
 
 

Εφαρμογή επικοινωνίας-αποστολής εγγραφών στο Mydata. 

 

Η νέα εφαρμογή διασύνδεσης e-MultiSoft Mydata, διαβάζει τα αρχεία που έχετε κάνει αποστολή 

από το σύστημα Λογιστικής, και τα στέλνει στο σύστημα Mydata. 

Θα χρειαστεί να γίνει εγκατάσταση από την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.e-multisoft.com.gr,  

στην επιλογή Downloads (MyData e-MultiSoft). 

Αφού γίνει η εγκατάσταση, πρέπει να δηλωθούν οι εταιρείες που λειτουργούν στην εγκατάσταση,  

με τις αντίστοιχες παραμέτρους: 

 

 
 

Στα πεδία κωδικοί Mydata, πρέπει να δηλωθούν το όνομα χρήστη και το  

Primary key(κωδικός χρήστη) που θα δημιουργήσετε,  στην ηλεκτρονική  

διεύθυνση της ΑΑΔΕ:  

https://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-ilektronika-biblia-aade/tekmiriosi-gia-epiheiriseis. 

δίνοντας την επιλογή : Οδηγός γρήγορης πρόσβασης (Ενημέρωση 07/10/2020). 

Υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για τη λήψη των κωδικών: 

 

Αφού γίνει η δημιουργία των αρχείων που έχετε επιλέξει από το σύστημα Λογιστικής,  

στο πρόγραμμα Mydata, θα επιλέξετε το κουμπί Αποστολή στο Mydata για να γίνει η 

επικοινωνία και αποστολή των εγγραφών στο Mydata:  

 

 

http://www.e-multisoft.com.gr/
https://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-ilektronika-biblia-aade/tekmiriosi-gia-epiheiriseis
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-11/myDATA%20QUICK_updated_7_10_2020_cs.pdf


Μετά την αποστολή, βλέπουμε τις εγγραφές που έχουν σταλεί στο Mydata,  

με την αντίστοιχη ένδειξη ‘’επιτυχής αποστολή’’, ή ‘’αποτυχία αποστολής’’. 

Η προβολή παραστατικού μας δείχνει αναλυτικά τα στοιχεία του. 

Ομοίως και η προβολή καταγραφής, δείχνει τα πιθανά λάθη αποστολής. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Η επιλογή συγχρονισμός στέλνει αρχείο στο σύστημα λογιστικής(e-Data), για να γίνει  

έλεγχος με τα αντίστοιχα παραστατικά του Mydata. Η λογιστική ενημερώνεται με την επιλογή 

8. Έλεγχος με Mydata, αμέσως μετά τον Συγχρονισμό. 

 

Η Αποστολή Ακυρωτικού, ακυρώνει παραστατικό που έχει ήδη γίνει επιτυχής αποστολή, 

για την περίπτωση που έχει λάθος στοιχεία (ΑΦΜ, Επωνυμία κλπ). 

 

Τέλος η επαναποστολή στο e-Data, ξαναστέλνει το παραστατικό που έχουμε επιλέξει στο σύστημα 

Λογιστικής-Εμπορικού, σε περίπτωση που έχει χαθεί το αρχείο παραλαβής απαντήσεων από το e-Data. 

 

H αναβάθμιση της εφαρμογής γίνεται online, επιλέγοντας στις ρυθμίσεις την εργασία Αναβάθμιση και 

Ναι σε όλες τις ερωτήσεις. 

 



Προσοχή : Υποχρεωτική είναι η εργασία Backup, προκειμένου να έχουμε πάντα ασφαλή  

τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί στο Mydata. 

 

Αυτό γίνεται στην επιλογή Ρυθμίσεις, πατώντας Backup/Restore, και διαλέγοντας 

φάκελο αποθήκευσης, και όνομα αρχείου Backup. Τέλος πατάμε το κουμπί Backup.  

 

 
 

 

 
 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση, 

Με εκτίμηση, 

     Για την e-MultiSoft  I.K.E. 

             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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