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Σας υποβάλουµε την οικονοµική προσφορά που αφορά την  
πλατφόρµα cloud CRM – ∆ιαχείριση Συνδροµών.  

Το ετήσιο κόστος της πλατφόρµας ανέρχεται στο ποσό των 250€ 
πλέον ΦΠΑ χωρίς πρόσθετες χρεώσεις ή αριθµό χρηστών και  
στους χρήστες της πλατφόρµας cloud crm παρέχετε έκπτωση 
60%. 

Oι χρήστες της πλατφόρµας CLOUD CRM ∆ιαχείριση 
Συνδροµών εκτός των κυκλωµάτων :  

1. Τιµολόγησης,  
2. Συµφωνητικών,  
3. Λογιστικής διαχείρισης,  
4. ∆ιαβίβασης συναλλαγών στο mydata,  
5. Μαζική άντληση οφειλών και υποχρεώσεων,  
6. Μητρώο παγίων  

έχουν µια ολοκληρωµένη λύση ως προς την διαχείριση των 
συνδροµών τους µε τι παρακάτω συνοπτικά δυνατότητες: 

 
Περιγράφοντας τις λειτουργίες της πλατφόρµας CLOUD CRM 
∆ιαχείριση Συνδροµών ενσωµατώνει τις παρακάτω δυνατότητες : 
 
� Μαζική ενηµέρωση των συνδροµητών µε προσωποποιηµένες 

επιστολές για την ανανέωση και καταβολή της συνδροµής 
τους. 
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� Μαζική και αυτοµατοποιηµένη χρέωση συνδροµής µε 
πολλαπλούς τρόπους χρέωσης. 

� Παρακολούθηση και ενηµέρωση συνοπτικά και αναλυτικά της 
εικόνας του συνδροµητή ώστε να γνωρίζουµε πότε τον 
χρεώσαµε, πότε τον ενηµερώσαµε για να προβεί σε κατάθεση, 
πότε έγινε η κατάθεση και πότε έκλεισε η εκκρεµότητα µε την 
έκδοση του νόµιµου παραστατικού. 

� Ολοκληρωµένη λύση µε αυτοµατοποιηµένη µαζική έκδοση 
παραστατικών µόνο για τους ταµιακά ενήµερους συνδροµητές 
µε αυτόµατη αποστολή στο My data και δηµιουργία των 
λογιστικών κινήσεων στη λογιστική διαχείριση της 
πλατφόρµας. 

� Λογιστική Καρτέλα µε το τρέχων υπόλοιπο οφειλής. 
� Αυτόµατος επιµερισµός των συνδροµών σε αναλογία ηµερών 

και αξία συνδροµής σε τυχόν επόµενες χρήσεις σύµφωνα µε 
την λήξη της συνδροµής. 

 
  
Πολλές εταιρείες, ιδρύµατα, σύλλογοι και νοµικά πρόσωπα µη 
κερδοσκοπικά παρέχουν συνδροµητικά πακέτα µε υπηρεσίες σε 
συνδροµητές, πελάτες ή µέλη τους για συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα έναντι ετήσιας συνήθως αµοιβής. 
 
Αρχικά από την login σελίδα στην διεύθυνση 
https://www.taxis.com.gr εισάγουµε τους κωδικούς ( username, 
password ) εισόδου επιλέγοντας Συγκατάθεση επεξεργασίας 
προσωπικών δεδοµένων και το κουµπί Είσοδος. 
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Με την φόρτωση του κεντρικού µενού θα επιλέξουµε από την 
επιλογή Άλλες εφαρµογές το λεκτικό ∆ιαχείριση Συνδροµών.  
 

 
 
Μπορούµε να δηµιουργήσουµε όσες συνδροµές θέλουµε µε 
διαφορετική διάρκεια και αξία συνδροµής.  
 
Για την δηµιουργία συνδροµής ( ή αλλιώς συνδροµητικό πακέτο ) 
επιλέγουµε την επιλογή µε το λεκτικό [∆ιαχείριση και δηµιουργία 
συνδροµητικών πακέτων]. Η λίστα που εµφανίζεται στην οθόνη 
περιέχει τα συνδροµητικά πακέτα που παρακολουθεί η πλατφόρµα.  
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Κάθε συνδροµητικό πακέτο εσωτερικά περιέχει όλες τις 
πληροφορίες για τον κάθε συνδροµητής σας.  
Για παράδειγµα : 
� Πότε στείλαµε ενηµέρωση στο συνδροµητή για τις υπηρεσίες 

µας. 
� Πότε έγινε η προϋπολογιστική χρέωση της συνδροµής στην 

καρτέλα του. 
� Πότε πραγµατοποίησε την κατάθεση για την συνδροµή του. 
� Πότε εκδόθηκε το νόµιµο παραστατικό. 

 
Για να δηµιουργήσουµε ένα νέο συνδροµητικό πακέτο επιλέγουµε 
το κουµπί µε το λεκτικό Προσθήκη νέας συνδροµής ενηµερώνοντας 
τα παρακάτω πεδία : 
� Σύντοµη περιγραφή συνδροµής – ( υποχρεωτικό πεδίο που 

αφορά δικό µας εσωτερικό λεκτικό )  
� Τιµολογούµενο είδος / υπηρεσία ( υποχρεωτικό πεδίο που 

εµφανίζει τα διαθέσιµα είδη από την εφαρµογή τιµολόγησης 
και χρησιµοποιείται ώστε όταν θα επιλέξουµε τιµολόγηση, να 
γνωρίζει η εφαρµογή το είδος που θα ενσωµατώσει εντός του 
παραστατικού ) 
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� Αναλυτική περιγραφή συνδροµής για επικοινωνία µε τους 
συνδροµητές ( µη υποχρεωτικό πεδίο όµως µπορούµε σε αυτό 
να εισάγουµε το δικό µας κείµενο που θα αποσταλεί µαζικά 
και µε το επώνυµο στο κάθε πελάτη µας ενηµερώνοντας για τις 
συνδροµητικές µας υπηρεσίες ή / και χρεώσεις. Εναλλακτικά 
αντί του δικού σας κειµένου µπορείτε να επιλέξετε το κουµπί 
µε το λεκτικό πρότυπα κείµενα επιστολής και θα ενηµερωθεί 
αυτόµατα µε τα τέσσερα έτοιµα κείµενα ενηµέρωσης όπου είτε 
τα κρατάτε ως έχουν ή τα τροποποιείται σύµφωνα µε τις 
ανάγκες σας. Εάν θέλετε µπορείτε στην επιστολή που περιέχει 
την επικοινωνία χρέωσης των υπηρεσιών σας προς τους 
πελάτες σας να εισάγετε εικόνες π.χ. header footer υπογραφές 
µε σφραγίδες ώστε η επιστολή που θα λάβουν οι πελάτες σας 
να είναι όµορφη και περισσότερο επίσηµη. Εάν θέλετε να 
εισάγετε εικόνες µπορείτε αυτές να τις ανεβάσετε προς χρήση 
στο cloud επιλέγοντας το κουµπί µε το λεκτικό [Ανέβασµα 
εικόνας για αποστολή συνδέσµου]. Θα σας ανοίξει ο browser 
µία νέα καρτέλα όπου χωρίς κωδικούς και εγγραφές 
ανεβάζουµε εικόνες και αρχεία µε σκοπό να λάβουµε ένα link.  
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Αυτό το link θα το ενσωµατώσουµε εντός του κειµένου µας, καθώς 
αρχικά ανεβάζοµε την εικόνα ή τις εικόνες και  στην συνέχεια τον 
σύνδεσµο που λαµβάνουµε τον εισάγουµε ( βλέπε εικόνα ) 
επιλέγοντας το κουµπί Εισαγωγή -> image 

 
Με επικόλληση εισάγουµε στο πεδίο πηγή τον σύνδεσµο και 
επιλέγουµε το κουµπί [Εντάξει] 
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� ∆ιάρκεια συνδροµής σε ηµέρες ( υποχρεωτικό πεδίο που 
ενηµερώνουµε την διάρκεια συνδροµής καθώς το κάθε πακέτο 
έχει έναρξη και λήξη. 

� Προτεινόµενο κόστος συνδροµής ( µη υποχρεωτικό πεδίο ). 
 
 
Στο τέλος της ενηµέρωσης επιλέγουµε το κουµπί αποθήκευση 
συνδροµής. Όλα τα παραπάνω είναι προτεινόµενα µε σκοπό την 
έναρξη παρακολούθησης ενός συνδροµητικού πακέτου που ξεκινά 
από : 

1. Ενηµέρωση του πελάτη ως προς τις υπηρεσίες και τις 
χρεώσεις. 

2. Μαζική αποστολή ενηµέρωσης της υπηρεσίες και µαζική 
αυτοµατοποιηµένη χρέωση των συνδροµών. 

3. Παρακολούθηση και ενηµέρωση της κατάθεσης 
συνδροµής στον εκάστοτε πελάτη. 

4. Μαζική Τιµολόγηση και αποστολή των παραστατικών σε 
πελάτη και ΑΑ∆Ε ( MYDATA ). 

5. Ενηµέρωση και µαζική δηµιουργία λογιστικών άρθρων 
στη λογιστική διαχείριση µε όλες τις αναφορές 
ενηµερωµένες ( καρτέλες, ισοζύγια βιβλία κλπ ΜΥΦ 
∆ηλώσεις ). 
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Με την επιλογή Μαζικές χρεώσεις συνδροµητών η πλατφόρµα 
εµφανίζει από το κύκλωµα πελάτες την λίστα των πελατών µας ανά 
κατηγορία σύµφωνα µε τις ανάγκες µας. Μπορείτε να φτιάξετε 
κατηγορίες π.χ. πελάτες που αφορούν υπουργεία και δηµόσιο ή 
ιδιώτες και να εφαρµόσετε µαζικές και διαφορετικές χρεώσεις ανά 
κατηγορία.  
 
Αρχικά θα επιλέξουµε το κουµπί Μαζικές χρεώσεις συνδροµητών  
 

 
 
το πρώτο κουµπί µε το λεκτικό 1ο βήµα Καθορισµός µαζικής 
χρέωσης όπου θα συµπληρώσουµε την παρακάτω φόρµα.  
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Στην φόρµα που εµφανίζεται ενηµερώνουµε τον τρόπο µαζικής 
χρέωσης, το ποσό χρέωσης, το είδος παραστατικού που θα 
δηµιουργηθεί όταν επιλέξουµε την τιµολόγηση της συνδροµής και 
τον τρόπο πληρωµής που καθορίζει την διαφορετική απεικόνιση 
στην λογιστική καρτέλα του συνδροµητή. 
 
Μπορούµε να επιλέξουµε τους παρακάτω διαφορετικούς τρόπους 
χρέωσης µιας συνδροµής . 

1. Με έναρξη της συνδροµής την ηµεροµηνία που 
πραγµατοποιείται η κίνηση. Για παράδειγµα έστω 28/04 
αποφάσισε ο πελάτης Α να εγγραφεί στις συνδροµητικές µας 
υπηρεσίες και θέλει η συνδροµή του να αρχίζει και να 
τελειώνει από αυτή την ηµεροµηνία 
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2. Με καθορισµένη έναρξη συνδροµής. Για παράδειγµα όλοι οι 
πελάτες ή αυτούς που θα επιλέξουµε θέλουµε να αρχίζει η 
συνδροµή τους 01/01/2021. 

3. Με καθορισµένη λήξη συνδροµής. Για παράδειγµα όλοι οι 
πελάτες ή αυτούς που θα επιλέξουµε θέλουµε να τελειώνει η 
συνδροµή τους 31/01/2021. 

4. Με έναρξη συνδροµής την λήξη ( όποτε λήγει αυτή ) της 
προηγούµενης.  

 
Στο τέλος της ενηµέρωσης επιλέγουµε το κουµπί [Καθορισµός 
χρέωσης] και µε αυτό τον τρόπο η πλατφόρµα έχει καθορίσει τον 
τρόπο και τις τιµές χρέωσης. 
 
Τέλος για τις µαζικές χρεώσεις των συνδροµητών µας επιλέγουµε 
µε τσεκ µαζικά όλους ή κατ επιλογή πελάτες µας και το κουµπί στο 
βήµα 2ο δηµιουργία χρεώσεων όπου µαζικά θα εφαρµόσει τον 
καθορισµένη χρέωση. 
 

 
 
Να τονίσουµε πως για όλες τις χρεώσεις συνδροµών έχουν 
δηµιουργηθεί κινήσεις χρέωσης που τις παρακολουθούµε αναλυτικά 
µε πολλαπλά φίλτρα. Οι κινήσεις αυτές εµφανίζονται αναλυτικά 
όταν επιλέξουµε από αριστερά του µενού την επιλογή [∆ιαχείριση 
συνδροµητικών κινήσεων]  
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Στην λίστα διαχείρισης συνδροµητικών κινήσεων παρατηρούµε τις 
χρεώσεις που έχουν δηµιουργηθεί και αριστερά της λίστας υπάρχει 
η δυνατότητα εµφάνισης ανάλογα µε τα φίλτρα της επιλογής µας. 
Επίσης υπάρχει το κουµπί οµαδοποίηση όπου έχει έτοιµες προβολές 
των συνδροµών οµαδοποιηµένα ανά : 

• Προβολή ανά πελάτη και συνδροµή µε µερικό σύνολο. 
• Προβολή ανά έτος συνδροµής µε µερικό σύνολο ώστε να 

γνωρίζουµε διαχρονικά τι συµβαίνει σε κάθε συνδροµητή µας. 
• Προβολή ανά ηµεροµηνία κίνησης. 
• Χωρίς οµαδοποίηση. 

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να φτιάξουµε εµείς την οµαδοποίηση 
που µας βολεύει. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η πληροφορία ανά 
γραµµή και µπορούµε να επιλέξουµε όλες τις χρεώσεις και από το 
κουµπί µαζικές ενέργειες να επιλέξουµε την µαζική αποστολή 
συνδροµητικού σηµειώµατος. 
 



Πρόσθετο module cloud CRM – Διαχείριση Συνδρομών 

ΑΦΜ. 800891297 – ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΗΛ. 6979009630 

 

 
Με την ενέργεια αυτή θα αποσταλεί µαζικά και προσωποποιηµένα 
το κείµενο – επιστολή που είχαµε επικοινωνιακά δηµιουργήσει 
ενηµερώνοντας τους πελάτες µας για τις υπηρεσίες, τυχόν 
προσφορές και πληροφορίες ως προς τους τραπεζικούς 
λογαριασµούς που πρέπει να καταβάλουν την συνδροµή τους. 
 
Με την αποστολή των σηµειωµάτων ενηµερώνεται η ηµεροµηνία 
επικοινωνίας ώστε να γνωρίζουµε εάν και πότε τον ενηµερώσαµε.  
 
Από την ίδια φόρµα ενηµερώνουµε την πληροφορία πως 
πραγµατοποιήθηκε η κατάθεση από τον πελάτη µας. Μπορούµε να 
το αναζητήσουµε και επιλέγουµε το φακό για την προβολή της 
φόρµας µε το λεκτικό επεξεργασία συνδροµής που στο πεδίο 
ηµεροµηνία κατάθεσης εισάγουµε την ηµεροµηνία που 
πραγµατοποιήθηκε η κατάθεση σύµφωνα µε τον όψεως της 
εταιρείας µας. 
 
Σε αυτή την φόρµα παρατηρούµε πως υπάρχει όλη η πληροφορία 
για την χρέωση – εξόφληση – τιµολόγηση της συνδροµής. Για 
παράδειγµα µπορούµε να προβούµε σε αλλαγές όπως π.χ. δεν 
θέλουµε να εκδοθεί τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών αλλά κάποιο 
άλλο τύπο παραστατικού. 
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Παρατηρούµε πως ενώ αφήσαµε κενό το πεδίο αιτιολογία έχει αυτό 
συµπληρωθεί αυτόµατα ώστε όταν τιµολογήσουµε να προστεθεί 
στα σχόλια του παραστατικού. Φυσικά και µπορούµε να προβούµε 
σε τυχόν αλλαγές και στα υπόλοιπα πεδία που είναι απαραίτητα και 
σηµαντικά ως προς την ορθή ενηµέρωση των ηλεκτρονικών 
βιβλίων για τη λήψη ΜΑΡΚ και των λογιστικών µας βιβλίων. Για 
παράδειγµα όταν ο τρόπος πληρωµής είναι µετρητά στην λογιστική 
καρτέλα εµφανίζονται δύο κινήσεις ( η χρέωση του παραστατικού 
και η πίστωση λόγω της εξόφλησης του ) σε αντίθεση µε τον τρόπο 
πληρωµής επί πιστώσει όπου εµφανίζετε στην καρτέλα µόνο η 
απαίτησή µας. 
 
Για την άµεση παρακολούθηση των συνδροµών εµφανίζεται σε µία 
γραµµή όλη η ροή πληροφορίας από την έναρξη χρέωσης της 
συνδροµής µέχρι την ηµεροµηνία τιµολόγησης όπου ολοκληρώνετε 
η απαίτηση µας. 
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Η εφαρµογή εκδίδει παραστατικά µόνο για τους πελάτες που έχουν 
προβεί σε κατάθεση και δεν έχουν εκδοθεί παραστατικά. Αυτό το 
βλέπει από τα πεδία ηµεροµηνία κατάθεσης και ηµεροµηνία 
τιµολόγησης. Εποµένως και όλες τις χρεώσεις να επιλέξουµε δεν θα 
πραγµατοποιηθούν λάθος ή διπλές τιµολογήσεις. 
 
Για την µαζική έκδοση παραστατικών απλά επιλέγουµε τις 
χρεώσεις και από το κουµπί µαζικές ενέργειες 

 



Πρόσθετο module cloud CRM – Διαχείριση Συνδρομών 

ΑΦΜ. 800891297 – ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΗΛ. 6979009630 

 

 
 

Επιλέγουµε την τελευταία επιλογή [Ακύρωση χρέωσης 
συνδροµών λόγω έκδοσης παραστατικού]. Η εφαρµογή 
πραγµατοποιεί τις µαζικές εκδόσεις των παραστατικών µόνο στους 
πελάτες που δεν έχουν τιµολογηθεί και έχουν προβεί σε κατάθεση 
ενηµερώνοντας ταυτόχρονα την λογιστική τους καρτέλα και 
ακυρώνοντας την αρχική χρέωση συνδροµής λόγω έκδοσης 
παραστατικού. 
 

 
 

Φυσικά και υπάρχουν επιλογές µαζικής ενηµέρωσης ή ακύρωσης 
ενηµέρωσης στις ηµεροµηνίες κατάθεσης και τιµολόγησης. Σε κάθε 
περίπτωση η πλατφόρµα δίνει επιλογή για κάθε συνδροµή να 
µεταβάλουµε τυχόν στοιχεία. 
 
Τέλος υπάρχει η δυνατότητα άµεσης προβολής της λογιστικής 
καρτέλας ενός συνδροµητή από το κουµπί  
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Στο πεδίο καρτέλα που εµφανίζονται όλες οι λογιστικές κινήσεις 
από τα εκδοθέντα παραστατικά πλέον των τυχών εκκρεµοτήτων – 
οφειλών από συνδροµές που δεν έχουν καταβληθεί. 
 

 
 

Απλά εισάγουµε την ηµεροµηνία από / έως και το κουµπί ΟΚ ώστε 
να εµφανιστεί η αναλυτικά καρτέλα συνδροµητή. 
 

 
 
Φυσικά και τα παραστατικά ενηµερώνουν όλα τα λοιπά κυκλώµατα 
της πλατφόρµας Cloud CRM όπως my data, Λογιστική διαχείριση 
είτε ως απλογραφικά είτε ως διπλογραφικά µε πλήρη 
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παρακολούθηση όλων των συναλλαγών ( έσοδα – έξοδα ) και 
αναφορών που χρειάζονται σε κάθε οντότητα. 
 

 
 

Η προστασία των ευαίσθητων οικονοµικών στοιχείων σας αποτελεί 
τον κύριο στόχο µας. Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί 
προστασίας προσωπικών δεδοµένων ( GDPR ) η επεξεργασία των 
στοιχείων από τον χρήστη πραγµατοποιείται µόνο µε την 
συγκατάθεση του.  

Κατανοώντας τον ανταγωνισµό αλλά και τις εµπορικές πρακτικές η 
πλατφόρµα εφαρµόζει πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) για 
να παρέχει  ασφάλεια κατά την µετάδοση ευαίσθητων δεδοµένων 
στο διαδίκτυο. Το SSL είναι µια ηλεκτρονική βεβαίωση που 
εκδίδεται (κατόπιν ελέγχων) από ανεξάρτητους και φερέγγυους 
οργανισµούς οι οποίοι ονοµάζονται Αρχές Πιστοποιητικών 
(Certificate Authorities).  

Οι εταιρίες αυτές αναλαµβάνουν την ταυτοποίηση των στοιχείων 
της ιστοσελίδας καθώς και την ασφαλή µεταφορά δεδοµένων 
µεταξύ των ιστοσελίδων αυτών και των χρηστών τους.  
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Η πλατφόρµα χρησιµοποιεί µεθόδους κρυπτογράφησης των 
δεδοµένων που ανταλλάσσονται µεταξύ δύο συσκευών 
εγκαθιδρύοντας µία ασφαλή σύνδεση µεταξύ τους µέσω του 
διαδικτύου.  

Μπορείτε στο site της εταιρείας µας ( https://www.karpodinis.gr ) να 
ενηµερωθείτε πιο αναλυτικά παρακολουθώντας τα videos από την 
ενότητα e-learning. 

 

Για την εταιρεία 

Η Πρόεδρος του ∆Σ 

ΚΑΡΠΟ∆ΙΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 

 
ΚΑΛΛΕΡΓΗ 208, 14/07/2019 

 


