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Αθήνα, Νοέμβριος  2020 
 

Η πληρέστερη cloud εφαρμογή 
Ηλεκτρονικών Τιμολογίων & myDATA 

για τον ελεύθερο επαγγελματία και την μικρή επιχείρηση. 
 

Εργαστείτε στο Cloud 

Χωρίς επενδύσεις και εγκαταστάσεις. Το μόνο που χρειάζεστε είναι μία σύνδεση 
internet για να συνδέεστε στο Prosvasis Go από το desktop, το laptop, το tablet ή 
ακόμη και το smartphone σας. 

H Prosvasis, αντιλαμβανόμενη τις νέες απαιτήσεις διαχείρισης που απορρέουν για 
επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και φυσικά τους λογιστές, έχει ήδη προβεί σε 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι εφαρμογές της να διασφαλίζουν απόλυτα την 
εναρμόνισή τους με τις αλλαγές της ΑΑΔΕ. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Prosvasis GO διαθέτει εξειδικευμένη ΔΩΡΕΑΝ λειτουργικότητα 
που αυτοματοποιεί πλήρως όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την τήρηση των 
Ηλεκτρονικών Βιβλίων myDATA. 

 
      

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση & Οργάνωση Δικηγορικού Γραφείου  
https://go.prosvasis.com/lawyers-registration/ 
 

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση & Γιατροί  
https://go.prosvasis.com/doctor-registration/ 
 

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση & Αρχιτέκτονες - Μηχανικοί  
https://go.prosvasis.com/architect-engineer-registration/ 
 

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση & Φιλοξενία (Ξενώνες – Ενοικιαζόμενα Δωμάτια)  

https://go.prosvasis.com/hosting-unit-owner-registration/ 
 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι δυνατότητες των εκδόσεων Grow και Start, ενώ 
στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε επιπλέον δυνατότητες. 

https://go.prosvasis.com/how-it-works/ 
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Grow Start 
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Οικονομική Αναφορά  
 
Ετήσια Συνδρομή 

Εφαρμογή Ανά εταιρεία. 
Ετήσιο Κόστος 

Χρήσης 
 

 
ProsvasisGo Grow Για επιχειρήσεις και ελεύθερους 
επαγγελματίες που πωλούν είδη και παρέχουν 
υπηρεσίες. Πλήρης παρακολούθηση αγορών, 
πωλήσεων, συναλλασσόμενων. 

Cloud 
Πρόσβαση 

180,00  

 

ProsvasisGo Start Για επιχειρήσεις και ελεύθερους 
επαγγελματίες που παρέχουν MONO υπηρεσίες. 
Πλήρης παρακολούθηση υπηρεσιών, πωλήσεων, 
έργων και πελατών. 

Cloud 
Πρόσβαση 

60,00,  

 

Set Up & Training & Ετήσιο Telesupport  100,00   

    

 

 

 
 

Λοιπά 

Συνεργαζόμενος φορολογικός μηχανισμός (ΕΑΦΔΣΣ)Taxagent 
Συνολικό κόστος (προμήθεια και εγκατάσταση) 440,00€ απαραίτητος στις εμπορικές επιχειρήσεις  
για τις Λιανικές Πωλήσεις. 
 
Αξίες: Όλες οι παραπάνω αξίες δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. 
 

Τρόπος Πληρωμής 
Η εξόφληση του έργου  γίνεται με προκαταβολή το σύνολο της ετήσιας συνδρομής. 

 

Με εκτίμηση 
 
 
 
Στέλιος Καρούντζος 
Σύμβουλος Μηχανογράφησης  

 
 


