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A. Προαπαιτήςεισ-Εγκατάςταςη/Εκτζλεςη Setup 

Εγκατάςταςη/Εκτζλεςη SetUp 
1. Αποςυμπιζςτε το πακζτο eSignex-A (κα είναι ςε μορφι .zip) ςε κάποιο φάκελο και εκτελζςτε το αρχείο 

«Synthex_eSignex_Setup.exe». Ζπειτα, ακολουκιςτε τθσ οδθγίεσ που κα εμφανιςτοφν ςτθν οκόνθ,  ϊςτε να 
εγκαταςτακεί το λογιςμικό eSignex-A ςτον υπολογιςτι ςασ.  

2. Αν εγκαταςτιςατε τθν εφαρμογι για πρϊτθ φορά ςτον ςυγκεκριμζνο υπολογιςτι, κατά τθν πρϊτθ εκκίνθςθ 
τθσ, κα ςασ ηθτθκεί να γίνει θ εγκατάςταςθ του πρϊτου εικονικοφ εκτυπωτι Synthex Universal Printer 
(SYNUP1) αυτόματα.  Πατιςτε «Ναι» ςτθ ςυγκεκριμζνθ επιλογι.  

3. Ζπειτα, κα ςασ ηθτθκεί να επιλζξτε τθ γλϊςςα του γραφικοφ περιβάλλοντοσ του eSignex-A. Θ επιλογι 
γλϊςςασ, από προεπιλογι, εμφανίηεται ςε κάκε εκκίνθςθ τθσ εφαρμογισ. Αν επικυμείτε να μθν ερωτθκείτε 
ξανά, απενεργοποιείςτε τθν επιλογι «Show this dialog at startup». 

 

 

 

Προαπαιτήςεισ : 
1. Λειτουργικό Windows 
2. Java 1.7 και άνω 
3. Για τθν εκτζλεςθ το setup ο χριςτθσ κα πρζπει να ζχει δικαιϊματα administrator 

 



Β. Ενεργοποίηςη υςκευήσ ΕΑΦΔ 

Από «ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ανιχνεφουμε ι προςκζτουμε τθν ςυςκευι προσ χριςθ. 

1. Με τθν επιλογι τθσ ςυςκευισ ΕΑΦΔ  

1. κα ηθτθκεί ο Κωδικόσ Ενεργοποίηςησ  λογιςμικοφ για τθν ςυγκεκριμζνθ ςυςκευι (Παραλαμβάνεται από τθν 
υνκεξ) 

2. το Πεδίο Κωδικόσ Κλειδί Κρυπτογράφθςθσ, καταχωροφμε το AES Key (Παραλαμβάνει ο κάτοχοσ τθσ 
ςυςκευισ από το ΣΑΧΙ) 

3. Ορίηουμε τθν Βαςική & Back Up διαδρομή αποθήκευςησ αρχείων (_a.txt, _b.txt, _e.txt, _c.txt, _d.txt, _s.txt) 

4. τθν Τποκαρτζλα «Απαιτοφμενα Άλλα» Καταχωρείτε το ΑΦΜ του Εκδότη/Κατόχου τθσ ΕΑΦΔ 

5. τθν Καρτζλα «φςτημα» καταχωροφμε το URL του server & Ενεργοποιοφμε την Αποςτολή δεδομζνων ςτον 
server τησ ΑΑΔΕ. 

 



Γ. Ρυθμίςεισ Προφιλ/Profil 

1. Επιλογι τρόπου λιψθσ παραςτατικϊν προσ 
ςιμανςθ 

2. Ρυκμίςεισ ςιμανςθσ 

1. Ρυκμίςεισ εκτφπωςθσ ςιμανςθσ και 
εκτφπωςθσ QR Code (επόμενη ςελίδα) 

3. Ρυκμίςεισ εκτφπωςθσ ςτον φυςικό εκτυπωτι 

4. Επιλογι φυςικοφ εκτυπωτι  
 



Γ (α).  
Ρυθμίςεισ Ηλεκτρονικήσ 
Τπογραφήσ ανά Προφίλ 

 

1. Επιλζγουμε τθ υςκευι ςιμανςθσ από το 
ςυγκεκριμζνο Προφίλ. 

2. Ορίηουμε πωσ κα εκτυπϊνεται θ ςιμανςθ 
ςτο Παραςτατικό ( Θζςθ, Γραμμζσ, Font) 

3. «Προδιαγραφζασ Αρχείων» - Εάν 
χρειάηονται προςαρμογζσ για τθν 
αναγνϊριςθ του “eLine” από το eSignex-A 

4. Ορίηουμε τθν Θζςη και το Μζγεθοσ του QR 
Code ςτθν εκτφπωςθ του Παραςτατικοφ 
(φμφωνα με την Α.1024 6-2-2020)   

 

 

 

 

Με την ολοκλήρωςη τησ εγκατάςταςησ / 
παραμετροποίηςη αποθηκεφουμε όλεσ τισ 
ρυθμίςεισ και επανεκκίνηςη ςτο λογιςμικό 

eSignex-A. 

 



Σο λογιςμικό eSignex-A είναι αναβακμιςμζνο ςυμφϊνα με τισ τελευταίεσ απαιτιςεισ 
του νόμου (Α. 1024 6-2-2020) και είναι ςε αναμονι ςιμανςθσ παραςτατικϊν. 

Απαιτήςεισ Α. 1024 6-2-2020: 

1. Εκτφπωςθ QR Code 

2. Αποςτολι προςωρινϊν αρχείων _s.tmp, εντόσ τθσ θμζρασ (πριν τθν ζκδοςθ του Η) 
ςε χρόνο που κα ορίςει ο server τθσ ΑΑΔΕ. 

  


