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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

« Νέα Υπεξεζία Ηιεθηξνληθήο Τηκνιόγεζεο (e-Invoicing) από ηε Business 

Exchanges SA» 

 
Η BE-Business Exchanges SA, ζπγαηξηθή ηεο Eurobank EFG, μεθίλεζε από 1 Ινπλίνπ 2011 

ηελ εκπνξηθή δηάζεζε ηεο λέαο ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο ηηκνιόγεζεο, ζε ζπλεξγαζία κε 
ηελ Information Systems Impact SA, εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη από ην 1998 ζην 

ρώξν ηεο παξνρήο ιύζεωλ eBusiness θαη e-invoicing. Με ηελ πξνζζήθε ηεο ππεξεζίαο απηήο 
ε  Business Exchanges νινθιεξώλεη  ηελ ειεθηξνληθή ππνζηήξημε ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο εηαηξηώλ (ειεθηξνληθνί δηαγωληζκνί-ειεθηξνληθή δηεθπεξαίωζε παξαγγειηώλ-

ειεθηξνληθή απνζήθεπζε θαη δηαθίλεζε ηηκνινγίωλ-ειεθηξνληθέο πιεξωκέο).   
 

Σπγθεθξηκέλα, ε ππεξεζία ειεθηξνληθήο ηηκνιόγεζεο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζε θάζε 
επηρείξεζε λα θαηαξγήζεη ηελ απνζήθεπζε θαη ηε δηαθίλεζε ηηκνινγίωλ κεηαμύ ηνπ 

εθδόηε θαη ηνπ παξαιήπηε ζε έληππε κνξθή, ζύκθωλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (ΠΟΛ 
1049 / 21-3-2006). Μέζω ηεο ππεξεζίαο e-Invoicing ν εθδόηεο ηνπ παξαζηαηηθνύ έρεη ηε 

δπλαηόηεηα ηεο απηόκαηεο ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο θαη απνζηνιήο ηνπ, ελώ ν 
παξαιήπηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα ηεο ειεθηξνληθήο παξαιαβήο θαη θαηαρώξεζεο ηνπ 

παξαζηαηηθνύ.  
 

Τα ζεκαληηθόηεξα νθέιε από ηελ αμηνπνίεζε ηωλ ειεθηξνληθώλ ηηκνινγίωλ είλαη 

πνιιαπιά θαη ζεκαληηθά γηα ηηο επηρεηξήζεηο (εθδόηεο ή παξαιήπηεο  παξαζηαηηθώλ): 
 

 Εμνηθνλόκεζε θόζηνπο από ηε ζεκαληηθή κείωζε ή θαη θαηάξγεζε ηεο εθηύπωζεο 

ηωλ ηηκνινγίωλ (ραξηί, toner θηι) 

 Εμνηθνλόκεζε ρώξνπ θπζηθήο αξρεηνζέηεζεο ηηκνινγίωλ (δηαηήξεζε αληηγξάθωλ 
ζε ειεθηξνληθή κνξθή) 

 Εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ από ηελ απηνκαηνπνίεζε θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηωλ 
δηαδηθαζηώλ αξρεηνζέηεζεο θαη ηηκνιόγεζεο 

 Καιύηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (επρέξεηα θαη επειημία ζηε 

δηαρείξηζε παξαζηαηηθώλ) 
 Άκεζνο θαη νξγαλωκέλνο ηξόπνο αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο αξρεηνζεηεκέλωλ 

ηηκνινγίωλ / παξαζηαηηθώλ 
 Εγγπεκέλε θαη αζθαιήο απνζηνιή ηωλ παξαζηαηηθώλ ειεθηξνληθά ζηνπο 

πειάηεο ηεο επηρείξεζεο θαη ελεκέξωζε γηα ηελ απνζηνιή / παξαιαβή ηνπο. 
 

Εηδηθόηεξα, νη ππεξεζίεο, νη νπνίεο εκπινπηίδνληαη ζπλερώο θαη πξνζαξκόδνληαη ζηηο αλάγθεο 
ηωλ πειαηώλ, πεξηιακβάλνπλ: 

 Υπεξεζία Ηιεθηξνληθήο Αξρεηνζέηεζεο (Archiving@BE) ηωλ ηηκνινγίωλ (θαη 

επξύηεξα παξαζηαηηθώλ), πνπ κπνξεί λα γίλεηαη ηνπηθά ζηελ επηρείξεζε ή ζε θεληξηθή 

Βάζε  

 Υπεξεζία Άπιεο Ηιεθηξνληθήο Δηαθίλεζεο ηηκνινγίωλ (Paperless@connect) 

πνπ επηηξέπεη ηελ θαηάξγεζε ηνπ έληππνπ θαη ηνπ παξαδνζηαθνύ ηξόπνπ απνζηνιήο 

(ΕΛΤΑ, courier) ηόζν από ηνλ εθδόηε όζν θαη από ηνλ παξαιήπηε. 
 

Η Business Exchanges SA  είλαη εμεηδηθεπκέλε ζε ζέκαηα ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ. Ιδξύζεθε 
ην 2001 κε απνζηνιή ηελ πξνώζεζε λέωλ κνξθώλ ειεθηξνληθώλ δηεηαηξηθώλ ζπλαιιαγώλ 

(Β2Β), όπωο ειεθηξνληθνί δηαγωληζκνί, ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο, ειεθηξνληθέο 
δηαπξαγκαηεύζεηο ηηκώλ θ.ά. (αλαιπηηθά νη ππεξεζίεο ζηελ ηζηνζειίδα www.be24.gr). 

http://www.be24.gr/

