
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

• ΠΩΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΥΣΗΣ ΦΗΜ 

Σε γενικές γραμμές, για να κάνετε παύση θα πρέπει να κάνετε ανάγνωση τα 3 Τελευταία Ζ Και να γίνει 
καταγραφεί στο Βιβλίο Συντήρησης & Επισκευών. Όλα τα αρχεία τα οποία έχουν εκδοθεί από την έναρξη του 
ΦΗΜ θα πρέπει να καταγράφουν σε CD και να ενημερωθεί ο χρήστης ότι θα πρέπει να τα διαφυλάσσει μαζί με 
το ΦΗΜ & Βιβλίο Συντήρησης και Επισκευών για όσο χρόνο απαιτεί ο Νόμος.  

Τα Μοντέλα ΕΑΦΔΣΣ: Synthex 700/700E/800FXM και Ταμειακές: Synthex 550 ACR/ 450 EJR δεν έχουν την 
δυνατότητα έκδοσης Ζ μετά τις 31/12/2020. Τα μοντέλα αυτά θα πρέπει να έρχονται στην έδρα μας έτσι ώστε να 
εκδίδεται Τεχνική Αναφορά. 

• ΠΟΙΟΝ DRIVER ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΦΗΜ 

Πλέον με τον εικονικό εκτυπωτή SUP που δημιουργείτε αυτόματα κατά την εγκατάσταση του Driver eSignex 
καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις. 

Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα ενημερώστε μας με email: service@synthex.com ή καλέστε μας στο 210 25 17 
882 εσωτ: 3, έτσι ώστε να σας καθοδηγήσουμε για στην επίλυση του προβλήματος. 

• Ο DRIVER ΦΗΜ ΔΕΝ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ο κωδικός ενεργοποίησης θα πρέπει να αποθηκεύετε στο «Διαχειριστής» και στην συνέχεια να αποθηκεύονται 
όλες οι ρυθμίσει στην πρώτη βασική οθόνη του eSignex. 

• Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΙΝΑΙ HP 1010,1020, 1030... 

Τότε στις ρυθμίσεις του Φυσικού εκτυπωτή για προχωρημένους , επιλέγουμε: εκτύπωση απευθείας στον 
εκτυπωτή. 

• Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΧΕΙ SYNTHEX  ΦΗΜ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΛΛΟ ΦΗΜ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ?  

ΌΧΙ !!! Εάν ο φορολογικός μηχανισμός είναι o Synthex 7020 EZ ή Synthex 7013 EZ ή Synthex 7010. Ένα 
από τα πλεονεκτήματα των Φορολογικών Μηχανισμών της Synthex είναι ότι μπορούν να δουλέψουν με κάθε 
εφαρμογή και σε/με κάθε λειτουργικό περιβάλλον, ή με driver Τύπου Α ή με driver Τύπου Β. Πρέπει βέβαια 
να γίνει η κατάλληλη εγκατάσταση και να ενημερωθεί το Βιβλίο Συντήρησης και Επισκευών από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό ... Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον τεχνικό συνεργάτη που 
σας υποστηρίζει ή καλέστε μας στο 2102517882. 

 

• ΠΩΣ ΚΑΝΩ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Ο ΦΗΜ 

Δοκιμαστικές εκτυπώσεις μπορούν να δοθούν θέτοντας το Driver eSignex-A σε θέση Εκπαίδευσης. 

Έτσι Μπορείτε Να Στείλετε ΄Όσες Εκτυπώσεις Χρειάζεστε Για Να Ρυθμίστε Τη Φόρμα ή Το Ύψος Της Σήμανσης.  

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα test _a.txt τα οποία δημιουργούνται σε αυτή την περίπτωση στην 
διαδρομή αποθήκευσης των αρχείων  (συνήθως στο C:\Synthex\ESD_OUT\A_Test_Folder ) από τον 
προδιαγραφέα για να επιβεβαιώσετε ή/και να προσαρμόσετε το eLine.  
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•  Ο ΦΗΜ ΔΕΝ ΕΚΤΥΠΩΝΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 

Για πολλούς λόγους υπάρχει περίπτωση να μην ολοκληρώνετε η διαδικασία της σήμανσης. Όταν αυτό 
συμβαίνει, το driver εμφανίζει στην οθόνη του χρήστη μήνυμα περιγράφοντας συγκεκριμένα τον λόγο για τον 
οποίο δεν μπορεί να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Για περεταίρω πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε print screen του μηνύματος στο email: 
service@synthex.com και ένας από τους συνεργάτες μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για την επίλυση του 
θέματος. 

• ΠΩΣ ΠAIΡΝΩ ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τώρα μπορείτε να παραλαμβάνετε άμεσα, 24/7, κωδικούς ενεργοποίησης για σειριακή σύνδεση. 

Διαδικασία: 

1. Εγγραφή στο site 

2. Είσοδο στο www.synthex.gr (απαιτείτε το Username & Password που είχατε καταχωρήσει κατά την εγγραφή σας) 

3. Επιλέγετε το eΥποστήριξη/Κωδικός Ενεργοποίησης (Activation Key) 

4. Στην φόρμα καταχωρείτε τα δεδομένα των ζητούμενων πεδίων 

5. Επιλέγοντας "ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ" θα παραλάβετε άμεσα τον κωδικό στο email σας. 

 

Για ethernet(IP) επικοινωνία θα πρέπει να αποστείλετε τα ακόλουθα στο email: service@synthex.com 

1. Σειριακό αριθμό του ΦΗΜ που θέλετε να ενεργοποιήσετε (FFG********, FFY********, ΕΚΥ********) 

2. Version του Driver Τυπου Α με το Οποίο θα Ενεργοποιήσετε τον Μηχανισμό (v.7.4.x.x and up) 

3. Θα παραλάβετε απαντητικό email με τον κωδικό ενεργοποίησης. 

Σε κάθε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα καλέστε στο 2102517882 Eσωτ:3 

 

 

 

 

 


