
Υπηρεσία e Invoicing στο E-ON RIX 

Η e-On Integration προτείνει : 

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Η καταξιωμένη και βραβευμένη σουίτα λογισμικού εφαρμογών E-ON RIX διαθέτει  

λειτουργικότητα  για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση  (“e Invoicing”) που μειώνει κατακόρυφα 

το κόστος της παραδοσιακής «χάρτινης» τιμολόγησης, τόσο σε αναλώσιμα (χαρτί, μελάνι 

κ.λπ.) όσο και σε χρόνο απασχόλησης του προσωπικού σας για διαχείριση, αρχειοθέτηση 

και αποθήκευση.  

Ταυτόχρονα, αναβαθμίζει σημαντικά την εικόνα της επιχείρησής σας, στους πελάτες σας.  

 

 Η λειτουργία e Invoicing ανοίγει νέες προοπτικές στη συνεργασία σας με τους πελάτες σας, 

καθώς τους επιτρέπει την πρόσβαση στο σύστημα έτσι ώστε μπορούν να λαμβάνουν 

αυτόματα τα Τιμολόγια που τους αφορούν χωρίς καμιά επιπρόσθετη ενέργεια εκ μέρους 

σας (“pull mode”).  

Φυσικά, μπορούν να λαμβάνουν και τα ηλεκτρονικά αρχεία και τα αρχεία “structured 

format” για να ενημερώσουν τα δικά τους συστήματα.  Και όλα αυτά πάλι χωρίς να 

απαιτείται καμιά περαιτέρω δική σας ενέργεια! 

 



Επικοινωνήστε μαζί  μας για να μάθετε 
περισσότερα ή να ζητήσετε δωρεάν επίδειξη. 

E-ON INTEGRATION Α.Ε. 
Γούναρη 3,  153 43 Αγία Παρασκευή 
Τηλ: 210 60 18 700, Fax: 210 60 18 709 
E-mail: prelations@e-on.gr, Web: www.e-on.gr 

Hλεκτρονικοποίηση του παραχθέντος παραστατικού και αυτόματη αρχειοθέτηση  των 
αρχείων του, δηλαδή «αποϋλοποίηση» του τιμολογίου. 

 Ηλεκτρονική αποστολή των αρχείων αυτών / τιμολογίων (σώμα σε PDF, “_a.txt” και “_b.txt”) με 
e mail στον πελάτη σας,  χωρίς τη χρήση του προσωπικού σας email . 

Επιλογή για άμεση (και αυτόματη) αποστολή του email χωρίς την παρέμβαση του χρήστη - 
εκδότη του Τιμολογίου. 

Το email που λαμβάνει ο αποδέκτης (πελάτης σας), διαθέτει λειτουργία επιβεβαίωσης της 
παραλαβής.  Εφ’ όσον ακολουθηθεί η διαδικασία, τα παραστατικά που εκδώσατε σημαίνονται 
όχι μόνο ως «απεσταλμένα» αλλά και ως «επιβεβαιωμένα». 

Η παραπάνω λειτουργία είναι διαθέσιμη και για δηλωμένους users στους οποίους  
ενδεχομένως έχετε ήδη δώσει πρόσβαση στο E-ON RIX (RIX visitors) αλλά και σε 
unregistered users, όπως σίγουρα είναι η πλειονότητα των πελατών σας .  

Εάν ο αποδέκτης διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο τιμολόγιό  (π.χ. λάθος χρέωση, 
λάθος ποσότητες κ.λπ.) μπορεί να σας ειδοποιήσει ηλεκτρονικά με μια απλούστατη 
διαδικασία. Απλούστερη κι από email! 

Η παραπάνω ειδοποίηση μπορεί να έλθει απλώς ως κείμενο ή ακόμα και να δημιουργήσει μια 
«Εκκρεμότητα» στο  ενσωματωμένο CRM της σουίτας σας εμπορικών εφαρμογών E-ON 
RIX.  Έτσι  έχετε το τιμολόγιό, την καρτέλα του πελάτη αλλά και το αναφερθέν πρόβλημα   
μαζεμένα σε ένα και μοναδικό σημείο! 

 Εξαγωγή των στοιχείων του Τιμολογίου (ή Δελτίου Αποστολής) σε μορφή αναγνώσιμη από 
άλλα υπολογιστικά συστήματα (structured  format), έτσι ώστε ο αποδέκτης να αποφύγει την 
χειρόγραφη καταχώρησή του.  Επιπρόσθετα, υλοποίηση των μορφότυπων (formats) σας  εάν 
ήδη χρησιμοποιείτε παρόμοια συστήματα. 

Σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιμα, on line,  όπως ορίζουν οι 
κείμενες φορολογικές διατάξεις. 


