
ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Πρόσβαση από παντού
Αποκτήστε ασφαλή και αξιόπιστη πρόσβαση 
στην οικονομική διαχείριση χωρίς περιορισμούς, 
με τις μοναδικές δυνατότητες που προσφέρει η 
λειτουργία του Soft1 ERP στο cloud!

Καλύτερες και πιο γρήγορες αποφάσεις
Αξιοποιείστε τα ισχυρά εργαλεία Reporting που 
διαθέτει το λογισμικό Soft1 και ενισχύστε 
τις δυνατότητες για γρήγορη και ενημερωμένη 
λήψη αποφάσεων.

Ολοκληρωμένη οικονομική εικόνα
Αποκτήστε ολοκληρωμένη εικόνα των
οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης, με πλήρη 
ενοποίηση όλων των business λειτουργιών.

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο
Δώστε τη δυνατότητα στα στελέχη της
επιχείρησης για ταχύτερη επεξεργασία
δεδομένων και αξιόπιστη πληροφόρηση σε 
πραγματικό χρόνο.

Κάλυψη αναγκών σε τοπικό 
και διεθνές επίπεδο
Προετοιμάστε τις οικονομικές σας καταστάσεις 
τόσο σε τοπικό νόμισμα, αλλά και σε άλλα για να 
ικανοποιήσετε τις ανάγκες αναφορών σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Γενική Λογιστική 

Αναλυτική Λογιστική 

Έσοδα - Έξοδα

Activity Based Costing (ABC)

Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Διαχείριση Εισπρακτέων Λογαριασμών

Διαχείριση Πληρωτέων Λογαριασμών

Διαχείριση Παγίων

Reporting
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Το λογισμικό Soft1 ικανοποιεί απόλυτα τις απαιτήσεις οικονομικής διαχείρισης που πρέπει να αντιμετωπίσει 
κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Σε πλήρη ολοκλήρωση με τις υπόλοιπες business λειτουργίες, όπως π.χ. παραγωγή, 
διαχείριση παραγγελιών ή διακίνηση προϊόντων και με δυνατότητες που ικανοποιούν τις πλέον σύνθετες απαιτήσεις, αλλά 
και τις ανάγκες μικρότερων οργανισμών, με εύκολο και ιδιαίτερα απλό τρόπο.
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Πλούσια λειτουργικότητα

Πρωτοποριακή λειτουργία στο cloud

Λύσεις mobility για business καινοτομία

Εναλλακτικά μοντέλα διάθεσης 
(user licenses ή συνδρομητική υπηρεσία) 

Χαμηλό TCO (total cost of ownership)

Εύκολη υλοποίηση και μεγάλη επεκτασιμότητα

Ευελιξία στην προσαρμογή διαδικασιών

Ευκολία ολοκλήρωσης με άλλες εφαρμογές

Ποιοτικές υπηρεσίες 
από πιστοποιημένους συνεργάτες

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Πλήρης συμβατότητα με Κ.Φ.Α.Σ. Ολοκληρωμένο σύστημα 
προσωρινών και οριστικών εγγραφών, ελέγχων και 
προειδοποιήσεων

Πλήρες ενσωματωμένο λογιστικό σχέδιο βάσει Ε.Γ.Λ.Σ.

Απεριόριστος αριθμός Οικονομικών Χρήσεων και 
υπερδωδεκάμηνης με δυνατότητα διαφορετικού λογιστικού 
σχεδίου ανά οικονομική χρήση

Έτοιμος μηχανισμός διαχείρισης Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων επί του ενιαίου λογιστικού σχεδίου με διάκριση 
(χαρακτηρισμό) εγγραφών

Δυνατότητα σύνδεσης λογαριασμών με αντίστοιχους 
αντικριζόμενους λογαριασμούς Φ.Π.Α.

Δήλωση αντισυμβαλλόμενου λογαριασμού αγορών, 
πωλήσεων, εξόδων ανά συντελεστή Φ.Π.Α. με δυνατότητα 
αυτόματης εμφάνισης τη στιγμή της καταχώρησης

Ανευρέσεις σύμφωνα με τις κεντρικές δυνατότητες της 
εφαρμογής (χρήση πολλαπλών κριτηρίων, τυποποιημένες 
γρήγορες ανευρέσεις από οποιοδήποτε πεδίο του 
λογαριασμού κλπ.)

Δημιουργία υποδειγμάτων άρθρων με δυνατότητα τύπου 
υπολογισμού που ισχύει και για τις επαναληπτικές εγγραφές

Δυνατότητα αυτόματων ταμειακών άρθρων

Διαρκής έλεγχος ταμείου κατά τις εργασίες καταχωρήσεων

Πλήθος εφαρμογών αυτόματης ενημέρωσης από αρχεία excel 
(ενημερώσεις ημερησίων άρθρων κλπ.)

Αυτοματοποιημένη διαδικασία κλεισίματος - ανοίγματος 
οικονομικής χρήσης με πλήρως οριζόμενα σενάρια

Πλήρης σειρά θεωρημένων, λογιστικών και ελεγκτικών 
εκτυπώσεων - αναφορών (Θεωρημένα Ημερολόγια, Αναλυτικό 
Ισοζύγιο, Γενικό Καθολικό, Αναλυτικό καθολικό, Ισοζύγιο, 
Καρτέλες, Ισοζύγιο Περιόδων, Οριζόμενα Ημερολόγια, Βιβλίο 
Απογραφής)

Οικονομικές Αναφορές (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, 
Γενική Εκμετάλλευση) & Προσωρινή Κατάσταση Λογιστικής

Αυτόματη ενημέρωση από τις ενότητες Εμπορικής Διαχείρισης 
& Παραγωγής των εφαρμογών Soft1. Μηχανισμοί 
online ενημερώσεων με δυνατότητα ρύθμισης ανά τύπο 
παραστατικού

Ενιαία παρακολούθηση υποκαταστημάτων

Ορισμός διαφορετικής μορφής κωδικού για τους 
λογαριασμούς Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής

Δυνατότητα απευθείας διαχείρισης – εκτύπωσης Εντύπων 
ακόμα και χωρίς προγενέστερες εγγραφές (χειρόγραφα). 
Υποστηρίζονται Έντυπα Περιοδικής Φ.Π.Α. (Φ2) - (Φ3), 
Εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. (Φ1), Δήλωσης Φορολογίας 
Εισοδήματος (Ε3), Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος 
(Ε5), καθώς και εντύπων Μητρώου, Κ.Φ.Α.Σ. κλπ. Έτοιμος 
αυτοματοποιημένος μηχανισμός υποβολής στο TAXISnet
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Αποκτήστε το Soft1 ERP για μεγαλύτερη 
ευελιξία, μείωση λειτουργικού 
κόστους και αποδοτικότερες business 
διαδικασίες.



Xαμηλή αρχική επένδυση

Σταδιακές πληρωμές “pay as you go”

Πρόσβαση σε δεδομένα από παντού

Αύξηση παραγωγικότητας

Μείωση λειτουργικών δαπανών

Αποδοτικότερες business διαδικασίες

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ
Παρακολούθηση Παγίων με αναλυτικές κινήσεις, 
αναπροσαρμογές αξιών, προσθήκες, βελτιώσεις, επεκτάσεις, 
επιχορηγήσεις και αποσβέσεις

Ανοικτή πρόσβαση σε κινήσεις προηγούμενων οικονομικών 
χρήσεων

Ταυτόχρονη παρακολούθηση λογιστικών & κοστολογικών 
αποσβέσεων με διαφορετική μέθοδο απόσβεσης και 
με τακτικούς, πρόσθετους συντελεστές και συντελεστές 
αδρανείας ανά κατηγορία

Πλήρης σειρά εκτυπώσεων Παγίων - Θεωρημένων, 
πληροφοριακών, ελεγκτικών (Αναλυτικό Βιβλίο Παγίων, 
Συγκεντρωτικό Βιβλίο Παγίων, Ευρετήριο Παγίων, Μη 
Ενεργά Πάγια, Αποσβέσεις Περιόδου, Αποσβέσεις Χρήσης, 
Ημερολόγιο Αγορών, Ημερολόγιο Πωλήσεων)

Αναλυτική τήρηση πληροφοριών για κάθε πάγιο - σύνδεση του 
με κέντρα κόστους Αναλυτικής Λογιστικής, παρακολούθηση 
κατηγοριών, τμημάτων, θέσεων, επιχορηγήσεων, εκτιμήσεων, 
Activity Based Costing, επισκευών, συντηρήσεων κλπ. καθώς 
και στοιχειών ασφάλισης

Ολοκληρωμένη σύνδεση online με Γενική Λογιστική, 
Αναλυτική Λογιστική, κάθε παγίου με τους αντίστοιχους 
λογαριασμούς των εφαρμογών Soft1

Πλήρης παρακολούθηση πωλήσεων παγίων 
(τμηματικών ή «δια μιας»)

Εύκολη εισαγωγή (import) παγίων από παλαιές εφαρμογές
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Soft1 as a service:
Μηχανογράφηση στο Cloud!

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Έλεγχοι, ενημερώσεις και αναφορές για την αποτύπωση και υποβολή των εντύπων που αφορούν την λειτουργία των 
επιχειρήσεων και τις υποχρεώσεις τους προς τις φορολογικές αρχές

ACTIVITY BASED COSTING (ABC)
Εξωλογιστική παρακολούθηση κέντρων κόστους με αποτύπωση οικονομικών δεικτών από πληροφορίες πρωτογενών 
εγγραφών (εναλλακτική πρόταση αποτύπωσης που αντικαθιστά την Αναλυτική Λογιστική). Ενώνει οριζόντια όλες τις 
ενότητες του ERP και αποτυπώνει αποτέλεσμα σε όποια ιεραρχική δομή σχεδιαστεί για κάθε επιχείρηση

Εισαγωγή δεδομένων που διέπεται από κανόνες ανά ενότητα και παραστατικό. Αυτόματη ενημέρωση μέσα από 
σχεδιασμό κανόνων, προκαθορισμένο μοντέλο ή manual τρόπο για εξαιρετικές περιπτώσεις

Εύκολη προσαρμογή εκτυπώσεων ABC ανά εγκατάσταση χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα Soft1 BI εργαλεία



Ασφαλή και αξιόπιστη πρόσβαση 
σε δεδομένα της επιχείρησης, από παντού

Αυτοματοποίηση διαδικασιών συνεργασίας  
με πελάτες και προμηθευτές

Πλήρη διασύνδεση 
με άλλα συστήματα και εφαρμογές

Eύκολη προσαρμογή λειτουργικότητας  
για άμεση ανταπόκριση στις προκλήσεις της αγοράς

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
Πλήρης λειτουργικότητα για διαχείριση εργασιών που 
σχετίζονται με συναλλαγές σε μετρητά, ταμειακά διαθέσιμα, 
κεφάλαια μεταφοράς και τραπεζικούς λογαριασμούς

Συνεργασία με Γενική Λογιστική. Περιλαμβάνει ενότητες 
σχετικές με Τραπεζικούς Λογαριασμούς, Χρηματικούς 
Λογαριασμούς, Ταμεία Επιχείρησης και Διαχείριση 
Αξιόγραφων και συγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες διαχείρισης 
μετρητών, τραπεζικών λογαριασμών και τα καθημερινά 
ταμειακά διαθέσιμα

Παροχή πληθώρας έτοιμων αναφορών και εργαλείων 
για πληρέστερο Cash Management και Reporting, όπως 
αυτόματες και κατά επιλογή αντιστοιχήσεις παραστατικών, 
συνεκτικές καρτέλες ομίλων πελατών / προμηθευτών, 
σχεδιασμό και αποτύπωση cash flow σύμφωνα με τις ανάγκες 
κάθε επιχείρησης κλπ.
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Αλλάξτε τον τρόπο που 
κάνετε την δουλεία σας!

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Ολοκληρωμένη εφαρμογή παρακολούθησης επιχειρήσεων με βιβλία Α’ και Β’ κατηγορίας

Διαχείριση Βιβλίου Εσόδων / Εξόδων, Βιβλίου Αγορών, Δηλώσεων Φ.Π.Α., Μητρώου Παγίων, Διαχείριση 
Συναλλασσόμενων και  Λογαριασμών 

Δυνατότητα παρακολούθησης του Μικτού Συντελεστή Καθαρού Κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.) ανά εταιρία, λογαριασμό, 
δραστηριότητα (στον ίδιο λογαριασμό παρακολούθηση πολλαπλών Μ.Σ.Κ.Κ. με δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης)

Δυνατότητα μαζικής καταχώρησης και μεταβολής στοιχείων των Λογαριασμών  - Στηλών, π.χ. συμπλήρωση / μεταβολή 
μεταβλητών Φ.Π.Α. 

Εκτενής χρήση αυτοματισμών για τη δημιουργία νέου λογαριασμού και της Μηνιαίας Κατάστασης Εσόδων / Εξόδων

Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση των Εσόδων που αφορούν στην επόμενη χρήση.  Δυνατότητα χρήσης 
επαναληπτικών εγγραφών Εσόδων / Εξόδων

Αξιοποίηση προτύπων (μοντέλων) με ή χωρίς αυτοματισμούς επαναλαμβανόμενης καταχώρησης 

Αυτόματος υπολογισμός του εντύπου Φ.Π.Α. με δυνατότητα μεταβολής από το χρήστη

Αυτόματος έλεγχος διπλών εγγραφών με προειδοποιητικό μήνυμα κατά τη στιγμή της καταχώρησης 

Αναζήτηση εγγραφών οποιουδήποτε αρχείου (κύριου αρχείου ή κινήσεων) με οποιοδήποτε πεδίο 

Πλήρης σειρά θεωρημένων, λογιστικών και ελεγκτικών εκτυπώσεων - αναφορών (Βιβλίο Εσόδων  - Εξόδων, Μηνιαία 
Κατάσταση Εσόδων  - Εξόδων, Ευρετήρια, Καρτέλες, Ισοζύγιο, Ισοζύγιο αθροιστών, Κατάσταση λογαριασμών ανά 
περίοδο, Κατάσταση στηλών ανά περίοδο, Φ.Π.Α. ανά λογαριασμό Φόρων, Εκκαθάριση Φ.Π.Α., Ανάλυση ανά 
συντελεστή Φ.Π.Α., Κατάσταση ελέγχου Εσόδων  - Εξόδων, Αναλυτική κατάσταση κερδών) 

Κατάσταση Φ.Π.Α. ανά συντελεστή με υπολογισμό του Φ.Π.Α. των κινήσεων και του τεκμαρτού

Δυνατότητα απευθείας διαχείρισης – εκτύπωσης Εντύπων χωρίς προγενέστερες εγγραφές (χειρόγραφα). Υποστηρίζονται 
Έντυπα Περιοδικής Φ.Π.Α (Φ2), (Φ3), Εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. (Φ1), Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε3) κλπ. Έτοιμος 
αυτοματοποιημένος μηχανισμός υποβολής στο TAXISNet

Πλήρης διαχείριση ΚΕΠΥΟ που προκύπτει είτε από τις πρωτογενείς εγγραφές είτε με καταχώρηση από χρήστη. 
Αυτοματοποιημένη δημιουργία και αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου ΚΕ.Π.Υ.Ο μέσω Internet

Παρακολούθηση ειδικών φόρων Δημοτικών, ΕΛΓΑ κλπ. 


