
Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας CLOUD ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ 

 

Σελίδα 1 

H πλατφόρμα CLOUD Ενδοομιλικών είναι μια εφαρμογή cloud με προσβασιμότητα από όλες τις συσκευές και τα 
κινητά τηλέφωνα. Χωρίς περιορισμούς στο πλήθος των εταιρειών δίνει την δυνατότητα δημιουργίας του αρχείου 
υποβολής ενδοομιλικών συναλλαγών στο taxis. 

Συνοπτικά έχει : 

1. την δυνατότητα από προηγούμενο αρχείο υποβολής στο taxis να καταχωρηθούν με την επιλογή του αρχείου 
με ένα κλικ ( import ) τα στοιχεία και οι συναλλαγές των εταιρειών σας.  

2. την δυνατότητα μαζικής επιλογής για αντιγραφή των εταιρειών σας σε νέα χρήση ώστε να προβείτε σε τυχόν 
αλλαγές στη νέα χρήση ελαχιστοποιώντας χρόνο σε λάθη ελέγχους ή παραλήψεις. 

3. την δυνατότητα εκτύπωσης του κατά νόμο παραρτήματος για τον συνοπτικό πίνακα πληροφοριών από τις 
συναλλαγές της εταιρείας που επεξεργάζεστε σε excel αρχείο σύμφωνα με την νομοθεσία και χωρίς την 
απαίτηση να υπάρχει εγκατεστημένο office στον υπολογιστή σας. 

4. την δυνατότητα δημιουργίας του xml υποβολής σύμφωνα με την νομοθεσία. 
5. την δυνατότητα πρόσβασης από κάθε συσκευή που έχει Internet με κρυπτογραφημένη αποθήκευση στο 

Microsoft Azure για ασφάλεια των δεδομένων σας. 
6. Φιλικό περιβάλλον με τεχνική υποστήριξη και απομακρυσμένη σύνδεση στον υπολογιστή σας (εάν χρειαστεί) 

από τα γραφεία της KARPODINIS SOFTWARE AE στο τηλέφωνο 2104611037  
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Σελίδα 2 

Για την έναρξη της εφαρμογής θα πρέπει από οποιοδήποτε browser να πληκτρολογήσουμε τον παρακάτω ασφαλή 
σύνδεσμο : https://www.taxis.com.gr/loginend  

Εισάγοντας το username και password που έχετε λάβει στην ενεργοποίηση της συνδρομή σας επιλέγοντας το (Χ) τσεκ 
στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και το κουμπί με το λεκτικό [Είσοδος] 

Με την επιτυχή είσοδο στην εφαρμογή θα εμφανιστή η λίστα των εταιρειών που διαχειριζόμαστε. Έχουμε την 
δυνατότητα από τα κουμπιά στο πάνω μέρος της φόρμας να επιλέξουμε : 

 το πράσινο κουμπί για την δημιουργία μιας νέας εταιρείας  

 Μαζική αντιγραφή των επιλεγμένων εταιρειών ώστε να αντιγραφούν αυτόματα σε νέα χρήση 

 Εισαγωγή εταιρείας από το xml υποβολής στο taxis. 

 Μαζική διαγραφή των επιλεγμένων ( από αριστερά της λίστας ) των εταιρειών που διαχειριζόμαστε. 

 

Επιλέγουμε την εταιρεία που θα εργαστούμε εφόσον με το ποντίκι μας επιλέξουμε το πράσινο check αριστερά της 
λίστας εταιρειών και θα μεταβούμε στην εταιρεία επιλογής μας. 

Παρατηρήστε πως αριστερά υπάρχει το μενού με τις διαθέσιμες λειτουργίες ενώ δεξιά καταχωρούμε τα στοιχεία των 
συναλλαγών από τις εταιρείες μας. Υπάρχουν δύο καρτέλες που ενημερώνουμε ενώ στο τέλος της καταχώρησης 
επιλέγουμε το κουμπί με το λεκτικό [Αποθήκευση] 
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Σελίδα 3 

Με την αποθήκευση των στοιχείων μπορούμε να επιλέξουμε από αριστερά του μενού την δημιουργία παραρτήματος 
σε Excel και θα δημιουργηθεί σε excel το παράρτημα του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών για αρχειοθέτηση από την 
εταιρεία με ονομασία αρχείου το ΑΦΜ_ΕΤΟΣ.xls   

 

Με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να επιλέξουμε αριστερά του μενού την επιλογή με το λεκτικό Δημιουργία xml αρχείου 
ώστε να κατέβει στις λήψεις του υπολογιστή σας το αρχείο υποβολής με ονομασία το ΑΦΜ_ΕΤΟΣ.xml 

 

 

Με την πλατφόρμα CLOUD ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ έχουμε σε ένα απλό ασφαλή και εύχρηστο περιβάλλον την 
λειτουργικότητα δημιουργίας των ενδοομιλικών αρχείων που θα υποβάλουμε στο taxis. Χωρίς εγκαταστάσεις 
μπορούμε να λειτουργούμε την πλατφόρμα από desktop, laptop, tablet ή Smartphone με απλότητα και ευκολία στη 
χρήση ενημερωμένο και σύννομο με τις αλλαγές που γίνονται. 


