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χρήση του QR code, που φέρουν υποχρεωτικά τα 
ψηφιακά τιµολόγια.     

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι µε σκοπό την 
ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να επιλέξουν 

που εκδίδεται από αδειοδοτηµένο λογισµικό. 
Η ηλεκτρονική τιµολόγηση µέσω παρόχου βελτι-
ώνει την αξιοπιστία των συναλλαγών, καθώς ο-
ποιοσδήποτε µπορεί να ελέγξει σε ιστοσελίδα του 
παρόχου την αυθεντικότητα ενός τιµολογίου, µε 

Η Data Communication, από τους µεγαλύτερους 
κατασκευαστές λογισµικού και Microsoft Gold 
Partner, προσφέρει ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον 
λύσεων και υπηρεσιών που καλύπτουν το σύνολο 
των επιχειρηµατικών αναγκών που προέκυψαν 
στο πλαίσιο της εναρµόνισης µε την πλατφόρµα 
myDATA της ΑΑΔΕ, όπως ενδεικτικά:

• Χρονοβόρες αναβαθµίσεις υφιστάµενων συστηµά-
των σε µεταγενέστερες εκδόσεις
• Υψηλά κόστη µετάβασης 
• Αλλαγή τρόπου εργασίας χρηστών

 
Αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχµής, σε συνδυασµό µε 
τη διευρυµένη της εµπειρία στο ελληνικό οικονο-
µοτεχνικό περιβάλλον, η εταιρεία έχει ήδη προβεί 
στις απαραίτητες ενέργειες για τη µηχανογραφική 
υποστήριξη όχι µόνο των πελατών της, αλλά και του 
συνόλου των επιχειρήσεων
• αναπτύσσοντας καινοτόµες λύσεις για τη δια-

σύνδεση των επιχειρήσεων µε την MyDATA 
• εναρµονίζοντας πλήρως όλες τις υφιστάµενες 

εφαρµογές της 

Νέες, cloud λύσεις 
της Data Communication 
• MyData Connector

Για Όλες τις Επιχειρήσεις. Λύση SaaS, για τη δια-
σύνδεση του υφιστάµενου ERP µε την πλατφόρµα 
myDATA. Συµβατή µε κάθε ERP σύστηµα, επιτρέ-
πει σε κάθε επιχείρηση να ευθυγραµµιστεί γρήγορα, 
εύκολα και µε χαµηλό κόστος. Χωρίς καµία αλλαγή 
στο ERP και τον καθηµερινό τρόπο εργασίας. 

• DC MyData –NAV add on
Για Επιχειρήσεις µε Microsoft Dynamics NAV 
ERP & Dynamics 365 Business Central. Λύση που 
απαντά στην ανάγκη της γρήγορης εναρµόνισης µε 
τις απαιτήσεις ΑΑΔΕ, χωρίς υψηλά κόστη. Μοναδικό 
πλεονέκτηµά της είναι η ευελιξία της, καθώς ενσω-
µατώνεται πλήρως σε όλες τις εκδόσεις NAV και 
το Business Central, και συνδέει το ERP µε την 
πλατφόρµα myDATA.

• MyWinEra 
Για επιχειρήσεις Μικρού & Μεσαίου µεγέθους, 
και Ελεύθερους Επαγγελµατίες. Ολοκληρωµένη 

εφαρµογή Ηλεκτρονικής Τιµολόγησης & Οργάνω-
σης της Επιχείρησης. Παρέχει: Έκδοση Παραστατι-
κών & διαβίβαση των δεδοµένων στην πλατφόρµα 
myDATA, Εµπορική Διαχείριση (Συναλλασσόµενοι, 
Είδη & Υπηρεσίες, Έσοδα & Έξοδα, Προσφορές & 
Παραγγελίες) iii) CRM (Επαφές, Ηµερολόγιο, Ραντε-
βού) καθώς και άµεση ανταλλαγή δεδοµένων µε το 
Λογιστή της επιχείρησης. Διατίθεται σε πολύ προσι-
τά πακέτα ανάλογα µε τις ανάγκες της επιχείρησης 
και λειτουργεί από την πρώτη στιγµή. 

Υφιστάµενες εφαρµογές 
της Data Communication 
• Σουίτα Academia Financials

Για διαχείριση Απλογραφικών και Διπλογραφικών 
βιβλίων. Η πιο ολοκληρωµένη λογιστική και φο-
ρολογική διαχείριση, έχει προσαρµοστεί πλήρως 
στις απαιτήσεις της πλατφόρµας myDATA της 
ΑΑΔΕ, τόσο για την αµφίδροµη επικοινωνία µε την 
myDATA για τις λογιστικές εγγραφές, όσο και ως 
λύση έκδοσης παραστατικών για το ίδιο το λογιστικό 
γραφείο. 

• Σουίτα WinEra ERP
Για Μεσαίες & Μικρές επιχειρήσεις. Ολοκλη-
ρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Επιχειρησιακών 

Πόρων για τη µηχανογράφηση επιχειρήσεων µε 
σύνθετες ανάγκες ή τυποποιηµένες λειτουργικές 
απαιτήσεις. Προσαρµοσµένο στις νέες απαιτήσεις 
τήρησης Ηλεκτρονικών Βιβλίων, χωρίς πρόσθετο 
διαχειριστικό κόστος! 

• Dynamics 365 Business Central InnovEra (ERP)
Για Μεγάλες & Μεσαίες Επιχειρήσεις. All-in-one 
λύση Επιχειρησιακής Διαχείρισης που καταργεί τα 
µεµονωµένα συστήµατα. Παρέχει δυνατότητες OCR, 
AI και προηγµένες Microsoft Power BI αναλύσεις 
δεδοµένων. Επιπλέον, ενσωµατώνει την ελληνι-
κοποίηση της Data Communication, την πλέον 
εκτεταµένη της αγοράς, και διαθέτει ενσωµατω-
µένη λειτουργικότητα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών 
Βιβλίων (myDATA).

H προώθηση των λύσεων της Data Communication 
αποτελεί επιχειρηµατική πρόκληση για το δίκτυο 
συνεργατών της ανά την Ελλάδα, δεδοµένου του 
µεγέθους του πελατολογίου της.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το 
www.datacommunication.gr ή επικοινωνήστε:  
Τ +30 211-1080000, Ε info@datacomm.gr

Λύσεις για την εναρµόνιση κάθε επιχείρησης
 

Άρθρο εκ µέρους της Data Communication
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στατικών. Τα προς έκδοση ψηφιακά τιµολόγια 
υποβάλλονται σε βασικούς ελέγχους από την 
πλατφόρµα myDATA και σηµαίνονται µε τον 
«Μοναδικό Αριθµό Καταχώρησης» (ΜΑΡΚ), ο 
οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά κάθε τιµολόγιο, 


