
Η Νο1 Μισθοδοσία 

για Λογιστικά Γραφεία 



Premium HRM Μισθοδοσία 

Υπολογίστε τη μισθοδοσία όπως ακριβώς σας εξυπηρετεί!



Μισθοδοσία

Κάλυψη οποιασδήποτε Εργασιακής Σχέσης ή Συστήματος 

Αμοιβής, επιχειρήσεων και οργανισμών, ανεξαρτήτως του 

αντικειμένου και του μεγέθους τους

Χωρίς Περιορισμούς

Στον αριθμό Εταιρειών, Εργαζομένων,            

Υποκαταστημάτων & Χρήσεων



Επαναπροσλήψεις

Υποστήριξη απεριόριστου αριθμού Επαναπροσλήψεων

Εργαζομένων, χωρίς να απαιτείται δημιουργία νέας 

καρτέλας

Ασθένειες 

Κάλυψη όλων των Κατηγοριών Ασθένειας                           

(Κανονική, Εργατικό Ατύχημα, Λοχεία κλπ)



Βάρδιες

Πλήρης παρακολούθηση Βαρδιών • Κατηγορίες & Ομάδες 

Βαρδιών • Σύνδεση με Άδειες Εργαζομένων • Μαζική 

Μεταβολή Προγραμματισμού και Πλάνου Βαρδιών

Ωράρια

Απεικόνιση όλων των τύπων Ωραρίων, ακόμη και του 

κυλιόμενου • Αυτόματος Υπολογισμός ωρών Υπερεργασίας, 

Υπερωρίας, Κυριακών/Αργιών • Αυτόματος Επιμερισμός 

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία



Μαζικές Ενημερώσεις

Δυνατότητα μαζικής αλλαγής στοιχείων εργαζομένων 

καθώς και αυτόματος υπολογισμός όλων των δικαιούμενων 

μισθοδοσιών σε περίπτωση αποχώρησης για 

ελαχιστοποίηση του χρόνου καταχώρησης

Ειδικοί Υπολογισμοί Μισθοδοσίας

Δυνατότητα μορφοποίησης οθονών καταχώρισης και 

ορισμού προσαρμοσμένων τύπων υπολογισμού 

μισθοδοσίας για πλήρη κάλυψη και των πλέον 

εξειδικευμένων περιπτώσεων



Premium HRM Μισθοδοσία 

Κάντε την καθημερινή σας εργασία πιο εύκολη



Διαχείριση & Ηλεκτρονική Υποβολή 

όλων των Εντύπων 

Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ • Μηνιαία 

Βεβαίωση Φόρων Μισθωτής Εργασίας 

• Μηνιαία Βεβαίωση Φόρων 

Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

• Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ)

• Έντυπα ΟΑΕΔ και Επιθεώρησης 

Εργασίας • ΕΦΚΑ • Πληρωμή Ταμείων 

• Υποστήριξη με έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή όλων των ταμείων 

(ΤΕΑΥΕΤ, ΑΠΔ-ΝΑΤ, ΑΚΑ-ΕΔΟΕΑΠ κ.λπ.) 



Premium HRM web ΕΡΓΑΝΗ 

Τροποποίηση Ωραρίου - Δήλωση Υπερωριών

Αυτόματη ενημέρωση του πληροφοριακού 

συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, οποτεδήποτε, όπου και αν 

βρίσκεται ο χρήστης, από οποιαδήποτε 

συσκευή (smartphone, tablet, pc)

Εκτύπωση και Ηλεκτρονική Υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ & ΟΕΑΔ

Σύνδεση με τη σελίδα του ΠΣ Εργάνη και Ηλεκτρονική Αποστολή των 

εντύπων Ε3, Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.4, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8, Ε9 και Ε11



Επικοινωνία με κάθε Λογιστικό Πρόγραμμα 

Δυνατότητα επικοινωνίας με τις λογιστικές 

εφαρμογές της Data Communication και με 

λογιστικές εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών.

Για εύκολη και γρήγορη εξαγωγή των λογιστικών 

άρθρων μισθοδοσίας στο λογιστικό σας 

πρόγραμμα και εξάλειψη πιθανότητας λάθους

Επικοινωνία με ERP

Δυνατότητα επικοινωνίας με τις εμπορικές 

εφαρμογές της Data Communication και το 

σύστημα Microsoft Dynamics NAV / Business 

Central 



Premium HRM Μισθοδοσία 

Αισθανθείτε σίγουροι!



Πλήρης Συμμόρφωση με Νομοθεσία 

Άμεση ευθυγράμμιση με την κείμενη εργατική 

και ασφαλιστική νομοθεσία • 100% 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ελληνικού 

νομοθετικού πλαισίου 

Έγκαιρη Εναρμόνιση 

Άμεση ανταπόκριση στο συνεχώς 

μεταβαλλόμενο νομοθετικό περιβάλλον με μια 

απλή αναβάθμιση της εφαρμογής



Premium HRM Μισθοδοσία 

Βασιστείτε σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα!



Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 

Ολοκληρωμένη παρακολούθηση των 

Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας



Αναδρομικά

Αυτόματος Υπολογισμός αναδρομικών 

Bonus, αναδρομικών Αποδοχών και 

αναδρομικών Εισφορών

Βιβλίο Αδειών

Διαχείριση Βιβλίου Αδειών • Αυτόματος υπολογισμός 

δικαιούμενων Ημερών Αδείας • Εκτύπωση Βιβλίου 

Αδειών και Υπολοίπων Ημερών Αδείας 



Προϋπολογισμοί

Κατάρτιση Προϋπολογισμών και 

Σεναρίων διαμόρφωσης 

Εναλλακτικών Πολιτικών Αμοιβών

Κάθετες Αγορές

Πλήρης κάλυψη της μισθοδοσίας και 

όλων των εξειδικευμένων αναγκών σε 

επιχειρήσεις Δημοσίου και Ν.Π.Ι.Δ.,  

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, 

εκπαιδευτήρια, οικοδομοτεχνικές

επιχειρήσεις



Οικοδομοτεχνικά

Ολοκληρωμένη κάλυψη μηχανογραφικής διαχείρισης ΑΠΔ 

Οικοδομοτεχνικών Έργων • Αυτόματη κατανομή 

Ημερών/Ωρών εργασίας ανά Είδος και Φάση έργου



Premium HRM Μισθοδοσία 

Διασφαλίστε τα ευαίσθητα δεδομένα σας



Πλήρης Εναρμόνιση με GDPR

Απόλυτα αξιόπιστο σύστημα ασφάλειας 

• Σύγχρονες μέθοδοι κρυπτογράφησης 

δεδομένων

Διαχείριση Ασφάλειας σε πολλαπλά Επίπεδα 

Ορισμός πολλαπλών επιπέδων πρόσβασης βάσει 

ρόλου • Επισήμανση λαθών σε 3 επίπεδα

• Δυνατότητα διαχείρισης μηνυμάτων ασφαλείας 

χρήστη



Ιστορικότητα 

Δυνατότητα τήρησης ιστορικότητας όλων των 

δεδομένων • ανά εταιρία • ανά εργαζόμενο • ανά 

χρήση και ανά μισθολογική περίοδο

Μεταβολές Δεδομένων

Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης 

Μεταβολών Δεδομένων ανά χρήστη 

• Καταγραφή Ιστορικού αλλαγών



Premium HRM Μισθοδοσία 

Επωφεληθείτε από τη βραβευμένη πολιτική εξυπηρέτησης 
Customer Care 360o



Κέντρο Υποστήριξης Πελατών

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, τηλεφωνικά, μέσω 

διαδικτύου ή στο χώρο του πελάτη                                              

• Κέντρο Υποστήριξης Πελατών: Δευτέρα - Παρασκευή 

9.00-19.00 & Σάββατο 9.00-14.00



Γνωσιακή Βάση

Ολοκληρωμένη γνωσιακή βάση με 1200+ 

ερωτο-απαντήσεις • 100+ ειδικά θέματα 

παραμετροποίησης • Tips & Tricks για τη χρήση 

των εφαρμογών μας

Πλάνο τακτικής Επικοινωνίας

Συχνή επικοινωνία με τους πελάτες μας για να εντοπίζουμε έγκαιρα 

και άμεσα θέματα που πιθανόν τους απασχολούν, ώστε να 

βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά από τις ανάγκες τους 



Εργατικά Σεμινάρια • webinars

Διοργάνωση σεμιναρίων πάνω σε επίκαιρα 

εργατικά θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο των 

λογιστών. Τα σεμινάρια αναμεταδίδονται μέσω 

διαδικτύου, ώστε να μπορείτε να τα 

παρακολουθείτε οπουδήποτε και αν βρίσκεστε



Webinars Υποστήριξης

Πραγματοποίηση σεμιναρίων μέσω διαδικτύου 

αποκλειστικά για τους χρήστες των εφαρμογών 

μας • για την αποτελεσματικότερη χρήση των 

προγραμμάτων μας και την επίλυση αποριών

DC Training Portal

Online πύλη με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό

• 400+ video-παρουσιάσεις και νέα webinars για 

τους νέους πελάτες μας



DC Certified Professional

Ολοκληρωμένη εκπαίδευση για κάθε εφαρμογή μέσα 

από το εκπαιδευτικό portal της Data Communication με 

δωρεάν πρόσβαση • Δυνατότητα λήψης πιστοποίησης 

τεχνογνωσίας "DC Certified Professional" με 

συμμετοχή σε online εξετάσεις

Νέες Εκδόσεις

Τακτική αναβάθμιση των εφαρμογών μας 

σύμφωνα με τη νομοθεσία • σύμφωνα με τις 

ανάγκες και τις παρατηρήσεις των πελατών μας                  

• Αυτόματες ενημερώσεις μέσω Live Update



Premium HRM Μισθοδοσία 

Ενσωματώστε το νέο σύστημα χωρίς να διαταράξετε 
τη ροή των εργασιών της επιχείρησής σας



Άμεση Εγκατάσταση και Λειτουργία

Δυνατότητα εγκατάστασης οποιαδήποτε στιγμή κατά τη 

διάρκεια της χρήσης • άμεση λειτουργία χωρίς να απαιτείται 

ειδική παραμετροποίηση

Αυτόματη Μετάπτωση Δεδομένων

Αυτόματη Μετάπτωση Δεδομένων & Κινήσεων 

από άλλες εφαρμογές 



Επικοινωνήστε μαζί  μας!

Μάθετε Περισσότερα

https://www.datacommunication.gr/proionta/premium-hrm-misthodosia/

+30 211 1080 000 info@datacomm.gr

https://www.datacommunication.gr/proionta/premium-hrm-misthodosia/

