λύσεις τηλεπληροφορικής

Powersoft365 Accounting:
η τεχνολογία στην πιο απλή της μορφή
Powersoft365 Accounting από τη Cyta: H αξιόπιστη, εύχρηστη και τελευταίας τεχνολογίας
λύση για τις λογιστικές σας ανάγκες με μικρό μηνιαίο ενοίκιο και χωρίς την ανάγκη για ιδιαίτερες
γνώσεις λογιστικής.
Η Cyta και η εταιρεία Powersoft σάς προσφέρουν τη λύση Powersoft365 Accounting,
ένα ολοκληρωμένο λογιστικό πρόγραμμα, το οποίο παρέχεται υπό μορφή υπηρεσίας
(Software as a Service) και προσφέρει:
• ολοκληρωμένη λογιστική εφαρμογή για επιχειρήσεις ή επαγγελματίες, με ή χωρίς ιδιαίτερες
γνώσεις λογιστικής
• μειωμένo λειτουργικό κόστος και μικρό συνολικό κόστος απόκτησης
• αυξημένη απόδοση επένδυσης
• γρήγορη και εύκολη πρόσβαση από όποιο σημείο και αν βρίσκεστε εσείς ή ο ελεγκτής σας
• ασφάλεια και αξιοπιστία σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη των στοιχείων και πληροφοριών σας
Γίνετε συνδρομητές του Powersoft365 Accounting από τη Cyta και χρησιμοποιήστε
τα εργαλεία που σας προσφέρει για εύκολη τήρηση λογαριασμών και διεκπεραίωση
συναλλαγών, καθώς επίσης και για λήψη σημαντικών επιχειρησιακών αποφάσεων, από
οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκεστε.

• Φιλικό προς τον χρήστη
• Επιλογή γλώσσας (Ελληνικά, Αγγλικά, Ρωσικά κ.ά.)
• Τήρηση λογαριασμών πωλήσεων και αγορών και εξειδικευμένη εφαρμογή για εκτύπωση
αναφορών (reports)
• Τήρηση λογαριασμών γενικού καθολικού (General Ledger)
• Τήρηση Λογαριασμού κερδοζημιών με δυνατότητα εξαγωγής τους σε Word/Excel/PDF/
HTML etc (Income Statement / Profit & Loss )
• Τήρηση ισολογισμών με δυνατότητα εξαγωγής τους σε Word/Excel/PDF/HTML 		
(Statement of Financial Position)
• Πλήρες ιστορικό πελάτη με ανάλυση συναλλαγών (Statement of Accounts)
• Ειδικευμένες εφαρμογές λιστών αναφοράς και γραφικών παραστάσεων ανά κατηγορία,
πελάτη, προμηθευτή με δυνατότητα συγκρίσεων (Reports / Graphs)
• Ειδική εφαρμογή για διαχείριση ΦΠΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
(Automatic VAT Form)
• Εύκολη και γρήγορη διαχείριση μεταχρονολογημένων επιταγών
• Εύκολη και γρήγορη συμφιλίωση τραπεζικών λογαριασμών (Bank Reconciliations)
• Άμεση σύνδεση με την υπηρεσία Microsoft Communication Services

Πλεονεκτήματα:
Η λύση Powersoft365 Accounting από τη Cyta κάνει χρήση της τεχνολογίας cloud
computing και προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εύκολο στη χρήση, ειδικά διαμορφωμένο και για άτομα που δεν έχουν γνώσεις λογιστικής
Μηδενικό αρχικό κόστος απόκτησης
Μηδενικό κόστος συντήρησης
Μηδενικό κόστος εγκατάστασης
Μηδενικό κόστος αναβάθμισης
Μικρό μηνιαίο ενοίκιο
Εύκολη πρόσβαση από όπου και αν βρίσκεστε, μέσω διαδικτύου
Συμβατό με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα
Συμβατό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και διαφύλαξης πληροφοριών
Ταχύτερη και ακριβέστερη διαχείριση λογαριασμών τράπεζας, καταστάσεων και 		
αναφορών (sales/purchases, bank reconciliation, statements, reports )
• Αυτόματη ενημέρωση φόρμας ΦΠΑ, η οποία αναβαθμίζεται σύμφωνα με την τελευταία
ισχύουσα νομοθεσία
Δωρεάν online υποστήριξη και online εκπαίδευση.
Βασική προϋπόθεση για χρήση της υπηρεσίας είναι η ύπαρξη ευρυζωνικής διαδικτυακής σύνδεσης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Λύσεων
Τηλεπληροφορικής της Cyta στον αριθμό 8000-HOST (8000-4678).
www.cyta.com.cy/sol/powersoft365
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