ΛΥΣΗ

Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης
& Τιμολόγησης
παραστατικών

ARCHIVE & CONNECT
Το Archive & Connect είναι η πλέον αυτοματοποιημένη,
οργανωμένη και πρωτοποριακή λύση για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και αρχειοθέτηση των παραστατικών
και αντιγράφων τους που εκδίδει μια επιχείρηση.
Το Archive & Connect ως λύση συμβατή με την
Ελληνική νομοθεσία, εφαρμόζεται από πληθώρα
εταιρειών ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης,
και μεγέθους καθώς αυτοματοποιεί και βελτιστοποιεί
τις εσωτερικές διαδικασίες τιμολόγησης και αρχειοθέτησης.
Εάν για την επιχείρησή σας, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση δεν είναι απλώς μια απλή αποθήκευση σε έναν Η/Υ
και αναζητείτε ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την
οργάνωση των λογιστικών σας παραστατικών, τότε το
Archive & Connect θα σας δώσει τη λύση!
Επιπλέον καταργείστε την εκτύπωση των παραστατικών σας και ανταλλάξτε τα ηλεκτρονικά με πλήρως
σύννομο και διαφανή τρόπο.
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Archive & Connect
100% ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
Επιθυμείτε μία λύση που θα σας εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο και
κόστος από την αρχειοθέτηση των λογιστικών παραστατικών σας;
Αρχειοθετήστε ηλεκτρονικά & αυτόματα

\\
όλα τα παραστατικά που εκδίδετε (τιμολόγια, δελτία
διακίνησης, αποδείξεις, ακόμα και επιταγές) χωρίς αλλαγή στην
καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης σας

\\
οποιοδήποτε επισυναπτόμενο έγγραφο μαζί με τα
λογιστικά παραστατικά (αναλυτικές χρεώσεις, παραγγελίες,
σχετικά παραστατικά κτλ)

\\
όλα τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία (δυνατότητα
χρήσης φορολογικού μηχανισμού ή ψηφιακών υπογραφών)

\\
όλα τα παραστατικά που λαμβάνετε (ηλεκτρονικά
ή/και έντυπα)
Επιπλέον μέσω της υπηρεσίας Paperless Connect έχετε
τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής - παραλαβής
των παραστατικών σας.
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Archive & Connect
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Για εσάς που επιθυμείτε η ηλεκτρονική αποστολή τιμολογίων να
σας εξοικονομεί πραγματικό κόστος και χρόνο από τη διαδικασία της
τιμολόγησης, μέσα από μια αυτοματοποιημένη, ασφαλή και αξιόπιστη
εφαρμογή, το Archive & Connect σας δίνει τη λύση.
Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση σας παρέχει μια οργανωμένη και
ολοκληρωμένη επικοινωνία ανταλλαγής παραστατικών με τους
συνεργάτες σας και ειδικότερα:

\\
Αυτόματη αποστολή των παραστατικών στους πελάτες σας
με ασφαλή και εγγυημένη παράδοση, άμεσα και γρήγορα

\\
Δυνατότητα επιλογής τύπων παραστατικών που
ανταλλάσσετε ηλεκτρονικά με τους πελάτες σας

\\
Αποστολή και Παραλαβή Συνημμένων εγγράφων
αυτόματα χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση

\\
Επιλογή ανταλλαγής παραστατικών μεμονωμένα
ή στο σύνολο των πελατών ή των προμηθευτών.

\\
Πολλαπλά σημεία παράδοσης ανά πελάτη (πελάτης
με ένα ΑΦΜ και πολλαπλά σημεία παράδοσης-υποκαταστήματα).

\\
Αποδεικτικό παραλαβής για κάθε παραστατικό με ακριβή
στοιχεία (ημερομηνία, ώρα) την ώρα που πραγματοποιείται
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Οφέλη
Τι κερδίζΕΤΕ από τΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
Εξοικονόμηση 1€-3€ ανά παραστατικό1, από την 1η ημέρα
εφαρμογής της, από:

\\
Τη μείωση κόστους εκτύπωσης (χαρτί, μελάνι, αναλώσιμα
κτλ)
1
σε σχέση
με τη φυσική
αρχειοθέτηση
και με βάση την
εμπειρία μας σε
πάνω από 100
εγκαταστάσεις
μικρών και
μεγάλων
επιχειρήσεων

\\
Τη μείωση χρόνου διαχείρισης και ανάκτησης των
παραστατικών

\\
Το φυσικό χώρο αρχειοθέτησης (κλασέρ, ντουλάπες,
αποθήκες κτλ)

Επιπλέον:

2
Βάσει του
μέσου όρου
των πελατών
μας που τη
χρησιμοποιούν

\\
Διαχειριστείτε πλήρως την εκτύπωση των
παραστατικών σας, επιλέγοντας εσείς ποια παραστατικά
θα εκτυπώσετε βάσει τύπου αντιγράφου και τύπου
παραστατικού

\\
Εύκολη εύρεση του φυσικού αρχείου υπογεγραμμένων
αντιγράφων δελτίων αποστολής/επιστροφής

\\
Κερδίστε χρόνο από την αναζήτηση των
παραστατικών δίνοντας εύκολη πρόσβαση στους χρήστες
της επιχείρησης που επιθυμείτε.

\\
Δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων πληροφοριών
από το PDF για αποστολή προς τους πελάτες σας

Και όλα αυτά
με επιστροφή της επένδυσης σε τρείς (3) μήνες2 έχοντας
μεγαλύτερη ασφάλεια από την χρήση του ηλεκτρονικού μέσου
αποθήκευσης και προωθώντας παράλληλα την οικολογική πολιτική
της εταιρείας σας
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Οφέλη
Τι κερδίζΕΤΕ από ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
\\
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ από 4€ έως 7€ ανά χάρτινο
τιμολόγιο1 σε λιγότερο από 1€ στο ηλεκτρονικό, μέσω:
`` Κατάργησης αναλωσίμων, εκτύπωσης, ενφακέλωσης,
αποστολής (ταχυδρομείο/courier)
`` Κερδίζοντας το χαμένο χρόνο σε τηλεφωνήματα για
επιβεβαίωση παραλαβής τιμολογίων από πελάτες
`` Μείωσης χρόνου αποστολής: από 5 έως 14 λεπτά στην
παραδοσιακή τιμολόγηση σε λιγότερο από 1 λεπτό2 στην

1
σύμφωνα
με επίσημα
στοιχεία από
ΣΕΒ, ΟΠΑ

ηλεκτρονική τιμολόγηση
`` Βελτιωμένης χρηματοροής λόγω ταχύτερης συμφωνίας

2
Βάσει
εμπειρίας σε
περισσότερες
από 100
εγκαταστάσεις

υπολοίπου

\\
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΥΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ
`` παρέχοντας έναν αναβαθμισμένο και εξελιγμένο τρόπο
επικοινωνίας με τους συνεργάτες σας
`` συμμετέχοντας ως μέλος της ταχύτερα αναπτυσσόμενης
κοινότητας επιχειρήσεων που εφαρμόζουν Ηλεκτρονική
Τιμολόγηση στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό
`` ενισχύοντας την εταιρική κοινωνική ευθύνη με την εφαρμογή
οικολογικών πρακτικών

\\
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ανεξαρτήτως χρήσης
φορολογικού μηχανισμού.

\\
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
όπως ταχύτερη ενημέρωση των μηνιαίων συγκεντρωτικών
καταστάσεων τιμολογίων και συνεχή εξασφάλιση ότι η
ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται με σύννομο φορολογικά τρόπο
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Πρόσθετα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Ή ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Εάν χρησιμοποιείτε Φορολογικό Μηχανισμό,
το Archive & Connect προσφέρει τη δυνατότητα
ενσωμάτωσης και αποστολής των α’ & β’ αρχείων
του φορολογικού ως επισυναπτόμενα στο ηλεκτρονικό
παραστατικό.
Με τη μη υποχρεωτική χρήση των φορολογικών
μηχανισμών, το προϊόν Archive & Connect έρχεται
να προσφέρει ολοκληρωμένη και ασφαλή έκδοση
των ηλεκτρονικών παραστατικών με δυνατότητα
χρήσης ψηφιακής υπογραφής.
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