ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Δημιουργία / Αποστολή /
Αρχειοθέτηση / Ανάκληση
Το υψηλό διοικητικό κόστος έκδοσης και φύλαξης τιμολογίων και λοιπών παραστατικών
σε χαρτί, με το οποίο επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις στην καθημερινή λειτουργία
τους αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση αξιοποίηση λύσης Διαχείρισης Ηλεκτρονικών
Παραστατικών.

Λύση
Διαχείρισης Ηλεκτρονικών
Παραστατικών

YOUR IDEAS

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ν. 4093/2012 (ΦΕΚ
Α΄ 222) και της ερμηνευτικής οδηγίας ΠΟΛ.1004/4.1.2013, « ως «ηλεκτρονικό τιμολόγιο» νοείται το τιμολόγιο που περιέχει τις απαιτούμενες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο
πληροφορίες και το οποίο εκδίδεται και λαμβάνεται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή.
Η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου υπόκειται στην αποδοχή του αποκτώντος τα αγαθά ή
του λήπτη των υπηρεσιών.
Η Λύση Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Παραστατικών, αποτελεί μια ιδιαίτερα υπεύθυνη
διαδικασία για κάθε επιχείρηση, δεδομένου ότι πραγματεύεται κρίσιμη πληροφορία. Δομείται από μια σειρά συγκεκριμένων ενεργειών που καθιστούν δυνατή την ηλεκτρονική
ανταλλαγή και διαχείριση παραστατικών μεταξύ εταιρειών, καθώς και την παρακολούθηση του πλήρους κύκλου ζωής αυτών.
Η εφαρμογή Λύσης Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Παραστατικών, διασφαλίζει


αφενός την απρόσκοπτη παρακολούθηση αυτών, κατά τη δημιουργία, αποστολή ή παραλαβή, αρχειοθέτηση, αναζήτηση / ανάκληση



αφετέρου την ακεραιότητα αυτών εκμηδενίζοντας τις πιθανότητες απώλειας και καταστροφής.

Η Your Ideas, έχει υλοποιήσει ανάλογη Λύση, η οποία βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία και καλύπτει το σύνολο των παραστατικών που εκδίδει ή παραλαμβάνει
κάθε επιχείρηση.

Η περιγραφόμενη Λύση, λειτουργεί είτε σαν αυτόνομη εφαρμογή, είτε βασισμένη στην
πλατφόρμα Open Text eDOCS Document Management, ενδυναμώνοντας έτσι την επένδυση της επιχείρησης με ένα σύνολο λειτουργιών όπως πιστοποίηση σε διεθνή πρότυπα,
τήρηση πολλαπλών επιπέδων ασφάλειας, υποστήριξη τήρησης
& διαχείρισης του συνόλου των πληροφοριών και όχι μόνον
αυτών που η σχετική ανάγκη υπαγορεύει, επικοινωνία με τρίτα
πληροφοριακά συστήματα, επεκτασιμότητα σε λύσεις της ίδιας
πλατφόρμας όπως Workflow, Records Management, Email Management κ.λ.π. και βέβαια με το γεγονός ότι η εταιρία διατηρεί τις
πληροφορίες της σε μία από τις πρώτες διεθνώς πιστοποιημένες
πλατφόρμες Διαχείρισης Πληροφοριών (ECM) .
.

Ασφαλής τήρηση & Πλήρης παρακολούθηση του κύκλου ζωής των
παραστατικών
Η Λύση Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Παραστατικών, καλύπτει κάθε επίπεδο-φάση της διαδικασίας τιμολόγησης μιας επιχείρησης, από τη δημιουργία μέχρι την αποστολή / παραλαβή και τη φύλαξή τους
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ


Παραλαβή δομημένου παραστατικού από ERP ή/&



Δόμηση Παραστατικού από στοιχεία ERP ή από αρχεία Φορολογικού Μηχανισμού



Αυτοματοποιημένη αποστολή μέσω email ή fax του Παραστατικού & των αρχείων “a.txt”, “b.txt”



Αρχειοθέτηση των emails, ως αποδεικτικού αποστολής παραστατικών



Παραλαβή Ηλ. Παραστατικών μέσω email & αυτοματοποιημένη αρχειοθέτηση αυτών



Σάρωση των παραληφθέντων έντυπων παραστατικών & αρχειοθέτηση αυτών βάσει μοναδικού κωδικού ή ανάγνωσης barcode



Αυτοματοποιημένη αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών παραστατικών που παραλαμβάνονται μέσω email
(αναγνώριση Προμηθευτή μέσω email account & στοιχείων παραστατικού μέσω ανάγνωσης .txt αρχείων)



Αυτοματοποιημένη αρχειοθέτηση αρχείων Φορολογικού Μηχανισμού



Επικοινωνία με τρίτα Συστήματα (ERP, CRM, Portals κ.λ.π.)



Αυτόματη αποστολή ειδοποιήσεων για μη επιτυχή αποστολή παραστατικού



Αυτόματη αποστολή ειδοποιήσεων για ελλιπή στοιχεία αρχειοθέτησης παραστατικού



Πολλαπλοί τρόποι αναζήτησης / ανάκλησης παραστατικών

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ΟΦΕΛΗ


Μείωση των δαπανών έκδοσης και φύλαξης των Παραστατικών



Ταχύτητα και αμεσότητα διακίνησης παραστατικών / Επίσπευση των πληρωμών



Κατάργηση εξόδων αποστολής και εντύπων



Παρακολούθηση των συναλλαγών



Αυτοματοποίηση αρχειοθέτησης



Άμεση διαθεσιμότητα της πληροφορίας



Διασύνδεση Ηλεκτρονικού Παραστατικού με αντίστοιχη λογιστική εγγραφή



Κατάργηση αποθηκευτικών χώρων



Πρόσβαση σε ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο πληροφοριών με μείωση του χρόνου αρχειοθέτησης & ανάκτησης
πληροφοριών



Ταυτόχρονη, & εύκολη πρόσβαση στη πληροφορία, με τήρηση επιπέδων ασφαλείας



Ασφάλεια του αρχείου από οποιαδήποτε ακούσια ή εκούσια πράξη καταστροφής.



Πλήρης καταγραφή του κύκλου ζωής των Παραστατικών



Βελτιστοποίηση των επιμέρους δραστηριοτήτων και επικέντρωση σε δραστηριότητες σημαντικής προστιθέμενης αξίας για την εταιρεία
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www.yourideas.gr

