
Λογιστική σουίτα II



Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και

φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες

ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

το όγκο εργασίας που έχει να διεκπεραιώσει το σύγχρονο λογιστικό

γραφείο.
Ο αυξημένος όγκος εργασιών 

καθιστά αναγκαία την ύπαρξη 

ενός πληροφοριακού 

συστήματος προσαρμοσμένου 

απόλυτα στις απαιτήσεις ενός 

σύγχρονου λογιστικού 

γραφείου. Το σύγχρονο 

πληροφοριακό σύστημα του 

λογιστικού γραφείου, οφείλει 

να βασίζεται όχι μόνο στην 

εμπειρία προηγούμενης 

πρακτικής αλλά και σε 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

στόχους.

Οι ανάγκες



Η λύση

Το πληροφοριακό σύστημα «Λογιστική Σουίτα II» επεξεργάζεται

αξιόπιστα απεριόριστο όγκο δεδομένων και πληροφοριών ενώ

παράλληλα καλύπτει άμεσα και αποτελεσματικά την ανάγκη

ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων και λογιστικού

γραφείου.

Ανταποκρίνεται με πληρότητα στις απαιτήσεις για ενιαία

διαχείριση όλων των δεδομένων του λογιστικού γραφείου μέσα

από μία και μόνη εφαρμογή και αποτελεί ένα δυνατό μηχανισμό

πληροφόρησης σε κάθε επίπεδο που βοηθά στη παροχή σωστών

συμβουλών προς τους πελάτες του λογιστικού γραφείου.

Διεκπεραιώνει γρήγορα και με

ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε

να παράγεται το επιθυμητό

αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.



Υποσυστήματα

 Γενική Λογιστική

Έσοδα - Έξοδα

Μισθοδοσία – Συλλογικές 

Συμβάσεις εργασίας

 Διαχείριση Παγίων

 Διαχείριση Φορολογικών Εντύπων

 Διαχείριση Λογιστικού Γραφείου

 Reporting Tools



Γενική Λογιστική

 Πλήρως ανεπτυγμένο λογιστικό σχέδιο με οικονομική 

εικόνα λογαριασμών.

 Πρότυπα άρθρα για εύκολη και γρήγορη καταχώρηση.

 Επαναληπτική καταχώρηση παραστατικών.

 Αυτόματα άρθρα από τα υποσυστήματα Παγίων και 

Μισθοδοσίας.

 Παραγωγή και αποστολή στο TAXIS των περιοδικών 

δηλώσεων Φ.Π.Α. με τήρηση ιστορικού

 Διαχείριση καταστάσεων Intrastat & Vies με αποστολή στο 

TAXIS.

 Ενσωματωμένες εργασίες 

δήλωσης παρακρατηθέντων

φόρων (Ε20,Ε21) καθώς και 

φορολογικής αναμόρφωσης.

 Πλήρης σειρά λογιστικών και 

στατιστικών εκτυπώσεων.



Έσοδα - Έξοδα

 Πλήρως ανεπτυγμένο λογιστικό σχέδιο με οικονομική 

εικόνα λογαριασμού.

 Πλήρες αρχείο συναλλασσόμενων (πελάτες, προμηθευτές, 

τράπεζες).

 Πρότυπα άρθρα για εύκολη και γρήγορη καταχώρηση 

καθώς και δυνατότητα επαναληπτικής καταχώρησης.

 Αυτόματη ενημέρωση από τα υποσυστήματα παγίων και 

μισθοδοσίας.

 Παραγωγή και αποστολή στο TAXIS των περιοδικών 

δηλώσεων Φ.Π.Α. και των καταστάσεων Intrastat & Vies.

 Διαχείριση απογραφής ειδών.

 Εργασίες παρακρατηθέντων

φόρων (Ε20,Ε21)  και 

φορολογικής αναμόρφωσης. 

 Πλήρης σειρά λογιστικών και 

στατιστικών εκτυπώσεων.



Μισθοδοσία - Συλλογικές Συμβάσεις

 Απεριόριστος αριθμός εργαζομένων και περιόδων.

 Εργαζόμενοι με τεκμαρτό ημερομίσθιο, ωρομίσθιοι, μερικής 

απασχόλησης, ξενοδοχοϋπάλληλοι & εργαζόμενοι σε 

οικοδομοτεχνικά.

 Επιχειρησιακές και Συλλογικές συμβάσεις εργασίας 

 Διαχείριση επιδομάτων, ταμείων, μισθολ. στοιχείων, κλπ.

 Αυτόματος υπολογισμός αναδρομικών.

 Δημιουργία και αποστολή Α.Π.Δ. στη σελίδα του Ι.Κ.Α.

 Δηλώσεις Φ.Μ.Υ. και αυτόματη αποστολή στο TAXIS.

 Πλήρης ενσωμάτωση όλων των εργασιών ΥΕΚΑ.

 Ενημέρωση μηχανογραφημένων 

τραπεζών.

 Αυτόματες διαδικασίες σύνθετων 

εργασιών (αποχωρήσεις, άδειες, 

κλπ).

 Πλήρης σειρά στατιστικών 

εκτυπώσεων.



Διαχείριση Παγίων

 Αναλυτική τήρηση παγίων με ολοκληρωμένο ιστορικό 

κινήσεων.

 Δυνατότητα παρακολούθησης παγίων εκμετάλλευσης.

 Παρακολούθηση πολλαπλών συντελεστών αποσβέσεων.

 Αυτοματοποιημένες εργασίες υπολογισμού και 

ακύρωσης αποσβέσεων.

 Δυνατότητα παρακολούθησης προσθηκών, βελτιώσεων, 

αναπροσαρμογών, επιχορηγήσεων, αδράνειας, κλπ. 

 Παρακολούθηση επιχορηγήσεων παγίων μέσω 

αναπτυξιακών νόμων.

 Ενημέρωση Λογιστικής & 

Εσόδων – Εξόδων από 

κινήσεις (αγορές, 

πωλήσεις, αποσβέσεις) 

 Πλήρης σειρά εκτυπώσεων



Φορολογικά Έντυπα

 Πλήρης Διαχείριση Φορολογουμένων.

 Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε9) με 

ενημέρωση του Ε1 από άλλα έντυπα (Ε2, Ε3, Ε9).

 Διαδικασία αποστολής όλων των εντύπων στο TAXIS.

 Έντυπα Μητρώου & Έντυπα Κ.Φ.Δ.

 Περιοδικές & εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. από το 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP».

 Ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου για αποφυγή λαθών.

 Γραφική απεικόνιση των εντύπων στην οθόνη.

 Δυνατότητα μεταφοράς 

στοιχείων από 

προηγούμενη χρήση.

 Διασύνδεση με τα 

υπόλοιπα υποσυστήματα 

της εφαρμογής.



Διαχείριση Λογιστικού Γραφείου

 Πλήρης παρακολούθηση πελατών & προμηθευτών.

 Ανάκτηση στοιχείων ΑΦΜ από τη Γ.Γ.Π.Σ. αλλά και τη 

"Φορολογική και Τελωνειακή Ομοσπονδία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης".

 Ολοκληρωμένη διαχείριση τραπεζών, τραπεζικών & 

ειδικών λογαριασμών.

 Δυνατότητα κοστολόγησης των εργασιών που 

αναλαμβάνει το γραφείο.

 Πολλαπλές σειρές παροχής υπηρεσιών, ταμειακά 

παραστατικά &  διαχείριση εμβασμάτων.

 Έτοιμες φόρμες εκτύπωσης παραστατικών.

 Καταχώρηση των δαπανών του 

γραφείου με παραγωγή άρθρων.

 Χρήση της υπηρεσίας «RSS»

 Ολοκληρωμένο σύστημα 

εκτυπώσεων. 

 Υπενθυμίσεις για εκκρεμότητες.



Μαζικές Εργασίες & Εκτυπώσεις

 Εκτέλεση εργασιών για πολλαπλό αριθμό εταιριών.

 Περιοδική και εκκαθαριστική ΦΠΑ

 Υπολογισμός και ακύρωση αποσβέσεων

 Υπολογισμός μισθοδοσίας και αναδρομικών

 Καταστάσεις Α.Π.Δ. & δηλώσεις Φ.Μ.Υ.

 Παραγωγή αρχείων τραπεζών

 Ενημέρωση εργαζομένων με Συλλογικές συμβάσεις 

 Ενημέρωση λογιστικής

 Βιβλία Εσόδων–Εξόδων & 

απογραφών

 Ημερολόγια, ισοζύγια & 

καθολικά

 Μητρώο παγίων

 Μισθοδοτικές καταστάσεις 

& εισφορές ταμείων

 Εκτύπωση εντύπων για πολλαπλές εταιρίες.



Φορολογική Αναμόρφωση Δαπανών

 Εύκολη δημιουργία μοντέλων λογιστικών διαφορών.

 Γρήγορη αναζήτηση λογαριασμών τάξεως για κάθε 

μοντέλο.

 Ιστορικό χρησιμοποιούμενων συντελεστών.

 Δυνατότητα δημιουργίας των άρθρων αναμόρφωσης με 

ξεχωριστή σειρά.

 Εργασία αναδρομικής ενημέρωσης των άρθρων που 

έχουν ήδη καταχωρηθεί στη λογιστική.

 Λειτουργία ενημέρωσης 

άρθρων φορολογικής 

αναμόρφωσης και ακύρωσης 

τους με δοτά χρονικά 

διαστήματα.

 Έτοιμες εκτυπώσεις με τις 

απαραίτητες πληροφορίες.



Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Πλήρες λογιστικό σχέδιο με βάση τα νέα 

δεδομένα

 Διαδικασία μεταφοράς υπολοίπων στους νέους 

λογαριασμούς

 Αυτόματη παραγωγή λογιστικών καταστάσεων 

για κάθε τύπο οντότητας



Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

 Ενσωμάτωση όλων των νέων οδηγιών 

(ΠΟΛ.1214/2014) 

 Δυνατότητα ενοποίησης καταστάσεων πελάτη -

λογιστικού γραφείου

 Σύστημα ενημέρωσης από την Γ.Γ.Π.Σ. για την 

πορεία υποβολής



Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α.

Μεταβατικοί λογαριασμοί Φ.Π.Α. & σύστημα 

αντιστοίχισης εισπράξεων - πληρωμών

 Αυτόματη μεταφορά ποσών Φ.Π.Α. προς απόδοση 

στη περιοδική δήλωση

 Σύνδεση με το TAXIS για επιβεβαίωση ένταξης 

ενός Α.Φ.Μ.



Ενσωμάτωση «Πανδέκτη»

 Ενσωμάτωση της βάσης του "ΠΑΝΔΕΚΤΗ" 

 Εύχρηστη μηχανή αναζήτησης πληροφοριών

 Συνεχής ενημέρωση με τις νέες διατάξεις.



Συστήματα ελέγχου & υποστήριξης

 Ενσωματωμένο σύστημα e-support

 Ανίχνευση και αποστολή σφαλμάτων 

 Ειδοποίηση για κρίσιμα updates

 Έξυπνη διαχείριση σφαλμάτων

 Αυτόματη αποστολή σφαλμάτων

 Άμεση κλήση για την διερεύνηση του σφάλματος

 Τηλεϋποστήριξη για αντιμετώπιση του σφάλματος

 Απομακρυσμένη σύνδεση

 Βάση θεμάτων υποστήριξης

 e-Questions

 e-Requests

 Live Update



Φιλικό User Interface

Οριζόμενες από το χρήστη μπάρες εργασιών

 Γραφικά εικονίδια συχνότερων εργασιών

Έξυπνοι οδηγοί εκτέλεσης σύνθετων εργασιών

 Βοηθητικά εργαλεία χρήστη



Ολοκληρωμένη, Σταθερή, Γρήγορη, Επεκτάσιμη
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