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Αρχική Παραμετροποίηση 

 

Είσοδος στο πρόγραμμα 

Για να εισέλθετε στο πρόγραμμα επιλέξτε το εικονίδιο που υπάρχει στην επιφάνεια 

εργασίας. 

 

Με διπλό αριστερό click θα ανοίξει το login του προγράμματος 

 

Συμπληρώνουμε τον χρήστη opt χωρίς κλειδί (δεν ισχύει το κλειδί των 

προγραμμάτων) και αποδοχή. 

Επιλογή από λίστα 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η επιλογή γίνεται με χρήση λίστας (Browser) όπως για 

παράδειγμα βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα. Με τον τρόπο αυτό έχουμε τις εξής 

δυνατότητες 

 

Πατώντας το κάτω βελάκι εμφανίζεται λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές. 

Εάν πληκτρολογήσουμε (φίλτρο) μέρος αυτού που ψάχνουμε και πατήσουμε εύρεση 

θα μας φέρει τις τιμές που ταιριάζουν στο δοσμένο φίλτρο.  
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Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε μία οποιαδήποτε τιμή ή καθαρισμό για να μην 

επιλέξουμε καμία (κενή τιμή ) 

Ομοίως κενή τιμή μπορούμε με επιλέξουμε πατώντας το  στην αρχική οθόνη 

χωρίς να ανοίξουμε την αναζήτηση.  

Το πλήκτρο  σημαίνει ανανέωση των επιλογών που παρουσιάζονται, σε 

περίπτωση που κάποιος άλλος χρήστης ταυτόχρονα καταχωρεί μία νέα τιμή και δεν 

έχει εμφανιστεί. 

Τέλος το πλήκτρο  ανοίγει τη  συγκεκριμένη εγγραφή και την παρουσιάζει 

Π.χ. Φορολογικό Παραστατικό ΑΑΔΕ (1.1 Τιμολόγιο Πώλησης) 
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Χειρισμός Λίστας (Browser) 

 

Εάν π.χ. το πρόγραμμα από το οποίο θα αντλήσουμε και θα αποστείλουμε εγγραφές 

είναι Εμπορική Διαχείριση και επιλέξουμε Παραστατικά πωλήσεων 

τότε θα παρουσιαστεί λίστα με τα παραστατικά. 

 

Στο πάνω μέρος αριστερά υπάρχει το πλήκτρο  για προβολή τις Εγγραφής που 

είμαστε τοποθετημένοι, το πλήκτρο  για ανανέωση τις λίστας και το πλήκτρο 

  για να ανοίξει τα προεπιλεγμένα φίλτρα όπως και το πλήκτρο 

 

Στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης. 

 

έχουμε την δυνατότητα να προσθέσουμε να αφαιρέσουμε ή να μεταβάλουμε τα 

προτεινόμενα φίλτρα του browser. Η διαφορά μεταξύ του πλήκτρου «Εντάξει» και 

του πλήκτρου «Εφαρμογή» είναι ότι με το πλήκτρο «Εφαρμογή» βλέπουμε απευθείας 
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το αποτέλεσμα του φίλτρου χωρίς να κλείσει η φόρμα της επεξεργασίας φίλτρου ενώ 

με το πλήκτρο «Εντάξει» εφαρμόζεται το φίλτρο και κλείνει η φόρμα των φίλτρων.  

Εάν κάποια φορά θέλουμε να αφαιρέσουμε κάποιο από τα επιλεγμένα φίλτρα τότε 

στο κάτω μέρος της οθόνης  αριστερά μπορούμε να αφαιρέσουμε το  από την 

γραμμή 

  

Γρήγορο φίλτρο 

Στο πάνω μέρος κάθε στήλης μεταξύ του τίτλου και τον δεδομένων μπορούμε να 

επιλέξουμε τι είδος φίλτρου θέλουμε και να πληκτρολογήσουμε την ανάλογη τιμή  

 

Ιδιαιτερότητα υπάρχει όταν το πεδίο είναι τύπου επιλογής  όπως π.χ. το πεδίο  

Έχει Ενημερώσει το mydata. 

 

Το πεδίο αυτό είναι κυκλικό δηλ. την πρώτη φορά εμφανίζεται κενό παρουσιάζοντας  

όλες τις εγγραφές. Εάν το πατήσουμε μία φορά, εμφανίζεται ομοίως σαν κενό αλλά 

παρουσιάζει μόνο όσα δεν έχουν αποσταλεί. Εάν πατηθεί άλλη μία φορά εμφανίζεται 

ως επιλεγμένο και παρουσιάζει μόνο αυτά τα παραστατικά που έχουν αποσταλεί 
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Διαχείριση browser  

 

Στο πλαϊνό μέρος έχουμε πλήκτρα για τη διαχείριση των Browsers  

 «Ιδιότητες (F4)» 

Δυνατότητα διαχείρισης των ιδιοτήτων του υπάρχοντος Browser όπως να 

μεταβάλουμε τον τίτλο, τη σειρά εμφάνισης, το μέγιστο πλήθος εγγραφών που θα 

εμφανίζονται στην οθόνη καθώς επίσης τη γραμματοσειρά και το χρώμα.   

  

 Προσθήκη  

Δημιουργεί ένα νέο Browser με όλα τα διαθέσιμα πεδία. 

 Διαγραφή.  

Διαγράφει τον επιλεγμένο Browser. 

 Αποθήκευση. 

Αποθηκεύει τις αλλαγές που έχουμε πραγματοποιήσει στην εμφάνιση του browser. 

 

 

file:///C:/Users/toniak/Desktop/Μελέτη%20ελέγχου%20τραπεζικής%20πίστωσης/www.optisoft.gr


                    Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής     e-myDATA 

 Σελίδα 8 από 35 
Ελευθερίου Βενιζέλου 182 Παλαιό Φάληρο, 175 63 Αθήνα 

Τηλ : 210 - 93.74.470-2, Φαξ : 210 - 93.74.172 www.optisoft.gr 

 Διαχείριση Στηλών. 

Μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε πεδίο, να αλλάξουμε τη σειρά και την 

περιγραφή ενός πεδίου. 

 

 

 

 

 

 

 

Παράμετροι 

Στο επάνω μέρος του μενού επιλέγουμε Παράμετροι και εμφανίζονται οι επιλογές 
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Ενεργοποίηση  

 

 

Πατώντας το πλήκτρο θα εμφανιστεί η φόρμα της ενεργοποίησης. 

 

Πληκτρολογούμε το S/n του e-mydata και πατάμε το πλήκτρο «Ενεργοποίηση από το 

Internet» 

 

Επιλέγουμε Ενεργοποίηση για συνέχεια. Εάν είναι επιτυχημένη η ενεργοποίηση θα 

εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα.  
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Εταιρείες 

Από το μενού μπορούμε να χειριστούμε όλες τις εταιρείες και τα προγράμματα της 

Optisoft. 

Επιλέγουμε το πλήκτρο «Εταιρείες»  

 

Θα εμφανιστεί ένας Browser που την πρώτη φορά θα είναι κενός (άδειος) 

 

Θα πρέπει να πατήσουμε το πλήκτρο  insert  για να εμφανιστούν οι εταιρείες 

ώστε να επιλέξουμε όσες επιθυμούμε να διαχειριστούμε για να αποστείλουμε 

δεδομένα. 

Για κάθε εταιρεία εισάγουμε έναν κωδικό και μία περιγραφή που εμείς επιθυμούμε. 

Επιλέγουμε ως Προκαθορισμένη, εάν έχουμε μόνο μία εταιρεία ή την εταιρεία που θα 

εργαζόμαστε πιο συχνά. Η εφαρμογή θα συνδέεται αυτόματα σε αυτή κατά την 

είσοδο. 

Συμπληρώνουμε όνομα χρήστη ΑΑΔΕ και το Κλειδί Εγγραφής ΑΑΔΕ (Προσοχή!!! όχι 

τον Κωδικό χρήστη αλλά το Κλειδί API). 

(Οδηγίες απόκτησης στο Site της ΑΑΔΕ https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-

11/myDATA%20QUICK_updated_7_10_2020_cs.pdf) 
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Στην επιλογή Εφαρμογή Προέλευσης επιλέγουμε το πρόγραμμα  της Optisoft που 

θέλουμε να συνδεθούμε. 

Στο όνομα Sql Server πατάμε πρώτα το πλήκτρο  και μετά επιλέγουμε τον Server 

που επιθυμούμε. 

Έλεγχος Ταυτότητας «SQL Server Authentication »  

Όνομα Χρήστη : sa  

Κωδικός πρόσβασης : Όπως έχει δηλωθεί στο Setup. Ενδεχομένως το  !.!mied12. 

Μετά την επιτυχημένη Δοκιμή με τον SQL, δίπλα από το Όνομα Βάσης Δεδομένων 

επιλέγουμε το πλήκτρο  και μετά  την βάση δεδομένων και αποδοχή. Σε 

περίπτωση σύνδεσης με βάση των Εσόδων-Εξόδων στο όνομα της Βάσης υπάρχει το 

πρόθεμα SX_ και μετά ακολουθεί ο κωδικός της βάσης. (Εμφανίζεται κατά την είσοδο 

στην εφαρμογή των Εσόδων-Εξόδων). Στη συγκεκριμένη περίπτωσή είναι SX_2 

  

Στην περίπτωση των λοιπών εφαρμογών (ERP, FLEX κλπ) το όνομα εμφανίζεται 

δίπλα στο όνομα της εταιρείας (χωρίς την κατάληξη .udl). Στο παράδειγμα μας 

Optiplan 

 

Επιπλέον υπάρχει η περίπτωση χρήσης διαφορετικού server από αυτόν που είναι 

εγκατεστημένη η βάση του e-mydata. 

Εάν έχουμε παραπάνω από μία βάσεις από τις οποίες θα αποστείλουμε δεδομένα 

mydata  τις καταχωρούμε ομοίως αλλά μόνο μία πρέπει να είναι προκαθορισμένη. 

Η εταιρεία και ο χρήστης που είμαστε συνδεδεμένοι εμφανίζεται κάθε φορά στο κάτω 

μέρος της οθόνης. 

 

Για να αλλάξουμε εταιρεία πάμε το πάνω μέρος αριστερά και επιλέγουμε το εικονίδιο  
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Επιλέγουμε αλλαγή εταιρείας και την νέα εταιρεία. 

 

Την εργασία αυτή δεν χρειάζεται να την χρησιμοποιούμε εάν έχουμε μόνο μία 

εταιρεία και μόνο 1 πρόγραμμα. 

 

 

Γενικές Παράμετροι 

 

 

Βλέπουμε την τρέχουσα έκδοση του προγράμματος 

Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε εάν επιθυμούμε να ενημερωνόμαστε για νέες 

Ενημερώσεις και το φάκελο του client που βρίσκεται το update. 

Η διαδρομή που αποστέλλονται τα παραστατικά  

H διαδρομή https://mydata-dev.azure-api.net είναι για το δοκιμαστικό περιβάλλον 

H διαδρομή https://mydatapi.aade.gr/myDATA είναι για την κανονική αποστολή των 

παραστατικών.  
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Χρήστες 

 

 

Οι Χρήστες αφορούν το e-mydata και δεν συσχετίζονται με τους χρήστες των λοιπών 

εφαρμογών.  

Εάν δηλαδή αλλάξουμε περιγραφή ή password δεν θα επιρεστούν τα υπόλοιπα 

προγράμματα. 

Έχουμε τη δυνατότητα επιλογής εάν ένας χρήστης είναι ενεργός ή όχι 

Στο ΤΑΒ 1.Εμφάνιση 

Αλλάζουμε αν επιθυμούμε το μέγεθος και τον τύπο γραμματοσειράς. 

 

Στο ΤΑΒ 2. Διαχείριση Κλειδιού 

Αλλάζουμε το κλειδί του χρήστη. Προσοχή! Για να αλλάξουμε το κλειδί θα πρέπει να 

πληκτρολογήσουμε πρώτα το υπάρχον κλειδί.  
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Όταν αλλάζουμε το κλειδί χρήσιμο είναι να επιλέγουμε Εμφάνιση κλειδιού ώστε να 

είμαστε σίγουροι για τον τρόπο γραφής του.  

Εμφάνιση 

 

Από το μενού Επιλέγουμε Εμφάνιση. Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε το χρώμα 

εμφάνισης του προγράμματος καθώς και το τρόπο εμφάνισης των καρτελών. 

Επίσεις μπορούμε με μία κίνηση να κλείσουμε όλους τους browser που έχουμε 

ανοίξει. 

Εκτυπώσεις 

 

Οι Εκτυπώσεις είναι τύπου Πολυδιάστατες Αναφορές οι οποίες θα συμπληρωθούν 

ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν. 
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Παραμετροποίηση Επικοινωνίας 

 

Αφού έχουμε επιλέξει και συνδεθεί στην επιθυμητή εταιρεία  

Από την πλαϊνή μπάρα επιλέγουμε Παράμετροι. 

Οι Παράμετροι αφορούν μόνο την εταιρεία που είμαστε συνδεμένοι. Δεν μπορούμε 

να προσθέσουμε ή να διαγράψουμε μία επιλογή. Μόνο να μεταβάλουμε ώστε να 

χαρακτηρίσουμε κατάλληλα την εγγραφή για αποστολή στο mydata. Οι Μεταβολές 

αποθηκεύονται στην εταιρεία που είμαστε συνδεδεμένοι.  

 

 

Αυτόματη Παραμετροποίηση 

 

Η Optisoft, προς διευκόλυνση των χρηστών, δίνει τη δυνατότητα με την επιλογή 

Αυτόματη Ενημέρωση να χαρακτηρισθούν αυτόματα, οι εγγραφές ακολουθώντας 

κάποιους κανόνες και παραδοχές. Επιλέγοντας Αυτόματη Ενημέρωση όλα τα πεδία 

που είναι επιλεγμένα στο πάνω μέρος θα ενημερωθούν. 

Η παραμετροποίηση αυτή οπωσδήποτε θα πρέπει να ελεγχθεί και να τροποποιηθεί 

κατάλληλα πριν από την αποστολή των δεδομένων. 

 

 

Σε περίπτωση που διαχειριζόμαστε περισσότερες από μία εταιρεία, αφού 

ολοκληρώσουμε την παραμετροποίηση στην μία εταιρία και έχουμε τη δυνατότητα να 

την μεταφέρουμε στην επόμενη με την επιλογή Αντιγραφή από Εταιρεία, εφόσον 

βέβαια υπάρχει συνάφεια. 

Γενικά η κατεύθυνση που δίνουμε, είναι να επιλέξουμε αρχικά Αυτόματη 

Παραμετροποίηση και στην συνέχεια να κάνουμε τις διορθώσεις που είναι 

απαραίτητες. 

Από την διαδικασία αυτή ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε περιπτώσεις προσθήκης 

κατηγοριών, λογαριασμών, παραστατικών, επιβαρύνσεων κλπ διότι κάποιο από τα 

ήδη ορισμένα  έχει χρήση για παραπάνω από μία περιπτώσεις. Προσοχή! Οι εικόνες 

με τις επιλογές των τιμών ανά παράμετρο είναι ενδεικτικές. Οδηγός για τη 

σωστή παραμετροποίηση είναι το πεδίο που ενημερώνεται στη Φορολογική 

Δήλωσης Ε3.  
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Εμπορική Διαχείριση 

 

 

 

Νομίσματα 

 

Στην λίστα που εμφανίζεται πρέπει να χαρακτηρίσουμε μόνο τα νομίσματα που 

χρησιμοποιούμε  

 

 

 

Και να συμπληρώσουμε το πεδίο iso 4217  
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Χώρες 

 

Στην λίστα που εμφανίζεται πρέπει να χαρακτηρίσουμε τις χώρες που 

χρησιμοποιούμε.  

 

Και θα συμπληρώσουμε το πεδίο ISO 3166 
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Πελάτες 

 

Στην λίστα που εμφανίζεται πρέπει να χαρακτηρίσουμε τους πελάτες που έχουν 

απαλλαγή ΦΠΑ συμπληρώνοντας την Αιτία Εξαίρεσης του ΦΠΑ. 

 

 

 

 

 

Υποκαταστήματα Πελατών 

 

Στην Λίστα με τα υποκαταστήματα των πελατών έχουμε τη δυνατότητα να 

συμπληρώσουμε τον αριθμό TAXIS του υποκαταστήματος (Ταυτότητα Taxis) 

 

 

Το πεδίο εάν δεν είναι συμπληρωμένο αποστέλλεται σαν 0 (Έδρα) 
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Προμηθευτές  

 

Στην λίστα που εμφανίζεται πρέπει να χαρακτηρίσουμε τους Προμηθευτές, στους 

οποίους έχουμε δηλώσει ότι αγοράζουμε με απαλλαγή ΦΠΑ, συμπληρώνοντας την 

Αιτία  Εξαίρεσης του ΦΠΑ. 
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Υποκαταστήματα 

 

Στην Λίστα με τα υποκαταστήματα της εταιρείας που είμαστε συνδεδεμένοι, εάν 

υπάρχουν, θα συμπληρώσουμε τον αριθμό TAXIS του υποκαταστήματος (Ταυτότητα 

Taxis). Σε περίπτωση που αυτό το πεδίο είναι κενό ή δεν έχουμε υποκαταστήματα, 

αποστέλλεται  0 (Έδρα). 
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Κατηγορίες Ειδών 

 

Στην λίστα με της κατηγορίες ειδών συμπληρώνουμε τους χαρακτηρισμούς και τις 

κατηγορίες των ειδών για πώληση (έσοδα) και αγορά (έξοδα). 
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Σειρές Παραστατικών 

 

Για κάθε κύκλωμα (Πωλήσεις, Αγορές, Λιανική και Κοστολόγηση) και για κάθε 

παραστατικό (Σειρά) επιλέγουμε αν αποστέλλεται στο mydata.  

  

 

 

Σε περίπτωση που αποστέλλεται θα πρέπει να επιλεγεί ο κατάλληλος χαρακτηρισμός. 
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Παρακρατήσεις 

 

Στην λίστα με τις παρακρατήσεις των Πωλήσεων και των Αγορών 

  

 

Για κάθε παρακράτηση που τυχόν είναι καταχωρισμένη συμπληρώνουμε  

τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό της. 

 

 

 

 

 

Επιβαρύνσεις 

 

Στην λίστα με τις Επιβαρύνσεις των Πωλήσεων και των Αγορών. 
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Για κάθε επιβάρυνση στο κύκλωμα των Πωλήσεων και των Αγορών που τυχόν είναι 

καταχωρισμένη συμπληρώνουμε τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό της. 

Θα πρέπει να προσέξουμε τις περιπτώσεις (σπάνιες) που κάποιες επιβαρύνσεις στην 

πραγματικότητα λειτουργούν σαν παρακρατήσεις. Για το λόγο αυτό στη λίστα των 

χαρακτηρισμών περιλαμβάνονται και οι 2 περιπτώσεις και επιλέγουμε την κατάλληλη. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ / ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ 

 

Οι χαρακτηρισμοί που αφορούν στη Λογιστική εφαρμογή (Γ. Λογιστική / Έσοδα-

Έξοδα) πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο  και είναι οι παρακάτω : 

Παραστατικά 

 

 

 

Για κάθε παραστατικό συμπληρώνουμε αν αποστέλλεται στο mydata καθώς και τον 

χαρακτηρισμό του παραστατικού κατά την ΑΑΔΕ. 

Στα Έσοδα-Έξοδα αποστέλλονται όλες τις εγγραφές για τα παραστατικά που έχουν 

χαρακτηριστεί κατάλληλα ενώ στη Γ. Λογιστική εξαιρούνται οι εγγραφές που έχουν 

προέλθει με ενημέρωση (Γέφυρα) από την Εμπορική Διαχείριση. 
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Λογαριασμοί 

 

Στην λίστα με τους λογαριασμούς είναι απαραίτητο να χαρακτηρισθεί κάθε 

λογαριασμός σύμφωνα με τους χαρακτηρισμούς που δίδονται από την ΑΑΔΕ. Οι 

χαρακτηρισμοί συσχετίζονται με το πεδίο της Δήλωσης Ε3 για Έσοδα και Έξοδα.  

 

  

Επιπλέον έχουμε τις περιπτώσεις κάποιοι λογαριασμοί να τηρούνται για 

παρακρατήσεις, επιβαρύνσεις, αποσβέσεις, μισθοδοσία και τακτοποίηση. Για τους 

λόγους αυτούς έχουν συμπεριληφθεί και οι αντίστοιχοι χαρακτηρισμοί. 

Επίσης για διευκόλυνση στην παραμετροποίηση έχουμε τη δυνατότητα να 

χαρακτηρίσουμε τους ανωτεροβάθμιους και να κληρονομηθεί ο χαρακτηρισμός στους 

κατωτεροβάθμιους. 
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

Από την πλαϊνή μπάρα Διαχείριση  επιλέγουμε τα παραστατικά  που θέλουμε να 

αποστείλουμε. 

Π.χ. Παραστατικά Πωλήσεων 

 

Από την λίστα μπορούμε να επιλέξουμε όσα παραστατικά επιθυμούμε  

 

Και στην πλαϊνή μπάρα έχουμε επιλέξει (φωτίσει)ί την επιλογή  Αποστολή πωλήσεων. 

 

Μετά από λίγο θα εμφανιστεί η λίστα με τα παραστατικά που είναι έτοιμα προς 

αποστολή 

 

file:///C:/Users/toniak/Desktop/Μελέτη%20ελέγχου%20τραπεζικής%20πίστωσης/www.optisoft.gr


                    Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής     e-myDATA 

 Σελίδα 28 από 35 
Ελευθερίου Βενιζέλου 182 Παλαιό Φάληρο, 175 63 Αθήνα 

Τηλ : 210 - 93.74.470-2, Φαξ : 210 - 93.74.172 www.optisoft.gr 

Εάν η Κατάσταση του παραστατικού εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα, είναι ένδειξη ότι 

δεν μπορεί να αποσταλεί διότι υπάρχουν ελλείψεις  Π.χ. Ο πελάτης δεν έχει ΑΦΜ, δεν 

έχει χαρακτηριστεί η Σειρά του παραστατικού. 

Χρησιμοποιώντας την Επιλογή μπορούμε να αποεπιλέξουμε ποια από τα αρχικά 

επιλεγμένα παραστατικά δεν θέλουμε να αποστείλουμε. Εάν η Κατάσταση έχει κίτρινη 

ένδειξη δεν αποστέλλεται ακόμη και αν είναι επιλεγμένο.  

Πατώντας στο πάνω μέρος της οθόνης ενός παραστατικού, εμφανίζεται η ανάλυση 

του και μας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλουμε τόσο τον χαρακτηρισμό του 

σύμφωνα με την ΑΑΕΔΕ,  

 

 

 

όσο και τον χαρακτηρισμό των ειδών που περιλαμβάνονται στο παραστατικό 

επιλέγοντας το + για να ανοίξει η ανάλυση της γραμμής και να επιλέξουμε από την 

σχετική λίστα. 
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Προσοχή!! Οι τυχόν μεταβολές/διορθώσεις που γίνονται σε αυτή τη λίστα 

αφορούν μόνο το συγκεκριμένο παραστατικό. Αν επιθυμούμε οι μεταβολές 

να έχουν μόνιμο χαρακτήρα θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στις 

κατάλληλες επιλογές του μενού. (βλέπε πιο πάνω Κατηγορίες Ειδών, Σειρές 

Παραστατικών) 

Όταν ολοκληρώσουμε τις διορθώσεις και προκειμένου όλα τα παραστατικά να έχουν 

πράσινη ένδειξη πρέπει να επιλέγουμε Έλεγχος. 

Εάν η κατάσταση των παραστατικών είναι Πράσινη τότε πατάμε αποστολή. 

Όταν η εφαρμογή ξεκινήσει να αποστέλλει τα επιλεγμένα παραστατικά, ενδεχομένως 

κάποιο από αυτά να μην γίνει αποδεκτό.  Όταν στη στήλη Κατάσταση ενός 

παραστατικού έχουμε κόκκινη ένδειξη σημαίνει ότι δεν έγινε αποδεκτό και δεν έχει 

αποσταλεί. Η ΑΑΔΕ πέραν των τυπικών ελέγχων που κάνει το e-mydata, κάνει και 

συνδυαστικούς ελέγχους οι οποίοι μπορούν να απορρίψουν την αποδοχή κάποιου 

παραστατικού. Για παράδειγμα ο συνδυασμός χαρακτηρισμός παραστατικού και 

επαγγέλματος εταιρείας, ο συνδυασμός χαρακτηρισμός παραστατικού και κατηγορίας 

είδους κοκ). Στις περιπτώσεις αυτές επαναλαμβάνουμε την παραπάνω περιγραφόμενη 

διαδικασία (Αλλαγές στους χαρακτηρισμούς, Έλεγχος και Αποστολή)  
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Παράδειγμα σφάλματος: 

Το Παραστατικό έχει περάσει από τον αρχικό έλεγχο  

 

Μετά την αποστολή  

Παρουσιάζεται λάθος. 

 

Σε αυτή την περίπτωση με διπλό αριστερό  κλικ στην κατάσταση μπορούμε να δούμε 

λεπτομέρειες. Στο tab Xml Ερώτησης είναι η εγγραφή που απεστάλη  

 

Και στο tab Xml Απάντησης εμφανίζεται το λάθος που επέστρεψε η ΑΑΔΕ. Στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα το σφάλμα οφείλεται στο ότι δεν συμφωνεί η συνολική 

αξία του παραστατικού με το άθροισμα των επιμέρους αξιών των ειδών.  

 

 

Στο συγκριμένο παραστατικό κάποια κατηγορία είδους δεν έχει χαρακτηριστεί με 

αποτέλεσμα το σύνολο της αξίας του παραστατικού να διαφέρει με την ανάλυση ανά 

κατηγορία πωλήσεων. 

Επίσης οποιαδήποτε στιγμή από την λίστα των παραστατικών που έχουν αποσταλεί 

με 2πλό κλικ  έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τις αποστολές που έχουμε κάνει στο  

Mydata και το αποτέλεσμα κάθε μίας από αυτές. 
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Τα παρακάτω εικονίδια εμφανίζονται στη στήλη Κατάσταση ανάλογα της ύπαρξης ή 

όχι σφαλμάτων 

 

     Η Σειρά δεν είναι παραμετροποιημένη για αποστολή 

      Ελέγχθηκε από το πρόγραμμα. Έτοιμο προς αποστολή 

       Ελέγχθηκε από το πρόγραμμα και παρουσιάζει ελλείψεις 

      Αποστάλθηκε Επιτυχώς  

      Αποστάλθηκε Ανεπιτυχώς-Ελέγξτε τα σφάλματα 
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Τεχνική Υποστήριξη 

 

Πριν από κάθε επικοινωνία με το Τμήμα Υποστήριξης της Optisoft παρακαλώ ελέγξετε 

ότι έχετε την τελευταία έκδοση. 

  

Εάν υπάρχει αναβάθμιση, παρακαλώ πρώτα αναβαθμίστε, επαναλάβετε την εργασία 

σας και εάν το πρόβλημα παραμένει τότε επικοινωνήστε μαζί μας. Το πρώτο 

διάστημα αναμένεται οι εκδόσεις να είναι συχνές τόσο για βελτιώσεις όσο και για 

συμμόρφωση με τις αλλαγές της ΑΑΔΕ. 

Για την ευκολότερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, προτείνουμε την επικοινωνία με 

αποστολή emal.  Για να διευκολύνουμε την αποστολή έχουμε ενσωματώσει σχετική 

αυτοματοποίηση :  

Στο πάνω μέρος τον παραμέτρων υπάρχει το πλήκτρο Περί 

 

Εάν το επιλέξουμε εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα 
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Εάν πατήσουμε το πλήτρο  θα ανοίξει αυτόματα το Outlook με 

προσυμπληρωμένο το email, έχοντας αντιγράψει και το σφάλμα που λαμβάνουμε από 

την ΑΑΔΕ. 
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Σε πρίπτωση που δεν ανοίγει αυτόματα, μπορείτε να κάνεται αντιγραφή με χρήση 

του πλήκτρου  και να το επικολήσετε στο email που θα αποστείλετε. 

Θα συμπληρώσετε τα στοιχεία της εταιρείας σας και σύντομη περιγραφή του 

προβλήματος. 

Εάν το πρόβλημα είναι σφάλμα του προγράμματος, παρακαλώ πατήστε το πλήκτρο 

 και αφού εντοπίσετε το λάθος (θα σας βοηθήσει η ημερομηνία και ώρα που 

αναγράφεται) αντιγράψτε το μήνυμα στο email σας. 
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Το ίδιο τρόπο ακολουθούμε εάν πρόκειται για κάποια υπόδειξή σας για βελτίωση ή 

έλλειψη ή χρειάζεστε κάποια βοήθεια. 

Σας ενημερώνουμε ότι για θέματα που σχετίζονται με επιλογή χαρακτηρισμού ανά 

περίπτωση, θα πρέπει να συμβουλεύεστε τον Λογιστή σας. Οι χαρακτηρισμοί έχουν 

σχέση με τη Φορολογική Δήλωση Ε3 και δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε σχετική 

βοήθεια.   
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