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Ολοκληρωµένη πλατφόρµα cloud για Τιµολόγηση, 
Μητρώο παγίων, Λογιστική παρακολούθηση, 
∆ιαχείριση οφειλών & υποχρεώσεων. 

 

Τιµολογήστε online, απλά και εύκολα µε αυτόµατη 
ενηµέρωση των λογιστικών σας βιβλίων. Είτε 
απλογραφικά είτε διπλογραφικά µε αυτόµατη 
ενηµέρωση των φορολογικών εντύπων και δηλώσεων 
ΦΠΑ στο taxis. 

Μέσα σε λίγα µόνο λεπτά και µε πολύ απλές κινήσεις µπορείτε να οργανώσετε τη 
διαδικασία έκδοσης τιµολογίων και αποδείξεων της επιχείρησής σας.  
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Μπορείτε να εκδίδετε αθεώρητα τιµολόγια και αποδείξεις µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα 
και να δέχεστε πληρωµές online! Να καταγράφετε τις εισπράξεις ή πληρωµές και να 
παρακολουθείτε τη ρευστότητα του γραφείου σας µε πρόσβαση από παντού. 
Συµβατό µε φορολογικό µηχανισµό για αυτούς που θέλουν θεωρηµένα παραστατικά 
Έχετε επαναλαµβανόµενες πωλήσεις; ∆ηµιουργήστε ένα αυτόµατο πρόγραµµα 
ηλεκτρονικής τιµολόγησης και αφήστε το να εκδίδει παραστατικά χωρίς εσείς να 
κάνετε απολύτως τίποτα. Ενηµερωθείτε µέσω email για την έκδοση νέων 
παραστατικών και αυτόµατα ενηµερώνετε ο πελάτης σας. 
Εύκολα δηµιουργία τιµολογίου ή ταµιακής απόδειξης µε δυνατότητα 
επαναλαµβανόµενης χρέωσης βάση χρονοπρογραµµατισµού ανά πελάτη και 
παραστατικό (π.χ. αυτόµατη δηµιουργία παραστατικού την ηµεροµηνία επιλογής µας 
για κάθε µήνα ή δίµηνο ή τρίµηνο ή εξάµηνο). 
Κρατήστε πλήρες αρχείο εισπράξεων και πληρωµών ώστε να γνωρίζετε τη 
ρευστότητα της επιχείρησής σας. 
Τυπώστε Αναλυτικές Καρτέλες, Ισοζύγια, αναφορές πωλήσεων, ταµιακή κατάσταση 
και συνοπτική αναφορά του γραφείου. 
Επιλέξτε µέσα από τις 45 έτοιµές φόρµες την εκτύπωση του παραστατικού που σας 
αρέσει µε ή χωρίς το δικό σας λογότυπο ή και µε την προσωπική σας υπογραφή στο 
κάτω µέρος του παραστατικού ως εκδότη. 

Τήρηση των λογιστικών σας βιβλίων  

Αυτόµατη λογιστικοποίηση των τιµολογήσεων και ενηµέρωση των λογιστικών σας 
βιβλίων είτε ως απλογραφικά είτε ως διπλογραφικά.  

Αυτόµατη δηµιουργία λογιστικού σχεδίου µε έτοιµα παραµετροποιηµένους 
λογαριασµούς που ενηµερώνουν στήλες βιβλίων και οικονοµικές δοµές. 
Ο κάθε αποτελεσµατικός λογαριασµός αυτόµατα είναι γεφυρωµένος µε λογαριασµό 
ΦΠΑ ώστε κατά την καταχώρηση να υπολογίζονται αυτόµατα οι αξίες στα λογιστικά 
σας άρθρα είτε ως απλογραφικά είτε ως διπλογραφικά. Με το ίδιο λογιστικό σχέδιο 
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µπορείτε να ενηµερώνετε τις κινήσεις σας είτε από φόρµες απλογραφικής 
καταχώρησης είτε ως διπλογραφικά µε χρέωση πίστωση. Με την αυτόµατη 
δηµιουργία του λογιστικού σχεδίου ο κάθε λογαριασµός έχει δηλωθεί ποια κολώνα 
των βιβλίων ενηµερώνει ώστε να µην χρειάζεται πρόσθετος χρόνος για 
παραµετροποίηση. 
 
∆υνατότητα δηµιουργίας πρότυπων κινήσεων µε αυτόµατο ισοσκελισµό άρθρων και 
επαναλαµβανόµενη καταχώρηση. 

 

Ενηµερωθείτε µαζικά για τις οφειλές των πελατών 
του γραφείου σας  

Ενηµερώστε τους πελάτες σας µαζικά για τις καταληκτικές ηµεροµηνίες οφειλών µε 
email, SMS ή αυτόµατα 5 ηµέρες πριν την καταληκτική τους ηµεροµηνία.  
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Αναλυτική εικόνα ταµιακών οφειλών ανά πελάτη καθώς δηµιουργεί κατάσταση 
οφειλών λαµβάνωντας στοιχεία από ΙΚΑ,ΕΦΚΑ,TAXIS 
Με ένα κλικ έχετε ανά πελάτη σας έντυπα δηλώσεων (σε pdf για το έτος επιλογής 
σας) απευθείας από τους φορείς όπως : 
Σαν φυσικό πρόσωπο Ε1, Ε2 (συζύγου και υπόχρεου), Ε3, Εκκαθαριστικό 
Σαν νοµικό πρόσωπο Έντυπο (Ν), Ε2, και Ε3 
ΦΠΑ, Συµφωνητικά, ∆ηλώσεις Παρακρατούµενων φόρων 
Οφειλές και Ρυθµίσεις από taxis 
Οφειλές ΙΚΑ, Προβολή ΑΠ∆ 
Οικονοµική καρτέλα ΑΠ∆ 
Εισφορές ΕΦΚΑ µε την ειδοποίηση πληρωµής 
∆υνατότητα υποβολής συµπληρωµατικού ωραρίου Ε4 στο ΕΡΓΑΝΗ 
Συµπληρωµατικός πρόσληψης 
Κατάσταση προσωπικού µε ή χωρίς αποδοχές από ΕΡΓΑΝΗ 
Συµβάσεις εργασίας από ΕΡΓΑΝΗ 
Υπερωρίες εργασίας από ΕΡΓΑΝΗ 
Αναγγελίες ΟΑΕ∆ από ΕΡΓΑΝΗ 
Ετήσιες άδειες από ΕΡΓΑΝΗ 
∆ιεκπεραιωµένες αιτήσεις από ΓΕΜΗ και υπό διεκπεραίωση αιτήσεων στο ΓΕΜΗ 
Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ - Υπό διεκπεραίωση πιστοποιητικών ΓΕΜΗ 
 
Υπάρχει δυνατότητα µαζικά σε όλους τους πελάτες να δείτε σε αναφορά εάν 
ξεχάστηκε η υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούµενων φόρων καθώς 
τραβάει τις πληροφορίες από το taxis προλαµβάνοντας τυχόν πρόστιµο.  
Μαζική ενηµέρωση των οφειλών και ρυθµίσεων και των ασφαλιστικών εισφορών 
ΕΦΚΑ σε όλους τους πελάτες σας (email ή sms) 
Εύκολη και µαζική ενηµέρωση των πελατών και των συνεργατών του γραφείου σας 
µέσω excel ( import excel file ) ή από φόρµα 
On line σύνδεση ( εάν θέλουµε ) του πελάτη στο προφίλ του για προβολή των 
υποχρεώσεων (σε εξέλιξη και ολοκληρωµένες) σε λίστα και ηµερολόγιο. Για όλες τις 
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παραπάνω αναφορές υπάρχει δυνατότητα προβολής στο pc ή το κινητό του πελάτη 
καθώς ο πελάτης µπορεί και βλέπει από παντού µόνο τα στοιχεία (οφειλές, 
υποχρεώσεις, έντυπα) του µε ένα µοναδικό κωδικό στο προφίλ του, µε 
αρχειοθετηµένα τα έντυπα που τον αφορούν. 
Στατιστικά ανά πελάτη µε την ενηµέρωση του Β6 ( αυτόµατα µέσω excel ισοζυγίου 
της λογιστικής σας ) µε συγκρίσεις ανά τρίµηνο και γραφήµατα για την πορεία του 
κύκλου εργασιών του. 
Αναφορές µε παραµετρική προσαρµογή (drag and drop ) στις κολώνες και 
δηµιουργία της αναφοράς σε πολλά είδη αρχείων όπως ( pdf,xls,word,csv,html ) 
Καταγραφή των συµβάντων και της Ιστορικότητας τους ανά πελάτη και του κόστους. 
( Π.Χ. Μία εργασία έναρξης πότε ξεκίνησε, ποιός συνεργάτης ασχολήθηκε µε 
καταγραφή αναλυτικά τι διεκπεραίωσε, πόσες ώρες, είναι εκκρεµή, σε εξέλιξη, 
ολοκληρώθηκε, µε αναλυτική αναφορά κόστους ανα πελάτη και συνεργατών του 
γραφείου σας.)  
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Εξοφληθείτε online από τους πελάτες σας 

Σηµαντική είναι η δυνατότητα πρόσβασης που έχει ο πελάτης σας ( εάν το θέλετε ) 
όπου µε µοναδικούς κωδικούς στο προφίλ του εµφανίζονται συγκεντρωµένες όλες οι 
πληροφορίες και τα έντυπα που τον αφορούν. Υπάρχει δυνατότητα απαγόρευσης του 
πελάτη από τις πληροφορίες εάν θέλουµε. Με την είσοδό του πελάτη στην εφαρµογή 
εµφανίζονται τα στοιχεία του λογιστικού σας γραφείου και µπορεί να προβεί στις 
παρακάτω ενέργειες: 
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Εκτύπωση της αναλυτικής του καρτέλας όσο αφορά τις υποχρεώσεις του προς το 
γραφείο σας 
Εµφάνιση και εκτύπωση των παραστατικών που του έχει εκδώσει το γραφείο σας στο 
ΑΦΜ του 
Εκτύπωση ή Πληρωµή (Μόνο των επί πιστώσει) των παραστατικών µε κάρτα είτε εφ 
άπαξ είτε έναντι λογαριασµού. Η εφαρµογή ελέγχει εάν µπήκαν τα χρήµατα και µόνο 
τότε εκδίδει αυτόµατα εξοφλητική απόδειξη είσπραξης ενηµερώνοντας αυτόµατα την 
καρτέλα του. 
Εµφάνιση Οφειλών σε taxis και IKA 
Προβολή των εντύπων απευθείας από τους φορείς όπως: 
Σαν φυσικό πρόσωπο Ε1, Ε2 (συζύγου και υπόχρεου), Ε3, Εκκαθαριστικό 
Σαν νοµικό πρόσωπο Έντυπο (Ν), Ε2, και Ε3 
ΦΠΑ, Συµφωνητικά, ∆ηλώσεις Παρακρατούµενων φόρων 
Οφειλές και Ρυθµίσεις από taxis 
Οφειλές ΙΚΑ, Προβολή ΑΠ∆ 
Εισφορές ΕΦΚΑ µε την ειδοποίηση πληρωµής 
∆υνατότητα υποβολής συµπληρωµατικού ωραρίου Ε4 στο ΕΡΓΑΝΗ 
Κατάσταση προσωπικού µε ή χωρίς αποδοχές από ΕΡΓΑΝΗ 
Συµβάσεις εργασίας από ΕΡΓΑΝΗ 
Υπερωρίες εργασίας από ΕΡΓΑΝΗ 
Αναγγελίες ΟΑΕ∆ από ΕΡΓΑΝΗ 
Ετήσιες άδειες από ΕΡΓΑΝΗ 
∆ιεκπεραιωµένες αιτήσεις από ΓΕΜΗ και υπό διεκπεραίωση αιτήσεων στο ΓΕΜΗ 
Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ - Υπό διεκπεραίωση πιστοποιητικών ΓΕΜΗ 

Ελεγχόµενη προσβασιµότητα και ασφάλεια στις 
συναλλαγές σας  

Η προστασία των ευαίσθητων οικονοµικών στοιχείων σας αποτελεί τον κύριο στόχο 
µας. Χρησιµοποιούµε τεχνολογία SSL, κρατάµε καθηµερινά backup, και δεν 
µοιραζόµαστε τα δεδοµένα µε κανέναν τρίτο για διαφηµιστικούς ή άλλους σκοπούς. 

Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων ( 
GDPR ) η επεξεργασία των στοιχείων από τον χρήστη πραγµατοποιείται µόνο µε την 
συγκατάθεση του. Τα στοιχεία που λαµβάνονται ως οφειλές υποχρεώσεις αυτόµατα 
από τους δηµόσιους φορείς ( ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΤΑXIS, ΕΡΓΑΝΗ ) δεν αποθηκεύονται 
αλλά λαµβάνονται live. Υπάρχουν διαφορετικοί µοναδικοί κωδικοί πρόσβασης για 
τους συνεργάτες του γραφείου σας και καθορισµός δικαιωµάτων τόσο στον πελάτη 
σας όσο και στους υπάλληλους της εταιρείας σας στο τι θα βλέπουν και ποιες 
λειτουργίες θα έχουν πρόσβαση. Τέλος τα τυχόν στοιχεία που αποθηκεύονται στην 
βάση της πλατφόρµας είναι κρυπτογραφηµένα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα 
πρόσβασης από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 
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Μητρώο παγίων της εταιρείας σας 

Σηµαντική είναι η δυνατότητα παρακολούθησης των παγίων και η διενέργεια 
αποσβέσεων στο τρέχων ή στα επόµενα χρόνια  
Eύκολη εισαγωγή παγίων είτε από φόρµα είτε µαζικά µέσω excel αρχείου ( excel 
import file ) 
∆ιενέργεια αποσβέσεων ή ακύρωσης σε επόµενα χρόνια 
Καρτέλα παγίου αναλυτικά ( πριν και µετά των αποσβέσεων ) 
Μητρώο παγίων ανά χρήση 
Εξαγωγή όλων των αναφορών σε αρχεία ( xls, pdf, html,csv , xml ..κλπ ) 
Προσαρµογή των αναφορών µε drag and drop στις κολώνες των αναφορών για 
καλύτερη διαχείριση µε πολλαπλά φίλτρα 

Το κόστος της ετήσιας συνδροµής ανέρχεται στα 100€ πλέον ΦΠΑ χωρίς πρόσθετες 
ή κρυφές χρεώσεις 

 


