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ARCHIVE & CONNECT 

Το Archive & Connect είναι η πλέον αυτοματοποιημένη, 

οργανωμένη και πρωτοποριακή λύση για την ηλεκτρο-

νική τιμολόγηση και αρχειοθέτηση των παραστατικών 

και αντιγράφων τους που εκδίδει μια επιχείρηση.

Το Archive & Connect ως λύση συμβατή με την  

Ελληνική νομοθεσία, εφαρμόζεται από πληθώρα 

εταιρειών ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης,  

και μεγέθους καθώς αυτοματοποιεί και βελτιστοποιεί 

τις εσωτερικές διαδικασίες τιμολόγησης και αρχειοθέ-

τησης.

Εάν για την επιχείρησή σας, ηλεκτρονική αρχειοθέτη-

ση δεν είναι απλώς μια απλή αποθήκευση σε έναν Η/Υ 

και αναζητείτε ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την 

οργάνωση των λογιστικών σας παραστατικών, τότε το 

Archive & Connect θα σας δώσει τη λύση!

Επιπλέον καταργείστε την εκτύπωση των παραστα-

τικών σας και ανταλλάξτε τα ηλεκτρονικά με πλήρως 

σύννομο και διαφανή τρόπο.
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 Archive & Connect
100% αΥτΟΜατΟπΟιΗΜΕνΗ ΗΛΕκτρΟνικΗ αρΧΕιΟΘΕτΗΣΗ παραΣτατικών 

Επιθυμείτε μία λύση που θα σας εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο και 

κόστος από την αρχειοθέτηση των λογιστικών παραστατικών σας;  

αρΧΕιΟΘΕτΗΣτΕ ΗΛΕκτρΟνικα & αΥτΟΜατα

\\ ΟΛα τα παραΣτατικα πΟΥ ΕκδιδΕτΕ (τιμολόγια, δελτία 

διακίνησης, αποδείξεις ) χωρίς αλλαγή στην καθημερινή 

λειτουργία της επιχείρησης σας

\\ ΟπΟιΟδΗπΟτΕ ΕπιΣΥναπτΟΜΕνΟ ΕγγραφΟ μαζί με τα 

λογιστικά παραστατικά (αναλυτικές χρεώσεις, παραγγελίες, 

σχετικά παραστατικά κτλ)

\\ ΟΛα τα απαραιτΗτα φΟρΟΛΟγικα ΣτΟιΧΕια (δυνατότητα 

χρήσης φορολογικού μηχανισμού ή ψηφιακών υπογραφών)

\\ ΟΛα τα ΗΛΕκτρΟνικα παραΣτατικα πΟΥ ΛαΜβανΕτΕ 

Επιπλέον μέσω της υπηρεσίας Paperless Connect έχετε 
τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής - παραλαβής 
των παραστατικών σας. 
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 Archive & Connect
πρώτΟπΟριακΗ ΥπΗρΕΣια για τΗν ΗΛΕκτρΟνικΗ απΟΣτΟΛΗ/παραΛαβΗ τιΜΟΛΟγιών 

Για εσάς που επιθυμείτε η ηλεκτρονική αποστολή τιμολογίων να 

σας εξοικονομεί πραγματικό κόστος και χρόνο από τη διαδικασία της 

τιμολόγησης, μέσα από μια αυτοματοποιημένη, ασφαλή και αξιόπιστη 

εφαρμογή, το Archive & Connect σας δίνει τη λύση.

Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση σας παρέχει μια οργανωμένη και 
ολοκληρωμένη επικοινωνία ανταλλαγής παραστατικών με τους 

συνεργάτες σας και ειδικότερα:

\\ αΥτΟΜατΗ απΟΣτΟΛΗ τών παραΣτατικών στους πελάτες σας 

με ασφαλή και εγγυημένη παράδοση, άμεσα και γρήγορα

\\ δΥνατΟτΗτα ΕπιΛΟγΗΣ τΥπών παραΣτατικών που 

ανταλλάσσετε ηλεκτρονικά με τους πελάτες σας

\\ απΟΣτΟΛΗ και παραΛαβΗ  ΣΥνΗΜΜΕνών Εγγραφών 

\\ ΕπιΛΟγΗ ανταΛΛαγΗΣ παραΣτατικών μεμονωμένα  

ή στο σύνολο των πελατών ή των προμηθευτών.

\\ πΟΛΛαπΛα ΣΗΜΕια παραδΟΣΗΣ ανα πΕΛατΗ (πελάτης  

με ένα ΑΦΜ και πολλαπλά σημεία παράδοσης-υποκαταστήματα).

\\ απΟδΕικτικΟ παραΛαβΗΣ για καΘΕ παραΣτατικΟ με ακριβή 

στοιχεία (ημερομηνία, ώρα) την ώρα που πραγματοποιείται 
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 Οφέλη
τι κΕρδιζΕτΕ απΟ τΗν ΗΛΕκτρΟνικΗ αρΧΕιΟΘΕτΗΣΗ 

Εξοικονόμηση 1€-3€ ανά παραστατικό1, από την 1η ημέρα 

εφαρμογής της, από:

\\ Τη μΕίωση κΟσΤΟυσ εκτύπωσης (χαρτί, μελάνι, αναλώσιμα 

κτλ)

\\ Τη μΕίωση χρΟνΟυ διαχείρισης και ανάκτησης των 

παραστατικών

\\ ΤΟ φυσίκΟ χωρΟ αρχειοθέτησης (κλασέρ, ντουλάπες, 

αποθήκες κτλ) 

 

ΕπιπλΕον: 

\\ ΔίαχΕίρίσΤΕίΤΕ πληρωσ Την ΕκΤυπωση Των 

παρασΤαΤίκων σασ, επιλέγοντας εσείς ποια παραστατικά  

θα εκτυπώσετε βάσει τύπου αντιγράφου και τύπου 

παραστατικού

\\ ΕυκΟλη ΕυρΕση ΤΟυ φυσίκΟυ αρχΕίΟυ υπογεγραμμένων 

αντιγράφων δελτίων αποστολής/επιστροφής

\\ κΕρΔίσΤΕ χρΟνΟ απΟ Την αναζηΤηση Των 

παρασΤαΤίκων δίνοντας εύκολη πρόσβαση στους χρήστες  

της επιχείρησης που επιθυμείτε.

\\ ΔυναΤΟΤηΤα Εξαγωγησ σΤΟίχΕίων πληρΟφΟρίων  

από το PDF για αποστολή προς τους πελάτες σας

1 σε σχέση 
με τη φυσική 
αρχειοθέτηση 
και με βάση την 
εμπειρία μας σε 
πάνω από 100 
εγκαταστάσεις 
μικρών και 
μεγάλων 
επιχειρήσεων

2 Βάσει του 
μέσου όρου 
των πελατών 
μας που τη 
χρησιμοποιούν

ΚΑι ολΑ ΑΥΤΑ

με επιστροφή της επένδυσης σε τρείς (3) μήνες2 έχοντας 

μεγαλύτερη ασφάλεια από την χρήση του ηλεκτρονικού μέσου 

αποθήκευσης και προωθώντας παράλληλα την οικολογική πολιτική 

της εταιρείας σας
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 Οφέλη
τι κΕρδιζΕτΕ απΟ τΗν ΗΛΕκτρΟνικΗ τιΜΟΛΟγΗΣΗ 

\\ σημανΤίκη μΕίωση κΟσΤΟυσ από 4€ έως 7€ ανά χάρτινο 

τιμολόγιο1 σε λιγότερο από 1€ στο ηλεκτρονικό, μέσω:

 ` Κατάργησης αναλωσίμων, εκτύπωσης, ενφακέλωσης, 

αποστολής (ταχυδρομείο/courier)

 ` Κερδίζοντας το χαμένο χρόνο σε τηλεφωνήματα για 

επιβεβαίωση παραλαβής τιμολογίων από πελάτες 

 ` Μείωσης χρόνου αποστολής: από 5 έως 14 λεπτά στην 

παραδοσιακή τιμολόγηση σε λιγότερο από 1 λεπτό2 στην 

ηλεκτρονική τιμολόγηση

 ` Βελτιωμένης χρηματοροής λόγω ταχύτερης συμφωνίας 

υπολοίπου

\\ ΕπίπρΟσΘΕΤΟ κυρΟσ σΤην ΕίκΟνα Τησ ΕπίχΕίρησησ σασ

 ` παρέχοντας έναν αναβαθμισμένο και εξελιγμένο τρόπο 

επικοινωνίας με τους συνεργάτες σας

 ` συμμετέχοντας ως μέλος της ταχύτερα αναπτυσσόμενης 

κοινότητας επιχειρήσεων που εφαρμόζουν Ηλεκτρονική 

Τιμολόγηση στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό

 ` ενισχύοντας την εταιρική κοινωνική ευθύνη με την εφαρμογή 

οικολογικών πρακτικών

\\ αξίΟπΟίηση ΔυναΤΟΤηΤων ανεξαρτήτως χρήσης 

φορολογικού μηχανισμού. 

\\ ΔίΕυκΟλυνση σΕ ΔίαΔίκασίΕσ σχΕΤίκα μΕ ΤΟ ΔημΟσίΟ 

όπως ταχύτερη ενημέρωση των μηνιαίων συγκεντρωτικών 

καταστάσεων τιμολογίων και συνεχή εξασφάλιση ότι η 

ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται με σύννομο φορολογικά τρόπο

1 σύμφωνα 
με επίσημα 
στοιχεία από 
ΣΕΒ, ΟΠΑ
 
2 Βάσει 
εμπειρίας σε 
περισσότερες 
από 100 
εγκαταστάσεις
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Η εφαρμογή Archive & Connect είναι αρκετά ευέλικτη 

ώστε να υποστηρίζει οποιονδήποτε τρόπο σήμανσης των 

παραστατικών που εκδίδει μια επιχείρηση και επιθυμεί να 

χρησιμοποιεί.

Συγκεκριμένα είτε χρησιμοποιεί φορολογικούς μηχανισμούς 

ή ψηφιακές υπογραφές, η Archive & Connect προσφέρει  

μια ολοκληρωμένη λύση για την αρχειοθέτηση και αποστολή 

των φορολογικών στοιχείων (a.txt και b.txt αρχείων) μαζί 

με το PDF παραστατικό ή το PDF με ενσωματωμένη την 

ψηφιακή υπογραφή.

 πρόσθετα
φΟρΟΛΟγικΟΣ ΜΗΧανιΣΜΟΣ Ή ΨΗφιακΗ ΥπΟγραφΗ 
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Σας ευχαριστούμε

78 Irakleidon str. 118 54 Athens Greece 
Tel. / Fax: +30 210 8833624 | www.impact.gr 

1st. Raphailidou str. 177 78 Athens Greece 
Tel.: +30 210 4805800 | www.cpi.gr 
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