L4 Suite
Λογιστήςx4

Η σουίτα Anaconda Λογιστήςx4 (L4 Suite) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για τον Λογιστή και το Λογιστικό Γραφείο και
περιλαμβάνει και τα 4 φορολογικά προγράμματα της Anaconda (Ergasia, Eyforia, e-Entypo, Windos Λογιστική). Tο πακέτο Λογιστήςx4 σας
παρέχει επιπλέον δωρεάν backup στην Anaconda, πρόσβαση σε Συχνές Ερωτήσεις (FAQ), Live Update, Φορολογική Βάση Άρθρων, Επίκαιρα
Θέματα Online, Εκπαιδευτικά Videos, Εσωτερικό Internet Browser, στο σύνολο των προγραμμάτων και σε προνομιακή τιμή συγκριτικά με την
αγορά των προγραμμάτων μεμονωμένα.

Ergasia - Μισθοδοσία:
Το μοναδικό πρόγραμμα της αγοράς με αυτόματη εμφάνιση
αποτελεσμάτων κατά την εισαγωγή της κίνησης και πλήρη
μεταβολή των στοιχείων της.
Πάντα Ενημερωμένη με την εργατική νομοθεσία.
Διαχείριση Μισθοδοσίας όλων των εργασιακών σχέσεων –
Υπάλληλοι, ημερομίσθιοι, ωρομίσθιοι, ελεύθεροι
επαγγελματίες, μέλη Δ.Σ. κλπ.
185 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και παρακολούθηση
επιχειρησιακών συμβάσεων.
Μισθοδοσία Δημοσίου και Ενιαία Αρχή Πληρωμών
Παρακολούθηση Αδειών και ηλεκτρονική αποστολή του
εντύπου Ε11 στο ΕΡΓΑΝΗ.
Διαχείριση Μισθοδοσίας ανά κέντρο κόστους.
Διαχείριση τραπεζών – Αρχείο πληρωμών SEPA.
Ηλεκτρονική Αποστολή στο TAXIS των Βεβαιώσεων
Αποδοχών ειδικών περιπτώσεων επιπλέον των
προβλεπόμενων για Μισθωτούς, Μέλη Δ.Σ. και
Επιχειρηματική Δραστηριότητα, όπως Τόκοι, Μερίσματα και
Δικαιώματα.
Report Generator – σχεδιασμένες εκτυπώσεις από τον
χρήστη.
Παρακολούθηση Μισθοδοσίας Οικοδομικών Έργων
(Module).
Κυλιόμενα Ωράρια (Module).
Ωρομέτρηση με σύνδεση όλων των ηλεκτρονικών ρολογιών
της αγοράς (Module).

Eyforia - Έσοδα Έξοδα:
Φορολογία Εισοδήματος. Φωτογραφικές Εκτυπώσεις Ε1-Ε2Ε3-Ν, ΦΠΑ, Περαίωση ΦΠΑ, Πάγια, Vies, Intrastat, Απογραφή
Ειδών. Ηλεκτρονική Αποστολή στο taxis.
Νέο Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.
Διαμόρφωση Λογιστικού Σχεδίου στα πρότυπα της Γενικής
Λογιστικής.
Αυτόματες γέφυρες με όλες τις καρτέλες.
Διαμόρφωση στηλών βιβλίου κατά την επιθυμία του χρήστη και
ενοποίηση Λογαριασμών σε μία στήλη βιβλίου.
Λογιστικά Άρθρα.
Αυτόματη αρίθμηση παραστατικών.
Έκδοση/Εκτύπωση παραστατικών ΑΠΥ για το λογιστήριο.
Διαχείριση Οικοδομικών έργων με προϋπολογιστικό &
απολογιστικό κόστος και φωτογραφικές εκτυπώσεις των
αναλόγων εντύπων.
Νέα ΜΥΦ 2014 Πελατών-Προμηθευτών και ηλεκτρονική
αποστολή στο taxis.
Συγκεντρωτικές εκτυπώσεις ομάδας εταιρειών.
Πλήρης εκτυπώσεις παγίων (μητρώο, αποσβέσεις, κατάσταση).
Απογραφή-Εκτύπωση της απογραφής & αυτόματη μεταφορά
του ποσού στο Ε3.
Κατάσταση Αναμόρφωσης, Δημοτικός Φόρος Δωδεκανήσων,
Tέλος Διαμονής Παρεπιδημούντων.
Στατιστικά εταιρείας.
Προϋπολογιστικό Ε3 & Ε5. Τις αξίες τις εισάγει ο χρήστης.

WinDos Λογιστική:

e-Entypo:

Διαχείριση Πελατών-Προμηθευτών.
Διαχείριση Λογιστικής Β' & Γ' & ΕΛΠ στην ίδια εγκατάσταση.
Βασισμένη πλήρως στον ΚΦΑΣ και ΕΛΠ, η Γενική Λογιστική του
Anaconda Win-Dos είναι από τα πλέον πλήρη και ευέλικτα On-line
προγράμματα που έχουν ποτέ δημιουργηθεί. Διαθέτει πλήρες
λογιστικό σχέδιο έτοιμο με όλες τις απαραίτητες συνδέσεις.
Όλες οι προβλεπόμενες εκτυπώσεις [ημερολόγια, ισοζύγια μηνός και
περιόδου, καρτέλες, περιοδικές και εκκαθαριστικές Φ.Π.Α (για όσα
έτη ίσχυσαν), συγκεντρωτικές τιμολογίων σε δισκέτα και στο
Internet] παλαιές και μηνιαίες.
Διαθέτει Import/Export Λογ. Εγγραφών από και προς το Anaconda
WinDos, import σε μορφή Ascii από άλλα προγράμματα και export
κινήσεων για μεταφορά στο Anaconda Eyforia με ειδικές γέφυρες
σύνδεσης λογαριασμών.
Ε.Λ.Π. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – Νέο Λογιστικό Σχέδιο –
Καταστάσεις Αποτελεσμάτων. Κατά την αλλαγή χρήσης μπορεί να
επιλεγεί η μετατροπή σε εταιρεία κατά ΕΛΠ σε νέο λογιστικό σχέδιο
και να μεταφερθούν τα υπόλοιπο σε νέους λογαριασμούς καθολικού.
Εναλλακτικά μπορούν να παραχθούν αυτόματα και γέφυρες
για τα ΕΛΠ σε υπάρχον λογιστικό σχέδιο σε ποσοστό 95%.
Άμεση μετατροπή των βιβλίων της επιχείρησης από Β σε Γ
κατηγορίας και αντιστρόφως.
Βιβλία Β και Γ κατηγορίας με Λογιστικό Σχέδιο της δομής των
βιβλίων τύπου Γ, αναλυτικά ισοζύγια, αναμορφώσεις,
αποτελέσματα, αναλυτικές Λογιστικές καρτέλες.
Η καταχώριση οποιασδήποτε εγγραφής δημιουργεί αυτόματα
ενημερωμένα υπόλοιπα πελατών, προμηθευτών και ειδών, έτοιμα
μηνιαία ισοζύγια, ΜΥΦ πελατών και προμηθευτών, έντυπο ΦΠΑ και
Intrastat, αποτελέσματα χρήσης με προαιρετικές αποσβέσεις,
απογραφή αποθήκης και λογιστική αναμόρφωση.
Διαχείριση Αξιογράφων
Παρακολούθηση όλων τιων φάσεων των αξιόγραφων [εξόφληση,
μεταβίβαση, χορήγηση κλπ]. Ομαδοποιημένη εκτύπωση
εισπρακτέων και πληρωτέων καταχωρίσεων για έλεγχο ρευστότητας
με πολλαπλά φίλτρα (ομάδες αξιογράφων, ημερομηνία εγγραφής ή
λήξης, πολλαπλές ταξινομήσεις, με ενδιάμεσους αθροιστές ανά
ημέρα κλπ). Αυτόματη μεταφορά των αξιόγραφων από την
προηγούμενη χρήση.
Διαχείριση Παγίων. Η εξέλιξη ενός πάγιου παρακολουθείται με
αντίστοιχες εγγραφές [αγορά, αλλαγή αξίας, πώληση κλπ].
Το πρόγραμμα υπολογίζει τις αποσβέσεις βάσει καταχωρημένων
συντελεστών και μηνών χρήσης και κάνει τις απαραίτητες λογιστικές
εγγραφές.

Διατήρηση των στοιχείων ανά χρήση.
Μαζική παρακολούθηση απεριορίστων εταιρειών.
Πλήρης διαχείριση των εντύπων Ε1-Ε2-Ε3-Ν και αυτόματη
ηλεκτρονική αποστολή στο taxis.
Αυτόματη Παραλαβή των συμπληρωμένων στοιχείων των
εντύπων από το TAXIS.
ΦΠΑ Φ1, Φ2, Φ10 και αυτόματη ηλεκτρονική αποστολή στο
taxis.
Ειδικό σημείωμα περαίωσης ΦΠΑ.
Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
Vies Φ4.
Προσωρινή, Οριστική Φόρου Ε7 και φόρου απολυομένων.
Μαζική εκτύπωση εντύπων.
Καταχώρηση στοιχείων ανά χρήση με δυνατότητα ανάκλησής
τους.
Απεριόριστοι χρήστες.
Απεριόριστες Εταιρείες.
Αποστολή εντύπων μέσω email σε μορφή PDF.
Φωτογραφικές Εκτυπώσεις Εντύπων Α4 σε laser ή Inkjet
εκτυπωτές.
Αυτόματος υπολογισμός τεκμηρίων.
Μαζική καταχώριση με κωδικό πεδίου και ποσό.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Σχεδιασμένο σε περιβάλλον Windows, είναι συμβατό με όλες τις
εκδόσεις του αντίστοιχου λειτουργικού συστήματος.
Σύνδεση με βάση δεδομένων Microsoft Access ή Microsoft SQL,
παρέχοντας έτσι ευελιξία επιλογής στον χρήστη.
Αυτόματη ενημέρωση των νέων εκδόσεων του προγράμματος
μέσω Internet (Live Update).
Δυνατότητα αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας (Δωρεάν
Back-Up) στον Cloud Server της Anaconda.
Άμεση Επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες του taxis.
Δυνατότητα εξαγωγής εντύπων σε pdf.
Πλήρες ενσωματωμένο εγχειρίδιο χρήσης των εφαρμογών για
Online βοήθεια.
Δυνατότητα ορισμού χρωματικών συνδυασμών από τον χρήστη.
Απλό, σύγχρονο, φιλικό στον χρήστη περιβάλλον εργασίας.
Αξιόπιστο και γρήγορο Λογισμικό.

ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 455 & Πατρόκλου 2, 15343 Αγ.Παρασκευή,
Τ: 2106538166 - 801 1006538, F: 2106538167, E: info@anaconda.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: Φράγκων 26, 54625
Τ: 2310 554576, E: info@taxlive.gr

ΚΡΗΤΗ: Σφακίων 33, 73134
Τ: 28210 41144, E: info@prosodos.gr

