Κεντρικό : Αδριανείου 29, Ν. Ψυχικό, ΤΚ 115 25

Τηλ : 210-670.5000, Fax : 210-670.5050
Υποκ/μα : Ακταίου 3-5, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 542 48
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Θέμα :

Ενεργοποίηση του driver “Meg myData” για την διασύνδεση σας με την ΑΑΔΕ

Για την παραπάνω διαδικασία απαιτούνται:
1. Αποδοχή του κόστους του έργου, δηλαδή της αγοράς του driver (200€) και του κόστους
εγκατάστασης – παραμετροποίησης – εκπαίδευσης (180€). Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα
380€ + ΦΠΑ = 471,20€.
2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της ΙΛΥΔΑ της προκαταβολής που αντιστοιχεί στο 50%
της καθαρής αξίας (ήτοι 190 €) και εξόφληση του υπολοίπου με την ολοκλήρωση και
παράδοση του έργου.
3. Αποστολή e-mail στο info@ilyda.com στο οποίο πρέπει
•

Nα επισυνάπτετε το αποδεικτικό κατάθεσης της προκαταβολής, (δείτε παρακάτω τους
αριθμούς των τραπεζικών λογαριασμών της ΙΛΥΔΑ).

•

Να μας υποδείξετε τον υπεύθυνο για ενημέρωση και εκπαίδευση στις διαδικασίες για
τη λειτουργία του MyData.

4. Κωδικοί πρόσβασης της επιχείρησης σας στην πλατφόρμα myData.
Πριν την έναρξη της εγκατάστασης από την ΙΛΥΔΑ, θα πρέπει, σε συνεννόηση με το λογιστή
σας, να έχετε κάνει εγγραφή στo mydata της ΑΑΔΕ και να έχετε αποκτήσει username και key
για την υπηρεσία αυτή. Οι κωδικοί αυτοί ειναι απαραίτητο να είναι διαθέσιμοι στην ΙΛΥΔΑ για
να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση του “Meg myData”.
5. Παροχή πρόσβασης μας σε υπολογιστή σας (κατά προτίμηση στον server). Η εγκατάσταση θα
γίνει κατόπιν ραντεβού με απομακρυσμένη διασύνδεση στη διάρκεια των εργασίμων ωρών
και ημερών της εταιρίας μας. Για τα ραντεβού θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
6. Συνεργασία με τον υπεύθυνο της επιχείρησης σας (τον οποίο θα μας υποδείξετε) και
εκπαίδευση του.
Όταν λάβουμε το e-mail σας, θα σας ενημερώσουμε για την ημερομηνία εγκατάστασης.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ :
Αριθμός Λογ/σμού
Αριθμός ΙΒΑΝ

507 504 552 4980
GR 42 0172 0750 0050 7504 5524 980

EUROBANK :
Αριθμός Λογ/σμού
Αριθμός ΙΒΑΝ

0026.0218.81.0200089887
GR2302602180000810200089887

ALPHA :
Αριθμός Λογ/σμού
Αριθμός ΙΒΑΝ

014/359 002 320 000 639
GR 54 0140 3590 3590 0232 0000 639

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ :
Αριθμός Λογ/σμού
Αριθμός ΙΒΑΝ

614/47008485
GR 40 0110 6140 0000 6144 7008 485
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