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Τι είναι το ΕΣΛΥ/ΜΜΕ

• Ένα πακέτο εφαρμογών που καλύπτουν διάφορες πτυχές της
λογιστικής διαχείρισης μιας μικρής επιχείρησης ή ενός ελεύθερου
επαγγελματία.

• Η ολοένα αυξανόμενη πολυπλοκότητα των φορολογικών
υποχρεώσεων αποτελεί πληγή για επιχειρήσεις που δεν έχουν τμήμα
λογιστηρίου.

• Οι εφαρμογές ανοικτού λογισμικού που παρέχει η ΓΓΠΣ είναι
αποσπασματικές και δεν υποστηρίζουν καμιά διαλειτουργικότητα.

• Άρα απαιτείται ένα πακέτο που να ενώνει όλες αυτές τις εφαρμογές σε
ένα σύστημα με κοινή βάση δεδομένων ώστε να υπάρχει
διαλειτουργικότητα, κοινό user interface, και αυτοματοποίηση
διαδικασιών.
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Στόχοι Προγράμματος

• Μείωση διαχειριστικού κόστους Μικρών και Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και ελεύθερων επαγγελματιών.

• Ενοποίηση εφαρμογών ΓΓΠΣ
• Κοινή πλατφόρμα

– Open Source
– Multi Platform

• Εξασφάλιση συμβατότητας με διαδικασίες ΓΓΠΣ και ΔΟΥ
• Εύκολη τήρηση λογιστικών προτύπων
• Διευκόλυνση λογιστικής παρακολούθησης
• Δυνατότητα ενημέρωσης TaxisNet για την υλοποίηση ηλεκτρονικών

αποδείξεων
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

• Εικονική Μηχανή (Virtual Machine)
• Όλες οι εφαρμογές τρέχουν στο περιβάλλον αυτό
• Περιορισμένη επαφή με το υπόλοιπο σύστημα

– Παρέχονται:
• δυνατότητα μεταφοράς αρχείων
• επικοινωνία μέσω δικτύου με TaxisNet για υποβολή δηλώσεων

• Όλο το σύστημα έρχεται σαν ένα πακέτο
– ready to run VM
– τρέχει χωρίς εγκατάσταση

• Αποτελείται
– Βάση Δεδομένων - Βασικές Υπηρεσίες
– Εφαρμογές
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Αρχιτεκτονική Συστήματος

• Σύστημα τρέχει σαν αυτόνομο υποσύστημα στον υπολογιστή του
χρήστη.

Εφαρμογές               Βάση Δεδομένων
                                Βασικές Υπηρεσίες

Περιβάλλον Εκτέλεσης 

VMware

Λειτουργικό Σύστημα (Windows, Linux, κλπ)
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Αρχιτεκτονική Συστήματος (2)

• Το υποσύστημα “Βάση Δεδομένων και Βασικές Υπηρεσίες” αποτελεί τον
πυρήνα του συστήματος και χρησιμοποιείται από όλες τις εφαρμογές για την
αποθήκευση των δεδομένων και για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών.

Internet

Βάση Δεδομένων
Βασικές Υπηρεσίες

TaxisNet
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Πλεονεκτήματα

• Χαμηλό Κόστος Συντήρησης
– Ο τελικός χρήστης εγκαθιστά το VMware runtime (χωρίς κόστος) και

μετά κατεβάζει το πακέτο που περιέχει όλες τις εφαρμογές.
• άρα δεν έχουμε την κλασσική διαδικασία εγκατάστασης εφαρμογών.

– Updates υλοποιούνται με το κατέβασμα νέου πακέτου (νέου VM με όλες
τις εφαρμογές)

• Ολοκληρωμένο Πακέτο: έχει ενσωματωμένα όλα τα απαραίτητα
– δεν έχουμε προβλήματα όπως ασυμβατότητα με άλλες εφαρμογές, DLL

κλπ.
– παρέχεται η δυνατότητα εκτεταμένου ελέγχου της διαλειτουργικότητας

των εφαρμογών
– ασφάλεια από και προς τα άλλα προγράμματα του χρήστη
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Ανάπτυξη - Σχεδιασμός

• Προσδιορισμός υπηρεσιών Α’ Φάσης
• Διαμόρφωση  - υλοποίηση κεντρικής βάσης δεδομένων
• Σταδιακή υλοποίηση εφαρμογών
• Integration - Testing
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Ανάπτυξη - Σχεδιασμός (2)

• Προσδιορισμός υποσυστημάτων Α’ Φάσης
– Βιβλία
– Υποβολή ΦΠΑ
– Πελάτες - Προμηθευτές

• Προαιρετικά
– Διαχείριση Προσωπικού

• ΙΚΑ
• Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών

– Τήρηση βιβλίων αποθήκης
– Παρακράτηση φόρου Εισοδήματος
– Δήλωση Ακίνητης Περιουσίας
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