
Οδηγίες εγκατάστασης και ενεργοποίησης 
της εφαρμογής 
• i-spirit «ηλεκτρονικής τιμολόγησης» & ενημέρωσης #myData



Μόλις ολοκληρώσετε την παραγγελία θα 
λάβετε 2 email

Το email με αυτό το θέμα 
ενημερώνει:

1.Για τα στοιχεία της παραγγελίας σας

2.Για τα ποσό και τον τρόπο πληρωμής 



Πιέστε τον σύνδεσμο για να 
εγκαταστήσετε την εφαρμογή 



Επιλέξτε τον φάκελο που θα αποθηκευτεί 
το αρχείο εγκατάστασης.

Η συνήθης ονομασία του 
αρχείου είναι i-spirit setup

Επιλέξτε αποθήκευση ή save



Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, επιλέξτε το 
αρχείο για «εκτέλεση»



Επιλέξτε more info ή περισσότερα  ή 
κάποια αντίστοιχη επιλογή

Το μήνυμα 
μπορεί να 

αλλάζει ανάλογα 
με το 

λειτουργικό (win 
8, 10 κ.α)

Συμβουλή !
Σε περίπτωση 

που εμφανιστεί 
το μήνυμα 

προστασίας των 
windows. 



Επιλέξτε να τρέξει η εγκατάσταση (run 
anyway ή εγκατάσταση κ.α)



Θα εμφανιστεί ο οδηγός εγκατάστασης.
Επιλέξτε επόμενο.



Θα εμφανιστεί η άδεια 
χρήσης. Επιλέξτε Αποδοχή

Συμβουλή !
Η άδεια χρήσης σας 

προστατεύει. Αναφέρει ότι δεν 
γίνονται από εμάς παράνομες 
ενέργειες, ότι έχετε πρόσβαση 
μόνο εσείς στα αρχεία σας για 

πάντα, ότι είναι δωρεάν οι  
υπηρεσίες υποστήριξης και 

αναβάθμισης της εφαρμογής 
και ότι δεν επιτρέπεται η 

παράνομη χρήση και 
αντιγραφή της.

Μπορείτε να ζητήσετε ανά 
πάσα στιγμή την άδεια χρήσης, 

στέλνοντας μας email στο 
support@i-spirit.gr



Θα εμφανιστεί ο φάκελος εγκατάστασης.
Επιλέξτε επόμενο.

Συμβουλή !
Αν δεν συντρέχει λόγος 

σας προτείνουμε να 
αφήσετε τον 

προτεινόμενο φάκελο για 
την εγκατάσταση της 

εφαρμογής.



Η εγκατάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
Αν θέλετε να αλλάξετε κάτι στις 

ρυθμίσεις επιλέξτε πίσω. Αν θέλετε να 
ολοκληρωθεί επιλέξτε «εγκατάσταση»



Αντιγράψτε το κλειδί

Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση 
ανατρέξτε στο 2ο email που 

περιλαμβάνει το κλειδί χρήσης.

Εισάγετε το κλειδί στην 
εφαρμογή

Συμβουλή !
Με την εισαγωγή 

κλειδιού η εφαρμογή 
σας είναι έτοιμη για 

χρήση. Όλα τα 
δοκιμαστικά δεδομένα 
που έχετε εισάγει θα 

διαγραφούν.



Αυτόματα θα ξεκινήσει  ο οδηγός εγκατάστασης. 
Επιλέξτε επόμενο



Αυτόματα θα ξεκινήσει  ο οδηγός εγκατάστασης. 
Επιλέξτε επόμενο

Συμβουλή !
Οι οδηγίες 

αφορούν σε 
χρήστες που 

ενεργοποιούν την 
εφαρμογή 1η φορά

Σας προτείνουμε την αυτόματη 
συμπλήρωση στοιχείων  

Περιγράψτε κατανοητά την 
δραστηριότητα σας

Προσθέστε πληροφορίες που 
θέλετε να εμφανίζονται στα 

παραστατικά σας (τηλέφωνο, email 
kok)Συμβουλή !

Tα πεδία όνομα 
και επώνυμο δεν 

εμφανίζονται 
στα 

παραστατικά.



Κάντε προεπισκόπηση της επικεφαλίδας των 
παραστατικών σας

Συμβουλή !
Υποχρεωτικά 

πρέπει να 
συμπληρωθούν 
μόνο τα πεδία 

με το μπλε 
φόντο.

Επιλέξτε από 
αρχείο για να 

εισάγετε το logo 
σας και την 

υπογραφή σας.

Επιλέξτε την φόρμα 
παραστατικών, γραμματοσειρά 

και την θέση λογότυπου.

Συμβουλή !
Μπορείτε να 

κάνετε αλλαγές 
όποτε επιθυμείτε 
στην μορφή και 

την γλώσσα 
εκτύπωσης των  
παραστατικών . 



Στο email που θα λάβετε επιλέξτε «πατήστε εδώ»

Επιλέξτε αποστολή επιβεβαίωσης.

Επιβεβαιώστε το email που 
έχετε δηλώσει αρχικά  ή 

άλλο.

Θα λάβετε θετική απάντηση



Τα ποσοστά υπάρχει η επιλογή να 
αλλάξουν κατά την έκδοση του 

παραστατικού εφόσον απαιτείται.

Συμβουλή !
Μπορείτε να 

κάνετε σε αυτά 
τα πεδία  

αλλαγές ανά 
πάσα στιγμή.

Εισάγετε τα ποσοστά Φ.Π.Α και 
παρακρατούμενων φόρων.

Συμβουλή !
Η ηλεκτρονική 
τιμολόγηση i-

spirit 
εναρμονίζεται 

με την 
πλατφόρμα 

myData.



Δημιουργήστε προ συμπληρωμένες 
παρατηρήσεις στα παραστατικά με το 

σύμβολο +

Συμβουλή !
Ευχηθείτε «Καλές 

Γιορτές», και 
ενημερώστε με 

χρήσιμες πληροφορίες 
σχετικά με προσφορές 

και προιοντα κ.α.

Εισάγετε  τους λογαριασμούς 
IBAN που δέχεστε πληρωμές και 

άλλες πληροφορίες.



Συμβουλή !
Οι πόροι 

επιχείρησης 
εμφανίζονται 

στα ημερολόγια.

Προσθέστε τους πόρους της 
επιχείρησής σας.

Συμβουλή !
Οι πόροι 

επιχείρησης 
περιλαμβάνονται 
στις εκτυπώσεις. 

Συμβουλή !
Οι πόροι 

επιχείρησης 
υποστηρίζουν τα 

πρόσθετα 
βιβλία 

ηλεκτρονικά .

Σύρετε στο Αρχικό κεφάλαιο τον κάθε πόρο. 
Παράδειγμα:  αν το Αρχικό Κεφάλαιο  είναι 
ξενοδοχείο οι πόροι είναι τα δωμάτια κ.ο.κ



Δηλώστε τον αριθμό που θα  εκτυπωθεί στο πρώτο παραστατικό.
Αν βάλετε το 100 θα εκτυπωθεί το 100
Αν το αφήσετε κενό θα εκτυπωθεί το 1

Συμβουλή !
Η ενέργεια των 

αριθμήσεων 
πρέπει να γίνει 

προσεκτικά.

Επιλέξτε αν κάνετε χρήση φορολογικού μηχανισμού.

Συμβουλή !
Δεν απαιτείται 
ενέργεια από 

τον χρήστη για 
τους κωδικούς 
Γ.Γ.Π.Σ αφορά 
στο myData.

Επιλέξτε οκ. 
Σχεδόν 

τελειώσατε.



Συμβουλή !
Αν ξεχάσετε τον κωδικό σας 

είναι χρονοβόρα η διαδικασία 
μηδενισμού του.
Σας προτείνουμε

• Εισάγεται τον κωδικό έχοντας 
ενεργοποιήσει την εμφάνιση 

του 
• Επιβεβαιώστε αν έχετε 

Ελληνικά ή Αγγλικά 
• Σημειώστε τον κωδικό σας 

σε ασφαλές σημείο.

Ορίστε τον κωδικό εισόδου 
στην εφαρμογή για 1η φορά.



Κάντε είσοδο στην εφαρμογή από το εικονίδιο στην 
επιφάνεια εργασίας αφού εισάγετε τον κωδικό σας.
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Συγχαρητήρια μόλις ολοκληρώσατε  τις βασικές ρυθμίσεις της 
εφαρμογής. Μπορείτε: 

• να ανατρέξετε στην υποστήριξη που βρίσκεται στην σελίδα
www.i-spirit.gr

• Να μας στείλετε email στο support@i-spirit.gr
• Να μας καλέσετε στο 2103009907 Δευτέρα –Παρασκευή από 

τις 9:00 έως τις 18:00

http://www.i-spirit.gr/
mailto:support@i-spirit.gr

