SOFT
WARE
NET
WORK
TRAIN
ING

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
H Epsilon Net A.E. είναι ένας ταχύτατα
αναπτυσσόμενος Όμιλος Εταιρειών, που
δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς της
πληροφορικής (Epsilon Software),
της δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου στο
διαδίκτυο (Epsilon Network) και της εκπαίδευσης
(Epsilon Net Training).
Eισήχθη στο χρηματιστήριο Αθηνών το 2008,
ενώ απασχολεί πάνω από 300 εργαζόμενους σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διαθέτοντας ένα διαρκώς
αυξανόμενο πιστοποιημένο δίκτυο
250 συνεργατών στην Ελλάδα.
Τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας εμπιστεύονται
σήμερα περισσότεροι από 25.000 πελάτες που
δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο οικονοµικό
χώρο, όπως στελέχη Λογιστικών, Οικονομικών και
Εμπορικών Διευθύνσεων επιχειρήσεων, Τμημάτων
Μισθοδοσίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (HR),
Οργανωμένων Λογιστικών Γραφείων, αλλά και
ελεύθεροι επαγγελματίες Λογιστές - Φοροτεχνικοί,
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Πλήθος μικρομεσαίων,
αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων όλων των κλάδων
βασίζουν την εύρυθμη, καθημερινή, λειτουργία
τους στα προϊόντα της Epsilon Net εξασφαλίζοντας
έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, απαραίτητη για
την λήψη κρίσιμων αποφάσεων.

Πάνω από
300 εργαζόμενοι

Πιστοποιημένο,
συνεχώς αυξανόμενο
δίκτυο 250 συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Μας εμπιστεύονται
καθημερινά πάνω από
25.000 πελάτες που
δραστηριοποιούνται
στον ευρύτερο
οικονομικό χώρο

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Best Work Places

Εθνικά Βραβεία
Εξυπηρέτησης Πελατών

2015: Βράβευση για το καλύτερο
Εργασιακό Περιβάλλον στην Ελλάδα

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

Sales Excellence Award
2015: Βραβείο Αύξησης Πωλήσεων

Europe’s 500

Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Αθηνών (ΕΕΑ)

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”.

2014: Βράβευση για Καινοτομία και
Δημιουργική Επιχειρηματικότητα

Βusiness I.T. Excellence
Awards (BITE)

Industrial Research and Innovation

2014: Βραβείο στην κατηγορία
“Εξειδικευµένες εφαρµογές στον κλάδο
των Ξενοδοχείων”
2013: 1ο Bραβείο στην κατηγορία
“Εξυπηρέτηση Πελατών”
2012: 1η Eταιρεία σε προϊόντα για Λογιστές Φοροτεχνικούς

European business awards,
Κατηγορία “Entrepreneur of the Year”
2013/2014: Ruban D’Honneur

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, Entrepreneur
Of The Year
2008: Βράβευση του Προέδρου της
Epsilon Net κ. Ιωάννη Μίχου,
ως “Καινοτόμος Επιχειρηματίας της Χρονιάς”
από την Ernst & Young.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Eπιχειρήσεις
Το σύστημα PYLON είναι μια πρωτοποριακή λύση
νέας γενιάς της Epsilon Net, μία ολοκληρωμένη και
ενοποιημένη πλατφόρμα εφαρμογών software.
Ένα ενιαίο περιβάλλον που προσφέρει μία σειρά από
μοναδικά πλεονεκτήματα σε όλες τις εφαρμογές που
αναπτύσσονται πάνω σε αυτό, απαραίτητα
για την επιτυχία της σύγχρονης επιχείρησης.

KAINOTOMIA & TEXNOΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ

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

Εξειδικεύστε τη μηχανογράφηση
της επιχείρησής σας επιλέγοντας
ανάμεσα στις κάθετες λύσεις
PYLON Retail, PYLON Hospitality,
PYLON Restaurant και
PYLON Services

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

EYEΛΙΞΙΑ

ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ

PYLON Commercial | Εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης που καλύπτει όλο το φάσμα των εμπορικών
επιχειρήσεων, προσαρμοσμένη πάντα στις τρέχουσες ανάγκες και το μέγεθος της επιχείρησης.
Διαχειρίζεται σε ενιαίο περιβάλλον όλα τα κυκλώματα και υποσυστήματα που αφορούν μία σύγχρονη
και αναπτυσσόμενη επιχείρηση (συναλλασσόμενοι, αποθήκη, αγορές, πωλήσεις χρηματοοικονομικά,
λογιστική, κλπ). Μία εφαρμογή νέας γενιάς που όχι μόνο εξυπηρετεί τις διαχρονικές ανάγκες
των εμπορικών συστημάτων, αλλά και που μέσα από την πολυετή εμπειρία και μελέτη θέτει νέα
standard στο τρόπο που αυτά θα λειτουργούν στο μέλλον.

PYLON Services | Εμπορική εφαρμογή με εξειδίκευση στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην παροχή υπηρεσιών και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Παρακολούθηση κυκλώματος
πελατών, πωλήσεων και παραγγελιοληψίας. Καλύπτει επίσης βασικό επίπεδο λειτουργιών CRM με
διαχείριση στοιχείων επαφής, εορτολόγιο, συσχετισμούς μεταξύ επαφών, κλπ.

PYLON Retail | Εφαρµογή µε τεχνολογία αφής (Touch) για την ευρύτερη αγορά της λιανικής.
Καλύπτει µε τον πλέον σύγχρονο τρόπο επιχειρήσεις στο χώρο των τροφίµων – ποτών (mini & super
market, αρτοποιεία – ζαχαροπλαστεία, κλπ), εµπορικά καταστήµατα (ιματισμός – είδη δώρων – ηλ.
συσκευές, κλπ), πρατήρια καυσίµων, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσίας (γυµναστήρια, κοµµωτήρια,
κλπ) και επιχειρήσεις από το χώρο της τεχνολογίας – τηλεπικοινωνίες, κλπ. Εύκολη και γρήγορη
εκµάθηση µε προσανατολισµό στην εξυπηρέτηση των πελατών σας µε ταχύτητα και αξιοπιστία.

PYLON Hospitality | Εφαρμογή που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου της
φιλοξενίας με ανάγκες διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων. Καλύπτει με την ίδια ευκολία όλες
τις παραδοσιακές απαιτήσεις μίας τουριστικής επιχείρησης (κρατήσεις, τιμολογήσεις, allotments,
κλπ), όσο και τις σύγχρονες ανάγκες του κλάδου (internet booking, e-Billing, κλπ). Εξασφαλίζει
σωστή οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία σε μικρά και μεγάλα Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια,
camping και κρουαζιερόπλοια.

PYLON Restaurant | Εξειδικευμένη εφαρμογή που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου
της εστίασης, όπως εστιατόρια, ταβέρνες, cafe, bar, delivery, πολυχώρους διασκέδασης, night clubs,
συνεδριακούς χώρους, αθλητικά κέντρα, κλπ. Με εξελιγμένες δυνατότητες παραμετροποίησης, ώστε
να μπορείτε να απεικονίσετε και να διαχειριστείτε με ακρίβεια τη λειτουργία της επιχείρησής σας.

PYLON CRM | Σύστηµα διαχείρισης σχέσεων πελατολογίου. Ενδυναµώστε τη σχέση σας µε τους
πελάτες σας και εξοπλίστε το τµήµα πωλήσεών σας µε ένα πανίσχυρο εργαλείο. Προσαρµόζεται
στις ανάγκες σας και σας παρέχει ολοκληρωµένη και έξυπνη πληροφόρηση που θα αναβαθµίσει το
προφίλ της επιχείρησής σας. Αποκτήστε την οργάνωση και την ετοιµότητα που µέχρι σήµερα µόνο
µεγάλες εταιρείες µε πολυάριθµο προσωπικό µπορούσαν να επιδείξουν.
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Eπιχειρήσεις
PYLON HRM

Το απόλυτο εργαλείο υπολογισµού Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναµικού.
H πλατφόρµα λογισµικού PYLON HRM Superior Solution είναι η πλέον ολοκληρωµένη λύση υψηλής τεχνολογίας µισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων
σε παραθυρικό περιβάλλον για µεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δηµόσιου
τοµέα.
Οι απεριόριστες δυνατότητες παραµετροποίησης και προσαρµογής στις ιδιαίτερες
ανάγκες της κάθε επιχείρησης καθιστούν την εφαρµογή ως το ιδανικό εργαλείο
µισθοδοσίας και διαχείρισης προσωπικού.
Περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
Payroll, Ωροµέτρηση, HRM, Οικονοµική Πληροφόρηση & B.I., Access Security.

EMPLOYEE SELF SERVICE
H πιο εξελιγμένη εφαρμογή HR στην υπηρεσία των εργαζομένων. Μειώνει το
διαχειριστικό κόστος! Αυξάνει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη!
Η εφαρµογή Αυτο-εξυπηρέτησης εργαζοµένων (Employee Self Service) σε τεχνολογία web, περιλαµβάνει ένα πλήρως παρα-µετρικό σύστηµα αλληλεπίδρασης των
εργαζοµένων στο εταιρικό περιβάλλον. Με την εφαρµογή Employee Self
Service της Epsilon Net όλες οι διαδικασίες των τµηµάτων HR ολοκληρώνονται
online ελαχιστοποιώντας τον χρόνο ενασχόλησης.
Η εφαρµογή ESS περιλαµβάνει τις εξής ενότητες:
Καρτέλα εργαζόµενου, Σύστηµα αιτήσεων - εγκρίσεων, Διαχείριση υφισταµένων,
Επικοινωνία, Εταιρικές ανακοινώσεις.

BUSINESS ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εφαρμογές Μισθοδοσίας & HRΜ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
Δυνατότητες: Σ.Σ.Ε., Μισθοδοσία, Ωρομέτρηση, HRM, Full Reporting, Οικονομική
Πληροφόρηση, Πλήρης Ιστορικότητα.
Σύνδεση με την εφαρμογή Employee Self Service

BUSINESS ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Η πιο ολοκληρωμένη Λογιστική Διαχείριση της αγοράς.

Πάνω από
1.200.000
εργαζόμενοι
στην Ελλάδα
αμείβονται με
εφαρμογές
μισθοδοσίας
Εpsilon Net

Ειδική γραμμή
υποστήριξης &
συμβουλευτικής
καθοδήγησης
από εργατολόγους
και συμβούλους HR

Λογιστικά Γραφεία
ΕΧΤRA

Πάνω από 50%
του μεριδίου αγοράς
στα Λογιστικά Γραφεία

Η πιο γνωστή και διαδεδομένη σειρά εφαρμογών της
Ελληνικής αγοράς για Λογιστικά Γραφεία και ελεύθερους
επαγγελματίες (Λογιστές, Φοροτεχνικούς).
Περιλαμβάνει τις εφαρμογές Extra Μισθοδοσία, Extra Λογιστική
(‘Έσοδα – Έξοδα, Γενική Λογιστική, Λογιστική Διαχείριση).

HYPER ΑΧΙΟΝ

Πάνω από 550.000
επιχειρήσεις τηρούν τα
λογιστικά τους βιβλία
με εφαρμογή της
Epsilon Net

Η Hyper Axion αποτελεί την εξελιγμένη σειρά εφαρμογών
της Epsilon Net για την κάλυψη υψηλών απαιτήσεων οργανωμένων Λογιστικών Γραφείων.
Περιλαμβάνει τις εφαρμογές:
Hyper Axion Μισθοδοσία, Hyper Axion Λογιστική (‘Έσοδα - Έξοδα,
Γενική Λογιστική, Λογιστική Διαχείριση).

ΤΑΧ SYSTEM 5

Πάνω από
1.500.000 δηλώσεις
υποβάλλονται κάθε
χρόνο μέσω
της εφαρμογής
TAX SYSTEM 5

Το ιδανικό εργαλείο για τη Διαχείριση Φορολογικών
Υποχρεώσεων που διαθέτει τα ακόλουθα υποσυστήματα:

Φορολογικά Έντυπα, Εκκαθάριση Φόρου Εισοδήματος,
Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων, CRM Λογιστών, Υπεραξία.
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SUPER MARKETS ΜΑΣΟΥΤΗΣ - LIDL - OK MARKET - ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ BIOMHXANIEΣ
ΜΟΤΟR OIL HELLAS - AVIN - CK - EUROPA - ALUMINCO - PALAPLAST
- ELVIAL - SABO - ΕΥΡΗΚΑ - SEPTONA - PAVLIDIS - SATO - ISOMAT ΣΕΚΑΠ - KARINA - ENDLESS - VARVARESSOS - FIBRAN EΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CYCLON - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - MIGATO - HARDROCK
CAFE - XTREME - NAK SHOES - ELITE - HONDOS CENTER UNITED COLORS OF BENETTON - OXFORD COMPANY ALOUETTE - BSB - MOTHERCARE - ATTRACTIVO - FJ AMOIΡΙΔΗΣΣΑΒΒΙΔΗΣ - SEVENTEEN - CALZEDONIA TΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ - CAIR
- CALLIMANIS - ALFA - ΓΡΗΓΟΡΗΣ - ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ PATAFRITAS - VERGINA BEER - ΑΓΝΟ - ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ - ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ
- ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ - ΝΕΟΓΑΛ - ΔΩΔΩΝΗ - ΒΑΛΜΑ - DOMINOS
PIZZA - GILLI DIET ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CORAL GAS - ICAP INTERSALONIKA - SPEEDEX - ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ - ΕΛTA
COURIER - MOUZENIDIS TRAVEL - GROUP 4 SECURICOR SECURICON - BOSS SECURITE HELLAS S.A - BNP PARIBAS - ΣΩΜΑ
ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΣΟΛ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΑΕΚ - ΠΑΟΚ - ΑΡΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΕ - SKODA
ΔΕΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ EΛΒΟ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΕΒΕ - INVEST
INGREECE - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
COLLEGE - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - Ο ΠΛΑΤΩΝ - ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ - MEDITTERRANEAN
COLLEGE ΣΒΙΕ - ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - ST. LAWRENCE COLLEGE
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ EUROMEDICA - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΚΕΣΩ - ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ
SPECIFAR - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PALACE
- GRANDHOTEL - MEDITERRANEAN PALACE - HOTEL - PHILIPPION
- LES LAZARISTES - DAIOS NOVOTEL - MITSIS HOTELS - ATHENS
PLAZA - SOFITEL CIVITEL - THE MARGI - RODOS PALACE - ELYSIUM
LINDOSMARE - PETASOS BEACH RESORT CENTER - AQUA SOL
HOTELS - IONIAN HOTELS - CALDERA - DANAI - EPIRUS PALACE THRAKI PALACE - CAVO OLYMPO - XENIA VOLOS - ATHENA PALACE

NET
WORK
e-FOROLOGIA
EPSILON 7
e-MAGAZINE
ONLINE ΤΡΑΠΕΖΑ
KOMVOS & KOMVOS ADVANCED
ΟΝLINE ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Έγκυρη και
εξειδικευμένη
ενημέρωση 24/7
με την εγγύηση
της επιστημονικής
ομάδας της
Epsilon Net

Το πλουσιότερο
σε ύλη (4 ένθετα)
μηνιαίο φορολογικό
περιοδικό σε
έντυπη, αλλά και
σε εβδομαδιαία
ηλεκτρονική μορφή

Ένα σύγχρονο portal με εξειδίκευση στην οικονομική ενημέρωση. Με πλούσιο περιεχόμενο που
ενημερώνεται καθημερινά (24/7), καλύπτει με
εγκυρότητα όλες τις εξελίξεις στην φορολογική,
λογιστική και εργατική νομοθεσία. Η επιμέλεια
του υλικού πραγματοποιείται από την επιστημονική ομάδα του e-forologia.gr, απαρτιζόμενη από
αναγνωρισμένους και έμπειρους επιστήμονες.
Ακόμη, το e-forologia.gr ενσωματώνει μία ιδιαίτερα εξελιγμένη φορολογική μηχανή αναζήτησης
τελευταίας γενιάς, που εντοπίζει μέσα σε δευτερόλεπτα αυτό που ψάχνετε από όλο το υλικό του
website.

To μηνιαίο περιοδικό - σταθμός για τον
σύγχρονο λογιστή με επίκαιρα θέματα, χρήσιμα
άρθρα, μελέτες, φορολογική και εργατική νομοθεσία, συνεντεύξεις, ημερολόγιο προθεσμιών,
θέματα management, HR, δικαστική νομολογία.
Περιλαμβάνει 4 ένθετα (φορολογικό, εργατικό,
οικονομικό, Δελτίο ΑΕ-ΕΠΕ).

Η εβδομαδιαία ηλεκτρονική έκδοση του Epsilon 7.

Online βάση
δεδομένων και
απαντήσεις στα
ερωτήματα σας μέσω
του Κόμβου επιλύουν
τα φορολογικά και
εργατικά θέματα σας

Ένας διαρκής κώδικας φορολογικής και εργατικής νοµοθεσίας, η πρώτη online ολοκληρωµένη
γνωσιακή βάση δεδοµένων µε κωδικοποιηµένους νόµους, αποφάσεις, εγκυκλίους, δικαστική
νοµολογία, υπερσυνδέσεις µεταξύ των εγγράφων, πλήθος χρηστικών λειτουργιών και την πλέον προηγµένη µηχανή αναζήτησης. Το απαραίτητο
εργαλείο αναζήτησης διατάξεων!

Καταξιωμένοι επιστήμονες της φορολογιστικής
και εργατικής νομοθεσίας απαντούν στο προσωπικό σας ερώτημα με πλήρη τεκμηρίωση.
Περισσότερα από 20.000 απαντημένα επιστημονικά ερωτήματα!

Αγοράστε τα πιο επικαιροποιημένα βιβλία φορολογικής - οικονομικής - εργατικής θεματολογίας,
από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε, στις καλύτερες
τιμές της διαδικτυακής αγοράς!

TRAIN
ING
ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ A.I.A.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΗΜΕΡΙΔΕΣ
(ΟPEN SEMINARS)
ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ENΔΟΕΠΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.epsilontraining.gr

Η μονάδα BUSINESS TRAINING της Epsilon
Net, από το 1992, προσφέρει υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση & εξειδίκευση.

6 πιστοποιημένοι
τίτλοι σπουδών
σε συνεργασία με
Ελληνικούς και
Διεθνής φορείς

Ενδοεπιχειρησιακή
εκπαίδευση με θεματολογίες
στα Οικονομικά, Φορολογικά,
Πωλήσεις, Εξυπηρέτηση
πελατών, Management
και Special Cases όπως
Οργάνωση και Διοίκηση
Παραγωγής, Εισαγωγές –
Εξαγωγές Logistics

Ευρεία και ανανεωμένη
θεματολογία σεμιναρίων
απευθυνόμενη σε
όλους τους κλάδους, σε
όλους τους σύγχρονους
επαγγελματίες

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Epsilon Net Training απευθύνονται σε διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, σε στελέχη
λογιστηρίου και οικονομικής διεύθυνσης, καθώς και στον
σύγχρονο Οικονομολόγο - Λογιστή - Φοροτεχνικό, Σύμβουλο
επιχειρήσεων.
Οι βασικοί άξονες εκπαίδευσης είναι οι εξής:

Τίτλοι Διεθνούς Πιστοποίησης από τον A.I.A.

H Epsilon Net Training είναι ο αποκλειστικός πάροχος εκπαιδευτικών προγραµµάτων τoυ Association of International
Accountants (A.I.A), ο οποίος συγκαταλέγεται στους 6 αναγνωρισµένους - πιστοποιηµένους οργανισµούς εποπτείας
των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών της Μ. Βρετανίας µε παρουσία σε πάνω από 85 χώρες διεθνώς.

Σεμινάρια & Ημερίδες (Οpen Seminars)

Η Epsilon Net διοργανώνει βραχυχρόνια Σεμινάρια και Ημερίδες Επαγγελματικής κατάρτισης με ιδιαίτερα ευρεία θεματολογία που επικεντρώνεται όχι μόνο στα πεδία Λογιστικής
- Φορολογικής και Χρηματοοικονομικής γνώσης και πρακτικής, αλλά και σε Marketing, Management, Πωλήσεων, Ποιότητας και Οργάνωσης / Διαχείρισης Παραγωγής, παρέχοντας
ένα ολοκληρωμένο πακέτο γνώσεων για τον σύγχρονο επαγγελματία.

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

H Epsilon Net ενισχύει την παρουσία της στα εκπαιδευτικά
δρώμενα, με την ουσιαστική υποστήριξη προγραμμάτων εξειδίκευσης Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
To Πρόγραμμα FINANCIAL ACCOUNTING (FA) και Εξειδίκευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) του Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι εκπαιδευτικά
προγράμματα κατάλληλα, τόσο για κάθε τελειόφοιτους ή απόφοιτους οικονομικής σχολής που επιθυμεί να ενταχτεί στην
αγορά εργασίας, όσο και για νέους εργαζομένους σε λογιστικά
γραφεία ή λογιστήρια επιχειρήσεων που επιθυμούν να εξελιχθούν.
Τα προγράμματα τα οποία στηρίζει η Epsilon Net είναι:
• Financial Accounting (FA).
• Financial Accounting by distance learning (FA by distance).
• Εξειδίκευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση

Η πλέον αξιόπιστη λύση στην εκπαίδευση στελεχών
προσαρμοσμένη στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης.
Η Epsilon Net Training, του Ομίλου Εταιριών Epsilon Net
A.E. με το ευρύ δίκτυο συνεργασιών της και τη μακροχρόνια εμπειρία της στο χώρο της Εταιρικής Εκπαίδευσης,
είναι σε θέση να αναλύσει, να προτείνει και να διοργανώσει το
αποτελεσματικότερο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για εσάς και
τους εργαζόμενους σας .

H ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ
EPSILON
Η Epsilon Net είναι η μοναδική εταιρεία πληροφορικής με
φορολογική και εργατική υποστήριξη. Μια καταρτισμένη
ομάδα φορολογικής, εργατικής και τεχνικής υποστήριξης
70+ στελεχών, προσφέρει καθημερινά λύσεις σε χιλιάδες
επαγγελματίες από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ
και Σάββατο από τις 09:00 μέχρι τις 14:00.

Δωρεάν
αποµακρυσµένες
εκπαιδεύσεις και
δωρεάν εκπαιδεύσεις
στα εκπαιδευτικά
κέντρα της Epsilon Net
σε Θεσσαλονίκη
και Αθήνα

Δυνατότητα
Online παρατηρήσεων
µέσα από όλες
τις εφαρµογές

Epsilon Νετ Support. Σύγχρονα εργαλεία
εξυπηρέτησης 24 ώρες το 24ωρο:
•
•
•
•
•
•

Διαδικασίες χρήσης των εφαρμογών
Τεχνικές λύσεις
Video εκπαιδεύσεων
Συχνές ερωτήσεις (FAQ)
Ανοιχτό Forum
Επιμέλεια απαντήσεων από την επιστημονική
ομάδα της Epsilon Net
• Online Chat

Σύγχρονα εργαλεία
εξυπηρέτησης
24 ώρες
το 24 ωρο

AΘΗΝΑ

Λεωφ. Συγγρού 120, 11741, Τ: 211 5007000, F: 211 5007070, E: infoath@epsilonnet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87, Ζώνη ΕΜΟ, 555 35 Πυλαία, Τ: 2310 981700, F: 2310 920770, E: info@epsilonnet.gr
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