
 
 

Αγαπητοί συνεργάτες, 

 

Σχετικά με τον νέο φορολογικό μηχανισμό Datasign-Plus, σας ενημερώνουμε με τις ακόλουθες 

οδηγίες εγκατάστασης του Driver, καθώς και τις παραμετροποιήσεις που πρέπει να γίνουν στην εφαρμογή 

μας. 

  

Στην εφαρμογή e-MultiSoft 

Α) Τιμολόγηση : 

1) Στην επιλογή Διαχείριση συσκευής ΕΑΦΔΣΣ, κάνουμε εισαγωγή νέο αριθμό μητρώου (στοιχεία του 

μηχανισμού), και κωδικό  ΕΑΦΔΣΣ επιλέγουμε το 5:Fiscal datasignPlus. 

-Στο πεδίο Αρχεία επικοιν.: βάζουμε τους ιδίους φακέλους που θα ορίσουμε στο πεδίο 3 τηs εγκατάστασης 

του driver.  Π.χ.  C:\eafdss\com\   &   C:\eafdss\ans  

        Σε Linux με mount πρέπει να ορίσoυμε έναν προσωρινό φάκελο πριν την διαδρομή mountpoint/eafdss/com&ans 

** Π.χ. Αρχεία επικοιν.: /u/$/folder/eafdss/com/        . : /u/$/folder/eafdss/ans/ ** 

 

Δηλώνουμε το ΑΦΜ και στην επιλογή Λειτουργεί : ΝΑΙ 

 

Τον πίνακα 5 (Στοιχεία εταιρείας), τον συμπληρώνουμε εάν η φόρμα τιμολογίου πρέπει να τα τυπώνει στην 

αρχή του εντύπου. 

 

2) Στην Ενημέρωση παραμέτρων κινήσεων, μπαίνουμε με μεταβολή,  πατάμε F3 στον κώδικα.  

Το πρόγραμμα προτείνει και ορίζουμε με (enter), στο νέο πεδίο Κίνηση ΕΑΦΔΣΣ, τον  κωδικό που 

αντιστοιχεί στην κάθε κίνηση. Ορίζουμε επίσης και το πεδίο Αντίγρ. με τον προτεινόμενο κωδικό,  καθώς και 

την ένδειξη με (+ ή -). Πρέπει να οριστούν όλες τις κινήσεις που θα χρησιμοποιηθούν για έκδοση 

θεωρημένων παραστατικών. 

 

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κωδικοί που προτείνονται είναι βάση των πινάκων Δ,Δ1της ΠΟΛ: 1220/2012, του 

Υπουργείου Οικονομικών,  και θα πρέπει για επαλήθευση και τυχόν διευκρινήσεις, να συμβουλευτείτε τον 

φοροτεχνικό σας.   

 

3) Στις αριθμήσεις παραστατικών, στην σειρά που χρησιμοποιούμε, πρέπει να δηλώσουμε τον νέο 

Αριθμό μητρώου μηχανής που ανοίξαμε. 

 

     Β) Βοηθητικές Εργασίες : 

   

1)  Στην επιλογή Ενημέρωση ποσοστών Φ.Π.Α. στην στήλη Θέση ΕΑΦΔΣΣ, δηλώνουμε τις θέσεις                                

των ποσοστών ΦΠΑ που αντιστοιχούν στην μηχανή.   

Π.χ. Κλάσεις  -   Ποσοστό  -  Θ.ΕΑΦΔΣΣ 

 

1η              6,5%   1η θέση  

2η      13%  2η θέση 

  3η       23%  3η θέση 

  …        …  … 

  5η                 0% 5η θέση 



 Εγκατάσταση Driver Για Datasign Plus 

 
• Εγκατάσταση του driver aclas_es1_Greece_setup_1.002 Build005.exe από το Cdrom, στο φάκελο Datasign_Plus 

ή από την επιλογή downloads  στο site : www.e-multisoft.com.gr. 

• Συνδέουμε την ΕΑΦΔΣΣ με δίκτυο. 

• Στον δίσκο της εγκατάστασης, c:\ για τοπική, f:\ για δίκτυο, Mount για linux κτλ..  ανοίγουμε έναν φάκελο Eafdss 

και μέσα 2 υποφακέλους com & ans.  Σε Linux με mount πρέπει να ορίσoυμε έναν προσωρινό φάκελο πριν την 

διαδρομή mountpoint/eafdss/com&ans. ( Π.χ. Αρχεία επικοιν.: /u/$/folder/eafdss/com/  : /u/$/folder/eafdss/ans/ ) 

• 2 κλικ πάνω στο πράσινο Β (κάτω δεξιά στην ώρα), είναι ο driver που έγινε εγκατάσταση κ τρέχει. 

• Δηλώνουμε:    Language -> Ελληνικά. 

• ΣΥΣΤΗΜΑ -> ΕΑΦΔΣΣ-> ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΑΦΔΣΣ(by default) -> Γενικά. 

• Αριθμός Μητρώου :  βάζουμε το μητρώο της μηχ/νής 

• Ip Address :  την ip της μηχ/νής (Αλλαγή ip address πάνω απ την μηχανή με κωδικό τεχνικού: 

23700000) 

• Πατάμε Έλεγχος σύνδεσης, Πρέπει να πάρουμε απάντηση  Επιτυχία Σύνδεσης  και 

Αποθήκευση. 

• Πάμε  ΣΥΣΤΗΜΑ -> ΕΑΦΔΣΣ-> ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΑΦΔΣΣ (by default) -> Φάκελοι.  

• Εντολές_Παραστατικού   : C:\eafdss\com\ 

• Απαντήσεις στις Εντολές :  C:\eafdss\ans\  * όπου c:\ η διαδρομή που φτιάχτηκαν οι  φάκελοι, στο 

πεδίο 3 παραπάνω. 

• Στην Ονομασία βάζουμε στα αντίστοιχα πεδία . 

 Παραστατικό : inv 

 Εντολή             : com  

 Απάντηση       :  ans 

 και Αποθήκευση 

* Με μικρά για Linux και 32bit  και κεφάλαια για 16Bit. 

• Πάμε Αρχείο ->  Λεκτικό. 

• Πάμε στο Επιπλέον πατάμε Αποστολή, θα πάρουμε απάντηση 

      Επιτυχής αποστολή options!!  και Αποθήκευση.  

• Επιλέξτε ΕΑΦΔΣΣ :   Επιλέγουμε τη μηχ/νή 

• Λεκτικό : Φτιάχνουμε τους τίτλους, και πατάμε Αποστολή στην ΕΑΦΔΣΣ . 

• ΣΥΣΤΗΜΑ -> ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ -> Τύπος. 

• Όνομα : INVOICE (όπως είναι) 

• ΕΑΦΔΣΣ : Επιλεγουμε τη μηχ/νή 

• Κωδικοσελίδα : Επιλεγώ CP1253 και πατάμε Εφαρμογή. 

• Στο ίδιο σημείο ΣΥΣΤΗΜΑ -> ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ -> δεξιά από τον Τύπος υπάρχει το e Αρχεία. 

• Επιλέγουμε το Διαχωρισμός πεδίων. 

• Τσεκάρουμε το Ηex να είναι ενεργό (όχι γκρι)  

• Σημάδι e αρχείου : 1f 

• Σημάδι Διαχωρισμού δηλώνουμε το  ;  και πατάμε Αποθήκευση.  

Τα windows (Xp) εάν δεν κλείνουν με  τερματισμό, θα πρέπει να γίνει πρώτα έξοδος του driver B. Δεξί 

κλικ πάνω στον πράσινο Β, στην μπάρα των Windows κάτω δεξιά και έξοδος. Στον κωδικό βάζουμε 

2370000.  

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
     Με εκτίμηση, 

                  Για την e-MultiSoft IKE 

                        Β α σ ι λ ά κ η ς   Δ η μ ή τ ρ η ς 

                     Διευθυντής Υποστήριξης Πελατών 

          Εταιρεία παραγωγής & εμπορίας προγρ/των Η/Υ 

               Γρ.Λαμπράκη & Σωκράτους 62,  18120  Κορυδαλλός 

                      Τηλ: 210 4941400 - Φαξ:  210 4963977 

                           Email: vasilakis@e-multisoft.com.gr 

                                      info@e-multisoft.com.gr 
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