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Tο Epsilon
Smart σας
συνδέει με την
ΑΑΔΕ χωρίς
εγκαταστάσεις,
εύκολα και
γρήγορα, χωρίς
περίπλοκες
διαδικασίες

Είσαι δικηγόρος, γιατρός, αρχιτέκτονας, μεταφορέας ή
επαγγελματίας στο χώρο της Φιλοξενίας και του Τουρισμού;
Το Epsilon Smart του Ομίλου Epsilon Net, web λύση
τιμολόγησης και εμπορικής παρακολούθησης, είναι το
απόλυτο εργαλείο για σένα, ώστε να συνδεθείς με την ΑΑΔΕ
εύκολα και γρήγορα, χωρίς περίπλοκες διαδικασίες. H λύση
εγγυάται premium προστασία, αυτόματα updates εκδόσεων,
χωρίς να απαιτούνται επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επιπλέον
κόστη αναβαθμίσεων για backup των δεδομένων σου.
Η εφαρμογή Epsilon Smart έχει ήδη ξεπεράσει τις 18.000
συνδρομές βοηθώντας τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους
επαγγελματίες να υιοθετήσουν άμεσα προηγμένες ψηφιακές
πρακτικές σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, από
την οργάνωση των καθημερινών τους εργασιών, την εύκολη
εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Ηλεκτρονικών Βιβλίων
και την online διασύνδεση με τον λογιστή τους. Παράλληλα,
η εφαρμογή επιτρέπει την έκδοση πιστοποιημένων
ηλεκτρονικών τιμολογίων αλλά και την ηλεκτρονική
έκδοση αποδείξεων λιανικής, χωρίς την απαραίτητη χρήση
ταμειακών και φορολογικών μηχανισμών, προωθώντας τες
αυτόματα στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.
Με έμφαση στην ευκολία χρήσης και την απομακρυσμένη
πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή, το Epsilon Smart
είναι διαθέσιμο για όλες τις Android & iOS συσκευές
λειτουργώντας σε PC, laptop, tablet και Smartphone, ενώ
συνδέεται online με τις λογιστικές εφαρμογές της Εpsilon
Net (Εxtra - Ηyper), της Data Communication (Academia

Financials) και της Epsilon SingularLogic (Accountant).
To ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ωστόσο, είναι ότι
ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των περισσότερων
επαγγελματικών κλάδων.
Έως σήμερα, ο Όμιλος Epsilon Net εξυπηρετεί πολλές
ειδικότητες με εξειδικευμένες λειτουργίες προσβλέποντας
στην ανάπτυξη λύσεων για την κάλυψη όλων των κάθετων
αγορών, πανελλαδικά. Ενδεικτικά, οι λύσεις του Ομίλου
για τις κάθετες αγορές απευθύνονται σε Δικηγόρους,
Συμβολαιογράφους, Δικαστικούς Επιμελητές (Διαχείριση
παρακρατήσεων & γραμματίων προείσπραξης), σε
Γιατρούς και όλους τους επαγγελματίες στον κλάδο της
Υγείας (Ιστορικό ασθενή), σε Αρχιτέκτονες, Τοπογράφους,
Μηχανικούς οποιουδήποτε τομέα (Διαχείριση έργων), σε
καταλύματα και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
κλάδο της Φιλοξενίας (Πλάνο δωματίων & Φόρος διαμονής),
καθώς και Μεταφορείς, Μικρές Μεταφορικές Εταιρείες και
Μικρές Εταιρείες Μετακομίσεων.
Επισκεφτείτε το site του Epsilon Smart.

