


Ασφάλεια δεδοµένων και διαθεσιµότητα Εξαιρετική σχέση απόδοσης προς κόστος

Οι  υπηρεσίες του Link4all συµβάλλουν καθοριστικά:

Υπηρεσίες για νοµικά, φοροτεχνικά ή χρηµατοοικονοµικά θέµατα.

Υπηρεσίες βελτιστοποίησης της προµηθευτικής αλυσίδας,

µε συλλογικές δράσεις.
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Υπηρεσίες επιχειρηµατικής στήριξης,

µέσω  συλλογικών προγραµµάτων πιστότητας πελατών.

Ανταποδοτική για την επιχείρηση διεκπεραίωση υπηρεσιών για λογαριασµό τρίτων.
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Link4all  e-Retail

Προµηθευτείτε ένα από τα 

εξελιγµένα και πρωτοποριακά 

ταµειακά συστήµατα της RBS,  

συνδεθείτε µέσω αυτού στην 

υπηρεσία e-Retail του Link4all και 

ελέγξτε απόλυτα την επιχείρησή 

σας, οποιαδήποτε στιγµή, απ’ όπου 

και αν βρίσκεστε, µέσω του κινητού, 

του tablet ή του Laptop σας, 

απολαµβάνοντας ταυτόχρονα 

πλήθος υπηρεσιών.

Link4all  e-Invoicing 
Αξιοποιήστε την υπηρεσία

e-Invoicing του Link4all και 

αποστείλτε ή ζητήστε να σας 

αποστέλλουν ηλεκτρονικά

τα τιµολόγιά σας, κερδίζοντας 

χρόνο και χρήµατα, 

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 

αυθεντικότητα και ακεραιότητα 

των παραστατικών σας, σύµφωνα 

µε την φορολογική νοµοθεσία.

Link4all  e-Provider

Αναθέστε στην υπηρεσία e-Provider 

του Link4all  την έκδοση κάθε 

είδους φορολογικού παραστατικού 

σας και αποφύγετε πρόσθετο 

εξοπλισµό, κρίσιµες και 

χρονοβόρες  διαδικασίες και 

εναρµονιστείτε πλήρως µε τις 

φορολογικές υποχρεώσεις σας για 

τα εκδιδόµενα παραστατικά σας

(η υπηρεσία θα είναι διαθέσιµη 

σύντοµα).

 ∆ιαπιστευµένη ασφάλεια δεδοµένων στο Microsoft Azure Cloud.

 Κρυπτογραφηµένη διακίνηση πληροφοριών(SSL/TLS).

 Εγγυηµένη συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία.

 Υψηλή ταχύτητα απόκρισης.

Στη συνεχή παρακολούθηση και στον διαρκή έλεγχο της επιχείρησής σας.

Στην ελαχιστοποίηση των µη παραγωγικών εργασιών .

Στην επέκταση και ενδυνάµωση των συνεργασιών. 

Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των πωλήσεων.

Η πλατφόρµα υπηρεσιών Link4all, είναι σχεδιασµένη έτσι  ώστε να διευρύνεται συνεχώς µε νέες υπηρεσίες όπως: 

Link4all  e-Business

Ένα πλήθος εγκατεστηµένων 

ταµειακών συστηµάτων, σε κάθε 

είδους δραστηριότητας καταστήµατα 

λιανικής, κατανεµηµένα σε όλες τις 

περιοχές της Ελλάδας και 

διασυνδεδεµένα στο Link4all,  

παρέχουν την δυνατότητα

σε κάθε ενδιαφερόµενη επιχείρηση, 

της  στοχευµένης και άµεσης 

επικοινωνίας, 

µε το καταναλωτικό κοινό. 

Το Link4all είναι µια καινοτοµική cloud πλατφόρµα ηλεκτρονικής 

συνεργασίας και παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών

• προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις λιανεµπορίου, µέσω της 

σύνδεσης στην cloud πλατφόρµα, των ταµειακών συστηµάτων 

τους # Elio Web #  Elio Poss # Microemporio RMS

• προς επιχειρήσεις που επιθυµούν να διαθέσουν υπηρεσίες ή 

προϊόντα, η πώληση των οποίων µπορεί να διεκπεραιωθεί 

ηλεκτρονικά

• προς επιχειρήσεις που επιθυµούν να προβούν σε στοχευµένη 

διαφηµιστική ή άλλου είδους καµπάνια, αξιοποιώντας για το 

σκοπό αυτό, όλα τα διασυνδεδεµένα ταµειακά συστήµατα καθώς 

και

• προς όλες τις επιχειρήσεις, παρέχοντας υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

τιµολόγησης και  αναλαµβάνοντας για λογαριασµό τους, υπό την 

έννοια του παρόχου, την ηλεκτρονική έκδοση τιµολογίων και 

αποδείξεων λιανικής.

Το σύνολο των υπηρεσιών παρέχεται από την ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.link4all.com.gr, που φιλοξενείται στο Microsoft 

Azure Cloud, ενώ η πρόσβαση των χρηστών στα προσωπικά τους 

δεδοµένα γίνεται µέσω “user name” και “password”.



Η βασική συνδροµητική υπηρεσία 

Link4all e-Retail περιλαµβάνει 

υπηρεσίες και παροχές προς τις 

επιχειρήσεις που διαθέτουν και έχουν 

συνδέσει µέσω Internet κάποιο από

τα ταµειακά συστήµατα της RBS. 

Κατ' επιλογή της επιχείρησης, σε

µέρος των υπηρεσιών αυτών

(π.χ. αναφορά Ζ, αρχείο ειδών,

αποµακρυσµένος χειρισµός)  χωρίς 

πρόσθετη χρέωση,  µπορεί να δοθεί 

πρόσβαση, και σε τρίτες επιχειρήσεις 

όπως είναι το συνεργαζόµενο µε αυτή 

λογιστικό γραφείο και η εταιρεία που 

είναι επιφορτισµένη µε την συντήρηση 

του ταµειακού συστήµατος.

Η συνδροµή του βασικού πακέτου

Link4all e-Retail, αφορά όλα τα 

ταµειακά συστήµατα και περιλαµβάνει 

την παρακάτω δέσµη υπηρεσιών:

Υπηρεσίες Marketing

∆υνατότητα για δυναµικά µεταβαλόµενα, διαφηµιστικά

µηνύµατα, έως 96 χαρακτήρες µέσα στην απόδειξη και 192

µετά το τέλος της απόδειξης στα φορολογικά συστήµατα και

χωρίς περιορισµό του αριθµού χαρακτήρων στα µη φορολογικά

συστήµατα.

 

Οµαδική αποστολή e-mail ή sms (µε πρόσθετη χρέωση του κόστους 

sms) σε επιλεγµένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή αριθµούς 

κινητών.

Αναφορές

Ηµερήσια αναφορά πωλήσεων (“Χ” & “Ζ”).

Μηνιαία αναφορά πωλήσεων ανά τµήµα.

Αναφορά πωλήσεων ανά ηµέρα, εβδοµάδα, µήνα 

και έτος, για το σύνολο των ειδών ή ανά κατηγορία 

ειδών ή ακόµα και για κάθε ένα είδος χωριστά.

Αναφορά τζίρου πελατών σε οριζόµενο χρονικό 

διάστηµα (ηµέρα, µήνα, έτος).

Όλες οι αναφορές είναι διαθέσιµες στον 

λογαριασµό του συνδροµητή, στο Link4all  e-Retail, 

ως ηλεκτρονικό αρχείο, σε δεδοµένη εκτυπώσιµη 

φόρµα και σε ευκρινή γραφική παράσταση για 

επισκόπηση “µε µια µατιά”.

Υπηρεσίες Ασφάλειας 

Πλήκτρο έκτακτης ανάγκης, επάνω 

στο διασυνδεδεµένο ταµειακό τερµατικό, 

µε λειτουργία άµεσης αποστολής 

προεγκατεστηµένου µηνύµατος, 

σε ορισθέντα αριθµό κινητού τηλεφώνου.

Υπηρεσίες Υποστήριξης

# ∆ωρεάν ανταλλακτικά σε περίπτωση βλάβης, 

    για τα διασυνδεδεµένα συστήµατα κατασκευής RBS. 

# ∆ωρεάν τεχνική τηλευποστήριξη του συστήµατος, 

    από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό.

# ∆ωρεάν αναβάθµιση του φορολογικού ταµειακού συστήµατος, 

    εάν προκύψει τέτοιου είδους ανάγκη από τις Φορολογικές Αρχές.

∆ιαχειριστικές Υπηρεσίες

∆υνατότητα αποστολής και καταχώρησης στο ταµειακό σύστηµα 

νέου αρχείου ειδών ή τροποποίησης ή συµπλήρωσης

του υφιστάµενου.

∆υνατότητα αποστολής µηνύµατος, προς το προµηθευτή

του ταµειακού συστήµατος. 

∆υνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής της απόδειξης

στο e-mail του πελάτη.  

∆ωρεάν ενεργοποίηση του HTTP Web Server, για αποµακρυσµένο 

χειρισµό του συστήµατος µέσω οποιουδήποτε Browser

(αφορά µόνο Ταµειακές Μηχανές). 

Φορολογιστικές Υπηρεσίες 

Ηλεκτρονική αποστολή ηµερήσιου και µηνιαίου “Ζ”

ή συγκεντρωτικών πωλήσεων, προς το λογιστικό γραφείο 

της επιχείρησης, σε επεξεργάσιµη µορφή.

Αυτόµατη ηλεκτρονική αποστολή ηµερήσιου “Ζ” προς 

κεντρικές υποδοµές, εφόσον απαιτηθεί από φορολογικές 

αρχές και σε µορφή που θα απαιτηθεί.

Αποστολή µηνύµατος προς το λογιστικό γραφείο και προς 

το ταµειακό σύστηµα, σε περίπτωση καταχώρησης στην 

υπηρεσία Invoicing νέου ηλεκτρονικού τιµολογίου 

(απαιτείται συνδροµή Invoicing).

Αποστολή κάθε διαθέσιµης αναφοράς ή λογιστικής 

κατάστασης προς το λογιστικό γραφείο κατ' επιλογή

του επιχειρηµατία.

Εισαγωγή σε προ τυποποιηµένη - κωδικοποιηµένη φόρµα 

δαπανών µε δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής στο 

λογιστικό γραφείο.  

αφείο
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ΥπηρεσίεςΥποστήριξης

∆ωρεάν παροχή ανταλλακτικών σε περίπτωση βλάβης, για διασυνδεδεµένα συστήµατα κατασκευής RBS.

∆ωρεάν τεχνική τηλευποστήριξη του συστήµατος, από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό.

∆ωρεάν αναβαθµίσεις µε τις νέες εκδόσεις λογισµικού.

∆ωρεάν διάθεση 2ου POS για 30 ηµέρες ετησίως σε περιόδους αιχµής και στην συνέχεια ειδική τιµή αγοράς

σε περίπτωση που το επιθυµήσει η επιχείρηση. 

Υπηρεσίες Ασφαλείας

Πλήκτρο έκτακτης ανάγκης, στο διασυνδεδεµένο Ταµειακό, µε λειτουργία αποστολής µηνύµατος, σε ορισθέντα αριθµό κινητού τηλεφώνου ή email.

Αναφορές

Ηµερήσια αναφορά πωλήσεων ( “Χ” & “Ζ”).

Μηνιαία αναφορά πωλήσεων ανά τµήµα.

Πωλήσεις ανά εβδοµάδα/µήνα/έτος, σε επίπεδο συνόλου, οµάδας ή και είδους.

Αναφορά πελατών µε βάση το τζίρο για οριζόµενη περίοδο (ηµέρα, µήνα, έτος).

Για  πολλαπλά ταµεία Microemporio RMS, αναφορά πωλήσεων µεµονωµένα και συγκεντρωτικά. 

Φορολογιστικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική αποστολή “Ζ” ή συγκεντρωτικών πωλήσεων, προς το λογιστικό γραφείο της επιχείρησης, σε επεξεργάσιµη µορφή.

Αυτόµατη ηλεκτρονική αποστολή ηµερήσιου “Ζ” προς κεντρικές υποδοµές, εφόσον απαιτηθεί από τις φορολογικές αρχές και σε µορφή που θα απαιτηθεί.

Αποστολή µηνύµατος, σε περίπτωση καταχώρησης παραστατικού στην υπηρεσία Link4all  e- Invoicing (απαιτείται ενεργή συνδροµή invoicing).

Αποστολή κάθε διαθέσιµης αναφοράς προς το λογιστικό γραφείο για το οποίο έχουν δοθεί δικαιώµατα από την επιχείρηση.

Εισαγωγή δαπανών σε προ τυποποιηµένη φόρµα µε δυνατότητα αποστολής στο λογιστικό γραφείο.  

∆ιαχειριστικές Υπηρεσίες

∆υνατότητα αποστολής και καταχώρησης στο ταµειακό σύστηµα νέου αρχείου ειδών η τροποποίησης ή συµπλήρωσης του υφιστάµενου.

∆υνατότητα αποστολής µηνύµατος, προς τον προµηθευτή του ταµειακού συστήµατος. 

∆υνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής της απόδειξης στο e-mail  του πελάτη.  

∆ωρεάν ενεργοποίηση του HTTP Web Server του ταµειακού συστήµατος και της υπηρεσίας ECR Remote Manager 
για αποµακρυσµένο χειρισµό του, µέσω οποιουδήποτε Browser.

Εισαγωγή παραστατικών αγορών και ενηµέρωση του συστήµατος ταµείου Microemporio RMS.

Μεταβολές τιµών πώλησης και ενηµέρωση του συστήµατος ταµείου Microemporio RMS.

Υπηρεσίες Marketing

∆υναµικά µεταβαλόµενα διαφηµιστικά µηνύµατα έως 96 χαρακτήρων εντός της απόδειξης και 192 εκτός.

Χωρίς περιορισµό χαρακτήρων στα µη φορολογικά.

Οµαδική αποστολή e-mail ή sms (µε πρόσθετη χρέωση του κόστους sms) σε επιλεγµένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή αριθµούς κινητών.

Το σύνολο των υπηρεσιών Link4all στοχεύει µεσοπρόθεσµα, στην δηµιουργία µιας κοινότητας µικροµεσαίων επιχειρήσεων, οι 
οποίες θα απολαµβάνουν πέρα των άλλων, υπηρεσίες µεγάλων επιχειρήσεων λιανικής, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά 
τους, µέσω της δηµιουργίας µιας ισχυρής βάσης συνεργιών µε ισχυρή διαπραγµατευτική ισχύ. 
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