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Electronic Document-Data Integrated eXchange

Ηλ. Αποστολή, Λήψη, Ενσωµάτωση Παραστατικών,
Ηλεκτρονικοποίηση Αρχείων και Ενοποίηση ∆ιαδικασιών.
Στην Ελλάδα πολλά είναι τα δεινά για κάθε επιχείριση και ακόμα πιό πολλά για την Μικρο-Μεσαία. Πολλά
απ’ αυτά δεν είναι άμεσα ελεγχόμενα, αλλά ορισμένα και άμεσα ελεγχόμενα είναι και μπορούν να
βελτιώσουν τις προϋποθέσεις αντιμετώπισης πολλών άλλων. Η επανεκκίνηση της ανάπτυξης προϋποθέτει
την κατάργηση των εμποδίων που λειτουργούν ως αντικίνητρα στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων και της οικονομίας.
Η παραγωγικότητα σε ευρώ ανα ώρα εργασίας στην Ελλάδα είναι περί το 50% αυτής των άλλων
αναπτυγμένων κρατών. Γι’ αυτό, παρ’ ότι εργαζόμαστε πολυ περισσότερες ώρες συγκριτικά με άλλα
κράτη, τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά ούτε για το εθνικό προϊόν ούτε για την ανάπτυξη και
την κερδοφορία των επιχειρήσεων στην μέγιστη πλειοψηφία τους.
Παρόλο που η χρήση πρακτικών τηλε-πληροφορικής, ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι ήδη ιδιαιτέρως
διαδεδομένη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, εν τούτοις στην Ελλάδα η μέχρι σήμερα αξιοποίηση των
διαθέσιμων εργαλείων και εφαρμογών είναι περιορισμένη, ενώ δεν λείπουν και σημαντικά εμπόδια και
αντικίνητρα για την περαιτέρω διείσδυση των εφαρμογών αυτών στις επιχειρήσεις.
Έτσι οι επιχειρήσεις επιλέγουν να μην προωθούν τις πρακτικές αυτές παρά τα σημαντικά πλεονεκτήματά
της: αυτοματοποίηση και ενοποίηση των συναλλαγών, μείωση του χρόνου παράδοσης των
παραστατικών, μείωση των δαπανών έκδοσης και φύλαξης των τιμολογίων, μείωση των δυσλειτουργιών
που οφείλονται στην εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα, κλπ, με αποτέλεσμα να χάνεται ένα
σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους.

Στόχος των επιχειρήσεων πρέπει να είναι:
πιο λίγος χρόνος για την Γραφειοκρατία
και περισσότερος για τον Πελάτη και την Δημιουργία.
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Παραδοσιακός Τρόπος ανταλλαγής παραστατικών

Ως ηλεκτρονική τιμολόγηση νοείται η ανταλλαγή ηλεκτρονικών τιμολογίων μεταξύ δύο ή
περισσότερων οντοτήτων (επιτηδευματίες, δημόσιο, ιδιώτες), που εμπλέκονται σε μια εμπορική
συναλλαγή. Σύμφωνα με την οδηγία 2001/115/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ηλεκτρονική τιμολόγηση
ορίζεται ως η αποστολή τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα και μπορεί να περιλαμβάνει τη μετάδοση,
αποθήκευση και ψηφιακή επεξεργασία τους

Τα οφέλη από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην ελληνική αγορά
είναι σημαντικά για τις επιχειρήσεις.

Κεντρικός έλεγχος και διασφάλιση ορθότητας
και σύννομης λειτουργίας

Μείωση του Κόστους αρχειοθέτησης (χώροςχαρτί-χρόνος)

Διευκόλυνση διαδικασιών αναζήτησης και
επανεκτύπωσης - Workflows

Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση – Document
Management
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Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ η έκδοση ενός τιμολογίου με τον παραδοσιακό τρόπο κοστίζει 11,10 ευρώ.
Συμπεριλαμβάνονται εκτύπωση- δημιουργία φακέλου και αποστολή (3,90 ευρώ), υπενθυμίσεις πληρωμών
(0,50 ευρώ), οικονομική διαχείριση (4,50 ευρώ), αρχειοθέτηση (2,20 ευρώ).
Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση το κόστος της επιχείρησης κατεβαίνει στα 4,70 ευρώ.
Το ίδιο τιμολόγιο στον παραλήπτη κοστίζει 17,60 ευρώ. Συμπεριλαμβάνονται η λήψη (1,10 ευρώ), εισαγωγή
κωδικοποιήσεων (3 ευρώ), επικύρωση και διασταύρωση (4 ευρώ), διαχείριση διαφωνιών (2,50 ευρώ),
πληρωμές - οικονομική διαχείριση (4,80 ευρώ), αρχειοθέτηση (2,20 ευρώ) κ.ο.κ.
Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση το κόστος του παραλήπτη μειώνεται στα 6,70 ευρώ.
Το συνολικό κόστος για την αγορά της Ελλάδας με την παραδοσιακή τιμολόγηση είναι 1,7 δισ. ευρώ, και με
την ηλεκτρονική πέφτει στα 600 εκατ. ευρώ.
Η πλατφόρμα

SynEDIX

σας παρέχει όλα εκείνα τα εργαλεία για την επίτευξη μείωσης του

κόστους της επιχείρησης και συγχρόνως την αποτελεσματικότερη διαχείριση παραστατικών,
αρχείων και δεδομένων μέσω της ενοποίησης των λειτουργιών και την αποδοτικότερη
εκμετάλλευση της πληροφορίας.
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Οι εκδόσεις της εφαρμογής SynEDIX
παρέχουν ευκολία στη χρήση, ευελιξία, ασφάλεια
και οικονομία για κάθε μεγέθους επιχείρηση
e-Τιμολόγηση, e-Αποστολή, e-Λήψη παραστατικών εύκολα και γρήγορα με e-mail
(πρωτόκολλο SMTP) με ευελιξία λειτουργιών και διαδικασιών
Μετατροπή σε e-Τιμολόγιο, ανεξάρτητα από την εμπορική εφαρμογή και το μοντέλο
φορολογικού μηχανισμού (συμβατό με όλες τις εφαρμογές και όλα τα Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.)
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Παραμετροποιήσιμες λειτουργίες:
 Μαζική Αποστολή/Λήψη σε πολλαπλούς παραλήπτες ανά παραστατικό
χωρίς την μεσολάβηση του χρήστη
Επισυναπτόμενα: .pdf ή/και _a.txt, _b.txt, άλλα έγγραφα τα οποία επιθυμεί να
επισυνάψει ο αποστολέας
 Δυνατότητα προγραμματισμού εκτέλεσης λειτουργίας (Scheduling)
 Βασική οργάνωση / αρχειοθέτηση
 Βελτίωση εκτύπωσης π.χ. Format Dos σε Format Pdf
Βάση δεδομένων συναλλασσόμενων, παραστατικών κ.λπ., παραμετροποιήσιμες
διαδικασίες ανά συναλλασσόμενο με τήρηση, οργάνωση και αρχειοθέτηση εισερχομένων /
εξερχομένων e-παραστατικών
Υποστήριξη πολλαπλών format pdf, txt, rtf, doc, xps κ.λπ. από διάφορους ΦΗΜ Α ή Β
Δυνατότητες και εργαλεία διαμόρφωσης δεδομένων των εισερχομένων / εξερχομένων
παραστατικών για την αυτοματοποίηση εισαγωγής δεδομένων και integration με ERP,
CRM, MRP και άλλα συστήματα
Διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες για πρωτόκολλα επικοινωνίας, αντιστοίχιση (mapping)
δεδομένων σε EDI standards (X12, EDIFACT, UN/CEFACT, ebXML κλπ) για επέκταση



των δυνατοτήτων διαχείρισης της επικοινωνίας, μεταφοράς και χρήσης EDI χρχείων με
εκτεταμένη ασφάλεια, αξιοπιστία και δυνατότητες APM
Yποστηριζόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας: AS2, AS3, ebMS, FTP/s, SSH FTP, HTTP/s,



IBM WebSphere MQ, MLLP, OFTP, OFTP2, RosettaNet RNIF, SMTP/s, Web Services

Η αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διαχείρισης παραστατικών, αρχείων και
στοιχείων στην Ελλάδα γίνεται εντονότερη και η πλατφόρμα
υποστηρίξει με ουσιαστικό τρόπο:
•
•

SynEDIX μπορεί να

τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, μειώνοντας τα
λειτουργικά τους έξοδα, και
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με νέες υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας που
αφορούν στην αποθήκευση, επεξεργασία και διακίνηση των η-τιμολογίων και αρχείων.

Η ενοποίηση των λειτουργιών αποφέρει καλύτερη εκμετάλλευση των
πληροφοριακών συστημάτων και αξιοποίησης της πληροφορίας.
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