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Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 
Έντυπων & Ηλεκτρονικών Παραστατικών 

 

Τα παραστατικά και η διαχείρισή τους  παίζουν καθοριστικό ρόλο στην λειτουργία κάθε        
επιχείρησης και οργανισμού. Είτε αυτά αφορούν φορολογικά παραστατικά (Δελτία               
Αποστολής, Τιμολόγια Πώλησης, Τιμολόγια Αγορών, κ.ά), είτε εσωτερικά (Picking Lists, 
Packing Lists, Purchase Requisitions, Purchase Orders, Vouchers, Παραγγελίες Πελατών,      
Δελτία Παραλαβής, Εντολές Εργασίας, Εντολές Χρεώσεων, Δελτία Επίσκεψης Τεχνικών,     
Δελτία Ελέγχου, κ.ά.), ο σημαντικός τους όγκος επιβαρύνει τις διαδικασίες της επιχείρησης και 
δημιουργεί άμεσα και έμμεσα κόστη. 

Το DocuClassTM FlexyDoc δίνει άμεσες, πρακτικές και προσιτές  λύσεις σε εταιρίες και             
οργανισμούς που  επιθυμούν  να … 

 Ελαχιστοποιήσουν τον αριθμό των φυσικών αντιγράφων που εκτυπώνουν, διανέμοντας, 
αξιοποιώντας και αποθηκεύοντας ψηφιακά αντίγραφα 

 Υποστηρίξουν διαδικασίες “Proof of Delivery” για 
την τεκμηρίωση της παράδοσης αγαθών ή                 
της παροχής υπηρεσιών, αξιοποιώντας τα                       
επιστρεφόμενα  υπογεγραμμένα    αντίγραφα    (PoD) 
 Υλοποιήσουν λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης,  
με “επιβεβαιωμένη  παραλαβή” 
 Δημιουργήσουν αυτόματα και αξιοποιήσουν     
ψηφιακό αρχείο παραστατικών, καταργώντας ή     
μεταφέροντας το φυσικό τους αρχείο (ή μέρος αυτού) 
 Δημιουργήσουν δυναμικά και αποστείλουν        
επισυναπτόμενα συνοδευτικά ή αποδεικτικά 
έγγραφα, όπως για παράδειγμα ένα Τιμολόγιο        
Παροχής Υπηρεσιών και τα έγγραφα που το             
τεκμηριώνουν 
 Βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών στους 
πελάτες ή συνεργάτες τους, παρέχοντας άμεση  και 
ασφαλή πρόσβαση μέσω web στα παραστατικά και τις 
συναλλαγές που τους αφορούν 
 ‘Προσωποποιήσουν’ τα εκδιδόμενα παραστατικά 
πριν  την αποστολή τους 
 Διευκολύνουν και επιταχύνουν τις διαδικασίες  
ελέγχου (φορολογικού, auditing, compliance) 
 Συνδυάσουν και συγκεντρώσουν σε ένα ενιαίο  
σύστημα όλα τα παραστατικά τα οποία εκδίδονται 
από διαφορετικά συστήματα 
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Το DocuClassTM FlexyDoc βασίζεται στο σύστημα διαχείρισης– 
επεξεργασίας εγγράφων και αυτοματοποίησης     διαδικασιών 
DocuClassTM. Το DocuClassTM χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις 
σε όλο τον κόσμο για να βελτιώσουν τις ροές εργασίας που 
στηρίζονται σε φυσικά ή ηλεκτρονικά έγγραφα αλλά και να 
μειώσουν το συνολικό κόστος διαχείρισης, επεξεργασίας και 
διάθεσής τους.  
 

Μπορείτε να αξιοποιήσετε το DocuClassTM FlexyDoc σαν υπηρεσία (Software as a Service)  ή να 
το εγκαταστήσετε στην εταιρία σας (on Premises). Η πρόσβαση γίνεται από οποιοδήποτε web 
client, tablet & smart phone (iPhone, iPad, Android, Blackberry, κά), ενώ ολοκληρώνεται  και   
συνεργάζεται με τις εφαρμογές και τον εξοπλισμό που ήδη χρησιμοποιείτε. 
 

Άμεσα οφέλη DocuClassTM FlexyDoc  
 Αυτόματη ψηφιοποίηση, ταξινόμηση και χαρακτηρισμός των παραστατικών. 
 Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου για άμεση εύρεση των παραστατικών με πολλαπλά 

κριτήρια αναζήτησης. 
 Αυτόματη διανομή ψηφιακών αντιγράφων. 
 Μείωση του κόστους εκτύπωσης, διανομής, επεξεργασίας και διατήρησης του αρχείου 

των παραστατικών. 
 Μηδενισμός κινδύνου απώλειας πρωτοτύπων παραστατικών. 
 Κατάργηση ή μεταφορά όλου ή μέρους του φυσικού αρχείου. 
 Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες – συνεργάτες αυτοματοποιώντας τη 

συλλογή  και αποστολή εγγράφων που τους αφορούν ή διευκολύνοντας την άμεση 
πρόσβαση σε αυτά. 

 Αυτόματη δημιουργία exceptions report χρησιμοποιώντας επιχειρηματικούς κανόνες, 
όπως για παράδειγμα τα υπογεγραμμένα αντίγραφα τα οποία δεν έχουν επιστρέψει 
στον αναμενόμενο χρόνο. 

 Επιτάχυνση και εξορθολογισμός των διαδικασιών και αύξηση της παραγωγικότητας. 

Last modified April  10th, 2012 


