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i-CONNECT 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΟ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Μήπως είστε από τις επιχειρήσεις που χάνουν 

σημαντικό χρόνο στην καταχώρηση των 

παραστατικών των προμηθευτών σας στο 

εμπορικό/λογιστικό σύστημά σας ή/και στην 

συμφωνία καρτέλας με τους πελάτες σας είτε 

γιατί δεν έχουν προλάβει να καταχωρήσουν 

τα παραστατικά σας είτε γιατί έχουν γίνει λάθη 

στην καταχώρηση;

Η υπηρεσία EDI ανταλλαγής παραστατικών, 

i-Connect είναι εδώ για να εξυπηρετήσει 

την αυτόματη καταχώρηση πληροφοριών 

παραστατικών στο εμπορικό/λογιστικό 

πρόγραμμα μιας επιχείρησης βοηθώντας 

την να εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο και 

κόστος.
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 Οφέλη
τΙ κΕΡΔΙΖώ ΑΠΟ τΗν i-connEct ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΗΜΑντΙκΗ ΜΕΙώΣΗ κΟΣτΟΥΣ 

καταχώρησης από 1€ ως 2€ ανά 

παραστατικό3

ΣΗΜΑντΙκΗ ΜΕΙώΣΗ ΛΑΘών 

καταχώρησης καθώς η διαδικασία 

είναι πλήρως αυτοματοποιημένη

ΣΗΜΑντΙκΗ ΜΕΙώΣΗ ΧΡΟνΟΥ 

διαδικασίας καταχώρησης 

ΒΕΛτΙΣτΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΙΑΔΙκΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒών 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑτών 

με την ηλεκτρονική 

παραλαβή των 

Δελτίων Αποστολής 

πριν την άφιξη των 

εμπορευμάτων και την 

οργάνωση του χρόνου 

και τρόπου παραλαβής 

τους

3 σε σχέση 
με την  
χειροκίνητη 
καταχώρηση 
και με βάση 
την εμπειρία 
μας σε 
πάνω 100 
εγκαταστάσεις 
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Εύκολη διασύνδεση των επιχειρήσεων με την υπηρεσία
\\ ΧΡΕΙΑΖΕτΑΙ ΜΟνΟ ΣΥνΔΕΣΗ ΣτΟ IntERnEt  

για να αποστείλουν/παραλάβουν τις πληροφορίες  

των παραστατικών

\\ ΔΕν ΕΠΙΒΑΛΛΕτΑΙ συγκεκριμένη δομημένη 

μορφή (γραμμογράφηση)

\\ ΦΡΟντΙΖΕΙ τΗν ΑΥτΟΜΑτΗ ΜΕτΑτΡΟΠΗ  

των παραστατικών στην μορφή που είναι 

συμβατή με το σύστημα τους

ΔΥνΑτΟτΗτΕΣ
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Αυτόματη, έξυπνη διαδικασία με απόλυτο έλεγχο
Η υπηρεσία: 

\\ ΥΠΟΣτΗΡΙΖΕΙ ΟΛΟΥΣ τΟΥΣ τΥΠΟΥΣ ΠΑΡΑΣτΑτΙκών: 

εκτός από τιμολόγια μπορείτε να παραλάβετε/

αποστείλετε δελτία διακίνησης, παραγγελίες, 

στοιχεία πωλήσεων/αποθεμάτων, και γενικότερα 

οποιοδήποτε άλλο μήνυμα επιθυμείτε

\\ ΠΡΑΓΜΑτΟΠΟΙΕΙ ΕΞΥΠνΕΣ ΑντΙΣτΟΙΧΗΣΕΙΣ 

των πληροφοριών μεταξύ της εταιρίας σας και 

των δεδομένων των προμηθευτών σας ή των 

πελατών σας σχετικά με Κωδικούς προϊόντων, 

Συσκευασίες, Σημείων παράδοσης, Φόρους  

και κατηγορίες ΦΠΑ κτλ

\\ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΥτΟΜΑτΕΣ ΕνΗΜΕΡώΣΕΙΣ  

για το πλήθος των παραστατικών που έχουν 

ανταλλαχθεί, για την εύρεση οποιουδήποτε 

σφάλματος γραμμογράφησης, ελλιπών στοιχείων 

στο παραστατικό κτλ.

\\ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ WEB PoRtAL για την 

παρακολούθηση των κινήσεων των παραστατικών

ΔΥνΑτΟτΗτΕΣ
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 Τεχνικά
ΑΥτΟΜΑτΗ ΑΠΟΣτΟΛΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙών ΠΑΡΑΣτΑτΙκών

\\ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟτΕ ΔΟΜΗΜΕνΗ ΜΟΡΦΗ  

μπορεί το εμπορικό/λογιστικό σας σύστημα  

να εξάγει/εισάγει (Ascii, xml κλπ)

\\ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙώντΑΣ κΑΙ ΔΙΕΘνΗ ΠΡΟτΥΠΑ 

δομημένων αρχείων (EDIFACT, idoc, κλπ)

\\ ΜΕ τΗν ΠΡώτΟΠΟΡΙΑκΗ τΕΧνΟΛΟΓΙΑ 

PDF2EDI:  Δημιουργία δομημένης πληροφορίας 

από ένα απλό PDF. 

\\ ΑνΕΞΑΡτΗτώΣ τΡΟΠΟΥ ΕΠΙκΟΙνώνΙΑΣ  

με την υπηρεσία i-Connect ανταλλαγή EDI αρχείων 

(secure https protocol, Χ400, AS/2)
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\\ ΠΕτΥΧΕτΕ EnD2EnD ΠΛΗΡΗΣ 

ΑΥτΟΜΑτΟΠΟΙΗΣΗ διαδικασιών με τους 

συνεργάτες σας. Συνδυάστε την αυτόματη 

καταχώρηση των λογιστικών παραστατικών σας 

με την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, Paperless Connect, 

και την Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση, Archiving Connect.

\\ ΔΙΑΣΥνΔΕΘΕΙτΕ κΑΙ ΜΕ τΟ ΕΞώτΕΡΙκΟ. Η υπηρεσία 

μπορεί να σας εξυπηρετήσει και στην αποστολή/παραλαβή 

EDI παραστατικών με εταιρείες στο εξωτερικό.

 Πρόσθετα
ΘΕΛΕτΕ ΑκΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟτΕΡΑ; 
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 Πελάτες
ΕνΔΕΙκτΙκΕΣ ΕτΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ τΟ ΕΧΟΥν ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ 

ΕΚΟ
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 Testimonial
ΑΓΑΠΗτΟΙ ΣΥνΕΡΓΑτΕΣ ΜΟΙΡΑΖΟντΑΙ thn ΕΜΠΕΙΡΙΑ τΟΥΣ  
ΜΕ τΟ i-connEct

Η υπηρεσία i@connect επιτρέπει στην εταιρεία μας να συνδεθεί ηλεκτρονικά με ασφαλή και αξιόπιστο 

τρόπο με τους συνεργάτες μας. Σε σύγκριση με την παραδοσιακή EDI λύση, η υπηρεσία i@connect παρέχει 

γρηγορότερο, ευκολότερο και οικονομικό τρόπο σύνδεσης με τους προμηθευτές μας. Η λύση i@connect 

είναι ιδανική για εταιρείες των οποίων οι συνεργάτες μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετικά ERP και 

λογιστικά συστήματα. Η υπηρεσία i@connect μας βοήθησε να κερδίσουμε τη διεθνή αναγνώριση από τη 

Metro Group για την αύξηση του ποσοστού των συνδεδεμένων προμηθευτών. Η IS Impact είναι πάντα στο 

πλευρό μας μέσω της προληπτικής, αφοσιωμένης και τρέχουσας υποστήριξης.

νΕΟΦΥτΟΣ ΠΑνΑΓΙώτΟΥ, ΟΙκΟνΟΜΙκΟΣ & ΔΙΟΙκΗτΙκΟΣ ΔΙΕΥΘΥντΗΣ, PRAktIkER hELLAs
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 Testimonial
ΑΓΑΠΗτΟΙ ΣΥνΕΡΓΑτΕΣ ΜΟΙΡΑΖΟντΑΙ thn ΕΜΠΕΙΡΙΑ τΟΥΣ  
ΜΕ τΟ i-connEct

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης i@connect της Information Systems Impact τροποποιήθηκε και 

ενσωματώθηκε με επιτυχία στη δική μας e-procurement πλατφόρμα προκειμένου να την παρέχουμε στους 

πελάτες μας. Ήδη, ένας από τους πελάτες μας, ο ΟΤΕ χρησιμοποιεί την υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης 

για να λαμβάνει ηλεκτρονικά τα τιμολόγια από τους προμηθευτές του.

Στην ομάδα έργου της IS Impact, βρήκαμε το επίπεδο εμπειρίας, υπευθυνότητας και ευελιξίας που απαιτείται 

για να πετύχει προκειμένου να εκτελεστούν έργα, ιδιαίτερα σε κρίσιμες στιγμές. Η ομάδα ήταν πάντα εκεί 

όποτε χρειαζόμασταν την βοήθειά της και την ικανότητά της για εκπαίδευση ή για παροχή συμβουλών. 

Θεωρούμε ότι η Information Systems Impact είναι η πλέον αξιόπιστη εταιρεία για να συνεργάζεται κανείς.

Θανασησ ΠεΤμεζασ, ΔιευΘυνΤησ, cosmoonE
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Σας ευχαριστούμε
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