
Καλημέρα σας,  
Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας σας αποστέλλουμε όλες τις Εμπορικές  εφαρμογές 
Union  για την αποστολή των ηλεκτρονικών βιβλίων προκειμένου να επιλέξετε. 

 
Δυνατότητα δημιουργίας των απαραίτητων παραστατικών (απαραίτητη η αποστολή 
στοιχείων, λογοτύπου, τραπεζικών λογαριασμών και κειμένου παρατηρήσεων). 
Δυνατότητα προσαρμογής προτυπωμένου παραστατικού (απαραίτητη η αποστολή 
του προτυπωμένου εντύπου). 
.  

 
 
ΑΓΟΡΑ 200,00 €    ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 150,00 € + ΦΠΑ 
• Διαχείριση πελατών χονδρικής ή λιανικής. 
• Εκτύπωση παραστατικών,πώλησης, είσπραξης και παροχής υπηρεσιών σε χαρτί 
Α4. 
• Ημερολόγια πωλήσεων. 
• Εκτύπωση ισοζυγίου πελατών, ανεξόφλητων τιμολογίων και ενηλικίωση 
υπολοίπων. 
• Στατιστικές εκτυπώσεις πωλήσεων. 
• Δημιουργία αρχείου ΜΥΦ για σύνδεση με αντίστοιχο λογιστικό πρόγραμμα Union. 
• Διαχείριση εισπράξεων (μετρητά, όψεως, πιστωτική κάρτα, επιταγές χωρίς 
ληξιάριο). 
• Καταχώρηση ειδών και σε ομάδες. 
Δυνατότητα εκτύπωσης απογραφής (αφού έχει καταχωρηθεί από τον χρήστη, η 
ποσότητα της απογραφής και η τιμή της απογραφής). 
• Δυνατότητα λειτουργίας με χρήση barcode skanner. 
• Δυνατότητα σύνδεσης με φορολογικό μηχανισμό. 
• Ηλεκτρονική λήψη και εγκατάσταση των νέων εκδόσεων. 
• Έκδοση Τιμολογίων και Αποστολή στην Α.Α.Δ.Ε. 
 
 
Παρατηρήσεις : 
• Η εγκατάσταση και η βασική εκπαίδευση για τη χρήση των προγραμμάτων είναι 
δωρεάν. 
• Η σύνδεση (γέφυρα) μεταξύ Εμπορικής Διαχείρισης και Γεν. Λογιστικής ή Εσόδων 
Εξόδων Union δεν χρεώνεται (απαραίτητες 
προηγουμένως οι διευκρινήσεις από τον Λογιστή στο τεχνικό τμήμα). 
• Δυνατότητα μεταφοράς σταθερών στοιχείων, πελατών, προμηθευτών, ειδών 
αποθήκης, παγίων, υπολοίπων, εργαζομένων, από 
άλλη εφαρμογή (απαραίτητη η αποστολή αρχείου excell) οι κινήσεις δεν 
μεταφέρονται. 
• Εργασίες και επιπλέον προσθήκες που θα ζητηθούν και δεν περιλαμβάνονται στις 
λειτουργίες των προγραμμάτων έχουν 
επιπλέον χρέωση. 
• Δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για περισσότερους του ενός χρήστες, δικτύου 
• Δυνατότητα παρουσίασης όλων των εφαρμογών Union στον χώρο σας χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση. 
• Εξόφληση με τραπεζική κατάθεση με την αποδοχή της προσφοράς . 
• Με το Mini Εμπορικό παρέχονται οι λειτουργίες και τα είδη των παραστατικών όπως 
ακριβώς αναφέρονται στην προσφορά. 
• Για κάθε επιπλέον λειτουργία και προσθήκη παραστατικών θα υπάρξει χρέωση 
ανάλογα την περίπτωση. 
 
 



ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Η/Β Ι  

 
Δεν παρακολουθεί αποθήκη, υπόλοιπα προμηθευτών, πελατών, αξιόγραφα και αγορές. 
Δεν είναι δυνατή η  προσθήκη επιπλέον λειτουργιών. 
 
Αγορά 100.00 €  Ετήσιο συμβόλαιο 60.00 € 
Σύνολο : 160,00 € 
Γενικό Σύνολο  με φπα: 198.40 € 
• Πλήρες παραθυρικό περιβάλλον. 
• Δικτυακή λειτουργία χωρίς επιπλέον κόστος ανά θέση εργασίας (Multiuser). 
• Χρήση ποντικιού ή πληκτρολογίου σύμφωνα με την επιθυμία του χρήστη. 
• Έκτυπώσεις παραστατικών σε χαρτί Α4 ή Α5. 
• Έκδοση Τιμολογίων και Αποστολή στην Α.Α.Δ.Ε. 
• Ημερολόγιο πωλήσεων. 
• Σύνδεση με τη λογιστική εφαρμογή Union 
 
 
 

 
Nικολοπούλου Καίτη 
Tμήμα Πωλήσεων 
 
Union Programming Group 
Mεσογείων 123 & Κριμαίας 1 115 26 Αθήνα 
Τηλ. 210-6926910 Fax 210-6915624 
E-mail sales@union.gr www.union.gr 
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