υπηρεσια

Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
PAPERLESS connect

Paperless 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 την διαδικασία
της τιμολόγησης, μέσα από μια αυτοματοποιημένη, ασφαλής και αξιόπιστη εφαρμογή, η υπηρεσία Paperless Connect σας δίνει
την λύση.
Η υπηρεσία Paperless Connect παρέχει το
απαιτούμενο ηλεκτρονικό περιβάλλον για μια
οργανωμένη και ολοκληρωμένη επικοινωνία με τους συνεργάτες σας, εξασφαλίζοντας ότι το ηλεκτρονικό τιμολόγιο παραδόθηκε στον πελάτη σας ενώ σας ενημερώνει
με ακρίβεια πότε το παρέλαβε.

Οφέλη
Τι κερδίζω από ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ PAPERLESS CONNECT;
\\
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 τον 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
ηλεκτρονική τιμολόγηση
`` Βελτιωμένης χρηματοροής λόγω ταχύτερης συμφωνίας
υπολοίπου

1
σύμφωνα
με επίσημα
στοιχεία από
ΣΕΒ, ΟΠΑ
2
Βάσει
εμπειρίας σε
περισσότερες
από 100
εγκαταστάσεις

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

\\
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ που δεν υπάρχουν στην
παραδοσιακή τιμολόγηση, ή σε παραδοσιακές τεχνολογίες
γενικού σκοπού (π.χ. e-mail) όπως άμεση και εγγυημένη
παράδοση στο πελάτη, καλύτερος έλεγχος της τιμολόγησης και

αυτόματη καταχώρηση.

\\
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

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ

Ολοκληρωμένη προσέγγιση
\\
ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

\\
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ηλεκτρονικων
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ στους πελάτες σας με ασφαλή και
εγγυημένη παράδοση μέσα από ένα ελεγχόμενο
και ασφαλές περιβάλλον

\\
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ αυτόματα χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση

\\
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ όπως
αυτόματη διακοπή αποστολής των ακυρωτικών
παραστατικών, αυτόματη διασύνδεση σχετικών
παραστατικών (για παράδειγμα τιμολόγιο με δελτίο
διακίνησης) κ.τ.λ.

\\
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ END2END
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ. Η Paperless Connect παρέχει
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την παραλαβή
με αυτοματοποιημένο τρόπο των ηλεκτρονικών
τιμολογίων από τους προμηθευτές σας, την αυτόματη
καταχώρηση τους στο εμπορικό/λογιστικό σας
σύστημα, i-Connect, και την αυτόματη Ηλεκτρονική
Αρχειοθέτηση τους, Archiving Connect.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ

Πρωτοπορία - Καινοτομία
\\
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (social media and business networking)
καθώς διευκολύνει την εύρεση και διασύνδεση με
επιχειρήσεις που ήδη κάνουν ηλεκτρονική τιμολόγηση
και του υπεύθυνου στην εταιρία που παραλαμβάνει
ηλεκτρονικά τιμολόγια μέσα από ένα ταχέως
αναπτυσσόμενο και έγκυρο δίκτυο επιχειρήσεων

\\
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΑΣ. Η υπηρεσία φροντίζει αυτόματα για
εσάς να βρείτε τους πελάτες σας που ήδη λαμβάνουν
ηλεκτρονικά τιμολόγια ή να τους καλέσετε πολύ εύκολα
στην υπηρεσία για να συνδεθούν μαζί σας και να
παραλαμβάνουν τα τιμολόγια σας

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ

Πρωτοπορία - Καινοτομία
\\
ΠΛΗΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ.
Πότε και από ποιόν εστάλη το παραστατικό και πότε
και από ποιον παρελήφθη αντίστοιχα

\\
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ Ή ΑΝΑΦΟΡΕΣ
σχετικά με το ποιοι πελάτες σας έχουν ή όχι παραλάβει
τα παραστατικά σας και αντίστοιχα προς τους πελάτες σας
για να παραλάβουν τα παραστατικά τους

Ευκολία
\\
ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ καθώς το username είναι απλά το email
σας.

\\
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΣΑΣ καθώς όχι μόνο είναι δωρεάν η χρήση
για τους ίδιους αλλά έχουν εύκολη πρόσβαση στα τιμολόγια
των τελευταίων 2 μηνών των προμηθευτών τους και τo
μόνο που χρειάζονται είναι σύνδεση στο Internet

Προτερήματα
Γιατί να εφαρμόσω ΤΗΝ PAPERLESS Connect;
\\
ΓΙΝΕΣΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΕΩΣ
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
που ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά παραστατικά (Ελλάδα
και Εξωτερικό)

\\
ΓΙΑΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
για να σας υποστηρίζει σε όλη την διαδικασία εφαρμογής
εξασφαλίζοντας παράλληλα τις τρέχουσες ή μελλοντικές
σας απαιτήσεις σε λειτουργικό ή φορολογικό-νομοθετικό
επίπεδο.

\\
ΝΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ που σας δίνει μια
ολοκληρωμένη, δοκιμασμένη, βραβευμένη και
πιστοποιημένη λύση σε σχέση με αναχρονιστικές
τεχνολογίες, τύπου email.

Τεχνικά
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
\\
ΠΛΗΡΗΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ πιστοποιημένη
κατά ISO 27001 (το ισχυρότερο πιστοποιητικό ασφαλούς
μετάδοσης παραστατικών)

\\
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΥΠΟΔΟΜΗ (ERP, λογιστικό
πακέτο, φορολογικό μηχανισμό)

\\
ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ των τιμολογίων που στέλνει ή/και
λαμβάνει ηλεκτρονικά μια επιχείρηση, παρέχοντας
μια πλήρως σύννομη διαδικασία ηλεκτρονικής
τιμολόγησης

\\
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΗ
ούτε από τον εκδότη ούτε από τον παραλήπτη –
Απλή σύνδεση Internet

\\
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
με πολλαπλές κρυπτογραφήσεις και επαναλαμβανόμενους
ποιοτικούς ελέγχους σε όλη την πορεία του παραστατικού

\\
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με εγγυημένη διαθεσιμότητα 99,95%–
data center Unisystems

\\
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
στο σύνολο των πελατών ή των προμηθευτών

\\
ΈΥΚΟΛΗ, ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ της υπηρεσίας
για αποστολή/παραλαβή ηλεκτρονικών τιμολογίων

Πελάτες
Ενδεικτικές εταιρίες που το έχουν εφαρμόσει

Testimonial
Αγαπητοί συνεργάτες μοιραζονται thn εμπειρια τουσ
με το PAPERLESS CONNECT

Με την οργανωμένη και συνολική λύση της Information Systems Impact για την άυλη ηλεκτρονική
τιμολόγηση και την αυτόματη καταχώρηση των πληροφοριών των τιμολογίων στο σύστημα μας,
εξοικονομήσαμε σημαντικό χρόνο από την αυτόματη καταχώρηση και από τον άμεσο και έγκυρο έλεγχο
των πληροφοριών. Επιπλέον, η εκμετάλλευση της ασφαλούς πλατφόρμας για την αποστολή άυλων
ηλεκτρονικών τιμολογίων στους franchisees της αλυσίδας και η μείωση του λειτουργικού κόστους όλης
της διαδικασίας, έκανε την ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ να αγκαλιάσει ακόμα περισσότερο την Paperless@connect,
δηλώνοντας ότι η Information Systems Impact δίχως άλλο έχει δημιουργήσει μια συνολική, οργανωμένη
και φιλική προς το χρήστη και το περιβάλλον λύση, στοιχεία που χαρακτηρίζουν και την εταιρική κοινωνική
ευθύνη της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ.
Μανώλης Καρυδάκης, Accounting & Tax Director, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
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78 Irakleidon str. 118 54 Athens Greece | Tel. / Fax: +30 210 8833624 | www.impact.gr

