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2 εταιρείες (1 Α' ή Β' κατηγ. ΚΒΣ + 1 Γ' κατηγ. ΚΒΣ)
Κάθετη εφαρμογή που καλύπτει τις όλες ανάγκες λογιστικής παρακολούθησης κάθε
επιχείρησης
Ενσωμάτωση και ενοποίηση δεδομένων μέσω της πλατφόρμας των
εμπορολογιστικών εφαρμογών Business (Plus, Value) της Espilon Net
Σύνδεση με εμπορικές εφαρμογές της αγοράς και ενημέρωση κινήσεων,
συναλλασσομένων και λογαριασμών Λ.Σ. μέσω ειδικού αρχείου
Ενημέρωση κινήσεων, συναλλασσομένων και λογαριασμών Λ.Σ. από εμπορικά
πακέτα μέσω αρχείου τύπου ASCII ή .xml.
Ολοκληρωμένη Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων
Παρακολούθηση Αναλυτικής Λογιστικής
Κάλυψη όλων των κατηγοριών βιβλίων του Κ.Β.Σ. με δυνατότητα μέχρι και 16‐
βάθμιας ενημέρωσης Γενικής ή Αναλυτικής Λογιστικής.
Ενημέρωση Μισθοδοσίας μέσω των εφαρμογών Business Μισθοδοσίας / HRM
Δυνατότητα παράλληλης παρακολούθησης του λογιστικού σχεδίου σε ξένη γλώσσα
Δυναμικά πρότυπα άρθρα για την ελαχιστοποίηση του χρόνου καταχώρησης
Γρήγορος Υπολογισμός αποτελεσμάτων χρήσης με σενάρια αυτοελέγχου
Ηλεκτρονική Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων, αναλυτικής
κατάστασης πωλήσεων πετρελαίου και δηλώσεων Intrastat, είτε με αυτόματη
ενημέρωση από εγγραφές είτε με απευθείας καταχωρήσεις
Δυνατότητα ενημέρωσης εγγραφών Listing από Intrastat
Online υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
Λογιστική παρακολούθηση πακέτων τουριστικών γραφείων
Δυνατότητα εκτύπωσης πλήθους πληροφοριών και καταστάσεων ελέγχου
Δυνατότητα αναλυτικού καθορισμού δικαιωμάτων ανά χρήστη με αρχείο
καταγραφής συμβάντων
Ολοκληρωμένο αρχείο παλαιών και νέων Κ.Α.Δ. με δυνατότητες σύνθετης
αναζήτησης και αυτόματης αντιστοίχησης
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ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ





Κλείσιμο ισολογισμού σε βήματα
Χρήση πρότυπης παραμετροποίησης και βημάτων κλεισίματος ισολογισμού και
διανομής κερδών
Παραμετροιποιήσιμες οικονομικές καταστάσεις
Εξαγωγή καταστάσεων σε αρχείο Microsoft Excel©

ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ









Διαχείριση πολλών έργων ανά εταιρεία
Επιμερισμός εξόδων μεταξύ πολλών κατηγοριών και ειδών δαπανών ή ακόμα και
μεταξύ πολλών έργων, κατά την επεξεργασία και αποθήκευση των Λογιστικών
σημειωμάτων
Εκτύπωση βιβλίου κοστολογίου σε απλή μορφή ή συνενωμένο με την Μηνιαία
κατάσταση εσόδων εξόδων
Έντυπα προϋπολογιστικού και απολογιστικού κόστους
Ειδική δήλωση μεταβίβασης
Πλήθος πληροφοριακών εκτυπώσεων
Αυτόματη ενημέρωση δηλώσεων ΦΠΑ με τα δεδομένα των πωλήσεων ακινήτων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ





Παραμετροποίηση καταστάσεων και ειδών κίνησης αξιογράφων από τον χρήστη,
για την προσαρμογή του κυκλώματος στις ανάγκες κάθε εταιρείας
Αντιγραφή παραμετροποίησης είτε από πρότυπη εταιρεία της Epsilon Net (για
εύκολη και γρήγορη χρήση) είτε από άλλη εταιρεία (για εύκολη χρήση
προσαρμοσμένης παραμετροποίησης)
Πληροφοριακές εκτυπώσεις και έλεγχος της διακίνησης των αξιογράφων της
εταιρείας

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ





Εισαγωγή ‐ Εξαγωγή εγγραφών / άρθρων από μία εταιρεία σε μία άλλη
Έλεγχος διπλοεγγραφών και λοιπών λαθών κατά την εισαγωγή
Ενημέρωση δεδομένων από διαφορετική εγκατάσταση (π.χ. laptop) ή εφαρμογή
(άλλο σειριακό)
Δυνατότητα ενημέρωσης:
o Κινήσεων
o Λογαριασμών (παραμετροποίηση)
o Συναλλασσομένων

Θεσσαλονίκη:
Αθήνα:

17ης Νοεμβρίου 79, ΤΚ 543 52, Τ: 2310 981700, F: 2310 920770, Ε: info@epsilonnet.gr
Λ.Συγγρού 120, ΤΚ 117 41, Τ: 211 5007000, F: 211 5007070, E: infoath@epsilonnet.gr
www.epsilonnet.gr

Σελίδα 2 από 3

REPORT GENERATOR




Σχεδιασμός και παραμετροποίηση εκτυπώσεων
Δυνατότητα επιλογής και χρήσης έτοιμων πεδίων
Επεξεργασία από πρότυπες εκτυπώσεις

SQL SERVER 2005 CAL STANDARD RUNTIME (5 ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ)


Εγκατάσταση σε SQL Server 2005 Standard Edition για υψηλή απόδοση και
ασφάλεια δεδομένων

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 5 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ


Διαχείριση επιπλέον 5 εταιρειών

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 5 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


Δυνατότητα σύνδεσης 5 επιπλέον εταιρειών με εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης
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