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SoftOne: Μηχανογραφική Υποστήριξη
Ηλεκτρονικών Βιβλίων myDATA στην πράξη
Η SoftOne, αντιλαµβανόµενη πλήρως τις νέες και ιδιαίτερα αυξηµένες απαιτήσεις διαχείρισης που απορρέουν για τις
επιχειρήσεις, έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη µηχανογραφική τους υποστήριξη, διασφαλίζοντας
παράλληλα την έγκαιρη και εύκολη συµµόρφωσή τους µε τη νέα νοµοθεσία.
Από την 1η Οκτωβρίου 2020, ξεκίνησε πιλοτικά η
διαβίβαση των δεδοµένων των παραστατικών εσόδων επιχειρήσεων προς την ΑΑΔΕ. Σύµφωνα µε το
επίσηµο χρονοδιάγραµµα, από την 1η Ιανουαρίου
2021 θα είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική αποστολή δεδοµένων παραστατικών εσόδων, εξόδων καθώς και λογιστικών εγγραφών τακτοποίησης προς
την ψηφιακή πλατφόρµα myDATA της ΑΑΔΕ, για το
σύνολο των επιχειρήσεων αλλά και των ελεύθερων επαγγελµατιών.
Η εισαγωγή των Ηλεκτρονικών Βιβλίων από την ΑΑΔΕ επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην καθηµερινή
λειτουργία επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελµατιών και λογιστών, τόσο σε ότι αφορά την τιµολόγηση
προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και σε ότι αφορά
την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων.
Το σύνολο των εφαρµογών και λύσεων της
SoftOne είναι πλήρως προσαρµοσµένες σε όλα
τα νέα δεδοµένα, βοηθώντας κάθε επιχείρηση να
ανταπεξέλθει µε ασφάλεια, αξιοπιστία και ταχύτητα
στις υποχρεώσεις που δηµιουργεί η τήρηση των
Ηλεκτρονικών Βιβλίων.

Πιστοποιηµένος Πάροχος
Ηλεκτρονικής Τιµολόγησης
SoftOne EINVOICING
Η SoftOne είναι µία από τις πρώτες εταιρείες λογισµικού που έχουν πιστοποιηθεί επίσηµα από την
Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων ως «Πάροχος
Ηλεκτρονικής Τιµολόγησης», λαµβάνοντας άδεια
καταλληλότητας για την ηλεκτρονική διαβίβαση
κάθε είδους παραστατικού πώλησης: Β2Β, Β2C
και Β2G.
Η υπηρεσία EINVOICING της SoftOne έχει προσαρµοστεί πλήρως στις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ αναφορικά µε την έκδοση και αυθεντικοποίηση τιµολογίων
και στοιχείων λιανικής πώλησης µέσω της χρήσης
«υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιµολόγησης».
Συνδυάζοντας την ισχυρή τεχνογνωσία της SoftOne
στο cloud µε τις πλέον καινοτόµες τεχνολογίες, η
πιστοποιηµένη υπηρεσία EINVOICING εγγυάται τη
real-time διασύνδεση µε το σύστηµα λογισµικού
κάθε επιχείρησης και την πλατφόρµα myDATA,
αποστέλλοντας ηλεκτρονικά παραστατικά σε τελι-

κούς λήπτες και την ΑΑΔΕ, τη στιγµή ακριβώς της
έκδοσής τους!

Ολοκληρωµένη λύση Ηλεκτρονικής
Τιµολόγησης µε ισχυρά χαρακτηριστικά
EINVOICING.GR
Αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και υποδοµές,
η υπηρεσία EINVOICING της SoftOne διαθέτει ισχυρά λειτουργικά χαρακτηριστικά:
Ηλεκτρονική Τιµολόγηση µε ένα Κλικ: Έκδοση και
διακίνηση ηλεκτρονικών παραστατικών χονδρικής
και λιανικής πώλησης, απαλλάσσοντας κάθε επιχείρηση από οποιαδήποτε εργασία εκτύπωσης, αρχειοθέτησης, εµφακέλωσης και αποστολής έντυπων
παραστατικών.
Διασύνδεση µε κάθε ERP: Διασύνδεση µε κάθε
λογισµικό ή σύστηµα τιµολόγησης της αγοράς µέσω
WEB API και real-time άντληση των δεδοµένων
των παραστατικών.
Ψηφιακή Σήµανση: Σήµανση και αυθεντικοποίηση
των παραστατικών ως κείµενο, αλλά και QRCode
για την άµεση επαλήθευσή τους µε σάρωση.
Ενηµέρωση myDATA: Διαβίβαση της σύνοψης
των παραστατικών, ενηµέρωση των Ηλεκτρονικών
Βιβλίων ΑΑΔΕ και λήψη του Μοναδικού Αριθµού
Καταχώρησης (Μ.Α.Ρ.Κ).
Αρχειοθέτηση στο cloud: Αυτόµατη αρχειοθέτηση
του παραστατικού στο cloud για το χρονικό διάστηµα
που ορίζει η νοµοθεσία ή επιθυµεί ο εκδότης.
Online Παράδοση: Αποστολή ειδοποίησης στον παραλήπτη µε σχετικό link για να κατεβάσει το παραστατικό, καθώς και αρχείο δεδοµένων για αυτόµατη
εισαγωγή στο σύστηµά του.
Περισσότερες πληροφορίες για την Πιστοποιηµένη
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιµολόγησης της SoftOne
στο: www.einvoicing.gr

ECOS myDATA από τη SoftOne
Εκπλήρωση myDATA για όλους
Η νέα cloud υπηρεσία ECOS myDATA ανταποκρίνεται πλήρως στην ανάγκη ευθυγράµµισης των

επιχειρήσεων µε τη νέα νοµοθεσία, απαλλάσσοντάς
τες πρακτικά από το υπέρογκο κόστος ή/και την αυξηµένη πολυπλοκότητα που συνεπάγεται η τεχνική
προσαρµογή της υφιστάµενης µηχανογράφησής
τους στις απαιτήσεις τήρησης των Ηλεκτρονικών
Βιβλίων.
Πλήρως συµβατό µε οποιοδήποτε σύστηµα ERP
της αγοράς (οποιουδήποτε κατασκευαστή), το ECOS
myDATA αξιοποιεί τις διαθέσιµες πληροφορίες και
εγγραφές του συστήµατος της επιχείρησης, αναλαµβάνοντας την έγκυρη διαβίβαση (και λήψη) όλων
των προβλεπόµενων δεδοµένων (εσόδων, εξόδων
και λογιστικών εγγραφών τακτοποίησης) στην
πλατφόρµα myDATA της ΑΑΔΕ. Χωρίς µεγάλες και
συνεχείς επενδύσεις, χωρίς υψηλό κόστος, χωρίς
καµία απολύτως αλλαγή στο σύστηµα µηχανογράφησης της επιχείρησης!
Συµβατό µε οποιοδήποτε ERP: Η υπηρεσία ECOS
myDATA επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις των myDATA, αξιοποιώντας
τα διαθέσιµα δεδοµένα του συστήµατος που χρησιµοποιεί, χωρίς καµία αλλαγή ή µετατροπή του.
Απόλυτη συµµόρφωση µε ΑΑΔΕ: Ως cloud υπηρεσία, το ECOS myDATA ενηµερώνεται αυτόµατα
µε νέες διατάξεις ή µεταβολές, διασφαλίζοντας την
πλήρη συµµόρφωση των επιχειρήσεων µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
Ταχύτητα & αξιοπιστία: Με αυτοµατοποιηµένες
εργασίες, η εφαρµογή ECOS myDATA επιτρέπει τον
έλεγχο και τη διαβίβαση δεδοµένων στην πλατφόρµα myDATA µέσα από µία εύχρηστη κονσόλα που
δεν απαιτεί εκπαίδευση.
Χωρίς υψηλό κόστος και υπέρογκες επενδύσεις: Η
υπηρεσία ECOS myDATA δεν απαιτεί υψηλό κόστος
επένδυσης ή δαπανηρές αναβαθµίσεις του ERP.
Περισσότερες πληροφορίες για την cloud υπηρεσία
ECOS myDATA στο: www.s1ecos.gr/mydata/
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