Στρατηγική

Επιλογή

Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις
αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο εργασίας που έχει να
διεκπεραιώσει το σύγχρονο λογιστικό γραφείο.
Ο αυξημένος όγκος εργασιών καθιστά αναγκαία την ύπαρξη ενός πληροφοριακού συστήματος προσαρμοσμένου
απόλυτα στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου λογιστικού γραφείου. Το σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα του λογιστικού
γραφείου, οφείλει να βασίζεται όχι μόνο στην εμπειρία προηγούμενης πρακτικής αλλά και σε συγκεκριμένες
απαιτήσεις και στόχους.
Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ ανταποκρίνεται με πληρότητα στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων
του λογιστικού γραφείου από μία και μόνη εφαρμογή. Επεξεργάζεται αξιόπιστα απεριόριστο όγκο δεδομένων και
πληροφοριών, ανεξάρτητα από την πηγή τους, ενώ παράλληλα καλύπτει άμεσα και αποτελεσματικά την ανάγκη
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων και λογιστικού γραφείου.
Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελεί ένα δυνατό μηχανισμό πληροφόρησης σε κάθε επίπεδο και βοηθά στη παροχή
έγκυρων συμβουλών προς τους πελάτες του λογιστικού γραφείου. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις
ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:
• Γενική Λογιστική
• Έσοδα - Έξοδα
• Διαχείριση Παγίων
• Μισθοδοσία - Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
• Διαχείριση Φορολογικών Εντύπων
• Διαχείριση Λογιστικού Γραφείου
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Ασφάλεια

& Τεχνολογία

Διαχείριση Δεδομένων & Ασφάλεια
Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ είναι πολυεταιρική, διαχειρίζεται μεγάλο όγκο δεδομένων και υποστηρίζει την ταυτόχρονη λειτουργία
απεριόριστου αριθμού χρηστών. Παράλληλα, διαθέτει ένα ισχυρό σύστημα ασφάλειας για απόλυτο έλεγχο πρόσβασης σε
αρχεία δεδομένων, λειτουργικές εργασίες, βοηθητικές εφαρμογές και εκτυπώσεις.

• Διαχείριση απεριόριστου όγκου δεδομένων, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης
• Παραμετροποίηση επιθυμητού μοντέλου πρόσβασης σε δεδομένα και διαδικασίες
• Διαχείριση απεριόριστου αριθμού εταιριών
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Τεχνολογία Αιχμής & Συνεργασία

Βασισμένη στην προηγμένη τεχνολογία ROADS, η Λογιστική Σουίτα ΙΙ είναι ένα σύστημα ανοικτής
αρχιτεκτονικής που αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες των σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) ενώ
λειτουργεί στις δημοφιλέστερες πλατφόρμες.
Ενσωματώνει τις τελευταίες καινοτομίες στην τεχνολογία ανάπτυξης λογισμικού και αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες μεθόδους
σχεδιασμού, ανάλυσης και οργάνωσης των λειτουργιών, των δυνατοτήτων και των διαδικασιών ενός ανοικτού
πληροφοριακού συστήματος.
Χάρη στην ομαλή λειτουργία των εφαρμογών, του λειτουργικού συστήματος και του δικτύου,
η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αξιοποιεί όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις στα μέσα άντλησης, μεταφοράς
και ανταλλαγής πληροφοριών, καλύπτοντας ολοκληρωμένα την επικοινωνία του λογιστικού
γραφείου με τους πελάτες του. Παράλληλα, διαθέτει ενσωματωμένες δυνατότητες για
απευθείας σύνδεση με εφαρμογές του MS Office.

• Ανοικτή αρχιτεκτονική Client / Server, Multi tier
• Windows 2003, 2008, 2012, XP, Vista, 7, 8
• Graphical user interface (G.U.I.)
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Ταχύτητα

& Ευελιξία

Περιβάλλον Εργασίας
Το εξαιρετικά εργονομικό, φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας της Λογιστικής Σουίτας ΙΙ, προδιαθέτει θετικά το
χρήστη και διευκολύνει ουσιαστικά τόσο τη διαδικασία εκπαίδευσης όσο και τη λειτουργία των εφαρμογών.
Τη βάση για ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας, αποτελεί η πρωτοποριακή δομή της επιφάνειας εργασίας και των
menu, η ενσωμάτωση πολλαπλών menu, ορισμένων από το χρήστη, καθώς και οι δενδροειδείς δομές οργάνωσης των
υποσυστημάτων (Tree Structures).
Το περιβάλλον εργασίας της Λογιστικής Σουίτας ΙΙ, καθώς και ο πρωτοποριακά σχεδιασμένος μηχανισμός επικοινωνίας
εφαρμογής - χρήστη που διαθέτει, συντελούν σημαντικά στην ταχεία εξοικείωση των χρηστών και τη βελτίωση της
αποδοτικότητάς τους, τόσο κατά τη διάρκεια των καθημερινών λειτουργιών όσο και κατά την αναζήτηση των πληροφοριών.
Παράλληλα, ένα έξυπνο σύστημα εργαλείων καθοδήγησης (Wizards) επιτρέπει την εκτέλεση σύνθετων εργασιών ακόμη και
από μη εξοικειωμένους με την εφαρμογή χρήστες.

Ευελιξία
Η χρήση τυποποιημένων μοντέλων βέλτιστων πρακτικών παραμετροποίησης (Best Practices Models), σε συνδυασμό με τη
φιλική μέθοδο εγκατάστασης (Predefined Setup Wizards), επιτρέπουν την προσαρμογή της εφαρμογής στις ιδιαιτερότητες του
εκάστοτε λογιστικού γραφείου.
• Πρωτοποριακό περιβάλλον εργασίας
• Ευχρηστία και ομοιογένεια
• Εργονομικός σχεδιασμός οθoνών
• Έξυπνα εργαλεία καθοδήγησης
6

• Live επικοινωνία εφαρμογής - χρήστη
• Browser με απεριόριστες δυνατότητες
• Δυνατότητα διαφορετικών menu ανά χρήστη
• Best practices models

Δυναμικός Σχεδιασμός

& Αξιοπιστία

Λειτουργικότητα
Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ προσομοιώνει πλήρως τις ιδιαίτερες,
οργανωτικές και λειτουργικές απαιτήσεις του λογιστικού
γραφείου χάρη στην ανοικτή αρχιτεκτονική και στις
εξαιρετικές δυνατότητες παραμετροποίησής της.
Οι ενότητες της Λογιστικής Σουίτας ΙΙ, με δυνατότητες
συνεχούς εξέλιξης, μπορούν να καλύπτουν ευέλικτα,
λειτουργικά και αξιόπιστα τόσο τις ισχύουσες όσο και τις
μελλοντικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Συνεχής Υποστήριξη & Βοήθεια
Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ συνοδεύεται από μία σειρά ποιοτικών υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχει το εξειδικευμένο
ανθρώπινο δυναμικό της Altec Software, αποτελεσματικά και αξιόπιστα.
Επίσης, μέσω της δυνατότητας σύνδεσης με το διαδίκτυο (Internet) παρέχει μία σειρά πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως,
e-Services, Live Update, Κωδικός Ανανέωσης κ.λ.π.

• Προσαρμογή στις εκάστοτε απαιτήσεις
• Συνεχής εξέλιξη
• Εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών (ISO 9001)
• Πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό
• e-Services
• Live update
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Υποσυστήματα

Γενική Λογιστική
• Πλήρως ανεπτυγμένα λογιστικά σχέδια (Ε.Γ.Λ.Σ. & Ε.Λ.Π.)
• Οικονομική εικόνα λογαριασμού
• Πρότυπα άρθρα για εύκολη και γρήγορη καταχώρηση
• Παραμετρικά ελεγχόμενη επαναληπτική καταχώρηση
• Αυτόματη δημιουργία άρθρων από τα υποσυστήματα των Παγίων και της Μισθοδοσίας
• Παραγωγή και αποστολή στο TAXIS των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τήρηση ιστορικού
• Πλήρης σειρά λογιστικών και στατιστικών εκτυπώσεων
• Δυνατότητα ενημέρωσης του υποσυστήματος Φορολογίας Εισοδήματος (Ε3)
• Ενσωματωμένες εργασίες δήλωσης παρακρατηθέντων φόρων (Ε20, Ε21)
καθώς και φορολογικής αναμόρφωσης
• Διαχείριση καταστάσεων Intrastat & Vies με αποστολή στο TAXIS
• Πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγή όλων των υποχρεωτικών καταστάσεων των
Ε.Λ.Π. (Ισολογισμός, αποτέλεσμα χρήσης, κτλ)
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Έσοδα - Έξοδα
• Πλήρως ανεπτυγμένο λογιστικό σχέδιο (αριθμητικό ή αλφαριθμητικό)
• Οικονομική εικόνα λογαριασμού
• Πρότυπα άρθρα για εύκολη και γρήγορη καταχώρηση
• Παραμετρικά ελεγχόμενη επαναληπτική καταχώρηση
• Αυτόματη ενημέρωση από τα υποσυστήματα των Παγίων και της Μισθοδοσίας
• Πλήρης διαχείριση απογραφής ειδών
• Παραγωγή και αποστολή στο TAXIS των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και των καταστάσεων Intrastat & Vies
• Εκτυπώσεις περαίωσης
• Παραμετρική σχεδίαση των στηλών εκτύπωσης του βιβλίου εσόδων εξόδων
• Πλήρης σειρά λογιστικών και στατιστικών εκτυπώσεων
• Δυνατότητα ενημέρωσης του υποσυστήματος Φορολογίας Εισοδήματος (Ε3)
• Πλήρης παρακολούθηση εταιρειών με υποκαταστήματα
• Διασύνδεση με τα υπόλοιπα υποσυστήματα
• Παραγωγή και αποστολή στο TAXIS των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τήρηση ιστορικού
• Πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγή όλων των υποχρεωτικών καταστάσεων των Ε.Λ.Π. (Ισολογισμός,
αποτέλεσμα χρήσης, κτλ)
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Υποσυστήματα

Μισθοδοσία - Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
• Παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού εργαζομένων και μισθολογικών περιόδων
• Παρακολούθηση εργαζομένων με τεκμαρτό ημερομίσθιο καθώς και ωρομισθίων και οικοδομοτεχνικών έργων
• Εύκολη διαδικασία ενεργοποίησης - απενεργοποίησης επιδομάτων, ταμείων, μισθολογικών στοιχείων, κ.λ.π.
• Αυτόματος υπολογισμός αναδρομικών για οποιαδήποτε αποδοχή ή ταμείο
• Πλήρης σειρά λογιστικών και στατιστικών εκτυπώσεων
• Ενημέρωση τραπεζών μέσω αρχείου
• Δημιουργία και αποστολή της μηχανογραφημένης ΑΠΔ στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ
• Πλήρης διαχείριση ΦΜΥ και αποστολή αρχείου στην ιστοσελίδα του TAXIS
• Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας με αυτόματη ενημέρωσή τους μέσω internet
• Εργασίες ελέγχου των Συλλογικών Συμβάσεων εργασίας ανά εργαζόμενο για τον ορθό υπολογισμό της μισθοδοσίας
• Αυτοματοποιημένες διαδικασίες σύνθετων εργασιών (αποχώρηση εργαζομένου, εκκαθάριση αδείας, κ.λ.π.)
• Εργασία υπολογισμού μεικτών αποδοχών από καθαρές
• Δυνατότητα πρόβλεψης μισθοδοσίας
• Διασύνδεση με τα υπόλοιπα υποσυστήματα
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Πάγια
• Αναλυτική τήρηση παγίων με ολοκληρωμένο ιστορικό κινήσεων
• Δυνατότητα παρακολούθησης παγίων εκμετάλλευσης
• Πλήρης παρακολούθηση στοιχείων ασφάλισης κάθε παγίου
• Παρακολούθηση πολλαπλών συντελεστών αποσβέσεων
• Αυτοματοποιημένες εργασίες υπολογισμού και ακύρωσης αποσβέσεων
• Δυνατότητα παρακολούθησης προσθηκών, βελτιώσεων, αναπροσαρμογών
• Πλήρης παρακολούθηση επιχορηγήσεων παγίων μέσω αναπτυξιακών νόμων
• Πλήρης σειρά λογιστικών και στατιστικών εκτυπώσεων
• Ενημέρωση Λογιστικής και Εσόδων - Εξόδων από κινήσεις (αγορές, πωλήσεις, αποσβέσεις)
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Υποσυστήματα

Διαχείριση φορολογικών εντύπων
• Πλήρης παρακολούθηση φορολογουμένων
• Διαχείριση όλων των απαραίτητων εντύπων φορολογίας
• On Line υπολογισμός εκκαθαριστικού τη στιγμή καταχώρισης
• Ενημέρωση του εντύπου Ε1 από άλλα έντυπα (Ε2, Ε3)
• Αποστολή όλων των εντύπων TAXISNET
• Αυτόματος υπολογισμός περαίωσης
• Γραφικές εκτυπώσεις εκκαθαριστικού σημειώματος, απογραφικού δελτίου και ανάλυση οφειλής
περαίωσης
• Ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου για αποφυγή λαθών
• Γραφική απεικόνιση των εντύπων στην οθόνη
• Δυνατότητα μεταφοράς στοιχείων από έντυπα προηγούμενης χρήσης
• Διασύνδεση με τα υπόλοιπα υποσυστήματα
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Διαχείριση Λογιστικού γραφείου
• Πλήρης παρακολούθηση πελατών & προμηθευτών
του γραφείου
• Ανάκτηση στοιχείων ΑΦΜ από τη Γ.Γ.Π.Σ. αλλά και
τη ‘‘Φορολογική και Τελωνειακή Ομοσπονδία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Δυνατότητα έκδοσης των παραστατικών παροχής
υπηρεσιών του γραφείου
• Πλήρης συμβατότητα με τη χρήση της υπηρεσίας «RSS»
• Διαχείριση υπενθυμίσεων και εκκρεμοτήτων
• Μαζική εκτέλεση εργασιών για πολλαπλό αριθμό εταιριών
• Μαζική εκτύπωση εντύπων για πολλαπλό αριθμό εταιριών
• Διαδικασίες backup και restore με απλά βήματα μέσω wizard
• Δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων από και προς τους πελάτες του
γραφείου
• Αυτόματες υπενθυμίσεις για εκκρεμότητες
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