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Μεταφορά Συναλλασσόμενων από Epsilon Smart 

σε Academia Financials Έσοδα Έξοδα  
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Μέσω της εφαρμογής Academia Financials Έσοδα- Έξοδα, έχετε την δυνατότητα να κάνετε 

σύνδεση των εταιρειών- πελατών του λογιστικού σας γραφείου με την πλατφόρμα Smart της 

Epsilon Net. Αφορά τις εταιρείες- πελάτες σας που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Smart της 

Epsilon Net για την έκδοση παραστατικών τους. Συγκεκριμένα από τη λειτουργία Epsilon 

Smart έχετε την δυνατότητα να εγγραφείτε ως λογιστής στην πλατφόρμα Smart της Epsilon 

Net,  να  συνδέσετε τις εταιρείες- πελάτες του λογιστικού σας γραφείου με την πλατφόρμα 

αυτή, να μεταφέρετε συναλλασσόμενους από τις εταιρείες-πελάτες του λογιστικού σας 

γραφείου προς την πλατφόρμα Epsilon Smart, να στείλετε email στους πελάτες προκειμένου 

να τους προσκαλέσετε να δοκιμάσουν την εφαρμογή Smart της Epsilon. Για να γίνουν όσα 

προαναφέρθηκαν ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα: 

• Εγγραφή Λογιστή  

• Αντιστοίχιση εταιρειών  

• Αποστολή Στοιχείων Συν/νων 

• Ενημέρωση Μηχανογράφηση Εταιριών 

 

1. Εγγραφή λογιστή 

Στην επιλογή «Έσοδα Έξοδα\ Epsilon Smart\ Eγγραφή Λογιστή», πραγματοποιείται 

σύνδεση στην πλατφόρμα της Epsilon Net για την εγγραφή ως Λογιστής , σε περίπτωση που 

δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Καταχωρείτε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που έχουν 

αστερίσκο, «email», «Κωδικό», «Επιβεβαίωση Κωδικού», «Α.Φ.Μ.»  κ.λπ. και επιλέγετε 

«Εγγραφή». 
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2. Αντιστοίχιση Εταιρειών 

Για να συνδέσετε τις εταιρίες του λογιστικού σας γραφείου με τo Epsilon Smart  μεταφέρεστε 

στην επιλογή «Έσοδα Έξοδα\ Epsilon Smart\ Αντιστοίχιση Εταιρειών». Για να 

πραγματοποιηθεί είσοδος, καταχωρείτε το email και τον κωδικό με τον οποίο έχετε εγγραφή 

ως λογιστής στην πλατφόρμα Epsilon Smart και επιλέγετε «Σύνδεση». 

 

 

Εμφανίζεται λίστα με τις εταιρείες- πελάτες σας που χρησιμοποιούν το Epsilon Smart. Η 

άντληση των εταιρειών πραγματοποιείται αυτόματα. Στη λίστα εμφανίζεται η «Επωνυμία» 

των εταιρειών όπως εμφανίζεται στο Epsilon Smart (και έχουν συνδεθεί με το Α.Φ.Μ. του 

λογιστικού σας γραφείου), το «Α.Φ.Μ.», το πεδίο «Κατάσταση» όπου εμφανίζει αν έχει 

ενεργή συνδρομή στο Epsilon Smart, το email εγγραφής της στο Epsilon Smart και αν η έκδοση 

στο Epsilon Smart είναι δοκιμαστική ή όχι. 

 

 

 

 Η αντιστοίχιση των εταιρειών του Epsilon Smart με τις εταιρείες στην εφαρμογή Academia 

Financials Έσοδα-  Έξοδα  γίνεται με την επιλογή της εταιρίας στο πεδίο «Κωδικός Εταιρίας» 

όπου είτε πληκτρολογείτε τον κωδικό της εταιρείας που αντιστοιχεί στα έσοδα έξοδα ή με 

F9 αναζήτηση την επιλέγετε από τη λίστα. Αυτόματα εμφανίζεται η «Επωνυμία» της το 
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«Α.Φ.Μ.» της καθώς και συμπληρωμένο το πεδίο «Εγκατάσταση» που δηλώνει αν η 

εταιρεία έχει δημιουργηθεί ως έδρα ή υποκατάστημα. Με F12 αποθηκεύετε. 

Επιπλέον, στην περίπτωση που επιθυμείτε την αυτόματη ενημέρωση των παραστατικών που 

εκδίδονται από το Epsilon Smart  στην καταχώριση κινήσεων, μπορείτε να επιλέξετε την 

ένδειξη «Ενημέρωση από Epsilon Smart». 

 

3. Αποστολή Στοιχείων Συν/μένων 

Για να μεταφέρετε του συναλλασσόμενους από την εταιρεία σας που βρίσκεται στην  

εφαρμογή Αcademia Financials Έσοδα- Έξοδα προς το Epsilon Smart μεταφέρεστε επιλογή 

«Έσοδα Έξοδα\ Epsilon Smart\ Αποστολή Στοιχείων Συν/μένων». 

Επιλέγεται από τη λίστα την εταιρεία ή τις εταιρείες για τις οποίες επιθυμείτε να στείλετε τους 

συναλλασσόμενους  και πατάτε «Αποστολή». Στο πεδίο «Αποτελέσματα» θα σας εμφανίσει 

το αποτέλεσμα της αποστολής. 

Κατά την αποστολή μεταφέρονται το Α.Φ.Μ.  η επωνυμία και τα λοιπά στοιχεία των 

συναλλασσόμενων της κάθε εταιρείας και όχι οι κωδικοί τους. 

Προσοχή: H μεταφορά γίνεται μία φορά και δεν μπορεί να επαναληφθεί. 

 

 

4. Ενημέρωση Μηχανογράφησης Εταιριών 

Από την επιλογή «Έσοδα – Έξοδα\ Epsilon Smart\ Ενημέρωση Μηχανογράφησης 

Εταιριών», παρέχεται η δυνατότητα του εύκολου και γρήγορου εντοπισμού των εταιριών 

που δεν έχουν μηχανογραφηθεί με Εpsilon Smart, ώστε από 1/1/2021 να είναι σε θέση να 

διαβιβάζουν online τα παραστατικά Εσόδων που εκδίδουν στο myDATA. Για τη διευκόλυνση 

σας η Data Communication μπορεί να αναλάβει την διερεύνηση μιας λύσης στον πελάτη σας, 

ώστε να επωφεληθείτε από την online διασύνδεση της λογιστικής σας με την αντίστοιχη 

εμπορική εφαρμογή στέλνοντας ενημερωτικό email στους πελάτες σας προκυμμένου να 

γνωρίσουν την εφαρμογή Epsilon Smart.  

Για το σκοπό αυτό επιλέγετε από τη λίστα τις εταιρείες που επιθυμείτε ή επιλέγετε το πεδίο 

«Επιλογή Όλων» για να τις επιλέξετε όλες.  Έχετε τη δυνατότητα στο πεδίο «Αναζήτηση» 



Academia Financials Έσοδα-Έξοδα  Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης 

 

Data Communication A.E. 5 

Εταιρείας» να πληκτρολογήσετε είτε την επωνυμία ή τον κωδικό συγκεκριμένης εταιρείας 

που επιθυμείτε ώστε να την επιλέξετε.  

Επιλέγετε την ένδειξη «Αποστολή Email» για να κάνετε την αποστολή. Προϋπόθεση είναι να 

έχετε καταχωρήσει το email του λογιστή στο πεδίο «Email». Η αποστολή email μπορεί να 

γίνει μόνο μια φορά. 

 

 

 


