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myΟρεξις 

H πρόσβαση στην υπηρεσία myΟρεξις γίνεται μέσω ενός browser (Google Chrome, Mozilla, Safari κτλ), από 

οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα (Windows, iOS, Android). Απαραίτητη προϋπόθεση για να δουλέψει η 

υπηρεσία είναι η συσκευή να έχει πρόσβαση στο internet. 

 

 

1. Είσοδος.  

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση 

myorexsys.twinsoft.gr σε έναν browser στην 

γραμμή διεύθυνσης (όχι στο google μέσα) και 

εισάγεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας. Τα 

στοιχεία αυτά τα έχετε στο προσωπικό email που 

έχετε δηλώσει. 
 

Σε περίπτωση που δεν σας ανοίγει η εφαρμογή δοκιμάστε να 

κάνετε καθαρισμό δεδομένων περιήγησης (clear browsing data) 

στον browser σας και ξαναδοκιμάστε 

 

 

 

2. Επιλογή καταστήματος 

Στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης υπάρχει η λίστα 

επιλογής καταστήματος. 
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3. Μενού επιλογών 

Στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης υπάρχει το 

μενού της εφαρμογής. 

- Άδειες χρήσης.  

Ελέγχετε τα υπόλοιπα αδειών χρήσης των υπηρεσιών. 

- Αναφορές. 

Επιλέξτε μία από τις αναφορές για να δείτε τα αντίστοιχα στοιχεία για 

το κατάστημα σας. 

- Λογαριασμός. 

Εδώ μπορείτε να διαχειριστείτε τα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα 

χρήστη, email, επαναφορά κωδικού κτλ). Επίσης, μπορείτε να δείτε σε 

ποια καταστήματα έχετε πρόσβαση και σε ποια από αυτά είστε 

διαχειριστής. 

- Χρήστες. 

Στην εφαρμογή myΟρεξις μπορείτε να δηλώσετε περισσότερους 

χρήστες για να έχουν πρόσβαση στο οικονομικά σας στοιχεία. Αφού 

δημιουργήσετε το νέο χρήστη θα πρέπει να δηλώσετε την πρόσβαση 

του στο λογαριασμό σας. Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να 

απενεργοποιήσετε κάποιο χρήστη η να αλλάξετε την πρόσβαση του. 

- Αποσύνδεση. 

Κάνετε έξοδο από την εφαρμογή. 
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4. Αναφορές – Επιλογή φίλτρων 

Τα φίλτρα εμφανίζονται στο πάνω μέρος κάθε αναφοράς και μπορείτε 

να επιλέξετε ελεύθερη περίοδο ημερομηνίας είτε κάποια περίοδο από 

τις συντομεύσεις.  
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5. Δημιουργία νέου χρήστη.  

- Πατήστε το «+» για να δημιουργήσετε το  νέο 

σας χρήστη. 

 

 

 

 

 

 

- Συμπληρώστε το κινητό και το email του χρήστη 

και πατήστε «Ταυτοποίηση».  

(ΠΡΟΣΟΧΗ!!! το email που θα εισάγετε δεν 

πρέπει να είναι ίδιο με το email που δηλώσατε 

για τον δικό σας αρχικό λογαριασμό) 

 

o Αν ο χρήστης ταυτοποιηθεί στο 

myΟρεξις τότε θα του σταλεί πρόσκληση 

για να την αποδεχτεί ή να την 

απορρίψει. 

 

o Αν ο χρήστης δεν ταυτοποιηθεί στο 

myΟρεξις τότε θα σας ζητηθούν τα 

στοιχεία του για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας σε αυτή την περίπτωση δεν 

θα σταλεί πρόσκληση στον χρήστη και 

θα είναι άμεσα διαθέσιμος. 
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6. Διαχείριση Προσκλήσεων 

Στο μενού λογαριασμός θα βρείτε τις προσκλήσεις σας, τις 

οποίες θα πρέπει να τις αποδεχτείτε ή να τις απορρίψετε. 

Εφόσον αποδεχτείτε μια πρόσκληση, τότε θα έχετε 

πρόσβαση στα στοιχεία του χρήστη που σας κάλεσε. 

 

7. Ρύθμιση δικαιωμάτων χρήστη 

Στο μενού χρήστες από τη λίστα χρηστών, επιλέξτε έναν χρήστη 

και ορίστε ανά κατάστημα σας την πρόσβαση του σε αναφορές 

και ποιες χρονικές περιόδους θα μπορεί να βλέπει.. 

 

 

 

 

 


