
Ανακαλύψτε
την αξία της
ηλεκτρονικής
τιµολόγησης
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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 70% του κόστους που προσθέτει 
η διαδικασία τιµολόγησης στην επιχείρησή σας µε την ηλεκτρονική 
αποστολή και αρχειοθέτηση παραστατικών.

Ταχύτερη είσπραξη τιµολογίων
Η άµεση 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 αυτόµατη 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).

Διαθεσιµότητα 24/7
Η αρχειοθέτηση των τιµολογίων στο cloud (για 5 χρόνια) εξασφαλίζει 
στην επιχείρηση σας 24/7 πρόσβαση σε αυτά, από όπου κι αν βρίσκεστε, 
µε τη χρήση οποιασδήποτε συσκευής.

Αποδοτικότερες συνεργασίες
Η ηλεκτρονική διασύνδεση µε τους πελάτες της επιχείρησης σας, 
διευκολύνει τη διαµόρφωση αποδοτικότερων συνεργασιών, 
συµβάλλοντας σε υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης πελατών.

Αύξηση παραγωγικότητας
Η αυτοµατοποιηµένη διαχείριση των παραστατικών µειώνει αισθητά το 
χρόνο εκτέλεσης της τιµολόγησης, επιτρέποντας στο προσωπικό σας να 
επικεντρωθεί σε εργασίες µε υψηλότερη προστιθέµενη αξία για την 
επιχείρηση σας.
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6 λόγοι για
να επιλέξετε
την υπηρεσία

Εξασφαλίστε την
αυθεντικότητα και
ακεραιότητα των

παραστατικών σας



αποστολή
τιµολογίων
µε ένα κλικ!

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

Το µόνο που χρειάζεστε είναι µία σύνδεση στο internet! Με ένα 
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).

Εταιρία

Παραδοσιακός τρόπος τιµολόγησης

Ηλεκτρονική τιµολόγηση

Εταιρία Έκδοση Εκτύπωση Aρχειοθέτηση Ταχυδρόµηση Πελάτης

Πελάτης

Η υπηρεσία eINVOICE από τη SoftOne απλοποιεί και αυτοµατοποιεί 
πλήρως τη διαδικασία τιµολόγησης της επιχείρησής σας µε την 
αποστολή ηλεκτρονικών 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).

Εισπράξτε
ταχύτερα

τα τιµολόγιά σας



Η υπηρεσία eINVOICE αποτελεί την πλέον σύγχρονη και 
ολοκληρωµένη λύση διαχείρισης παραστατικών.
Αυτοµατοποιεί πλήρως τη διαδικασία αποστολής και αρχειοθέτησης 
των παραστατικών που εκδίδει η επιχείρηση σας, παραδίδοντάς τα 
στους τελικούς παραλήπτες, άµεσα και στην επιθυµητή µορφή.

Αυτοµατοποίηση
διαδικασίας
τιµολόγησης

Μειώστε έως και
το κόστος τιµολόγησης 70% 
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της επιχείρησής σας, 
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 Αποστολή Σήµανση Παράδοση Διαχείριση Αρχειοθέτηση



Χαρακτηριστικά
υπηρεσίας Εύκολη διασύνδεση µε το εµπορικό 

λογισµικό ή το σύστηµα τιµολόγησης 
της επιχείρηση σας, χωρίς την ανάγκη 
υλοποίησης αλλαγών.

Άµεση αποστολή παραστατικών στους 
πελάτες της επιχείρησης σας, µε ένα 
κλικ, χρησιµοποιώντας µόνο µία απλή 
σύνδεση internet. 

Ευέλικτη παράδοση προσαρµοσµένη 
στις ανάγκες των πελατών σας: 
παράδοση ηλεκτρονικών παραστατικών 
ή αποστολή έντυπων (µέσω 
ταχυδροµικής υπηρεσίας).

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 επιχείρησής σας µε           
πιστοποιήσεις ISO (20000:2011, 
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.

Υψηλή διαθεσιµότητα των 
παραστατικών σας µε αυτόµατη 
αρχειοθέτηση τους στην cloud 
πλατφόρµα Microsoft Windows Azure.

Ασφαλή πρόσβαση στην υπηρεσία όλο 
το 24ωρο, από όπου κι αν βρίσκεστε, µε 
χρήση οποιουδήποτε browser ή 
συσκευής (pc, smartphone, tablet).

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

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

Η πλήρως 
αυτοµατοποιηµένη 

λύση πιστοποίησης, 
σήµανσης και 

αποστολής 
παραστατικών 

eINVOICE αξιοποιεί 
τις διευρυµένες 

δυνατότητες του cloud 
και σας προσφέρει:

Εξοικονοµήστε
πολύτιµο χρόνο



Η SoftOne,  ιδρύθηκε το 2002, έχει στο δυναµικό της έµπειρα και 
καταρτισµένα στελέχη πληροφορικής και δραστηριοποιείται στην 
ανάπτυξη και διάθεση πρωτοποριακών business λύσεων, µε 
ουσιαστικά οφέλη για κάθε σύγχρονη επιχείρηση. 

Με ένα διευρυµένο δίκτυο 300 και πλέον συνεργατών, η 
SoftOne απευθύνεται τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή 
αγορά, µε το πελατολόγιό της να  ξεπερνάει ήδη τις 12.500 
επιχειρήσεις. 

Τα τελευταία χρόνια, η SoftOne έχει διευρύνει τις δυνατότητες 
αξιοποίησης του cloud computing, µε βάση το µοντέλο Saas 
(Software as a Service). Η εµπειρία και η τεχνογνωσία µας στην 
παροχή σύγχρονων υπηρεσιών µηχανογράφησης έχουν 
οδηγήσει σε µία σειρά από υπηρεσίες µε υψηλή προστιθέµενη 
αξία για επιχειρήσεις.

Οι πρωτοποριακές cloud υπηρεσίες cloud της SoftOne 
περιλαµβάνουν αυτοµατοποίηση χρονοβόρων ή δαπανηρών 
διαδικασιών και προσφέρουν σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση 
αυξηµένες δυνατότητες, καθώς και οικονοµίες κλίµακας. Είναι 
σχεδιασµένες µε µεγάλη ακρίβεια και στοχεύουν στην 
εξοικονόµηση δαπανών, την ελαχιστοποίηση λαθών και την 
αύξηση της παραγωγικότητας σε επιχειρήσεις και οργανισµούς.

Η SoftOne εξελίσσει διαρκώς τις υπηρεσίες της και αναπτύσσει 
νέες, πάντα στην αιχµή της τεχνολογίας, συµβάλλοντας 
ουσιαστικά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων στο σύγχρονο, 
απαιτητικό επιχειρηµατικό περιβάλλον.
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