
 

 

 

 

  
ΦΗΜ : Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανησµούς 

ΕΑΦ∆ΣΣ 

SSYYNNTTHHEEXX  770000  
Αρ. Έγκρισης: 15ΕΧΥ256 /19-3-03  

 
ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΦΗΜ 

Με πάνω από 15.000 εγκαταστάσεις, ο σειριακός  SYNTHEX 700 αποτελεί τη βασική και βέβαιη 
λύση ΦΗΜ που κυριαρχεί στην αγορά, µε: 

• Όλες τις δυνατότητες λογισµικού (τύπου Α ή Β), εκτυπώσεων,  υποστήριξης εφαρµογών και 
λειτουργικών του Synthex 700Ε 

• Ποιότητα και Πιστότητα µε Υποστήριξη που αποτελούν τη Κάλλιστη Αξία (Best Value). 
 

SSYYNNTTHHEEXX  770000  EE  
Αρ. Έγκρισης: 15ΕΖΥ287/9-9-03 

  
∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ (ETHERNET) ΦΗΜ 

Ο SYNTHEX 700E, δηµιουργήθηκε για να επιλύσει προβλήµατα λειτουργικότητας και ταχύτητας και να 
εξασφαλίσει την ευκολότερη και πιστότερη λειτουργία και άριστες λύσεις ΦΗΜ για περιβάλλοντα 
∆ικτύων Τοπικής και Ευρείας Έκτασης (LAN, WAN), µε:  

• Άµεση σύνδεση σε ∆ίκτυο (Ethernet, Internet/VPN) µε έως και 10 φορές τη ταχύτητα σειριακών 
ΦΗΜ  

• 10.000 τιµολόγια χωρητικότητα πριν χρειαστεί Ζ 
• CPU στα 11MIPS έναντι 3MIPS του σειριακού ΦΗΜ 
• Ταχύτητα σήµανσης στοιχείων έως και 20 Kb/sec 
• Υποστήριξη εφαρµογών σχεδόν από όλα τα λειτουργικά µε client / server software τύπου Α ή Β 
σε Windows ή και UNIX / LINUX native 

• Εξυπηρέτηση πολλών χρηστών από ένα ή πολλαπλούς ΦΗΜ µε δυνατότητα pooling και 
εκτύπωση από και προς οπουδήποτε στο ∆ίκτυο 

• ∆υνατότητα εκτύπωσης µε text only, graphic, color, dot matrix, laser, inkjet printers.  
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 SSYYNNTTHHEEXX  880000  FFXXMM  
Αρ.Έγκρισης: 15ΕΟΥ296/5-12-03 

 
Εποχούµενη (Φορητή) για τιµολόγηση επί αυτοκινήτου ή καθαρές DOS εφαρµογές 

• Καταργεί τη θεώρηση παραστατικών, επιτρέπει εκτύπωση σε απλό χαρτί µε διάφορες επιλογές 
εκτυπωτή και διευκολύνει τις διαδικασίες  

• Συµβατός µε όλες τις εφαρµογές Φορητής Τιµολόγησης µέσω ενσωµατωµένου στο Firmware Driver 
Τύπου-A 

• Παρέχει σύνδεση για τον εκτυπωτή καθώς και υποστήριξη για όλα τα συστήµατα φορητής 
τιµολόγησης µε σειριακή σύνδεση 

• Καταγράφει τα φορολογικά στοιχεία σε Compact Flash και συνοδεύεται µε Ειδικό Software για την 
εύκολη µεταφορά των στοιχείων οπουδήποτε για διαφύλαξη και έλεγχο ... 

 

SSYYNNTTHHEEXX  990000  PP  
Αρ. Έγκρισης: 15ΠΥΞ280/22-7-03 

 
ΦΗΜ Α∆ΗΜΕ για Πετρέλαιο-Αντλίες 

• Ολοκληρωµένη λύση για τα Πρατήρια µε σύνδεση και επικοινωνία του ΦΗΜ-Α∆ΗΜΕ SYNTHEX 
900P µε τις αντλίες µέσω του Ειδικού Controller SYNTHEX 910 GP 

• Αποτελεί τη συµφερότερη λύση που είναι πλήρως ανεπτυγµένη και υποστηριζόµενη ολικά από ένα 
προµηθευτή, τη SYNTHEX. 
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