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Εισαγωγή 

Αξιότιμοι Συνεργάτες. 

Ύστερα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος σας με στόχο την ενίσχυση της αμοιβαίας συνεργασίας 

μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε την πρότασή μας όσον  αφορά την νέα 

πρωτοποριακή μας Web εφαρμογή Epsilon Smart THEMIDA Edition. 

 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή αναπτύχθηκε από την Epsilon Net με στόχο να καλύψει τις ανάγκες 

διαχείρισης και οργάνωση επαγγελματιών του Δικαστικού Κλάδου, κατά συνέπεια και των 

Δικαστικών Επιμελητών.  

 

Είναι γεγονός ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ θα πρέπει να 

ενεργοποιήσουν την έννοια του «ψηφιακού μετασχηματισμού» και σε νέες αγορές, οι οποίες θα 

προκύψουν ακόμα και με την παρότρυνση των λογιστικών γραφείων με τα οποία κατά κύριο 

λόγο συνεργάζονται, προκειμένου να τυποποιήσουν και να επιταχύνουν τις απαραίτητες 

ενέργειες ενημέρωσης της ΑΑΔΕ. 

 

Η Epsilon Net έχοντας σημαντικό μερίδιο στην αγορά των λογιστικών γραφείων, αλλά και της 

συμμετοχής της στις επιτροπές που είχε θεσπίσει η ΑΑΔΕ, σχεδίασε και υλοποίησε 

το Epsilon Smart, προκειμένου να καλύψει με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο της ανάγκες της 

αγοράς.  

 

Επιπλέον να τονίσουμε ότι και η πρόσφατη εμπειρία των μέτρων προστασίας από τον covid-19 

ενίσχυσε τη χρήση συστημάτων για εργασία από απόσταση και πιστεύουμε ότι Web λύσεις όπως 

είναι το Epsilon Smart θα καθιερωθούν σε σημαντικό μερίδιο της αγοράς.  

 

Για τους λόγους αυτούς είμαστε πεπεισμένοι πως η προμήθεια του Epsilon Smart THEMIDA 

Edition αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη λύση για τον κλάδο σας, παρέχοντας άμεση επικοινωνία 

με τον λογιστή σας, είτε από Η/Υ, είτε από όποια άλλο συμβατό device.  
 

 

Με εκτίμηση 

 

 

Περικλής Πραβίτας 

Partners Network Account Manager 
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Σύντομη Περιγραφή Λύσης 

 

Η εφαρμογή Epsilon Smart THEMIDA Edition αποτελεί μια πρωτοποριακή web based εφαρμογή, 

η οποία έχει αναπτυχθεί με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης.  Υποστηρίζει εξ΄ ολοκλήρου 

συνδρομητικό μοντέλο διάθεσής της προς τους τελικούς πελάτες, μειώνοντας στο έπακρο τις 

διαδικασίες billing αλλά και εγκατάστασης του περιβάλλοντος εργασίας, γεγονός που προσφέρει 

χαμηλό διαχειριστικό κόστος. 

Η εφαρμογή γίνεται host στο cloud περιβάλλον Microsoft Azure, γεγονός που προσφέρει την 

μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία όσον αφορά τα δεδομένα των πελατών.  Επιπλέον η λειτουργία 

της είναι δυνατή μέσα από τους επώνυμους web browsers (Edge, Chrome, Firefox, etc.), αλλά και 

από native apps τα οποία είναι συμβατά για τα λειτουργικά Android και i/OS.   

Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η χρήση της από όλων των ειδών τα devices, όπως:  

 PC, LP (Windows, Mac. Linux) 

 Tablet (Android, i/OS) 

Προσφέροντας πρόσβαση από παντού! 
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Περιγραφή & Κόστος Προτεινόμενης Λύσης 

 

Για την κάλυψη αναγκών της συγκεκριμένης αγοράς, έχουμε προβεί στην δημιουργία τριών 

εκδόσεων της εφαρμογής, τις οποίες και περιγράφουμε ακολούθως: 

 

THEMIDA EDITION 

(10€ / μήνα για ετήσια συνδρομή ή 12€ / μήνα για μηνιαία συνδρομή) 

Για Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους, Δικαστικούς Επιμελητές με διαχείριση εσόδων – εξόδων, 

εισπράξεων & Ραντεβού - Ημερολόγιο 

Εμπορικό Κύκλωμα 

 Έκδοση Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών 

 Έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων και Αποστολή με e-mail 

 Διαχείριση Πελατών - Προμηθευτών 

 Διαχείριση Υπηρεσιών 

 Καρτέλες και Ισοζύγια Πελατών – Υπηρεσιών 

 Καρτέλες Αξιογράφων - Τραπεζικών Λογαριασμών 

 Εισπράξεις - Πληρωμές 

 Διαχείριση Αξιογράφων - Πιστωτικών Καρτών 

 Διαχείριση Εξόδων 

 Εμβάσματα Πελατών - Προμηθευτών 

CRM 

 Ημερολόγιο 

 Ραντεβού 

 Προγραμματισμός Εισπράξεων 

Ειδικά για τον Δικαστικό Κλάδο 

 Προσαρμοσμένη Απόδειξη 

 Ιστορικό Συναντήσεων 

 Υπογραφή Δικαστικού Επιμελητή 

 Διαχείριση Παρακρατήσεων 

 Γραμμάτια Προείσπραξης 

Συνδέσεις 

 Αυτόματη Σύνδεση με το Λογιστικό Γραφείο 

 Αυτόματη Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε. 
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Extra 

 2 Προεπιλεγμένοι χρήστες 

 1 χρήστης για το Λογιστικό Γραφείο 

 1 χρήστης για τον Συνεργάτη 

 Διαχείριση Αρχείων (50MB Free) 

 

Πρόσθετα 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Επιπλέον χρήστες (και έως 3 επιπλέον)  50% της αξίας της συνδρομής ανά χρήστη 

Επιπλέον Χώρος Αποθήκευσης Αρχείων  2 € ανά μήνα για κάθε 10GΒ 

Epsilon Net Fiscal Manager ‘’τύπου Β’  1 € ανά μήνα με ετήσια συνδρομή / 2 € ανά μήνα με 
μηνιαία συνδρομή 

 

 Ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων (concurrent) χρηστών είναι πέντε 

 Για δεδομένα αποθήκευσης (Storage) αρχείων (photos, pdf files, etc.) η εφαρμογή παρέχει 

50ΜΒ χωρίς κάποια επιπλέον χρέωση 
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Παροχές - Εκπτώσεις 

 Για μεμονωμένες συνδρομές ισχύουν οι ανωτέρω τιμές από το site www.epsilonsmart.gr 

 Για ετήσιες συνδρομές τουλάχιστον 30 μελών σας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 

προσφέρουμε 10% έκπτωση, με χρήση εκπτωτικού κουπονιού, για το 1ο έτος συνδρομής.   

 Η εφαρμογή Epsilon Smart THEMIDA Edition σας παρέχει 1 (έναν) μήνα δοκιμαστικής 

λειτουργίας. 
 

Διαδικασίες Υποστήριξης 

Η εφαρμογή Epsilon Smart έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ελάχιστες υπηρεσίες εκπαίδευσης και 

παραμετοποίησης, ώστε τα όποια λειτουργικά κόστη να είναι μειωμένα στο έπακρον. 

Για αυτό τον λόγο το Epsilon Smart έχει σχεδιασθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να καλύπτει στο 

έπακρο τις ανάγκες της συγκεκριμένης αγοράς, και για αυτό τον λόγο η εφαρμογή προσφέρει 

τους εξής υποστηρικτικούς μηχανισμούς, μέσα από το περιβάλλον λειτουργίας: 

 Εκπαιδευτικά Video που καθοδηγούν βήμα – βήμα τους χρήστες στη βασική 

παραμετροποίηση έναρξης λειτουργίας, αλλά και στις καθημερινές εργασίες τους 

 Ενσωματωμένο help file στις οθόνες λειτουργίας, το οποίο εξηγεί επακριβώς τις 

λειτουργικές δυνατότητες των διαθέσιμων πεδίων 

 On line Chat για απορίες, παρατηρήσεις και προτάσεις, το οποίο παρακολουθούν και 

απαντούν σύμβουλοι της Epsilon Net 

 Εύκολο περιβάλλον λειτουργίας με καθοδήγηση στα υποχρεωτικά πεδία που θα πρέπει 

να συμπληρωθούν από τον χρήστη. 

 Σεμινάρια, τα οποία είναι δυνατό να προβληθούν από το κανάλι της Epsilon Net στο 

Youtube 

 Τηλεφωνική γραμμή για εξειδικευμένες έκτακτης υποστήριξης με προκαθορισμένο ετήσιο 

κόστος. 

 

http://www.epsilonsmart.gr/

