
Eyforia
Έσοδα - Έξοδα Β' Κατηγορίας

Άμεση Λειτουργία, Αξιοπιστία 

Το Anaconda Eyforia είναι σχεδιασμένο από την αρχή, ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες ενός σύγχρονου 
Λογιστικού Γραφείου. Δεν απαιτεί καμία ειδική προετοιμασία ή  παραμετροποίηση και με την εγκατάστασή του, 
γίνεται άμεσα παραγωγικό για το Λογιστικό Γραφείο.  

Περιλαμβάνει :

Διαχείριση βιβλίων Β’ κατηγορίας 

Διαχείριση Παγίων 

Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ 

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών-

Προμηθευτών. 

Δηλώσεις Εισοδήματος (Ε1,Ε2,Ε3,έντυπο Ν) 

Τιμολόγηση Πελατών Λογιστικού Γραφείου 

Απογραφή Αποθήκης 

Διαχείριση Intrastat 

Διαχείριση Οικοδομικών Έργων 

Βεβαιώσεις παρακρατηθέντων φόρων 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων (έντυπο Β.6) 

Εκκαθάριση Φορολογικών Δηλώσεων Ε1 

Αυτόματες Υποβολές όλων των εντύπων ή

δηλώσεων στο Taxisnet 

Μαζικές εκτυπώσεις  

.  

Πλεονεκτήματα:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και είναι συμβατό με όλες τις 
εκδόσεις των Windows. 

Χρησιμοποιεί βάσεις δεδομένων MS SQL Server ή Access. 

Αυτόματη ενημέρωση των νέων εκδόσεων του προγράμματος 
μέσω internet. (Live update) 

Αυτόματη αποστολή backup στον cloud server της Anaconda. 

Άμεση επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες του taxisnet. 

Ασφάλεια – Ευχρηστία - Φιλικότητα 

Μαζική παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού εταιριών. 

Αυτόματη δημιουργία στηλών Βιβλίου, με δυνατότητα παρέμβασης 
του χρήστη όπου επιθυμεί. 
Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων με απόλυτη ασφάλεια. 

Αυτόματη μεταφορά λογιστικών εγγραφών από το Εμπορικό 

πρόγραμμα της Anaconda, καθώς και μεταφορά του λογιστικού 

άρθρου από τη Μισθοδοσία (Anaconda Ergasia). 

Δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης ή δημιουργία νέας εταιρίας όταν 

αλλάζει το έτος. 
Παρακολούθηση και άμεση εφαρμογή, των αλλαγών της 
Φορολογικής Νομοθεσίας. 

Ηλεκτρονικές Υποβολές στο Taxis 

Αυτόματη σύνδεση μέσα από την εφαρμογή, με την σελίδα του Taxis 

για ηλεκτρονική υποβολή: ΦΠΑ, Συγκεντρωτικές Πελατών- 

Προμηθευτών (ΜΥΦ), έντυπα Ε1,Ε2,Ε3,έντυπο Ν, Intrastat Vies, 

Βεβαιώσεις παρακράτησης φόρων. 

  



Βασικά Χαρακτηριστικά:

Βιβλία Β’ Κατηγορίας 

Έτοιμο Λογιστικό Σχέδιο με βάση τους λογαριασμούς  της Γενικής 
Λογιστικής. 
Έτοιμες συνδέσεις των λογαριασμών, για αυτόματη ενημέρωση της 
Περιοδικής ΦΠΑ, καθώς και των εντύπων Ε3 και Ν (πρώην Ε5). 

Διαμόρφωση στηλών βιβλίου κατά την επιθυμία του χρήστη. 

Ενοποίηση Λογαριασμών σε μία στήλη βιβλίου. 

Εκτύπωση του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων σε σελίδες Α4 ή σε 
συνεχόμενο μηχανογραφικό χαρτί. 
Χρήση Λογιστικών Άρθρων. 

Αυτόματη αρίθμηση παραστατικών όπου χρειάζεται. 
Μαζική Τιμολόγηση των πελατών του Λογιστικού γραφείου και έκδοση 

παραστατικών ΑΠΥ. 

Δημιουργία και αυτόματη υποβολή του αρχείου της Συγκεντρωτικής 
Τιμολογίων (ΜΥΦ), σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές που ισχύουν 

από το 2014. 

Μέσα από όλες τις εκτυπώσεις στην οθόνη, μπορεί ο χρήστης να 

προβάλλει, να μεταβάλλει αν θέλει την αντίστοιχη εγγραφή ή τα 

στοιχεία ενός πελάτη-προμηθευτή ή λογαριασμού. 

Πλήρες ενσωματωμένο manual της εφαρμογής για on-line βοήθεια. 

Δηλώσεις Εισοδήματος 

Ολοκληρωμένη διαχείριση των Φορολογικών Εντύπων (Ε1, Ε2, Ε3, 

έντυπο Ν) 

Εκκαθάριση Φορολογικής Δήλωσης και εκτύπωση σε λευκό χαρτί 
(Α4 ή Α3). 

Εκτύπωση εκκαθαριστικού Ε1. 

Δυνατότητα αυτόματης άντλησης στοιχείων του Ε1, από το taxis με 
ταυτόχρονη καταχώριση στο έντυπο. 

Προϋπολογιστικό Ε3 & έντυπο Ν, με ποσά που εισάγει ο χρήστης. 
Αυτόματη ενημέρωση μέσω των λογιστικών εγγραφών, των 

εντύπων Ε3 και Ν (το παλιό Ε5) και φωτογραφική εκτύπωση σε 
χαρτί Α4 ή Α3. 

Άμεση και αυτόματη ηλεκτρονική υποβολή στο Taxisnet, μέσα από 

το πρόγραμμα όλων των παραπάνω εντύπων (Ε1, Ε2, Ε3, έντυπο 

Ν). 

Έντυπο ΦΠΑ 

Αυτόματος υπολογισμός του ΦΠΑ, φωτογραφική εκτύπωση του 

εντύπου και αυτόματη υποβολή στο taxisnet. 

Αυτόματος υπολογισμός της prorata. 

Αυτόματη δημιουργία πιστωτικού υπολοίπου προηγούμενης περιόδου 

και μεταφορά στην επόμενη. 

Διαχείριση του νέου ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 

39β του κώδικα ΦΠΑ. 

  

Οικοδομικά έργα 

Πλήρης διαχείριση Οικοδομικών Έργων. 

Προϋπολογιστικό-Απολογιστικό Κόστος. 
Φωτογραφικές Εκτυπώσεις Βιβλίου Κοστολογίου, 

Εντύπων Προϋπολογιστικού και Απολογιστικού Κόστους. 

Απογραφή Αποθήκης 

Διαχείριση της Απογραφής αποθήκης για όσες επιχειρήσεις είναι 
υπόχρεες. 
Καταχώριση Ειδών Αποθήκης και μαζική καταχώριση ποσοτήτων 

και αξιών. 

Προεκτύπωση και εκτύπωση του θεωρημένου Βιβλίου 

Απογραφής Αποθήκης. 
Αυτόματη μεταφορά του ποσού στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου 

Ε3. 

Διαχείριση Παγίων 

Πλήρης παρακολούθηση του κυκλώματος των Παγίων της επιχείρησης. 
Παρακολούθηση Αγορών, Πωλήσεων και βελτιώσεων των Παγίων. 

On-Line υπολογισμός των αποσβέσεων (Λογιστικών και Φορολογικών), 

με όλες τις προβλεπόμενες μεθόδους απόσβεσης. 
Υπολογισμός τυχόν επιχορηγήσεων ενός Παγίου. 

Πλήθος εκτυπώσεων, όπως Μητρώο Παγίων, Κατάσταση Αποσβέσεων, 

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις κλπ. 

Διαχείριση Intrastat 
Καταχώριση κινήσεων Εισαγωγών & Εξαγωγών 

Ενδοκοινοτικών συναλλαγών και εκτύπωση των εντύπων 

Intrastat και Vies. 

Ενσωματωμένο αρχείο της Συνδυασμένης ονοματολογίας 
Intrastat 

Αυτόματη υποβολή στο taxis, μέσα από το πρόγραμμα, του 

ανακεφαλαιωτικού πίνακα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών Vies.

ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 455 & Πατρόκλου 2, 15343 Αγ.Παρασκευή, 

Τ: 2106538166 - 801 1006538, F: 2106538167, E: info@anaconda.gr 

ΘΕΣ/ΚΗ: Φράγκων 26, 54625 

Τ: 2310 554576, E: info@taxlive.gr 

ΚΡΗΤΗ: Σφακίων 33, 73134  

Τ: 28210 41144, E: info@prosodos.gr 


