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αφιέρωµα

myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία

την ηλεκτρονική τιµολόγηση µέσω παρόχου
ως τρόπο έκδοσης των παραστατικών τους, το
Υπουργείο Οικονοµικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων επεξεργάστηκαν σειρά
από κίνητρα προς τις επιχειρήσεις, τα οποία θα
ενταχθούν σε επικείµενο νοµοσχέδιο. Συγκεκριµένα:
• Μείωση των ετών παραγραφής από φορολογικούς ελέγχους σε τρία χρόνια από πέντε που
ισχύει σήµερα.
• Δυνατότητα πλήρους απόσβεσης στον πρώτο
χρόνο του κόστους αγοράς του εξοπλισµού και
λογισµικού που θα αποκτήσει η επιχείρηση για
την ηλεκτρονική τιµολόγηση µέσω παρόχου.
• Δυνατότητα επιπλέον έκπτωσης κατά 100%

από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, της
δαπάνης που αφορά την αµοιβή του παρόχου
ηλεκτρονικής τιµολόγησης.
• Τέλος, προβλέπεται η απαλλαγή από την
υποχρέωση χρήσης Φορολογικής ταµειακής
µηχανής ή Φορολογικού µηχανισµού για τις
πωλήσεις λιανικής

(εκτύπωση, αποστολή), µε την ηλεκτρονική τιµολόγηση τα λάθη είναι λιγότερα, οι συναλλαγές
γίνονται πιο γρήγορα, ο πελάτης/προµηθευτής
λαµβάνει στον υπολογιστή του το ηλεκτρονικό
αρχείο ταχύτατα (στην πραγµατικότητα στιγµιαία),
που σηµαίνει ότι το τιµολόγιο θα πληρωθεί και
πιο γρήγορα.

Ανεξάρτητα από το myDATA, η ηλεκτρονική
τιµολόγηση αναµένεται να γίνει υποχρεωτική
µέσα στο 2021 και αυτή είναι µια καλή ευκαιρία
να την υιοθετήσουν περισσότερες επιχειρήσεις
διότι τα πλεονεκτήµατά της πηγαίνουν πολύ
πέρα από τα Ηλεκτρονικά Βιβλία. Εκτός από το
πιο άµεσο το οποίο δεν είναι άλλο από το κόστος

Επίσης, µια σειρά από άλλα πλεονεκτήµατα,
λόγω της ίδιας της ψηφιακής φύσης της διαδικασίας δεν µπορούν να αγνοηθούν. Αναφέρουµε
µερικά: αρχειοθέτηση, αναζήτηση, εξαγωγή
στατιστικών στοιχείων, άµεση εικόνα εσόδων/
εξόδων, επικοινωνία µε το ERP κ.λπ.
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Q-Zone: Η έξυπνη λύση εµπορικής Διαχείρισης
που λύνει τα χέρια
H πλατφόρµα εµπορικής διαχείρισης Q-Zone αποτελεί την πρόταση της Info Quest Technologies
για την ψηφιακή αναβάθµιση των ελληνικών
επιχειρήσεων. Πρόκειται για µία cloud λύση, η
οποία έρχεται να καλύψει όλες τις απαιτήσεις αυτοµατοποίησης της µικρής, µεσαίας και µεγάλης
επιχείρησης, που δραστηριοποιείται στον χώρο
της εµπορίας προϊόντων και υπηρεσιών. Διατίθεται µε τη µορφή Software-as-a-Service (SaaS),
χωρίς ψιλά γράµµατα και κρυφά κόστη και είναι
απόλυτα συµβατή µε την πλατφόρµα myDATA
της ΑΑΔΕ, αυτοµατοποιώντας τη διαδικασία
διαβίβασης των στοιχείων εσόδων – εξόδων η
οποία µε το νέο έτος θα είναι υποχρεωτική για
όλες τις επιχειρήσεις.
Από το µικρό κατάστηµα µε ένα ταµείο, το πολυκατάστηµα µε πολλαπλά ταµεία και θέσεις
εργασίας, µέχρι το δίκτυο καταστηµάτων µε πολλές αποθήκες, το e-shop ή την επιχείρηση που
συνδυάζει φυσική και ηλεκτρονική παρουσία, το
Q-Zone, παρέχει την ιδανική λύση διαχείρισης.
Είναι πλήρως προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις
της Ελληνικής αγοράς και αξιοποιεί, ταυτόχρονα,
τη δυναµική και τις λειτουργίες της κορυφαίας
διεθνούς πλατφόρµας ERPLY, που χρησιµοποιείται σήµερα από περισσότερες των 100.000 επιτυχηµένων επιχειρήσεων και 300.000 ενεργών
χρηστών σε όλον τον κόσµο.
Το Q-Zone διαθέτει αυτοµατισµούς που λύνουν
τα χέρια στην καθηµερινή διαχείριση µίας εµπορικής επιχείρησης και ενσωµατώνει βέλτιστες
πρακτικές του retail και του τρόπου λειτουργίας
των φυσικών καταστηµάτων, παρέχοντας τη δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης πολλαπλών κατα-
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Άρθρο εκ µέρους της Info Quest Technologies

• Υποστηρίζει την κεντρική διαχείριση πολλαπλών αποθηκών και σηµείων πώλησης
• Παρέχει δυνατότητες διαχείρισης και επιβράβευσης πελατών (loyalty)
• Διαθέτει πληθώρα προχωρηµένων αναφορών
πωλήσεων, αποθεµάτων και κοστολόγησης
• Αναβαθµίζεται σε νέες εκδόσεις, χωρίς επιπλέον κόστη
• Μεγαλώνει µαζί µε την επιχείρηση
• Δωρεάν Plug in στην πλατφόρµα myDATA
στηµάτων (multistore) και πολλαπλών καναλιών
πώλησης (omnichannel) συνδυάζοντας online &
offline πωλήσεις. Ιδιαίτερα την τρέχουσα περίοδο
που η ανάγκη για επέκταση σε οnline κανάλια
πωλήσεων είναι επιτακτική για όλους, το Q-Zone
δίνει άµεση, εύκολη και οικονοµική λύση.
Λύσεις για κάθε ανάγκη
Το Q-Zone αποτελείται από λύσεις που µπορούν
να λειτουργήσουν είτε ανεξάρτητα, είτε συνδυαστικά:
• Q-Zone POS: Ψηφιακό σηµείο πώλησης λιανικής
• Q-Zone Backoffice: Εµπορική διαχείριση στο
cloud
Πλεονεκτήµατα
Το Q-Zone καλύπτει όλες τις προδιαγραφές για
ένα κεντρικοποιηµένο σύστηµα, παρέχοντας πολλαπλά πλεονεκτήµατα:
• Ως cloud λύση δεν έχει απαιτήσεις εγκατάστασης και είναι προσβάσιµο από παντού
• Είναι πολύ απλό και φιλικό στη χρήση
• Λειτουργεί σε όλες τις συσκευές και λειτουργικά συστήµατα (Windows, iOS, Android)

Πλεονεκτήµατα για τον συνεργάτη
• Εύκολη και γρήγορη υλοποίηση και µετάβαση
από άλλα παλαιότερα συστήµατα, χωρίς απαιτήσεις εγκατάστασης εξοπλισµού
• Διαχείριση των µηνιαίων τιµολογήσεων από
την πλατφόρµα www.Questoncloud.com xωρίς
διαχειριστικό κόστος, µε συστηµατικό training και
συνεχή υποστήριξη από την οµάδα Q-Zone της
Ιnfo Quest Technologies
• Δυνατότητα πλήρους αποµακρυσµένης υποστήριξης
• Ευκαιρία για Hardware UpSelling
Eπικοινωνήστε µε την οµάδα Q-Zone της
Ιnfo Quest Technologies για να µάθετε
περισσότερα:
www.qzone.gr
Τηλ: +302119994321
E-mail: info@qzone.gr
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