
Μαζική Άντληση Στοιχείων &

Αυτοματοποιημένη Ενημέρωση 

των πελατών σας 

Με την αξιοπιστία

Data Communication & Microsoft Azure



Το DC Tax4all είναι μια cloud εφαρμογή που αλλάζει ριζικά την καθημερινή σας εργασία 

προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση χρόνου. Συνδέεται απευθείας με τις ιστοσελίδες των 

ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και ΓΕΜΗ, αντλεί μαζικά όλα τα δεδομένα και στέλνει αυτόματες μαζικές 

ενημερώσεις στους πελάτες σας

Απλοποιήστε τις χρονοβόρες καθημερινές διαδικασίες!

Για όλα τα Λογιστικά Γραφεία & Λογιστήρια Επιχειρήσεων 

ανεξάρτητα από το λογιστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιούν



Ανεξάρτητα από το Λογιστικό Πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε



Αυτόματες αποστολές 

μέσω Mail, Viber ή 

SMS

Στέλνετε αυτόματα μηνύματα 

μαζικά, μεμονωμένα ή σε 

δικές σας ομάδες πελατών 

χωρίς κανέναν περιορισμό

Οικονομία Χρόνου

Αυτοματοποιείτε 100% τις 

εργασίες άντλησης & 

αποστολής. Δίνετε τη 

δυνατότητα στους 

εργαζόμενους στο γραφείο 

σας να ασχοληθούν με 

παραγωγικότερα έργα

Γιατί να διαλέξω DC Tax4all

Διαχειριστική Ευκολία

Αντλείτε στοιχεία κατευθείαν 

από τις ιστοσελίδες των 

ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΓΕΜΗ & ΚΕΑO



Γιατί να διαλέξω DC Tax4all

Μαζική Εκτέλεση 

Εργασιών 

Αποστέλλετε στους πελάτες 

σας μαζικά Έντυπα TAXIS, 

Οφειλές, Ρυθμίσεις και πολλά 

άλλα

Χρονοπρογραμματισμός

Επωφεληθείτε από τη 

δυνατότητα προγραμματισμού 

αυτοματοποιημένων και 

επαναλαμβανόμενων εργασιών, 

χωρίς να απαιτείται η δική σας 

εμπλοκή

Πρόσβαση από 

Παντού 

Έχετε πρόσβαση 24/7 

οπουδήποτε και αν 

βρίσκεστε, από οποιαδήποτε 

συσκευή χρησιμοποιείτε



Με το DC Tax4all αντλείτε και αποστέλλετε ενδεικτικά: 

Έντυπα Δηλώσεων Φορολογίας 

Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών 

Προσώπων (Ε1, Ε2, Ε3, Ν)

Έντυπα Δηλώσεων Ακίνητης 

Περιουσίας Φυσικών & Νομικών 

Προσώπων (Ε3, ΕΝΦΙΑ)

Έντυπα Δηλώσεων Φ.Π.Α. (Φ2) καθώς και 

Δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων 

(Φ.Μ.Υ.) Φυσικών & Νομικών Προσώπων

Οφειλές & Ρυθμίσεις ΑΑΔΕ

Ειδοποιητήρια Ασφαλιστικών 

Εισφορών ΕΦΚΑ/ΕΤΕΑΕΠ
Οφειλές & Ρυθμίσεις ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ



Με το DC Tax4all αντλείτε και αποστέλλετε ενδεικτικά: 

Αποδεικτικά Φορολογικής Ενημερότητας Αποδεικτικά Στοιχείων Α.Π.Δ.

Κατάσταση Οχημάτων 

& Τελών Κυκλοφορίας

Στοιχεία Πληρωμών Βεβαιωμένων 

& Ρυθμισμένων Οφειλών

Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης Ετήσιο Τέλος Γ.Ε.ΜΗ



Με τη χρήση του DC Tax4all επιπλέον έχετε

Μείωση κόστους 

Ευέλικτη SaaS υπηρεσία, δεν 

απαιτεί επενδύσεις σε 

εξοπλισμό ή υποδομές, 

αναβαθμίζεται αυτόματα στο 

cloud

Ασφάλεια Δεδομένων

Διασφαλίζετε τα δεδομένα 

σας ό,τι και αν συμβεί με τη 

μοναδική προσέγγιση 

ασφάλειας του Microsoft 

Azure

Υπηρεσίες Προστιθέμενης 

Αξίας

Επενδύετε στην ενίσχυση του 

κύρους του λογιστικού σας 

γραφείου. Προσφέρετε 

αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους 

πελάτες σας και διαφοροποιήστε από 

τον ανταγωνισμό, υιοθετώντας

καινοτόμες ιδέες και εναλλακτικά 

εργαλεία που ενισχύουν την 

αξιοπιστία σας



Πώς λειτουργεί

SaaS εφαρμογή, λειτουργεί στο Cloud, 

συνδέεται απευθείας με τις ιστοσελίδες των 

ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ & ΓΕΜΗ και αντλεί όλες τις 

πληροφορίες που χρειάζονται οι πελάτες σας

Σε ποιους απευθύνεται

Σε λογιστικά γραφεία και λογιστήρια 

εταιρειών, ανεξάρτητα από το λογιστικό 

πρόγραμμα που χρησιμοποιούν

Τι άλλο προσφέρει

Επικοινωνία με τον πελάτη μέσω 

Mail, SMS ή Viber, μαζικά, 

μεμονωμένα ή σε ομάδες πελατών 

χωρίς κανένα περιορισμό

Κερδίστε χρόνο & ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα απογειώνοντας τις 

υπηρεσίες σας! 



Για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Λογιστικού σας Γραφείου 

Μάθετε Περισσότερα: 

https://www.datacommunication.gr/proionta/dc-tax4all/

+30 211 1080 000 info@datacomm.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας

https://www.datacommunication.gr/proionta/dc-tax4all/

