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ARAGON PROFESSIONAL SOLUTIONS ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌ 
 

ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ …. 

Ηλεκτρονική έκδοση Αποδείξεων και ηλεκτρονικά 

βιβλία για ιατρούς που δεν χρειάζονται ακριβά ERP 

 

Πρεμιέρα της ηλεκτρονικής παρακολούθησης από φέτος, στην 

ηλεκτρονική εποχή μπαίνουν από φέτος οι συναλλαγές των 

επιτηδευματιών μεταξύ τους, αλλά και με την εφορία, καθώς η 

αγορά εγκαταλείπει από φέτος τα παραδοσιακά τιμολόγια και 

βιβλία, για να υποδεχθεί τα ηλεκτρονικά φορολογικά στοιχεία. 

 

Με τη μετάβαση στην ηλεκτρονική εποχή, όλες οι λογιστικές 

εγγραφές επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών δεν θα 

φυλάσσονται πλέον μόνον στα λογιστήρια τους, αλλά θα 

αποστέλλονται και θα διασταυρώνονται on line στις βάσεις 

δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

 

Τι προσφέρει η εφαρμογή μας: 
  

1. Ενημέρωσε με ασφάλεια την MyData 
2. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση σε 5 λεπτά 
3. Ενημέρωσε τον λογιστή σου με ένα click 
4. Εξειδικευμένη Τιμολόγηση για τον κλάδο της Παροχής 

Υπηρεσιών 
5. Πρόγραμμα έκδοσης παραστατικών - Πλεονεκτήματα 
 

 

Διαχειριστείτε ψηφιακά τις αποδείξεις / τιμολόγια παροχής 

υπηρεσιών σας, εκτός από την εκτύπωση σας παρέχει την 

αυτόματη αποστολή στην Mydata στον λογιστή σας και στον 

πελάτη σας με email. 
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Δεν κινδυνεύει να βρεθεί το πελατολόγιο σας στα χέρια του 

ανταγωνισμού. Η εφαρμογή είναι «τοπική» και όχι σε κάποιο 

«απομακρυσμένο υπολογιστή». 

 

Η εφαρμογή δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας 

 

Η εφαρμογή διαχειρίζεται απεριόριστο «όγκο» δεδομένων 

χωρίς να χρειάζεται να κάνετε «άνοιγμα νέας χρήσης» η 

διαγραφή προηγούμενων δεδομένων. 

 

Η εφαρμογή καλύπτει όλες τις ανάγκες ιατρών όλων των 

ειδικότήτων στο κλάδο της παροχής υπηρεσιών και όχι μόνο. 

 

Η εφαρμογή σας επιτρέπει να στέλνετε επαγγελματικά 

παραστατικά με την επωνυμία και το λογότυπο σας 

αποθηκεύοντας το με ασφάλεια για τα επόμενα 30 χρόνια. 

 

Η εφαρμογή ενσωμάτωσε το κουμπί «αποστολή στον 

λογιστή» και έγινε το απαραίτητο εργαλείο για εσάς. 
 

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να δείτε τη δοκιμαστική έκδοση  

ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΧΡΙ  ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 31/01/2021 

 

Η  τεχνική  υποστήριξη  του  Qmed  περιλαμβάνει  την  χρήση  

απομακρυσμένης ηλεκτρονικής  βοήθειας,  τηλεφωνική  τεχνική  

υποστήριξη  (λειτουργία  από  09:00  έως 21:00), όσο και φυσική 

παρουσία εφόσον κριθεί απαραίτητο.   
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⃰  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ 

ΤΙΜΗ 120€ 

 

  Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% 

 

 


