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Tο σύστημα επιβράβευσης πελατών είναι η δυνατότητα 

ενός ικανοποιημένου συνεργάτη/πελάτη/χρήστη των 

προϊόντων Anaconda να μας συστήσει ένα συνάδελφό 

του ή ένα πελάτη του (επιχείρηση), ή έναν γνωστό του 

ώστε ο τελευταίος να γίνει κι εκείνος πελάτης της 

Anaconda ενώ ταυτόχρονα ο υπάρχον πελάτης θα έχει 

μια οικονομική ωφέλεια απλά και μόνο επειδή θέλησε να 

μας συστήσει (αδιάφορο αν θα το έκανε ούτως ή άλλως, 

λόγω εξαιρετικής συνεργασίας με την εταιρεία μας).

Τ Ι  Ε ΙΝΑ Ι  :

Για κάθε σύσταση που θα καταλήξει σε εγκατάσταση ο 

πελάτης δικαιούται έκπτωση «έως του» ύψους του 

Συμβολαίου της δικής του εγκατάστασης. Αυτό σημαίνει ότι 

επί αντίστοιχων πακέτων ο πελάτης κερδίζει δωρεάν το 

επόμενο συμβόλαιό του. Αν το πρόγραμμα που θα 

συστήσει είναι μικρότερου ετησίου συμβολαίου θα τύχει 

ισόποσης έκπτωσης στο δικό του. Αν το πακέτο που 

συστήσει έχει μεγαλύτερο συμβόλαιο θα έχει έκπτωση έως 

το ύψος του δικού του συμβολαίου. Και το σημαντικότερο... 

το δικαίωμα που απορρέει από την σύσταση ισχύει 

αθροιστικά και διαχρονικά δηλαδή 3 συστάσεις παράγουν 

3 επόμενα δωρεάν συμβόλαια ανεξαρτήτως της στιγμής 

πραγματοποίησης της σύστασης. 

Γ ΙΑΤ Ι  ΣΥΜΦΕΡΕ Ι  :  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ 

ΠΕΛΑΤΩΝ



ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Προϊόντα λογισμικού όπως αυτά που αναπτύσσει 

η Anaconda και που προορίζονται για 

επαγγελματική χρήση είναι λογισμικό υψηλής 

εξειδίκευσης και αυστηρών προδιαγραφών που 

απαιτούν διαρκή εγρήγορση. Ταυτόχρονα οι 

συνεχείς αλλαγές Νομοθετικού περιεχομένου και η 

συνολική προσπάθεια που γίνεται για επέκταση 

των μηχανογραφικών διασυνδέσεων με τις 

κρατικές υπηρεσίες δημιουργούν ένα εργασιακό 

περιβάλλον στο οποίο υπάρχει ανάγκη πολύ 

συχνής επικοινωνίας μεταξύ κατασκευαστή και 

χρήστη του λογισμικού. Κατά συνέπεια η αγορά 

του λογισμικού είναι απλά η αρχή μιας 

μακροχρόνιας συστηματικής συνεργασίας, με 

ανάγκη για τακτική και αμφίδρομη επικοινωνία που 

θα εξασφαλίσει την αποτελεσματικότερη και πιο 

παραγωγική αξιοποίηση του λογισμικού. Ο 

χρήστης αγοράζει ένα λογισμικό με γνώμονα να 

κάνει την δουλειά του με αξιοπιστία, συνέπεια, 

ταχύτητα, πληρότητα και να έχει την καλύτερη 

οικονομική ωφέλεια. Όλα αυτά οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι η υποστήριξη «μετά την αγορά» 

είναι το κλειδί της επιτυχίας. 

Με επίγνωση του γεγονότος αυτού η Anaconda 

δημιούργησε, επεκτείνει και συντηρεί ένα Πακέτο 

Τεχνικής Υποστήριξης δηλαδή ένα πλέγμα 

υπηρεσιών και βοηθημάτων, που να της επιτρέπει 

να υποστηρίξει τους χρήστες της άμεσα και 

αποτελεσματικά. Στην βάση αυτή οι παρακάτω 

υπηρεσίες συντηρούνται και αναβαθμίζονται 

διαρκώς με στόχο την αποτελεσματική κάλυψη του 

συνεχώς εξελισσόμενου τομέα της 

Μηχανοργάνωσης των Επιχειρήσεων. 

Καθημερινή Τηλεφωνική Υποστήριξη 

Remote Connection 

Επίσκεψη στην Έδρα σας 

Εκπαίδευση 

Backup σε Cloud Server της Anaconda 

Live Update 



Η σουίτα Anaconda Λογιστήςx3 (L3 Suite) αποτελεί ένα 

ολοκληρωμένο εργαλείο για τον Λογιστή και το Λογιστικό 

Γραφείο και περιλαμβάνει και τα 3 φορολογικά 

προγράμματα της Anaconda (Ergasia, Eyforia ή Windos 

Λογιστική, e-Entypo).  

Η σουίτα Anaconda Λογιστήςx4 (L4 Suite) περιλαμβάνει 

και τα 4 φορολογικά προγράμματα της Anaconda (Ergasia, 

Eyforia, e-Entypo, Windos Λογιστική). 

Με τα προγράμματα Anaconda  σας παρέχεται 

επιπλέον δωρεάν backup στην Anaconda, 

πρόσβαση σε Συχνές Ερωτήσεις (FAQ), Live Update, 

Φορολογική Βάση Άρθρων, Επίκαιρα Θέματα Online, 

Εσωτερικό Internet Browser, στο σύνολο των 

προγραμμάτων και τα πακέτα Λογιστήςx3 και 

Λογιστήςx4 προσφέρονται σε προνομιακή τιμή 

συγκριτικά με την αγορά των προγραμμάτων 

μεμονωμένα.

ΛΟΓ ΙΣΤ ΙΚΑ  ΠΑΚΕΤΑ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ 

ΛΟΓ ΙΣΤΗΣΧ3  -  ΛΟΓ ΙΣΤΗΣΧ4



Ergasia 
 

Τ
ανάγκες  τόσο των  Λογιστικών Γραφείων , όσο και των 

Εταιριών Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα . Οι ανάγκες 

παραμετροποίησης είναι ελάχιστες , επομένως είναι άμεσα 

λειτουργικό .   

Χωρίς περιορισμούς σε αριθμό εταιριών και εργαζομένων 

και σε ασύγκριτη ταχύτητα λειτουργίας σε σχέση με τα 

αντίστοιχα πακέτα της αγοράς . 

Περιλαμβάνει : 
Δ ιαχείριση Μισθοδοσίας όλων των εργασιακών σχέσεων – 

Υπάλληλοι , ημερομίσθιοι , ωρομίσθιοι , ελεύθεροι 
επαγγελματίες , μέλη Δ .Σ . κλπ . 

185 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και παρακολούθηση 

επ ιχειρησιακών συμβάσεων 

Μισθοδοσία Δημοσίου και Ενιαία Αρχή Πληρωμών 

Παρακολούθηση Αδειών και ηλεκτρονική αποστολή του 

εντύπου Ε11 στο ΕΡΓΑΝΗ 

Δ ιαχείριση Μισθοδοσίας ανά κέντρο κόστους 

Δ ιαχείριση τραπεζών – Αρχείο πληρωμών SEPA 

Ηλεκτρονική Αποστολή στο TAXIS των Βεβαιώσεων 

Αποδοχών ειδικών περιπτώσεων επ ιπλέον των 

προβλεπόμενων για Μισθωτούς , Μέλη Δ .Σ . και 
Επ ιχειρηματική Δραστηριότητα , όπως Τόκοι , Μερίσματα 

και Δ ικαιώματα 

Report Generator – σχεδιασμένες εκτυπώσεις από τον 

χρήστη 

o Anaconda Ergasia αποτελεί ένα σύγχρονο , 

εύχρηστο και ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης 

Μισθοδοσίας , το οποίο καλύπτει απόλυτα τις 

Μισθοδοσία



Modules : 

Παρακολούθηση Μισθοδοσίας Οικοδομικών Έργων 

Κυλιόμενα Ωράρια 

Ωρομέτρηση με σύνδεση όλων των ηλεκτρονικών 

ρολογιών της αγοράς 

Πλεονεκτήματα : 

Τεχνικά  Χαρακτηριστικά 

Σχεδιασμένο σε περιβάλλον Windows , είναι συμβατό 

με όλες τις εκδόσεις  του αντίστοιχου  λειτουργικού 

συστήματος . 

Σύνδεση με  βάση δεδομένων Microsoft Access ή 

Microsoft SQL , παρέχοντας έτσι  ευελιξία επ ιλογής 

στον χρήστη . 

Αυτόματη ενημέρωση των αναβαθμίσεων του 

προγράμματος και των συλλογικών συμβάσεων 

εργασίας μέσω Internet . 

Δυνατότητα  αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας 

στον cloud server  της Anaconda .  

Ευχρηστία , Ευελιξία , Αμεσότητα , Ασφάλεια , Ταχύτητα 

Περιλαμβάνει ήδη έτοιμα ασφαλιστικά ταμεία , π ίνακες 

παρακράτησης φόρου , π ίνακες αποζημιώσεων και 
άλλες  παραμέτρους , ως εκ τούτου δεν χρειάζεται 
χρόνος προσαρμογής του χρήστη . 

Απλούστατο στη χρήση του ,  δεν απαιτεί καμία ειδική 

παραμετροποίηση για να αρχικοποιηθεί η χρήση μιας 

εταιρίας . Αρκεί η καταχώριση των εργαζομένων . 

Παρακολούθηση πολλαπλών χρήσεων ανά εταιρία . 

Δεν χρειάζεται αλλαγή χρήσης . 

Παρακολούθηση πολλών υποκαταστημάτων ανά 

εταιρία . 

Ευελιξία στους τρόπους καταχώρισης της μισθοδοσίας 

 - Αυτόματος υπολογισμός από το ωράριο του 

εργαζόμενου , δυνατότητα δημιουργίας πρότυπων 

σεναρίων μισθοδοτικών στοιχείων ανά εργαζόμενο , 

ελεύθερη εισαγωγή από τον χρήστη . 

Παρακολούθηση   μισθοδοσίας  των πλέον ευέλικτων 

σχέσεων εργασίας με τη δυνατότητα  καταχώρισης 

 διαφορετικού ωραρίου του εργαζόμενου ανά ημέρα σε 

μηνιαίο πλάνο . 

Το μοναδικό πρόγραμμα της αγοράς με online 

εμφάνιση των αποτελεσμάτων κατά  την εισαγωγή της 

κίνησης και πλήρης μεταβολή των στοιχείων της , 

ακόμη και της εγγραφής ΑΠΔ . 

Μαζικός υπολογισμός μισθοδοσίας για συγκεκριμένο 

είδος αποδοχών ή για όλα τα είδη αποδοχών 

ταυτόχρονα και δυνατότητα μαζικών εκτυπώσεων  για 

το σύνολο των εταιριών , με αποτέλεσμα σημαντική 

εξοικονόμηση χρόνου .  

Αυτόματη γεφύρωση των αρχείων κινήσεων , 

εργαζομένων , ταμείων , εταιρίας  κλπ . μέσα από 

διάφορες εκτυπώσεις έτσι ώστε να υπάρχει άμεση 

πρόσβαση στις απαιτούμενες πληροφορίες . 

Δ ιάφορες λειτουργικές ευκολίες στη διαχείριση των 

εργαζομένων- πολλαπλές καταχωρήσεις προσλήψεων 

και αποχωρήσεων στην ίδια καρτέλα , δυνατότητα 

αυτόματης ενημέρωσης των στοιχείων του 

εργαζόμενου μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα του 

ΙΚΑ , άμεση απεικόνιση των κινήσεων στην καρτέλα 

του κλπ . 

Πολλές  δικλείδες  ασφαλείας  –  εκτύπωση ελέγχου 

μη-καταχωρημένων κινήσεων , οριστικοποίηση των 

κινήσεων μετά από την διαδικασία ηλεκτρονικής 

υποβολής  της Α .Π .Δ . , εκτύπωση ελέγχου λήξης 

συμβάσεων ορισμένου χρόνου , αυτόματος έλεγχος 

ορθότητας του πακέτου κάλυψης  σε σχέση με τον 

 ΚΑΔ και τον κωδικό ειδικότητας από τον ΟΣΥΚ του 

ΙΚΑ , πολλά μηνύματα προστασίας του χρήστη . 

Δ ιαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων . 

Ασύγκριτη ταχύτητα λειτουργίας του προγράμματος σε 

σχέση με τα αντίστοιχα πακέτα της αγοράς .  

Βασικά Χαρακτηριστικά : 

Παρακολούθηση απεριόριστων εταιριών και 
απεριόριστων εργαζομένων ανά εταιρία . 

Σύννομο και πάντα άμεσα ενημερωμένο με την 

εργατική νομοθεσία , εξασφαλίζει ακριβείς 

υπολογισμούς των αποδοχών , ασφαλιστικών 

εισφορών , ΦΜΥ , εισφοράς αλληλεγγύης . 

Δ ιαχείριση Μισθοδοσίας για όλες τις εργασιακές 

σχέσεις – υπάλληλοι , ημερομίσθιοι ωρομίσθιοι , 
εργατοτεχνίτες οικοδομικών έργων , ελεύθεροι 
επαγγελματίες , αμοιβές μελών Δ .Σ . ,  τεκμαρτά 

καθεστώτα , υπάλληλοι δημοσίου , φασόν , εφάπαξ 

αμοιβές , ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης όπως 

πρακτική άσκηση ΤΕΙ και μαθητεία ΟΑΕΔ , μερική ή εκ 

περιτροπής απασχόληση , συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου . 

Παρακολούθηση  προκαταβολών και δανείων . 

Εκτυπώσεις-έντυπα  εργαζομένων , βεβαιώσεις 

αποδοχών , εξοφλητικές  αποδείξεις μισθοδοσίας  και 
αποδείξεις  προκαταβολών , εκτυπώσεις μισθοδοσίας 

όπως μισθοδοτικές καταστάσεις , καταστάσεις 

ασφάλισης και λογιστικά άρθρα , επ ίσημες καταστάσεις 

και έντυπα , όπως ΑΠΔ , βεβαίωση εργοδότη , 

προσωρινή δήλωση ΦΜΥ , φόρου επ ιχειρηματικής 

δραστηριότητας , καταστάσεις επ ιδοτήσεων ΟΑΕΔ 

κλπ . , βοηθητικές εκτυπώσεις ελέγχων . 



Εξαγωγή σχεδόν όλων των εκτυπώσεων σε άλλες 

μορφές αρχείων (excel , ascii , word , pdf κτλ), καθώς 

και απευθείας δυνατότητα αποστολής τους σε email . 

Ηλεκτρονικές Υποβολές – Άμεση σύνδεση με τις 

ηλεκτρονικές σελίδες του ΙΚΑ , TAXIS , ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για 

τις υποβολές των αρχείων ΑΠΔ , προσωρινών 

δηλώσεων ΦΜΥ και επ ιχειρηματικής δραστηριότητας , 

βεβαιώσεων αποδοχών , εντύπων ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ . 

Δ ιαχείριση Συλλογικών Συμβάσεων- Δυνατότητα 

αυτόματης ενημέρωσης των αμοιβών από τους 

 π ίνακες των συλλογικών συμβάσεων , αυτόματη 

αναπροσαρμογή των αμοιβών  λόγω αλλαγών των 

συμβάσεων και μισθοδοτικής κλίμακας . 

Επ ιχειρησιακές  Συμβάσεις-δυνατότητα δημιουργίας 

και παρακολούθησης επ ιχειρησιακών συμβάσεων . 

Μισθοδοσία Δημοσίου - δυνατότητα σύνδεσης με τη 

σύμβαση ενιαίου μισθολογίου , παρακολούθηση 

μισθοδοσίας δημοσίου , διαχείριση της  ενιαίας αρχής 

πληρωμών . 

Δ ιαχείριση Αδειών –  αυτόματος υπολογισμός αδειών 

και επ ιδομάτων αδείας , έλεγχος υπολοίπων αδείας και 
επ ιδομάτων αδείας , εκτύπωση βιβλίου αδειών και 
ηλεκτρονική αποστολή γνωστοποίησης αδειών στο ΠΣ 

ΕΡΓΑΝΗ . 

Δ ιαχείριση Μισθοδοσίας ανά κέντρο κόστους- 

δυνατότητα παρακολούθησης έως τεσσάρων κέντρων 

κόστους ανά εργαζόμενο ,  παραγόμενες εκτυπώσεις 

ανά κέντρο κόστους . 

  

Δ ιαχείριση τραπεζών-δυνατότητα παρακολούθησης 

έως τεσσάρων τραπεζών ανά εταιρία ,  εκτύπωση 

τραπεζικής κατάστασης αποδοχών και Δ ιαχείριση 

Εντολών Μισθοδοσίας σύμφωνα με τα πρότυπα 

ISO 20022- SEPA . 

Report Generator – δυνατότητα δημιουργίας 

απεριόριστων εκτυπώσεων κινήσεων και 
εργαζομένων . 

Modules 

Παρακολούθηση Μισθοδοσίας Οικοδομικών Έργων 

-  υπολογισμός ΑΠΔ οικοδομικών και ηλεκτρονική 

αποστολή στο ΙΚΑ , βεβαιώσεις εισφορών εργοδότη , 

μισθολογικά κόστη ανά εργαζόμενο και ανά 

οικοδομική φάση , λογιστικό άρθρο οικοδομικών , 

μισθοδοτικές καταστάσεις , αποδείξεις πληρωμών , 

πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια ανά οικοδομικό 

έργο . 

Κυλιόμενα Ωράρια - δυνατότητα ανάπτυξης 

κυλιόμενων ωραρίων , αυτόματη ενημέρωση 

μισθοδοσίας από κυλιόμενα ωράρια , εκτύπωση 

προγραμμάτων εργασίας και δημιουργία αρχείων 

για την ηλεκτρονική αποστολή προγραμμάτων στο 

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ . 

Ωρομέτρηση - Σύνδεση με ρολόι μισθοδοσίας με 

διαφορετικά σενάρια και αυτόματη ενημέρωση 

κινήσεων με ένα κλικ . 

  



Eyforia 
 

Ά
και με την εγκατάστασή του , γίνεται άμεσα παραγωγικό για 

το Λογιστικό Γραφείο .  

Περιλαμβάνει : 
Δ ιαχείριση βιβλίων Β ’ κατηγορίας 

Δ ιαχείριση Παγίων 

Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ 

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών-Προμηθευτών . 

Δηλώσεις Εισοδήματος (Ε1 ,Ε2 ,Ε3 ,έντυπο Ν) 

Τιμολόγηση Πελατών Λογιστικού Γραφείου 

Απογραφή Αποθήκης 

Δ ιαχείριση Intrastat 

Δ ιαχείριση Οικοδομικών Έργων 

Βεβαιώσεις παρακρατηθέντων φόρων 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων (έντυπο Β .6) 

Εκκαθάριση Φορολογικών Δηλώσεων Ε1 
Αυτόματες Υποβολές όλων των εντύπων ή δηλώσεων στο 

Taxisnet 

Μαζικές εκτυπώσεις  

μεση Λειτουργία , Αξιοπ ιστία 

Είναι απλούστατο στη λειτουργία του . Δεν απαιτεί 
καμία ειδική προετοιμασία ή  παραμετροποίηση

Απλογραφία



Βασικά Χαρακτηριστικά : 

Βιβλία Β ’ Κατηγορίας 

Έτοιμο Λογιστικό Σχέδιο με βάση τους λογαριασμούς 

 της Γενικής Λογιστικής . 

Έτοιμες συνδέσεις των λογαριασμών , για αυτόματη 

ενημέρωση της Περιοδικής ΦΠΑ , καθώς και των 

εντύπων Ε3 και Ν (πρώην Ε5). 

Δ ιαμόρφωση στηλών βιβλίου κατά την επ ιθυμία του 

χρήστη . 

Ενοποίηση Λογαριασμών σε μία στήλη βιβλίου . 

Εκτύπωση του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων σε σελίδες Α4 

ή σε συνεχόμενο μηχανογραφικό χαρτί . 
Χρήση Λογιστικών Άρθρων . 

Αυτόματη αρίθμηση παραστατικών όπου χρειάζεται . 
Μαζική Τιμολόγηση των πελατών του Λογιστικού 

γραφείου και έκδοση παραστατικών ΑΠΥ . 

Δημιουργία και αυτόματη υποβολή του αρχείου της 

Συγκεντρωτικής Τιμολογίων (ΜΥΦ), σύμφωνα με τις 

νέες προδιαγραφές που ισχύουν από το 2014 . 

Μέσα από όλες τις εκτυπώσεις στην οθόνη , μπορεί ο 

χρήστης να προβάλλει , να μεταβάλλει αν θέλει την 

αντίστοιχη εγγραφή ή τα στοιχεία ενός πελάτη- 

προμηθευτή ή λογαριασμού . 

Πλήρες ενσωματωμένο manual της εφαρμογής για 

on-line βοήθεια . 

Έντυπο ΦΠΑ 

Αυτόματος υπολογισμός του ΦΠΑ , φωτογραφική 

εκτύπωση του εντύπου και αυτόματη υποβολή στο 

taxisnet . 

Αυτόματος υπολογισμός της prorata . 

Αυτόματη δημιουργία π ιστωτικού υπολοίπου 

προηγούμενης περιόδου και μεταφορά στην επόμενη . 

Δ ιαχείριση του νέου ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ , 

σύμφωνα με το άρθρο 39β του κώδικα ΦΠΑ . 

Δ ιαχείριση Παγίων 

Πλήρης παρακολούθηση του κυκλώματος των Παγίων 

της επ ιχείρησης . 

Παρακολούθηση Αγορών , Πωλήσεων και βελτιώσεων 

των Παγίων . 

On-Line υπολογισμός των αποσβέσεων (Λογιστικών 

και Φορολογικών), με όλες τις προβλεπόμενες 

μεθόδους απόσβεσης . 

Υπολογισμός τυχόν επ ιχορηγήσεων ενός Παγίου . 

Πλήθος εκτυπώσεων , όπως Μητρώο Παγίων , 

Κατάσταση Αποσβέσεων , Συγκεντρωτικές Καταστάσεις 

κλπ . 

Δηλώσεις Εισοδήματος 

Ολοκληρωμένη διαχείριση των Φορολογικών 

Εντύπων (Ε1 , Ε2 , Ε3 , έντυπο Ν) 

Εκκαθάριση Φορολογικής Δήλωσης και εκτύπωση σε 

λευκό χαρτί (Α4 ή Α3). 

Εκτύπωση εκκαθαριστικού Ε1 . 
Δυνατότητα αυτόματης άντλησης στοιχείων του Ε1 , 
από το taxis με ταυτόχρονη καταχώριση στο έντυπο . 

Προϋπολογιστικό Ε3 & έντυπο Ν , με ποσά που 

εισάγει ο χρήστης . 

Αυτόματη ενημέρωση μέσω των λογιστικών 

εγγραφών , των εντύπων Ε3 και Ν (το παλιό Ε5) και 
φωτογραφική εκτύπωση σε χαρτί Α4 ή Α3 . 

Άμεση και αυτόματη ηλεκτρονική υποβολή στο 

Taxisnet , μέσα από το πρόγραμμα όλων των 

παραπάνω εντύπων (Ε1 , Ε2 , Ε3 , έντυπο Ν). 

Απογραφή Αποθήκης 

Δ ιαχείριση της Απογραφής αποθήκης για όσες 

επ ιχειρήσεις είναι υπόχρεες . 

Καταχώριση Ειδών Αποθήκης και μαζική καταχώριση 

ποσοτήτων και αξιών . 

Προεκτύπωση και εκτύπωση του θεωρημένου Βιβλίου 

Απογραφής Αποθήκης . 

Αυτόματη μεταφορά του ποσού στο αντίστοιχο πεδίο 

του εντύπου Ε3 . 

Οικοδομικά έργα 

Πλήρης διαχείριση Οικοδομικών Έργων . 

Προϋπολογιστικό-Απολογιστικό Κόστος . 

Φωτογραφικές Εκτυπώσεις Βιβλίου Κοστολογίου , 

Εντύπων Προϋπολογιστικού και Απολογιστικού 

Κόστους . 

Δ ιαχείριση Intrastat 

Καταχώριση κινήσεων Εισαγωγών & Εξαγωγών 

Ενδοκοινοτικών συναλλαγών και εκτύπωση των 

εντύπων Intrastat και Vies . 

Ενσωματωμένο αρχείο της Συνδυασμένης 

ονοματολογίας Intrastat 

Αυτόματη υποβολή στο taxis , μέσα από το 

πρόγραμμα , του ανακεφαλαιωτικού π ίνακα 

Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών Vies .  



e-Entypo 
 

Έ
αρχικοποιηθεί η χρήση μιας εταιρείας με αποτέλεσμα το 

Λογιστικό Γραφείο να μπορεί να κάνει άμεση εκμετάλλευση 

του πακέτου . Καλύπτει ένα μεγάλο εύρος εντύπων , 

παρέχοντας εύκολη καταχώρισή τους ή/και αποστολή τους . 

Συμπλήρωση , αποστολή φορολογικών εντύπων . 

Σχεδιασμένο για Λογιστικά Γραφεία . 

Απλούστατο στη χρήση . 

Πλήρως παραμετροποιημένο με την εγκατάσταση . 

Σύμφωνο με τις προδιαγραφές του TAXIS . 

Άμεσα και αξιόπ ιστα αποτελέσματα . 

Περιλαμβάνει : 
Σύνδεση με βάση δεδομένων SQL , ACCESS . 

Δ ιατήρηση των στοιχείων ανά χρήση . 

Μαζική παρακολούθηση απεριορίστων εταιρειών . 

Πλήρης διαχείριση των εντύπων Ε1-Ε2-Ε3-Ν και αυτόματη 

ηλεκτρονική αποστολή στο taxis . 

Αυτόματη Παραλαβή των συμπληρωμένων στοιχείων των 

εντύπων από το TAXIS . 

ΦΠΑ Φ1 , Φ2 , Φ10 και αυτόματη ηλεκτρονική αποστολή στο 

taxis . 

Ειδικό σημείωμα περαίωσης ΦΠΑ . 

Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης . 

Vies Φ4 . 

να πρόγραμμα σχεδιασμένο για Λογιστικά 

Γραφεία . Είναι απλούστατο στη λειτουργία του 

και δεν απαιτεί καμία ειδική προετοιμασία για να 

 

Φορολογικά Έντυπα



Προσωρινή , Οριστική Φόρου Ε7 και φόρου 

απολυομένων . 

Μαζική εκτύπωση εντύπων . 

Καταχώρηση στοιχείων ανά χρήση με δυνατότητα 

ανάκλησής τους . 

Απεριόριστοι χρήστες . 

Αποστολή εντύπων μέσω email σε μορφή PDF . 

Φωτογραφικές Εκτυπώσεις Εντύπων Α4 σε laser ή 

Inkjet εκτυπωτές . 

Αυτόματος υπολογισμός τεκμηρίων . 

Μαζική καταχώριση με κωδικό πεδίου και ποσό . 

On Line ενημέρωση του χρήστη για επ ίκαιρα 

φορολογικά , εργατικά , οικονομικά θέματα . 

Backup της βάσης του προγράμματος στο 

ANACONDA CLOUD . 

Πλεονεκτήματα : 

Όλα τα  έντυπα συγκεντρωμένα σε μία εφαρμογή . 

Ολοκληρωμένη διαχείριση των εντύπων φορολογίας 

εισοδήματος Ε1 , Ε2 , Ε3 και Ν (πρώην Ε5 και Φ10), 

καταχώριση δεδομένων ανά χρήση ανά υπόχρεο , 

φωτογραφική εκτύπωση και ηλεκτρονική αποστολή στο 

TAXIS . 

Δυνατότητα εξαγωγής όλων των εντύπων σε pdf . 

Δυνατότητα εκτύπωσης κενών Εντύπων για κάθε 

έντυπο . 

Ηλεκτρονική αποστολή των εντύπων Περιοδική 

Δήλωση ΦΠΑ , VIES , Προσωρινή Φόρου ,  Βεβαιώσεις 

Αποδοχών  Μισθωτών , Ελευθέρων Επαγγελματιών , 

Μερισμάτων , Τόκων και Δ ικαιωμάτων . 

Αυτόματη σύνδεση μέσα από το πρόγραμμα με τον 

λογαριασμό του υπόχρεου σε ΤΑΧΙΣ , ΕΦΚΑ και 
ΟΠΕΚΕΠΕ , καταχώριση και αποθήκευση των κωδικών 

πρόσβασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του 

υπόχρεου καθώς και του λογιστή . 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και είναι συμβατό με 

όλες τις εκδόσεις των Windows . 

Χρησιμοποιεί βάσεις δεδομένων MS SQL Server ή 

Access . 

Αυτόματη ενημέρωση των νέων εκδόσεων του 

προγράμματος μέσω internet . (Live update). 

Αυτόματη αποστολή backup στον cloud server της 

Anaconda . 

Άμεση επ ικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες του 

taxisnet . 

Ασφάλεια – Ευχρηστία – Φιλικότητα 

Εύχρηστη διαχείριση των υπόχρεων , ταξινόμηση 

κατά κωδικό ,επωνυμία ή ΑΦΜ , διαχωρισμός ενεργών 

και ανενεργών υπόχρεων , παρακολούθηση των 

εκκρεμών υπόχρεων ανά έντυπο . 

Μαζική παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού 

εταιρειών και δυνατότητα μαζικής εκτύπωσης ανά 

έντυπο για επ ιλεγμένους υπόχρεους (Από – Έως), ή 

το σύνολο των υπόχρεων . 

Βασικά Χαρακτηριστικά : 

Σας δίνεται η δυνατότητα να καταχωρίσετε , 

αποθηκεύσετε και εκτυπώσετε όλα τα έντυπα 

φορολογίας εισοδήματος Ε1 , Ε2 , Ε3 και Ν (πρώην Ε5 

ΚΑΙ Φ10). 

Υπολογισμός Τεκμηρίων , εκκαθάριση φορολογικής 

δήλωσης και εκτύπωση εκκαθαριστικού . 

Δυνατότητα αυτόματης άντλησης στοιχείων του Ε1 
από το Taxisnet με ταυτόχρονη καταχώρηση στο 

έντυπο . 

Υπολογισμός διαθέσιμης ανάλωσης με βάση τα 

καταχωρημένα Ε1 των προηγούμενων ετών . 

Μεταφορά στοιχείων στο Ε1 από τα καταχωρημένα 

Ε2 και Ε3 . 

Μεταφορά στοιχείων στο Ε3 από καταχωρημένη 

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης . 

Εύκολη μηνιαία διαχείριση των εντύπων ΦΠΑ , VIES 

και Προσωρινή Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων . 

Άμεση και αυτόματη ηλεκτρονική υποβολή στο 

Taxisnet όλων των παραπάνω εντύπων . 

Επ ιπλέον : 

Απλό και προσιτό περιβάλλον . 

Δυνατότητα ορισμού χρωματικών συνδυασμών από 

τον χρήστη . 



WinDos 
 

Τ
Έχει αποδείξει την πληρότητα , την ευελιξία , την ταχύτητα 

και την ευστάθειά του επ ί δέκα και πλέον χρόνια . Πρόκειται 
για ένα πλήρες πακέτο που καλύπτει όλα τα σχετικά 

κυκλώματα Εμπορίας , Λογιστικής Παρακολούθησης και 
Δ ιαχείριση Παραγωγής . 

Υποστηρίζει λοιπόν ευρεία γκάμα αναγκών και απαιτήσεων 

και με την δομή του σε επ ί μέρους modules επ ιτρέπει 
τόσο την οικονομική όσο και την λειτουργική υλοποίηση 

και επέκταση μηχανογραφικών λύσεων . Παράγει αυτόματα 

και τις λογιστικές εγγραφές με αποτέλεσμα όποτε 

αγοράσετε το κύκλωμα της λογιστικής να έχετε διαθέσιμες 

όλες τις μέχρι τότε , λογιστικές εγγραφές σας , γεγονός που 

σας επ ιτρέπει να επεκτείνετε το πρόγραμμα οποτεδήποτε 

έχοντας και τα παλαιά στοιχεία .  

Περιλαμβάνει : 
Δ ιαχείριση Πελάτων-Προμηθευτών 

Δ ιαχείριση Αποθήκης 

Δ ιαχείριση Παραγγελιών 

Δ ιαχείριση Μεγεθολογίων-Χρωματολογίων 

Αγορές-Πωλήσεις-Παραστατικά (Τιμολόγηση) 

Δ ιαχείριση Λογιστικής Β '  & Γ '  κατηγορίας στην ίδια 

εγκατάσταση) 

Δ ιαχείριση Παραγωγής-Συνταγολόγια 

Δ ιαχείριση Αξιογράφων 

Δ ιαχείριση Παγίων 

ο πακέτο Anaconda WinDos είναι ένα 

ολοκληρωμένο πακέτο μηχανογράφησης δοκιμασμένο 

σε όλα τα περιβάλλοντα των Windows .  

Εμπορική & Λογιστική 

Διαχείριση



Δ ιαχείριση Παρτίδων-Serial Numbers 

Ε .Λ .Π Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Νέο λογιστικό 

σχέδιο-Καταστάσεις αποτελεσμάτων 

Δ ιαχείριση barcode EAN 13-Ανάγνωση-Εκτύπωση 

Ετικετών σε θερμικό ή Laser 

Πλεονεκτήματα : 

Η αλλαγή βιβλίων μιας επ ιχείρησης από Β σε Γ 

κατηγορίας και αντιστρόφως είναι υπόθεση ενός 

δευτερολέπτου . Το λογιστικό σχέδιο που τηρείται σε 

όλες τις επ ιχειρήσεις έχει την δομή των Γ ’ και 
προσαρμόζεται η εκτύπωση των θεωρημένων σας . 

Έχετε λοιπόν εταιρείες Β ’ κατηγορίας αλλά με όλες τις 

λειτουργίες τύπου Γ ’ , αναλυτικά ισοζύγια , 

αναμορφώσεις , αποτελέσματα , αναλυτικές λογιστικές 

καρτέλες κλπ και με άμεση μετάπτωση . 

Η καταχώριση οποιασδήποτε εγγραφής δημιουργεί 
αυτόματα ενημερωμένα υπόλοιπα πελατών , 

προμηθευτών και ειδών , έτοιμα μηνιαία ισοζύγια , ΜΥΦ 

πελατών και προμηθευτών , έντυπο ΦΠΑ και Intrastat , 
αποτελέσματα χρήσης με προαιρετικές αποσβέσεις , 

απογραφή αποθήκης και λογιστική αναμόρφωση 

δίνοντας , κυριολεκτικά , άμεση on-line εικόνα της 

επ ιχείρησης και μάλιστα σε άμεσο συσχετισμό με , έως 

και , 10 προηγούμενες χρήσεις . 

Υποστηρίζει αποστολή του παραστατικού με email 

(όπως άλλωστε και όλων των εκτυπώσεων), μπορεί να 

συνδεθεί με το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της 

επ ιχείρησης και να ενημερώνει αυτόματα τα είδη με τις 

ποσότητες αγοράς ή πώλησης όπως και αντίστροφα 

να αντλεί στοιχεία από αυτό . Παρακολουθεί τις 

πληρωμές καρτών λογιστικά , με ανάλυση ανά μήνα σε 

προβολή δόσεων , δωδεκαμήνου αλλά και ιστορικά σε 

συσχετισμό και με πελάτη .  

Προβάλλει φωτογραφίες είδους (σε οποιοδήποτε 

μέγεθος) κατά την αναζήτηση ειδών προς τιμολόγηση . 

Αναζητά είδη με 4 διαφορετικούς τρόπους πλην του 

barcode και υποστηρίζει ταυτόχρονα 2 on-line 

memo ανά είδος (για 2 γλώσσες) συν ένα για τον 

πελάτη ή τον προμηθευτή συν 2 on-line help της 

τιμολόγησης . Τέλος υποστηρίζει φορολογικούς 

μηχανισμούς και ταμειακές μηχανές . 

Βασικά Χαρακτηριστικά : 

Πελάτες-Προμηθευτές 

Τα απαραίτητα συμπληρωματικά κυκλώματα κάθε 

εμπορικής διαχείρισης . Στο Anaconda Win-Dos τα 

κυκλώματα αυτά είναι συνεχώς on-line ενημερωμένα 

από όλα τα υπόλοιπα κυκλώματα (Τιμολόγηση , 

Λογιστική , Πάγια , Αξιόγραφα κλπ).    

Υπόλοιπα πελατών , Ισοζύγια , τρέχουσα ΜΥΦ , 

αναλυτική καρτέλα , ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία 

και διαχρονικά στατιστικά ετών , μαζικός έλεγχος 

ΑΦΜ , καρτέλα εκκρεμών ΔΑ , παραμετρικός report 

generator , προβολές αρχείου σε λίστα με ειδική 

φόρμα δυναμικής προσθαφαίρεσης πεδίων και 
ειδικούς άμεσους αθροιστές , όλα on-line και άμεσα 

διαθέσιμα .  

Δ ιαχείριση Αποθήκης 

Το πρόγραμμα διαχείρισης της αποθήκης του 

Anaconda Win-Dos σας προσφέρει πλήρη , άμεσο 

και αποτελεσματικό έλεγχο στα είδη της αποθήκης . 

Παρακολουθεί αναλυτικά τα είδη κατά κατηγορία 

(πρώτες ύλες , έτοιμα προϊόντα , εμπορεύματα κλπ) 

και λογιστικά (σε χωριστές λογιστικές ομάδες), και 
δίνει υπόλοιπα ανά αποθηκευτικό χώρο , ανά μέγεθος 

και ανά χρώμα , με ταυτόχρονη πληροφόρηση για τις 

ποσότητες υπό παραγγελία σε πελάτες και 
προμηθευτές . Έχει 3 τιμές χονδρικής (για σύνδεση με 

τους πελάτες) συν αναλυτικό τιμοκατάλογο και 
εκπτώσεις ανά πελάτη , συν τιμοκατάλογο με 2 

εκπτώσεις ανά ομάδα της αποθήκης . Επ ίσης 

τηρούνται ανεξάρτητες αποθήκες για τα εμπορεύματα 

τρίτων , όπως και εκείνα σε τρίτους , διαθέτει 
αναζητήσιμο κωδικό barcode , διαθέτει 6 

αναζητήσιμους κωδικούς κάθε είδους , δεύτερη 

περιγραφή , εικόνα είδους , 4 κωδικούς προμηθευτών , 

κάθε είδος διαθέτει ποσοστό πωλητή . 

Δ ιαθέτει Συνταγολόγια παραγωγής ετοίμων (πχ 

ενδύματα , χημικά , κατασκευές κλπ). Εκτελεί ομαδικές 

αποστολές ειδών (δείγματα , συνδρομητές κλπ). Τηρεί 
Αναλυτική καρτέλα είδους και εκτυπώνει θεωρημένα 

βιβλία αποθήκης . Περιλαμβάνει ετικετογράφο 

αποθήκης με φόρμα ετικέτας και δυνατότητα 

εκτύπωσης BarCode . Υποστηρίζει ενοποιημένες 

καρτέλες πελατών και προμηθευτών με ταυτόχρονα 

στοιχεία από την τιμολόγηση και την λογιστική . 

Αγορές-Πωλήσεις-Παραστατικά (Τιμολόγηση) 

Πρόκειται για το π ιο πλήρες σύστημα τιμολόγησης σε 

πρόγραμμα . Έχει σχεδιαστεί με πολύ προσοχή , ώστε 

να εξυπηρετεί και τις π ιο σύνθετες καταχωρήσεις 

παραστατικών . 

Καλύπτει τα κυκλώματα αγορών και πωλήσεων 

[δηλαδή εγγραφές που κινούν την αποθήκη] καθώς 

και εγγραφές που αφορούν μόνο τη λογιστική 

(π ιστωτικά σημειώματα , τιμολόγια παροχής 

υπηρεσιών κλπ). 

Ενημερώνει αυτόματα την Αποθήκη και τη Λογιστική 

με την έκδοση . 



Δημιουργεί ακόμα ειδικές κινήσεις τιμολόγησης από 

τον χρήστη π .χ . μεταφορικά , χαρτόσημα κλπ και 
ενημερώνει , προαιρετικά , τα είδη με τις νέες τιμές . 

Περιλαμβάνει 2 εκπτώσεις ανά είδος , επ ί πλέον 

συνολική ποσοστιαία και συνολική έκπτωση σε Ευρώ . 

Τιμολογεί με τιμές χοντρικής ή λιανικής , μετρητοίς ή 

επ ί π ιστώσει . 

Χρησιμοποιεί BarCode στην τιμολόγηση με ένθεση 

κωδικού είδους ή τυποποιημένων συμπληρωματικών 

παραμέτρων . Υλοποιεί ανάλωση ποσότητας ανά serial 

number και παρέχει παραμετρική φόρμα εκτύπωσης 

εντύπων για όλους τους εκτυπωτές και επ ιλογή 

διαφορετικών εντύπων τιμολόγησης . Υποστηρίζει 
αποστολή του παραστατικού με e-mail , μπορεί να 

συνδεθεί με το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της 

επ ιχείρησης και να ενημερώνει αυτόματα τα είδη με τις 

ποσότητες αγοράς ή πώλησης όπως και αντίστροφα 

να αντλεί στοιχεία από αυτό . 

Παρακολουθεί τις πληρωμές καρτών λογιστικά , με 

ανάλυση ανά μήνα σε προβολή δόσεων , δωδεκαμήνου 

αλλά και ιστορικά σε συσχετισμό και με πελάτη . 

Δ ιαθέτει πλήρη διαχείριση πωλητών με ταμειακή 

παρακολούθηση υπολοίπων και αναλυτικές 

στατιστικές εκτυπώσεις πωλήσεων και τζίρων 

προοδευτικά και ανά μήνα . 

Δ ιαχείριση Παραγγελιών 

Σας δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθείτε 

αποτελεσματικά τις παραγγελίες Α ’ υλών ή 

εμπορευμάτων που κάνετε στους προμηθευτές καθώς 

και εκείνες των εμπορευμάτων ή ετοίμων προϊόντων 

από τους πελάτες σας . Ιδιαίτερα οι εταιρείες που 

χρησιμοποιούν συνταγολόγια έχουν τη δυνατότητα να 

συσχετίσουν τα συνταγολόγια με τις παραγγελίες 

πελατών [προκειμένου για προϊόντα παραγωγής] και 
να εξάγουν κατάλογο ελλειμμάτων πρώτων υλών για 

την παραγωγή των ετοίμων που εκκρεμούν σε 

παραγγελία . 

Δ ιαθέτει καταλόγους παραγγελιών ανά πελάτη , ανά 

προμηθευτή και ανά είδος . Δ ιαχειρίζεται την αρχική 

μορφή και την τρέχουσα κατάσταση της παραγγελίας . 

Παρακολουθεί γραμματειακά τις φάσεις παραγγελίας . 

Περιλαμβάνει παραμετρική φόρμα εκτύπωσης εντύπου 

παραγγελίας και παραγγελιών . 

Δ ιαχείριση Λογιστικής Β '  & Γ '  & ΕΛΠ στην ίδια 

εγκατάσταση 

Βασισμένη πλήρως στον ΚΦΑΣ και ΕΛΠ , η Γενική 

Λογιστική του Anaconda Win-Dos είναι από τα πλέον 

πλήρη και ευέλικτα On-line προγράμματα που έχουν 

ποτέ δημιουργηθεί . 
  

Δ ιαθέτει πλήρες λογιστικό σχέδιο έτοιμο με όλες τις 

απαραίτητες συνδέσεις . 

Παράγει όλες τις προβλεπόμενες εκτυπώσεις 

[ημερολόγια , ισοζύγια μηνός και περιόδου , καρτέλες , 

περιοδικές (με διαχωρισμό του πληρωτέου ΦΠΑ και 
του μελλοντικού βάσει μεταβατικών λογαριασμών 

εταιρειών ειδικού καθεστώτος), και εκκαθαριστικές 

Φ .Π .Α (για όσα έτη ίσχυσαν), συγκεντρωτικές 

τιμολογίων σε δισκέτα και στο Internet] παλαιές και 
μηνιαίες . 

Τηρεί Βιβλία Β ή Γ Κατηγορίας μέσα από την ίδια 

εγκατάσταση και με άμεση εντολή μετάπτωσης σε άλλη 

κατηγορία . Δ ιαθέτει Import/Export Λογ . Εγγραφών 

από και προς το Anaconda Win-Dos , import σε 

μορφή Ascii από άλλα προγράμματα και export 
κινήσεων για μεταφορά στο Anaconda Eyforia με 

ειδικές γέφυρες σύνδεσης λογαριασμών . Για κάθε 

πάγιο τηρείται αναλυτική καρτέλα όπου εμφανίζονται 
όλες οι κινήσεις που έχουν καταχωρηθεί . Τηρεί 
αναλυτική καρτέλα πάγιου στοιχείου ενώ συνδέεται 
άμεσα με την λογιστική . Παράγει καταλόγους πάγιων 

στοιχείων και εκτυπώνει μητρώα πάγιων . Παράγει 
προϋπολογιστικές αποσβέσεις σε ημερολογιακό 

διάστημα για οικονομικό έλεγχο και διαθέτει πρόσθετη 

οθόνη καταχώρισης άρθρων πολλαπλών παγίων . Έχει 
δυνατότητα μαζικής διαγραφής κινήσεων παγίων και 
μεταφορά στοιχείων από προηγούμενη χρήση δηλαδή 

πάγια και κινήσεις . Εκτυπώνει όλες τις καταστάσεις 

αποτελεσμάτων και ισολογισμού των Ελληνικών 

Λογιστικών προτύπων αντλώντας αυτόματα τα στοιχεία 

από το ισοζύγιο . 

Κατά την αλλαγή χρήσης μπορεί να επ ιλεγεί η 

μετατροπή σε εταιρεία κατά ΕΛΠ σε νέο λογιστικό 

σχέδιο και να μεταφερθούν τα υπόλοιπο σε νέους 

λογαριασμούς καθολικού .   Εναλλακτικά   μπορούν   

να  παραχθούν   αυτόματα   και   γέφυρες  για   τα   

ΕΛΠ   σε υπάρχον λογιστικό σχέδιο σε ποσοστό 95%. 

Δ ιαχείριση Παραγωγής 

Αν η επ ιχείρηση είναι παραγωγική , μπορείτε να 

δημιουργήσετε για κάθε έτοιμο προϊόν σας ένα 

συνταγολόγιο με τις πρώτες ύλες και τις ποσότητες 

που απαιτούνται για την παραγωγή του ετοίμου . Τα 

συνταγολόγια αυτά συνεργάζονται αφενός μεν με το 

κύκλωμα παραγγελιών για τον έλεγχο τυχόν 

ελλειμμάτων πρώτων υλών για την παραγωγή των υπό 

παραγγελία ετοίμων , και αφετέρου με το αντίστοιχο 

κύκλωμα παραγωγής [χρώματα , ενδύματα , υποδήματα 

κλπ] για την αυτόματη ανάλωση των πρώτων υλών και 
την παραγωγή των ετοίμων προϊόντων , κατασκευών 

κλπ . 



Κάθε παραγωγή παρακολουθείται ανεξάρτητα ώστε 

να γνωρίζετε πάντοτε ακριβώς σε ποιο στάδιο 

ευρίσκεται , δημιουργεί δε αυτόματα μέσες τιμές 

κόστους με βάση τις πρώτες ύλες που αναλώνονται . 
Δημιουργεί φάσεις παραγωγής με βάση τις ανάγκες 

του χρήστη . Παρακολουθεί τις κινήσεις αποστολής/ 

παραλαβής φασόν . Δ ιαχειρίζεται τις κινήσεις από 

φασόν σε φασόν . Δημιουργεί συνταγολόγιο για κάθε 

προϊόν με δυνατότητα 150 ειδών ανά συνταγολόγιο . 

Εντάσσει τα ημι-έτοιμα [με δική του συνταγή] σε 

συνταγολόγιο . Παράγει έτοιμα με χρήση 

συνταγολογίου και αυτόματη ανάλωση Α ’ υλών . 

Δημιουργεί αυτόματα τιμής κόστους προϊόντος βάσει 
παραγωγής . Παρακολουθεί το ιστορικό κάθε 

παραγωγής . Παρέχει στατιστικά ανά παραγωγή . 

Υπολογίζει Στατιστικά πρώτων υλών σε συσχετισμό 

με ορισμένο προϊόν . Παράγει καταλόγους 

ελλειμμάτων με πρόβλεψη αγορών .  

Δ ιαχείριση Αξιογράφων 

Τα Αξιόγραφα σας επ ιτρέπουν να παρακολουθείτε 

αναλυτικά και με συνέπεια τις εισπράξεις ή 

πληρωμές σας . Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να 

ζητήσετε ένα ληξιάριο  αξιόγραφων και ανάλογα να 

ρυθμίζετε τις υποχρεώσεις σας . Ελέγχει Γραμμάτια , 

Επ ιταγές , Υποσχετικές , Δαπάνες Πληρωτέα- 

Εισπρακτέα . Συνδέεται άμεσα με τη Λογιστική και 
παράγει αυτόματα λογιστικές εγγραφές . Εκτυπώνει 
π ινάκια , και παράγει τυποποιημένες εκτυπώσεις με 

οδηγίες παραμετροποίησης από το χρήστη . 

Περιλαμβάνει αρχείο/κατάλογο τραπεζών με 

γέφυρες λογαριασμών για αυτόματες λογιστικές 

εγγραφές . 

Παρακολουθεί όλες τις φάσεις των αξιόγραφων 

[εξόφληση , μεταβίβαση , χορήγηση κλπ]. Δ ιαθέτει 
ομαδοποιημένη εκτύπωση εισπρακτέων και 
πληρωτέων καταχωρίσεων για έλεγχο ρευστότητας 

με πολλαπλά φίλτρα (ομάδες αξιογράφων , 

ημερομηνία εγγραφής ή λήξης , πολλαπλές 

ταξινομήσεις , με ενδιάμεσους αθροιστές ανά ημέρα 

κλπ). Επ ίσης μεταφέρει αυτόματα τα αξιόγραφα από 

την προηγούμενη χρήση .  

Δ ιαχείριση Παγίων 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε αναλυτικά τα πάγια 

στοιχεία της επ ιχείρησης . Η εξέλιξη ενός πάγιου 

παρακολουθείται με αντίστοιχες εγγραφές [αγορά , 

αλλαγή αξίας , πώληση κλπ]. 

  

Το πρόγραμμα υπολογίζει τις αποσβέσεις βάσει 
καταχωρημένων συντελεστών και μηνών χρήσης και 
κάνει τις απαραίτητες λογιστικές εγγραφές . Ειδικό 

κύκλωμα παρακολουθεί αποτελεσματικά τις 

παραγγελίες Α ’ υλών ή εμπορευμάτων που κάνετε 

στους προμηθευτές καθώς και εκείνες των 

εμπορευμάτων ή ετοίμων προϊόντων από τους πελάτες 

σας . Ιδιαίτερα οι εταιρείες που χρησιμοποιούν 

συνταγολόγια έχουν τη δυνατότητα να συσχετίσουν τα 

συνταγολόγια με τις παραγγελίες πελατών 

[προκειμένου για προϊόντα παραγωγής] και να εξάγουν 

κατάλογο ελλειμμάτων πρώτων υλών για την 

παραγωγή των ετοίμων που εκκρεμούν σε παραγγελία . 

Δ ιαθέτει πολλαπλούς καταλόγους παραγγελιών ανά 

πελάτη , ανά προμηθευτή και ανά είδος με ελλείμματα , 

μεγεθολόγια κλπ . Δ ιαχειρίζεται την αρχική μορφή και 
την τρέχουσα κατάσταση της παραγγελίας . Επ ιτρέπει 
ιστορική ανάλωση κατά την Τιμολόγηση (από τις 

παλαιότερες παραγγελίες) ή και ανεξάρτητα . Δ ιαθέτει 
φάση προετοιμασίας παραγγελίας με αναφορά στις 

θέσεις στην αποθήκη , ειδικές εργασίες custom 

εισαγωγής παραγγελιών . Περιλαμβάνει παραμετρική 

φόρμα εκτύπωσης εντύπου παραγγελίας . 

Δ ιαχείριση Παρτίδων-Serial Numbers 

Τα προϊόντα σε κάθε μορφή , είτε είναι χύμα είτε 

συσκευασμένα , θα συσχετίζονται με Αριθμό Παρτίδας . 

Για τα Προμηθευόμενα Είδη υπάρχει η δυνατότητα 

συσχέτισης του Αριθμού Παρτίδας του συστήματος με 

τον Αριθμό Παρτίδας του Προμηθευτή . 

Από τις παραπάνω καταχωρήσεις προκύπτει πλήρης 

Ιχνηλασιμότητα των παρτίδων , όπως συσχέτιση των 

παρτίδων με συγκεκριμένες Αποστολές , Πελάτες και 
Παραστατικά καθώς και ιεραρχική συσχέτιση των 

παρτίδων στην παραγωγή , δηλαδή μια παρτίδα 

προϊόντος ποια ή ποιες παρτίδες ημι-ετοίμων και Α΄ 
Υλών ανάλωσε κατά την παραγωγή του . 

Ασφάλεια και προστασία της εγκατάστασης 

Για   την     προστασία   της   εγκατάστασής   σας   

διαθέτει   λειτουργία   διαφύλαξης Backup  ανά   μήνα  

στους  cloud  servers  της  Anaconda  καθώς   και   
μηχανισμό καταγραφής   κρισίμων   σφαλμάτων   

λειτουργίας   και   εργασίας   ανά   χρήστη ,   με 

δυνατότητα προαιρετικής ενημέρωσης και της 

Anaconda  για το συμβάν .  Έτσι έχετε   σε   κάθε   

περίπτωση   ιστορική   παρακολούθηση   κάθε   

περιστατικού   που απαιτεί μεταγενέστερο έλεγχο . 



eStilto 
 

Τ
Αποτελεί την ιδανική λύση για τον επ ιχειρηματία που 

διαχειρίζεται συχνές και απρόσμενες αλλαγές ωραρίου . 

Εύκολη καταχώριση αλλαγών στο ωράριο των 

εργαζομένων και ατομική ή διαδοχική ηλεκτρονική 

αποστολή τους στο ΥΕΚΑ .   

Απαραίτητο σε κάθε επ ιχείρηση που αντιμετωπ ίζει 
• Έκτακτη τροποποίηση ωραρίου , 

• Ανάγκη αντικατάστασης εργαζομένου , 

• Όγκος εργασίας-υπερωρίες , 

• και όποια άλλη ανάγκη που απαιτείται γνωστοποίηση στο 

Εργάνη . 

Βασικά Χαρακτηριστικά : 

Απλό στη χρήση , δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις χρήσης 

Η/Υ . 

Ταχεία καταχώριση εργαζομένου , μόνο ονοματεπώνυμο και 
ΑΦΜ . 

Μαζική καταχώρηση εργαζομένων από αρχείο . 

Άμεση αποστολή στο Εργάνη . 

ο eStilto είναι μια εφαρμογή της Anaconda για 

την καταχώριση και ηλεκτρονική αποστολή 

ατομικών π ινάκων τροποποίησης ωραρίου των 

εργαζομένων . 

Ηλεκτρονική Αποστολή 

Τροποποίησης Ωραρίου

Μεμονωμένα ή μαζικά αποστολή των 

τροποποιητικών ωραρίων . 

Αρχείο εργαζομένων και τροποποιήσεων ωραρίου . 

Εκτυπώσεις καταστάσεων εργαζομένων , ωραρίων . 

Live Update εφαρμογής . 

On Line ενημέρωση του χρήστη για επ ίκαιρα 

φορολογικά , εργατικά , οικονομικά θέματα . 

Backup της βάσης του προγράμματος στο 

ANACONDA CLOUD . 

Πλεονεκτήματα : 

Λύνει τα χέρια στον επ ιχειρηματία . 

Δεν χρειάζεται τον λογιστή για την υποβολή των 

π ινάκων . 

Υποβάλει όποια ώρα της ημέρας χρειαστεί . 
Άμεσα , αποτελεσματικά , υπεύθυνα . 

Έχει τον έλεγχο στα χέρια του . 

Εφαρμογή : 

καφετέριες 

εστιατόρια 

πολυκαταστήματα 

φροντιστήρια 

σχολεία 

κλινικές 

και όπου αλλού απαιτείται συχνά τροποποίηση 

ωρών εργασίας . 
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