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Εισαγωγή 
Το Soft1 AGROS αποτελεί την πληρέστερη λύση διαχείρισης για κάθε επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται στη λιανική πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

 

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της μηχανογράφησης Soft1, ενσωματώνει εξειδικευμένες 

λειτουργίες που σας παρέχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε όλες τις εργασίες της 

επιχείρησης σας… μέσα από μία εφαρμογή. Χωρίς ανάγκη για πρόσθετα συστήματα και 

χρονοβόρες χειρόγραφες ενέργειες! 

 

Πλήρως εναρμονισμένο με τις διατάξεις του νόμου 4036 του 2012 και σχεδιασμένο με 

τρόπο που να καλύπτει τις ανάγκες της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής καταγραφής των 
συνταγών γεωργικών φαρμάκων, το Soft1 AGROS διασφαλίζει την αυτόματη ενημέρωση 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις πωλήσεις φυτοφαρμάκων του 

καταστήματος σας. Εύκολα, άμεσα και με απόλυτη ασφάλεια. 

 

Σε πλήρη διασύνδεση με τη FARMACON, το πλέον σύγχρονο γεωτεχνικό portal της 

ελληνικής αγοράς, το Soft1 AGROS επιτρέπει την εύκολη και έγκυρη έκδοση της 

απαιτούμενης συνταγής χρήσης κάθε πωλούμενου γεωργικού φαρμάκου. Ταυτόχρονα, 

προσφέρει σε κάθε γεωπόνο ολοκληρωμένη ενημέρωση για όλα τα διατιθέμενα γεωργικά 

προϊόντα, καθώς και εξειδικευμένα γεωτεχνικά θέματα, βοηθώντας τον να ανταποκρίνεται 

ταχύτερα στις ανάγκες των πελατών του. 

 

Προαπαιτούμενα  
Για να χρησιμοποιήσετε τη λύση Soft1 AGROS θα πρέπει να προβείτε στις παρακάτω 

ενέργειες: 

1. Λήψη εφεδρικού αντιγράφου (BACKUP) για τις Soft1 εγκαταστάσεις που ήδη 

λειτουργούν είτε με προηγούμενη custom λύση, είτε χωρίς αυτή. 

2. Επιβεβαιώστε ότι η Soft1 έκδοση στην οποία εργάζεστε αφορά στη σειρά 5.00.517 

- Πληροφορία διαθέσιμη από τις Ρυθμίσεις συστήματος > Ταυτότητα. 

3. Επιβεβαιώστε ότι στο Soft1 sn ενσωματώνεται η σχετική άδεια -Πληροφορία 

διαθέσιμη από τις Ρυθμίσεις συστήματος > Εγκατάσταση> Άδειες Web & Mobile> 

981- Soft1 Agros Solution. Σε κάθε περίπτωση επιλέξτε την Ανανέωση της λίστας. 
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Εγκατάσταση Soft1 AGROS 
Εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις μπορείτε να προβείτε στην εγκατάσταση της 

λύσης ακολουθώντας  - κατά περίπτωση  μία εκ των παρακάτω  διαδικασιών. 

 Για Νέες Soft1 εγκαταστάσεις ή 

 Για Υπάρχουσες Soft1 εγκαταστάσεις 

Νέες Soft1 εγκαταστάσεις 
Για τις νέες  Soft1 εγκαταστάσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ειδικά σχεδιασμένο από 

τη SoftOne αρχείο παραμετροποίησης το οποίο είναι διαθέσιμο από την περιοχή με τα 

Soft1 add-ons, επιλέγοντας την κατηγορία με τα Solutions και ενημερώνοντας το φάκελο 

της εφαρμογής με το αρχείο Soft1AGROS .XDT.  

 

Κατόπιν ενημέρωσης, θα πρέπει να προβείτε στη διαδικασία νέας σύνδεσης και Βάσης 

δεδομένων επιλέγοντας από το φάκελο της εφαρμογής το Soft1AGROS.xdt αρχείο. 
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Επιλέξτε εκ νέου login στην εφαρμογή για να προβείτε σε συγχρονισμό, καθώς θα πρέπει 

να εισαχθούν στη βάση όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη λειτουργία του Soft1 AGROS.  

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία συγχρονισμού,  θα πρέπει να εισαχθείτε στην εφαρμογή 

ως χρήστης Admin. 

Υπάρχουσες Soft1 εγκαταστάσεις 
Για να εγκαταστήσετε το Soft1 AGROS - εφόσον έχετε εκτελέσει login στην εφαρμογή -  

επιλέξτε από τη λίστα με τα Soft1 Add-ons τη κατηγορία με τα <Solution>.  Επιλέγοντας 

<Ενημέρωση> προβάλλονται τα προς εγκατάσταση αρχεία. 

 

Soft1 Add-ons 
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 Soft1 AGROS : Αρχείο απαραίτητο για την εγκατάσταση της λύσης Soft1 AGROS. 

 4036 - Φόρμα Γεωργικών Φαρμάκων : Ειδικά σχεδιασμένη φόρμα για την 

εκτύπωση παραστατικών πώλησης γεωργικών φαρμάκων.  

 Επιλέγετε τα αρχεία και με <Επιβεβαίωση> θα ενημερωθεί η εγκατάστασή σας. (Installation 

Directory) 

Με την ολοκλήρωση εγκατάστασης των αρχείων θα πρέπει να εκτελέσετε εκ νέου login στη 

Soft1 εφαρμογή και να προβείτε σε συγχρονισμό της βάσης δεδομένων. 

 

 

Μήνυμα συγχρονισμού 
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Παραμετροποίηση Soft1 AGROS 

Menu εργασίας 
Οι εργασίες που έχουν υλοποιηθεί από τη 

SoftOne, ειδικά για το Soft1 AGROS, 

εμπεριέχονται σε ειδικά διαμορφωμένο 

menu (Classic menu - Soft1 AGROS) το 

οποίο - εφόσον  εργάζεστε σε υπάρχουσα 

Soft1 εγκατάσταση - θα πρέπει να το 

αντιστοιχίσετε σε χρήστη της εφαρμογής. 

Εκτελέστε εκ νέου login με το χρήστη στον 

οποίο θα αντιστοιχίσετε το Soft1 AGROS 

menu.  

Για τις νέες  Soft1 εγκαταστάσεις, για να 

δείτε το Soft1 AGROS  menu θα πρέπει να 

εισαχθείτε στην εφαρμογή με το χρήστη 

Admin. Στο Soft1 AGROS  menu, στην 

ενότητα AGROS έχουν ενταχθεί όλες οι 

απαραίτητες εργασίες με τις οποίες 

αντλούνται πληροφορίες  τόσο μέσω της 

υπηρεσίας FARMACON όσο και μέσω του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 

Προβολές Soft1 AGROS 
Για το Soft1 AGROS έχουν σχεδιαστεί 

ειδικές προβολές τις οποίες θα πρέπει να 

ορίσετε ως προεπιλεγμένες (Set as 

Default)- εφόσον  εργάζεστε σε υπάρχουσα 

Soft1 εγκατάσταση- και οι οποίες είναι 

διαθέσιμες στις ενότητες: Αρχείο ειδών, 

Αρχείο πελατών και Παραστατικά 

Πωλήσεων. 

Για τις νέες Soft1 εγκαταστάσεις θα τεθούν αυτόματα ως προεπιλεγμένες όλες οι προβολές 

που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη χρήση της λύσης Soft1 AGROS,  καθώς και το ειδικά 

σχεδιασμένο Menu Χειριστή/Ομάδας που περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες  της 

λύσης Soft1 AGROS .  

Σημείωση: Ανεξαρτήτως ενότητας, όλες οι προβολές φέρουν τίτλο "Soft1 AGROS" 
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Στοιχεία σύνδεσης (Farmacon - ΥΠ.Α.Α.Τ) 
Για να εκτελέσετε τις εργασίες που συνδέονται με τη Farmacon, αλλά και το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΥΠ.Α.Α.Τ) θα πρέπει να δηλώσετε στο Soft1 τα απαραίτητα στοιχεία 

σύνδεσης. 

Για τη σύνδεση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΥΠ.Α.Α.Τ) θα πρέπει να δηλώσετε 

στο υποκατάστημα της Εταιρείας  τον "Κωδικό καταστήματος ΥΠ.Α.Α.Τ", όπως αυτός  έχει 

παραχωρηθεί στο κατάστημα από το Υπουργείο. Το προς συμπλήρωση πεδίο είναι 

διαθέσιμο επιλέγοντας  την προβολή "Soft1 AGROS." 

 

Υποκατάστημα Εταιρείας 

Επιπλέον, στη καρτέλα του Soft1  χρήστη - επιλέγοντας τη προβολή  "Soft1 AGROS " και το 

Τab "Φυτοφάρμακα" - θα πρέπει να δηλώσετε τα στοιχεία όπως αυτά σας έχουν 

παραχωρηθεί από το Υπουργείο. 

 το "Όνομα χρήστη ΥΠ.Α.Α.Τ",  

 το "Password χρήστη YΠ.A.A.T "  

 το "Α.Φ.Μ. πιστοποιημένου χρήστη" καθώς και  

 τον Αριθμό μητρώου συνταγογράφου,  

Στην ίδια καρτέλα θα πρέπει να συμπληρώσετε και τον Κωδικό Farmacon για την 

αμφίδρομη επικοινωνία με τη βάση της Farmacon. 

 



Soft1 AGROS   

SOFTONE TECHNOLOGIES S.A │ E: info@softone.gr │ www.softone.gr Page 9 of 18 

 

Ενημέρωση δεδομένων 

FARMACON δεδομένα 
Η Soft1 εφαρμογή αντλεί από τη βάση 

δεδομένων της FARMACON όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες, 

 για τα εγκεκριμένα προϊόντα που 

κυκλοφορούν στην αγορά 

(φυτοφάρμακα και άλλα γεωργικά 

προϊόντα) 

 τις καλλιέργειες για τις οποίες 

προορίζονται,  

 τις συσκευασίες στις οποίες 

διατίθενται, καθώς επίσης και 

 τις δραστικές ουσίες, οι οποίες με 
την κατάλληλη  αντιστοίχιση με τα 
δεδομένα  του ΥΠ.Α.Α.Τ είναι 
απαραίτητες για την ηλεκτρονική 
υποβολή της συνταγής. 

 

Για να προβείτε στη ενημέρωση των 

παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να εκτελέσετε, διαδοχικά για κάθε επιλογή,  την εργασία  

''Εισαγωγή δεδομένων Farmacon''. Η εργασία είναι  διαθέσιμη από το Soft1 AGROS menu. 

 

Στο μενού “AGROS” , κατόπιν εκτέλεσης των εργασιών, επιλέξτε: 

 Είδη AGROS, για να δείτε τα 

φυτοφάρμακα και τα λοιπά 

γεωργικά προϊόντα  όπως 

ενημερώθηκαν από τη βάση 

δεδομένων της FARMACON. 

 Καλλιέργειες AGROS, για να 

δείτε τις καλλιέργειες όπως 

ενημερώθηκαν από τη βάση 

δεδομένων της FARMACON, 

 Δραστικές ουσίες AGROS, για 

να δείτε τις Δραστικές ουσίες 

όπως ενημερώθηκαν από τη 

βάση δεδομένων της 

FARMACON. 
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ΥΠ.Α.Α.Τ δεδομένα 

Το Soft1 AGROS διασυνδέεται 
αντίστοιχα και με τις ψηφιακές 
υπηρεσίες του Υπουργείου, 
λαμβάνοντας απευθείας τα 
απαραίτητα για την λειτουργία της 
εφαρμογής δεδομένα, δηλαδή: 

 τα εγκεκριμένα γεωργικά 
φάρμακα, 

 οι μονάδες μέτρησης και οι αιτίες 
χορήγησης τους, 

 οι προοριζόμενες καλλιέργειες, 

 οι Περιφέρειες και οι Δήμοι με τα 
καλλιεργήσιμα αγροτεμάχια, 
καθώς επίσης και 

 οι δραστικές ουσίες. 
 

 

Για να προβείτε στη ενημέρωση των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να εκτελέσετε, 

διαδοχικά για κάθε επιλογή,  την εργασία  ''Εισαγωγή Δεδομένων ΥΠ.Α.Α.Τ ". Η εργασία 

είναι  διαθέσιμη από το menu Soft1 AGROS > AGROS. 

Κατόπιν εκτέλεσης των εργασιών, τα ενημερωμένα στοιχεία εμφανίζονται στο μενού 

''AGROS > Δεδομένα ΥΠ.Α.Α.Τ''  

 

Μονάδες Μέτρησης 

 

Για την εύρυθμη λειτουργία της 

λύσης Soft1 AGROS, αλλά και για την 

ορθή υποβολή στοιχείων στο 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 

απαιτείται η αντιστοίχιση  των Soft1 

μονάδων μέτρησης με τις μονάδες 

μέτρησης του Υπουργείου. 

Ή διασύνδεση πραγματοποιείται 

επιλέγοντας τις Soft1 μονάδες 

μέτρησης (menu Παράμετροι > 

Εταιρείες> Λοιπές Ρυθμίσεις > 

Μονάδες μέτρησης) και 

χρησιμοποιώντας την προβολή "ΜΜ 

ΥΠ.Α.Α.Τ"  
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Μεταβολή στοιχείων Ειδών – Πελατών. 

Η εργασία αφορά αποκλειστικά υπάρχουσες Soft1 εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν την 

λύση Pesticides.  

Προϋποθέτει ότι έχουν εκτελεστεί πλήρως οι εργασίες:  

1. Εισαγωγή δεδομένων Farmacon, 

2. Εισαγωγή Δεδομένων ΥΠ.Α.Α.Τ και   

3. αντιστοίχιση  των Soft1 μονάδων μέτρησης με τις μονάδες μέτρησης του 

Υπουργείου. 

Με την επιλογή <Προϊόντα>  αντιστοιχίζονται τα είδη που είναι καταχωρημένα στο αρχείο 

ειδών και τα οποία: 

1. είναι χαρακτηρισμένα ως φυτοφάρμακα,  

2. έχουν συμπληρωμένο ID Υπουργείου,  

3. Έχουν δευτερεύουσα μονάδα μέτρησης συμπληρωμένη με την αντίστοιχη μονάδα 

του ΥΠ.Α.Α.Τ   

4. και Σχέση δεύτερης μονάδας μέτρησης με την κύρια, με τα αντίστοιχα είδη και 

πληροφορίες της Farmacon. 

Με την επιλογή <Καλλιέργειες Πελατών> αντιστοιχίζονται οι καλλιέργειες των πελατών 

που έχουν συμπληρωμένα  τα ID καλλιέργειας του Υπουργείου με τις καλλιέργειες της 

Farmacon. 

Σημείωση :  

 Η εργασία εκτελείται μία φορά και πρέπει να ελεγχθούν τα αποτελέσματα, 

ανατρέχοντας στα στοιχεία Αποθήκης και Πελατών. 

 Η εργασία πρέπει να εκτελεσθεί απαραίτητα πριν την εισαγωγή δεδομένων στην 

αποθήκη από τα είδη AGROS , όπως περιγράφεται παρακάτω. 

 

Για να προβείτε στη ενημέρωση των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να εκτελέσετε, 

διαδοχικά για κάθε επιλογή,  την εργασία  ''Μεταβολή στοιχείων Ειδών - Πελατών ''. Η 

εργασία είναι  διαθέσιμη από το Soft1 AGROS menu. 
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Εισαγωγή δεδομένων 

Για να εισάγετε στην Αποθήκη τα φυτοφάρμακα και τα λοιπά γεωργικά προϊόντα θα πρέπει 

να τα επιλέξετε από τη λίστα με τα 'Είδη AGROS" και με δεξί κλικ "Σενάρια Ροών" να 

επιλέξετε την εισαγωγή αυτών στην Αποθήκη.   

 

 

Στο διάλογο της εργασίας που θα εμφανιστεί, συμπληρώνετε τις επιλογές που 

εμφανίζονται και επιλέγετε <Εκτέλεση>. 

 Μ.Μ 1: η κύρια μονάδα μέτρηση για το νέο είδος 

 Φ.Π.Α.: το ΦΠΑ για το νέο είδος. 

 

Σενάριο Ροής ''Εισαγωγή προϊόντων στην Αποθήκη" 

Τα φυτοφάρμακα και τα λοιπά γεωργικά προϊόντα θα εισαχθούν αυτόματα στο αρχείο 

αποθήκης, ως νέα είδη, έχοντας συμπληρωμένες τις ενδείξεις στη καρτέλα "Στοιχεία 

προϊόντων AGROS" 
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Στοιχεία προϊόντων AGROS 

Σημείωση:  

 Τα 'Είδη AGROS" που επιλέγονται να εισαχθούν στην Αποθήκη χαρακτηρίζονται ως νέα είδη.  

 Για την εισαγωγή των ειδών στην Αποθήκη :  
1. Πρέπει να έχει προηγηθεί η αντιστοίχιση  των Soft1 μονάδων μέτρησης με τις μονάδες 

μέτρησης του Υπουργείου. 
2. Δε θα πρέπει έχετε ορίσει μορφή κωδικών. 

 

 

Πελάτες 
Στo αρχείο Πελάτες, επιλέγοντας τη προβολή Soft1 AGROS ενεργοποιείται η καρτέλα 

[Γεωτεχνικές Πληροφορίες] στην οποία μπορείτε να δηλώσετε: 

 τα Αγροτεμάχια του πελάτη, καθώς και  

 τις καλλιέργειες ανά Αγροτεμάχιο.  

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες προς επιλογή στις γραμμές των 

παραστατικών πωλήσεων συμμετέχοντας και στη διαδικασία της συνταγογράφησης.  

 
Πελάτης - Γεωτεχνικές Πληροφορίες 
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Σημείωση: Κατά την αποστολή των στοιχειών στο ΥΠ.Α.Α.Τ, το αρχείο πελατών του υπουργείου 
απαιτεί εκτός του ΑΦΜ, το επώνυμο και το όνομα του πελάτη. Για το λόγο αυτό το πεδίο 
«Επωνυμία» θα πρέπει πριν το πρώτο χαρακτήρα space να περιλαμβάνει το επώνυμο και μετά το 
όνομα. 
πχ. Ψαρίδης Βασίλης (Αποδεκτό), Βασίλης Ψαρίδης (Μη αποδεκτό) 
 

Λειτουργία Soft1 AGROS  

Συνταγογράφηση 
Τα παραστατικά πωλήσεων είναι σχεδιασμένα με τρόπο που να καλύπτουν τις ανάγκες της 

υποχρεωτικής ηλεκτρονικής καταγραφής των συνταγών γεωργικών φαρμάκων. 

Χρησιμοποιώντας τη προβολή Soft1 AGROS, μπορείτε να προβείτε άμεσα στην εισαγωγή 

στοιχειών βάσει συνταγής.  

Επιλέγοντας τον πελάτη, συμπληρώνεται αυτόματα και το ΑΦΜ πιστοποιημένου χρήστη 

(Αγρότη – Παραγωγού), για να καλύψει τις περιπτώσεις που ο πιστοποιημένος χρήστης 

είναι ο ίδιος όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές (σε περίπτωση που δεν ισχύει η 

συγκεκριμένη συνθήκη, τότε απλά συμπληρώνετε το πεδίο με το σωστό ΑΦΜ). Αυτό το 

ΑΦΜ θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο από το Υπ.Α.Α.Τ και να έχει δηλωθεί από τον 

Αγρότη – Παραγωγό (Soft1 Πελάτης), ως χρήστης – ψεκαστής.  

Στη συνέχεια, εφαρμόζοντας διπλό κλικ στη γραμμή του παραστατικού,  προβάλλεται 

ειδικά σχεδιασμένο παράθυρο διαλόγου, στο οποίο επιλέγοντας το αγροτεμάχιο και την 

καλλιέργεια του πελάτη με τη χρήση του button <Συνταγογράφηση>, συνδέεστε με τη βάση 

της FARMACON. 

 

Γραμμή παραστατικού & FARMACON σύνδεση 
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Σημείωση: Για την ομαλή σύνδεση του Soft1 με τη βάση της FARMACON, απαιτείται η χρήση του 
προγράμματος πλοήγησης Microsoft Internet Explorer. Η σχετική παράμετρος ενεργοποιείται από το 
menu Παραμέτρων > Χρήστες & Δικαιώματα > Παράμετροι και επιλέγοντας "Embedded browser" στο 
πεδίο "Υποβολή εντύπων". 
 
Συμπληρώνοντας τα στοιχεία , η εφαρμογή εμφανίζει και εισάγει αυτόματα στο Soft1 το 

κατάλληλο σκεύασμα, τον κωδικό προϊόντος  που μπορεί να χρησιμοποιηθεί βάσει αιτίας 

χορήγησης και τα γεωτεχνικά στοιχεία της συνταγής. Πληροφορίες για τη Συνταγή 

εμφανίζονται σε ξεχωριστό Tab στο πάνω μέρος της οθόνης 

Για επιπλέον πληροφορίες, σχετικές με το προϊόν, επιλέξτε <Πληροφορίες Προϊόντος> για 

να συνδεθείτε με τη βάση της FARMACON.  

Εναλλακτικά, η διαδικασία της Συνταγογράφησης μπορεί να ξεκινήσει επιλέγοντας  

απευθείας το Προϊόν (Υλικό) και με τη χρήση του button <Συνταγογράφηση>, συνδέεστε με 

τη βάση της FARMACON. Συμπληρώνοντας τα στοιχεία , η εφαρμογή εμφανίζει και εισάγει 

αυτόματα στο Soft1 το κατάλληλο σκεύασμα, τον κωδικό προϊόντος  που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί βάσει αιτίας χορήγησης και τα γεωτεχνικά στοιχεία της συνταγής. 

 

  

Σημείωση: Στις γραμμές του παραστατικού, μπορείτε να συμπεριλάβετε οποιοδήποτε είδος. Η 

εργασία υποβολής στοιχείων θα φιλτράρει τα είδη που είναι φυτοφάρμακα μέσω του flag 
<Φυτοφάρμακο> στη καρτέλα του είδους. 
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Υποβολή σε  ΥΠ.Α.Α.Τ 
Το site του Υπουργείου θα πρέπει να ενημερωθεί με τις κινήσεις (παραστατικά Πωλήσεων) 

που αφορούν σε φυτοφάρμακα.   

Αφού καταχωρήσετε το παραστατικό, επιλέγοντας: 

 <Υποβολή πώλησης>, τα στοιχεία του παραστατικού αποστέλλονται στο Υπ.Α.Α.Τ 

μέσω του webservice του Υπουργείου.   

 <Υποβολή συνταγής – πώλησης>, υποβάλλεται ηλεκτρονικά η συνταγή στο 

Υπ.Α.Α.Τ. και παράλληλα καταχωρείται η σχετική πώληση.  

 

 
 

Με το πέρας της αποστολής ενημερώνονται αυτόματα τα ακόλουθα πεδία: 

1. Επιτυχής Υποβολή πώλησης/συνταγής (Ναι/Όχι)  

2. Μήνυμα υποβολής πώλησης/συνταγής (από το Υπ.Α.Α.Τ) 

3. Ημερομηνία υποβολής συνταγής 

4. Ημερομηνία οριστικοποίησης  συνταγής (συνήθως ίδια με την υποβολής) 

5. Κωδικός Συνταγής (Μοναδικό ID συνταγής στο Υπ.Α.Α.Τ) 

Μετά την επιτυχή διαδικασία υποβολής συνταγής θα πρέπει μέσα από τις ψηφιακές 

υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ να αναζητηθεί η συνταγή που μόλις καταχωρήθηκε από το Soft1 

AGROS και να γίνει εκτύπωσή της (όπως προβλέπει το Υπ.Α.Α.Τ)  

Για τις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η σύνδεση με το site του Υπουργείου ή επιθυμείτε 

τη μαζική αποστολή στοιχείων σε δεδομένη χρονική στιγμή, το Soft1 διαθέτει ειδική 

εργασία μαζικής αποστολής δεδομένων. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα 

αυτή θα πρέπει να ενεργήσετε ως εξής: 

Από το ευρετήριο παραστατικών πωλήσεων, επιλέξτε τα παραστατικά με τα στοιχεία των 

οποίων θα ενημερώσετε το ΥΠ.Α.Α.Τ (συνταγές - πωλήσεις). Εφαρμόστε δεξί κλικ για τη 

Μαζική Υποβολή πωλήσεων στο Υπ.Α.Α.Τ (Σενάριο ροών)  ή  τη Μαζική Υποβολή 

συνταγών – πωλήσεων στο Υπ.Α.Α.Τ  
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Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πιέστε <Εκτέλεση>. Το σύστημα θα φροντίσει να 

ενημερώσει το χρήστη στην περίπτωση που τα δεδομένα ενός παραστατικού είχαν 

αποσταλεί ήδη στο ΥΠ.Α.Α.Τ, ενώ με το πέρας της εργασίας θα εμφανιστεί πλήρης λίστα με 

τα παραστατικά που ενημέρωσαν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων.  

 

 

Μετά την επιτυχή διαδικασία μαζικής υποβολής συνταγών θα πρέπει (όπως ισχύει και στην 

περίπτωση  υποβολής συνταγής που περιγράφεται παραπάνω) μέσα από τις ψηφιακές 

υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ να αναζητηθούν οι συνταγές που μόλις καταχωρήθηκαν από το 

Soft1 AGROS και να γίνει εκτύπωσή τους (όπως προβλέπει το Υπ.Α.Α.Τ)  

Για τη διευκόλυνση των πελατών διατίθεται και σχετικό ευρετήριο στο κύκλωμα των 

πωλήσεων (Παραστατικά με φυτοφάρμακα), με το οποίο δίνεται η δυνατότητα εύκολου 

φιλτραρίσματος των παραστατικών που περιέχουν φυτοφάρμακα και δεν έχουν 

ενημερώσει το ΥΠ.Α.Α.Τ.  

 



Soft1 AGROS   

SOFTONE TECHNOLOGIES S.A │ E: info@softone.gr │ www.softone.gr Page 18 of 18 

 

Φόρμα Γεωργικών Φαρμάκων 
Ταυτόχρονα με τη καταχώριση του παραστατικού μπορείτε να εκτυπώσετε τη Φόρμα 

Γεωργικών Φαρμάκων (ειδική φόρμα που παραδίδεται στους πελάτες με το πέρας της 

συναλλαγής). 

Η φόρμα έχει σχεδιαστεί με χρήση Soft1 εργαλείων και για να είναι διαθέσιμη προς χρήση 

θα πρέπει να εισάγετε στο σύστημα το αρχείο  4036 - Φόρμα γεωργικών φαρμάκων.XXF   

Info: Η φόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικά για τις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η σύνδεση 
με το site του Υπουργείου 
 

Γεωτεχνικό Ημερολόγιο 
Στο AGROS menu θα βρείτε το Γεωτεχνικό Ημερολόγιο από το οποίο μπορείτε να έχετε 
άμεσα πληροφορίες για τα δεδομένα  της συνταγής, όπως αυτά καταγράφονται στο στάδιο 
της τιμολόγησης ανά πελάτη, αγροτεμάχιο, δραστική ουσία και άλλα σχετικά γεωτεχνικά 
στοιχεία. Το Γεωτεχνικό ημερολόγιο αφορά σε ευρετήριο από τα Παραστατικά πωλήσεων.  
 

  

 

 


