Κωνσταντίνος Π. Στεργίδης
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΑΠΘ, MSc
Ελ. Βενιζέλου 45, Τ.Κ. 65403, Καβάλα
Τηλ.: 2510230284, Κιν.: 6948501597
Website: www.cloudmate.gr
e-mail: kostas@stergidis.com – kstergidis@gmail.com

Cloudmate Web Services
Εξειδικευμένα λογισμικά για Επαγγελματίες
Διαχείριση εργασιών και ηλεκτρονική τιμολόγηση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
για εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ολοκληρωμένης διαχείρισης
εργασιών Δικαστικού Επιμελητή
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Προς: Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης
Καβάλα, 04/01/2021

Αξιότιμες κυρίες/αξιότιμοι κύριοι,
Η εταιρεία Cloudmate Web Services εδρεύει στην Καβάλα και από το 2006 παρέχει
υπηρεσίες πληροφορικής και ανάπτυξης λογισμικού σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι
εφαρμογές μας δεν είναι τυποποιημένες αλλά είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε
επαγγελματία, τις οποίες λαμβάνουμε υπόψη μας κατά την ανάπτυξή τους. Οι τιμές μας
είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και η τεχνική μας υποστήριξη είναι άμεση και
αποτελεσματική.
Ειδικότερα για τον κλάδο των Δικαστικών Επιμελητών, διαθέτουμε πολυετή εμπειρία
στην ανάπτυξη του εξειδικευμένου λογισμικού Cloudmate Trustee, προσανατολισμένου
100% πάνω στο αντικείμενο εργασίας του Δικαστικού Επιμελητή. Η εφαρμογή αυτή
δημιουργήθηκε σε συνεργασία με Δικαστικούς Επιμελητές βήμα προς βήμα και
χρησιμοποιείται – εξελίσσεται συνεχώς τα τελευταία 10 χρόνια, με άριστες κριτικές από
Δικαστικούς Επιμελητές σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Η εφαρμογή αυτή προσφέρει ηλεκτρονική τιμολόγηση σύμφωνα με τα τελευταία
πρότυπα ΑΑΔΕ myDATA, αλλά και ολοκληρωμένη διαχείριση των εργασιών του
Δικαστικού Επιμελητή.

Προσοχή: Για τα μέλη του Συλλόγου που δεν επιθυμούν την απόκτηση της εφαρμογής
ολοκληρωμένης διαχείρισης εργασιών Δικαστικού Επιμελητή αλλά ενδιαφέρονται
μόνο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, η εταιρεία μας μπορεί να διαθέσει ως
ανεξάρτητη εφαρμογή το πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης Cloudmate Invoice.
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Ολοκληρωμένη εφαρμογή Cloudmate Trustee

Δυνατότητες
 Διαχείριση εγγράφων (εισερχομένων - εξερχομένων) με όλες τις απαιτούμενες
πληροφορίες (στοιχεία εγγράφου, στοιχεία επισπεύδοντος, οφειλέτη, ζώνες
χρέωσης, είδη και τόποι επίδοσης, κ.ά).
 Υπολογισμός εξόδων και δικαιωμάτων εκτελέσεων και κατασχέσεων με
αυτόματη δημιουργία πινάκων, για περιπτώσεις ιδιωτών αλλά και Δημοσίου
κατά το άρθρο 77 του ΚΕΔΕ.
 Ηλεκτρονική τιμολόγηση με αυτόματη διαβίβαση στοιχείων στο ΑΑΔΕ
myDATA (Υποχρεωτικό από 01/04/2021). Το υποσύστημα της ηλεκτρονικής
τιμολόγησης μπορεί να διατεθεί και ως ανεξάρτητη εφαρμογή (δείτε
παρακάτω), αλλά και ως μέρος του πλήρους προγράμματος.
 Τήρηση αρχείου πελατών και συνεργατών, ραντεβού κ.λπ.
 Αναλυτική αναζήτηση σε κάθε ενότητα, έτσι ώστε να ανακτούμε άμεσα την
πληροφορία που θέλουμε σχετικά με επιδόσεις, πελάτες, συνεργάτες κ.λπ.
 Άμεση τεχνική υποστήριξη για οτιδήποτε σας προβληματίσει, έτσι ώστε να
μπορείτε να συνεχίσετε άμεσα την εργασία σας.
 Ευκολία στη χρήση, με πολύ φιλικό και περιεκτικό περιβάλλον χρήστη, το
οποίο καλύπτει όλες τις παραμέτρους της εργασίας σας και έχει τη δυνατότητα
να παραμετροποιηθεί περαιτέρω σύμφωνα με τις δικές σας ιδιαίτερες
ανάγκες.

Εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Cloudmate Invoice
Δυνατότητες
 Δημιουργία μητρώου πελατών και συνεργατών.
 Δημιουργία παραστατικών (αποδείξεις και τιμολόγια παροχής υπηρεσιών)
εύκολα και σε ελάχιστο χρόνο.
 Αναζήτηση παραστατικών, πελατών και συνεργατών με πολλές παραμέτρους
(φίλτρα) με άμεσο αποτέλεσμα.
 Διαβίβαση δεδομένων παραστατικών σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα
ηλεκτρονικής τιμολόγησης myDATA της ΑΑΔΕ, η οποία θα έχει υποχρεωτικό
χαρακτήρα από 01/04/2021. Υπάρχει η δυνατότητα εισόδου του λογιστή σας
στο πρόγραμμα για έλεγχο και διαβίβαση των παραστατικών.
 Τήρηση ραντεβού με πελάτες και συνεργάτες με εποπτικό ημερολόγιο.
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Οικονομικό κόστος προτεινόμενων λύσεων
Εφάπαξ κόστος απόκτησης

Ετήσιο κόστος διατήρησης

Εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Cloudmate Invoice
1 επιμελητής

200,00€

50,00€

Εταιρεία με 2 επιμελητές

300,00€

100,00€

Εταιρεία με 3 επιμελητές

400,00€

150,00€

Ολοκληρωμένη εφαρμογή Cloudmate Trustee
1 επιμελητής

600,00€

150,00€

Εταιρεία με 2 επιμελητές

900,00€

200,00€

Εταιρεία με 3 επιμελητές

1.200,00€

250,00€

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.
Τα εφάπαξ κόστη απόκτησης περιλαμβάνουν παραμετροποίηση των αντίστοιχων εφαρμογών με
τα επιθυμητά στοιχεία και εκπαίδευση των διαχειριστών στη λειτουργία τους.
Τα ετήσια κόστη διατήρησης περιλαμβάνουν:


Φιλοξενία εφαρμογής σε 24/7 datacenter με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.



Καθημερινή λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup).



Πραγματικά άμεση τεχνική υποστήριξη, έτσι ώστε η αντιμετώπιση οποιουδήποτε
τεχνικού θέματος να γίνεται εντός ολίγων λεπτών και να μπορείτε να συνεχίσετε την
εργασία σας.
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Αρχιτεκτονική
Η εφαρμογή δεν εγκαθίσταται στον υπολογιστή του χρήστη αλλά είναι προσβάσιμη μέσω
internet από οποιαδήποτε σταθερή ή κινητή συσκευή (desktop, laptop, tablet, smartphone).

Ασφάλεια
Η εταιρεία μας παρέχει διαδικτυακή φιλοξενία της εφαρμογής σε υπερσύγχρονο datacenter, με
όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας πρόσβασης, επικοινωνίας και τακτικής λήψης αντιγράφων
ασφαλείας (backup). Η επικοινωνία του χρήστη με την εφαρμογή γίνεται με κρυπτογράφηση,
μέσω του ασφαλούς πρωτοκόλλου επικοινωνίας https.

Χρήση
H χρήση της εφαρμογής είναι πολύ απλή, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές ή
λογιστικές γνώσεις. Με την παράδοση της εφαρμογής σας παρέχουμε όλη την ενημέρωση που
χρειάζεστε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Υποστήριξη
Η εταιρεία μας είναι στη διάθεσή σας συνεχώς για υποστήριξη σε οποιαδήποτε παρατήρηση ή
πρόβλημα παρουσιαστεί. Ανταποκρινόμαστε άμεσα σε χρονικό περιθώριο λίγων λεπτών για να
λύσουμε οποιοδήποτε θέμα για την τεχνική υποστήριξή σας.

Ενδεικτική υλοποίηση (demo)
Υπάρχει λειτουργική ενδεικτική υλοποίηση (demo) της εφαρμογής, την οποία μπορούμε να σας
παρουσιάσουμε μέσω τηλεδιάσκεψης εντός 20 λεπτών και να απαντήσουμε σε όλες τις
ερωτήσεις σας.

Δείτε επίσης στην ιστοσελίδα μας:
https://www.cloudmate.gr/web-software (ηλεκτρονική τιμολόγηση - ΑΑΔΕ myDATA)
https://www.cloudmate.gr/efarmogi-dikastikoi-epimelites (ολοκληρωμένη εφαρμογή διαχείρισης
εργασιών Δικαστικού Επιμελητή).

Με εκτίμηση,
Κωνσταντίνος Στεργίδης
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών Α.Π.Θ., MSc
Αναλυτής και προγραμματιστής λογισμικού
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