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ανάλυση πωλήσεων 
  



Γενική περιγραφή  
Η ανάλυση πωλήσεων παρουσιάζει το σύνολο των πωλήσεων 

της επιχείρησης για διάφορα χρονικά διαστήματα, με διάφορες 

ταξινομήσεις και ομαδοποιήσεις, με αριθμητική ή γραφική 

απεικόνιση. 

 

Η εφαρμογή αυτή είναι κατάλληλη για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android. 

Οι πληροφορίες λαμβάνονται On-Line από το ERP, μέσω του Web Service. 

 

Επιγραμματικά, περιλαμβάνει την παρακάτω λειτουργικότητα : 

Αριθμητική και γραφική απεικόνιση  
- Πωλήσεων τελευταίου ημερολογιακού 12μήνου  

o Δυνατότητα drill σε ημερήσιες πωλήσεις μήνα 

 

- Μηνιαίων πωλήσεων οικονομικής χρήσης  

o Δυνατότητα drill σε ημερήσιες πωλήσεις μήνα 

o Δυνατότητα ομαδοποίησης πωλήσεων χρήσης σε τρίμηνα και εξάμηνα 

 

- Πωλήσεων τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών 

 

- Πωλήσεων κατά κατηγορία είδους 

o Δυνατότητα ομαδοποίησης πωλήσεων κατηγορίας σε μήνες, τρίμηνα, 

εξάμηνα 

o Δυνατότητα drill σε ημερήσιες πωλήσεις μήνα 

 

- Πωλήσεων κατά γεωγραφική περιοχή 

o Δυνατότητα ομαδοποίησης πωλήσεων περιοχής σε μήνες, τρίμηνα, 

εξάμηνα 

o Δυνατότητα drill σε ημερήσιες πωλήσεις μήνα 

 

- Πωλήσεων κατά πωλητή 

o Δυνατότητα ομαδοποίησης πωλήσεων πωλητή σε μήνες, τρίμηνα, 

εξάμηνα 

o Δυνατότητα drill σε ημερήσιες πωλήσεις μήνα 

 

- Πωλήσεων καλύτερων 10 ειδών 

o Δυνατότητα ομαδοποίησης πωλήσεων σε μήνες, τρίμηνα, εξάμηνα 

o Δυνατότητα drill σε ημερήσιες πωλήσεις μήνα 

 

- Πωλήσεων καλύτερων 10 πελατών 

o Δυνατότητα ομαδοποίησης πωλήσεων σε μήνες, τρίμηνα, εξάμηνα 

o Δυνατότητα drill σε ημερήσιες πωλήσεις μήνα 

 

- Ανάλυση εκκρεμών παραγγελιών 

 

Όλες οι παραπάνω απεικονίσεις παρουσιάζονται σε σύγκριση με αντίστοιχες 

προηγούμενες περιόδους. 

 

  



Ανάλυση Πωλήσεων 
Ξεκινώντας το Atlantis από τη συσκευή Android, 

το πρώτο πράγμα που ζητείται είναι η 

πληκτρολόγηση ονόματος και κωδικού χρήστη. 

 

Σημ. Η πλοήγηση στην εφαρμογή επιτυγχάνεται με 

απλό άγγιγμα της οθόνης ή με ελαφρύ άγγιγμα και 

σύρσιμο προς μία από τις 4 κατευθύνσεις (πάνω, 

κάτω, αριστερά, δεξιά). 

 

 

 

Στη συνέχεια, με την επιλογή 

του υποσυστήματος Ανάλυση 

Πωλήσεων εμφανίζεται η 

πρώτη οθόνη με τις πωλήσεις 

των τελευταίων δώδεκα 

ημερολογιακών μηνών.  

 

Στο κάτω μέρος της οθόνης 

εμφανίζονται τα πλήκτρα 

πλοήγησης στα υπόλοιπα 

στοιχεία πωλήσεων. Η 

πλοήγηση επιτυγχάνεται με 

απλό άγγιγμα του κατάλληλου 

πλήκτρου. 

Σημ. Αγγίζοντας το  (πάνω 

αριστερά), επιστρέφουμε στην 

αρχική οθόνη επιλογής 

εφαρμογών. 

 

 

 

 

Τα ίδια στοιχεία προβάλλονται 

και υπό μορφή γραφήματος. Η 

εναλλαγή μεταξύ των 

αριθμητικών στοιχείων και 

του γραφήματος επιτυγχάνεται 

με τα  και  

  



Επιλέγοντας κάποιο μήνα, 

προβάλλεται μία ημερήσια 

ανάλυση των πωλήσεων του 

συγκεκριμένου μήνα.   

 

 

 

 

 

 

 

Αντιστοίχως, επιλέγοντας 

τρίμηνα ή εξάμηνα, οι 

πωλήσεις και τα αντίστοιχα 

γραφήματά τους 

εμφανίζονται 

ομαδοποιημένα κατά 

τρίμηνο, εξάμηνο κλπ, όπως 

φαίνεται στις διπλανές 

εικόνες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Την παραπάνω λογική των πωλήσεων του τελευταίου 12μήου, με δυνατότητα 

ανάλυσης σε ημέρα, μήνα, τρίμηνο και εξάμηνο ακολουθούν και οι επιλογές : 

 

- Πωλήσεις οικονομικής χρήσης 

- Πωλήσεις κατά κατηγορία είδους 

- Πωλήσεις κατά περιοχή 

- Πωλήσεις κατά πωλητή 

- Πωλήσεις καλύτερων 10 ειδών 

- Πωλήσεις καλύτερων 10 πελατών 

 

Οι πωλήσεις των τελευταίων 30 ημερών εμφανίζουν τις ημερήσιες πωλήσεις 

χωρίς δυνατότητες drill ή ομαδοποιήσεις. Οι εκκρεμείς παραγγελίες 

εμφανίζουν την συνολική αξία των εκκρεμών παραγγελιών κατά ημέρα, με 

δυνατότητα αναλυτικής προβολής της κάθε παραγγελίας που εκκρεμεί. 

 


