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Ergasia™  Intro
Εισαγωγική Έκδοση Μισθοδοσίας

Προσωπικού



Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Η εταιρία Anaconda εισάγει για πρώτη φορά στην Ελληνική
αγορά την ιδέα της Εισαγωγικής Έκδοσης του Προγράμματος
Μισθοδοσίας Anaconda Ergasia™  Intro δίνοντας την
δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους Λογιστές* να δοκιμάσουν
σε πραγματικό ετήσιο κύκλο το πρόγραμμα προτού προβούν σε
οριστική αγορά του.

Η ΙΔΕΑ
Ο ενδιαφερόμενος Λογιστής έχει πλέον τη δυνατότητα να δοκιμάσει το
πρόγραμμα της εταιρίας Anaconda Ergasia™  Intro σε έναν πλήρη κύκλο
14 μισθολογικών περιόδων σε συνεχή συνεργασία με τον προσωπικό
του σύμβουλο από την Τεχνική Υποστήριξη της Anaconda χωρίς ρίσκο και
με ελάχιστο κόστος. Το κόστος ανέρχεται στα 50€ συν Φ.Π.Α., μη
επιστρέψιμη τιμή. Σε περίπτωση που ο χρήστης αποφασίσει να συνεχίσει
την συνεργασία με την εταιρία και να μπει σε συμβόλαιο τότε τα χρήματα
που έχει προκαταβάλει αφαιρούνται από το συνολικό ποσό των 250€
+ΦΠΑ. Σε διαφορετική περίπτωση το κόστος των 50€ θα έχει καλύψει το
μεγάλο κόστος που ανέλαβε η εταιρία για την υποστήριξη του
ενδιαφερόμενου σε ετήσια βάση. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να αποφασίσει
αν θα προβεί στην αγορά της πλήρους έκδοσης του Ergasia™  έως και 12
μήνες μετά την αγορά της Εισαγωγικής Έκδοσης Ergasia™  Intro.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
01

2 εταιρίες έως 10 εργαζόμενους: 
1 εταιρία για γενικές δοκιμές και 1 η
οποία θα είναι η εταιρία εργασίας.

02
Μηνιαία υλοποίηση των
υποχρεώσεων μισθοδοσίας της
εταιρίας σε συνεργασία με τον
προσωπικό σας σύμβουλο για ένα
έτος.

03
Τεχνική Υποστήριξη με όλα τα
τεχνικά μέσα της εταιρίας,   
Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-19:00

04
Δωρεάν Εκπαιδεύσεις στα γραφεία
της εταιρίας Anaconda καθ'όλη τη
διάρκεια του έτους ή μέσω
πλατφόρμας απομακρυσμένης
βοήθειας.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ
Δυνατότητα μεταφοράς στοιχείων από άλλο
πρόγραμμα σε περίπτωση αναβάθμισης στην
πλήρη Έκδοση του προγράμματος.
Δωρεάν Back-Up στους Cloud Servers της
εταιρίας.
Συμμετοχή στα Δωρεάν Σεμινάρια-Webinar
της Anaconda.

 

Εκπαιδευτικά Videos στο You Tube κανάλι
της Anaconda Software S.A.
Όλες οι Εκδόσεις αναβάθμισης του
προγράμματος στη διάρκεια της δοκιμαστικής
περιόδου.
Συνδυαστικά πακέτα προγραμμάτων σε
ανταγωνιστικές τιμές.

Ergasia™  Intro

*Η Εισαγωγική Έκδοση Ergasia™  Intro απευθύνεται αποκλειστικά σε Λογιστές & Λογιστικά Γραφεία.


