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ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική Αποστολή Παραστατικών

Αγαπητοί μας Πελάτες, 

Με στόχο τη διαρκή υποστήριξη & εξέλιξη των επιχειρηματικών μας σχέσεων, στην 
Euromat εφαρμόζουμε ένα από τα πλέον χρήσιμα επιχειρηματικά εργαλεία της εποχής, 
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση (e
αποστολή των παραστατικών μας για τη σταδιακή κατάργηση του χαρτιού στις λειτουργίες 
τιμολόγησης (e-invoicingPaperless
λαμβάνετε από την εταιρεία μας.

Αναλύοντας την εμπειρία από την πολυετή χρήση των παραπάνω λύσεων στην 
ελληνική αγορά, έχουμε εντοπίσει σπουδαία λειτουργικά και οικονομι
εταιρία μας όσο και για τους πελάτες μας, καθώς προσφέρουν αμοιβαία εξοικονόμηση και 
επιτάχυνση του κύκλου τιμολόγησης, παρέχοντας ταχύτερη διεκπεραίωση των συναλλαγών 
και αυξημένη ορατότητα και στα δύο μέρη. Στην 
ιδιαίτερα επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής μιας ταχύτερης και ακριβέστερης λύσης για τη 
διακίνηση των παραστατικών
υιοθέτηση της λύσης από επιλεγμένους πελάτες μας.

Για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου, συνεργαζόμαστε με τον εξειδικευμένο 
πάροχο Retail@Link (Όμιλος 
ολοκληρωμένες λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης από την πρώτη ημέρα εφαρμογής τους 
στην ελληνική αγορά, υποστηρίζοντας το μεγαλύτερο δίκτυο συνδεδεμένων εμπορικών 
συνεργατών στο e-Invoicing& το 

Παρακαλούμε όπως μας 
να πραγματοποιηθούν στους παραλήπτες των παραστατικών
(Όνομα, Τίτλος-θέση, Ηλεκτρονική Διεύθυνσ
διαφορετική περίπτωση θα γίνει χρήση των
Στη συνέχεια, θα λάβετε σχετική ειδοποίηση από το συνεργάτη μας 
οδηγίες παραλαβής των ηλεκτρονικών παραστατικών και τους κωδικούς σας στην ασφαλή 
υπηρεσία R@Le-Invoicing Paperless
του νέου έτους θα λαμβάνετε τα

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, σας προτείνουμε να έρθετε σε 
επικοινωνία με το συνεργάτη μας 

 Retail@Link Helpdesk: 211.106

 Retail@Link Commercial: 211.106
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ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική Αποστολή Παραστατικών

 

Με στόχο τη διαρκή υποστήριξη & εξέλιξη των επιχειρηματικών μας σχέσεων, στην 
εφαρμόζουμε ένα από τα πλέον χρήσιμα επιχειρηματικά εργαλεία της εποχής, 

e-invoicing). Συγκεκριμένα, στόχος μας είναι η ηλεκτρονική 
αποστολή των παραστατικών μας για τη σταδιακή κατάργηση του χαρτιού στις λειτουργίες 

invoicingPaperless) και η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των παραστατικών που 
λαμβάνετε από την εταιρεία μας. 

Αναλύοντας την εμπειρία από την πολυετή χρήση των παραπάνω λύσεων στην 
ελληνική αγορά, έχουμε εντοπίσει σπουδαία λειτουργικά και οικονομικά οφέλη τόσο για την 
εταιρία μας όσο και για τους πελάτες μας, καθώς προσφέρουν αμοιβαία εξοικονόμηση και 
επιτάχυνση του κύκλου τιμολόγησης, παρέχοντας ταχύτερη διεκπεραίωση των συναλλαγών 
και αυξημένη ορατότητα και στα δύο μέρη. Στην Euromat ,πιστεύουμε ότι καθίσταται πλέον 
ιδιαίτερα επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής μιας ταχύτερης και ακριβέστερης λύσης για τη 
διακίνηση των παραστατικών-πώλησης, συνεπώς αποτελεί στόχο μας για το 2022 η πλήρης 
υιοθέτηση της λύσης από επιλεγμένους πελάτες μας. 

η του παραπάνω στόχου, συνεργαζόμαστε με τον εξειδικευμένο 
(Όμιλος Entersoft), ο οποίος προσφέρει ασφαλείς, αξιόπιστες &

ολοκληρωμένες λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης από την πρώτη ημέρα εφαρμογής τους 
στην ελληνική αγορά, υποστηρίζοντας το μεγαλύτερο δίκτυο συνδεδεμένων εμπορικών 

& το EDI, που σήμερα απαριθμούνται σε 50.000+ επιχειρήσεις.

ύμε όπως μας αποστείλετε τυχόν προσθήκες ή αλλαγές που επιθυμείτε 
να πραγματοποιηθούν στους παραλήπτες των παραστατικών μέχρι της 20/12/2021

θέση, Ηλεκτρονική Διεύθυνση) ως απάντηση στο παρόν 
γίνει χρήση των mail που χρησιμοποιούνται 

Στη συνέχεια, θα λάβετε σχετική ειδοποίηση από το συνεργάτη μας Retail@
οδηγίες παραλαβής των ηλεκτρονικών παραστατικών και τους κωδικούς σας στην ασφαλή 

Paperless. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από 
θα λαμβάνετε τα παραστατικά μας ηλεκτρονικά. 

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, σας προτείνουμε να έρθετε σε 
επικοινωνία με το συνεργάτη μας Retail@Link Α.Ε. στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Retail@Link Helpdesk: 211.106-3802 | helpdesk@retail-link.gr 

Retail@Link Commercial: 211.106-3831 | commercial@retail-link.gr 

 

 

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική Αποστολή Παραστατικών 

Με στόχο τη διαρκή υποστήριξη & εξέλιξη των επιχειρηματικών μας σχέσεων, στην 
εφαρμόζουμε ένα από τα πλέον χρήσιμα επιχειρηματικά εργαλεία της εποχής, την 

. Συγκεκριμένα, στόχος μας είναι η ηλεκτρονική 
αποστολή των παραστατικών μας για τη σταδιακή κατάργηση του χαρτιού στις λειτουργίες 

) και η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των παραστατικών που 

Αναλύοντας την εμπειρία από την πολυετή χρήση των παραπάνω λύσεων στην 
κά οφέλη τόσο για την 

εταιρία μας όσο και για τους πελάτες μας, καθώς προσφέρουν αμοιβαία εξοικονόμηση και 
επιτάχυνση του κύκλου τιμολόγησης, παρέχοντας ταχύτερη διεκπεραίωση των συναλλαγών 

ότι καθίσταται πλέον 
ιδιαίτερα επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής μιας ταχύτερης και ακριβέστερης λύσης για τη 

πώλησης, συνεπώς αποτελεί στόχο μας για το 2022 η πλήρης 

η του παραπάνω στόχου, συνεργαζόμαστε με τον εξειδικευμένο 
), ο οποίος προσφέρει ασφαλείς, αξιόπιστες & 

ολοκληρωμένες λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης από την πρώτη ημέρα εφαρμογής τους 
στην ελληνική αγορά, υποστηρίζοντας το μεγαλύτερο δίκτυο συνδεδεμένων εμπορικών 

, που σήμερα απαριθμούνται σε 50.000+ επιχειρήσεις. 

αλλαγές που επιθυμείτε 
μέχρι της 20/12/2021 

η) ως απάντηση στο παρόν e-mail, σε 
 μέχρι και σήμερα. 
@Link σχετικά με τις 

οδηγίες παραλαβής των ηλεκτρονικών παραστατικών και τους κωδικούς σας στην ασφαλή 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις αρχές 

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, σας προτείνουμε να έρθετε σε 
παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: 
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Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την άμεση
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση με στόχο την παροχή
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Για την περίπτωση που δεν επιθυμείτε την ηλεκτρονική λήψη των παραστατικών μας, 

παρακαλούμε στείλτε μας ένα 

cs@euromat.gr 

 

 

Με εκτίμηση,  

Η ομάδα της Euromat 
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Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την άμεση ανταπόκριση και την ένταξή σας στη 
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και τη μείωση 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στη συνεργασίας μας. 

Για την περίπτωση που δεν επιθυμείτε την ηλεκτρονική λήψη των παραστατικών μας, 

παρακαλούμε στείλτε μας ένα email μη αποδοχής των παραστατικών μας στο

  

 

ανταπόκριση και την ένταξή σας στη 
υψηλού επιπέδου και τη μείωση 

Για την περίπτωση που δεν επιθυμείτε την ηλεκτρονική λήψη των παραστατικών μας, 

μη αποδοχής των παραστατικών μας στο: 
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Τι κερδίζω με την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση;

Πλεονεκτήματα

Η επιτυχής υλοποίησή της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης παρέχει σημαντικά
συνεργαζόμενους πελάτες, τα σπουδαιότερα

Τι μου προσφέρει το e-Invoicing

 Κατάργηση της φυσικής αρχειοθέτησης των ηλεκτρονικών παραστατικών, μειώνοντας 
σημαντικά το διαχειριστικό κόστος. 
 

 Εξάλειψη των χαμένων εγγράφων και του ανθρώπινου λάθους, με συνέπεια τη 
βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης.
 

 Μεγάλοι όγκοι παραστατικών μεταδίδονται μέσα σε λίγα λεπτά από τον ένα H/Y στον 
άλλο, επιτρέποντας την ταχύτερη ανταπόκριση και ικανοποίηση των συνεργαζόμενων 
φορέων και μειώνοντας σημαντικά τον κύκλο αποστολής
δεδομένων, άρα συνολικά

 
 Αυτόματη ειδοποίηση παραλαβής παραστατικών από το 

ασφάλεια, ασφάλεια, ακεραιότητα και νομιμότητα. Παραμονή των παραστατικών στο 
portalγια 2 μήνες 
 

 Η αυτοματοποίηση των εμπορικών διαδικασιών οδηγεί σε μείωση τ
κόστους, καθώς επιτυγχάνετε σε συντομότερο χρονικό διάστημα τη συμφωνία 
υπολοίπων. 

 
 Ένα σημείο λήψης παραστατικών για έναν μεγάλο αριθμό εκδοτών ηλεκτρονικών 

τιμολογίων. 
 

 Μελλοντική δυνατότητα λήψης 
της NETLINKστο δικό σας πληροφοριακό σύστημα

 
 Μηδενικό κόστος επένδυσης από την πλευρά σας και καμία αλλαγή στα συστήματα 

σας. 
 
 

Συνολικά η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 
της τάξης του 60% στις λειτουργίες αποστολή
μείωση του διαχειριστικού χρόνου 
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Τι κερδίζω με την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση;

ΠλεονεκτήματαR@L e-Invoicing Paperless  

 

Η επιτυχής υλοποίησή της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης παρέχει σημαντικά
τα σπουδαιότερα από τα οποία συνοψίζονται παρακάτω.

Invoicing Paperless; 

της φυσικής αρχειοθέτησης των ηλεκτρονικών παραστατικών, μειώνοντας 
σημαντικά το διαχειριστικό κόστος.  

χαμένων εγγράφων και του ανθρώπινου λάθους, με συνέπεια τη 
βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης. 

Μεγάλοι όγκοι παραστατικών μεταδίδονται μέσα σε λίγα λεπτά από τον ένα H/Y στον 
άλλο, επιτρέποντας την ταχύτερη ανταπόκριση και ικανοποίηση των συνεργαζόμενων 
φορέων και μειώνοντας σημαντικά τον κύκλο αποστολής-παραλαβής
δεδομένων, άρα συνολικά τη γραμμή τιμολόγησης.  

Αυτόματη ειδοποίηση παραλαβής παραστατικών από το portal 
ασφάλεια, ασφάλεια, ακεραιότητα και νομιμότητα. Παραμονή των παραστατικών στο 

Η αυτοματοποίηση των εμπορικών διαδικασιών οδηγεί σε μείωση τ
κόστους, καθώς επιτυγχάνετε σε συντομότερο χρονικό διάστημα τη συμφωνία 

Ένα σημείο λήψης παραστατικών για έναν μεγάλο αριθμό εκδοτών ηλεκτρονικών 

Μελλοντική δυνατότητα λήψης EDI, για την αυτόματη καταχώρηση των παραστατικών 
στο δικό σας πληροφοριακό σύστημα. 

Μηδενικό κόστος επένδυσης από την πλευρά σας και καμία αλλαγή στα συστήματα 

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση (R@Le-invoicing Paperless) προσφέρει 
της τάξης του 60% στις λειτουργίες αποστολής-αρχειοθέτησης και καταχώρισης, 
μείωση του διαχειριστικού χρόνου (περισσότερο 80%) και R.O.I. 2 μηνών. 

 
 

 

Τι κερδίζω με την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση; 

Η επιτυχής υλοποίησή της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης παρέχει σημαντικάοφέλη στους 
παρακάτω. 

της φυσικής αρχειοθέτησης των ηλεκτρονικών παραστατικών, μειώνοντας 

χαμένων εγγράφων και του ανθρώπινου λάθους, με συνέπεια τη συνολική 

Μεγάλοι όγκοι παραστατικών μεταδίδονται μέσα σε λίγα λεπτά από τον ένα H/Y στον 
άλλο, επιτρέποντας την ταχύτερη ανταπόκριση και ικανοποίηση των συνεργαζόμενων 

παραλαβής-καταχώρισης 

 του παρόχου με 
ασφάλεια, ασφάλεια, ακεραιότητα και νομιμότητα. Παραμονή των παραστατικών στο 

Η αυτοματοποίηση των εμπορικών διαδικασιών οδηγεί σε μείωση του διαχειριστικού 
κόστους, καθώς επιτυγχάνετε σε συντομότερο χρονικό διάστημα τη συμφωνία 

Ένα σημείο λήψης παραστατικών για έναν μεγάλο αριθμό εκδοτών ηλεκτρονικών 

για την αυτόματη καταχώρηση των παραστατικών 

Μηδενικό κόστος επένδυσης από την πλευρά σας και καμία αλλαγή στα συστήματα 

προσφέρει εξοικονόμηση 
αρχειοθέτησης και καταχώρισης, άμεση 


