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Ενεργοποίηση Ethernet 
 

Εφόσον έχουμε συνδέσει την ταμειακή μηχανή στο δίκτυο, από το μενού «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ»,  

 

«ETHERNET», 

 

επιλέγουμε «ACT. ETHERNET (NAI)» 

 

Για την επιβεβαίωση της σωστής σύνδεσης, μπορούμε να επιλέξουμε «PRINT SETTINGS» και να 

ελέγξουμε την διεύθυνση IP που έχει λάβει, ότι ταιριάζει με το εύρος του δικτύου. 
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Προγραμματισμός ΑΦΜ 
 

Από το μενού «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ», 

 

 «ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ»,  

 

επιλέγουμε «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΦΜ»  

 

και εισάγουμε το ΑΦΜ του κατόχου – χρήστη. 
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Προγραμματισμός Στοιχείων Εκδότη 
 

Από το μενού «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ», «ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ», επιλέγουμε «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ»  

 

και εισάγουμε τα στοιχεία.  

Πρόταση μας είναι να γίνει εισαγωγή των στοιχείων όπως αναγράφονται στην σφραγίδα του κατόχου – 

χρήστη. 

 

Ενεργοποίηση E-CR Invoicing 
 

Από το μενού «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ», «ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ», επιλέγουμε «ECR INVOICING»  

 

και έπειτα «ΕΝΕΡΓΟ (ΝΑΙ)». 

 

 

Σε αυτό το σημείο, έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός της ταμειακής και θα πρέπει να επικοινωνήσετε 

με το Τμήμα Πωλήσεων της εταιρείας μας για την ενεργοποίηση της, ενώ θα τυπώσει «ΚΩΔΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 2004. Επιτυχής δημιουργία τερματικού. Παρακαλώ επικοινωνήστε με την υποστήριξη 

για ενεργοποίηση» 
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Μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού της ταμειακής από το Τμήμα Πωλήσεων της 

εταιρείας μας, θα πρέπει να γίνει είσοδος με τα στοιχεία που σας έχει δώσει το Τμήμα Πωλήσεων, στο 

http://rbsnet.gr/ , από την επιλογή «Προφίλ» 

 

 

 να γίνει εισαγωγή των username και password του MyData του κατόχου χρήστη και έπειτα να γίνει 

αποθήκευση αυτών. 

 

 

Στην ταμειακή πλέον, επιλέγοντας ξανά «ΕΝΕΡΓΟ (ΝΑΙ)» στην επιλογή «ECR INVOICING» μας εμφανίζει 

τις παρακάτω επιλογές: 

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ → Επιλέγοντας «ΝΑΙ», κατά την έκδοση τιμολογίου, θα γίνεται η 

εκτύπωση του και σε εξωτερικό, συνδεδεμένο εκτυπωτή. 

 

 

http://rbsnet.gr/
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• ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ → Επιλέγοντας «ΝΑΙ», κατά την έκδοση τιμολογίου, η ταμειακή θα 

εμφανίζει τις παρακάτω επιλογές : 

 

o «ΕΚΤΥΠΩΤΗ»  → Το τιμολόγιο θα αποστέλλεται μόνο στον εκτυπωτή. 

o «EMAIL» → Το τιμολόγιο θα αποστέλλεται μόνο στο e-mail του πελάτη. 

o «ΕΚΤΥΠΩΤΗ & EMAIL» → Το τιμολόγιο θα αποστέλλεται στον εκτυπωτή και στο e-mail 

του πελάτη. 

 

• ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ → Επιλέγοντας «ΝΑΙ», μετά την έκδοση τιμολογίου, θα γίνεται 

αυτόματη έκδοση αντιγράφου του τιμολογίου. Επιλέγοντας «ΟΧΙ», η έκδοση των αντιγράφων 

μπορεί να γίνει κατά την διαδικασία της έκδοσης του Ζ. 

 

 

• ΠΟΣΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ → Επιλέγοντας «ΚΑΘΑΡΟ», το ποσό που θα εισάγουμε κατά την έκδοση 

τιμολογίου θεωρείτε ότι ΔΕΝ περιέχει ΦΠΑ και θα προστίθεται με την ολοκλήρωση της 

έκδοσης του τιμολογίου. Επιλέγοντας «ΜΕ ΦΠΑ», το ποσό που θα εισάγουμε κατά την έκδοση 

του τιμολογίου θα συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ και η ανάλυση του ΦΠΑ στο τέλος του τιμολογίου 

θα γίνεται με αποφορολόγηση του τελικού ποσού.  

 

Πρόταση της εταιρείας μας είναι να γίνεται η χρήση ποσών χωρίς το ΦΠΑ μέσω της χρήσης της 

επιλογής «ΚΑΘΑΡΟ»  
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Παραμετροποίηση Σειρών Τιμολογίων 
 

Από το μενού «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ», «ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ», επιλέγουμε «ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ» και 
έπειτα «ΣΕΙΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ» ώστε να ορίσουμε τις σειρές που θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση 
τιμολογίων.  

 

• ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ : Εισάγουμε την σειρά για την έκδοση τιμολογίων προϊόντων πχ 

ΤΙΜΠΡ 

• ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ : Εισάγουμε την σειρά για την έκδοση τιμολογίων 

εμπορευμάτων πχ ΤΙΜΕΜΠ 

• ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Εισάγουμε την σειρά για την έκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών 

πχ ΤΙΜΥΠΗΡ 

 

 

Παραμετροποίηση Τύπου πώλησης 
 

Από το μενού «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ», «ΤΜΗΜΑΤΩΝ», επιλέγουμε το τμήμα το οποίο θέλουμε να 

παραμετροποιήσουμε και έπειτα επιλέγουμε «ΤΥΠΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ». 

 

Ανάλογα με τον τύπο του τμήματος ορίζουμε «ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ», «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ή «ΠΡΟΙΟΝΤΑ» ώστε να 

αντιστοιχεί στο είδος τιμολογίου που θέλουμε.  

 

  



 

8 
 

Προγραμματισμός Πλήκτρου Τιμολογίων 
 

Από το μενού «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ», «ΠΛΗΚΤΡΩΝ», επιλέγουμε το πλήκτρο που θέλουμε να 

χρησιμοποιήσουμε για την έκδοση τιμολογίων  και το προγραμματίζουμε με τον κωδικό «50» 

 

 

Παραμετροποίηση Αυτόματης Άντλησης ΑΦΜ 
 

Από το μενού «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ», «ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ», επιλέγουμε «ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΔΟΤΗ»  

 

και έπειτα «ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΦΜ : (ΝΑΙ)». 

 

 Εισάγουμε το όνομα και τον κωδικό που έχουν παραχθεί από την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ  

(https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/mitroo/anazitisi-basikon-stoiheion-mitrooy-

epiheiriseon) . 

 

 

https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/mitroo/anazitisi-basikon-stoiheion-mitrooy-epiheiriseon
https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/mitroo/anazitisi-basikon-stoiheion-mitrooy-epiheiriseon

