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• To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass© παρέχει σε 
οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες τους 
που βασίζονται σε “documents”, βελτιώνοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτές συλλέγουν, 
επεξεργάζονται, διανέμουν, συντηρούν  και αναζητούν τα έγγραφα και τις σχετικές τους 
”πληροφορίες” 

 
– Αξιοποιώντας το DocuClass μπορείτε να υλοποιήσετε σύντομα και απλά ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα διαχείρισης, επεξεργασίας, αυτόματης ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, αναζήτησης 
και διανομής των παραστατικών που λαμβάνετε, εκδίδετε ή χρησιμοποιείτε εσωτερικά, 
καθώς και να εφαρμόσετε ροές εργασίας βασισμένες σε αυτά 

 

– Αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες διαχείρισης των παραστατικών... 

• μειώνετε σημαντικά όλα τα άμεσα και έμμεσα κόστη που σχετίζονται με αυτές  

• αυξάνετε την παραγωγικότητα  

• μηδενίζετε τα πιθανά σφάλματα και τις αιτίες καθυστερήσεων  

• ελέγχετε την πορεία των διαδιακασιών σε όποιο σημείο και αν βρίσκονται 

• ελαχιστοποιείτε τους κινδύνους (φορολογικούς, συμμόρφωσης και επιχειρησιακούς) 

 

 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών 
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Παραστατικά προμηθευτών μου... 

• Ο μεγάλος όγκος εισερχόμενων παραστατικών και η διαχείρισή τους δημιουργούν 
προβλήματα και καθυστερήσεις  στην υποδοχή, αρχειοθέτηση, ανάκτηση, κά 
 
• Οι προμηθευτές μου στέλνουν / παραδίδουν παραστατικά σε καταστήματα, 
υποκαταστήματα και δεν είμαι σίγουρος τι, πότε, πως και αν καταχωρήθηκε 
 
• Τα παραστατικά των προμηθευτών καθυστερούν να φτάσουν στο λογιστήριο - δεν έχω 
ακριβή και επικαιροποιημένη εικόνα των υποχρεώσεών μου 
 
• Θέλω να ελέγχω έγκαιρα τα παραστατικά των προμηθευτών μου και να επιβεβαιώνω 
ότι οι ποσότητες είναι αυτές που παραγγείλαμε ενώ οι χρεώσεις αυτές που 
συμφωνήσαμε 
 
• Το λογιστήριό μου δαπανά συνέχεια  χρόνο απαντώντας σε ερωτήματα προμηθευτών, 
συμφωνώντας υπόλοιπα, ψάχνοντας παραστατικά, ..... 
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Παραστατικά που εκδίδω ... 

• Θέλω να περιορίσω τα αντίγραφα που τυπώνω, μειώνοντας σημαντικά το κόστος εκτύπωσης 
των παραστατικών 
 
• Θέλω να δημιουργήσω αυτόματα ψηφιακό αρχείο για όλα τα παραστατικά που εκδίδω και να 
κερδίσω χρόνο αλλά και χώρο αρχειοθέτησης 
 
• Δεν μπορώ να επανεκτυπώσω εύκολα ένα παραστατικό όταν χρειαστεί 
 
• Θέλω να προστατεύσω όλο το αρχείο των παραστατικών μου από οποιαδήποτε φυσική 
καταστροφή ή απώλεια. 
 
• Παραδίδω αγαθά και το να έχω το αντίγραφο με την υπογραφή του πελάτη μου είναι σημαντικό 
για μένα 
 
• Έχω ιδιαίτερες συμφωνίες με κάποιους πελάτες και θέλω να τους ενημερώνω αυτόματα για τα  
παραστατικά που τους εκδίδω. 
 
• Χρησιμοποιώ φορητή τιμολόγηση και όταν οι πελάτες μου ζητούν αντίγραφα των παραστατικών  
τους δεν μπορώ να τους εξυπηρετήσω 
 
• Θέλω να εφαρμόσω ηλεκτρονική τιμολόγηση 
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Πως λειτουργεί το DocuClass ... 

Στο DocuClass συλλέγονται, ή δημιουργούνται  
έγγραφα οποιουδήποτε τύπου, τα οποία ταξινομούνται, χαρακτηρίζονται & αποθηκεύονται 

Εξουσιοδοτημένοι χρήστες 
αναζητούν και επεξεργάζονται 
έγγραφα χρησιμοποιώντας 
Desktop, WEB Browsers, Smart 
Phones & Tablets 

To DocuClass ολοκληρώνεται με τις εφαρμογές που ήδη χρησιμοποιείτε, παρέχοντάς 
σας ένα ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας και διαχείρισης … 

Κάθε φορά που ένα νέο έγγραφο 
δημιουργείται ή αλλάζει, 
ενεργοποιείται το ενσωματωμένο 
Workflow Engine, δίνοντας σας την 
δυνατότητα να υλοποιήσετε ροές 
εργασίας, διανομής, ειδοποίησης, 
υπενθύμισης, έγκρισης, κ.ά 

Τα έγγραφα που συλλέγονται, 
δημιουργούνται ή 
μεταβάλλονται μπορούν να 
διανεμηθούν αυτόματα σε 
προκαθορισμένους 
παραλήπτες, μαζικά ή να 
δημοσιευθούν 
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• ‘Ολα τα παραστατικά είναι έντυπα ή ηλεκτρονικά έγγραφα και δεδομένα. Το 
DocuClass μπορεί να διαχειρισθεί κάθε είδος παραστατικού ... 

 

– Φορολογικού που εκδίδετε ή λαμβάνετε 

 

– Επιχειρησιακού που λαμβάνετε (π.χ. παραγγελία πελάτη), χρησιμοποιείτε 
εσωτερικά (π.χ. packing list) ή αποστέλλετε σε συνεργάτες σας (π.χ. purchase order) 

 

• Η σπονδυλωτή του δομή σας επιτρέπει να επιλέξετε μόνο τα υποσυστήματα και 
τις άδειες χρήσης που απαιτούνται για την διαχείριση επιλεγμένων 
παραστατικών και διαδικασιών. Αργότερα – αν το θελήσετε – μπορείτε να το 
επεκτείνετε με την προσθήκη επιπλέον αδειών χρήσης ή υποσυστημάτων 

Διαχείριση όλων ή επιλεγμένων Παραστατικών 
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Εισερχόμενα & Εκδιδόμενα Φορολογικά Παραστατικά 

Τα κεντρικά μου γραφεία 

Τα υποκαταστήματά μου 

Τα καταστήματά μου 

Οι παραδόσεις μου 

Οι αποθήκες μου 

Οι παραλαβές μου 

Προμηθευτές &  
Συνεργάτες μου 

Παραστατικά  
που λαμβάνω 

Παραστατικά  
που εκδίδω 

Πελάτες μου 

Υπογεγραμμένα 
αντίγραφα 

Τιμολόγηση  
επ’αυτοκινήτου 

Τιμολόγια Πώλησης 
Δελτία Αποστολής 
Πιστωτικά 
... 

Τιμολόγια Πώλησης 
Δελτία Αποστολής 
Πιστωτικά 
... 
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Επιχειρησιακά (μη φορολογικά) Παραστατικά 

PO Order 

ΔΕΛΤΙΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Picking Lists 

Packing Lists 

… 

Εκτός από τα φορολογικά παραστατικά που εκδίδετε ή λαμβάνετε, υπάρχει μια σειρά 
παραστατικών τα οποία δεν έχουν φορολογική αξία, αλλά τα χρησιμοποιείτε για τις συναλλαγές 
σας με πελάτες/προμηθευτές/συνεργάτες, αλλά και για την καλύτερη διαχείριση και τεκμηρίωση 
των εσωτερικών σας διαδικασιών 
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Εισερχόμενα Φορολογικά Παραστατικά 

• Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου για άμεση εύρεση των παραστατικών  προμηθευτών με 
πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης. 

• Εξασφάλιση ότι όλα τα εισερχόμενα παραστατικά επεξεργάζονται βάσει των καθορισμένων 
διαδικασιών, ανεξάρτητα του σημείου στο οποίο παραλαμβάνονται - Μηδενισμός της 
πιθανότητας για “χαμένα” παραστατικά 

• ‘Αμεσος έλεγχος ορθότητας των καταχωρήσεων παραστατικών τα οποία παραλαμβάνονται σε 
διαφορετικά σημεία 

• Άμεσες απαντήσεις στα αιτήματα προμηθευτών/συνεργατών για την κατάσταση στην οποία 
βρίσκονται τα παραστατικά τους 

• Άμεση ενημέρωση του λογιστηρίου για υποχρεώσεις – επαλήθευση ποσοτήτων και αξιών βάσει 
συμφωνίας ή παραγγελίας 

• Μηδενισμός κινδύνου απώλειας ή λάθους αρχειοθέτησης παραστατικών. 

• Ασφαλής αποθήκευση και διασφάλιση του περιεχομένου των εγγράφων. 

Οφέλη 
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Εκδιδόμενα Φορολογικά Παραστατικά 

• Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου για άμεση εύρεση των παραστατικών με πολλαπλά κριτήρια 
αναζήτησης. 

• Αυτόματη ψηφιοποίηση, ταξινόμηση και χαρακτηρισμός των παραστατικών. 

• Μείωση του κόστους εκτύπωσης, διανομής , επεξεργασίας, διατήρησης και αποθήκευσης του 
αρχείου των παραστατικών. Κατάργηση φυσικών αντιγράφων, δυνατότητα επανεκτυπώσεων 

• Μηδενισμός κινδύνου απώλειας ή λάθους αρχειοθέτησης παραστατικών. 

• Αποδοτικότερη και ευέλικτη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αρχειοθετημένα έγγραφα 

• 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 τους σε αυτά. 

• Ασφαλής αποθήκευση και διασφάλιση του περιεχομένου των εγγράφων. 

Οφέλη 
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Υπογεγραμμένα Αντίγραφα Παραστατικών 

• Αυτόματη ψηφιοποίηση υπογεγραμμένων παραστατικών, ταξινόμηση και χαρακτηρισμός. 

• Δημιουργία ασφαλούς ηλεκτρονικού αρχείου υπογεγραμμένων παραστατικών για άμεση 
ανεύρεση τους  με  πολλαπλά  κριτήρια  αναζήτησης. 

• Μηδενισμός κινδύνου απώλειας των παραστατικών ή λανθασμένης  επαναρχειοθέτησης. 

• Παρακολούθηση της διαδικασίας επιστροφής των υπογεγραμμένων αντιγράφων και άμεση γνώση 
για το ποια παραμένουν σε εκκρεμότητα, ώστε να αναζητηθούν έγκαιρα 

• Τεκμηριωμένες  και  άμεσες  απαντήσεις  σε  περιπτώσεις  διαφωνίας  με  τον  πελάτη. 

• Βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών με άμεση και ασφαλή πρόσβαση μέσω web portal στα 
παραστατικά που τους  αφορούν. 

• Μείωση του κόστους εκτύπωσης, διανομής και επεξεργασίας. 

Οφέλη 



© 2012 CIMA Software 
No part of this presentation may be reproduced, or 

distributed without prior written permission 
Διαχείριση Παραστατικών 

Εκδοση 1.00 

Οι δυνατότητες σχηματικά ... 

Distribute 

Find  & Process 

Publish 

Workflow 
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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Η Εταιρεία 

• H CIMA Software είναι εταιρεία τεχνολογίας που αναπτύσει και υποστηρίζει 
εξειδικευμένο λογισμικό για την  διαχείριση εγγράφων, ψηφιακού περιεχομένου και 
αυτοματοποίηση / βελτιστοποίηση ροών εργασίας. 

• Ιδρύθηκε το 2003 στο Pittsburg της Pennsylvania, US – όπου βρίσκονται και τα κεντρικά 
γραφεία 

•  Διατηρεί γραφεία στην Λατινική Αμερική (Λίμα, Περού), Ευρώπη (Αθήνα) καθώς και 
δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών σε όλο τον κόσμο 

• Το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελείται από μια ομάδα υψηλά εκπαιδευμένων, 
έμπειρων και πιστοποιημένων συμβούλων και μηχανικών πληροφοριακών συστημάτων. 

• Είναι στρατηγικός συνεργάτης της Ricoh Corporation (platinum partner) &  KODAK US 

• Αποτελεί μέλος της AIIM 

• Eίναι περήφανη για το ποσοστό επιτυχίας 100% στα έργα που αναλαμβάνει 

Association for Information  

and Image Management 
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Οι στόχοι μας 

• Η δημιουργία προσιτών λύσεων υψηλής λειτουργικότητας για την διαχείριση & 
επεξεργασία εγγράφων, περιεχομένου και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών που 
στηρίζονται σε αυτά. Οι εφαρμογές μας αναπτύσσονται με έμφαση στην εύκολη 
υλοποίηση τους, αλλά και στη φιλικότητα προς τον τελικό χρήστη - στοχεύοντας σε 
χαμηλό Total Cost of Ownership (TCO) 

 

• Να μετατρέπουμε τα “δεδομένα” των πελατών μας σε ουσιαστικές “πληροφορίες” για 
αυτούς, συνεργαζόμενοι στενά μαζί τους ώστε να καταστήσουμε εφικτή ή να 
βελτιώσουμε την πρόσβαση τους σε όλα τα δεδομένα οποιασδήποτε μορφής 
(ηλεκτρονικά έγγραφα, έντυπα, film, fax, blueprints, κλπ) και την αξιοποίηση αυτών 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟYΜΕ 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ... 

+30 210 201 3293 

www.DocuClass.com 

www.Cima-Software.com 

Sales.Europe@DocuClass.com 

http://www.docuclass.com/
http://www.cima-software.com/
http://www.cima-software.com/
http://www.cima-software.com/
mailto:Sales.Europe@DocuClass.com

