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σε χειροκίνητη εισαγωγή των δεδοµένων αυτών 
στα συστήµατα AP. 
Τα e-invoices τώρα περιέχουν δεδοµένα απο-
κλειστικά σε δοµηµένη µορφή και µπορούν να 
εισαχθούν αυτόµατα στα συστήµατα AP. Δεν πε-
ριλαµβάνουν µια οπτική αναπαράσταση των δε-
δοµένων του τιµολογίου, παρόλο που ο κάτοχός 
τους µπορεί να τα επεξεργαστεί προσωρινά κατά 
τη διάρκεια της µεταφοράς τους σε οπτικά πρό-
τυπα. Όσον αφορά τα e-invoices, το οπτικό είναι 
κάτι δευτερεύον, µιας και ο σκοπός του αυτοµα-
τισµού είναι να µη χρειάζεται να δει κάποιος το 
τιµολόγιο, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. 

Μια οπτικοποιηµένη, αναγνώσιµη από άνθρωπο 
έκδοση του τιµολογίου µπορεί να δηµιουργηθεί 
για λόγους ανάγνωσης, αλλά δεν θεωρείται µέ-
ρος του ίδιου του τιµολογίου. 
Τι δεν είναι λοιπόν τα e-invoices:
• Μη δοµηµένα δεδοµένα που εκδίδονται σε-
µορφή PDF ή Word. 
• Αρχεία εικόνας, όπως είναι τα JPG ή τα TIFF.
• Μη δοµηµένα τιµολόγια HTML σε Web pages 
ή σε email. 
• OCR - σκαναρισµένα έντυπα τιµολόγια
• Έντυπα τιµολόγια απεσταλµένα µε τη µορφή 
αρχείου εικόνας, µέσω fax

Η λειτουργία των e-invoices απαιτεί δύο βασι-
κές λειτουργίες:
•Το e-invoice θα πρέπει να δηµιουργηθεί µε τη 
σωστή δοµή. 
•Το e-invoice θα πρέπει να µεταφερθεί από το 
σύστηµα του πωλητή σε εκείνο του αγοραστή. 

Το πρότυπο για τα e-invoices, δηλαδή το 
EN16931, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε., κα-
θορίζει επακριβώς τη δοµή τους, καθώς και τις 
ποικίλες επιλογές για τη µετάδοσή τους. 

Πλεονεκτήµατα του e-invoicing
Ας δούµε αναλυτικότερα κάποια από τα βασικά 
πλεονεκτήµατα της ηλεκτρονικής τιµολόγησης 
για τους προµηθευτές και τους πελάτες τους. 

Για τους πελάτες: Ο περισσότερος κόσµος πι-
στεύει πως οι πελάτες είναι τελικά εκείνοι που 
αποκοµίζουν τα περισσότερα οφέλη από τα e-
invoices, σε σχέση µε τους προµηθευτές. Αυτό 

διότι ο πελάτης εκµεταλλεύεται την οικονοµία 
κλίµακας κατά την επεξεργασία µεγάλου όγκου 
τιµολογίων ηλεκτρονικά. Ανάµεσα στα βασικά 
πλεονεκτήµατα για τους πελάτες είναι τα ακό-
λουθα:
Μειωµένες δαπάνες: Χάρη στην εξάλειψη της 
ανάγκης ταξινόµησης, της εγγραφής και της χει-
ροκίνητης εισαγωγής δεδοµένων στα έντυπα τι-
µολόγια, η διαδικασία ηλεκτρονικής τιµολόγησης 
έχει ως αποτέλεσµα εξοικονόµηση της τάξης του 
60-80%. 

Αυξηµένη ακρίβεια: Η ηλεκτρονική µορφή των 
τιµολογίων επιτρέπει την άµεση επεξεργασία 
των κρίσιµων επιχειρηµατικών δεδοµένων στα 
συστήµατα AP, χωρίς να απαιτείται η χειροκίνη-
τη παρέµβαση που εγκυµονεί λάθη. 

Αυξηµένη παραγωγικότητα: Δεδοµένης της 
αυξηµένης ακρίβειας, η εργασία που απαιτείται 
για να διορθωθούν τα όποια λάθη µειώνεται 
σηµαντικά. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που η 
επιχείρηση υιοθετήσει το ηλεκτρονικό τιµολόγιο, 
παρατηρείται σαφώς µικρότερος όγκος κλήσεων 
στα τηλεφωνικά κέντρα των AP. 

Ταχύτερη επεξεργασία και κύκλος πληρωµών: 
Το e-invoicing µπορεί να αυτοµατοποιήσει πλή-
ρως τη διαδικασία λήψης, δροµολόγησης και 
έγκρισης του τιµολογίου. Το αποτέλεσµα είναι η 
ταχύτερη επεξεργασία των τιµολογίων, το οποίο 
συνεπάγεται έγκαιρες πληρωµές, αποφυγή κα-
θυστερηµένων οφειλών, ενώ προσφέρει τη δυ-
νατότητα και συµφωνηµένων µέσω συµβολαίου 
εκπτώσεων. 

Επικέντρωση σε σηµαντικές δραστηριότητες: 
Το προσωπικό της επιχείρησης θα απελευθε-
ρωθεί από τις χρονοβόρες εργασίες εισαγωγής 
δεδοµένων που είναι χαµηλής αξίας, προκειµέ-
νου να επικεντρωθεί σε στρατηγικές εργασίες 
όπως είναι το auditing και η αξιολόγηση των 
τιµολογίων. 

Βελτίωση και αποφυγή διαφορών στα τιµολόγια: 
Ο διαφορές τιµολογίων µπορεί να απαιτήσουν 
σηµαντικά χρηµατικά ποσά προκειµένου να 
επιλυθούν, µε αποτέλεσµα προβλήµατα στην 
εφοδιαστική αλυσίδα. Όσο ταχύτερες και πιο 

ακριβείς θα είναι οι πληρωµές τόσο περισσότερο 
θα µειωθεί ο αριθµός των κλήσεων από προµη-
θευτές που θα ρωτούν σχετικά µε την κατάσταση 
των πληρωµών ή θα έχουν αντιρρήσεις σχετικά 
µε τα ποσά πληρωµής. 

Καλύτερες σχέσεις µε τους προµηθευτές: Μια 
αποτελεσµατική διαδικασία πληρωµής θα απο-
τελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για µια στρατηγική 
σχέση µε τους προµηθευτές. Αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσµα καλύτερη συνεργασία, διασφαλίζο-
ντας και ποιοτικότερο customer service, σταθε-
ρή εφοδιαστική αλυσίδα και κερδοφορία. 

Πλεονεκτήµατα για τους προµηθευτές 
Ενώ, όπως είδαµε, το e-invoicing προσφέρει 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα στους πελάτες, δεν 
πρέπει να υποτιµήσουµε και εκείνα που έχει για 
τους προµηθευτές. Η βελτιωµένη ικανοποίηση 
των πελατών, η βελτιωµένη διαχείριση κεφα-
λαίου και ο έλεγχος ροής κεφαλαίου αποτελούν 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Πιο συγκεκριµένα: 

Ταχύτερες πληρωµές: Το e-invoicing ελαχι-
στοποιεί τις καθυστερήσεις που προκύπτουν 
από την αποστολή email, τη δροµολόγηση, την 
ταξινόµηση και τη χειροκίνητη εισαγωγή των 
έντυπων εγγράφων. Οι πελάτες µπορούν εύκολα 
να δροµολογήσουν τα τιµολόγια για ταχύτερη 
επεξεργασία και έγκριση, µιας και τα δεδοµένα 
γίνονται άµεσα διαθέσιµα ηλεκτρονικά στα συ-
στήµατά τους. Ως αποτέλεσµα, τα τιµολόγια πλη-
ρώνονται έγκαιρα και το cash flow βελτιώνεται 
σηµαντικά. 

Καλύτερα insights: Σε αντίθεση µε τα έντυπα 
τιµολόγια, το e-invoicing προσφέρει µεγαλύτερη 
διαφάνεια στο επιχειρείν. Το αποτέλεσµα θα είναι 
η καλύτερη κίνηση του κεφαλαίου. Έτσι, στην 
παραµικρή ένδειξη οικονοµικής «αιµορραγίας», 
η επιχείρηση µπορεί να δράσει προτού προκύ-
ψουν σηµαντικότερα προβλήµατα.

Μειωµένες δαπάνες: Σύµφωνα µε πρόσφατες 
αναλύσεις, οι επιχειρήσεις που έχουν αυτοµα-
τοποιήσει τις διαδικασίες εισπρακτέων λογα-
ριασµών (AR - accounts receivable) έχουν ως 
αποτέλεσµα σηµαντική εξοικονόµηση χρηµάτων. 
Οι δαπάνες παράδοσης µπορούν να µειωθούν 
ακόµα και 80% εξαιτίας εξοικονόµησης πόρων 
σε ταχυδρόµηση, υλικά, επεξεργασία και απο-
θήκευση. Περαιτέρω εξοικονόµηση µπορεί να 
επιτευχθεί από τη µείωση στις απαιτήσεις επα-
νεκτύπωσης, στις κλήσεις στο customer service 
και στη δυνατότητα εφαρµογής ηλεκτρονικών 
πληρωµών. Επίσης, εφόσον η επιχείρηση δια-
θέτει ένα αρχείο ηλεκτρονικών τιµολογίων εξοι-
κονοµεί και τις δαπάνες που σχετίζονται µε την 
αποθήκευση των έντυπων αντιγράφων. 

Λιγότερα άχρηστα τιµολόγια: Το e-invoicing 
επιτρέπει την άµεση επεξεργασία απευθείας 
από το σύστηµα εισπρακτέων λογαριασµών (AR) 

Είναι αδύνατον για μια επιχείρηση 
να επιτύχει υψηλότερο βαθμό 
αποτελεσματικότητας στις διεργασίες 
που αφορούν τις συναλλαγές χωρίς να 

υιοθετήσει το e-invoicing. Σύντομα θα είναι αδύνατον 
να επιβιώσει, και βέβαια να αναπτυχθεί, στις αγορές 
B2G και B2B χωρίς δυνατότητες e-invoicing. Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός των επιχειρηµατι-

κών διαδικασιών πρέπει να είναι ανάµεσα στα κύ-
ρια ζητούµενα για τις επιχειρήσεις που στοχεύουν 
να αναπτυχθούν τα επόµενα χρόνια. Η επιτυχηµένη 
ενσωµάτωση των νέων εργαλείων στις διαδικασίες 
της επιχείρησης οδηγεί στη δηµιουργία ανταγωνι-
στικού πλεονεκτήµατος µε παράλληλη µείωση των 
λειτουργικών δαπανών.
Η ηλεκτρονική τιµολόγηση, η αναβάθµιση της σχε-
τικής διαδικασίας µε την χρήση των κατάλληλων 
εφαρµογών, φαίνεται πως πολύ σύντοµα θα αφορά 
έναν σηµαντικό αριθµό επιχειρήσεων στη χώρα 
µας και στόχος είναι να αποτελέσει τον κυρίαρχο 
τρόπο τιµολόγησης στα πλαίσια της Ε.Ε.

Για τη CPI, η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
τιµολόγησης, αποτελεί βασική δραστηριότητα από 
την έναρξη της σχετικής δυνατότητας στην χώρα 
µας. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία µας γύρω 
από τα συστήµατα και τις υπηρεσίες τιµολόγησης 
µε τις καινοτόµες λύσεις και την πλατφόρµα της 
Information Systems Impact (περισσότερες από 
20.000 εγγεγραµµένες επιχειρήσεις), αναπτύχθηκε 
ένα ολοκληρωµένο portfolio λύσεων που καλύπτει 
πλήρως τις ανάγκες της ελληνικής επιχείρησης 
ανεξαρτήτως µεγέθους ή κλάδου. 

Τα κύρια σηµεία της προσέγγισης είναι: 

• Συµβατό και εντελώς ανεξάρτητο (out of the box) 
µε όλα τα ERP της αγοράς 
• Δεν επιφέρει απαιτήσεις για υποδοµές ή και πα-
ραµετροποιήσεις στο ERP  
• Φιλικό προς τον χρήστη, µια και δεν αλλάζει τον 
τρόπο εργασίας επί της έκδοσης των παραστατικών
•Διάθεση αποδεικτικού παραλαβής του παραστατι-
κού (άµεση συµφωνία υπολοίπου)
•Συγκέντρωση των τιµολογίων σε ένα κεντρικό 
σηµείο αρχειοθέτησης (αποθετήριο παραστατικών) 
όταν υπάρχουν περισσότερα σηµεία εκτύπωσης
•Επισύναψη και σχετικών επί του παραστατικού 
εγγράφων (π.χ. οικονοµικής προσφοράς)
•Εύκολη και δυναµική αναζήτηση για ανάκτηση 
παραστατικών από παντού 
•Υποστήριξη και ενσωµάτωση σήµανσης παραστα-
τικού  προερχόµενης από Φορολογικό Μηχανισµό 
ή Ψηφιακές υπογραφές
•Ενσωµάτωση στο κεντρικό αποθετήριο παραστα-
τικών και των εισερχοµένων παραστατικών (προ-
µηθευτές) µε δυνατότητα αυτόµατης ενηµέρωσης 
και του ERP (EDI)
•Συµβατότητα µε την Ευρωπαϊκή και Ελληνική 
Νοµοθεσία και πιστοποιηµένη κατά ISO27001 υπη-
ρεσία διαχείρισης παραστατικών

Οι δύο διακριτές υπηρεσίες που συνθέτουν τη 
λύση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης είναι η αρχει-
οθέτηση και η διαχείριση-αποστολή των παραστα-
τικών. 
Η υπηρεσία της αρχειοθέτηση (Archive) συµπερι-
λαµβάνεται στην αρχική άδεια χρήσης, γίνεται το-
πικά (on premises), δεν έχει χρονικό περιορισµό 
και δεν απαιτείται για τη χρήση της  η καταβολή 
οποιουδήποτε επιπλέον µηνιαίου ή ετήσιου τιµή-
µατος.

Η διαχείριση – αποστολή των παραστατικών προς 
τους παραλήπτες γίνεται µέσω της cloud πλατφόρ-
µας Paperless Connect µε το κόστος αποστολής 
να είναι ανάλογο του ετήσιου όγκου αποστολής 
παραστατικών. Η πλατφόρµα παρέχει στον απο-
στολέα τη σηµαντική υπηρεσία του αποδεικτικού 
παραλαβής, της ενηµέρωσης δηλαδή αναφορικά 
µε το ποιος συγκεκριµένος χρήστης από τον οργα-
νισµό παρέλαβε το παραστατικό. Η προσέγγιση αυ-
τή, αυτοµατοποιεί τη διαδικασία της αποστολής και 
προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα (εξοικονό-
µηση χρόνου, έλεγχος, real time ενηµέρωση κ.ά.) 
έναντι των εφαρµογών επισύναψης και αποστολής 
παραστατικών µε e-mail που συναντά κανείς σή-
µερα στην αγορά. 

Η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης µέχρι 
σήµερα αφορούσε περισσότερο συγκεκριµένους 
κλάδους της οικονοµίας (π.χ. αλυσίδες λιανικής) 
και µεγάλους οργανισµούς µε σηµαντικό όγκο πα-
ραστατικών, καθώς και µόνο η αρχειοθέτηση των 
αντιγράφων των παραστατικών έδινε ικανοποιητι-
κό ROI. Βασικό ανάχωµα στην ευρύτερη υιοθέτη-
ση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης από την αγορά 
είναι η απαίτηση (αστικό δίκαιο) για την υπογραφή 
του παραλήπτη ως απόδειξη παραλαβής, απαίτηση 
που επηρεάζει τον µεγαλύτερο όγκο παραστατικών 
(ΔΑ ή ΤΔΑ). Η ψηφιοποίηση των συνοδευτικών 
παραστατικών που αναµένεται να ολοκληρωθεί το 
επόµενο διάστηµα, σύµφωνα µε την ενηµέρωση 
από την πολιτεία, αναµένεται να αλλάξει σηµαντικά 
το περιβάλλον εργασίας συµβάλλοντας προς την 
ευρύτερη χρήση εφαρµογών ηλεκτρονικής τιµο-
λόγησης.

@rchive & connect
Η e-υκαιρία για το κανάλι

Πλεονεκτήµατα για τον συνεργάτη
Με βάση το πλαίσιο που ήδη διαµορφώνεται, 
καταγράφεται µια σηµαντική ευκαιρία ανάπτυξης 
για το κανάλι των συνεργατών µε µια σειρά από 
λύσεις που πραγµατικά προσδίδουν αξία και 
αναβαθµίζουν τη λειτουργία της επιχείρησης. Ο 
συνεργάτης αναλαµβάνει να συµβουλέψει τους 
πελάτες του, βοηθώντας τους να αντικαταστήσουν 
την υπάρχουσα υψηλού κόστους διαδικασία και 
να κερδίσουν σε πολλαπλά επίπεδα χωρίς να 
αλλάξουν σηµαντικά τον τρόπο που δουλεύουν 
σήµερα.
Τα πλεονεκτήµατα για το συνεργάτη που θα 
δραστηριοποιηθεί στην παροχή των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής τιµολόγησης µπορούν να αποτυπω-
θούν ως εξής:
•Παροχή υπηρεσιών στο σύνολο της αγοράς, οι 
λύσεις είναι συµβατές µε οποιοδήποτε ERP
•Ευκαιρία για δευτερογενή έσοδα µέσω της απο-
στολής των παραστατικών
•Διαφοροποίηση επί του ανταγωνισµού
•Βελτίωση portfolio υπηρεσιών. Δυνατότητα ε-
πέκτασης σε νέους λογαριασµούς και ταυτόχρονα 
επέκταση των παρεχόµενων υπηρεσιών στους 
υπάρχοντες πελάτες
•Συµβουλευτικός ρόλος και εδραίωση µιας µα-
κροχρόνιας σχέσης µε τον πελάτη
•Δυνατότητες upsell: υπηρεσίες ψηφιοποίησης, 
εφαρµογές document management & workflow, 
storage

Για τη CPI αποτελεί βασικό στόχο η διάθεση των 
λύσεων ηλεκτρονικής τιµολόγησης µέσα από το 
δίκτυο των συνεργατών – είµαστε δίπλα στους 
συνεργάτες µας προκειµένου να τους υποστη-
ρίξουµε µε αξιοπιστία στη νέα αυτή σηµαντική 
ευκαιρία που βρίσκεται µπροστά µας.
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