Σειρά εφαρμογών
για λογιστικά γραφεία

More than
business software

Μειώστε χρόνο και κόστος
Η σειρά εφαρμογών Soft1 200 αποτελεί την πρόταση
της SoftOne για τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης
των λογιστικών γραφείων. Οι εφαρμογές
που περιλαμβάνει ανταποκρίνονται από την πρώτη
κιόλας μέρα στην ανάγκη των λογιστικών γραφείων
να αυτοματοποιήσουν τελείως τη δουλειά τους,
να μειώσουν αποφασιστικά το χρόνο που αφιερώνουν
κατά πελάτη και να εκμεταλλευτούν το Internet
για γρήγορες συναλλαγές με Πελάτες και Κράτος.
Η σειρά εφαρμογών Soft1 200 προσφέρει όλες
τις σύγχρονες τεχνολογίες που έλλειπαν ως σήμερα
από το λογιστικό γραφείο. ∆ιεκπεραιώνει
τις καθημερινές εργασίες του λογιστικού γραφείου
με απλό και χρηστικό τρόπο.
Προσομοιώνοντας απόλυτα τις εργασίες
με λειτουργίες στο πληκτρολόγιο, προσφέρει μια
άνευ προηγουμένου ταχύτητα καταχωρήσεων και μια
πρωτόγνωρη ευκολία σε λογιστικές - θεωρημένες
εκτυπώσεις, σε καταστάσεις ελέγχου και σε εργασίες
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων & αρχείων. Το
τελικό αποτέλεσμα είναι σημαντικά ταχύτερη εργασία
σε σχέση με τα συμβατικά λογιστικά προγράμματα.
Η σειρά εφαρμογών Soft1 200 ενσωματώνει
δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε λογιστικά sites
και διαθέτει μηχανισμούς on line υποστήριξης
από τη SoftOne ή/και το δίκτυο συνεργατών της.
Ανεπτυγμένη από τους κορυφαίους ειδικούς software

στην Ελλάδα, ανθρώπους με 25 χρόνια εμπειρία
στα λογιστικά προγράμματα, η σειρά εφαρμογών Soft1
200 οδηγεί το λογιστικό γραφείο στη νέα εποχή.
Βάζει την πιο σύγχρονη τεχνολογία να εξυπηρετεί
το λογιστή σ’ αυτό που έχει πραγματικά ανάγκη:
Να προσφέρει περισσότερες, καλύτερες, νέες
υπηρεσίες σε μικρότερο χρόνο με μικρότερο κόστος.

Γενικές προδιαγραφές εφαρμογών
Άμεση Έναρξη
• Απλούστατη διαδικασία εγκατάστασης
και αναβάθμισης (Internet ή CD)

• ∆υνατότητα εισαγωγής λογαριασμών
από οποιαδήποτε εφαρμογή

• Άμεση λειτουργία απομακρυσμένων ή τοπικών
σταθμών δικτύου ακόμα και με περιορισμένες
τηλεπικοινωνιακές και δικτυακές υποδομές
• ∆υνατότητα χρήσης προ-παραμετροποιημένου
μοντέλου (λογαριασμών, στηλών, Φ.Π.Α.,
παραμέτρων, εκτυπώσεων, υποδειγμάτων
καταχώρησης κλπ) σχολαστικά σχεδιασμένου
από τη SoftOne και ειδικούς επαγγελματίες

Ταχύτερη Εργασία
• ∆υνατότητα αντιστοίχησης οποιουδήποτε χειρισμού

με πλήκτρο πληκτρολογίου για άμεση εξοικείωση
χειριστών παλαιών εφαρμογών
• Ταχύτατη διεκπεραίωση παραστατικών με πρότυπες
εγγραφές και αυτοματισμούς επαναλαμβανόμενων
καταχωρήσεων
• Αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων από την
προηγούμενη εγγραφή κατά τη δημιουργία νέας
• Αστραπιαίες ανευρέσεις (Λογαριασμών,
Συναλλασσομένων, Λοιπών) με οποιοδήποτε τρόπο
και οποιοδήποτε πεδίο (πχ. ΑΦΜ)
• Προ-ενημερωμένοι διάλογοι για επιτάχυνση
ημερομηνιακών ανευρέσεων χωρίς πληκτρολόγηση
ημερομηνιών («Σήμερα», «Χθες», «Τρέχων μήνας»,
«Προηγούμενος μήνας» κλπ)
• Γενικευμένη δυνατότητα χρήσης copy, paste
μεταξύ εγγραφών

Γενικές προδιαγραφές εφαρμογών
Πολυεταιρική Λειτουργία
• Άμεση δημιουργία νέας εταιρίας με αυτόματη
μεταφορά της προ-παραμετροποίησης
• ∆υνατότητα αυτόματης αντιγραφής σταθερών
στοιχείων ανά εταιρία Πελατών - Προμηθευτών
∆υνατότητα
άμεσων καταχωρήσεων σε μια
•
εταιρία βάσει setup άλλης - χωρίς μεταφορά
παραμετροποίησης!
• Παρακολούθηση απεριόριστων εταιριών και λογιστικών
χρήσεων σε ενιαία ή διακεκριμένα set αρχείων
Υποστήριξη
εκτυπώσεων και λοιπών εργασιών
•
σε πολλές εταιρίες ταυτόχρονα
• Άνετη διαχείριση υποκαταστημάτων & θυγατρικών
εταιριών

Πανίσχυρο Σύστημα Ασφαλείας Τεχνικών Μηχανισμών και Καταχωρήσεων
• Μηχανισμοί ελέγχου ορθότητας και μοναδικότητας
ΑΦΜ

• Πλήρης έλεγχος ασφάλειας με πρόσθετες εργασίες
καταγραφής - ελέγχου καταχωρήσεων

Υπερσύγχρονη Τεχνολογία
για Πρακτικούς Σκοπούς
• Εναλλακτική ή/και ταυτόχρονη χρήση
πληκτρολογίου - ποντικιού

• Ενιαίο περιβάλλον εργασίας σε όλες τις εφαρμογές
(modules)

• Καινοτομική εφαρμογή των hyperlinks σε όλα
τα πεδία και γενικευμένη χρήση χειρισμών
επιτάχυνσης (με δεξί κλικ)
• ∆υνατότητα δημιουργίας προσωπικού menu
με επιλεγμένες εργασίες
• Ελεύθερη διαμόρφωση οθονών καταχώρησης,
ευρετηρίων και φίλτρων αναζήτησης σύμφωνα
με τις ανάγκες του γραφείου ή του χειριστή
• ∆υνατότητα «φωτογράφησης» οποιασδήποτε
εγγραφής ώστε να λειτουργήσει ως μοντέλο
ταχείας καταχώρησης
• Άμεση χρήση calculators & spreadsheets
σε οποιοδήποτε πεδίο
• ∆ημιουργία πρόσθετων εκτυπώσεων με διαχείριση
στηλών, φίλτρων, ταξινομήσεων και ομαδοποιήσεων
σε δευτερόλεπτα και χωρίς εκπαίδευση
• Στενή συνεργασία με Excel με απλούς μηχανισμούς
copy & paste αλλά και ενσωματωμένα εργαλεία
Import - Export

• ∆υνατότητα χρονοπρογραμματισμού εργασιών!
• Επαναστατική αξιοποίηση του διαδικτύου (Internet)
για επιχειρησιακούς σκοπούς (σύνδεση
με TaxisNet, Α.Π.∆., Φ.Π.Α., ΚΕΠΥΟ), για σύνδεση
με πελάτες (απομακρυσμένος λογιστικός έλεγχος
εγκαταστάσεων, ενημέρωση από εμπορική
διαχείριση πελατών κλπ) αλλά και για υποστήριξη
της εγκατάστασης από τους μηχανισμούς
e-Services της SoftOne και των Συνεργατών της
• Αυτόματη ενημέρωση από εγγραφές Εμπορικής
∆ιαχείρισης – όπου υπάρχει εγκατάστασή της
(στον πελάτη ή/και στο γραφείο)
• Μοναδική εργαλειοθήκη customization
για διαδικασίες που αφορούν αποκλειστικά
συγκεκριμένη εγκατάσταση. ∆υνατότητα πλήρους
μεταμόρφωσης της εφαρμογής σύμφωνα
με ειδικές απαιτήσεις
• Πρωτοποριακές τεχνικές υποστήριξης
εγκατάστασης σε οποιαδήποτε ανάγκη
της – μέσω Internet (παραμετροποίηση, φόρμα
εκτύπωσης παραστατικών, ευρετήρια, φίλτρα,
ειδικές εκτυπώσεις, μηχανισμοί ενημέρωσης
από Εμπορική ∆ιαχείριση)

Πλήρης Συμβατότητα
με Φοροτεχνικές ∆ιατάξεις
• Απολύτως σύννομο με τις φοροτεχνικές διατάξεις
• Άμεση ενημέρωση με νέες εκδόσεις (μέσω Internet)
σε κάθε εξέλιξη - διατάξεων ή λογιστικών πρακτικών

• Πλήρης σειρά θεωρημένων εκτυπώσεων
& καταστάσεων ελέγχου

• Ηλεκτρονική παραγωγή - υποβολή όλων των
αρχείων που αφορούν στις συναλλαγές με το κράτος

Ενδεικτικές Προδιαγραφές

Έσοδα - Έξοδα
Πλήρες και επαγγελματικό
• Ολοκληρωμένη εφαρμογή παρακολούθησης
επιχειρήσεων με βιβλία Α’ και Β’ κατηγορίας
• ∆ιαχείριση Βιβλίου Εσόδων / Εξόδων, Βιβλίου
Αγορών, ∆ηλώσεων Φ.Π.Α., Μητρώου Παγίων,
∆ιαχείριση Συναλλασσόμενων και Λογαριασμών
• ∆υνατότητα παρακολούθησης του Μικτού
Συντελεστή Καθαρού Κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.)
ανά εταιρία, λογαριασμό, δραστηριότητα
(στον ίδιο λογαριασμό παρακολούθηση πολλαπλών
Μ.Σ.Κ.Κ. με δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης)
• Ενημέρωση Καταστάσεων Θέρμανσης
• ∆υνατότητα παρακολούθησης Βιβλίου Οικοδόμων

Άμεση έναρξη
• ∆υνατότητα μαζικής καταχώρησης και μεταβολής
στοιχείων των Λογαριασμών - Στηλών,
π.χ. συμπλήρωση / μεταβολή μεταβλητών Φ.Π.Α.
• Εκτενής χρήση αυτοματισμών για τη δημιουργία
νέου λογαριασμού και της Μηνιαίας Κατάστασης
Εσόδων / Εξόδων
• ∆υνατότητα αυτόματης αντιγραφής στοιχείων
από οποιαδήποτε εταιρία
• Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση των Εσόδων
που αφορούν στην επόμενη χρήση

Κορυφαία ταχύτητα & ασφάλεια
καταχωρήσεων
• ∆υνατότητα χρήσης επαναληπτικών εγγραφών
Εσόδων / Εξόδων
• Αξιοποίηση προτύπων (μοντέλων)
με ή χωρίς αυτοματισμούς επαναλαμβανόμενης
καταχώρησης. Αυτόματος υπολογισμός
του εντύπου Φ.Π.Α. με δυνατότητα μεταβολής από
το χρήστη, αν χρειαστεί
• Αυτόματος έλεγχος διπλεγγραφών
με προειδοποιητικό μήνυμα κατά τη στιγμή
της καταχώρησης
• Αναζήτηση εγγραφών οποιουδήποτε
αρχείου (κύριου αρχείου ή κινήσεων)
με οποιοδήποτε πεδίο

Άμεση ολοκλήρωση εργασιών
• Πλήρης σειρά θεωρημένων, λογιστικών και
ελεγκτικών εκτυπώσεων - αναφορών (Βιβλίο
Εσόδων - Εξόδων, Μηνιαία Κατάσταση Εσόδων
- Εξόδων, Ευρετήρια, Καρτέλες, Ισοζύγιο, Ισοζύγιο
αθροιστών, Κατάσταση λογαριασμών ανά περίοδο,
Κατάσταση στηλών ανά περίοδο, Φ.Π.Α.
ανά λογ. Φόρων, Εκκαθάριση Φ.Π.Α., Ανάλυση
ανά συντελεστή Φ.Π.Α., Κατάσταση ελέγχου
Εσόδων - Εξόδων, Αναλυτική κατάσταση κερδών)
• Μαζικός υπολογισμός και μαζική εκτύπωση
οικονομικών αναφορών για πολλές εταιρείες
- πελάτες λογιστικού γραφείου (πολυεταιρικες
εργασίες)
• Μαζικές διαδικασίες έναρξης νέων χρήσεων
• Κατάσταση Φ.Π.Α. ανά συντελεστή με υπολογισμό
του Φ.Π.Α. των κινήσεων και του τεκμαρτού
∆υνατότητα
απ’ ευθείας διαχείρισης - εκτύπωσης
•
Εντύπων χωρίς προγενέστερες εγγραφές (χειρόγραφα).
Υποστηρίζονται Έντυπα Περιοδικής Φ.Π.Α (Φ2), (Φ3),
Εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. (Φ1), ∆ήλωσης φορολογίας
εισοδήματος (Ε3) κλπ. Έτοιμος αυτοματοποιημένος
μηχανισμός υποβολής στο TAXIS Net
• Πλήρης διαχείριση ΚΕΠΥΟ το οποίο προκύπτει
είτε από τις πρωτογενείς εγγραφές είτε
με καταχώριση από χρήστη. Αυτοματοποιημένη
δημιουργία και αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου
ΚΕ.Π.Υ.Ο μέσω Internet
• Παρακολούθηση ειδικών φόρων ∆ημοτικών, ΕΛΓΑ κλπ
• Αυτόματη Ενημέρωση του Μητρώου Παγίων
και των βιβλίων

Ενδεικτικές Προδιαγραφές

Γενική Λογιστική

• Πλήρης συμβατότητα με ΚΒΣ με ολοκληρωμένο
σύστημα προσωρινών και οριστικών εγγραφών,
ελέγχων και προειδοποιήσεων

• Πλήρες λογιστικό σχέδιο βάσει Ε.Γ.Λ.Σ.
ενσωματωμένο στην εγκατάσταση που
παραδίδεται

• Απεριόριστος αριθμός Οικονομικών χρήσεων
[& Υπερδωδεκάμηνης] με δυνατότητα χρήσης
διαφορετικού λογιστικού σχεδίου ανά οικονομική
χρήση

• Έτοιμος μηχανισμός διαχείρισης ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων επί του ενιαίου λογιστικού
σχεδίου με διάκριση (χαρακτηρισμό) εγγραφών

• ∆υνατότητα σύνδεσης

λογαριασμών με
αντίστοιχους αντικριζόμενους λογαριασμούς
Φ.Π.Α

• ∆ήλωση αντισυμβαλλόμενου λογαριασμού αγορών,
πωλήσεων, εξόδων ανά συντελεστή Φ.Π.Α.
με δυνατότητα αυτόματης εμφάνισής του τη στιγμή
της καταχώρησης

• Ανευρέσεις σύμφωνα με τις κεντρικές δυνατότητες
της εφαρμογής (χρήση πολλαπλών κριτηρίων,
τυποποιημένες γρήγορες ανευρέσεις
από οποιοδήποτε πεδίο του λογαριασμού κλπ)

• ∆ημιουργία υποδειγμάτων άρθρων με δυνατότητα
τύπου υπολογισμού που ισχύει και στις
επαναληπτικές εγγραφές

• ∆υνατότητα αυτόματων ταμειακών άρθρων
• ∆ιαρκής έλεγχος ταμείου κατά τις εργασίες
καταχωρήσεων

• Πλήθος εφαρμογών αυτόματης ενημέρωσης
από αρχεία Excel (ενημερώσεις ημερησίων
άρθρων κλπ)

• Αυτοματοποιημένη διαδικασία κλεισίματος
- ανοίγματος οικονομικής χρήσης με πλήρως
οριζόμενα σενάρια

• Πλήρης σειρά θεωρημένων, λογιστικών
και ελεγκτικών εκτυπώσεων - αναφορών
(Θεωρημένα Ημερολόγια, Αναλυτικό Ισοζύγιο,
Γενικό Καθολικό Αναλυτικό καθολικό, Ισοζύγιο,
Καρτέλες, Ισοζύγιο περιόδων, Οριζόμενα
ημερολόγια, Βιβλίο απογραφής)

• Οικονομικές αναφορές (Ισολογισμός,
Αποτελέσματα Χρήσης, Γενική Εκμετάλλευση)
& Προσωρινή κατάσταση λογιστικής

• Αυτοματοποιημένη δημιουργία και αποστολή
ηλεκτρονικού αρχείου ΚΕΠΥΟ μέσω Internet

• Αυτόματη ενημέρωση από τις ενότητες Εμπορικής
∆ιαχείρισης & Παραγωγής των εφαρμογών
SoftOne. Μηχανισμοί on line ενημερώσεων
με δυνατότητα ρύθμισης ανά τύπο παραστατικού

• Ενιαία παρακολούθηση Υποκαταστημάτων
• Ορισμός διαφορετικής μορφής κωδικού για τους
λογαριασμούς Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής

Ενδεικτικές Προδιαγραφές

∆ιαχείριση Παγίων
• Παρακολούθηση παγίων με αναλυτικές
κινήσεις, αναπροσαρμογές αξιών, προσθήκες,
βελτιώσεις, επεκτάσεις, επιχορηγήσεις και
αποσβέσεις

• Ανοικτή πρόσβαση σε κινήσεις προηγούμενων
οικονομικών χρήσεων

• Ταυτόχρονη παρακολούθηση λογιστικών
& κοστολογικών αποσβέσεων με διαφορετική
μέθοδο απόσβεσης και με τακτικούς,
πρόσθετους συντελεστές και συντελεστές
αδρανείας
ανά κατηγορία

• Πλήρης σειρά εκτυπώσεων Παγίων θεωρημένων, πληροφοριακών, ελεγκτικών
(Αναλυτικό Βιβλίο Παγίων, Συγκεντρωτικό
Βιβλίο Παγίων, Ευρετήριο Παγίων, Μη Ενεργά
Πάγια, Αποσβέσεις Περιόδου, Αποσβέσεις
Χρήσης, Ημερολόγιο Αγορών, Ημερολόγιο
Πωλήσεων)

• Αναλυτική τήρηση πληροφοριών για κάθε
πάγιο - σύνδεση του με κέντρα κόστους
Αναλυτικής Λογιστικής, παρακολούθηση
κατηγοριών, τμημάτων, θέσεων,
επιχορηγήσεων, εκτιμήσεων, Activity Based
Costing, επισκευών, συντηρήσεων κλπ. καθώς
και στοιχειών ασφάλισης

• Ολοκληρωμένη σύνδεση on line με Γενική
Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, κάθε παγίου
με τους αντίστοιχους λογαριασμούς
των εφαρμογών της SoftOne

• Πλήρης παρακολούθηση πωλήσεων παγίων (τμηματικών ή «δια μιας»)

• Εύκολη εισαγωγή (import) παγίων από παλαιές
εφαρμογές

Ενδεικτικές Προδιαγραφές

∆ιαχείριση Μισθοδοσίας

• Αρχείο πλήρους διαχείρισης εργαζομένων με πλήρη
ιστορικότητα όλων των μισθολογικών στοιχείων που
συμμετέχουν στον υπολογισμό μισθοδοσίας

• Σχέσεις εργασίας: Μισθωτός, Ημερομίσθιος,
Ωρομίσθιος

• Πλήρες αρχείο όλων των Σ.Σ.Ε. με αυτόματη
ενημέρωση από τις νέες εκδόσεις της εφαρμογής

• ∆υνατότητα 2 ταυτόχρονων υπολογισμών ανά
εργαζόμενο και περίοδο εκ των οποίων ο πρώτος
ακολουθεί τη συμφωνία μισθού με τον εργοδότη
και ο δεύτερος τη συλλογική σύμβαση εργασίας

• ∆υνατότητα υπολογισμού μισθοδοσίας με σύγκριση
μεταξύ συμφωνημένου καταβαλλόμενου μισθού
και Σ.Σ.Ε. με αυτόματο υπολογισμό και απόδοση
της διαφοράς

• Υπολογισμός αναδρομικών διαφορών αποδοχών
μισθοδοσίας

• Υπολογισμός αναδρομικών διαφορών
ασφαλιστικών εισφορών

• Γενικές παράμετροι υπολογισμού μισθοδοσίας
για χρήση σε πολυεταιρικές εγκαταστάσεις

• Πολυεταιρική παραμετροποίηση εφαρμογής
• Πολυεταιρική διαχείριση μηνιαίων εργασιών
μισθοδοσίας (υπολογισμός, μηδενισμός, κλπ).

• ∆υνατότητα Fast Data Entry των μισθολογικών
στοιχείων περιόδου (ημέρες, ώρες εργασίας, κλπ)

• ∆ιαχείριση Ασφαλιστικών ταμείων
• ∆ιαχείριση δανείων εργαζομένων
• Υπολογισμός αρχείου Α.Π.∆. για την προετοιμασία των
στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή της
Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης του ΙΚΑ. ∆υνατότητα
προβολής, μεταβολής, εκτύπωσης της Α.Π.∆.,
καθώς και δημιουργία σχετικού αρχείου προς υποβολή

• ∆υνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικού αρχείου για
την Τράπεζα για την εντολή πληρωμής μισθοδοσίας

• ∆υνατότητα παρακολούθησης κέντρων κόστους

εργαζομένων και κατανομή μισθοδοσίας σε αυτά

• ∆υνατότητα για κλείδωμα των αποτελεσμάτων
υπολογισμού μισθοδοσίας με τη χρήση οριακών
ημερομηνιών

• Αναλυτική εκτύπωση όλων των μισθοδοτικών
περιόδων που υπολογίστηκαν ανά εργαζόμενο
ή εργαζόμενους για μία ή περισσότερες εταιρίες
και για όλους ή κάποιους από τους εργαζόμενους

• Εκτύπωση όλων των σχετικών εντύπων που
υποβάλλονται στον ΟΑΕ∆-Επιθεώρηση Εργασίας

• Εκτύπωση περιοδικής δήλωσης ΦΜΥ, οριστική
δήλωσης ΦΜΥ, έντυπο Ε7 και παραγωγή αρχείου
βεβαιώσεων αποδοχών

• ∆ιαχείριση αδειών και εκτύπωση Βιβλίου Αδειών
• Αυτόματη δημιουργία λογιστικού άρθρου
• ∆υνατότητα παρακολούθησης ενεργειών χρήστη (trace)
• ∆υνατότητα ενημέρωσης Γενικής
ή / και Αναλυτικής Λογιστικής SoftOne

• ∆υνατότητα ενημέρωσης Λογιστικής εφαρμογών τρίτων
• Report Generator για την επιλογή της μορφής
των εκτυπώσεων ανά χρήστη.

Ενότητες & Συνδυασμοί Soft1 200
To Soft1 200 είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα για λογιστικά γραφεία και επαγγελματίες
λογιστές και προσφέρεται σε 3 συνδυασμούς:
Συνδυασμός 210:

∆ιαχείριση Βιβλίων Α’ & Β’
Κατηγορίας

Συνδυασμός 220:

∆ιαχείριση Βιβλίων Α’ & Β’
Κατηγορίας ∆ιαχείριση Βιβλίων
Γ’ Κατηγορίας

Συνδυασμός 250:

∆ιαχείριση Βιβλίων Α’ - Β’
και Γ’ Κατηγορίας και ∆ιαχείριση
Μισθοδοσίας

Όλοι οι συνδυασμοί περιέχουν ενσωματωμένες τις παρακάτω ενότητες:
• ∆ιαχείριση Παγίων - Αποσβέσεων με αυτοματοποιημένες εγγραφές σε Βιβλία Β’ ή Γ’
Κατηγορίας
• Λογιστικά Έντυπα, Θεωρημένες Ελεγκτικές Καταστάσεις και ∆ηλώσεις
• ∆ιαχείριση Έργων για Τεχνικές Εταιρίες
• Ηλεκτρονικά αρχεία και Συναλλαγές
• Report Generators & Ειδικά Εργαλεία
• On line υποστήριξη
Η πλήρης εικόνα των προσφερομένων συνδυασμών περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα:

soft1 200

Συνδυασμός 210

Συνδυασμός 220

Συνδυασμός 250

•

•

•

•

Θεμελιώδεις Λογιστικές Ενότητες
Έσοδα - Έξοδα

•

Γενική Λογιστική
∆ιαχείριση Μισθοδοσίας
∆ιαχείριση Παγίων

•
•

•

•

Εκτυπώσεις - Ηλεκτρονικές Υποβολές
Λογιστικά Έντυπα & ∆ηλώσεις

•

•

•

Ηλεκτρονικά αρχεία - eΣυναλλαγές

•

•

•

Πελάτες & Προμηθευτές

•

•

•

Εισπράξεις & Πληρωμές

•

•

•

Υποκαταστήματα

•

•

•

•

•

•

•

Ενότητες Συναλλασσομένων

Σχεδιαζόμενες Αναφορές & Reports
Report Generator Basic

•

Report Generator Advanced
Report Generator Templates

•

Πρόσθετα Εργαλεία
Ελεύθερα Πεδία & Αθροιστές

•

•

•

Σχεδιασμός Οθονών

•

•

•

Total Script Builder

•

•

•

•

•

•

Τηλε - Υποστήριξη (eServices)
eSupport

Προδιαγραφές Soft1 200
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