Διεύθυνση εφαρμογής: https://btx.thpa.gr

Εγγραφή
Για να εγγραφείτε στην εφαρμογή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα
1)Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας στις φόρμες της σελίδας εγγραφής
2)Διαβάζετε και κάνετε αποδοχή τους όρους χρήσης και δήλωση άρθρων 28 και 32 ΓΚΠΔ.
3)Κάνετε click στο το κουμπί 'Εγγραφή'
4) Μόλις γίνει ο απαραίτητος έλεγχος των στοιχείων σας και ενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας θα
λάβετε ένα email που θα σας ενημερώνει ότι ο λογαριασμός σας ενεργοποιήθηκε επιτυχώς
5) Η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε και μπορείτε να συνδεθείτε στην εφαρμογή

(Σελίδα εγγραφής)

Αρχική Σελίδα
Στην αρχική σελίδας της εφαρμογής εμφανίζονται τα στοιχεία σας,πατώντας το κουμπί επεξεργασία
μπορείτε να αλλάξετε κάποια από αυτά.Πατώντας το κουμπί αλλαγή κωδικού μπορείτε να αλλάξετε
τον κωδικό πρόσβασης στην εφαρμογή.

(αρχική σελίδα)

Παραλήπτες
Μέσω αυτής της σελίδας γίνεται η προσθήκη και η επιλογή των παραληπτών.
Πατώντας στο αριστερό μενού στο κουμπί παραλήπτες υπάρχουν 2 επιλογές : Προσθήκη νέου
παραλήπτη και Λίστα Παραληπτών.

Μετά την εγγραφή σας θα είστε ο ίδιος παραλήπτης, για να επιλέξετε κάποιον άλλον ως
παραλήπτη θα πρέπει να τον προσθέσετε από την επιλογή "Προσθήκη νέου παραλήπτη".
Θα χρειαστείτε εξουσιοδότηση ανά κάθε παραλήπτη προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο
λογαριασμός του.

Προσθήκη νέου παραλήπτη
Εδώ συμπληρώνετε τα στοιχεία του παραλήπτη στις φόρμες της σελίδας, επιλέγετε την εξουσιοδότηση
παραλήπτη σε ψηφιακή μορφή και κάνετε click στο κουμπί αποθήκευση. Μετά από τον απαραίτητο
έλεγχο θα ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του παραλήπτη που δημιουργήσατε.

(Προσθήκη νέου παραλήπτη)

Λίστα Παραληπτών
Εδώ εμφανίζονται όλοι οι παραλήπτες που έχετε προσθέσει.

(Λίστα Παραληπτών)

Δημιουργία αίτησης XML
Μέσω αυτής της σελίδας μπορείτε να στείλετε την αίτησης σας σε μορφή XML σύμφωνα με το XSD
αρχείο που παρέχουμε.
1)Στο δεξί μέρος της σελίδας βρίσκονται τα links από τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε το καθαρό
αρχείο XSD,ένα επεξηγηματικό αρχείο XSD με σχόλια καθώς και ένα XML πρότυπο της αίτησης.
2) Στο αριστερό μέρος της σελίδας πατώντας το κουμπί 'Επιλογή αρχείων' επιλέγεται αρχείο/αρχεία
XML που θέλετε να στείλετε, αφού τα επιλέξετε πατάτε το κουμπί 'Upload'.
3)Περιμένετε να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος αρχείου/αρχείων που ανεβάσατε και για να λάβετε
μήνυμα επιτυχίας ή μήνυμα λάθους αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
4) Αν λάβετε μήνυμα επιτυχίας θα ενημερωθείτε με email για την πορεία της αίτησης σας

(Δημιουργία αίτησης XML)

Δημιουργία αίτησης
Μέσω αυτής της σελίδας μπορείτε να στείλετε την αίτηση σας συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα
στοιχεία στην εφαρμογή.
1) Πρώτα συμπληρώνετε τα βασικά στοιχεία της αίτησης στην φόρμα ‘Βασικά στοιχεία’.

(Εισαγωγή βασικών στοιχειων)

2)

Στην συνέχεια επιλέγετε έναν από τους παραλήπτες που έχετε προσθέσει στην φόρμα
‘Παραλήπτης’.

(Επιλογή παραλήπτη)

3) Στην φόρμα ‘Αντιπρόσωπος’ επιλέγετε τον τύπο αναγνωριστικού αντιπροσώπου και κάνετε click
στο κουμπί προσθήκη είδους.

(Επιλογή τύπου αναγνωριστικού αντιπροσώπου)

4) Έχετε μεταφερθεί στην σελίδα εισαγωγής στοιχείων είδους.

(Πάνω μέρος της σελίδας εισαγωγής στοιχείων είδους)

Στο πάνω μέρος της σελίδας αυτής πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία του πρώτου σας είδους.

Στο κάτω μέρος της σελίδας εισάγετε τα στοιχεία των
συσκευασιών,εγγραφων,μολυβδοσφραγίδων που αφορούν το συγκεκριμένο είδος.
*Η εισαγωγή μολυβδοσφραγίδων είναι προαιρετική.

(κάτω μέρος της σελίδας εισαγωγής στοιχείων είδους)

Πατώντας το κουμπί προσθήκη νέας συσκευασίας/εγγράφου/μολυβδοσφραγίδας πρέπει να
προσθέσετε όλες τις συσκευασίες/έγγραφα/μολυβδοσφραγίδες που αφορούν το συγκεκριμένο
είδος.
Αφού συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν το συγκεκριμένο είδος αν έχετε
και άλλο είδος μπορείτε να πατήσετε το κουμπί 'Προσθήκη νέου είδους' ή το κουμπί 'Προσθήκη
νέου είδους με τα ίδια έγγραφα και συσκευασιές' στο πάνω μέρος της σελίδας.
5) Εάν πατήσατε το κουμπί 'προσθήκη νέου είδους' θα πρέπει να επαναλάβετε την διαδικασία του
βήματος 4 για κάθε είδος που έχετε.
Εάν πατήσατε το κουμπί 'Προσθήκη νέου είδους με τα ίδια έγγραφα και συσκευασιές ΄ στο
επόμενο σας είδος θα αποθηκευτούν όλες οι συσκευασίες/έγγραφα/μολυβδοσφραγίδες που
έχετε επιλέξει.( Θα παρέχεται δυνατότητα τροποποίησης των στοιχειών αυτών).
6) Αφού καταχωρίσετε όλα τα είδη σας μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ‘Υποβολή αίτησης’.
7) Θα ενημερωθείτε με email για την πορεία της αίτησης σας.

