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(e-invoicing, e-archiving, cloud storage, cloud printing and more) 
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Συνοπτική Περιγραφή Υπηρεσίας 

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση eINVOICE της SoftΟne, είναι μια πολύγλωσση cloud-based υπηρεσία που 

αυτοματοποιεί και διαχειρίζεται όλη την διαδικασία της αποστολής, παράδοσης και αρχειοθέτησης 

σύννομων τιμολογίων με ψηφιακή σήμανση.  

Η υπηρεσία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης λειτουργεί στην Cloud πλατφόρμα Windows Azure της Microsoft, 

αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες προστιθέμενης αξίας που προσφέρει το μοντέλο SaaS (Software as a 

Service).  

H Υπηρεσία eINVOICE προσφέρει την πλήρη μεταφορά και αποθήκευση παραστατικών, από άκρη σε άκρη 

ή από προμηθευτή σε πελάτη, με φορολογικά συμβατό τρόπο.  

Η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης eINVOICE αυτοματοποιεί την όλη διαδικασία της ανταλλαγής και 

της διαχείρισης των τιμολογίων για κάθε οργανισμό. 

Η υπηρεσία eINVOICE προσφέρει μια σειρά από ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όπως: 

1. Πιστοποίηση της γνησιότητας των Παραστατικών (Αυθεντικότητα, Ακεραιότητα και την 

Αναγνωσιμότητα απέναντι σε κάθε Φορολογική Αρχή).    

2. Αποστολή με ένα κλικ, επιβεβαίωση της λήψης και της αποδοχής, διαχείριση διαφωνιών, γρήγορη 

είσπραξη, διαφημιστική προβολή. 

3. Αυτόματη ασφαλής αρχειοθέτηση, διαχείριση και ιστορικότητα των Παραστατικών στο cloud, για 

πέντε χρόνια.  

4. Συνημμένα αρχεία σε κάθε Παραστατικό. 

5. Πρόσβαση από παντού με κάθε είδους συσκευή desktop, laptop, tablet, smartphones και μόνο από 

εξουσιοδοτημένους χρήστες. 

6. Χρήση της υπηρεσίας μέσω tablet και σε περιπτώσεις παράδοσης εμπορευμάτων από οδηγούς του 

Εκδότη. 

7. Κάθετη μείωση του κόστους εκτύπωσης, αποστολής και διαχείρισης του πλήρους κύκλου ζωής των 

παραστατικών. 

8. Κάθε ενέργεια από όπου κι αν προέρχεται καταγράφεται και συνοδεύει το κάθε παραστατικό έως 

το τέλος του κύκλου ζωής του  

9. Εκτύπωση, εμφακέλωση και ταχυδρομική αποστολή σε παραλήπτες που δεν διαθέτουν email. 

10. Δυνατότητα One-to-One Marketing. 

11. Αναζήτηση σε όλο το περιεχόμενο των Παραστατικών, λέξεων ή φράσεων ή μέρος κειμένου με 

πολύ απλό τρόπο (full text search). 

12. Εύκολο φιλτράρισμα της λίστας των Παραστατικών.  

13. Παραμετροποίηση των εξερχόμενων Παραστατικών  

14. Σύνδεση μόνο με έναν μυστικό κωδικό, χωρίς καμιά άλλη εγκατάσταση. 

15. Δημιουργία και διαχείριση έως και πενήντα χρηστών της Υπηρεσίας με διαφορετικούς ρόλους. 

16. Πλήρης συμβατότητα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
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Είσοδος στην Υπηρεσία ως Εκδότης Παραστατικών   

Πρόσβαση από οποιοδήποτε browser στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://einvoiceapp.softonecloud.com. 

 

 

 

  

https://einvoiceapp.softonecloud.com/
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Συμπλήρωση Κωδικών Πρόσβασης 

Προκειμένου τα παραστατικά της επιχείρησης να είναι ασφαλή, η πρόσβαση στο σύστημα επιτρέπεται μόνο 

σε εξουσιοδοτημένους χρήστες που διαθέτουν κωδικό και συνθηματικό.  

Για να συνδεθεί ο χρήστης στο σύστημα πρέπει να εισάγει: 

• Τον Κωδικό χρήστη που του έχει δοθεί από τον διαχειριστή. 

• Το ΑΦΜ της επιχείρησής του.  

• Και το συνθηματικό που του έχει επίσης δοθεί από τον διαχειριστή. 
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Πίνακας Ελέγχου (Περιγραφή Βασικών Ενημερώσεων)  

Η πρώτη σελίδα παρουσιάζει την σύνοψη της τρέχουσας κατάστασης των εξερχομένων/εισερχομένων 

παραστατικών, των εκκρεμών μηνυμάτων που συνοδεύουν τα παραστατικά και την μέχρι τη στιγμή εκείνη 

ανάλωση της αξίας υπηρεσιών που έχει αγοράσει η επιχείρηση. 

 

 

 

 

  

Συνδεμένος χρήστης Αποσύνδεση 

Αλλαγή γλώσσας 
(Ελληνικά , Αγγλικά, 
Ρουμάνικα) 

Εκκρεμή παραστατικά 
(δεν έχουν γίνει ακόμα 
αποδεκτά) 

Κλικ για την εμφάνιση 
του παραστατικού που 
περιλαμβάνει το μήνυμα 

Σύνολο 
Εξερχόμενων 
παραστατικών  
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Εμφάνιση Εξερχομένου Παραστατικού   

 

 

 

 

  

Κατάσταση 
παραστατικού 

Εξασφάλιση της Ακεραιότητας 
με ειδική μοναδική σήμανση 
των δεδομένων κάθε 
παραστατικού μέσω 
αλγόριθμου κρυπτογράφησης 
(HASH) 

Μήνυμα Marketing του 
εκδότη για τον παραλήπτη 

Καταγραφή ενεργειών του 
εκδότη (αριστερά) και 
παραλήπτη (δεξιά) 

Κύριο σώμα 
παραστατικού  
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Ενημέρωση του Πελάτη/Παραλήπτη για Εισερχόμενο Παραστατικό 

Ο Παραλήπτης ενημερώνεται για εισερχόμενο Παραστατικό από τον προμηθευτή του, λαμβάνοντας το 

ακόλουθο email. 
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Εμφάνιση Εισερχομένου Παραστατικού (ως Παραλήπτης) 

   

 

 

Επισημάνσεις:  

• Με την Αποδοχή το παραστατικό αρχειοθετείται αυτόματα 

• Με την απόρριψη, ο εκδότης ενημερώνεται με email για τον λόγο απόρριψης και το παραστατικό 

μένει σε εκκρεμότητα έως την εξάλειψη της αιτίας απόρριψης, που μπορεί να επιτευχθεί με την 

ανταλλαγή μηνυμάτων ή όποιο τρόπο κρίνουν οι συναλλασσόμενοι. 

• Οι ενέργειες που γίνονται στο παραστατικό (απορρίψεις, μηνύματα, εκτύπωση, προβολή, ανάκτηση 

δεδομένων, ανάκτηση pdf κ.λπ.) συνοδεύουν το παραστατικό για όλη την διάρκεια της ζωή του (5 

χρόνια), παρέχοντας έτσι τεκμηριωμένα την αλυσίδα των γεγονότων που το αφορούν.  

Αν δεν υπάρχει ελάττωμα 
στο παραστατικό ο 
χρήστης αποδέχεται  

Αν υπάρχει ελάττωμα στο 
παραστατικό ο χρήστης  
γράφει την αιτία και 
απορρίπτει  

Το παραστατικό μπορεί 
να μπει ή να βγει από το 
αρχείο και κατά βούληση 

Μήνυμα Marketing του 
εκδότη 

Κατάσταση 
παραστατικού  
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Εμφάνιση Παραστατικού μετά από Απόρριψη (για τον Παραλήπτη) 

 

 

 

  

Ενημέρωση της 
κατάστασης του 
παραστατικού 

Πχ.: Το παραστατικό 
έχει απορριφθεί 
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Ενημέρωση του Εκδότη για το Μήνυμα Απόρριψης 

Για την απόρριψη του παραστατικού ο εκδότης ενημερώνεται με το ακόλουθο email: 
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Ο Εκδότης Βλέπει Απορριφθέν Παραστατικό & Διαβάζει το Μήνυμα 

Απόρριψης 

Ο Εκδότης βλέπει το παραστατικό που έχει απορριφθεί και διαβάζει το μήνυμα που του έχει γράψει ο 

παραλήπτης. 

 

 

 

 

 

  

Ο εκδότης επιβεβαιώνει 
ότι διάβασε το μήνυμα 
του παραλήπτη 

Προβολή των μηνυμάτων 
που ανταλλάσσουν ο 
εκδότης με τον 
παραλήπτη 



eINVOICE 
 

 Σελίδα 13 από 22 

Ο εκδότης γράφει μήνυμα στον παραλήπτη για το παραστατικό που έχει απορρίψει. 

 

 

 

 

 

Ο παραλήπτης ενημερώνεται με το ακόλουθο email για το μήνυμα του εκδότη: 
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Ο Παραλήπτης Βλέπει το Παραστατικό μέσω Email & Διαβάζει το Μήνυμα 

που Έγραψε ο Εκδότης  

 

 

 

 

 

 

  

Ο χρήστης επιβεβαιώνει 
ότι διάβασε το μήνυμα 
του εκδότη 
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Ο Παραλήπτης Συμφώνησε με το Μήνυμα που Έλαβε από τον Εκδότη & 

Αποδέχτηκε το Παραστατικό 

Ο παραλήπτης συμφωνεί με την υπόδειξη, μέσω του μηνύματος, του εκδότη ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ το παραστατικό, 

το οποίο αρχειοθετείται αυτόματα.  

O παραλήπτης εφόσον έχει αποδεχτεί το παραστατικό, μπορεί να το τυπώσει, να το αναπαράγει σε μορφή 

pdf και να κατεβάσει τα δεδομένα του σε μορφή XML, JSON & ASCIIii. 

 

 

 
 

 

  

 

  

Εκτύπωση  

Λήψη δεδομένων 
παραστατικού σε μορφή 
XML, JSON και ASCII  

Λήψη PDF  

Ενημέρωση της 
κατάστασης του 
παραστατικού 
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Επιπλέον Ενέργειες που Αφορούν την Διαχείριση του Παραστατικού 

Προώθηση του παραστατικού από τον παραλήπτη, μέσω email, σε μη εξουσιοδοτημένο χρήστη της 

υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης για ενημέρωση, έγκριση, σχολιασμό, κ.λπ..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο παραλήπτης προωθεί 
το παραστατικό μέσω 
email, σε μη 
εξουσιοδοτημένο  χρήστη 
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Ο μη εξουσιοδοτημένος χρήστης λαμβάνει το μήνυμα με email. 
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Ο μη εξουσιοδοτημένος Χρήστης βλέπει το παραστατικό απευθείας από το email, χωρίς χρήση κωδικών 

πρόσβασης και γράφει το δικό του σχόλιο, το οποίο προωθεί στον παραλήπτη.  

 

 

 

 

 

  

Σχόλιο για τον 
παραλήπτη που αφορά 
το συγκεκριμένο 
παραστατικό 
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Ο παραλήπτης ενημερώνεται με email για το περιεχόμενο του μηνύματος. 
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Ο παραλήπτης απευθείας από το email μπαίνει στο παραστατικό και στην ενότητα Προώθηση, όπου 

εμφανίζονται όλα τα σχετικά μηνύματα. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Μηνύματα  

Μηνύματα Προωθημένων 
Παραστατικών 
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Σημειώσεις ανά παραστατικό. Οι σημειώσεις είναι του εκδότη είναι ορατές μόνο από τους 

εξουσιοδοτημένους χρήστες του εκδότη και αντίστοιχα οι σημειώσεις του παραλήπτη είναι ορατές μόνο 

από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες του παραλήπτη.   

 

 

 

  

Σημειώσεις  
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Καταγραφή των Ενεργειών που Τεκμηριώνουν την Αλληλουχία των 

Γεγονότων στο Παραστατικό 

Σε κάθε εξερχόμενο παραστατικό καταγράφονται όλες οι ενέργειες (αποστολή email, ανάγνωση, απόρριψη, 

μήνυμα, αποδοχή, κ.λπ.) που έχουν γίνει από τον εκδότη (αριστερή πλευρά) και τον παραλήπτη (δεξιά 

πλευρά).   

 

 

 

 

Καταγραφή ενεργειών του 
εκδότη (αριστερά) και 
παραλήπτη (δεξιά) 
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