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Μέσω της εφαρμογής Academia Financials Έσοδα - Έξοδα η Data Communication σας δίνει τη 

δυνατότητα να ανταλλάξετε δεδομένα μεταξύ των λιανικών πωλήσεων των επιχειρήσεων - 

πελατών σας και των οικονομικών αποτελεσμάτων του λογιστικού γραφείου. Η λειτουργία 

αυτή πραγματοποιείται μέσω της πρωτοποριακής cloud πλατφόρμας Link4all.  

Η λειτουργία της υπηρεσίας Link4all βασίζεται στην άντληση, σε πραγματικό χρόνο και με 

πλήρη ασφάλεια, των δεδομένων από το διασυνδεμένο ταμειακό σύστημα του καταστήματος. 

Τα δεδομένα αυτά καταχωρούνται στο Cloud, προκειμένου να προσφέρουν ανά πάσα στιγμή 

και από οπουδήποτε, άμεση πληροφόρηση στον ίδιο τον επαγγελματία και στο λογιστή του. 

Ο συνδρομητής - χρήστης μέσω του διαδικτυακού τόπου www.link4all.com.gr και της επιλογής 

«Σύνδεση Συνδρομητών», αποκτά άμεσα πρόσβαση σε ένα πλούσιο μενού επιλογών, 

προκειμένου να επιλέξει τις ενέργειες στις οποίες θέλει να προβεί, το είδος των πληροφοριών 

που επιθυμεί να δει ή να τις προωθήσει σε τρίτους. 

Για να είναι εφικτή η χρήση των επιλογών μέσω του Academia Financials Έσοδα-Έξοδα, έχει 

δημιουργηθεί στο βασικό menu της εφαρμογής ένα νέο module το «DC Link4all».  

 

Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται: 

1. Στη διαχείριση των βασικών στοιχείων του ταμειακού συστήματος και στη σύνδεσή του με 

λογαριασμούς λογιστικής  

2. Στη λήψη δεδομένων από την πλατφόρμα Link4all 

3. Στην αποστολή δεδομένων στην πλατφόρμα Link4all 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.link4all.com.gr/
http://www.link4all.eu/login.aspx?ReturnUrl=%2fAdmin
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1. Διαχείριση Ταμειακών Μηχανών  

1.1. Καταχώριση Στοιχειών Ταμειακής  

Στη Διαχείριση Ταμειακών Μηχανών γίνεται η διαχείριση των στοιχείων της ταμειακής 

μηχανής και η σύνδεσή της με τους λογαριασμούς λογιστικής. Επιλέγετε από το βασικό μενού 

«DC Link4all/Βοηθητικές Εργασίες/Διαχείριση Ταμειακών Μηχανών». 

 

Αρχικά καταχωρείτε τα στοιχεία πρόσβασης που σας έχει γνωστοποιήσει ο πελάτης σας από την 

εγγραφή του στην cloud πλατφόρμα. Στο πεδίο «Όνομα Χρήστη» αναγράφετε το user name 

και στα πεδία «Κωδικός Χρήστη» καθώς και «Επαλήθευση Κωδικού» το password. 

Στο πεδίο «Κωδικός Πελάτη», εισάγετε, είτε με αναζήτηση είτε με πληκτρολόγηση, τον 

κωδικό ενός γενικού πελάτη στον οποίο θα μεταφέρονται οι κινήσεις των λιανικών πωλήσεων 

από τις ημερήσιες αναφορές (Ζ) της Ταμειακής Μηχανής. 

Στον πίνακα «Ταμειακές Μηχανές» εμφανίζονται αυτόματα τα στοιχεία της Ταμειακής 

Μηχανής, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο μενού «Έσοδα-Έξοδα/Πίνακες/Ταμειακές 

Μηχανές». Στην περίπτωση που η ταμειακή μηχανή δεν υπάρχει, πατήστε F3 για να μεταβείτε 

στον πίνακα και να καταχωρήσετε τα στοιχεία της.  
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1.2. Σύνδεση Τμημάτων με Λογαριασμούς  

 

Επόμενο βήμα στη Διαχείριση Ταμειακών Μηχανών είναι η σύνδεση των τμημάτων που 

παρακολουθούνται από την Ταμειακή Μηχανή με τον ή τους λογαριασμούς εσόδων στους 

οποίους θα μεταφέρονται οι κινήσεις από την cloud πλατφόρμα και οι οποίοι θα απεικονίζονται 

στις Οικονομικές Καταστάσεις, π.χ. Βιβλίο Εσόδων –Εξόδων, και θα ενημερώνουν διάφορα 

έντυπα, όπως Περιοδική ΦΠΑ, Ε3 κ.λπ.  

Στο πεδίο «Τμήμα» ανοίγοντας τη λίστα επιλέγετε τον αριθμό του τμήματος,  πχ Τμήμα 1, 

Τμήμα 2 κλπ,  όπως αυτό εμφανίζεται στην Ημερήσια Αναφορά (Ζ) της επιχείρησης.  

Στο πεδίο «Κωδικός Λογ/σμου» καταχωρείτε, είτε με αναζήτηση είτε με πληκτρολόγηση, τον 

αντίστοιχο κωδικό. Κατά την αναζήτηση με το πλήκτρο F9 εμφανίζονται μόνο οι λογαριασμοί 

της εταιρίας που στη «Διαχείριση Λογαριασμών» (Έσοδα-Έξοδα/Κύριες Εργασίες) έχουν 

χαρακτηριστεί ως Έσοδα. Σε περίπτωση που επιλεγεί λογαριασμός Εξόδου θα εμφανιστεί 

ανάλογο απαγορευτικό μήνυμα. 

Αφού ολοκληρώσετε με τη σύνδεση τμημάτων/λογαριασμών αποθηκεύετε πατώντας 

Καταχώριση (F12). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μιας Ταμειακής Μηχανής η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται ανάλογα για κάθε μια από αυτές. 
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2. 2. Λήψη Δεδομένων  

Με τη συγκεκριμένη λειτουργία έχετε τη δυνατότητα να αντλήσετε αυτόματα τις κινήσεις της 

ταμειακής μηχανής, γεγονός που ελαχιστοποιεί τον χρόνο τήρησης των λογιστικών βιβλίων και 

μηδενίζει την περίπτωση λάθους καταχώρισης.  

Επιλέγετε από το βασικό μενού «DC Link4all/Λήψη Δεδομένων/Κλείσιμο Ημέρας (Ζ)».  

 

Στα πεδία «Από Ημ/νία –Έως Ημ/νία» πληκτρολογείτε το διάστημα που επιθυμείτε να 

εισάγετε δεδομένα πχ 1/9/16-30/9/16. Προεπιλεγμένη από την εφαρμογή είναι πάντα η 

εταιρία στην οποία βρίσκεστε, έχετε όμως τη δυνατότητα να επιλέξετε κάποια άλλη με την 

Αναζήτηση Εταιρίας τσεκάροντας το check box αριστερά της οθόνης??? ή ακόμα και να τις 

επιλέξετε όλες τσεκάροντας το «Επιλογή όλων». 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη λίστα των εταιριών εμφανίζονται μόνο όσες εταιρίες έχουν 

συμπληρωμένους κωδικούς πρόσβασης στην επιλογή «DC Link4all/Βοηθητικές 

Εργασίες/Διαχείριση Ταμειακών Μηχανών». 

Μετά την πληκτρολόγηση του ημερομηνιακού διαστήματος, πατήστε την επιλογή «Λήψη» στα 

δεξιά της οθόνης. Αυτόματα η εφαρμογή θα συνδεθεί στην cloud πλατφόρμα και μέσω web 

services θα αντληθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. 
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Μετά την ολοκλήρωση λήψης όλων των δεδομένων και αφού πατήσετε OK, θα αποθηκευτούν 

οι κινήσεις και θα εμφανιστεί ένδειξη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.  

Όταν η παραπάνω διαδικασία ολοκληρωθεί, σε ελάχιστο χρόνο έχουν ενημερωθεί: 

 

Το Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων  

 

η Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2)  

 

η Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ κ.λπ.  
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Troubleshooting 

Σε περίπτωση που εμφανιστεί οποιοδήποτε σφάλμα, π.χ. δεν υπάρχει σωστή σύνδεση 

Τμημάτων με λογαριασμούς, θα εμφανιστεί ανάλογο απαγορευτικό μήνυμα, ώστε να γίνει η 

σωστή αντιστοίχιση και να επαναληφθεί η διαδικασία. 

 

Εάν επιλεχθεί ημερομηνιακό διάστημα για το οποίο έχει πραγματοποιηθεί ξανά μεταφορά, θα 

εμφανιστεί μήνυμα που θα ενημερώνει ανάλογα και δεν θα επιτρέπετει η εκ νέου εισαγωγή 

των κινήσεων.  

 

Ωστόσο, εάν μέσα σε αυτό το διάστημα εντοπιστούν κινήσεις οι οποίες δεν είχαν εισαχθεί την 

πρώτη φορά, η εφαρμογή θα εμφανίσει και θα καταχωρήσει μόνο τις κινήσεις αυτές. 
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3. 3. Αποστολή Οικονομικών Στοιχείων  

Με τη συγκεκριμένη λειτουργία έχετε τη δυνατότητα να αποστέλλετε οικονομικά στοιχεία στην 

cloud πλατφόρμα, ώστε άμεσα να ενημερώνετε τον πελάτη σας για την εικόνα της επιχείρησης 

του. Στο μενού «DC Link4all/Αποστολή Οικονομικών Στοιχείων» σας δίνονται οι εξής 

επιλογές:  

1. Μηνιαία Κατάσταση Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων 

2. Περιοδική ΦΠΑ (Φ2) 

3. Ανάλυση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 

4. Ιστορική Εξέλιξη Οικονομικών Αποτελεσμάτων 

3.1. Μηνιαία Κατάσταση Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων  

 

Επιλέγετε Φόρμα Εκτύπωσης, π.χ. Ανεπίσημη Κατάσταση (1), συμπληρώνετε την 

Ημερομηνία (Από-Έως) και κατόπιν κάνετε κλικ στην ένδειξη «Αποστολή». Στην οθόνη 

εμφανίζεται η εικόνα της Μηνιαίας Κατάστασης και παράλληλα γίνεται η αποστολή. Μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας εμφανίζεται ανάλογο ενημερωτικό μήνυμα. 
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3.2. Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)  

Επιλέγετε Φόρμα Εκτύπωσης, Μήνα (Από-Έως) και Έτος και στη συνέχεια κάνετε κλικ 

στην ένδειξη «Αποστολή». Στην οθόνη εμφανίζεται η εικόνας της Περιοδικής ΦΠΑ (Φ2) και 

παράλληλα γίνεται και η αποστολή του εντύπου. Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί, εμφανίζεται 

ανάλογο ενημερωτικό μήνυμα. 

 

 

3.3. Ανάλυση Οικονομικών Αποτελεσμάτων  

 

Επιλέγετε Φόρμα Εκτύπωσης και Έτος και στη συνέχεια κάνετε κλικ στην ένδειξη 

«Αποστολή». Στην οθόνη εμφανίζεται η εικόνα της Οικ. Αναφοράς και παράλληλα γίνεται και 

η αποστολή του εντύπου στην cloud πλατφόρμα. 
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3.4. Ιστορική Εξέλιξη Οικονομικών Αποτελεσμάτων 

 

Επιλέγετε Φόρμα Εκτύπωσης, Έτος, συμπληρώνετε το πεδίο Έως Μήνα, και κάνετε κλικ 

στην ένδειξη «Αποστολή». Στην οθόνη εμφανίζεται η εικόνα της Οικ. Αναφοράς και 

παράλληλα γίνεται και η αποστολή του εντύπου στην cloud πλατφόρμα. 

 

3.5. Μαζική Αποστολή  

 

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα Μαζικής Αποστολής για το πλήθος 

των εταιριών του λογιστικού γραφείου, σε περίπτωση που τσεκαριστεί η ένδειξη «Επιλογή 

Όλων». 

3.6. Ενημέρωση Πελάτη από Λογιστή 

Στη συνέχεια, δίνεται η δυνατότητα στον πελάτη- επιχειρηματία να πληροφορηθεί για την 

πορεία της εταιρίας του σύμφωνα με τα δεδομένα που του έχετε αποστείλει, αρκεί να συνδεθεί  

με τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτει στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας Link4all και 

να επιλέξει Ενημερώσεις από τον λογιστή. 
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Επιλέγοντας π.χ. Περιοδική ΦΠΑ (Φ2), εμφανίζεται λίστα με τα αποθηκευμένα αρχεία που 

έχουν αποσταλεί από το Academia Financials ανά ημερομηνία και ανοίγοντάς τα εμφανίζεται το 

έντυπο της περιοδικής ΦΠΑ (Φ2). 

 

Σε περίπτωση αποστολής εκ νέου δεδομένων για το ίδιο ημερομηνιακό διάστημα, π.χ. 

Περιοδική ΦΠΑ (Φ2) 7/2016-9/2016, η νέα υποβολή αντικαθιστά το αποθηκευμένο αρχείο. 

 


