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ΠΛΗΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ

Το StepOne είναι

λογισμικό διαχείρισης

επιχειρήσεων και έκδοσης παραστατικών σύμφωνα με
τις νέες διατάξεις που ορίζει η ΑΑΔΕ για την έκδοση
ηλεκτρονικών τιμολογίων. Σχεδιασμένο με σύγχρονα
εργαλεία ανάπτυξης, που βοηθούν τον επαγγελματία
παρέχοντας του πληροφόρηση, καταργώντας
παράλληλα τις χειρόγραφες εργασίες.

Είναι ένα προϊόν που αναπτύχθηκε με γνώση στον
τομέα των εμπορικών προγραμμάτων, καλύπτοντας τις
ανάγκες της επιχείρησης χωρίς περιττές διαδικασίες και
πολύπλοκους χειρισμούς .Το StepOne είναι η ιδανική
λύση για μικρές εμπορικές επιχειρήσεις.

Είναι πολύ εύκολο και απλό στην χρήση, ταχύτατο
 Εύκολη εκμάθηση της χρήσης του.
 Χωρίς περιττές λειτουργίες.
 Χαμηλές απαιτήσεις σε εξοπλισμό.

στις λειτουργίες του (υποστηρίζει αποθήκες μεγάλου
μεγέθους) και δεν απαιτεί από τον χρήστη να έχει
εξειδικευμένες γνώσεις χειρισμού Ηλεκτρονικών

 Σύνδεση με όλους τους

Υπολογιστών.

φορολογικούς μηχανισμούς.
Σύμφωνα με την Οδηγία 2014/55/ΕΕ την 18η Απριλίου 2019,
καταργούνται τα χειρόγραφα τιμολόγια για όσες επιχειρήσεις
τιμολογούν το Δημόσιο και το μόνο αποδεκτό παραστατικό είναι το
Ηλεκτρονικό Τιμόλογιο.
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ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
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ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Καταχώρηση στοιχείων των πελατών και των προμηθευτών της επιχείρησης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Καταγραφή των στοιχείων των ειδών και των παροχών που εμπορεύεται η επιχείρηση,
ορισμός τιμοκαταλόγων πώλησης (υπερχονδρική, χονδρική, λιανική) είτε με ποσοστά
επί της τιμής αγοράς είτε με σταθερή νομισματική αξία. Μαζική διαμόρφωση των τιμών,
κατηγοριοποίηση της αποθήκης και εμφάνιση ανά είδος των πωλήσεων και των
αγορών του.

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Έκδοση παραστατικών πωλήσεων και αποστολή αυτών ηλεκτρονικά με email, είτε,
και εκτυπωσή τους είτε σε προτυπωμένο έντυπο, είτε σε λευκή Α4 σελίδα.
Καταχώρηση των αγορών από προμηθευτές και των εξόδων της επιχείρησης καθώς
και καταχώρηση των χειρόγραφων τιμολογίων.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
Αναφορές πωλήσεων, υπόλοιπα πελατών, υπόλοιπα προμηθευτών,
εισπράξεις - πληρωμές, αξιόγραφα, καρτέλες πελατών - προμηθευτών κλπ.

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
Γρήγορη τιμολόγηση και με χρήση οθόνης αφής είτε σε είδη που κινούνται περισσότερο,
είτε με αναζήτηση στην αποθήκη, είτε με χρήση barcode scanner ακόμα και σε
ζυγιζόμενα με αναγνώριση του είδους, της ζυγιζόμενης ποσότητας και της τιμής
πώλησης.

ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ - ΔΙΚΤΥΟ
Διαχείριση πολλαπλών οικονομικών χρήσεων και δυνατότητα χειρισμού της
εφαρμογής από πολλούς χρήστες μέσω δικτύου.

Σφραγίδα Εξουσιοδοτημένου Μεταπωλητή
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