
Οδηγός διασύνδεσης υπηρεσίας

Υπηρεσία Πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης



Η SoftOne, πιστοποιημένος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, πάροχος 
Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, σας καλωσορίζει στην υπηρεσία EINVOICING.

Η cloud υπηρεσία EINVOICING, διασυνδέεται εύκολα με οποιοδήποτε σύστημα 
λογισμικού ή εφαρμογή τιμολόγησης, επιτρέποντας την σε πραγματικό χρόνο, 
ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση τιμολογίων και αποδείξεων λιανικής.

Στον παρόν οδηγό παρατίθενται αναλυτικά οι οδηγίες διασύνδεσης νέων πελατών 
με την πιστοποιημένη υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης EINVOICING.

Οδηγός διασύνδεσης στην υπηρεσία EINVOICING



Επιλέγετε το Προαγορασμένο Πακέτο EINVOICING

Βήμα 1ο

Υπογράφεται η σχετική σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της υπόχρεης εταιρείας (οντότητας) και της 
SoftOne. Η εν λόγω σύμβαση υπογράφεται σε δύο αντίτυπα και κατατίθεται κατόπιν τιμολόγησής της 
στην ΑΑΔΕ.

Πραγματοποιείται η τιμολόγηση της εργασίας

Πραγματοποιείται σύνδεση στο: https://www.gsis.gr/

με τους αντίστοιχους κωδικούς ΑΑΔΕ της υπόχρεης εταιρείας.

myTaxisNet>>
https://login.gsis.gr/mylogin/login.jsp?
bmct=1DB55AB50C08F2B418903DE4EB7466AD47038BC455E39B9EA82B1EB28CE52BC6&contextT
ype=external&usernammee=string&password=secure_string&challenge_url=https%3A%2F%2Fl
ogin.gsis.gr%2Fmylogin%2Flogin.jsp&ssoCookie=disablehttponly&request_id=582092317733623
3354&authn_try_count=0&locale=en&resource_url=https%253A%252F%252Fwww1.gsis.gr%252F
taxisnet%252Fmytaxisnet

Οδηγός διασύνδεσης στην υπηρεσία EINVOICING

Από το menu My TAXISnet  επιλέγετε      Εξουσιοδοτήσεις>>

Βήμα 2ο

Βήμα 3ο

Βήμα 4ο

Βήμα 5ο



Στη συνέχεια από το menu My TAXISnet
Εξουσιοδοτήσεις επιλέγετε την τελευταία επιλογή 
       Πάροχοι Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης       Νέα>> >>

Οδηγός διασύνδεσης στην υπηρεσία EINVOICING

Λογισμικό με άμεση διασύνδεση με την υπηρεσία EINVOICING
Για προϊόντα λογισμικού που έχουν άμεση διασύνδεση με την υπηρεσία EINVOICING, η σύνδεση
γίνεται αυτόματα και απαιτείται μόνο η αποστολή του λογότυπου της υπόχρεης εταιρείας
σε ελάχιστο ύψος 90px.

Η SoftOne με τη σειρά της επιβάλλεται να συνδεθεί στην ΑΑΔΕ ώστε να αποδεχθεί την εξουσιοδότηση της 

υπόχρεης εταιρείας εντός χρονικού διαστήματος δέκα ημερών.

Στο αντίστοιχο πεδίο συμπληρώνετε
το ΑΦΜ 99986388 το οποίο ανήκει στη SoftOne

Τέλος, επιλέγετε: Καταχώρηση εξουσιοδότησης

Λογισμικό χωρίς άμεση διασύνδεση με την υπηρεσία EINVOICING
Για προϊόντα λογισμικού τρίτων, που δεν έχουν διασύνδεση με την υπηρεσία EINVOICING για τη σύνδεση 

απαιτείται η χρήση από τον υπόχρεο REST API το οποίο προσφέρεται δωρεάν και είναι τεκμηριωμένο κατάλληλα. 

Σε περίπτωση συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη χρήση του API η υπόχρεη εταιρεία επιβαρύνεται με ανάλογη 

της προσπάθειας και του χρόνου χρέωσης ενώ απαιτείται και πάλι η αποστολή του λογότυπου της υπόχρεης 

εταιρείας σε ελάχιστο ύψος 90px.

Βήμα 6ο

Βήμα 7ο

Βήμα 8ο

Βήμα 9ο



Λεµεσός: Νικολάου Γύζη 2 & Αρχ. Μακαρίου III,
Olympia Business Center (1ος όροφος), 3060, Λεµεσός
Τ: +357 25 561356, F: +357 25 561359 

E: info@softone.com.cy, www.softone.com.cy

ΚύπροςΕλλάδα

Αθήνα: Λ. Κατσώνη & Αχιλλέως 8, 176 74, Καλλιθέα
Τ: +30 211 10 22222, F: +30 210 9484094 

Θεσσαλονίκη : (κτιριακό συγκρότηµα Ganas & Ganas)

Τ: +30 2313 084200, F: +30 2310 334639

E: info@softone.gr, www.softone.gr

Ρουµανία

Βουκουρέστι: Str. A.P. Cehov nr.2, Sector 1, Bucharest

T: +40 212 24 3925

 

E: info@softone.ro, www.softone.ro

Βουλγαρία

 Σόφια:  4-6, Lyubata Str., floor 4, office 10, 1407, Sofia
Τ: +359  700 20 715 

E: info@softone.bg, www.softone.bg

Κτίριο Β2, 3ος Όροφος
6ο χλµ Θεσ/νίκης – Θέρµης, 570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκης


