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ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Αύξηση της ρευστότητας για την εταιρεία μέσω 
της μείωσης των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων.
Πως;
• Με τη συχνότερη όχληση όλων των πελατών με 

ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα και όχι μέρους αυτών.

Το πραγματικό γεγονός
• αύξηση της ρευστότητας περίπου 3%-5% κάθε 

μήνα.

• μείωση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων σε 
ποσοστό > 20% σε σύγκριση με την προηγούμενη 
χρονιά.

• μείωση του % των επισφαλών απαιτήσεων στο 
τέλος του έτους.



ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΠΟΥ ΕΧΕΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόζεται κυρίως σε:

1. Εταιρείες με διευρυμένη βάση πελατών και όχι πολύ 
μεγάλα υπόλοιπα.

Γιατί;

• Η σύνηθες πρακτική των εταιρειών είναι η τηλεφωνική 
επικοινωνία σε πελάτες με μεγάλα υπόλοιπα, επομένως αν ο 
αριθμός των πελατών είναι μικρός η επικοινωνία μπορεί να 
γίνει με το τηλέφωνο.

• Η τηλεφωνική επικοινωνία με μεγάλο αριθμό πελατών 
απαιτεί αρκετό χρόνο το οποίο συνεπάγεται κόστος για την 
εταιρεία το οποίο θέλουμε να μειώσουμε.

• Οι πελάτες με μικρά υπόλοιπα συνήθως ξεχνάνε να 
πληρώσουν ή δε δίνουν σημασία λόγω του ποσού.

• Πολλοί πελάτες με μικρά ποσά αθροίζουν σε ικανοποιητικά 
ποσά που βοηθάνε στη ρευστότητα εφόσον εισπραχθούν.



ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΠΟΥ ΕΧΕΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2. Μικρές ή Μεσαίου μεγέθους εταιρείες.

Γιατί;

• Οι μικρές ή μεσαίου μεγέθους εταιρείες 
συνήθως δεν έχουν εξελιγμένα μηχανογραφικά 
συστήματα (ERP) που να κάνουν πιο 
αυτοματοποιημένα τη συγκεκριμένη εργασία.

• Το κόστος της πλήρης αυτοματοποίησης της 
συγκεκριμένης διαδικασίας είναι μεγάλο και 
πολλές φορές δε συμφέρει.

• Δεν είναι δύσκολη διαδικασία δηλαδή δεν απαιτεί 
πολύ χρόνο από τον υπάλληλο που στις 
μικρότερου μεγέθους εταιρείες δεν περισσεύει.

• Έχει σχεδόν μηδενικό κόστος που είναι το 
ζητούμενο για μικρομεσαίες εταιρείες.



Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(ΣΤΑΔΙΟ 1)

Το κύριο μέρος της διαδικασίας γίνεται με τη χρήση του Microsoft 
Word.

Το 1ο στάδιο της διαδικασίας για να ολοκληρωθεί θα πρέπει να 
ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

1. Αρχείο «excel» με τα στοιχεία των πελατών (επωνυμία, mail 
επικοινωνίας).

2. Αρχείο ενηλικίωσης υπολοίπων.

3. Ενώνουμε τα αρχεία για να έχουμε μια κοινή βάση.

4. Ετοιμάζουμε ένα πρότυπο κείμενο το οποίο θέλουμε να 
στείλουμε στους πελάτες.



Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(ΣΤΑΔΙΟ 2)

Στο 2ο στάδιο πηγαίνουμε στα στοιχεία αλληλογραφίας όπως 
φαίνεται παρακάτω.

Στη συνέχεια ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

1. Μέσω της επιλογής παραληπτών επιλέγουμε τη βάση μας 
από το αρχείο «excel».

2. Στο πρότυπο κείμενο επιλέγουμε «εισαγωγή πεδίου 
συγχώνευσης» και από εκεί προσθέτουμε τα πεδία όπου 
χρειάζεται (πχ επωνυμία, ποσό) ώστε να δημιουργείτε ένα 
διαφορετικό κείμενο για κάθε γραμμή της βάσης.

3. Τέλος μέσω της «ολοκλήρωσης και συγχώνευσης» μπορούμε 
να ετοιμάσουμε τόσες επιστολές ή email όσες και οι γραμμές 
της βάσης μας και να στείλουμε με email σε όσους πελάτες 
έχουμε στη βάση μας ώστε να ενημερωθούν για το 
ληξιπρόθεσμο ποσό τους.



ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για να έχει αποτέλεσμα η διαδικασία θα πρέπει να 
πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Να έχουν καταχωρηθεί από το λογιστήριο οι 
ημέρες πίστωσης βάση της πιστωτικής 
πολιτικής.

2) Να έχουν καταχωρηθεί τα τιμολόγια και οι 
εισπράξεις.

3) Να έχει παραμετροποιηθεί από τη 
μηχανογράφηση η αναφορά της ενηλικίωσης 
των υπολοίπων ώστε να δίνει σωστό 
αποτέλεσμα.



ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
ΕΞΕΛΙΞΗ

Η διαδικασία που αναλύθηκε μπορεί να εξελιχθεί 
περαιτέρω εφαρμόζοντας τα παρακάτω:

1) Αυτοματοποίηση των καταχωρήσεων που αφορούν 
εισπράξεις. Εφόσον είναι εφικτό θα πρέπει να 
εφαρμόσει τους κωδικούς RF για τις πληρωμές των 
πελατών (γνωστό σε όλους από τις πληρωμές των 
φόρων). Με αυτόν τον τρόπο:

• Θα υπάρχει ενημερωμένη καρτέλα σε πραγματικό 
χρόνο

• Θα εκλείψει το ανθρώπινο λάθος που μπορεί να γίνει 
στην καταχώρηση

2) Εγκατάσταση μηχανογραφικού συστήματος που με 
βάση τις παραδοχές που θα ορίζονται από την 
οικονομική διεύθυνση θα στέλνει ενημερώσεις είτε 
με το πάτημα ενός κουμπιού είτε αυτοματοποιημένα 
εφόσον οριστούν και τα διαστήματα αποστολής.



ΣΥΝΟΨΗ

Τα παρακάτω βήματα συνοψίζουν το όλο κύκλωμα 
της ενημέρωσης των πελατών

• Σαφής και ιδανικά γραπτή πιστωτική πολιτική 
από τη διοίκηση/ εμπορικό τμήμα/ οικονομική 
διεύθυνση.

• Εφαρμογή της πιστωτικής πολιτικής από το 
λογιστήριο είτε σε επίπεδο πελάτη είτε σε 
επίπεδο παραστατικού.

• Αναφορά ενηλικίωσης υπολοίπων (ageing 
analysis).

• Ένωση αρχείου υπολοίπων με στοιχεία πελατών.

• Εφαρμογή της συγχώνευσης αλληλογραφίας από 
το Microsoft Word για να σταλεί ενημερωτικό 
mail στους πελάτες.



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ


