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ΑΠΟΘΗΚΗ 

ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

Παραστατικά  
Με την επιλογή αυτή διαχειρίζεστε τα παραστατικά της αποθήκης. Πριν προχωρήσετε σε καταχώρηση 
παραστατικού αποθήκης, βεβαιωθείτε ότι έχετε σχεδιάσει κατάλληλα τις απαραίτητες σειρές παραστατικών 

αποθήκης μέσω της εργασίας (Αποθήκη - Παράμετροι - Σχεδιασμός συναλλαγών - Παραμετροποίηση - Σειρές). 

Παραστατικά αποθήκης 
 [Στοιχεία] για την προβολή στην οθόνη συγκεκριμένου παραστατικού αποθήκης το οποίο επιλέξατε από τη 

λίστα επιλογής εγγραφών. 
 [Εισαγωγή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέου παραστατικού αποθήκης. Το σύστημα σας εμφανίζει μία 

κενή φόρμα για την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή, πρέπει να 
καταχωρήσετε το νέο παραστατικό πατώντας το πλήκτρο [Καταχώρηση].   

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή καταχωρημένου 
παραστατικού αποθήκης. Στην ερώτηση του 
συστήματος "Να γίνει η διαγραφή της 
εγγραφής" μπορείτε να απαντήσετε με: 

o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου 
παραστατικού.  

o [Όχι] για την ακύρωση της διαγραφής. 
 [Εργασίες, Βοήθεια, Συσχετιζόμενα έγγραφα, 

Βοηθητικοί πίνακες, Trace, Βοηθητικές 
εργασίες/Αντιστοίχιση κατά παραστατικό, 
Πρόσθετες πληροφορίες/Άρθρο λογιστικής]. 

 [Εκτύπωση] για να εκτυπώσετε κάποιο 
παραστατικό. 

 [Ανανέωση] για την ανανέωση των 
δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη 
σας. 

 [Φίλτρα] για να επιλέξετε κάποιο από τα 
καταχωρημένα παραστατικά αποθήκης, 
χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα πεδία στην 
αναζήτησή του.   

Η περιγραφή των πεδίων που ακολουθεί, αναφέρεται στην προκαθορισμένη, από την Unisoft, μορφή 
παραστατικού. Το Unisoft Atlantis Entry ERP σας επιτρέπει να μεταβάλλεται τη μορφή τόσο του κύριου μέρους του 
παραστατικού όσο και των λεπτομερειών του. 
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Πεδία  

Σελίδα 1: Στοιχεία 

Ταυτότητα παραστατικού 

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη σειρά αρίθμησης του παραστατικού της συναλλαγής, επιλέγοντας κάποια 
από τις σειρές παραστατικών αποθήκης. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση 
της συναλλαγής. 

 Περιγραφή 
Στο πεδίο εμφανίζεται αυτόματα η περιγραφή της σειράς που έχει επιλεχθεί χωρίς δυνατότητα μεταβολής 
της.  

 Αριθμός 
Εισάγετε τον αριθμό του παραστατικού. Εάν η επιλεγμένη σειρά ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση, το πεδίο 
συμπληρώνεται αυτόματα κατά την καταχώρηση της συναλλαγής.  

 Ημερομηνία 
Εισάγετε την ημερομηνία καταχώρησης του παραστατικού. Το σύστημα προτείνει την τρέχουσα 
ημερομηνία, την οποία μπορείτε να μεταβάλετε. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της 
συναλλαγής. 

 Παραστατικό 

Εισάγετε τον κωδικό του παραστατικού. Εάν η επιλεγμένη σειρά έχει ορισθεί να παράγει κωδικό 
παραστατικού, το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την καταχώρηση της συναλλαγής. 

 Από υποκατάστημα 
Ορίζετε το υποκατάστημα από το οποίο γίνεται η εξαγωγή του είδους (για εσωτερική διακίνηση είδους). 
Συμπληρώστε το πεδίο εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε στοιχεία από το υποκατάστημα για την εκτύπωση 
του παραστατικού διακίνησης. 

 Σε υποκατάστημα 
Ορίζετε το υποκατάστημα στο οποίο γίνεται η εισαγωγή του είδους (για εσωτερική διακίνηση είδους). 
Συμπληρώστε το πεδίο εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε στοιχεία από το υποκατάστημα για την εκτύπωση 
του παραστατικού διακίνησης. 

 Από αποθηκευτικό χώρο 

Καθορίζετε τον αποθηκευτικό χώρο από τον οποίο εξάγονται τα είδη του παραστατικού. 

 Σε αποθηκευτικό χώρο 
Καθορίζετε τον αποθηκευτικό χώρο στον οποίο εισάγονται τα είδη του παραστατικού. 

 Από θέση εναποθήκευσης 
Καθορίζετε τη θέση αποθήκευσης του αποθηκευτικού χώρου από την οποία εξάγονται τα είδη του 
παραστατικού. Το πεδίο σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την εσωτερική διακίνηση ειδών σε επίπεδο θέσης 
αποθήκευσης. 

 Σε θέση εναποθήκευσης 
Καθορίζετε τη θέση αποθήκευσης του αποθηκευτικού χώρου στην οποία εισάγονται τα είδη του 
παραστατικού. Το πεδίο σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την εσωτερική διακίνηση ειδών σε επίπεδο θέσης 

αποθήκευσης.  
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Σελίδα 2: Διακίνηση  

 Ημερομηνία παράδοσης 
Εισάγετε την ημερομηνία παράδοσης των ειδών. 

 Σκοπός διακίνησης 
Ορίζετε το σκοπό διακίνησης των ειδών επιλέγοντας τον από τον αντίστοιχο πίνακα.  

 Διεύθυνση παράδοσης 
Εισάγετε τη διεύθυνση παράδοσης των ειδών. 

 Τρόπος αποστολής 
Επιλέγετε τον τρόπο αποστολής των ειδών. 

 Δρομολόγιο 
Καθορίζετε το δρομολόγιο που θα ακολουθηθεί. 

 Μεταφορέας 
Ορίζετε το μεταφορέα των ειδών. 

 Μεταφορικό μέσο 
Καθορίζετε το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των ειδών. 

Σελίδα 3: Λοιπά 

 Λογαριασμός λογιστικής 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο λογαριασμό ενημέρωσης της λογιστικής. 

 Αιτιολογία 
Εισάγετε την αιτιολογία της συναλλαγής.  

 Παρατηρήσεις 
Εισάγετε ελεύθερα σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν το παραστατικό.  

Γραμμές παραστατικού 
Οι στήλες που θα εμφανίζονται στο σημείο αυτό είναι πλήρως οριζόμενες μέσω της εργασίας (Αποθήκη - 
Παράμετροι - Σχεδιασμός συναλλαγών - Παραμετροποίηση - Στήλες παραστατικών).  
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Σύνθεση / Αποσύνθεση 
Με την επιλογή αυτή, διαχειρίζεστε τα παραστατικά σύνθεσης / αποσύνθεσης. 

Εργασίες 
 [Στοιχεία] για την προβολή στην οθόνη των σταθερών στοιχείων καταχωρημένου παραστατικού σύνθεσης / 

αποσύνθεσης, το οποίο επιλέξατε από τη σχετική λίστα επιλογής εγγραφών.  
 [Εισαγωγή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέου παραστατικού σύνθεσης / αποσύνθεσης.  Το σύστημα σας 

εμφανίζει μία κενή φόρμα, για την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή, πρέπει 
να καταχωρήσετε το νέο παραστατικό πατώντας το πλήκτρο [Καταχώρηση]. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή καταχωρημένου παραστατικού σύνθεσης / αποσύνθεσης. Στην ερώτηση του 

συστήματος “Να γίνει η διαγραφή” μπορείτε να απαντήσετε με: 
o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου παραστατικού.  
o [Όχι] για την ακύρωση της διαγραφής. 

 [Εργασίες, Βοήθεια, Συσχετιζόμενα έγγραφα, Βοηθητικοί πίνακες, Βοηθητικές εργασίες / Αντιστοίχιση κατά 
παραστατικό, Πρόσθετες πληροφορίες / Άρθρο λογιστικής]  

 [Εκτύπωση] για να εκτυπώσετε κάποιο 
παραστατικό. 

 [Ανανέωση] για την ανανέωση των 
δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη 
σας. 

 [Φίλτρα] για να επιλέξετε κάποιο από τα 
καταχωρημένα παραστατικά σύνθεσης / 

αποσύνθεσης, χρησιμοποιώντας τα 
απαραίτητα πεδία στην αναζήτησή του.   

Πεδία  

Σελίδα 1: Στοιχεία 

Ταυτότητα παραστατικού 

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη σειρά 
αρίθμησης του παραστατικού συναλλαγής, 
επιλέγοντας κάποια από τις σειρές 
παραστατικών αποθήκης. Η συμπλήρωση 
του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της συναλλαγής. 

 Περιγραφή 
Στο πεδίο εμφανίζεται αυτόματα η περιγραφή της σειράς που έχει επιλεχθεί, χωρίς δυνατότητα μεταβολής 
της.  

 Αριθμός 
Εισάγετε τον αριθμό του παραστατικού. Εάν η επιλεγμένη σειρά ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση, το πεδίο 
συμπληρώνεται αυτόματα κατά την καταχώρηση της συναλλαγής. 
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 Ημερομηνία 
Εισάγετε την ημερομηνία καταχώρησης του παραστατικού. Το σύστημα προτείνει την τρέχουσα 
ημερομηνία, την οποία μπορείτε να μεταβάλετε. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της 
συναλλαγής. 

 Παραστατικό 
Εισάγετε τον κωδικό του παραστατικού. Εάν η επιλεγμένη σειρά έχει ορισθεί να παράγει κωδικό 
παραστατικού, το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την καταχώρηση της συναλλαγής. 

Στοιχεία είδους 

 Είδος 
Εισάγετε τον κωδικό του είδους.  

 Ποσότητα 1 
Εισάγετε την ποσότητα του είδους στην κύρια μονάδα μέτρησης κάθε αποθηκευτικού χώρου. 

 Ποσότητα 2  
Εισάγετε την ποσότητα του είδους στη δευτερεύουσα μονάδα μέτρησης κάθε αποθηκευτικού χώρου. Εάν 
ισχύει αυστηρή σχέση μεταξύ των δύο μονάδων, το πεδίο θα συμπληρωθεί αυτόματα, μόλις συμπληρώσετε 
το προηγούμενο πεδίο. 

 Από υποκατάστημα 
Ορίζετε το υποκατάστημα από το οποίο γίνεται η εξαγωγή του είδους. 

 Σε υποκατάστημα 
Ορίζετε το υποκατάστημα στο οποίο γίνεται η εισαγωγή του είδους. 

 Από αποθηκευτικό χώρο 
Καθορίζετε τον αποθηκευτικό χώρο από τον οποίο εξάγονται τα είδη του παραστατικού. 

 Σε αποθηκευτικό χώρο 
Καθορίζετε τον αποθηκευτικό χώρο στον οποίο εισάγονται τα είδη του παραστατικού. 

 Από θέση εναποθήκευσης 
Καθορίζετε τη θέση αποθήκευσης του αποθηκευτικού χώρου από την οποία εξάγονται τα είδη του 
παραστατικού.  

 Σε θέση εναποθήκευσης 
Καθορίζετε τη θέση αποθήκευσης του αποθηκευτικού χώρου στην οποία εισάγονται τα είδη του 
παραστατικού. 

Σελίδα 2: Διακίνηση  

 Ημερομηνία παράδοσης 
Εισάγετε την ημερομηνία παράδοσης των ειδών. 

 Σκοπός διακίνησης 
Ορίζετε το σκοπό διακίνησης των ειδών, επιλέγοντας τον από τον αντίστοιχο πίνακα.  

 Διεύθυνση παράδοσης 
Εισάγετε τη διεύθυνση παράδοσης των ειδών. 
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 Τρόπος αποστολής 
Επιλέγετε τον τρόπο αποστολής των ειδών. 

 Δρομολόγιο 
Καθορίζετε το δρομολόγιο που θα ακολουθηθεί. 

 Μεταφορέας 
Ορίζετε το μεταφορέα των ειδών. 

 Μεταφορικό μέσο 
Καθορίζετε το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των ειδών. 

Σελίδα 3: Λοιπά 

 Παρτίδα 
Πεδίο επιλογής της αντίστοιχης παρτίδας ειδών, με την οποία, ενδεχομένως, θα συνδέεται η συγκεκριμένη 
εγγραφή. 

 Κωδικός παρτίδας 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό παρτίδας του είδους. 

 Λογ. λογιστικής 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο λογαριασμό που θα ενημερώνει τη λογιστική. 

 Αιτιολογία 
Εισάγετε την αιτιολογία της συναλλαγής.  

 Παρατηρήσεις 
Εισάγετε ελεύθερα σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν το παραστατικό.  

Γραμμές παραστατικού 

Οι στήλες που θα εμφανίζονται στο σημείο αυτό είναι πλήρως οριζόμενες μέσω της εργασίας (Αποθήκη - 
Παράμετροι - Σχεδιασμός συναλλαγών - Παραμετροποίηση – Στήλες παραστατικών). 
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Είδη αποθήκης 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή διαχειρίζεστε ολοκληρωμένα τα είδη της αποθήκης. Η διαχείριση των στοιχείων κάθε 
είδους, περιλαμβάνει οκτώ σελίδες (tab sheets). 

Διαχείριση ειδών αποθήκης 

Εργασίες  
 [Στοιχεία] για την προβολή στην οθόνη των σταθερών στοιχείων καταχωρημένου είδους, όπως το επιλέξατε 

από τη σχετική λίστα επιλογής εγγραφών. 
 [Εισαγωγή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέου είδους. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για την 

εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή, πρέπει να καταχωρήσετε το νέο είδος 
πατώντας το πλήκτρο [Καταχώρηση]. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή καταχωρημένου είδους. Στην ερώτηση του συστήματος “Να γίνει η διαγραφή 
της εγγραφής” μπορείτε να απαντήσετε με: 
o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου είδους. ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν επιτρέπεται διαγραφή εάν έχετε ήδη 

καταχωρίσει συναλλαγές 
πωλήσεων για το 
συγκεκριμένο είδος. Το Unisoft 
Atlantis Entry ERP εμφανίζει το 

μήνυμα “Υπάρχουν αναφορές 
κινήσεων αποθήκης σε αυτό 
το είδος” και διακόπτει τη 
διαδικασία διαγραφής. Αν 
θέλετε όντως να διαγράψετε 
το είδος πρέπει πρώτα να 
διαγράψετε όλες τις σχετικές 
εγγραφές. 

o [Όχι] για ακύρωση της 
διαγραφής. 

 [Εργασίες] περιλαμβάνονται: 
Βοήθεια, Συσχετιζόμενα έγγραφα, 
Βοηθητικοί πίνακες, Trace. 

 [Οικονομική εικόνα] για να 
προβάλετε τα οικονομικά στοιχεία 
του συγκεκριμένου είδους. 

 [Ανανέωση] για την ανανέωση 
των δεδομένων που εμφανίζονται 
στην οθόνη σας. 

 [Φίλτρα] για να επιλέξετε κάποιο από τα καταχωρημένα είδη, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα πεδία στην 

αναζήτησή του.Πεδία  

Σελίδα 1: Στοιχεία ταυτότητας  
Στη σελίδα αυτή διαχειρίζεστε τα γενικά στοιχεία του είδους. 
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 Κωδικός 
Εισάγετε τον κωδικό του είδους. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις:  
o Στις ειδικές παραμέτρους αποθήκης έχει ορισθεί απλή μάσκα κωδικού. Σε αυτή την περίπτωση, εισάγετε 

απευθείας τον κωδικό του είδους, σύμφωνα με τη μορφή που έχει ορισθεί. Εάν εισάγετε κάποιον κωδικό 
που δε συμφωνεί με την καθορισμένη μορφή μάσκας, το είδος δε θα καταχωρηθεί. 

o Στις ειδικές παράμετροι αποθήκης, έχει ορισθεί παραμετρική μάσκα κωδικού. Σ' αυτή τη περίπτωση δίπλα 
από το πεδίο εμφανίζεται ένα εικονίδιο. Προκειμένου να εισάγετε τον κωδικό, θα πρέπει να 
συμπληρώσετε τα στοιχεία κατασκευής κωδικού της οθόνης, που εμφανίζονται με κλικ στο εικονίδιο. 
Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο [Αποδοχή], για να εισαχθεί ο κωδικός στο 
πεδίο. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του είδους.  

 Περιγραφή 
Εισάγετε την περιγραφή του είδους. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του είδους. 

 Αντικατάστασης 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν το συγκεκριμένο είδος είναι είδος αντικατάστασης. 

 Ενεργό 
Καθορίζετε εάν το συγκεκριμένο είδος θεωρείται ενεργό για την εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση. 

 Κατηγορία ΦΠΑ 
Επιλέγετε την κατηγορία ΦΠΑ στην οποία ανήκει το είδος. 

 Παρακολούθηση σε 

Επιλέγετε τον τρόπο παρακολούθησης του είδους. Υπάρχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις: 
o Χρώμα / Μέγεθος 
o Serial number 
o Παρτίδες  

 Κωδικός εργοστασίου 
Εισάγετε τον κωδικό του εργοστασίου που παράγει το είδος. Το πεδίο είναι πληροφοριακό. 

 Μάσκα S/N 
Στο πεδίο αυτό εισάγετε τη μορφή κωδικού S/N του συγκεκριμένου είδους. 

 Κωδικός συσχέτισης 
Καθορίζετε τον κωδικό με τον οποίο σχετίζεται το είδος επιλέγοντας τον από το αρχείο ειδών.  

 Κατασκευαστής 
Ορίζετε τον κατασκευαστή του είδους επιλέγοντας τον από τον αντίστοιχο πίνακα. 

 Βοηθητικός κωδικός 1 
Στο πεδίο αυτό όπως και στο επόμενο εισάγετε εάν χρειαστεί το βοηθητικό κωδικό του είδους. 

 Βοηθητικός κωδικός 2 
Στο πεδίο αυτό εισάγετε, εάν χρειαστεί, το δεύτερο βοηθητικό κωδικό του είδους. 
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 Κωδικός Intrastat 
Εισάγετε τον κωδικό Intrastat που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο είδος. Το πεδίο χρησιμοποιείται στην 
έκδοση της κατάστασης Intrastat. 

 Εναλλακτική περιγραφή 
Εισάγετε, εάν χρειαστεί, την εναλλακτική περιγραφή του είδους. 

 Θέση αποθήκευσης 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη θέση αποθήκευσης του συγκεκριμένου είδους. Η συμπλήρωση του 
πεδίου σας παρέχει τη δυνατότητα στις περιπτώσεις που καταχωρείτε είδη στα παραστατικά το πεδίο “Θέση 
εναποθήκευσης” στη γραμμή του παραστατικού να συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα. 

Διαστάσεις είδους 
Στα τρία αυτά πεδία που ακολουθούν εισάγετε τις διαστάσεις της κύριας μονάδας μέτρησης του είδους. Τα τρία 
αυτά πεδία αντιστοιχούν στις διαστάσεις που έχετε καθορίσει στις ειδικές παραμέτρους αποθήκης. 

 Υπολογισμός ποσότητας από διαστάσεις 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τόπο υπολογισμού της ποσότητας του είδους από τις διαστάσεις. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Κανένας 
o Πρώτη 
o Πρώτη * Δεύτερη 
o Πρώτη * Δεύτερη * Τρίτη 

 Δασμολογική κλάση 
Επιλέγετε τη δασμολογική κλάση στην οποία ανήκει το είδος. Το πεδίο χρησιμοποιείται στην κοστολόγηση 
εισαγωγών / εξαγωγών. 

 Λογιστικός χαρακτηρισμός 
Ορίζετε τη λογιστική κατηγορία στην οποία ανήκει το είδος. Σε περίπτωση που το πεδίο χρησιμοποιείται για 
την παραγωγή του κωδικού είδους, συμπληρώνεται κατά τη διαδικασία σύνθεσης του. 

 Ημερομηνία καταχώρησης  
Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα κατά την καταχώρηση του είδους. 

 Είδος εγγυοδοσίας 
Καθορίζετε το είδος εγγυοδοσίας που θα χρησιμοποιείται με το συγκεκριμένο είδος. 

 Παρατηρήσεις 
Εισάγετε διάφορες χρήσιμες παρατηρήσεις και σημειώσεις. 

Σελίδα 2: Στοιχεία κατηγοριοποίησης 

 Κατηγορία είδους 
Ορίζετε την κατηγορία στην οποία ανήκει το είδος. Σε περίπτωση που το πεδίο χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή του κωδικού είδους, το συμπληρώνετε κατά τη διαδικασία σύνθεσης του.  

 Ομάδα είδους 
Πεδίο επιλογής προαιρετικό, όπου ομαδοποιείτε τα είδη σας ανάλογα με την κύρια ομάδα ειδών. Επίσης, το 
πεδίο χρησιμοποιείται στον υπολογισμό εκπτώσεων στη δημιουργία παραμετρικών κωδικών ειδών, σε 

προϋπολογισμούς κ.α. 
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 Ομάδα 2 
Πεδίο επιλογής προαιρετικό, όπου ομαδοποιείτε τα είδη σας διαφορετικά από την κύρια ομάδα ειδών. 
Επίσης, χρησιμοποιείται στον υπολογισμό εκπτώσεων στη δημιουργία παραμετρικών κωδικών ειδών, σε 
προϋπολογισμούς κ.α. 

 Ομάδα 3 
Πεδίο επιλογής προαιρετικό, το οποίο χρησιμεύει στη διαφορετική  ομαδοποίηση των ειδών  ως προς την 
κύρια ομάδα τους. Επίσης, χρησιμοποιείται στον υπολογισμό εκπτώσεων στη δημιουργία παραμετρικών 
κωδικών ειδών, σε προϋπολογισμούς κ.α. 

 Τιμολογιακή κατηγορία είδους 

Ορίζετε την τιμολογιακή κατηγορία του είδους. Το πεδίο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των 
εκπτώσεων στα παραστατικά πωλήσεων. 

 Κλάση προμήθειας 
Ορίζετε την κλάση προμήθειας στην οποία ανήκει το είδος. Το πεδίο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των 
προμηθειών πωλήσεων. 

 Κατάταξη είδους (ABC Analysis) 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε την κατάταξη (ABC Analysis) του συγκεκριμένου είδους. Τις επιλογές 
του πεδίου πρέπει να τις ορίσετε μέσω της εργασίας: “Αποθέματα - Παράμετροι - Πίνακες - ABC Analysis 
κατηγοριοποίηση ειδών”. 

 Χαρακτηρισμός 
Καθορίζετε το χαρακτηρισμό του είδους. Μπορείτε να επιλέξετε: 

o Κανονικό  

o Παροχή υπηρεσιών 

o Α' Ύλη 

o Ημικατεργασμένο 

o Προϊόν 

o Β ύλες 

o Υλικό συσκευασίας 

o Υποπροϊόν 

Τρόπος παρακολούθησης 

 Είδος αποκλειστικότητας 
Επιλέγετε εάν το είδος είναι είδος προσφοράς ή όχι. Εάν η ρύθμιση του πεδίου είναι “Ναι”, μπορείτε με την 
επιλογή [Είδη αποκλειστικότητας] να ορίσετε τις πολιτικές προσφορών της εταιρείας. 

 Είδος τρίτου 
Πεδίο Ναι/Όχι το οποίο εάν επιλέξετε χαρακτηρίζει το είδος σαν είδος τρίτου. 

 Τύπος  
Καθορίζετε τον τύπο της γραμμής του παραστατικού στην οποία εισάγεται το είδος. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Τίποτα – εάν το είδος δεν εμπίπτει σε ειδική κατηγορία. 
o Δώρο – εάν το είδος αποτελεί δώρο  
o Εγγυοδοσία – εάν το είδος αποτελεί είδος εγγυοδοσίας  
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o Εγγύηση – εάν το είδος αποτελεί εγγύηση  

Φόροι / Έξοδα 
Καθορίζετε τους φόρους ή τα έξοδα που επιβαρύνουν τις συναλλαγές στις οποίες συμμετέχει το είδος. Στο πεδίο 
αυτό είναι διαθέσιμοι όλοι οι τύποι εξόδων που σχετίζονται με το είδος (δείτε Πωλήσεις – Παράμετροι – Πίνακες - 
Επιβαρύνσεις). Μπορείτε να εισάγετε μέχρι δύο τύπους επιβαρύνσεων στα αντίστοιχα πεδία. 

 Αντικατάσταση είδους από συστατικά στις αγορές 
Πεδίο Ναι/Όχι, το οποίο αντικαθιστά το είδος με τα συστατικά του.  

 Αντικατάσταση είδους από συστατικά στις πωλήσεις 
Πεδίο Ναι/Όχι, το οποίο αντικαθιστά το είδος με τα συστατικά του.  

 Αντικατάσταση είδους από συστατικά στην αποθήκη 
Πεδίο Ναι/Όχι το οποίο αντικαθιστά το είδος με τα συστατικά του.  

 Αυτόματη ενημέρωση συστατικών στις αγορές 
Καθορίζετε εάν θέλετε κατά την αγορά ενός σύνθετου είδους να δημιουργούνται αυτόματα ξεχωριστές 
κινήσεις αποθήκης για κάθε ένα συστατικό.  

 Αυτόματη ενημέρωση συστατικών στις πωλήσεις 
Καθορίζετε εάν θέλετε κατά την πώληση ενός σύνθετου είδους να δημιουργούνται αυτόματα ξεχωριστές 
κινήσεις αποθήκης για κάθε ένα συστατικό.  

 Αυτόματη ενημέρωση συστατικών στην αποθήκη 

Καθορίζετε εάν θέλετε κατά την καταχώρηση συναλλαγής αποθήκης ενός σύνθετου είδους να 
δημιουργούνται αυτόματα ξεχωριστές κινήσεις αποθήκης για κάθε ένα συστατικό.  

 Εκτύπωση ανάλυσης στο παραστατικό των αγορών  
Καθορίζετε εάν θέλετε εκτύπωση της ανάλυσης των συστατικών των σύνθετων ειδών στα παραστατικά 
αγορών.  

 Εκτύπωση ανάλυσης στο παραστατικό των πωλήσεων 
Καθορίζετε εάν θέλετε εκτύπωση της ανάλυσης των συστατικών των σύνθετων ειδών στα παραστατικά 
πωλήσεων. 

 Εκτύπωση ανάλυσης στο παραστατικό της αποθήκης 
Καθορίζετε εάν θέλετε εκτύπωση της ανάλυσης των συστατικών των σύνθετων ειδών στα παραστατικά 
αποθήκης.  

 Προειδοποίηση συναλλαγής 
Εισάγετε την προειδοποίηση των συναλλαγών του είδους. 

Σελίδα 3: Στοιχεία τιμών  
Στη συγκεκριμένη σελίδα διαχειρίζεστε τις τιμές του είδους. 

Πώλησης 

 Χονδρική Τιμή  
Εισάγετε την τιμή χονδρικής του είδους, η οποία θα προτείνεται στα παραστατικά πωλήσεων. 

 Τιμή markup 

Εισάγετε το ποσοστό markup της χονδρικής τιμής του είδους. 
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 Λιανική τιμή  
Εισάγετε την τιμή λιανικής του είδους, η οποία θα προτείνεται στα παραστατικά πωλήσεων. 

 Τιμή markup 
Εισάγετε το ποσοστό markup της λιανικής τιμής του είδους. 

 Ξένο νόμισμα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο ξένο νόμισμα.  

 Τιμή 
Εισάγετε την τιμή του είδους για το επιλεγμένο ξένο νόμισμα. 

 Τιμές στη μονάδα 
Πεδίο επιλογής το οποίο χρησιμεύει κατά την τιμολόγηση. Έτσι για να υπολογίσετε την τιμή ενός είδους που 
διακινείται για πρώτη φορά, πρέπει να επιλέξετε την μονάδα μέτρησής του (κύρια μονάδα μέτρησης,  
δευτερεύουσα μονάδα μέτρησης, μονάδα μέτρησης τιμολόγησης). 

 Υπολογίζεται η ποσότητα από αξία 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θα υπολογίζεται η ποσότητα του είδους από την αξία του. 

 Ποσοστό έκπτωσης 
Εισάγετε το ποσοστό έκπτωσης που θέλετε να προτείνεται στα παραστατικά πωλήσεων που χρησιμοποιείται 
το είδος. Συμπληρώστε το πεδίο, στην περίπτωση που δε θέλετε να χρησιμοποιηθούν οι εκπτώσεις που 
προκύπτουν από το σενάριο των τιμολογιακών πολιτικών. 

 Μέγιστη έκπτωση 

Εισάγετε το ποσό της μέγιστης έκπτωσης του είδους. 

Αγοράς 

 Τιμή αγοράς  
Εισάγετε την τιμή του είδους για τις αγορές, η οποία θα προτείνεται στα παραστατικά αγορών. 

 Ξένο νόμισμα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο ξένο νόμισμα. 

 Τελευταία τιμή 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την τελευταία τιμή αγοράς του είδους. 

 Τιμή σε ξένο νόμισμα 
Εισάγετε την τιμή του είδους για το επιλεγμένο ξένο νόμισμα. 

Αντικατάστασης 

 Τιμή 
Εισάγετε την τιμή αντικατάστασης του είδους. Στο επόμενο πεδίο εισάγετε το ποσοστό με το οποίο 
επιβαρύνεται η αντικατάσταση του είδους, ενώ το σύστημα υπολογίζει αυτόματα το τελικό της κόστος. 

 Επιβάρυνση % 
Εισάγετε το ποσοστό επιβάρυνσης της αντικατάστασης είδους. 
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Πρότυπου κόστους 

 Τιμή 
Εισάγετε την κατ' εκτίμηση τιμή κόστους του είδους. Το πεδίο είναι πληροφοριακό και εμφανίζεται στη 
δεύτερη σελίδα των οικονομικών στοιχείων του είδους. 

Στοιχεία εφοδιαστικής πολιτικής 

 Ελάχιστο (ασφαλείας) 
Εισάγετε την ελάχιστη ποσότητα ασφαλείας του είδους. Το πεδίο είναι πληροφοριακό. 

 Μέγιστο (ασφαλείας) 

Εισάγετε τη μέγιστη ποσότητα ασφαλείας του είδους. Το πεδίο είναι πληροφοριακό. 

 Όριο αναπαραγγελίας 
Εισάγετε την ελάχιστη ποσότητα για αναπαραγγελία του είδους. Το πεδίο είναι πληροφοριακό. 

Σελίδα 4: Μονάδες μέτρησης  
Στη συγκεκριμένη σελίδα διαχειρίζεστε τις μονάδες μέτρησης του είδους. 

Είδους 

 Κύρια 
Επιλέγετε την κύρια μονάδα μέτρησης του είδους. Η μονάδα αυτή χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση 
των ποσοτήτων του είδους στην αποθήκη.  

 Δευτερεύουσα 
Επιλέγετε τη δευτερεύουσα μονάδα μέτρησης του είδους. Η μονάδα αυτή χρησιμοποιείται για την 
παρακολούθηση των ποσοτήτων του είδους στην αποθήκη.  

 Σχέση με κύρια 
Καθορίζετε τη σχέση της δευτερεύουσας μονάδας μέτρησης με την κύρια. Με βάση αυτή τη σχέση το 
σύστημα θα μετατρέπει αυτόματα τις ποσότητες που εκφράζονται στη δευτερεύουσα μονάδα, σε ποσότητες 
στην κύρια.  

 Αυστηρή σχέση 
Εάν επιλέξετε αυστηρή σχέση μεταξύ των δύο μονάδων, κάθε μεταβολή θα ενημερώνει αυτόματα τις 
ποσότητες και στις δυο μονάδες. 

Συσκευασιών 

 Αγορών 
Επιλέγετε τη μονάδα μέτρησης που θα χρησιμοποιείται για τις αγορές του είδους. Η μονάδα αυτή 
προτείνεται στα παραστατικά αγορών. 

 Σχέση με κύρια 
Καθορίζετε τη σχέση της μονάδας αγορών με την κύρια. Το σύστημα θα ανάγει αυτόματα τις ποσότητες που 
εκφράζονται στη μονάδα αγορών σε ποσότητες στην κύρια βάση της σχέσης που καθορίζετε εδώ.  

 Αυστηρή σχέση 
Εάν επιλέξετε αυστηρή σχέση μεταξύ των δύο μονάδων κάθε μεταβολή θα ενημερώνει αυτόματα τις 
ποσότητες και στις δυο μονάδες. 
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 Πωλήσεων 
Επιλέγετε τη μονάδα μέτρησης που θα χρησιμοποιείται για τις πωλήσεις του είδους. Η μονάδα αυτή 
προτείνεται στα παραστατικά πωλήσεων. 

 Σχέση με κύρια 
Καθορίζετε τη σχέση της μονάδας πωλήσεων με την κύρια. Το σύστημα θα ανάγει αυτόματα τις ποσότητες 
που εκφράζονται στη μονάδα πωλήσεων σε ποσότητες στην κύρια βάση της σχέσης που καθορίζετε εδώ.  

 Αυστηρή σχέση 
Εάν επιλέξετε αυστηρή σχέση μεταξύ των δύο μονάδων κάθε μεταβολή θα ενημερώνει αυτόματα τις 
ποσότητες και στις δυο μονάδες. 

 Συνήθης ποσότητα πώλησης 
Αριθμητικό πεδίο, το οποίο εάν συμπληρωθεί κατά την τιμολόγηση, προτείνει αυτόματα την ποσότητα του 
είδους που θα πωληθεί.  

 Συντελεστής μετατροπής ποσότητας σε όγκο 
Αριθμητικό πεδίο το οποίο χρησιμοποιείται για την ενημέρωση των στοιχείων INTRASTAT. 

 Σχέση συμπληρωματικής μονάδος με κύρια 
Αριθμητικό πεδίο το οποίο χρησιμοποιείται για την ενημέρωση των στοιχείων INTRASTAT. 

 Συντελεστής μετατροπής ποσότητας σε μάζα 
Αριθμητικό πεδίο το οποίο χρησιμοποιείται για την ενημέρωση των στοιχείων INTRASTAT. 

Σελίδα 5: Προμηθευτές είδους  
Η πέμπτη σελίδα των στοιχείων του είδους περιλαμβάνει τη διαχείριση των προμηθευτών και των εφαρμογών του. 

 [Εισαγωγή] για την εισαγωγή νέου  προμηθευτή είδους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο σημείο αυτό δεν εισάγετε νέους 
προμηθευτές, απλώς δηλώνετε ποιοι από αυτούς προμηθεύουν το είδος στην εταιρεία.  

 [Διόρθωση] για τη διόρθωση των στοιχείων της συμφωνίας με τον προμηθευτή είδους. 
 [Διαγραφή] για τη διαγραφή κάποιου προμηθευτή είδους. 

Η φόρμα διαχείρισης περιλαμβάνει τα εξής πεδία: 

 Κωδικός 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο προμηθευτή. 

 Περιγραφή  

Πεδίο επιλογής στο οποίο εμφανίζεται η αντίστοιχη επωνυμία του προμηθευτή. 

 Κωδικός είδους προμηθευτή 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό του είδους που προμηθεύεστε από το 
συγκεκριμένο προμηθευτή. 

 Περιγραφή είδους προμηθευτή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή είδους που προμηθεύεστε από το 
συγκεκριμένο προμηθευτή. 

 Προδιαγραφή είδους  
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη προδιαγραφή. 

 Ημερομηνία ισχύος 

Πεδίο ημερομηνίας από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη ημερομηνία ισχύος. 
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 Τελευταία τιμή αγοράς 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την τελευταία τιμή αγοράς του είδους. 

 Έκπτωση 1 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την έκπτωση του είδους. 

Σελίδα 6: Σύνθεση / Εναλλακτικά  
Στη έκτη σελίδα των στοιχείων του είδους εισάγετε τα είδη από τα οποία αποτελείται καθώς και αυτά που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικά για το είδος. 

Στοιχεία σύνθεσης 

 Ποσότητα είδους 
Καθορίζετε την ποσότητα του συντιθέμενου είδους που θα παραχθεί. 

 On-Line δημιουργία παραστατικού σύνθεσης 
Πεδίο Ναι/Όχι το οποίο δίνει τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας παραστατικών σύνθεσης την στιγμή της 
καταχώρησης του παραστατικού. Το παραστατικό σύνθεσης που θα δημιουργηθεί, θα έχει τη σειρά 
παραστατικού, που δηλώσατε μέσω της εργασίας σχεδιασμού των σειρών παραστατικών αποθήκης στη 
σελίδα “Ειδικά στοιχεία” στο πεδίο “Σύνθεσης”. 

 Κωδικός συστατικού 
Επιλέγετε το συστατικό που χρησιμοποιείται για τη σύνθεση του είδους. Στο πεδίο είναι διαθέσιμα όλα τα 
είδη της αποθήκης.   

 Περιγραφή 
Εναλλακτικά, αντί για το προηγούμενο πεδίο, μπορείτε να αναζητήσετε το συνθετικό του είδους, 
χρησιμοποιώντας την περιγραφή του. 

 Ποσότητα 
Καθορίζετε την ποσότητα του συνθετικού που απαιτείται για την παραγωγή της ποσότητας του είδους που 
έχετε εισαγάγει παραπάνω. 

 Τύπος  
Στο πεδίο αυτό προτείνεται ο τύπος που έχει καθορισθεί στα στοιχεία του συνθετικού. Σε αντίθετη 
περίπτωση καθορίζεται το είδος του συνθετικού. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Εγγυοδοσία 
o Δώρο 

 Συντελεστής επιμερισμού 
Εισάγετε το συντελεστή με τον οποίο επιμερίζεται το είδος στο συγκεκριμένο συστατικό. 

Στοιχεία εναλλακτικών κωδικών 

Στο σημείο αυτό καθορίζετε τα είδη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικά του συγκεκριμένου είδους. 
Τα είδη που θα καθορίσετε, εδώ, θα είναι διαθέσιμα κατά την τιμολόγηση, εάν χρειαστεί να αντικατασταθεί κάποιο 
είδος από εναλλακτικό. 

 Ποσότητα είδους 
Καθορίζετε την ποσότητα του είδους που θα αντικατασταθεί.  
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 Κωδικός 
Επιλέγετε το είδος που χρησιμοποιείται ως εναλλακτικό. Στο πεδίο είναι διαθέσιμα όλα τα είδη της αποθήκης.  

 Περιγραφή 
Επίσης, αντί για το προηγούμενο πεδίο, μπορείτε να αναζητήσετε το εναλλακτικό είδος χρησιμοποιώντας την 
περιγραφή του. 

 Ποσότητα 
Καθορίζετε την ποσότητα του εναλλακτικού είδους που απαιτείται για την αντικατάσταση της ποσότητας 
αυτού που είχατε εισάγει παραπάνω. 

 Χρώμα 

Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο χρωματολόγιο του επιλεγμένου εναλλακτικού είδους. 

 Μέγεθος 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο μεγεθολόγιο του επιλεγμένου εναλλακτικού είδους. 

Σελίδα 7: Λογιστική / Εικόνα  
Στην έβδομη σελίδα των στοιχείων του είδους εισάγετε τους λογαριασμούς λογιστικής και γενικές παρατηρήσεις. 

Κωδικοί Γενικής Λογιστικής 

 Αγορών 
Εισάγετε τον κωδικό που αντιστοιχεί στο είδος για τη σύνδεση των αγορών με τη γενική λογιστική. Το πεδίο 
είναι διαθέσιμο στο σχεδιασμό της σύνδεσης αγορών με τη λογιστική (κωδικός I2). 

 Πωλήσεων 
Εισάγετε τον κωδικό που αντιστοιχεί στο είδος για τη σύνδεση των πωλήσεων με τη γενική λογιστική. Το 
πεδίο είναι διαθέσιμο στο σχεδιασμό της σύνδεσης πωλήσεων με τη λογιστική (κωδικός I1). 

Κωδικοί Αναλυτικής Λογιστικής 

 Αποθεμάτων 
Εισάγετε τον κωδικό που αντιστοιχεί στο είδος, για την ενημέρωση του λογαριασμού αποθεμάτων στην  
αναλυτική λογιστική.  

 Μεικτών αποτελεσμάτων 
Εισάγετε τον κωδικό που αντιστοιχεί στο είδος, για την ενημέρωση του λογαριασμού μεικτών 
αποτελεσμάτων στην  αναλυτική λογιστική.  

 Κόστους Παραγωγής 
Εισάγετε τον κωδικό που αντιστοιχεί στο είδος, για την ενημέρωση του λογαριασμού κόστους παραγωγής 
στην  αναλυτική λογιστική.  

 Εικόνα 
Στο πεδίο αυτό έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε την αντίστοιχη εικόνα του είδους. Συγκεκριμένα, κάνοντας 
δεξί κλικ με το ποντίκι στο σημείο στο οποίο θα προσαρμόσετε την εικόνα, εμφανίζονται οι εξής επιλογές: 
o [Εισαγωγή] 
o [Διαγραφή] 
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Σελίδα 8: Πεδία χρήστη 
Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται οι επιλογές που κάνατε μέσω της εργασίας: “Αποθέματα - Παράμετροι - Παράμετροι 
- Οριζόμενα πεδία χρήστη”.  



Atlantis Entry ERP 

 

32 

Είδη αποκλειστικότητας  
Με την επιλογή αυτή διαμορφώνετε την πολιτική προσφορών που ακολουθεί η εταιρεία. Στη λίστα επιλογής 
εγγραφών είναι διαθέσιμα μόνο τα είδη που έχουν χαρακτηριστεί ως είδη αποκλειστικότητας (στη σελίδα στοιχεία 
κατηγοριοποίησης στη διαχείριση ειδών αποθήκης). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι πέντε μεταβλητές για να 
διαμορφώσετε τις προσφορές ανά είδος. 

Εργασίες 
Οι ακόλουθες εργασίες είναι διαθέσιμες:  

 [Στοιχεία] για τη διαχείριση των 
στοιχείων προσφοράς του επιλεγμένου 

είδους. Το σύστημα σας εμφανίζει τη 
φόρμα διαχείρισης των στοιχείων 
προσφοράς. Όταν ολοκληρώσετε την 
εισαγωγή, πρέπει να καταχωρήσετε τις 
αλλαγές πατώντας το πλήκτρο 
[Καταχώρηση]. 

 [Εργασίες / Βοήθεια / Βοηθητικοί 
πίνακες] 

 [Καταχώρηση] για την εισαγωγή στο 
σύστημα νέου είδους προσφοράς / 
αποκλειστικότητας. Το σύστημα σας 
εμφανίζει μία κενή φόρμα για την 

εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν 
ολοκληρώσετε την εισαγωγή, πρέπει να 
καταχωρήσετε το νέο είδος πατώντας το 
πλήκτρο [Καταχώρηση].   

 [Ακύρωση αλλαγών]. 
 [Ανανέωση] για την ανανέωση των δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη σας. 
 [Φίλτρα] για να επιλέξετε κάποιο από τα καταχωρημένα είδη, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα πεδία στην 

αναζήτησή του. 

Πεδία 

 Επιλογή στηλών 
Καθορίζετε τις μεταβλητές βάσει των οποίων θα διαμορφώνονται οι προσφορές του είδους. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε συνδυασμό των παρακάτω: 
o Πελάτης - επιλέγετε τους πελάτες για τους οποίους ισχύει η προσφορά.  
o Γεωγραφική κατηγορία – επιλέγετε τις γεωγραφικές κατηγορίες των πελατών για τους οποίους ισχύει η 

προσφορά.  
o Επαγγελματική κατηγορία – επιλέγετε τις επαγγελματικές κατηγορίες των πελατών για τους οποίους 

ισχύει η προσφορά. 
o Τιμολογιακή κατηγορία – επιλέγετε τις τιμολογιακές κατηγορίες των πελατών για τους οποίους ισχύει η 

προσφορά. 
o Όμιλ. πελάτη – επιλέγετε τον όμιλο στον οποίο ανήκει ο πελάτης και για τον οποίο ισχύει η προσφορά. 
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Στατιστικά στοιχεία 

Διαγράμματα ABC Analysis 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή έχετε τη δυνατότητα να απεικονίσετε τα στατιστικά στοιχεία των ειδών βάσει της 
κατηγοριοποίησής τους και του ποσοστού πωλήσεων, που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ειδών. 
o [Υπολογισμοί] Με το πλήκτρο αυτό δίνετε την εντολή, για να ξεκινήσει η διαδικασία υπολογισμού των 

στατιστικών στοιχείων των πελατών, για να γίνει σωστά ο υπολογισμός θα πρέπει πρώτα να κατηγοριοποιήσετε 
τα είδη από  πίνακες αποθήκης “ABC analysis κατηγοριοποίηση ειδών” και στη συνέχεια, να τα χαρακτηρίσετε 
ως εξής: “Διαχείριση ειδών αποθήκης – Στοιχεία κατηγοριοποίησης – Πεδίο Κατάταξη είδους ABC Analysis”. 

o [Ακύρωση] για την έξοδό σας από τη συγκεκριμένη εργασία. 

Πίνακας  

Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται οι κατηγορίες των ειδών, το πλήθος των ειδών που συμμετέχουν στη διαμόρφωση 
των πωλήσεων και το ύψος πωλήσεων, αφού προηγουμένως εκτελεστεί η εργασία του υπολογισμού. 

Γράφημα πίτας 

Στην οθόνη αυτή απεικονίζονται σε γράφημα πίτας το πλήθος των ειδών με βάση την κατηγοριοποίησή τους και το 
αντίστοιχο ύψος πωλήσεων, όπως προκύπτει με την ολοκλήρωση του υπολογισμού των στατιστικών στοιχείων των 
ειδών. 

Ραβδογράφημα 

Στην οθόνη αυτή απεικονίζονται σε ραβδόγραμμα το πλήθος των ειδών με βάση την κατηγοριοποίησή τους και 
αντίστοιχο ύψος πωλήσεων, όπως προκύπτει με την ολοκλήρωση του υπολογισμού των στατιστικών στοιχείων των 
ειδών. 

Κανόνας Pareto 

Στην οθόνη αυτή απεικονίζονται σε γράφημα της μορφής του κανόνα Pareto το πλήθος των ειδών με βάση την 
κατηγοριοποίησή τους και το αντίστοιχο ύψος πωλήσεων, όπως προκύπτει με την ολοκλήρωση του υπολογισμού 
των στατιστικών στοιχείων των ειδών. 
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Παρτίδες 
Με την επιλογή αυτή διαχειρίζεστε τις παρτίδες των ειδών αποθήκης. Μπορείτε να ορίσετε τη δημιουργία παρτίδων 
αυτόματα από το σύστημα με την καταχώρηση των παραστατικών αποθήκης (βλ. Σχεδιασμός τύπων συναλλαγών 
αποθήκης). Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη επιλογή για να δημιουργήσετε παρτίδες 
ειδών. 

Εργασίες 
 [Στοιχεία] για την προβολή στην οθόνη των στοιχείων καταχωρημένης  παρτίδας, όπως την επιλέξατε από 

τη σχετική λίστα επιλογής εγγραφών. 
 [Εισαγωγή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέας παρτίδας. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για 

την εισαγωγή των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα 
παρτίδα πατώντας το πλήκτρο [Καταχώρηση].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή καταχωρημένης παρτίδας. Στην ερώτηση του συστήματος “Να γίνει η 
διαγραφή” μπορείτε να απαντήσετε με: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης παρτίδας.  

o [Όχι] για την ακύρωση της διαγραφής. 
 [Εργασίες]: Περιλαμβάνονται: Βοήθεια / Συσχετιζόμενα έγγραφα / Βοηθητικοί πίνακες / Ενημέρωση 

απογραφής. 
 [Ανανέωση] για την ανανέωση των 

δεδομένων που εμφανίζονται στην 
οθόνη σας. 

 [Φίλτρα] για να επιλέξετε κάποια από 
τις ήδη καταχωρημένες παρτίδες, 
χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα πεδία 
στην αναζήτησή της. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Στοιχεία 

 Κωδικός 
Εισάγετε τον κωδικό της παρτίδας του 
είδους. Το πεδίο είναι απαραίτητο για 
την καταχώρηση της παρτίδας. 

 Ημερομηνία λήξης 
Ορίζετε την ημερομηνία λήξης της 
παρτίδας. 

 Είδος αποθήκης 
Επιλέγετε το είδος που παρακολουθείται σε παρτίδα. Στο πεδίο είναι διαθέσιμα όλα τα είδη της αποθήκης. 

Πρόβλεψη 

 ΜΜ1 
Εισάγετε τις προβλεπόμενες ποσότητες της παρτίδας στην 1η μονάδα μέτρησης του είδους.  
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 ΜΜ2 
Εισάγετε τις προβλεπόμενες ποσότητες της παρτίδας στην 2η μονάδα μέτρησης του είδους.  

 Κωδικός λογαριασμών αγορών 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον κωδικό που αντιστοιχεί στη παρτίδα, για τη σύνδεση των αγορών 
με τη γενική λογιστική. Το πεδίο είναι διαθέσιμο στο σχεδιασμό της σύνδεσης αγορών με τη λογιστική 
(κωδικός I2). 

 Κωδικός λογαριασμών πωλήσεων 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον κωδικό που αντιστοιχεί στη παρτίδα, για τη σύνδεση των 
πωλήσεων με τη γενική λογιστική. Το πεδίο είναι διαθέσιμο στο σχεδιασμό της σύνδεσης αγορών με τη 

λογιστική (κωδικός I2). 

 Προς Πώληση 
Πεδίο Ναι/Όχι, στο οποίο καθορίζετε εάν η συγκεκριμένη παρτίδα είναι προς πώληση.  

 Παρατηρήσεις 
Εισάγετε διάφορες χρήσιμες παρατηρήσεις και σημειώσεις.  

Σελίδα 1: Ποσότητες 

Στη σελίδα αυτή προβάλλονται οι ποσότητες εισαγωγών και εξαγωγών των ειδών της παρτίδας στις δύο μονάδες 
μέτρησης για τη χρήση, οι προοδευτικές ποσότητες, το υπόλοιπο, τα αναμενόμενα, τα δεσμευμένα καθώς και η 
ημερομηνία εισαγωγής των παρτίδων. Τα παραπάνω πεδία ενημερώνονται αυτόματα από το σύστημα. Εσείς πρέπει 
μόνο να εισάγετε τις ποσότητες απογραφής της παρτίδας.  

Σελίδα 2: Θέσεις αποθήκευσης 

Στη σελίδα αυτή προβάλλονται ανά αποθηκευτικό χώρο, θέση αποθήκευσης, κύρια και δευτερεύουσα μονάδα 
μέτρησης, οι κινήσεις της κύριας και της δευτερεύουσας μονάδας μέτρησης, καθώς επίσης το υπόλοιπο της 
παρτίδας στην κύρια και τη δευτερεύουσα μονάδα μέτρησης.  
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Υπόλοιπα θέσεων αποθήκευσης 
Η συγκεκριμένη επιλογή σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τα υπόλοιπα όλων των ειδών στις θέσεις αποθήκευσης 
κάθε αποθηκευτικού χώρου. Η δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης των υπολοίπων σε κάθε θέση αποθήκευσης, 
ισχύει μόνο εάν στα παραστατικά αποθήκης, αγορών και πωλήσεων χρησιμοποιείται το πεδίο “Θέσεις 
αποθήκευσης”. 

Εργασίες 
Οι ακόλουθες εργασίες είναι διαθέσιμες: 

 [Στοιχεία] για την εμφάνιση στην οθόνη των υπολοίπων του επιλεγμένου είδους στις θέσεις αποθήκευσης, 
όπως το επιλέξατε από τη σχετική λίστα επιλογής εγγραφών.  

 [Καταχώρηση] για την εισαγωγή στο σύστημα νέων υπολοίπων ανά θέση αποθήκευσης. 
 [Ανανέωση] για την ανανέωση των δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη σας. 
 [Φίλτρα] για να επιλέξετε και να εμφανίσετε τα υπόλοιπα ανά θέση αποθήκευσης, χρησιμοποιώντας τα 

απαραίτητα πεδία στην αναζήτηση του είδους που επιθυμείτε. 

Πεδία 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Επιλέγετε τον αποθηκευτικό χώρο στον 
οποίο θέλετε να ορίσετε τα υπόλοιπα 
ανά θέση αποθήκευσης. Αμέσως 
εμφανίζονται οι θέσεις αποθήκευσης 

που έχουν οριστεί για το συγκεκριμένο 
αποθηκευτικό χώρο (βλέπε [Θέσεις 
αποθήκευσης]). 

 Θέση αποθήκευσης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε 
την αντίστοιχη θέση αποθήκευσης του 
είδους, όπως 
ακριβώς τον έχετε ορίσει στην εργασία: 
“Αποθέματα - Παράμετροι - Πίνακες  - 
Θέσεις αποθήκευσης”. 

 Παρτίδα 

Πεδίο επιλογής από όπου επιλέγετε την 
αντίστοιχη παρτίδα, της οποίας τα 
υπόλοιπα ανά θέση αποθήκευσης θέλετε να παρακολουθείτε. 

 Αρχική ΚΜΜ 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αρχική ποσότητα του είδους στην κύρια μονάδα μέτρησης. 

 Κινήσεις ΚΜΜ 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εμφανίζεται η αντίστοιχη κίνηση του είδους στην κύρια μονάδα μέτρησης. 

 Υπόλοιπο ΚΜΜ 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εμφανίζεται το αντίστοιχο υπόλοιπο του είδους στην κύρια μονάδα μέτρησης. 

 Αρχική ΔΜΜ 

Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αρχική ποσότητα του είδους στη δευτερεύουσα μονάδα μέτρησης. 
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 Κινήσεις ΔΜΜ 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εμφανίζεται η αντίστοιχη κίνηση του είδους στη δευτερεύουσα μονάδα 
μέτρησης. 

 Υπόλοιπο ΔΜΜ 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εμφανίζεται το αντίστοιχο υπόλοιπο του είδους στη δευτερεύουσα μονάδα 
μέτρησης. 

Σύνολα ποσοτήτων 

Στο μέρος αυτό της οθόνης εμφανίζονται τα σύνολα των ποσοτήτων, των κινήσεων και των υπολοίπων της κύριας 
και της δευτερεύουσας μονάδας μέτρησης. 
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Serial Numbers 
Με την επιλογή αυτή το Unisoft Atlantis Entry ERP σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε και να ελέγξετε τα Serial 
Numbers, καθώς επίσης την κατάστασή τους και τα είδη με τα οποία σχετίζονται. 

Εργασίες  
 [Κινήσεις] για να εμφανιστούν αναλυτικά οι κινήσεις του συγκεκριμένου Serial Number. 
 [Έλεγχος] για να εκτυπωθούν όλα τα Serial Numbers με κατάσταση λάθος. 

Πεδία 

 Κωδικός είδους 

Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται ο κωδικός του είδους 
στον οποίο έχετε αντιστοιχίσει κάποιο Serial Number. 

 Serial Number 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το αντίστοιχο Serial 
Number του συγκεκριμένου είδους.  

 Κατάσταση 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται οι καταστάσεις των 
Serial Numbers. Συγκεκριμένα, οι καταστάσεις είναι: 

o Εντός:  + Δείχνει ότι το συγκεκριμένο S/N 

υπάρχει στην αποθήκη. 

o Εκτός:   -  Δείχνει ότι το συγκεκριμένο S/N έχει 

εξαχθεί από την αποθήκη. 

o Λάθος:  ?  Δείχνει ότι με το συγκεκριμένο S/N 

έχουν γίνει λάθος κινήσεις. 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Υπολογισμός αριθμοδεικτών 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να γίνει υπολογισμός αριθμοδεικτών των ειδών. 

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για την αποδοχή των δεδομένων που εισάγατε και την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Ακύρωση] για την ακύρωση των δεδομένων και της εκτέλεσης της συγκεκριμένης εργασίας. 

Πεδία 

Επεξεργασία τιμών  

 Κωδικός είδους  
Πεδίο αριθμητικό όπου καθορίζετε από / 
έως μάσκα του είδους στον οποίο θα 
γίνει ο υπολογισμός. 

 Μέση ηλικία αποθέματος 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε, 
εάν θέλετε να γίνει ενημέρωση με βάση τη μέση ηλικία αποθέματος. 

 Μέσος χρόνος αποθήκευσης 

Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε, εάν θέλετε, να γίνει ενημέρωση με βάση το μέσο χρόνο 
αποθήκευσης. 

 Επαναϋπολογισμός τελευταίας τιμής αγοράς 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε, εάν θέλετε, να γίνει επαναϋπολογισμός τελευταίας τιμής αγοράς. 



Atlantis Entry ERP 

 

40 

Μαζική αλλαγή τιμών πώλησης 
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να αλλάζετε τις τιμές πώλησης των ειδών (χονδρικής και λιανικής). Οι 
αλλαγές τιμών μπορεί να γίνουν είτε βάσει Markup, είτε βάσει ποσοστού επί της τρέχουσας τιμής πώλησης, είτε 
σταθερού ποσού. 

Εργασίες  
 [Επόμενο] για να σας οδηγήσει το σύστημα στην επόμενη σελίδα, όπου καθορίζετε τα είδη για τα οποία 

θέλετε να γίνει η αλλαγή των τιμών, επιλέγετε πάλι [Επόμενο], όπου εμφανίζονται τα επιλεγμένα είδη των 
οποίων θα αλλάξει η τιμή τους. 

 [Αποδοχή] για την αποδοχή των δεδομένων που εισάγατε και την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Ακύρωση] για την ακύρωση των 
δεδομένων και της εκτέλεσης της 
συγκεκριμένης εργασίας. 

Να γίνει επεξεργασία τιμών 

Εδώ καθορίζετε τον τρόπο βάσει του οποίου θα 
γίνεται η αλλαγή τιμών πώλησης των ειδών. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 

o Βάσει Markup 
o Βάσει ποσοστού 
o Βάσει Σταθερού ποσού 

Στη περίπτωση που επιλέξετε σαν τρόπο 
αλλαγής των τιμών πώλησης ειδών “Βάσει 
Markup’’, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα εξής 
πεδία: 

Πεδία  

 Ημερομηνία από / έως 
Πεδίο ημερομηνίας με το οποίο καθορίζετε το ημερομηνιακό διάστημα, για το οποίο θέλετε να γίνει η αλλαγή 
τιμών πώλησης των ειδών. 

 Παραστατικό 
Πεδίο επιλογής από το επιλέγετε το αντίστοιχο παραστατικό αγορών βάσει του οποίου θα υπολογιστεί το 
Markup. 

Στη περίπτωση που επιλέξετε σαν τρόπο αλλαγής των τιμών πώλησης ειδών “Βάσει ποσοστού’’, θα πρέπει να 
συμπληρώσετε το εξής πεδίο: 

 Ποσοστό 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το αντίστοιχο ποσοστό βάσει του οποίου θα γίνει η αλλαγή τιμών 
πώλησης των ειδών. 
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 Στρογγυλοποίηση 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε το πλήθος δεκαδικών ψηφίων βάσει του οποίου θα εμφανίζονται οι 
τιμές των ειδών. 

 Να γίνει ενημέρωση τιμών 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε να γίνει ενημέρωση τιμών χονδρικής και λιανικής. 

 Εμφάνιση ειδών που δεν αλλάζουν τιμή 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε να εμφανίζονται και τα είδη που δεν αλλάζουν τιμή. 

Στη περίπτωση που επιλέξετε σαν τρόπο αλλαγής των τιμών πώλησης ειδών “Σταθερού ποσού”, θα πρέπει να 
συμπληρώσετε το εξής πεδίο: 

 Σταθερό ποσό 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το αντίστοιχο ποσό βάσει του οποίου, θα γίνει η αλλαγή τιμών 
πώλησης των ειδών. 

Στη συνέχεια θα δηλώσετε αν θα γίνει “αντικατάσταση” των τιμών ή “αύξηση” καθώς επίσης και το πλήθος των 
δεκαδικών ψηφίων της στρογγυλοποίησης. 
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Μαζική δημιουργία παραστατικών σύνθεσης 
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε παραστατικά σύνθεσης από παραστατικά πωλήσεων 
ή αποθήκης. 

Εργασίες 
 [Επόμενο] για να προχωρήσετε στις επόμενες σελίδες.  
 [Προηγούμενο]για να γυρίσετε στις προηγούμενες σελίδες. 
 [Αποδοχή] για την αποδοχή των στοιχείων και την έναρξη δημιουργίας των παραστατικών σύνθεσης. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση εκτέλεσης της εργασίας. 

Πεδία 

 Μαζική δημιουργία παραστατικών 
σύνθεσης από παραστατικά 
Πεδίο αποκλειστικής επιλογής με το 
οποίο καθορίζετε από ποια παραστατικά 
θα δημιουργηθούν τα παραστατικά 
σύνθεσης. Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
επιλέξετε: 

o Πωλήσεων 

o Αποθήκης 

Στη συνέχεια πατώντας το πλήκτρο [Επόμενο] 
το πρόγραμμα σας οδηγεί στην επόμενη σελίδα στην οποία πρέπει, να συμπληρώσετε τα παρακάτω πεδία: 

 Σειρές παραστατικών 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές παραστατικών βάσει των οποίων θα γίνει η δημιουργία 
των παραστατικών Σύνθεσης / Αποσύνθεσης.  

 Από ημερομηνία 
Πεδίο ημερομηνίας με το οποίο καθορίζετε την αρχική ημερομηνία των παραστατικών (Πωλήσεων ή 
Αποθήκης) που θέλετε να περιληφθούν για τη δημιουργία των παραστατικών σύνθεσης.  

 Έως ημερομηνία 
Πεδίο ημερομηνίας με το οποίο καθορίζετε την τελική ημερομηνία των παραστατικών (Πωλήσεων ή 
Αποθήκης) που θέλετε να περιληφθούν για τη δημιουργία των παραστατικών σύνθεσης.  

 Σειρές σύνθεσης / αποσύνθεσης 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τη σειρά παραστατικού με την οποία θα δημιουργηθεί το 
παραστατικό σύνθεσης.  

 Ομαδοποίηση ανά ημέρα 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε κατά τη δημιουργία του παραστατικού σύνθεσης, να 
γίνεται ομαδοποίηση των ειδών ανά ημέρα. 

Στη συνέχεια, πατώντας το πλήκτρο [Επόμενο] το πρόγραμμα σας οδηγεί στην επόμενη σελίδα στην οποία πρέπει 
να συμπληρώσετε εάν θέλετε, τα σχετικά φίλτρα, όπως: Κωδικό είδους, Περιγραφή είδους, Βοηθητικό κωδικό, 
Κωδικό εργοστασίου ή Ομάδα είδους. 
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Στη συνέχεια πατώντας το πλήκτρο [Επόμενο] το πρόγραμμα σας οδηγεί στην επόμενη σελίδα η οποία σας 
πληροφορεί για τον αριθμό παραστατικών σύνθεσης που θα δημιουργηθούν και τέλος πιέζετε το πλήκτρο 
[Εκτέλεση], για να ολοκληρωθεί η εργασία. 
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Μαζική εισαγωγή εικόνας 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, το Atlantis Entry ERP σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε μαζική εισαγωγή εικόνας 
των ειδών. 

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για την αποδοχή των δεδομένων που εισαγάγατε και την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Ακύρωση] για την ακύρωση των δεδομένων και της εκτέλεσης της συγκεκριμένης εργασίας. 

Πεδία 

 Επιλογή φακέλου 
Πεδίο επιλογής με το οποίο 
καθορίζετε το φακέλο (προορισμό) 
των εικόνων που θα εισαχθούν στα 
είδη. 

 Αντικατάσταση εικόνων 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο 
καθορίζετε αν θα γίνει 
αντικατάσταση των εικόνων.  

 Εφαρμογή εικόνων 

Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε αν θα γίνει εφαρμογή των εικόνων. 

 Κωδικός είδους  
Πεδίο αριθμητικό όπου καθορίζετε το είδος στο οποίο θα εισαχθούν οι εικόνες στα είδη. 

 Επιλογή αρχείων βάσει: 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τον τρόπο βάσει του οποίου θα γίνεται η επιλογή των αρχείων εικόνας ώστε 
να αντιστοιχισθούν με τους κωδικούς αποθήκης. Συγκεκριμένα μπορείτε να επιλέξετε βάσει: 

Κωδικός είδους 

Κωδικός Εργοστασίου  

 Αποθήκευση σε: 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τον τρόπο που θα αποθηκευτούν τα αρχεία εικόνων των ειδών. 
Μπορείτε να επιλέξετε αποθήκευση σε: 

o Βάση Δεδομένων  

Σε αυτήν την περίπτωση τα αρχεία θα αποθηκευτούν απευθείας στη βάση.  

o Σύστημα Αρχείων  
Σε αυτήν την περίπτωση  τα αρχεία θα παραμείνουν αποθηκευμένα στον φάκελο προορισμού που επιλέξατε 
παραπάνω και δεν θα αποθηκευτούν απευθείας στη βάση. 



Atlantis Entry ERP 

 

45 

Μαζική δημιουργία κωδικών barcode ΕΑΝ13 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, το Atlantis Entry ERP σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε μαζική δημιουργία κωδικών 
barcode EAN113. 

Εργασίες 
 [Επόμενο] για να σας οδηγήσει το σύστημα στην επόμενη σελίδα, όπου καθορίζετε τα είδη, για τα οποία 

θέλετε να γίνει η δημιουργία κωδικών barcode EAN13, πατήστε πάλι στο πλήκτρο [Επόμενο], όπου 
εμφανίζονται τα επιλεγμένα είδη των οποίων θα γίνει η δημιουργία κωδικών barcode ΕΑΝ13. 

 [Αποδοχή] για την αποδοχή των δεδομένων που εισάγατε και την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Ακύρωση] για την ακύρωση των δεδομένων και της εκτέλεσης της συγκεκριμένης εργασίας. 

Πεδία 

 Κωδικός είδους  
Πεδίο αριθμητικό όπου καθορίζετε από / έως μάσκα του είδους στον οποίο θα δημιουργηθούν οι κωδικοί 
barcode ΕΑΝ13. 

 Έναρξη αρίθμησης 
Πεδίο αριθμητικό όπου θα ορίσετε έναν αριθμό έναρξης αρίθμησης. 
Πατώντας [Αποδοχή] θα δημιουργηθούν οι κωδικοί Barcode ΕΑΝ13 των ειδών που επιλέξατε. 

Μαζική διαγραφή κωδικών barcode ΕΑΝ13 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, το Atlantis Entry ERP σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε μαζική διαγραφή των 
κωδικών barcode EAN113. 

Εργασίες 
 [Επόμενο] για να σας οδηγήσει το σύστημα 

στην επόμενη σελίδα, όπου καθορίζετε τα 
είδη, για τα οποία θέλετε να γίνει η 
διαγραφή των κωδικών barcode EAN13, 
πατήστε πάλι το πλήκτρο [Επόμενο], όπου 

εμφανίζονται τα επιλεγμένα είδη των οποίων 
θα γίνει η διαγραφή των κωδικών barcode 
ΕΑΝ13. 

 [Αποδοχή] για την αποδοχή των δεδομένων 
που εισάγατε και την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Ακύρωση] για την ακύρωση των δεδομένων και της εκτέλεσης της συγκεκριμένης εργασίας. 
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Πεδία 

 Κωδικός είδους  
Πεδίο αριθμητικό όπου καθορίζετε το είδος στο οποίο θα διαγραφούν οι κωδικοί barcode ΕΑΝ13. 

 Barcode EAN13 
Πεδίο αριθμητικό όπου καθορίζετε από έως / μάσκα του κωδικού Barcode EAN13 στο οποίο θα διαγραφούν 
οι κωδικοί barcode ΕΑΝ13. 

Πατώντας [Αποδοχή] θα διαγραφούν οι κωδικοί Barcode ΕΑΝ13 των ειδών που επιλέξατε. 
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Απογραφές 

Ανά είδος (Απογραφές ειδών)  
Με την επιλογή αυτή εισάγετε τις ποσότητες απογραφής ανά είδος.  

Εργασίες 
 [Στοιχεία] για τη διαχείριση των στοιχείων απογραφής του επιλεγμένου είδους. Όταν ολοκληρώσετε τις 

αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας το πλήκτρο [Καταχώρηση].  
 [Εργασίες / Βοήθεια / Βοηθητικοί πίνακες] 
 [Σταθερά] για την προβολή των σταθερών στοιχείων του επιλεγμένου είδους. 

 [Ανανέωση] για την ανανέωση των δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη σας. 
 [Φίλτρα] για την επιλογή των ειδών που εμφανίζονται στη λίστα επιλογής. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Υπόλοιπα ανά ΑΧ 

 Αξία μονάδος 
Εισάγετε την αξία της μονάδας του 
είδους.  

 Συνολική αξία 
Εφόσον έχετε εισαγάγει την αξία κάθε 
μονάδας του είδους, το σύστημα 
υπολογίζει αυτόματα κάθε στιγμή τη 
συνολική αξία των αποθεμάτων του 
είδους. 

 Α/Α 
Εμφανίζεται ο αύξων αριθμός του 
αποθηκευτικού χώρου. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Εμφανίζεται η περιγραφή του 
αποθηκευτικού χώρου. 

 Ποσότητα 
Εισάγετε την ποσότητα του είδους στην 
κύρια μονάδα μέτρησης για κάθε αποθηκευτικό χώρο. 

 Ποσότητα 2 
Εισάγετε την ποσότητα του είδους στη δευτερεύουσα μονάδα μέτρησης για κάθε αποθηκευτικό χώρο. Εάν 
ισχύει αυστηρή σχέση μεταξύ των δύο μονάδων, το πεδίο θα συμπληρωθεί αυτόματα μόλις συμπληρώσετε 
το προηγούμενο πεδίο.  
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Σελίδα 2: Υπόλοιπα ανά αθροιστή 

 Α/Α 
Εμφανίζεται ο αύξων αριθμός του αποθηκευτικού χώρου. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Εμφανίζεται η περιγραφή του αποθηκευτικού χώρου. Και στη συνέχεια εμφανίζονται τα υπόλοιπα των 
αθροιστών. 
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Ανά αποθηκευτικό χώρο (κατανομή ποσοτήτων απογραφής) 
Με την επιλογή αυτή εισάγετε τις ποσότητες απογραφής κάθε είδους ανά αποθηκευτικό χώρο. 

Πεδία 

 Α/Α 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον 
αύξοντα αριθμό της εγγραφής. 

 Κωδικός είδους 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον 
αντίστοιχο κωδικό είδους. 

 Περιγραφή είδους 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την 
περιγραφή του είδους.  

 Ποσότητα 1 
Εισάγετε την ποσότητα απογραφής του είδους 
στην κύρια μονάδα μέτρησης για κάθε 
αποθηκευτικό χώρο. 

 Τιμή 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την τιμή 

του είδους. 

 Αξία 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αξία απογραφής. 
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Καταχώρηση φυσικής απογραφής (Παράμετροι φυσικής απογραφής 
αποθήκης)  
Με την επιλογή αυτή δημιουργείτε τις κινήσεις φυσικής απογραφής των ειδών για κάθε αποθηκευτικό χώρο.  

Εργασίες 
 [Διαγραφή πίνακα απογραφής] Για τη μαζική διαγραφή των στοιχείων που έχετε εισαγάγει στον πίνακα 

απογραφών. 
 [Επόμενο] Εμφανίζεται ένας πίνακας με τον οποίο ορίζετε τα κριτήρια αναζήτησης ειδών και την ταξινόμησή 

των πεδίων. Επίσης, το πλήκτρο αυτό χρησιμεύει, για να ξεκινήσει η διαδικασία υπολογισμού της φυσικής 

απογραφής. 
 [Ακύρωση] Για να ακυρώσετε τη διαδικασία υπολογισμού της φυσικής απογραφής. 

Πεδία 

 Χρήση 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τη χρήση για την οποία 
θέλετε να διενεργήσετε τη φυσική απογραφή. 

 Περίοδος 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε την αντίστοιχη χρονική 
περίοδο, τα στοιχεία της οποίας θα περιληφθούν στη 
δημιουργία φυσικής απογραφής. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον αντίστοιχο 
αποθηκευτικό χώρο, για τον οποίο θα καταχωρήσετε τα αποτελέσματα της φυσικής απογραφής. 

 Ημερομηνία απογραφής 
Πεδίο όπου καθορίζετε την ημερομηνία απογραφής για τον οποίο θα καταχωρήσετε τη φυσική απογραφή. 

 Είδη που δεν κινήθηκαν στο χώρο 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε τα είδη που δεν κινήθηκαν στο χώρο. 

 Εμφάνιση κωδικού αναζήτησης 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε την εμφάνιση ή όχι του κωδικού αναζήτησης στον πίνακα της φυσικής 

απογραφής. 

 Διαγραφή πίνακα απογραφής 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε αν θα γίνει διαγραφή του πίνακα απογραφής. 
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Παραστατικά φυσικής απογραφής 
Με την εργασία αυτή, το Unisoft Atlantis Entry ERP σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε τα παραστατικά 
φυσικής απογραφής που θα επηρεάσουν τα είδη με ή χωρίς αναλώσεις. 

Πεδία 

 Κωδικός είδους 
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών 
που θέλετε να περιληφθούν για την 
δημιουργία των παραστατικών 

φυσικής απογραφής επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή 
εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε 
να περιληφθούν όλα τα είδη αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Χρήση 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τη 
χρήση για την οποία θέλετε να 
διενεργήσετε τη δημιουργία των 
παραστατικών φυσικής απογραφής. 

 Περίοδος 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε την αντίστοιχη χρονική περίοδο, τα στοιχεία της οποίας θα 
περιληφθούν στη δημιουργία των παραστατικών φυσικής απογραφής. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον αντίστοιχο αποθηκευτικό χώρο, στον οποίο θα αναφέρονται τα 
παραστατικά φυσικής απογραφής που θα δημιουργηθούν. 

 Σειρά παραστατικών με είδη χωρίς αναλώσεις 
Πεδίο επιλογής από το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών, των παραστατικών αποθήκης, που θα 
δημιουργηθούν για είδη χωρίς αναλώσεις. 

 Σειρά παραστατικών με είδη με αναλώσεις 
Πεδίο επιλογής από το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών, των παραστατικών αποθήκης, που θα 

δημιουργηθούν για είδη με αναλώσεις. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Πεδίο επιλογής από το οποίο καθορίζετε την ημερομηνία που θα έχουν τα παραστατικά αποθήκης, που θα 
δημιουργηθούν για είδη με ή χωρίς αναλώσεις. 

 Μέγιστη φύρα ανάλωσης(%) 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το μέγιστο ποσοστό ανάλωσης των ειδών που αναλώνονται. 
o Τέλος, κάντε κλικ στο [Εκτέλεση] για να αρχίσει η διαδικασία υπολογισμού των τιμών κόστους. Κάθε 

στιγμή βλέπετε τα αποτελέσματα ολοκλήρωσης της διαδικασίας. 
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Μεταφορά απογραφής  

Άνοιγμα χρήσης αποθήκης 
Με την εργασία αυτή, το Unisoft Atlantis Entry ERP σας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε τα υπόλοιπα των 
αποθεμάτων απογραφής στη νέα χρήση. 

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για να ξεκινήσει η εργασία 

μεταφοράς αποθεμάτων απογραφής και 
ανοίγματος χρήσης αποθήκης. 

 [Ακύρωση] για να ακυρώσετε την 
εκτέλεση της μεταφοράς αποθεμάτων 
απογραφής και να επιτύχετε την έξοδό σας από την εργασία. 

Πεδία 

 Από χρήση 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τη χρήση από την οποία θα μεταφερθούν τα υπόλοιπα αποθέματα 
απογραφής. 

Μετατροπή μορφής κωδικού αποθήκης  
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να μετατρέψετε παραμετρικά συντιθέμενους κωδικούς ειδών σε απλή μορφή 
κωδικού. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αυτόματη 
παραγωγή νέων κωδικών ειδών εάν μεταβάλετε τα συνθετικά 
που χρησιμοποιούνται (επιλογή Αποθέματα - Παράμετροι - 
Παράμετροι - Ειδικές παράμετροι). 

Σημείωση: Η εκτέλεση της εργασίας είναι δυνατή μόνο εάν 
χρησιμοποιείτε παραμετρική μάσκα κωδικού.  
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Επανενημέρωση 

Επανενημέρωση κινήσεων αποθήκης  
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να επανενημερώνετε τα υπόλοιπα κινήσεων της αποθήκης, για 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή συγκεκριμένο ημερομηνιακό διάστημα. 

Εργασίες 
 [Επόμενο] για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα και 

να συμπληρώσετε τις σχετικές ερωτήσεις, έτσι ώστε να 
λειτουργήσει σωστά η εργασία. 

 [Εκτέλεση] για την εκτέλεση της εργασίας. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση εκτέλεσης της εργασίας. 

Επανενημέρωση κινήσεων δεσμευμένων –αναμενόμενων 
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να επανενημερώνετε τα υπόλοιπα κινήσεων των δεσμευμένων - 
αναμενόμενων, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή συγκεκριμένο 
ημερομηνιακό διάστημα. 

Εργασίες 
 [Εκτέλεση] για την εκτέλεση της εργασίας. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση εκτέλεσης της εργασίας. 
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Ενημέρωση παρτίδων – Θέσεων αποθήκευσης 
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να επανενημερώνετε τα υπόλοιπα κινήσεων των παρτίδων, του 
αποθηκευτικού χώρου και των θέσεων αποθήκευσης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή συγκεκριμένο 
ημερομηνιακό διάστημα. 

Εργασίες 
 [Επόμενο] για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα και να 

συμπληρώσετε τις σχετικές ερωτήσεις, έτσι ώστε να 
λειτουργήσει σωστά η εργασία. 

 [Εκτέλεση] για την εκτέλεση της εργασίας. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση εκτέλεσης της εργασίας. 

Ενημέρωση flags αποθήκης  
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να επανενημερώσετε τα υπόλοιπα κινήσεων της αποθήκης σύμφωνα με 
τις ρυθμίσεις που κάνατε στις κινήσεις αποθήκης, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή συγκεκριμένο ημερομηνιακό 
διάστημα. 

Εργασίες 
 [Επόμενο] για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα και να 

συμπληρώσετε τις σχετικές ερωτήσεις, έτσι ώστε να 
λειτουργήσει σωστά η εργασία. 

 [Εκτέλεση] για την εκτέλεση της εργασίας. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση εκτέλεσης της εργασίας. 

Ενημέρωση Flags δεσμευμένων - αναμενόμενων  
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να επανενημερώσετε τα υπόλοιπα κινήσεων των αναμενόμενων / 
δεσμευμένων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που κάνατε στους τύπους συναλλαγών που επηρεάζουν δεσμευμένα και 
αναμενόμενα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή 
συγκεκριμένο ημερομηνιακό διάστημα. 

Εργασίες 
 [Επόμενο] για να προχωρήσετε στην 

επόμενη σελίδα και να συμπληρώσετε τις 
σχετικές ερωτήσεις, έτσι ώστε να 
λειτουργήσει σωστά η εργασία. 

 [Εκτέλεση] για την εκτέλεση της εργασίας. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση εκτέλεσης της 

εργασίας. 
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ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

Εκτυπώσεις αποθήκης 
Ενδεικτικά περιγράφονται οι παρακάτω: 

Σταθερών στοιχείων 

Ευρετήριο 
Με την επιλογή αυτή εκτυπώνετε τον κατάλογο των ειδών της εταιρείας. Η εκτύπωση αυτή είναι κυρίως 
πληροφοριακή. Μπορείτε ελεύθερα να επιλέξετε τα είδη που θα περιληφθούν καθώς και τα στοιχεία που θα 

εμφανίζονται. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε 
σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που 

θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο 
κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν 
θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  
Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε τα είδη που θα περιληφθούν στην εκτύπωση εισάγοντας την 
περιγραφή τους.  

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις κατηγορίες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ενεργά  
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε αν θέλετε να εμφανιστούν μόνο τα ενεργά είδη. 

 Ανάλυση κατά χρώμα / μέγεθος 
Πεδίο Ναι/Όχι εάν θέλετε να περιληφθούν είδη με ανάλυση χρώμα/μέγεθος στην εκτύπωση. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Τιμοκατάλογοι  
Με την επιλογή αυτή εκτυπώνετε τον τιμοκατάλογο των ειδών της εταιρείας. Η εκτύπωση αυτή είναι κυρίως 
πληροφοριακή. Μπορείτε ελεύθερα να επιλέξετε τα είδη που θα περιληφθούν καθώς και τα στοιχεία που θα 
εμφανίζονται. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις  

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 

αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε 
σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που 
θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο 
κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν 
θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  
Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε τα 
είδη που θα περιληφθούν στην εκτύπωση 
εισάγοντας την περιγραφή τους.  

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τις κατηγορίες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ενεργά  
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε αν θέλετε να εμφανιστούν μόνο τα ενεργά είδη. 

 Ανάλυση κατά χρώμα / μέγεθος 
Πεδίο Ναι/Όχι εάν θέλετε να περιληφθούν είδη με ανάλυση χρώμα/μέγεθος στην εκτύπωση. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Ποσοτική ανάλυση είδους 
Η συγκεκριμένη εκτύπωση περιλαμβάνει τα υπόλοιπα κάθε είδους ανά αποθηκευτικό χώρο και θέση αποθήκευσης. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε 
αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που 
θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο 
κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν 
θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  
Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε τα είδη 
που θα περιληφθούν στην εκτύπωση 
εισάγοντας την περιγραφή τους. 

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε 
τις κατηγορίες ειδών που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Θέση αποθήκευσης 
Καθορίζετε τις θέσεις αποθήκευσης των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλες οι θέσεις 

αποθήκευσης αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Μονάδα μέτρησης 
Ορίζετε τη μονάδα μέτρησης στην οποία θα εκφράζονται οι ποσότητες στην εκτύπωση, επιλέγοντας μεταξύ 
κύριας και δευτερεύουσας μονάδας.  
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Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Είδη σύνθετα 
Η συγκεκριμένη εκτύπωση εμφανίζει όλα τα σύνθετα είδη της αποθήκης και τα συνθετικά τους. Η εκτύπωση 
προκύπτει βάσει των στοιχείων σύνθεσης που υπάρχουν στα σταθερά στοιχεία κάθε είδους. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που 
θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο 
κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν 
θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  
Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε τα 
είδη που θα περιληφθούν στην εκτύπωση 
εισάγοντας την περιγραφή τους.  

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τις κατηγορίες ειδών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Είδη συστατικά 
Στη συγκεκριμένη εκτύπωση περιλαμβάνονται όλα τα είδη της αποθήκης που χρησιμοποιούνται στη σύνθεση άλλων 
ειδών.  

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την 
επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών 
που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  

Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε 
τα είδη που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση, εισάγοντας την περιγραφή 
τους.  

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις κατηγορίες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Είδη αποκλειστικότητας / προσφοράς 
Η συγκεκριμένη εκτύπωση εμφανίζει όλα τα είδη αποκλειστικότητας / προσφοράς όπως ορίζονται με την επιλογή 
[Είδη αποκλειστικότητας]. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που 
θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο 
κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν 
θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  
Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε τα είδη 
που θα περιληφθούν στην εκτύπωση 
εισάγοντας την περιγραφή τους. 

 Κωδικός πελάτη  
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών που 
θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο 
κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα.  Εάν 
θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πελάτες, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις κατηγορίες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Γεωγραφική περιοχή 
Λίστα πολλαπλής επιλογής, όπου καθορίζετε τις γεωγραφικές κατηγορίες των πελατών που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση.  

 Επαγγελματική κατηγορία 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις επαγγελματικές κατηγορίες των πελατών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Τιμολογιακή κατηγορία 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις τιμολογιακές κατηγορίες των πελατών που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση.  
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Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Οικονομικών στοιχείων 

Καρτέλα 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε τις καρτέλες κινήσεων των ειδών της εταιρείας, για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. Στην εκτύπωση εμφανίζονται οι κινήσεις κάθε είδους στο επιλεγμένο χρονικό διάστημα. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε 
αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που 
θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο 
κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν 
θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  
Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε τα 
είδη που θα περιληφθούν στην εκτύπωση, 
εισάγοντας την περιγραφή τους. 

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε 
τις κατηγορίες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία κινήσεων  

Καθορίζετε το χρονικό διάστημα των κινήσεων που θέλετε, εισάγοντας την αρχική και την τελική 
ημερομηνία. 

 Κινήσεις 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους τύπους των κινήσεων αποθήκης που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Σειρές παραστατικών 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 
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 Λογιστικός χαρακτηρισμός 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς των ειδών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Μονάδα μέτρησης 
Ορίζετε τη μονάδα μέτρησης 
στην οποία θα εκφράζονται οι 
ποσότητες κατά την εκτύπωση, 
επιλέγοντας μεταξύ κύριας και 
δευτερεύουσας. 

 Νόμισμα 
Ορίζετε το νόμισμα στο οποίο 
θα εκφράζονται οι αξίες στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας μεταξύ 
τοπικού νομίσματος και 
νομίσματος συναλλαγής. 

 Υπολογισμός αξίας υπολοίπου 
Ορίζετε εάν θέλετε να υπολογιστεί η αξία υπολοίπου των ειδών και αν ναι, με ποιο τρόπο. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όχι 
o Εισαγωγές – Εξαγωγές 
o Ποσότητα υπολοίπου * τιμή κόστους 

 Είδη που έχουν εκ μεταφοράς υπόλοιπο 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν θα περιληφθούν στην εκτύπωση και τα είδη που έχουν εκ 
μεταφοράς υπόλοιπο. 

 Είδη που δεν κινήθηκαν  
Καθορίζετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση τα είδη που δεν έχουν κινηθεί κατά τη διάρκεια 
του επιλεγμένου χρονικού διαστήματος. 

 Εμφάνιση κινηθέντων ειδών με μηδενικό εκ μεταφοράς υπόλοιπο 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε, εάν θέλετε στην εκτύπωση να περιληφθούν και τα είδη με μηδενικό 
εκ μεταφοράς υπόλοιπο. Η επιλογή της συγκεκριμένης ερώτησης έχει, ως αποτέλεσμα την επιπλέον 
εμφάνιση των ειδών που έχουν διαμορφωμένο υπόλοιπο από προηγούμενες περιόδους. 

 Ο διάλογος λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό  των ποσών από μεταφορά. 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά την εκτύπωση θα λαμβάνεται υπόψη ο διάλογος στον 
υπολογισμό των ποσών μεταφοράς. 

 Αλλαγή σελίδας ανά κωδικό είδους 
Επιλέξτε Ναι, εάν θέλετε οι κινήσεις κάθε είδους να εμφανίζονται σε διαφορετική ημέρα. 

 Ανάλυση κατά χρώμα/ μέγεθος  
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν κατά την εκτύπωση θέλετε ανάλυση κατά χρώμα / μέγεθος ή όχι. 

 Συνοπτικά ανά Χ/Μ 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν τα είδη σε Χ/Μ θα εμφανίζονται συνοπτικά. 
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 Κωδικός χρώματος 
Καθορίζετε τους κωδικούς χρωμάτων των ειδών, που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας 
τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
κωδικοί χρώματος αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ανάλυση Serial Numbers 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο 
καθορίζετε εάν θέλετε στην 
εκτύπωση να γίνεται ανάλυση 
Serial Numbers. 

 Τύπος μεγεθολογίου 
Πεδίο επιλογής από το οποίο 
επιλέγετε τον τύπο 
μεγεθολογίου που θέλετε να 
περιληφθεί στην εκτύπωση. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Κύριο μεγεθολόγιο 
o Εναλλακτικό μεγεθoλόγιο 1 
o Εναλλακτικό μεγεθολόγιο 2 

 Κριτήριο εκτύπωσης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον τύπο εκτύπωσης. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε 
εκτύπωση: 
o Βάσει κωδικού είδους 
o Βάσει κωδικού συσχέτισης 

 Ταξινόμηση κατά ημερομηνία + κωδικό παραστατικού 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε κατά την εκτύπωση να γίνεται ταξινόμηση κατά 
ημερομηνία και κωδικό παραστατικού. 

 Ταξινόμηση κατά Ημερομηνία και Εισαγωγικές κινήσεις 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε τα αποτελέσματα της εκτύπωσης να ταξινομούνται κατά 
ημερομηνία και εισαγωγικές κινήσεις. 

 Τύπος εκτύπωσης. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε εκτύπωση: 
o Βάσει κωδικού είδους 
o Βάσει κωδικού συσχέτισης 

 Ομαδοποίηση ανά παραστατικό 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε να γίνει ομαδοποίηση ανά παραστατικό. 

 Συνοπτική εκτύπωση ανά κωδικό κίνησης 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε να γίνει συνοπτική εκτύπωση ανά κωδικό κίνησης. 
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Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Καρτέλα συνοπτική (αρνητικά υπόλοιπα) 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε τη συνοπτική καρτέλα είδους / Αρνητικά υπόλοιπα την περίοδο που 
επιθυμείτε. Η καρτέλα περιέχει τις ποσότητες και τις αξίες κάθε είδους ανά περίοδο αλλά και τα αντίστοιχα ποσά 
απογραφής, προηγούμενων περιόδων, προοδευτικά και υπολοίπου. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, 
την επιλέγετε σε αυτό το 
σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς 
των ειδών που θέλετε να 
περιληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο 
κωδικό ή εισάγοντας κάποια 
μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα είδη, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  
Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε τα είδη που θα περιληφθούν στην εκτύπωση, εισάγοντας την 
περιγραφή τους. 

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις κατηγορίες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Δραστηριότητα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες των ειδών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Ημερομηνία κινήσεων  
Καθορίζετε το χρονικό διάστημα των κινήσεων που θέλετε, εισάγοντας την αρχική και την τελική 
ημερομηνία.  

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  
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 Λογιστικός χαρακτηρισμός 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς των ειδών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Τύπος εκτύπωσης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον τύπο εκτύπωσης. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε 
εκτύπωση: 
o Ανά είδος 
o  Ανά αποθηκευτικό χώρο  

 Κριτήριο εκτύπωσης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο 
επιλέγετε τον τύπο εκτύπωσης. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
επιλέξετε εκτύπωση: 
o Βάσει κωδικού είδους 
o Βάσει κωδικού συσχέτισης 

 Θέλετε μόνο τις ημέρες με 
αρνητικό υπόλοιπο 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο ορίζετε 
εάν θέλετε κατά την εκτύπωση να 
εμφανίζονται μόνο οι ημέρες με αρνητικό υπόλοιπο ή όχι. 

 Θέλετε μόνο την πρώτη ημέρα με αρνητικό υπόλοιπο 
Επιλέξτε Ναι, εάν θέλετε να εμφανίζεται κατά την εκτύπωση, μόνο η πρώτη ημέρα με αρνητικό υπόλοιπο. 

 Αλλαγή σελίδας ανά είδος 
Επιλέξτε Ναι, εάν θέλετε οι κινήσεις κάθε είδους να εμφανίζονται σε διαφορετική σελίδα.  

 Ανάλυση κατά χρώμα / μέγεθος 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν κατά την εκτύπωση θέλετε ανάλυση κατά χρώμα / μέγεθος ή όχι. 

 Χρώματα μεγέθη με αρνητικό υπόλοιπο 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν κατά την εκτύπωση θέλετε χρώματα/μεγέθη με αρνητικό 
υπόλοιπο. 

 Αρνητικά υπόλοιπα αθροιστικά 

Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν στην εκτύπωση θέλετε να περιληφθούν αθροιστικά και τα 
αρνητικά υπόλοιπα. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.
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Καρτέλα ομάδας 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώνετε τις καρτέλες κινήσεων των ομάδων ειδών, για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. Στην εκτύπωση εμφανίζονται οι κινήσεις κάθε ομάδας, στο επιλεγμένο χρονικό διάστημα. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε 

αυτό το σημείο. 

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις 
ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Ημερομηνία κινήσεων  
Καθορίζετε το χρονικό διάστημα των κινήσεων 
που θέλετε εισάγοντας την αρχική και την 
τελική ημερομηνία.  

 Κινήσεις 

Λίστα πολλαπλής επιλογής, όπου καθορίζετε 
τους τύπους των κινήσεων αποθήκης που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε 
τους αποθηκευτικούς χώρους που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Μονάδα μέτρησης 
Ορίζετε τη μονάδα μέτρησης στην οποία θα εκφράζονται οι ποσότητες κατά την εκτύπωση, επιλέγοντας 
μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας. 

 Νόμισμα 

Ορίζετε το νόμισμα στο οποίο θα εκφράζονται οι αξίες στην εκτύπωση, επιλέγοντας μεταξύ τοπικού 
νομίσματος και νομίσματος συναλλαγής. 

 Υπολογισμός αξίας υπολοίπου 
Ορίζετε εάν θέλετε να υπολογιστεί η αξία υπολοίπου των ειδών και αν ναι, με ποιο τρόπο. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όχι 
o Εισαγωγές – Εξαγωγές 
o Ποσότητα υπολοίπου * τιμή κόστους 
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 Ο διάλογος λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των ποσών από μεταφορά. 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά την εκτύπωση θα λαμβάνεται υπόψη ο διάλογος στον 
υπολογισμό των ποσών από μεταφορά ή όχι. 

 Ομάδες που δεν κινήθηκαν  
Καθορίζετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση οι ομάδες ειδών που δεν έχουν κινηθεί κατά τη 
διάρκεια του επιλεγμένου χρονικού διαστήματος. 

 Αλλαγή σελίδας ανά ομάδα είδους 
Επιλέξτε Ναι, εάν θέλετε οι κινήσεις κάθε ομάδας να εμφανίζονται σε διαφορετική ημέρα. 

 Ανάλυση κατά χρώμα/ μέγεθος  

Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά την εκτύπωση θέλετε ανάλυση κατά χρώμα / μέγεθος. 

 Τύπος μεγεθολογίου 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον τύπο μεγεθολογίου που θέλετε να περιληφθεί στην εκτύπωση. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 

o Κύριο μεγεθολόγιο 

o Εναλλακτικό μεγεθολόγιο 1 

o Εναλλακτικό μεγεθολόγιο 2 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Καρτέλα σχεδιαζόμενη 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε το ισοζύγιο αποθήκης για την περίοδο που επιθυμείτε. Το ισοζύγιο 
περιέχει τις ποσότητες και τις αξίες κάθε είδους ανά περίοδο αλλά και τα αντίστοιχα ποσά απογραφής, 
προηγούμενων περιόδων, προοδευτικά και υπολοίπου. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, 
την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών 
που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή 
εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν 
θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  
Εναλλακτικά, μπορείτε να 
καθορίσετε τα είδη που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 
εισάγοντας την περιγραφή τους. 

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις κατηγορίες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία κινήσεων  
Καθορίζετε το χρονικό διάστημα των κινήσεων που θέλετε, εισάγοντας την αρχική και την τελική 
ημερομηνία.  

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Μονάδα μέτρησης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τη μονάδα μέτρησης των ειδών. 

 Σχεδιαζόμενες στήλες 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σχεδιαζόμενες στήλες για την αντίστοιχη καρτέλα που θέλετε 
να σχεδιάσετε.  
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 Είδη που δεν κινήθηκαν  
Καθορίζετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση τα είδη που δεν έχουν κινηθεί μέσα στη χρήση. 

 Αλλαγή σελίδας ανά κωδικό είδους  
Επιλέξτε Ναι, εάν θέλετε οι κινήσεις ανά κωδικό είδους να εμφανίζονται σε διαφορετική σελίδα.  

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Καρτέλα αναμενόμενων / δεσμευμένων 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την καρτέλα των αναμενόμενων / δεσμευμένων ειδών της εταιρείας, 
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την 
επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών 
που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  

Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε 
τα είδη που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση, εισάγοντας την περιγραφή 
τους. 

 Ημερομηνία προγραμματισμού 
Καθορίζετε το ημερομηνιακό διάστημα 
των αναμενόμενων / δεσμευμένων 
ειδών, που θέλετε να περιληφθεί στην 
εκτύπωση εισάγοντας την αρχική και την τελική ημερομηνία.  

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις κατηγορίες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Δραστηριότητα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες των ειδών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Λογιστικός χαρακτηρισμός 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς των ειδών, που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  
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 Μονάδα μέτρησης 
Ορίζετε τη μονάδα μέτρησης στην οποία θα εκφράζονται οι ποσότητες κατά την εκτύπωση, επιλέγοντας 
μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας. 

 Ανάλυση κατά χρώμα / μέγεθος 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά την εκτύπωση θέλετε ανάλυση κατά χρώμα / μέγεθος ή όχι. 

 Τύπος μεγεθολογίου 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον τύπο μεγεθολογίου που θα περιληφθεί στην εκτύπωση. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Κύριο μεγεθολόγιο 
o Εναλλακτικό μεγεθολόγιο 1 
o Εναλλακτικό μεγεθολόγιο 2  

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Καρτέλα αναμενόμενων / δεσμευμένων (Χρώμα - Μέγεθος)  
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την καρτέλα των αναμενόμενων / δεσμευμένων ειδών σε επίπεδο 
χρώματος – μεγέθους. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την 
επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών 
που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  

Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε 
τα είδη που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση, εισάγοντας την περιγραφή 
τους. 

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις κατηγορίες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Βασικό μεγεθολόγιο 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το βασικό μεγεθολόγιο που θα περιληφθεί στην εκτύπωση.  

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Λογιστικός χαρακτηρισμός 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς των ειδών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Είδη με μηδενικό υπόλοιπο 
Καθορίζετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση τα είδη με μηδενικό υπόλοιπο. 

 Είδη που έχουν μηδενικά αναμενόμενα / δεσμευμένα 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση είδη που έχουν μηδενικά 
αναμενόμενα / δεσμευμένα. 
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Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Ημερολόγιο 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώνετε το ημερολόγιο αποθήκης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στην 
εκτύπωση εμφανίζονται, για κάθε ημερομηνία, οι κινήσεις των ειδών.  

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
κάποια αποθηκευμένη 
εκτύπωση, την επιλέγετε σε 
αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
ειδών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον 
τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα είδη, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  
Εναλλακτικά, μπορείτε να 
καθορίσετε τα είδη που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 
εισάγοντας την περιγραφή 
τους. 

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις κατηγορίες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία κινήσεων  
Καθορίζετε το χρονικό διάστημα των κινήσεων που θέλετε, εισάγοντας την αρχική και την τελική 
ημερομηνία.  

 Κινήσεις 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους τύπους των κινήσεων αποθήκης που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Σειρές παραστατικών 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  
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 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Λογιστικός χαρακτηρισμός 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς των ειδών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Μονάδα μέτρησης 
Ορίζετε τη μονάδα μέτρησης στην 
οποία θα εκφράζονται οι ποσότητες 
κατά την εκτύπωση, επιλέγοντας 
μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας. 

 Νόμισμα 
Ορίζετε το νόμισμα στο οποίο θα 
εκφράζονται οι αξίες στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας μεταξύ τοπικού 
νομίσματος και νομίσματος 
συναλλαγής. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Επιλέξτε Ναι, εάν θέλετε να εμφανίζονται τα παραστατικά, κάθε ημέρας, αναλυτικά. 

 Ημερολόγιο ημέρας σε διαφορετική σελίδα 

Επιλέξτε Ναι, εάν θέλετε οι κινήσεις κάθε ημέρας να εμφανίζονται σε διαφορετική σελίδα. Το πεδίο είναι 
ενεργό, μόνο εάν έχετε επιλέξει “Λεπτομερειακή εκτύπωση”. 

 Ανάλυση κατά χρώμα/ μέγεθος  
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά την εκτύπωση θέλετε ανάλυση κατά χρώμα / μέγεθος ή όχι. 

 Τύπος μεγεθολογίου 
Πεδίο επιλογής, από το οποίο επιλέγετε τον τύπο μεγεθολογίου που θέλετε να περιληφθεί στην εκτύπωση. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Κύριο μεγεθολόγιο 
o Εναλλακτικό μεγεθολόγιο 1 
o Εναλλακτικό μεγεθολόγιο 2 

 Τύπος εκτύπωσης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον τύπο εκτύπωσης. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε 
εκτύπωση: 
o Ανά είδος 
o Ανά αποθηκευτικό χώρο 

 Σύνολα εκ μεταφοράς ανά αποθηκευτικό χώρο 
Πεδίο το οποίο ενεργοποιείται εφόσον επιλεχθεί Τύπος εκτύπωσης Ανά αποθηκευτικό χώρο. 
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Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Ισοζύγιο  
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε το ισοζύγιο αποθήκης για την περίοδο που επιθυμείτε. Το ισοζύγιο 
περιέχει τις ποσότητες και τις αξίες κάθε είδους ανά περίοδο αλλά και τα αντίστοιχα ποσά απογραφής, 
προηγούμενων περιόδων, προοδευτικά και υπολοίπου. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών 
που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  
Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε 

τα είδη που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση εισάγοντας την περιγραφή 
τους. 

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τις κατηγορίες ειδών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ενεργά  
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε αν θέλετε να εμφανιστούν μόνο τα ενεργά είδη. 

 Δραστηριότητα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες των ειδών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Περίοδος 
Επιλέγετε την περίοδο της οποίας το ισοζύγιο θέλετε να εκτυπώσετε.  

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  
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 Λογιστικός χαρακτηρισμός 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς των ειδών, που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Είδη που δεν κινήθηκαν στην περίοδο 
Καθορίζετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση τα είδη που δεν έχουν κινηθεί κατά τη διάρκεια 
της επιλεγμένης περιόδου. 

 Είδη που δεν κινήθηκαν μέσα στη 
χρήση 
Καθορίζετε εάν θέλετε να 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση τα 
είδη που δεν έχουν κινηθεί μέσα στη 
χρήση. 

 Είδη με μηδενικό υπόλοιπο 
Καθορίζετε εάν θέλετε να 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση τα 
είδη με μηδενικό υπόλοιπο. 

 Μονάδα μέτρησης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε 
τη μονάδα μέτρησης που ανήκει το είδος.  

 Υπολογισμός αξίας υπολοίπου 

Ορίζετε εάν θέλετε να υπολογιστεί η αξία υπολοίπου των ειδών και αν ναι, με ποιο τρόπο. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όχι 
o Εισαγωγές – Εξαγωγές 
o Ποσότητα υπολοίπου * τιμή κόστους 

 Τύπο εκτύπωσης. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε εκτύπωση: 
o  Ανά είδος 
o  Ανά αποθηκευτικό χώρο 

 Κριτήριο εκτύπωσης. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε εκτύπωση: 
o Βάσει κωδικού είδους 
o Βάσει κωδικού συσχέτισης 

 Είδη που έχουν μόνο εισαγωγές  
Καθορίζετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση τα είδη που έχουν μόνο εισαγωγές. 

 Είδη που έχουν μόνο εξαγωγές 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε στην εκτύπωση να περιληφθούν και τα είδη που έχουν 
μόνο εξαγωγές. 

 Κατασκευαστής Είδους 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε στην εκτύπωση να περιληφθεί και ο κατασκευαστής των 
ειδών. 

 Ανάλυση κατά χρώμα/μέγεθος 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε στην εκτύπωση να γίνει ανάλυση σε χρώμα/μέγεθος. 
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 ΕΑΝ 13  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ΕΑΝ13 που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα, αφήνετε τα πεδία 
κενά. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Ισοζύγιο ομάδας 
Η επιλογή αυτή, σας επιτρέπει να εκτυπώσετε το ισοζύγιο κάθε ομάδας ειδών για την περίοδο που επιθυμείτε. Το 
ισοζύγιο περιέχει τις ποσότητες και τις αξίες κάθε ομάδας είδους ανά περίοδο αλλά και τα αντίστοιχα ποσά 
απογραφής, προηγούμενων περιόδων, προοδευτικά και υπολοίπου. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την 
επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τους αποθηκευτικούς 
χώρους που θα περιληφθούν στην 

εκτύπωση.  

 Περίοδος 
Επιλέγετε την περίοδο της οποίας το 
ισοζύγιο θέλετε να εκτυπώσετε. 

 Υπολογισμός αξίας υπολοίπου 
Ορίζετε εάν θέλετε να υπολογιστεί η 
αξία υπολοίπου των ειδών και αν ναι, με ποιο τρόπο. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Όχι 
o Εισαγωγές – Εξαγωγές 
o Ποσότητα υπολοίπου * τιμή κόστους 

 Τύπος εκτύπωσης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον τύπο εκτύπωσης. Συγκεκριμένα μπορείτε να επιλέξετε     
εκτύπωση: 
o  Ανά ομάδα είδους 
o  Ανά αποθηκευτικό χώρο  

 Ομάδες που δεν κινήθηκαν στην περίοδο αυτή 
Καθορίζετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση τα είδη που δεν έχουν κινηθεί κατά τη διάρκεια 
της επιλεγμένης περιόδου. 

 Ομάδες που δεν κινήθηκαν μέσα στη χρήση 
Καθορίζετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση τα είδη που δεν κινήθηκαν μέσα στη χρήση.  
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Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Ισοζύγιο αθροιστών 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε το ισοζύγιο αθροιστών για την περίοδο που επιθυμείτε. Το ισοζύγιο 
περιέχει τις ποσότητες και τις αξίες κάθε είδους ανά περίοδο αλλά και τα αντίστοιχα ποσά απογραφής, 
προηγούμενων περιόδων, προοδευτικά και υπολοίπου. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την 
επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών 
που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  
Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε 
τα είδη που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση, εισάγοντας την περιγραφή 
τους.  

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις κατηγορίες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Δραστηριότητα είδους 

Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες των ειδών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Περίοδος 
Επιλέγετε την περίοδο της οποίας το ισοζύγιο θέλετε να εκτυπώσετε. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Λογιστικός χαρακτηρισμός 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς των ειδών, που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  



Atlantis Entry ERP 

 

86 

 Τύπος εκτύπωσης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον τύπο εκτύπωσης. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε     
εκτύπωση: 
o  Ανά είδος 
o  Ανά αποθηκευτικό χώρο  

 Αθροιστές 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αθροιστές των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Είδη που δεν κινήθηκαν στην περίοδο 
Καθορίζετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση τα είδη που δεν έχουν κινηθεί κατά τη διάρκεια 
της επιλεγμένης περιόδου. 

 Είδη που δεν κινήθηκαν μέσα στη χρήση 
Καθορίζετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση τα είδη που δεν έχουν κινηθεί μέσα στη χρήση. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Ισοζύγιο αναλυτικό 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε το αναλυτικό ισοζύγιο αποθήκης για την περίοδο που επιθυμείτε. Το 
ισοζύγιο περιέχει τις ποσότητες και τις αξίες κάθε είδους ανά περίοδο αλλά και τα αντίστοιχα ποσά απογραφής, 
προηγούμενων περιόδων, προοδευτικά και υπολοίπου. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την 
επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών 
που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  
Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε 
τα είδη που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση εισάγοντας την περιγραφή 
τους. 

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις κατηγορίες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ενεργά  
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε αν θέλετε να εμφανιστούν μόνο τα ενεργά είδη. 

 Δραστηριότητα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες των ειδών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Περίοδος 
Επιλέγετε την περίοδο της οποίας το ισοζύγιο θέλετε να εκτυπώσετε. 

 Ημερομηνία κινήσεων  
Καθορίζετε το χρονικό διάστημα των κινήσεων που θέλετε, εισάγοντας την αρχική και την τελική 
ημερομηνία.  
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 Κινήσεις 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους τύπους των κινήσεων αποθήκης που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Είδη που δεν κινήθηκαν στην περίοδο αυτή 
Καθορίζετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση τα είδη που δεν έχουν κινηθεί κατά τη διάρκεια 
της επιλεγμένης περιόδου. 

 Είδη που δεν κινήθηκαν μέσα στη χρήση 
Καθορίζετε εάν θέλετε να 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση τα 
είδη που δεν έχουν κινηθεί μέσα 
στη χρήση. 

 Είδη με μηδενικό υπόλοιπο 
Καθορίζετε εάν θέλετε να 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση τα 
είδη με μηδενικό υπόλοιπο. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τους αποθηκευτικούς 
χώρους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Λογιστικός χαρακτηρισμός 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς των ειδών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Μονάδα μέτρησης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τη μονάδα μέτρησης που ανήκει το είδος. 

 Υπολογισμός αξίας υπολοίπου 
Ορίζετε εάν θέλετε να υπολογιστεί η αξία υπολοίπου των ειδών και αν ναι, με ποιο τρόπο. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όχι 
o Εισαγωγές – Εξαγωγές 
o Ποσότητα υπολοίπου * τιμή κόστους 

 Τύπος εκτύπωσης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον τύπο εκτύπωσης. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε     
εκτύπωση: 
o  Ανά είδος 
o  Ανά αποθηκευτικό χώρο  

 Ανάλυση κατά χρώμα/μέγεθος 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε στην εκτύπωση να γίνει ανάλυση σε χρώμα/μέγεθος. 

 ΕΑΝ 13  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ΕΑΝ13 που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα, αφήνετε τα πεδία 

κενά. 
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 Συνοπτική εκτύπωση ανά κωδικό κίνησης  
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν η εκτύπωση ανά κωδικό κίνησης θα είναι συνοπτική. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Μηνιαία κίνηση αποθήκης 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε τη μηνιαία κίνηση αποθήκης, για την περίοδο που επιθυμείτε. Το 
ισοζύγιο περιέχει τις ποσότητες και τις αξίες κάθε είδους ανά περίοδο αλλά και τα αντίστοιχα ποσά απογραφής, 
προηγούμενων περιόδων, προοδευτικά και υπολοίπου. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, 
την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
ειδών που θέλετε να περιληφθούν 
στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή 
εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν 
θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
είδη, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τις κατηγορίες ειδών 
που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Περιγραφή είδους  
Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε τα είδη που θα περιληφθούν στην εκτύπωση εισάγοντας την 
περιγραφή τους. 

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Δραστηριότητα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες των ειδών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Περίοδος 
Επιλέγετε την περίοδο της οποίας το ισοζύγιο θέλετε να εκτυπώσετε.  

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Λογιστικός χαρακτηρισμός 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς των ειδών, που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  
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 Είδη που δεν κινήθηκαν στην περίοδο 
Καθορίζετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση τα είδη που δεν έχουν κινηθεί κατά τη διάρκεια 
της επιλεγμένης περιόδου. 

 Είδη που δεν κινήθηκαν μέσα στη χρήση 
Καθορίζετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση τα είδη που δεν έχουν κινηθεί μέσα στη χρήση. 

 Είδη με μηδενικό υπόλοιπο 
Καθορίζετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση τα είδη με μηδενικό υπόλοιπο. 

 Μονάδα μέτρησης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο 

επιλέγετε τη μονάδα μέτρησης του 
είδους. 

 Υπολογισμός αξίας υπολοίπου 
Ορίζετε εάν θέλετε να υπολογιστεί 
η αξία υπολοίπου των ειδών και αν 
ναι, με ποιο τρόπο. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Εισαγωγές – Εξαγωγές 
o Ποσότητα υπολοίπου * τιμή 

κόστους 

 Τύπος εκτύπωσης 

Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον τύπο εκτύπωσης. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε     
εκτύπωση: 
o Ανά είδος 
o Ανά αποθηκευτικό χώρο 

 Κριτήριο εκτύπωσης. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε εκτύπωση: 
o Βάσει κωδικού είδους 
o Βάσει κωδικού συσχέτισης 

 Είδη που έχουν μόνο εισαγωγές 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θα περιληφθούν στην εκτύπωση τα είδη που έχουν μόνο 
εισαγωγές. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Βιβλίο αποθήκης 

Η επιλογή αυτή, σας επιτρέπει να εκτυπώσετε το βιβλίο αποθήκης για την περίοδο που επιθυμείτε. Το βιβλίο, 
περιέχει τις ποσότητες και τις αξίες κάθε είδους ανά περίοδο αλλά και τα αντίστοιχα ποσά απογραφής, 
προηγούμενων περιόδων, προοδευτικά και υπολοίπου. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
κάποια αποθηκευμένη 
εκτύπωση, την επιλέγετε σε 
αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
ειδών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον 
τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα είδη, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  
Εναλλακτικά, μπορείτε να 
καθορίσετε τα είδη που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 
εισάγοντας την περιγραφή τους. 

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις κατηγορίες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Δραστηριότητα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες των ειδών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Περίοδος 
Επιλέγετε την περίοδο της οποίας το ισοζύγιο θέλετε να εκτυπώσετε. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  
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 Λογιστικός χαρακτηρισμός 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς των ειδών, που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Υπολογισμός αξίας υπολοίπου 
Ορίζετε εάν θέλετε να υπολογιστεί η 
αξία υπολοίπου των ειδών και αν ναι, 
με ποιο τρόπο. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Εισαγωγές – Εξαγωγές 
o Ποσότητα υπολοίπου * τιμή 

κόστους 

 Υπολογισμός αξίας υπολοίπου(μη 
κινηθέντων ειδών) 
Ορίζετε εάν θέλετε να υπολογιστεί η 
αξία υπολοίπου των μη κινηθέντων 
ειδών και αν ναι, με ποιο τρόπο. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Εισαγωγές – Εξαγωγές 
o Ποσότητα υπολοίπου * τιμή κόστους (Α) 
o Ποσότητα υπολοίπου * τιμή κόστους (Β) 
o Όχι 

 Κριτήριο εκτύπωσης 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τον τύπο της εκτύπωσης. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Βάσει κωδικού είδους 
o Βάσει κωδικού συσχέτισης 

 Είδη που δεν κινήθηκαν  
Καθορίζετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση τα είδη που δεν έχουν κινηθεί μέσα στη χρήση. 

 Μόνο είδη χωρίς μηδενικό υπόλοιπο 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε στην εκτύπωση να περιληφθούν μόνο είδη χωρίς μηδενικό 
υπόλοιπο. 

 Μόνο τα είδη που έχουν διαφορές στην αξία υπολοίπου με πρότυπη αξία 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε στην εκτύπωση να περιληφθούν μόνο είδη που έχουν 
διαφορές στην αξία υπολοίπου με πρότυπη αξία. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Βιβλίο αποθήκης Β' 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε το βιβλίο αποθήκης για την περίοδο που επιθυμείτε. Το βιβλίο 
περιέχει τις ποσότητες και τις αξίες κάθε είδους ανά περίοδο αλλά και τα αντίστοιχα ποσά απογραφής, 
προηγούμενων περιόδων, προοδευτικά, υπολοίπου, καθώς επίσης και τις λοιπές εισαγωγές και εξαγωγές των ειδών. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε 
σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που 
θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο 
κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν 
θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  

Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε τα 
είδη που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση, εισάγοντας την περιγραφή 
τους. 

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τις κατηγορίες ειδών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Δραστηριότητα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες των ειδών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Περίοδος 
Επιλέγετε την περίοδο της οποίας το ισοζύγιο θέλετε να εκτυπώσετε. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Λογιστικός χαρακτηρισμός 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς των ειδών, που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  
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 Είδη που δεν κινήθηκαν στη περίοδο 
Καθορίζετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση τα είδη που δεν έχουν κινηθεί μέσα στη 
περίοδο. 

 Είδη που δεν κινήθηκαν στη χρήση 
Καθορίζετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση τα είδη που δεν έχουν κινηθεί μέσα στη χρήση. 

 Είδη με μηδενικό υπόλοιπο 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση και τα είδη με μηδενικό 
υπόλοιπο. 

 Μονάδα μέτρησης 

Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τη μονάδα μέτρησης του είδους. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Βιβλίο απογραφής 

Με τη συγκεκριμένη επιλογή εκτυπώνετε την κατάσταση απογραφής ειδών της αποθήκης.  

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, 
την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
ειδών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον 
τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα είδη, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  

Εναλλακτικά, μπορείτε να 
καθορίσετε τα είδη που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση 
εισάγοντας την περιγραφή τους. 

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής, όπου καθορίζετε τις κατηγορίες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Δραστηριότητα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες των ειδών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Λογιστικός χαρακτηρισμός 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς των ειδών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Εκτύπωση τιμών κόστους  
Καθορίζετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση  οι τιμές κόστους των ειδών. 

 Είδη με μηδενικό υπόλοιπο 
Καθορίζετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση και τα είδη με μηδενικό υπόλοιπο ή όχι. 
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 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Επιλέξτε Ναι εάν θέλετε να εμφανίζονται τα παραστατικά κάθε ημέρας, αναλυτικά. 

 Ανάλυση κατά χρώμα / μέγεθος 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν 
κατά την εκτύπωση θέλετε  ανάλυση κατά 
χρώμα / μέγεθος ή όχι. 

 Τύπος μεγεθολογίου 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον 
τύπο μεγεθολογίου που θα περιληφθεί 
στην εκτύπωση. Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Κύριο μεγεθολόγιο 
o Εναλλακτικό μεγεθολόγιο 1 
o Εναλλακτικό μεγεθολόγιο 2  

 Κριτήριο εκτύπωσης. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε εκτύπωση: 
o Βάσει κωδικού είδους 
o Βάσει κωδικού συσχέτισης 

 Τύπος εκτύπωσης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον τύπο εκτύπωσης. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε     
εκτύπωση: 

o Ανά είδος 
o Ανά αποθηκευτικό χώρο 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Υπόλοιπα τρέχοντα 
Με την επιλογή αυτή εκτυπώνετε την κατάσταση υπολοίπων των ειδών στην περίοδο που θα επιλέξετε. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, 
την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
ειδών που θέλετε να περιληφθούν 
στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή 
εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν 
θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  
Εναλλακτικά, μπορείτε να 

καθορίσετε τα είδη που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 
εισάγοντας την περιγραφή τους.  

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής, όπου καθορίζετε τις κατηγορίες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Δραστηριότητα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες των ειδών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Λογιστικός χαρακτηρισμός 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς των ειδών, που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Τύπος μεγεθολογίου 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον τύπο μεγεθολογίου που θα περιληφθεί στην εκτύπωση. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Κύριο μεγεθολόγιο 
o Εναλλακτικό μεγεθολόγιο 1 
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o Εναλλακτικό μεγεθολόγιο 2  

 Είδη με μηδενικό υπόλοιπο 
Καθορίζετε εάν θέλετε να 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση τα 
είδη με μηδενικό υπόλοιπο. 

 Ανάλυση κατά χρώμα / μέγεθος 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο 
καθορίζετε εάν κατά την εκτύπωση 
θέλετε ανάλυση κατά χρώμα / 
μέγεθος ή όχι. 

 Τύπος μεγεθολογίου 
Πεδίο επιλογής από το οποίο 
επιλέγετε τον τύπο μεγεθολογίου που θα περιληφθεί στην εκτύπωση. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 

o Κύριο μεγεθολόγιο 

o Εναλλακτικό μεγεθολόγιο 1 

o Εναλλακτικό μεγεθολόγιο 2  

 Κριτήριο εκτύπωσης. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε εκτύπωση: 

o Βάσει κωδικού είδους 

o Βάσει κωδικού συσχέτισης 

 Χρήση 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζεται από ποιά χρήση,θα προέρχονται τα δεδομένα της εκτύπωσης. 

 Ανάλυση Serial Numbers 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε στην εκτύπωση να γίνεται ανάλυση Serial Numbers.  

 Είδη που δεν κινήθηκαν  
Καθορίζετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση τα είδη που δεν έχουν κινηθεί κατά τη διάρκεια 
των περιόδων της τρέχουσας χρήσης. 

 Μορφή υπολοίπου 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τη μορφή υπολοίπου που θα περιληφθεί στην εκτύπωση. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 

o Τρέχον υπόλοιπο 

o Τρέχον υπόλοιπο – Δεσμευτικά 

o Τρέχον υπόλοιπο – Δεσμευμένα + Αναμενόμενα 

 ΕΑΝ 13 
Καθορίζετε τους κωδικούς των ΕΑΝ13 που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα , αφήνετε τα πεδία 
κενά. 
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Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Υπόλοιπα ανά ημέρα 
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε τα υπόλοιπα των ειδών κατά ημέρα, όπως 
διαμορφώνονται από τις εισαγωγές και τις εξαγωγές τους για συγκεκριμένο ημερομηνιακό διάστημα. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε 
σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους 
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που 
θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο 
κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν 
θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους 
Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε τα 

είδη που θα περιληφθούν στην εκτύπωση 
εισάγοντας την περιγραφή τους. 

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τις κατηγορίες ειδών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Δραστηριότητα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες των ειδών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Βασικό μεγεθολόγιο 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το βασικό μεγεθολόγιο που θα περιληφθεί στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία κινήσεων 
Καθορίζετε το χρονικό διάστημα των κινήσεων που θέλετε, να περιληφθεί στην εκτύπωση, εισάγοντας την 
αρχική και την τελική ημερομηνία.  

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  
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 Λογιστικός χαρακτηρισμός 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς των ειδών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ανάλυση κατά χρώμα/μέγεθος 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά την εκτύπωση θέλετε ανάλυση κατά χρώμα / μέγεθος ή όχι. 

 Ημερομηνίες με μηδενικό υπόλοιπο 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε στην εκτύπωση να περιληφθούν και οι ημερομηνίες με 
μηδενικό υπόλοιπο. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Αριθμοδείκτες  
Η επιλογή αυτή, σας επιτρέπει να εκτυπώνετε αποτελέσματα που αφορούν αριθμοδείκτες του είδους όπως (αξία 
πωληθέντων, κόστος πωληθέντων, μέση ηλικία αποθέματος κλπ). 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
κάποια αποθηκευμένη 
εκτύπωση, την επιλέγετε σε 
αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
ειδών που θέλετε να 
συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό 
ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν 
θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
είδη, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  
Εναλλακτικά, μπορείτε να 
καθορίσετε τα είδη που θα 
συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση, εισάγοντας την περιγραφή τους. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους που θα συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Χρήση 
Λίστα επιλογής όπου καθορίζετε την οικονομική χρήση των κινήσεων που θέλετε να πάρετε αποτελέσματα. 
Μονάδα μέτρησης 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Στατιστικές 

Μη κινηθέντα 
Με την επιλογή αυτή, εκτυπώνετε την κατάσταση των ειδών που δεν έχουν κινηθεί σε συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, 
την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών 
που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή 
εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν 
θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  
Εναλλακτικά, μπορείτε να 
καθορίσετε τα είδη που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 
εισάγοντας την περιγραφή τους.  

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις κατηγορίες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Μετά από ημερομηνία 
Καθορίζετε την ημερομηνία η οποία θέλετε να περιληφθεί στην εκτύπωση. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Είδη με μηδενικό υπόλοιπο μόνο 
Επιλέγετε αν θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση μόνο τα είδη με μηδενικό υπόλοιπο.  

 Είδη με υπόλοιπο μόνο 
Επιλέγετε αν θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση μόνο τα είδη με υπόλοιπο. 
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Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Μηνιαίες στατιστικές 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε διάφορες στατιστικές καταστάσεις για όλες τις περιόδους της 
τρέχουσας χρήσης. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις  

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε 
αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που 
θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο 
κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν 
θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  
Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε τα 

είδη που θα περιληφθούν στην εκτύπωση, 
εισάγοντας την περιγραφή τους.  

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τις κατηγορίες ειδών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ενεργά  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε αν θέλετε να εμφανιστούν μόνο τα ενεργά είδη ή όχι. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Στατιστική κατηγορία 
Ορίζετε την κατηγορία των στατιστικών που θέλετε να εκτυπώσετε. Μπορείτε να επιλέξετε: 

o Ποσότητες εισαγωγών 

o Ποσότητες εξαγωγών 

o Αξίες εισαγωγών 

o Αξίες εξαγωγών 

o Φετινές πωλήσεις 
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o Περσινές πωλήσεις 

 Κριτήριο εκτύπωσης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον τύπο εκτύπωσης. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε 
εκτύπωση: 
o Βάσει κωδικού είδους 

o Βάσει κωδικού συσχέτισης 

 Είδη που δεν κινήθηκαν  
Καθορίζετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση τα είδη που δεν έχουν κινηθεί κατά τη διάρκεια 
των περιόδων της τρέχουσας χρήσης. 

 Υπολογισμός αξιών 
Πεδίο Ναι/Όχι εάν θέλετε να υπολογιστούν οι αξίες στη συγκεκριμένη εκτύπωση. 

 Χρήση 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζεται από ποιά χρήση,θα προέρχονται τα δεδομένα της εκτύπωσης. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Ανάλυση παραγγελιών 

Η συγκεκριμένη εκτύπωση περιλαμβάνει τις αναμενόμενες και τις δεσμευμένες ποσότητες κάθε είδους καθώς και 
την ανάλυση των παραγγελιών του ανά αποθηκευτικό χώρο. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την 
επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών 
που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  

Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε 
τα είδη που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση, εισάγοντας την περιγραφή 
τους.  

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις κατηγορίες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Ανάλυση αναπαραγγελιών 

Η συγκεκριμένη εκτύπωση περιλαμβάνει όλα τα είδη των οποίων το υπόλοιπο βρίσκεται κάτω από το καθορισμένο, 
στα σταθερά στοιχεία τους. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, 
την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών 
που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή 
εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν 
θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  

Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε 
τα είδη που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση, εισάγοντας την 
περιγραφή τους.  

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις κατηγορίες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Λοιπές 

Καρτέλα παρτίδας 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την καρτέλα των ειδών που διαχειρίζεστε σε παρτίδες, για την 
περίοδο που επιθυμείτε. Η καρτέλα περιέχει τις ποσότητες και τις αξίες κάθε παρτίδας ανά περίοδο αλλά και τα 
αντίστοιχα ποσά απογραφής, προηγούμενων περιόδων, προοδευτικά και υπολοίπου. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, 
την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
ειδών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον 
τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα είδη, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  
Εναλλακτικά, μπορείτε να 
καθορίσετε τα είδη που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση 
εισάγοντας την περιγραφή τους. 

 Κωδικός παρτίδας 
Καθορίζετε τους κωδικούς των παρτίδων που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλες οι παρτίδες, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κινήσεις 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις κινήσεις των παρτίδων. 

 Ημερομηνία κινήσεων  
Καθορίζετε το χρονικό διάστημα των κινήσεων που θέλετε, εισάγοντας την αρχική και την τελική 
ημερομηνία. 

 Ημερομηνία εισαγωγής 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε την ημερομηνία εισαγωγής της παρτίδας στην αποθήκη. 

 Ημερομηνία λήξης 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε την ημερομηνία λήξης της παρτίδας. 
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 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Μονάδα μέτρησης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο 
επιλέγετε τη μονάδα μέτρησης 
των παρτίδων. 

 Νόμισμα  
Πεδίο επιλογής του αντίστοιχου 
νομίσματος με το οποίο 
πραγματοποιούνται οι 
συναλλαγές. 

 Δραστηριότητα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες των ειδών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Τύπος μεγεθολογίου 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον τύπο μεγεθολογίου που θέλετε να περιληφθεί στην εκτύπωση. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Κύριο μεγεθολόγιο 
o Εναλλακτικό μεγεθολόγιο 1 

o Εναλλακτικό μεγεθολόγιο 2 

 Παρτίδες που δεν κινήθηκαν  
Καθορίζετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση οι παρτίδες που δεν έχουν κινηθεί μέσα στη 
χρήση. 

 Παρτίδες με μηδενικό υπόλοιπο 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν  στην εκτύπωση θέλετε να συμπεριληφθούν οι παρτίδες με 
μηδενικό υπόλοιπο. 

 Αλλαγή σελίδας ανά κωδικό παρτίδας  
Επιλέξτε Ναι, εάν θέλετε οι κινήσεις, ανά κωδικό παρτίδας να εμφανίζονται σε διαφορετική σελίδα. 

 Ανάλυση κατά χρώμα/ μέγεθος  

Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά την εκτύπωση θέλετε ανάλυση κατά χρώμα / μέγεθος ή όχι.   

 Τύπος μεγεθολογίου 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον τύπο μεγεθολογίου που θα περιληφθεί στην εκτύπωση. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Κύριο μεγεθολόγιο 
o Εναλλακτικό μεγεθολόγιο 1 
o Εναλλακτικό μεγεθολόγιο 2  
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Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Καρτέλα serial number 
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τη καρτέλα κινήσεων με τα Serial Numbers των ειδών. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις  

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την 
επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός Serial Number 
Καθορίζετε τους κωδικούς των Serial 
Numbers, που θέλετε να περιληφθούν 
στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή 
εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε 
να περιληφθούν όλα τα Serial 
Numbers, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός είδους 
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών 

που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους 
Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε τα είδη που θα περιληφθούν στην εκτύπωση, εισάγοντας την 
περιγραφή τους 

 Κατάσταση Serial Number 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τις καταστάσεις των Serial Numbers, που θέλετε να περιληφθούν 
στην εκτύπωση. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o ΟΛΑ 
o ΕΝΤΟΣ 
o ΕΚΤΟΣ 
o ΛΑΘΟΣ 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Ημερολόγιο ανά θέση αποθήκευσης 
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε το ημερολόγιο κινήσεων των ειδών ανά θέση 
αποθήκευσης. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό 
το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που θέλετε 
να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας 
τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή 
εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα πεδία 
κενά. 

 Περιγραφή είδους  
Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε τα είδη 

που θα περιληφθούν στην εκτύπωση, εισάγοντας 
την περιγραφή τους. 

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις 
κατηγορίες ειδών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ημερομηνία κινήσεων  
Καθορίζετε το χρονικό διάστημα των κινήσεων που θέλετε, εισάγοντας την αρχική και την τελική 
ημερομηνία. 

 Κινήσεις 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους τύπους των κινήσεων αποθήκης που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Σειρές  παραστατικών 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 
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 Θέση αποθήκευσης(Από / Έως) 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τους χώρους αποθήκευσης των ειδών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Μονάδα μέτρησης 
Ορίζετε τη μονάδα μέτρησης στην οποία θα εκφράζονται οι ποσότητες κατά την εκτύπωση, επιλέγοντας 
μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας. 

 Νόμισμα 
Ορίζετε το νόμισμα στο οποίο θα εκφράζονται οι αξίες στην εκτύπωση, επιλέγοντας μεταξύ τοπικού 
νομίσματος και νομίσματος συναλλαγής. 

 Ανάλυση κατά χρώμα/ μέγεθος  
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά την εκτύπωση θέλετε ανάλυση κατά χρώμα / μέγεθος ή όχι. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 



Atlantis Entry ERP 

 

116 

Ημερολόγιο serial number 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώνετε το ημερολόγιο κινήσεων των Serial Numbers. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις  

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε 
σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός Serial Number 
Καθορίζετε τους κωδικούς των Serial 
Numbers, που θέλετε να περιληφθούν 
στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα Serial Numbers, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Ημερολόγιο παραστατικών  
Με την επιλογή αυτή εκτυπώνετε το ημερολόγιο των παραστατικών αποθήκης, όπως διαμορφώνεται στις 
αντίστοιχες, καθημερινές  συναλλαγές.  

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε 
αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε 
τις σειρές των παραστατικών αποθήκης 
που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν 
στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια 

μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα, κατά τη 
διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα 
παραστατικά που θα συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Ημερομηνία καταχώρησης κίνησης 
Καθορίστε το εύρος των ημερομηνιών καταχώρησης των παραστατικών που θα συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Από αποθηκευτικό χώρο 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους, από τους οποίους γίνεται 
εξαγωγή των ειδών στα παραστατικά που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Σε αποθηκευτικό χώρο 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους, στους οποίους γίνεται εισαγωγή 
ειδών στα παραστατικά που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Μονάδα μέτρησης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τη μονάδα μέτρησης των ειδών. 

 Νόμισμα 
Ορίζετε το νόμισμα στο οποίο θα εκφράζονται οι αξίες κατά την εκτύπωση, επιλέγοντας μεταξύ τοπικού 
νομίσματος και νομίσματος συναλλαγής. 
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 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα μετασχηματισμένα παραστατικά θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Επιλέξτε Ναι, εάν στην εκτύπωση θέλετε ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

 Ημερολόγιο ημέρας σε διαφορετική σελίδα 
Εάν έχετε επιλέξει λεπτομερειακή εκτύπωση, μπορείτε εδώ να ορίσετε εάν θέλετε την εκτύπωση των 
εγγραφών κάθε ημέρας σε διαφορετική σελίδα. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Ημερολόγιο παραστατικών σύνθεσης / αποσύνθεσης 
Με την επιλογή αυτή εκτυπώνετε το ημερολόγιο των παραστατικών σύνθεσης / αποσύνθεσης αποθήκης, όπως 
διαμορφώνεται στις αντίστοιχες, καθημερινές  συναλλαγές.  

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε 
αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε 
τις σειρές των παραστατικών σύνθεσης / 
αποσύνθεσης αποθήκης που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών 
που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο 

κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν 
θέλετε να περιληφθούν όλα τα παραστατικά, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα, κατά τη 
διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία καταχώρησης κίνησης 
Καθορίστε το εύρος των ημερομηνιών καταχώρησης των παραστατικών που θα συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Από αποθηκευτικό χώρο 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους, από τους οποίους γίνεται 
εξαγωγή των ειδών στα παραστατικά που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Σε αποθηκευτικό χώρο 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους, στους οποίους γίνεται εισαγωγή 
ειδών στα παραστατικά που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Μονάδα μέτρησης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τη μονάδα μέτρησης των ειδών. 

 Νόμισμα 
Ορίζετε το νόμισμα στο οποίο θα εκφράζονται οι αξίες κατά την εκτύπωση, επιλέγοντας μεταξύ τοπικού 
νομίσματος και νομίσματος συναλλαγής. 
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 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα μετασχηματισμένα παραστατικά θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Επιλέξτε Ναι, εάν στην εκτύπωση θέλετε ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

 Ημερολόγιο ημέρας σε διαφορετική σελίδα 
Εάν έχετε επιλέξει λεπτομερειακή εκτύπωση, μπορείτε εδώ να ορίσετε εάν θέλετε την εκτύπωση των 
εγγραφών κάθε ημέρας σε διαφορετική σελίδα. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Υπόλοιπα παρτίδων 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε σε παρτίδες τα υπόλοιπα των ειδών που διαχειρίζεστε για την περίοδο 
που επιθυμείτε. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την 
επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών 
που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή 
εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε 
να περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  

Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε 
τα είδη που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση, εισάγοντας την περιγραφή 
τους. 

 Κωδικός παρτίδας 
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
παρτίδων που θέλετε να περιληφθούν 
στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε 
να περιληφθούν όλες οι παρτίδες, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ημερομηνία εισαγωγής 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε την ημερομηνία εισαγωγής της παρτίδας στην αποθήκη. 

 Ημερομηνία λήξης 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε την ημερομηνία λήξης της παρτίδας. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Μονάδα μέτρησης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τη μονάδα μέτρησης των παρτίδων. 

 Υπόλοιπα ανά Α.Χ. 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν στην εκτύπωση θα περιληφθούν τα υπόλοιπα ανά αποθηκευτικό 
χώρο. 
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 Παρτίδες με μηδενικό υπόλοιπο 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση και οι παρτίδες με 
μηδενικό υπόλοιπο. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Υπόλοιπα ανά θέση αποθήκευσης 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε τα τρέχοντα υπόλοιπα των ειδών, ανά θέση αποθήκευσης. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την 
επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών 
που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  
Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε 

τα είδη που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση, εισάγοντας την περιγραφή 
τους. 

 Θέση αποθήκευσης(Από / Έως) 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε 
τους χώρους αποθήκευσης των ειδών 
που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις κατηγορίες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Δραστηριότητα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες των ειδών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Είδη με μηδενικό υπόλοιπο 
Καθορίζετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση τα είδη με μηδενικό υπόλοιπο. 
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 Σύνολα ανά θέση αποθήκευσης 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση και σύνολα ανά θέση 
αποθήκευσης. 

 Ανάλυση κατά χρώμα / μέγεθος – Serial Number ανά θέση αποθήκευσης 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά την εκτύπωση θέλετε ανάλυση κατά χρώμα / μέγεθος ή 
Serial Number ανά θέσης αποθήκευσης ή όχι. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Υπόλοιπα αποθηκών τρίτων 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε 
σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους 
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών 
που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους 
Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε τα 
είδη που θα περιληφθούν στην 

εκτύπωση, εισάγοντας την περιγραφή 
τους. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών 
που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Επωνυμία πελάτη 
Καθορίζετε την επωνυμία του πελάτη που θέλετε να περιληφθεί στην εκτύπωση, επιλέγοντας την 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. 

 Αποθηκευτικός χώρος τρίτων 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους τρίτων που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Έως ημερομηνία 
Πεδίο ημερομηνίας με το οποίο καθορίζετε το τελικό ημερομηνιακό διάστημα των κινήσεων που θέλετε να 
περιληφθεί στην εκτύπωση. 

 Είδη με μηδενικό υπόλοιπο 
Καθορίζετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση τα είδη με μηδενικό υπόλοιπο. 

 Ανάλυση ανά πελάτη 
Καθορίζεται αν επιθυμείτε να γίνει ανάλυση ανά πελάτη. 
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 Ανάλυση κατά χρώμα / μέγεθος 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά την εκτύπωση θέλετε  ανάλυση κατά χρώμα / μέγεθος ή 
όχι. 

 Κωδικός χρώματος 
Καθορίζετε τους κωδικούς χρωμάτων των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας 
τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
χρώματα αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Τύπος μεγεθολογίου 
Πεδίο επιλογής, από το οποίο επιλέγετε τον τύπο μεγεθολογίου που θέλετε να περιληφθεί στην εκτύπωση. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 

o Κύριο μεγεθολόγιο 

o Εναλλακτικό μεγεθολόγιο 1 

o Εναλλακτικό μεγεθολόγιο 2 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Υπόλοιπα εναλλακτικών συσκευασιών 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την 
επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους 
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών 
που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους 
Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε 
τα είδη που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση, εισάγοντας την περιγραφή 
τους. 

 Κωδικός εναλλακτικής 
συσκευασίας 
Καθορίζετε τους κωδικούς εναλλακτικών συσκευασιών των ειδών, που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλοι οι κωδικοί εναλλακτικών συσκευασιών, αφήνετε τα πεδία κενά. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Κατάσταση απογραφής έναρξης ανά θέση αποθήκευσης 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την απογραφή έναρξης ανά θέση αποθήκευσης. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε 
σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους 
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που 
θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο 
κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν 
θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  
Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε τα 
είδη που θα περιληφθούν στην 

εκτύπωση, εισάγοντας την περιγραφή 
τους. 

 Θέση αποθήκευσης(Από / Έως) 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε 
τους χώρους αποθήκευσης των ειδών που 
θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις κατηγορίες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Δραστηριότητα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες των ειδών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Είδη με μηδενικό υπόλοιπο 
Καθορίζετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση τα είδη με μηδενικό υπόλοιπο. 

 Σύνολα ανά θέση αποθήκευσης 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση και σύνολα ανά θέση 
αποθήκευσης. 
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 Ανάλυση κατά χρώμα / μέγεθος – Serial Number ανά θέση αποθήκευσης 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά την εκτύπωση θέλετε ανάλυση κατά χρώμα / μέγεθος ή 
Serial Number ανά θέσης αποθήκευσης ή όχι. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Κατάσταση serial number 
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε την κατάσταση με τις καταστάσεις των Serial Numbers. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις  

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την 
επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός Serial Number 
Καθορίζετε τους κωδικούς των Serial 
Numbers που θέλετε να περιληφθούν 
στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή 
εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε 
να περιληφθούν όλα τα Serial 
Numbers, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός είδους 
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών 

που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους 
Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε τα είδη που θα περιληφθούν στην εκτύπωση, εισάγοντας την 
περιγραφή τους. 

 Κατάσταση Serial Number 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τις καταστάσεις των Serial Numbers, που θέλετε να περιληφθούν 
στην εκτύπωση. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o ΟΛΑ 
o ΕΝΤΟΣ 

o ΕΚΤΟΣ 
o ΛΑΘΟΣ 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Κατάσταση παραστατικών 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την κατάσταση των παραστατικών αποθήκης για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα.  

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε 
σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών 
αποθήκης που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
παραστατικών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 

επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο 
κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν 
θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά την 
διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία καταχώρησης κίνησης 
Καθορίστε το εύρος των ημερομηνιών καταχώρησης των παραστατικών που θα συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Από αποθηκευτικό χώρο 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους, από τους οποίους γίνεται 
εξαγωγή των ειδών στα παραστατικά που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Σε αποθηκευτικό χώρο 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους, στους οποίους γίνεται εισαγωγή 
ειδών στα παραστατικά που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Μονάδα μέτρησης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τη μονάδα μέτρησης των ειδών. 

 Νόμισμα 
Ορίζετε το νόμισμα, στο οποίο θα εκφράζονται οι αξίες κατά την εκτύπωση, επιλέγοντας μεταξύ τοπικού 
νομίσματος και νομίσματος συναλλαγής. 
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 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Επιλέξτε Ναι, εάν στην εκτύπωση θέλετε ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Κατάσταση παραστατικών σύνθεσης/αποσύνθεσης 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την κατάσταση των παραστατικών σύνθεσης / αποσύνθεσης για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε 
σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών 
αποθήκης που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
παραστατικών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 

επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο 
κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν 
θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά την διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία καταχώρησης κίνησης 
Καθορίστε το εύρος των ημερομηνιών καταχώρησης των παραστατικών που θα συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Από αποθηκευτικό χώρο 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους, από τους οποίους γίνεται 
εξαγωγή των ειδών στα παραστατικά που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Σε αποθηκευτικό χώρο 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους, στους οποίους γίνεται εισαγωγή 
ειδών στα παραστατικά που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Μονάδα μέτρησης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τη μονάδα μέτρησης των ειδών. 

 Νόμισμα 
Ορίζετε το νόμισμα, στο οποίο θα εκφράζονται οι αξίες κατά την εκτύπωση, επιλέγοντας μεταξύ τοπικού 
νομίσματος και νομίσματος συναλλαγής. 
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 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Επιλέξτε Ναι, εάν στην εκτύπωση θέλετε ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 



Atlantis Entry ERP 

 

135 

Φυσική απογραφή  
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε την κατάσταση φυσικής απογραφής ανά αποθηκευτικό 
χώρο. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε 
σε αυτό το σημείο. 

 Χρήση 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε 
την χρήση, για την οποία θέλετε να 
εκτυπώσετε τη φυσική απογραφή. 

 Περίοδος 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε 
τη περίοδο, για την οποία θέλετε να 
εκτυπώσετε τη φυσική απογραφή. 

 Αποθηκευτικός χώρος 

Πεδίο επιλογής από το επιλέγετε τον 
αποθηκευτικό χώρο, για τον οποίο 
θέλετε, να εκτυπώσετε τη κατάσταση 
φυσικής απογραφής. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Φυσική απογραφή ανά είδος 
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε την κατάσταση φυσικής απογραφής ανά είδος. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την 
επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών 
που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  
Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε 

τα είδη που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση εισάγοντας την περιγραφή 
τους.  

 Περίοδο Από / Έως 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε 
το περιοδικό διάστημα, για το οποίο θέλετε να εκτυπώσετε τη φυσική απογραφή ανά είδος. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Kόστος πωληθέντων (υπολογισμός)  
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε την κατάσταση που θα περιλαμβάνει τα κόστη 
πωληθέντων των ειδών για συγκεκριμένη περίοδο. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε 
αυτό το σημείο. 

 Περίοδος 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε την 
επιθυμητή περίοδο, που θα περιλαμβάνει η 
εκτύπωση. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Κόστος πωληθέντων (είδη χωρίς υπολογισμό)  
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τη κατάσταση με τα είδη για τα οποία δεν έχει 
υπολογιστεί κόστος πωληθέντων. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε 
αυτό το σημείο. 

 Περίοδος 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε την 
επιθυμητή περίοδο, που θα περιλαμβάνει η 
εκτύπωση. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Πεδία χρήστη – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Basic reports 

Basic reports αποθήκης 
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε την αντίστοιχη εκτύπωση ανά ενότητα στην εφαρμογή 
του Atlantis Entry ERP, την οποία δημιουργήσατε μέσω της 
εργασίας: “Reporting tools - Design - Basic reports”. 

Advanced reports 

Advanced reports αποθήκης 
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε 

την αντίστοιχη σχεδιαζόμενη εκτύπωση ανά ενότητα στην 
εφαρμογή του Atlantis Entry ERP, την οποία δημιουργήσατε μέσω της εργασίας: “Reporting tools - Design - 
Advanced reports’’. 
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Query reports 

Query reports αποθήκης 
Η εργασία αυτή αποτελεί ένα εργαλείο αναφορών ενσωματωμένο στην εφαρμογή Atlantis Entry ERP, το οποίο έχει 
σκοπό την παραγωγή ελεύθερων αναφορών, τόσο από τον Customizer όσο και από power users. Ο σχεδιαστής του 
εργαλείου αυτού θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις. 

 Να έχει γνώση της δομής και των objects της βάσης (πχ. tables, views) 

 Nα έχει γνώσεις SQL 

To εργαλείο αυτό ενδείκνυται για την παραγωγή γρήγορων και σχετικά απλών εκτυπώσεων, στις οποίες ο χρήστης 
ορίζει το query της εκτύπωσης. Για πιο σύνθετες απαιτήσεις, ο αναγνώστης θα πρέπει να απευθυνθεί στις 
σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις, καθώς οι δυνατότητες των ελεύθερων είναι περιορισμένες σε κάποιο βαθμό. 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες ελεύθερων εκτυπώσεων: 

 Ενός επιπέδου 

 Δύο επιπέδων 

Στις εκτυπώσεις ενός επιπέδου ο χρήστης απλά 
συμπληρώνει μία ερώτηση (query).  

Στις εκτυπώσεις δύο επιπέδων ο χρήστης πρέπει να 
συμπληρώσει δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση 
αφορά την βασική οντότητα (master), ενώ η 
δεύτερη ερώτηση αφορά τις λεπτομέρειες (detail) 
για κάθε γραμμή αποτελέσματος της βασικής 
ερώτησης. 

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί να 
διαμορφώσει τις στήλες της εκτύπωσης (layout), 
καθώς και να καταχωρήσει το αποτέλεσμα αυτής της 
διαμόρφωσης. 

Εάν ο χρήστης επιλέξει μία αποθηκευμένη 
εκτύπωση, εμφανίζεται μία επιπλέον δυνατότητα με τίτλο Ταξινόμηση/Ομαδοποίηση, μέσα στο οποίο υπάρχουν 
διαθέσιμα όλα τα πεδία που είναι αποτέλεσμα της βασικής ερώτησης τόσο για ταξινόμηση όσο και για ομαδοποίηση.  

Ταξινόμηση 

Για να ενεργοποιηθεί η ταξινόμηση πρέπει ο χρήστης να τοποθετήσει στην βασική ερώτηση τον ειδικό χαρακτήρα 
$O στην θέση που θα ήθελε να εισαχθεί αυτόματα η εντολή ORDER BY.  Στην περίπτωση που υπάρχει ήδη η 
εντολή ORDER BY και θέλει απλά να επεκτείνει την ταξινόμηση με τα υπόλοιπα διαθέσιμα πεδία, τότε μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τον ειδικό χαρακτήρα $o. Εάν κατά την εκτέλεση του report ο χρήστης δεν επιλέξει ταξινόμηση και 
θέλει η βασική ερώτηση να έχει default ταξινόμηση τότε αρκεί μετά τον ειδικό χαρακτήρα της ταξινόμησης να 
εισάγει τις στήλες ταξινόμησης μέσα σε brackets. 
 
Παραδείγματα  
a) SELECT * 
 FROM CUSTOMER $O 
b) SELECT * 
 FROM CUSTOMER  
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ORDER BY CODE $o 
c) SELECT * 

 FROM CUSTOMER  
$O[CODEID,CODE] 

Ομαδοποίηση - Totals 

Εάν ο χρήστης επιλέξει ένα από τα διαθέσιμα πεδία για ομαδοποίηση, αναγκάζει το σύστημα να ομαδοποιήσει την 
πληροφορία που επιστρέφει η βασική ερώτηση (δεν διαμορφώνει την εντολή GROUP BY). Το σύστημα, μόλις 
αλλάξει τιμή η έκφραση ομαδοποίησης, τυπώνει μία επιπλέον γραμμή, στην οποία εμφανίζονται τα επιμέρους 
σύνολα για όλες τις αριθμητικές στήλες (default κατάσταση) ή για όλες τις στήλες που έχει επιλεχθεί να 
εμφανίζονται σύνολα (μέσω της διαμόρφωσης των στηλών της εκτύπωση). 

Επιλογές ομαδοποίησης 

Αλλαγή σελίδας ανά ομάδα. Εάν ο χρήστης επιλέξει τη δυνατότητα αυτή, τότε το σύστημα μετά την εκτύπωση 
γραμμής ομαδοποίησης, αλλάζει σελίδα. 

Συνοπτική εμφάνιση. Εάν ο χρήστης επιλέξει τη δυνατότητα συνοπτικής εμφάνισης, τότε εμφανίζονται μόνο οι 
γραμμές ομαδοποίησης. 

Επιλογές εκτυπώσεων δύο επιπέδων 

Γραμμές βασικού επιπέδου που δεν έχουν λεπτομέρεια. Εάν ο χρήστης επιλέξει τη δυνατότητα αυτή, τότε το 
σύστημα εμφανίσει όλες τις γραμμές (αποτέλεσμα) της βασικής ερώτησης, ακόμη και εάν κάποια γραμμή δεν έχει 

λεπτομέρεια. 

Αλλαγή σελίδας ανά γραμμή βασικού επιπέδου. Εάν ο χρήστης επιλέξει τη δυνατότητα αυτή, τότε μετά την 
εκτύπωση της λεπτομέρειας μιας γραμμής του βασικού επιπέδου, αλλάζει σελίδα. Το ίδιο συμβαίνει ακόμη και εάν η 
γραμμή του βασικού επιπέδου δεν έχει λεπτομέρεια. 

Παράμετροι 

Οι παράμετροι που μπορεί να εισάγει ο χρήστης διαμορφώνουν μία φόρμα μέσα στην οποία μπορεί να εισάγει τα 
δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της ερώτησης. Το σύστημα χρησιμοποιεί τα ονόματα των 
παραμέτρων για να διαμορφώσει τα πεδία ελέγχου των δεδομένων (control components), καθώς και τα λεκτικά 
τους. Οι δυνατότητες επεξηγούνται στον παρακάτω πίνακα: 

 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
:S#λεκτικό edit box 
:D#λεκτικό control ημερομηνίας 
:N#λεκτικό control για αριθμούς 
:SEL#όνομαselector#λεκτικό Selector 
:Μ#όνομαπίνακαLISTFIELDS#λεκτικό lookup combo box 
:PERIODS lookup combo box με τις περιόδους της login χρήσης 
[L#όνομα πίνακαLISTFIELDS#λεκτικό] Multi select lookup combo box 
:@COMPANYID Δεν συνδέεται με πεδίο ελέγχου και παίρνει σαν την τιμή της 

login εταιρείας 
:@BRANCHID Δεν συνδέεται με πεδίο ελέγχου και παίρνει σαν την τιμή του 

login υποκαταστήματος 
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Το τμήμα LISTFIELDS έχει σύνταξη <όνομα πεδίου;όνομα πεδίου...> και ορίζει ποια πεδία του πίνακα 
προσδιορίζουν τις στήλες των αντίστοιχων πεδίων ελέγχου. Το πεδίο ελέγχου επιστρέφει την τιμή του πρώτου 
πεδίου.  

O χρήστης πρέπει να ορίσει δύο τουλάχιστον πεδία. Εάν στον τμήμα αυτό ο χρήστης δεν ορίσει τίποτα (δηλαδή το 
τμήμα LISTFIELDS έχει τιμή κενό ή <>) τότε το σύστημα ψάχνει για τα πεδία CODEID και DESCR στον αντίστοιχο 
πίνακα και αυτά χρησιμοποιεί. 

Σύνδεση (join) ερώτησης λεπτομέρειας με την βασική ερώτηση 

Όταν εισάγετε ερώτηση λεπτομέρειας, ο χρήστης πρέπει να ορίσει τις παραμέτρους σύνδεσής της με την βασική 
ερώτηση. Μία παράμετρος αυτής της κατηγορίας έχει την μορφή :@identifier, όπου σαν αναγνωριστικό 

(identifier) μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε πεδίο (αποτέλεσμα) της βασικής ερώτησης. 

 

Παράδειγμα 

Βασική ερώτηση 

SELECT ID,CODE,NAME 

FROM CUSTOMER  

Ερώτηση λεπτομέρειας 

 SELECT * 

FROM CUSTOMERTRANS  

WHERE PERID=:@ID 

Περιορισμοί - Παρατηρήσεις 

 Δεν επιτρέπονται κενά στο όνομα των παραμέτρων 

 Οι selectors που μπορούν να χρησιμοποιηθούν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

SELECTOR NAME TABLE NAME RESULT FIELD 
Account ACCOUNT CODE 
AnalDist ANALDIST CODE 
Customer CUSTOMER CODE 
Supplier SUPPLIER CODE 

Pgroup PGROUP CODE 
Bank BANK CODEID 
BankBranch BANKBRANCH CODEID 
CustomerJob CUSTOMERJOB CODE 
Material MATERIAL CODE 
CustTrnType CUSTTRNTYPE CODEID 
SupTrnType SUPTRNTYPE CODEID 
BankTrnType BNKTRNTYPE CODEID 
Application APPLICATION CODEID 
COMBRANCH BRANCH CODEID 
BankAccount BANKACCOUNT CODE 
Bill BILL CODE 
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CustOpenTrade FULLCUSTTRADE TRADECODE 
SupOpenTrade FULLSUPPTRADE TRADECODE 
StoreBalanceSheet FULLITEMSTOREDATA STOID 
SalesMan SALESMAN CODE 
Asset ASSET CODE 
StoreCustTrade FULLSTORECUSTTRADE FTRDATE 
AssetDepr FULLASSETDEPR CODE 
CostFolder COSTFOLDER CODE 
StoreInvoice FULLITEMTRADE TRADECODE 
AssetCustTrade FULLASTCUSTTRADE TRADECODE 
`AssetSupTrade FULLASTSUPTRADE TRADECODE 

Partition FULLPARTITION CODE 
Jobber FULLSTORECUSTTRADE TRADECODE 
StorageBin STORAGEBIN CODE 
StoreSupTrade FULLSTORESUPTRADE FTRDATE 
FundsCustTrade FULLFUNDSCUSTTRADE FTRDATE 
FundsSupTrade FULLFUNDSSUPTRADE FTRDATE 
ComCustTrade FULLCOMCUSTTRADE FTRDATE 
ComSupTrade FULLCOMSUPTRADE FTRDATE 
BankTrade FULLBANKTRADE FTRDATE 
Cost COST CODEID 
CustomerTrans CUSTOMERTRANS TRNDATE 
CustomerTransB CUSTOMERTRANS TRNDATE 
SupplierTrans SUPPLIERTRANS TRNDATE 
SupplierTransB SUPPLIERTRANS TRNDATE 
BankCustTrade FULLBANKCUSTTRADE FTRDATE 
BankSupTrade FULLBANKSUPTRADE FTRDATE 
CustCustTrade FULLCUSTCUSTTRADE FTRDATE 
MalFunction MALFUNCTION CODE 
Service SERVICE CODE 
FullServiceItem FULLSERVICEITEM CODE 
ProdSpecs FULLSPEC CODE 
ServiceCustTrade FULLSERVICECUSTTRADE FTRDATE 
ServiceSupTrade FULLSERVICESUPTRADE FTRDATE 

MLCSerialNum MALFUNCTIONCARD SERIALNUM 
ComAnalDist ANALDIST CODE 
CustAddress CUSTADDRESS CODE 
SupAddress SUPPADDRESS CODE 
Bunits BUNITS CODEID 
FullProdTrade FULLPRODTRADE TRADECODE 
FullSupFinTrade FULLSUPFINTRADE FTRDATE 
PartitionSto FULLPARSTOQTY CODE 
Budget BUDGET CODE 
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 Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο μέγιστος αριθμός από control πεδία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια 
εκτύπωση: 

ΤΥΠΟΣ CONTROL ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
Edit 4 
Date 4 
numeric 4 
selectors με αποτέλεσμα τύπου string 4 
selectors με αποτέλεσμα τύπου date 2 
selectors με αποτέλεσμα τύπου integer 2 
Lookup combo boxes για πίνακες 2 
Lookup combo boxes για τις περιόδους χρήσης 1 
multi lookup combo boxes για πίνακες 2 

 Για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός των παραμέτρων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υποερωτήσεις (sub-
queries) στην βασική ερώτηση. 

 Εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί GROUP ή ORDER πρέπει 
οπωσδήποτε να χρησιμοποιεί και WHERE (π.χ. WHERE 
1=1) 

 Εάν ο χρήστης δηλώσει δύο παραμέτρους με το ίδιο 
όνομα, το σύστημα θα προβάλει δύο controls και όχι 
ένα. 

 Ο χρήστης μπορεί να ορίσει αυθαίρετα παραμέτρους 

τόσο στην βασική ερώτηση, όσο και στην ερώτηση 
της λεπτομέρειας. 

 Το multi lookup combo box, κατά την εκτέλεση της 
εκτύπωσης, πρέπει οπωσδήποτε να έχει τιμή (να έχει 
επιλεχθεί κάτι στο control). Γενικά, καλό είναι τα 
controls του διαλόγου, κατά την εκτέλεση, να 
παίρνουν τιμή και να μην μένουν «κενά». 

 Στο τμήμα LISTFIELDS πρέπει ο χρήστης να ορίσει 
δύο τουλάχιστον πεδία. Εάν στον τμήμα αυτό ο χρήστης δεν ορίσει τίποτα (δηλαδή το τμήμα LISTFIELDS έχει 
τιμή κενό ή <>) τότε το σύστημα ψάχνει για τα πεδία CODEID και DESCR στον αντίστοιχο πίνακα και αυτά 
χρησιμοποιεί. 

Εάν ο χρήστης επιλέξει εμφάνιση της εκτύπωσης, τότε το σύστημα τυπώνει αυτόματα και τα επιλεγμένα φίλτρα, 
χρησιμοποιώντας τα λεκτικά που έχει προσδιορίσει ο ίδιος στα ονόματα των παραμέτρων. 
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Labels 

Labels (αποθήκης) 
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε τις δημιουργημένες ανά ενότητα της εφαρμογής Atlantis 
Entry ERP ετικέτες. 

Πεδία  

 Είδος ετικέτας 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε το είδος 

ετικέτας, που επιθυμείτε να εκτυπώσετε. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Γραφικών 
o Κειμένου 

 Ετικέτα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγετε την 
επιθυμητή ετικέτα. Οι επιλογές του πεδίου 
διαμορφώνονται, ανάλογα με τις επιλογές, που 
κάνατε στο πεδίο “Είδος ετικέτας”. 

 Εκτυπωτής 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον 

εκτυπωτή από τον οποίο, θα εκτυπώσετε τις 
ετικέτες. Το σύστημα προτείνει τον εκτυπωτή, 
που ορίσατε στις Γενικές παραμέτρους του συστήματος στην επιλογή “Παράμετροι σταθμού εργασίας”. 

 Αρχή εκτύπωσης από θέση 
Πεδίο στο οποίο ορίζουμε από ποια οριζοντίως θέση θα αρχίσει η εκτύπωση.  

 Προεπισκόπηση εκτύπωσης 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε να κάνετε προεπισκόπηση εκτύπωσης. Το πεδίο αυτό 
ενεργοποιείτε, όταν στο πεδίο “Είδος ετικέτας” έχετε επιλέξει “Γραφικών”. 

 Καθορισμός αντιτύπων 
Καθορίζετε σε πόσα αντίτυπα θέλετε να εκτυπώνονται τα παραστατικά της συγκεκριμένης σειράς. 

 Εκτύπωση κειμένου σε 
Με το πεδίο αυτό καθορίζετε το πρωτόκολλο χαρακτήρων που θα χρησιμοποιεί ο εκτυπωτής, μέσω του 
οποίου θα εκτυπώνονται τα παραστατικά. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 

o 437 

o 928  

Εργασίες 
 [Δοκιμαστική σελίδα] έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε δοκιμαστική σελίδα.  

 [Επόμενο] το σύστημα σας οδηγεί σε μια σελίδα στην οποία βλέπετε τις δημιουργημένες εγγραφές. 

 [Αναζήτηση] έχετε τη δυνατότητα να αναζητείτε εγγραφές με τη χρήση φίλτρων. 

 [Εκτέλεση] για να εκτυπωθούν οι ετικέτες. 
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Στη δεύτερη σελίδα της ενότητας “Εκτυπώσεις ετικετών” κάνοντας δεξί κλικ στη σελίδα εμφανίζεται το παρακάτω 
μενού επιλογών 

 [Επιλογή εγγραφών] για να επιλέξετε την επιθυμητή εγγραφή. 

 [Επιλογή όλων] για να επιλέξετε όλες τις εγγραφές, που δημιουργήθηκαν. 

 [Καθαρισμός επιλογής] για να επιλέξετε εγγραφές.  

 [Αντίτυπα] έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε προσωρινά τα αντίτυπα ετικέτας που θα εκτυπωθούν. 

 [Αναζήτηση / Ταξινόμηση Εγγραφών] για να αναζητήσετε εγγραφές με τη χρήση φίλτρων. 
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BI Ανάλυση ειδών 
Η εφαρμογή Atlantis Entry ERP ενσωματώνει ένα σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence) 
δίνοντας την δυνατότητα στους πελάτες της να ενημερώνονται για τα ιστορικά και τα τρέχοντα οικονομικά στοιχεία 
της επιχείρησης καθώς επίσης να επεξεργάζονται και να αναλύουν τα δεδομένα των πωλήσεων καθιστώντας με 
αυτό τον τρόπο πιο εύκολη τη λήψη νέων αποφάσεων. Η BI ανάλυση παρέχει έτοιμη λειτουργικότητα με πολλές 
προβολές που μπορούν να συνδυαστούν δυναμικά συγκρίνοντας και αναλύοντας πληροφορίες με πολλαπλές 
διαστάσεις όπως: κατηγοριοποιήσεις ειδών, υπηρεσιών, γεωγραφικών περιοχών, πηγών εσόδου κλπ., 
απεικονίζοντας τα αποτελέσματα σε διάφορες μορφές καταστάσεων και γραφημάτων. 

1.1. Πρόσβαση στην Ανάλυση 

Η πρόσβαση στην ανάλυση της οντότητας του πελάτη δίνεται μέσω του μενού: 
Αποθήκη  Αποθέματα  BI Ανάλυση Ειδών 
Στο σημείο αυτό εκτελείται αρχικοποίηση των δεδομένων. 
1.1. Κωδικολόγιο 
1.1.1. Φίλτρα 
Όπως και στις υπόλοιπες οντότητες, έτσι και στα είδη, στο πρώτο tab, εμφανίζεται ένας πίνακας με τα 
σταθερά στοιχεία των ειδών. Στον τίτλο του παρακάτω πίνακα εμφανίζεται ο αριθμός των ειδών που 
εμφανίζονται στον πίνακα. Ομοίως και εδώ, στο δεξί τμήμα του τίτλου να τυπώσουμε τον πίνακα σε 
εκτυπωτή ή να στείλουμε τα δεδομένα του στο Excel.  
 
Στο δεξί τμήμα της οθόνης υπάρχουν και εδώ τα φίλτρα  «Έτος», «Τρίμηνα» και «Μήνες». 

 

 
 

Η λειτουργία τους είναι ίδια με αυτή των πελατών & προμηθευτών. Επιπλέον, εδώ υπάρχει φίλτρο όπου μπορείτε 
να επιλέξετε και τύπο δεσμευμένων και τύπο αναμενόμενων παραγγελιών. 
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1.1.2. Σύγκριση Ετών 
Και εδώ, κάτω από τα φίλτρα του έτους υπάρχουν τα παρακάτω κουμπιά και φίλτρα.  
 

 
 

Επιλέγοντας “Τρέχον” και “Προηγούμενο έτος” έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τα έτη προς σύγκριση με 

τους τρόπους που περιγράφονται στο κεφάλαιο 2. 
 
1.1.3. Ανάλυση Ειδών 
Κάτω από τον πίνακα των Ειδών υπάρχει και εδώ το αντίστοιχο κουμπί με τις δύο επιλογές. Εξ’ ορισμού 
είναι ενεργοποιημένη η επιλογή “Λίστα Ειδών”.  

 
Όταν επιλέξετε “Ανάλυση Ειδών” ο πίνακας με τα είδη εξαφανίζεται και στη θέση του εμφανίζονται πίνακες 
όπου αναλύουν τα στοιχεία των επιλεγμένων ειδών (και εδώ σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα φίλτρα – έτος, 
μήνας κτλ). Τα δεδομένα που δείχνουν είναι: 
 
1.1.3.1. Σταθερά στοιχεία 
Για να εμφανιστεί αυτός ο πίνακας θα πρέπει να έχετε επιλέξει μόνο ένα είδος, διαφορετικά θα εμφανίζεται 
το μήνυμα  

 
Εδώ εμφανίζονται τα σταθερά στοιχεία του επιλεγμένου είδους, όπως Περιγραφή, Κατηγορία, Ομάδα κτλ. 
 
1.1.3.2. Οικονομικά Στοιχεία – Αριθμοδείκτες 
Ο πίνακας αυτός έχει δύο λειτουργίες. Ανάλογα με το τι είναι επιλεγμένο στον τίτλο του πίνακα εμφανίζει 
είτε τα οικονομικά στοιχεία των επιλεγμένων ειδών είτε τους αριθμοδείκτες αυτών. 

 
Το ποια επιλογή είναι ενεργοποιημένη κάθε φορά, 
φαίνεται από το πράσινο “λαμπάκι” στο αριστερό τμήμα 
στον τίτλο του πίνακα.  
 
Επιλέγοντας οικονομικά στοιχεία βλέπουμε την ανάλυση 
για τις: 

 Πωλήσεις 
 Αγορές 
 Εξαγωγές 

 Εισαγωγές 
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 Δεσμευμένα 
 Αναμενόμενα 
 Ατιμολόγητες Πωλήσεις 
 Ατιμολόγητες Αγορές 
 Παραγωγή 
 Ανάλωση 

Για όλα τα επιλεγμένα είδη.  

Κάνοντας κλικ σε κάθε ένα από τα κουμπιά με το σύμβολό «+» γίνεται ανάλυση των στοιχείων αυτών. 
Έχετε τη δυνατότητα να δείτε την ανάλυση ανά Έτος και κατάστημα (με δυνατότητα drill down) 
 

Επιλέγοντας αριθμοδείκτες, μπορείτε να δείτε τα ακόλουθα: 
 Κόστος Πωληθέντων 
 Μέση Ηλικία Αποθέματος 
 Μέσος Χρόνος Αποθήκευσης 
 Συντελεστή Markup(%) 
 Συντελεστή Μικτού Κέρδους (%) 
 Συντελεστή Απόσβεσης 
 Συντελεστή Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας 
 
Και εδώ η ανάλυση μπορεί να γίνει ανά έτος 
και κατάστημα με δυνατότητα drill down όπως 
περιγράφεται στο κεφάλαιο 2. 
 
1.2. Σύγκριση Στοιχείων 
Το δεύτερο tab ονομάζεται και εδώ “Σύγκριση Στοιχείων” και περιέχει reports που συγκρίνουν τα δύο έτη 
όπου έχετε επιλέξει. Επιπλέον, υπάρχει ένα report όπου βλέπετε συγκεντρωτικά: 
 
 Αγορές 
 Πωλήσεις και 
 Μικτό Κέρδος. 
 
Αν στο report αυτό κάνετε κλικ σε κάποιο έτος, 
τότε η ανάλυση γίνεται ανά Μήνα και τα δεδομένα 

που βλέπετε αφορούν μόνο στο συγκεκριμένο 
έτος στο οποίο κάνατε κλικ. Κάνοντας κλικ στο 

εικονίδιο που βρίσκεται στο κάτω και 
δεξιά τμήμα του report, επιστρέφετε στην 
προηγούμενη κατάσταση όπου η ανάλυση είναι ανά Έτος. 
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ΑΓΟΡΕΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

Παραστατικά αγορών 
Με την επιλογή αυτή διαχειρίζεστε τα παραστατικά αγορών της εταιρείας. Πριν προχωρήσετε στην καταχώρηση 
παραστατικού αγορών, θα πρέπει απαραίτητα να έχετε δημιουργήσει τις σειρές παραστατικών που θα 

χρησιμοποιούνται μέσω της εργασίας “Αγορές – Παράμετροι – Σχεδιασμός συναλλαγών – Παραμετροποίηση - 
Σειρές ”.  

Εργασίες 
 [Στοιχεία] για την προβολή στην οθόνη των στοιχείων καταχωρημένου παραστατικού αγορών το οποίο 

επιλέξατε από τη σχετική λίστα επιλογής εγγραφών.  
 [Εισαγωγή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέου παραστατικού αγορών. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή 

φόρμα για την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή, πρέπει να καταχωρήσετε το 
νέο παραστατικό πατώντας το πλήκτρο [Καταχώρηση].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή 
καταχωρημένου παραστατικού 
αγορών. Στην ερώτηση του 

συστήματος “Να γίνει η διαγραφή” 
μπορείτε να απαντήσετε με: 
o [Ναι] για τη διαγραφή του 

επιλεγμένου παραστατικού.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη 

διαγραφή. 
 [Εργασίες] Βοήθεια, Συσχετιζόμενα 

έγγραφα, Βοηθητικοί πίνακες, Trace, 
Βοηθητικές. Εργασίες / Εξόφληση / 
Προπληρωμή / Αντιστοίχιση κατά 
παραστατικό, Πρόσθετες 
πληροφορίες.  

 [Εκτύπωση] Για να εκτυπώσετε το 
συγκεκριμένο παραστατικό. 

 [Ανανέωση] για την ανανέωση των 
δεδομένων που εμφανίζονται στην 
οθόνη σας. 

 [Φίλτρα] Για να επιλέξετε κάποια από τις ήδη καταχωρημένες συναλλαγές. Χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα 
πεδία με τα οποία θα κάνετε την αναζήτηση που επιθυμείτε. 

Η περιγραφή των πεδίων που ακολουθεί, αναφέρεται στην προκαθορισμένη, από τη Unisoft, μορφή παραστατικού. 
Το Unisoft Atlantis Entry ERP σας επιτρέπει να μεταβάλλεται τη μορφή τόσο του κύριου μέρους του παραστατικού 
όσο και των λεπτομερειών του.  
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Πεδία  

Σελίδα 1: Στοιχεία 

Ταυτότητα συναλλαγής 

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη σειρά αρίθμησης του παραστατικού συναλλαγής, επιλέγοντας κάποια από τις 
σειρές παραστατικών αγορών. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της 
συναλλαγής. 

 Περιγραφή 
Στο πεδίο εμφανίζεται αυτόματα η περιγραφή της σειράς που έχει επιλεχθεί χωρίς δυνατότητα μεταβολής 
της.  

 Αριθμός 
Εισάγετε τον αριθμό του παραστατικού. Εάν η επιλεγμένη σειρά ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση, το πεδίο 
συμπληρώνεται αυτόματα κατά την καταχώρηση της συναλλαγής. 

 Ημερομηνία 
Εισάγετε την ημερομηνία καταχώρησης του παραστατικού. Το σύστημα προτείνει την τρέχουσα 
ημερομηνία, την οποία μπορείτε να μεταβάλετε.  

 Υποκατάστημα 

Ορίζετε το υποκατάστημα που καταχωρείται το παραστατικό. Σε κάθε νέα εγγραφή προτείνεται το 
υποκατάστημα του χρήστη. Το πεδίο είναι απαραίτητο και μπορεί να μεταβληθεί μόνο εάν ο χρήστης έχει 
δικαιώματα πρόσβασης στα υπόλοιπα υποκαταστήματα. 

 Παραστατικό 
Εισάγετε τον κωδικό του παραστατικού. Εάν η επιλεγμένη σειρά έχει ορισθεί να παράγει κωδικό 
παραστατικού, το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την καταχώρηση της συναλλαγής. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Καθορίζετε τον αποθηκευτικό χώρο από τον οποίο γίνεται η εξαγωγή των ειδών. 

 Προμηθευτής 
Ορίζετε τον προμηθευτή με τον οποίο πραγματοποιείται η συναλλαγή. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της συναλλαγής. 

 Υποκατάστημα προμηθευτή 
Ορίζετε το υποκατάστημα του προμηθευτή με το οποίο γίνεται η συναλλαγή. 

 Τρόπος πληρωμής 
Καθορίζετε τον τρόπο πληρωμής της συναλλαγής, επιλέγοντας από τον αντίστοιχο πίνακα. Βάσει του 
επιλεγμένου τρόπου πληρωμής διαμορφώνονται αυτόματα οι όροι του διακανονισμού της συναλλαγής. 

 Καθεστώς ΦΠΑ 
Ορίζετε το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο ανήκει η συναλλαγή. 

 Νόμισμα 
Ορίζετε το νόμισμα που χρησιμοποιείται στη συναλλαγή. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της 
συναλλαγής. 
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 Ισοτιμία  
Εισάγετε την ισοτιμία του νομίσματος συναλλαγής με το κύριο νόμισμα της εταιρείας.  Συνιστάται να 
ενημερώνετε καθημερινά τον πίνακα ισοτιμιών των νομισμάτων, ώστε να ενημερώνεται αυτόματα το πεδίο 
από το σύστημα.  

Σελίδα 2: Διακίνηση 

 Ημερομηνία παράδοσης 
Εισάγετε την ημερομηνία παράδοσης των ειδών. 

 Ώρα παράδοσης 

Εισάγετε την ώρα παράδοσης των ειδών. 

 Διεύθυνση παράδοσης 
Εισάγετε τη διεύθυνση παράδοσης των ειδών. 

 Σκοπός διακίνησης 
Ορίζετε το σκοπό διακίνησης των ειδών, επιλέγοντάς τον από τον αντίστοιχο πίνακα. 

 Τρόπος αποστολής 
Επιλέγετε τον τρόπο αποστολής των ειδών. 

 Μεταφορικό μέσο 
Καθορίζετε το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των ειδών. 

 Μεταφορέας 
Ορίζετε το μεταφορέα των ειδών. 

 Δρομολόγιο 
Καθορίζετε το δρομολόγιο που θα ακολουθηθεί. 

 Χώρα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την χώρα στην οποία ανήκει ο πελάτης. 

 Σε αποθηκευτικό χώρο 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο αποθηκευτικό χώρο στον οποίο θα τοποθετηθούν τα 
είδη. Το συγκεκριμένο πεδίο ενεργοποιείτε στις περιπτώσεις, που έχετε ορίσει, ότι η επιλεγμένη σειρά θα 
κάνει κίνηση από αποθηκευτικό χώρο / σε αποθηκευτικό χώρο. 

 Σε θέση εναποθήκευσης 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη θέση τοποθέτησης των ειδών.  

Σελίδα 3: Αποδέκτες  

 Παραγγελία από  
Πληροφοριακό πεδίο στο οποίο επιλέγετε τον προμηθευτή από τον οποίο έγινε η παραγγελία. 

 Υποκατάστημα  
Επιλέγετε το υποκατάστημα του προμηθευτή από τον οποίο έγινε η παραγγελία. 

 Παράδοση σε  
Πληροφοριακό πεδίο στο οποίο επιλέγετε τον προμηθευτή που θα παραδοδεί η παραγγελία. 
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 Υποκατάστημα  
Επιλέγετε το υποκατάστημα του προμηθευτή στον οποίο θα παραδοθεί η παραγγελία. 

 Τιμολόγηση σε  
Πληροφοριακό πεδίο στο οποίο επιλέγετε τον προμηθευτή που θα τιμολογηθεί για την παραγγελία. 

 Υποκατατάστημα  
Επιλέγετε το υποκατάστημα του προμηθευτή που θα τιμολογηθεί για την παραγγελία. 

Λεπτομέρειες παραστατικού 
Οι στήλες που θα εμφανίζονται στο σημείο αυτό, είναι πλήρως οριζόμενες μέσω της επιλογής Καθορισμός στηλών 

τιμολόγησης. 

Σύνολα παραστατικού 
Στο σημείο αυτό εμφανίζονται τα σύνολα καθαρής αξίας, αξίας ΦΠΑ και άλλων εξόδων του παραστατικού. Αυτά 
υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα και εκφράζονται στο νόμισμα της συναλλαγής, στο κύριο νόμισμα της 
εταιρείας και στο νόμισμα του προμηθευτή.  

Σελίδα 4: Λοιπά 

 Λογ. λογιστικής 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο λογαριασμό ενημέρωσης της γενικής λογιστικής. 

 Φάκελος κοστολόγησης 
Επιλέγετε το φάκελο κοστολόγησης στον οποίο εντάσσεται το παραστατικό. Το πεδίο χρησιμοποιείται στην 
κοστολόγηση εισαγωγών. 

 Κέντρο κόστους 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο κέντρο κόστους.  

 Αιτιολογία 
Εισάγετε την αιτιολογία του παραστατικού. 

 Παρατηρήσεις 
Στο πεδίο αυτό εισάγετε σχετικές παρατηρήσεις που αφορούν στη συγκεκριμένη συναλλαγή. 

Σελίδα 5: Intrastat 

 Ημερομηνία 
Εισάγετε την ημερομηνία αποστολής INTRASTAT.  

 Αξία επιβάρυνσης εντός συνόρων 
Εισάγετε την αξία επιβάρυνσης του παραστατικού για συναλλαγή εντός συνόρων.  

 Κωδ. τύπου παραστ. 
Εισάγετε τον κωδικό τύπου του παραστατικού. 

 Κωδ. τρόπου αποστολής 
Εισάγετε τον κωδικό τρόπου αποστολής.  

 Ισοτιμία INTRASTAT 
Εισάγετε την ισοτιμία του νομίσματος συναλλαγής για INTRASTAT.  
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 Όροι παράδοσης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε όρο παράδοσης από τον αντίστοιχο πίνακα.  

 Στατιστικό καθεστώς 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε στατιστικό καθεστώς από τον αντίστοιχο πίνακα. 

 Σύμβαση 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τη σύμβαση του προμηθευτή από τον αντίστοιχο πίνακα. 

 Τριγωνική συναλλαγή  
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν η συναλλαγή συμμετέχει σε τριγωνική συναλλαγή 

Λεπτομέρειες παραστατικού 
Οι στήλες που θα εμφανίζονται στο σημείο αυτό είναι πλήρως οριζόμενες μέσω της επιλογής [Αγορές-Παράμετροι-
Σχεδιασμός συναλλαγών-Παραμετροποίηση-Στήλες παραστατικών]. 

Σύνολα παραστατικού 
Στο σημείο αυτό εμφανίζονται τα σύνολα καθαρής αξίας, αξίας ΦΠΑ και άλλων εξόδων του παραστατικού. Αυτά, 
υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα και εκφράζονται στο νόμισμα συναλλαγής, στο κύριο νόμισμα της 
εταιρείας και στο νόμισμα του προμηθευτή.  
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Μαζικοί μετασχηματισμοί αγορών 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να μετασχηματίσετε μαζικά παραστατικά αγορών που ανήκουν σε μια κάποια σειρά 
παραστατικών άλλης σειράς. 

Εργασίες 
 [Επόμενο] 
 [Εκτέλεση] 
 [Ακύρωση] 
 Πατώντας το πλήκτρο [Εκτέλεση] αρχίζει η διαδικασία υπολογισμού. Κάθε στιγμή, βλέπετε το ποσοστό 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας. 

Πεδία 

 Από σειρά 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη 
σειρά του παραστατικού που θέλετε να 
μετασχηματίσετε. 

 Από / Έως αριθμό 
Αριθμητικά πεδία στα οποία εισάγετε τους αντίστοιχους 
αριθμούς παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν 
στο μετασχηματισμό. 

 Από υποκατάστημα 
Πεδίο επιλογής όπου επιλέγετε το συγκεκριμένο 
υποκατάστημα με το οποίο έχετε αντιστοιχίσει το 
παραστατικό που θέλετε να μετασχηματίσετε. 

 Από / Έως ημερομηνία 
Πεδίο ημερομηνίας όπου καθορίζετε το ημερομηνιακό 
διάστημα καταχώρησης των προς μετασχηματισμό, 
παραστατικών. 

Σελίδα 2: Επιλογή 
Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται τα αντίστοιχα προς 
μετασχηματισμό παραστατικά σύμφωνα με τις επιλογές που 
έχετε κάνει στην σελίδα 1: κριτήρια. 

Πρόσωπα 

Συναλλασσόμενος 

 Από / Έως / Μάσκα Κωδικό 
Καθορίζετε τους κωδικούς των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στο μετασχηματισμό των 
παραστατικών, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλοι οι προμηθευτές αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Υποκατάστημα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο υποκατάστημα. 
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Πωλητής 

 Από / Έως / Μάσκα Κωδικό 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πωλητών, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Διατήρηση ισοτιμιών  
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν κατά το μετασχηματισμό των παραστατικών θα διατηρηθούν οι 
ισοτιμίες.  

 Είδος 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το είδος του παραστατικού που θέλετε να μετασχηματίσετε. 

Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξτε: 

o Μόνο τα μη εγκεκριμένα 

o Μόνο τα εγκεκριμένα 

o Όλα 

 Τρόπος μετασχηματισμού 
Καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα μετασχηματισθούν τα παραστατικά σας. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Ένα προς ένα – εάν θέλετε η αναλογία παραστατικών που θα προκύπτει κατά το μετασχηματισμό, να 

είναι ένα προς ένα. 
o Συγκεντρωτικά – εάν θέλετε από όλα τα παραστατικά του ίδιου συναλλασσόμενου, να προκύψει ένα 

παραστατικό. 

o Συγκεντρωτικά ανά υποκατάστημα – εάν θέλετε από όλα τα παραστατικά του ίδιου συναλλασσόμενου, 
να προκύψει ένα παραστατικό ανά υποκατάστημα. 

 Αντιγράφει κοστολόγηση διαδικασιών  
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά το μετασχηματισμό των παραστατικών θα αντιγραφεί η 
κοστολόγηση των διαδικασιών. 

 Ενημερώνει σχετικά παραστατικά 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά το μετασχηματισμό θα ενημερώνονται τα σχετικά 
παραστατικά. 

 Δημιουργεί Backorder 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά το μετασχηματισμό παραστατικών θα κρατούνται στη 
μνήμη στοιχεία από τις παραγγελίες. 

 Αντιγράφει αξίες 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά το μετασχηματισμό θα αντιγραφούν και οι αξίες στο 
παραστατικό που θα δημιουργηθεί.  

 Αντιγράφει έξοδα 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά το μετασχηματισμό θα αντιγραφούν και τα έξοδα στο 
παραστατικό που θα δημιουργηθεί.  

 Μετασχηματισμός ακυρωμένων 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν θα μετασχηματιστούν και τα ακυρωμένα παραστατικά. 
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 Μετασχηματισμός μετασχηματισμένων 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν θα μετασχηματιστούν και τα ήδη μετασχηματισμένα 
παραστατικά. 

 Εκτύπωση καινούριων παραστατικών 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν θα εκτυπωθούν τα καινούρια παραστατικά. 

 Δημιουργία παραστατικών ως εγκεκριμένα 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν θα δημιουργηθούν παραστατικά ως εγκεκριμένα. 

 Μετασχηματισμός σχετικών παραστατικών 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν θα μετασχηματιστούν και τα ήδη μετασχηματισμένα παραστατικά 

ή όχι. 

 Από / Έως ημερομηνία παράδοσης 
Πεδίο ημερομηνίας όπου καθορίζετε το ημερομηνιακό διάστημα στη διάρκεια του οποίου παραδόθηκαν τα 
είδη. 

 Προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης ειδών 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης των ειδών. 

Διακίνηση  

 Μεταφορικό μέσο 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο μεταφορικό μέσο. 

 Μεταφορέας 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο μεταφορέα. 

 Δρομολόγιο 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο δρομολόγιο. 

 Παράδοση σε 
Πεδίο ημερομηνίας με το οποίο καθορίζετε σε ποιο το ημερομηνιακό διάστημα, στη διάρκεια του οποίου 
παραδόθηκαν τα είδη. 

 Τιμολόγηση σε 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε σε ποιον προμηθευτή θα γίνει η τιμολόγηση. 

 Σκοπός διακίνησης 
Πεδίο επιλογής με το οποίο επιλέγετε το σκοπό διακίνησης. 

 Από / Έως ημερομηνία παράδοσης 
Πεδίο ημερομηνίας με το οποίο καθορίζετε το ημερομηνιακό διάστημα, στη διάρκεια του οποίου 
παραδόθηκαν τα είδη. 

 Προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης ειδών 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης των ειδών. 
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Αποθ. Χώροι 

 Αποθηκευτικός χώρος  
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε  τον αποθηκευτικό χώρο των παραστατικών. 

 Σε αποθηκευτικός χώρο  
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε  τον αποθηκευτικό χώρο στον οποίο θα δημιουργηθούν τα 
παραστατικά. 

 Αποθηκευτικός χώρος καινούριων παραστατικών 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε  τον αποθηκευτικό χώρο των καινούριων παραστατικών. 

Λοιπά  

 Από / Έως νόμισμα 
Πεδίο ημερομηνίας με το οποίο καθορίζετε το από / έως νόμισμα. 

 Προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης ειδών 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης των ειδών. 

 Έργο 
Πεδίο επιλογής με το οποίο επιλέγετε το έργο. 

 Δραστηριότητα 
Πεδίο επιλογής με το οποίο επιλέγετε τη δραστηριότητα 

 Ημερομηνία καινούριων παραστατικών 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε την ημερομηνία καινούριων παραστατικών. 
Σε όλες τις σελίδες, παρέχονται οι εξής παράμετροι στο κάτω μέρος της οθόνης: 

 Διατήρηση ισοτιμιών  
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν κατά το μετασχηματισμό των παραστατικών θα διατηρηθούν οι 
ισοτιμίες. 

 Είδος 
Πεδίο επιλογής με το οποίο επιλέγετε το είδος των παραστατικών τα οποία θα συμμετέχουν στο 
μετασχηματισμό. 
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Μαζικοί μετασχηματισμοί εκκρεμοτήτων αγορών 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να μετασχηματίσετε μαζικά μετασχηματισμένες εκκρεμοτήτες αγορών.  

Πεδία 

Σελίδα 1: Κριτήρια 

 Σε σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου επιλέγετε σε ποια σειρά 
παραστατικού θέλετε να μετασχηματίσετε. 

 Από σειρά 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη 
σειρά του παραστατικού που θέλετε να 
μετασχηματίσετε. 

 Από / Έως αριθμό 
Αριθμητικά πεδία στα οποία εισάγετε τους 
αντίστοιχους αριθμούς παραστατικών που θέλετε να 
περιληφθούν στο μετασχηματισμό. 

 Από υποκατάστημα 
Πεδίο επιλογής όπου επιλέγετε το συγκεκριμένο 
υποκατάστημα με το οποίο έχετε αντιστοιχίσει το 

παραστατικό που θέλετε να μετασχηματίσετε. 

 Από / Έως ημερομηνία 
Πεδίο ημερομηνίας όπου καθορίζετε το ημερομηνιακό 
διάστημα καταχώρησης, των προς μετασχηματισμό, 
παραστατικών. 

Σελίδα 1: Πρόσωπα 

Συναλλασσόμενος 

 Από / Έως / Μάσκα Κωδικό 
Καθορίζετε τους κωδικούς των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στο μετασχηματισμό των 

παραστατικών, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλοι οι προμηθευτές αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Υποκατάστημα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο υποκατάστημα. 

Πωλητής 

 Από / Έως / Μάσκα Κωδικό 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πωλητών, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές αφήνετε τα πεδία κενά. 
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 Διατήρηση ισοτιμιών  
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν κατά το μετασχηματισμό των παραστατικών θα διατηρηθούν οι 
ισοτιμίες.  

 Είδος 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το είδος του παραστατικού που θέλετε να μετασχηματίσετε. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξτε: 

o Μόνο τα μη εγκεκριμένα 

o Μόνο τα εγκεκριμένα 

o Όλα 

 Τρόπος μετασχηματισμού 
Καθορίστε τον τρόπο μετασχηματισμού των παραστατικών σας. Μπορείτε να επιλέξετε: 

o Ένα προς ένα – από κάθε παραστατικό θα προκύψει ένα παραστατικό κατά το μετασχηματισμό. 

o Συγκεντρωτικά – εάν θέλετε από όλα τα παραστατικά του ίδιου συναλλασσόμενου να προκύψει ένα 
παραστατικό. 

o Συγκεντρωτικά ανά υποκατάστημα – εάν θέλετε από όλα τα παραστατικά του ίδιου συναλλασσόμενου να 
προκύψει ένα παραστατικό. 

 Αντιγράφει κοστολόγηση διαδικασιών  
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά το μετασχηματισμό των παραστατικών θα αντιγραφεί η 
κοστολόγηση των διαδικασιών. 

 Ενημερώνει σχετικά παραστατικά 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά το μετασχηματισμό θα ενημερώνονται τα σχετικά 
παραστατικά. 

 Δημιουργεί Backorder 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά το μετασχηματισμό παραστατικών θα κρατούνται στη 
μνήμη στοιχεία από τις παραγγελίες. 

 Αντιγράφει αξίες 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά το μετασχηματισμό θα αντιγραφούν και οι αξίες στο 
παραστατικό που θα δημιουργηθεί.  

 Αντιγράφει έξοδα 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά το μετασχηματισμό θα αντιγραφούν και τα έξοδα στο 
παραστατικό που θα δημιουργηθεί.  

 Μετασχηματισμός ακυρωμένων 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν θα μετασχηματιστούν και τα ακυρωμένα παραστατικά. 

 Εκτύπωση καινούριων παραστατικών 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν θα εκτυπωθούν τα καινούρια παραστατικά. 
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Σελίδα 2: Είδη 

 Από / Έως / Μάσκα Κωδικό 
Καθορίζετε τους κωδικούς των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στο μετασχηματισμό των 
παραστατικών, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλοι οι προμηθευτές αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Από / Έως / Μάσκα Περιγραφή 
Καθορίζετε την περιγραφή των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στο μετασχηματισμό των 
παραστατικών, επιλέγοντας τον πρώτη και την τελευταία περιγραφή ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε 
να περιληφθούν όλοι οι προμηθευτές αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Από / Έως /Μάσκα Βοηθητικός κωδικός 1 
Καθορίζετε τον βοηθητικό κωδικό 1 των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στο μετασχηματισμό 
των παραστατικών, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο βοηθητικό κωδικό 1 ή εισάγοντας κάποια 
μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι προμηθευτές αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Από / Έως /Μάσκα Βοηθητικός κωδικός 2 
Καθορίζετε τον βοηθητικό κωδικό 2 των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στο μετασχηματισμό 
των παραστατικών, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο βοηθητικό κωδικό 2 ή εισάγοντας κάποια 
μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι προμηθευτές αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Από / Έως / Μάσκα κωδικό εργοστασίου 
Καθορίζετε τον κωδικό εργοστασίου των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στο μετασχηματισμό 
των παραστατικών, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό εργστασίου ή εισάγοντας κάποια 
μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι προμηθευτές αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ομάδα είδους 1,2,3 
Πεδίο επιλογής προαιρετικό, όπου ομαδοποιείτε τα είδη σας ανάλογα με την κύρια ομάδα ειδών.  

 Κατασκευαστής 
Πεδίο επιλογής προαιρετικό, όπου επιλέγετε το κατασκευαστή του είδους. 

Σελίδα 3: Λοιπά 

 Μεταφορικό μέσο 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο μεταφορικό μέσο. 

 Μεταφορέας 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο μεταφορέα. 

 Δρομολόγιο 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο δρομολόγιο. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο αποθηκευτικό χώρο. 

 Παράδοση σε 
Πεδίο ημερομηνίας με το οποίο καθορίζετε σε ποιο το ημερομηνιακό διάστημα στη διάρκεια του οποίου 
παραδόθηκαν τα είδη. 

 Τιμολόγηση σε 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε σε ποιον προμηθευτή θα γίνει η τιμολόγηση. 
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 Από / Έως ημερομηνία παράδοσης 
Πεδίο ημερομηνίας με το οποίο καθορίζετε το ημερομηνιακό διάστημα στη διάρκεια του οποίου 
παραδόθηκαν τα είδη. 

 Από / Έως νόμισμα 
Πεδίο ημερομηνίας με το οποίο καθορίζετε το από / έως νόμισμα. 

 Προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης ειδών 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης των ειδών. 

 Ημερομηνία καινούριων παραστατικών 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε την ημερομηνία καινούριων παραστατικών. 

 Αποθηκευτικός χώρος καινούριων παραστατικών 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε  τον αποθηκευτικό χώρο των καινούριων παραστατικών. 

 Δραστηριότητα 
Πεδίο επιλογής με το οποίο επιλέγετε τη δραστηριότητα. 

 Σκοπός διακίνησης 
Πεδίο επιλογής με το οποίο επιλέγετε το σκοπό διακίνησης. 

 Γεωγραφική κατηγορία 
Πεδίο επιλογής με το οποίο επιλέγετε τη γεωγραφική κατηγορία. 
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Φάκελοι κοστολόγησης εισαγωγών 
Με την επιλογή αυτή διαχειρίζεστε τους φακέλους κοστολόγησης που χρησιμοποιούνται στην κοστολόγηση των 
αγορών. Κάθε φάκελος συγκεντρώνει τα παραστατικά αγορών και τα στοιχεία κόστους που τα επιβαρύνουν, 
προκειμένου να γίνει στη συνέχεια ο επιμερισμός εξόδων στα είδη. 

Εργασίες 
 [Στοιχεία] για την προβολή στην οθόνη των στοιχείων καταχωρημένου φακέλου κοστολόγησης τον οποίο 

επιλέξατε από τη σχετική λίστα επιλογής εγγραφών.  
 [Εισαγωγή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέου φακέλου κοστολόγησης. Το σύστημα σας εμφανίζει μία 

κενή φόρμα για την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή, πρέπει να 

καταχωρήσετε το νέο φάκελο πατώντας το πλήκτρο [Καταχώρηση].   
 [Διαγραφή] για τη διαγραφή καταχωρημένου φακέλου κοστολόγησης. Στην ερώτηση του συστήματος "Να 

γίνει η διαγραφή της εγγραφής" μπορείτε να απαντήσετε με: 
o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου φακέλου.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή.  
o [Ανανέωση] για την ανανέωση των δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη σας. 

 [Φίλτρα] για να επιλέξετε κάποιον από τους ήδη καταχωρημένους φακέλους, χρησιμοποιώντας τα 
απαραίτητα πεδία στην αναζήτησή του. 

 [Εργασίες] Βοήθεια, Βοηθητικοί πίνακες, Άρθρο λογιστικής προβλέψεων, Άρθρο λογιστικής κλεισίματος. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Γενικά στοιχεία 

 Κωδικός 
Εισάγετε τον κωδικό του φακέλου 
κοστολόγησης. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση του 
φακέλου. 

 Περιγραφή 
Εισάγετε την περιγραφή του φακέλου 
κοστολόγησης. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση του 
φακέλου. 

 Τύπος 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε 
τον αντίστοιχο τύπο φακέλου 
κοστολόγησης εισαγωγών που έχετε 
σχεδιάσει στην εργασία “Αγορές-
Παράμετροι- Πίνακες – Τύποι φακέλων 
κοστολόγησης αγορών”. 

 Υποκατάστημα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο υποκατάστημα. 

 Ημερομηνία 

Εισάγετε την ημερομηνία καταχώρησης του φακέλου. Το σύστημα προτείνει την τρέχουσα ημερομηνία. 
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Λογαριασμός γενικής λογιστικής 

 Προβλέψεων  
Καθορίζετε το λογαριασμό λογιστικής των προβλέψεων που ενημερώνεται από το συγκεκριμένο φάκελο 
κοστολόγησης. Το πεδίο χρησιμοποιείται στη σύνδεση με τη λογιστική. 

 Ημερομηνία προβλέψεων 
Το πεδίο ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα μέσω της ημερομηνίας προβλέψεων του φακέλου. 

 Κλεισίματος 
Καθορίζετε το λογαριασμό λογιστικής κλεισίματος που ενημερώνεται από το συγκεκριμένο φάκελο 
κοστολόγησης. Το πεδίο χρησιμοποιείται στη σύνδεση με τη λογιστική. 

 Ημερομηνία κλεισίματος 
Το πεδίο ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα, από την ημερομηνία κλεισίματος του φακέλου. 

 Παρατηρήσεις 
Εισάγετε σχόλια που αφορούν το φάκελο κοστολόγησης.  

Σελίδα 2: Παραστατικά – Είδη 

 Παραστατικά 
Εμφανίζονται τα παραστατικά αγορών που συμμετέχουν στο φάκελο κοστολόγησης. 

 Είδη 
Εμφανίζονται τα είδη που συμμετέχουν στο φάκελο κοστολόγησης.  

Σελίδα 3: Προβλέψεις – Κόστος 

 Παραστατικά κόστους 
Εμφανίζονται όλα τα παραστατικά αγορών και τα λοιπά παραστατικά των προμηθευτών τα οποία έχετε 
αντιστοιχίσει με το συγκεκριμένο στοιχείο κόστους και τα οποία συμμετέχουν στο φάκελο κοστολόγησης. 

 Στοιχεία κόστους 
Εμφανίζονται τα στοιχεία κόστους που συμμετέχουν στο φάκελο κοστολόγησης.  

Σελίδα 4: Λοιπά παραστατικά 
Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται όλα τα παραστατικά αγορών και λοιπών συναλλαγών των προμηθευτών, τα οποία 
δεν έχετε συνδέσει με κάποιο στοιχείο κόστους.  
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Πιστωτικά έκπτωσης 

Επεξεργασία εκπτώσεων 
Με την εργασία αυτή, το Unisoft Atlantis Entry ERP σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μαζικά, τα 
πιστωτικά παραστατικά έκπτωσης των προμηθευτών. 

Εργασίες 
 [Εκτέλεση] Για να εκτελεστεί η εργασία δημιουργίας των πιστωτικών 

παραστατικών. Κάθε στιγμή βλέπετε το ποσοστό ολοκλήρωσης της 
εργασίας. 

 [Ακύρωση] Για να ακυρώσετε την εργασία δημιουργίας 
παραστατικών. 

Προβολή εκπτώσεων 
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα προβολής των εκπτώσεων που έχετε καταχωρίσει. Ο τρόπος 
ομαδοποίησης των δεδομένων γίνεται, ανά ομάδα συμφωνίας, ανά συμφωνία, συναλλασσόμενος, ανά είδος και 
αποθηκευτικό χώρο. 
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Δημιουργία παραστατικών πιστωτικών έκπτωσης προμηθευτών 
Με την εργασία αυτή, το Unisoft Atlantis Entry ERP δημιουργεί τα αντίστοιχα παραστατικά των προμηθευτών και 
της αποθήκης. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα μεταβολής του ποσού που έχει υπολογίσει το σύστημα, μέσω της 
εργασίας, για τη δημιουργία εκπτώσεων. 

Εργασίες 
 [Μαζική αλλαγή δεδομένων]  
 [Δημιουργία παραστατικών] 
 [Φίλτρα] Για να επιλέξετε χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα πεδία με τα οποία θα κάνετε την αναζήτηση που 

επιθυμείτε. 
 [Αποδοχή] Για την αποδοχή των καινούριων στοιχείων που εισάγατε στην εργασία. 
 [Ακύρωση] Για την ακύρωση των στοιχείων που εισάγατε. 

Πεδία 

 Κωδικός συναλλασόμενου 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται ο κωδικός του προμηθευτή για τον οποίο έχει δημιουργηθεί η έκπτωση. 

 Επωνυμία συναλλασόμενου 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η αντίστοιχη επωνυμία του προμηθευτή. 

 Όμαδα 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η αντίστοιχη ομάδα του προμηθευτή. 

 Συμφωνία 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η αντίστοιχη συμφωνία έκπτωσης για το συγκεκριμένο προμηθευτή.  

 Ποσό συμφωνίας 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το αντίστοιχο ποσό συμφωνίας που δημιουργήθηκε από την εκτέλεση της 
εργασίας: “Δημιουργία εκπτώσεων”. 

 Ποσό έγκρισης 
Εδώ, εισάγετε τα ποσά της εργασίας “Δημιουργία εκπτώσεων” που θέλετε να μεταβάλετε. 

Διαγραφή παραστατικών πιστωτικών έκπτωσης προμηθευτών 
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε τα πιστωτικά παραστατικά που δημιουργήθηκαν στην 

εργασία: “Δημιουργία παραστατικών”. 

Εργασίες 
 [Εκτέλεση] Για την αποδοχή των στοιχείων που δώσατε και την εκτέλεση της εργασίας. 
 [Ακύρωση] Για την ακύρωση εκτέλεσης της εργασίας. 

Πεδία 

 Από / Έως 
Πεδίο ημερομηνίας με το οποίο καθορίζετε το ημερομηνιακό διάστημα, για το οποίο θέλετε να 
πραγματοποιηθεί η εργασία διαγραφής των πιστωτικών παραστατικών έκπτωσης. 
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Πρόταση παραγγελιών 

Επεξεργασία πρότασης παραγγελίας 
Η προδιαγραφή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να οργανώνετε την εμπορική εφοδιαστική πολιτική σας. Η εργασία 
λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα από Πωλήσεις ή Προϋπολογισμούς πωλήσεων δημιουργεί προτάσεις παραγγελίας 
αγορών. Με την παραπάνω επιλογή καθορίζετε τα κριτήρια, που θα πρέπει, να ισχύουν για να δημιουργηθεί σωστά 
η πρόταση παραγγελίας. 

 Αρχικά καλείστε να καθορίσετε το ημερομηνιακό διάστημα δεσμευμένων και αναμενόμενων ειδών. 
 Ακολούθως, πρέπει να καθορίσετε εάν στον υπολογισμό υπολοίπου των ειδών, θα ληφθούν υπόψη οι 

ποσότητες δεσμευμένων και αναμενόμενων. 

Στη συνέχεια πατώντας το πλήκτρο [Επόμενο] το 
σύστημα σας οδηγεί στην επόμενη σελίδα όπου πρέπει, 
να καθορίσετε: 

 Εάν η πρόταση παραγγελίας, θα δημιουργείτε 
αντλώντας δεδομένα από τις Πωλήσεις ή από 
τους Προϋπολογισμούς πωλήσεων. 

 Καθορίζετε, εάν η ποσότητα ειδών, που θα 
προτείνει η πρόταση παραγγελίας, θα λαμβάνει 
υπόψη: 
o Πρόταση 
o Ελάχιστο απόθεμα  

o Μέγιστο απόθεμα 
o Κατηγοριοποίηση ειδών ABC 

 Καθορίζετε τις περιόδους που θα συμμετέχουν οι πωλήσεις.  
 Καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους.  
 Κατηγοριοποίηση των ειδών θα συμμετέχει και ο Συντελεστής Κυκλοφοριακής Ταχύτητας.  
 Τροποποίηση κατηγοριών.  
 Καθορίζετε τα είδη που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:  

o Διαλέγετε τα είδη, που θα συμμετέχουν στη πρόταση παραγγελίας χρησιμοποιώντας κωδικούς ή κάποια 
μάσκα κωδικού. 

o Επιλέγετε τις κατηγορίες ειδών που επιθυμείτε να συμμετέχουν στη δημιουργία της πρότασης 
παραγγελίας, καθώς επίσης και τις ομάδες ειδών( Ομάδα είδους, Ομάδα είδους2). 

o Καθορίζετε εάν τα επιλεγμένα είδη είναι ενεργά ή όχι, αφού προηγουμένως το έχετε ορίσει στη 

διαχείριση σταθερών στοιχείων του είδους. 
o Επιλέγετε εάν τα επιλεγμένα είδη συμμετέχουν σε πλάνο αναγκών. 
o Επιλέγετε εάν τα είδη συμμετέχουν σε χρήση ειδών αντικατάστασης. 
o Πρέπει επίσης, να δηλώσετε εάν το επιλεγμένο είδος είναι αντικατάστασης. Στη περίπτωση που διαλέξετε 

“Ναι”, τότε το σύστημα λαμβάνει υπόψη το τελευταίο είδος, που αντικαθιστά. 

Στη τελευταία σελίδα της διαχείρισης των κριτηρίων, για τη δημιουργία της πρότασης παραγγελίας εμφανίζεται η 
οθόνη η οποία περιλαμβάνει τις παραμέτρους, που ορίσαμε στις προηγούμενες σελίδες.  
Για να ολοκληρωθεί η εργασία και να δημιουργηθεί η πρόταση παραγγελίας πρέπει να συμπληρώσετε τα παρακάτω 
πεδία και να πιέσετε το πλήκτρο [Εκτέλεση]. 
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Δημιουργία παραστατικών 

Επεξεργασία προτάσεων παραγγελίας 
Με την επιλογή αυτή εμφανίζεται οθόνη η οποία παρουσιάζει τις δημιουργημένες προτάσεις παραγγελίας και σας 
δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε παραστατικά αγορών. 

 Πρέπει να διαλέξετε από το πεδίο επιλογής “Σειρά” την επιθυμητή σειρά παραστατικού, που θα έχουν τα 
παραστατικά. 

 Εισάγετε την ημερομηνία που θα έχουν τα παραστατικά που πρόκειται να δημιουργηθούν. 
 Επιλέγετε το συγκεκριμένο προμηθευτή και επιλέγετε [Δημιουργία παραστατικών].  
 Μπορείτε, επίσης, εάν θέλετε να εκτυπώσετε τη πρόταση παραγγελίας επιλέγοντας [Εκτύπωση πρότασης]. 

Διαγραφή παραστατικών πρότασης παραγγελίας 
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε τα παραστατικά αγορών που δημιουργήθηκαν μέσω της 
εργασίας “Δημιουργία παραστατικών”. 

 Ορίζετε το επιθυμητό ημερομηνιακό 
διάστημα των παραστατικών πρότασης 
παραγγελίας που θέλετε να διαγράψετε. 

 Πατήστε το κουμπί [Επόμενο] όπου 
εμφανίζεται πληροφοριακή οθόνη που σας 
ενημερώνει για τα παραστατικά που θα 
διαγραφούν.  

 Τέλος, πατήστε το πλήκτρο [Εκτέλεση]. 
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Έλεγχος παραστατικών 

Έλεγχος παραστατικών αγορών 
Με την εργασία αυτή, το σύστημα ελέγχει όλα τα καταχωρημένα παραστατικά αγορών και εντοπίζει σφάλματα που 
τυχόν προκύπτουν, όπως λανθασμένη αντιστοίχιση παραστατικών και λανθασμένες κινήσεις. Τέλος, εμφανίζει το 
πλήθος των παραστατικών που παρουσιάζουν σφάλματα. 

Εργασίες 
 [Παραστατικά] για την εμφάνιση των παραστατικών που παρουσιάζουν σφάλματα. Επίσης, έχετε τη 

δυνατότητα να μπείτε στο συγκεκριμένο παραστατικό κάνοντας πάνω σε αυτό διπλό κλικ. 
 [Εκτέλεση] για να ξεκινήσει η εργασία ελέγχου των παραστατικών. 

 [Ακύρωση] για την έξοδό σας από την εργασία. 

Πεδία 

 Έλεγχος λανθασμένου OpenItem (Αντιστοιχίσεων) 
Ελέγχει αν το ποσό κάλυψης του παραστατικού συμφωνεί με τα δεδομένα του πίνακα OpenItem 
(Αντιστοιχίσεων). 

 Έλεγχος λανθασμένων κινήσεων 
Ελέγχει αν τηρούνται οι τύποι κινήσεων που έχετε θέσει στις σειρές παραστατικών αγορών. 

Επανενημέρωση ΚΕΠΥΟ 
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνετε τα υπόλοιπα κινήσεων Κ.Ε.Π.Υ.Ο για συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο ή συγκεκριμένο ημερομηνιακό διάστημα. 

Εργασίες 
 [Επόμενο] για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα και να συμπληρώσετε τις σχετικές ερωτήσεις, έτσι 

ώστε να λειτουργήσει σωστά η εργασία. 
 [Εκτέλεση] για την εκτέλεση της εργασίας. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση εκτέλεσης της εργασίας. 

Πατώντας το πλήκτρο [Εκτέλεση] αρχίζει η διαδικασία υπολογισμού. Κάθε στιγμή, βλέπετε το ποσοστό 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας. 

Πεδία 

 Επανενημέρωση ΚΕΠΥΟ για την περίοδο 
Στο πεδίο αυτό ορίζετε για ποια χρήση θα γίνει η επανενημέρωση ΚΕΠΥΟ. 

 Θα ληφθούν υπόψη στην εργασία οι κινήσεις με ημερομηνίες 
Πεδίο στο οποίο ορίζετε το ημερομηνιακό διάστημα που θα γίνει η επανενημέρωση. 
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Επανενημέρωση τελευταίων τιμών αγοράς 
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνετε τα υπόλοιπα κινήσεων των τελευταίων τιμών αγοράς 
για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή συγκεκριμένο ημερομηνιακό διάστημα. 

Εργασίες 
 [Επόμενο] για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα και να συμπληρώσετε τις σχετικές ερωτήσεις, έτσι 

ώστε να λειτουργήσει σωστά η εργασία. 
 [Εκτέλεση] για την εκτέλεση της εργασίας. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση εκτέλεσης της εργασίας. 

Επιλέγοντας [Εκτέλεση] αρχίζει η διαδικασία υπολογισμού. Κάθε στιγμή, βλέπετε το ποσοστό ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας. 

Πεδία 

 Επανενημέρωση τελ.τιμών αγοράς για την 
Στο πεδίο αυτό ορίζετε για ποια χρήση θα γίνει η επανενημέρωση. 

 Κινήσεις από έως ημερομηνία  
Πεδίο στο οποίο ορίζετε το ημερομηνιακό διάστημα που θα γίνει η επανενημέρωση. 
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Vies 

Περίοδοι 

Εργασίες 
 [Αποδοχή] Με το πλήκτρο αυτό δημιουργούνται οι περίοδοι Vies βάσει των δηλωμένων παραμέτρων στα 

πεδία Χρήση και Αρ.μηνών/περίοδο Vies. 

 [Ακύρωση] Με το πλήκτρο αυτό ακυρώνετε την 
εργασία της δημιουργίας περιόδων Vies. 

Αποκτήσεων 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε τα στοιχεία Vies ή να υπολογιστούν αυτόματα 
από την έμμεση εργασία “Υπολογισμός στοιχείων Vies”. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την καταχώρηση νέων παραστατικών Vies. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα 

για την εισαγωγή των στοιχείων τους. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή, πρέπει να καταχωρήσετε το νέο 
παραστατικό πατώντας την επιλογή [Καταχώρηση].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή καταχωρημένων παραστατικών Vies. Στην ερώτηση του συστήματος "Να γίνει 

η διαγραφή;" μπορείτε να απαντήσετε με:  

 [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου παραστατικού.  

 [Όχι] για την ακύρωση της διαγραφής. 

 [Στοιχεία] για τη μεταβολή των σταθερών στοιχείων καταχωρημένων παραστατικών Vies. Το σύστημα σας 
εμφανίζει τη φόρμα διαχείρισης στοιχείων του επιλεγμένου παραστατικού. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, 
πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την επιλογή [Καταχώρηση].  

 [Ανανέωση] για την ανανέωση των δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη σας. 

 [Επιλογή] Για να επιλέξετε κάποιο από τα καταχωρημένα παραστατικά. Σας παρέχεται η δυνατότητα να 
κάνετε την αναζήτηση που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα πεδία.  
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Σελίδα 1: Γενικά στοιχεία 

 Περίοδος Vies 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε την περίοδο για την οποία θέλετε να υπολογιστούν οι αποκτήσεις 
Vies.  

 Περιγραφή 
Πεδίο που συμπληρώνεται αυτόματα ανάλογα 
με την περίοδο επιλογής επιλογής Vies. 

 Είδος Δήλωσης  
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το 

αντίστοιχο είδος δήλωσης που θα αφορά τα 
στοιχεία Vies. Συγκεκριμένα μπορείτε να 
επιλέξετε: 

o Κανονική 

o Διορθωτική  

 Αρμόδια ΔΟΥ 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει 
συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

 ΔΟΥ υποβολής 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει 
συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

 Ημερομηνίες Περιόδου Από/’Εως 
Πεδία που συμπληρώνονται αυτόματα βάσει της περιόδου Vies που έχει επιλεχθεί. 

Σελίδα 2: Στοιχεία υποκείμενου 

Στοιχεία ταυτότητας 

 Επώνυμο/Επωνυμία 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

 Όνομα 
Αλφαριθμητικό πεδίο που συπληρώνετε το όνομα του υποκείμενου. 

 Όνομα πατέρα 
Αλφαριθμητικό πεδίο που συμπληρώνετε το όνομα πατέρα του υποκείμενου. 

 Τίτλος 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

 ΑΦΜ 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 
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Στοιχεία διεύθυνσης 

 Διεύθυνση 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

 Τηλέφωνο 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

 Δήμος/Κοινότ. 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

 ΤΚ 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

 Κατηγ.Βιβλίων 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

Σελίδα 3: Λοιπά 

Στοιχεία υποβολής 

 Αριθμός Δήλωσης 
Αλφαριθμητικό πεδίο που συμπληρώνετε τον αριθμό δήλωσης υποβολής. 

 Έτος Δήλωσης 
Αλφαριθμητικό πεδίο που συμπληρώνετε το έτος δήλωσης υποβολής. 

 Ημ/νία υποβολής 
Αλφαριθμητικό πεδίο που συμπληρώνετε την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. 

 Ημ/νία παραλαβής 
Αλφαριθμητικό πεδίο που συμπληρώνετε την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης. 

Στοιχεία λογιστή 

 Λογιστής Δήλωσης 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον λογιστή της δήλωσης όπως τον έχετε καταχωρήσει στον πίνακα 
του μενού “Οργάνωση – Γενικές Παράμετροι – Πίνακες”. 

Λεπτομέρειες παραστατικού 
Στο σημείο αυτό εμφανίζονται τα στοιχεία Vies όπως προκύπτουν από την έμμεση εργασία “Υπολογισμός στοιχείων 
Vies” ή όπως θα τα καταχωρήσει ο χρήστης. 
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Intrastat 

Περίοδοι 

Εργασίες  
 [Αποδοχή] Με το πλήκτρο αυτό δημιουργούνται οι περίοδοι Intrastat βάσει των δηλωμένων παραμέτρων 

στα πεδία Χρήση και Αρ.μηνών/περίοδο Intrastat. 

 [Ακύρωση] Με το πλήκτρο αυτό ακυρώνετε την 
εργασία της δημιουργίας περιόδων Intrastat. 

Αφίξεων 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε τα στοιχεία Vies ή να υπολογιστούν αυτόματα 
από την έμμεση εργασία “Υπολογισμός στοιχείων Intrastat”. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την καταχώρηση νέων παραστατικών Intrastat. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή 

φόρμα για την εισαγωγή των στοιχείων τους. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή, πρέπει να καταχωρήσετε 
το νέο παραστατικό πατώντας την επιλογή [Καταχώρηση].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή καταχωρημένων παραστατικών Intrastat. Στην ερώτηση του συστήματος "Να 
γίνει η διαγραφή;" μπορείτε να απαντήσετε με:  

 [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου παραστατικού.  

 [Όχι] για την ακύρωση της διαγραφής. 

 [Στοιχεία] για τη μεταβολή των σταθερών στοιχείων καταχωρημένων παραστατικών Intrastat. Το σύστημα 
σας εμφανίζει τη φόρμα διαχείρισης στοιχείων του επιλεγμένου παραστατικού. Όταν ολοκληρώσετε τις 
αλλαγές, πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την επιλογή [Καταχώρηση].  

 [Ανανέωση] για την ανανέωση των δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη σας. 

 [Επιλογή] Για να επιλέξετε κάποιο από τα καταχωρημένα παραστατικά. Σας παρέχεται η δυνατότητα να 
κάνετε την αναζήτηση που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα πεδία.  
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Πεδία 

Σελίδα 1: Γενικά στοιχεία 

 Περίοδος Intrastat 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε την περίοδο 
για την οποία θέλετε να υπολογιστούν οι αφίξεις 
Intrastat.  

 Περιγραφή 
Πεδίο που συμπληρώνεται αυτόματα ανάλογα με 
την περίοδο επιλογής επιλογής Intrastat. 

 Είδος Δήλωσης  
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το 
αντίστοιχο είδος δήλωσης που θα αφορά τα 
στοιχεία Intrastat. Συγκεκριμένα μπορείτε να 
επιλέξετε: 

o Κανονική 

o Διορθωτική  

 Αρμόδια ΔΟΥ 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει 
συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

 Υ.Σ.Ν. 
Αλφαριθμητικό πεδίο που συμπληρώνετε τον Υ.Σ.Ν. 

 Ημερομηνίες Περιόδου Από/’Εως 
Πεδία που συμπληρώνονται αυτόματα βάσει της περιόδου Vies που έχει επιλεχθεί. 

Σελίδα 2: Στοιχεία υπόχρεου 

Στοιχεία ταυτότητας 

 Επώνυμο/Επωνυμία 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

 Τίτλος 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

 ΑΦΜ 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

Στοιχεία διεύθυνσης 

 Διεύθυνση 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

 Τηλέφωνο 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 
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 Πόλη 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

 Fax 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

 ΤΚ 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

Σελίδα 3: Στοιχεία τρίτου 

Στοιχεία ταυτότητας 

 Επώνυμο/Επωνυμία 
Αλφαριθμητικό πεδίο που συμπληρώνετε το επώνυμο/επωνυμία τρίτου. 

 Τίτλος 
Αλφαριθμητικό πεδίο που συμπληρώνετε τον τίτλο τρίτου. 

 ΑΦΜ 
Αλφαριθμητικό πεδίο που συμπληρώνετε το  ΑΦΜ τρίτου. 

Στοιχεία διεύθυνσης 

 Διεύθυνση 
Αλφαριμθητικό πεδίο που συμπληρώνετε τη διεύθυνση τρίτου. 

 Τηλέφωνο 
Αλφαριθμητικό πεδίο που συμπληρώνετε το τηλέφωνο τρίτου. 

 Πόλη 
Αλφαριθμητικό πεδίο που συμπληρώνετε  την πόλη τρίτου. 

 Fax 
Αλφαριθμητικό πεδίο που συμπληρώνετε το fax τρίτου. 

 ΤΚ 
Αλφαριθμητικό πεδίο που συμπληρώνετε τον ΤΚ τρίτου. 

Λεπτομέρειες παραστατικού 
Στο σημείο αυτό εμφανίζονται τα στοιχεία Vies όπως προκύπτουν από την έμμεση εργασία “Υπολογισμός στοιχείων 
Vies” ή όπως θα τα καταχωρήσει ο χρήστης. 
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Μαζική εισαγωγή παραστατικών ηλ. τιμολόγησης 
Η εργασία “Μαζική εισαγωγή παραστατικών ηλεκτρονικής τιμολόγησης” στις εργασίες των αγορών χρησιμοποιείται 
για την ενσωμάτωση των ηλεκτρονικών τιμολογίων ως παραστατικά αγορών. 



Atlantis Entry ERP 

 

181 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

Αγορών 

Σταθερών στοιχείων 

Δεδομένα πιστωτικών έκπτωσης 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε τα δεδομένα πιστωτικών έκπτωσης. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την 
επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Πιστωτικά έκπτωσης 
Καθορίζετε την συμφωνία των 
προμηθευτώνν που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Δεδομένα συμφωνιών προμηθευτών 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε τα δεδομένα συμφωνιών των προμηθευτών. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε 

σε αυτό το σημείο. 

 Συμφωνία προμηθευτή 
Καθορίζετε την συμφωνία των 
προμηθευτώνν που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Καταστάσεις 

Αγορές 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την κατάσταση των παραστατικών αγορών για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα.  

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε 
σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών 
αγορών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη 

διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα 
παραστατικά που θα συμπεριληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
παραστατικών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν 
όλα τα παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός προμηθευτή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
προμηθευτές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους των παραστατικών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 



Atlantis Entry ERP 

 

184 

 Ταξινόμηση λεπτομέρειας 
Επιλέξτε Ναι, εάν στην εκτύπωση θέλετε στην εκτύπωση να γίνεται ταξινόμηση λεπτομέρειας. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Επιλέξτε Ναι, εάν στην εκτύπωση θέλετε ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση - βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Παραγγελίες 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την κατάσταση των παραγγελιών σε προμηθευτές για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα.  

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις  

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε 
αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε 
τις σειρές των παραστατικών παραγγελιών 
που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη 
διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα 
παραστατικά που θα συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν 
στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια 
μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ημερομηνία παράδοσης 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου έχουν προγραμματισθεί οι παραδόσεις των 
παραστατικών ειδών, που θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός προμηθευτή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
προμηθευτές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ταξινόμηση λεπτομέρειας 
Επιλέξτε εάν στην εκτύπωση θέλετε λεπτομερή ταξινόμηση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 



Atlantis Entry ERP 

 

186 

 Αναλυτική εκτύπωση 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε να εκτυπωθούν αναλυτικά τα δεδομένα ή όχι. 

 Κωδικός χρώματος 
Καθορίζετε τους κωδικούς χρωμάτων των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας 
τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
κωδικοί χρωμάτων, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Βοηθητικός κωδικός είδους 
Καθορίζετε τους βοηθητικούς κωδικούς ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο βοηθητικό κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
βοηθητικοί κωδικοί, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 2 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 3 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση - βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Εκκρεμείς παραγγελίες 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την κατάσταση των εκκρεμών παραγγελιών στους προμηθευτές για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε 
αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε 
τις σειρές των παραγγελιών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη 
διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα 
παραστατικά που θα συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν 
στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια 
μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ημερομηνία παράδοσης 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου προγραμματίσθηκαν οι παραδόσεις των 
παραστατικών ειδών που θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός προμηθευτή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
προμηθευτές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Ημερομηνία παράδοσης είδους χρονικό διάστημα 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου προγραμματίσθηκαν οι παραδόσεις των 
παραστατικών ειδών που θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 
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 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 2 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 3 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ταξινόμηση λεπτομέρειας 
Επιλέξτε εάν στην εκτύπωση θέλετε λεπτομερή ταξινόμηση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

 Αναλυτική εκτύπωση 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε να εκτυπωθούν αναλυτικά τα δεδομένα ή όχι. 

 Κωδικός Χρώματος 
Καθορίζετε τους κωδικούς χρωμάτων που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα χρώματα, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση - βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  
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Εκκρεμή δελτία αποστολής  
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την κατάσταση των εκκρεμών δελτίων αποστολής για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την 
επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τις σειρές των 
παραστατικών αγορών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά 
τη διάρκεια του οποίου 
καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που 

θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
παραστατικών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν 
όλα τα παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός προμηθευτή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
προμηθευτές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός Χρώματος 
Καθορίζετε τους κωδικούς χρωμάτων που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα χρώματα, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Αναλυτική εκτύπωση 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε αναλυτική εκτύπωση. Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όχι 
o Επίπεδο ειδών 
o Επίπεδο προγραμματισμού 
o Επίπεδο Χρώματος / Μεγέθους 

o Ομαδοποίηση ανά κωδικό είδους / χρώμα 
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Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση - βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Εκκρεμή δελτία αποστολής (εκκρεμοτήτων) 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την κατάσταση των εκκρεμών δελτίων αποστολής για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο.  

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών αγορών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Ημερομηνία παραστατικών χρονικό διάστημα 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός προμηθευτή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
προμηθευτές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός είδους 
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι κωδικοί, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Κωδικός Χρώματος 
Καθορίζετε τους κωδικούς χρωμάτων που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα χρώματα, 

αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 2 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 3 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Αναλυτική εκτύπωση 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε, εάν θέλετε αναλυτική εκτύπωση. Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
επιλέξετε: 
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o Όχι 
o Επίπεδο ειδών 
o Επίπεδο προγραμματισμού 
o Επίπεδο Χρώματος / Μεγέθους 
o Ομαδοποίηση ανά κωδικό είδους / χρώματος 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση - βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Ημερολόγια 

Αγορές 
Με την επιλογή αυτή εκτυπώνετε το ημερολόγιο των αγορών, όπως διαμορφώνεται από τις αντίστοιχες, 
καθημερινές συναλλαγές.  

Πεδία 

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε 
σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών 
αγορών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη 

διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα 
παραστατικά που θα συμπεριληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
παραστατικών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο 
κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα παραστατικά, αφήνετε τα πεδία 
κενά. 

 Κωδικός προμηθευτή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
προμηθευτές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Υποκατάστημα προμηθευτή 
Καθορίζετε τα υποκαταστήματα των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας 
τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
προμηθευτές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους των παραστατικών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  
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 Φύση συναλλαγής 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Νόμισμα προμηθευτή 

Ορίζετε το νόμισμα στο οποίο θα εκφράζονται οι αξίες στην εκτύπωση, επιλέγοντας μεταξύ τοπικού 
νομίσματος και νομίσματος συναλλαγής. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Επιλέξτε Ναι, εάν στην εκτύπωση θέλετε ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

 Ημερολόγιο ημέρας σε διαφορετική σελίδα 
Εάν έχετε επιλέξει λεπτομερειακή εκτύπωση, μπορείτε, εδώ, να ορίσετε την εκτύπωση των εγγραφών κάθε 
ημέρας, σε διαφορετική σελίδα. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση - βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  
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Παραγγελίες 
Με την επιλογή αυτή εκτυπώνετε το ημερολόγιο παραγγελιών των προμηθευτών, όπως διαμορφώνεται από τις 
αντίστοιχες καθημερινές συναλλαγές.  

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την 
επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τις σειρές παραγγελιών 
των πελατών που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά 
τη διάρκεια του οποίου 
καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που 

θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παράδοσης 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά 
τη διάρκεια του οποίου 
προγραμματίσθηκαν οι παραδόσεις 
των ειδών που θα συμπεριληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός προμηθευτή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
προμηθευτές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
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 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Επιλέξτε Ναι, εάν στην εκτύπωση θέλετε ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

 Ημερολόγιο ημέρας σε διαφορετική σελίδα 
Εάν έχετε επιλέξει λεπτομερειακή εκτύπωση, μπορείτε, εδώ, να ορίσετε την εκτύπωση των εγγραφών κάθε 
ημέρας, σε διαφορετική σελίδα. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Έξοδα  
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώνετε ημερολόγιο εξόδων από το κύκλωμα των αγορών. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών αγορών που θα συμπεριληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ώρα παραστατικού 
Καθορίστε την ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα συμπεριληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας 
τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς ειδών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Κωδικός προμηθευτή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των προμηθευτών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας 
τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
προμηθευτές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Υποκατάστημα προμηθευτή 
Καθορίζετε τα υποκαταστήματα των προμηθευτών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν 
όλοι οι προμηθευτές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Τρόποι αποστολής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους τρόπους αποστολής που θα συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Τρόποι πληρωμής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους τρόπους πληρωμής που θα συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση.  
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 Μεταφορείς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους μεταφορείς που θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση.  

 Μεταφορικά μέσα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα μεταφορικά μέσα  που θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση.  

 Δρομολόγιο  
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα δρομολόγια  που θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση.  

 Υποκατάστημα εταιρίας 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα υποκαταστήματα που θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση.  

 Δραστηριότητα συναλλαγής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες από τη συναλλαγή που θα συμπεριληφθούν 
στην εκτύπωση.  

 Δραστηριότητα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες από το είδος που θα συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Νόμισμα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα νομίσματα που θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση.  

 Μονάδα μέτρησης 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις μονάδες μέτρησης που θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση.  

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Επιλέξτε “Ναι”, εάν στην εκτύπωση θέλετε ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

 Ανάλυση κατά χρώμα/μέγεθος  
Πεδίο Ναι / Όχι όπου καθορίζετε εάν θέλετε να περιληφθούν είδη με ανάλυση χρώμα/μέγεθος στην 
εκτύπωση. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Χρηματοοικονομικές 

Παραστατικά ανεξόφλητα 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την κατάσταση των εκκρεμών παραστατικών αγορών για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την 
επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τις σειρές των 
παραστατικών αγορών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά 

τη διάρκεια του οποίου 
καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που 
θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο 
κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα παραστατικά, αφήνετε τα πεδία 
κενά. 

 Κωδικός προμηθευτή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
προμηθευτές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ανάλυση κάλυψης 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά την εκτύπωση θέλετε να περιληφθεί η ανάλυση κάλυψης ή 
όχι. 
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Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση - βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  
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Αντιστοιχίσεις 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την κατάσταση των αντιστοιχούμενων παραστατικών αγορών για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών αγορών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός προμηθευτή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
προμηθευτές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ανάλυση κάλυψης 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά την εκτύπωση θέλετε να περιληφθεί η ανάλυση κάλυψης. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Κοστολόγιο 
Η συγκεκριμένη εκτύπωση περιλαμβάνει τους φακέλους κοστολόγησης των αγορών. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε 
σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός φακέλου  
Καθορίζετε τους κωδικούς των φακέλων 
που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλοι φάκελοι 
κοστολόγησης, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Περιγραφή φακέλου 
Λίστα επιλογής όπου καθορίζετε την 
περιγραφή  των φακέλων κοστολόγησης 
αγορών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Τύπος φακέλου 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τον τύπο των φακέλων κοστολόγησης αγορών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Υποκατάστημα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε το υποκατάστημα που θα περιληφθεί στην εκτύπωση. 

 Κατάσταση φακέλου 
Πεδίο επιλογής από το οποίο καθορίζετε την κατάσταση των φακέλων που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 

o Κλειστοί 
o Ανοιχτοί 
o Όλοι 

 Ημερομηνία κλεισίματος 
Πεδίο ημερομηνίας με το οποίο καθορίζετε την ημερομηνία κλεισίματος των φακέλων που θα περιληφθεί 
στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία ανοίγματος 
Πεδίο ημερομηνίας με το οποίο καθορίζετε την ημερομηνία ανοίγματος των φακέλων που θα περιληφθεί 
στην εκτύπωση. 

 Ανάλυση κόστους κατά είδος 

Ορίζετε εάν θέλετε στην εκτύπωση να εμφανιστεί και η ανάλυση του κόστους ανά είδος. 
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 Να συμπεριληφθούν οι προβλέψεις 
Ορίζετε εάν θέλετε στην εκτύπωση να συμπεριληφθούν οι προβλέψεις. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Κοστολόγιο συγκεντρωτικό 
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε το συγκεντρωτικό κοστολόγιο για συγκεκριμένα 
ημερομηνιακά διαστήματα. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός φακέλου  
Καθορίζετε τους κωδικούς των φακέλων που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι φάκελοι 
κοστολόγησης, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Περιγραφή φακέλου 
Λίστα επιλογής όπου καθορίζετε την περιγραφή  των φακέλων κοστολόγησης αγορών που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Τύπος φακέλου 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τον τύπο των φακέλων κοστολόγησης αγορών, που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Υποκατάστημα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε το υποκατάστημα που θα περιληφθεί στην εκτύπωση.  

 Ημερομηνία κλεισίματος 
Πεδίο ημερομηνίας με το οποίο καθορίζετε την ημερομηνία κλεισίματος των φακέλων που θα περιληφθεί 
στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία ανοίγματος 
Πεδίο ημερομηνίας με το οποίο καθορίζετε την ημερομηνία ανοίγματος των φακέλων που θα περιληφθεί 
στην εκτύπωση. 

 Κατάσταση φακέλου 
Πεδίο επιλογής από το οποίο καθορίζετε την κατάσταση των φακέλων που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Κλειστοί 
o Ανοιχτοί 
o Όλοι 

 Να συμπεριληφθούν οι προβλέψεις 
Ορίζετε εάν θέλετε στην εκτύπωση να συμπεριληφθούν οι προβλέψεις. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  
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Στατιστικών στοιχείων 

Ανά προμηθευτή 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εμφανίσετε τις στατιστικές εκτυπώσεις των αγορών κατά προμηθευτή, για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

Πεδία 

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε 
αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών 
αγορών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα στη 

διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα 
παραστατικά που θα συμπεριληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν 
στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός προμηθευτή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
προμηθευτές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία προμηθευτή 
Καθορίζετε την επωνυμία του πελάτη που θέλετε να περιληφθεί στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη και 
την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 
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 Κωδικός ομίλου  
Εάν θέλετε στην εκτύπωση να περιληφθούν οι προμηθευτές συγκεκριμένου ομίλου, καθορίζετε, εδώ, τους 
κωδικούς των ομίλων που θέλετε. Εάν θέλετε να περιληφθούν οι προμηθευτές όλων των ομίλων, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους των παραστατικών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Νόμισμα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζονται τα παραστατικά και το οποίο 
θα περιληφθεί στην εκτύπωση. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Επιλέξτε Ναι, εάν στην εκτύπωση θέλετε ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

 Αναλυτική εκτύπωση  
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε η εκτύπωση να περιλαμβάνει ανάλυση κατά χρώμα / 
μέγεθος, Serial Number, Ομαδοποίηση ανά κωδ.είδους / χρώμα.  

 Κωδικός χρώματος 
Καθορίζετε τους κωδικούς χρωμάτων των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας 
τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
κωδικοί χρωμάτων, αφήνετε τα πεδία κενά. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση - βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Ανά προμηθευτή (ισοζύγιο) 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε τις στατιστικές προμηθευτή (Ισοζύγιο) για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας 
τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να συμπεριληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός προμηθευτή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των προμηθευτών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας 
τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να συμπεριληφθούν όλοι οι 
προμηθευτές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία προμηθευτή 
Καθορίζετε την επωνυμία του προμηθευτή που θέλετε να συμπεριληφθεί στην εκτύπωση, επιλέγοντας την 
πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να συμπεριληφθούν όλα τα είδη, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός ομίλου  
Εάν θέλετε στην εκτύπωση να συμπεριληφθούν οι προμηθευτές συγκεκριμένου ομίλου, καθορίζετε, εδώ, 
τους κωδικούς των ομίλων που θέλετε. Εάν θέλετε να συμπεριληφθούν οι προμηθευτές όλων των ομίλων, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Χρήση 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τη χρήση για την οποία θέλετε να εκτυπώσετε τη στατιστική κατά 

προμηθευτή (Ισοζύγιο). 

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε 
να επιλέξετε: 

o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση.     

o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

o Μερικώς – εάν θέλετε μερικώς τα παραστατικά  να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

o Πλήρως ανεκτέλεστα – εάν θέλετε πλήρως ανεκτέλεστα τα παραστατικά να συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση. 
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 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους των παραστατικών που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Νόμισμα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα νομίσματα που θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση.  

 Εμφάνιση ποσότητας συσκευασίας 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν οι ποσότητες των συσκευασιών  στην 
εκτύπωση. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Ανά είδος 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εμφανίσετε τις στατιστικές εκτυπώσεις αγορών κατά είδος για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα.  

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την 
επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τις σειρές των 
παραστατικών αγορών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά 
τη διάρκεια του οποίου 
καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που 

θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο 
κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα παραστατικά, αφήνετε τα πεδία 
κενά. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Κωδικός προμηθευτή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πελάτες, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία προμηθευτή 
Καθορίζετε την επωνυμία του προμηθευτή που θέλετε να περιληφθεί στην εκτύπωση, επιλέγοντας την 
πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. 

 Κωδικός είδους συσχέτισης 
Καθορίζετε τους κωδικούς είδους συσχέτισης που θέλετε να περιληφθεί στην εκτύπωση, επιλέγοντας το 
πρώτο και το τελευταίο είδος συσχέτισης ή εισάγοντας κάποια μάσκα. 
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 Κωδικός Χρώματος 
Καθορίζετε τους κωδικούς χρωμάτων που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα χρώματα, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός ομίλου  
Εάν θέλετε στην εκτύπωση να περιληφθούν οι πελάτες συγκεκριμένου ομίλου, καθορίζετε, εδώ, τους 
κωδικούς των ομίλων που θέλετε. Εάν θέλετε να περιληφθούν οι πελάτες όλων των ομίλων, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Ομάδα είδους 

Λίστα πολλαπλής επιλογής 
όπου καθορίζετε τις ομάδες 
ειδών που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 2 
Λίστα πολλαπλής επιλογής 
όπου καθορίζετε τις ομάδες 
ειδών που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 3 
Λίστα πολλαπλής επιλογής 

όπου καθορίζετε τις ομάδες 
ειδών που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις κατηγορίες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Τιμολογιακή κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις τιμολογιακές κατηγορίες ειδών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 

επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους των παραστατικών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Νόμισμα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής στην οποία καθορίζετε το νόμισμα των παραστατικών, που θα περιληφθεί στην 
εκτύπωση. 
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 Αναλυτική εκτύπωση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε η εκτύπωση να περιλαμβάνει ανάλυση κατά χρώμα / 
μέγεθος. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Επιλέξτε Ναι, εάν στην εκτύπωση θέλετε ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση - βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  
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Παραγγελίες ανά προμηθευτή 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε τις στατιστικές εκτυπώσεις των παραγγελιών κατά προμηθευτή, για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών αγορών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα στην διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός προμηθευτή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
προμηθευτές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία προμηθευτή 
Καθορίζετε την επωνυμία του προμηθευτή που θέλετε να περιληφθεί στην εκτύπωση, επιλέγοντας την 
πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. 

 Υποκατάστημα προμηθευτή 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα υποκαταστήματα των προμηθευτών που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Κωδικός ομίλου  
Εάν θέλετε στην εκτύπωση να περιληφθούν οι προμηθευτές συγκεκριμένου ομίλου, καθορίζετε, εδώ, τους 
κωδικούς των ομίλων που θέλετε. Εάν θέλετε να περιληφθούν οι προμηθευτές όλων των ομίλων, αφήνετε  
τα πεδία κενά. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους των παραστατικών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 
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 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Επιλέξτε Ναι, εάν στην εκτύπωση θέλετε ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

 Αναλυτική εκτύπωση 

Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε, εάν θέλετε αναλυτική εκτύπωση. Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όχι 
o Επίπεδο Χρώματος / Μεγέθους 

 Κωδικός χρώματος  
Καθορίζετε τους κωδικούς χρώματος των ειδών, που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας 
τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
κωδικοί χρώματος αφήνετε τα πεδία κενά. 

Ομάδες είδους 

 Ομάδα είδους 1 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τις ομάδες ειδών, που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν 
όλες οι ομάδες ειδών αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ομάδα είδους 2 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τις ομάδες ειδών 2 που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν 
όλες οι ομάδες ειδών 2 αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ομάδα είδους 3 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τις ομάδες ειδών 3 που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν 
όλες οι ομάδες ειδών 3 αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ημερομηνία παράδοσης είδους – χρονικό διάστημα 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου προγραμματίσθηκαν οι παραδόσεις των 
παραστατικών ειδών που θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Εμφάνιση ειδών με μηδενικές ανεκτέλεστες ποσότητες 
Πεδίο Ναι/Όχι για την εμφάνιση ειδών με μηδενικές ανεκτέλεστες ποσότητες που θα συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση - βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  
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Παραγγελίες ανά είδος 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε τις στατιστικές εκτυπώσεις των παραγγελιών κατά είδος, για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών αγορών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα στην διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Κωδικός προμηθευτή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
προμηθευτές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία προμηθευτή 
Καθορίζετε την επωνυμία του προμηθευτή που θέλετε να περιληφθεί στην εκτύπωση, επιλέγοντας την 
πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. 

 Υποκατάστημα προμηθευτή 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα υποκαταστήματα των προμηθευτών που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός είδους συσχέτισης 
Καθορίζετε τους κωδικούς είδους συσχέτισης που θέλετε να περιληφθεί στην εκτύπωση, επιλέγοντας το 
πρώτο και το τελευταίο είδος συσχέτισης ή εισάγοντας κάποια μάσκα. 

 Κωδικός ομίλου  
Εάν θέλετε στην εκτύπωση να περιληφθούν οι προμηθευτές συγκεκριμένου ομίλου, καθορίζετε, εδώ, τους 
κωδικούς των ομίλων που θέλετε. Εάν θέλετε να περιληφθούν οι προμηθευτές όλων των ομίλων, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 
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 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους των παραστατικών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Επιλέξτε Ναι, εάν στην εκτύπωση θέλετε ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

 Αναλυτική εκτύπωση 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε αναλυτική εκτύπωση. Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όχι  
o Επίπεδο Χρώματος / Μεγέθους 

 Κωδικός χρώματος  
Καθορίζετε τους κωδικούς χρώματος των ειδών, που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας 
τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
κωδικοί χρώματος αφήνετε τα πεδία κενά. 

Ομάδες είδους 

 Ομάδα είδους 1 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τις ομάδες ειδών, που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν 
όλες οι ομάδες ειδών αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ομάδα είδους 2 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τις ομάδες ειδών 2, που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν 
όλες οι ομάδες ειδών 2 αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ομάδα είδους 3 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τις ομάδες ειδών 3, που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν 
όλες οι ομάδες ειδών 3 αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ημερομηνία παράδοσης είδους – χρονικό διάστημα 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου προγραμματίσθηκαν οι παραδόσεις των 
παραστατικών ειδών που θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Εμφάνιση ειδών με μηδενικές ανεκτέλεστες ποσότητες 
Πεδίο Ναι/Όχι για την εμφάνιση ειδών με μηδενικές ανεκτέλεστες ποσότητες που θα συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση. 
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Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση - βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Ανά είδος (συγκεντρωτική) 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε τις στατιστικές εκτυπώσεις των ειδών συγκεντρωτικά για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 

Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών πωλήσεων που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση.  

 Ημερομηνία παραστατικών – χρονικό διάστημα 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα στη διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Κωδικός προμηθευτή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
προμηθευτές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία προμηθευτή 
Καθορίζετε την επωνυμία του προμηθευτή που θέλετε να περιληφθεί στην εκτύπωση, επιλέγοντας την 
πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. 

 Υποκατάστημα προμηθευτή 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα υποκαταστήματα των προμηθευτών που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση.  

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός είδους συσχέτισης 
Καθορίζετε τους κωδικούς είδους συσχέτισης που θέλετε να περιληφθεί στην εκτύπωση, επιλέγοντας το 
πρώτο και το τελευταίο είδος συσχέτισης ή εισάγοντας κάποια μάσκα. 

 Κωδικός ομίλου  
Εάν θέλετε στην εκτύπωση να περιληφθούν οι προμηθευτές συγκεκριμένου ομίλου, καθορίζετε, εδώ, τους 
κωδικούς των ομίλων που θέλετε. Εάν θέλετε να περιληφθούν οι προμηθευτές όλων των ομίλων, αφήνετε  
τα πεδία κενά. 
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 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους των παραστατικών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Νόμισμα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο ξένο νόμισμα. 

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Μερικώς – εάν θέλετε μερικώς τα παραστατικά  να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Πλήρως ανεκτέλεστα – εάν θέλετε πλήρως ανεκτέλεστα τα παραστατικά να περιληφθούν στην 

εκτύπωση. 

 Αναλυτική εκτύπωση 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε αναλυτική εκτύπωση. Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όχι 
o Επίπεδο ειδών 
o Επίπεδο προγραμματισμού 
o Επίπεδο Χρώματος / Μεγέθους 
o Ομαδοποίηση ανά κωδικό είδους / χρώμα 

 Κωδικός Χρώματος 
Καθορίζετε τους κωδικούς χρωμάτων που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα χρώματα, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 2 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών2, που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 3 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών 3, που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Παραγγελίες ανά είδος (συγκεντρωτική) 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε τις στατιστικές παραγγελιών των ειδών συγκεντρωτικά για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, 

την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τις σειρές των 
παραστατικών πωλήσεων που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα 
στη διάρκεια του οποίου 
καταχωρήθηκαν τα παραστατικά 
που θα συμπεριληφθούν στην 

εκτύπωση. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
ειδών που θέλετε να περιληφθούν 
στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή 
εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός προμηθευτή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
προμηθευτές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία προμηθευτή 
Καθορίζετε την επωνυμία του προμηθευτή που θέλετε να περιληφθεί στην εκτύπωση, επιλέγοντας την 
πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. 

 Υποκατάστημα προμηθευτή 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα υποκαταστήματα των προμηθευτών που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση.  

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 
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 Κωδικός είδους συσχέτισης 
Καθορίζετε τους κωδικούς είδους συσχέτισης που θέλετε να περιληφθεί στην εκτύπωση, επιλέγοντας το 
πρώτο και το τελευταίο είδος 
συσχέτισης ή εισάγοντας κάποια 
μάσκα. 

 Κωδικός ομίλου  
Εάν θέλετε στην εκτύπωση να 
περιληφθούν οι προμηθευτές 
συγκεκριμένου ομίλου, 
καθορίζετε, εδώ, τους κωδικούς 
των ομίλων που θέλετε. Εάν 
θέλετε να περιληφθούν οι 
προμηθευτές όλων των ομίλων, 
αφήνετε  τα πεδία κενά. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους των παραστατικών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Μερικώς – εάν θέλετε μερικώς τα παραστατικά  να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Πλήρως ανεκτέλεστα – εάν θέλετε πλήρως ανεκτέλεστα τα παραστατικά να περιληφθούν στην 

εκτύπωση. 

 Αναλυτική εκτύπωση 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε αναλυτική εκτύπωση. Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όχι 
o Επίπεδο ειδών 
o Επίπεδο προγραμματισμού 

o Επίπεδο Χρώματος / Μεγέθους 
o Ομαδοποίηση ανά κωδικό είδους / χρώμα 

 Κωδικός Χρώματος 
Καθορίζετε τους κωδικούς χρωμάτων που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα χρώματα, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 2 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών2 που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  
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 Ομάδα είδους 3 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών 3 που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παράδοσης είδους χρονικό διάστημα 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου προγραμματίσθηκαν οι παραδόσεις των 
παραστατικών ειδών που θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Εμφάνιση αρχικών ποσοτήτων 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε την εμφάνιση των αρχικών ποσοτήτων, που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Ανά είδος (ισοζύγιο - μία μπάντα) 

Πεδία 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών πωλήσεων που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση.  

 Κωδικός είδους  

Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Κωδικός παραστατικών 
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός προμηθευτή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
προμηθευτές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία προμηθευτή 
Καθορίζετε την επωνυμία του προμηθευτή που θέλετε να περιληφθεί στην εκτύπωση, επιλέγοντας την 
πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. 

 Κωδικός ομίλου  
Εάν θέλετε στην εκτύπωση να περιληφθούν οι προμηθευτές συγκεκριμένου ομίλου, καθορίζετε, εδώ, τους 
κωδικούς των ομίλων που θέλετε. Εάν θέλετε να περιληφθούν οι προμηθευτές όλων των ομίλων, αφήνετε  
τα πεδία κενά. 

 Χρήση 
Επιλέγετε την οικονομική χρήση για την οποία θα δείτε τα αποτελέσματα  στην εκτύπωση.  

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Μερικώς – εάν θέλετε μερικώς τα παραστατικά  να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Πλήρως ανεκτέλεστα – εάν θέλετε πλήρως ανεκτέλεστα τα παραστατικά να περιληφθούν στην 

εκτύπωση. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους των παραστατικών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  
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 Νόμισμα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο νόμισμα. 

 Ομαδοποίηση ανά γεωγραφική κατηγορία προμηθευτή. 
Πεδίο Ναι/Όχι στο οποίο καθορίζετε την ομαδοποίηση ανά γεωγραφική κατηγορία προμηθευτή. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Ανά είδος (ισοζύγιο) 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε τις στατιστικές κατά είδος (Ισοζύγιο) για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός προμηθευτή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
προμηθευτές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία προμηθευτή 
Καθορίζετε την επωνυμία του προμηθευτή που θέλετε να περιληφθεί στην εκτύπωση, επιλέγοντας την 
πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. 

 Κωδικός ομίλου  
Εάν θέλετε στην εκτύπωση να περιληφθούν οι προμηθευτές συγκεκριμένου ομίλου, καθορίζετε, εδώ, τους 
κωδικούς των ομίλων που θέλετε. Εάν θέλετε να περιληφθούν οι προμηθευτές όλων των ομίλων, αφήνετε  
τα πεδία κενά. 

 Λογιστικός χαρακτηρισμός 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς των ειδών που θα 

περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Χρήση 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τη χρήση για την οποία θέλετε να εκτυπώσετε τη στατιστική κατά είδος 
(Ισοζύγιο). 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών πωλήσεων που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση.  

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 

o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
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o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

o Μερικώς – εάν θέλετε μερικώς τα παραστατικά  να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

o Πλήρως ανεκτέλεστα – εάν θέλετε πλήρως ανεκτέλεστα τα παραστατικά να περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους των παραστατικών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Αλλαγή σελίδας ανά κωδικό είδους  

Επιλέξτε Ναι εάν θέλετε οι κινήσεις ανά κωδικό είδους να εμφανίζονται σε διαφορετική σελίδα.  

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Ενδοκοινοτικές 

Intrastat 

Πεδία 

 Φόρμα εκτύπωσης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη φόρμα εκτύπωσης που έχετε σχεδιάσει στην εργασία 
[Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Σχεδιασμός συναλλαγών – Φόρμες παραστατικών – Λοιπές Φόρμες --
Intrastat αγορών]. 

 Περίοδος 

Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη χρονική περίοδο των καταστάσεων Intrastat που 
θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Εκτύπωση πιστωτικών (Περίοδος αναφοράς) 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν θα εκτυπώνονται τα πιστωτικά. 
Στη συνέχεια, για να εκτυπωθεί η κατάσταση Intrastat, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα: 

o [Αποδοχή] κάνοντας κλικ στο πλήκτρο αυτό, το σύστημα σας εμφανίζει μια φόρμα στην οποία 
καθορίζετε εάν θέλετε η κατάσταση να εμφανιστεί στην οθόνη, τον τύπο εκτυπωτή Draft / γραφικών 
εκτυπώσεων, τον αριθμό της πρώτης σελίδας καθώς και τις σελίδες που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

o [Εκτύπωση] κάντε κλικ, για να ξεκινήσει η εκτύπωση της κατάστασης. 

o [Ακύρωση] κάντε κλικ, για να ακυρώσετε κάποια εκτύπωση. 

VIES 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την κατάσταση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών 
αποκτήσεων.  

Πεδία 

 Φόρμα εκτύπωσης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη φόρμα εκτύπωσης που έχετε σχεδιάσει στην εργασία 
[Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Σχεδιασμός συναλλαγών – Φόρμες παραστατικών – Λοιπές Φόρμες-
Vies αγορών]. 

 Περίοδος (Από / Σε) 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη χρονική περίοδο των καταστάσεων VIES, που θέλετε 
να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
Στη συνέχεια, για να εκτυπωθεί η κατάσταση Vies, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα: 

o [Αποδοχή] κάνοντας κλικ στο πλήκτρο αυτό, το σύστημα σας εμφανίζει μια φόρμα στην οποία καθορίζετε 
εάν θέλετε η κατάσταση να εμφανιστεί στην οθόνη, τον τύπο εκτυπωτή Draft / γραφικών εκτυπώσεων, τον 
αριθμό της πρώτης σελίδας, καθώς και τις σελίδες που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση.  

o [Εκτύπωση] για να ξεκινήσει η εκτύπωση της κατάστασης. 

o [Ακύρωση] για να ακυρώσετε κάποια εκτύπωση. 
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Basic reports 

Basic reports αγορών 
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε την αντίστοιχη εκτύπωση ανά ενότητα στην εφαρμογή 
του Atlantis Entry ERP, την οποία δημιουργήσατε μέσω της εργασίας: “Reporting tools - Design - Basic reports”. 
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Advanced reports 

Advanced reports αγορών 
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε την αντίστοιχη σχεδιαζόμενη εκτύπωση ανά ενότητα 
στην εφαρμογή του Atlantis Entry ERP, την οποία δημιουργήσατε μέσω της εργασίας: “Reporting tools - Design - 
Advanced reports’’. 
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Query reports 

Query reports αγορών 
Η εργασία αυτή αποτελεί ένα εργαλείο αναφορών ενσωματωμένο στην εφαρμογή Atlantis Entry ERP, το οποίο έχει 
σκοπό την παραγωγή ελεύθερων αναφορών, τόσο από τον Customizer όσο και από power users. Ο σχεδιαστής του 
εργαλείου αυτού θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις. 

 Να έχει γνώση της δομής και των objects της βάσης (πχ tables, views) 

 Nα έχει γνώσεις SQL 

To εργαλείο αυτό ενδείκνυται για την παραγωγή 
γρήγορων και σχετικά απλών εκτυπώσεων, στις 
οποίες ο χρήστης ορίζει το query της εκτύπωσης. 
Για πιο σύνθετες απαιτήσεις, ο αναγνώστης θα 
πρέπει να απευθυνθεί στις σχεδιαζόμενες 
εκτυπώσεις, καθώς οι δυνατότητες των 
ελεύθερων είναι περιορισμένες σε κάποιο βαθμό. 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες ελεύθερων 
εκτυπώσεων: 

 Ενός επιπέδου 

 Δύο επιπέδων 

Στις εκτυπώσεις ενός επιπέδου ο χρήστης απλά 

συμπληρώνει μία ερώτηση (query).  

Στις εκτυπώσεις δύο επιπέδων ο χρήστης πρέπει 
να συμπληρώσει δύο ερωτήσεις. Η πρώτη 
ερώτηση αφορά την βασική οντότητα (master), ενώ η δεύτερη ερώτηση αφορά τις λεπτομέρειες (detail) για κάθε 
γραμμή αποτελέσματος της βασικής ερώτησης. 

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει τις στήλες της εκτύπωσης (layout), καθώς και να 
καταχωρήσει το αποτέλεσμα αυτής της διαμόρφωσης. 

Εάν ο χρήστης επιλέξει μία αποθηκευμένη εκτύπωση, εμφανίζεται μία επιπλέον δυνατότητα με τίτλο 
Ταξινόμηση/Ομαδοποίηση, μέσα στο οποίο υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα πεδία που είναι αποτέλεσμα της βασικής 
ερώτησης τόσο για ταξινόμηση όσο και για ομαδοποίηση.  

Ταξινόμηση 

Για να ενεργοποιηθεί η ταξινόμηση πρέπει ο χρήστης να τοποθετήσει στην βασική ερώτηση τον ειδικό χαρακτήρα 
$O στην θέση που θα ήθελε να εισαχθεί αυτόματα η εντολή ORDER BY. Στην περίπτωση που υπάρχει ήδη η 
εντολή ORDER BY και θέλει απλά να επεκτείνει την ταξινόμηση με τα υπόλοιπα διαθέσιμα πεδία, τότε μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τον ειδικό χαρακτήρα $o. Εάν κατά την εκτέλεση του report ο χρήστης δεν επιλέξει ταξινόμηση και 
θέλει η βασική ερώτηση να έχει default ταξινόμηση τότε αρκεί μετά τον ειδικό χαρακτήρα της ταξινόμησης να 
εισάγει τις στήλες ταξινόμησης μέσα σε brackets. 
 
 
Παραδείγματα  
a) SELECT * 
 FROM CUSTOMER $O 
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b) SELECT * 
 FROM CUSTOMER  

ORDER BY CODE $o 
c) SELECT * 

 FROM CUSTOMER  
$O[CODEID,CODE] 

Ομαδοποίηση - Totals 

Εάν ο χρήστης επιλέξει ένα από τα διαθέσιμα πεδία για ομαδοποίηση, αναγκάζει το σύστημα να ομαδοποιήσει την 
πληροφορία που επιστρέφει η βασική ερώτηση (δεν διαμορφώνει την εντολή GROUP BY). Το σύστημα, μόλις 
αλλάξει τιμή η έκφραση ομαδοποίησης, τυπώνει μία επιπλέον γραμμή, στην οποία εμφανίζονται τα επιμέρους 

σύνολα για όλες τις αριθμητικές στήλες (default κατάσταση) ή για όλες τις στήλες που έχει επιλεχθεί να 
εμφανίζονται σύνολα (μέσω της διαμόρφωσης των στηλών της εκτύπωση). 

Επιλογές ομαδοποίησης 

Αλλαγή σελίδας ανά ομάδα. Εάν ο χρήστης επιλέξει τη δυνατότητα αυτή, τότε το σύστημα μετά την εκτύπωση 
γραμμής ομαδοποίησης, αλλάζει σελίδα. 

Συνοπτική εμφάνιση. Εάν ο χρήστης επιλέξει τη δυνατότητα συνοπτικής εμφάνισης, τότε εμφανίζονται μόνο οι 
γραμμές ομαδοποίησης. 

Επιλογές εκτυπώσεων δύο επιπέδων 

Γραμμές βασικού επιπέδου που δεν έχουν λεπτομέρεια. Εάν ο χρήστης επιλέξει τη δυνατότητα αυτή, τότε το 
σύστημα εμφανίσει όλες τις γραμμές (αποτέλεσμα) της βασικής ερώτησης, ακόμη και εάν κάποια γραμμή δεν έχει 
λεπτομέρεια. 

Αλλαγή σελίδας ανά γραμμή βασικού επιπέδου. Εάν ο χρήστης επιλέξει τη δυνατότητα αυτή, τότε μετά την 
εκτύπωση της λεπτομέρειας μιας γραμμής του βασικού επιπέδου, αλλάζει σελίδα. Το ίδιο συμβαίνει ακόμη και εάν η 
γραμμή του βασικού επιπέδου δεν έχει λεπτομέρεια. 

Παράμετροι 

Οι παράμετροι που μπορεί να εισάγει ο χρήστης διαμορφώνουν μία φόρμα μέσα στην οποία μπορεί να εισάγει τα 
δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της ερώτησης. Το σύστημα χρησιμοποιεί τα ονόματα των 
παραμέτρων για να διαμορφώσει τα πεδία ελέγχου των δεδομένων (control components), καθώς και τα λεκτικά 
τους. Οι δυνατότητες επεξηγούνται στον παρακάτω πίνακα: 

 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
:S#λεκτικό edit box 
:D#λεκτικό control ημερομηνίας 
:N#λεκτικό control για αριθμούς 
:SEL#όνομαselector#λεκτικό Selector 
:Μ#όνομαπίνακαLISTFIELDS#λεκτικό lookup combo box 
:PERIODS lookup combo box με τις περιόδους της login χρήσης 
[L#όνομα πίνακαLISTFIELDS#λεκτικό] multi select lookup combo box 
:@COMPANYID Δεν συνδέεται με πεδίο ελέγχου και παίρνει σαν την τιμή της 

login εταιρείας 

:@BRANCHID Δεν συνδέεται με πεδίο ελέγχου και παίρνει σαν την τιμή του 
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login υποκαταστήματος 

Το τμήμα LISTFIELDS έχει σύνταξη <όνομα πεδίου;όνομα πεδίου...> και ορίζει ποια πεδία του πίνακα 
προσδιορίζουν τις στήλες των αντίστοιχων πεδίων ελέγχου. Το πεδίο ελέγχου επιστρέφει την τιμή του πρώτου 
πεδίου.  

O χρήστης πρέπει να ορίσει δύο τουλάχιστον πεδία. Εάν στον τμήμα αυτό ο χρήστης δεν ορίσει τίποτα (δηλαδή το 
τμήμα LISTFIELDS έχει τιμή κενό ή <>) τότε το σύστημα ψάχνει για τα πεδία CODEID και DESCR στον αντίστοιχο 
πίνακα και αυτά χρησιμοποιεί. 

Σύνδεση (join) ερώτησης λεπτομέρειας με την βασική ερώτηση 

Όταν εισάγετε ερώτηση λεπτομέρειας, ο χρήστης πρέπει να ορίσει τις παραμέτρους σύνδεσής της με την βασική 

ερώτηση. Μία παράμετρος αυτής της κατηγορίας έχει την μορφή :@identifier, όπου σαν αναγνωριστικό 
(identifier) μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε πεδίο (αποτέλεσμα) της βασικής ερώτησης. 

 

Παράδειγμα 

Βασική ερώτηση 

SELECT ID,CODE,NAME 

FROM CUSTOMER  

Ερώτηση λεπτομέρειας 

 SELECT * 

FROM CUSTOMERTRANS  

WHERE PERID=:@ID 

Περιορισμοί - Παρατηρήσεις 

Δεν επιτρέπονται κενά στο όνομα των παραμέτρων 

Οι selectors που μπορούν να χρησιμοποιηθούν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 SELECTOR NAME  TABLE NAME  RESULT FIELD 
Account ACCOUNT CODE 
AnalDist ANALDIST CODE 

Customer CUSTOMER CODE 
Supplier SUPPLIER CODE 
PGroup PGROUP CODE 
Bank BANK CODEID 
BankBranch BANKBRANCH CODEID 
CustomerJob CUSTOMERJOB CODE 
Material MATERIAL CODE 
CustTrnType CUSTTRNTYPE CODEID 
SupTrnType SUPTRNTYPE CODEID 
BankTrnType BNKTRNTYPE CODEID 
Application APPLICATION CODEID 
COMBRANCH BRANCH CODEID 
BankAccount BANKACCOUNT CODE 
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Bill BILL CODE 
CustOpenTrade FULLCUSTTRADE TRADECODE 
SupOpenTrade FULLSUPPTRADE TRADECODE 
StoreBalanceSheet FULLITEMSTOREDATA STOID 
SalesMan SALESMAN CODE 
Asset ASSET CODE 
StoreCustTrade FULLSTORECUSTTRADE FTRDATE 
AssetDepr FULLASSETDEPR CODE 
CostFolder COSTFOLDER CODE 
StoreInvoice FULLITEMTRADE TRADECODE 
AssetCustTrade FULLASTCUSTTRADE TRADECODE 

AssetSupTrade FULLASTSUPTRADE TRADECODE 
Partition FULLPARTITION CODE 
Jobber FULLSTORECUSTTRADE TRADECODE 
StorageBin STORAGEBIN CODE 
StoreSupTrade FULLSTORESUPTRADE FTRDATE 
FundsCustTrade FULLFUNDSCUSTTRADE FTRDATE 
FundsSupTrade FULLFUNDSSUPTRADE FTRDATE 
ComCustTrade FULLCOMCUSTTRADE FTRDATE 
ComSupTrade FULLCOMSUPTRADE FTRDATE 
BankTrade FULLBANKTRADE FTRDATE 
Cost COST CODEID 
CustomerTrans CUSTOMERTRANS TRNDATE 
CustomerTransB CUSTOMERTRANS TRNDATE 
SupplierTrans SUPPLIERTRANS TRNDATE 
SupplierTransB SUPPLIERTRANS TRNDATE 
BankCustTrade FULLBANKCUSTTRADE FTRDATE 
BankSupTrade FULLBANKSUPTRADE FTRDATE 
CustCustTrade FULLCUSTCUSTTRADE FTRDATE 
MalFunction MALFUNCTION CODE 
Service SERVICE CODE 
FullServiceItem FULLSERVICEITEM CODE 
ProdSpecs FULLSPEC CODE 
ServiceCustTrade FULLSERVICECUSTTRADE FTRDATE 

ServiceSupTrade FULLSERVICESUPTRADE FTRDATE 
MLCSerialNum MALFUNCTIONCARD SERIALNUM 
ComAnalDist ANALDIST CODE 
CustAddress CUSTADDRESS CODE 
SupAddress SUPPADDRESS CODE 
Bunits BUNITS CODEID 
FullProdTrade FULLPRODTRADE TRADECODE 
FullSupFinTrade FULLSUPFINTRADE FTRDATE 
PartitionSto FULLPARSTOQTY CODE 
Budget BUDGET CODE 
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 Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο μέγιστος αριθμός από control πεδία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σε μια εκτύπωση: 

 

 ΤΥΠΟΣ CONTROL  ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
Edit 4 
Date 4 
numeric 4 
selectors με αποτέλεσμα τύπου string 4 
selectors με αποτέλεσμα τύπου date 2 
selectors με αποτέλεσμα τύπου integer 2 
Lookup combo boxes για πίνακες 2 
Lookup combo boxes για τις περιόδους χρήσης 1 
multi lookup combo boxes για πίνακες 2 

 Για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός των παραμέτρων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υποερωτήσεις (sub-
queries) στην βασική ερώτηση. 

 Εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί GROUP ή 
ORDER πρέπει οπωσδήποτε να 
χρησιμοποιεί και WHERE (π.χ. WHERE 
1=1) 

 Εάν ο χρήστης δηλώσει δύο 
παραμέτρους με το ίδιο όνομα, το 
σύστημα θα προβάλει δύο controls και 
όχι ένα. 

 Ο χρήστης μπορεί να ορίσει αυθαίρετα 
παραμέτρους τόσο στην βασική 
ερώτηση, όσο και στην ερώτηση της 
λεπτομέρειας. 

 Το multi lookup combo box, κατά την 
εκτέλεση της εκτύπωσης, πρέπει 
οπωσδήποτε να έχει τιμή (να έχει 
επιλεχθεί κάτι στο control). Γενικά, καλό 
είναι τα controls του διαλόγου, κατά την εκτέλεση, να παίρνουν τιμή και να μην μένουν «κενά». 

 Στο τμήμα LISTFIELDS πρέπει ο χρήστης να ορίσει δύο τουλάχιστον πεδία. Εάν στον τμήμα αυτό ο 
χρήστης δεν ορίσει τίποτα (δηλαδή το τμήμα LISTFIELDS έχει τιμή κενό ή <>) τότε το σύστημα ψάχνει 
για τα πεδία CODEID και DESCR στον αντίστοιχο πίνακα και αυτά χρησιμοποιεί. 

Εάν ο χρήστης επιλέξει εμφάνιση της εκτύπωσης, τότε το σύστημα τυπώνει αυτόματα και τα επιλεγμένα φίλτρα, 
χρησιμοποιώντας τα λεκτικά που έχει προσδιορίσει ο ίδιος στα ονόματα των παραμέτρων. 
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Labels 

Labels αγορών 
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε τις δημιουργημένες ανά ενότητα της εφαρμογής Atlantis 
Entry ERP ετικέτες. 

Πεδία  

 Είδος ετικέτας 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε το είδος 
ετικέτας, που επιθυμείτε να εκτυπώσετε. 

Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 

o Γραφικών 

o Κειμένου 

 Ετικέτα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγετε την 
επιθυμητή ετικέτα. Οι επιλογές του πεδίου 
διαμορφώνονται, ανάλογα με τις επιλογές, που 
κάνατε στο πεδίο “Είδος ετικέτας”. 

 Εκτυπωτής 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον εκτυπωτή από τον οποίο, θα εκτυπώσετε τις ετικέτες. Το 
σύστημα προτείνει τον εκτυπωτή, που ορίσατε στις Γενικές παραμέτρους του συστήματος στην επιλογή 
“Παράμετροι σταθμού εργασίας”.  

 Αρχή εκτύπωσης ανά θέση 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη θέση που θα εκτυπωθούν οι ετικέτες.   

 Προεπισκόπηση εκτύπωσης 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε, εάν επιθυμείτε, να κάνετε προεπισκόπηση εκτύπωσης. Το πεδίο αυτό 
ενεργοποιείται όταν στο πεδίο “Είδος ετικέτας” έχετε επιλέξει “Γραφικών”. 

Εργασίες 
 [Δοκιμαστική σελίδα] έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε δοκιμαστική σελίδα.  

 [Επόμενο] το σύστημα σας οδηγεί σε μια σελίδα στην οποίο βλέπετε τις δημιουργημένες εγγραφές. 

 [Αναζήτηση] έχετε τη δυνατότητα να αναζητείτε εγγραφές με τη χρήση φίλτρων. 

 [Εκτέλεση] για να εκτυπωθούν οι ετικέτες. 

Στη δεύτερη σελίδα της ενότητας “Εκτυπώσεις ετικετών” κάνοντας δεξί κλικ στη σελίδα εμφανίζεται το παρακάτω 
μενού επιλογών 

 [Επιλογή εγγραφών] για να επιλέξετε την επιθυμητή εγγραφή. 

 [Επιλογή όλων] για να επιλέξετε όλες τις εγγραφές που δημιουργήθηκαν. 

[Καθαρισμός επιλογής] για να από-επιλέξετε εγγραφές.  
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[Αντίτυπα] έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε προσωρινά τα αντίτυπα ετικέτας που θα εκτυπωθούν. 

 [Αναζήτηση / Ταξινόμηση Εγγραφών] για να αναζητήσετε εγγραφές με τη χρήση φίλτρων. 

 



 

 



 

 

Atlantis Entry ERP 

Πωλήσεις  



 

 



ATLANTIS Entry ERP  239 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

Παραστατικά πωλήσεων 
Με την επιλογή αυτή διαχειρίζεστε τα παραστατικά πωλήσεων της εταιρείας. Πριν προχωρήσετε στην καταχώρηση 
παραστατικού πωλήσεων, θα πρέπει απαραίτητα να έχετε δημιουργήσει τις σειρές παραστατικών που θα 

χρησιμοποιούνται μέσω της εργασίας: “Πωλήσεις – Παράμετροι – Σχεδιασμός συναλλαγών – Παραμετροποίηση - 
Σειρές ”.  

Εργασίες 
 [Στοιχεία] για την προβολή στην οθόνη των σταθερών στοιχείων καταχωρημένου παραστατικού πωλήσεων. 

Το οποίο επιλέξατε από τη σχετική λίστα επιλογής εγγραφών.  
 [Εισαγωγή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέου παραστατικού πωλήσεων. Το σύστημα σας εμφανίζει μία 

κενή φόρμα για την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή, πρέπει να 
καταχωρήσετε το νέο παραστατικό πατώντας το πλήκτρο [Καταχώρηση].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή 
καταχωρημένου παραστατικού 
πωλήσεων. Στην ερώτηση του 

συστήματος “Να γίνει η διαγραφή της 
εγγραφής” μπορείτε να απαντήσετε με: 
o [Ναι] για τη διαγραφή του 

επιλεγμένου παραστατικού.  
o [Όχι] για την ακύρωση της 

διαγραφής. 
 [Εργασίες, Βοήθεια, Συσχετιζόμενα 

έγγραφα, Βοηθητικοί πίνακες, Trace, 
Βοηθητικές εργασίες / Εξόφληση / 
Προπληρωμή, Πρόσθετες πληροφορίες / 
Σχετικά παραστατικά / Άρθρο 
λογιστικής]. 

 [Εκτύπωση] 
 [Ανανέωση] για την ανανέωση των 

δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη 
σας. 

 [Φίλτρα] Για να επιλέξετε κάποιο από τα 
καταχωρημένα παραστατικά, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα πεδία στην αναζήτησή του. 

Η περιγραφή των πεδίων που ακολουθεί αναφέρεται στην προκαθορισμένη, από την Unisoft, μορφή παραστατικού. 
Το Unisoft Atlantis Entry ERP σας επιτρέπει να μεταβάλετε τη μορφή τόσο του κύριου μέρους του παραστατικού όσο 

και των λεπτομερειών του.  
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Πεδία  

Σελίδα 1: Στοιχεία 

Ταυτότητα συναλλαγής 

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη σειρά αρίθμησης του παραστατικού της συναλλαγής, επιλέγοντας κάποια από 
τις σειρές παραστατικών πωλήσεων. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της 
συναλλαγής. 

 Περιγραφή 
Στο πεδίο εμφανίζεται αυτόματα η περιγραφή της σειράς που έχει επιλεχθεί, χωρίς δυνατότητα μεταβολής 
της.  

 Αριθμός 
Εισάγετε τον αριθμό του παραστατικού. Εάν η επιλεγμένη σειρά ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση, το πεδίο 
συμπληρώνεται αυτόματα κατά την καταχώρηση της συναλλαγής. 

 Ημερομηνία 
Εισάγετε την ημερομηνία καταχώρησης του παραστατικού. Το σύστημα προτείνει την τρέχουσα ημερομηνία, 
την οποία μπορείτε να μεταβάλετε.  

 Υποκατάστημα 

Ορίζετε το υποκατάστημα όπου καταχωρείται το παραστατικό. Σε κάθε νέα εγγραφή προτείνεται το 
υποκατάστημα του χρήστη. Το πεδίο είναι απαραίτητο και μπορεί να μεταβληθεί, μόνο εάν ο χρήστης έχει 
δικαιώματα πρόσβασης στα υπόλοιπα υποκαταστήματα. 

 Παραστατικό 
Εισάγετε τον κωδικό του παραστατικού. Εάν η επιλεγμένη σειρά έχει ορισθεί να παράγει κωδικό 
παραστατικού, το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την καταχώρηση της συναλλαγής. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Καθορίζετε τον αποθηκευτικό χώρο στον οποίο γίνεται η εισαγωγή των ειδών. 

 Πελάτης 
Πεδίο επιλογής όπου επιλέγετε τον αντίστοιχο πελάτη με τον οποίο πραγματοποιείται η συναλλαγή. Το πεδίο 

είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της συναλλαγής. 

 Υποκατάστημα πελάτη 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το υποκατάστημα του πελάτη. 

 Πωλητής 
Πεδίο επιλογής όπου επιλέγετε τον αντίστοιχο πωλητή με τον οποίο πραγματοποιείται η συναλλαγή. Το πεδίο 
δεν είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της συναλλαγής. 

 Καθεστώς ΦΠΑ 
Ορίζετε το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο ανήκει η συναλλαγή. 

 Τρόπος πληρωμής 
Καθορίζετε τον τρόπο πληρωμής της συναλλαγής, επιλέγοντάς τον από τον αντίστοιχο πίνακα. Βάσει του 
επιλεγμένου τρόπου πληρωμής, διαμορφώνονται αυτόματα οι όροι διακανονισμού της συναλλαγής. 
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 Τρόπος εξόφλησης 
Πεδίο επιλογής του τρόπου εξόφλησης, ο οποίος θα εμφανίζεται κατά την τιμολόγηση. 

 Νόμισμα 
Ορίζετε το νόμισμα που χρησιμοποιείται στη συναλλαγή. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της 
συναλλαγής. 

 Ισοτιμία  
Εισάγετε την ισοτιμία του νομίσματος συναλλαγής με το κύριο νόμισμα της εταιρείας. Συνιστάται να 
ενημερώνετε καθημερινά τον πίνακα των ισοτιμιών των νομισμάτων, ώστε να ενημερώνεται αυτόματα το 
πεδίο από το σύστημα.  

Λεπτομέρειες παραστατικού 
Οι στήλες που θα εμφανίζονται στο σημείο αυτό, είναι πλήρως οριζόμενες μέσω της επιλογής Καθορισμός στηλών 
τιμολόγησης. 

Σύνολα παραστατικού 
Στο σημείο αυτό εμφανίζονται τα σύνολα καθαρής αξίας, αξίας ΦΠΑ και άλλων εξόδων του παραστατικού. Αυτά 
υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα και εκφράζονται στο νόμισμα της συναλλαγής, στο κύριο νόμισμα της 
εταιρείας και στο νόμισμα του πελάτη.  

Σελίδα 2: Διακίνηση 

 Ημερομηνία παράδοσης 

Εισάγετε την ημερομηνία παράδοσης των ειδών. 

 Ώρα παράδοσης 
 Εισάγετε την ώρα παράδοσης των ειδών. 

 Διεύθυνση παράδοσης 
Εισάγετε τη διεύθυνση παράδοσης των ειδών. 

 Σκοπός διακίνησης 
Ορίζετε το σκοπό διακίνησης των ειδών, επιλέγοντας τον από τον αντίστοιχο πίνακα. 

 Τρόπος αποστολής 
Επιλέγετε τον τρόπο αποστολής των ειδών. 

 Μεταφορικό μέσο 
Καθορίζετε το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των ειδών. 

 Μεταφορέας 
Ορίζετε το μεταφορέα των ειδών. 

 Δρομολόγιο 
Καθορίζετε το δρομολόγιο που θα ακολουθηθεί. 

 Χώρα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την χώρα του πελάτη. 

 Σε αποθ. Χώρο 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο αποθηκευτικό χώρο που βρίσκονται τα είδη. 
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 Σε θέση εναποθήκευσης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη θέση εναποθήκευσης, σε περίπτωση εσωτερικής 
διακίνησης εμπορευμάτων. 

 Προτεραιότητα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη προτεραιότητα του πελάτη όπως την έχετε σχεδιάσει 
στην εργασία: “Χρηματοοικονομικά – Παράμετροι - Πίνακες – Ειδικοί – Προτεραιότητες πελατών”.  

Λεπτομέρειες παραστατικού 
Οι στήλες που θα εμφανίζονται στο σημείο αυτό, είναι πλήρως οριζόμενες μέσω της επιλογής “Καθορισμός στηλών 
τιμολόγησης”. 

Σύνολα παραστατικού 
Στο σημείο αυτό εμφανίζονται τα σύνολα καθαρής αξίας, αξίας ΦΠΑ και άλλων εξόδων του παραστατικού. Αυτά 
υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα και εκφράζονται στο νόμισμα της συναλλαγής, στο κύριο νόμισμα της 
εταιρείας και στο νόμισμα του πελάτη.  

Σελίδα 3: Αποδέκτες  

 Παραγγελία από  
Πληροφοριακό πεδίο στο οποίο επιλέγετε τον πελάτη από τον οποίο έγινε η παραγγελία. 

 Υποκατάστημα  
Επιλέγετε το υποκατάστημα του πελάτη από τον οποίο έγινε η παραγγελία. 

 Παράδοση σε  
Πληροφοριακό πεδίο στο οποίο επιλέγετε τον πελάτη που θα παραδoθεί η παραγγελία. 

 Υποκατάστημα   
Επιλέγετε το υποκατάστημα του πελάτη στον οποίο θα παραδoθεί η παραγγελία. 

 Τιμολόγηση σε  
Πληροφοριακό πεδίο στο οποίο επιλέγετε τον πελάτη που θα τιμολογηθεί για την παραγγελία. 

 Υποκατατάστημα   
Επιλέγετε το υποκατάστημα του πελάτη που θα τιμολογηθεί γαι την παραγγελία. 

Λεπτομέρειες παραστατικού 
Οι στήλες που θα εμφανίζονται στο σημείο αυτό, είναι πλήρως οριζόμενες μέσω της επιλογής Καθορισμός στηλών 
τιμολόγησης. 

Σύνολα παραστατικού 
Στο σημείο αυτό εμφανίζονται τα σύνολα καθαρής αξίας, αξίας ΦΠΑ και άλλων εξόδων του παραστατικού. Αυτά 
υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα και εκφράζονται στο νόμισμα της συναλλαγής, στο κύριο νόμισμα της 
εταιρείας και στο νόμισμα του πελάτη.  

Σελίδα 4: Λοιπά 

 Λογ. λογιστικής 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο λογαριασμό που θα ενημερώνει τη γενική λογιστική. 
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 Φάκελος κοστολόγισης   
Επιλέγετε τον φάκελο κοστολόγησης στον οποίο εντάσσεται το παραστατικό. Το πεδίο χρησιμοποιείται στην 
κοστολόγηση εξαγωγών. 

 Κέντρο κόστους   
Πεδίο επιλόγης από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο κέντρο κόστους. 

 Συναλλαγματική διαφορά 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει κατά τις ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές σας. 

 Αιτιολογία 

Εισάγετε την αιτιολογία του παραστατικού πώλησης. 

 Παρατηρήσεις 
Εισάγετε ελεύθερα παρατηρήσεις και σχόλια που αφορούν το παραστατικό. 

Λεπτομέρειες παραστατικού 
Οι στήλες που θα εμφανίζονται στο σημείο αυτό, είναι πλήρως οριζόμενες μέσω της επιλογής Καθορισμός στηλών 
τιμολόγησης. 

Σύνολα παραστατικού 
Στο σημείο αυτό εμφανίζονται τα σύνολα καθαρής αξίας, αξίας ΦΠΑ και άλλων εξόδων του παραστατικού. Αυτά 
υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα και εκφράζονται στο νόμισμα της συναλλαγής, στο κύριο νόμισμα της 
εταιρείας και στο νόμισμα του πελάτη.  

Σελίδα 5: Intrastat 

 Ημερομηνία 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε την αντίστοιχη ημερομηνία για το παραστατικό Intrastat. 

 Αξία επιβάρυνσης εντός συνόρων 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη αξία επιβάρυνσης εντός συνόρων. 

 Κωδικός τύπου παραστατικού 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό τύπου παραστατικού. 

 Κωδικός τρόπου αποστολής 

Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό τρόπου αποστολής. 

 Ισοτιμία Intrastat 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη ισοτιμία για το παραστατικό Intrastat. 

 Τριγωνική συναλλαγή  
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν η συναλλαγή συμμετέχει σε τριγωνική συναλλαγή. 

Λεπτομέρειες παραστατικού 
Οι στήλες που θα εμφανίζονται στο σημείο αυτό, είναι πλήρως οριζόμενες μέσω της επιλογής “Καθορισμός στηλών 
τιμολόγησης”. 
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Σύνολα παραστατικού 
Στο σημείο αυτό εμφανίζονται τα σύνολα καθαρής αξίας, αξίας ΦΠΑ και άλλων εξόδων του παραστατικού. Αυτά 
υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα και εκφράζονται στο νόμισμα της συναλλαγής, στο κύριο νόμισμα της 
εταιρείας και στο νόμισμα του πελάτη.  
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Παραστατικά διακίνησης 
Με την επιλογή αυτή διαχειρίζεστε τα παραστατικά διακίνησης της εταιρείας. Πριν προχωρήσετε στην καταχώρηση 
παραστατικού διακίνησης, θα πρέπει απαραίτητα να έχετε δημιουργήσει τις σειρές παραστατικών που θα 
χρησιμοποιούνται μέσο της εργασίας: “Πωλήσεις – Παράμετροι – Σχεδιασμός συναλλαγών – Παραμετροποίηση – 
Σειρές”. 

Εργασίες 
 [Στοιχεία] για την προβολή στην οθόνη των 

σταθερών στοιχείων καταχωρημένου 
παραστατικού διακίνησης το οποίο 
επιλέξατε από τη σχετική λίστα επιλογής 
εγγραφών.  

 [Εισαγωγή] για την εισαγωγή στο σύστημα 
νέου παραστατικού διακίνησης. Το σύστημα 
σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για την 
εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν 
ολοκληρώσετε την εισαγωγή, πρέπει να 
καταχωρήσετε το νέο παραστατικό 
πατώντας το πλήκτρο [Καταχώρηση].   

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή 
καταχωρημένου παραστατικού διακίνησης. 
Στην ερώτηση του συστήματος “Να γίνει η 

διαγραφή της εγγραφής” μπορείτε να 
απαντήσετε με: 
o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου 

παραστατικού.  
o [Όχι] για την ακύρωση της διαγραφής. 

 [Εργασίες, Βοήθεια, Βοηθητικοί πίνακες, Trace, Βοηθητικές εργασίες, Πρόσθετες πληροφορίες / Άρθρο 
λογιστικής]. 

 [Εκτύπωση] 
 [Ανανέωση] για την ανανέωση των δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη σας. 
 [Φίλτρα] Για να επιλέξετε κάποιο από τα καταχωρημένα παραστατικά χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα πεδία  
 στην αναζήτησή του.  

Ταυτότητα συναλλαγής 

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη σειρά αρίθμησης του παραστατικού συναλλαγής, επιλέγοντας κάποια από τις 
σειρές παραστατικών διακίνησης. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της 
συναλλαγής. 

 Αριθμός 
Εισάγετε τον αριθμό του παραστατικού. Εάν η επιλεγμένη σειρά ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση, το πεδίο 
συμπληρώνεται αυτόματα κατά την καταχώρηση της συναλλαγής. 

 Παραστατικό 
Εισάγετε τον κωδικό του παραστατικού. Εάν η επιλεγμένη σειρά έχει ορισθεί να παράγει κωδικό 

παραστατικού, το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την καταχώρηση της συναλλαγής. 
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 Ημερομηνία 
Εισάγετε την ημερομηνία καταχώρησης του παραστατικού. Το σύστημα προτείνει την τρέχουσα ημερομηνία, 
την οποία μπορείτε να μεταβάλετε. Παράλληλα, επιλέγοντας [Προεπιλογή] μπορείτε να προβείτε στην 
αναζήτηση παραστατικών.  

 Υποκατάστημα 
Ορίζετε το υποκατάστημα όπου καταχωρείται το παραστατικό. Σε κάθε νέα εγγραφή προτείνεται το 
υποκατάστημα του χρήστη. Το πεδίο είναι απαραίτητο και μπορεί να μεταβληθεί μόνο εάν ο χρήστης έχει 
δικαιώματα πρόσβασης στα υπόλοιπα υποκαταστήματα. 

 Αποθηκευτικός χώρος 

Καθορίζετε τον αποθηκευτικό χώρο από τον οποίο θα γίνει η διακίνηση των ειδών. 

 Μεταφορέας 
Ορίζετε το μεταφορέα των ειδών. 

 Μεταφορικό μέσο 
Καθορίζετε το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των ειδών.  

 Προεπιλογή 
Με δεξί κλικ στο συγκεκριμένο πλήκτρο, έχετε τη δυνατότητα επιλογής των παραστατικών πωλήσεων που θα 
περιληφθούν στο παραστατικό διακίνησης. Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η προεπιλογή του μεταφορικού 
μέσου που θα χρησιμοποιηθεί και της ημερομηνίας στην οποία έχουν καταχωρηθεί τα παραστατικά που 
θέλετε. Το σύστημα, αυτόματα, εμφανίζει στις γραμμές του παραστατικού διακίνησης τα παραστατικά που 
πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και επιπλέον, δεν έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί σε παραστατικό διακίνησης. 

 Αιτιολογία 
Εισάγετε την αιτιολογία του παραστατικού διακίνησης. 

Λεπτομέρειες παραστατικού 
Στο σημείο αυτό εμφανίζονται τα παραστατικά που έχουν επιλεχθεί μέσω του πλήκτρου [Προεπιλογή]. Εναλλακτικά, 
μπορείτε να τα ορίσετε χρησιμοποιώντας κάποιο από τα πεδία: “κωδικός πελάτη”, “επωνυμία πελάτη” ή 
“παραστατικό”. Τα πεδία “αύξων αριθμός”, “ημερομηνία” συμπληρώνοντα αυτόματα. 

Σημείωση 
Χρησιμοποιήστε τα βέλη δεξιά στην οθόνη για να αλλάζετε τη σειρά των γραμμών του παραστατικού.  
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Μαζικοί μετασχηματισμοί πωλήσεων 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να μετασχηματίσετε μαζικά παραστατικά πωλήσεων που ανήκουν σε μια κάποια σειρά 
παραστατικών άλλης σειράς. 

Εργασίες 
 [Επόμενο] 
 [Εκτέλεση] 
 [Ακύρωση] 

Κάνοντας κλικ στο [Εκτέλεση] αρχίζει η διαδικασία 
υπολογισμού. Κάθε στιγμή, βλέπετε το ποσοστό ολοκλήρωσης 

της εργασίας. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Κριτήρια 

 Σε σειρά 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη 
σειρά του παραστατικού στην οποία θέλετε να 
μετασχηματίσετε. 

 Από σειρά 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη 
σειρά του παραστατικού που θέλετε να 
μετασχηματίσετε. 

 Από / Έως αριθμό  
Αριθμητικά πεδία στα οποία εισάγετε τους αντίστοιχους 
αριθμούς παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν 
στο μετασχηματισμό. 

 Από υποκατάστημα 
Πεδίο επιλογής όπου επιλέγετε το συγκεκριμένο 
υποκατάστημα με το οποίο έχετε αντιστοιχίσει το παραστατικό που θέλετε να μετασχηματίσετε. 

 Από / Έως ημερομηνία 

Πεδίο ημερομηνίας όπου καθορίζετε το ημερομηνιακό διάστημα στο οποίο καταχωρήθηκαν τα παραστατικά 
που θέλετε να μετασχηματίσετε. 

Σελίδα 2: Επιλογή 
Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται τα αντίστοιχα προς μετασχηματισμό παραστατικά, σύμφωνα με της επιλογές που 
έχετε κάνει στην σελίδα 1: κριτήρια. 
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Σελίδα 1: Πρόσωπα 

Συναλλασσόμενος 

 Από / Έως / Μάσκα Κωδικό 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών που θέλετε να περιληφθούν στο μετασχηματισμό των παραστατικών 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν 
όλοι οι πελάτες, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Υποκατάστημα 
Πεδίο επιλογής όπου επιλέγετε το συγκεκριμένο υποκατάστημα με το οποίο έχετε αντιστοιχίσει το 
παραστατικό που θέλετε να μετασχηματίσετε. 

Πωλητής 

 Από / Έως / Μάσκα Κωδικό 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στο μετασχηματισμό των 
παραστατικών, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

Σελίδα 2: Διακίνηση  

 Μεταφορικό μέσο 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο μεταφορικό μέσο. 

 Μεταφορέας 

Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο μεταφορέα. 

 Δρομολόγιο 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο δρομολόγιο. 

 Τιμολόγηση σε 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον πελάτη στον οποίο θα γίνει η τιμολόγηση. 

 Παράδοση σε 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον πελάτη στον οποίο θα γίνει η παράδοση. 

 Σκοπός Διακίνησης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον σκοπό διακίνησης. 

 Από / Έως ημερομηνία παράδοσης 
Πεδίο ημερομηνίας όπου καθορίζετε το ημερομηνιακό διάστημα στη διάρκεια του οποίου παραδόθηκαν τα 
είδη. 

 Προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης ειδών 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης των ειδών. 

Σελίδα 3: Αποθ. Χώροι  

 Απ.Χώρος 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο Αποθηκευτικό χώρο. 

 Απ. Χώρος καινούριων παραστατικών 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον Απ.χώρο των καινούριων παραστατικών. 
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Σελίδα 4: Λοιπά 

 Από / Σε νόμισμα 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε το νόμισμα. 

  Έργο 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο Έργο. 

 Δραστηριότητα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τη δραστηριότητα. 

 Ημ/νία καινούριων παραστατικών 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε την ημερομηνία των καινούριων παραστατικών. 

Όμιλοι 

 Από / Έως κωδικό 
Καθορίζετε τους κωδικούς των ομίλων  που θέλετε να περιληφθούν στο μετασχηματισμό των παραστατικών, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι όμιλοι, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Μάσκα κωδικού 
Εισάγετε την μάσκα κωδικού του ομίλου που θέλετε να περιληφθεί στο μετασχηματισμό των παραστατικών. 
Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι όμιλοι, αφήνετε το πεδίο κενό 

 Διατήρηση ισοτιμιών  

Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά το μετασχηματισμό των παραστατικών θα διατηρηθούν οι 
ισοτιμίες. 

 Είδος 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το είδος του παραστατικού που θέλετε να μετασχηματίσετε. 
Συγκεκριμένα μπορείτε να επιλέξετε: 

o Μόνο τα μη εγκεκριμένα 

o Μόνο τα εγκεκριμένα 

o Όλα 

 Ενημερώνει σχετικά παραστατικά 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά το μετασχηματισμό θα ενημερώνονται τα σχετικά 

παραστατικά. 

 Δημιουργεί Backorder 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά το μετασχηματισμό παραστατικών θα κρατούνται στη μνήμη 
στοιχεία από τις παραγγελίες. 

 Αντιγράφει αξίες 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά το μετασχηματισμό θα αντιγραφούν και οι αξίες στο 
παραστατικό που θα δημιουργηθεί.  
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 Αντιγράφει έξοδα 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά το μετασχηματισμό θα αντιγραφούν και τα έξοδα στο 
παραστατικό που θα δημιουργηθεί.  

 Μετασχηματισμός ακυρωμένων 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν θα μετασχηματιστούν και τα ακυρωμένα παραστατικά. 

 Μετασχηματισμός μετασχηματισμένων 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν θα μετασχηματιστούν και τα ήδη μετασχηματισμένα παραστατικά. 

 Εκτύπωση καινούριων παραστατικών 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν θα εκτυπωθούν τα καινούρια παραστατικά. 

 Σε σειρά 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη σειρά μετασχηματισμού των παραστατικών σας. 

 Τρόπος μετασχηματισμού 
Καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα μετασχηματισθούν τα παραστατικά σας. Μπορείτε να επιλέξετε: 

o Ένα προς ένα – εάν θέλετε η αναλογία παραστατικών που θα προκύπτει κατά τον μετασχηματισμό να 
είναι ένα προς ένα. 

o Συγκεντρωτικά – εάν θέλετε από όλα τα παραστατικά του ίδιου συναλλασσόμενου να προκύψει ένα 
παραστατικό. 

o Συγκεντρωτικά ανά υποκατάστημα – εάν θέλετε από όλα τα παραστατικά του ίδιου συναλλασσόμενου ανά 
υποκατάστημα να προκύψει ένα παραστατικό. 

Πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] για να αρχίσει η διαδικασία υπολογισμού. Σας παρέχεται η δυνατότητα να 
παρακολουθείτε το ποσοστό ολοκλήρωσης της διαδικασίας. 
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Μαζικοί μετασχηματισμοί εκκρεμοτήτων πωλήσεων 
Η επιλογή αυτή, σας επιτρέπει να μετασχηματίσετε μαζικά εκκρεμότητες παραστατικών πωλήσεων που ανήκουν σε 
μια κάποια σειρά παραστατικών άλλης σειράς.  

Πεδία 

Σελίδα 1: Κριτήρια 

 Σε σειρά 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη 
σειρά του παραστατικού στην οποία θέλετε να 

μετασχηματίσετε. 

 Από σειρά 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη 
σειρά του παραστατικού που θέλετε να 
μετασχηματίσετε. 

 Από / Έως αριθμό  
Αριθμητικά πεδία στα οποία εισάγετε τους 
αντίστοιχους αριθμούς παραστατικών που θέλετε να 
περιληφθούν στο μετασχηματισμό. 

 Από υποκατάστημα 
Πεδίο επιλογής όπου επιλέγετε το συγκεκριμένο 
υποκατάστημα με το οποίο έχετε αντιστοιχίσει το 
παραστατικό που θέλετε να μετασχηματίσετε. 

 Από / Έως ημερομηνία 
Πεδίο ημερομηνίας όπου καθορίζετε το ημερομηνιακό 
διάστημα στο οποίο καταχωρήθηκαν τα παραστατικά 
που θέλετε να μετασχηματίσετε. 

Σελίδα 2: Επιλογή 
Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται τα αντίστοιχα προς μετασχηματισμό παραστατικά, σύμφωνα με της επιλογές που 
έχετε κάνει στην σελίδα 1: κριτήρια. 

Σελίδα 1: Πρόσωπα 

Συναλλασσόμενος 

 Από / Έως / Μάσκα Κωδικό 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών που θέλετε να περιληφθούν στο μετασχηματισμό των παραστατικών 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν 
όλοι οι πελάτες, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Υποκατάστημα 
Πεδίο επιλογής όπου επιλέγετε το συγκεκριμένο υποκατάστημα με το οποίο έχετε αντιστοιχίσει το 
παραστατικό που θέλετε να μετασχηματίσετε. 
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Πωλητής 

 Από / Έως / Μάσκα Κωδικό 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στο μετασχηματισμό των 
παραστατικών, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

Σελίδα 2: Είδη 

 Από / Έως / Μάσκα Κωδικού Είδους 
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στο μετασχηματισμό των παραστατικών 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν 

όλα τα είδη, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Από / Έως / Μάσκα Περιγραφής Είδους 
Καθορίζετε τις περιγραφές των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στο μετασχηματισμό των παραστατικών 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν 
όλες οι περιγραφές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Από / Έως / Μάσκα Βοηθητικού Κωδικού 1 
Καθορίζετε τους βοηθητικούς κωδικούς 1 των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στο μετασχηματισμό των 
παραστατικών επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλοι οι βοηθητικοί κωδικοί 1, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Από / Έως / Μάσκα Βοηθητικού Κωδικού 2 
Καθορίζετε τους βοηθητικούς κωδικούς 2 των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στο μετασχηματισμό των 
παραστατικών επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλοι οι βοηθητικοί κωδικοί 2, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Από / Έως / Μάσκα Κωδικού Εργοστασίου 
Καθορίζετε τους κωδικούς εργοστασίου των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στο μετασχηματισμό των 
παραστατικών, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλοι οι κωδικοί εργοστασίου, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 2 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 3 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κατασκευαστής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους κατασκευαστές που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

Σελίδα 3: Λοιπά 

 Μεταφορικό μέσο 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο μεταφορικό μέσο. 

 Μεταφορέας 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο μεταφορέα. 
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 Δρομολόγιο 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο δρομολόγιο. 

 Απ. Χώρος 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο Αποθηκευτικό χώρο. 

 Παράδοση σε 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον πελάτη στον οποίο θα γίνει η παράδοση. 

 Τιμολόγηση σε 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον πελάτη στον οποίο θα γίνει η τιμολόγηση. 

 Από / Έως ημερομηνία παράδοσης 
Πεδίο ημερομηνίας όπου καθορίζετε το ημερομηνιακό διάστημα στη διάρκεια του οποίου παραδόθηκαν τα 
είδη. 

 Από / Σε νόμισμα 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε το νόμισμα. 

 Προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης ειδών 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης των ειδών. 

 Ημ/νία καινούριων παραστατικών 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε την ημερομηνία των καινούριων παραστατικών. 

 Απ. Χώρος καινούριων παραστατικών 

Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον Απ.χώρο των καινούριων παραστατικών. 

 Δραστηριότητα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τη δραστηριότητα. 

 Σκοπός Διακίνησης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το σκοπό διακίνησης. 

 Γεωγραφική κατηγορία 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις γεωγραφικές κατηγορίες που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Διατήρηση ισοτιμιών  
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά το μετασχηματισμό των παραστατικών θα διατηρηθούν οι 
ισοτιμίες. 

 Είδος 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το είδος του παραστατικού που θέλετε να μετασχηματίσετε. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 

o Μόνο τα μη εγκεκριμένα 

o Μόνο τα εγκεκριμένα 

o Όλα 

 Αντιγράφει κοστολόγηση διαδικασιών  
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά το μετασχηματισμό των παραστατικών θα αντιγραφεί η 
κοστολόγηση των διαδικασιών. 
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 Ενημερώνει σχετικά παραστατικά 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά το μετασχηματισμό θα ενημερώνονται τα σχετικά 
παραστατικά. 

 Δημιουργεί Backorder 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά το μετασχηματισμό παραστατικών θα κρατούνται στη μνήμη 
στοιχεία από τις παραγγελίες. 

 Αντιγράφει αξίες 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά το μετασχηματισμό θα αντιγραφούν και οι αξίες στο 
παραστατικό που θα δημιουργηθεί.  

 Αντιγράφει έξοδα 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά το μετασχηματισμό θα αντιγραφούν και τα έξοδα στο 
παραστατικό που θα δημιουργηθεί.  

 Μετασχηματισμός ακυρωμένων 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν θα μετασχηματιστούν και τα ακυρωμένα παραστατικά. 

 Μετασχηματισμός ακυρωμένων 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν θα μετασχηματιστούν τα ακυρωμένα παραστατικά. 

 Εκτύπωση καινούριων παραστατικών 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν θα εκτυπωθούν τα καινούρια παραστατικά. 

 Τρόπος μετασχηματισμού 
Καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα μετασχηματισθούν τα παραστατικά σας. Μπορείτε να επιλέξετε: 

o Ένα προς ένα – εάν θέλετε η αναλογία παραστατικών που θα προκύπτει κατά τον μετασχηματισμό να 
είναι ένα προς ένα. 

o Συγκεντρωτικά – εάν θέλετε από όλα τα παραστατικά του ίδιου συναλλασσόμενου να προκύψει ένα 
παραστατικό. 

o Συγκεντρωτικά ανά υποκατάστημα – εάν θέλετε από όλα τα παραστατικά του ίδιου συναλλασσόμενου ανά 
υποκατάστημα να προκύψει ένα παραστατικό. 

Πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] για να αρχίσει η διαδικασία υπολογισμού. Σας παρέχεται η δυνατότητα να 
παρακολουθείτε το ποσοστό ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Πατήστε την επιλογή [Ακύρωση] για να διακοπεί 
η διαδικασία υπολογισμού. 
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Φάκελοι κοστολόγησης  
Με την επιλογή αυτή διαχειρίζεστε τους φακέλους κοστολόγησης εξαγωγών που χρησιμοποιούνται στην 
κοστολόγηση των πωλήσεων. Για να επακολουθήσει ο επιμερισμός των εξόδων στα είδη, κάθε φάκελος 
συγκεντρώνει τα παραστατικά πωλήσεων και τα στοιχεία κόστους που τα επιβαρύνουν. 

Εργασίες 
 [Στοιχεία] για την προβολή ή τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένου φακέλου κοστολόγησης, τον οποίο 

διαλέξατε από τη λίστα εμφάνισης εγγραφών. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, πρέπει να τις αποθηκεύσετε 
πατώντας το πλήκτρο [Καταχώρηση].  

 [Εισαγωγή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέου φακέλου κοστολόγησης. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή 
φόρμα για την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή, πρέπει να καταχωρήσετε το 
νέο φάκελο πατώντας το πλήκτρο [Καταχώρηση].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή καταχωρημένου φακέλου κοστολόγησης. Στην ερώτηση του συστήματος “Να 
γίνει η διαγραφή της εγγραφής” μπορείτε να απαντήσετε με: 
o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου φακέλου.  
o [Όχι] για την ακύρωση της διαγραφής. 

 [Εργασίες, Βοήθεια, Βοηθητικοί πίνακες, Άρθρο λογιστικής, Άρθρο λογιστικής κλεισίματος]. 
 [Ανανέωση] για την ανανέωση των δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη σας. 
 [Φίλτρα] Για να επιλέξετε κάποιον από τους καταχωρημένους φακέλους, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα 

πεδία στην αναζήτησή του. 
 [Παραστατικά προβλέψεων] για το κλείσιμο του φακέλου κοστολόγησης και τη δημιουργία του παραστατικού 

επιμερισμού των εξόδων. Σημειώστε ότι μόλις εκτελέσετε τη διαδικασία ενημέρωσης κόστους, το ίδιο πλήκτρο 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ακύρωσή της.   
 [Παραστατικό κόστους] για την προβολή του παραστατικού επιμερισμού των εξόδων. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Γενικά στοιχεία 

 Κωδικός 
Εισάγετε τον κωδικό του φακέλου κοστολόγησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του 
φακέλου. 

 Περιγραφή 
Εισάγετε την περιγραφή του φακέλου κοστολόγησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του 
φακέλου. 

 Τύπος 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο τύπο φακέλου κοστολόγησης εισαγωγών, που είχατε 
σχεδιάσει στην εργασία “Πωλήσεις-Παράμετροι- Πίνακες – Τύποι Φακέλων Κοστολόγησης Πωλήσεων”.  

 Υποκατάστημα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο υποκατάστημα. 

 Ημερομηνία 
Εισάγετε την ημερομηνία καταχώρησης του φακέλου. Το σύστημα προτείνει την τρέχουσα ημερομηνία. 
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 Λογ. Γ. Λ. Προβλέψεων  
Καθορίζετε το λογαριασμό προβλέψεων της λογιστικής, που ενημερώνεται από το συγκεκριμένο φάκελο 
κοστολόγησης. Το πεδίο χρησιμοποιείται στη σύνδεση με τη λογιστική. 

 Λογ. Γ.Λ. κλεισίματος 
Καθορίζετε το λογαριασμό λογιστικής κλεισίματος που ενημερώνεται από το συγκεκριμένο φάκελο 
κοστολόγησης. Το πεδίο χρησιμοποιείται στη σύνδεση με τη λογιστική. 

 Ημερομηνία προβλέψεων 
Το πεδίο ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα μέσω της ημερομηνίας προβλέψεων του φακέλου. 

 Ημερομηνία κλεισίματος 

Το πεδίο ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα μέσω της ημερομηνίας κλεισίματος του φακέλου. 

 Παρατηρήσεις 
Εισάγετε σχόλια που αφορούν το φάκελο κοστολόγησης. 

Σελίδα 2: Παραστατικά - Είδη  

 Παραστατικά 
Εμφανίζονται τα παραστατικά πωλήσεων που συμμετέχουν στο φάκελο κοστολόγησης. 

 Είδη 
Εμφανίζονται τα είδη που συμμετέχουν στο φάκελο κοστολόγησης. 

Σελίδα 3: Προβλέψεις - κόστος  

 Παραστατικά κόστους 
Εμφανίζονται όλα τα παραστατικά πωλήσεων και τα λοιπά παραστατικά των πελατών, τα οποία έχετε 
αντιστοιχίσει με το συγκεκριμένο στοιχείο κόστους και τα οποία συμμετέχουν στο φάκελο κοστολόγησης. 

 Στοιχεία κόστους 
Εμφανίζονται τα στοιχεία κόστους που συμμετέχουν στο φάκελο κοστολόγησης.  

Σελίδα 4: Λοιπά παραστατικά 
Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται όλα τα παραστατικά πωλήσεων και τα παραστατικά λοιπών συναλλαγών των πελατών, 
τα οποία δεν έχετε συνδέσει με κάποιο στοιχείο κόστους. 
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ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 

Πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών 
Με την εργασία αυτή, το Unisoft Atlantis Entry ERP σας παρέχει τη δυνατότητα να προγραμματίσετε πως θα 
εξυπηρετηθούν οι παραγγελίες των πελατών σας, προτείνοντάς σας ημερομηνίες.  

Εργασίες  
 [Εκτέλεση] 
 [Ακύρωση] 

Πεδία  

 Σειρά παραστατικού 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις 
σειρές των παραστατικών παραγγελιών που θα 
περιληφθούν στην εξυπηρέτηση των παραγγελιών 
σας.  

 Υποκατάστημα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε το 
αντίστοιχο υποκατάστημα προέλευσης του 
παραστατικού παραγγελίας.  

 Ημερομηνία έκδοσης 
Πεδίο ημερομηνίας όπου καθορίζετε την ημερομηνία 
έκδοσης των  παραγγελιών.  

 Ημερομηνία παράδοσης 
Πεδίο ημερομηνίας όπου καθορίζετε την ημερομηνία 
παράδοσης των παραγγελιών. 

 Ημερομηνία αναφέρεται στις γραμμές  
Καθορίζετε αν η δοθείσας ημερομηνίες ορίζονται στις γραμμές.  

 Είδος (Από / Έως/ Μάσκα) 
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην παραγγελία, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Πρόσθετες συνθήκες 
Στο πεδίο αυτό έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε πρόσθετες συνθήκες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
παραγγελιών των πελατών σας. 

 Προτεραιότητα πελάτη 
Επιλέγετε τους χαρακτηρισμούς προτεραιότητας πελάτη για την εκτέλεση της πρότασης εξυπηρέτησης 
παραγγελιών (υψηλή, μεσαία, χαμηλή). 

 Δρομολόγια 
Επιλέγετε τα δρομολόγια που θα ληφθούν υπόψη στην εκτέλεση της εργασίας πρόταση εξυπηρέτησης 
παραγγελιών. 
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 Πρόσθετη ταξινόμηση 
Στο πεδίο αυτό έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε πρόσθετη ταξινόμηση για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
παραγγελιών των πελατών σας. 

 Δραστηριότητα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τη δραστηριότητα. 

 Η δραστηριότητα αναφέρεται στα είδη 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν η δραστηριότητα θα αναφέρεται στα είδη. 

 Σε όλους τους πελάτες αναλογικά 

Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν θα εφαρμόζεται η μέθοδος εξυπηρέτησης παραγγελιών σε όλους 
τους πελάτες αναλογικά ή όχι. 

 Ταξινόμησης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε, κατά φθίνουσα σειρά, τον τρόπο με τον οποίο θα εξυπηρετούνται οι 
παραγγελίες προς τους πελάτες σας. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 

o Προτεραιότητα παραγγελιών 

o Προτεραιότητα πελατών 

o Βάσει ημερομηνία παράδοσης 

 Παράδοση από 
Πεδίο ημερομηνίας όπου επιλέγετε την αντίστοιχη ημερομηνία από την οποία θα ξεκινήσει η παράδοση των 
παραγγελιών. 

 Αναμενόμενα (Από / Έως) 
Πεδίο ημερομηνίας από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο ημερομηνιακό διάστημα, στη διάρκεια του οποίου 
αναμένεται ότι θα μπορέσετε να εξυπηρετήσετε τις παραγγελίες των πελατών σας 

 Μέθοδο για την εκτέλεση πρότασης εξυπηρέτησης παραγγελιών 
Επιλέγετε τη μέθοδο που θα γίνει η πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών είτε σε όλους τους πελάτες 
αναλογικά ή βάσει προτεραιότητας παραγγελίων ή βάσει προτεραιότητας πελατών ή βάσει ημερομηνίας 
παράδοσης.  

 Ημερομηνία για την εκτέλεση πρότασης  εξυπηρέτησης παραγγελιών 
Επιλέγετε την ημερομηνία που θα ληφθούν υπόψη για την εκτέλεση πρότασης εξυπηρέτησης παραγγελιών. 

 Να ληφθούν υπόψη οι ήδη προγραμματισμένες παραγγελίες  
Ορίζετε Ναι/Όχι αν θα ληφθούν υπόψη για τις παραγγελίες που έχουν ήδη προγραμματιστεί (έχει ήδη 
συμπληρωθεί η ημερομηνία παράδοσης). 

 Αν θα ακυρωθεί η προγενέστερη πρόταση εξυπηρ.παραγγελίας  
Ορίζετε Ναι/Όχι αν θα ακυρωθούν δεδομένα προγραμματισμού από προηγούμενη πρόταση εξυπηρέτησης 
παραγγελιών. 

 Αν θα εκτυπωθούν τα αποτελέσματα της εργασίας  
Ορίζετε Ναι/Όχι αν θα εκτυπωθούν τα αποτελέσματα της εργασίας πρότασης εξυπηρέτησης παραγγελίων.  



ATLANTIS Entry ERP  259 

 

Προγραμματισμός παραγγελιών 
Με την εργασία αυτή, το Unisoft Atlantis Entry ERP σας δίνει τη δυνατότητα να απεικονίσετε το υπόλοιπο διαθεσίμων 
της αποθήκης. Το συγκεκριμένο υπόλοιπο διαμορφώνεται μέσα στη χρήση, βάσει των προγραμματισμένων 
παραγγελιών από τους πελάτες και τους προμηθευτές σας. 

Εργασίες  
o Στη λίστα επιλογής εγγραφών εμφανίζονται όλα τα είδη που υπάρχουν σε ανεκτέλεστες παραγγελίες, ανάλογα 

με το τρέχον υπόλοιπο της αποθήκης. Επιλέγετε το είδος που θέλετε και επιλέγετε [Στοιχεία].  
 [Εργασίες, Βοήθεια, Βοηθητικοί πίνακες].  
 Καθορίζετε το υποκατάστημα και την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης του είδους για τα οποία θέλετε να 

προγραμματίσετε παραγγελίες, πατώντας το πλήκτρο [Ανανέωση].  
 [Φίλτρα] Για να επιλέξετε κάποιον από τους καταχωρημένους φακέλους, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα 

πεδία στην αναζήτησή του. 
o Στη συνέχεια, το πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον υπόλοιπο της αποθήκης που αντιστοιχεί στο 

υποκατάστημα, αφαιρεί ανά ημέρα τις προγραμματισμένες παραγγελίες πελατών(δεσμευμένα) που πρέπει να 
παραδοθούν, ενώ προσθέτει στους προμηθευτές τις παραγγελίες που αναμένεται να παραληφθούν 
(αναμενόμενα). 

Πεδία 

 Υποκαταστήματα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το 

αντίστοιχο υποκατάστημα καταχώρησης της 
παραγγελίας.  

 Μονάδα μέτρησης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την 
αντίστοιχη μονάδα μέτρησης με την οποία 
έχετε καταχωρίσει την παραγγελία σας. 

 Υπόλοιπο αποθήκης 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εμφανίζεται το 
υπόλοιπο του είδους. 

 Διαθέσιμα 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εμφανίζεται το 
τελικό διαθέσιμο υπόλοιπο του είδους που θα 
δημιουργηθεί, αφού ληφθούν υπόψη οι 
παραγγελίες. 

 Ημερομηνία  
Πεδίο ημερομηνίας στο οποίο εμφανίζεται η προγραμματισμένη ημερομηνία παραγγελίας.  

 Παραλαβές  
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εμφανίζεται η ποσότητα των αναμενόμενων ειδών. 

 Παραδόσεις  
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εμφανίζεται η ποσότητα των δεσμευμένων ειδών για την αντίστοιχη ημερομηνία. 
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 Διαθέσιμα   
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εμφανίζεται το υπόλοιπο του είδους για την αντίστοιχη ημερομηνία. 

 Τελικά διαθέσιμα  
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εμφανίζεται το τελικό διαθέσιμο υπόλοιπο του είδους που θα δημιουργηθεί αφού 
ληφθούν υπόψη οι παραγγελίες. 

 Εκτύπωση  
Επιλογή εκτύπωσης με την ολοκλήρωση του προγραμματισμού παραγγελιών. 
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Προγραμματισμός παραδόσεων 
Το Unisoft Atlantis Entry ERP σας επιτρέπει να προγραμματίσετε τις παραδόσεις των παραγγελθέντων ειδών με δύο 
τρόπους: 

 με το παραστατικό της παραγγελίας.  
 με τη συγκεκριμένη επιλογή.   

Μπορείτε να προγραμματίσετε τις παραδόσεις ειδών ανά ημερομηνία βάσει των παραγγελιών πελατών. Παράλληλα, 
σας επιτρέπει να ενημερώνεστε κάθε στιγμή για την κατάσταση των παραγγελιών. 

Εργαστείτε ως εξής: 
o Στη λίστα επιλογής εγγραφών εμφανίζονται όλα τα είδη που υπάρχουν σε ανεκτέλεστες παραγγελίες ανά 

αποθηκευτικό χώρο. Επιλέγετε το είδος που θέλετε και επιλέξτε [Στοιχεία].  
o Καθορίζετε την ημερομηνία στην οποία θέλετε να προγραμματίσετε παραδόσεις και επιλέξτε [Ανανέωση]. 

Σημειώστε ότι κάθε φορά που ολοκληρώνετε τον προγραμματισμό παραδόσεων σε κάποια ημερομηνία και 
επιλέγετε κάποια άλλη, θα πρέπει να επιλέξετε [Ανανέωση]. 

o Καθορίζετε τη μονάδα μέτρησης στην οποία αναφέρονται οι ποσότητες του είδους, επιλέγοντας μεταξύ κύριας 
και δευτερεύουσας. 

o Στα πεδία “Υπόλοιπο” και “Ποσότητα” 
εμφανίζονται, αντίστοιχα, το υπόλοιπο 
του είδους στον αποθηκευτικό χώρο του 
παραστατικού και η συνολική ποσότητα 
του είδους που έχει παραγγελθεί.  

o Εμφανίζεται ο κωδικός και η επωνυμία 
των πελατών για τους οποίους εκκρεμεί 
παραγγελία του είδους.  

o Στη στήλη "Ημέρας" εμφανίζεται η 
ποσότητα του είδους που έχει 
προγραμματισθεί να παραδοθεί σε κάθε 
πελάτη τη συγκεκριμένη ημερομηνία (από 
το παραστατικό της παραγγελίας). Κάθε 
μεταβολή στη συγκεκριμένη ποσότητα, 
ενημερώνει αυτόματα τη στήλη “Λοιπών 
Ημερών”.  

o Στη στήλη “Απρογραμμάτιστες” 

εμφανίζεται το υπόλοιπο της ποσότητας 
που έχει προγραμματισθεί να παραδοθεί άλλη ημερομηνία. Δεν μπορείτε, άμεσα, να μεταβάλετε τη 
συγκεκριμένη ποσότητα. 

o Στη στήλη “Λοιπά” εμφανίζεται το υπόλοιπο της παραγγελίας για το οποίο δεν υπάρχει κανένας 
προγραμματισμός παράδοσης.  

o Μόλις ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό των παραδόσεων στη συγκεκριμένη ημερομηνία, κάντε κλικ στο 
[Καταχώρηση].  

o Εάν δεν έχει γίνει κανένας προγραμματισμός, μπορείτε με διπλό κλικ να εμφανίσετε το παράθυρο 
προγραμματισμού των παραγγελιών, εισάγοντας τις ημερομηνίες και τις αντίστοιχες ποσότητες που θα 
παραδοθούν. 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Επανενημέρωση ΚΕΠΥΟ 
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να επανενημερωθούν οι κινήσεις που συμμετέχουν. 

Εργασίες 
 [Επόμενο] 
 [Εκτέλεση] 
 [Ακύρωση] 

Κάνοντας κλικ στο [Εκτέλεση] αρχίζει η διαδικασία υπολογισμού. Κάθε στιγμή, βλέπετε το ποσοστό ολοκλήρωσης 
της διαδικασίας. 

Πεδία 

 Περίοδο 
Καθορίζετε την περίοδο για να εκτελεστεί η εργασία. 

 Από- έως ημερομηνία 
Καθορίζετε από - έως ημερομηνίες που θα ληφθούν υπόψη στην εργασία.   

Δημιουργία παραστατικών βάσει μοντέλου 

Εργασίες 
 [Επόμενο] 
 [Εκτέλεση] 
 [Ακύρωση] 

Κάνοντας κλικ στο [Εκτέλεση] αρχίζει η διαδικασία υπολογισμού. Κάθε στιγμή, βλέπετε το ποσοστό ολοκλήρωσης 
της διαδικασίας. 

Πεδία 

 Πρότυπο παραστατικό  
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το πρότυπο παραστατικό. Στο πεδίο αυτό είναι διαθέσιμα όλα τα 
παραστατικά πωλήσεων. 

 Σειρά  
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την επιθυμητή σειρά παραστατικού πωλήσεων. 

 Από έως πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών, για τους οποίους θα δημιουργηθούν τα παραστατικά πωλήσεων, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν 
όλοι οι πελάτες, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ημερομηνία  
Πεδίο ημερομηνίας με το οποίο καθορίζετε την ημερομηνία δημιουργίας των παραστατικών. 
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Πιστωτικά έκπτωσης 

Πιστωτικά έκπτωσης πελατών 
Με την εργασία αυτή, το Unisoft Atlantis Entry ERP σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μαζικά τα πιστωτικά 
παραστατικά έκπτωσης των πελατών. 

Εργασίες 
 [Εκτέλεση] Για να εκτελεστεί η εργασία της 

δημιουργίας πιστωτικών παραστατικών. Κάθε 
στιγμή βλέπετε το ποσοστό ολοκλήρωσης της 

εργασίας. 
 [Ακύρωση] Για να ακυρώσετε την εργασία 

δημιουργίας των παραστατικών. 

Πεδία 

 Ομάδα 
Πεδίο επιλογής όπου επιλέγετε την ομάδα 
πιστωτικών εκπτώσεων πωλήσεων των 
πελατών, που θα συμμετέχουν στη δημιουργία των παραστατικών. 

 Διαγραφή προηγούμενων υπολοίπων  
Πεδίο επιλογής που το ενεργοποιουμε εφοσον επιθυμείτε να διαγραφούν τα υπόλοιπα που έχουν προκυψει 
απο προηγούμενη εργασία υπολογισμού εκπτώσεων. 

 Από / Έως 
Πεδίο ημερομηνίας με το οποίο καθορίζετε το ημερομηνιακό διάστημα που θα περιληφθεί στον υπολογισμό 
των πιστωτικών παραστατικών έκπτωσης. 

Προβολή εκπτώσεων 
Με την εργασία αυτή, έχετε τη δυνατότητα προβολής των εκπτώσεων που έχτε κατά καιρούς καταχωρήσει. Ο 
τρόπος ομαδοποίησης των δεδομένων γίνεται, ανά ομάδα συμφωνίας, ανάλογα με το συναλλασσόμενο, είδος και 
αποθηκευτικό χώρο. 
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Δημιουργία παραστατικών πιστωτικών έκπτωσης πελατών 
Με την εργασία αυτή, το Unisoft Atlantis Entry ERP δημιουργεί τα αντίστοιχα παραστατικά των πελατών και της 
αποθήκης. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα μεταβολής του ποσού που έχει υπολογίσει το σύστημα, μέσω της εργασίας, 
για τη δημιουργία εκπτώσεων. 

Εργασίες 
 [Μαζική αλλαγή δεδομένων]  
 [Δημιουργία παραστατικών] 
 [Αποδοχή] Για την αποδοχή των καινούριων στοιχείων που εισάγατε στην εργασία. 
 [Ακύρωση] Για την ακύρωση των στοιχείων που εισάγατε. 
 [Φίλτρα] 

Πεδία 

 Κωδικός συναλλασόμενου 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται ο κωδικός του πελάτη για τον οποίο έχει δημιουργηθεί η έκπτωση. 

 Επωνυμία συναλλασσόμενου 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η αντίστοιχη επωνυμία του πελάτη. 

 Όμαδα  
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η αντίστοιχη επωνυμία του πελάτη. 

 Συμφωνία 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η αντίστοιχη συμφωνία έκπτωσης για το συγκεκριμένο πελάτη.  

 Ποσό συμφωνίας 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το αντίστοιχο ποσό συμφωνίας που δημιουργήθηκε από την εκτέλεση της 
εργασίας: “Δημιουργία εκπτώσεων”. 

 Ποσό έγκρισης 
Στο σημείο αυτό, εισάγετε τα ποσά της εργασίας “Δημιουργία εκπτώσεων” που θέλετε να μεταβάλετε. 

 Μαζική αλλαγή δεδομένων 
Με την εργασία αυτή υπάρχει η δυνατότητα μαζικής αλλαγής των ποσών ανά πελάτη και συμφωνία. 

Διαγραφή παραστατικών πιστωτικών έκπτωσης 
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε τα πιστωτικά παραστατικά που δημιουργήθηκαν στην 
εργασία: “Δημιουργία παραστατικών”. 

Εργασίες 
 [Εκτέλεση] Για την αποδοχή των στοιχείων που δώσατε και την εκτέλεση της εργασίας. 
 [Ακύρωση] Για την ακύρωση εκτέλεσης της εργασίας. 

Πεδία 

 Από / Έως 
Πεδίο ημερομηνίας με το οποίο καθορίζετε το ημερομηνιακό διάστημα, για το οποίο θέλετε να 
πραγματοποιηθεί η εργασία διαγραφής των πιστωτικών παραστατικών έκπτωσης. 
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ABC Analysis 

Κατάταξη ειδών 

Εργασία κατηγοριοποίησης ειδών 
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να κατηγοριοποιήσετε τα είδη που θα συμμετέχουν στη στατιστική 
απεικόνιση του ύψους πωλήσεών τους. 

Εργασίες  
 [Εκτέλεση] Με το πλήκτρο αυτό ξεκινάει η 

διαδικασία κατηγοριοποίησης των ειδών, ενώ 
στο κάτω μέρος της οθόνης βλέπετε το 
ποσοστό ολοκλήρωσης της εργασίας. 

 [Ακύρωση] Με το πλήκτρο αυτό ακυρώνετε 
την εργασία της κατηγοριοποίησης των ειδών. 

Πεδία  

 Χρήση από / έως 
Πεδία επιλογής με τα οποία καθορίζετε τη 
χρήση, για την οποία θέλετε να εκτελεστεί η συγκεκριμένη εργασία. 

 Περίοδος από / έως 

Πεδία επιλογής με τα οποία καθορίζετε τη περίοδο, για την οποία θέλετε να εκτελεστεί η συγκεκριμένη 
εργασία.  

 Λογιστικός χαρακτηρισμός 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το λογιστικό χαρακτηρισμό των ειδών, που θα περιληφθούν στην 
εργασία. 

 Περιλαμβάνει τα είδη 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο τρόπο παρακολούθησης των ειδών που θα 
περιληφθούν στην εργασία. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Όλα 
o Υπό κατάργηση 
o Μη υπό κατάργηση 
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Κατάταξη πελατών 

Εργασία κατηγοριοποίησης πελατών 
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να κατηγοριοποιήσετε τους πελάτες που θα συμμετέχουν στη στατιστική 
απεικόνιση του ύψους πωλήσεων. 

Εργασίες  
 [Εκτέλεση] Με το πλήκτρο αυτό ξεκινάει η 

διαδικασία κατηγοριοποίησης των πελατών, 
ενώ στο κάτω μέρος της οθόνης βλέπετε το 

ποσοστό ολοκλήρωσης της εργασίας. 
 [Ακύρωση] Με το πλήκτρο αυτό ακυρώνετε 

την εργασία της κατηγοριοποίησης των 
πελατών. 

Πεδία 

 Χρήση από / έως 
Πεδία επιλογής με τα οποία καθορίζετε τη 
χρήση για την οποία θέλετε να εκτελεστεί η συγκεκριμένη εργασία.  

 Περίοδος από / έως 
Πεδία επιλογής με τα οποία καθορίζετε τη περίοδο για την οποία θέλετε να εκτελεστεί η συγκεκριμένη 
εργασία. 

Έλεγχος παραστατικών 

Έλεγχος παραστατικών πωλήσεων 
Με την εργασία αυτή το σύστημα ελέγχει όλα τα καταχωρημένα παραστατικά πωλήσεων και εντοπίζει σφάλματα, 
που τυχόν προκείπτουν, όπως λανθασμένη αντιστοίχιση παραστατικών και λανθασμένες κινήσεις. Τέλος, εμφανίζει το 
πλήθος των παραστατικών που παρουσιάζουν σφάλματα. 

Εργασίες 
 [Παραστατικά] για την εμφάνιση των παραστατικών που παρουσιάζουν σφάλματα. Επίσης, έχετε τη 

δυνατότητα να μπείτε στο συγκεκριμένο παραστατικό κάνοντας πάνω σε αυτό διπλό κλικ. 
 [Εκτέλεση] για να ξεκινήσει η εργασία ελέγχου των παραστατικών. 
 [Ακύρωση] Με το πλήκτρο αυτό ακυρώνετε την εργασία ελέγχου παραστατικών πωλήσεων. 
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Vies 

Περίοδοι 

Εργασίες  
 [Αποδοχή] Με το πλήκτρο αυτό δημιουργούνται οι περίοδοι Vies βάσει των δηλωμένων παραμέτρων στα 

πεδία Χρήση και Αρ.μηνών/περίοδο Vies. 

 [Ακύρωση] Με το πλήκτρο αυτό ακυρώνετε την εργασία της δημιουργίας περιόδων Vies. 

Παραδόσεων 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε τα στοιχεία Vies ή να υπολογιστούν αυτόματα 
από την έμμεση εργασία “Υπολογισμός στοιχείων Vies”. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την καταχώρηση νέων παραστατικών Vies. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για 

την εισαγωγή των στοιχείων τους. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή, πρέπει να καταχωρήσετε το νέο 
παραστατικό πατώντας την επιλογή [Καταχώρηση].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή καταχωρημένων παραστατικών Vies. Στην ερώτηση του συστήματος "Να γίνει η 
διαγραφή;" μπορείτε να απαντήσετε με:  

 [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου παραστατικού.  

 [Όχι] για την ακύρωση της διαγραφής. 

 [Στοιχεία] για τη μεταβολή των σταθερών στοιχείων καταχωρημένων παραστατικών Vies. Το σύστημα σας 
εμφανίζει τη φόρμα διαχείρισης στοιχείων του επιλεγμένου παραστατικού. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, 
πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την επιλογή [Καταχώρηση].  

 [Ανανέωση] για την ανανέωση των δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη σας. 

 [Επιλογή] για να επιλέξετε κάποιο από τα καταχωρημένα παραστατικά. Σας παρέχεται η δυνατότητα να 
κάνετε την αναζήτηση που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα πεδία.  

Πεδία    

Σελίδα 1: Γενικά στοιχεία 

 Περίοδος Vies 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε την περίοδο για την οποία θέλετε να υπολογιστούν οι παραδόσεις Vies.  

 Περιγραφή 
Πεδίο που συμπληρώνεται αυτόματα ανάλογα με την περίοδο επιλογής επιλογής Vies. 

 Είδος Δήλωσης  
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο είδος δήλωσης που θα αφορά τα στοιχεία Vies. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 

o Κανονική 

o Διορθωτική 
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 Αρμόδια ΔΟΥ 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

 ΔΟΥ υποβολής 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

 Ημερομηνίες Περιόδου Από/’Εως 
Πεδία που συμπληρώνονται αυτόματα βάσει της περιόδου Vies που έχει επιλεχθεί. 

Σελίδα 2: Στοιχεία υποκείμενου 

Στοιχεία ταυτότητας 

 Επώνυμο/Επωνυμία 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

 Όνομα 
Αλφαριθμητικό πεδίο που συπληρώνετε το του υποκείμενου. 

 Όνομα πατέρα 
Αλφαριθμητικό πεδίο που συμπληρώνετε το όνομα πατέρα του υποκείμενου. 

 Τίτλος 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

 ΑΦΜ 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

Στοιχεία διεύθυνσης 

 Διεύθυνση 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

 Τηλέφωνο 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

 Δήμος/Κοινότ. 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

 ΤΚ 

Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

 Κατηγ. Βιβλίων 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

Σελίδα 3: Λοιπά 

Στοιχεία υποβολής 

 Αριθμός Δήλωσης 
Αλφαριθμητικό πεδίο που συμπληρώνετε τον αριθμό δήλωσης υποβολής. 

 Έτος Δήλωσης 
Αλφαριθμητικό πεδίο που συμπληρώνετε το έτος δήλωσης υποβολής. 
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 Ημ/νία υποβολής 
Αλφαριθμητικό πεδίο που συμπληρώνετε την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. 

 Ημ/νία παραλαβής 
Αλφαριθμητικό πεδίο που συμπληρώνετε την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης. 

Στοιχεία λογιστή 

 Λογιστής Δήλωσης 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον λογιστή της δήλωσης , όπως τον έχετε καταχωρήσει στον πίνακα 
του μενού “Οργάνωση – Γενικές Παράμετροι – Πίνακες”. 

Λεπτομέρειες παραστατικού 
Στο σημείο αυτό εμφανίζονται τα στοιχεία Vies όπως προκύπτουν από την έμμεση εργασία “Υπολογισμός στοιχείων 
Vies” ή όπως θα τα καταχωρήσει ο χρήστης. 
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Intrastat 

Περίοδοι 

Εργασίες  
 [Αποδοχή] Με το συγκεκριμένο πλήκτρο, δημιουργούνται οι περίοδοι Intrastat βάσει των δηλωμένων 

παραμέτρων στα πεδία Χρήση και Αρ.μηνών/περίοδο Intrastat. 

 [Ακύρωση] Με το συγκεκριμένο πλήκτρο, ακυρώνετε την εργασία της δημιουργίας περιόδων Intrastat. 

Αποστολών 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε τα στοιχεία vies ή να υπολογιστούν αυτόματα 
από την έμμεση εργασία “Υπολογισμός στοιχείων Intrastat”. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την καταχώρηση νέων παραστατικών Intrastat. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα 

για την εισαγωγή των στοιχείων τους. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή, πρέπει να καταχωρήσετε το νέο 
παραστατικό πατώντας την επιλογή [Καταχώρηση].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή καταχωρημένων παραστατικών Intrastat. Στην ερώτηση του συστήματος "Να 
γίνει η διαγραφή;" μπορείτε να απαντήσετε με:  

 [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου παραστατικού.  

 [Όχι] για την ακύρωση της διαγραφής. 

 [Στοιχεία] για τη μεταβολή των σταθερών στοιχείων καταχωρημένων παραστατικών Intrastat. Το σύστημα 
σας εμφανίζει τη φόρμα διαχείρισης στοιχείων του επιλεγμένου παραστατικού. Όταν ολοκληρώσετε τις 
αλλαγές, πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την επιλογή [Καταχώρηση].  

 [Ανανέωση] για την ανανέωση των δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη σας. 

 [Επιλογή] Για να επιλέξετε κάποιο από τα καταχωρημένα παραστατικά. Σας παρέχεται η δυνατότητα να 
κάνετε την αναζήτηση που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα πεδία.  

Πεδία  

Σελίδα 1: Γενικά στοιχεία 

 Περίοδος Intrastat 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε την περίοδο για την οποία θέλετε να υπολογιστούν οι αποστολές 
Intrastat.  

 Περιγραφή 
Πεδίο που συμπληρώνεται αυτόματα ανάλογα με την περίοδο επιλογής επιλογής Intrastat. 

 Είδος Δήλωσης  
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο είδος δήλωσης που θα αφορά τα στοιχεία Intrastat. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 

o Κανονική 

o Διορθωτική  
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 Αρμόδια ΔΟΥ 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

 Υ.Σ.Ν. 
Αλφαριθμητικό πεδίο που συμπληρώνετε τον Υ.Σ.Ν. 

 Ημερομηνίες Περιόδου Από/’Εως 
Πεδία που συμπληρώνονται αυτόματα βάσει της περιόδου Vies που έχει επιλεχθεί. 

Σελίδα 2: Στοιχεία υπόχρεου 

Στοιχεία ταυτότητας 

 Επώνυμο/Επωνυμία 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

 Τίτλος 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

 ΑΦΜ 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

Στοιχεία διεύθυνσης 

 Διεύθυνση 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

 Τηλέφωνο 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

 Πόλη 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

 Fax 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

 ΤΚ 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα όπως έχει συμπληρωθεί στα στοιχεία της εταιρείας. 

Σελίδα: 3 Στοιχεία τρίτου 

Στοιχεία ταυτότητας 

 Επώνυμο/Επωνυμία 
Αλφαριθμητικό πεδίο που συμπληρώνετε το επώνυμο/επωνυμία τρίτου. 

 Τίτλος 
Αλφαριθμητικό πεδίο που συμπληρώνετε τον τίτλο τρίτου. 

 ΑΦΜ 
Αλφαριθμητικό πεδίο που συμπληρώνετε το  ΑΦΜ τρίτου. 
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Στοιχεία διεύθυνσης 

 Διεύθυνση 
Αλφαριθμητικό πεδίο που συμπληρώνετε τη διεύθυνση τρίτου. 

 Τηλέφωνο 
Αλφαριθμητικό πεδίο που συμπληρώνετε το τηλέφωνο τρίτου. 

 Πόλη 
Αλφαριθμητικό πεδίο που συμπληρώνετε την πόλη τρίτου. 

 Fax 
Αλφαριθμητικό πεδίο που συμπληρώνετε το fax τρίτου. 

 ΤΚ 
Αλφαριθμητικό πεδίο που συμπληρώνετε τον ΤΚ τρίτου. 

Λεπτομέρειες παραστατικού 
Στο σημείο αυτό, εμφανίζονται τα στοιχεία Vies όπως προκύπτουν από την έμμεση εργασία “Υπολογισμός στοιχείων 
Vies” ή όπως θα τα καταχωρήσει ο χρήστης. 
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ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

Πωλήσεων 

Σταθερών στοιχείων 

Δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών 
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε τα δεδομένα των τιμολογιακών σας πολιτικών. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε 
σε αυτό το σημείο. 

 Τιμολογιακή πολιτική 
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγετε 
την επιθυμητή τιμολογική πολιτική, της 
οποίας τα δεδομένα θέλετε να 
εκτυπώσετε. Με την επιλογή της 
επιθυμητής τιμολογικής πολιτικής και 
πατώντας το πλήκτρο [Προεπισκόπηση 
εκτύπωσης] εμφανίζονται ανάλογα με την 
τιμολογιακή πολιτική και κάποιες επιπλέον 
ερωτήσης, τις οποίες πρέπει να 
συμπληρώσετε προκειμένου να 
εκτυπωθούν τα δεδομένα των 
τιμολογιακών πολιτικών. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Δεδομένα πιστωτικών έκπτωσης 
Η συγκεκριμένη εκτύπωση θα περιλαμβάνει τα δεδομένα των πιστωτικών έκπτωσης.  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις  

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Πιστωτικά έκπτωσης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγετε τα επιθυμητά δεδομένα τα οποία θέλετε να εκτυπώσετε. Με την 
επιλογή των επιθυμητών δεδομένωνκαι πατώντας το πλήκτρο [Προεπισκόπηση εκτύπωσης] εμφανίζονται 

ανάλογα με τα δεδομένα και κάποιες επιπλέον ερωτήσεις, τις οποίες πρέπει να συμπληρώσετε, προκειμένου 
να εκτυπωθούν τα δεδομένα των πιστωτικών έκπτωσης. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Καταστάσεις 

Πωλήσεις 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την κατάσταση των παραστατικών πωλήσεων για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα.  

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε 
αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε 
τις σειρές των παραστατικών πωλήσεων που 
θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη 
διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα 

παραστατικά που θα συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Ώρα παραστατικών 
Καθορίστε την ώρα κατά τη διάρκεια της 
οποίας καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που 
θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή 

Καθορίζετε τους κωδικούς των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη 
και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή είδους 
Καθορίζετε τους κωδικούς πωλητών των ειδών, που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές των 

ειδών, αφήνετε τα πεδία κενά. 



ATLANTIS Entry ERP  276 

 

 Επωνυμία πωλητή είδους 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών των ειδών των γραμμών των παραστατικών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια 
μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
πελατών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον 
τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλοι οι πελάτες, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πελάτη 
Καθορίζετε την επωνυμία του 
πελάτη που θέλετε να περιληφθεί 
στην εκτύπωση, επιλέγοντας την 
πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή 
εισάγοντας κάποια μάσκα. 

 Υποκατάστημα πελάτη 

Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τα υποκαταστήματα των 
πελατών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Κωδικός ομίλου 
Καθορίζετε τους κωδικούς των ομίλων που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Υποκατάστημα εταιρείας  
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα υποκαταστήματα της εταιρείας, που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους των παραστατικών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Δραστηριότητα συναλλαγής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες συναλλαγής που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Δραστηριότητα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες του είδους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Τρόποι πληρωμής   
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους τρόπους πληρωμής που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 
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 Νόμισμα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα νομίσματα που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ταξινόμηση λεπτομέρειας 

Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τρόπο ταξινόμησης των λεπτομερειών της εκτύπωσης. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Α / Α γραμμής 
o Κωδικός είδους 
o Περιγραφή είδους 
o Ποσότητα 

 Ομαδοποίηση λεπτομέρειας 
Επιλέξτε εάν στην εκτύπωση θέλετε ομαδοποίηση λεπτομέρειας σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

 Γεωγραφική κατηγορία πελάτη 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις γεωγραφικές κατηγορίες του πελάτη που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Δραστηριότητα γραμμής συναλλαγής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες συναλλαγής που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση   
Επιλέξτε Ναι, εάν στην εκτύπωση θέλετε ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Παραγγελίες 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την κατάσταση των παραγγελιών πελατών για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα.  

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε 

αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις 
σειρές παραγγελιών πελατών, που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα στην διάρκεια 
του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά 
που θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ώρα παραστατικών 
Καθορίστε την ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας 
καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών 
που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν 
όλα τα παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ημερομηνία παράδοσης 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου προγραμματίσθηκαν οι παραδόσεις των 

παραστατικών ειδών, που θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός πωλητή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη 
και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 
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 Κωδικός πωλητή είδους 
Καθορίζετε τους κωδικούς πωλητών των ειδών, που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές των 
ειδών, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή είδους 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών των ειδών των γραμμών των παραστατικών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια 
μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πελάτη 

Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πελάτες, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Υποκατάστημα πελάτη 
Καθορίζετε το υποκατάστημα των πελατών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
υποκαταστήματα, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Δραστηριότητα συναλλαγής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε 
τις δραστηριότητες συναλλαγής που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Δραστηριότητα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε 
τις δραστηριότητες του είδους που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Τρόποι πληρωμής   
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε 
τους τρόπους πληρωμής που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Νόμισμα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε 
τα νομίσματα που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν 
μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ταξινόμηση λεπτομέρειας 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τρόπο ταξινόμησης των λεπτομερειών της εκτύπωσης. 

Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
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o Α / Α γραμμής 
o Κωδικός είδους 
o Περιγραφή είδους 
o Ποσότητα 

 Αναλυτική εκτύπωση 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε εάν επιθυμείτε αναλυτική εκτύπωση. Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όχι 
o Επίπεδο ειδών 
o Επίπεδο προγραμματισμού 

 Κωδικός Χρώματος 
Καθορίζετε τους κωδικούς χρωμάτων που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα χρώματα, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Βασικό μεγεθολόγιο 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το βασικό μεγεθολόγιο που θα περιληφθεί στην εκτύπωση. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και τον 
τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα πεδία 
κενά. 

 Βοηθητικός Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους βοηθητικούς κωδικούς των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας 
τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

Ομάδες είδους 

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 2 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 3 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών παραγγελιών που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση.  

 Υποκατάστημα εταιρείας  
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα υποκαταστήματα της εταιρείας που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους των παραστατικών που θα 

περιληφθούν στην εκτύπωση.  
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 Τρόποι πληρωμής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους τρόπους πληρωμής που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Αναλυτική εκτύπωση 

Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε η εκτύπωση να περιλαμβάνει ανάλυση κατά χρώμα / 
μέγεθος. 

 Είδη με μηδενικό υπόλοιπο 
Καθορίζετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση τα είδη με μηδενικό υπόλοιπο. 

 Εμφάνιση ειδών με μηδενικές ανεκτέλεστες ποσότητες  
Καθορίζετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση τα είδη με μηδενικές ανεκτέλεστες ποσότητες. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Εκκρεμείς παραγγελίες 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την κατάσταση των εκκρεμών παραγγελιών πελατών για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε 

αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε 
τις σειρές των παραγγελιών πελατών που 
θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη 
διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα 
παραστατικά που θα συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Ώρα παραστατικών 
Καθορίστε την ώρα κατά τη διάρκεια της 
οποίας καταχωρήθηκαν τα παραστατικά 
που θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό 
ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ημερομηνία παράδοσης 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά την διάρκεια του οποίου έχουν προγραμματισθεί παραδόσεις ειδών των 

παραστατικών που θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός πωλητή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη 
και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 
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 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πελάτες, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Υποκατάστημα πελάτη 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα υποκαταστήματα των πελατών, που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Υποκατάστημα εταιρείας  
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα 

υποκαταστήματα της εταιρείας, που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Δραστηριότητα συναλλαγής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις 
δραστηριότητες συναλλαγής που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Δραστηριότητα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις 
δραστηριότητες του είδους που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Τρόποι πληρωμής   
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε 
τους τρόπους πληρωμής, που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Νόμισμα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα 
νομίσματα που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους των παραστατικών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ταξινόμηση λεπτομέρειας 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τρόπο ταξινόμησης των λεπτομερειών της εκτύπωσης. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Α / Α γραμμής 
o Κωδικός είδους 
o Περιγραφή είδους 
o Ποσότητα  

 Αναλυτική εκτύπωση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε η εκτύπωση να περιλαμβάνει ανάλυση κατά χρώμα / 
μέγεθος. 
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 Κωδικός πωλητή είδους 
Καθορίζετε τους κωδικούς πωλητών των ειδών, που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές των 
ειδών, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή είδους 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών των ειδών των γραμμών των παραστατικών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια 
μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός είδους  

Καθορίζετε τους κωδικούς ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και τον 
τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα πεδία 
κενά. 

 Ημερομηνία παράδοσης είδους 
Πεδίο στο οποίο καθορίζετε την ημερομηνία παράδοσης του είδους. 

 Κωδικός Χρώματος 
Καθορίζετε τους κωδικούς χρωμάτων που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα χρώματα, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

Ομάδες είδους 

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 2 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 3 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Εκκρεμείς παραγγελίες (Χρώματος - Μεγέθους) 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την κατάσταση των εκκρεμών παραγγελιών πελατών σε επίπεδο 
χρώματος - μεγέθους, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραγγελιών πελατών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα πεδία 
κενά. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πελάτες, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πελάτη 
Καθορίζετε την επωνυμία του πελάτη που θέλετε να περιληφθεί στην εκτύπωση, επιλέγοντας την επιλέγοντας 
τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. 

 Υποκατάστημα πελάτη 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα υποκαταστήματα των πελατών, που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ώρα παραστατικών 
Καθορίστε την ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα συμπεριληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Υποκατάστημα εταιρείας 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα υποκαταστήματα της εταιρείας που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους των παραστατικών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 
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 Δραστηριότητα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες των ειδών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Τρόποι πληρωμής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους τρόπους πληρωμής που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Βασικό μεγεθολόγιο 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το βασικό μεγεθολόγιο που θα περιληφθεί στην εκτύπωση. 

 Στατιστική ανάλυση 
Πεδίο επιλογής  Ναι/Όχι το οποίο καθορίζετε εάν θα εμφανίζεται η στατιστική ανάλυση. 

Ομάδες είδους 

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 2 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 3 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις κατηγορίες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός Χρώματος 
Καθορίζετε τους κωδικούς χρωμάτων που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα χρώματα, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Τύπος εκτύπωσης 
Πεδίο επιλογής με το καθορίζετε τον τύπο της εκτύπωσης στην περίπτωση, που θα περιληφθούν χρώματα. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να διαλέξετε: 
o Ανά χρώμα 
o Ανά ομάδα χρώματος 

 Ανάλυση διαθεσιμότητας 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε στην εκτύπωση να περιληφθεί και ανάλυση διαθεσιμότητας 
ειδών. 

 Ταξινόμηση/ομαδοποίηση ανά υποκατάστημα πελάτη 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε, εάν θέλετε τα δεδομένα της εκτύπωσης να ταξινομηθούν / 
ομαδοποιηθούν ανά υποκατάστημα πελάτη. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Εκκρεμή δελτία αποστολής 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώνετε την κατάσταση των εκκρεμών δελτίων αποστολής για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε 

σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών 
πωλήσεων που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη 
διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα 
παραστατικά που θα συμπεριληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Ώρα παραστατικών 
Καθορίστε την ώρα κατά τη διάρκεια της 
οποίας καταχωρήθηκαν τα παραστατικά 
που θα συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη 
και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή είδους 
Καθορίζετε τους κωδικούς πωλητών των ειδών, που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές των 
ειδών, αφήνετε τα πεδία κενά. 
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 Επωνυμία πωλητή είδους 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών των ειδών των γραμμών των παραστατικών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια 
μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών 
που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλοι οι πελάτες, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Κωδικός Χρώματος 
Καθορίζετε τους κωδικούς χρωμάτων 
που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα χρώματα, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Υποκατάστημα εταιρείας 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα υποκαταστήματα της εταιρείας που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Δραστηριότητα συναλλαγής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες συναλλαγής που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Δραστηριότητα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες του είδους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Τρόποι πληρωμής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους τρόπους πληρωμής που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Νόμισμα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα νομίσματα που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Σκοποί διακίνησης 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους σκοπούς διακίνησης που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Αναλυτική εκτύπωση 
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγετε, εάν επιθυμείτε, αναλυτική εκτύπωση και εάν ναι με ποιο τρόπο θα 
εμφανίζονται τα στοιχεία της εκτύπωσης. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Όχι 
o Επίπεδο ειδών 
o Επίπεδο προγραμματισμού 

o Επίπεδο χρώματος / μεγέθους 
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o Ομαδοποίηση ανά κωδικό είδους / χρώμα 

 Εμφάνιση όλων των εκκρεμών δελτίων αποστολής 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε εάν θα εμφανίζονται όλα τα εκκρεμή δελτία αποστολής. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Εκκρεμή δελτία αποστολής (εκκρεμοτήτων) 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώνετε την κατάσταση των εκκρεμών δελτίων αποστολής για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών πωλήσεων που θα συμπεριληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ώρα παραστατικών 
Καθορίστε την ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα συμπεριληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  

Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας 
τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πωλητών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την 
πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πελάτες, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Υποκατάστημα πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των υποκαταστημάτων των πελατών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα υποκαταστήματα, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Υποκατάστημα εταιρείας 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα υποκαταστήματα της εταιρείας που θα συμπεριληφθούν στην 

εκτύπωση.  
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 Δραστηριότητα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες του είδους που θα συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Τρόποι πληρωμής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους τρόπους πληρωμής που θα συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Σκοποί διακίνησης 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους σκοπούς διακίνησης που θα συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Νόμισμα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα νομίσματα που θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους των παραστατικών που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Αναλυτική εκτύπωση 
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγετε, εάν επιθυμείτε, αναλυτική εκτύπωση και εάν ναι με ποιο τρόπο θα 
εμφανίζονται τα στοιχεία της εκτύπωσης. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Όχι 
o Επίπεδο ειδών 
o Επίπεδο προγραμματισμού 
o Επίπεδο χρώματος / μεγέθους 
o Ομαδοποίηση ανά κωδικό είδους / χρώμα 

 Κωδικός πωλητή είδους 
Καθορίζετε τους κωδικούς πωλητών των ειδών, που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας 
τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να συμπεριληφθούν όλοι οι 
πωλητές των ειδών, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή είδους 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών των ειδών των γραμμών των παραστατικών που θέλετε να 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια 
μάσκα. Εάν θέλετε να συμπεριληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να συμπεριληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Ομάδα είδους 
Καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και τον 
τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να συμπεριληφθούν όλες οι ομάδες  αφήνετε τα 
πεδία κενά. 
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 Κωδικός Χρώματος 
Καθορίζετε τους κωδικούς χρωμάτων που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να συμπεριληφθούν όλα τα 
χρώματα, αφήνετε τα πεδία κενά. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Κατάσταση φόρτωσης 
Με την επιλογή αυτή εκτυπώνετε την κατάσταση φόρτωσης των ειδών. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών πωλήσεων που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ώρα παραστατικών 
Καθορίστε την ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα συμπεριληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 

πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα πεδία 
κενά. 

 Κωδικός πωλητή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη 
και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πελάτες, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Υποκατάστημα πελάτη 
Καθορίζετε το υποκατάστημα του πελάτη που θέλετε να περιληφθεί στην εκτύπωση, επιλέγοντας το πρώτο 
και το τελευταίο υποκατάστημα ή εισάγοντας κάποια μάσκα. 
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 Τρόποι αποστολής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους τρόπους αποστολής που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Τρόποι πληρωμής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους τρόπους πληρωμής που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Μεταφορείς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους μεταφορείς που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Μεταφορικά μέσα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα μεταφορικά μέσα που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Δρομολόγιο 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα δρομολόγια που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Υποκατάστημα εταιρείας 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα υποκαταστήματα της εταιρίας που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Δραστηριότητα συναλλαγής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες συναλλαγής που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Δραστηριότητα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες του είδους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Νόμισμα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα νομίσματα που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Μονάδα μέτρησης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγετε την επιθυμητή μονάδα μέτρησης ειδών που θέλετε να περιληφθεί 
στην εκτύπωση.  

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Επιλέξτε Ναι εάν στην εκτύπωση θέλετε ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

 Ανάλυση κατά χρώμα/μέγεθος 
Πεδίο Ναι/Όχι εάν στην εκτύπωση θέλετε ανάλυση κατά χρώμα μέγεθος. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Επιλέξτε Ναι, εάν στην εκτύπωση θέλετε ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Κατάσταση ειδών εγγυοδοσίας  
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώνετε την κατάσταση των ειδών εγγυοδοσίας. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την 
επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών 
που θέλετε να συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
συμπεριληφθούν όλοι οι πελάτες, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πελάτη 
Καθορίζετε την επωνυμία του πελάτη 
που θέλετε να συμπεριληφθεί στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη και 
την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να συμπεριληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  
Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε τα είδη που θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, εισάγοντας την 
περιγραφή τους. 

 Ώρα παραστατικού 
Καθορίστε την ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα συμπεριληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Επιλέξτε Ναι, εάν στην εκτύπωση θέλετε ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Ημερολόγια 

Πωλήσεις 
Με την επιλογή αυτή εκτυπώνετε το ημερολόγιο των πωλήσεων, όπως διαμορφώνεται από τις αντίστοιχες, 
καθημερινές συναλλαγές. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε 
αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε 
τις σειρές των παραστατικών πωλήσεων 
που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη 
διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα 

παραστατικά που θα συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν 
στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη 
και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πελάτες, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Υποκατάστημα πελάτη 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα υποκαταστήματα των πελατών που θα περιληφθούν στην 

εκτύπωση.  
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 Κωδικός ομίλου 
Καθορίζετε τους κωδικούς των ομίλων που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι όμιλοι, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Υποκατάστημα εταιρείας 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα υποκαταστήματα της εταιρίας που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Δραστηριότητα συναλλαγής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες συναλλαγής που θα περιληφθούν στην 

εκτύπωση. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Φύση Συναλλαγής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις φύσεις συναλλαγής που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Τρόποι πληρωμής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους τρόπους πληρωμής που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.   

 Νόμισμα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζονται τα παραστατικά και το οποίο 

θα περιληφθεί στην εκτύπωση. 

 Νόμισμα πελάτη 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε το νόμισμα του πελάτη στο οποίο εκφράζονται τα παραστατικά 
και το οποίο θα περιληφθεί στην εκτύπωση. 

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Γεωγραφική κατηγορία πελάτη 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις γεωγραφικές κατηγορίες του πελάτη που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Επιλέξτε Ναι, εάν στην εκτύπωση θέλετε ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

 Ημερολόγιο ημέρας σε διαφορετική σελίδα 
Εάν έχετε επιλέξει λεπτομερειακή εκτύπωση, μπορείτε εδώ να ορίσετε εάν θέλετε οι εγγραφές κάθε ημέρας να 
εκτυπώνονται σε διαφορετική σελίδα. 
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Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Πωλήσεων γενικό 
Η συγκεκριμένη εκτύπωση θα περιλαμβάνει τις εκτυπώσεις του γενικού ημερολογίου πωλήσεων. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών πωλήσεων που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 

και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη 
και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πελάτες, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Κωδικός ομίλου  
Εάν θέλετε στην εκτύπωση να περιληφθούν οι πελάτες συγκεκριμένου ομίλου, καθορίζετε, εδώ, τους 
κωδικούς των ομίλων που θέλετε. Εάν θέλετε να περιληφθούν οι πελάτες όλων των ομίλων, αφήνετε τα πεδία 
κενά. 

 Υποκατάστημα εταιρείας 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα υποκαταστήματα της εταιρίας, που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Δραστηριότητα συναλλαγής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες συναλλαγής που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 
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 Τρόποι πληρωμής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους τρόπους πληρωμής που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.   

 Νόμισμα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζονται και τα παραστατικά και το 
οποίο θα περιληφθεί στην εκτύπωση. 

 Νόμισμα πελάτη 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε το νόμισμα του πελάτη στο οποίο εκφράζονται τα παραστατικά 
και το οποίο θα περιληφθεί στην εκτύπωση. 

 Μετασχηματισμένα 

Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Επιλέξτε Ναι, εάν στην εκτύπωση θέλετε ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

 Ημερολόγιο ημέρας σε διαφορετική σελίδα 
Εάν έχετε επιλέξει λεπτομερειακή εκτύπωση, μπορείτε εδώ να ορίσετε εάν θέλετε την εκτύπωση των 
καθημερινών εγγραφών σε διαφορετική σελίδα. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Παραγγελίες 
Με την επιλογή αυτή εκτυπώνετε το ημερολόγιο παραγγελιών των πελατών, όπως διαμορφώνεται από τις 
αντίστοιχες καθημερινές συναλλαγές.  

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε 

αυτό το σημείο.  

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε 
τις σειρές παραγγελιών πελατών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη 
διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα 
παραστατικά που θα συμπεριληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν 
στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα παραστατικά, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ημερομηνία παράδοσης 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα στη διάρκεια του οποίου προγραμματίσθηκαν οι παραδόσεις των 
παραστατικών ειδών που θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός πωλητή 

Καθορίζετε τους κωδικούς των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές,αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη 
και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πελάτες,αφήνετε τα 
πεδία κενά. 
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 Υποκατάστημα πελάτη 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα υποκαταστήματα των πελατών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Υποκατάστημα εταιρείας 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα υποκαταστήματα της εταιρίας που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Δραστηριότητα συναλλαγής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες συναλλαγής που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Τρόποι πληρωμής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής 
όπου καθορίζετε τους τρόπους 
πληρωμής που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Νόμισμα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής 
στην οποία καθορίζετε το 
νόμισμα στο οποίο 
εκφράζονται τα παραστατικά 
και το οποίο θα περιληφθεί στην εκτύπωση. 

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Επιλέξτε Ναι, εάν στην εκτύπωση θέλετε ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

 Ημερολόγιο ημέρας σε διαφορετική σελίδα 
Εάν έχετε επιλέξει λεπτομερειακή εκτύπωση, μπορείτε εδώ να ορίσετε την εκτύπωση καθημερινών εγγραφών 

σε διαφορετική σελίδα. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Έξοδα  
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώνετε ημερολόγιο εξόδων από το κύκλωμα των πωλήσεων 

Πεδία  

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών πωλήσεων που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Επιλογή εξόδων 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα έξοδα που θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Επιλέξτε “Ναι”, εάν στην εκτύπωση θέλετε ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Χρηματοοικονομικές 

Παραστατικά ανεξόφλητα 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την κατάσταση των εκκρεμών παραστατικών πωλήσεων για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε 
σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών 
πωλήσεων που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη 
διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα 
παραστατικά που θα συμπεριληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
παραστατικών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν 
όλα τα παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη 
και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή είδους 
Καθορίζετε τους κωδικούς πωλητών των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές των 
ειδών, αφήνετε τα πεδία κενά. 
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 Επωνυμία πωλητή είδους 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών των ειδών των γραμμών των παραστατικών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια 
μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πελάτες, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Υποκατάστημα εταιρείας 

Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα υποκαταστήματα της εταιρίας που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Δραστηριότητα συναλλαγής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες συναλλαγής που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Τρόποι πληρωμής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τους τρόπους πληρωμής 
που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που 
έχουν μετασχηματισθεί θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα 

παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ανάλυση κάλυψης 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν κατά την εκτύπωση θέλετε να περιληφθεί η ανάλυση κάλυψης. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Αντιστοιχίσεις 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την κατάσταση των αντιστοιχούμενων παραστατικών πωλήσεων για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την 

επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τις σειρές των 
παραστατικών πωλήσεων που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά 
τη διάρκεια του οποίου 
καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που 
θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
παραστατικών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν 
όλα τα παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη 
και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πελάτες, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Υποκατάστημα πελάτη 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα υποκαταστήματα των πελατών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 
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 Είδη παραστατικών 
Καθορίζετε τα είδη των παραστατικών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (αντιστοιχισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Πλήρως αντιστοιχισμένα – εάν θέλετε μόνο τα πλήρως αντιστοιχισμένα παραστατικά να περιληφθούν 

στην εκτύπωση. 

o Μη αντιστοιχισμένα – εάν θέλετε τα μη αντιστοιχισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση 

 Υποκατάστημα εταιρείας 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τα υποκαταστήματα της 

εταιρίας που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Δραστηριότητα συναλλαγής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τις δραστηριότητες 
συναλλαγής που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Τρόποι πληρωμής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους τρόπους πληρωμής που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Νόμισμα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής στην οποία καθορίζετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζονται τα παραστατικά και το 

οποίο θα περιληφθεί στην εκτύπωση. 

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση 

 Ανάλυση κάλυψης 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν στην εκτύπωση θέλετε να περιληφθεί η ανάλυση κάλυψης. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Κοστολόγιο 
Η συγκεκριμένη εκτύπωση περιλαμβάνει τους φακέλους κοστολόγησης των πωλήσεων. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Ημερομηνία κλεισίματος 
Πεδίο ημερομηνίας με το οποίο καθορίζετε την ημερομηνία κλεισίματος που θα περιληφθεί στην εκτύπωση. 

 Κωδικός φακέλου  
Καθορίζετε τους κωδικούς των φακέλων που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι φάκελοι 
κοστολόγησης, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Τύπος φακέλου 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τον τύπο των φακέλων κοστολόγησης πωλήσεων που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Υποκατάστημα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα υποκαταστήματα που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Κατάσταση φακέλου 
Πεδίο επιλογής από το οποίο καθορίζετε την κατάσταση των φακέλων που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Κλειστοί 
o Ανοιχτοί 
o Όλοι 

 Ανάλυση κόστους κατά είδος 
Ορίζετε εάν θέλετε στην εκτύπωση να εμφανιστεί και η ανάλυση κόστους ανά είδος. 

 Να συμπεριληφθούν οι προβλέψεις 
Ορίζετε εάν θέλετε στην εκτύπωση να συμπεριληφθούν οι προβλέψεις. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Κοστολόγιο συγκεντρωτικό 
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε το συγκεντρωτικό κοστολόγιο. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Ημερομηνία κλεισίματος 
Πεδίο ημερομηνίας με το οποίο καθορίζετε την ημερομηνία κλεισίματος που θα περιληφθεί στην εκτύπωση. 

 Κωδικός φακέλου  
Καθορίζετε τους κωδικούς των φακέλων που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι φάκελοι 
κοστολόγησης, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Τύπος φακέλου 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τον τύπο των φακέλων κοστολόγησης πωλήσεων που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Υποκατάστημα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα υποκαταστήματα που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Κατάσταση φακέλου 
Πεδίο επιλογής από το οποίο καθορίζετε την κατάσταση των φακέλων που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Κλειστοί 
o Ανοιχτοί 
o Όλοι 

 Να συμπεριληφθούν οι προβλέψεις 
Ορίζετε εάν θέλετε στην εκτύπωση να συμπεριληφθούν οι προβλέψεις. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Κοστολόγιο (ανάλυση πωλήσεων) 
Η συγκεκριμένη εκτύπωση περιλαμβάνει τα έξοδα φακέλων κοστολόγησης με ταυτόχρονη ανάλυση του αντίστοιχου 
παραστατικού πώλησης. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Ημερομηνία κλεισίματος 
Πεδίο ημερομηνίας με το οποίο καθορίζετε την ημερομηνία κλεισίματος που θα περιληφθεί στην εκτύπωση. 

 Κωδικός φακέλου  
Καθορίζετε τους κωδικούς των φακέλων που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι φάκελοι 
κοστολόγησης, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Τύπος φακέλου 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τον τύπο των φακέλων κοστολόγησης πωλήσεων που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Υποκατάστημα 

Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα υποκαταστήματα που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Κατάσταση φακέλου 
Πεδίο επιλογής από το οποίο καθορίζετε την κατάσταση των φακέλων που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Κλειστοί 
o Ανοιχτοί 
o Όλοι 

 Να συμπεριληφθούν οι προβλέψεις 
Ορίζετε εάν θέλετε στην εκτύπωση να συμπεριληφθούν οι προβλέψεις. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Στατιστικές 

Ανά πελάτη 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εμφανίσετε τις στατιστικές εκτυπώσεις των πωλήσεων κατά πελάτη, για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε 
αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε 
τις σειρές των παραστατικών πωλήσεων που 
θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη 
διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα 

παραστατικά που θα συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Ώρα παραστατικού 
Καθορίστε την ώρα κατά τη διάρκεια της 
οποίας καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που 
θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών που 
θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν 
όλοι οι πελάτες, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πελάτη 
Καθορίζετε την επωνυμία του πελάτη που θέλετε να περιληφθεί στην εκτύπωση επιλέγοντας την πρώτη και 
την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. 

 Υποκατάστημα πελάτη 
Καθορίζετε τα υποκαταστήματα των πελατών, που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
υποκαταστήματα αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα πεδία 

κενά. 
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 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή 

Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη 
και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή είδους 
Καθορίζετε τους κωδικούς πωλητών 
των ειδών, που θέλετε να περιληφθούν 
στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή 
εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε 
να περιληφθούν όλοι οι πωλητές των 
ειδών, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή είδους 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών 
των ειδών των γραμμών των 
παραστατικών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας την πρώτη και την 
τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός ομίλου  
Εάν θέλετε στην εκτύπωση να περιληφθούν οι πελάτες συγκεκριμένου ομίλου, καθορίζετε, εδώ, τους 
κωδικούς των ομίλων που θέλετε. Εάν θέλετε να περιληφθούν οι πελάτες όλων των ομίλων, αφήνετε τα πεδία 
κενά. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους των παραστατικών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Νόμισμα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζονται τα παραστατικά και το οποίο 
θα περιληφθεί στην εκτύπωση. 

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 

επιλέξετε: 
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o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Γεωγραφική κατηγορία πελάτη 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις γεωγραφικές κατηγορίες του πελάτη που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Γεωγραφική κατηγορία υποκαταστήματος πελάτη 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις γεωγραφικές κατηγορίες των υποκαταστημάτων του πελάτη 
που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε λεπτομερειακή εκτύπωση. 

 Αναλυτική εκτύπωση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε η εκτύπωση να περιλαμβάνει ανάλυση κατά χρώμα / 
μέγεθος. 

 Κωδικός Χρώματος 
Καθορίζετε τους κωδικούς 
χρωμάτων που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον 
τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 

κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα χρώματα, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

Ομάδες είδους 

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 2 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 3 

Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ταξινόμηση/Ομαδοποίηση ανά υποκατάστημα πελάτη 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε, εάν θέλετε, τα δεδομένα της εκτύπωσης να 
ταξινομηθούν/ομαδοποιηθούν ανά υποκατάστημα πελάτη. 

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις κατηγορίες είδους που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ομαδοποίηση είδους ανά  
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγετε, εάν επιθυμείτε ομαδοποίηση ανά: 
o Κατηγορία 
o Ομάδα 

o Ομάδα 3 
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 Ταξινόμηση είδους ανά  
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγετε, εάν επιθυμείτε ταξινόμηση ανά: 
o Κατηγορία 
o Ομάδα 
o Ομάδα 3 

 Συνοπτική εμφάνιση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε, εάν θέλετε συνοπτική εμφάνιση της ομαδοποίησης κατά την εκτύπωση 
ή όχι. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Ανά πελάτη (ισοζύγιο) 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε τις στατιστικές πελάτη (Ισοζύγιο) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών πωλήσεων που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να συπεριληφθούν όλοι οι πελάτες, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πελάτη 
Καθορίζετε την επωνυμία των πελατών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την 
πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. 

 Υποκατάστημα πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των υποκαταστημάτων των πελατών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα υποκαταστήματα, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας 
τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πωλητών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την 
πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 
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 Κωδικός πωλητή είδους 
Καθορίζετε τους κωδικούς πωλητών των ειδών, που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας 
τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να συμπεριληφθούν όλοι οι 
πωλητές των ειδών, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή είδους 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών των ειδών των γραμμών των παραστατικών που θέλετε να 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια 
μάσκα. Εάν θέλετε να συμπεριληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός ομίλου  

Εάν θέλετε στην εκτύπωση να συμπεριληφθούν οι πελάτες συγκεκριμένου ομίλου, καθορίζετε, εδώ, τους 
κωδικούς των ομίλων που θέλετε. Εάν θέλετε να περιληφθούν οι προμηθευτές όλων των ομίλων, αφήνετε  τα 
πεδία κενά. 

 Χρήση 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τη χρήση για την οποία θέλετε να εκτυπώσετε τη στατιστική κατά πελάτη 
(Ισοζύγιο). 

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε 
να επιλέξετε: 

o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση.     

o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

o Μερικώς – εάν θέλετε μερικώς τα παραστατικά  να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

o Πλήρως ανεκτέλεστα – εάν θέλετε πλήρως ανεκτέλεστα τα παραστατικά να συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους των παραστατικών που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Νόμισμα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα νομίσματα που θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση.  

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε 
να επιλέξετε: 

o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση.     

o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

o Μερικώς – εάν θέλετε μερικώς τα παραστατικά  να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

o Πλήρως ανεκτέλεστα – εάν θέλετε πλήρως ανεκτέλεστα τα παραστατικά να συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση. 
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 Γεωγραφική καητηγορία πελάτη 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις γεωγραφικές κατηγορίες των πελατών που επιθυμείτε να 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Γεωγραφική κατηγορία υποκαταστήματος πελάτη 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις γεωγραφικές κατηγορίες των υποκαταστημάτων των πελατών 
που επιθυμείτε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ομάδες ειδών 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες 1,2 και 3 των ειδών που επιθυμείτε να 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια 

μάσκα. Εάν θέλετε να συμπεριληφθούν όλοι κωδικοί ομάδων, αφήνετε τα πεδία κενά. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων 
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Ανά είδος 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εμφανίσετε τις στατιστικές εκτυπώσεις των πωλήσεων κατά είδος, για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα.  

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε 

αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε 
τις σειρές των παραστατικών πωλήσεων που 
θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη 
διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα 
παραστατικά που θα συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Ώρα παραστατικού 
Καθορίστε την ώρα κατά τη διάρκεια της 
οποίας καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που 
θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που 
θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο 
κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πελάτη 

Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πελάτες, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πελάτη 
Καθορίζετε την επωνυμία του πελάτη που θέλετε να περιληφθεί στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη και 
την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. 

 Υποκατάστημα πελάτη 
Καθορίζετε τα υποκαταστήματα των πελατών, που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
υποκαταστήματα αφήνετε τα πεδία κενά. 
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 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή 

Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών 
που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη και 
την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή είδους 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών 
των ειδών των γραμμών των 
παραστατικών που θέλετε να 

περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας την πρώτη και την τελευταία 
επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. 
Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
πωλητές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή είδους 
Καθορίζετε τους κωδικούς πωλητών των 
ειδών, που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή 
εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές των ειδών, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός ομίλου  
Εάν θέλετε στην εκτύπωση να περιληφθούν οι πελάτες συγκεκριμένου ομίλου, καθορίζετε, εδώ, τους 
κωδικούς των ομίλων που θέλετε. Εάν θέλετε να περιληφθούν οι πελάτες όλων των ομίλων, αφήνετε τα πεδία 
κενά. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους των παραστατικών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Νόμισμα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζονται τα παραστατικά και το οποίο 
θα περιληφθεί στην εκτύπωση. 

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 

επιλέξετε: 
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o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση 

 Ταξινόμηση λεπτομέρειας 
Επιλέξτε εάν στην εκτύπωση θέλετε λεπτομερή ταξινόμηση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

 Ομαδοποίηση λεπτομέρειας 
Επιλέξτε εάν στην εκτύπωση θέλετε ομαδοποίηση λεπτομέρειας σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Επιλέξτε Ναι, εάν στην εκτύπωση θέλετε ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

 Αναλυτική εκτύπωση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε η εκτύπωση να περιλαμβάνει ανάλυση κατά χρώμα / 
μέγεθος. 

 Κωδικός Χρώματος 
Καθορίζετε τους κωδικούς χρωμάτων που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα χρώματα, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

Ομάδες είδους 

 Ομάδα είδους 

Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 2 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 3 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Υπολογισμός ποσοτήτων πώλησης (Εσωτερικής διακίνησης) βάσει 
Πεδίο επιλογής  όπου με βάση την τιμή που θα επιλέξει ο χρήστης, στην περίπτωση που σε ένα παραστατικό 
πώλησης υπάρχουν δύο κινήσεις αποθήκης (εσωτερική διακίνηση), η ποσότητα του είδους λαμβάνει το 
«πρόσημό» της από την κίνηση που επηρεάζει την 1η κίνηση ή την 2η κίνηση. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Ανά είδος (ισοζύγιο – μία μπάντα)  

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε 
σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών 
πωλήσεων που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που 
θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο 
κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν 
θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών 
που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πελάτες, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πελάτη 
Καθορίζετε την επωνυμία του πελάτη που θέλετε να περιληφθεί στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη και 
την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. 

 Υποκατάστημα πελάτη 
Καθορίζετε τα υποκαταστήματα των πελατών, που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 

πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
υποκαταστήματα αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή είδους 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών των ειδών των γραμμών των παραστατικών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια 
μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε τα πεδία κενά. 
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 Κωδικός πωλητή είδους 
Καθορίζετε τους κωδικούς πωλητών των ειδών, που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές των 
ειδών, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός ομίλου  
Εάν θέλετε στην εκτύπωση να 
περιληφθούν οι πελάτες συγκεκριμένου 
ομίλου, καθορίζετε, εδώ, τους κωδικούς 
των ομίλων που θέλετε. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν οι πελάτες όλων των 
ομίλων, αφήνετε τα πεδία κενά. 

Ομάδες είδους 

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 2 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 3 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους των παραστατικών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Νόμισμα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζονται τα παραστατικά και το οποίο 
θα περιληφθεί στην εκτύπωση. 

 Μετασχηματισμένα 

Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση 

 Γεωγραφική κατηγορία πελάτη 
Καθορίζετε τις Γεωγραφικές κατηγορίες των πελατών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση.  

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Ανά είδος (ισοζύγιο)  
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εμφανίσετε τις στατιστικές εκτυπώσεις των ειδών (σε μορφή ισοζυγίου).  

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, 
την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
ειδών που θέλετε να περιληφθούν 
στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή 
εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν 
θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
πελατών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον 
τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλοι οι πελάτες, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πελάτη 
Καθορίζετε την επωνυμία του πελάτη που θέλετε να περιληφθεί στην εκτύπωση επιλέγοντας την πρώτη και 
την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. 

 Υποκατάστημα πελάτη 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα υποκαταστήματα των πελατών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 
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 Επωνυμία πωλητή 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη 
και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή είδους 
Καθορίζετε τους κωδικούς πωλητών 
των ειδών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον 
τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλοι οι πωλητές, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή είδους 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των 
πωλητών των ειδών των γραμμών 
των παραστατικών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας την πρώτη και την 
τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός ομίλου  
Εάν θέλετε στην εκτύπωση να περιληφθούν οι πελάτες συγκεκριμένων ομίλων, καθορίζετε, στο σημείο αυτό, 
τους κωδικούς των ομίλων που θέλετε. Εάν θέλετε να περιληφθούν οι πελάτες όλων των ομίλων, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 2 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 3 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Λογιστικός χαρακτηρισμός 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς των ειδών που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Χρήση 
Λίστα επιλογής όπου καθορίζετε την χρήση στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία της εκτύπωσης. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών πωλήσεων που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους των παραστατικών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 
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 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 

o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση.  

o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Γεωγραφική κατηγορία πελάτη 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις γεωγραφικές κατηγορίες του πελάτη που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση.  

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Παραγγελίες ανά πελάτη 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών πωλήσεων που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ώρα παραστατικού 
Καθορίστε την ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα συμπεριληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πελάτες, αφήνετε 

τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πελάτη 
Καθορίζετε την επωνυμία του πελάτη που θέλετε να περιληφθεί στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη και 
την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. 

 Υποκατάστημα πελάτη 
Καθορίζετε τα υποκαταστήματα των πελατών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
υποκαταστήματα αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 

τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα πεδία 
κενά. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 
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 Επωνυμία πωλητή 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη 
και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή είδους 
Καθορίζετε τους κωδικούς πωλητών των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές των 
ειδών, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή είδους 

Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών των ειδών των γραμμών των παραστατικών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια 
μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός ομίλου  
Εάν θέλετε στην εκτύπωση να περιληφθούν οι πελάτες συγκεκριμένου ομίλου, καθορίζετε, εδώ, τους 
κωδικούς των ομίλων που θέλετε. Εάν θέλετε να περιληφθούν οι πελάτες όλων των ομίλων, αφήνετε τα πεδία 
κενά. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους των παραστατικών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Επιλέξτε Ναι, εάν στην εκτύπωση θέλετε ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

 Αναλυτική εκτύπωση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε η εκτύπωση να περιλαμβάνει ανάλυση κατά χρώμα / 
μέγεθος. 

 Κωδικός Χρώματος 
Καθορίζετε τους κωδικούς χρωμάτων που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα χρώματα, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

Ομάδες είδους 

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 2 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  
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 Ομάδα είδους 3 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παράδοσης είδους 
Πεδίο στο οποίο καθορίζετε την ημερομηνία παράδοσης του είδους. 

 Ταξινόμηση/Ομαδοποίηση ανά υποκατάστημα πελάτη 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε, εάν θέλετε τα δεδομένα της εκτύπωσης να 
ταξινομηθούν/ομαδοποιηθούν ανά υποκατάστημα πελάτη. 

 Εμφάνιση αρχικών ποσοτήτων 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε να εμφανιστούν οι αρχικές ποσότητες. 

 Εμφάνιση ειδών με μηδενικές ανεκτέλεστες ποσότητες 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε, εάν θέλετε να εμφανιστούν είδη με μηδενικές ανεκτέλεστες ποσότητες. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Παραγγελίες ανά είδος  

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών πωλήσεων που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ώρα παραστατικού 
Καθορίστε την ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα συμπεριληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα πεδία 

κενά. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πελάτες, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πελάτη 
Καθορίζετε την επωνυμία του πελάτη που θέλετε να περιληφθεί στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη και 
την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. 

 Υποκατάστημα πελάτη 
Καθορίζετε τα υποκαταστήματα των πελατών, που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 

πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
υποκαταστήματα αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 
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 Επωνυμία πωλητή 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη 
και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή είδους 
Καθορίζετε τους κωδικούς πωλητών των ειδών, που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές των 
ειδών, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή είδους 

Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών των ειδών των γραμμών των παραστατικών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια 
μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός είδους συσχέτισης 
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών συσχέτισης που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας 
τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός ομίλου  
Εάν θέλετε στην εκτύπωση να περιληφθούν οι πελάτες συγκεκριμένου ομίλου, καθορίζετε, εδώ, τους 
κωδικούς των ομίλων που θέλετε. Εάν θέλετε να περιληφθούν οι πελάτες όλων των ομίλων, αφήνετε τα πεδία 
κενά. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους των παραστατικών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Νόμισμα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζονται τα παραστατικά και το οποίο 
θα περιληφθεί στην εκτύπωση. 

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Επιλέξτε Ναι, εάν στην εκτύπωση θέλετε ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

 Αναλυτική εκτύπωση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε η εκτύπωση να περιλαμβάνει ανάλυση κατά χρώμα / 
μέγεθος. 

 Κωδικός Χρώματος 
Καθορίζετε τους κωδικούς χρωμάτων που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα χρώματα, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 
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Ομάδες είδους 

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 2 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 3 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παράδοσης είδους 
Πεδίο στο οποίο καθορίζετε την ημερομηνία παράδοσης του είδους. 

 Εμφάνιση αρχικών ποσοτήτων 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε να εμφανιστούν οι αρχικές ποσότητες. 

 Εμφάνιση ειδών με μηδενικές ανεκτέλεστες ποσότητες 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε να εμφανιστούν είδη με μηδενικές ανεκτέλεστες ποσότητες. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Ανά είδος (συγκεντρωτική)  

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών πωλήσεων που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ώρα παραστατικού 
Καθορίστε την ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα συμπεριληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα πεδία 

κενά. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πελάτες, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πελάτη 
Καθορίζετε την επωνυμία του πελάτη που θέλετε να περιληφθεί στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη και 
την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. 

 Υποκατάστημα πελάτη 
Καθορίζετε τα υποκαταστήματα των πελατών, που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 

πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
υποκαταστήματα αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 
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 Επωνυμία πωλητή 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη 
και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή είδους 
Καθορίζετε τους κωδικούς πωλητών των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές των 
ειδών, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή είδους 

Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών των ειδών των γραμμών των παραστατικών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια 
μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός είδους συσχέτισης 
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών συσχέτισης που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας 
τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός παραλήπτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραληπτώνπου θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι παραλήπτες, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία παραλήπτη 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των παραληπτώνπου θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την 
πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
παραλήπτες, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός ομίλου  
Εάν θέλετε στην εκτύπωση να περιληφθούν οι πελάτες συγκεκριμένου ομίλου, καθορίζετε, εδώ, τους 
κωδικούς των ομίλων που θέλετε. Εάν θέλετε να περιληφθούν οι πελάτες όλων των ομίλων, αφήνετε τα πεδία 
κενά. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους των παραστατικών που θα 

περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Νόμισμα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζονται τα παραστατικά και το οποίο 
θα περιληφθεί στην εκτύπωση. 

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
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 Αναλυτική εκτύπωση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε η εκτύπωση να περιλαμβάνει ανάλυση κατά χρώμα / 
μέγεθος. 

 Κωδικός Χρώματος 
Καθορίζετε τους κωδικούς χρωμάτων που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα χρώματα, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

Ομάδες είδους 

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 2 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 3 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Υπολογισμός ποσοτήτων πώλησης (Εσωτερικής διακίνησης) βάσει 
Πεδίο επιλογής  όπου με βάση την τιμή που θα επιλέξει ο χρήστης, στην περίπτωση που σε ένα παραστατικό 
πώλησης υπάρχουν δύο κινήσεις αποθήκης (εσωτερική διακίνηση), η ποσότητα του είδους λαμβάνει το 
«πρόσημό» της από την κίνηση που επηρεάζει την 1η κίνηση ή την 2η κίνηση. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Παραγγελίες ανά είδος (συγκεντρωτική)  

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών πωλήσεων που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ώρα παραστατικού 
Καθορίστε την ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα συμπεριληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα πεδία 

κενά. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πελάτες, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πελάτη 
Καθορίζετε την επωνυμία του πελάτη που θέλετε να περιληφθεί στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη και 
την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. 

 Υποκατάστημα πελάτη 
Καθορίζετε τα υποκαταστήματα των πελατών, που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 

πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
υποκαταστήματα αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 
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 Κωδικός πωλητή είδους 
Καθορίζετε τους κωδικούς πωλητών των ειδών, που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές των 
ειδών, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή είδους 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών των ειδών των γραμμών των παραστατικών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια 
μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός είδους συσχέτισης 

Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών συσχέτισης που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας 
τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός παραλήπτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραληπτώνπου θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι παραλήπτες, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία παραλήπτη 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των παραληπτώνπου θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την 
πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
παραλήπτες, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός ομίλου  
Εάν θέλετε στην εκτύπωση να περιληφθούν οι πελάτες συγκεκριμένου ομίλου, καθορίζετε, εδώ, τους 
κωδικούς των ομίλων που θέλετε. Εάν θέλετε να περιληφθούν οι πελάτες όλων των ομίλων, αφήνετε τα πεδία 
κενά. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους των παραστατικών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Νόμισμα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζονται τα παραστατικά και το οποίο 
θα περιληφθεί στην εκτύπωση. 

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Αναλυτική εκτύπωση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε η εκτύπωση να περιλαμβάνει ανάλυση κατά χρώμα / 
μέγεθος. 
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 Κωδικός Χρώματος 
Καθορίζετε τους κωδικούς χρωμάτων που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα χρώματα, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

Ομάδες είδους 

 Ομάδα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 2 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 3 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Υπολογισμός ποσοτήτων πώλησης (Εσωτ. Διακίνησης) βάσει 
Πεδίο επιλογής  όπου με βάση την τιμή που θα επιλέξει ο χρήστης, στην περίπτωση που σε ένα παραστατικό 
πώλησης υπάρχουν δύο κινήσεις αποθήκης (εσωτερική διακίνηση), η ποσότητα του είδους λαμβάνει το 
«πρόσημό» της από την κίνηση που επηρεάζει την 1η κίνηση ή την 2η κίνηση. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Εξυπηρέτηση παραγγελιών κατά είδος 
Η συγκεκριμένη επιλογή σας επιτρέπει να εμφανίσετε τις στατιστικές εκτυπώσεις εξυπηρέτησης παραγγελιών κατά 
είδος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την 

επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τις σειρές των 
παραστατικών πωλήσεων που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση..  

 Υποκατάστημα εταιρείας 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τα υποκαταστήματα της 
εταιρείας που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών 
που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πελάτες, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παράδοσης είδους 
Πεδίο στο οποίο καθορίζετε την ημερομηνία παράδοσης του είδους. 

 Προτεραιότητα πελάτη 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη προτεραιότητα του πελάτη, όπως την έχετε σχεδιάσει 
στην εργασία [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Χρηματοοικονομικά – Προτεραιότητα 
πελατών].  

 Δρομολόγιο 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα δρομολόγια που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 
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 Δραστηριότητα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τη δραστηριότητα του πελάτη. 

 Η δραστηριότητα αναφέρεται στα είδη 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν η δραστηριότητα θα αναφέρεται στα είδη. 

 Δεσμευμένα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα 
δεσμευμένα που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Ανάλυση κατά χρώμα/μέγεθος 

Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν η 
ανάλυση θα γίνει κατά χρώμα/μέγεθος. 

 Αλλαγή σελίδας ανά κωδικό είδους 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν η 
αλλαγή σελίδας θα γίνεται ανά κωδικό είδους. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Εξυπηρέτηση παραγγελιών κατά παραγγελία  
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εμφανίσετε τις στατιστικές εκτυπώσεις εξυπηρέτησης παραγγελιών κατά παραγγελία 
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς  
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών πωλήσεων που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση.  

 Υποκατάστημα εταιρείας 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα υποκαταστήματα της εταιρείας που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε τα πεδία 
κενά. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πελάτες, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παράδοσης είδους 
Πεδίο στο οποίο καθορίζετε την ημερομηνία παράδοσης του είδους. 

 Προτεραιότητα πελάτη 

Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη προτεραιότητα του πελάτη, όπως την έχετε σχεδιάσει 
στην εργασία [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Χρηματοοικονομικά – Προτεραιότητα 
πελατών].  

 Δρομολόγιο 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα δρομολόγια που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Δραστηριότητα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τη δραστηριότητα του πελάτη. 

 Η δραστηριότητα αναφέρεται στα είδη 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν η δραστηριότητα θα αναφέρεται στα είδη. 

 Δεσμευμένα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα δεσμευμένα που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 
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 Ανάλυση κατά χρώμα/μέγεθος 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν η ανάλυση θα γίνει κατά χρώμα/μέγεθος. 

 Αλλαγή σελίδας ανά παραγγελία 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν η αλλαγή σελίδας θα γίνεται ανά παραγγελία. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Εκτελέσιμες – Μη εκτελέσιμες παραγγελίες 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εμφανίσετε τις στατιστικές εκτυπώσεις των εκτελέσιμων και μη εκτελέσιμων 
παραγγελιών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε 

αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς  
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις 
σειρές των παραστατικών πωλήσεων που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Υποκατάστημα εταιρείας 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα 
υποκαταστήματα της εταιρείας που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που 
θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο 
κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν 
θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πελάτες, αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παράδοσης είδους 
Πεδίο στο οποίο καθορίζετε την ημερομηνία παράδοσης του είδους. 

 Προτεραιότητα πελάτη 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη προτεραιότητα του πελάτη, όπως την έχετε σχεδιάσει 
στην εργασία [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Χρηματοοικονομικά – Προτεραιότητα 
πελατών].  

 Δρομολόγιο 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα δρομολόγια που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 
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 Δραστηριότητα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τη δραστηριότητα του πελάτη. 

 Η δραστηριότητα αναφέρεται στα είδη 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν η δραστηριότητα θα αναφέρεται στα είδη. 

 Παραγγελίες 
Καθορίζετε ποιες παραγγελίες θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να επιλέξετε: 

o Όλες – εάν θέλετε όλες οι παραγγελίες να περιληφθούν στην εκτύπωση.  

o Εκτελέσιμες παραγγελίες  – εάν θέλετε μόνο τις εκτελέσιμες παραγγελίες να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

o Μη εκτελέσιμες παραγγελίες  – εάν θέλετε μόνο τις μη εκτελέσιμες παραγγελίες να περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Ενδοκοινοτικές  

Intrastat 

 Φόρμα εκτύπωσης  
Πεδίο επιλογής από το οποίο ορίζετε την αντιστοίχη φόρμα εκτύπωσης. 

 Περίοδος  
Πεδίο επιλογής από το οποίο ορίζετε την αντίστοιχη χρονική περίοδο των καταστάσεων Intrastat, που θέλετε 
να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 VIES 

 Φόρμα εκτύπωσης  
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντιστοίχη φόρμα εκτύπωσης. 

 Από σε Περίοδο  
Πεδίο επιλογής από το οποίο ορίζετε την αντίστοιχη χρονική περίοδο των καταστάσεων Intrastat, που θέλετε 
να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
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Basic reports 

Basic reports πωλήσεων 
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε την αντίστοιχη εκτύπωση ανά ενότητα στην εφαρμογή 
του Atlantis Entry ERP, την οποία δημιουργήσατε μέσω της εργασίας: “Reporting tools - Design - Basic reports”. 
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Advanced reports 

Advanced reports πωλήσεων 
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε την αντίστοιχη σχεδιαζόμενη εκτύπωση ανά ενότητα στην 
εφαρμογή του Atlantis Entry ERP, την οποία δημιουργήσατε μέσω της εργασίας: “Reporting tools - Design - 
Advanced reports’’. 
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Query reports 

Query reports πωλήσεων 
Η εργασία αυτή αποτελεί ένα εργαλείο αναφορών ενσωματωμένο στην εφαρμογή Atlantis Entry ERP, το οποίο έχει 
σκοπό την παραγωγή ελεύθερων αναφορών, τόσο από τον Customizer όσο και από power users. Ο σχεδιαστής του 
εργαλείου αυτού θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις. 

 Να έχει γνώση της δομής και των objects της βάσης (πχ tables, views) 
 Nα έχει γνώσεις SQL 

To εργαλείο αυτό ενδείκνυται για την παραγωγή γρήγορων και σχετικά απλών εκτυπώσεων, στις οποίες ο χρήστης 
ορίζει το query της εκτύπωσης. Για πιο σύνθετες απαιτήσεις, ο αναγνώστης θα πρέπει να απευθυνθεί στις 

σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις, καθώς οι δυνατότητες των 
ελεύθερων είναι περιορισμένες σε κάποιο βαθμό. 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες ελεύθερων εκτυπώσεων: 
 Ενός επιπέδου 
 Δύο επιπέδων 

Στις εκτυπώσεις ενός επιπέδου ο χρήστης απλά 
συμπληρώνει μία ερώτηση (query).  

Στις εκτυπώσεις δύο επιπέδων ο χρήστης πρέπει να 
συμπληρώσει δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση 
αφορά την βασική οντότητα (master), ενώ η δεύτερη 
ερώτηση αφορά τις λεπτομέρειες (detail) για κάθε 
γραμμή αποτελέσματος της βασικής ερώτησης. 

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει 
τις στήλες της εκτύπωσης (layout), καθώς και να 
καταχωρήσει το αποτέλεσμα αυτής της διαμόρφωσης. 

Εάν ο χρήστης επιλέξει μία αποθηκευμένη εκτύπωση, 
εμφανίζεται μία επιπλέον δυνατότητα με τίτλο Ταξινόμηση/Ομαδοποίηση, μέσα στο οποίο υπάρχουν διαθέσιμα όλα 
τα πεδία που είναι αποτέλεσμα της βασικής ερώτησης τόσο για ταξινόμηση όσο και για ομαδοποίηση.  

Ταξινόμηση 
Για να ενεργοποιηθεί η ταξινόμηση πρέπει ο χρήστης να τοποθετήσει στην βασική ερώτηση τον ειδικό χαρακτήρα 
$O στην θέση που θα ήθελε να εισαχθεί αυτόματα η εντολή ORDER BY. Στην περίπτωση που υπάρχει ήδη η εντολή 

ORDER BY και θέλει απλά να επεκτείνει την ταξινόμηση με τα υπόλοιπα διαθέσιμα πεδία, τότε μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τον ειδικό χαρακτήρα $o. Εάν κατά την εκτέλεση του report ο χρήστης δεν επιλέξει ταξινόμηση και 
θέλει η βασική ερώτηση να έχει default ταξινόμηση τότε αρκεί μετά τον ειδικό χαρακτήρα της ταξινόμησης να εισάγει 
τις στήλες ταξινόμησης μέσα σε brackets. 
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Παραδείγματα  
a) SELECT * 
 FROM CUSTOMER $O 
b) SELECT * 
 FROM CUSTOMER  

ORDER BY CODE $o 
c) SELECT * 

 FROM CUSTOMER  
$O[CODEID,CODE] 

Ομαδοποίηση - Totals 

Εάν ο χρήστης επιλέξει ένα από τα διαθέσιμα πεδία για ομαδοποίηση, αναγκάζει το σύστημα να ομαδοποιήσει την 
πληροφορία που επιστρέφει η βασική ερώτηση (δεν διαμορφώνει την εντολή GROUP BY). Το σύστημα, μόλις αλλάξει 
τιμή η έκφραση ομαδοποίησης, τυπώνει μία επιπλέον γραμμή, στην οποία εμφανίζονται τα επιμέρους σύνολα για 
όλες τις αριθμητικές στήλες (default κατάσταση) ή για όλες τις στήλες που έχει επιλεχθεί να εμφανίζονται σύνολα 
(μέσω της διαμόρφωσης των στηλών της εκτύπωση). 

Επιλογές ομαδοποίησης 

Αλλαγή σελίδας ανά ομάδα. Εάν ο χρήστης επιλέξει τη δυνατότητα αυτή, τότε το σύστημα μετά την εκτύπωση 
γραμμής ομαδοποίησης, αλλάζει σελίδα. 

Συνοπτική εμφάνιση. Εάν ο χρήστης επιλέξει τη δυνατότητα συνοπτικής εμφάνισης, τότε εμφανίζονται μόνο οι 
γραμμές ομαδοποίησης. 

Επιλογές εκτυπώσεων δύο επιπέδων 

Γραμμές βασικού επιπέδου που δεν έχουν λεπτομέρεια. Εάν ο χρήστης επιλέξει τη δυνατότητα αυτή, τότε το 
σύστημα εμφανίσει όλες τις γραμμές (αποτέλεσμα) της βασικής ερώτησης, ακόμη και εάν κάποια γραμμή δεν έχει 
λεπτομέρεια. 

Αλλαγή σελίδας ανά γραμμή βασικού επιπέδου. Εάν ο χρήστης επιλέξει τη δυνατότητα αυτή, τότε μετά την 
εκτύπωση της λεπτομέρειας μιας γραμμής του βασικού επιπέδου, αλλάζει σελίδα. Το ίδιο συμβαίνει ακόμη και εάν η 
γραμμή του βασικού επιπέδου δεν έχει λεπτομέρεια. 

Παράμετροι 

Οι παράμετροι που μπορεί να εισάγει ο χρήστης διαμορφώνουν μία φόρμα μέσα στην οποία μπορεί να εισάγει τα 

δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της ερώτησης. Το σύστημα χρησιμοποιεί τα ονόματα των 
παραμέτρων για να διαμορφώσει τα πεδία ελέγχου των δεδομένων (control components), καθώς και τα λεκτικά τους. 
Οι δυνατότητες επεξηγούνται στον παρακάτω πίνακα: 

 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
:S#λεκτικό edit box 
:D#λεκτικό control ημερομηνίας 
:N#λεκτικό control για αριθμούς 
:SEL#όνομαselector#λεκτικό Selector 
:Μ#όνομαπίνακαLISTFIELDS#λεκτικό lookup combo box 
:PERIODS lookup combo box με τις περιόδους της login χρήσης 

[L#όνομα πίνακαLISTFIELDS#λεκτικό] multi select lookup combo box 
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:@COMPANYID Δεν συνδέεται με πεδίο ελέγχου και παίρνει σαν την τιμή της 
login εταιρείας 

:@BRANCHID Δεν συνδέεται με πεδίο ελέγχου και παίρνει σαν την τιμή του 
login υποκαταστήματος 

Το τμήμα LISTFIELDS έχει σύνταξη <όνομα πεδίου;όνομα πεδίου...> και ορίζει ποια πεδία του πίνακα προσδιορίζουν 
τις στήλες των αντίστοιχων πεδίων ελέγχου. Το πεδίο ελέγχου επιστρέφει την τιμή του πρώτου πεδίου.  

O χρήστης πρέπει να ορίσει δύο τουλάχιστον πεδία. Εάν στον τμήμα αυτό ο χρήστης δεν ορίσει τίποτα (δηλαδή το 
τμήμα LISTFIELDS έχει τιμή κενό ή <>) τότε το σύστημα ψάχνει για τα πεδία CODEID και DESCR στον αντίστοιχο 
πίνακα και αυτά χρησιμοποιεί. 

Σύνδεση (join) ερώτησης λεπτομέρειας με την βασική ερώτηση 

Όταν εισάγετε ερώτηση λεπτομέρειας, ο χρήστης πρέπει να ορίσει τις παραμέτρους σύνδεσής της με την βασική 
ερώτηση. Μία παράμετρος αυτής της κατηγορίας έχει την μορφή :@identifier, όπου σαν αναγνωριστικό (identifier) 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε πεδίο (αποτέλεσμα) της βασικής ερώτησης. 

 

Παράδειγμα 

Βασική ερώτηση 

SELECT ID,CODE,NAME 

FROM CUSTOMER  

Ερώτηση λεπτομέρειας 

 SELECT * 

FROM CUSTOMERTRANS  

WHERE PERID=:@ID 

Περιορισμοί - Παρατηρήσεις 
 Δεν επιτρέπονται κενά στο όνομα των παραμέτρων 
 Οι selectors που μπορούν να χρησιμοποιηθούν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
o  

SELECTOR NAME TABLE NAME RESULT FIELD 
Account ACCOUNT CODE 

AnalDist ANALDIST CODE 
Customer CUSTOMER CODE 
Supplier SUPPLIER CODE 
PGroup PGROUP CODE 
Bank BANK CODEID 
BankBranch BANKBRANCH CODEID 
CustomerJob CUSTOMERJOB CODE 
Material MATERIAL CODE 
CustTrnType CUSTTRNTYPE CODEID 
SupTrnType SUPTRNTYPE CODEID 
BankTrnType BNKTRNTYPE CODEID 
Application APPLICATION CODEID 

COMBRANCH BRANCH CODEID 
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BankAccount BANKACCOUNT CODE 
Bill BILL CODE 
CustOpenTrade FULLCUSTTRADE TRADECODE 
SupOpenTrade FULLSUPPTRADE TRADECODE 
StoreBalanceSheet FULLITEMSTOREDATA STOID 
SalesMan SALESMAN CODE 
Asset ASSET CODE 
StoreCustTrade FULLSTORECUSTTRADE FTRDATE 
AssetDepr FULLASSETDEPR CODE 
CostFolder COSTFOLDER CODE 
StoreInvoice FULLITEMTRADE TRADECODE 

AssetCustTrade FULLASTCUSTTRADE TRADECODE 
AssetSupTrade FULLASTSUPTRADE TRADECODE 
Partition FULLPARTITION CODE 
Jobber FULLSTORECUSTTRADE TRADECODE 
StorageBin STORAGEBIN CODE 
StoreSupTrade FULLSTORESUPTRADE FTRDATE 
FundsCustTrade FULLFUNDSCUSTTRADE FTRDATE 
FundsSupTrade FULLFUNDSSUPTRADE FTRDATE 
ComCustTrade FULLCOMCUSTTRADE FTRDATE 
ComSupTrade FULLCOMSUPTRADE FTRDATE 
BankTrade FULLBANKTRADE FTRDATE 
Cost COST CODEID 
CustomerTrans CUSTOMERTRANS TRNDATE 
CustomerTransB CUSTOMERTRANS TRNDATE 
SupplierTrans SUPPLIERTRANS TRNDATE 
SupplierTransB SUPPLIERTRANS TRNDATE 
BankCustTrade FULLBANKCUSTTRADE FTRDATE 
BankSupTrade FULLBANKSUPTRADE FTRDATE 
CustCustTrade FULLCUSTCUSTTRADE FTRDATE 
MalFunction MALFUNCTION CODE 
Service SERVICE CODE 
FullServiceItem FULLSERVICEITEM CODE 
ProdSpecs FULLSPEC CODE 

ServiceCustTrade FULLSERVICECUSTTRADE FTRDATE 
ServiceSupTrade FULLSERVICESUPTRADE FTRDATE 
MLCSerialNum MALFUNCTIONCARD SERIALNUM 
ComAnalDist ANALDIST CODE 
CustAddress CUSTADDRESS CODE 
SupAddress SUPPADDRESS CODE 
BUnits BUNITS CODEID 
FullProdTrade FULLPRODTRADE TRADECODE 
FullSupFinTrade FULLSUPFINTRADE FTRDATE 
PartitionSto FULLPARSTOQTY CODE 
Budget BUDGET CODE 
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 Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο μέγιστος αριθμός από control πεδία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
μια εκτύπωση: 

 

ΤΥΠΟΣ CONTROL ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
Edit 4 
Date 4 
numeric 4 
selectors με αποτέλεσμα τύπου string 4 
selectors με αποτέλεσμα τύπου date 2 
selectors με αποτέλεσμα τύπου integer 2 

Lookup combo boxes για πίνακες 2 
Lookup combo boxes για τις περιόδους χρήσης 1 
multi lookup combo boxes για πίνακες 2 

 Για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός των παραμέτρων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υποερωτήσεις (sub-
queries) στην βασική ερώτηση. 

 Εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί GROUP ή ORDER πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιεί και WHERE (π.χ. WHERE 
1=1) 

 Εάν ο χρήστης δηλώσει δύο παραμέτρους με το ίδιο όνομα, το σύστημα θα προβάλει δύο controls και όχι ένα. 
 Ο χρήστης μπορεί να ορίσει αυθαίρετα παραμέτρους τόσο στην βασική ερώτηση, όσο και στην ερώτηση της 

λεπτομέρειας. 
 Το multi lookup combo box, κατά την εκτέλεση 

της εκτύπωσης, πρέπει οπωσδήποτε να έχει 
τιμή (να έχει επιλεχθεί κάτι στο control). Γενικά, 
καλό είναι τα controls του διαλόγου, κατά την 
εκτέλεση, να παίρνουν τιμή και να μην μένουν 
«κενά». 

 Στο τμήμα LISTFIELDS πρέπει ο χρήστης να 
ορίσει δύο τουλάχιστον πεδία. Εάν στον τμήμα 
αυτό ο χρήστης δεν ορίσει τίποτα (δηλαδή το 
τμήμα LISTFIELDS έχει τιμή κενό ή <>) τότε 
το σύστημα ψάχνει για τα πεδία CODEID και 
DESCR στον αντίστοιχο πίνακα και αυτά 
χρησιμοποιεί. 

Εάν ο χρήστης επιλέξει εμφάνιση της εκτύπωσης, τότε 
το σύστημα τυπώνει αυτόματα και τα επιλεγμένα 
φίλτρα, χρησιμοποιώντας τα λεκτικά που έχει 
προσδιορίσει ο ίδιος στα ονόματα των παραμέτρων. 
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Labels 

Labels (πωλήσεων) 
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε τις δημιουργημένες ανά ενότητα της εφαρμογής Atlantis 
Entry ERP ετικέτες. 

 Είδος ετικέτας 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε το είδος ετικέτας, που επιθυμείτε να εκτυπώσετε. Συγκεκριμένα, 
μπορείτε να επιλέξετε: 

o Γραφικών 

o Κειμένου 

 Ετικέτα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγετε την 
επιθυμητή ετικέτα. Οι επιλογές του πεδίου 
διαμορφώνονται, ανάλογα με τις επιλογές, 
που κάνατε στο πεδίο “Είδος ετικέτας”. 

 Εκτυπωτής 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον 
εκτυπωτή από τον οποίο, θα εκτυπώσετε τις 
ετικέτες. Το σύστημα προτείνει τον 
εκτυπωτή, που ορίσατε στις Γενικές παραμέτρους του συστήματος στην επιλογή “Παράμετροι σταθμού 
εργασίας”. 

 Προεπισκόπηση εκτύπωσης 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε, εάν επιθυμείτε, να κάνουμε προεπισκόπηση εκτύπωσης. Το πεδίο αυτό 
ενεργοποιείται, όταν στο πεδίο “Είδος ετικέτας” έχετε επιλέξει “Γραφικών”. 

 Καθορισμός αντιτύπων 
Καθορίζετε σε πόσα αντίτυπα θέλετε να εκτυπώνονται τα παραστατικά της συγκεκριμένης σειράς. 

 Εκτύπωση κειμένου σε 
Με το πεδίο αυτό καθορίζετε το πρωτόκολλο χαρακτήρων που θα χρησιμοποιεί ο εκτυπωτής, μέσω του 
οποίου θα εκτυπώνονται τα παραστατικά. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 

o 437 

o 928  

Εργασίες 
 [Δοκιμαστική σελίδα] έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε δοκιμαστική σελίδα.  
 [Επόμενο] το σύστημα σας οδηγεί σε μια σελίδα στην οποίο βλέπετε τις δημιουργημένες εγγραφές. 
 [Αναζήτηση] έχετε τη δυνατότητα να αναζητούμε εγγραφές με τη χρήση φίλτρων. 
 [Εκτέλεση] για να εκτυπωθούν οι ετικέτες. 

Στη δεύτερη σελίδα της ενότητας “Εκτυπώσεις ετικετών” κάνοντας δεξί κλικ στη σελίδα εμφανίζεται το παρακάτω 
μενού επιλογών 

 [Επιλογή εγγραφών] για να επιλέξετε την επιθυμητή εγγραφή. 

 [Επιλογή όλων] για να επιλέξετε όλες τις εγγραφές που δημιουργήθηκαν. 
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 [Καθαρισμός επιλογής] για να από επιλέξετε εγγραφές.  
 [Αντίτυπα] έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε προσωρινά τα αντίτυπα ετικέτας που θα εκτυπωθούν. 
 [Αναζήτηση / Ταξινόμηση Εγγραφών] για να αναζητήσετε εγγραφές με τη χρήση φίλτρων. 

 



 

 



 

 

Atlantis Entry ERP 

Λιανική  
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ΛΙΑΝΙΚΗ  
Συναλλαγές  

Πωλήσεις λιανικής  
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τα παραστατικά λιανικής πώλησης. Πριν προχωρήσετε στην 
καταχώρηση παραστατικού λιανικής, θα πρέπει απαραίτητα να έχετε δημιουργήσει τη σειρά παραστατικών που θα 
χρησιμοποιείτε από την εργασία “Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Σχεδιασμός συναλλαγών – Σειρές αρίθμησης 

παραστατικών – Πωλήσεων”. 

Εργασίες 

 [Εισαγωγή] για την καταχώρηση νέου παραστατικού λιανικής. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για 
την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε το νέο 
παραστατικό πατώντας την επιλογή 
[Καταχώρηση].   

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή καταχωρημένου 
παραστατικού λιανικής. Το σύστημα σας 
ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου μπορείτε 
να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου 

παραστατικού. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Εκτύπωση] Για να εκτυπώσετε τα ήδη 
καταχωρημένα παραστατικά.Το σύστημα σας 
εμφανίζει την φόρμα μαζικής εκτύπωσης. Στην 
ερώτηση του συστήματος “Θέλετε να 
εκτυπωθούν όλα τα παραστατικά – Εκτύπωση 
ήδη εκτυπωμένων” μπορείτε να απαντήσετε 
με: 

 [Αποδοχή] για την εκτύπωση των 
παραστατικών βάσει των επιλογών σας. 

 [Ακύρωση] για την ακύρωση των επιλογών 
σας και επιστροφή στην οθόνη προβολής των παραστατικών. 

 [Στοιχεία] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένου παραστατικού λιανικής. Το σύστημα σας εμφανίζει 
τη φόρμα διαχείρισης των στοιχείων του επιλεγμένου παραστατικού. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει 
να τις αποθηκεύσετε πατώντας την επιλογή [Καταχώρηση]. 

 [Ανανέωση] για την ανανέωση των δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη σας. 

 [Επιλογή] Για να επιλέξετε κάποιο από τα είδη καταχωρημένα παραστατικά, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα 
πεδία για την αναζήτησή του. 
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Πεδία  

Σελίδα 1: Στοιχεία 

 Σειρά  
Πεδίο επιλογής όπου επιλέγετε τη σειρά 
αρίθμησης του παραστατικού λιανικής, 
όπως την έχετε σχεδιάσει από την εργασία 
“Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – 
Σχεδιασμός συναλλαγών – Σειρές 
αρίθμησης παραστατικών – Πωλήσεων”. Η 
συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη 
για την καταχώρηση της συναλλαγής. 

 Αριθμός 
Εισάγετε τον αριθμό του παραστατικού. 
Εάν η επιλεγμένη σειρά ακολουθεί 
αυτόματη αρίθμηση, το πεδίο 
συμπληρώνεται αυτόματα κατά την 
καταχώρηση της συναλλαγής.  

 Παραστατικό 
Εισάγετε τον κωδικό του παραστατικού. 
Εάν η επιλεγμένη σειρά έχει ορισθεί να 
παράγει κωδικό παραστατικού, το πεδίο 
συμπληρώνεται αυτόματα κατά την 
καταχώρηση της συναλλαγής. 

 Περιγραφή σειράς 
Στο πεδίο εμφανίζεται αυτόματα η περιγραφή της σειράς που έχει επιλεχθεί, χωρίς δυνατότητα μεταβολής 
της.  

 Ημερομηνία 
Εισάγετε την ημερομηνία καταχώρησης του παραστατικού. Το σύστημα προτείνει την τρέχουσα 
ημερομηνία.  

 Ώρα 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εμφανίζεται η ώρα καταχώρησης του παραστατικού λιανικής. 

 Εξόφληση μετρητοίς 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν η συγκεκριμένη συναλλαγή θα εξοφληθεί μετρητοίς ή όχι.  

 Εκτέλεση παραγγελίας 
Πατώντας την επιλογή [Εκτέλεση παραγγελίας], εμφανίζεται ένας πίνακας ο οποίος περιλαμβάνει τις 
παραγγελίες του πελάτη λιανικής προς επιλογή. Στον πίνακα εμφανίζονται: οι ημερομηνίες ,οι αριθμοί τα 
παραστατικά και τις αξίες των παραγγελιών. 

 Πελάτης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο πελάτη με τον οποίο πραγματοποιείται η συναλλαγή ή 
χρησιμοποιείτε τον πελάτη λιανικής που έχετε ορίσει από την εργασία “Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – 
Ειδικές παράμετροι – Λιανικής”. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της συναλλαγής. 
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 Πωλητής 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο πωλητή με τον οποίο πραγματοποιείται η συναλλαγή.  

 Πιστωτικά επιστροφής 
Πατώντας την επιλογή [Πιστωτικά επιστροφής], εμφανίζεται ένας πίνακας ο οποίος περιλαμβάνει τα 
πιστωτικά επιστροφής του πελάτη λιανικής προς επιλογή. Στον πίνακα εμφανίζονται: οι ημερομηνίες ,οι 
αριθμοί τα παραστατικά και τις αξίες των πιστωτικών επιστροφής. 

 Αιτιολογία 
Στο πεδίο αυτό έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε κάποια αιτιολογία σχετική με τη συναλλαγή. 

Λεπτομέρειες παραστατικού 
Οι στήλες που θα εμφανίζονται στο σημείο αυτό είναι πλήρως οριζόμενες μέσω της επιλογής [Καθορισμός στηλών 
τιμολόγησης πωλήσεων]. Με δεξί κλικ επάνω στη γραμμή παραστατικού, εμφανίζεται το παράθυρο που περιέχει τις 
λεπτομέρειες της γραμμής παραστατικού.  

Σύνολα παραστατικού 
Στο σημείο αυτό εμφανίζονται τα σύνολα του παραστατικού. Αυτά υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα και 
εκφράζονται στο νόμισμα της συναλλαγής και στο κύριο νόμισμα της εταιρείας. 
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Καταγραφή ζήτησης 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, καταγράφετε τις ζητήσεις των πελατών σε είδη.  

Πεδία  

 Ημερομηνία 
Στο πεδίο εμφανίζεται αυτόματα η ημερομηνία 
καταγραφής της ζήτησης.  

 Ώρα 
Στο πεδίο εμφανίζεται αυτόματα η ώρα 

καταγραφής της ζήτησης.  

Στοιχεία πελάτη 

 Κωδικός Πελάτη 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον 
αντίστοιχο πελάτη τον οποίο αφορά η καταγραφή 
ζήτησης. 

 Όνομα 
Πεδίο καταχώρησης του ονόματος πελάτη που 
αφορά η ζήτηση του είδους. 

 Επάγγελμα 

Στο πεδίο εμφανίζεται αυτόματα το επάγγελμα 
του πελάτη που έχετε επιλέξει. 

 Περιοχή 
Στο πεδίο εμφανίζεται αυτόματα η περιοχή του πελάτη που έχετε επιλέξει. 

Στοιχεία είδους 

 Είδος ATLANTIS 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο είδος για το οποίο καταγράφεται η ζήτηση. 

 Κατηγορία 1 
Λίστα επιλογής όπου καθορίζετε την κατηγορία ζήτησης ειδών όπως έχει δημιουργηθεί από το μενού 
“Οργάνωση – Πίνακες – Λιανική – Λιανικής – Κατηγοριοποίηση ζητήσεων ειδών 1”.  

 Κατηγορία 2 
Λίστα επιλογής όπου καθορίζετε την κατηγορία ζήτησης ειδών όπως έχει δημιουργηθεί από το μενού 
“Οργάνωση – Πίνακες – Λιανική – Λιανικής – Κατηγοριοποίηση ζητήσεων ειδών 2”.  

 Κατηγορία 3 
Λίστα επιλογής όπου καθορίζετε την κατηγορία ζήτησης ειδών όπως έχει δημιουργηθεί από το μενού 
“Οργάνωση – Πίνακες – Λιανική – Λιανικής – Κατηγοριοποίηση ζητήσεων ειδών 3”.  

 Ποσότητα 
Πεδίο καταχώρησης της ποσότητας του είδους για το οποίο θα καταγραφεί η ζήτηση. 

 Παρατηρήσεις 
Εισάγετε σχόλια που αφορούν την καταγραφή ζήτησης. 
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Λιανικής (Off line) 

Πωλήσεις λιανικής (Off Line) 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τα παραστατικά λιανικής πώλησης (Off Line). Πριν προχωρήσετε στην 
καταχώρηση παραστατικού λιανικής θα πρέπει απαραίτητα να έχετε δημιουργήσει τη σειρά παραστατικών που θα 
χρησιμοποιείτε από την εργασία “Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Σχεδιασμός συναλλαγών – Σειρές αρίθμησης 
παραστατικών – Λιανικής”. 

Εργασίες  
 [Εισαγωγή] για την καταχώρηση νέου παραστατικού 

λιανικής. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα 
για την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν 
ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να 
καταχωρήσετε το νέο παραστατικό πατώντας την 
επιλογή [Καταχώρηση].   

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή καταχωρημένου 
παραστατικού λιανικής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να 
γίνει η διαγραφή;" όπου μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου 
παραστατικού. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Εκτύπωση] Για να εκτυπώσετε τα ήδη 
καταχωρημένα παραστατικά.Το σύστημα σας 
εμφανίζει την φόρμα μαζικής εκτύπωσης. Στην 
ερώτηση του συστήματος “Θέλετε να εκτυπωθούν 
όλα τα παραστατικά – Εκτύπωση ήδη εκτυπωμένων” 
μπορείτε να απαντήσετε με: 

 [Αποδοχή] για την εκτύπωση των παραστατικών βάσει των επιλογών σας. 

 [Ακύρωση] για την ακύρωση των επιλογών σας και επιστροφή στην οθόνη προβολής των παραστατικών. 

 [Στοιχεία] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένου παραστατικού λιανικής. Το σύστημα σας εμφανίζει τη 
φόρμα διαχείρισης των στοιχείων του επιλεγμένου παραστατικού. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις 
αποθηκεύσετε πατώντας την επιλογή [Καταχώρηση]. 

 [Ανανέωση] για την ανανέωση των δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη σας. 

 [Επιλογή] Για να επιλέξετε κάποιο από τα είδη καταχωρημένα παραστατικά, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα 
πεδία για την αναζήτησή του. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Στοιχεία 

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου επιλέγετε τη σειρά αρίθμησης του παραστατικού λιανικής, όπως την έχετε σχεδιάσει 
από την εργασία “Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Σχεδιασμός συναλλαγών – Σειρές αρίθμησης 
παραστατικών – Λιανικής”. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της 
συναλλαγής. 
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 Αριθμός 
Εισάγετε τον αριθμό του παραστατικού. Εάν η επιλεγμένη σειρά ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση, το πεδίο 
συμπληρώνεται αυτόματα κατά την καταχώρηση της συναλλαγής.  

 Παραστατικό 
Εισάγετε τον κωδικό του παραστατικού. Εάν η επιλεγμένη σειρά έχει ορισθεί να παράγει κωδικό 
παραστατικού, το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την καταχώρηση της συναλλαγής. 

 Ημερομηνία 
Εισάγετε την ημερομηνία καταχώρησης του παραστατικού. Το σύστημα προτείνει την τρέχουσα 
ημερομηνία.  

 Περιγραφή σειράς 
Στο πεδίο εμφανίζεται αυτόματα η περιγραφή της σειράς που έχει επιλεχθεί, χωρίς δυνατότητα μεταβολής 
της.  

 Πελάτης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο πελάτη με τον οποίο πραγματοποιείται η συναλλαγή ή 
χρησιμοποιείτε τον πελάτη λιανικής που έχετε ορίσει από την εργασία “Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – 
Ειδικές παράμετροι – Λιανικής (Off Line)”. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της συναλλαγής. 

 Τρόπος εξόφλησης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον τρόπο εξόφλησης της συναλλαγής. 

 Εκτυπωμένα αξιόγραφα 
Το πεδίο αυτό ενεργοποιείται εάν ο διακανονισμός του τρόπου πληρωμής γίνεται με αξιόγραφα. Μόλις 
πατήσετε την παραπάνω επιλογή ξεκινάει η διαδικασία  εκτύπωσης των αξιογράφων.  

 Πωλητής 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο πωλητή με τον οποίο πραγματοποιείται η συναλλαγή.  

 Ώρα 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εμφανίζεται η ώρα καταχώρησης του παραστατικού λιανικής. 

 Τρόπος πληρωμής 
Καθορίζετε τον τρόπο πληρωμής της συναλλαγής επιλέγοντας από τον αντίστοιχο πίνακα. Βάσει του 
επιλεγμένου τρόπου πληρωμής, διαμορφώνονται αυτόματα οι όροι του διακανονισμού της συναλλαγής. 

 Διακανονισμός 
Πατώντας την επιλογή [Διακανονισμός], εμφανίζεται ένας πίνακας ο οποίος περιλαμβάνει την ανάλυση 
πληρωμής της συναλλαγής. Στον πίνακα εμφανίζονται: οι ημερομηνίες εξόφλησης, τα ποσά και οι τρόποι 
πληρωμής. 

 Αξιόγραφα 
Πεδίο πίνακα στο οποίο εμφανίζονται τα αξιόγραφα σε περίπτωση που ο τρόπος πληρωμής γίνεται με 
αξιόγραφα εμφανίζεται η σειρά του αξιογράφου, όπως την έχετε ορίσει από την εργασία “Οργάνωση 
λειτουργίας συστήματος – Ειδικές παράμετροι – Λιανικής – Σειρά αξιογράφου”. 

 Παραγγελία 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν η συγκεκριμένη συναλλαγή προέρχεται από παραγγελία ή όχι.  

 Ακυρωμένη 

Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν το παραστατικό είναι ακυρωμένο ή όχι. 
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 Εκτυπωμένη 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν το παραστατικό είναι εκτυπωμένο ή όχι. 

Σελίδα 2: Λοιπά  
Στην περίπτωση που η συναλλαγή πραγματοποιείται με πιστωτική κάρτα θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσετε 
τα παρακάτω πεδία της σελίδας. 

 Αρ. Πιστωτικής κάρτας 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας του πελάτη. 

 Ημερομηνία λήξης 
Πεδίο ημερομηνίας στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη 
ημερομηνία λήξης της πιστωτικής κάρτας του πελάτη. 

 Πελάτης 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το 
ονοματεπώνυμο του συγκεκριμένου πελάτη. 

Λεπτομέρειες παραστατικού 
Οι στήλες που θα εμφανίζονται στο σημείο αυτό είναι πλήρως 
οριζόμενες μέσω της επιλογής “Καθορισμός στηλών των Ειδικών 
παραμέτρων Αγορών/Πωλήσεων – Λιανικής Off line”. Με δεξί κλικ 
επάνω στη γραμμή παραστατικού, εμφανίζεται το παράθυρο που 
περιέχει τις λεπτομέρειες της γραμμής παραστατικού.  

Σύνολα παραστατικού 
Στο σημείο αυτό εμφανίζονται τα σύνολα του παραστατικού. Αυτά υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα και 
εκφράζονται στο νόμισμα της συναλλαγής και στο κύριο νόμισμα της εταιρείας. 
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Δεσμεύσεις 
Με τη συγκεκεριμένη εργασία, το κύκλωμα της λιανικής σας παρέχει τη δυνατότητα να γνωρίζετε ποιες ποσότητες 
ειδών είναι διαθέσιμες προς πώληση. 

Εργασίες 

 [Έξοδος] Για την έξοδο από τη συγκεκριμένη εργασία. 

Πεδία 

 Είδος 

Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο είδος του 
οποίου το υπόλοιπο θέλετε να εμφανίσετε. 

 Υποκατάστημα 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το υποκατάστημα στο οποίο είναι 
καταχωρημένο το συγκεκριμένο είδος. 

 Υπόλοιπο 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το αντίστοιχο υπόλοιπο, όπως 
διαμορφώνεται από τις κινήσεις του είδους. 

 Δεσμεύσεις 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται οι διαθέσιμες δεσμευμένες 
ποσότητες του είδους προς πώληση. 

 Διαθέσιμο 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το διαθέσιμο υπόλοιπο του είδους, όπως διαμορφώνεται από τις κινήσεις του. 
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Κινήσεις ταμείου 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε κινήσεις στο ταμείο σας. 

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για να την αποδοχή των στοιχείων και την έναρξη της εργασίας εισαγωγής κινήσεων ταμείου.  

 [Ακύρωση] για να ακυρώσετε τη διαδικασία εισαγωγής κινήσεων ταμείου. 

 [Διαγραφή] για να διαγράψετε την κίνηση. 

Πεδία  

 Ημερομηνία 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε την ημερομηνία 
εισαγωγής κινήσεων ταμείου. 

 Ώρα 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η αντίστοιχη ώρα 
εισαγωγής κίνησης στο ταμείο. 

 Τύπος 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο 
τύπο κίνησης του ταμείου, όπως τους έχετε ορίσει από 
την εργασία “Οργάνωση – Πίνακες – Λιανική – Τύποι 

κίνησης ταμείου”. 

 Ποσό 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το ποσό κίνησης του ταμείου.  

 Αιτιολογία 
Στο πεδίο αυτό έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε κάποια αιτιολογία σχετική με τη συναλλαγή. Εμφανίζεται 
προτεινόμενη η περιγραφή του τύπου κίνησης. 
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Άνοιγμα ταμείου 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε κινήσεις στο ταμείο σας. 

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για να την αποδοχή των στοιχείων και την έναρξη της εργασίας εισαγωγής κινήσεων ταμείου.  

 [Ακύρωση] για να ακυρώσετε τη διαδικασία εισαγωγής κινήσεων ταμείου. 

 [Διαγραφή] για να διαγράψετε την κίνηση. 

Πεδία 

 Ημερομηνία 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε την 
ημερομηνία εισαγωγής κινήσεων ταμείου. 

 Ώρα 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η αντίστοιχη ώρα 
εισαγωγής κίνησης στο ταμείο. 

 Τύπος 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον 
αντίστοιχο τύπο κίνησης του ταμείου, όπως τους 
έχετε ορίσει από την εργασία “Οργάνωση – 

Πίνακες – Λιανική – Τύποι κίνησης ταμείου”. 

 Ποσό 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το ποσό κίνησης του ταμείου.  

 Αιτιολογία 
Στο πεδίο αυτό έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε κάποια αιτιολογία σχετική με τη συναλλαγή. Εμφανίζεται 
προτεινόμενη η περιγραφή του τύπου κίνησης. 
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Κλείσιμο ταμείου 
Με τη συγκεκριμένη εργασία έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε κινήσεις στο ταμείο σας. 

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για να την αποδοχή των στοιχείων και την έναρξη της εργασίας εισαγωγής κινήσεων ταμείου.  

 [Ακύρωση] για να ακυρώσετε τη διαδικασία εισαγωγής κινήσεων ταμείου. 

 [Διαγραφή] για να διαγράψετε την κίνηση. 

Πεδία 

 Ημερομηνία 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε την ημερομηνία 
εισαγωγής κινήσεων ταμείου. 

 Ώρα 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η αντίστοιχη ώρα 
εισαγωγής κίνησης στο ταμείο. 

 Τύπος 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο 
τύπο κίνησης του ταμείου, όπως τους έχετε ορίσει από 
την εργασία "Οργάνωση – Πίνακες – Λιανική – Ταύποι κίνησης ταμείου". 

 Ποσό 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το ποσό κίνησης του ταμείου.  

 Αιτιολογία 
Στο πεδίο αυτό έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε κάποια αιτιολογία σχετική με τη συναλλαγή. Εμφανίζεται 
προτεινόμενη η περιγραφή του τύπου κίνησης. 
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Retail service  
Στην οθόνη αυτή παραμετροποείτε το Atlantis Entry ERP προκειμένου αυτό να συνδέεται με το κεντρικό 
μηχανογραφικό σας σύστημα για να στέλνει ασύγχρονα τις συναλλαγές λιανικής μέσω των web services. Την 
πρώτη φορά συμπληρώνετε τις παραμέτρους του retail services πατώντας το κουμπί κάτω αριστέρα “Παράμετροι 
διαδικασίας”. 

Πεδία 

 Host 
Στο πεδίο αυτό συμπληρώνετε το όνομα του web 

server. 

 Port 
Στο πεδίο αυτό συμπληρώνετε την πόρτα που 
χρησιμοποιεί το server service. 

 Username 
Στο πεδίο αυτό συμπληρώνετε το χρήστη του Αtlantis 
Entry ERP των webservices. 

 Password 
Στο πεδίο αυτό συμπληρώνετε τον κωδικό εισόδου 
στο Atlantis Entry ERP για τον άνωθεν χρήστη. 

 Έλεγχος ανά 
Στο πεδίο αυτό πληκτρολογείτε τη συχνότητα (σε 
δευτερόλεπτα) ελέγχου και αποστολής στοιχείων  
λιανικών πωλήσεων στο κεντρικό υπολογιστικό 
σύστηµα. 

 Μεταφορά ανά 
Στο πεδίο αυτό συμπληρώνετε το πακέτο του 
αριθμού των εγγραφών προς μεταφορά.  

 Καταγραφή μόνο των λαθών κατά τη 
μεταφορά 
Πεδίο Ναι/Όχι στο οποίο συμπληρώνετε αν 

επιθυμείτε να καταγράφονται μόνο τα λάθη κατά τη 
μεταφορά. 



ATLANTIS Entry ERP  369 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Λιανική 

Ενημέρωση αριθμού πακέτου αποστολής καρτών 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, το Atlantis σας παρέχει τη δυνατότητα για την ενημέρωση αριθμού πακέτου 
αποστολής καρτών από το κύκλωμα της λιανικής.  

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για την αποδοχή των δεδομένων που εισάγατε και 

την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Ακύρωση] για την ακύρωση των δεδομένων και της εκτέλεσης 
της συγκεκριμένης εργασίας. 

Πεδία 

 Κωδικός POS 
Πεδία επιλογής με τα οποία καθορίζετε τον κωδικό POS για το οποίο θέλετε να γίνει ενημέρωση αριθμού 
πακέτου αποστολής καρτών. 

 Αριθμός πακέτου 
Πεδία επιλογής με τα οποία καθορίζετε τον αριθμό πακέτου για το οποίο θέλετε να γίνει ενημέρωση αριθμού 
πακέτου αποστολής καρτών. 

Ακύρωση ενημέρωσης αριθμού πακέτου αποστολής καρτών 
Η συγκεκριμένη εργασία σας παρέχει τη δυνατότητα για την ακύρωση της ενημέρωσης αριθμού πακέτου 
αποστολής καρτών από το κύκλωμα της λιανικής.  

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για την αποδοχή των δεδομένων που εισάγατε και την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Ακύρωση] για την ακύρωση των δεδομένων και της εκτέλεσης της συγκεκριμένης εργασίας. 

Πεδία 

 Κωδικός POS 
Πεδία επιλογής με τα οποία καθορίζετε τον κωδικό POS για 
το οποίο θέλετε να γίνει ακύρωση της ενημέρωσης αριθμού 
πακέτου αποστολής καρτών. 

 Αριθμός πακέτου 
Πεδία επιλογής με τα οποία καθορίζετε τον αριθμό πακέτου για το οποίο θέλετε να γίνει ακύρωση της  
ενημέρωσης αριθμού πακέτου αποστολής καρτών. 
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Επιλεκτική ακύρωση αριθμού πακέτου αποστολής καρτών  
Με τη συγκεκριμένη εργασία, το Atlantis Entry ERP σας παρέχει τη δυνατότητα για επιλεκτική ακύρωση αριθμού 
πακέτου αποστολής καρτών από το κύκλωμα της λιανικής.  

Εργασίες  

 [Ακύρωση πακέτων] για την ακύρωση αριθμού πακέτου 
αποστολής καρτών. 

 [Νέα εγγραφή] για την καταχώρηση νέου παραστατικού 
λιανικής. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για 
την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε 
την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε το νέο 
παραστατικό πατώντας την επιλογή [Καταχώρηση].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή καταχωρημένου 
παραστατικού λιανικής. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει 
η διαγραφή;” όπου μπορείτε να δώσετε: 

[Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου παραστατικού. 

[Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Εκτύπωση] Για να εκτυπώσετε τα ήδη καταχωρημένα 
παραστατικά. Το σύστημα σας εμφανίζει την φόρμα 
μαζικής εκτύπωσης Στην ερώτηση του συστήματος “Θέλετε να εκτυπωθούν όλα τα παραστατικά – Εκτύπωση 

ήδη εκτυπωμένων;” μπορείτε να απαντήσετε με: 

 [Αποδοχή] για την εκτύπωση των παραστατικών βάσει των επιλογών σας. 

 [Ακύρωση] για την ακύρωση των επιλογών σας και επιστροφή στην οθόνη προβολής των παραστατικών. 

 [Στοιχεία] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένου παραστατικού λιανικής. Το σύστημα σας εμφανίζει τη 
φόρμα διαχείρισης των στοιχείων του επιλεγμένου παραστατικού. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις 
αποθηκεύσετε πατώντας την επιλογή [Καταχώρηση]. 

 [Ανανέωση] για την ανανέωση των δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη σας. 

 [Επιλογή]  Για να επιλέξετε κάποιο από τα είδη καταχωρημένα παραστατικά, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα 
πεδία για την αναζήτησή του. 
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Πεδία 
Η διαχείριση της επιλεκτικής ακύρωσης αριθμού πακέτου αποστολής καρτών είναι ακριβώς ίδια με αυτή της 
Λιανικής – Συναλλαγές – Πωλήσεις Λιανικής. 
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Λιανική (off line) 

Δημιουργία παραστατικών πώλησης από λιανική 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, το Atlantis σας δίνει τη δυνατότητα για τη δημιουργία παραστατικών πώλησης από 
λιανική από το κύκλωμα της λιανικής (off line).  

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για την αποδοχή των δεδομένων που 

εισάγατε και την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Ακύρωση] για την ακύρωση των δεδομένων και της 

εκτέλεσης της συγκεκριμένης εργασίας. 

Πεδία 

 Από Έως Ημερομηνία 
Εισάγετε την ημερομηνία καταχώρησης του 
παραστατικού. Το σύστημα προτείνει την τρέχουσα 
ημερομηνία.  

 Υποκαταστήματα 
Λίστα επιλογής όπου εισάγετε τα υποκαταστήματα για τη δημιουργία παραστατικών πώλησης από λιανικής. 
Ημερομηνία καινούριων παραστατικών 

 Τρέχουσα ημερομηνία / Ημερομηνία παραστατικών λιανικής 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου ορίζετε την τρέχουσα ημερομηνία ή την ημερομηνία παραστατικών λιανικής.  

Τρόπος δημιουργίας 

 Συγκεντρωτικά – Ένα προς ένα 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου ορίζετε τον τρόπο δημιουργίας συγκεντρωτικά ή ένα προς ένα. 



ATLANTIS Entry ERP  373 

 

Ακύρωση δημιουργίας παραστατικών πώλησης από λιανική 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, το Atlantis σας δίνει τη δυνατότητα για την ακύρωση δημιουργίας παραστατικών 
πώλησης από λιανική από το κύκλωμα της λιανικής (off line). 

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για την αποδοχή των δεδομένων που εισάγατε και την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Ακύρωση] για την ακύρωση των δεδομένων και της εκτέλεσης της συγκεκριμένης εργασίας. 

Πεδία 

 Από / Έως Ημερομηνία 
Εισάγετε την ημερομηνία καταχώρησης του 
παραστατικού. Το σύστημα προτείνει την τρέχουσα 
ημερομηνία.  

 Υποκαταστήματα 
Λίστα επιλογής όπου εισάγετε τα υποκαταστήματα 
για την ακύρωση δημιουργίας παραστατικών 
πώλησης από λιανικής. 
Ημερομηνία καινούριων παραστατικών 

 Ημερομηνία παραστατικών λιανικής 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου ορίζετε την ακύρωση ημερομηνίας παραστατικών λιανικής.  
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ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

Προβολές 

Λιανικής 

Προβολή στοιχείων πωλήσεων καταστημάτων  
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να απεικονίσετε την ταμειακή κίνηση των καταστημάτων σας. 

Πεδία 

 Ημερομηνία 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε το 
ημερομηνιακό του οποίου τις κινήσεις των 
καταστημάτων θέλετε να απεικονίσετε. 

 Κεντρικό 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται οι αντίστοιχες 
κινήσεις ταμείου για το συγκεκριμένο 
υποκατάστημα. Η ονομασία “Κεντρικό” 
διαμορφώνεται από το μενού Οργάνωση –Ειδικές 
παράμετροι – Αγορών / Πωλήσεων –Λιανικής 

(Off Line). 

 Αθήνας 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται οι αντίστοιχες κινήσεις ταμείου για το συγκεκριμένο κατάστημα. Η ονομασία 
“Αθήνας” διαμορφώνεται από το μενού Οργάνωση –Ειδικές παράμετροι –Αγορών / Πωλήσεων – Λιανικής 
(Off Line). 

 Κατάστημα 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η περιγραφή του υποκαταστήματος στο οποίο έγινε η συναλλαγή. 

 Πωλήσεις 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται αξιακά οι ημερήσιες πωλήσεις του συγκεκριμένου καταστήματος. 

 Μετρητά 

Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται αξιακά οι ημερήσιες κινήσεις καταστήματος που έγιναν με μετρητά. 

 Πιστωτικές κάρτες 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται αξιακά οι ημερήσιες κινήσεις καταστήματος που έγιναν με πιστωτικές κάρτες. 

 Δόσεις 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται αξιακά οι ημερήσιες κινήσεις καταστήματος που έγιναν με δόσεις. 

 Πιστωτικά / Προκαταβολές 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται αξιακά οι ημερήσιες πιστωτικές κινήσεις και προκαταβολές του συγκεκριμένου 
καταστήματος. 
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 Λοιπές εισπράξεις 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται αξιακά οι ημερήσιες κινήσεις των λοιπών εισπράξεων του καταστήματος. 

 Πληρωμές 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται αξιακά οι ημερήσιες κινήσεις πληρωμών του συγκεκριμένου καταστήματος. 

 Υπόλοιπο ταμείων 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το υπόλοιπο κινήσεων των ταμείων του συγκεκριμένου καταστήματος, όπως 
προκύπτει από τις κινήσεις της ημέρας. 
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Προβολή ταμείων καταστήματος 
Με τη συγκεκεριμένη εργασία, το Atlantis σας παρέχει τη δυνατότητα απεικόνισης κινήσεων των ταμείων 
καταστήματος. 

Πεδία 

 Κατάστημα 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε το κατάστημα του οποίου τις κινήσεις ταμείου θέλετε να 
απεικονίσετε. 

 Ημερομηνία 

Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε την 
ημερομηνία των κινήσεων που θέλετε να 
απεικονίσετε. Το σύστημα προτείνει την 
τρέχουσα ημερομηνία.  

 Εμφάνιση όλων των ταμείων 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε εάν θα 
εμφανίζονται όλα τα ταμεία. 

 Ταμειακή 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το ταμείο του 
οποίου οι κινήσεις θέλετε να απεικονιστούν. 

 Πωλήσεις 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται αξιακά οι ημερήσιες πωλήσεις του συγκεκριμένου ταμείου, καθώς επίσης το 
σύνολο και το τελικό σύνολο των πωλήσεων της ημέρας. 

 Μετρητά 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται αξιακά οι κινήσεις του ταμείου που έγιναν με μετρητά, καθώς επίσης το σύνολο 
και το τελικό σύνολο των κινήσεων της ημέρας. 

 Πιστωτικές κάρτες 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται αξιακά οι κινήσεις του ταμείου που έγιναν με πιστωτικές κάρτες, καθώς επίσης 
το σύνολο και το τελικό σύνολο τους σύνολο μέσα στην ημέρα. 

 Δόσεις 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται αξιακά οι κινήσεις του ταμείου που έγιναν με δόσεις, καθώς επίσης το σύνολο 
και το τελικό σύνολο τους μέσα στην ημέρα. 

 Πιστωτικά / Προκαταβολές 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται αξιακά οι πιστωτικές κινήσεις του ταμείου και οι προκαταβολές, καθώς επίσης 
το σύνολο και το τελικό σύνολο τους μέσα στην ημέρα. 

 Λοιπές εισπράξεις 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται αξιακά οι κινήσεις των λοιπών εισπράξεων του ταμείου, καθώς επίσης το 
σύνολο και το τελικό σύνολο των κινήσεων της ημέρας. 

 Πληρωμές 
Στο πεδίο αυτό απεικονίζονται αξιακά οι κινήσεις των πληρωμών του ταμείου, καθώς επίσης το σύνολο και 
το τελικό σύνολο τους μέσα στην ημέρα. 
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 Υπόλοιπο ταμείων 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το υπόλοιπο των ταμείων, όπως προκύπτει από τις κινήσεις της ημέρας, καθώς 
επίσης το σύνολο και το τελικό σύνολο υπολοίπου των ταμείων. 
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Λιανικής (Off line) 

Προβολή στοιχείων πωλήσεων καταστημάτων  
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να απεικονίσετε την ταμειακή κίνηση των καταστημάτων σας. 

Πεδία 

 Ημερομηνία 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε το 
ημερομηνιακό του οποίου τις κινήσεις των 
καταστημάτων θέλετε να απεικονίσετε. 

 Κεντρικό 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται οι αντίστοιχες 
κινήσεις ταμείου για το συγκεκριμένο 
υποκατάστημα. Η ονομασία “Κεντρικό” 
διαμορφώνεται από το μενού Οργάνωση – 
Ειδικές παράμετροι – Αγορών / Πωλήσεων 
– Λιανικής (Off Line). 

 Αθήνας 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται οι αντίστοιχες 
κινήσεις ταμείου για το συγκεκριμένο 
κατάστημα. Η ονομασία “Αθήνας” 
διαμορφώνεται από το μενού Οργάνωση – 
Ειδικές παράμετροι – Αγορών / Πωλήσεων – Λιανικής (Off Line). 

 Κατάστημα 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η περιγραφή του υποκαταστήματος στο οποίο έγινε η συναλλαγή. 

 Πωλήσεις 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται αξιακά οι ημερήσιες πωλήσεις του συγκεκριμένου καταστήματος. 

 Μετρητά 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται αξιακά οι ημερήσιες κινήσεις καταστήματος που έγιναν με μετρητά. 

 Πιστωτικές κάρτες 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται αξιακά οι ημερήσιες κινήσεις καταστήματος που έγιναν με πιστωτικές κάρτες. 

 Δόσεις 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται αξιακά οι ημερήσιες κινήσεις καταστήματος που έγιναν με δόσεις. 

 Πιστωτικά / Προκαταβολές 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται αξιακά οι ημερήσιες πιστωτικές κινήσεις και προκαταβολές του συγκεκριμένου 
καταστήματος. 

 Λοιπές εισπράξεις 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται αξιακά οι ημερήσιες κινήσεις των λοιπών εισπράξεων του καταστήματος. 

 Πληρωμές 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται αξιακά οι ημερήσιες κινήσεις πληρωμών του συγκεκριμένου καταστήματος. 
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 Υπόλοιπο ταμείων 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το υπόλοιπο κινήσεων των ταμείων του συγκεκριμένου καταστήματος, όπως 
προκύπτει από τις κινήσεις της ημέρας. 
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Προβολή ταμείων καταστήματος 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, το Atlantis Entry ERP σας παρέχει τη δυνατότητα απεικόνισης κινήσεων των ταμείων 
καταστήματος. 

Πεδία 

 Κατάστημα 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε το κατάστημα 
του οποίου τις κινήσεις ταμείου θέλετε να 
απεικονίσετε. 

 Ημερομηνία 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε την 
ημερομηνία των κινήσεων που θέλετε να 
απεικονίσετε. Το σύστημα προτείνει την τρέχουσα 
ημερομηνία.  

 Εμφάνιση όλων των ταμείων 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε εάν θα 
εμφανίζονται όλα τα ταμεία. 

 Ταμειακή 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το ταμείο του οποίου οι 
κινήσεις θέλετε να απεικονιστούν. 

 Πωλήσεις 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται αξιακά οι ημερήσιες πωλήσεις του συγκεκριμένου ταμείου, καθώς επίσης το 
σύνολο και το τελικό σύνολο των πωλήσεων της ημέρας. 

 Μετρητά 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται αξιακά οι κινήσεις του ταμείου που έγιναν με μετρητά, καθώς επίσης το σύνολο 
και το τελικό σύνολο των κινήσεων της ημέρας. 

 Πιστωτικές κάρτες 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται αξιακά οι κινήσεις του ταμείου που έγιναν με πιστωτικές κάρτες, καθώς επίσης 
το σύνολο και το τελικό σύνολο τους σύνολο μέσα στην ημέρα. 

 Δόσεις 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται αξιακά οι κινήσεις του ταμείου που έγιναν με δόσεις, καθώς επίσης το σύνολο 
και το τελικό σύνολο τους μέσα στην ημέρα. 

 Πιστωτικά / Προκαταβολές 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται αξιακά οι πιστωτικές κινήσεις του ταμείου και οι προκαταβολές, καθώς επίσης 
το σύνολο και το τελικό σύνολο τους μέσα στην ημέρα. 

 Λοιπές εισπράξεις 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται αξιακά οι κινήσεις των λοιπών εισπράξεων του ταμείου, καθώς επίσης το 
σύνολο και το τελικό σύνολο των κινήσεων της ημέρας. 
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 Πληρωμές 
Στο πεδίο αυτό απεικονίζονται αξιακά οι κινήσεις των πληρωμών του ταμείου, καθώς επίσης το σύνολο και 
το τελικό σύνολο τους μέσα στην ημέρα. 

 Υπόλοιπο ταμείων 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το υπόλοιπο των ταμείων, όπως προκύπτει από τις κινήσεις της ημέρας, καθώς 
επίσης το σύνολο και το τελικό σύνολο υπολοίπου των ταμείων. 
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Λιανικής 

Κατάσταση ταμείου 
Με τη συγκεκριμένη εργασία έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε την κατάσταση του ταμείου. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε 
αυτό το σημείο. 

 Ταμεία 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα 
ταμεία που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία 
Πεδίο ημερομηνίας με το οποίο καθορίζετε την 
ημερομηνία της οποίας την κατάσταση ταμείου 
θέλετε να εκτυπώσετε.  

 Ταμίες 

Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε 
τους ταμίες που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Kατάσταση ταμείου (συγκ/τική) 
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε συνοπτικά την κατάσταση ταμείου. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Ερωτήσεις  

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το 
σημείο. 

 Ταμεία 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα 
ταμεία που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία 
Πεδίο ημερομηνίας με το οποίο καθορίζετε την 
ημερομηνία της οποίας τη συνοπτική κατάσταση 
ταμείου θέλετε να εκτυπώσετε.  

 Ταμίες 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους 
ταμίες που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Κατάσταση πιστωτικών καρτών 
Με τη συγκεκριμένη εργασία έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε την κατάσταση πιστωτικών καρτών. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Ημερομηνία κινήσεων χρονικό διάστημα 
Καθορίζετε το χρονικό διάστημα των κινήσεων 
που θέλετε, εισάγοντας την αρχική και την τελική 
ημερομηνία. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών 
που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό 
ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα παραστατικά, αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Αριθμός κάρτας 

Καθορίζετε τον αριθμό των καρτών που θέλετε 
να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο αριθμό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι 
οι αριθμοί καρτών, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Πακέτο 
Καθορίζετε το πακέτο που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και το τελευταίο 
πακέτο ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα πακέτα, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ημερομηνία πακέτου χρονικό διάστημα 
Καθορίζετε το χρονικό διάστημα των πακέτων που θέλετε, εισάγοντας την αρχική και την τελική 
ημερομηνία. 

 Κωδικός POS 
Πεδία επιλογής με τα οποία καθορίζετε τον κωδικό POS για το οποίο θέλετε να γίνει ενημέρωση αριθμού 
πακέτου. 

 Υποκατάστημα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα υποκαταστήματα που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Επιλέξτε Ναι εάν στην εκτύπωση θέλετε ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 
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Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση/Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 



ATLANTIS Entry ERP  386 

 

Κατάσταση ταμείου ημέρας 
Με τη συγκεκριμένη εργασία έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε την κατάσταση ταμείου ημέρας. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε 
αυτό το σημείο. 

 Ταμείο 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το ταμείο στο 
οποίο θα γίνει η κίνηση. 

 Ημερομηνία 
Εισάγετε την ημερομηνία καταχώρησης της 
κατάστασης. Το σύστημα προτείνει την 
σημερινή ημερομηνία.  

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Κατάσταση ταμείου (ανα κάρτα/POS) 
Με τη συγκεκριμένη εργασία έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε την κατάσταση πωλήσεων με πιστωτική κάρτα 
ημέρας. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις  

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε 

αυτό το σημείο. 

 Ταμείο 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το ταμείο στο 
οποίο θα γίνει η κίνηση. 

 Ημερομηνία 
Εισάγετε την ημερομηνία καταχώρησης της 
κατάστασης. Το σύστημα προτείνει την 
σημερινή ημερομηνία.  

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Κατάσταση ζητήσεων 
Με τη συγκεκριμένη εργασία έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε την κατάσταση ζητήσεων. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε 
αυτό το σημείο. 

 Ημερομηνία χρονικό διάστημα 
Καθορίζετε το χρονικό διάστημα των 
κινήσεων που θέλετε, εισάγοντας την 
αρχική και την τελική ημερομηνία. 

 Υποκατάστημα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε 
τα υποκαταστήματα που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση.  

 Σημείο 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε 

τα σημεία που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Χρήστης 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους χρήστες που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση/Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Συναλλαγές off-line 
Με την συγκεκριμένη εργασία έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τις συναλλαγές της λιανικής. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών πωλήσεων που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας 
τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να συμπεριληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πωλητών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να συμπεριληφθούν όλοι οι 
πωλητές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την 
πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να συμπεριληφθούν όλοι οι 
πωλητές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή είδους 
Καθορίζετε τους κωδικούς πωλητών των ειδών, που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
συμπεριληφθούν όλοι οι πωλητές των ειδών, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή είδους 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών των ειδών των γραμμών των παραστατικών που θέλετε να 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια 
μάσκα. Εάν θέλετε να συμπεριληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να συπεριληφθούν όλοι οι πελάτες, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πελάτη 
Καθορίζετε την επωνυμία των πελατών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την 
πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. 
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 Υποκατάστημα εταιρίας 
Καθορίζετε τους κωδικούς των υποκαταστημάτων της εταιρίας  που θέλετε να συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
συμπεριληφθούν όλα τα υποκαταστήματα, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους των παραστατικών που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Τρόποι πληρωμής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους τρόπους πληρωμής που θα συμπεριληφθούν στην 

εκτύπωση. 

 Νόμισμα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα νομίσματα που θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση.  

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε 
να επιλέξετε: 

o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση.     

o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

o Μερικώς – εάν θέλετε μερικώς τα παραστατικά  να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

o Πλήρως ανεκτέλεστα – εάν θέλετε πλήρως ανεκτέλεστα τα παραστατικά να συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Ταξινόμηση λεπτομέρειας 
Καθορίζετε εάν τα αποτελέσματα της εκτύπωσης θα είναι ταξινομημένα. Μπορείτε να επιλέξετε: 

o Α/Α γραμμής 

o Κωδικός είδους 

o Περιγραφή είδους 

o Ποσότητα 

 Γεωγραφική κατηγορία πελάτη 

Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις γεωγραφικές κατηγορίες των πελατών που επιθυμείτε να 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Επιλέξτε Ναι, εάν στην εκτύπωση θέλετε ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Συναλλαγές off-line σε εκκρεμότητα 
Με την συγκεκριμένη εργασία έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τις συναλλαγές της λιανικής που είναι σε 
εκκρεμότητα. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών πωλήσεων που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας 
τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πωλητών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την 
πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
πωλητές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή είδους 
Καθορίζετε τους κωδικούς πωλητών των ειδών, που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
συμπεριληφθούν όλοι οι πωλητές των ειδών, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή είδους 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών των ειδών των γραμμών των παραστατικών που θέλετε να 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια 
μάσκα. Εάν θέλετε να συμπεριληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να συπεριληφθούν όλοι οι πελάτες, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 
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 Επωνυμία πελάτη 
Καθορίζετε την επωνυμία των πελατών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την 
πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. 

 Υποκατάστημα εταιρίας 
Καθορίζετε τους κωδικούς των υποκαταστημάτων της εταιρίας  που θέλετε να συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα υποκαταστήματα, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους των παραστατικών που θα 

συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Τρόποι πληρωμής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους τρόπους πληρωμής που θα συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Νόμισμα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα νομίσματα που θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση.  

 Μετασχηματισμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε 
να επιλέξετε: 

o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση.     

o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

o Μερικώς – εάν θέλετε μερικώς τα παραστατικά  να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

o Πλήρως ανεκτέλεστα – εάν θέλετε πλήρως ανεκτέλεστα τα παραστατικά να συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Ταξινόμηση λεπτομέρειας 
Καθορίζετε εάν τα αποτελέσματα της εκτύπωσης θα είναι ταξινομημένα. Μπορείτε να επιλέξετε: 

o Α/Α γραμμής 

o Κωδικός είδους 

o Περιγραφή είδους 

o Ποσότητα 

 Γεωγραφική κατηγορία πελάτη 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις γεωγραφικές κατηγορίες των πελατών που επιθυμείτε να 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Επιλέξτε “Ναι”, εάν στην εκτύπωση θέλετε ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Στατιστική κατά είδος 
Με την συγκεκριμένη εργασία σας παρέχεται η δυνατότητα να εκτυπώσετε στατιστικά αποτελέσματα κατά είδος για 
το επιλεγμένο χρονικό διάστημα. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ώρα παραστατικού 
Καθορίστε την ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα συμπεριληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να συμπεριληφθούν όλα τα είδη, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να συπεριληφθούν όλοι οι πελάτες, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πελάτη 
Καθορίζετε την επωνυμία των πελατών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την 
πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. 

 Υποκατάστημα πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των υποκαταστημάτων των πελατών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα υποκαταστήματα, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας 
τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πωλητών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πωλητές, 
αφήνετε τα πεδία κενά. 
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 Επωνυμία πωλητή 
Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την 
πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
πωλητές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή είδους 
Καθορίζετε τους κωδικούς πωλητών των ειδών, που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
συμπεριληφθούν όλοι οι πωλητές των ειδών, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επωνυμία πωλητή είδους 

Καθορίζετε τις επωνυμίες των πωλητών των ειδών των γραμμών των παραστατικών που θέλετε να 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας την πρώτη και την τελευταία επωνυμία ή εισάγοντας κάποια 
μάσκα. Εάν θέλετε να συμπεριληφθούν όλοι οι πωλητές, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός ομίλου 
Καθορίζετε τους κωδικούς των ομίλων, που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό. Εάν θέλετε να συμπεριληφθούν όλοι οι όμιλοι, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός χρώματος 
Καθορίζετε τους κωδικούς χρωμάτων των ειδών, που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
συμπεριληφθούν όλοι κωδικοί χρωμάτων, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ομάδες είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες 1,2 και 3 των ειδών που επιθυμείτε να 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια 
μάσκα. Εάν θέλετε να συμπεριληφθούν όλοι κωδικοί ομάδων, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών αγορών που θα συμπεριληφθούν 
στην εκτύπωση. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους που θα συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Μετασχηματισμένα 

Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν μετασχηματισθεί θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε 
να επιλέξετε: 

o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα μετασχηματισμένα παραστατικά να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση.     

o Όχι – εάν δε θέλετε τα μετασχηματισμένα παραστατικά να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (μετασχηματισμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

o Μερικώς – εάν θέλετε μερικώς τα παραστατικά  να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

o Πλήρως ανεκτέλεστα – εάν θέλετε πλήρως ανεκτέλεστα τα παραστατικά να συμπεριληφθούν στην 
εκτύπωση. 
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 Αναλυτική εκτύπωση 
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγετε, εάν επιθυμείτε, αναλυτική εκτύπωση και εάν ναι με ποιο τρόπο θα 
εμφανίζονται τα στοιχεία της εκτύπωσης. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Όχι 
o Επίπεδο χρώματος / μεγέθους 
o Επίπεδο serial number 
o Ομαδοποίηση ανά κωδικό είδους / χρώμα 

 Εκτυπωμένα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγετε  εάν θα συμπεριληφθούν τα εκτυπωμένα παραστατικά. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Ναι 
o Όχι 
o Όλα 

 Ακυρωμένα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγετε  εάν θα συμπεριληφθούν τα ακυρωμένα παραστατικά. Συγκεκριμένα, 
μπορείτε να επιλέξετε: 
o Ναι 
o Όχι 
o Όλα 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 

Επιλέξτε Ναι, εάν στην εκτύπωση θέλετε ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

 Εμφάνιση υπολοίπων 
Πεδίο Ναι/Όχι, με το οποίο καθορίζετε εάν θα περιληφθούν στην εκτύπωση και τα υπόλοιπα των ειδών. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Λιανικής (off Line) 

Κατάσταση ταμείου 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε την κατάσταση του ταμείου. 

Εργασίες  

 [Εκτέλεση εκτύπωσης στην οθόνη]  για την προβολή της επιλεγμένης εκτύπωσης στην οθόνη. Αυτό σας 
δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε την εκτύπωση, πριν την εκτυπώσετε σε χαρτί. Τα ακόλουθα πλήκτρα είναι 
διαθέσιμα: 

 [Αρχή] για να επιστρέψετε στην πρώτη σελίδα της εκτύπωσης. 

 [Προηγούμενη] για την προβολή της προηγούμενης σελίδας της εκτύπωσης, εάν η εκτύπωση έχει περισσότερες 
από μία σελίδες. 

 [Επόμενη] για την προβολή της επόμενης σελίδας της εκτύπωσης, εάν η εκτύπωση έχει περισσότερες από μία 
σελίδες. 

 [Τέλος] για να μεταβείτε στην τελευταία σελίδα της εκτύπωσης.  

 [Εκτύπωση] για την εκτύπωση σε εκτυπωτή ή αρχείο εκτύπωσης. Έχετε τις ακόλουθες επιλογές: 

 Εκτυπωτή (Draft) – εάν θέλετε πρόχειρη εκτύπωση. Για την εκτύπωση θα χρησιμοποιηθεί ο εκτυπωτής που έχει 
ορισθεί στην επιλογή [Παράμετροι σταθμού εργασίας]. 

 Εκτυπωτή (Γραφικά) – εάν θέλετε κανονική εκτύπωση. Μπορείτε επιπλέον να καθορίσετε εάν θα εκτυπώνονται 

οι διαχωριστικές γραμμές και τα χρώματα της οθόνης. Για την εκτύπωση θα χρησιμοποιηθεί ο εκτυπωτής που 
έχει ορισθεί στην επιλογή [Παράμετροι σταθμού εργασίας]. 

Αρχείο ASCII – εάν θέλετε να αποθηκευτεί η εκτύπωση σε ASCII αρχείο. 

Microsoft Excel – εάν θέλετε να αποθηκευτεί η εκτύπωση σε αρχείο Excel. 

Microsoft Word-εάν θέλετε να αποθηκευτεί η εκτύπωση σε αρχείο Word. 

Αρχείο ΗΤΜL- εάν θέλετε να αποθηκευτεί η εκτύπωση σε HTML αρχείο. 

Αρχείο PDF- εάν θέλετε να αποθηκευτεί η εκτύπωση σε PDF αρχείο. 

Browser- εάν θέλετε η εκτύπωση να εμφανιστεί σε μορφή browser. 

 [Στοιχεία] για μεταβολή ή προβολή των στοιχείων της επιλεγμένης εκτύπωσης. Τα στοιχεία της εκτύπωσης 
ορίζονται σε τρεις σελίδες. Παρακάτω, υπάρχει αναλυτική περιγραφή των πεδίων κάθε σελίδας. Τα ακόλουθα 
πλήκτρα είναι διαθέσιμα: 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή της εκτύπωσης. Η εργασία είναι διαθέσιμη μόνο για τις οριζόμενες, από το χρήστη, 
εκτυπώσεις. 

 [Αποθήκευση] για την αποθήκευση των μεταβολών της εκτύπωσης. Η εργασία είναι διαθέσιμη μόνο για τις 
οριζόμενες, από το χρήστη, εκτυπώσεις. 

 [Αποθήκευση ως] για τη δημιουργία μιας νέας οριζόμενης, από το χρήστη, εκτύπωσης ή την αποθήκευση μιας 
υφιστάμενης εκτύπωσης με διαφορετικό όνομα. 

 [Λίστα] για επιστροφή στη λίστα εκτυπώσεων. 
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Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το 
σημείο. 

 Ταμεία 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα 

ταμεία που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ημερομηνία 
Πεδίο ημερομηνίας με το οποίο καθορίζετε την 
ημερομηνία της οποίας την κατάσταση ταμείου 
θέλετε να εκτυπώσετε.  

 Ταμίες 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους 
ταμίες που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.   

 Υποκατάστημα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα υποκαταστήματα που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.¨ 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Συνοπτική κατάσταση ταμείου 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε συνοπτικά την κατάσταση ταμείου. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Ερωτήσεις  

 Αρχείο 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε 
αυτό το σημείο. 

 Ταμεία 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα 
ταμεία που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ημερομηνία 
Πεδίο ημερομηνίας με το οποίο καθορίζετε την 
ημερομηνία της οποίας τη συνοπτική 
κατάσταση ταμείου θέλετε να εκτυπώσετε.  

 Ταμίες 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε 
τους ταμίες που θα περιληφθούν στην 

εκτύπωση.   

 Υποκατάστημα 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα υποκαταστήματα που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

 



 

 

Atlantis Entry ERP 

Υπηρεσίες 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  

Παραστατικά παροχής υπηρεσιών 
Με την επιλογή αυτή διαχειρίζεστε τα παραστατικά παροχής υπηρεσιών της εταιρίας. Πριν προχωρήσετε στην 
καταχώρηση παραστατικού θα πρέπει απαραίτητα να έχετε δημιουργήσει τις σειρές παραστατικών παροχής 

υπηρεσιών που θα χρησιμοποιούνται (επιλογή [Yπηρεσίες – Παράμετροι – Σχεδιασμός συναλλαγών – Παροχής - 
Παραμετροποίηση-Σειρές ]). Συνήθως τα παραστατικά παροχής υπηρεσιών προκύπτουν και καταχωρούνται μέσα 
από φακέλους παροχής υπηρεσίας. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η χρήση φακέλου παρά 
μόνο η έκδοση κάποιου παραστατικού. Το Unisoft Atlantis Entry ERP με τη συγκεκριμένη επιλογή σας δίνει τη 
δυνατότητα να καταχωρείτε παραστατικά παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητα από φακέλους. 

Εργασίες 
o [Στοιχεία] για την προβολή στην οθόνη των σταθερών στοιχείων καταχωρημένου παραστατικού παροχής 

υπηρεσιών το οποίο επιλέξατε από τη σχετική λίστα επιλογής εγγραφών. 
o [Εισαγωγή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέου παραστατικού παροχής υπηρεσιών.  Το σύστημα σας 

εμφανίζει μία κενή φόρμα για την εισαγωγή των στοιχείων του.  Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει 
να καταχωρήσετε το νέο παραστατικό πατώντας το πλήκτρο [Καταχώρηση].   

o [Διαγραφή] για τη διαγραφή καταχωρημένου παραστατικού. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” 
όπου μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή του 

επιλεγμένου παραστατικού 
συναλλαγής.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
o [Εργασίες] Βοήθεια, Συσχετιζόμενα 

έγγραφα, Βοηθητικοί πίνακες, Trace, 
Βοηθητικές εργασίες \ Εξόφληση _ 
Πληρωμή - Αντιστοίχιση κατα 
παραστατικό, Πρόσθετες πληροφορίες \ 
Σχετικά παραστατικά _ Αρθρο λογιστικης. 

o [Εκτύπωση] για την εκτύπωση του 
επιλεγμένου παραστατικου. 

o [Ανανέωση] για την ανανέωση των 
δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη 
σας. 

o [Φίλτρα] Για να επιλέξετε κάποιο από τα 
ήδη καταχωρημένα παραστατικά, 
χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα πεδία 
για την αναζήτησή του.  

Η διαχείριση των παραστατικών παροχής 
υπηρεσιών είναι ακριβώς ίδια με αυτή των παραστατικών πωλήσεων με τη διαφορά ότι αντί για είδη στις γραμμές 
των παραστατικών εισάγονται υπηρεσίες. 
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Πεδία  

Σελίδα 1: Στοιχεία 

Ταυτότητα συναλλαγής 

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη σειρά αρίθμησης του παραστατικού της συναλλαγής, επιλέγοντας κάποια 
από τις σειρές παραστατικών πωλήσεων. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση 
της συναλλαγής. 

 Περιγραφή 
Στο πεδίο εμφανίζεται αυτόματα η περιγραφή της σειράς που έχει επιλεχθεί, χωρίς δυνατότητα μεταβολής 
της.  

 Αριθμός 
Εισάγετε τον αριθμό του παραστατικού. Εάν η επιλεγμένη σειρά ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση, το πεδίο 
συμπληρώνεται αυτόματα κατά την καταχώρηση της συναλλαγής. 

 Ημερομηνία 
Εισάγετε την ημερομηνία καταχώρησης του παραστατικού. Το σύστημα προτείνει την τρέχουσα 
ημερομηνία, την οποία μπορείτε να μεταβάλετε.  

 Υποκατάστημα 
Ορίζετε το υποκατάστημα όπου καταχωρείται το παραστατικό. Σε κάθε νέα εγγραφή προτείνεται το 
υποκατάστημα του χρήστη. Το πεδίο είναι απαραίτητο και μπορεί να μεταβληθεί, μόνο εάν ο χρήστης έχει 
δικαιώματα πρόσβασης στα υπόλοιπα υποκαταστήματα. 

 Παραστατικό 
Εισάγετε τον κωδικό του παραστατικού. Εάν η επιλεγμένη σειρά έχει ορισθεί να παράγει κωδικό 
παραστατικού, το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την καταχώρηση της συναλλαγής. 

 Πελάτης 
Πεδίο επιλογής όπου επιλέγετε τον αντίστοιχο πελάτη με τον οποίο πραγματοποιείται η συναλλαγή. Το πεδίο 
είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της συναλλαγής. 

 Υποκατάστημα πελάτη 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το υποκατάστημα του πελάτη. 

 Πωλητής 
Πεδίο επιλογής όπου επιλέγετε τον αντίστοιχο πωλητή με τον οποίο πραγματοποιείται η συναλλαγή. Το 
πεδίο δεν είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της συναλλαγής. 

 Καθεστώς ΦΠΑ 
Ορίζετε το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο ανήκει η συναλλαγή. 

 Τρόπος πληρωμής 
Καθορίζετε τον τρόπο πληρωμής της συναλλαγής, επιλέγοντάς τον από τον αντίστοιχο πίνακα. Βάσει του 
επιλεγμένου τρόπου πληρωμής, διαμορφώνονται αυτόματα οι όροι διακανονισμού της συναλλαγής. 

 Τρόπος εξόφλησης 
Πεδίο επιλογής του τρόπου εξόφλησης, ο οποίος θα εμφανίζεται κατά την τιμολόγηση. 
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 Νόμισμα 
Ορίζετε το νόμισμα που χρησιμοποιείται στη συναλλαγή. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της 
συναλλαγής. 

 Ισοτιμία  
Εισάγετε την ισοτιμία του νομίσματος συναλλαγής με το κύριο νόμισμα της εταιρείας. Συνιστάται να 
ενημερώνετε καθημερινά τον πίνακα των ισοτιμιών των νομισμάτων, ώστε να ενημερώνεται αυτόματα το 
πεδίο από το σύστημα.  

Σελίδα 2: Διακίνηση 

 Ημερομηνία παράδοσης 
Εισάγετε την ημερομηνία παράδοσης των ειδών. 

 Διεύθυνση παράδοσης 
Εισάγετε τη διεύθυνση παράδοσης των ειδών. 

 Σκοπός διακίνησης 
Ορίζετε το σκοπό διακίνησης των ειδών επιλέγοντας τον από τον αντίστοιχο πίνακα. 

 Τρόπος αποστολής 
Επιλέγετε τον τρόπο αποστολής των ειδών. 

 Μεταφορέας 
Ορίζετε το μεταφορέα των ειδών. 

 Δρομολόγιο 
Καθορίζετε το δρομολόγιο που θα ακολουθηθεί. 

 Χώρα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την υπηκοότητα του πελάτη. 

Σελίδα 3: Λοιπά 

 Συναλλαγματική διαφορά 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει κατά τις ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές σας. 

 Λογ. λογιστικής 

Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο λογαριασμό που θα ενημερώνει τη γενική λογιστική. 

 Αιτιολογία 
Εισάγετε την αιτιολογία του παραστατικού πώλησης. 

 Παρατηρήσεις 
Εισάγετε ελεύθερα παρατηρήσεις και σχόλια που αφορούν το παραστατικό. 

Σειρές παραστατικού 
Οι στήλες που θα εμφανίζονται στο σημείο αυτό είναι πλήρως οριζόμενες μέσω της επιλογής Καθορισμός στηλών 
τιμολόγησης. 
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Σύνολα παραστατικού 
Στο σημείο αυτό εμφανίζονται τα σύνολα καθαρής αξίας, αξίας ΦΠΑ και άλλων εξόδων του παραστατικού. Αυτά 
υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα και εκφράζονται στο νόμισμα της συναλλαγής, στο κύριο νόμισμα της 
εταιρείας και στο νόμισμα του πελάτη. 
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Παραστατικά λήψης υπηρεσιών 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή διαχειρίζεστε τα παραστατικά υπηρεσιών που παρέχονται στην εταιρεία από τους 
προμηθευτές. Πριν προχωρήσετε στην καταχώρηση παραστατικού θα πρέπει απαραίτητα να έχετε δημιουργήσει τις 
σειρές παραστατικών λήψης υπηρεσιών που θα χρησιμοποιούνται (επιλογή Yπηρεσίες – Παράμετροι – Σχεδιασμός 
συναλλαγών – Λήψης – Παραμετροποίηση – Σειρές ]). 

Εργασίες 
o [Στοιχεία] για την προβολή στην οθόνη των σταθερών στοιχείων καταχωρημένου παραστατικού λήψης 

υπηρεσιών το οποίο επιλέξατε από τη σχετική λίστα επιλογής εγγραφών.  
o [Εισαγωγή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέου παραστατικού. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα 

για την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε το νέο 
παραστατικό πατώντας το πλήκτρο [Καταχώρηση].  

o [Διαγραφή] για τη διαγραφή καταχωρημένου παραστατικού. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” 
όπου μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου 

παραστατικού συναλλαγής.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

o [Εργασίες] Βοήθεια, Συσχετιζόμενα 
έγγραφα, Βοηθητικοί πίνακες, Trace, 
Βοηθητικές εργασίες \ Εξόφληση _ 
Πληρωμή – Αντιστοίχιση κατά 
παραστατικό, Πρόσθετες πληροφορίες \ 

Σχετικά παραστατικά _ Άρθρο λογιστικής 
o [Εκτύπωση] Για να εκτυπώσετε το 

συγκεκριμένο παραστατικό. 
o [Ανανέωση] για την ανανέωση των 

δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη 
σας. 

o [Φίλτρα] Για να επιλέξετε κάποιο από τα 
ήδη καταχωρημένα παραστατικά 
χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα πεδία για 
την αναζήτησή του.  

Η διαχείριση των παραστατικών λήψης υπηρεσιών 

είναι ακριβώς ίδια με αυτή των παραστατικών 
αγορών με τη διαφορά ότι αντί για είδη στις 
γραμμές των παραστατικών εισάγονται υπηρεσίες. 

Σελίδα 1: Στοιχεία 

Ταυτότητα συναλλαγής 

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη σειρά αρίθμησης του παραστατικού συναλλαγής, επιλέγοντας κάποια από τις 
σειρές παραστατικών αγορών. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της 
συναλλαγής. 
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 Περιγραφή 
Στο πεδίο εμφανίζεται αυτόματα η περιγραφή της σειράς που έχει επιλεχθεί, χωρίς δυνατότητα μεταβολής 
της.  

 Αριθμός 
Εισάγετε τον αριθμό του παραστατικού. Εάν η επιλεγμένη σειρά ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση, το πεδίο 
συμπληρώνεται αυτόματα κατά την καταχώρηση της συναλλαγής. 

 Ημερομηνία 
Εισάγετε την ημερομηνία καταχώρησης του παραστατικού. Το σύστημα προτείνει την τρέχουσα 
ημερομηνία, την οποία μπορείτε να μεταβάλετε.  

 Υποκατάστημα 
Ορίζετε το υποκατάστημα που καταχωρείται το παραστατικό. Σε κάθε νέα εγγραφή προτείνεται το 
υποκατάστημα του χρήστη. Το πεδίο είναι απαραίτητο και μπορεί να μεταβληθεί μόνο εάν ο χρήστης έχει 
δικαιώματα πρόσβασης στα υπόλοιπα υποκαταστήματα. 

 Παραστατικό 
Εισάγετε τον κωδικό του παραστατικού. Εάν η επιλεγμένη σειρά έχει ορισθεί να παράγει κωδικό 
παραστατικού, το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την καταχώρηση της συναλλαγής. 

 Προμηθευτής 
Ορίζετε τον προμηθευτή με τον οποίο πραγματοποιείται η συναλλαγή. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της συναλλαγής. 

 Υποκατάστημα 
Ορίζετε το υποκατάστημα του προμηθευτή με το οποίο γίνεται η συναλλαγή. 

 Τρόπος πληρωμής 
Καθορίζετε τον τρόπο πληρωμής της συναλλαγής, επιλέγοντας από τον αντίστοιχο πίνακα. Βάσει του 
επιλεγμένου τρόπου πληρωμής διαμορφώνονται αυτόματα οι όροι του διακανονισμού της συναλλαγής. 

 Καθεστώς ΦΠΑ 
Ορίζετε το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο ανήκει η συναλλαγή. 

 Νόμισμα 
Ορίζετε το νόμισμα που χρησιμοποιείται στη συναλλαγή. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της 
συναλλαγής. 

 Ισοτιμία  
Εισάγετε την ισοτιμία του νομίσματος συναλλαγής με το κύριο νόμισμα της εταιρείας. Συνιστάται να 
ενημερώνετε καθημερινά τον πίνακα ισοτιμιών των νομισμάτων, ώστε να ενημερώνεται αυτόματα το πεδίο 
από το σύστημα.  

Σελίδα 2: Διακίνηση 

 Ημερομηνία παράδοσης 
Εισάγετε την ημερομηνία παράδοσης των ειδών. 

 Διεύθυνση παράδοσης 
Εισάγετε τη διεύθυνση παράδοσης των ειδών. 
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 Σκοπός διακίνησης 
Ορίζετε τον σκοπό διακίνησης των ειδών, επιλέγοντάς τον από τον αντίστοιχο πίνακα. 

 Τρόπος αποστολής 
Επιλέγετε τον τρόπο αποστολής των ειδών. 

 Μεταφορέας 
Ορίζετε τον μεταφορέα των ειδών. 

 Δρομολόγιο 
Καθορίζετε το δρομολόγιο που θα ακολουθηθεί. 

 Χώρα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την χώρα στην οποία ανήκει ο πελάτης. 

Σελίδα 3: Λοιπά 

 Συναλλαγματική διαφορά 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει κατά τις ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές σας. 

 Λογ. λογιστικής 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο λογαριασμό που θα ενημερώνει τη γενική λογιστική. 

 Αιτιολογία 
Εισάγετε την αιτιολογία του παραστατικού. 

 Παρατηρήσεις 
Στο πεδίο αυτό εισάγετε σχετικές παρατηρήσεις που αφορούν στη συγκεκριμένη συναλλαγή. 

 Φάκελος κοστολόγησης 
Επιλέγετε το φάκελο κοστολόγησης στον οποίο εντάσσεται το παραστατικό. Το πεδίο χρησιμοποιείται στην 
κοστολόγηση εισαγωγών. 

 Στοιχείο κόστους 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το είδος του εξόδου. Το οποίο εμφανίζεται στην περίπτωση  
που έχετε επιλέξει προηγουμένως το πεδίο “Εισαγ / Εξαγ’’. 

 Κέντρο κόστους 

Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο κέντρο κόστους.  

 Εισαγ. / Εξαγ., Παραγωγής 
Πεδίο επιλογής στο οποίο δηλώνετε εάν κατά τη συναλλαγή κοστολογείται η αγορά και η πώληση από 
εξωτερικό ή η παραγωγή. 

 Ανάλυση κόστους 
Πεδίο πίνακα με τον οποίο έχετε τη δυνατότητα συσχετισμού τον συναλλαγών σας. 

Σειρές παραστατικού 
Οι στήλες που θα εμφανίζονται στο σημείο αυτό είναι πλήρως οριζόμενες μέσω της επιλογής Καθορισμός στηλών 
τιμολόγησης. 
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Σύνολα παραστατικού 
Στο σημείο αυτό εμφανίζονται τα σύνολα καθαρής αξίας, αξίας ΦΠΑ και άλλων εξόδων του παραστατικού. Αυτά, 
υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα και εκφράζονται στο νόμισμα συναλλαγής, στο κύριο νόμισμα της 
εταιρείας και στο νόμισμα του προμηθευτή. 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Φάκελος παροχής υπηρεσιών 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή διαχειρίζεστε τους φακέλους παροχής υπηρεσίας. Ο φάκελος παροχής υπηρεσίας 
αποτελεί το βασικότερο στοιχείο για την παρακολούθηση της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών αφού εισάγοντας τα 
απαραίτητα στοιχεία στο φάκελο μπορείτε να εκδώσετε απευθείας - χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες διαθέσιμες 
επιλογές - το δελτίο παραλαβής του είδους προς επισκευή όπως επίσης και τα παραστατικά παροχής υπηρεσιών και 
πώλησης ανταλλακτικών. Επιπλέον, μέσα από το φάκελο μπορείτε να παρακολουθείτε τις εγγυήσεις των ειδών προς 
επισκευή καθώς και τις δεσμεύσεις ανταλλακτικών στην αποθήκη.   

Εργασίες 
o [Στοιχεία] για την προβολή στην οθόνη συγκεκριμένου φακέλου παροχής υπηρεσίας, όπως τον επιλέξατε 

από την σχετική λίστα αναζήτησης εγγραφών.  
o [Εισαγωγή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέου φακέλου παροχής υπηρεσίας. Το σύστημα σας εμφανίζει 

μία κενή φόρμα για την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να 
καταχωρήσετε το νέο φάκελο πατώντας το πλήκτρο [Καταχώρηση].  

o [Διαγραφή] για τη διαγραφή 
καταχωρημένου φακέλου. Το σύστημα 
σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” 
όπου μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή του 

επιλεγμένου φακέλου.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη 

διαγραφή. 
o [Εργασίες] Βοήθεια, Συσχετιζόμενα 

έγγραφα, Τιμολόγηση φακέλων. 
o [Εκτύπωση] Για να εκτυπώσετε το 

συγκεκριμένο παραστατικό. 
o [Ανανέωση] για την ανανέωση των 

δεδομένων που εμφανίζονται στην 
οθόνη σας. 

o [Φίλτρα] Για να επιλέξετε κάποιο από 
τα ήδη καταχωρημένα παραστατικά, 
χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα πεδία 
για την αναζήτησή του. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Παραλαβή 

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη σειρά αρίθμησης του φακέλου παροχής υπηρεσίας, επιλέγοντας κάποια από 
τη σειρά που ορίσατε μέσω της εργασίας: “Υπηρεσίες - Παράμετροι - Σχεδιασμός συναλλαγών - Φάκελοι – 
Σειρές”. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση φακέλου. 
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 Αριθμός 
Εισάγετε τον αριθμό του φακέλου. Εάν η επιλεγμένη σειρά ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση, το πεδίο 
συμπληρώνεται αυτόματα κατά την καταχώρηση.  

 Κάρτα 
Εισάγετε τον κωδικό του κάρτας εντολής εργασίας. Εάν η επιλεγμένη σειρά έχει ορισθεί να παράγει κωδικό 
παραστατικού, το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την καταχώρηση. 

 Πελάτης 
Επιλέγετε τον πελάτη στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες. Η συμπλήρωσή του είναι απαραίτητη για την 
καταχώρηση του φακέλου. 

 Τύπος 
Εάν ο φάκελος παροχής υπηρεσίας είναι δώρο ή καλύπτεται από εγγύηση, το καθορίζετε εδώ. Και στις δύο 
αυτές περιπτώσεις τα παραστατικά παροχής υπηρεσιών και ανταλλακτικών που παράγονται από το φάκελο 
έχουν μηδενική αξία καθώς εφαρμόζεται έκπτωση 100% επί της αξίας τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση το 
πεδίο εμφανίζεται κενό. 

 Υποκατάστημα πελάτη 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο υποκατάστημα του πελάτη.  

 Έκπτωση 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη αξία της έκπτωσης. 

 Κατάσταση 
Καθορίζετε την κατάσταση που βρίσκεται ο φάκελος επιλέγοντας κάποια από τις εγγραφές του αντίστοιχου 
πίνακα. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση του φακέλου. 

 Μετασχηματισμένο σε δελτίο εγγύησης 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν ο συγκεκριμένος φάκελος παροχής υπηρεσιών έχει 
μετασχηματιστεί σε δελτίο εγγύησης. 

 Δελτίο παραλαβής 
Καθορίζετε τη σειρά παραστατικών πωλήσεων που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του παραστατικού 
παραλαβής. Στο πεδίο είναι διαθέσιμες όποιες από τις σειρές που έχετε εισαγάγει στο πεδίο “Παραστατικό 
παραλαβής” στις ειδικές παραμέτρους παροχής υπηρεσιών ανήκουν στο συγκεκριμένο υποκατάστημα.  

 Επιβεβαίωση πελάτη 
Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα ανάλογα με το αν απαιτείται επιβεβαίωση από τον 
πελάτη ή όχι. Εάν η συνολική αξία του φακέλου υπερβαίνει το όριο που έχετε θέσει στις ειδικές 
παραμέτρους του φακέλου στο πεδίο “Ποσό επισκευής χωρίς επιβεβαίωση”, τότε αυτόματα το Unisoft 
Atlantis Entry ERP θέτει την τιμή “Ναι” στο πεδίο χωρίς να μπορείτε να τη μεταβάλετε. 

 Δελτίο επιστροφής 
Καθορίζετε τη σειρά παραστατικών πωλήσεων που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του παραστατικού 
επιστροφής. Στο πεδίο είναι διαθέσιμες όποιες από τις σειρές που έχετε εισαγάγει στο πεδίο “Παραστατικό 
επιστροφής” στις ειδικές παραμέτρους παροχής υπηρεσιών ανήκουν στο συγκεκριμένο υποκατάστημα. 

 Πελάτης χονδρικής 
Καθορίζετε εάν ο πελάτης είναι πελάτης χονδρικής. Σε αυτή την περίπτωση θα προτείνεται η χονδρική τιμή 
των διαδικασιών συντήρησης και των υπηρεσιών που θα εισάγετε στο φάκελο. 



ATLANTIS Entry ERP  411 

 

 Κατηγορία είδους 
Ορίζετε τη κατηγορία στην οποία ανήκει το είδος, επιλέγοντας κάποια από τις εγγραφές του αντίστοιχου 
πίνακα.  

 Serial number 
Εισάγετε το serial number του είδους, εάν θέλετε παράλληλα να παρακολουθείτε τις εγγυήσεις του. Εάν 
έχετε ήδη δημιουργήσει εγγύηση (με την επιλογή [Εγγυήσεις]) για το συγκεκριμένο serial number, το 
σύστημα συμπληρώνει αυτόματα το είδος. Εάν βρει περισσότερα από ένα είδη με το ίδιο serial number θα 
τα εμφανίσει σε λίστα για να επιλέξετε. Εναλλακτικά, εάν δεν έχετε δημιουργήσει εγγύηση για το 
συγκεκριμένο serial number και είδος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διαθέσιμη επιλογή [Εγγύηση] για να 
το κάνετε εδώ.  

 Είδος  
Καθορίζετε το είδος προς επισκευή. 

 Έλεγχος εγγύησης  
Πατώντας το πλήκτρο ενεργοποιείται ο έλεγχος εγγύησης του είδους που έχετε εισαγάγει στο φάκελο 
παροχής υπηρεσίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει ο έλεγχος είναι να έχετε συμπληρώσει το serial 
number του είδους. Το σύστημα αναζητά εάν έχουν οριστεί εγγυήσεις για το συγκεκριμένο serial number και 
το είδος και εάν εντοπίσει κάποια σχετική εγγραφή ελέγχει εάν η ημερομηνία συστήματος βρίσκεται στο 
χρονικό διάστημα για το οποίο είναι ενεργή η εγγύηση του. Σε κάθε περίπτωση το σύστημα σας ενημερώνει 
εάν το είδος βρίσκεται σε εγγύηση ή όχι. 

 Μοντέλο  

Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε το μοντέλο του είδους. 

 Προέρχεται από ραντεβού  
Πεδίο επιλογής στο οποίο ορίζεται αν η παροχή προέρχεται από προκαθορισμένο ραντεβού. [Υπηρεσίες – 
εργασίες - ραντεβού]. 

 Διαδικασίες συντήρησης 
Επιλέγετε τις διαδικασίες συντήρησης που θα περιληφθούν στο φάκελο. Εάν στις ειδικές παραμέτρους 
παροχής υπηρεσιών έχετε θέσει Ναι στην παράμετρο “Επιλογή υπηρεσιών, ανταλλακτικών βάσει διαδικασιών 
συντήρησης” τότε μόλις επιλέξετε κάποια διαδικασία συντήρησης αυτόματα θα συμπληρωθούν τα 
ανταλλακτικά και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτή.  Εάν επιπλέον, έχετε ενεργοποιήσει την ειδική 
παράμετρο “Επιλογή διαδικασιών συντήρησης βάσει είδους” τότε εδώ θα είναι διαθέσιμες μόνο οι διαδικασίες 
συντήρησης που αφορούν το είδος που έχετε επιλέξει στο φάκελο. 

 Υπηρεσίες 
Επιλέγετε τις υπηρεσίες που θα περιληφθούν στο φάκελο παροχής υπηρεσιών. Εάν στις ειδικές παραμέτρους 
παροχής υπηρεσιών έχετε ενεργοποιήσει την παράμετρο “Επιλογή υπηρεσιών βάσει είδους” τότε εδώ θα 
είναι διαθέσιμες μόνο οι υπηρεσίες που αφορούν το είδος που έχετε εισαγάγει στο φάκελο. Επιπλέον, με δεξί 
κλικ επάνω σε κάθε γραμμή υπηρεσιών καθορίζετε τις λεπτομέρειες της.  

 Ανταλλακτικά 
Καθορίζετε τα ανταλλακτικά που θα περιληφθούν στο φάκελο παροχής υπηρεσίας.  Εάν στις εδικές 
παραμέτρους παροχής υπηρεσιών έχετε ενεργοποιήσει την παράμετρο “Επιλογή υπηρεσιών, ανταλλακτικών 
βάσει διαδικασιών συντήρησης” τότε το σύστημα αυτόματα θα συμπληρώσει τα ανταλλακτικά που θα 
χρησιμοποιηθούν βάσει των διαδικασιών συντήρησης που έχετε επιλέξει. Σε κάθε γραμμή ανταλλακτικών 

μπορείτε με δεξί κλικ να καθορίσετε τις λεπτομέρειες της.  
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 Υπενθυμίσεις 
Πεδίο όπου μπορείτε να επιλέξετε κάποια υπενθύμιση που έχετε ορίσει. [Υπηρεσίες - Εργασίες - 
Υπενθυμίσεις]. 

Σελίδα 2: Γενικά στοιχεία 

 Αποθηκευτικός χώρος ειδών προς επισκευή 
Καθορίζετε τον αποθηκευτικό χώρο στον οποίο θα μεταφερθεί το είδος προς επισκευή. Κατά την εισαγωγή 
νέου φακέλου προτείνεται ο αποθηκευτικός χώρος που έχετε εισαγάγει στις ειδικές παραμέτρους παροχής 
υπηρεσιών στο πεδίο “Α/Χ ειδών προς επισκευή” αλλά μπορείτε να επιλέξετε κάποιον άλλο εάν θέλετε. 

 Αποθηκευτικός χώρος ανταλλακτικών 

Καθορίζετε τον αποθηκευτικό χώρο από τον οποίο εξάγονται τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται. Κατά 
την εισαγωγή νέου φακέλου προτείνεται ο αποθηκευτικός χώρος που έχετε εισαγάγει στις ειδικές 
παραμέτρους παροχής υπηρεσιών στο πεδίο “Α/Χ ανταλλακτικών” αλλά μπορείτε να επιλέξετε κάποιον άλλο 
εάν θέλετε. 

 Υποκατάστημα 
Καθορίζετε το υποκατάστημα της εταιρίας στο οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες. Προτείνεται αυτόματα το 
υποκατάστημα του χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να έχει δικαιώματα υπεραιτερικού χρήστη για να μπορέσει 
να το αλλάξει. 

 Τεχνικός 
Καθορίζετε τον τεχνικό ο οποίος είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο φάκελο. Σημειώστε ότι κάθε υπηρεσία 
του φακέλου μπορεί να ανατεθεί σε διαφορετικό τεχνικό (δείτε λεπτομέρειες γραμμής υπηρεσίας). 

 Καπέλο 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον αριθμό καπέλου του είδους προς επισκευή. 

 Θέση 
Στο πεδίο αυτό εισάγετε τη θέση εργασίας του τεχνίτη. 

 Καθ. ΦΠΑ υπηρεσιών 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο καθεστώς Φ.Π.Α στο οποίο ανήκει η συγκεκριμένη 
παροχή υπηρεσίας. 

 Παραλαβή από 
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε εάν η επισκευή γίνεται με εντολή πελάτη ή εάν αφορά επισκευή είδους της 
εταιρίας. 

Ημερομηνίες 

 Παραλαβή 
Εισάγετε την ημερομηνία στην οποία παραλάβατε το είδος προς επισκευή. Προτείνεται αυτόματα η 
ημερομηνία συστήματος. 

 Πιθανής παράδοσης 
Εισάγετε την ημερομηνία στην οποία εκτιμάτε ότι θα είναι έτοιμο το είδος. 
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 Παράδοση 
Εισάγετε την ημερομηνία στην οποία είναι έτοιμο προς παράδοση το είδος. 

 Σχόλια παραλαβής 
Εισάγετε ελεύθερα οποιαδήποτε παρατήρηση ή σχόλια θέλετε. 

 Σχόλια τεχνικού 
Εισάγετε ελεύθερα οποιαδήποτε παρατήρηση ή σχόλια θέλετε. 

Σελίδα 3: Ιστορικό πελάτη 
Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται όλοι οι φάκελοι παροχής υπηρεσιών, που αφορούν στο συγκεκριμένο πελάτη.  

 Ημερομηνία παραλαβής 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η ημερομηνία παραλαβής του είδους. 

 Φάκελος 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται ο κωδικός του φακέλου παροχής υπηρεσίας. 

 Είδος 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το αντίστοιχο, που συμμετέχει στο φάκελο παροχής υπηρεσίας. 

 Κατάσταση 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η αντίστοιχη κατάσταση φακέλου παροχής υπηρεσίας. 

 Διαδικασία συντήρησης 
Επιλέγετε τις διαδικασίες συντήρησης που θα περιληφθούν στο φάκελο. 

Σημείωση 
Με διπλό κλικ πάνω στα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα το σύστημα εμφανίζει τη σχετική Κάρτα- Εντολή 
εργασίας.  

Σελίδα 4: Παραστατικά  
Στη σελίδα αυτή έχετε τη δυνατότητα έκδοσης παραστατικών για τα ανταλλακτικά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 Παραστατικό προμηθευτή 
Η επιλογή αυτή αναφέρεται στην καταχώρηση παραστατικού αγοράς που σχετίζεται με το φάκελο 
υπηρεσιών  

 Παραστατικό λήψης υπηρεσιών 

Η επιλογή αυτή αναφέρεται στην καταχώρηση παραστατικού λήψης υπηρεσιών που σχετίζεται με το φάκελο 
υπηρεσιών.  

 Νέο παραστατικό ανταλλακτικών 
Κάνοντας δεξί κλικ με το ποντίκι στο κουμπί αυτό εμφανίζεται η φόρμα καταχώρησης των στοιχείων του 
παραστατικού που είναι ακριβώς ίδια με τη φόρμα των παραστατικών πωλήσεων. 

 Νέο παραστατικό υπηρεσιών 
Κάνοντας δεξί κλικ με το ποντίκι στο κουμπί αυτό εμφανίζεται η φόρμα καταχώρησης των στοιχείων του 
παραστατικού που είναι ακριβώς ίδια με τη φόρμα των παραστατικών παροχής υπηρεσιών. 
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Σελίδα 5: Σύνολα  
Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται τα σύνολα της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των ανταλλακτικών που 
περιέχονται στο φάκελο. Τα στοιχεία αυτά ενημερώνονται αυτόματα από το σύστημα αμέσως μόλις καθορίσετε τις 
υπηρεσίες κατά τα ανταλλακτικά του φακέλου παροχής υπηρεσιών. 

Σελίδα 6: Ενέργειες CRM 
Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται οι ενέργειες που έχουν γίνει από το CRM και αφορούν το συγκεκριμένο φάκελο 
υπηρεσιών. Με το πεδίο δημιουργία μπορούμε να καταχωρήσουμε  απ ευθείας νέα ενέργεα στο CRM. 
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Δελτία εγγύησης 
Με την εργασία αυτή διαχειρίζεστε τα δελτία εγγύησης των αυτοκινήτων, καθώς επίσης τις βλάβες, τις υπηρεσίες 
και τα ανταλλακτικά τους. 

Εργασίες 
o [Στοιχεία] για την προβολή στην οθόνη συγκεκριμένου δελτίου εγγύησης, όπως το επιλέξατε από την 

σχετική λίστα αναζήτησης εγγραφών.  
o [Εισαγωγή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέου δελτίου εγγύησης. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή 

φόρμα για την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε το 
νέο φάκελο πατώντας το πλήκτρο [Καταχώρηση].  

o [Διαγραφή] για τη διαγραφή καταχωρημένου δελτίου. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” όπου 
μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου δελτίου.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

o [Εργασίες] Βοήθεια 
o [Ανανέωση] για την ανανέωση των δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη σας. 
o [Φίλτρα] Για να επιλέξετε κάποιο από τα ήδη καταχωρημένα παραστατικά, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα 

πεδία για την αναζήτησή του. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Στοιχεία 

 Προμηθευτής 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται ο σχετικός 
προμηθευτής τον οποίο έχετε ορίσει 
μέσω της εργασίας: “Υπηρεσίες - 
Παράμετροι - Παράμετροι - Ειδικές 
παράμετροι - Αυτοκινήτου - Σελίδα 2: 
Σειρές / Αποθηκευτικοί χώροι - Τύποι 
εγγύησης”. Το πεδίο συμπληρώνεται 
αυτόματα από το σύστημα μόλις 
επιλέξετε τον αντίστοιχο τύπο εγγύησης 
και δεν υπάρχει δυνατότητα μεταβολής 
του πεδίου. 

 Τύπος εγγύησης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε 
τον αντίστοιχο τύπο εγγύησης, όπως τον έχετε ορίσει μέσω της εργασίας: “Υπηρεσίες - Παράμετροι - 
Παράμετροι - Ειδικές παράμετροι - Αυτοκινήτου - Σελίδα 2: Σειρές / Αποθηκευτικοί χώροι - Τύποι εγγύησης”. 

 Πελάτης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο πελάτη. 

 Ημερομηνία 
Πεδίο ημερομηνίας με το οποίο καθορίζετε την ημερομηνία καταχώρησης του δελτίου εγγύησης. Το 
σύστημα προτείνει την τρέχουσα ημερομηνία. 
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 Είδος 
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγετε το επιθυμητό είδος. Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από το 
σύστημα μόλις επιλέξετε το συγκεκριμένο πελάτη. 

 Serial number 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το αντίστοιχο Serial number του επιλεγμένου είδους. 

Υπηρεσίες 

 Κωδικός 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη υπηρεσία. 

 Περιγραφή χειριστή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει στο πεδίο κάποιο δικό του λεκτικό. 

 Ποσότητα 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την ποσότητα του είδους, το οποίο θα συμμετέχει στη παρεχόμενη 
υπηρεσία. 

 Τιμή μονάδος 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την τιμή μονάδος της παρεχόμενης υπηρεσίας.  

 Έκπτωση(%) 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το ποσοστό έκπτωσης. 

 Αξία 

Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

 Εγκεκριμένη ποσότητα 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη εγκεκριμένη ποσότητα του είδους. 

 Τιμολόγηση 
Πεδίο Ναι / Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει τιμολογηθεί. 

Ανταλλακτικά 

 Κωδικός 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον κωδικό του ανταλλακτικού, που θα τοποθετηθεί στο 
συγκεκριμένο είδος. 

 Περιγραφή 
Πεδίο επιλογής στο οποίο εμφανίζεται η αντίστοιχη περιγραφή του ανταλλακτικού. 

 Ποσότητα 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την ποσότητα των ανταλλακτικών. 

 Τιμή μονάδος 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την τιμή του ανταλλακτικού. 

 Έκπτωση(%) 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης. 

 Αξία 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη αξία του ανταλλακτικού. 
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 Εγκεκριμένη ποσότητα 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την εγκεκριμένη ποσότητα ανταλλακτικών. 

 Τιμολόγηση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν το ανταλλακτικό έχει τιμολογηθεί. 
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Ραντεβού 
Με την εργασία αυτή το Atlantis Entry ERP σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίζετε τα ραντεβού με τους πελάτες 
σας. Η εργασία αυτή αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία της παροχής υπηρεσίας. 

Εργασίες 
o [Στοιχεία] για την προβολή στην οθόνη συγκεκριμένου ραντεβού, όπως το επιλέξατε από τη λίστα επιλογής 

εγγραφών. 
o [Εισαγωγή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέου ραντεβού. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για 

την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε το νέο 
φάκελο πατώντας το πλήκτρο [Καταχώρηση].   

o [Διαγραφή] για τη διαγραφή του ραντεβού. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” όπου μπορείτε 
να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου ραντεβού.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

o [Εργασίες] Βοήθεια, Βοηθητικοί πίνακες, 
o [Ανανέωση] για την ανανέωση των δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη σας. 
o [Φίλτρα] Για να επιλέξετε κάποιο από τα ήδη καταχωρημένα παραστατικά, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα 

πεδία για την αναζήτησή του. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Γενικά στοιχεία 

 Μονάδα συνεργείου 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε 
την αντίστοιχη μονάδα συνεργείου 
βάσει της οποίας θα κλειστεί το 
συγκεκριμένο ραντεβού. 

 Ημερομηνία καταχώρησης 
Πεδίο ημερομηνίας με το οποίο 
καθορίζετε την ημερομηνία 
καταχώρησης του ραντεβού. 

 Πελάτης 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε 
το συγκεκριμένο πελάτη βάσει του 
οποίου κλείνετε το ραντεβού. 

 Serial number 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο 
εισάγετε το αντίστοιχο Serial number του είδους. 

 Υποκατάστημα πελάτη 
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγετε το αντίστοιχο υποκατάστημα του επιλεγμένου πελάτη. 

 Φάκελος 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο σας πληροφορεί ότι το συγκεκριμένο ραντεβού έχει μετατραπεί σε φάκελο 
παροχής υπηρεσίας, αφού προηγουμένως εκτελέσατε την έμμεση εργασία “Δημιουργία Φακέλου”. 
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 Μοντέλο 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε το μοντέλο του είδους. 

 Καπέλο 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον αριθμό καπέλου του είδους προς επισκευή. 

 Είδος 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε το συγκεκριμένο είδος για το οποίο κλείνετε το ραντεβού. 

 Θέση 
Στο πεδίο αυτό εισάγετε τη θέση εργασίας του τεχνίτη. 

 Κατηγορία είδους 
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγετε την αντίστοιχη κατηγορία είδους στην οποία ανήκει το επιλεγμένο 
είδος. 

 Έλεγχος εγγύησης 
Πατώντας το συγκεκριμένο πλήκτρο το σύστημα σας ενημερώνει, εάν το επιλεγμένο είδος βρίσκεται σε 
εγγύηση ή όχι. 

Ραντεβού 

Προγραμματισμός 

Ημέρα και Ώρα  

 Άφιξης 
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε την ημέρα και την ώρα άφιξης του είδους.  

 Παραλαβής 
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε την ημέρα και την ώρα παραλαβής του είδους. 

 Ειδικότητα 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε την αντίστοιχη ειδικότητα που απαιτείται για τη συγκεκριμένη 
υπηρεσία. 

 Χρόνος απασχόλησης 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον αντίστοιχο χρόνο απασχόλησης της μονάδος. 

 Σχόλια 
Στο πεδίο αυτό εισάγετε διάφορα σχόλια σχετικά με το συγκεκριμένο ραντεβού. 

 Έλεγχος 
Με το πεδίο αυτό καθορίζετε εάν υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. 

Διαθεσιμότητα 

 Τμήμα 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το αντίστοιχο τμήμα το οποίο έχει αναλάβει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. 

 Ημερομηνία 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η αντίστοιχη ημερομηνία βάσει της οποίας διαμορφώνεται η διαθεσιμότητα. 

 Μοντέλο 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το αντίστοιχο μοντέλο του είδους. 
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 Πελάτης 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται ο αντίστοιχος πελάτης βάσει του οποίου καθορίζεται το ραντεβού. 

 Χρ. Απασχόλησης 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εμφανίζεται ο αντίστοιχος χρόνος απασχόλησης για τη συγκεκριμένη υπηρεσία.  

Planner 

Διαδικασίες συντήρησης 

 Κωδικός 
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγετε την επιθυμητή διαδικασία συντήρησης. 

 Περιγραφή χειριστή 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η αντίστοιχη περιγραφή της επιλεγμένης διαδικασίας συντήρησης. 

Υπηρεσίες 

Ημέρα και Ώρα  

 Έναρξης επισκευής 
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε την ημέρα και την ώρα έναρξης επισκευής του είδους. 

 Ιεραρχική εκτέλεση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν ο χρονοπρογραμματισμός εκτελείται για τη πρώτη υπηρεσία και 
μόνο και όταν ολοκληρωθεί η προηγούμενη υπηρεσία προχωρά στην επόμενη. 

 Λήξης επισκευής 
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε την ημέρα και την ώρα λήξης επισκευής του είδους. 

 Παράλληλη εκτέλεση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν ο χρονοπρογραμματισμός εκτελείται την ίδια στιγμή για όλες τις 
υπηρεσίες. 

 Χρονοπρογραμματισμός 
Με το πλήκτρο αυτό έχετε τη δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Διαθεσιμότητα τεχνιτών 
Πατώντας το πλήκτρο αυτό εμφανίζεται η φόρμα με τους διαθέσιμους τεχνίτες.  

 Κωδικός υπηρεσίας 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η αντίστοιχη υπηρεσία, που αφορά στο συγκεκριμένο ραντεβού. 

 Περιγραφή υπηρεσίας 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η αντίστοιχη περιγραφή της υπηρεσίας. 

 Τεχνίτης 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τεχνίτη που έχει αναλάβει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.  

 Υπο-υπηρεσίες 
Πεδίο που ενημερώνεται αυτόματα εφόσον ο κωδικός υπηρεσίας χρησιμοποιεί υπο-υπηρεσίες. 
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Υπενθυμίσεις 
Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται οι υπενθυμίσεις που αφορούν στο είδος, δηλαδή τις παρεχόμενες υπηρεσίες που 
έχουν γίνει. Παράλληλα μπορείτε να δημιουργήσετε καινούριες.  

Σελίδα 3: Σχόλια  
Στο πεδίο αυτό εισάγετε κάποια σχόλια υπενθύμισης, που θα αφορούν στο συγκεκριμένο είδος. 
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Διαθεσιμότητα τεχνιτών 
Με την εργασία αυτή το Unisoft Atlantis Entry ERP σας δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης των υπηρεσιών που έχει 
αναλάβει κάθε τεχνίτης και ποιες ώρες εκτελούνται οι υπηρεσίες. Με ροζ χρώμα εμφανίζονται οι εργασίες που 
εκτελούνται την τρέχουσα ώρα, ενώ με πράσινο οι υπόλοιπες. 
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Εγγύηση 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή διαχειρίζεστε τις εγγυήσεις των ειδών καθώς και τις επιμέρους εγγυήσεις των 
ανταλλακτικών και των υπηρεσιών τους. Εάν θέλετε να εξοικονομήσετε χρόνο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον 
πίνακα [Ορισμός εγγυήσεων], ώστε να ορίσετε για κάθε είδος τα ανταλλακτικά του και τη διάρκεια της εγγύησης 
που παρέχεται για το καθένα. Σημειώστε ότι βασικό στοιχείο είναι το serial number του είδους, βάσει του οποίου 
παρακολουθούνται οι εγγυήσεις στο φάκελο παροχής υπηρεσίας.  

Εργασίες 
o [Στοιχεία] για την προβολή στην οθόνη συγκεκριμένης εγγύησης την οποία επιλέξατε από τη σχετική λίστα 

επιλογής εγγραφών.  
o [Εισαγωγή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέας εγγύησης. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για 

την εισαγωγή των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα 
εγγύηση πατώντας το πλήκτρο [Καταχώρηση].   

o [Διαγραφή] για τη διαγραφή καταχωρημένης εγγύησης. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” όπου 
μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγύησης.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

o [Εργασίες] Βοήθεια, Συσχετιζόμενα έγγραφα, Βοηθητικοί πίνακες. 
o [Ανανέωση] για την ανανέωση των δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη σας. 
o [Φίλτρα] Για να επιλέξετε κάποιο από τα ήδη καταχωρημένα παραστατικά, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα 

πεδία για την αναζήτησή του. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Γενικά στοιχεία 

 Serial number 
Εισάγετε το serial number του 
είδους, το οποίο αποτελεί “κλειδί” για 
την παρακολούθηση των 
εγγυήσεων.  

 Είδος 
Επιλέγετε το είδος για το οποίο 
θέλετε να εισάγετε την εγγύηση. Το 

πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της εγγύησης. 

 Από 
Εισάγετε την ημερομηνία έναρξης 
της εγγύησης. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της 
εγγύησης. 

 Έως 
Εισάγετε την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Εάν για το είδος που έχετε επιλέξει έχετε ορίσει εγγυήσεις 
στον αντίστοιχο πίνακα, τότε το σύστημα υπολογίζει αυτόματα την ημερομηνία λήξης βάσει της διάρκειας 
που έχετε εισαγάγει. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της εγγύησης. 
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Ανταλλακτικά 
Εάν για το συγκεκριμένο είδος υπάρχουν ανταλλακτικά τα οποία έχουν διαφορετική διάρκεια εγγύησης από το 
είδος, τα εισάγετε εδώ. Εάν έχετε ορίσει τις επιμέρους εγγυήσεις του είδους στον πίνακα χρησιμοποιήστε την 
έμμεση επιλογή [Δημιουργία επιμέρους εγγυήσεων] για να συμπληρωθούν αυτόματα τα ανταλλακτικά και οι 
εγγυήσεις τους. Ως ημερομηνία έναρξης θεωρείται η ημερομηνία έναρξης της εγγύησης του είδους αλλά μπορείτε 
να την αλλάξετε εάν το θεωρήσετε απαραίτητο. Το Unisoft Atlantis Entry ERP υπολογίζει αυτόματα την ημερομηνία 
λήξης βάσει της διάρκειας της εγγύησης που έχετε εισαγάγει στον πίνακα. Εάν η ημερομηνία συστήματος βρίσκεται 
στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από τις δύο παραπάνω ημερομηνίες, τότε το σύστημα θεωρεί ότι το 
ανταλλακτικό καλύπτεται από εγγύηση.  Επιπλέον, το σύστημα δηλώνει στη στήλη “Από” από που ξεκινάει η 
εγγύηση, δηλαδή από αγορά ή επισκευή είδους.  

Υπηρεσίες 
Εάν για το συγκεκριμένο είδος παρέχετε υπηρεσίες με εγγύηση, τις εισάγετε στο σημείο αυτό, επιλέγοντας από τις 
υπηρεσίες που έχετε ορίσει. Συμπληρώστε επιπλέον τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης, οπότε το σύστημα 
αυτόματα θα καθορίζει βάσει της ημερομηνίας συστήματος εάν η υπηρεσία καλύπτεται από εγγύηση ή όχι. 
Επιπλέον, το σύστημα δηλώνει στη στήλη “Από” από που ξεκινάει η εγγύηση, δηλαδή από αγορά ή επισκευή 
είδους.  

Σελίδα 2: Σχόλια 
Στο πεδίο αυτό εισάγετε κάποια σχόλια σχετικά με την εγγύηση, που θα αφορούν στο συγκεκριμένο είδος. 
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Υπενθυμίσεις 
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να καταγράφετε για κάθε είδος τις υπηρεσίες, που θεωρείτε σημαντικές 
(κρίσιμες) οι οποίες, όταν πραγματοποιηθούν χαρακτηρίζονται ολοκληρωμένες. 

Εργασίες 
o [Νέα Εγγραφή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέας υπενθύμισης. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή 

φόρμα για την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε το 
νέο φάκελο πατώντας το πλήκτρο [Καταχώρηση].   

o [Διαγραφή] για τη διαγραφή καταχωρημένης υπενθύμισης. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” 
όπου μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης υπενθύμισης.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

o [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένης υπενθύμισης. 

Πεδία 

 Serial number 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το 
αντίστοιχο Serial number του είδους. 

 Ημερομηνία δημιουργίας 
Πεδίο ημερομηνίας με το οποίο καθορίζετε 
την ημερομηνία δημιουργίας της 

υπενθύμισης. 

 Είδος 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε το 
προς επισκευή είδος. 

 Διαδικασία συντήρησης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγετε την 
επιθυμητή διαδικασία συντήρησης. 

 Υπηρεσία 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την 
αντίστοιχη υπηρεσία. 

 Ανταλλακτικό 
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγετε το αντίστοιχο ανταλλακτικό. 

 Ημερομηνία ολοκλήρωσης 
Πεδίο ημερομηνίας με το οποίο καθορίζετε την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υπηρεσίας. 

 Ολοκληρωμένη 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι ολοκληρωμένη ή όχι. 

 Κρίσιμη 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο χαρακτηρίζετε υπηρεσίες οι οποίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. 

 Σχόλια 

Εδώ εισάγετε τα διάφορα σχόλια υπενθύμισης. 
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Αλλαγή flags ΚΕΠΥΟ 
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυαντότητα να κάνετε αλλαγή flags στις κινήσεις που αφορούν το ΚΕΠΥΟ. 
 [Εκτέλεση] Για να ξεκινήσει η διαδικασία υπολογισμού της αλλαγής flags ΚΕΠΥΟ. Κάθε στιγμή βλέπετε το 

ποσοστό ολοκλήρωσης του υπολογισμού. 
 [Ακύρωση] Για να ακυρώσετε τη διαδικασία υπολογισμού της αλλαγής flags ΚΕΠΥΟ. 

 

 

Επανενημέρωση ΚΕΠΥΟ 
Εργασία με την οποία σας δίνεται η δυνατότητα να κάνετε επανενημέρωση για το ΚΕΠΥΟ σύμφωνα με τις ρυθμίσεις 
που κάνατε  στις σειρές παραστατικών, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και ημερομηνιακό διάστημα. 
 [Εκτέλεση] Για να ξεκινήσει η διαδικασία επανενημέρωσης ΚΕΠΥΟ. Κάθε στιγμή βλέπετε το ποσοστό 

ολοκήρωσης του υπολογισμού. 
 [Ακύρωση] Για να ακυρώσετε τη διαδικασία υπολογισμού της επανενημέρωσης ΚΕΠΥΟ. 
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ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ  

Υπηρεσιών 

Καταστάσεις 

Φάκελος παροχής 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την κατάσταση του φακέλου παροχής υπηρεσιών.  

Πεδία 

Σελίδα 1: Ερωτήσεις  

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε 
σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών 
που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 

κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλοι οι πελάτες αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών 
που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και 
τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ημερομηνία παραλαβής 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την ημερομηνία παραλαβής των ειδών που θα περιληφθεί στην 
εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παράδοσης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την ημερομηνία παράδοσης των ειδών που θα περιληφθεί στην 
εκτύπωση. 

 Κατάσταση φακέλων 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την κατάσταση των φακέλων παροχής υπηρεσιών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Ανοικτοί 
o Κλειστοί 
o Όλοι  
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 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών παροχής υπηρεσιών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Κατάσταση φακέλου παροχής υπηρεσιών 
Πεδίο επιλογής στο οποίο ορίζετε την κατάσταση του φακέλου. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Φάκελος παροχής (Serial Number) 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την κατάσταση του φακέλου παροχής υπηρεσιών (Ανά Serial 
Number).  

Πεδία 

Σελίδα 1: Ερωτήσεις  

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την 
επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
πελατών που θέλετε να περιληφθούν 
στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή 
εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε 
να περιληφθούν όλοι οι πελάτες 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός είδους  

Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών 
που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Serial Number 
Καθορίζετε τους κωδικούς Serial Number των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν 
όλoι οι κωδικοί Serial Number των ειδών αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ημερομηνία παραλαβής 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την ημερομηνία παραλαβής των ειδών που θα περιληφθεί στην 
εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παράδοσης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την ημερομηνία παράδοσης των ειδών που θα περιληφθεί στην 
εκτύπωση. 

 Κατάσταση φακέλων 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την κατάσταση των φακέλων παροχής υπηρεσιών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Ανοικτοί 
o Κλειστοί 
o Όλοι  

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Ανταλλακτικά (δεσμευμένα) 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την κατάσταση των ανταλλακτικών.  

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την 
επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών 
που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή 
εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε 
να περιληφθούν όλα τα είδη αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Ημερομηνία εισαγωγής 
ανταλλακτικού 

Πεδίο επιλογής από το οποίο 
επιλέγετε την ημερομηνία εισαγωγής 
των ανταλλακτικών που θα 
περιληφθεί στην εκτύπωση. 

 Κατάσταση φακέλων 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την κατάσταση των φακέλων παροχής υπηρεσιών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Ανοικτοί 
o Κλειστοί 
o Όλοι  

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Δελτίο εγγύησης 
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε την κατάσταση των δελτίων εγγύησης για συγκεκριμένο 
ημερολογιακό διάστημα. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια 
αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε 
αυτό το σημείο. 

 Κωδικός προμηθευτή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των προμηθευτών 
που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο 
κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν 
θέλετε να περιληφθούν όλοι οι προμηθευτές 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός Είδους 
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που 

θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο 
κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν 
θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη αφήνετε 
τα πεδία κενά. 

 Serial Number 
Καθορίζετε τους κωδικούς Serial Number των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν 
όλoι οι κωδικοί Serial Number των ειδών αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ημερομηνία παραλαβής 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την ημερομηνία παραλαβής των ειδών που θα περιληφθεί στην 

εκτύπωση. 

 Επιλογή τύπου εγγύησης 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους τύπους εγγύησης των ειδών, που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Δελτίο εγγύησης ανά κατασκευαστή 
Με την επιλογή αυτή εκτυπώνετε την καρτέλα των εγγυήσεων ανά κατασκευαστή. Μπορείτε ελεύθερα να επιλέξετε 
τους κατασκευαστές που θα περιληφθούν καθώς και τα στοιχεία που θα εμφανίζονται. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την 
επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κατασκευαστές 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τους κατασκευαστές που 
θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά 
τη διάρκεια του οποίου 
καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που 
θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών 
που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα είδη αφήνετε τα πεδία κενά. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 



ATLANTIS Entry ERP  433 

 

Λήψη υπηρεσιών (ανά τύπο εγγύησης) 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την κατάσταση των παραστατικών λήψης υπηρεσιών ανά τύπο 
εγγύησης, για συγκεκριμένο ημερομηνιακό διάστημα.  

Πεδία 

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την 
επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή τύπου εγγύησης 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τους τύπους εγγύησης των 
ειδών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τις σειρές των 
παραστατικών λήψης υπηρεσιών που 

θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Κωδικός παραστατικών 
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο 
κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα παραστατικά αφήνετε τα πεδία 
κενά. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός προμηθευτή 

Καθορίζετε τους κωδικούς των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι 
προμηθευτές αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε λεπτομερειακή εκτύπωση ή όχι.  

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Παραστατικό ανταλλακτικών (ανά τύπο εγγύησης) 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την κατάσταση των παραστατικών ανταλλακτικών ανά τύπο 
εγγύησης, για συγκεκριμένο ημερολογιακό διάστημα.  

Πεδία 

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή τύπου εγγύησης 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους τύπους εγγύησης των ειδών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών λήψης υπηρεσιών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Κωδικός παραστατικών 
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός προμηθευτή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πελάτες 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πελάτες 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε λεπτομερειακή εκτύπωση ή όχι. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Καρτέλα φακέλου παροχής υπηρεσιών ανά πελάτη 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την καρτέλα του φακέλου παροχής υπηρεσιών ανά πελάτη.  

Πεδία 

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
πελατών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον 
τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλοι οι πελάτες 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
ειδών που θέλετε να περιληφθούν 
στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 

πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή 
εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν 
θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
είδη αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ημερομηνία παραλαβής 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την ημερομηνία παραλαβής των ειδών που θα περιληφθεί στην 
εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παράδοσης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την ημερομηνία παράδοσης των ειδών που θα περιληφθεί στην 
εκτύπωση. 

 Κατάσταση φακέλων 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την κατάσταση των φακέλων παροχής υπηρεσιών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. Συγκεκριμένα μπορείτε να επιλέξετε: 

o Ανοικτοί 

o Κλειστοί 

o Όλοι  

 Κατάσταση φακέλου παροχής υπηρεσιών 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις καταστάσεις του φακέλου παροχής υπηρεσιών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  
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 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε την σειρά του φακέλου παροχής υπηρεσιών που θα περιληφθεί 
στην εκτύπωση.  

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Επιλέξτε Ναι, εάν στην εκτύπωση θέλετε ανάλυση σε επίπεδο γραμμής παραστατικού. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Ημερολόγια 

Παροχή υπηρεσιών 
Με την επιλογή αυτή εκτυπώνετε το ημερολόγιο των παραστατικών παροχής υπηρεσιών όπως διαμορφώνεται από 
τις αντίστοιχες συναλλαγές κάθε ημέρα.  

Πεδία 

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, 
την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τις σειρές των 
παραστατικών παροχής υπηρεσιών 
που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών  

Καθορίζετε τους κωδικούς των 
παραστατικών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον 
τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα παραστατικά αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά την διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός πελάτη 

Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πελάτες 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πελάτες 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε λεπτομερειακή εκτύπωση ή όχι.  



ATLANTIS Entry ERP  438 

 

 Ημερολόγιο ημέρας σε διαφορετική σελίδα 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε το ημερολόγιο ημέρας να εκτυπώνετε σε διαφορετική 
σελίδα ή όχι.  

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Λήψη υπηρεσιών 
Με την επιλογή αυτή εκτυπώνετε το ημερολόγιο των παραστατικών λήψης υπηρεσιών όπως διαμορφώνεται από τις 
αντίστοιχες συναλλαγές κάθε ημέρα.  

Πεδία 

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών λήψης υπηρεσιών υπηρεσιών που 
θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Κωδικός παραστατικών  
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά την διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός προμηθευτή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πελάτες 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε λεπτομερειακή εκτύπωση ή όχι.  

 Ημερολόγιο ημέρας σε διαφορετική σελίδα 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε το ημερολόγιο ημέρας να εκτυπώνετε σε διαφορετική 
σελίδα ή όχι.  

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Παραστατικό ανταλλακτικών (ανά τύπο εγγύησης) 
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε ανταλλακτικών ανά τύπο εγγύησης για συγκεκριμένο 
ημερομηνιακό διάστημα. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, 

την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Επιλογή τύπου εγγύησης 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τους τύπους εγγύησης 
των ειδών, που θα περιληφθούν 
στην εκτύπωση.  

 Επιλογή σειράς 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου 
καθορίζετε τις σειρές των 
παραστατικών λήψης υπηρεσιών 
που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Κωδικός παραστατικών 
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο 
κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα παραστατικά αφήνετε τα πεδία 
κενά. 

 Ημερομηνία παραστατικών 
Καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά την διάρκεια του οποίου καταχωρήθηκαν τα παραστατικά που θα 
συμπεριληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός προμηθευτή 

Καθορίζετε τους κωδικούς των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πελάτες 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός πωλητή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πωλητών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πελάτες 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Λεπτομερειακή εκτύπωση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε λεπτομερειακή εκτύπωση ή όχι.  
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 Ημερολόγιο ημέρας σε διαφορετική σελίδα 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε το ημερολόγιο ημέρας να εκτυπώνετε σε διαφορετική 
σελίδα ή όχι. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Λοιπές 

Ραντεβού 
Με την επιλογή αυτή εκτυπώνετε την κατάσταση των ραντεβού για συγκεκριμένο ημερομηνιακό διάστημα. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 

κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, 
την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
πελατών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον 
τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλοι οι πελάτες 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός είδους 
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών 
που θέλετε να περιληφθούν στην 
εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο 
και τον τελευταίο κωδικό ή 
εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν 
θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Serial Number 
Καθορίζετε τους κωδικούς Serial Number των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν 
όλoι οι κωδικοί Serial Number των ειδών αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ημερομηνία άφιξης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την ημερομηνία άφιξης των ειδών που θα περιληφθεί στην 
εκτύπωση. 

 Ημερομηνία παραλαβής 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την ημερομηνία παραλαβής των ειδών που θα περιληφθεί στην 
εκτύπωση. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Αποδοτικότητα τεχνιτών 
Η εκτύπωση αυτή αφορά την ενότητα διαχείριση αυτοκινήτου. 

Δείκτες αποδοτικότητας 
Η εκτύπωση αυτή αφορά την ενότητα διαχείριση αυτοκινήτου. 
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Basic reports 

Υπηρεσίες 

Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε την αντίστοιχη εκτύπωση ανά ενότητα στην εφαρμογή 
του Atlantis Entry ERP, την οποία δημιουργήσατε μέσω της εργασίας: “Reporting tools - Design - Basic reports”. 

 

Advanced reports 

Υπηρεσίες 

Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε την αντίστοιχη σχεδιαζόμενη εκτύπωση ανά ενότητα 
στην εφαρμογή του Atlantis Entry ERP, την οποία δημιουργήσατε μέσω της εργασίας: “Reporting tools - Design - 
Advanced reports”. 
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Query reports 

Υπηρεσίες 
Η εργασία αυτή αποτελεί ένα εργαλείο αναφορών ενσωματωμένο στην εφαρμογή Atlantis Entry, το οποίο έχει 
σκοπό την παραγωγή ελεύθερων αναφορών, τόσο από τον Customizer όσο και από power users. Ο σχεδιαστής του 
εργαλείου αυτού θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις. 

o Να έχει γνώση της δομής και των objects της βάσης (πχ tables, views) 
o Nα έχει γνώσεις SQL 

To εργαλείο αυτό ενδείκνυται για την παραγωγή γρήγορων και σχετικά απλών εκτυπώσεων, στις οποίες ο χρήστης 
ορίζει το query της εκτύπωσης. Για πιο σύνθετες απαιτήσεις, ο αναγνώστης θα πρέπει να απευθυνθεί στις 

σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις, καθώς οι δυνατότητες των ελεύθερων είναι περιορισμένες σε κάποιο βαθμό. 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες ελεύθερων εκτυπώσεων: 
o Ενός επιπέδου 
o Δύο επιπέδων 

Στις εκτυπώσεις ενός επιπέδου ο χρήστης απλά συμπληρώνει μία ερώτηση (query).  
Στις εκτυπώσεις δύο επιπέδων ο χρήστης πρέπει να 
συμπληρώσει δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση 
αφορά την βασική οντότητα (master), ενώ η 
δεύτερη ερώτηση αφορά τις λεπτομέρειες (detail) 
για κάθε γραμμή αποτελέσματος της βασικής 
ερώτησης. 

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί να 
διαμορφώσει τις στήλες της εκτύπωσης (layout), 
καθώς και να καταχωρήσει το αποτέλεσμα αυτής της 
διαμόρφωσης. 

Εάν ο χρήστης επιλέξει μία αποθηκευμένη εκτύπωση, 
εμφανίζεται μία επιπλέον δυνατότητα με τίτλο 
Ταξινόμηση/Ομαδοποίηση, μέσα στο οποίο υπάρχουν 
διαθέσιμα όλα τα πεδία που είναι αποτέλεσμα της 
βασικής ερώτησης τόσο για ταξινόμηση όσο και για 
ομαδοποίηση.  

Ταξινόμηση 

Για να ενεργοποιηθεί η ταξινόμηση πρέπει ο χρήστης να τοποθετήσει στην βασική ερώτηση τον ειδικό χαρακτήρα 
$O στην θέση που θα ήθελε να εισαχθεί αυτόματα η εντολή ORDER BY.  Στην περίπτωση που υπάρχει ήδη η 
εντολή ORDER BY και θέλει απλά να επεκτείνει την ταξινόμηση με τα υπόλοιπα διαθέσιμα πεδία, τότε μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τον ειδικό χαρακτήρα $o. Εάν κατά την εκτέλεση του report ο χρήστης δεν επιλέξει ταξινόμηση και 
θέλει η βασική ερώτηση να έχει default ταξινόμηση τότε αρκεί μετά τον ειδικό χαρακτήρα της ταξινόμησης να 
εισάγει τις στήλες ταξινόμησης μέσα σε brackets. 
 
 
Παραδείγματα  
a) SELECT * 
 FROM CUSTOMER $O 

b) SELECT * 
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 FROM CUSTOMER  
ORDER BY CODE $o 

c) SELECT * 
 FROM CUSTOMER  

$O[CODEID,CODE] 

Ομαδοποίηση - Totals 
Εάν ο χρήστης επιλέξει ένα από τα διαθέσιμα πεδία για ομαδοποίηση, αναγκάζει το σύστημα να ομαδοποιήσει την 
πληροφορία που επιστρέφει η βασική ερώτηση (δεν διαμορφώνει την εντολή GROUP BY). Το σύστημα, μόλις 
αλλάξει τιμή η έκφραση ομαδοποίησης, τυπώνει μία επιπλέον γραμμή, στην οποία εμφανίζονται τα επιμέρους 
σύνολα για όλες τις αριθμητικές στήλες (default κατάσταση) ή για όλες τις στήλες που έχει επιλεχθεί να 

εμφανίζονται σύνολα (μέσω της διαμόρφωσης των στηλών της εκτύπωση). 

Επιλογές ομαδοποίησης 
Αλλαγή σελίδας ανά ομάδα. Εάν ο χρήστης επιλέξει τη δυνατότητα αυτή, τότε το σύστημα μετά την εκτύπωση 
γραμμής ομαδοποίησης, αλλάζει σελίδα. 
Συνοπτική εμφάνιση. Εάν ο χρήστης επιλέξει τη δυνατότητα συνοπτικής εμφάνισης, τότε εμφανίζονται μόνο οι 
γραμμές ομαδοποίησης. 

Επιλογές εκτυπώσεων δύο επιπέδων 
Γραμμές βασικού επιπέδου που δεν έχουν λεπτομέρεια. Εάν ο χρήστης επιλέξει τη δυνατότητα αυτή, τότε το 
σύστημα εμφανίσει όλες τις γραμμές (αποτέλεσμα) της βασικής ερώτησης, ακόμη και εάν κάποια γραμμή δεν έχει 
λεπτομέρεια. 

Αλλαγή σελίδας ανά γραμμή βασικού επιπέδου. Εάν ο χρήστης επιλέξει τη δυνατότητα αυτή, τότε μετά την 
εκτύπωση της λεπτομέρειας μιας γραμμής του βασικού επιπέδου, αλλάζει σελίδα. Το ίδιο συμβαίνει ακόμη και εάν η 
γραμμή του βασικού επιπέδου δεν έχει λεπτομέρεια. 

Παράμετροι 
Οι παράμετροι που μπορεί να εισάγει ο χρήστης διαμορφώνουν μία φόρμα μέσα στην οποία μπορεί να εισάγει τα 
δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της ερώτησης. Το σύστημα χρησιμοποιεί τα ονόματα των 
παραμέτρων για να διαμορφώσει τα πεδία ελέγχου των δεδομένων (control components), καθώς και τα λεκτικά 
τους. Οι δυνατότητες επεξηγούνται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
:S#λεκτικό edit box 

:D#λεκτικό control ημερομηνίας 
:N#λεκτικό control για αριθμούς 
:SEL#όνομαselector#λεκτικό Selector 
:Μ#όνομαπίνακαLISTFIELDS#λεκτικό lookup combo box 
:PERIODS lookup combo box με τις περιόδους της login χρήσης 
[L#όνομα πίνακαLISTFIELDS#λεκτικό] multi select lookup combo box 
:@COMPANYID Δεν συνδέεται με πεδίο ελέγχου και παίρνει σαν την τιμή της login 

εταιρείας 
:@BRANCHID Δεν συνδέεται με πεδίο ελέγχου και παίρνει σαν την τιμή του login 

υποκαταστήματος 
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Το τμήμα LISTFIELDS έχει σύνταξη <όνομα πεδίου;όνομα πεδίου...> και ορίζει ποια πεδία του πίνακα 
προσδιορίζουν τις στήλες των αντίστοιχων πεδίων ελέγχου. Το πεδίο ελέγχου επιστρέφει την τιμή του πρώτου 
πεδίου.  
O χρήστης πρέπει να ορίσει δύο τουλάχιστον πεδία. Εάν στον τμήμα αυτό ο χρήστης δεν ορίσει τίποτα (δηλαδή το 
τμήμα LISTFIELDS έχει τιμή κενό ή <>) τότε το σύστημα ψάχνει για τα πεδία CODEID και DESCR στον αντίστοιχο 
πίνακα και αυτά χρησιμοποιεί. 

Σύνδεση (join) ερώτησης λεπτομέρειας με την βασική ερώτηση 
Όταν εισάγετε ερώτηση λεπτομέρειας, ο χρήστης πρέπει να ορίσει τις παραμέτρους σύνδεσής της με την βασική 
ερώτηση. Μία παράμετρος αυτής της κατηγορίας έχει την μορφή :@identifier, όπου σαν αναγνωριστικό 
(identifier) μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε πεδίο (αποτέλεσμα) της βασικής ερώτησης. 

 
Παράδειγμα 
Βασική ερώτηση 
 

SELECT ID,CODE,NAME 
FROM CUSTOMER  
 

Ερώτηση λεπτομέρειας 
 
 SELECT * 

FROM CUSTOMERTRANS  
WHERE PERID=:@ID 

Περιορισμοί - Παρατηρήσεις 
o Δεν επιτρέπονται κενά στο όνομα των παραμέτρων 
o Οι selectors που μπορούν να χρησιμοποιηθούν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 SELECTOR NAME  TABLE NAME  RESULT FIELD 
Account ACCOUNT CODE 
AnalDist ANALDIST CODE 
Customer CUSTOMER CODE 
Supplier SUPPLIER CODE 
Pgroup PGROUP CODE 
Bank BANK CODEID 
BankBranch BANKBRANCH CODEID 
CustomerJob CUSTOMERJOB CODE 
Material MATERIAL CODE 
CustTrnType CUSTTRNTYPE CODEID 
SupTrnType SUPTRNTYPE CODEID 
BankTrnType BNKTRNTYPE CODEID 
Application APPLICATION CODEID 
COMBRANCH BRANCH CODEID 
BankAccount BANKACCOUNT CODE 
Bill BILL CODE 
CustOpenTrade FULLCUSTTRADE TRADECODE 

SupOpenTrade FULLSUPPTRADE TRADECODE 
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StoreBalanceSheet FULLITEMSTOREDATA STOID 
SalesMan SALESMAN CODE 
Asset ASSET CODE 
StoreCustTrade FULLSTORECUSTTRADE FTRDATE 
AssetDepr FULLASSETDEPR CODE 
CostFolder COSTFOLDER CODE 
StoreInvoice FULLITEMTRADE TRADECODE 
AssetCustTrade FULLASTCUSTTRADE TRADECODE 
AssetSupTrade FULLASTSUPTRADE TRADECODE 
Partition FULLPARTITION CODE 
Jobber FULLSTORECUSTTRADE TRADECODE 

StorageBin STORAGEBIN CODE 
StoreSupTrade FULLSTORESUPTRADE FTRDATE 
FundsCustTrade FULLFUNDSCUSTTRADE FTRDATE 
FundsSupTrade FULLFUNDSSUPTRADE FTRDATE 
ComCustTrade FULLCOMCUSTTRADE FTRDATE 
ComSupTrade FULLCOMSUPTRADE FTRDATE 
BankTrade FULLBANKTRADE FTRDATE 
Cost COST CODEID 
CustomerTrans CUSTOMERTRANS TRNDATE 
CustomerTransB CUSTOMERTRANS TRNDATE 
SupplierTrans SUPPLIERTRANS TRNDATE 
SupplierTransB SUPPLIERTRANS TRNDATE 
BankCustTrade FULLBANKCUSTTRADE FTRDATE 
BankSupTrade FULLBANKSUPTRADE FTRDATE 
CustCustTrade FULLCUSTCUSTTRADE FTRDATE 
MalFunction MALFUNCTION CODE 
Service SERVICE CODE 
FullServiceItem FULLSERVICEITEM CODE 
ProdSpecs FULLSPEC CODE 
ServiceCustTrade FULLSERVICECUSTTRADE FTRDATE 
ServiceSupTrade FULLSERVICESUPTRADE FTRDATE 
MLCSerialNum MALFUNCTIONCARD SERIALNUM 
ComAnalDist ANALDIST CODE 

CustAddress CUSTADDRESS CODE 
SupAddress SUPPADDRESS CODE 
BUnits BUNITS CODEID 
FullProdTrade FULLPRODTRADE TRADECODE 
FullSupFinTrade FULLSUPFINTRADE FTRDATE 
PartitionSto FULLPARSTOQTY CODE 
Budget BUDGET CODE 
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o Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο μέγιστος αριθμός από control πεδία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
μια εκτύπωση: 

 

 ΤΥΠΟΣ CONTROL  ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
Edit 4 
Date 4 
numeric 4 
selectors με αποτέλεσμα τύπου string 4 
selectors με αποτέλεσμα τύπου date 2 
selectors με αποτέλεσμα τύπου integer 2 

Lookup combo boxes για πίνακες 2 
Lookup combo boxes για τις περιόδους χρήσης 1 
multi lookup combo boxes για πίνακες 2 

 
o Για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός των παραμέτρων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υποερωτήσεις (sub-

queries) στην βασική ερώτηση. 
o Εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί GROUP ή 

ORDER πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιεί 
και WHERE (π.χ. WHERE 1=1) 

o Εάν ο χρήστης δηλώσει δύο παραμέτρους με 
το ίδιο όνομα, το σύστημα θα προβάλει δύο 
controls και όχι ένα. 

o Ο χρήστης μπορεί να ορίσει αυθαίρετα 
παραμέτρους τόσο στην βασική ερώτηση, 
όσο και στην ερώτηση της λεπτομέρειας. 

o Το multi lookup combo box, κατά την 
εκτέλεση της εκτύπωσης, πρέπει 
οπωσδήποτε να έχει τιμή (να έχει επιλεχθεί 
κάτι στο control). Γενικά, καλό είναι τα 
controls του διαλόγου, κατά την εκτέλεση, 
να παίρνουν τιμή και να μην μένουν «κενά». 

o Στο τμήμα LISTFIELDS πρέπει ο χρήστης να 
ορίσει δύο τουλάχιστον πεδία. Εάν στον 
τμήμα αυτό ο χρήστης δεν ορίσει τίποτα 

(δηλαδή το τμήμα LISTFIELDS έχει τιμή κενό ή <>) τότε το σύστημα ψάχνει για τα πεδία CODEID και 
DESCR στον αντίστοιχο πίνακα και αυτά χρησιμοποιεί. 

Εάν ο χρήστης επιλέξει εμφάνιση της εκτύπωσης, τότε το σύστημα τυπώνει αυτόματα και τα επιλεγμένα φίλτρα, 

χρησιμοποιώντας τα λεκτικά που έχει προσδιορίσει ο ίδιος στα ονόματα των παραμέτρων. 
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Labels 

Υπηρεσίες 

Πεδία  

 Είδος ετικέτας  
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε το είδος ετικέτας που επιθυμείτε να εκτυπώσετε. Συγκεκριμένα, 
μπορείτε να επιλέξετε: 
o Γραφικών 
o Κειμένου 

 Ετικέτα  
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγετε την 
επιθυμητή ετικέτα. Οι επιλογές του πεδίου 
διαμορφώνονται ανάλογα με τις επιλογές που 
κάνατε στο πεδίο “Είδος ετικέτας”. 

 Εκτυπωτής  
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον 
εκτυπωτή από τον οποίο, θα εκτυπώσετε τις 
ετικέτες. Το σύστημα προτείνει τον εκτυπωτή, 
που ορίσατε στις Γενικές παραμέτρους του 
συστήματος στην επιλογή “Παράμετροι 
σταθμού εργασίας”. 

 Αρχή εκτύπωσης από θέση 
Πεδίο στο οποίο ορίζετε από ποια οριζοντίως θέση θα αρχίσει η εκτύπωση. 

 Προεπισκόπηση εκτύπωσης  
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε, εάν επιθυμείτε, να κάνουμε προεπισκόπηση εκτύπωσης. Το πεδίο 
αυτό ενεργοποιείτε, όταν στο πεδίο “Είδος ετικέτας” έχετε επιλέξει “Γραφικών”. 

 Καθορισμός αντιτύπων 
Καθορίζετε σε πόσα αντίτυπα θέλετε να εκτυπώνονται τα παραστατικά της συγκεκριμένης σειράς. 

 Εκτύπωση κειμένου σε 
Με το πεδίο αυτό καθορίζετε το πρωτόκολλο χαρακτήρων που θα χρησιμοποιεί ο εκτυπωτής, μέσω του 
οποίου θα εκτυπώνονται τα παραστατικά. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 

o 437 

o 928  
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Παραστατικά  
Με την επιλογή αυτή διαχειρίζεστε τα παραστατικά παραγωγής της εταιρίας. Πριν προχωρήσετε στην καταχώρηση 
παραστατικού παραγωγής θα πρέπει απαραίτητα να έχετε δημιουργήσει τις σειρές παραστατικών που θα 
χρησιμοποιούνται [δείτε Σειρές αρίθμησης παραστατικών παραγωγής].  

Εργασίες 
 [Στοιχεία] για την προβολή στην οθόνη 

των στοιχείων καταχωρημένου 
παραστατικού παραγωγής, το οποίο 
επιλέξατε από τη σχετική λίστα επιλογής 
εγγραφών. 

 [Εισαγωγή] για την εισαγωγή στο σύστημα 
νέου παραστατικού παραγωγής. Το 
σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για 
την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν 
ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να 

καταχωρήσετε το νέο παραστατικό 
πατώντας το πλήκτρο [Καταχώρηση].   

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή 
καταχωρημένου παραστατικού παραγωγής. 
Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η 
διαγραφή της εγγραφής” όπου μπορείτε να 
δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου 
παραστατικού.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Εργασίες] Βοήθεια, Βοηθητικοί πίνακες, Trace, Βοηθητικές εργασίες \ Αντιστοίχιση κατά παραστατικό, 

Πρόσθετες πληροφορίες \ Αρθρο λογιστικής. 

 [Εκτύπωση] Για να εκτυπώσετε το συγκεκριμένο παραστατικό. 
 [Ανανέωση] για την ανανέωση των δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη σας. 
 [Φίλτρα] Για να επιλέξετε κάποια από τις ήδη καταχωρημένες συναλλαγές. Χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα 

πεδία με τα οποία θα κάνετε την αναζήτηση που επιθυμείτε. 
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Πεδία 

Σελίδα 1: Στοιχεία 

Ταυτότητα παραστατικού 

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη σειρά παραστατικού παραγωγής όπως την έχετε 
σχεδιάσει από την εργασία “Παραγωγή - Παράμετροι - Σχεδιασμός συναλλαγών - Σειρές αρίθμησης 
παραστατικών - Παραγωγής”.  

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την περιγραφή του παραστατικού. Το πεδίο συμπληρώνεται 
αυτόματα, μόλις επιλέξετε τη σειρά αρίθμησης του παραστατικού.  

 Αριθμός 
Εισάγετε τον αριθμό του παραστατικού. Εάν η επιλεγμένη σειρά ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση, το πεδίο 
συμπληρώνεται αυτόματα. 

 Ημερομηνία 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την ημερομηνία καταχώρησης του παραστατικού. 

 Υποκατάστημα 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε το υποκατάστημα που καταχωρείται το παραστατικό παραγωγής.  

 Παραστατικό 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τη σειρά του παραστατικού παραγωγής, όπως την έχετε σχεδιάσει 
από την εργασία “ Παραγωγή - Παράμετροι - Σχεδιασμός συναλλαγών - Σειρές αρίθμησης παραστατικών - 
Παραγωγής ”.  

 Κατάσταση 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την κατάσταση της κίνησης της παραγωγής. Συγκεκριμένα μπορείτε 
να επιλέξετε: 
o Ανεκτέλεστη – Στην περίπτωση που δεν δημιουργεί κινήσεις στην αποθήκη και δεν επηρεάζει ποσότητες. 
o Εκτελεσμένη – Στην περίπτωση που δημιουργεί κινήσεις στην αποθήκη. 

Στοιχεία είδους 

 Είδος 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο κωδικό του είδους που χρησιμοποιείται για τη 
συγκεκριμένη κίνηση παραγωγής.  

 Προδιαγραφή 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο κωδικό της προδιαγραφής που χρησιμοποιείται για τη 
συγκεκριμένη κίνηση παραγωγής.  

 Ποσότητα 1 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τις ποσότητες των Α’ Υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή 
του προϊόντος, όπως τις έχετε ορίσει προηγουμένως κατά την καταχώρηση της αντίστοιχης προδιαγραφής. 
Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα μόλις επιλέξετε την αντίστοιχη προδιαγραφή.  
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 Ποσότητα 2 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τις ποσότητες των Α’ Υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή 
του προϊόντος, όπως τις έχετε ορίσει προηγουμένως κατά την καταχώρηση της αντίστοιχης προδιαγραφής. 
Το πεδίο συμπληρώνετε αυτόματα από το σύστημα μόλις επιλέξετε την αντίστοιχη προδιαγραφή.  

 Φύρα % 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το ποσοστό της φύρας ανά Α’ Ύλη. Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα 
από το σύστημα μόλις επιλέξετε την αντίστοιχη προδιαγραφή.  

 Αποθηκευτικός χώρος 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αποθηκευτικό χώρο στον οποίο θα μεταφέρονται τα έτοιμα 
προϊόντα. 

 Αποθηκευτικός χώρος υλικών 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον αποθηκευτικό χώρο στον οποίο βρίσκονται τα διάφορα υλικά. 

 Εφαρμογή προδιαγραφής 
Πιέζετε το συγκεκριμένο πλήκτρο για να γίνει εφαρμογή της επιλεγμένης προδιαγραφής. 

 Συντελεστής κόστους 
Αριθμητικό πεδίο με το οποίο καθορίζετε το ποσοστό της ποσότητας Α’ ύλης που χρησιμοποιήθηκε για την 
παραγωγή του προϊόντος. 

 Θέση αποθήκευσης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη θέση εναποθήκευσης του προϊόντος. 

Σελίδα 2: Λοιπά 

 Παρτίδα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την παρτίδα στην οποία ανήκει το προϊόν. Το πεδίο αυτό το 
συμπληρώνετε μόνο στις περιπτώσεις που διαχειρίζεστε το προϊόν σε παρτίδες. 

 Κωδικός παρτίδας 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον κωδικό της παρτίδας στην οποία ανήκει το προϊόν.  

 Φάση 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το φασεολόγιο, όπως το έχετε σχεδιάσει από την εργασία: 
“Παραγωγή-Παράμετροι-Πίνακες-Φάσεις παραγωγής” με το οποίο αντιστοιχίζετε την Α’ Ύλη ή το ημιέτοιμο. 
Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα μόλις επιλέξετε την αντίστοιχη προδιαγραφή. 

 Αιτιολογία 
Στο πεδίο αυτό εισάγετε την αιτιολογία του παραστατικού παραγωγής. 

 Παρατηρήσεις 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε σχόλια και παρατηρήσεις σχετικές με το παραστατικό παραγωγής. 

Υλικά 

 A/A 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον αύξωντα αριθμό εγγραφής του παραστατικού παραγωγής. 

 Κωδικός 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο κωδικό του παραγόμενου είδους. 
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 Είδος 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο κωδικό του παραγόμενου είδους. 

 Ποσότητα 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τη ποσότητα της Α’ ύλης. 

 Ποσότητα 2 
Αριθμητικό πεδίο με το οποίο καθορίζετε τη ποσότητα της Α’ ύλης στη δευτερεύουσα μονάδα μέτρησης. 

 Φυσ. Απογραφή 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της φυσικής απογραφής 
για τον αντίστοιχο αποθηκευτικό χώρο των παραγόμενων ειδών. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο αποθηκευτικό χώρο στον οποίο βρίσκεται το 
παραγόμενο είδος. 

 Τιμή κόστους 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την τιμή κόστους του παραγόμενου είδους. 

 Αξία 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο καταχωρείται η αξία του παραγόμενου είδους. 

Κοστολογικά στοιχεία 

 Α/Α 

Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εμφανίζεται ο αύξοντας αριθμός της εγγραφής. 

 Κοστολογικό στοιχείο 
Πεδίο επιλογής από το επιλέγετε το αντίστοιχο κοστολογικό στοιχείο. 

 Τιμή 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη τιμή του κοστολογικού στοιχείου. 

 Αξία κόστους 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη αξία κόστους του κοστολογικού στοιχείου.  

Σύνολα παραστατικού 

Στο σημείο αυτό εμφανίζονται τα σύνολα της αξίας κόστους Α’ υλών.  
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Προδιαγραφές παραγωγής 
Με την εργασία αυτή διαχειρίζεστε τις προδιαγραφές των προϊόντων σας. Συγκεκριμένα, καθορίζετε τις Α’ Ύλες οι 
οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του προϊόντος, τα κοστολογικά στοιχεία της προδιαγραφής καθώς και 
τα κέντρα κόστους που συμμετείχαν στην παραγωγή.  

Εργασίες 
 [Στοιχεία] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένου παραστατικού πωλήσεων. Το σύστημα σας 

εμφανίζει τη φόρμα διαχείρισης των 
στοιχείων του επιλεγμένου παραστατικού. 
Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να 

τις αποθηκεύσετε πατώντας το πλήκτρο 
[Καταχώρηση]. 

 [Εισαγωγή] για την καταχώρηση νέας 
προδιαγραφής. Το σύστημα σας εμφανίζει 
μία κενή φόρμα για την εισαγωγή των 
στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την 
εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε το νέο 
παραστατικό πατώντας το πλήκτρο 
[Καταχώρηση]. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή καταχωρημένης 
προδιαγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει “Να 
γίνει η διαγραφή της εγγραφής” όπου 

μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης 

προδιαγραφής.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Εργασίες, Βοήθεια, Συσχετιζόμενα έγγραφα, 

Βοηθητικοί πίνακες, Τrace, Ανάλυση 
ποσοτήτων σε χρώμα μέγεθος]. 

 [Εκτύπωση] Για να εκτυπώσετε το συγκεκριμένο παραστατικό. 
 [Ανανέωση] Για την ανανέωση των δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη σας. 
 [Φίλτρα] Για να επιλέξετε κάποια από τις ήδη καταχωρημένες συναλλαγές. Χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα 

πεδία με τα οποία θα κάνετε την αναζήτηση που επιθυμείτε. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Στοιχεία 

 Κωδικός 
Εισάγετε τον κωδικό της προδιαγραφής. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του είδους.  

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την περιγραφή της προδιαγραφής. 

 Κύρια 
Πεδίο Ναι/Όχι, το οποίο εάν επιλέξετε δηλώνει ότι αυτή η προδιαγραφή είναι η κύρια και όχι κάποια 
εναλλακτική. Το πεδίο αυτό είναι πληροφοριακό. 



ATLANTIS Entry ERP  458 

 

 Προϊόν 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο προϊόν. 

 Συντελεστής κόστους 
Αριθμητικό πεδίο με το οποίο καθορίζετε το ποσοστό της ποσότητας Α’ ύλης που χρησιμοποιήθηκε για την 
παραγωγή του προϊόντος. 

 Πελάτης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο πελάτη. 

 Σχετικό 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό παραστατικού παραγγελίας του είδους.  

 Υποκατάστημα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο υποκατάστημα. 

 Έναρξη 
 Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη ημερομηνία έναρξης της προδιαγραφής. 

 Λήξη 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης της προδιαγραφής. 

 Ποσότητα 1 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την πρώτη ποσότητα της Α’ Ύλης ή του ημιετοίμου που απαιτείται για 
την παραγωγή του ετοίμου. 

 ΜΜ 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης της Α’ Ύλης ή του ημιετοίμου, 
όπως την έχετε σχεδιάσει από την εργασία “Αποθήκη - Παράμετροι - Παράμετροι - Ειδικές παράμετροι - 
Προτεινόμενες τιμές / Μονάδες μέτρησης”. Τέλος το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα 
σύμφωνα με τις επιλογές που έχετε κάνει στις Μονάδες μέτρησης.  

 Ποσότητα 2 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τη δεύτερη ποσότητα της Α’ Ύλης ή του ημιετοίμου που απαιτείται για 
την παραγωγή του ετοίμου. 

 ΜΜ  
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης της Α’ Ύλης ή του ημιετοίμου, 

όπως την έχετε σχεδιάσει από την εργασία “Αποθήκη - Παράμετροι - Παράμετροι - Ειδικές παράμετροι - 
Προτεινόμενες τιμές / Μονάδες μέτρησης”. Τέλος το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα 
σύμφωνα με τις επιλογές που έχετε κάνει στις Μονάδες μέτρησης.  

 Πρ. Κόστος 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το κόστος παραγωγής στην περίπτωση που στις εντολές παραγωγής 
χρησιμοποιούνται είδη που έχετε χαρακτηρίσει σαν υποπροϊόντα.   

 Φύρα % 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το ποσοστό της φύρας ανά Α’ Ύλη. 

 Συντόμευση μετατροπής 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο, εάν εισάγετε κάποιον αριθμό το πεδίο λειτουργεί, σαν πολλαπλασιαστής των 
ποσοτήτων των Α’ υλών που θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή του προϊόντος.    
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 Φάση 
Αλφαριθμητικό πεδίο από το οποίο επιλέγετε τη φάση όπως τη σχεδιάσατε από την εργασία “Παραγωγή - 
Παράμετροι - Πίνακες - Φάσεις παραγωγής” με το οποίο αντιστοιχίζετε την Α’ Ύλη ή το ημιέτοιμο.  

Σελίδα 2: Σχόλια 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε σχόλια χρήσιμα για την προδιαγραφή. 

Υλικά 
Εδώ συμπληρώνετε τις γραμμές προδιαγραφών των Α’ Υλών. Συγκεκριμένα καθορίζετε τις απραίτητες ποσότητες 
των Α’ Υλών που χρειάζονται για να παραχθεί το προϊόν. 

 Α/Α 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον αύξοντα αριθμό της εγγραφής. 

 Κωδικός Α’ Ύλης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο κωδικό της Α’ Ύλης που θα χρησιμοποιείτε για να 
παραχθεί το προϊόν. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την περιγραφή της Α’ Ύλης. Το πεδίο συμπληρώνεται ταυτόχρονα 
με την επιλογή του κωδικού της Α’ Ύλης.  

 Ποσότητα 1 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την πρώτη ποσότητα της Α’ Ύλης ή του ημιετοίμου που απαιτείται για 
την παραγωγή του ετοίμου. 

 ΜΜ 1 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης της Α’ Ύλης ή του ημιετοίμου. Το 
πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα σύμφωνα με τις επιλογές που έχετε κάνει για τις μονάδες 
μέτρησης. 

 Ποσότητα 2 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την πρώτη ποσότητα της Α’ Ύλης ή του ημιετοίμου που απαιτείται για 
την παραγωγή του ετοίμου. 

 ΜΜ 2 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης της Α’ Ύλης ή του ημιετοίμου. Το 
πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα σύμφωνα με τις επιλογές που έχετε κάνει για τις μονάδες 

μέτρησης. 

 Πρ. Κόστος 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το κόστος παραγωγής στην περίπτωση που στις εντολές παραγωγής 
χρησιμοποιούνται είδη που έχετε χαρακτηρίσει σαν υποπροϊόντα.   

 Φύρα% 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το ποσοστό της φύρας ανά Α’ Ύλη. 

 Φύρα Setup 
Πεδίο πληροφοριακό το οποίο αναφέρεται στη φύρα του παραγομένου προιόντος κατά το setup της  
παραγωγής. 

 Επεξεργασία 

Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη φάση παραγωγής της Α’ Ύλης ή του ημιετοίμου. 
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 Τύπος 
Πεδίο επιλογής στο οποίο καθορίζετε τη συμπεριφορά του είδους της προδιαγραφής. Συγκεκριμένα, 
μπορείτε να επιλέξετε: 
o Ανάλωση – Στην περίπτωση που το είδος αναλώνεται.  
o Συμπαράγωγο – Στην περίπτωση που το είδος παράγει και άλλο είδος μαζί. 

 Σχόλια 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε σχόλια χρήσιμα για την προδιαγραφή. 

Κοστολογικά στοιχεία 
Εδώ συμπληρώνετε τις γραμμές προδιαγραφών για τα έξοδα που επιβαρύνουν την παραγωγή του προϊόντος.  

 Α/Α 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον αύξοντα αριθμό της εγγραφής. 

 Κοστολογικό στοιχείο 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τα έξοδα που θα επιβαρύνουν την παραγωγή, όπως τα έχετε 
σχεδιάσει από την εργασία “ Παραγωγή – Παράμετροι – Πίνακες – Κοστολογικά στοιχεία”.  

 Τιμή 
Αριθμητικό πεδίο το οποίο σχετίζεται με το συντελεστή δυσχέρειας του κοστολογικού στοιχείου. 

 Τρόπος υπολογισμού 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον τρόπο υπολογισμού του κοστολογικού στοιχείου κατά την 

εσωλογιστική κοστολόγηση. Το πεδίο συμπληρώνεται κατευθείαν από το σύστημα, αφού προηγουμένως 
έχετε επιλέξει το αντίστοιχο κοστολογικό στοιχείο. 

 Συμπεριφορά 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τη συμπεριφορά του κοστολογικού στοιχείου κατά την εσωλογιστική 
κοστολόγηση. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Τροποποιείται 
o Δεν Τροποποιείται 

Το πεδίο συμπληρώνεται κατευθείαν από το σύστημα αφού προηγουμένως έχετε επιλέξει το αντίστοιχο 
κοστολογικό στοιχείο.   
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Προδιαγραφές από παραστατικά 
Με την εργασία αυτή το Unisoft Atlantis Entry ERP σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε προδιαγραφές από 
τα παραστατικά παραγωγής, χωρίς να έχετε περάσει προηγουμένως από την εργασία: “Παραγωγή – 
Προδιαγραφές”. 

Εργασίες 

 Από / Έως ημερομηνία 
Πεδίο επιλογής στο οποίο καθορίζετε το 
ημερομηνιακό διάστημα, μέσα στο οποίο θέλετε 
να δημιουργηθούν οι προδιαγραφές από 
εντολές. 

Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο [Επόμενο], και 
ύστερα [Εκτέλεση] για να αρχίσει η διαδικασία 
δημιουργίας.  

Κάθε στιγμή βλέπετε το ποσοστό ολοκλήρωσης της διαδικασίας. 

Δημιουργία επιπέδων 
Με την εργασία αυτή το Unisoft Atlantis Entry ERP σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε τα επίπεδα των 
προδιαγραφών (δηλ. τα ημιέτοιμα είδη προκύπτουν από κάποια άλλα ημιέτοιμα). Η εργασία αυτή θα πρέπει να 
εκτελεστεί, έτσι ώστε να λειτουργήσει σωστά η εσωλογιστική κοστολόγηση. 

Εργασίες 

 Θα εκτελεστεί ταυτόχρονος μηδενισμός  
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν 
κατά τη δημιουργία επιπέδων των 
προδιαγραφών θα γίνεται ταυτόχρονα 
μηδενισμός επιπέδων ή όχι. 

Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο [Επόμενο], και 
ύστερα [Εκτέλεση] για να αρχίσει η διαδικασία 
δημιουργίας. 
Κάθε στιγμή βλέπετε το ποσοστό ολοκλήρωσης της διαδικασίας. 
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ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

Παραγωγής 

Σταθερών στοιχείων 

Βιβλίο προδιαγραφών 
Με την επιλογή αυτή εκτυπώνετε την κατάσταση των προδιαγραφών της εταιρείας. Μπορείτε ελεύθερα να 
επιλέξετε τις προδιαγραφές που θα περιληφθούν καθώς και τα στοιχεία που θα εμφανίζονται. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Ερωτήσεις  

 Αρχείο 
Πεδίο επιλογής από το οποίο 
επιλέγετε κάποια έτοιμη εκτύπωση 
που έχετε σχεδιάσει για να την 
εκτυπώσετε. 

 Προδιαγραφές 
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
προδιαγραφών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον 
τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλες οι προδιαγραφές 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ημερομηνία έναρξης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο 
επιλέγετε την ημερομηνία έναρξης 
της προδιαγραφής. 

 Ημερομηνία λήξης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την ημερομηνία λήξης της προδιαγραφής. 

 Πελάτες 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο πελάτη που αναγράφεται στην προδιαγραφή. 

 Φασεολόγιο 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα φασεολόγια του παραγόμενου προϊόντος που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Μόνο οι κύριες 
Πεδίο Ναι/Όχι, το οποίο εάν επιλέξετε θα σας εκτυπώσει και τις κύριες προδιαγραφές. 

 Αλλαγή σελίδας ανά προδιαγραφή 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε κατά την εκτύπωση αλλαγή σελίδας ανά προδιαγραφή. 
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 Εμφάνιση κοστολογικών στοιχείων 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε, εάν θέλετε στην εκτύπωση, να εμφανίζονται τα κοστολογικά 
στοιχεία. 

 Δραστηριότητα παραγόμενου είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες του παραγόμενου προϊόντος που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Βιβλίο προδιαγραφών (Χρώμα / Μέγεθος) 
Με την επιλογή αυτή εκτυπώνετε την κατάσταση των προδιαγραφών της εταιρείας, έχοντας τη δυνατότητα να 
εκτυπώσετε την κατάσταση με ανάλυση σε χρώμα - μέγεθος. Μπορείτε ελεύθερα να επιλέξετε τις προδιαγραφές 
που θα περιληφθούν καθώς και τα στοιχεία που θα εμφανίζονται. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Ερωτήσεις  

 Αρχείο 
Πεδίο επιλογής από το οποίο 

επιλέγετε κάποια έτοιμη εκτύπωση 
που έχετε σχεδιάσει για να την 
εκτυπώσετε. 

 Προδιαγραφές 
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
προδιαγραφών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον 
τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλες οι προδιαγραφές 
αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ημερομηνία έναρξης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο 
επιλέγετε την ημερομηνία έναρξης 
της προδιαγραφής. 

 Ημερομηνία λήξης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την ημερομηνία λήξης της προδιαγραφής. 

 Φασεολόγιο 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τα φασεολόγια του παραγόμενου προϊόντος που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Μόνο οι κύριες 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε στην εκτύπωση να περιληφθούν μόνο οι κύριες 
προδιαγραφές. 

 Ανάλυση κατά χρώμα / μέγεθος 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε στην εκτύπωση να γίνεται ανάλυση κατά χρώμα/μέγεθος.  

 Δραστηριότητα παραγόμενου είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες του παραγόμενου προϊόντος που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 
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Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  
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Οικονομικών στοιχείων 

Καρτέλα παραγομένου 
Με την επιλογή αυτή εκτυπώνετε την καρτέλα παραγόμενων ειδών της εταιρίας. Μπορείτε ελεύθερα να επιλέξετε 
την καρτέλα που θα περιληφθεί καθώς και τα στοιχεία που θα εμφανίζονται. 

Σελίδα 1: Ερωτήσεις  

 Αρχείο 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε κάποια έτοιμη εκτύπωση που έχετε σχεδιάσει για να την εκτυπώσετε. 

 Προδιαγραφές 
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
προδιαγραφών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον 
τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια 
μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν 
όλες οι προδιαγραφές αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 Ημερομηνία κινήσεων 
Επιλέγετε το ημερομηνιακό διάστημα 
των κινήσεων του βιβλίου παραγωγής 
- κοστολογίου που θέλετε να 
περιλαμβάνει η εκτύπωση.  

 Κωδικός παραγόμενου 
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
παραγόμενων προϊόντων που θέλετε 
να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια 
μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα παραγόμενα προϊόντα αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κατάσταση εντολής 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις καταστάσεις εντολής του παραγόμενου προϊόντος που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Μονάδα μέτρησης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης του παραγόμενου προϊόντος. 

 Θέλετε να συμπεριληφθούν και οι μη κοστολογημένες κινήσεις 
Πεδίο Ναι/Όχι, το οποίο εάν επιλέξετε θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση και οι μη κοστολογημένες 
κινήσεις της παραγωγής του προϊόντος. 

 Ανάλυση σε επίπεδο αναλωθέντων 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν στην εκτύπωση θέλετε να περιληφθεί και ανάλυση σε επίπεδο 
αναλωθέντων ή όχι. 

 Με είδη χωρίς προδιαγραφές 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εαν θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση και τα είδη χωρίς 

προδιαγραφές. 
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 Ανάλυση σε επίπεδο αναλωθέντων 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν στην εκτύπωση θέλετε να περιληφθεί και  ανάλυση σε επίπεδο 
αναλωθέντων ή όχι. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου 
Με την επιλογή αυτή εκτυπώνετε το βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου της εταιρίας. Μπορείτε ελεύθερα να επιλέξετε 
το βιβλίο που θα περιληφθεί καθώς και τα στοιχεία που θα εμφανίζονται. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Ερωτήσεις  

 Αρχείο 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε 
κάποια έτοιμη εκτύπωση που έχετε 

σχεδιάσει για να την εκτυπώσετε. 

 Προδιαγραφές 
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
προδιαγραφών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον 
τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια 
μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν 
όλες οι προδιαγραφές αφήνετε τα πεδία 
κενά. 

 Ημερομηνία κινήσεων 
Επιλέγετε το ημερομηνιακό διάστημα 
των κινήσεων του βιβλίου παραγωγής - 
κοστολογίου που θέλετε να 
περιλαμβάνει η εκτύπωση.  

 Κωδικός παραγόμενου 
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραγόμενων προϊόντων που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν 
όλα τα παραγόμενα προϊόντα αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός συσχέτισης 
Καθορίζετε τους κωδικούς συσχέτησης των παραγόμενων προϊόντων που θέλετε να περιληφθούν στην 

εκτύπωση, επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλοι οι κωδικοί συσχέτησης από τα παραγόμενα προϊόντα αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός παραστατικού 
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, επιλέγοντας  τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
παραστατικά, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Μονάδα μέτρησης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης του παραγόμενου προϊόντος. 

 Έργο 
Καθορίζετε τον κωδικό του έργου το οποίο θέλετε να συμπεριληφθεί στην εκτύπωση. Εάν θέλετε να 
συμπεριληφθούν όλα τα έργα, αφήνετε το πεδίο κενό. 
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 Θέλετε να συμπεριληφθούν και οι μη κοστολογημένες κινήσεις 
Πεδίο Ναι/Όχι, το οποίο εάν επιλέξετε θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση και οι μη κοστολογημένες 
κινήσεις της παραγωγής του προϊόντος.  

 Συγκεντρωτικά ανά κατηγορία κοστολογικών στοιχείων  
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε, εάν θέλετε να εμφανιστούν στην εκτύπωση τα κοστολογικά 
στοιχεία συγκεντρωτικά ανά κατηγορία. 

 Εκτύπωση βάσει προδιαγραφών 
Πεδίο Ναι/Όχι το οποίο, εάν επιλέξετε, διαμορφώνει το αποτέλεσμα βάσει προδιαγραφών για την περίπτωση 
εντολών παραγωγής που είναι σύμφωνες με την προδιαγραφή. 

 Εκτύπωση βάσει προδιαγραφών 
Πεδίο Ναι/Όχι, το οποίο εάν επιλέξετε διαμορφώνει το αποτέλεσμα βάσει προδιαγραφών για την περίπτωση 
εντολών παραγωγής που είναι σύμφωνες με την προδιαγραφή.  

 Παραστατικά που δεν κάνουν κινήσεις αποθήκης  
Δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να συμπεριλάβει και παραστατικά που δεν έχουν δημιουργήσει κίνηση 
στην αποθήκη, π.χ. ανεκτέλεστα παραστατικά. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  
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Λοιπές 

Συμμετοχή αναλουμένων σε προδιαγραφές 
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τη κατάσταση των προδιαγραφών η οποία θα 
περιλαμβάνει και τα αναλούμενα είδη που συμμετέχουν στις προδιαγραφές.  

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις  

 Αρχείο 
Πεδίο επιλογής από το οποίο 
επιλέγετε κάποια έτοιμη εκτύπωση 
που έχετε σχεδιάσει για να την 
εκτυπώσετε. 

 Κωδικός αναλούμενου 
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
αναλούμενων ειδών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον 
τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 

περιληφθούν όλα τα αναλούμενα 
είδη, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ανάλυση κατά χρώμα/μέγεθος 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο 
καθορίζετε εάν στην εκτύπωση θέλετε να περιληφθεί και ανάλυση σε επίπεδο χρώματος/μεγέθους ή όχι. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Συμμετοχή αναλουμένων σε παραγωγή 
Με την επιλογή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε την κατάσταση με τα αναλούμενα είδη που συμμετέχουν στη 
παραγωγή των προϊόντων. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Πεδίο επιλογής από το οποίο 
επιλέγετε κάποια έτοιμη εκτύπωση 
που έχετε σχεδιάσει για να την 
εκτυπώσετε. 

 Σειρές παραστατικών 
Λίστα πολλαπλής επιλογής, όπου 
καθορίζετε τις σειρές των 
παραστατικών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Κωδικός αναλούμενου 
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
αναλούμενων ειδών που θέλετε να 
περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον 
τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας 
κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να 
περιληφθούν όλα τα αναλούμενα 
είδη, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός παραγόμενου 
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραγόμενων ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν 
όλα τα παραγόμενα είδη, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Ημερομηνία κινήσεων 
Καθορίζετε το χρονικό διάστημα των κινήσεων που θέλετε να περιληφθεί στην εκτύπωση, εισάγοντας την 

αρχική και την τελική ημερομηνία. 

 Με ποσότητες φυσικής αποφραφής 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν στην εκτύπωση θέλετε να περιληφθούν και οι ποσότητες φυσικής 
απογραφής των προϊόντων. 

 Με είδη χωρίς προδιαγραφές 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θα συμπεριληφθούν στην εκτύπωση και τα είδη χωρίς 
προδιαγραφές. 

 Ανάλυση κατά χρώμα/μέγεθος 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν στην εκτύπωση θέλετε να περιληφθεί και ανάλυση σε επίπεδο 
χρώματος/μεγέθους ή όχι. 
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Σελίδα 2: Φίλτρα – – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 3: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Απαιτήσεις παραγγελιών 

Πεδία 

Σελίδα 1: Ερωτήσεις 

 Αρχείο 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε κάποια έτοιμη εκτύπωση που έχετε σχεδιάσει για να την εκτυπώσετε. 

 Κωδικός παραγόμενου 
Καθορίζετε τους κωδικούς των παραγόμενων ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν 
όλα τα παραγόμενα είδη, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Κωδικός αναλούμενου 
Καθορίζετε τους κωδικούς των αναλούμενων προϊόντων που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν θέλετε να περιληφθούν 
όλα τα αναλούμενα προϊόντα, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Σειρές παραστατικών 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση.  

 Ημερομηνία καταχώρησης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την ημερομηνία καταχώρησης της παραγγελίας. 

 Ημερομηνία παράδοσης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας. 

 Πελάτες 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο πελάτη που αναγράφεται στην παραγγελία. 

 Προτεραιότητα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη ομάδα προτεραιοτήτων. 

 Αποθ. Χώρος υπολοίπου ειδών 
Επιλέγετε τον αποθηκευτικό χώρο με βάση τον οποίο θα ληφθούν υπόψη τα υπόλοιπα των ειδών 

 Ποσοστό αύξησης ποσοτήτων % 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο ορίζετε το ποσοστό προσαύξησης των απαιτούμενων ποσοτήτων.  

 Επιλογή τύπου αναμενόμενων  
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους τύπους των αναμενόμενων που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Συμμετοχή ορίου ασφαλείας στον υπολογισμό των ελλείψεων 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου ορίζετε τη συμμετοχή του ορίου ασφαλείας στον υπολογισμό των ελλείψεων. 
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 Να ληφθούν υπόψη τα αποθέματα ετοίμων και ημιετοίμων 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εαν θα ληφθούν υπόψη τα αποθέματα των ετοίμων και ημιετοίμων 
στην εκτύπωση.  

 Να ληφθούν υπόψη τα αναμενόμενα παραγγελιών 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εαν θα ληφθούν υπόψη οι ποσότητες από τις εκρεμμής παραγγελίες 
σε προμηθεύτες. 

 Συμμετοχή αρνητικών υπολοίπων στον υπολογισμό των ελλείψεων 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εαν θα συμμετέχουν αρνητικά υπόλοιπα στον υπολογισμό των 
ελλείψεων. 

 Ανάλυση κατά χρώμα / μέγεθος 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου ορίζετε την ανάλυση κατά χρώμα/μέγεθος.   

 Μόνο οι ανεκτέλεστες παραγγελίες 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν στην εκτύπωση θέλετε να περιληφθούν μόνο οι ανεκτέλεστες 
παραγγελίες. 

 Μόνο οι ελλείψεις 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν στην εκτύπωση θέλετε να περιληφθούν μόνο οι ελλείψεις. 

 Μόνο τα υλικά  
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν στην εκτύπωση θέλετε να περιληφθούν μόνο τα υλικά. 

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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Basic reports 

Basic reports παραγωγής 
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε την αντίστοιχη εκτύπωση ανά ενότητα στην εφαρμογή 
του Atlantis Entry ERP, την οποία δημιουργήσατε μέσω της εργασίας: “Reporting tools - Design - Basic reports”. 

 

Advanced reports 

Advanced reports παραγωγής 
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε την αντίστοιχη σχεδιαζόμενη εκτύπωση ανά ενότητα 
στην εφαρμογή του Atlantis Entry ERP, την οποία δημιουργήσατε μέσω της εργασίας: “Reporting tools - Design - 
Advanced reports’’. 
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Query reports 

Παραγωγή 
Η εργασία αυτή αποτελεί ένα εργαλείο αναφορών ενσωματωμένο στην εφαρμογή Atlantis Entry ERP, το οποίο έχει 
σκοπό την παραγωγή ελεύθερων αναφορών, τόσο από τον Customizer όσο και από power users. Ο σχεδιαστής του 
εργαλείου αυτού θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις. 

o Να έχει γνώση της δομής και των objects της βάσης (πχ tables, views) 
o Nα έχει γνώσεις SQL 

To εργαλείο αυτό ενδείκνυται για την παραγωγή γρήγορων και σχετικά απλών εκτυπώσεων, στις οποίες ο χρήστης 
ορίζει το query της εκτύπωσης. Για πιο σύνθετες απαιτήσεις, ο αναγνώστης θα πρέπει να απευθυνθεί στις 

σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις, καθώς οι δυνατότητες των ελεύθερων είναι περιορισμένες σε κάποιο βαθμό. 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες ελεύθερων εκτυπώσεων: 
o Ενός επιπέδου 
o Δύο επιπέδων 

Στις εκτυπώσεις ενός επιπέδου ο χρήστης απλά συμπληρώνει μία ερώτηση (query).  
Στις εκτυπώσεις δύο επιπέδων ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση αφορά την 
βασική οντότητα (master), ενώ η δεύτερη 
ερώτηση αφορά τις λεπτομέρειες (detail) για κάθε 
γραμμή αποτελέσματος της βασικής ερώτησης. 

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί να 
διαμορφώσει τις στήλες της εκτύπωσης (layout), 
καθώς και να καταχωρήσει το αποτέλεσμα αυτής 
της διαμόρφωσης. 

Εάν ο χρήστης επιλέξει μία αποθηκευμένη 
εκτύπωση, εμφανίζεται μία επιπλέον δυνατότητα 
με τίτλο Ταξινόμηση/Ομαδοποίηση, μέσα στο οποίο 
υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα πεδία που είναι 
αποτέλεσμα της βασικής ερώτησης τόσο για 
ταξινόμηση όσο και για ομαδοποίηση.  

Ταξινόμηση 
Για να ενεργοποιηθεί η ταξινόμηση πρέπει ο 
χρήστης να τοποθετήσει στην βασική ερώτηση τον 

ειδικό χαρακτήρα $O στην θέση που θα ήθελε να 
εισαχθεί αυτόματα η εντολή ORDER BY.  Στην περίπτωση που υπάρχει ήδη η εντολή ORDER BY και θέλει απλά να 
επεκτείνει την ταξινόμηση με τα υπόλοιπα διαθέσιμα πεδία, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ειδικό χαρακτήρα 
$o. Εάν κατά την εκτέλεση του report ο χρήστης δεν επιλέξει ταξινόμηση και θέλει η βασική ερώτηση να έχει 
default ταξινόμηση τότε αρκεί μετά τον ειδικό χαρακτήρα της ταξινόμησης να εισάγει τις στήλες ταξινόμησης μέσα 
σε brackets. 
 
 
Παραδείγματα  
a) SELECT * 
 FROM CUSTOMER $O 

b) SELECT * 
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 FROM CUSTOMER  
ORDER BY CODE $o 

c) SELECT * 
 FROM CUSTOMER  

$O[CODEID,CODE] 

Ομαδοποίηση - Totals 
Εάν ο χρήστης επιλέξει ένα από τα διαθέσιμα πεδία για ομαδοποίηση, αναγκάζει το σύστημα να ομαδοποιήσει την 
πληροφορία που επιστρέφει η βασική ερώτηση (δεν διαμορφώνει την εντολή GROUP BY). Το σύστημα, μόλις 
αλλάξει τιμή η έκφραση ομαδοποίησης, τυπώνει μία επιπλέον γραμμή, στην οποία εμφανίζονται τα επιμέρους 
σύνολα για όλες τις αριθμητικές στήλες (default κατάσταση) ή για όλες τις στήλες που έχει επιλεχθεί να 

εμφανίζονται σύνολα (μέσω της διαμόρφωσης των στηλών της εκτύπωση). 

Επιλογές ομαδοποίησης 
Αλλαγή σελίδας ανά ομάδα. Εάν ο χρήστης επιλέξει τη δυνατότητα αυτή, τότε το σύστημα μετά την εκτύπωση 
γραμμής ομαδοποίησης, αλλάζει σελίδα. 
Συνοπτική εμφάνιση. Εάν ο χρήστης επιλέξει τη δυνατότητα συνοπτικής εμφάνισης, τότε εμφανίζονται μόνο οι 
γραμμές ομαδοποίησης. 

Επιλογές εκτυπώσεων δύο επιπέδων 
Γραμμές βασικού επιπέδου που δεν έχουν λεπτομέρεια. Εάν ο χρήστης επιλέξει τη δυνατότητα αυτή, τότε το 
σύστημα εμφανίσει όλες τις γραμμές (αποτέλεσμα) της βασικής ερώτησης, ακόμη και εάν κάποια γραμμή δεν έχει 
λεπτομέρεια. 

Αλλαγή σελίδας ανά γραμμή βασικού επιπέδου. Εάν ο χρήστης επιλέξει τη δυνατότητα αυτή, τότε μετά την 
εκτύπωση της λεπτομέρειας μιας γραμμής του βασικού επιπέδου, αλλάζει σελίδα. Το ίδιο συμβαίνει ακόμη και εάν η 
γραμμή του βασικού επιπέδου δεν έχει λεπτομέρεια. 

Παράμετροι 
Οι παράμετροι που μπορεί να εισάγει ο χρήστης διαμορφώνουν μία φόρμα μέσα στην οποία μπορεί να εισάγει τα 
δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της ερώτησης. Το σύστημα χρησιμοποιεί τα ονόματα των 
παραμέτρων για να διαμορφώσει τα πεδία ελέγχου των δεδομένων (control components), καθώς και τα λεκτικά 
τους. Οι δυνατότητες επεξηγούνται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
:S#λεκτικό edit box 

:D#λεκτικό control ημερομηνίας 
:N#λεκτικό control για αριθμούς 
:SEL#όνομαselector#λεκτικό Selector 
:Μ#όνομαπίνακαLISTFIELDS#λεκτικό lookup combo box 
:PERIODS lookup combo box με τις περιόδους της login χρήσης 
[L#όνομα πίνακαLISTFIELDS#λεκτικό] multi select lookup combo box 
:@COMPANYID Δεν συνδέεται με πεδίο ελέγχου και παίρνει σαν την τιμή της login 

εταιρείας 
:@BRANCHID Δεν συνδέεται με πεδίο ελέγχου και παίρνει σαν την τιμή του login 

υποκαταστήματος 
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Το τμήμα LISTFIELDS έχει σύνταξη <όνομα πεδίου;όνομα πεδίου...> και ορίζει ποια πεδία του πίνακα 
προσδιορίζουν τις στήλες των αντίστοιχων πεδίων ελέγχου. Το πεδίο ελέγχου επιστρέφει την τιμή του πρώτου 
πεδίου.  
O χρήστης πρέπει να ορίσει δύο τουλάχιστον πεδία. Εάν στον τμήμα αυτό ο χρήστης δεν ορίσει τίποτα (δηλαδή το 
τμήμα LISTFIELDS έχει τιμή κενό ή <>) τότε το σύστημα ψάχνει για τα πεδία CODEID και DESCR στον αντίστοιχο 
πίνακα και αυτά χρησιμοποιεί. 

Σύνδεση (join) ερώτησης λεπτομέρειας με την βασική ερώτηση 
Όταν εισάγετε ερώτηση λεπτομέρειας, ο χρήστης πρέπει να ορίσει τις παραμέτρους σύνδεσής της με την βασική 
ερώτηση. Μία παράμετρος αυτής της κατηγορίας έχει την μορφή :@identifier, όπου σαν αναγνωριστικό 
(identifier) μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε πεδίο (αποτέλεσμα) της βασικής ερώτησης. 

 
Παράδειγμα 
Βασική ερώτηση 
 

SELECT ID,CODE,NAME 
FROM CUSTOMER  
 

Ερώτηση λεπτομέρειας 
 
 SELECT * 

 FROM CUSTOMERTRANS  
WHERE PERID=:@ID 

Περιορισμοί - Παρατηρήσεις 
o Δεν επιτρέπονται κενά στο όνομα των παραμέτρων 
o Οι selectors που μπορούν να χρησιμοποιηθούν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 SELECTOR NAME  TABLE NAME  RESULT FIELD 
Account ACCOUNT CODE 
AnalDist ANALDIST CODE 
Customer CUSTOMER CODE 
Supplier SUPPLIER CODE 
PGroup PGROUP CODE 
Bank BANK CODEID 
BankBranch BANKBRANCH CODEID 
CustomerJob CUSTOMERJOB CODE 
Material MATERIAL CODE 
CustTrnType CUSTTRNTYPE CODEID 
SupTrnType SUPTRNTYPE CODEID 
BankTrnType BNKTRNTYPE CODEID 
Application APPLICATION CODEID 
COMBRANCH BRANCH CODEID 
BankAccount BANKACCOUNT CODE 
Bill BILL CODE 
CustOpenTrade FULLCUSTTRADE TRADECODE 

SupOpenTrade FULLSUPPTRADE TRADECODE 
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StoreBalanceSheet FULLITEMSTOREDATA STOID 
SalesMan SALESMAN CODE 
Asset ASSET CODE 
StoreCustTrade FULLSTORECUSTTRADE FTRDATE 
AssetDepr FULLASSETDEPR CODE 
CostFolder COSTFOLDER CODE 
StoreInvoice FULLITEMTRADE TRADECODE 
AssetCustTrade FULLASTCUSTTRADE TRADECODE 
AssetSupTrade FULLASTSUPTRADE TRADECODE 
Partition FULLPARTITION CODE 
Jobber FULLSTORECUSTTRADE TRADECODE 

StorageBin STORAGEBIN CODE 
StoreSupTrade FULLSTORESUPTRADE FTRDATE 
FundsCustTrade FULLFUNDSCUSTTRADE FTRDATE 
FundsSupTrade FULLFUNDSSUPTRADE FTRDATE 
ComCustTrade FULLCOMCUSTTRADE FTRDATE 
ComSupTrade FULLCOMSUPTRADE FTRDATE 
BankTrade FULLBANKTRADE FTRDATE 
Cost COST CODEID 
CustomerTrans CUSTOMERTRANS TRNDATE 
CustomerTransB CUSTOMERTRANS TRNDATE 
SupplierTrans SUPPLIERTRANS TRNDATE 
SupplierTransB SUPPLIERTRANS TRNDATE 
BankCustTrade FULLBANKCUSTTRADE FTRDATE 
BankSupTrade FULLBANKSUPTRADE FTRDATE 
CustCustTrade FULLCUSTCUSTTRADE FTRDATE 
MalFunction MALFUNCTION CODE 
Service SERVICE CODE 
FullServiceItem FULLSERVICEITEM CODE 
ProdSpecs FULLSPEC CODE 
ServiceCustTrade FULLSERVICECUSTTRADE FTRDATE 
ServiceSupTrade FULLSERVICESUPTRADE FTRDATE 
MLCSerialNum MALFUNCTIONCARD SERIALNUM 
ComAnalDist ANALDIST CODE 

CustAddress CUSTADDRESS CODE 
SupAddress SUPPADDRESS CODE 
BUnits BUNITS CODEID 
FullProdTrade FULLPRODTRADE TRADECODE 
FullSupFinTrade FULLSUPFINTRADE FTRDATE 
PartitionSto FULLPARSTOQTY CODE 
Budget BUDGET CODE 

 



ATLANTIS Entry ERP  480 

 

o Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο μέγιστος αριθμός από control πεδία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
μια εκτύπωση: 

 

 ΤΥΠΟΣ CONTROL  ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
Edit 4 
Date 4 
numeric 4 
selectors με αποτέλεσμα τύπου string 4 
selectors με αποτέλεσμα τύπου date 2 
selectors με αποτέλεσμα τύπου integer 2 

Lookup combo boxes για πίνακες 2 
Lookup combo boxes για τις περιόδους χρήσης 1 
multi lookup combo boxes για πίνακες 2 

 
o Για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός των παραμέτρων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υποερωτήσεις (sub-

queries) στην βασική ερώτηση. 
o Εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί GROUP ή ORDER 

πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιεί και WHERE 
(π.χ. WHERE 1=1) 

o Εάν ο χρήστης δηλώσει δύο παραμέτρους με το 
ίδιο όνομα, το σύστημα θα προβάλει δύο 
controls και όχι ένα. 

o Ο χρήστης μπορεί να ορίσει αυθαίρετα 
παραμέτρους τόσο στην βασική ερώτηση, όσο 
και στην ερώτηση της λεπτομέρειας. 

o Το multi lookup combo box, κατά την εκτέλεση 
της εκτύπωσης, πρέπει οπωσδήποτε να έχει τιμή 
(να έχει επιλεχθεί κάτι στο control). Γενικά, καλό 
είναι τα controls του διαλόγου, κατά την 
εκτέλεση, να παίρνουν τιμή και να μην μένουν 
«κενά». 

o Στο τμήμα LISTFIELDS πρέπει ο χρήστης να 
ορίσει δύο τουλάχιστον πεδία. Εάν στον τμήμα αυτό ο χρήστης δεν ορίσει τίποτα (δηλαδή το τμήμα 
LISTFIELDS έχει τιμή κενό ή <>) τότε το σύστημα ψάχνει για τα πεδία CODEID και DESCR στον αντίστοιχο 

πίνακα και αυτά χρησιμοποιεί. 

Εάν ο χρήστης επιλέξει εμφάνιση της εκτύπωσης, τότε το σύστημα τυπώνει αυτόματα και τα επιλεγμένα φίλτρα, 
χρησιμοποιώντας τα λεκτικά που έχει προσδιορίσει ο ίδιος στα ονόματα των παραμέτρων. 
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Labels 

Labels (παραγωγής) 
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε τις δημιουργημένες ανά ενότητα της εφαρμογής Atlantis 
Entry ERP ετικέτες. 

 Είδος ετικέτας 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε το είδος ετικέτας, που επιθυμείτε να εκτυπώσετε. Συγκεκριμένα, 
μπορείτε να επιλέξετε: 
o Γραφικών 

o Κειμένου 

 Ετικέτα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγετε την 
επιθυμητή ετικέτα. Οι επιλογές του πεδίου 
διαμορφώνονται, ανάλογα με τις επιλογές, 
που κάνατε στο πεδίο “Είδος ετικέτας”. 

 Εκτυπωτής 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον 
εκτυπωτή από τον οποίο, θα εκτυπώσετε τις 
ετικέτες. Το σύστημα προτείνει τον 
εκτυπωτή, που ορίσατε στις Γενικές 
παραμέτρους του συστήματος στην επιλογή 
“Παράμετροι σταθμού εργασίας”. 

 Προεπισκόπηση εκτύπωσης 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν επιθυμείτε να κάνουμε προεπισκόπηση εκτύπωσης. Το πεδίο αυτό 
ενεργοποιείται όταν στο πεδίο “Είδος ετικέτας” έχετε επιλέξει “Γραφικών”. 

Εργασίες 
o [Δοκιμαστική σελίδα] έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε δοκιμαστική σελίδα.  
o [Επόμενο] το σύστημα μας οδηγεί σε μια σελίδα στην οποία βλέπετε τις δημιουργημένες εγγραφές. 
o [Αναζήτηση] έχετε τη δυνατότητα να αναζητείτε εγγραφές με τη χρήση φίλτρων. 
o [Εκτέλεση] για να εκτυπωθούν οι ετικέτες. 

Στη δεύτερη σελίδα της ενότητας “Εκτυπώσεις ετικετών” κάνοντας δεξί κλικ στη σελίδα εμφανίζεται το παρακάτω 
μενού επιλογών 

o [Επιλογή εγγραφών] για να επιλέξετε την επιθυμητή εγγραφή. 
o [Επιλογή όλων] για να επιλέξετε όλες τις εγγραφές που δημιουργήθηκαν. 
o [Καθαρισμός επιλογής] για να από επιλέξουμε εγγραφές.  
o [Αντίτυπα] έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε προσωρινά τα αντίτυπα ετικέτας που θα εκτυπωθούν. 
o [Αναζήτηση / Ταξινόμηση Εγγραφών] για να αναζητήσετε εγγραφές με τη χρήση φίλτρων. 
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ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 
Προβλέψεις 
Με τις εργασίες αυτές “κλείνετε” τα ατιμολόγητα δελτία αποστολής σε πελάτη, τα ατιμολόγητα δελτία παραλαβής 
από προμηθευτή και οποιοδήποτε άλλο ποσοτικό παραστατικό. 

Προβλέψεις αγορών 
Με την πρόβλεψη αγορών “κλείνουμε” τα ποσοτικά παραστατικά δημιουργώντας αξιακά παραστατικά προβλέψεων 
στην αποθήκη. 

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Ακύρωση] για την έξοδο από την συγκεκριμένη επιλογή χωρίς την εκτέλεση ή την ολοκλήρωση της 
εργασίας. 

Πεδία 

 Έως 
Πεδίο επιλογής με το οποίο ορίζετε 
έως ποιο μήνα θα γίνουν οι 

προβλέψεις αγορών. 

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής με το οποίο ορίζετε με 
ποιά σειρά αποθήκης θα δημιουργηθεί 
η πρόβλεψη στην αποθήκη.  

Κινήσεις αγοράς 

 Εισαγωγής  
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε ότι οι προβλέψεις θα γίνουν μόνο για τα ποσοτικά παραστατικά 
εισαγωγής. 

 Επιστροφής  
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε ότι οι προβλέψεις θα γίνουν μόνο για ποσοτικά παραστατικά 
επιστροφής. 

 Μόνο για είδη σε εντολές παραγωγής 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε αν θα είναι μόνο για είδη σε εντολές παραγωγής. 

 Επιλογή σειράς βάσει υποκαταστήματος 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε ότι η επιλογή σειράς θα γίνει βάσει υποκαταστήματος. 

 Υποκατάστημα 
Πεδίο πολλαπλής επιλογής με το οποίο επιλέγετε τα υποκαταστήματα. 
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 Τύποι συναλλαγών 
Πεδίο πολλαπλής επιλογής με το οποίο επιλέγετε τους τύπους συναλλαγών για τους οποίους εάν πληρούν τις 
παραπάνω προυποθέσεις θα πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις. 

 Προκοστολόγηση βάσει: 
Πεδίο επιλογής με το οποίο ορίζετε ποια τιμή θα χρησιμοποιήσει η εργαγία προβλέψεις αγορών για τα 
παραστατικά πρόβλεψης. 

o Τιμή από δελτίο παραλαβής 

o Τιμή κόστους 

o Τιμή αντικατάστασης 

o Προτυπού κόστους 

 Να συμπεριληφθούν τα είδη με μηδενική αξία 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε αν θα συμπεριληφθούν τα είδη με μηδενική αξία. 
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Αντιλογισμός προβλέψεων αγορών 
Με τον αντιλογισμό προβλέψεων αγορών ακυρώνετε όλες τις εργασίες που πραγματοποίησε η παραπάνω εργασία. 

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Ακύρωση] για την έξοδο από την συγκεκριμένη επιλογή χωρίς την εκτέλεση ή την ολοκλήρωση της εργασίας. 

Πεδία 

 Έως 

Πεδίο επιλογής με το οποίο ορίζετε έως 
ποιο μήνα θα ακυρωθούν οι προβλέψεις 
αγορών. 

 Σειρά  
Πεδίο επιλογής με το οποίο ορίζετε για 
ποιά σειρά αποθήκης θα ακυρωθούν οι 
πρόβλεψεις που έχουν δημιουργηθεί στην 
αποθήκη.  

Κινήσεις αγοράς 

 Εισαγωγής  
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε ότι θα ακυρωθούν οι προβλέψεις για τα ποσοτικά παραστατικά 
εισαγωγής.  

 Επιστροφής  
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε ότι θα ακυρωθούν οι προβλέψεις για ποσοτικά παραστατικά 
επιστροφής.  

 Επιλογή σειράς βάσει υποκαταστήματος 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε ότι η ακύρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει σειράς υποκαταστήματος.  

 Υποκατάστημα 
Πεδίο πολλαπλής επιλογής με το οποίο επιλέγετε τα υποκαταστήματα για τα οποία θα πραγματοποιηθεί η 
ακύρωση. 
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Προβλέψεις πωλήσεων 
Με την πρόβλεψη πωλήσεων “κλείνουμε” τα ποσοτικά παραστατικά δημιουργώντας αξιακά παραστατικά 
προβλέψεων στην αποθήκη. 

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Ακύρωση] για την έξοδο από την 
συγκεκριμένη επιλογή χωρίς την 
εκτέλεση ή την ολοκλήρωση της 
εργασίας. 

Πεδία 
 Έως 

Πεδίο επιλογής με το οποίο ορίζετε 
έως ποιο μήνα θα ακυρωθούν οι 
προβλέψεις αγορών.  

 Σειρά  
Πεδίο επιλογής με το οποίο ορίζετε για ποιά σειρά αποθήκης θα ακυρωθούν οι πρόβλεψεις που έχουν 
δημιουργηθεί στην αποθήκη.  

Κινήσεις πώλησης  

 Εξαγωγής 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε ότι θα ακυρωθούν οι προβλέψεις για τα ποσοτικά παραστατικά 
εξαγωγής.  

 Επιστροφής  
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε ότι θα ακυρωθούν οι προβλέψεις για ποσοτικά παραστατικά 
επιστροφής.  

 Επιλογή σειράς βάσει υποκαταστήματος 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε ότι η ακύρωση θα πραγματοποιηθεί με βάση σειράς υποκαταστήματος. 

 Υποκατάστημα 
Πεδίο πολλαπλής επιλογής με το οποίο επιλέγετε τα υποκαταστήματα για τα οποία θα πραγματοποιηθεί η 
ακύρωση. 

 Τύποι συναλλαγών 
Πεδίο πολλαπλής επιλογής με το οποίο επιλέγετε τους τύπους συναλλαγών για τους οποίους εάν πληρούν τις 
παραπάνω προυποθέσεις θα πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις. 

 Προκοστολόγηση βάσει: 
Πεδίο επιλογής με το οποίο ορίζετε  ποια τιμή θα χρησιμοποιήσει η εργαγία προβλέψεις αγορών για τα 
παραστατικά πρόβλεψης. 

o Τιμή από δελτίο παραλαβής 

o Τιμή κόστους 

o Τιμή αντικατάστασης 

o Πρότυπου κόστους 
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 Να συμπεριληφθούν τα είδη με μηδενική αξία 
Πεδίο Ναι / Όχι με το οποίο επιλέγετε αν θα συμπεριληφθούν τα είδη με μηδενική αξία. 
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Αντιλογισμός προβλέψεων πωλήσεων 
Με τον αντιλογισμό προβλέψεων αγορών ακυρώνουμε όλες τις εργασίες που πραγματοποίησε η παραπάνω εργασία. 

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Ακύρωση] για την έξοδο από την συγκεκριμένη επιλογή χωρίς την εκτέλεση ή την ολοκλήρωση της 
εργασίας. 

Πεδία 

 Έως 
Πεδίο επιλογής με το οποίο ορίζετε έως 
ποιο μήνα θα ακυρωθούν οι προβλέψεις 
πωλήσεων. 

 Σειρά  
Πεδίο επιλογής με το οποίο ορίζετε για 
ποιά σειρά αποθήκης θα ακυρωθούν οι 
πρόβλεψεις που έχουν δημιουργηθεί στην 
αποθήκη. 

Κινήσεις αγοράς 

 Εξαγωγής  
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε ότι θα ακυρωθούν οι προβλέψεις για τα ποσοτικά παραστατικά 
εξαγωγής.  

 Επιστροφής  
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε ότι θα ακυρωθούν οι προβλέψεις για ποσοτικά παραστατικά 
επιστροφής.  

 Επιλογή σειράς βάσει υποκαταστήματος 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε ότι η ακύρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει σειράς υποκαταστήματος.  

 Υποκατάστημα 
Πεδίο πολλαπλής επιλογής με το οποίο επιλέγετε τα υποκαταστήματα για τα οποία θα πραγματοποιηθεί η 

ακύρωση. 
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Εσωλογιστική κοστολόγηση 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, σας παρέχεται η δυνατότητα να εκτελείτε όλα τα βήματα της κοστολόγησης μαζικά 
χωρίς να είναι απαραίτητο να γνωρίζετε αναλυτικά ποια ενέργεια πρέπει να εκτελέσετε και με ποια σειρά. 

Εργασίες 

 [Εκτέλεση] για την αποδοχή της ολοκλήρωσης της 
εργασίας. 

 [Προηγούμενο] για να οδηγηθείτε στην 
προηγούμενη οθόνη της εργασίας. 

 [Επόμενο] για να οδηγηθείτε στην επόμενη οθόνη 
της εργασίας. 

 [Ακύρωση] για την έξοδο από την συγκεκριμένη 
επιλογή χωρίς την εκτέλεση ή την ολοκλήρωση της 
εργασίας. 

Πεδία 
 Ενημέρωση έως περίοδο  

Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο έως την 
οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 

 Εκτέλεση εργασιών από την αρχή 

Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε αν θα εκτελεστούν οι εργασίες του οδηγού από την αρχή. 

 Εκτέλεση εργασιών από το τελευταίο σημείο 
διακοπής 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε αν θα 
εκτελεστούν οι εργασίες του οδηγού από το σημείο 
που διακόψατε την τελευταία φορά. 

 Log file 
Κουμπί με το οποίο οδηγείστε στην ομώνυμη οθόνη 
όπου εμφανίζονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί 
καθώς και τα σφάλματα αυτών. 

Η νέα κοστολόγηση παρέχει έναν έξυπνο οδηγό 
(wizard) που είναι οργανωμένος σε τρεις βασικές 
ενότητες: 

o Προκαταρκτικοί έλεγχοι 

o Διαδικασία κοστολόγησης 

o Έλεγχοι συμφωνίας 
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Πεδία 

 Στάδιο 
Εδώ εμφανίζονται οι εργασίες του οδηγού. 

 Κατάσταση 
Εδώ μπορείτε να δείτε αν έχει ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη εργασία ή όχι. 

 Έναρξη 
Εδώ μπορείτε να δείτε την ώρα έναρξης της εργασίας. 

 Λήξη 
Εδώ μπορείτε να δείτε την ώρα λήξης της εργασίας. 

 Διάρκεια 
Εδώ μπορείτε να δείτε τη διάρκεια της εργασίας. 
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Aκύρωση εσωλογιστικής κοστολόγησης 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, σας παρέχεται η δυνατότητα να ακυρώσετε όλα τα βήματα της κοστολόγησης. 

Εργασίες 

 [Εκτέλεση] για την αποδοχή της ολοκλήρωσης της εργασίας. 

 [Προηγούμενο] για να οδηγηθείτε στην 
προηγούμενη οθόνη της εργασίας. 

 [Επόμενο] για να οδηγηθείτε στην 
επόμενη οθόνη της εργασίας. 

 [Ακύρωση] για την έξοδο από την 
συγκεκριμένη επιλογή χωρίς την εκτέλεση 
ή την ολοκλήρωση της εργασίας. 

Πεδία 
 Από περίοδο 

Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο 
από την οποία θα εκτελεστεί η 
εργασία. 

 Έως περίοδο 
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο εώς την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 

 Log file 
Κουμπί με το οποίο οδηγείστε στην 
ομώνυμη οθόνη όπου εμφανίζονται 
οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί 
καθώς και τα σφάλματα αυτών. 

 Στάδιο 
Εδώ εμφανίζονται οι εργασίες του 
οδηγού. 

 Κατάσταση 
Εδώ μπορείτε να δείτε αν έχει 
ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη 
εργασία ή όχι. 

 Έναρξη 
Εδώ μπορείτε να δείτε την ώρα 
έναρξης της εργασίας. 

 Λήξη 
Εδώ μπορείτε να δείτε την ώρα λήξης της εργασίας. 

 Διάρκεια 
Εδώ μπορείτε να δείτε τη διάρκεια της εργασίας. 
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Σταδιακή Κοστολόγηση 

Κοστολόγηση  
Στην ενότητα αυτή εκτελείτε τα βήματα της κοστολόγησης ένα προς ένα και όχι μαζικά όπως στον wizard της 
εσωλογιστικής.  
Η σταδιακή κοστολόγηση είναι οργανωμένη σε τρεις βασικές υπο-ενότητες: 

o Κοστολόγηση 

o Έλεγχοι συμφωνίας 

o Ακυρώσεις 

 Κοστολόγηση 
Στην υπο-ενότητα αυτή εκτελώντας τα βήματα τα οποία εμπεριέχει ολοκληρώνεται η εμπορική και 
βιομηχανική κοστολόγηση. 

Αποτίμηση αποθεμάτων 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, υπολογίζετε το κόστος των αποθεμάτων της εταιρίας. 

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Έξοδος] για την έξοδο από την 
συγκεκριμένη επιλογή χωρίς την εκτέλεση 
ή την ολοκλήρωση της εργασίας. 

Πεδία 

 Έως 
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο 
εως την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 

Κωδικός είδους 

 Από 
Επιλογέας όπου επιλέγετε από ποιο κωδικό είδους θα αρχίσει να εκτελείται η εργασία. 

 Έως 
Επιλογέας όπου επιλέγετε έως ποιο κωδικό είδους θα εκτελεστεί η εργασία. 

 Μάσκα 
Εδώ επιλέγετε το συγκεκριμένο κωδικό για τον οποίο θα εκτελεστεί η εργασία. 

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις κατηγορίες είδους που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 
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Κοστολόγηση συνθέσεων 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, υπολογίζετε το κόστος των συντιθέμενων. 

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Έξοδος] για την έξοδο από την συγκεκριμένη 
επιλογή χωρίς την εκτέλεση ή την ολοκλήρωση 
της εργασίας. 

Πεδία 

 Έως 
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο εως την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 

Κοστολόγηση αποσυνθέσεων 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, υπολογίζετε το κόστος των συστατικών στα οποία αποδομείται το είδος. 

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Έξοδος] για την έξοδο από την συγκεκριμένη 
επιλογή χωρίς την εκτέλεση ή την ολοκλήρωση 
της εργασίας. 

Πεδία 

 Έως 
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο εως την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 
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Κοστολόγηση αναλώσεων αναλωσίμων υλικών 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, υπολογίζετε το κόστος των αναλώσεων των ειδών που χαρακτηρίζονται ως 
αναλώσιμα. 

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Έξοδος] για την έξοδο από την 
συγκεκριμένη επιλογή χωρίς την εκτέλεση ή 
την ολοκλήρωση της εργασίας. 

Πεδία 

 Έως  
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο εως την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 

Κοστολόγηση αναλώσεων ανταλλακτικών 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, υπολογίζετε το κόστος των αναλώσεων των ειδών τα οποία χαρακτηρίζονται ως 
ανταλλακτικά. 

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Έξοδος] για την έξοδο από την συγκεκριμένη 

επιλογή χωρίς την εκτέλεση ή την ολοκλήρωση 
της εργασίας. 

Πεδία 

 Έως 
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο εως την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 



Atlantis Entry ERP 

 

497 

Κατανομή διαφορών φυσικής απογραφής 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, κατανέμετε το ποσοστό της διαφοράς της φυσικής απογραφής στα αναλούμενα των 
παραστατικών παραγωγής. 

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Έξοδος] για την έξοδο από την 
συγκεκριμένη επιλογή χωρίς την εκτέλεση ή 
την ολοκλήρωση της εργασίας. 

Πεδία 

 Έως  
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο εως την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 

Ενημέρωση επιπέδων κοστολόγησης 
Με τη συγκεκριμένη εργασία ενημερώνετε το επίπεδο (clevel) των ειδών που συμμετέχουν στην παραγωγή ως 
αναλούμενα, ημιετοιμά, έτοιμα κτλπ. 

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Έξοδος] για την έξοδο από την 

συγκεκριμένη επιλογή χωρίς την εκτέλεση ή 
την ολοκλήρωση της εργασίας. 

Πεδία 

 Έως 
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο εως την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 
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Κοστολόγηση παραγωγής 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, ενημερώνετε το κόστος των ειδών που συμμετέχουν στην παραγωγή παραγόμενα, 
αναλωμένα, συμπαράγωγα κλπ. Η εργασία αυτή δημιουργεί αξιακά παραστατικά παραγωγής στην αποθήκη με το 
κόστος των παραγομένων και των αναλωμένων. 

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Έξοδος] για την έξοδο από την 
συγκεκριμένη επιλογή χωρίς την εκτέλεση ή 
την ολοκλήρωση της εργασίας. 

Πεδία 

 Έως  
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο εως την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 

Κοστολόγηση πωληθέντων 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, ενημερώνετε το κόστος των ειδών που πουλήθηκαν τη συγκεκριμένη περίοδο. Η 
εργασία αυτή δημιουργεί αντίστοιχα παραστατικά 
στην αποθήκη. 

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Έξοδος] για την έξοδο από την 
συγκεκριμένη επιλογή χωρίς την εκτέλεση ή 
την ολοκλήρωση της εργασίας. 

Πεδία 

 Έως  
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο εως την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 
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Κοστολόγηση εξαγωγικών κινήσεων  
Με τη συγκεκριμένη εργασία, ενημερώνετε το κόστος των εξαγωγικών κινήσεων. Η εργασία αυτή ενημερώνει ένα 
πεδίο στις γραμμές των παραστατικών πωλήσεων με το κόστος αυτό. 

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Έξοδος] για την έξοδο από την συγκεκριμένη 
επιλογή χωρίς την εκτέλεση ή την 
ολοκλήρωση της εργασίας. 

Πεδία 

 Έως  
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο εως την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 

Υπολογισμός κόστους πωληθέντων ανά πελάτη  
Με τη συγκεκριμένη εργασία, ενημερώνετε το κόστος πωληθέντων ανά πελάτη. 

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Έξοδος] για την έξοδο από την 
συγκεκριμένη επιλογή χωρίς την εκτέλεση ή 
την ολοκλήρωση της εργασίας. 

Πεδία 

 Έως  
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο εως την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 
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Κοστολόγηση λοιπών εξαγωγών 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, υπολογίζετε το κόστος των λοιπών εξαγωγών. 

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Έξοδος] για την έξοδο από την 
συγκεκριμένη επιλογή χωρίς την εκτέλεση 
ή την ολοκλήρωση της εργασίας. 

Πεδία 

 Έως  
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο εως την οποίας θα εκτελεστεί η εργασία. 

Κοστολόγηση υπηρεσιών 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, υπολογίζετε το κόστος των υπηρεσιών. 

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Ακύρωση] για την έξοδο από την συγκεκριμένη 
επιλογή χωρίς την εκτέλεση ή την ολοκλήρωση της 
εργασίας. 

Πεδία 

 Από 
Επιλογέας όπου επιλέγετε την ημερομηνία  από την 
οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 

 Έως 
Επιλογέας όπου επιλέγετε την ημερομηνία εως την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 

 Σειρές 
Πεδίο πολλαπλής επιλογής στο οποίο επιλέγετε τις σειρέςτων υπηρεσιών οι οποίες μετέχουν στην εργασία. 

 Από 
Επιλογέας όπου επιλέγετε την υπηρεσία  από την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 

 Έως 
Επιλογέας όπου επιλέγετε την υπηρεσία εώς την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 

 Μάσκα 
Επιλογέας όπου συμπληρώνετε την υπηρεσία για την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 
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Έλεγχος συμφωνίας 
Στην υπο-ενότητα αυτή υπάρχουν όλες οι εργασίες των ελέγχων της ορθής κοστολόγησης. 

Είδη / Ατιμολόγητες ποσότητες 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, ελέγχετε αν όλες οι ποσότητες έχουν τιμολογηθεί. Όλα τα δελτία παραλαβής και 
αποστολής πρέπει είτε να έχουν εκδοθεί για αυτά 
παραστατικά αγορών ή πωλήσεων αντίστοιχα είτε 
να έχουν γίνει προβλέψεις. Η εργασία είδη / 
ατιμολόγητες ποσότητες ελέγχει κατά πόσο έχουν 
δημιουργηθεί αυτά τα παραστατικά.  

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Έξοδος] για την έξοδο από την συγκεκριμένη επιλογή χωρίς την εκτέλεση ή την ολοκλήρωση της εργασίας. 

Πεδία 

 Έως  
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο εως την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 

Είδη / Αξία υπολοίπου 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, ελέγχετε αν τα υπόλοιπα των ειδών έχουν αξία. 

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Έξοδος] για την έξοδο από την 
συγκεκριμένη επιλογή χωρίς την εκτέλεση 
ή την ολοκλήρωση της εργασίας. 

Πεδία  

 Έως 
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο εως την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 
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Είδη / Λογιστική συμφωνία 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, ελέγχετε αν γι’ όλα τα είδη επαληθεύεται η εξίσωση: 
Αξία Απογραφής + Αξία Εισαγωγών – Κόστος Εξαγωγών = Αξία Υπολοίπου. 

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Έξοδος] για την έξοδο από την 
συγκεκριμένη επιλογή χωρίς την εκτέλεση ή 
την ολοκλήρωση της εργασίας. 

Πεδία 

 Έως 
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο εως την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 

Κέντρα κόστους παραγωγής 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, ελέγχετε αν οι λογαριασμοί αναλυτικής λογιστικής που συνδέονται με κέντρα κόστους 
παραγωγής  έχουν υπόλοιπο μηδέν. 

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Έξοδος] για την έξοδο από την 

συγκεκριμένη επιλογή χωρίς την εκτέλεση 
ή την ολοκλήρωση της εργασίας.  

Πεδία 

 Έως  
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο εως την οποίας θα εκτελεστεί η εργασία. 
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Κόστος παραγωγής 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, ελέγχετε αν οι λογαριασμοί αναλυτικής λογιστικής (93) κόστους παραγωγής έχουν 
υπόλοιπο μηδέν. 

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Έξοδος] για την έξοδο από την 
συγκεκριμένη επιλογή χωρίς την εκτέλεση 
ή την ολοκλήρωση της εργασίας. 

Πεδία 

 Έως 
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο εως την οποίας θα εκτελεστεί η εργασία. 

Αποθέματα 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, ελέγχετε αν το υπόλοιπο των λογαριασμών αναλυτικής λογιστικής των αποθεμάτων 
(94) θα πρέπει να συμφωνεί με την αξία αποτίμησης υπολοίπου των αντίστοιχων ειδών. 

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Έξοδος] για την έξοδο από την 

συγκεκριμένη επιλογή χωρίς την εκτέλεση ή 
την ολοκλήρωση της εργασίας. 

Πεδία 

 Έως  
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο εως την οποίας θα εκτελεστεί η εργασία. 
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Ακυρώσεις 
Με τη συγκεκριμένη υποενότητα, ακυρώνετε τις συγκεκριμένες εργασίες της κοστολόγησης. 

Ακύρωση κοστολόγησης αναλώσεων αναλωσίμων υλικών 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, ακυρώνετε το κόστος που έχει υπολογιστεί των αναλώσεων των ειδών που 
χαρακτηρίζονται ως αναλώσιμα. 

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της 
εργασίας. 

 [Έξοδος] για την έξοδο από την 
συγκεκριμένη επιλογή χωρίς την 
εκτέλεση ή την ολοκλήρωση της 
εργασίας. 

Πεδία 

 Από περίοδο 
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο από την οποία θα εκτελεστεί η εργασία.  

 Έως περίοδο 
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο εως την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 

Ακύρωση κοστολόγησης αναλώσεων ανταλλακτικών 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, ακυρώνετε το κόστος που έχει υπολογιστεί των αναλώσεων των ειδών τα οποία 
χαρακτηρίζονται ως ανταλλακτικά. 

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της 
εργασίας. 

 [Έξοδος] για την έξοδο από την 

συγκεκριμένη επιλογή χωρίς την 
εκτέλεση ή την ολοκλήρωση της 
εργασίας. 

Πεδία 

 Από περίοδο  
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο από την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 

 Έως περίοδο 
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο εως την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 
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Ακύρωση κοστολόγησης λοιπών εξαγωγών 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, ακυρώνετε το υπολογισμένο κόστος των λοιπών εξαγωγών. 

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Έξοδος] για την έξοδο από την συγκεκριμένη 
επιλογή χωρίς την εκτέλεση ή την 
ολοκλήρωση της εργασίας. 

Πεδία 

 Από περίοδο 
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο από την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 

 Έως περίοδο 
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο εως την 
οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 

Ακύρωση κοστολόγησης 
πωληθέντων 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, ακυρώνετε το 
υπολογισμένο κόστος των ειδών που πουλήθηκαν την 
συγκεκριμένη περίοδο και διαγράφεται τα αντίστοιχα παραστατικά που έχουν δημιουργηθεί στην αποθήκη. 

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Έξοδος] για την έξοδο από την συγκεκριμένη επιλογή χωρίς την εκτέλεση ή την ολοκλήρωση της εργασίας. 

Πεδία 

 Έως 
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο εως την οποίας θα εκτελεστεί η εργασία. 
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Ακύρωση κοστολόγησης συνθέσεων 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, ακυρώνετε το υπολογισμένο κόστος των συντιθέμενων. 

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της 
εργασίας. 

 [Έξοδος] για την έξοδο από την 
συγκεκριμένη επιλογή χωρίς την 
εκτέλεση ή την ολοκλήρωση της 
εργασίας. 

Πεδία 

 Από περίοδο 
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο από την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 

 Έως περίοδο 
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο έως την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 

Ακύρωση κοστολόγησης αποσυνθέσεων 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, ακυρώνετε το υπολογισμένο κόστος των συστατικών στα οποία αποδομείται το είδος. 

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της 
εργασίας. 

 [Έξοδος] για την έξοδο από την 
συγκεκριμένη επιλογή χωρίς την 
εκτέλεση ή την ολοκλήρωση της 
εργασίας. 

Πεδία 

 Από περίοδο 
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο από την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 

 Έως περίοδο 
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο εως την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 
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Ακύρωση κοστολόγησης παραγωγής 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, ακυρώνετε το κόστος των ειδών που συμμετέχουν στην παραγωγή παραγόμενα, 
αναλωμένα, συμπαράγωγα κλπ, διαγράφοντας τα αξιακά παραστατικά παραγωγής που έχουν δημιουργηθεί στην 
αποθήκη με το κόστος των παραγομένων και των αναλωμένων. 

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Έξοδος] για την έξοδο από την συγκεκριμένη επιλογή χωρίς την εκτέλεση ή την ολοκλήρωση της εργασίας.   

Πεδία 

 Από περίοδο 
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο από 
την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 

 Έως περίοδο 
Επιλογέας όπου επιλέγετε την περίοδο εως 
την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Σε αυτή την ενότητα υφίστανται οι εργασίες ενημέρωση παραστατικών με τις τιμές κόστους. 

Επανενημέρωση παραστατικών με τιμές κόστους 

Αποθήκης 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, ενημερώνετε τα παραστατικά αποθήκης τα οποία χρησιμοποιούν ως τιμή την τιμή 
κόστους.  

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Έξοδος] για την έξοδο από την συγκεκριμένη 
επιλογή χωρίς την εκτέλεση ή την ολοκλήρωση 
της εργασίας. 

Πεδία 

 Τύπος συναλλαγής 
Εδώ επιλέγετε για ποίους τύπους συναλλαγών 
θα εκτελεστεί η εργασία.  

 Από  
Επιλογέας όπου επιλέγετε την ημερομηνία από 

την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 

 Έως 
Επιλογέας όπου επιλέγετε την ημερομηνία εως την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 

 Υποκατάστημα 
Επιλογέας όπου επιλέγετε για ποιο υποκατάστημα της εταιρίας θα εκτελεστεί η εργασία. 

 Αρχικοποίηση συναλλαγών 
Με αυτή τη δυνατότητα αρχικοποιείται τους τύπους συναλλαγών που συμμετέχουν στην εργασία. 
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Αγορών 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, ενημερώνετε τα παραστατικά αγορών τα οποία χρησιμοποιούν ως τιμή την τιμή 
κόστους.  

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Έξοδος] για την έξοδο από την συγκεκριμένη επιλογή χωρίς την εκτέλεση ή την ολοκλήρωση της εργασίας. 

Πεδία 

 Τύπος συναλλαγής 
Εδώ επιλέγετε για ποίους τύπους 
συναλλαγών θα εκτελεστεί η εργασία. 

 Από  
Επιλογέας όπου επιλέγετε την ημερομηνία 
από την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 

 Έως 
Επιλογέας όπου επιλέγετε την ημερομηνία 
εως την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 

 Υποκατάστημα 
Επιλογέας όπου επιλέγετε για ποιο 
υποκατάστημα της εταιρίας θα εκτελεστεί η εργασία. 

 Αρχικοποίηση συναλλαγών 
Με αυτή τη δυνατότητα αρχικοποιείται τους τύπους συναλλαγών που συμμετέχουν στην εργασία. 
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Πωλήσεων 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, ενημερώνετε τα παραστατικά πωλήσεων τα οποία χρησιμοποιούν ως τιμή την τιμή 
κόστους.  

Εργασίες 

 [Αποδοχή] για την εκτέλεση της εργασίας. 

 [Έξοδος] για την έξοδο από την συγκεκριμένη επιλογή χωρίς την εκτέλεση ή την ολοκλήρωση της εργασίας. 

Πεδία 

 Τύπος συναλλαγής 

Εδώ επιλέγετε για ποίους τύπους 
συναλλαγών θα εκτελεστεί η εργασία. 

 Από  
Επιλογέας όπου επιλέγετε την ημερομηνία 
από την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 

 Έως 
Επιλογέας όπου επιλέγετε την ημερομηνία 
εως την οποία θα εκτελεστεί η εργασία. 

 Υποκατάστημα 
Επιλογέας όπου επιλέγετε για ποιο 

υποκατάστημα της εταιρίας θα εκτελεστεί η εργασία. 

 Αρχικοποίηση συναλλαγών 
Με αυτή τη δυνατότητα αρχικοποιείται τους τύπους συναλλαγών που συμμετέχουν στην εργασία. 
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ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 
Σε αυτή την ενότητα υπάρχουν οι εκτυπώσεις ελέγχου της κοστολόγησης. 

Οικονομικές 

Βιβλίο αποθήκης 
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε τη θεωρημένη εκτύπωση βιβλίο αποθήκης για την περίοδο που 
επιθυμείτε.  

Πεδία 

Σελίδα 1: Ερωτήσεις  

 Αρχείο  
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
κάποια αποθηκευμένη εκτύπωση, 
την επιλέγετε σε αυτό το σημείο. 

 Κωδικός είδους  
Καθορίζετε τους κωδικούς των 
ειδών που θέλετε να περιληφθούν 
στην εκτύπωση, επιλέγοντας τον 
πρώτο και τον τελευταίο κωδικό ή 
εισάγοντας κάποια μάσκα. Εάν 

θέλετε να περιληφθούν όλα τα 
είδη, αφήνετε τα πεδία κενά. 

 Περιγραφή είδους  
Εναλλακτικά, μπορείτε να 
καθορίσετε τα είδη που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση 
εισάγοντας την περιγραφή τους.  

 Κατηγορία είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις κατηγορίες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση.  

 Ομάδα είδους 

Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Δραστηριότητα είδους 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις δραστηριότητες των ειδών που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 

 Περίοδος 
Επιλέγετε την περίοδο της οποίας το ισοζύγιο θέλετε να εκτυπώσετε. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Λίστα πολλαπλής επιλογής, όπου καθορίζετε τους αποθηκευτικούς χώρους που θα περιληφθούν στην 
εκτύπωση. 
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 Λογιστικός χαρακτηρισμός 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς των ειδών που θα 
περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Υπολογισμός αξίας υπολοίπου 
Ορίζετε εάν θέλετε να υπολογιστεί η αξία υπολοίπου των ειδών και αν ναι, με ποιο τρόπο. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 

o Εισαγωγές – Εξαγωγές 

o Ποσότητα υπολοίπου * τιμή κόστους 

o Εισαγωγές – Κόστος πωληθέντων 

 Τύπος εκτύπωσης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον τύπο εκτύπωσης. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε 
εκτύπωση: 

o Ανά είδος 

o Ανά αποθηκευτικό χώρο 

 Υπολογισμός αξίας υπολοίπου 
(μη κινηθέντων ειδών) 
Ορίζετε εάν θέλετε να υπολογιστεί 
η αξία υπολοίπου των μη 
κινηθέντων ειδών και αν ναι, με 
ποιο τρόπο. Μπορείτε να επιλέξετε: 

o Εισαγωγές – Εξαγωγές 

o Ποσότητα υπολοίπου * τιμή 
κόστους (Α) 

o Ποσότητα υπολοίπου * τιμή κόστους (Β) 

o Όχι 

 Κριτήριο εκτύπωσης 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τον τύπο της εκτύπωσης. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 

o Βάσει κωδικού είδους 

o Βάσει κωδικού συσχέτισης 

 Είδη που δεν κινήθηκαν  
Καθορίζετε εάν θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση τα είδη που δεν έχουν κινηθεί μέσα στη χρήση.  

 Τύπος εκτύπωσης 

o Βάσει κωδικού είδους 

o Βάσει κωδικού συσχέτισης 

 Μόνο είδη χωρίς μηδενικό υπόλοιπο 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε στην εκτύπωση να περιληφθούν μόνο είδη χωρίς μηδενικό 
υπόλοιπο.  
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 Μόνο τα είδη που έχουν διαφορές στην αξία υπολοίπου με πρότυπη αξία 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε στην εκτύπωση να περιληφθούν μόνο είδη που έχουν 
διαφορές στην αξία υπολοίπου με πρότυπη αξία. 

 Ανάλυση κόστους αναλουμένων 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε στην εκτύπωση να περιληφθεί και η ανάλυση κόστους 
αναλουμένων.  

Σελίδα 2: Φίλτρα – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”.  

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 

Σελίδα 4: Setup Εκτύπωσης – βλ. αναλυτική περιγραφή στο “Παράρτημα Εκτυπώσεων”. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 

Γενικά 
 [Εκτέλεση εκτύπωσης στην οθόνη] για την προβολή της επιλεγμένης εκτύπωσης στην οθόνη. Αυτό σας 

δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε την εκτύπωση, πριν την εκτυπώσετε σε χαρτί. Τα ακόλουθα πλήκτρα 
είναι διαθέσιμα: 

 [Αρχή] για να επιστρέψετε στην πρώτη σελίδα της εκτύπωσης. 

 [Προηγούμενη] για την προβολή της προηγούμενης σελίδας της εκτύπωσης, εάν η εκτύπωση έχει 
περισσότερες από μία σελίδες. 

 [Επόμενη] για την προβολή της επόμενης σελίδας της εκτύπωσης, εάν η εκτύπωση έχει περισσότερες από 
μία σελίδες. 

 [Τέλος] για να μεταβείτε στην τελευταία σελίδα της εκτύπωσης. 

 [Εκτύπωση] για την εκτύπωση σε εκτυπωτή ή αρχείο εκτύπωσης. Έχετε τις ακόλουθες επιλογές: 

 Εκτυπωτή (Draft) – εάν θέλετε πρόχειρη εκτύπωση. Για την εκτύπωση θα χρησιμοποιηθεί ο εκτυπωτής 
που έχει ορισθεί στην επιλογή [Παράμετροι σταθμού εργασίας]. 

 Εκτυπωτή (Γραφικά) – εάν θέλετε κανονική εκτύπωση. Μπορείτε επιπλέον να καθορίσετε εάν θα 

εκτυπώνονται οι διαχωριστικές γραμμές και τα χρώματα της οθόνης. Για την εκτύπωση θα χρησιμοποιηθεί 
ο εκτυπωτής που έχει ορισθεί στην επιλογή [Παράμετροι σταθμού εργασίας]. 

o Αρχείο ASCII – εάν θέλετε να αποθηκευτεί η εκτύπωση σε ASCII αρχείο. 

o Microsoft Excel – εάν θέλετε να αποθηκευτεί η εκτύπωση σε αρχείο Excel. 

o Microsoft Word-εάν θέλετε να αποθηκευτεί η εκτύπωση σε αρχείο Word. 

o Αρχείο ΗΤΜL- εάν θέλετε να αποθηκευτεί η εκτύπωση σε HTML αρχείο. 

o Αρχείο PDF- εάν θέλετε να αποθηκευτεί η εκτύπωση σε PDF αρχείο. 

o Browser- εάν θέλετε η εκτύπωση να εμφανιστεί σε μορφή browser. 

 [Στοιχεία] για μεταβολή ή προβολή των στοιχείων της επιλεγμένης εκτύπωσης. Τα στοιχεία της εκτύπωσης 
ορίζονται σε τρεις σελίδες. Παρακάτω, υπάρχει αναλυτική περιγραφή των πεδίων κάθε σελίδας. Τα 
ακόλουθα πλήκτρα είναι διαθέσιμα: 

o [Διαγραφή] για τη διαγραφή της εκτύπωσης. Η εργασία είναι διαθέσιμη μόνο για τις οριζόμενες, από το 
χρήστη, εκτυπώσεις. 

o [Αποθήκευση] για την αποθήκευση των μεταβολών της εκτύπωσης. Η εργασία είναι διαθέσιμη μόνο για 
τις οριζόμενες, από το χρήστη, εκτυπώσεις. 

o [Αποθήκευση ως] για τη δημιουργία μιας νέας οριζόμενης, από το χρήστη, εκτύπωσης ή την 
αποθήκευση μιας υφιστάμενης εκτύπωσης με διαφορετικό όνομα. 

o [Λίστα] για επιστροφή στη λίστα εκτυπώσεων. 



 

 

Σελίδα 2: Φίλτρα  
Στη συγκεκριμένη σελίδα καθορίζετε τα φίλτρα των εκτυπώσεων. Σημειώστε ότι τα πεδία φίλτρων διαφέρουν σε 
κάθε εκτύπωση. 

 Επιλογή νομίσματος 
Επιλέγετε το νόμισμα στο οποίο θα εκφράζονται οι αξίες της εκτύπωσης. 

 Εκτυπωμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν εκτυπωθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (εκτυπωμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα εκτυπωμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα εκτυπωμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Ακυρωμένα 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν ακυρωθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (ακυρωμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα ακυρωμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα ακυρωμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

 Εγκεκριμένα  
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά που έχουν εγκριθεί θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Όλα – εάν θέλετε όλα τα παραστατικά (εγκεκριμένα και μη) να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

o Ναι – εάν θέλετε μόνο τα εγκεκριμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 
o Όχι – εάν δε θέλετε τα εγκεκριμένα παραστατικά να περιληφθούν στην εκτύπωση. 

Σελίδα 3: Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση 
Στη σελίδα αυτή έχετε τη δυνατότητα να ταξινομήσετε και να ομαδοποιήσετε τις εκτυπώσεις σας. Στη 
συγκεκριμένη σελίδα είναι διαθέσιμα όλα τα πεδία βάσει των οποίων θα ταξινομήσετε και θα ομαδοποιήσετε τις 
εκτυπώσεις σας. 

Σελίδα 4: Setup εκτύπωσης  
Στη σελίδα αυτή καθορίζετε τη μορφή της εκτύπωσης, δηλαδή τα στοιχεία και τις στήλες της. 

Πεδία 

Τίτλος εκτύπωσης 
Εισάγετε τον τίτλο της εκτύπωσης. Εάν αφήσετε το πεδίο κενό θα εμφανιστεί ο τίτλος που έχει ορίσει η 
Unisoft. 

 Επικεφαλίδα εκτύπωσης 
Εισάγετε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στο επάνω μέρος κάθε σελίδας της εκτύπωσης (header). Η 
συμπλήρωση του πεδίου είναι προαιρετική. 

 Υποσέλιδο εκτύπωσης 
Εισάγετε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας της εκτύπωσης (footer). 



 

 

 Εμφάνιση στοιχείων εταιρείας σε όλες τις σελίδες 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν στην εκτύπωση θα περιληφθούν τα στοιχεία της εταιρείας. 

 Εμφάνιση αρίθμησης σελίδας 
Επιλέξτε Ναι στο πεδίο αυτό εάν θέλετε σε κάθε σελίδα να εκτυπώνεται ο αριθμός της. 

 Εμφάνιση συνόλων ανά σελίδα 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν στην εκτύπωση θα περιληφθούν τα σύνολα ανά σελίδα. 

 Εμφάνιση κενής γραμμής ανά σύνολο 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν στην εκτύπωση θα περιληφθεί κενή γραμμή ανά σύνολα. 

 Απαλοιφή του μηδενός(0) 

Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν στην εκτύπωση θα γίνει απαλοιφή του μηδενός(0). 

 Εμφάνιση ώρας εκτύπωσης 
Πεδίο Ναι/Όχι εάν θέλετε η ώρα εκτύπωσης να περιληφθεί στην εκτύπωση. 

 Απαλοιφή επαν/μένης πληροφορίας 
Πεδίο Ναι / Όχι με το οποίο καθορίζετε εαν θέλετε μια πληροφορία να επαναλαμβάνεται στην εκτύπωση ή 
όχι.  

 Εμφάνιση τίτλου εκτύπωσης 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε αν θα εμφανίζεται ο τίτλος της εκτύπωσης. 

 Εμφάνιση όλων των φίλτρων 

Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε αν θα εμφανίζονται τα φίλτρα. 

 Εμφάνιση των φίλτρων 
Καθορίζετε την εμφάνιση των φίλτρων αν θα είναι “Μόνο στη πρώτη σελίδα”, “Σε όλες τις σελίδες”, ή “Όχι”. 

 Εμφάνιση στοιχείων εταιρείας 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε αν θα εμφανίζονται τα στοιχεία της εταιρείας. 

 Εμφάνιση ημερομηνίας εκτύπωσης 
Επιλέξτε Login, Όχι, “Συστήματος” ανάλογα με το ποιά θέλετε να είναι η ημερομηνία εκτύπωσης.  

 Μήκος στηλών αξιών 
Αριθμητικό πεδίο με το οποίο καθορίζετε το μήκος των στηλών αξιών της εκτύπωσης. 

 Ενεργοποίηση παρ/σης στηλών 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο ενεργοποιείτε την παραμετροποίηση των στηλών της εκτύπωσης. 

 Εκτύπωση τίτλων στηλών 
Επιλέξτε εάν θέλετε να εμφανιστούν οι τίτλοι των στηλών στην εκτύπωση. 

 Πλάτος Α/Α 
Αριθμητικό πεδίο με το οποίο καθορίζετε το μήκος του Α/Α που θα περιληφθεί στην εκτύπωση. 

 Αναδίπλωση γραμμών 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν στην εκτύπωση θα γίνει αναδίπλωση γραμμών. 



 

 

Ορισμός στηλών 

 Τμήμα  
Εάν η εκτύπωση έχει περισσότερα από ένα τμήματα λεπτομερειών, επιλέγετε το τμήμα που θέλετε να 
μορφοποιήσετε.  

 Συνολικό μήκος σχεδιασμού 
Καθορίζετε το μήκος του σχεδιασμού που θα εμφανίζονται στην εκτύπωση. 

 Α/Α 
Εμφανίζεται ο αύξων αριθμός του πεδίου. Δεν μπορείτε να μεταβάλετε την τιμή του πεδίου. 

 Πεδίο 
Εμφανίζεται η περιγραφή του πεδίου. Δεν μπορείτε να μεταβάλετε την τιμή του πεδίου. 

 Τίτλος 
Στο συγκεκριμένο σημείο καθορίζετε τον τίτλο με τον οποίο θα εμφανίζεται η στήλη στην εκτύπωση. Η 
εφαρμογή προτείνει την περιγραφή του πεδίου ως τίτλο της αντίστοιχης στήλης εκτύπωσης. 

 Πλάτος  
Ορίζετε το πλάτος της στήλης εκτύπωσης. Στο πεδίο αυτό προτείνονται τα μήκη των πεδίων των κωδικών, 
των ονομασιών και των αξιών, που έχετε καθορίσει με την επιλογή [Μήκη πεδίων εκτύπωσης]. 

 Αναγνωριστικός 
Εμφανίζεται ο αναγνωριστικός (μοναδικός) κωδικός εγγραφής της στήλης. 

 Εμφανίζεται 
Επιλέγετε εάν το πεδίο θα εμφανίζεται στην εκτύπωση. 

 Σύνολα 
Επιλέγετε εάν το πεδίο θα εμφανίζει σύνολα στην εκτύπωση. 

 Δεκαδικά 
Συμπληρώνετε το πλήθος δεκαδικών ψηφίων που θα εμφανίζεται στην εκτύπωση. 

 Στοίχιση 
Επιλέγετε εάν το πεδίο θα κάνει στοίχιση στην εκτύπωση. 

 Wrap 
Επιλέγετε εάν το πεδίο θα κάνει wrap στην εκτύπωση. 

 Title Wrap 
Επιλέγετε εάν το πεδίο θα κάνει title wrap στην εκτύπωση. 

 Δευτερεύον 
Επιλέγετε εάν το πεδίο θα είναι δευτερεύον στην εκτύπωση. 

 Κάτω από κολώνα 
Επιλέγετε εάν το πεδίο θα είναι κάτω από κολώνα στην εκτύπωση.   

 Εμφάνιση επανάληψης 
Επιλέγετε εάν το πεδίο θα εμφανίζεται όσες φορές επαναλαμβάνεται στη εκτύπωση ή εάν θα εμφανίζεται 
μόνο μία φορά. 



 

 

 Extra filter panels 
Ορίζετε την ομάδα panel εμφάνισης του φίλτρου. 

Δικαιώματα 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, το ATLANTIS σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε τα δικαιώματα εκτύπωσης, 
όπως ακριβώς και στα δικαιώματα πρόσβασης. 

Στοιχεία Εκτυπώσεων 

 Κατηγορία 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εμφανίζεται η κατηγορία εκτύπωσης που βρίσκεστε. 

 Εκτύπωση 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εμφανίζεται η συγκεκριμένη εκτύπωση που έχετε επιλέξει από την 
αντίστοιχη κατηγορία εκτυπώσεων. 

 Ομάδα χρηστών 
Στη στήλη αυτή, εμφανίζονται οι ομάδες χρηστών όπως ακριβώς τις έχετε σχεδιάσει στην εργασία 
“Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Γενικές παράμετροι – Ομάδες χρηστών”. Επίσης, καθορίζετε εάν η 
αντίστοιχη ομάδα χρηστών θα μπορεί να μορφοποιεί ή να εκτελεί κάποια εκτύπωση.  

Filter Management 
Με την επιλογή αυτή, το ATLANTIS σας παρέχει τη δυνατότητα πρόσθεσης στις εκτυπώσεις, δικών σας φίλτρων 
αναζήτησης δεδομένων. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή της εκτύπωσης, στην οποία θα καταχωρηθούν τα φίλτρα 
αναζήτησης δεδομένων που επιθυμείτε. 

 Τύπος 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τους τύπους δεδομένων που θα δέχεται. Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
επιλέξετε: 

o String – Θα δέχεται χαρακτήρες 

o Integer – Θα δέχεται αριθμούς 

o Date – Θα δέχεται ημερομηνίες 

 Ομάδα Εμφάνισης 

Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη ομάδα εμφάνισης (Panel), στην οποία θα ανήκει κάθε 
πεδίο. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ εκατό (100) Panel. 

Ιδιότητες 

 Query Field 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον πίνακα, του οποίου τα στοιχεία θα επεξεργαστείτε 
Π.χ. Cust. A.F.M. 

 Query Mode 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον τρόπο υπολογισμού των αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, 
μπορείτε να επιλέξετε: 

o Mask or Equal – Ίσο, Μάσκα 

o Greater (>=) – Μεγαλύτερο ή ίσο 



 

 

o Lesser (<=) – Μικρότερο ή ίσο 

o Include – Περιλαμβάνει 

o Not Equal – Διάφορο 

o Not include – Δεν περιλαμβάνεται 

 Control 
Σε αυτό το σημείο μπορείτε να επιλέξετε το είδος του εισαγωγέα στοιχείων και να τον παραμετροποιήσετε 
ανάλογα τον τύπο του. 

User-defined ερωτήσεις 
Το εν λόγω πεδίο ενεργοποιείται μόνο σε αποθηκευμένες εκτυπώσεις (child). Σε αυτό το σημείο μπορείτε να 

σχεδιάσετε custom ερωτήματα τα οποία θα εφαρμοστούν στην εκτύπωση. 

Form Management 
Το εν λόγω πεδίο ενεργοποιείται μόνο σε 
αποθηκευμένες εκτυπώσεις (child). Σε αυτό το 
σημείο μπορείτε να επιλέξετε με δεξί κλικ ποιά πεδία 
θα είναι ορατά και σε ποιούς χρήστες ή σε ποιές 
ομάδες χρηστών. 

 



 

 

Αναδυόμενες εκτυπώσεις 
Το εν λόγω πεδίο ενεργοποιείται μόνο σε αποθηκευμένες εκτυπώσεις (child). Με τη νέα αυτή επέκταση 
παραμετροποίησης των εκτυπώσεων, δίδεται στο χρήστη η δυνατότητα συσχέτισης εκτυπώσεων μεταξύ τους. 
Κατά την εμφάνιση των δεδομένων μιας εκτύπωσης στην οθόνη, από οποιαδήποτε γραμμή της εκτύπωσης 
μπορούν να εκκινήσουν μία σειρά σχετικών εκτυπώσεων, με εστίαση σε δεδομένα που συνδέονται άμεσα με 
στοιχεία της γραμμής εκκίνησης. Η συσχέτιση αυτή μπορεί να συνεχίζεται από εκτύπωση σε εκτύπωση χωρίς 
περιορισμούς. Δηλαδή, από μία γραμμή ενός ισοζυγίου μπορεί να κληθεί η αντίστοιχη καρτέλα από την οποία 
μπορεί να κληθεί το ημερολόγιο κλπ. Δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των σχετικών εκτυπώσεων που μπορούν 
να κληθούν από μία εκτύπωση. Επίσης, σε εκτυπώσεις με πολλαπλές μπάντες, η κάθε μπάντα μπορεί να 
συσχετιστεί με διαφορετικό σετ εκτυπώσεων. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι το νέο αυτό χαρακτηριστικό, εκτός 
από τις standard εκτυπώσεις του προϊόντος ισχύει και για τις εκτυπώσεις που δημιουργούνται με τον report writer 

(advanced reports). 



 

 

Λειτουργικότητα 
Το μενού που περιέχει το σετ των συσχετισμένων εκτυπώσεων εμφανίζεται με δεξί click πάνω στη γραμμή της 
εκτύπωσης. 

Για παράδειγμα, όπως φαίνεται στο παραπάνω παράδειγμα, από το ευρετήριο πελατών μπορείτε να οδηγηθείτε στο 
ισοζύγιο, στην καρτέλα ή στο ημερολόγιο που σχετίζεται με τον επιλεγμένο πελάτη στην εκτύπωση. Επιλέγοντας 
μία από τις επιλογές θα εμφανιστεί η αντίστοιχη εκτύπωση. Π.χ. επιλέγετε να εμφανίσετε την καρτέλα ενός 
συγκεκριμένου πελάτη και έχετε το αποτέλεσμα που εμφανίζεται 

στην παρακάτω εικόνα. 

Η λειτουργικότητα που ίσχυε μέχρι τώρα και ενεργοποιούσε (με double click) τις σχετικές πληροφορίες της 
εγγραφής συνεχίζει να ισχύει. Δίδεται όμως η δυνατότητα τροποποίησης 
της συμπεριφοράς του double click ορίζοντας τη συγκεκριμένη εκτύπωση 
που θέλουμε να εμφανίζεται. Αυτό σηματοδοτείται στο ειδικό μενού με μία 
πράσινη κουκίδα δίπλα στην προεπιλεγμένη εκτύπωση. Λόγου χάρη, αν 
θέλετε με double click να εμφανίζεται η καρτέλα, το ειδικό μενού θα 
διαμορφωθεί όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα. Σ’ αυτή την περίπτωση η 
καρτέλα θα εμφανίζεται με double click και οι σχετικές πληροφορίες (οι 
οποίες εμφανιζόντουσαν με double click), θα επιλέγονται από το μενού 

συσχετισμένων εκτυπώσεων. 



 

 

Παραμετροποίηση 
Σημείωση: Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής θα πρέπει πρώτα να αποθηκευτεί η εκτύπωση.  
Η παραμετροποίηση των συσχετισμένων εκτυπώσεων γίνεται από την ίδια οθόνη που 
γίνεται και όλη η υπόλοιπη παραμετροποίηση των εκτυπώσεων.  
Το πρώτο βήμα είναι η αποθήκευση μίας εκτύπωσης, έστω και αν δεν θέλουμε να κάνουμε 
καμία άλλη παραμετροποίηση, πέραν από την συσχέτιση εκτυπώσεων.  
Από τη σελίδα παραμετροποίησης εκτυπώσεων επιλέγουμε το “Αναδυόμενες εκτυπώσεις”.  

Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη μέσω τις οποίας γίνεται όλη η παραμετροποίηση που περιγράφεται αναλυτικά στις 
επόμενες σελίδες. 

o Επιλέγεται η ομάδα εκτυπώσεων στην οποία περιλαμβάνεται η εκτύπωση που θα συνδεθεί με την εκτύπωση 
που παραμετροποιείται. 



 

 

o Δίδεται το όνομα με το οποίο θέλουμε να εμφανίζεται η συγκεκριμένη εκτύπωση στο ειδικό μενού αναδυόμενων 
στοιχείων. 

o Πατώντας “Επεξεργασία” ξεκινά η αναλυτική παραμετροποίηση. 

Η παραμετροποίηση γίνεται μέσω της οθόνης που εμφανίζεται στη επόμενη εικόνα και περιγράφεται αναλυτικά στις 
επόμενες σελίδες. 

o Επιλέγεται η εκτύπωση που θα συσχετιστεί και οι λεπτομέρειες εκτύπωσης (band) απ’ όπου θα ξεκινά η 
συσχετιζόμενη εκτύπωση, στο πάνω δεξί και το πάνω 
αριστερό μέρος της οθόνης αντίστοιχα. 



 

 

o Κάτω από τα σημεία που επιλέχθηκε η εκτύπωση και οι λεπτομέρειες της εκτύπωσης (band), εμφανίζονται τα 
φίλτρα της εκτύπωσης προορισμού και οι στήλες της 
εκτύπωσης αφετηρίας αντίστοιχα. 

 
o Αντιστοιχίζονται στήλες με φίλτρα με τη βοήθεια της εντολής “Αντιστοίχιση”. Αντιστοίχως, μία 

αντιστοίχιση μπορεί να ακυρωθεί με την εντολή “Διαγραφή”.  

 
 
 

 

 

 

  
 
 

Οι αντιστοιχίσεις εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Για πιο σύνθετες αντιστοιχίσεις μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η εντολή “Έκφραση”. 

 



 

 

Ολοκληρώνοντας την αντιστοίχιση, το πρόγραμμα επιστρέφει στην πρώτη οθόνη στην οποία μπορεί να οριστεί αν 
κάποια από τις επιλογές θα εκτελείται με double click, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις προηγούμενες σελίδες, με 
το πεδίο “Προεπιλ.” 

 
Αποθηκεύεται η παραμετροποίηση και είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί με double click ή μέσω του ειδικού μενού που 
εμφανίζεται με δεξί click. 

Σελίδα 5: Πεδία χρήστη  
Πεδία οριζόμενο από το χρήστη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακόλουθα πλήκτρα χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση των πεδίων των λιστών πολλαπλής 
επιλογής: 

o Insert για να επιλέξετε. 

o Delete για να ακυρώσετε την επιλογή. 

o Home για την επιλογή όλων. 

o End για να ακυρώσετε την επιλογή όλων. 
Μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή σας, πατήστε Enter για να εισαχθούν οι επιλογές στο πεδίο. 
 


