υνδεθείτε καθημερινά ςτην ιςτοςελίδα μασ www.seppp.gr , για να έχετε άμεςη ενημέρωςη , πρόςβαςη ςε ςυμβάςεισ & οδηγίεσ, καθώσ και για
επικοινωνία με την τεχνική υποςτήριξη .και ςτην περιοχή μόνο για μέλη ςτην ενότητα Αρχείο Μόνο για Μέλη , όπου πρόςβαςη έχουν μόνο τα μέλη
μασ

Σύντομεσ οδηγίεσ – παρατηρήςεισ για την είςπραξη λογαριαςμών

Οι υποχρεωτικέσ ημέρεσ κατάθεςησ ανά
πάροχο είναι οι παρακάτω:
Αγαπητά Μέλη , κατά τη διάρκεια τησ
λειτουργίασ του ΣΕΠΠΠ εντοπίςθηκαν
οριςμένα καθημερινά προβλήματα που
χρήζουν επιςήμανςησ

ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΚΑΣΑΘΕΕΙ:
Όπωσ γνωρύζετε, ςτο πρόγραμμα υπϊρχει
εφαρμογό με την οπούα δύδεται η δυνατότητα
να εκδίδετε και να εκτυπώνετε ςτο
κλείςιμο του πρακτορείου ςασ και με τρεισ
απλέσ κινήςεισ (προσ κατάθεςη →
υπολογιςμόσ → εκτύπωςη), το κάθε
επιμέρουσ και το ςυνολικό εκκαθαριςτικό
ςασ ανά τραπεζικό λογαριαςμό για την
επόμενη ημέρα. Προσ διευκόλυνςό ςασ και
για τον περιοριςμό των λανθαςμϋνων
καταθϋςεων, το εκκαθαριςτικό αναγρϊφει τον
αντύςτοιχο λογαριαςμό κατϊθεςησ, καθώσ και
τον 9ψόφιο κωδικό που πρϋπει να δύνετε ςτην
τρϊπεζα. Η εκτύπωςη γίνεται μετά τισ 9 το
βράδυ και μόνο μία φορά, ςυνεπώσ καλό
εύναι να αποτελεύ την τελευταύα ςασ κύνηςη
πριν κλεύςετε το πρακτορεύο. Εϊν το ζητόςετε
νωρύτερα ό εϊν επαναλϊβετε το αύτημα τότε
θα εμφανιςτεύ ςχετικό αρνητικό μόνυμα.
Εάν πραγματοποιήςετε ςυναλλαγέσ μετά
τον υπολογιςμό του εκκαθαριςτικού ή εάν
έχετε ζητήςει ακύρωςη που εκκρεμεί, τότε
θα πρέπει να ςυνυπολογίςετε εςείσ τισ
διαφορέσ.
Η ενημέρωςη των καταθέςεων ςασ ςτο
πρόγραμμα εξόφληςησ «φαίνονται» μετά
από 20 λεπτά το ανώτερο, και θα πρέπει ή να
έχετε εκτελέςει κάποια ςυναλλαγή ή ςτο
πεδίο που εμφανίζεται το barcode (εκεί που
αναβοςβήνει ο κέρςορασ) να πατήςετε * και
enter.

Όλεσ οι ςυναλλαγζσ γίνονται ΜΟΝΟ μζςα από
το ςφςτημά μασ ενώπιον του πελάτη και είναι
ζγκυρεσ ΜΟΝΟ εφόςον τυπωθεί η απόδειξη.

ΔΕΗ: Τρύτη & Παραςκευό.
Ο λογαριαςμόσ κατϊθεςησ των
ειςπρϊξεων ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΕΗ είναι ο
103/480110-56.
ΕΤΑΘ: Τρύτη & Παραςκευό.
ΟΣΕ: η Δευτϋρα, Τετϊρτη & Παραςκευό.
WIND: Τρύτη & Παραςκευό.
ΕΤΔΑΠ: Τρύτη & Παραςκευό
ΔΕΤΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: Τρύτη & Παραςκευό
ΔΕΤΑ ΡΟΔΟΤ: Τρύτη & Παραςκευό,
ΔΕΤΑ ΛΑΜΙΑ: Τρύτη & Παραςκευό
ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ: Τρύτη & Παραςκευό
ΥΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: Τρύτη & Παραςκευό

Ο λογαριαςμόσ κατάθεςησ ΓΙΑ
ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΠΑΡΟΧΟ, ΠΛΗΝ ΔΕΗ
είναι ο 103/480123-77.

Μην ξεσνάηε : μποπείηε να ζηείλεηε email ζηην
ηεσνική ςπηπεζία και μέζω ηηρ Ιζηοζελίδαρ μαρ,
ζε πεπίπηωζη πος δεν λειηοςπγεί ηο ππόγπαμμα ή
βπίζκεζηε ζε άλλον ςπολογιζηή

Ημενμμεκίεξ
είζπναλεξ &
ιήλεξ
ιμγαν/ζμώκ

Προσ το παρόν οι λογαριαςμού εξοφλούνται αναλόγωσ με την
ημερομηνύα λόξησ και τη ςυμφωνύα με κϊθε πϊροχο ωσ εξόσ:
ΔΕΗ → έωσ την ημερομηνία λήξησ που περιέχεται ςτο barcode
(και δε ςυμπίπτει πάντοτε με την αναγραφόμενη). Τα κοινωνικϊ
τιμολόγια εύναι ειδικό κατηγορύα λογαριαςμών τησ ΔΕΗ και μπορούν
να εξοφλούνται, μόνο εϊν προςκομιςθούν δϋκα ημϋρεσ νωρύτερα από
την αναγραφόμενη. Η εξυπηρϋτηςη αυτών των πελατών ϋγκειται ςε
ςχετικό απόφαςη τησ ΔΕΗ και μπορεύ να υποςτηριχθεύ αμϋςωσ από
τον Σ.Ε.Π.Π.Π., μόνο όμωσ εάν η ΔΕΗ προβεί ςτισ απαραίτητεσ
αλλαγέσ του barcode των ςυγκεκριμένων λογαριαςμών.
ΟΣΕ → έωσ την ημερομηνία λήξησ που περιέχεται ςτο barcode.
Προςοχή ςτουσ πιςτωτικούσ λογαριαςμούσ, καθώσ πρόκειται για
επιςτροφό χρημϊτων, που γύνεται μόνο από τον ΟΤΕ. Έχουν την
ϋνδειξη μεύον ( - ) ςτο ποςό πληρωμόσ.
ΕΤΑΘ → έωσ και 30 ημέρεσ μετά.
WIND → δεν υπάρχει κανένασ περιοριςμόσ ούτε ωσ προσ την
ημερομηνία λήξησ, ούτε ωσ προσ το ποςό πληρωμήσ που
πληκτρολογείτε ςτο αντίςτοιχο πεδίο ςτο πρόγραμμα.
ΕΤΔΑΠ → έωσ και είκοςι ημέρεσ μετά την αναγραφόμενη
ημερομηνία λήξησ.
ΔΕΤΑ Ρόδου → έωσ και δέκα ημέρεσ μετά την ημερομηνία λήξησ
ΔΕΤΑ Αλεξ/λησ → έωσ και δέκα ημέρεσ μετά τη λήξη.
ΔΕΤΑ Λαμίασ → έωσ και τριάντα ημέρεσ μετά τη λήξη.
ΔΕΤΑ Παιονίασ → ανεξαρτήτωσ ημερομηνίασ λήξησ.
ΥΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕ/ΚΗ ΘΕΑΛΙΑ → μέχρι την ημ/νια λήξησ.

αναλυτικϋσ οδηγύεσ εύςπραξησ
λογαριαςμών ςτο
http://www.seppp.gr

ΠΡΟΟΥΗ !!!!!
Παπαηηπούνηαι πολύ ζςσνά από
ηα Μέλη μαρ ακςπώζειρ
λογαπιαζμών, λόγω αδςναμίαρ
ηων πελαηών να πληπώζοςν ηο
ποζό πος αναλογεί ζε αςηόν.
Οι ακςπώζειρ όμωρ , είναι μια
διαδικαζία και σπονοβόπα και
κοζηοβόπα , απαζσολείηαι
πποζωπικό ηόζο ηηρ ηεσνικήρ
εηαιπείαρ , όζο και ηος ΔΠΠΠ ,
επιβαπύνονηαρ όλη ηη
λειηοςπγική διαδικαζία & ποή
ηων επγαζιών.
Γημιοςπγείηαι επιπλέον
ππόβλημα ζηιρ λογιζηικέρ
απεικονίζειρ και ζηιρ αναθοπέρ
ειζππάξεων ζηιρ εηαιπίερ, πος
απαιηεί ιδιαίηεπη διαδικαζία
διόπθωζηρ με αςηέρ.
ΜΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΔΣΔ ΣΗΝ
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΔ ΣΗΝ
ΔΚΣΤΠΩΗ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ,
ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΑΝ
ΔΠΙΒΔΒΑΙΩΔΣΔ ΟΣΙ Ο
ΠΔΛΑΣΗ ΔΥΔΙ ΣΟ ΤΝΟΛΟ
ΣΟΤ ππορ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΠΟΟΤ!!!
Ένα σπήζιμο «ηπςκάκι»

Αθονώζεηξ – δημνζώζεηξ θαηαζέζεωκ ζηεκ Εζκηθή Σνάπεδα
Οπξιξδήπξηε λάθξπ ζηιπ ηοαπεζικέπ καηαθέζειπ (λάθξπ πξζό, λάθξπ
λξγαοιαζμόπ ΣΕΠΠΠ, λαμθαζμέμα ζηξιςεία) είηε δικό ζαπ είηε ηξρ ρπαλλήλξρ
πξρ ζαπ ενρπηοέηηζε δημνζώκεηαη απμθιεηζηηθά εκηόξ ημο ωνανίμο ηεξ
ηνάπεδαξ, ηεκ ίδηα εμένα θαη από ημκ ίδημ ηαμία. Αμηιλξγιζμξί ηημ επόμεμη
ημέοα δεκ είκαη δοκαημί. Ειέγπεηε πάκημηε ηα απμδεηθηηθά – θαηαζεηήνηα
πμο ιαμβάκεηε ζηεκ ΕΣΕ.
ε πενίπηωζε πμο αθήκεηε ηα πνήμαηα ζημκ ηαμία γηα κα μιμθιενώζεη
αοηόξ ηεκ ζοκαιιαγή ΝΑ ΣΟΝΘΖΕΣΕ ΟΣΘ Η ΤΝΑΚΚΑΓΗ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ
ΕΥΕΘ ΟΚΟΙΚΗΡΩΘΕΘ ΕΩ ΣΘ 14.30.

Πνμζμπή !! Ιαηαζέζεηξ μέπνη ηηξ 14.30 Δε.-Πε. & 14.00 Παν.

Μεν δεηάηε εκηύπωζε με ηο
enter ,αλλά δίνονηαρ ενηολή με
ηο πονηίκι .Έηζι έσεηε ηον σπόνο
να επιβεβαιώζεηε ηεν
δςναηόηεηα ηων πελαηών να
εκπλεπώζοςν ηεν ςποσπέωζή
ηοςρ.
Για οποιοδήποηε άλλο λόγο οι
ακςπώζειρ ππαγμαηοποιούνηαι
ΜΟΝΟ με email ζηεν ηεσνική
ςποζηήπιξε ηος ΣΕΠΠΠ.

