
Αυτόματη Αναγνώριση 

& Καταχώρηση Ψηφιοποιημένων Παραστατικών 

Με την αξιοπιστία της Data Communication & του Microsoft Azure



Το DC Scan4all αλλάζει ριζικά την καθημερινή σας εργασία προσφέροντας  

σημαντική εξοικονόμηση χρόνου με την αυτοματοποιημένη και χωρίς λάθη 

διεκπεραίωση της καταχώρησης

Δώστε τέλος στην πληκτρολόγηση των παραστατικών

Εκσυγχρονίστε τη χρονοβόρα εργασία

Διαχείρισης Παραστατικών με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης 



Ανεξάρτητα από το Λογιστικό Πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε



Γιατί να διαλέξω DC Scan4all

100% 
Επιτυχής Αναγνώριση

Παραστατικών

Ενημερωθείτε για τη μοναδική 

δυνατότητα του DC Scan να 

αναγνωρίζει το σύνολο της 

πληροφορίας σε όλα τα 

παραστατικά χωρίς περιορισμούς

92%
Οικονομία Χρόνου

Δώστε τέλος στην 

πληκτρολόγηση. Δώστε τη 

δυνατότητα στους εργαζόμενους 

του γραφείου σας να ασχοληθούν 

με παραγωγικότερα έργα

95%
Αύξηση Παραγωγικότητας

Ενισχύστε την παραγωγικότητά 

σας αξιοποιώντας δυνατότητες 

Χαρακτηρισμού, Ηλεκτρονικής 

Αρχειοθέτησης & Περιορισμό των 

Ελέγχων



Γιατί να διαλέξω DC Scan4all

Μηδενισμός Λαθών

Καταργήστε τα λάθη 

πληκτρολόγησης και τις 

πιθανότητες επιβολής 

προστίμων λόγω 

λανθασμένων 

καταχωρήσεων

Ηλεκτρονική 
Αρχειοθέτηση

Καταργήστε την παραλαβή και 

φυσική αρχειοθέτηση των 

έντυπων παραστατικών. 

Εξοικονομήστε χώρο και  

διασφαλίστε την άμεση 

πρόσβαση

Για κάθε Λογιστικό 
Πρόγραμμα 

Συμβατό με όλα τα λογιστικά 

προγράμματα απλογραφικών 

και διπλογραφικών βιβλίων 

που έχουν δυνατότητα 

εισαγωγής εγγραφών 



Με τη χρήση του DC Scan4all επιπλέον έχετε

Χαμηλό Κόστος & 
Αυτόματες Αναβαθμίσεις

Κρατήστε τα κόστη χαμηλά! 

Επωφεληθείτε από μια ευέλικτη

Pay as You Go υπηρεσία που 

αναβαθμίζεται αυτόματα στο 

cloud

Υπηρεσίες Προστιθέμενης
Αξίας

Επενδύστε στην ενίσχυση του κύρους 

του λογιστικού σας γραφείου. 

Προσφέρετε αναβαθμισμένες 

υπηρεσίες στους πελάτες σας και 

διαφοροποιηθείτε από τον 

ανταγωνισμό, υιοθετώντας

καινοτόμες ιδέες και εναλλακτικά 

εργαλεία που ενισχύουν την 

αξιοπιστία σας

Απόλυτη Ασφάλεια

Διασφαλίστε τα ευαίσθητα 

δεδομένα των πελατών σας με 

ένα απόλυτο αξιόπιστο σύστημα 

ασφάλειας, ανεπτυγμένο στο 

Microsoft Azure & πλήρως 

εναρμονισμένο με τον 

ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR



Πώς λειτουργεί;

Τα παραστατικά σκανάρονται και 

αυτόματα αποθηκεύονται στο Cloud  

(Azure). Η λύση DC Scan4all μετατρέπει 

τις εικόνες των ψηφιοποιημένων 

παραστατικών σε αναγνωρίσιμα 

στοιχεία Τιμολόγησης και δημιουργεί 

αυτόματα εγγραφές στη λογιστική 

εφαρμογή

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε λογιστικά γραφεία και λογιστήρια 

εταιριών, ανεξάρτητα από το λογιστικό 

πρόγραμμα που χρησιμοποιούν

Τι εξοπλισμό χρειάζεται;

Ένα scanner για τη σάρωση των 

παραστατικών και μια απλή σύνδεση 

στο Internet. 

Προτεινόμενα  Scanner Fujitsu 

Πρωτοποριακή Υπηρεσία Τεχνητής Νοημοσύνης από την Data Communication



Για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Λογιστικού σας Γραφείου 

Μάθετε Περισσότερα

https://www.datacommunication.gr/proionta/dc-scan/dc-scan4all

+30 211 1080 000 info@datacomm.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας

https://www.datacommunication.gr/proionta/dc-scan/dc-scan4all

