FINANCIAL

Η ολοκληρωμένη
Οικονομική Διαχείριση
κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού

Για περισσότερες πληροφορίες
επισκευθείτε την ιστοσελίδα
www.4schools.gr

Τα ηλεκτρονικά βιβλία εγκαινιάζουν
την εποχή της ψηφιακής οικονομίας

Η ελληνική φορολογική διοίκηση
προετοιμάζεται για την υλοποίηση ενός μεγάλου
τεχνολογικού μετασχηματισμού. Πλέον όλοι οι
εκπαιδευτικοί οργανισμοί θα πρέπει:
να ενημερώνουν on-line την ηλεκτρονική
πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε. με τα φορολογικά
στοιχεία που εκδίδουν (έσοδα από δίδακτρα ή
οποιαδήποτε άλλη πηγή).
να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία εξόδων που
πραγματοποίησαν.

Ο ΕΠΑΦΟΣ προσφέρει την ολοκληρωμένη πλατφόρμα 4Schools/Financial
Η οποία θα καλύψει κάθε ανάγκη του εκπαιδευτηρίου σας και, φυσικά, διαθέτει όλες τις απαραίτητες
λειτουργίες ώστε να δημιουργηθούν σταθερές γέφυρες μεταξύ της επιχείρησής σας και της ΑΑΔΕ.
Δεν έχετε κανένα λόγο να αναρωτιέστε πώς ο εκπαιδευτικός σας οργανισμός θα συμβαδίσει με τη νέα
κρατική πρωτοβουλία.
Το 4Schools/Financial θα αναλάβει όλες τις λειτουργίες του MyData, αφήνοντάς σας να ασχοληθείτε με
την επιχείρησή σας.

Βάλτε τάξη στα οικονομικά
δεδομένα του εκπαιδευτηρίου σας

Ξεχάστε αρχεία excel,
μπλοκάκια, ατέλειωτες
αναζητήσεις, λάθη,
χρονοβόρες διαδικασίες.

Το 4Schools/Financial σας προσφέρει:
Απεριόριστες κατηγορίες
διακανονισμών και χρεώσεων.
Ελεύθερο, παραμετρικό ορισμό συμφωνιών,
δόσεων και εκπτώσεων.
Πολύ μεγάλη ευελιξία
στους τύπους παραστατικών.
Ανοιχτό σύστημα λογαριασμών για να εντάξετε
τις οικονομικές κινήσεις σε επιμέρους κατηγορίες
και να έχετε τη στατιστική πληροφόρηση που χρειάζεστε.
Έκδοση παραστατικών, προϋπολογισμούς εισπράξεων,
ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενημέρωση, παρακολούθηση
εξόδων, μισθοδοσία και πολλά ακόμη.

Στείλτε αυτόματα ειδοποιήσεις
προς τους γονείς για υπενθύμιση των οφειλών.
Διεκπεραιώστε ένα ευρύ φάσμα πληρωμών και
διαχειριστείτε όλα τα αναγκαία παραστατικά
(Αποδείξεις Είσπραξης, ΑΠΥ, Πιστωτικά, Ακυρωτικά κλπ).
Εκμεταλλευτείτε ένα πανίσχυρο σύστημα reporting που
θα σας δώσει τις οικονομικές πληροφορίες που ψάχνατε
και ποτέ δεν είχατε.
Εξοικονομήστε σημαντικό χρόνο
για σας και τα στελέχη του σχολείου σας.

Συχνές Ερωτήσεις
Τι ακριβώς είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία
myDATA της Α.Α.Δ.Ε.;
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικών βιβλίων της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (MyData) θα παρακολουθεί
τις εταιρικές συναλλαγές εσόδων/εξόδων και θα
παρουσιάζει τα οικονομικά και φορολογικά
αποτελέσματα της επιχείρησης στο Βιβλίο Συνοπτικής
Απεικόνισης.

Πότε τίθενται σε ισχύ;
Η πλατφόρμα θα τρέξει πιλοτικά αυτή τη χρονιά και
θα τεθεί σε κανονική λειτουργία το 2021.

Ποιούς αφορούν τα ηλεκτρονικά βιβλία
myDATA;
Απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις που διατηρούν
βιβλία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Πόσο συχνά πρέπει να ανεβάζω
δεδομένα;
Η καταχώρηση εσόδων/εξόδων στο myData θα
γίνεται είτε on-line τη στιγμή της συναλλαγής είτε
το αργότερο μια φορά το μήνα.

Τι κερδίζουν οι επιχειρήσεις;
Η ψηφιοποίηση των εμπορικών συναλλαγών
θα εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο και χρήμα και θα
περιορίζει τα λάθη.
Η πλατφόρμα myDATA αποβλέπει στην
αυτοματοποίηση επιχειρησιακών υποχρεώσεων και
τον περιορισμό των χρονοβόρων και
γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Το 4Schools/Financial καλύπτει όλες τις προδιαγραφές που έχει θεσπίσει η
Α.Α.Δ.Ε., προσφέροντας ολοκληρωμένη λύση με ένα πραγματικά σύγχρονο,
εξαιρετικά απλό στη χρήση και ταχύτατο σύστημα που θα σας δώσει:

Πρόσβαση από παντού
Κάθε χρήστης της εφαρμογής, έχει
πρόσβαση στα δεδομένα του από
παντού: PC, Laptop, Tablet,
Smartphone.

Ενεργοποίηση σε 1’
Η ενεργοποίηση του
4Schools/Financial γίνεται
διαδικτυακά, με τη χρήση ενός
email account.

Αυτόματη Επικοινωνία με ΑΑΔΕ
1. Αυτόματη αποστολή δεδομένων στην
πλατφόρμα myData.
2. Online ενημέρωση των λογιστών σας.

Εξοικονόμηση χρόνου & χρήματος
Το 4Schools προσφέρει σε κάθε
εκπαιδευτικό οργανισμό μοναδική
εμπειρία χρήσης, μέσα από ένα
λειτουργικό περιβάλλον εργασίας.

Είμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε !
Στον ΕΠΑΦΟ έχουμε συμπορευτεί με εκπαιδευτικούς οργανισμούς για περισσότερα από
25 χρόνια. Καταλαβαίνουμε απόλυτα τις ανάγκες τους και την αγωνία τους να εξελιχθούν
σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.
Οι άνθρωποι του ΕΠΑΦΟΥ θα αναλάβουν όλα τα στάδια της πετυχημένης εφαρμογής του
4Schools στο δικό σας εκπαιδευτήριο.

Επισκεφθείτε τώρα το www.4schools.gr
Δοκιμάστε το και διαμορφώστε τη δική σας άποψη

Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 46-48 & Κανακίδη 1, ΤΚ 17676 Καλλιθέα
Τηλ: 210 6990401 Fax: 210 6990441
web: www.epafos.gr email: sales@epafos.gr

