
  
ΤΣΟΠΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΦΜ:076100992 - ΔΟΥ:Β’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 61,13231, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 

ΤΗΛ.: 210 5065705, Fax: 211 8503007  

 
 

28ης Οκτωβρίου 61, Τ.Κ. 13231 Πετρουπολη  Τηλ:210 5065705 Fax: 211 8503007  

 
 
 
 
 
 

Προσφορά συστήματος ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και 
τιμολόγησης @rchive & connect 

 
Προς τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 

                                                                     
                                        
 
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή της εφαρμογής 
 

Το @rchive&connect είναι η πλέον οργανωμένη λύση για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση & 

αποστολή/λήψη παραστατικών – καλύπτει τόσο τα εισερχόμενα όσο και τα εξερχόμενα παραστατικά. 

Είναι ειδικά σχεδιασμένο για μικρές/μεσαίες επιχειρήσεις (από 50 παραστατικά, 1 ΑΦΜ και έως 2 

εκτυπωτικά κανάλια) 

Σχεδιασμένο από την Impact πάνω στην πλατφόρμα στην οποία διακινούνται σήμερα πάνω από 

30.000.000 παραστατικά (5.000+ επιχειρήσεις, 15.000+ ενεργοί χρήστες) 

 
Συνολικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

 
  Συγκεκριμένα η πρόταση περιλαμβάνει τα εξής:  

ΠΡΟΙΟΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ 
 

ΤΙΜΗ ΔΣΑ 

Άδεια Χρήσης @rchive & Connect. Αφορά 
1 ΑΦΜ και έως δυο εκτυπωτικά κανάλια 
(Laser εκτυπωτές). Προσφέρονται  δωρεάν 
50 μονάδες τον μήνα για τους πρώτους 3 
μήνες χρήσης της υπηρεσία, σύνολο 150 
μονάδες (50Χ3) 

349,00€ 310,00€ 

Ετήσιες Εκδόσεις: 70,00€ 63,00€ 

Τελική Τιμή 419,00€ 373,00€ 

Κόστος παραστατικού από 0,40€ έως 0,24€.* 
 
  

Κόστος εγκατάστασης  : 

 

Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση, δημιουργία 

φόρμας δυο  

παραστατικών και 2 ώρες εκπαίδευση. 

199,00€ 179,00€ 
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Χαρακτηριστικά @rchive&connect 

 
 Αφορά εταιρείες με: 1 ΑΦΜ και έως 2 εκτυπωτικά κανάλια (laser εκτυπωτές ). 

 Αυτοματοποιημένη λύση για όλα τα παραστατικά που εκδίδει ή λαμβάνει ηλεκτρονικά η εταιρεία. 

 Ανεξάρτητη εφαρμογή από τεχνική υποδομή (ERP, εκτυπωτές, φορολογικοί μηχανισμοί ή ψηφιακές 

υπογραφές…). 

 Αυτόματη Δημιουργία σε ηλεκτρονική μορφή (PDF) των λογιστικών παραστατικών. 

 Εύκολη, γρήγορη και άμεση ανάκτηση παραστατικών με φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον. 

 Συμβατή με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 

  
 
 

Οφέλη από την χρήση του @rchiving&connect 
 

Εξοικονόμηση Σημαντικού Κόστους από την 1η ημέρα εφαρμογής της από την: 

 Μείωση κόστους εκτύπωσης (π.χ. χαρτί, μελάνι,αναλώσιμα κλπ.) 

 Μείωση χρόνου διαχείρισης και ανάκτησης των παραστατικών λόγω του κεντρικού συστήματος 

ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης 

 Εξοικονόμηση στον φυσικό χώρο αρχειοθέτησης (π.χ. κλασέρ, ντουλάπες, αποθήκες κλπ.) 

Κόστος παραστατικού από 0,40€ έως 0,24€. 

 
Οφέλη χρήσης paperless connect 
 

 Οργανωμένη, Ασφαλής (ISO 27001) Αυτοματοποιημένη υπηρεσία για αποστολή / 

παραλαβή ηλεκτρονικών τιμολογίων. 

 Αποδεικτικό παραλαβής παραστατικών και από ποιους Παραλήπτες. 

 Έναρξη Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης με 3 απλά βήματα: 

Find your partner 

Connect with your partner 

Start Paperless (sending/receiving paperless invoices) 

 Self Managed Υπηρεσία 

 Συμβατή με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 
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Πίνακας Τιμών Μονάδων 
 

Μονάδες  τον 
χρόνο 

Μονάδες  τον 
μήνα 

Τιμή  για 
διάρκεια 6 

μηνών 

Τιμή   για 
διάρκεια 
12 μηνών 

Παρατηρήσεις 

600 από 1 έως 50 120,00 € 180,00 € 

Κίνηση πάνω από το όριο των 50 παρ/κων 
το μήνα επιφέρει χρέωση 0,30€ για κάθε 

υπερβάλλον παραστατικό. H υπέρβαση του 
ορίου δεν πρέπει να ξεπεράσει τις 15 

μονάδες ανά μήνα, σε διαφορετική 
περίπτωση θα υπάρξει διακοπή της 

ηλεκτρονικής αποστολής των τιμολογίων.. 

1.500 από 1 έως 125 240,00 € 360,00 € 

Κίνηση πάνω από το όριο των 125 
παρ/κων το μήνα επιφέρει χρέωση 0,24€ 

για κάθε υπερβάλλον παραστατικό. H 
υπέρβαση του ορίου δεν πρέπει να 

ξεπεράσει τις 38 μονάδες ανά μήνα, σε 
διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει 

διακοπή της ηλεκτρονικής αποστολής 
τιμολογίων 

 
 
 

Μονάδες  τον 
χρόνο 

Μονάδες  τον 
μήνα 

Χρέωση ανά 
παραστατικό 

Παρατηρήσεις 

από 1.501 έως 24.000 από 126 έως 2.000 0,24 
Απαιτείται προαγορά μονάδων, 

κατόπιν συνεννοήσεις. 

από 24.001 έως 
50.000 

από 2.001 έως 4.167 0,20 € 
Απαιτείται προαγορά μονάδων,  

κατόπιν συνεννοήσεις 

από 50.001 έως 
100.000 

από 4.168 έως 8.333 0,15 € 
Απαιτείται προαγορά μονάδων,  

κατόπιν συνεννοήσεις 

>100.001 
 

Κατόπιν Ειδικής Συμφωνίας 

 

Σημείωση 

 

* Σε περίπτωση αποστολής των παραστατικών και μέσω e-mail, υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση  

0,2 μονάδες ανά παραστατικό. 

* Σε περίπτωση αποστολής και συνημμένων αρχείων με τα παραστατικά, υπάρχει επιπρόσθετη  

χρέωση 0,4 μονάδες ανά παραστατικό. Μέγιστο μέγεθος ανά συνημμένο: 1 MB. 

* Η επαναποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου στην υπηρεσία είναι χρεώσιμη. 


