
Η σύγχρονη λύση Ηλεκτρονικής Τιµολόγησης



Απαλλαγείτε άµεσα από εργασίες που απαιτούν 
σηµαντικούς πόρους και προσθέτουν πολυπλοκότητα 
και υψηλό κόστος, ανακαλύπτοντας τα οφέλη της 
υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιµολόγησης eINVOICE 
από την πρώτη κιόλας ηµέρα!

Σηµαντική µείωση κόστους
Εξοικονοµήστε έως και το 80% του κόστους που προσθέτει η 
διαδικασία τιµολόγησης στην επιχείρηση σας, µε την ηλεκτρονική 
αποστολή και αρχειοθέτηση παραστατικών.

Ταχύτερη είσπραξη τιµολογίων 
Η άµεση -online- παράδοση των τιµολογίων στους πελάτες σας, 
ενισχύει το cash flow της επιχείρησης σας, καθώς περιορίζει 
αισθητά τον αριθµό ηµερών που απαιτούνται για την είσπραξη τους.

100% φορολογική συµβατότητα 
Η ψηφιακή σήµανση των παραστατικών διασφαλίζει πλήρως την 
επιχείρηση σας έναντι κάθε φορολογικής αρχής, πιστοποιώντας την 
αυθεντικότητα και την ακεραιότητα τους, σύµφωνα µε την ελληνική 
φορολογική νοµοθεσία (ΕΛΠ).

∆ιαθεσιµότητα 24x7 
Η αρχειοθέτηση των τιµολογίων στο Cloud (για 5 χρόνια) 
εξασφαλίζει στην επιχείρηση σας 24x7 πρόσβαση σε αυτά, από όπου 
κι αν βρίσκεστε, µε τη χρήση οποιασδήποτε συσκευής.

Αύξηση παραγωγικότητας 
Η αυτοµατοποιηµένη διαχείριση των παραστατικών µειώνει αισθητά 
το χρόνο εκτέλεσης της τιµολόγησης, επιτρέποντας στους 
ανθρώπους σας να επικεντρωθούν σε εργασίες µε υψηλότερη 
προστιθέµενη αξία για την επιχείρηση σας.

Αποδοτικότερες συνεργασίες 
Η ηλεκτρονική διασύνδεση µε τους πελάτες της επιχείρησης σας, 
διευκολύνει τη διαµόρφωση αποδοτικότερων συνεργασιών, 
συµβάλλοντας σε υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης πελατών.
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Η υπηρεσία eINVOICE από τη SoftOne απλοποιεί και
αυτοµατοποιεί πλήρως τη διαδικασία τιµολόγησης της 
επιχείρησης σας, µε την αποστολή ηλεκτρονικών ή ακόµη 
και εκτυπωµένων παραστατικών στους πελάτες σας.

Πρόκειται για µία µοναδική λύση που σας απαλλάσσει από 
κάθε εργασία εκτύπωσης, αρχειοθέτησης, εµφακέλωσης 
και φυσικής αποστολής (µέσω ταχυδροµείου ή άλλου 
ανάλογου τρόπου).

Λειτουργώντας στις υποδοµές της προηγµένης Cloud
πλατφόρµας Windows Azure της Microsoft, η υπηρεσία 
eINVOICE µετατρέπει την τιµολόγηση της επιχείρησης σας, 
σε µία εξαιρετικά εύκολη, πλήρως αυτοµατοποιηµένη και 
ιδιαίτερα αποδοτική διαδικασία.

Το µόνο που χρειάζεστε είναι µία σύνδεση στο internet! 
Με ένα µόνο κλικ, µπορείτε τώρα µε την υπηρεσία eINVOICE 
να αποστέλλετε άµεσα, από το εµπορικό λογισµικό της 
επιχείρησης σας, πιστοποιηµένα παραστατικά στους πελάτες 
σας, πλήρως εναρµονισµένα µε την ελληνική φορολογική 
νοµοθεσία (ΕΛΠ).
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Η υπηρεσία eINVOICE αποτελεί µία σύγχρονη και ολοκληρωµένη λύση 
διαχείρισης των παραστατικών που εκδίδει η επιχείρηση σας.

Εύκολα, απλά και µε απόλυτη ασφάλεια, σας επιτρέπει να αποστέλλετε 
online τα παραστατικά της επιχείρησης σας, τα οποία παραδίδονται στους 
τελικούς παραλήπτες άµεσα και στη µορφή που αυτοί επιθυµούν: 
ηλεκτρονική ή έντυπη.

Με την ολοκλήρωση 

της δηµιουργίας 

και την έκδοση του 

στο εµπορικό 

λογισµικό της 

επιχείρησης σας,

το παραστατικό 

αποστέλλεται µε ένα 

κλικ στην υπηρεσία 

eINVOICE.

Η υπηρεσία 

σηµαίνει και 

πιστοποιεί την 

αυθεντικότητα και 

ακεραιότητα του 

παραστατικού, 

διασφαλίζοντας 

σας έναντι κάθε 

φορολογικής

αρχής.

Το πιστοποιηµένο 

παραστατικό 

παραδίδεται στον 

τελικό παραλήπτη 

µε τον επιθυµητό 

τρόπο: 

ηλεκτρονικά ή σε 

έντυπη µορφή 

(µέσω υπηρεσίας 

courier).

Τόσο εσείς, όσο 

και ο τελικός 

παραλήπτης, 

µπορείτε να 

ελέγξετε και να 

ανακτήσετε το 

παραστατικό 

οποιαδήποτε 

χρονική στιγµή, 

εύκολα και απλά.

Το παραστατικό 

που εκδίδει η 

επιχείρηση σας, 

αρχειοθετείται 

αυτόµατα από την 

υπηρεσία στο 

Cloud για 5 

χρόνια από την 

ηµεροµηνία 

έκδοσης του.



Η αυτοµατοποιηµένη 

λύση πιστοποίησης, 

σήµανσης και 

αποστολής 

παραστατικών 

eINVOICE 

αξιοποιεί τις 

διευρυµένες 

δυνατότητες του 

Cloud και σας 

προσφέρει:

Εύκολη διασύνδεση µε το 
εµπορικό λογισµικό ή το 
σύστηµα τιµολόγησης της 
επιχείρησης σας, χωρίς 
υλοποίηση αλλαγών.

Άµεση -online- αποστολή 
παραστατικών στους πελάτες 
της επιχείρησης σας, µε ένα 
µόνο κλικ.

Πιστοποίηση της 
αυθεντικότητας προέλευσης, της 
ακεραιότητας του περιεχοµένου 
και της αναγνωσιµότητας των 
παραστατικών σας (βάσει 
ελληνικής φορολογικής 
νοµοθεσίας).

Μέγιστη ασφάλεια στη 
διαχείριση των δεδοµένων της 
επιχείρησης σας µε 
πιστοποιήσεις ISO 
(20000-1:2011, 27001:2005) και 
ιδιαίτερα πρωτόκολλα 
ασφάλειας SSL.

Πλήρη εικόνα και έλεγχο των 
παραστατικών που εκδίδετε 
-σε κάθε φάση του κύκλου 
ζωής τους- µέσα από το 
αναλυτικό ιστορικό 
καταγραφής κάθε ενέργειας.

Αυτόµατη αρχειοθέτηση στο 
Cloud και πρόσβαση στα 
παραστατικά σας όλο το 24ωρο, 
από όπου κι αν βρίσκεστε, µε 
χρήση οποιουδήποτε browser 
ή συσκευής.

Μεταφόρτωση και
ενσωµάτωση παραστατικών 
παλαιοτέρων ετών για ενιαία 
διαχείριση και διαφύλαξη του 
αρχείου της επιχείρησης σας.

Προώθηση στοχευµένων, 
διαφηµιστικών µηνυµάτων 
στους πελάτες σας µε 
αξιοποίηση των εργαλείων 
one-to-one marketing της 
υπηρεσίας.

Εκτύπωσης, εµφακέλωσης και 
παράδοσης παραστατικών σε 
έντυπη µορφή (µέσω 
υπηρεσίας courier) σε πελάτες 
που δεν επιθυµούν τη λήψη 
ηλεκτρονικών παραστατικών

Επισύναψης και αποστολής 
συνοδευτικών αρχείων 
(φυλλάδια, συµβάσεις, 
φορτωτικά και λοιπά έγγραφα) 
µαζί µε τα τιµολόγια των 
πελατών σας

...και ακόµη, δυνατότητα



ΑΘΗΝΑ: Λ. Κατσώνη & Αχιλλέως 8, 176 74 Καλλιθέα, Τ: +30 211 1022222, F: +30 210 9484094
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ι. Τσαλουχίδη 4, 542 48, Θεσσαλονίκη, Τ: +30 2310 334644, F: +30 2310 334639 
e: info@softone.gr, www.softone.gr

Μάθετε περισσότερα για την υπηρεσία eINVOICE
einvoice.softonecloud.com
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