
Η πιο ολοκληρωμένη σειρά 

εφαρμογών Λογιστικής & 

Φορολογικής Διαχείρισης για 

Λογιστικά Γραφεία

30+ Χρόνια Πρωτοπορίας μαζί με το Λογιστή 



Academia Financials

Διαχειριστείτε τα λογιστικά και φορολογικά θέματα 

όπως ακριβώς σας εξυπηρετεί



Χωρίς Περιορισμούς 

Στον αριθμό Εταιρειών, 

Υποκαταστημάτων & Χρήσεων

DC Scan4you | Κατάργηση Πληκτρολόγησης

Καταχωρήσεις σε μηδενικό χρόνο, μηδενισμός λαθών 

καταχώρησης, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση 

παραστατικών, ποσοστό επιτυχούς αναγνώρισης 

ψηφιοποιημένων παραστατικών 99,999%



Academia Financials

Κάντε την καθημερινή σας εργασία πιο εύκολη

Επικοινωνήστε αμφίδρομα με ΑΑΔΕ & Λοιπούς Φορείς



Πλήρης εναρμόνιση με την πλατφόρμα 

myData της ΑΑΔΕ

Άμεση ευθυγράμμιση με την ισχύουσα 

νομοθεσία και τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ

• Άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία με την 

πλατφόρμα myData

Άμεση Άντληση Στοιχείων

Διασυνδεθείτε σε ελάχιστο χρόνο με τις 

ιστοσελίδες της ΑΑΔΕ. Αντλήστε και 

αποστείλετε στοιχεία κατευθείαν μέσα 

από το πρόγραμμα



Αυτόματη Καταχώρηση 

Συναλλασσόμενων

Σύνδεση με την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ & 

της Ε.Ε. για αυτόματη Καταχώρηση 

Συναλλασσόμενων, χωρίς 

πληκτρολόγηση Διαχείριση & Ηλεκτρονική Υποβολή όλων των εντύπων

Αμφίδρομη επικοινωνία με Taxis

Έντυπα ΦΠΑ • Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές • Φορολογία Εισοδήματος

• Εκκαθάριση Φόρου • Φορολογική Αναμόρφωση • Σειρές Α, Μ, Π

• Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ

• Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων • Φόρος Διανομής

• Περιβαλλοντικό τέλος Πλαστικής Σακούλας



Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Άντληση στοιχείων από το Taxis στο Ε9, 

Δηλώσεις Μισθωμάτων Ακίνητης Περιουσίας, 

Διασύνδεση με Λοιπούς Φορείς και 

Πλατφόρμες

•  ΓΕΜΗ  • ΕΔΟΕΑΠ  • ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 



Academia Financials

Βασιστείτε σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα λειτουργίας



Διαχείριση Παγίων & Αποσβέσεων 

Διαχείριση Παγίων, δυνατότητα Καταχώρησης Αναπροσαρμογών 

και πολλαπλών Προσθηκών • Αυτόματος Υπολογισμός και αυτόματη 

Καταχώρηση Αποσβέσεων, Αποθεματικών και Επιδοτήσεων



Πλήρης εναρμόνιση με τα Ε.Λ.Π Ν.4308/2014

Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

• Κατάσταση Αποτελεσμάτων • Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ 

μικρές οντότητες • Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

Απογραφή Αποθήκης

Διαχείριση Απογραφής Αποθήκης και εκτύπωση Βιβλίου Απογραφής 

Χρήσης



Academia Financials

Αισθανθείτε σίγουροι 

Διασφαλίστε τα ευαίσθητα δεδομένα σας



Πλήρης εναρμόνιση με GDPR

Διασφάλιση των ευαίσθητων δεδομένων των πελατών 

σας με ένα απόλυτα αξιόπιστο σύστημα ασφάλειας πλήρως 

εναρμονισμένο με τον ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR

Διαχείριση Ασφάλειας 

Ορισμός πολλαπλών επιπέδων πρόσβασης βάσει ρόλου • 

Επισήμανση λαθών σε 3 επίπεδα • Διαχείριση μηνυμάτων 

ασφάλειας χρήστη



Academia Financials

Προγραμματίστε & Παρακολουθήστε 

ανά πάσα στιγμή τα σημαντικά γεγονότα



Οnline Ημερολόγιο Υποχρεώσεων

Σύνδεση με το Ημερολόγιο Υποχρεώσεων του ΤaxHeaven

για άμεση πληροφόρηση των Φορολογικών, Εργατικών, 

Ασφαλιστικών και λοιπών υποχρεώσεων



Academia Financials

Αξιοποιήστε πλήρως τις Πολλαπλές Δυνατότητες 

που σας προσφέρει



Reporter Generator

Δυνατότητα παραμετροποίησης 

Εκτυπώσεων και παραμετροποίηση 

Τιμολόγησης • από τον χρήστη • ή από την 

Data Communication με επιπλέον κόστος

Επικοινωνία

Επικοινωνία με όλες τις Εμπορικές και 

Λογιστικές εφαρμογές της αγοράς χωρίς 

περιορισμούς στο πλήθος συνδέσεων

Μετάπτωση Δεδομένων

Αυτόματη Μετάπτωση  Δεδομένων, 

Κινήσεων, Συναλλασσόμενων κλπ. από 

άλλες εφαρμογές



Academia Financials

Επωφεληθείτε από τη βραβευμένη πολιτική εξυπηρέτησης 

Customer Care 360ο 



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

290+ ερωτοαπαντήσεις • 31 εκπαιδευτικά βίντεο 

• 40+ 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 και την επίλυση αποριών



Φορολογικά Σεμινάρια • webinars

Διοργάνωση σεμιναρίων πάνω σε επίκαιρα φορολογικά 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 Certified Professional

Ολοκληρωμένη εκπαίδευση για 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 και τις ανάγκες και παρατηρήσεις των πελατών μας 

• Αυτόματες ενημερώσεις μέσω Live Update



Επικοινωνήστε μαζί  μας!

Μάθετε Περισσότερα
https://www.datacommunication.gr/proionta/academia-financials-geniki-logistiki/

+30 211 1080 000 info@datacomm.gr

https://www.datacommunication.gr/proionta/academia-financials-geniki-logistiki/

