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Galaxy Commercial consists of:.

Galaxy Commercial përbëhet nga:.



Financial Management



Menaxhimin financiar



Commercial management



Menaxhimin komercial



General Accounting



Kontabiliteti i përgjithshëm



Asset management



Menaxhimi i aseteve



Income - Expenses



Të ardhurat – Shpenzimet



Special Features (Color – Size - Style)



Karakteristika të veçanta (Color-Size-

Sets

The

Style) Sets



Landed costs



Dosje importi



Quantity management



Menaxhimi i sasive



Managing of serial numbers



Menaxhimi i numrave serialë



Information Management System.



Sistemi i Menaxhimit të Informacionit.

Commercial

business

accounting Aplikacioni

i

kontabilitetit

të

biznesit

application for small and growing businesses, kommercial për bizneset e vogla dhe në rritje,
fully covering their commercial activity, mbulon plotësisht aktivitetin tregtar të tyre,
operating in an environment of extremely vepron në një mjedis të thjeshtë, eshte një mjet
simple, easy and enjoyable and a tool for their jashtëzakonisht i lehtë dhe i kënaqshem për
zhvillimin e tyre.

development.

Designed and developed in the latest Galaxy Projektuar dhe zhvilluar në teknologjinë më
technology by SingularLogic, it is the moderne të Galaxy SingularLogic, është
guarantee that will lead the companies that garanci se do të çojë bizneset qe zgjedhin ate
choose it in the future

në të ardhmen.

Financial management

Menaxhimi financiar

Managing traders (customers - suppliers - Manaxhon operatorët (klientët- furnitorët debtors - creditors) and intermediaries (sellers debitorët - kreditorët) dhe ndërmjetësit (shitësit
- collectors - user - defined roles). Managing – kolektorët – përdoruesit, rolet-përcaktuara).
Treasury

Accounts,

Expense

Accounts. Menaxhon llogaritë e Thesarit, Llogaritë e

Securities management. Financial records. shpenzimeve. Menaxhon letrat me vlerë.
Matching procedures, revenue / payment Regjistrimet

financiare.

Procedurat

e

refunds and exchange rate calculations. përputhjes, rimbursimet e të ardhurave /
Interest

Calculation.

Management

of pagesave dhe llogaritjet e kursit të këmbimit.

commissions, sellers / collectors.

Llogarit interesin. Menaxhon komisionet,

Commercial management

shitësit / kolektorët.

Product Management, Purchase and Sales
Price Lists. Sales / Purchasing / Product
Documents. Physical inventories. Inventory
costing. Automatic forecasting and export

Menaxhimi komercial
Menaxhon produktin, listat e çmimeve të
blerjes dhe të shitjes. Dokumenta produkti
Shitje / Blerje. Inventarët fizike. Inventarizimi
i kostos. Parashikimet automatike dhe proceset

pricing processes.

e çmimeve të eksportit.

General Accounting

Kontabiliteti i përgjithshëm
Accounting plan management, accounting
articles and standard articles. Accounting and
non-certificated

accounting.

Tracking

3

alternative balances.

link them to warehouse items. Serial Number
multiple

depreciation

methods. Automatic depreciation calculation
procedures. Possibility of consolidation or
commercialization of fixed assets

Definition

Outbound
of

ndërlidhjes së drejtpërdrejtë me artikujt e
magazines. Gjurmimi i Numrit Serial. Metodat
e shumta të menaxhimit të amortizimit.
Procedurat

automatike

llogaritje

te

zhvlerësimit. Mundesi per konsolidimin dhe
komercializimin e aseteve.

Revenue - Expenses
Manage

apo jo. Mbajtaja e tre bilancave alternative.

Menaxhimi i Aseteve me mundësinë e

Asset management with the ability to directly

Manage

dhe artikuj standard. Llogarite e çertifikuara

Menaxhimit i aseteve

Asset Management

Tracking.

Menaxhimi i planit kontabël, artikuj kontabël

Të ardhurat - Shpenzimet
Revenue

Unique

Net

Accounts.
Efficiency

Coefficients (UCITS). Ability to keep multiple
B 'Classes per company.
Special Features (Color - Size - Style)

Management I dyanshem i llogarive të të
ardhurave. Përcaktimi i Koeficientëve të
Unifikuar të Efiçiencës Neto (KUEN). Aftësia
për të mbajtur klasa të shumëfishta B për
kompani.

Managing three different attributes by species. Karakteristikat

e

veçanta

(ngjyra

-

Item image by combination of attributes (rest, Madhesia - Stili)
tab, moves). Determination of permissible Menaxhimi i tri karakteristika të ndryshme per
combinations of characteristics for each lloj. Pamje e artikullit nga kombinimi i
karakteristikave

(bilanci,

Tab,

lëviz).

species and company. Ability to set price lists Përcaktimi kombinime lejueshme e atributeve
by feature (size)

për çdo lloj dhe kompani. Aftësia per te bere

Landed Costs

liste cmimeshsipas atributit (madhësia)

Managing import & import records. Managing
partial receipts. Costing envelopes with
complex

burden

sharing.

Creating

and

Dosje importi
Menaxhimi I importit dhe aktiviteteve të
importit. Menaxhimi i faturave të pjesshme.
Dosja e kostos me ndarjen komplekse të barrës.

reversing forecasts.

Krijimi dhe ndryshim të parashikimeve.

Batch management

Menaxhimi i grupeve (ngarkesave)
Batch tracking on items with capability to
analyse attributes and Serial Number. Batch
image (balance, tab, statistical printouts).
Automatic batch suggestions for species
movements in multiple alternatives.

Gjurmimi i grupeve në artikuj me aftësi për të
analizuar atributet dhe numrin serial. Image
grupit (ngarkesave) (bilanci, tab, printime
statistikore). Sugjerim automatic per grupin
(ngarkesave) per levizje te llojeve ne mënyra të

Manage Serial Numbers

shumta alternative

Serial Number tracking on items with batch Menaxhimin Numrat Serial
linking and status management. Determining a Gjurmimi i numrave serial në artikujt me lidhje
sequence of states. Serial Number Owner grupi dhe menaxhimi i statusit. Përcaktimi i një
Tracking.

Automatic

Serial

Number rendi të gjendjes. Gjurmimi i pronësisë së

suggestions for multi-modal.

numrit serial. Sugjerim automatik per numer

Project tracking

serial në lëvizjet e llojeve në mënyra të shumta

Project

management

and

sub-projects.

Monitoring Phase and task management.
Assigning records to multiple jobs. Shows
financial data and time information for each

alternative
Ndjekja e Projekteve
Menaxhimi i projekteve dhe nën-projekteve.
Monitorimi fazave dhe menaxhimi i detyrave.
Ndarja regjistrimet për detyra te shumefishta.

job.

Shfaq të dhëna financiare dhe informacion

Management Information System

kohor për çdo punë.
Easy Generic Reporting (Report Generator),
Management Analytics and OLAP Views.
Business

image.

Reference

accounts.

Performance indicators for desktop use.
Composite

Print

Design

Tool

(Visual

Reporting). Ability to create Olap / Grid.

Sistemi i Menaxhimit të Informacionit
Raportim i thjeshtë i përgjithshëm (Gjenerues
Raportesh), Menaxhimit analitik dhe paraqitje
grafike të gatshëm. Pamje e biznesit. Llogaritë
referuese. Treguesit e performancës për
përdorim desktop.

Creating Performance Indicators for Desktop Mjete

paraqitjeje

komplekse

(Visual

Use (KPI'S).

Reporting). Aftësia për të krijuar OLAP / Grid.

Security system

Krijimi i treguesit e performancës për përdorim

At the same time, they also have an extensive
security system for managing user rights
within the application. In summary, the

në desktop (IPK-së).
Sistemi i sigurisë
Në të njëjtën kohë ata kanë një sistem
gjithëpërfshirës të sigurisë për menaxhimin e të

application security system includes:
 Ability to define to each user the basic
type if he is a simple user or
administrator or configurator and to
define the companies and branches to
which he is allowed to access. Each
user is associated with roles he / she
has in the enterprise and for each role
his / her rights are assigned to the work

drejtave të përdoruesve brenda aplikacionit.
Sistemi i sigurisë aplikacionit përfshin:
 Aftesine per te caktuar çdo përdorues
të tipit bazë, në qoftë se një përdorues
normal ose administrator ose zhvillues
dhe përkufizimi të kompanive dhe
degëve që do të arrihen. Çdo përdorues
është i lidhur me rolet që ka brenda
ndermarrjes për çdo rol përcakton lejet

of the application.
 Possibility of tracking the changes at
the recording level or at the recording
field level with recording of all the

e punës në aplikacion.
 Mundësia e ndjekjes së ndryshimeve
në nivelin e regjistrimit apo fushat e
regjistrimit në terren duke regjistruar të

changes.
 Ability to define a user's work profile
to design the function for each work
profile eg menu design, screens and
prints by profile. Each user has the
ability to link to a work profile.
Capable of capturing actions per user.

gjitha ndryshimet.
 Përcaktojnë

profilin

e

punës

së

përdoruesit, në mënyrë për të hartuar
mjet për çdo profil të punës p.sh.
Disenjimi i menuse, ekranit apo
printimeve

sipas

profilit.

Çdo

përdorues ka mundesine lidhje me një
Multi-sectoralism

profil të punës.

Galaxy Commercial manages many companies Aftësia për të regjistruar veprimet për
on the same basis and allows the simultaneous përdorues.
recording

of

registrations

in

different Ndërfaqja e shumëfishtë

companies without the need to exit one and Galaxy komercial menaxhon kompani të
enter another. At the same time, all entities shumta në të njëjtën bazë dhe mundëson të
(customers, vendors, etc.) are created once on dhënat e njëkohshme të regjistrimit në
the base, while at the same time they can move kompani të ndryshme, pa nevojën për të dalë

from all companies and provide financial nga një input në një tjetër. Ndërsa të gjitha
information for each company. In this way, you njësitë ekonomike (klientë, produkte, shitës,
ensure speed and economy of data volumes. etj) janë krijuar njëherë të vetme në bazë,
Additionally, you can have credit control on ndërsa jeni në gjendje për të lëvizur nga të
customer-suppliers, debtors and creditors at gjitha kompanitë dhe të siguroni të dhëna
group and company level.

financiare për çdo kompani. Në këtë mënyrë ju
siguroni shpejtësinë dhe ekonominë e të
dhënave. Përveç kësaj ju mund të keni në

Integrated CRM
The Customer Relationship Management
(CRM) system is built into the application to
operate in a single environment and platform.
You have homogenized and comprehensive
information, a complete history of each sale,

kontroll kreditimin për klientë e furnitorë;
debitorëve-kreditorëve në grup dhe në nivel të
kompanisë.
CRM integruar
Sistemi i menaxhimit të konsumatorëve
marrëdhënie (CRM) është i integruar në

and avoid duplicate entries. Indicatively:

aplikimin për të kandiduar në një mjedis të
 You can fully track the sales cycle by
starting a phone call or appointing a
potential customer that progresses
gradually on a sales opportunity, offer,
and

finally an

order and sales

document, through a single workflow.
 The services you provide to your
customers, through simple actions in
the system, can be transformed directly

vetëm

dhe

platformë.

Ju

informacioni

homogjene dhe gjithëpërfshirëse, një histori e
plotë e çdo shitje dhe për të shmangur shënimet
e kopjuar. Ilustrimi:
 Ju mund të shikojnë të plotë ciklin e
shitjes duke filluar me një telefonatë
apo

emërimit

në

një

klient

të

mundshëm i cili zhvillon në një
mundësi të shitjes, e tenderit dhe më në
fund urdhërimin dhe shitjet dokument,

into a service invoice.

përmes një workflow të vetme.
In addition, it is intelligently designed to not
burden your commercial management with
marketing data that is exclusively CRM.

 Shërbimet që ju ofrojnë për klientët
tuaj, nga veprimet e thjeshta në sistem
mund të transformohet direkt në një
faturë të shërbimit.

Units of measurement

Për më tepër, ajo është projektuar cleverly
mënyrë që të mos mbingarkoj menaxhimin tuaj

You can associate each item with up to 3 komercial me të dhënat e marketingut që kanë
groups of similar units of measurement and të bëjnë ekskluzivisht CRM.
specify by species what the units

of Njësitë e matjes

measurement of the group will be the 3 official Ju mund të lidheni ndonjë lloj me deri ne tre
units of measure of the species. This allows grupe të njësive të matjes dhe të caktojë sipas
you to enter movements in any unit of measure llojit të cilit grupit të njësive të matjes janë 3
from group units (eg Kilo, grams, 5kg, 10kg). njësi zyrtare të tipit. Kjo ju lejon të futni
The rest of the item will be displayed on all 3 lëvizjet në çdo njësi matje nga njësitë e grupit
master units.

(p.sh.. Kilogram 5kile, 10kile). Pjesa tjetër e

Pricelists

llojeve do të shfaqet në tre njësi kryesore.

The application can handle multiple pricelists
that are governed by defined pricing rules for
specific

time

intervals.

Pricelists

are

interconnected and values are calculated using
calculation types. Values can be based on scale
and special feature (eg size). Pricelists are
triggered under assignment rules for a
customer or customer group, a document type,
a form of payment.
Entities based on roles

Listat e çmimeve
Aplikacioni mund të trajtojë çmime të
shumëfishta që udhëhiqen nga rregulla të
caktuara të përcaktimit të çmimeve për
intervale të caktuara kohore. Çmimet janë të
ndërlidhura dhe vlerat llogariten duke përdorur
tippet e llogaritjeve. Vlerat mund të bazohen në
shkallë dhe veçori të veçantë (p.sh.. Madhësia).
Listat e çmimeve zbatohen sipas rregullave të
caktimit për një klient ose grup klientësh, një
lloj dokumenti, një formë pagese.

Definition of roles for each entity (traders,
items). For example, it is determined by who is
involved the roles of the company (eg customer
and supplier and debtor and creditor) so that
there is centrally shared information and only
additional elements are added per role such as
commission rates, payment methods,
Intermediates / Roles

Subjektet u bazuar në role
Përcaktojnë rolet për çdo subject (aktor,
artikull). Për shembull, përcaktohet se kush
është i përfshirë në rolet e kompanisë (p.sh.
klientët dhe furnitorët dhe debitorët dhe
kreditorët), në mënyrë që të ketë informacioni
I shpërndarë është qendror dhe vetëm elemente
shtesë të shtohen për rolin e normave të

If you also deal with customers and suppliers komisioneve, metodave të pagesës
with sellers, receivers, subcontractors, dealers, Ndërmjetësuesit / Rolet
you can place them in the Intersys subsystem Nëse merreni me klientët dhe frnitorët me
and assign them a role or roles. This allows for shitësit, kolektorët, nënkontraktorët, tregëtarë,
purchasing, sales, financial documents, except ju mund t'i vendosni ato në nënsistemin
for the main entities (customers, suppliers) and Intersys dhe t'i caktoni atyre një rol ose role.
all those involved in them such as sellers, Kjo

lejon

blerjen,

shitjen,

dokumentet

brokers, agents, etc. The system, if defined by financiare, me përjashtim të subjekteve
relevant calculation rules, can calculate for kryesore (klientët, furnitorë) dhe të gjithë ata

Any roles you want supplies. Finally, for the që përfshihen në to, si shitësit, ndërmjetësit,
intermediaries and their respective roles, you agjentët etj. Sistemi, nëse përcaktohet nga
will have detailed financial information.

rregullat përkatëse të llogaritjes, mund të

Hierarchical categories

llogarisë për çdo role që dëshironi të

Develop

multiple

categories

for

items,

customers, vendors, hierarchical growth bills
to show statistical information in detail or
aggregated. Hierarchical classes are also used
to create implementation rules for issues such
as commercial policies, pricelists, payment
methods, etc.
Assignments

mbështesni. Së fundi, për ndërmjetësit dhe
rolet e tyre përkatëse, do të keni informacione
të hollësishme financiare.
Kategoritë hierarkike
Zhvillon kategori të shumëfishta për artikujt,
klientët,

shitësit,

hierarkike

për

të

dokumentet
treguar

e

rritjes

informacionin

statistikor në detaje ose të grumbulluara. Klasat
hierarkike përdoren gjithashtu për të krijuar

Define the rules governing your commercial
management, and implementation on your
order will implement them in bulk. So users do
not have to remember them or register them
one by one. For example, a different scenario
of credit control could be defined for each
category of customers, a price list that would
apply to a category of items and a category of
customers, a specific repayment agreement for
a customer category and a category of items.

rregulla implementimi për çështje të tilla si
politikat tregtare, çmimet, metodat e pagesës
etj.
Përcaktime
Përcaktoni

rregullat

që

rregullojnë

menaxhimin tuaj komercial, dhe zbatimi në
porosinë tuaj do t'i zbatojë ato në masë. Kështu
që përdoruesit nuk kanë nevojë për të kujtuar
ose ti regjistrojnë ato në ato një nga një. Për
shembull, një skemë tjetër e kontrollit të
kredisë mund të përcaktohet për secilën

Variables

kategori të klientëve, një listë çmimi që do të

Each core entity (items, traders, financial zbatohej për një kategori të artikujve dhe një
accounts) includes a series of adders. The way kategori të klientëve, një marrëveshje të
aggregators are updated is through the veçantë ripagimi për një kategori të klientëve
variables of the movements that the user can dhe një kategori artikujsh.
customize according to the needs of the Variablat
business. The adder aggregates the results from Çdo njësi bazë (artikujt, operatorët, llogaritë
day-to-day traffic updates and is used both to financiare) përfshijnë një seri grumbulluesish.
create printouts and design projections per Mënyra e grumbullimit të përditësimeve është
entity.

nëpërmjet variablave të lëvizjeve që përdoruesi
mund të personalizojë sipas nevojave të

Character Groups

biznesit. Grumbulluesi agregon rezultatet nga

Look for your data (items, customers, vendors, përditësimet e përditshme të trafikut dhe
sellers, dealers, accounts) through smart search përdoret

për

të

krijuar

printime

dhe

engines. Specify groups of attributes / parashikime të dizajnit për subjektin.
customers / vendors / sellers / accounts with Grupe Karaktere
date, text, number, price table Connect the item Shikoni të dhënat tuaja (artikujt, klientët,
/ customer / vendor / seller / account with the shitësit, tregtarët, llogaritë) përmes motorëve
attribute group that belongs to and enter the smart të kërkimit. Specifikoni grupet e
values of the attributes that apply to it. atributeve / klientëve / shitësve / llogarive me
Ability to retrieve records based on attribute datën, tekstin, numrin, tabelën e çmimeve
values through smart search engines.

Lidhni artikullin / konsumatorin / shitësin /

Administrative Information - MIS

llogarinë me grupin atribut për të cilit I takon

Multiple mechanisms of information will help
your business to move on to the ultimate
demand, which is rich information for making
good business decisions. To Commercial
offers:
Report Generator tools that enable the end user
to create their own Print Management Analysis
Circuits, with a number of ready reports, for
each subsystem for statistical information.
These reports can be tailored to the needs of
each user, easily by himself. In addition, they
are exported to all known file formats (xls, txt,
bmp, html, jpg, and so on). In order to save
time, the user can take advantage of the
asynchronous execution of reports so that his
work does not slow down. After completion,
the application saves the report and updates
each user (via alert). Rich collection of readymade statistics in the form of OLAP Views /
Grids and through extremely easy-to-use tools,
you can create yours.

dhe futni vlerat e atributeve që zbatohen në të.
Aftësia për të marrë të dhënat në bazë të
vlerave të atributeve përmes motorëve të
kërkimit të zgjuar.
Informacione Administrative - MIS
Mekanizmat e shumëfishta të informacionit do
të ndihmojnë biznesin tuaj të kalojë në
kërkesën

përfundimtare,

e

cila

është

informacion i mirë për marrjen e vendimeve të
mira të biznesit. Për ofertat komerciale:
Raportoni

veglat

mundësojnë

e

gjeneratorit

përdoruesit

që

përfundimtar

i
të

krijojnë qarqet e tyre të analizës së menaxhimit
të printimit, me një numër raportesh të
gatshme, për çdo nënsistem për informacione
statistikore. Këto raporte mund të përshtaten
sipas nevojave të çdo përdoruesi, lehtë me vete.
Përveç kësaj, ato eksportohen në të gjitha
formatet e njohura të skedarëve (xls, txt, bmp,
html, jpg dhe kështu me radhë). Për të kursyer
kohë, përdoruesi mund të përfitojë nga
ekzekutimi asinkron i raporteve në mënyrë që
puna

e

tij

të

mos

ngadalësohet.

Pas

Instant information with the company image, përfundimit, aplikacioni e ruan raportin dhe
showing the economic development of the përditëson çdo përdorues (nëpërmjet alarmit).
enterprise with economic figures related to Mbledhja e pasur e statistikave të gatshme në
business, commercial and economic activity

formën e shikimeve / gridave OLAP dhe

Ready business performance indices for përmes mjeteve jashtëzakonisht të lehta për t'u
displaying on the user's desktop.

përdorur, ju mund të krijoni tuajat.

Reporting accounts that collect data from both Informacione të drejtpërdrejtë me imazhin e
the accounting and financial accounts to kompanisë,
capture

the

aggregate

progress

of

all kompanisë

ku

zhvillimi

është

paraqitur

ekonomik
me

i

shifrat

companies in the facility. Reference accounts financiare në lidhje me biznesin, aktivitet
are defined by users according to the needs of tregtar dhe ekonomik
each business.

Indekset e gatshme të performancës së biznesit

Reporting capability, where each user can për t'u shfaqur në tavolinën e përdoruesit.
design reports with two kinds of tools

Llogaritë raportuese që mbledhin të dhëna nga

Simple Report Generator Tool

të dy llogaritë kontabël dhe financiarë për të

Visual

Reporting

Tool

with

aesthetic interference in printing

additional kapur progresin e përgjithshëm të të gjitha
kompanive në objekt. Llogaritë e referencës
përcaktohen nga përdoruesit sipas nevojave të
çdo biznesi.
Aftësi raportimi, ku secili përdorues mund të
hartojë raporte me dy lloje mjetesh
Mjete të thjeshta të gjenerimit të Raporteve.
Mjete të Raportimit Vizual me ndërhyrje
estetike shtesë në printim

