 
σε μορφή πίνακα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πωλήσεις κατά Πωλητή 

Στο ραβδωτό διάγραμμα (bar chart) απεικονίζονται ταξινομημένα οι πωλήσεις κατά πωλητή, 

ταυτόχρονα σε κάθε ράβδος (bar) του διαγράμματος εμφανίζεται η συμμετοχή των 
γεωγραφικών περιοχών. Ο χρήστης επιλέγοντας ένα πωλητή (διαδικασία Drill) μπορεί να 
αναλύσει τις πωλήσεις του πωλητή κατά πελάτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyclic 

FastChange 

FastChange 
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Πατώντας το πλήκτρο “FastChange” τα δεδομένα του ραβδωτού διαγράμματος εμφανίζονται 
σε μορφή πίνακα. 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάλυση Ετήσιας Κίνησης Προϊόντων 

Στον πίνακα ανάλυσης ετήσιας κίνησης οι πωλήσεις κατά γεωγραφική περιοχή 
συγκρινόμενες κατατάσσονται βάσει των πωλήσεων τους σε κατηγορία ειδών με αύξηση, σε 
κατηγορία ειδών με μείωση και σε κατηγορία ειδών χωρίς κίνηση (άνευ κίνησης). H 
κατηγορία είδους μπορεί να αναλυθεί (drill down) στα παρακάτω επίπεδα:  

 Ομάδα είδους 

 Ομάδα 2 είδους 

 Ομάδα 3 είδους 

 Είδος 

Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να σταλεί προς εκτύπωση ή σε αρχείο excel επιλέγοντας τα 
αντίστοιχα πλήκτρα. 

 

Προϋπολογισμός Μηνός 

Στον πίνακα του προϋπολογισμού απεικονίζονται οι πωλήσεις, η προϋπολογισθείσα αξία 
πωλήσεων, η αξία απόκλισης και το ποσοστό απόκλισης των πωλήσεων με τον 
προϋπολογισμό, η αξία των πωλήσεων του προηγούμενου έτους, η αξία απόκλισης του και 
το ποσοστό απόκλισης των πωλήσεων με την  αξία των πωλήσεων του προηγούμενου 

έτους. 

H περιφέρεια του προϋπολογισμού μπορεί να αναλυθεί (drill down) στα παρακάτω επίπεδα:  

 Νομός 
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 Πόλη 

Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να σταλεί προς εκτύπωση ή σε αρχείο excel επιλέγοντας τα 
αντίστοιχα πλήκτρα. 
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Πωλητές  

Στην σελίδα αυτή αναλύονται η πωλήσεις με βασικό άξονα τους πωλητές. Αναλυτικότερα, 
παρέχονται οι παρακάτω προβολές: 

 Απόδοση Πωλητών 

 Δείκτες Πωλήσεων 

 Πωλήσεις κατά Επαγ. Κατηγορία 

 Προϋπολογισμός Μηνός 

Οι παραπάνω προβολές μπορούν να αναλυθούν κατά πηγές εσόδων (διάσταση) δηλαδή  
ανάλυση πωλήσεων πωλητών κατά προϊόν, ανάλυση πωλήσεων πωλητών κατά υπηρεσία ή 
συγκεντρωτικά. 

Χρονικές Διαστάσεις : Έτη, 
                                    Τρίμηνα,  
                                    Μήνες, 

                                    Εβδομάδες, 

                                    Ημέρες  
 
Βασικές Διαστάσεις   : Πωλητής 
                                    Κωδικός Πωλητή, 
                                    Πηγές Εσόδων (Προϊόντα, Υπηρεσίες) 
 
Λοιπές Διαστάσεις     : Υποκατάστημα, 

                                    Επαγγελματική Κατηγορία Πελάτη,  
                                    Πελάτης, 
                                    Περιφέρεια, 
                                    Νομός, 
                                    Πόλη 
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Προβολή Σελίδας 

Απόδοση Πωλητών 

Στο ραβδωτό διάγραμμα (bar chart) απεικονίζονται ταξινομημένα οι πωλήσεις κατά πωλητή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείκτες Πωλήσεων  

Στον πίνακα δεικτών πώλησης πωλητών απεικονίζονται οι πωλήσεις, το ποσοστό πωλήσεων 
επί του συνόλου των πωλήσεων, το μικτό κέρδος το ποσοστό του μικτού κέρδους, το 
ποσοστό του μικτού κέρδους επί του συνόλου, αξία πωλήσεων και  μικτό κέρδος ανά πελάτη 
και ο αριθμός των διαφορετικών πελατών που συμμετέχουν στην ανάλυση. 

Ο χρήστης επιλέγοντας ένα πωλητή (διαδικασία Drill) μπορεί να αναλύσει τις πωλήσεις του 
πωλητή κατά πελάτη.Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να σταλεί προς εκτύπωση ή σε αρχείο 
excel επιλέγοντας τα αντίστοιχα πλήκτρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πωλήσεις κατά Επαγγελματική Κατηγορία Πελάτη 

Στο ραβδωτό διάγραμμα (bar chart) απεικονίζονται ταξινομημένα οι πωλήσεις κατά πωλητή, 
ταυτόχρονα σε κάθε ράβδο (bar) του διαγράμματος εμφανίζεται η συμμετοχή των 
επαγγελματικών κατηγοριών. Ο χρήστης επιλέγοντας ένα πωλητή (διαδικασία Drill) μπορεί 
να αναλύσει τις πωλήσεις του πωλητή κατά πελάτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FastChange 



Sales Analyzer  Έκδοση v1.0 

Unisoft  Σελίδα 26 

 

Πατώντας το πλήκτρο “FastChange” τα δεδομένα του ραβδωτού διαγράμματος εμφανίζονται 
σε μορφή πίνακα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προϋπολογισμός Μηνός 

Στον πίνακα του προϋπολογισμού πωλητών απεικονίζονται οι πωλήσεις, η 

προϋπολογισθείσα αξία πωλήσεων, η αξία απόκλισης και το ποσοστό απόκλισης των 
πωλήσεων με τον προϋπολογισμό, η αξία των πωλήσεων του προηγούμενου έτους, η αξία 
απόκλισης του και το ποσοστό απόκλισης  των πωλήσεων με την  αξία των πωλήσεων του 

προηγούμενου έτους  ανά πωλητή. 

Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να σταλεί προς εκτύπωση ή σε αρχείο excel επιλέγοντας τα 
αντίστοιχα πλήκτρα. 
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What if (Προϊόντα) 

Στην σελίδα αυτή δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να επηρεάσει τις πωλήσεις προϊόντων 
με διάφορα σενάρια What if με σκοπό να αναλύσει τα αποτελέσματα των πωλήσεων βάσει 
των σεναριών αυτών. Τα σενάρια what if επιτρέπουν την μεταβολή (ποσοστιαία 
προσαύξηση): 

 Μεταβολή Ποσότητας  

 Μεταβολή  Τιμής Πώλησης 

 Μεταβολή Κόστους Μονάδος. 

 
Χρονικές Διαστάσεις : Έτος, 
                                    Μήνας 
                                        
Λοιπές Διαστάσεις     :  Επαγγελματική Κατηγορία Πελατών, 

                                    Κατηγορία Είδους, 
                                    Ομάδα Είδους, 

                                    Ομάδα 2 Είδους, 
                                    Ομάδα 3 Είδους, 
     Περιφέρεια, 
                                    Νομός, 
                                    Πόλη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάλυση What if 

Στον παραπάνω πίνακα εμφανίζονται οι ποσότητες πώλησης, η αξία πωληθέντων και το 
μικτό κέρδος. Ο χρήστης μπορεί να μεταβάλει (ποσοστιαία + ή -) τις ποσόητες πώλησης, τις 
τιμές πώλησης και το κόστος μονάδος. Τότε το πρόγραμμα υπολογίζει τις αντίστοιχες 
ποσότητες πώλησης (Νέα Ποστότητα Πώλησης), την αξία πωλήσεων (Νέα Αξία Πωλήσεων), 
το Μικτό Κέρδος (Νέο Μ.Κέρδος) και εμφανίζει τις μεταβολές των αξιών Πωλήσεων, Μικτού 

Κέρδους και του Ποσοστό Μεταβολής του Μικτού Κέρδους. 

Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να σταλεί προς εκτύπωση ή σε αρχείο excel επιλέγοντας τα 
αντίστοιχα πλήκτρα. 
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Προβολή Σελίδας 

Η προβολή των αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει με τα παρακάτω κριτήρια:  

Αποτελέσματα Κατά Πωλητή 

Ο χρήστης επιλέγοντας ένα πωλητή (διαδικασία Drill) μπορεί να αναλύσει το σενάριο  
πώλησης του πωλητή κατά πελάτη. 

Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να σταλεί προς εκτύπωση ή σε αρχείο excel επιλέγοντας τα 
αντίστοιχα πλήκτρα. 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα Κατά Επαγγελματική Κατηγορία Πελάτη 

Ο χρήστης επιλέγοντας μία επαγγελματική κατηγορία (διαδικασία Drill) μπορεί να αναλύσει 
το σενάριο  πώλησης της επαγγελματικής κατηγορίας  κατά πελάτη. 

Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να σταλεί προς εκτύπωση ή σε αρχείο excel επιλέγοντας τα 

αντίστοιχα πλήκτρα. 

Αποτελέσματα Κατά Γεωγραφική Περιοχή 

Ο χρήστης επιλέγοντας μία περιφέρεια (διαδικασία Drill) μπορεί να αναλύσει το σενάριο  
πώλησης της περιφέρειας σε κατώτερα επίπεδα όπως:  

 Σε νομό 

 Σε πόλεις του νομού 

 Σε πελάτες της πόλης 

Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να σταλεί προς εκτύπωση ή σε αρχείο excel επιλέγοντας τα 

αντίστοιχα πλήκτρα. 
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Αποτελέσματα Κατά Πελάτη 

Το σενάριο αναλύεται κατά πελάτη. 

Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να σταλεί προς εκτύπωση ή σε αρχείο excel επιλέγοντας τα 
αντίστοιχα πλήκτρα. 
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What if (Υπηρεσίες) 

Στην σελίδα αυτή δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να επηρεάσει τις πωλήσεις υπηρεσιών 
με διάφορα σενάρια What if με σκοπό να αναλύσει τα αποτελέσματα των πωλήσεων βάσει 
των σεναριών αυτών. Τα σενάρια what if επιτρέπουν την μεταβολή (ποσοστιαία 
προσαύξηση): 

 Μεταβολή Ποσοτήτων  

 Μεταβολή Τιμή Πώλησης 

 Μεταβολή Κόστους Μονάδος. 

 
Χρονικές Διαστάσεις : Έτος, 
                                    Μήνας 
                                        
Λοιπές Διαστάσεις     :  Επαγγελματική Κατηγορία Πελατών, 

                                    Κατηγορία Υπηρεσιών, 
                                    Ομάδα Υπηρεσιών, 
                                    Περιφέρεια, 

                                    Νομός, 
                                    Πόλη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάλυση What if 

Ομοίως όπως και στην ανάλυση What if προϊόντων 

Προβολή Σελίδας 

Η προβολή των αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει με τα παρακάτω κριτήρια:  

 Αποτελέσματα κατά Πωλητή 

 Αποτελέσματα κατά Επαγγελματική Κατηγορία Πελάτη 

 Αποτελέσματα κατά Γεωγραφική Περιοχή 

 Αποτελέσματα κατά Πελάτη 

Η μορφή των παραπάνω προβολών είναι ίδια με τις αντίστοιχες των προϊόντων (What if 

προϊόντων). 
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Επιλογές 

Στην σελίδα αυτή εμφανίζονται όλες οι διαστάσες (Χρονικές, Βασικές και Λοιπές) που 
υποστηρίζει η εφαρμογή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα από την σελίδα αυτή να επιλέξει κάποια ή κάποιες 
διαστάσεις που επιθυμεί να συμπεριλάβει στην ανάλυση του. 

 

 

 

  

 

 

 

  


