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PYLON ACCOUNTING
•

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ημερολόγιο φορολογικών και εργατικών υποχρεώσεων online ενημερωμένο
μέσω του e-forologia.gr
Παρακολούθηση εταιρικών εργασιών και προθεσμιών υποχρεώσεων
Ανάθεση εργασιών
Καταχώρηση ραντεβού, επικοινωνιών, σημειώσεων, κλπ.
•

ΕΝΤΥΠΑ

Αυτόματη ενημέρωση όλων των φορολογικών εντύπων από Λογιστικές
καταχωρήσεις
Ηλεκτρονική υποβολή με ένα κλικ όλων των εντύπων με υποστήριξη όλων των
μεθόδων υποβολής (υπόχρεος, λογιστής, εκπρόσωπος, κλπ.)
Καταχώρηση πληροφοριακών δεδομένων ανά έντυπο
Πλήρης κάλυψη Μ.Υ.Φ.
•

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Ενημέρωση Αναλυτικής Λογιστικής με Φύλλα Μερισμού Γενικής Λογιστικής
Φύλλα Μερισμού Αναλυτικής Λογιστικής (δυνατότητα αναμερισμού άρθρων
Αναλυτικής Λογιστικής)
Ενημέρωση Αναλυτικής σε πραγματικό χρόνο (live) ή σε δεύτερο χρόνο (batch)
Ειδική φόρμα Μαζικής Καταχώρησης Φύλλων Μερισμού που μπορεί να
λειτουργήσει τόσο σε επίπεδο κινήσεων Λογαριασμού όσο και σε επίπεδο
μεμονωμένων άρθρων
Εκτύπωση Κατάστασης Μερισμών για εύκολο έλεγχο και επισκόπηση
•

ΠΑΓΙΑ

Πολλαπλά συστήματα παγίων (Φορολογικό, Λογιστικό, ΔΛΠ, κλπ.)
Πολλαπλοί συντελεστές απόσβεσης ανά πάγιο με χρήση ημερομηνιακών
διαστημάτων
Δυνατότητα ενιαίας ενημέρωσης κίνησης παγίου ή για κάθε σύστημα παγίου
χωριστά
Υποστήριξη περιόδων αδράνειας παγίου, επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων, κλπ.
Παρακολούθηση σχετιζόμενων παγίων
Υπολογισμός αποσβέσεων με ελεύθερη επιλογή περιοδικότητας
Αυτόματη δημιουργία λογιστικών άρθρων
•

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Πληθώρα φίλτρων και παραμετροποιήσεων σε επίσημες και πληροφοριακές
εκτυπώσεις
Προφίλ εκτυπώσεων για άμεση εκτέλεση προ-παραμετροποιημένων εκτυπωτικών
με ένα κλικ
Εκτύπωση σε χαρτί, εξαγωγή σε όλες τις γνωστές μορφές αρχείων (.pdf, .xls,
.doc, κλπ.) και εμφάνιση σε WYSIWYG ή πλέγμα (grid)
Data zoom-in μέχρι και επίπεδο άρθρου / εγγραφής
Ελεύθερος σχεδιασμός custom εκτυπώσεων μέσω συστήματος E.R.G. (Easy
Report Generator)
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ΑΡΘΡΑ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Ταχύτητα στην καταχώρηση με ελεύθερη προσαρμογή της σχεδίασης της φόρμας
και τις συντομεύσεις του πληκτρολογίου, ανά χρήστη
Πρότυπα άρθρα και «έξυπνες» λειτουργίες, όπως π.χ. ενημέρωση πεδίου τύπου
παραστατικού από τελευταία ενημέρωση συναλλασσόμενου
Δυνατότητα παράλληλης ενημέρωσης ξένων νομισμάτων
Άμεση πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία συναλλασσόμενου, στοιχεία CRM,
καρτέλα λογ/σμού
•

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σύνδεση με οποιαδήποτε εμπορική εφαρμογή της αγοράς και ενημέρωση
κινήσεων, συναλλασσόμενων και λογαριασμών μέσω του μοναδικού εργαλείου
«Import Designer»
Ταχύτατη εισαγωγή δεδομένων μέσω του εργαλείου «FastImport»
Ενσωμάτωση και ενοποίηση δεδομένων Λογιστικής από όλες τις εφαρμογές της
σειράς Pylon
Ενημέρωση από τις εφαρμογές Extra, Hyper, Business και Pylon Μισθοδοσία
•

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Δημιουργία πολλαπλών Προτύπων για όλα τα είδη Οικονομικών Καταστάσεων
(Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Ταμειακές Ροές, Μεταβολή Καθαρής
Θέσης)
Δυναμική διαμόρφωση Ενοτήτων, Κονδυλίων και Στηλών ανα Πρότυπο με
δυνατότητες επεξεργασίας κειμένου
Ορισμός πλήθους Περιόδων Οικονομικής Κατάστασης
Αυτόματη ανάκτηση και συμπλήρωση Κατάστασης με Ανάκτηση από Δεδομένα
Λογιστικής και Αποθηκευμένη Κατάσταση
Δυνατότητα υπολογισμού και εκτύπωσης σε πολλαπλά νομίσματα και γλώσσες
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