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Σύντομες Οδηγίες Χρήσης 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!
i. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
!
Κατά την εκκίνηση της εφαρµογής, εµφανίζεται στην οθόνη το παρακάτω 
µήνυµα. 

8  
Ο χρήστης καλείται να πατήσει “ΟΚ” για να προχωρήσει στο επόµενο βήµα 
για την ενεργοποίηση της εφαρµογής.  Στη συνέχεια, εµφανίζεται ένα 
δεύτερο µήνυµα το οποίο σας ενηµερώνει ότι η εφαρµογή δεν έχει 
ενεργοποιηθεί.   

8  
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Πατώντας το κουµπί “ΟΚ”, µπορείτε να προχωρήσετε στην ενεργοποίηση 
της εφαρµογής ως εξής: 

8  
Επιλέγετε “Αρχείο”  και στη συνέχεια “Ενεργοποιήση  εφαρµογής”. 
Εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο, όπου ο χρήστης καλείται να 
συµπληρώσει το όνοµα της εταιρείας (company name) και το serial number, 
τον οποίο τον **** 

8  
Πατώντας “ΟΚ” η εφαρµογή ενεργοποιείται. Η ενεργοποίηση γίνεται µία 
φορά. 
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2. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
Για να µπορέσει ο χρήστης να µπει στο σύστηµα πρέπει να κάνει 
προσθήκη εταιρείας. 
!

8  !
Στη συνέχεια, συµπληρώνετε την επωνυµία και πατάτε “ΟΚ” για να 
προχωρήσετε στην εισαγωγή / καταχώρηση της νέας εταιρείας.  
!

8  !
Βάλτε την επωνυµία της εταιρείας και πατήστε Ok. 
!
Αν θέλετε να συνδέεται η εταιρεία µε υπάρχον αρχείο τύπου eVerse, ώστε 
να αντλούνται στοιχεία από την Εµπορική Διαχείριση ή την Γενική Λογιστική 
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επιλέξτε την εταιρεία και πατήστε “Μεταβολή Εταιρείας” οπότε θα σας 
εµφανιστεί η παρακάτω οθόνη: 
 

Πέραν της επωνυµίας που µπορείτε να αλλάξετε µπορείτε να δώσετε τα 
στοιχεία για σύνδεση µε τον server, καθώς και τον τύπο των δεδοµένων 
που θέλετε να αντλήσετε (Εµπορικού ή Λογιστικής). Ο “Έλεγχος Σύνδεσης” 
σας δίνει την δυνατότητα να ελέγξετε αν οι παράµετροι για σύνδεση µε τον 
server είναι σωστές. 
!!
Επιλέγετε την εταιρεία που θέλετε και πατάτε “επιλογή” για να µπείτε στις 
“Κύριες Επιλογές”. 

!
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!
3. Κύριες Επιλογές 

!

8  !!!!!
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■ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΣΟΔΑ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙKH)/ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ 
(ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ) 

!
!
Η καταχώρηση γίνεται πατώντας το κουµπί “Εισαγωγή”. 

8  
Για να περαστεί µία καταχώρηση πρέπει να συµπληρωθούν υποχρεωτικά 
τα εξής κενά: 
■ Μήνας (Η περίοδος αναφοράς είναι τρίµηνο, δηλαδή δηλώνεται ο 
τελευταίος µήνας του τριµήνου, 3|6|9|12, για το έτος 2014)  

■ ΑΦΜ (Αντισυµβαλλόµενου) 
■ Καθαρή Αξία ή ΦΠΑ 
■ Πλήθος Παραστατικών 

Μπορείτε να µεταβάλλεται οποιαδήποτε καταχώρηση, επιλέγοντας τη 
καταχώρηση που επιθυµείτε και πατώντας το κουµπί “Μεταβολή”. 
Με την ίδια διαδικασία µπορείτε να διαγράψετε µία καταχώρηση, 
επιλέγοντας την και στη συνέχεια πατώντας το κουµπί “Διαγραφή”. 
Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης µιας καταχώρησης, επιλέγοντας 
το κουµπί “Αναζήτηση”. Συµπληρώνετε το µήνα και το έτος και στη 
συνέχεια το σύστηµα προχωράει στην αναζήτηση. 
!
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!
■ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ΕΣΟΔΑ)/ ΔΑΠΑΝΕΣ 

!

8  !

8  !!
Για να κάνετε καταχώρηση πατάτε το κουµπί “Εισαγωγή”.  Προσόχη, η 
περίοδος αναφοράς (µήνας) είναι ανα τρίµηνο για το έτος 2014, όπως 
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αναφέρθηκε παραπάνω. 
!
Υπάρχει η δυνατότητα µεταβολής, διαγραφής και αναζήτησης µιας 
καταχώρησης.  
!
!
!
■ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΩΝ/ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 

!

8  !
  
Για να γίνει η εισαγωγή µιας καταχώρησης πρέπει να συµπληρωθούν 
υποχρεωτικά τα παρακάτω κενά: 
!
■ Μήνας (Η περίοδος αναφοράς είναι τρίµηνο, δηλαδή δηλώνεται ο 
τελευταίος µήνας του τριµήνου, 3|6|9|12, για το έτος 2014)  

■ ΑΦΜ (Αντισυµβαλλόµενου) 
■ Καθαρή Αξία ή ΦΠΑ 

!
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Με την ίδια διαδικασία µπορείτε να κάνετε µεταβολή, διαγραφή και 
αναζήτηση οποιασδήποτε καταχώρησης. 
!
!
■ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ 

!
!

8  !
Για να προχωρήσετε στη καταχώρηση των συναλλασσόµενων πατάτε το 
κουµπί “Εισαγωγή”.  Συµπληρώνετε υποχρεωτικά τα εξής κενά: 
■ ΑΦΜ 
■ Επωνυµία 

Υπάρχει η δυνατότητα µεταβολής και διαγραφής των καταχωρήσεων. 
!
Οι νέοι αντισυµβαλλόµενοι καταχωρούνται αυτόµατα κατά την καταχώρηση 
νέου ΑΦΜ στην διαδικασία καταχώρησης Τιµολογίου ή συγκεντρωτικής 
εγγραφής είτε εσόδων είτε εξόδων. 
!
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!
■ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΑ 
!
!

8  
                                                                   

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την κίνηση οποιουδήποτε µήνα, 
συµπληρώνοντας το µήνα και το έτος που σας ενδιαφέρει. Αν έχετε ήδη 
υπολογίσει τον µήνα, επιλέξτε την “Διαγραφή Υπαρχόντων Δεδοµένων για 
να µην τα έχετε διπλά. 
!
Επίσης, σηµειώστε ότι ενηµερώνονται µόνο οι συγκεντρωτικές εγγραφές 
πελατών και προµηθευτών (πωλήσεων και αγορών). Αν θέλετε να κάνετε 
συγκεντρωτική εγγραφή δαπάνης, ή συγκεντρωτική εγγραφή λιανικής 
πρέπει να την καταχωρήσετε µόνοι σας. 
!
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!
■ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ XML 
!

8  !
Τέλος, έχετε τη δυνατότητα να δηµιουργήσετε ένα XML, συµπληρώνοντας 
το µήνα, το έτος και το ΑΦΜ της εταιρίας. 
!
Για να δηµιουργήσετε XML πρέπει να είναι ενεργοποιηµένη η εφαρµογή. 
Σας ζητά να επιλέξετε το που θα αποθηκευτεί το αρχείο, καθώς και την 
ονοµασία του. 
!
Μετά από αυτό µπορείτε να στείλετε (ανεβάσετε) το αρχείο στο υπουργείο. 
!
!
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