
Σν απόιπην εξγαιείν ηνπ ύγρξνλνπ Λνγηζηή 



Ο νξηζκόο ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο γηα Λνγηζηέο 

Να παξάγεη ΩΣΟ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

Να είλαη γξήγνξε 

Να είλαη εύρξεζηε 

Να είλαη πιήξεο  

Να είλαη ζύγρξνλε 



ηόρνο ηνπ SingularLogic Accountant 

Mηα νηθνγέλεηα εθαξκνγώλ πνπ απνηειεί εξγαιείν 

δνπιεηάο θαη πξνζθέξεη δπλαηόηεηεο γηα πεξαηηέξσ 

εμέιημε. Πξόθεηηαη γηα κηα νινθιεξσκέλε ιύζε, 

πνπ ελζσκαηώλεη κε ηξόπν εληαίν ηηο απαξαίηεηεο 

 ιεηηνπξγίεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ελόο 

Σύγρξνλνπ Λνγηζηηθνύ Γξαθείνπ. 

 



Ση πεξηιακβάλεη  

Γηαρείξηζε Βηβιίσλ  Β΄ θαηεγνξίαο Γηαρείξηζε Βηβιίσλ Γ΄ θαηεγνξίαο 

Γηαρείξηζε Παγίσλ ηνηρείσλ Γειώζεηο ΦΠΑ 

Γειώζεηο Δηζνδήκαηνο 

Γηαρείξηζε Μηζζνδνζίαο Γηαρείξηζε Λνγηζηηθνύ Γξαθείνπ 



Πιενλεθηήκαηα Accountant 

 

Κάιπςε όισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελόο Λνγηζηηθνύ Γξαθείνπ  

Πεξηβάιινλ εξγαζίαο  

Windows,  Φηιηθό,  Εύρξεζην,  κε δπλαηόηεηα ρξήζεο πιήθηξσλ 

Σαρύηεηα 

Οζόλεο ηαρείαο εηζαγσγήο εγγξαθώλ, απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο,  

απηόκαηεο ζπλδέζεηο ινγαξηαζκώλ κε δειώζεηο, καδηθέο εξγαζίεο  

Δλεκεξώζεηο από όιεο ηηο εκπνξηθέο εθαξκνγέο ηεο SingularLogic 

Δπηθνηλσλία κε όιεο ηηο εθαξκνγέο ηεο αγνξάο 

Πεξηνρέο εξγαζίαο 

Οκαδνπνίεζε εηαηξηώλ-πειαηώλ κε νκνεηδείο δξαζηεξηόηεηεο ζε πεξηνρέο 

εξγαζίαο κε θνηλά αξρεία (ινγαξηαζκνύο, γξακκνγξάθεζε βηβιίσλ, 

ζπλαιιαζζόκελνπο θιπ.) 

 
 



Απεξηόξηζηνο αξηζκόο εηαηξηώλ θαη παξαθνινύζεζε πνιιαπιώλ 

ρξήζεσλ αλά εηαηξία 

Δπλαηόηεηα ζρεδηαζκνύ νηθνλνκηθώλ αλαθνξώλ, κέζσ εηδηθνύ 

εξγαιείνπ αλάπηπμεο εθηππώζεσλ 

Πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο ινγαξηαζκνύο Εζόδσλ Εμόδσλ, έηνηκν ην 

Λνγηζηηθό Σρέδην, κε έηνηκεο ζπλδέζεηο κε ηηο πεξηνδηθέο, ηελ 

εθθαζαξηζηηθή ΦΠΑ θαη ην Ε3 

Δηαζέηεη εύθνιν ζρεδηαζκό θαη παξακεηξνπνίεζε ησλ βηβιίσλ 

 

Πιενλεθηήκαηα Accountant 



 

Δπαλαιεπηηθό Drill-down  

 Όπνπ ζηελ εθαξκνγή εκθαλίδνληαη ζπγθεληξσηηθέο αμίεο , δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα άκεζεο δηεξεύλεζεο θαη αλάιπζεο ηεο πξνέιεπζήο ηνπο (zoom 

ζην ζρεηηθό παξαζηαηηθό)  

Υπνινγίδεη θαη εθηππώλεη απηόκαηα ηνλ Ιζνινγηζκό. Εμαγσγή απηνύ        

ζην Ms Excel γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία 

Παξαθνινύζεζε πειαηώλ-πξνκεζεπηώλ ρσξίο αλάιπζε ζην ινγηζηηθό 

ζρέδην 

Δπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο άξζξσλ ινγηζηηθήο, όπσο εγγξαθέο Εζόδσλ 

Εμόδσλ, κέζσ ζπλδέζεσλ 

Αλαιπηηθή ινγηζηηθή 

Δηαρείξηζε Υπνθαηαζηεκάησλ 

 

Πιενλεθηήκαηα Accountant 



 

Υπνινγίδεη θαη εθηππώλεη καδηθά όιεο ηηο δειώζεηο ησλ πειαηώλ 

Απνζηνιή ζην TaxisNet απηόκαηα 

 

 

 

  

 

 

 

 

Πιενλεθηήκαηα Accountant 

 ησλ Δειώζεσλ ΦΠΑ 

 ησλ εληύπσλ Δειώζεσλ Εηζνδήκαηνο (Ε2,Ε3,Ε9) 

 ησλ Σπγθεληξσηηθώλ Καηαζηάζεσλ πειαηώλ-πξνκεζεπηώλ (ΚΕΠΥΟ) 

 ησλ Σπγθεληξσηηθώλ Καηαζηάζεσλ Πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο 

 

  

  Μαδηθή θαηαρώξεζε εληύπσλ Δήισζεο Εηζνδήκαηνο γηα όινπο ηνπο  

πειάηεο ηνπ ινγηζηηθνύ γξαθείνπ 

Πιήξεο δηαρείξηζε Παγίσλ Σηνηρείσλ 

 

 

 

 



Δηαρείξηζε Σπιινγηθώλ Σπκβάζεσλ Εξγαζίαο θαη ελεκέξσζε απηώλ 

κέζσ Internet 

Ηιεθηξνληθή ππνβνιή ΑΠΔ 

Μαδηθόο ππνινγηζκόο κηζζνδνζίαο όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ όισλ ησλ 

εηαηξηώλ 

Μαδηθή εθηύπσζε όισλ ησλ απνδείμεσλ πιεξσκήο 

Πινύζην Reporting  

Καηαζηάζεηο ειέγρνπ (πρ. Κέξδε-Ζεκηέο, Χξεσζηηθά-Πηζησηηθά ππόινηπα      

Δειώζεσλ ΦΠΑ γηα όινπο ηνπο πειάηεο) 

Θεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο 

Πιεξνθνξηαθέο θαηαζηάζεηο 

Σηαηηζηηθέο θαηαζηάζεηο 

 

 

 

Πιενλεθηήκαηα Accountant Μηζζνδνζία 











πλδπαζκνί Accountant 



Λόγνη γηα λα επηιέμεηε ην SingularLogic Accountant 

Παξάγεη ΩΣΟ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ! 

Είλαη πιήξεο όζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηόηεηέο ζαο 

Παξέρεη ηε βέιηηζηε νξγάλσζε παξαθνινύζεζεο ησλ 

πειαηώλ ζαο 

Απηνκαηνπνηεί ηηο θαζεκεξηλέο ζαο ιεηηνπξγίεο γηα ηαρύηεηα 

θαη αζθάιεηα 

Δπηθνηλσλεί κε όιεο ηηο εθαξκνγέο ηεο αγνξάο 

Δηαζέηεη “εξγαιεία” γηα λα παξέρεηε πεξηζζόηεξεο 

ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ζαο  

Τπνζηεξίδεηαη ΓΩΡΔΑΝ, απεπζείαο από ηε SingularLogic ! 

 

 


