Αποστολή/Παραλαβή παραστατικών μέσω του module
myDATA
Η παρούσα μελέτη περιγράφει τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να γίνουν από τον
χρήστη προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σωστή αποστολή και παραλαβή των
παραστατικών που απαιτούνται για την ενημέρωση της υπηρεσίας myDATA.
Προϋποθέσεις:Θα πρέπει να έχουν γίνει οι βασικές ρυθμίσεις όπως περιγράφονται στη
μελέτη Εγκατάσταση & Βασική Παραμετροποίηση του module myDATA .
ΕΔΩ ΔΕΙΤΕ ΤO VIDEO ΣΤΟ YouTube : https://youtu.be/fwZuFmreHFc
Λειτουργία:Η διαδικασία χωρίζεται σε 4 βασικά βήματα:
1.
2.
3.
4.

Δημιουργία Παραστατικών από το ERP
Αποστολή Παραστατικών στο myDATA
Παραλαβή Παραστατικών από το myDATA
Αποστολή Χαρακτηρισμών στο myDATA

1. Δημιουργία Παραστατικών από το ERP
[Αυτοματισμοί -> myDATA -> Δημιουργία Παραστατικών από το ERP]
Με τον συγκεκριμένο αυτοματισμό δημιουργούνται τα παραστατικά τα οποία έχετε
ορίσει ότι θα στείλετε στο myDATA ή περιμένετε την παραλαβή τους από το
myDATA.

Μεταξύ άλλων, μπορείτε να επιλέξετε δημιουργία παραστατικών από συγκεκριμένα
καταστήματα, ημερομηνία τροποποίησης κ.α.
Με την εκτέλεση του αυτοματισμού, δημιουργούνται οι σχετικές εγγραφές στην
επιλογή [Βάσεις Δεδομένων -> Λογιστήριο -> Παραστατικά myDATA]

Για παράδειγμα, οι σημειωμένες εγγραφές είναι ΑΛΠ καθώς και ένα τιμολόγιο αγοράς
με αριθμό 555 και ημ/νία καταχώρησης 8/10/2020.
Σημείωση: Δεν δημιουργεί παραστατικό myDATA για τα Ακυρωμένα παραστατικά και
τα Ακυρωτικά τους
2. Αποστολή Παραστατικών στο myDATA
[Αυτοματισμοί -> myDATA -> Αποστολή Παραστατικών]
Με αυτήν την επιλογή γίνεται αποστολή των παραστατικών που είναι καταχωρημένα
στην επιλογή [Βάσεις Δεδομένων -> Λογιστήριο -> Παραστατικά myDATA] και είναι
χαρακτηρισμένα σαν [Προς Αποστολή] (στην ουσία, πρόκειται για τα παραστατικά που
έχετε εκδώσει).
Σημείωση: Τα παραστατικά που καταχωρείτε είναι αυτόματα χαρακτηρισμένα [Προς
Αποστολή].

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, πλέον η εγγραφή έχει πάρει αναγνωριστικό
παραστατικού καθώς και μοναδικό αριθμό ΜΑΡΚ.
3. Παραλαβή Παραστατικών από το myDATA
[Αυτοματισμοί -> myDATA -> Παραλαβή Παραστατικών από το MyDATA]
Με αυτήν την επιλογή γίνεται παραλαβή των νέων παραστατικών που έχουν
καταχωρήσει για εμάς άλλες επιχειρήσεις στο myDATA.
Η αναζήτηση των παραστατικών γίνεται βάση του πεδίου [Αναγνωριστικό
Παραστατικού]. Γίνεται η αίτηση παραστατικών από το τελευταίο ΜΑΡΚ που έχουμε
παραλάβει.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, έχει παραληφθεί ένα τιμολόγιο πώλησης(έχει
χαρακτηριστεί ως τέτοιο από τον αποστολέα). Έχει λάβει ήδη αναγνωριστικό
παραστατικού και μοναδικό αριθμό ΜΑΡΚ από την αντίστοιχη διαδικασία αποστολής
παραστατικών που έκανε ο αποστολέας.
Σημείωση: τα περισσότερα πεδία εκδότη είναι κενά καθώς ακόμα δεν έχει γίνει η
αντιστοίχιση του παραστατικού myDATA με το αντίστοιχο τοπικό της εφαρμογής.
4. Αποστολή Χαρακτηρισμών στο myDATA
[Αυτοματισμοί -> myDATA -> Αποστολή Χαρακτηρισμών στο myDATA]
Με αυτήν την επιλογή γίνεται αποστολή των χαρακτηρισμών των παραστατικών που
έχετε παραλάβει από το myDATA.
Σημείωση: Αποστολή των χαρακτηρισμών πρέπει να γίνει στα παραστατικά που έχετε
παραλάβει από το myDATA, καθώς αυτά που στέλνετε έχουν αυτόματα χαρακτηριστεί
(βλ. Βήμα #2).
Για αυτά τα παραστατικά, θα πρέπει μετά την παραλαβή τους(βλ. Βήμα #3), να τα
χαρακτηρίσετε και στην συνέχεια να κάνετε την αποστολή των χαρακτηρισμών τους.
Στην αποστολή συμμετέχουν τα παραστατικά που έχουν χαρακτηρισμό (Κατηγορία
Εξόδου ή Εσόδου) σε όλες τις γραμμές τους.

Για να λάβουν χαρακτηρισμό,
χαρακτηρισμό θα πρέπει να αντιστοιχιστούν με το αντίστοιχο
παραστατικό.
Επιλέγετε το παραστατικό που έχει παραληφθεί με διπλό κλικ. Στο tab [[Γενικά
Στοιχεία] και στο πεδίο κάτω αριστερά [Πίνακας] επιλέγετε το σχετικό παραστατικό
από την τοπική εγκατάσταση.
εγκατάσταση

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα,
παράδειγμα παρατηρούμε ότι ο αριθμός του παραστατικού που έχει
παραληφθεί από το myDATA και ο αριθμός του τοπικού παραστατικού είναι ίδιοι.
Κάνουμε τον ίδιο έλεγχο και για τα υπόλοιπα βασικά στοιχεία (ΑΦΜ
ΑΦΜ εκδότη
εκδότη,
ημερομηνία, σύνολο και σειρά παραστατικού).
Σημείωση: αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των στοιχείων του παραστατικού που
παρελήφθη από το myDATA και του τοπικού παραστατικού, εμφανίζει σχετικό μήνυμα.
Για παράδειγμα:

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η αντιστοίχιση, μπορεί να εκτελεστεί ο σχετικός
αυτοματισμός για την αποστολή των χαρακτηρισμών στο myDATA. Με αυτήν την
διαδικασία ενημερώνεται το πεδίο [Κωδ.Χαρακτηρισμού] των παραστατικών.
παραστατικών

