OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝH

ΕΦΑΡΜΟΓH
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

BUSINESS INNOVATION TECHNOLOGY

Λογιστική εφαρμογή νέας γενιάς
που εισάγει καινοτόμες λειτουργίες και
ιδέες μέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον
σχεδιασμένο σε τεχνολογία αιχμής.
Με όλη την απαραίτητη προπαραμετροποίηση αλλά και εύκολες ενημερώσεις για πραγματική εξοικονόμηση χρόνου.
Πλήρως εναρμονισμένη με τα Ε.Λ.Π., καλύπτει όλο το
φάσμα των αναγκών τήρησης και παρακολούθησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων, όπως και Αναλυτικής
Λογιστικής.
Διαχειρίζεται σε ενιαίο περιβάλλον όλα τα υποσυστήματα
που αφορούν την Οικονομική Διεύθυνση μίας σύγχρονης
και αναπτυσσόμενης επιχείρησης:

Λογιστική, Πάγια, Έντυπα & Οικονομικές Καταστάσεις,
Προϋπολογισμοί, Kέντρα Κόστους/Κέρδους, CRM

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ;
Τώρα έχετε στην διάθεση σας Κοστολογικά
Δεδομένα χωρίς να οδηγήσετε το λογιστήριο
σας στο «κυκεώνα» ενός Κυκλώματος Αναλυτικής Λογιστικής. Η λύση ονομάζεται «Κέντρα
Κόστους - Κέρδους». Αυτόματη Κατανομή Κινήσεων Λογιστικής με την χρήση Δυναμικών
Μοντέλων Μερισμού σε πολλαπλές Διαστάσεις (Υποκατάστημα, Τομέα Δραστηριότητας,
κ.τ.λ). Απευθείας Καταχώρηση Κινήσεων και
δυνατότητα Αναμερισμών με την ευκολία και
την ταχύτητα εξαγωγής του Αποτελέσματος
ανά Κέντρο και με δυνατότητα εφαρμογής
custom Σεναρίων!

ΠΛΗΡΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ
ΧΡΗΣΕΩΝ
Οι χρήσεις έχουν πλήρη αυτοτέλεια και μπορούν μεταξύ τους να έχουν διαφορετικές περιόδους (μήνας, εβδομάδα, μέρα, κλπ), κατηγορία βιβλίων ή ακόμα και Λογιστικά Σχέδια!
Με αυτό τον τρόπο διατηρείτε εύκολα όλα τα
δεδομένα σας συγκεντρωμένα και δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε νέα εταιρεία κάθε
φορά που προκύπτει μία μικρή ή μεγάλη αλλαγή στις λογιστικές της παραμέτρους.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
2.0: Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
Απόλυτα ελεύθερη μορφοποίηση, adaptive διεταιρικότητα (δυνατότητα χρήσης διεταιρικού
Λ/Σ και ταυτόχρονης προσαρμογής σε επίπεδο εταιρείας), versioning λογαριασμών (οι παράμετροι κάθε λογαριασμού καθορίζονται από
την ημερομηνία που κινείται και για μία αλλαγή,
π.χ. στο % ΦΠΑ, δε χρειάζεται να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό ούτε να επηρεαστούν τα
παλιά σας δεδομένα), πληθώρα επιλογής διαχωριστικών, αλφαριθμητικές «έξυπνες» μάσκες
λογαριασμών, virtual Λογιστικά Σχέδια και πολλές άλλες μοναδικές ευκολίες που θα σας δώσουν τις λύσεις που πάντα ψάχνατε.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟ
ΚΛΙΚ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ
Η χρονοβόρα διαδικασία ετοιμασίας των φορολογικών και λογιστικών σας εντύπων είναι
πλέον παρελθόν. Υπολογίστε και συμπληρώστε αυτόματα όλα τα έντυπα και υποβάλετέ
τα με ένα κλικ στην εκάστοτε ηλεκτρονική
υπηρεσία της ΓΓΠΣ. Προσαρμόστε ελεύθερα
τη διαδικασία στα μέτρα σας με δυνατότητα χρήσης μάσκας σε λογαριασμούς και live
preview των συνδεδεμένων λογαριασμών ανά
πεδίο εντύπου. Ή χρησιμοποιήστε κάποια από
τις πολυάριθμες πληροφοριακές εκτυπώσεις
(π.χ. Κατάσταση Ελέγχου ΦΠΑ) για να κάνετε
εύκολα και γρήγορα τις επαληθεύσεις σας.

EΛΠ - READY
Η επιστημονική ομάδα της Epsilon Net έχει
ενσωματώσει όλες τις αλλαγές που αφορούν
τα ΕΛΠ και σας τις προσφέρει με τον πιο ευέλικτο και απλουστευμένο τρόπο. Καταρτίστε
Οικονομικές Καταστάσεις προσαρμόζοντας
τις στις δικές σας ιδιαίτερες ανάγκες, παρακολουθήστε τις φορολογικές και λογιστικές
αποσβέσεις των παγίων σας, διαχειριστείτε
τις λογιστικές διαφορές μαζικά σε επίπεδο
λογαριασμών είτε σε επίπεδο μεμονωμένων
καταχωρήσεων ή πάρτε Report και αναλυτικές εκτυπώσεις που μπορούν με ένα κλικ να
σας μεταφέρουν μέχρι και το λογιστικό άρθρο.

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΠΑΓΙΩΝ
Το πιο εξελιγμένο σύστημα παρακολούθησης
και διαχείρισης παγίων με απεριόριστες δυνατότητες. Απεριόριστα μητρώα (ΕΛΠ, ΔΛΠ,
Custom κλπ) τα οποία είτε μπορούν να ενημερώνονται με μία κοινή κίνηση είτε μεμονωμένα, δυνατότητες συσχέτισης παγίων, κάλυψη επενδυτικών Νόμων και επιχορηγήσεων,
ελεύθερη περιοδικότητα υπολογισμού των
αποσβέσεων, δυνατότητες παρακολούθησης
πρόσθετων αποσβέσεων, πολλαπλοί κανόνες
απόσβεσης ανά πάγιο, παρακολούθηση θέσης παγίου, υποστήριξη όλων των τύπων κίνησης και δυνατότητα προσθήκης δικών σας
custom.

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΕΔΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μετατρέψτε τη λογιστική σας εφαρμογή στο
απόλυτο εργαλείο διοικητικής και οικονομικής
πληροφόρησης. Τα 15 –out of the box- custom
πεδία και οι 5 διαστάσεις (project, τομείς
δραστηριότητας 1-2, σεζόν, brand) που είναι
διαθέσιμα σε κάθε σας καταχώρηση είναι
ικανά να ενσωματώσουν οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε είτε αναβαθμίζοντας το
reporting της Οικονομικής Διεύθυνσης είτε
προσφέροντας μία γέφυρα επικοινωνίας με
άλλα συστήματα και κέντρα πληροφόρησης
της εταιρείας σας.

ΜΟΝΑΔΙΚΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ADVANCED
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Με ένα κλικ δείτε τα οικονομικά στοιχεία ενός
συναλλασσόμενου, πάρτε την τρέχουσα Οικονομική Εικόνα, καταρτίστε Προϋπολογισμούς
και συγκρίνετε τα Απολογισθέντα Μεγέθη,
αξιολογείστε τις επιδόσεις της επιχείρησης με
τους Αριθμοδείκτες και αναβαθμίστε εύκολα
και γρήγορα το χρηματοοικονομικό reporting
της επιχείρησής σας. Εξάγετε το Report σε
οποιαδήποτε μορφή επιθυμείτε και μοιραστείτε το με αυτούς που θέλετε για το επόμενό
σας meeting.

ΠΟΛΛΑΠΛΑ
ΒΙΒΛΙΑ /
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
Μπορείτε να δημιουργήσετε απεριόριστα ημερολόγια ή βιβλία εσόδων – εξόδων τα οποία
είτε μπορούν να ενημερώνονται με μία κοινή
κίνηση είτε να κάνετε καταχωρήσεις που ενημερώνουν καθένα ξεχωριστά.
Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε για παράδειγμα
να καλύψετε εύκολα τις ανάγκες σας ως προς
τα ΔΛΠ ή με ελάχιστες κινήσεις να παίρνετε
τη διαφοροποιημένη πληροφόρηση που χρειάζεστε για την εταιρεία σας.

PYLON CLOUD
Eπιλέξτε την υπηρεσία
CLOUD και µειώστε τα
κόστη αρχικής εγκατάστασης και λειτουργίας των εφαρµογών της
πλατφόρµας PYLON

ΠΛΟΥΣΙΕΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΑ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ
• Ταχύτητα στην καταχώρηση με ελεύθερη προσαρμογή της σχεδίασης
της φόρμας και τις συντομεύσεις του πληκτρολογίου, ανά χρήστη
• Δυνατότητες αυτόματου Υπολογισμού Αξίας Λογαριασμών Φ.Π.Α.,
Αποφορολόγησης, Ισοσκέλισης και αυτόματης δημιουργίας Εξοφλητικών
Κινήσεων
• Πρότυπα άρθρα και «έξυπνες» λειτουργίες όπως π.χ. ενημέρωση πεδίου τύπου
παραστατικού από τελευταία ενημέρωση συναλλασσομένου
• Δυνατότητα παράλληλης ενημέρωσης ξένων νομισμάτων
• Δυνατότητα παράλληλης ενημέρωσης Δευτερευόντων Λογιστικών Συστημάτων
• Άμεση πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία συναλλασσόμενου, στοιχεία CRM,
καρτέλα λογαριασμού
• Δημιουργία προσαρμοσμένων «Σεναρίων» για την αυτόματη άντληση δεδομένων
και δημιουργία άρθρων περιοδικών εργασιών π.χ Κλείσιμο Ισολογισμού,
Τακτοποίηση Φ.Π.Α. προς Απόδοση κ.α

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
• Σύνδεση με οποιαδήποτε εμπορική εφαρμογή της αγοράς και ενημέρωση
κινήσεων, συναλλασσόμενων και λογαριασμών μέσω του μοναδικού εργαλείου
«Import Designer»
• Ταχύτατη εισαγωγή δεδομένων μέσω του εργαλείου «FastImport»
• Ενσωμάτωση και ενοποίηση δεδομένων Λογιστικής από όλες τις εφαρμογές
της σειράς PΥLON
• Ενημέρωση από τις εφαρμογές Extra, Hyper, Business και PYLON Μισθοδοσία

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
• Πληθώρα φίλτρων και παραμετροποιήσεων σε επίσημες και πληροφοριακές
εκτυπώσεις
• Υπολογισμός και εμφάνιση εκτυπώσεων σε πολλαπλά νομίσματα και γλώσσες
• Προφίλ εκτυπώσεων για άμεση εκτέλεση προ-παραμετροποιημένων
εκτυπωτικών με ένα κλικ
• Εκτύπωση σε χαρτί, εξαγωγή σε όλες τις γνωστές μορφές αρχείων (.pdf, .xls,
.doc κλπ) και εμφάνιση σε WYSIWYG ή πλέγμα (grid)
• Data zoom-in μέχρι και επίπεδο άρθρου / εγγραφής
• Ελεύθερος σχεδιασμός custom εκτυπώσεων μέσω συστήματος E.R.G. (Easy
Report Generator)

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ όλες τις δυνατότητες του PYLON Accounting
αλλά και τη συνδεσιμότητά του με όλες τις άλλες εφαρμογές
της σειράς PYLON στο www.pylon.gr

ΠΑΓΙΑ
• Πολλαπλά συστήματα παγίων (Φορολογικό, Λογιστικό, ΔΛΠ κλπ)
• Πολλαπλοί συντελεστές απόσβεσης ανά πάγιο με χρήση
ημερομηνιακών διαστημάτων
• Δυνατότητα ενιαίας ενημέρωσης κίνησης παγίου ή για κάθε
σύστημα παγίου χωριστά
• Υποστήριξη περιόδων αδράνειας παγίου, επιδοτήσεων,
επιχορηγήσεων κλπ
• Παρακολούθηση σχετιζόμενων παγίων
• Υπολογισμός αποσβέσεων με ελεύθερη επιλογή περιοδικότητας
• Αυτόματη δημιουργία λογιστικών άρθρων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
• Δημιουργία πολλαπλών Προτύπων για όλα τα είδη Οικονομικών Καταστάσεων
(Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Ταμειακές Ροές, Μεταβολή Καθαρής
Θέσης)
• Δυναμική διαμόρφωση Ενοτήτων, Κονδυλίων και Στηλών ανά Πρότυπο με
δυνατότητες επεξεργασίας κειμένου
• Ορισμός πλήθους Περιόδων Οικονομικής Κατάστασης
• Αυτόματη ανάκτηση και συμπλήρωση Κατάστασης με Ανάκτηση από Δεδομένα
Λογιστικής και Αποθηκευμένη Κατάσταση
• Δυνατότητα υπολογισμού και εκτύπωσης σε πολλαπλά νομίσματα και γλώσσες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
• Ενημέρωση Αναλυτικής Λογιστικής με Φύλλα Μερισμού Γενικής Λογιστικής
• Φύλλα Μερισμού Αναλυτικής Λογιστικής (δυνατότητα αναμερισμού άρθρων
Αναλυτικής Λογιστικής)
• Ενημέρωση Αναλυτικής σε πραγματικό χρόνο (live) ή σε δεύτερο χρόνο
(batch)
• Ειδική φόρμα Μαζικής Καταχώρησης Φύλλων Μερισμού που μπορεί να
λειτουργήσει τόσο σε επίπεδο κινήσεων Λογαριασμού όσο και σε επίπεδο
μεμονωμένων άρθρων
• Εκτύπωση Κατάστασης Μερισμών για εύκολο έλεγχο και επισκόπηση

ΕΝΤΥΠΑ
• Αυτόματη ενημέρωση όλων των φορολογικών εντύπων από Λογιστικές
καταχωρήσεις
• Ηλεκτρονική υποβολή με ένα κλικ όλων των εντύπων με υποστήριξη όλων των
μεθόδων υποβολής (υπόχρεος, λογιστής, εκπρόσωπος κλπ)
• Καταχώρηση πληροφοριακών δεδομένων ανά έντυπο
• Πλήρης κάλυψη Μ.Υ.Φ.
• Έντυπα Φ.Π.Α (Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α, Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Φ4 & Φ5,
Intrastat
• Έντυπα Εισοδήματος (Ε3, Έντυπο Ν)
• Έντυπα Απόδοσης Παρακρατούμενων & Δημοτικών Φόρων

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
• Ημερολόγιο φορολογικών και εργατικών υποχρεώσεων online ενημερωμένο
μέσω του e-forologia.gr
• Παρακολούθηση εταιρικών εργασιών και προθεσμιών υποχρεώσεων
• Ανάθεση εργασιών
• Καταχώρηση ραντεβού, επικοινωνιών, σημειώσεων κλπ

Η Epsilon Net είναι η πιο
αναγνωρισµένη και βραβευµένη
εταιρεία της αγοράς
πληροφορικής στον τοµέα
υπηρεσιών υποστήριξης

Μια καταρτισμένη ομάδα Υποστήριξης και υπηρεσιών 150+ ατόμων,
προσφέρουν καθημερινά λύσεις σε χιλιάδες επαγγελματίες με πολλά
σύγχρονα εργαλεία εξυπηρέτησης που λειτουργούν συμπληρωματικά
24 ώρες το 24ωρο.

ΔΙΚΤΥΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Εξειδικευμένη υποστήριξη
από το πιστοποιημένο δίκτυο
συνεργατών της Epsilon Net

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Τηλεφωνική υποστήριξη
για θέματα χρήσης, με
απομακρυσμένες συνδέσεις
στον Η/Υ, καθημερινά 09:0017:00 (εκτός Σαβ/Κυρ).
Δυνατότητα επέκτασης του
συμβολαίου σε 24 ώρες / 7
ημέρες την εβδομάδα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εκπαιδεύσεις μέσω
πιστοποιημένου δικτύου
συνεργατών της Epsilon Net

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Ολιστική προσέγγιση
εξυπηρέτησης με δυνατότητα
εύρεσης λύσεων εύκολα,
γρήγορα, χωρίς ιδιαίτερη
τεχνογνωσία σε θέματα
πληροφορικής

OMNI
CHANNEL
Εκκίνηση ενέργειας σε ένα
κανάλι επικοινωνίας με
δυνατότητα μετάβασης σε
οποιοδήποτε άλλο άμεσα,
διατηρώντας την άριστη
εξυπηρέτηση

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Δημιουργήστε το τέλειο πακέτο με τα προϊόντα
της σειράς PYLON

POS & MOBILE
LOYALTIES
ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΕΣΤΙΑΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

POS TOUCH

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΑ

ΑΓΟΡΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ SPA

DELIVERY

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Firebird Client/Server

SQL Server
(Up to 5 users)

SQL Server &
Application Server
(Up to 5 users)

Windows XP (SP3)

Windows Vista

Windows 7

CPU

Intel Core 2 Duo - 2,2 GHz

Intel Core 2 Duo - 2,2 GHz

Intel Core 2 Duo - 2,2 GHz
Intel Core 2 Quad - 2,33 GHz

RAM

2 GB

3 GB

4 GB

HDD

2 GB

10 GB

10 GB

1152x864

1152x864

1152x864

OS

Screen

Οι ανωτέρω προδιαγραφές αφορούν αποκλειστικά και μόνον τις ανάγκες λειτουργίας των εφαρμογών PYLON

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Best Work Places

Mobile Excellence Awards 2016

2017: Best Small and Medium Workplaces in Europe (ανάμεσα στις 20 κορυφαίες εταιρείες)
2017: 2ο Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για εταιρείες από 250 εργαζόμενους και πάνω
2016: 3ο Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για εταιρείες από 250 εργαζόμενους και πάνω
2015: 6ο Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για εταιρείες με 50 έως 250 εργαζόμενους
2016: Βραβείο της κατηγορίας Μοbile CRM Application για το έργο PYLON Mobile CRM

Sales Excellence Award

2017: Βραβείο Αύξηση Πωλήσεων / Υπηρεσίες
2016: Gold Βραβείο στην κατηγορία «Επιτυχημένη εισαγωγή προϊόντος»
2015: Βραβείο Αύξησης Πωλήσεων

Βusiness I.T. Excellence
Awards (BITE)

2017: Βραβείο στην κατηγορία Ανάπτυξη και Δημιουργία θέσεων εργασίας
2017: Βραβείο στην κατηγορία Εξειδικευμένες εφαρμογές στον κλάδο των Ξενοδοχείων
2017: Βραβείο στην κατηγορία Ολοκληρωμένες λύσεις υποστήριξης & εκπαίδευσης
2016: Βραβείο στην κατηγορία Αποτελεσματική Εξυπηρέτηση Πελατών
2016: Βραβείο στην κατηγορία Προμηθευτής Cloud Υπηρεσιών / Υποδομών για το Epsilon
Cloud
2016: Βραβείο στη κατηγορία Προμηθευτής Λογισμικού
2015: Βραβεία στην κατηγορία Εισαγωγή Νέου Καινοτόμου Προϊόντος PYLON & στην
κατηγορία Πακέτα Λογισμικού ERP / CRM / HR
2015, 2014: Βραβείο στην κατηγορία “Εξειδικευμένες εφαρμογές στον κλάδο των
Ξενοδοχείων” με το προϊόν PYLON
2013: 1ο βραβείο στην κατηγορία “Εξυπηρέτηση Πελατών”.

European Business Awards

Ruban d'Honneur: Η Epsilon Net ανάμεσα στις 100 καλύτερες εταιρίες της Ευρώπης και ο
κ. Ιωάννης Μίχος μεταξύ των 10 κορυφαίων Ευρωπαίων επιχειρηματιών.

Εθνικά Βραβεία
Εξυπηρέτησης Πελατών

2014: 1o Bραβείο Εξυπηρέτησης πελατών On-Line
2012: Ομάδα της Χρονιάς, Κατηγορία “Front - Line Εξυπηρέτηση”

Europe’s 500

Ένταξη της εταιρείας για τέσσερις συνεχείς χρονιές ανάμεσα στις “500 πιο δυναμικές
εταιρείες της Ευρώπης”, σύμφωνα με τον ανεξάρτητο οργανισμό “Europe’s Jobs Creating
Companies”.

Industrial Research and
Innovation

2009, 2010, 2011: 1η Εταιρεία Software στην Ελλάδα, στις “1000 καλύτερες της Ευρώπης
σε Έρευνα και Ανάπτυξη” από το Ερευνητικό Κέντρο “Economics of Industrial Research &
Innovation (IRI)” της Ε.E.

Ernst & Young, 2008: Βράβευση του Προέδρου της Epsilon Net κ. Ιωάννη Μίχου, ως “Καινοτόμος
Entrepreneur Of The Year Επιχειρηματίας της Χρονιάς” από την Ernst & Young.
Microsoft GOLD Partner / Cloud Platform / ISV Software Solutions

AΘΗΝΑ
Λεωφ. Συγγρού 350, 176 74 Καλλιθέα Τ: 211 5007000, F: 211 5007070, E: infoath@epsilonnet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87, Ζώνη ΕΜΟ, 555 34 Πυλαία, Τ: 2310 981700, F: 2310 920770, E: info@epsilonnet.gr

www.epsilonnet.gr | www.e-forologia.gr | www.pylon.gr
/OmilosEpsilonnet

@EpsilonNetSA

company/epsilon-net

Epsilon Net

