Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση
παραστατικών

Γενική περιγραφή
Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιµη καθ’ όλη τη διάρκεια που η εφαρµογή θα
καλύπτεται από Σύµβαση Βασικής Υποστήριξης – Συντήρησης και θα αναστέλλεται
χωρίς περεταίρω ενηµέρωση, κατά τη διάρκεια που η εφαρµογή θα βρίσκεται εκτός
σύµβασης.
Η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση παραστατικών υλοποιεί µε τη σειρά τα παρακάτω
βήµατα :
- ∆ηµιουργεί το παραστατικό σε µορφή pdf
- Αποθηκεύει το pdf του παραστατικού σε προκαθορισµένο φάκελο
- Συσχετίζει το αποθηκευµένο σε µορφή pdf παραστατικό µε τη αντίστοιχη
συναλλαγή
Οι παραπάνω λειτουργίες πραγµατοποιούνται τόσο από εκτύπωση παραστατικών
µέσω του φορολογικού µηχανισµού Altec Tax Manager όσο και από εκτύπωση
παραστατικών απ’ ευθείας σε φυσικό εκτυπωτή.
Η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση µπορεί να ενεργοποιηθεί για οποιαδήποτε συναλλαγή ή
άρθρο λογιστικής που παράγει εκτύπωση σχεδιασµένης φόρµας.
Αφού ολοκληρωθεί η
παραµετροποίηση, όπως
περιγράφεται αναλυτικά
στις επόµενες σελίδες,
κάθε εκτύπωση
παραστατικού µε την
κατάλληλη
παραµετροποίηση, είτε
προορίζεται προς τον
φορολογικό µηχανισµό
Tax Manager είτε προς
φυσικό εκτυπωτή,
αποθηκεύεται
ηλεκτρονικά και
συσχετίζεται µε τη
συναλλαγή
(συσχετιζόµενα έγγραφα).
Σηµ. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης µέσω Altec Tax Manager είναι
διαθέσιµη από την έκδοση 3.06 του λογισµικού οδηγού (driver) του Tax Manager.

Παραμετροποίηση
Το στήσιµο της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης παραστατικών είναι απλό και
υλοποιείται στο σηµείο σχεδιασµού των φορµών.
Στο µενού σχεδιασµού φορµών παραστατικών έχει
προστεθεί η επιλογή “Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση”.

Επιλέγοντάς την, ο χρήστης
ενηµερώνεται µε κατάλληλο
µήνυµα για το ότι η δυνατότητα
αυτή θα είναι διαθέσιµη µόνο κατά
τη διάρκεια που η εφαρµογή θα
καλύπτεται από Σύµβαση Βασικής
Υποστήριξης – Συντήρησης.
Στη συνέχεια ορίζεται ο κατάλογος
αποθήκευσης των ηλεκτρονικών
παραστατικών.
Όπως θα δούµε παρακάτω, ο
κατάλογος αυτός είναι βοηθητικός
και χρησιµοποιείται απλώς ως
προτεινόµενος κατά τον ορισµό
καταλόγου στις φόρµες παραστατικών.
Σε κάθε φόρµα (γραφική ή draft),
που θέλουµε να αρχειοθετείται
ηλεκτρονικά, ορίζεται ο κατάλογος
ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης.

Αφού ολοκληρωθεί ο ορισµός αυτός, κάθε φορά
που τυπώνεται η συγκεκριµένη φόρµα, ένα
ηλεκτρονικό της αντίγραφο θα δηµιουργείται, θα
αποθηκεύεται στον φάκελο αυτό και θα
προστίθεται στα συσχετιζόµενα έγγραφα της
συγκεκριµένης συναλλαγής.

