
 

Με την υπηρεσία Cloud της SIMPLESO HELLAS  δεν υπάρχει πλέον λόγος 
να ξοδεύετε τα χρήματά σας σε διαφημίσεις και υπηρεσίες διαδικτύου. 

Αποκτήστε τώρα το πακέτο Ενσωμάτωσης εφαρμογών γενικής προβολής και 
επικοινωνίας διαδικτύου  με 72€ το χρόνο τελική τιμή με φπα.  

Παροχές  

- ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΟΔΗΓΟ  
Ανάλογα με το επάγγελμά σας έχετε τη δική σας καταχώρηση σε αντίστοιχο 
επαγγελματικό οδηγό, η οποία σας δίνει τις εξής δυνατότητες : 
• Προβολή στη Google  
Προβάλλεστε στις πρώτες σελίδες της Google και σε όλες τις μηχανές 
αναζήτησης με δικές σας λέξεις – κλειδιά 
• Προσωπική σελίδα 
Αποκτάτε αποκλειστικά δικό σας προσωπικό χώρο, με δυνατότητα προσθήκης 
αρχείων pdf, βίντεο, φωτογραφιών, link με δική σας σελίδα και με προσωπικά 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter , linked in, κλπ.) 
• Live Χάρτης εύρεσης διαδρομής προς την έδρα σας 
Σε κάθε καταχώρηση παρέχεται εντοπισμός στο Google map με αναλυτικές 
οδηγίες διαδρομής από την αφετηρία του πελάτη προς την έδρα σας. 
• Προβολή της καταχώρησής σας σε εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα 

και tablet.  
Η πλήρη μορφή της καταχώρησής σας εμφανίζεται σε εφαρμογές για I phone, I 
pad, android, symbian και σε tablet που υποστηρίζουν τα αντίστοιχα λογισμικά. 
• Υποστήριξη πολιτών μέσω τηλεφωνικού κέντρου  
 Από το 801 11 10 600 που προβάλλεται στα ΚΕΠ 
Κάθε πελάτης μπορεί να καλεί στον αριθμό εξυπηρέτησης και δίνουμε όποια 
πληροφορία χρειάζεται, σύμφωνα με τα δεδομένα της καταχώρησής σας 
• Ηλεκτρονικό Ραντεβού 
Ο πελάτης με ένα κλικ σας στέλνει το αίτημα του ηλεκτρονικού ραντεβού με την 
αιτιολογία της επίσκεψης και εσείς το επιβεβαιώνετε 
• Δωρεάν ενημερωτικό e-mail και sms για ηλεκτρονικό ραντεβού 
Με κάθε αίτημα της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού ραντεβού εσείς ενημερώνεστε 
άμεσα με ταυτόχρονη αποστολή e-mail και sms στο κινητό σας. 
• Ηλεκτρονική Τηλεγραμματεία 
Εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό μας κέντρο στο κλείσιμο των ραντεβού σας 
• Προσωπικό Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο 
Αποκτάτε την προσωπική σας ατζέντα, αποθηκεύοντας τα ραντεβού και τις 
υποχρεώσεις σας, με τη δυνατότητα υπενθυμίσεων στο κινητό σας τηλέφωνο 
• Παροχή e-shop (αν έχετε και κάποιο προϊόν ή υπηρεσία  on line) 
Αποκτάτε προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης, έχοντας τη δυνατότητα να 
προσθέσετε έως 1000 προϊόντα στη βάση δεδομένων, με αποκλειστική 
διαχείριση από εσάς (αλλαγές τιμών, προσθήκη φωτογραφικού υλικού, βίντεο 
κτλ) 
 
 
 



- ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ myfiles.gr 
Πρόκειται για να χρηστικό online εργαλείο, για να μπορείτε να διαχειρίζεστε τα 
προσωπικά και επαγγελματικά σας αρχεία του υπολογιστή σας από 
οποιοδήποτε σημείο έχετε πρόσβαση στο internet! 
Συγκεκριμένα, θα μπορείτε να κάνετε upload  διάφορα αρχεία, δημιουργώντας 
εικονικούς φακέλους και να τα διαχειρίζεστε μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον 
αναζήτησης και ταξινόμησης. 
Πρόσβαση στα αρχεία αυτά θα μπορείτε να έχετε μόνο εσείς κάνοντας χρήση 
του username και του password που επιλέγετε κατά την εγγραφή σας στο 
σύστημα. 
 

- ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ e-logist.gr 
Πρόκειται για online λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες με βιβλιοθήκη 
πρότυπων εγγράφων λογιστικού περιεχομένου, έντυπα υπηρεσιών κλπ. 
 

- ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Προϋπολογισμός Βιωσιμότητας 
Πρόκειται για υπηρεσία συμβουλευτικού χαρακτήρα, όπου παρουσιάζεται μια 
αναφορά με χρήσιμα στοιχεία που αφορούν τη βιωσιμότητα της επιχείρησής  
σας, και προτάσεις βελτιστοποίησης 
 

- ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ cloud ΕΦΑΡΜΟΓΗ  Οmicron SaaS διαχείρισης  
ιατρείου CRM τιμολόγηση – καρτέλα ασθενών – εμπορική διαχείριση    
 

- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  με δικό σας προσωπικό κωδικό της 
μορφής www.onomasas.gr  

Δικό σας domain name με διετή φιλοξενία και υποστήριξη (μόνο με 20€ τελική τιμή) 
Δυνατότητα δημοσίευσης ισολογισμού  εγκεκριμένο από το Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο ΓΕΜΗ με την δυναμική υποστήριξη του i-balance.gr 
 
Παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες από το 1992 στους 9500 πελάτες μας με 
Αξιοπιστία – συνέπεια – διάρκεια  και εγγύηση ποιότητας. 
 

 
 
Η Google είναι η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης στον κόσμο. 
 
Εμείς βοηθάμε την επιχείρησή σας να έχει μια δυναμική παρουσία 
εκεί που ψάχνουν οι πελάτες σας. 
 
 
SIMPLESO HELLAS ΕΠΕ 
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