
Creating Inclusive
Technologies

Πιστοποιημένος 
πάροχος ηλεκτρονικής 

τιμολόγησης



Να διευκολύνουμε την 
επιχειρηματική 
καθημερινότητα με εργαλεία 
προσβάσιμα σε όλους

Σκοπός



∙ Ηλεκτρονική Τιμολόγηση - myDATA
∙ Cloud Ταμειακή μηχανή - Αποδείξεις Λιανικής
∙ Online πληρωμές & Εξόφληση Παραστατικών
∙ Σύνδεση 3ες εφαρμογές (API)
∙ Plugins για σύνδεση με Eshops
∙ Διαχείριση Παραγγελιών & Αποθεμάτων
∙ Διαχείριση Προσωπικού & Υποχρεώσεων
∙ ERP/CRM & Διαχείριση Εσόδων-Εξόδων
∙ Υπηρεσίες Παρόχου Η.Τ σε εταιρίες & software houses

Υπηρεσίες



Η εταιρία



Προβλήματα

Οι μικρές επιχειρήσεις 
δεν έχουν εύκολη 
πρόσβαση στα 
απαραίτητα εργαλεία 
και υπηρεσίες για να 
πετύχουν τους 
στόχους τους

Υψηλό κόστος υπηρεσιών 
διασύνδεσης

Συμβατότητα 
συστημάτων

Μη σύγχρονα εργαλεία

Αυξημένο κόστος 
υποστήριξης



Η επιχείρησή σου
σε μία πλατφόρμα



oxygen υπηρεσίες

plugin

oxygen ERP
API
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Υπηρεσίες

Απευθείας τιμολόγηση και 
αποδείξεις λιανικής μέσα 
από το eshop σας

Μεταφορά των 
παραγγελιών σας από το 
eshop στο OxygenERP

Μετατρέψτε τις 
παραγγελίες σε Τιμολόγια ή 
Αποδείξεις & Ενημερώστε 
την Αποθήκη σας

Αυτόματη αποθήκευση 
πελατών / χρηστών του 
eshop στο ERP

Αποδείξεις Λιανικής 
& Τιμολόγια

Διαχείριση 
Παραγγελιών

Μετατροπή 
Παραγγελιών σε 
Τιμολόγια

Καταγραφή 
Πελατών

Οργανώστε τις διαδικασίες του eshop σας
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Υπηρεσίες

Αυτόματη τιμολόγηση  
από το eshop

Αυτόματη υποβολή στο 
myData



Υπηρεσίες

Όλα τα παραστατικά του 
eshop σας οργανωμένα



Υπηρεσίες

Στατιστικά & ανάλυση 
πωλήσεων - παραγγελιών



oxygen payments



oxygen payments

Δημιουργία 
payment link

Καταχώρηση 
στοιχείων κάρτας

Ολοκλήρωση 
πληρωμής



∙ Ενεργοποίηση σε 1 λεπτό

∙ Κατάθεση στο λογαριασμό σας σε 24 ώρες 
χωρίς επιπλέον κόστος

∙ Εξόφληση με Payment link / QR code

∙ Αυτόματη ενημέρωση παραστατικών - 
Ενημέρωση του ERP

Πλεονεκτήματα

oxygen payments



cloud ταμειακή



Σύνδεση Παρόχου Η.Τ.

cloud ταμειακή



∙ Λειτουργία χωρίς εγκατάσταση σε κάθε συσκευή

∙ Υποστήριξη All in One POS συστήματα / Ανέπαφες 
συναλλαγές

∙ Πολλαπλές ταμειακές στην επιχείρηση

∙ Live παρακολούθηση των συναλλαγών

∙ Χωρίς συντήρηση

Πλεονεκτήματα

cloud ταμειακή



services

plugin
oxygen ERP

API

oxygen payments cloud ταμειακή

Πιστοποιημένος 
πάροχος ηλεκτρονικής 

τιμολόγησης

oxygen iview

Viva Wallet 
POS App

Custom 
email server

Data 
export

coming soon
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