
 

Η λειτουργία της πλατφόρμας ψηφιακό ωράριο πραγματοποιείται μέσα από οποιοδήποτε browser του 
υπολογιστή σας εισάγοντας την διεύθυνση 

https://www.taxis.com.gr/loginpa 

Η παραπάνω διεύθυνση θα μας φορτώσει την κεντρική φόρμα login page όπου πρέπει να εισάγουμε 
username, password, αποδοχή στο GDPR και επιλογή του κουμπιού είσοδος. 

 

Συνήθως ορίζουμε κατά την έναρξη της συνδρομής σας ως username και password το ΑΦΜ του συνδρομητή  
ωστόσο μπορείτε εφόσον μπείτε στην εφαρμογή να το τροποποιήσετε από την επιλογή ( στο menu ) Εταιρικά 
στοιχεία -> Η εταιρική μου σφραγίδα ->το κουμπί Τα στοιχεία της συνδρομής μου. 

 

 

Στοιχεία συνδρομητή 

Στην παραπάνω επιλογή εμφανίζεται η φόρμα του συνδρομητή με τα φορολογικά του στοιχεία ( όπως 
Επωνυμία, ΑΦΜ, Λογότυπο ) ενώ από το κουμπί με το λεκτικό τα στοιχεία της συνδρομής μου μπορούμε να 
προβούμε σε αλλαγές κωδικών εισόδου στην πλατφόρμα. 

 

 

Στοιχεία πελάτη 

Από το μενού επιλέγοντας το λεκτικό Οι πελάτες μου μπορούμε να ενημερώσουμε είτε μαζικά μέσω import 
excel αρχείου ( από δείγμα excel ) τους πελάτες μας είτε από την επιλογή Στοιχεία πελάτη να εισάγουμε από 



τα πεδία της φόρμας τα σταθερά στοιχεία των πελατών που θέλουμε να διαχειριστούμε την ωρομέτρηση των 
εργαζομένων τους. Σημαντικό είναι πως με το ΑΦΜ του πελάτη του λογιστικού γραφείου και έναν μοναδικό 
κωδικό ο πελάτης – συνδρομητής της πλατφόρμας έχει την δική του πλατφόρμα με πλήρη πρόσβαση για 
ωρομέτρηση των εργαζομένων του. 

Η πλατφόρμα διαχείρισης εμφανίζεται εάν από οποιοδήποτε browser εισάγει ως διεύθυνση  

https://www.taxis.com.gr/loginpa_customer 

 

 

Στη παραπάνω φόρμα ο πελάτης του λογιστικού γραφείου ( που είναι συνδρομητής της πλατφόρμας ) εισάγει 
το ΑΦΜ και τον μοναδικό κωδικό εισόδου επιλέγοντας τσεκ στο GDPR και το κουμπί Είσοδος συνεργάτη. 

Εναλλακτικά η πλατφόρμα από την φόρμα του πελάτη και επιλέγοντας το κουμπί με το λεκτικό Οι πελάτες μου 
σε λίστα μπορείτε να επιλέξετε με τσεκ όλους ή κάποιους πελάτες και να στείλετε είτε μαζικό ενημερωτικό 
email στους πελάτες του λογιστικού γραφείου σας είτε να εισαχθούν μαζικά οι εργαζόμενοι ( που είναι ενεργοί 
) από το ΕΡΓΑΝΗ. Δείγμα ενός email βλέπετε στην παρακάτω εικόνα όπου η πλατφόρμα ενημερώνει τους 
πελάτες του γραφείου για τον τρόπο χρήσης και εισόδου στην προσωπική τους θυρίδα.  

 

 



 

 

Μεταβολές στα σταθερά στοιχεία εργαζομένων 

Από το μενού με το λεκτικό Εργαζόμενοι των πελατών -> Στοιχεία εργαζομένου μπορείτε να προβείτε σε 
αλλαγές και προσθήκες στοιχείων όπως φωτογραφίες υπογραφή εργαζόμενου κλπ. 

Με την αυτόματη εισαγωγή των εργαζομένων η πλατφόρμα έχει δημιουργήσει barcode όμως είναι σημαντική 
και η προσθήκη φωτογραφίας καθώς όταν τυπώσουμε κάρτες παρουσίας θα εμφανίζεται και η φωτογραφία 
του όπως εμφανίζει η παρακάτω εικόνα 



 

 

Θα πρέπει να ενημερώσουμε το εβδομαδιαίο συμβατικό ωράριο του κάθε εργαζόμενου ώστε η πλατφόρμα να 
μπορεί να υπολογίσει σωστά την διάρκεια απασχόλησης του. Η ενημέρωση του ωραρίου γίνεται είτε σε κάθε 
ένα εργαζόμενο από την επιλογή Εργαζόμενοι των πελατών -> Ωράριο εργαζομένου όπου εισάγουμε την 
συμβατική απασχόληση επιλέγοντας ενεργό την ημέρα της εβδομάδας που επιθυμούμε. 

 

 

Εναλλακτικά μπορούμε μαζικά να ενημερώσουμε το συμβατικό ωράριο των εργαζομένων από την επιλογή του 
μενού με το λεκτικό Στοιχεία εργαζομένου επιλέγοντας το κουμπί με το λεκτικό Λίστα εργαζομένων όπου 
επιλέγουμε  



 

αρχικά τον καθορισμό ωραρίου εισάγοντας την απασχόληση ( βλέπε παρακάτω εικόνα ) και αμέσως μετά 
επιλέγουμε Αντιγραφή ωραρίου ώστε η πλατφόρμα να γνωρίζει την απασχόληση που θα εφαρμόσει μαζικά στους 
εργαζόμενους που θα επιλέξουμε.  

 

Μετά τον καθορισμό του ωραρίου και την επιλογή του κουμπιού με το λεκτικό Αντιγραφή ωραρίου για την μαζική 
ενημέρωση του ωραρίου επιλέγουμε τον ή τους εργαζομένους με τσεκ και από το μενού το κουμπί με το λεκτικό 
Μαζική ενημέρωση ωραρίου με αποδοχή πιέζοντας το κουμπί οκ όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. 



 

Ανάλυση προσελεύσεων / αποχωρήσεων 

Στην επιλογή αυτή εμφανίζονται οι καταγεγραμμένες προσελεύσεις ή αποχωρήσεις εργαζομένων. Τα στοιχεία 
αυτά μπορούν να εισαχθούν με τρεις διαφορετικούς τρόπους  : 

1. Με καταχώρηση όπου εφόσον επιλέξουμε πελάτη και περίοδο απασχόλησης επιλέγουμε το κουμπί με το 
λεκτικό Προσθήκη νέας εγγραφής όπου ενημερώνουμε τον εργαζόμενο και την ώρα εισόδου και εξόδου. 
Στο τέλος των καταχωρήσεων επιλέγουμε το κουμπί Αποθήκευση επιλεγμένα για την μαζική αποθήκευση 
των προσελεύσεων ή αποχωρήσεων. 

 

2. Με εισαγωγή των κινήσεων μέσω excel αρχείου που παράγει το κάθε ρολόι παρουσίας. Τα ρολόγια 
παρουσίας αποθηκεύουν offline κινήσεις προσελεύσεων και αποχωρήσεων. Όπως εμφανίζεται και στην 
παρακάτω εικόνα εντός του excel ή csv αρχείου που παράγουν υπάρχει : 

a. ένα μοναδικό χαρακτηριστικό για τον κάθε εργαζόμενο ( χωρίς να μας ενδιαφέρει κάποιο 
συγκεκριμένο format ) 

b. ημερομηνία προσέλευσης 

c. ώρα εισόδου 



d. ώρα εξόδου 

Η διαδικασία ενημέρωσης ολοκληρώνεται εφόσον αρχικά επιλέξουμε αρχικά πελάτη και τον αριθμό κολώνας. 

Επειδή το κάθε ρολόι έχει ένα μοναδικό id που αντιστοιχίζει μοναδικά τον εργαζόμενο σας πρέπει αυτό το 
μοναδικό id ( στην παρακάτω εικόνα π.χ. ο εργαζόμενος έχει τον κωδικό με το λεκτικό 00000008 (None) και 
βρίσκετε στην 1η από αριστερά προς τα δεξιά κολώνα ) να είναι αποθηκευμένο στην καρτέλα του εργαζομένου. 

 

Η ημερομηνία προσέλευσης είναι η 3η κολώνα και αντίστοιχα η ώρα εισόδου η 4η και εξόδου η 5η κολώνα του 
excel αρχείου που βλέπουμε παραπάνω. 

 

 



3. Με εισαγωγή των κινήσεων μέσω barcode πιστόλι όπου ο πελάτης του (συνδρομητή) λογιστικού 
γραφείου παρέχει θυρίδα για τον κάθε πελάτη του για να καταγράφει αυτόματα τις προσελεύσεις των 
εργαζομένων. 

Το πιστόλι barcode συνδέεται άμεσα χωρίς παραμετροποίηση λόγω του 
usb καλωδίου στον υπολογιστή του πελάτη. Αρχικά ο πελάτης συνδέεται στην δική του προσωπική 
πλατφόρμα κάνοντας login από την παρακάτω διεύθυνση https://www.taxis.com.gr/loginpa_customer 
εισάγοντας το ΑΦΜ του και τον μοναδικό κωδικό εισόδου που έχει λάβει από το λογιστικό γραφείο που 
είναι και ο συνδρομητής της πλατφόρμας. 

 

Παρακάτω βλέπουμε το μενού του πελάτη έναντι του πλήρες μενού που έχει το λογιστικό γραφείο που 
είναι συνδρομητής της πλατφόρμας. 

 

 

 

 

 

 



Μενού επιλογών του συνδρομητή της πλατφόρμας ( 
συνήθως λογιστικό γραφείο ) 

Μενού επιλογών του πελάτη του συνδρομητή ( συνήθως 
πελάτης του λογιστικού γραφείου ) 

 

 

 

Παρατηρούμε στο μενού του πελάτη του λογιστικού γραφείου η πρώτη επιλογή με το λεκτικό Είσοδος 
με BARCODE δημιουργεί παράθυρο που δέχεται αναγνώσεις από το πιστόλι scanner barcode της κάρτας 
παρουσίας που εκτυπώνει η πλατφόρμα για τον κάθε εργαζόμενο. 

 

 



 

 

Με την ανάγνωση μέσω του scanner barcode της κάρτας παρουσίας καταγράφεται αυτόματα η προσέλευση ή 
αποχώρηση των εργαζομένων που μπορούμε αναλυτικά να δούμε σε λίστα για την περίοδο επιλογής μας. 

 



Επιπροσθέτως όπως βλέπουμε και στην παραπάνω εικόνα ο πελάτης μας μπορεί να επιλέξει και διορθώσει 
ελλιπής καταχωρήσεις π.χ. εάν ένας εργαζόμενος δεν κτύπησε κατά την είσοδο ή έξοδο στο χώρο εργασίας 
του.  

Από τις προσελεύσεις μπορούμε να προβάλουμε στην περίοδο επιλογής μας ανάλυση προσελεύσεων 
αποχωρήσεων για τους εργαζομένους των πελατών μας.  

 

Επιλέγοντας το κουμπί ώρες απασχόλησης μπορούμε αναλυτικά ή συνοπτικά για τον κάθε εργαζόμενο να 
έχουμε ανάλυση και κόστος απασχόλησης. 

 

Παρατηρούμε από την παραπάνω εικόνα πως από την προσέλευση και αποχώρηση έχουμε της διάρκεια 
απασχόλησης διαχωρισμένη σε κανονικές ώρες εργασίας, υπερεργασία και υπερωρία. Το κόστος την ώρα το 
αντλεί από την καρτέλα εργαζομένου και παρατηρούμε πως η υπερεργασία έχει προσαυξηθεί κατά 20% ενώ η 
υπερωρία κατά 40%. 

 

 



Βάρδιες εργαζομένων 

Για τον κάθε πελάτη του λογιστικού γραφείου υπάρχει η δυνατότητα ανάλογα με τις ανάγκες να 
δημιουργηθούν σε ξεχωριστό χρώμα βάρδιες απασχόλησης.  

 Αρχικά επιλέγουμε από το μενού την επιλογή με το λεκτικό Τύποι βαρδιών εισάγοντας ( είτε ο πελάτης 
του λογιστικού γραφείου είτε το λογιστικό γραφείο  σύμφωνα με τις ανάγκες βάρδιες με κωδικό, 
περιγραφή και χρώμα.  

 

 Από το μενού με το λεκτικό Πίνακας απασχόλησης έχουμε την δυνατότητα να ενημερώνουμε με 
καταχώρηση βάρδιες και διάρκειες απασχόλησης ανά εργαζόμενο είτε από το λογιστικό γραφείο είτε 
απευθείας ο πελάτης του λογιστικού γραφείου όπως εμφανίζει η παρακάτω εικόνα όπου για 
συγκεκριμένη περίοδο έχουμε για όλους τους εργαζόμενους τις ημέρες απασχόλησης του μήνα επιλογής 
μας. Μπορούμε να μετακινούμαστε από πεδίο σε πεδίο με το πλήκτρο enter και στο τέλος των 
καταχωρήσεων ή διορθώσεων επιλέγουμε μαζική αποθήκευση από το κουμπί με το λεκτικό 
Αποθήκευση επιλεγμένα.  



 

Από το κουμπί με το λεκτικό Βάρδιες Ώρες απασχόλησης μπορούμε να έχουμε αναλυτικές καταστάσεις όπως 
Βάρδιες περιόδου 

 

Πίνακας απασχόλησης ανά εργαζόμενο και διάρκεια απασχόλησης 

 



Συγκεντρωτικά ανά εργαζόμενο όπου διαχωρίζεται η απασχόληση σε κανονικές, υπερεργασίες και υπερωρίες με 
κόστος απασχόλησης 

 

Π.χ. στο παρακάτω παράδειγμα η διάρκεια απασχόλησης είναι 09 ώρες και 50 λεπτά διαχωρισμένη σε 8 ώρες 
κανονικής απασχόλησης μίας ώρας υπερεργασίας και πενήντα λεπτών υπερωρίας. Το ωρομίσθιο του 
εργαζόμενου είναι 4,50€ Χ 8 ώες = 34,40€ κόστος της κανονικής απασχόλησης.  

Ενώ για την υπερεργασία το ωρομίσθιο 4,30€ προσαυξάνεται κατά 20% λόγω υπερεργασίας καθώς το 
ποσοστό προσαύξησης υπάρχει στην καρτέλα του κάθε εργαζόμενου : δηλαδή 4,30€ Χ 1,20 = 1 ώρα με 
κόστος 5,16€. Τέλος το 4,30€ προσαυξάνεται κατά 40% δηλαδή 4,30 Χ 1,40 = 6,02€ /60 λεπτά Χ 50 λεπτά 
απασχόλησης στο παράδειγμα μας = 5,02€ 

 

 


