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CMS SYSTEMS SOLUTIONS 
 

Η CMS Systems Solutions (CMS) ιδρύθηκε το 2001 με 

σκοπό την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών και λύσεων 
σε πελάτες σε όλο τον κόσμο. Αυτές περιλαμβάνουν 

συμβουλές επιλογής και εφαρμογής λογιστικών 
συστημάτων, σχεδιασμό εκθέσεων αναφοράς, κατάρτιση 

και διαχείριση έργων. 

 

Από το 2004 η CMS είναι ο αποκλειστικός 

εξουσιοδοτημένος διανομέας της CaseWare International 
Inc. σε Κύπρο και Ελλάδα. 

 

Μέσα από την υπάρχουσα γκάμα των προϊόντων της 

CaseWare, η CMS καθίσταται ο κορυφαίος προμηθευτής 
λογισμικών για την ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων, 

την αυτοματοποίηση του ελέγχου και την ετοιμασία 
φορολογικών δηλώσεων στην Κύπρο. 

 

Αυτή την στιγμή η CMS παρέχει λογισμικά και υποστήριξη 

σε πέραν των 600 επιχειρήσεων με περισσότερους από 
4000 χρήστες. 

 

Στους πελάτες μας περιλαμβάνονται -  

Στο Δημόσιο τομέα η Κεντρική Τράπεζα 

της Κύπρου, η Συνεργατική Κεντρική 
Τράπεζα, ο Οργανισμός Χρηματοδότησης 

Στέγης, ο Κυπριακός Οργανισμός 
Αγροτικών Πληρωμών, το Συμβούλιο 

Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, ο Σύνδεσμος 
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και η 

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. 

Μεγάλες εταιρείες συμπεριλαμβανομένων 

και της Logicom,  Iacovou Brothers, 
Uniplant, Frou, A & P (Andreou & 

Paraskevaides) Holdings, Ten Group 
Services, Marismare Hotels, Tsokkos 

Hotels, Louis Hotels, BB Energy 

Management SA, FHL Kyriakides Group 
και General Electric International Inc. 

 



 

 

 

Πελάτες μας είναι επίσης η μεγάλη πλειοψηφία των 
λογιστικών γραφείων στην Κύπρο συμπεριλαμβανομένων 

και των  PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte και Ernst 
& Young. 

 

Στην Ελλάδα, ανάμεσα στους ελεγκτικούς οίκους πελάτες 

μας είναι οι ECOVIS Hellas, HLB Hellas SA, Moore Stephens 
Chartered Accountants, ORION Audit, PKF Ευρωελεγκτική 

Α.Ε., KRESTON Prime Audit LTD, RSM Greece AE και UHY 
AXON Certified Auditors S.A.. 

 

Η ομάδα μας αποτελείτε από 10 συμβούλους, 

συμπεριλαμβανομένων και 5 εγκεκριμένων λογιστών (ACA 
και ACCA) με αρκετά χρόνια πείρας.  

 

Η ομάδα των συμβούλων και προγραμματιστών μας 
παρέχουν υψηλής ποιότητας υποστήριξη με πρωταρχικό 

μας στόχο την ικανοποίηση του πελάτη. 

  

 



 

 

CASEWARE INTERNATIONAL INC. 
 

Η CaseWare International Inc. αναγνωρίζεται 

σε όλο τον κόσμο ως ένας από τους 
κορυφαίους προμηθευτές λογισμικών στους 

τομείς του ελέγχου και της 
χρηματοοικονομικής αναφοράς από λογιστές 

και ελεγκτές μικρών και μεγάλων γραφείων, 
από εταιρείες και από κυβερνητικούς 

οργανισμούς. Τα προϊόντα της CaseWare 
βοηθούν τους επαγγελματίες σε πάνω από 60 χώρες να 

εκτελούν τις εργασίες τους, πιο εύκολα και αποτελεσματικά. 

 

Η CaseWare ιδρύθηκε στο Τορόντο το 1988, και είναι ο 
κορυφαίος προμηθευτής λογισμικών ζωτικής σημασίας για 

τη λειτουργία λογιστικών και ελεγκτικών γραφείων. Επίσης 
τα λογισμικά προϊόντα της εταιρίας χρησιμοποιούνται για 

έλεγχο και ετοιμασία χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε 

κυβερνητικούς οργανισμούς, φορολογικές αρχές και 
επιχειρήσεις.  

 

Τα προϊόντα της CaseWare παρέχουν την δυνατότητα 

ετοιμασίας, επισκόπησης και ελέγχου των οικονομικών 
καταστάσεων, τη διαχείριση εργασιών των πελατών, τη 

διεξαγωγή λεπτομερούς ελέγχου και τη παρακολούθηση και 
τιμολόγηση χρόνου εργασίας και γενικής υποστήριξης 

διαχείρισης της επιχείρησης.  

 

 

 



 

 

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ 

CASEWARE WORKING PAPERS 

Το CaseWare Working Papers είναι ένα εξαιρετικά 
ευέλικτο λογισμικό που σας παρέχει όλα όσα θα 

αναμένατε από ένα εργαλείο διασφάλισης και 

αναφοράς καθώς και πολλά άλλα! 

Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα ενημέρωσης των 

εγγράφων σε πραγματικό χρόνο, καταγραφής και 
διαχείρισης σχολίων, γενικής διαχείρισης των 

εργασιών και ισχυρού ελέγχου των διαφορετικών εκδόσεων 
εγγράφων και λογαριασμών του Working Papers η 

ηλεκτρονική επισκόπηση ποτέ δεν ήταν ευκολότερη. 

Από τις οικονομικές καταστάσεις ο χρήστης μπορεί εύκολα 

να δει από πού προέρχονται οι πληροφορίες και τα ποσά 
μέχρι και το επίπεδο ισοζυγίου η ακόμη και εγγραφών εάν 

αυτές έχουν εισαχθεί στο σύστημα.  

FINANCIAL STATEMENTS TEMPLATE 

Το CASEWARE  είναι η πιο διαδομένη ανά τον κόσμο 
εξειδικευμένη εφαρμογή για την ετοιμασία οικονομικών 

καταστάσεων με βάση τα ΔΠΧΠ.  

Το Financial Statements Template είναι ένα πολύ 

ευέλικτο εργαλείο που προσφέρει όλα όσα αναμένονται 
από ένα λογισμικό ετοιμασίας ατομικών ή ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων. 

Χρησιμοποιώντας το μειώνεται σημαντικά ο συνολικός 

χρόνος που απαιτείται για την ετοιμασία οικονομικών 
καταστάσεων. Διευκολύνεται επίσης η επίτευξη αυστηρών 

χρονοδιαγραμμάτων καθώς επιτρέπει την συμπλήρωση του 
μεγαλύτερου μέρους των οικονομικών καταστάσεων, πριν 

να είναι έτοιμο το τελικό ισοζύγιο. 

Εξασφαλίζεται επίσης εμπιστοσύνη ότι οι οικονομικές 

καταστάσεις δεν περιέχουν οποιαδήποτε λάθη ή 

παραλείψεις.  

Η εκμάθηση και η χρήση του λογισμικού είναι πολύ εύκολη 

και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις αναφοράς οποιουδήποτε 
οργανισμού. 



 

 

 

CASEWARE AUDIT INTERNATIONAL TEMPLATE 

Το CaseWare Audit International template είναι μια 

ισχυρή και αποτελεσματική "έτοιμη για χρήση" 
επιλογή για την εκτέλεση αναθέσεων διασφάλισης, 

ανάλυσης και αναφοράς σε ένα πλήρες ηλεκτρονικό 
περιβάλλον. Ολόκληρη η διεργασία ελέγχου 

οικονομικών καταστάσεων   μπορεί να σχεδιαστεί, 
να διεκπεραιωθεί και να επισκοπηθεί ηλεκτρονικά 

εξαλείφοντας τελείως τις χειρόγραφες διαδικασίες. 

Το Audit International προσαρμόζετε για κάθε λογιστική 

επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους.  

Όντως ένα πολύ ευέλικτο και ευπροσάρμοστο προϊόν, δίνει 
στον χρήστη την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το 

ενσωματωμένο περιεχόμενο ή να προσθέσει δικό του, ώστε 
να μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις απαίτησης του 

ελέγχου.  

CASEWARE TAX FORMS 

Το CaseWare Tax Forms είναι μια 

εφαρμογή που προσφέρει ένα μοναδικό 
τρόπο για την συμπλήρωση των 

Φορολογικών Δηλώσεων των πελατών σας. 

Η διαδικασία συμπλήρωσης και  υποβολής δηλώσεων 

Εσωτερικών προσόδων έχει απλοποιηθεί με τη χρήση ενός 

αριθμού ειδικών χαρακτηριστικών. Η φορολογική δήλωση 
μπορεί να συμπληρωθεί και επικυρωθεί τόσο στα Ελληνικά 

όσο και στα Αγγλικά. Η ειδική έγκριση από το Υπουργείο 
Οικονομικών σημαίνει ότι η ολοκληρωμένες δηλώσεις 

μπορούν να τυπωθούν και υποβληθούν με το χέρι. 
Εναλλακτικά  οι δηλώσεις μπορούν να εξαχθούν σε παρτίδα 

σε αρχεία XML και να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος TAXISnet. 

  



 

 

 

CASEWARE SMARTSYNC 

Υπάρχουν σίγουρα πολλές λύσεις που 

επιτρέπουν στους επαγγελματίες να 
συνεργάζονται για την εργασία τους, αλλά 

καμία τόσο έξυπνη και εξελιγμένη όσο το 
CaseWare SmartSync. Συνδυασμένο με 

το CaseWare Working Papers, αυτό το επαναστατικό 
εργαλείο παρέχει πρωτοφανή αύξηση στην  

παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα του χρήστη, 

εξαλείφοντας τα γεωγραφικά όρια.  

Ανεξαρτήτως από το που βρίσκονται τα μέλη της ομάδας, 

το SmartSync διατηρεί την εργασία του καθενός σε τέλεια 
αρμονία και συγχρονισμό. 

 

CASEWARE CONNECTOR  

Το Connector παρέχει ένα εύκολο και γρήγορο 
τρόπο για να συνδέσεις τις πληροφορίες του 

Working Papers μαζί με έγγραφα που παράχθηκαν 
από Word ή Excel. 

Εκτός από την ενσωμάτωση δεδομένων από 

οποιοδήποτε μέρος της βάσης δεδομένων του 
Working Papers, περιλαμβανομένων των ποσών και 

ιδιοτήτων των λογαριασμών, μπορείτε να προσθέσετε 
πλήρη σχολιασμό, παραπομπές και σημάδια ελέγχου και να 

συνδεθείτε σε υποστηρικτικά έγγραφα που πιθανών να 
δημιουργήσατε στο λογισμικό. 

  



 

 

 

CASEWARE CLOUD 

Το CaseWare Cloud είναι ένα ασφαλές διαδικτυακό 

περιβάλλον συνεργασίας που βελτιώνει σημαντικά τον 
τρόπο συνεργασίας του προσωπικού μεταξύ σας καθώς και 

με πελάτες. 

Με ασφαλείς ενημερώσεις, πρόσβαση από οποιαδήποτε 

συσκευή και νέους τρόπους παρακολούθησης των 
αναθέσεων σας, το CaseWare Cloud αυξάνει την 

συνεργασία σας σε ένα εντελώς καινούργιο επίπεδο. 

Ενσωματωμένο στο CaseWare Cloud, το CaseWare 
Collaborate αποτελείτε από ένα σύνολο διαδικτυακών 

εφαρμογών που προσφέρουν ένα εντυπωσιακό αριθμό 
εργαλείων συνεργασίας σε αναθέσεις σε μια κεντρική λύση, 

περιλαμβάνοντας κοινωνική δικτύωση επιχειρήσεων, πλήρη 
πύλη πελατών, διαχείριση εγγράφων, ιχνηλάτηση 

αναθέσεων ελέγχου και κεντρική διαχείριση προσωπικού 
και πελατών. 

CASEWARE TIME 

Το CaseWare Time εκτελεί τις πολύπλοκες λειτουργίες που 

μια λογιστική επιχείρηση απαιτεί με ένα απλό, εύχρηστο 
τρόπο που δεν απαιτεί χρηματοοικονομικό υπόβαθρο. Το 

Time μπορεί να χειριστεί οποιαδήποτε πρόκληση 
διαχείρισης τόσο σε μεγάλες όσο και μικρές επιχειρήσεις. 

Το CaseWare Time σου δίνει τα πάντα που χρειάζεσαι για 

να διαχειριστείς την λογιστική σου επιχείρηση, σε ένα 
πακέτο. Με το Time, παίρνεις διαχείριση χρόνου και 

τιμολογήσεων, εισπρακτέων λογαριασμών και άλλα, και όλα 
σε πραγματικό χρόνο. Έτσι δεν χρειάζεται να περιμένετε 

από κάποιον άλλο να κλείσει ένα αρχείο πριν να εργαστείτε. 
Αυτή η σε πραγματικό χρόνο τεχνολογία σας επιτρέπει 

αμέσων να γνωρίζεται την θέση της επιχείρησης σας. Όταν 
εισάγετε το χρόνο σας, όλα τα σχετικά ποσά για κάθε 

έκθεση και επιστολή πελατών ενημερώνονται άμεσα και 
αυτόματα. 
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CMS Systems Solutions Ltd 

Αθηνών 22 

Στρόβολος 

Λευκωσία 2040 

Κύπρος 

 

 

 

Τ.Κ. 28029 

Λευκωσία 2090 

Κύπρος 

 

 

Τηλέφωνο  +357 22 817503  

Φαξ            +357 22 817516 

 

 

 

Email : info@cms-ss.com 

 

www.cms-ss.com 
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