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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Στοιχεία εταιριών 

Διαχείριση εταιριών 
Με την επιλογή [Εταιρίες] διαχειρίζεστε τα στοιχεία των εταιρειών που θα παρακολουθείτε με το Unisoft Atlantis 
Entry ERP Κάθε εταιρία έχει ξεχωριστά δεδομένα που κρατούνται σαν διαφορετικές οντότητες από το σύστημα. 
Εξαίρεση αποτελούν ορισμένα “υπερεταιρικά στοιχεία” που είναι κοινά σε όλες τις εταιρείες που παρακολουθούνται 
από το Unisoft Atlantis Entry ERP. 

Το σύστημα δεν σας επιτρέπει οποιαδήποτε άλλη εργασία αν δεν έχετε "ανοίξει" την εταιρία και δεν έχουν 
καταχωρηθεί τα στοιχεία "ταυτότητάς" της.  

Εργασίες 
Οι διαθέσιμες εργασίες στο παράθυρο διαχείρισης στοιχείων εταιρειών είναι: 
 [Στοιχεία] για την προβολή στην οθόνη των στοιχείων υπάρχουσας εταιρείας, όπως την επιλέξατε από τη 

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

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

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εταιρείας. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εταιρείας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται διαγραφή εταιρείας έχετε 
ήδη καταχωρήσει εγγραφές για την συγκεκριμένη εταιρεία. Το Unisoft Atlantis Entry ERP εμφανίζει το 
μήνυμα “Υπάρχουν αναφορές στην εταιρία” και διακόπτει την διαδικασία διαγραφής.  Αν θέλετε όντως να 
διαγράψετε την εταιρεία πρέπει πρώτα να διαγράψετε όλες τις σχετικές εγγραφές. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Εργασίες] Το μενού εμμέσων εργασιών της εργασίας “Διαχείριση εταιρειών” περιλαμβάνει τις παρακάτω 

διαθέσιμες εργασίες: 
o Βοήθεια 
o Βοηθητικοί πίνακες 
o Παραμετροποίηση φόρμας 
o Μοντέλο εργασίας 
o [Ανανέωση] για την ανανέωση των δεδομένων που προβάλλονται. 
o [Φίλτρα] 
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Η φόρμα στοιχείων εταιρείας αποτελείται από έξι σελίδες: 

Σελίδα 1: Στοιχεία ταυτότητας 

 Κωδικός 
Εισάγετε τον κωδικό της εταιρείας. Ο κωδικός αυτός 
δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνον αν διαγράψετε την 
συγκεκριμένη εταιρεία. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό 
και το σύστημα δεν σας επιτρέπει την καταχώρηση 
νέας εταιρείας αν δεν το έχετε συμπληρώσει. 

 Συντόμευση 

Εισάγετε την σύντομη ονομασία της εταιρείας. Το 
πεδίο είναι υποχρεωτικό και το σύστημα δεν σας 
επιτρέπει την καταχώρηση νέας εταιρείας αν δεν το 
έχετε συμπληρώσει. 

 Ονομασία 
Εισάγετε την πλήρη επωνυμία της εταιρείας. Το πεδίο 
είναι υποχρεωτικό και το σύστημα δεν σας επιτρέπει 
την καταχώρηση νέας εταιρείας αν δεν το έχετε 
συμπληρώσει. 

 Ημερομηνία ίδρυσης 
Πεδίο ημερομηνίας όπου δίνετε την ημερομηνία ίδρυσης της εταιρείας. 

 Δραστηριότητα 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου δίνετε την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας. 

 Κωδικός EDI 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου δίνετε τον κωδικό EDI της εταιρείας.  

 ΑΦΜ 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου δίνετε το ΑΦΜ της εταιρείας. Υπογραμμίζεται ότι στο πεδίο αυτό δεν γίνεται έλεγχος 
ορθότητας του ΑΦΜ και, συνεπώς, πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά την πληκτρολόγησή του. 

 ΔΟΥ 
Πεδίο πίνακα όπου δίνετε τον κωδικό της ΔΟΥ στην οποία ανήκει η εταιρεία. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό και το 
σύστημα δεν σας επιτρέπει την καταχώρηση νέας εταιρείας αν δεν το έχετε συμπληρώσει. 

Διεύθυνση έδρας 

 Χώρα  
Πεδίο πίνακα όπου δίνετε τον κωδικό της χώρας όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας. Το πεδίο είναι 
υποχρεωτικό και το σύστημα δεν σας επιτρέπει την καταχώρηση νέας εταιρείας αν δεν το έχετε συμπληρώσει. 

 Πόλη 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου δίνετε την πόλη όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας. 

 Ταχυδρομικός κώδικας 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου δίνετε τον ταχυδρομικό κώδικα της έδρας της εταιρείας. 
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 Οδός /Αριθμός 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου δίνετε την οδό και αριθμό της έδρας της εταιρείας. 

 1ο τηλέφωνο, 2ο τηλέφωνο 
Αλφαριθμητικά πεδία όπου δίνετε δύο αριθμούς τηλεφώνων της εταιρείας. 

 Email 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το E-mail της εταιρείας. 

 Fax 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου δίνετε τον αριθμό fax της εταιρείας.  

Στοιχεία INTRASTAT 

 User name (Email) 
Εισάγετε το user name που χρησιμοποιείτε για την αποστολή της Intrastat. 

 Password 
Εισάγετε το password που χρησιμοποιείτε για την αποστολή της Intrastat 

Στοιχεία ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. 

 Αρ. Μητρώου 
Εισάγετε τον αριθμό μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ 

 Password  
Εισάγετε το password για το ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ 

Στοιχεία ΜΥΦ 

 User name 
Εισάγετε το username για την ηλεκτρονική διασύνδεση στην αντίστοιχη υπηρεσία. 

 Password 
Εισάγετε το password για την ηλεκτρονική διασύνδεση στην αντίστοιχη υπηρεσία. 

Στοιχεία ελέγχου ΑΦΜ 

 User name 
Εισάγετε το username για την ηλεκτρονική διασύνδεση στην αντίστοιχη υπηρεσία. 

 Password 
Εισάγετε το password για την ηλεκτρονική διασύνδεση στην αντίστοιχη υπηρεσία. 

Στοιχεία ΟΑΕΔ 

 User name 
Εισάγετε το username για την ηλεκτρονική διασύνδεση στην αντίστοιχη υπηρεσία. 

 Password 
Εισάγετε το password για την ηλεκτρονική διασύνδεση στην αντίστοιχη υπηρεσία. 

 Ενεργή  
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν η εταιρία είναι ενεργή. 
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 Μήνυμα  
Εισάγετε μήνυμα το οποίο εμφανίζεται κατά την επιλογή και είσοδό σας στην εταιρία. 

Σελίδα 2: Φορολογικά στοιχεία 

Νομικά Στοιχεία 

 Νομική μορφή 
Καθορίζετε τη νομική μορφή της εταιρείας επιλέγοντας ένα από τα: 
o Ανώνυμη 
o Ομόρρυθμη 
o Ετερόρρυθμη 
o Περιορισμένης ευθύνης 
o Ατομική  

 Κατηγορία Βιβλίων 
Καθορίζετε την κατηγορία Βιβλίων που τηρεί η εταιρεία. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα:  
o Κατηγορία Βιβλίων Γ' 
o Κατηγορία Βιβλίων Β' 
o Κατηγορία Βιβλίων Α' 

 Αριθμός φακέλου ΑΕ 
Δίνετε τον αριθμό φακέλου εφόσον πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία. 

 Αριθμός μητρώου ΑΕ 
Δίνετε τον αριθμό μητρώου εφόσον πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία. 

 Καθεστώς ΦΠΑ 
Ορίζετε το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο υπάγεται η εταιρεία. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα:  
o Κανονικό 
o Απαλλαγή 
o Μειωμένο 

 Ελάχιστο όριο ΚΕΠΥΟ 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το ελάχιστο όριο αξίας ΚΕΠΥΟ. 

 Λογιστής  
Πεδίο πίνακα όπου επιλέγετε τον λογιστή της εταιρείας. 

 Γ.Ε.Μ.Η 
Ορίζετε τον αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου της εταιρείας. 

 Υπηρεσία στατιστικής νομών 
Εισάγετε την υπηρεσία στατιστικής νομών. 

Προσωπικά Στοιχεία Προέδρου Εταιρείας 

 Ονοματεπώνυμο  
Εισάγετε το ονοματεπώνυμο του προέδρου της εταιρείας. 

 Όνομα πατρός  
Εισάγετε το πατρώνυμο του προέδρου της εταιρείας. 
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 ΑΔΤ 
Εισάγετε τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας (ή του διαβατηρίου) του προέδρου της εταιρείας. 

Στοιχεία TAXIS 

 User Name 
Εισάγετε το user name που χρησιμοποιείτε στο TaxisNet. 

 Password 
Εισάγετε το password που χρησιμοποιείτε στο TaxisNet. 

Σελίδα 3: Παράμετροι 

 Σενάριο τιμολογιακών πολιτικών 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη ομάδα τιμολογιακών πολιτικών βάσει της οποίας θα 
εφαρμόζονται οι εκπτώσεις. 

 Μήκος κωδικού παραστατικών  
Εισάγετε το μέγιστο μήκος του κωδικού των παραστατικών της εταιρίας. 

 Μήκος κωδικού αξιογράφων 
Εισάγετε το μέγιστο μήκος του κωδικού των αξιογράφων της εταιρίας. 

 Έλεγχος διακιωμάτων σειρών 
Πεδίο Ναι/Όχι στο οποίο εάν δώσετε “Ναι” ενεργοποιείται ο έλεγχος δικαιωμάτων σειρών ανά ομάδα χρηστών, 
όπως εμφανίζονται στη δεύτερη σελίδα της εργασίας [Σειρές αρίθμησης παραστατικων – Σελίδα 2: Δικαιώματα].  

 Κύρια Οικοδομή 
Εισάγετε την Κύρια Οικοδομή  

Αριθμός δεκαδικών ψηφίων 

 Ποσοστών 
Αριθμητικό πεδίο όπου δίνετε τον αριθμό δεκαδικών ψηφίων που θα χρησιμοποιείται από το σύστημα για τα 
πεδία ποσοστών. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό και το σύστημα δεν σας επιτρέπει την καταχώρηση νέας εταιρείας 
αν δεν το έχετε συμπληρώσει.   

 Αξιών 
Αριθμητικό πεδίο όπου δίνετε τον αριθμό δεκαδικών ψηφίων που θα χρησιμοποιούνται από το σύστημα για τα 
πεδία αξιών. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό και το σύστημα δεν σας επιτρέπει την καταχώρηση νέας εταιρείας αν 
δεν το έχετε συμπληρώσει.  

 Ποσοτήτων 
Αριθμητικό πεδίο όπου δίνετε τον αριθμό δεκαδικών ψηφίων που θα χρησιμοποιούνται από το σύστημα για τα 
πεδία ποσοτήτων. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό και το σύστημα δεν επιτρέπει την καταχώρηση νέας εταιρείας αν 
δεν το έχετε συμπληρώσει.  

 Τιμών 
Αριθμητικό πεδίο όπου δίνετε τον αριθμό δεκαδικών ψηφίων που θα χρησιμοποιούνται από το σύστημα για τα 
πεδία τιμών. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό και το σύστημα δεν σας επιτρέπει την καταχώρηση νέας εταιρείας αν 
δεν το έχετε συμπληρώσει. 
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 Τιμής κόστους 
Αριθμητικό πεδίο όπου δίνετε τον αριθμό δεκαδικών ψηφίων που θα χρησιμοποιούνται από το σύστημα για τα 
πεδία τιμών κόστους. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό και το σύστημα δεν σας επιτρέπει την καταχώρηση νέας 
εταιρείας αν δεν το έχετε συμπληρώσει. 

 Τύπος Εκτυπωτών  
Πεδία αποκλειστικής επιλογής με τα οποία έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τον τύπο εκτυπωτών που θα 
χρησιμοποιείτε για τις εκτυπώσεις σας. 

Νομίσματα βιβλίων 

 Κύριο  

Πεδίο πίνακα όπου δίνετε τον κωδικό του επίσημου νομίσματος στο οποίο θα τηρούνται τα βιβλία. Το πεδίο 
είναι υποχρεωτικό και το σύστημα δεν επιτρέπει την καταχώρηση νέας εταιρείας χωρίς να το έχετε 
συμπληρώσει.   

 Δευτερεύον  
Πεδίο πίνακα όπου δίνετε τον κωδικό του νομίσματος στο οποίο θα παρακολουθείτε τα λογιστικά βιβλία 
επιπλέον του κυρίως νομίσματος.   

Αναφορά ημερησίων ισοτιμιών 

 Ως προς τοπικό νόμισμα 
Πεδίο αποκλειστικής επιλογής με το οποίο καθορίζετε εάν η ισοτιμίες των νομισμάτων που εισάγετε στο 
σύστημα μέσω της εργασίας: “Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Γενικές παράμετροι – Πίνακες γενικής 
χρήσης – Πίνακες - Ισοτιμίες”, θα αναφέρονται ως προς το τοπικό νόμισμα. 

 Ως προς ξένο νόμισμα 
Πεδίο αποκλειστικής επιλογής με το οποίο καθορίζετε εάν η ισοτιμίες των νομισμάτων που εισάγετε στο 
σύστημα μέσω της εργασίας: “Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Γενικές παράμετροι – Πίνακες γενικής 
χρήσης – Πίνακες - Ισοτιμίες”, θα αναφέρονται ως προς ξένο νόμισμα. 

 Κωδικοί Barcode EAN 
Ορισμός των κωδικών Barcode ΕΑΝ13 που θα χρησιμοποιεί η εταιρία για τα είδη της. Αριθμός δεκαδικών 
αριθμών. 

Σελίδα 4: Αποθηκευτικοί χώροι 
Η τέταρτη σελίδα των στοιχείων εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση των αποθηκευτικών χώρων της. 
Υπογραμμίζεται ότι δεν είναι υποχρεωτικό να δηλώσετε αποθηκευτικούς χώρους. Σε αυτή όμως την περίπτωση, το 
Atlantis Entry ERP καταχωρεί αυτόματα έναν αποθηκευτικό χώρο που είναι απαραίτητος για την ομαλή λειτουργία 
του συστήματος.  

Σελίδα 5: Φορολογικοί έλεγχοι 

 Έλεγχος ορθότητας ΑΦΜ 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε (1) αν θα γίνεται έλεγχος για την ορθότητα των ΑΦΜ, και (2) την συμπεριφορά 
του συστήματος στην περίπτωση λανθασμένων ΑΦΜ.  Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα: 
o Κανένας έλεγχος: στην περίπτωση που δεν θέλετε να γίνεται έλεγχος ορθότητας 
o Προειδοποίηση: αν θέλετε (1) να γίνεται έλεγχος ορθότητας, και, (2) στην περίπτωση λανθασμένου ΑΦΜ να 

σας προειδοποιεί το σύστημα αλλά να μπορείτε να συνεχίσετε την καταχώρηση με λανθασμένο ΑΦΜ. 
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o Απαγόρευση: αν θέλετε (1) να γίνεται έλεγχος ορθότητας, και, (2) στην περίπτωση λανθασμένου ΑΦΜ να 
μην μπορείτε να συνεχίσετε την καταχώρηση. 

 Έλεγχος υπαρκτότητας ΑΦΜ  
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε, εάν θα γίνεται έλεγχος υπαρκτότητας ΑΦΜ και την συμπεριφορά του συστήματος 
στην περίπτωση μη υπαρκτότητας ΑΦΜ. Μπορείτε να επιλέξετε από τα παρακάτω πεδία: 
o Κανένας έλεγχος: στην περίπτωση που δεν θέλετε να γίνεται έλεγχος υπαρκτότητας. 
o Προειδοποίηση: αν θέλετε (1) να γίνεται έλεγχος υπαρκτότητας και (2) στην περίπτωση μη υπαρκτότητας 

ΑΦΜ να σας προειδοποιεί το σύστημα αλλά να μπορείτε να συνεχίσετε την καταχώρηση με λανθασμένο 
ΑΦΜ. 

o Απαγόρευση: αν θέλετε (1) να γίνεται έλεγχος υπαρκτότητας και (2) στην περίπτωση μη υπαρκτότητας ΑΦΜ 
να μην μπορείτε να συνεχίσετε την καταχώρηση. 

 Ημέρες ανοχής ελέγχου μέσω ΓΓΠΣ 
Εισάγετε τoν αριθμό ημερών κατά τη διάρκεια των οποίων το πρόγραμμα δεν θα κάνει online έλεγχο για το 
ΑΦΜ του πελάτη. 

 Ημερομηνία login στις εκτυπώσεις  
Πεδίο επιλογής στο οποίο ορίζετε αν στις εκτυπώσεις θα εμφανίζεται η ημερομηνία login. Στην περίπτωση που 
δεν γίνει η επιλογή του πεδίου στις εκτυπώσεις θα εμφανιστεί η ημερομηνία συστήματος.  

 Απενεργοποίηση αυτοματισμών διαβίβασης στοιχείων σε Tax Manager 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου ορίζετε αν θα απενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης αποστολής στοιχείων στον Tax 
manager κατά την τιμολόγηση. 

Οριακές ημερομηνίες 

 Συναλλαγών 
Πεδίο ημερομηνίας από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη ημερομηνία πίσω από την οποία δεν μπορείτε να 
μεταβάλετε ή να εισάγετε κάποια εγγραφή. 

 Αναλυτική λογιστική 
Πεδίο ημερομηνίας από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη ημερομηνία πίσω από την οποία δεν μπορείτε να 
μεταβάλετε ή να εισάγετε κάποια εγγραφή. 

 Γενική λογιστική – Εσόδων /εξόδων 
Πεδίο ημερομηνίας από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη ημερομηνία πίσω από την οποία δεν μπορείτε να 
μεταβάλετε ή να εισάγετε κάποια εγγραφή. 

 Ορισμός προσωρινών οριακών ημερομηνιών 
Πεδίο ημερομηνίας από το οποίο επιλέγετε προσωρινά την ημερομηνία πριν από την οποία δεν μπορείτε να 
μεταβάλετε ή να εισάγετε κάποια εγγραφή. 

Οργάνωση λογιστηρίου 

 Επιλογή φακέλου ΗΦΕ 
Πεδίο όπου ορίζετε το σημείο όπου θα αποθηκεύονται οι εκτυπώσεις που οφείλουν να βρίσκονται στον 
ηλεκτρονικό φάκελο. 

 Μεταβολή / Διαγραφή άρθρων από ενημέρωση 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε εάν θα γίνεται έλεγχος κατά τη μεταβολή ή διαγραφή άρθρων που προήλθαν από 

το εμπορικό. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω πεδία:  



Atlantis Entry ERP  20 

 

o Απαγορεύεται, στην περίπτωση που δεν θέλετε να επιτρέπεται η μεταβολή/διαγραφή. 
o Επιτρέπεται, στην περίπτωση που θέλετε να επιτρέπεται η μεταβολή/διαγραφή. 

 Μεταβολή / Διαγραφή αριθμημένων άρθρων 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε εάν θα γίνεται έλεγχος κατά τη μεταβολή ή διαγραφή άρθρων τα οποία έχουν 
πάρει αρίθμηση. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω πεδία:  
o Απαγορεύεται, στην περίπτωση που δεν θέλετε να επιτρέπεται η μεταβολή/διαγραφή. 
o Επιτρέπεται, στην περίπτωση που θέλετε να επιτρέπεται η μεταβολή/διαγραφή. 

 Μεταβολή / Διαγραφή συναλλαγών που έχουν ενημερώσει Λογιστική 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε εάν θα γίνεται έλεγχος κατά τη μεταβολή ή διαγραφή συναλλαγών του εμπορικού 
οι οποίες έχουν ενημερώσει τη λογιστική. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω πεδία:  
o Απαγορεύεται, στην περίπτωση που δεν θέλετε να επιτρέπεται η μεταβολή/διαγραφή. 
o Επιτρέπεται, στην περίπτωση που θέλετε να επιτρέπεται η μεταβολή/διαγραφή. 
o Απαγορεύεται μόνο για τα αριθμημένα άρθρα. 

 Ορισμός προσωρινών παραμέτρων ελέγχου 
Πεδίο στο οποίο ανοίγουν επιλογές προσωρινών παραμέτρων ελέγχου για την οργάνωση λογιστηρίου. 

Σελίδα 6: Υποκαταστήματα 
Η σελίδα των στοιχείων εταιρείας περιλαμβάνει τη 
διαχείριση των υποκαταστημάτων της. Υπογραμμίζεται ότι 
δεν είναι υποχρεωτικό να δηλώσετε υποκαταστήματα. Σε 
αυτή όμως την περίπτωση, το Atlantis Entry ERP 

καταχωρεί αυτόματα ένα υποκατάστημα που είναι 
απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του συστήματος.  

Σελίδα 7: Διαχείριση ενοτήτων 
Στη σελίδα αυτή ορίζετε τις ενότητες τις εφαρμογής που  
θα διαχειρίζεστε ανά εταιρία. 

Σελίδα 8: Στοιχεία επικοινωνίας 

Στοιχεία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

 Όνομα διακομιστή 
Πεδίο όπου ορίζετε το όνομα του διακομιστή. 

 Πόρτα 
Πεδίο όπου ορίζετε την πόρτα την οποία χρησιμοποιεί ο διακομιστής. 

 Χρήση κωδικού για ταυτοποίηση 
Πεδίο το οποίο αν επιλέξετε, θα χρειάζεται κωδικός για την ταυτοποίηση. 

 Χρήση (SSL/TLS) 
Πεδίο το οποίο αν επιλέξετε, θα γίνεται χρήση SSL/TLS. 

 Όνομα χρήστη 
Πεδίο όπου ορίζετε το όνομα του χρήστη. 
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 Κωδ. Ασφ: 
Πεδίο όπου ορίζετε τον κωδικό ασφαλείας, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί εάν έχετε ενεργοποιήσει τη χρήση 
κωδικού για ταυτοποίηση. 

 Κωδικοποίηση 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε την κωδικοποίηση που θα έχει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε 
να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω πεδία:  
o ISO-8859-7 
o UTF-8Α 

 Εκτύπωση παραστατικού μετά την αποστολή 

Πεδίο το οποίο αν επιλέξετε το παραστατικό το οποίο συμμετέχει στην ηλεκτρονική αποστολή θα εκτυπωθεί και 
σε φυσική μορφή. 

Στοιχεία SMS 

 Πάροχος υπηρεσίας 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον πάροχο για την υπηρεσία των sms. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα 
παρακάτω πεδία:  
o AMD-Telecom 
o Locosms.gr 

 Όνομα χρήστη 
Πεδίο όπου ορίζετε το όνομα του χρήστη για την υπηρεσία των sms. 

 Κωδ. Ασφ: 
Πεδίο όπου ορίζετε τον κωδικό ασφαλείας, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την υπηρεσία των sms. 

 Κωδικός χώρας 
Πεδίο όπου ορίζετε τον κωδικό της χώρας. Για Ελλάδα πληκτρολογείτε για παράδειγμα +30. 

 Πρόθεμα τηλεφώνου 
Πεδίο όπου ορίζετε το πρόθεμα του τηλεφώνου. 

 Ψηφία τηλεφώνου 
Πεδίο όπου ορίζετε τον αριθμό των ψηφίων των τηλεφώνων που θα χρησιμοποιηθούν για την υπηρεσία των 
sms. 

Στοιχεία Μεσολαβητή 

 Όνομα  
Πεδίο όπου ορίζετε το όνομα του μεσολαβητή. 

 Πόρτα  
Πεδίο όπου ορίζετε την πόρτα του μεσολαβητή. 

 Όνομα χρήστη 
Πεδίο όπου ορίζετε το όνομα του χρήστη που θα χρησιμοποιηθεί από τον μεσολαβητή. 

 Κωδ. Ασφ: 
Πεδίο όπου ορίζετε τον κωδικό ασφαλείας που θα χρησιμοποιηθεί από τον μεσολαβητή. 
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Στοιχεία social media 

 Στοιχεία Τwitter 
Καθορίζετε τα στοιχεία για τη διασύνδεση της εφαρμογής με το Twitter. 

 Στοιχεία Facebook 
Καθορίζετε τα στοιχεία για τη διασύνδεση της εφαρμογής με το Facebook. 

Σελίδα 9: Λοιπά στοιχεία 

Γενικά Στοιχεία 

 Τύπος Εταιρείας 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον τύπο της εταιρείας σας. Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω 
τύπους:  
o Φυσικό Πρόσωπο 
o Κοινοπραξία 
o Κοινωνία 
o Συμπλοιοκτησία 
o Νομ.προς.μη κερδοσκοπικό 
o Νομ.προς.κερδοσκοπικό 
o Λοιπά 
o Αθλητικά σωματεία 
o Ιδιότυπη μεταφορική (ΙΜΕ) ΕΠΕ 
o Ένωση αγροτικών συνεταιρισμών (ΕΑΣ) 
o Αλλοδαπή εταιρεία χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα 
o Συνεταιρισμός 

 Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές 
Πεδίο επιλογής Ναι ή Όχι όπου καθορίζετε αν η εταιρεία σας πραγματοποιεί Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές. 

 Πλήθος απασχολούμενου προσωπικού 
Πεδίο αριθμητικό όπου δηλώνετε τον αριθμό των υπαλλήλων που απασχολείτε. 

 Τήρηση Βιβλίων 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε με ποιον τρόπο τηρείτε τα βιβλία της εταιρείας σας. Μπορείτε να επιλέξετε έναν 
από τους παρακάτω τρόπους:  
o Υποχρεωτικά 
o Προαιρετικά 
o Προσωρινά 

 Παραμεθόρια 
Πεδίο επιλογής Ναι ή Όχι όπου καθορίζετε αν η εταιρεία σας εδρεύει παραμεθόρια ή όχι. 

 Ημ/νία διακοπής 
Πεδίο ημερομηνίας όπου καθορίζετε την ημερομηνία διακοπής της εταιρείας σας. 

 Δήμος 
Πεδίο όπου δηλώνετε τον Δήμο που ανήκει η εταιρεία σας. 
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 Μέγιστη αξία για την οποία δεν απαιτείται ειδική εξόφληση (μέσω τραπ/κού λογ/μού με επιταγή)-
Λογστική  
Πεδίο αριθμητικό όπου δηλώνετε την μέγιστη αξία για την οποία δεν απαιτείται ειδική εξόφληση (μέσω 
τραπ/κού λογ/μού με επιταγή). 

 Όριο μη εξόφλησης δαπάνης / λήψης υπηρεσίας με τραπεζικό μέσο πληρωμής (Άρθ.23 (β) 
ν.4172/2013)  
Πεδίο αριθμητικό όπου δηλώνετε το όριο μη εξόφλησης δαπάνης / λήψης υπηρεσίας με τραπεζικό μέσο 
πληρωμής. 

Όρια νόμου Ν.3842/2010 

 Όριο πελάτη 
Αριθμητικό πεδίο όπου δηλώνετε το όριο  πελάτη που αφορά τον Νόμο 3842/2010. 

 Όριο ιδιώτη πελάτη 
Αριθμητικό πεδίο όπου δηλώνετε το όριο ιδιώτη πελάτη που αφορά τον Νόμο 3842/2010. 

 Όριο προμηθευτή 
Αριθμητικό πεδίο όπου δηλώνετε το όριο προμηθευτή που αφορά τον Νόμο 3842/2010. 

 Όριο αγρότη προμηθευτή 
Αριθμητικό πεδίο όπου δηλώνετε το όριο αγρότη προμηθευτή που αφορά τον Νόμο 3842/2010. 

 Χρήση ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου δηλώνετε αν η εταιρεία σας κάνει χρήση ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου. 

Λοιπά Στοιχεία 

Συντελεστές Κ.Κ.δραστηριοτήτων εταιρείας 

 Κύριος / Συν ΚΚ Αγ / Συν ΚΚ Πωλ 
Δηλώνετε τον κύριο συντελεστή δραστηριότητας της εταιρείας για τον οποίο εμφανίζεται-αν ισχύει- 
Συντελεστής Αγορών και Πωλήσεων. 

 Δευτερεύοντας / Συν ΚΚ Αγ / Συν ΚΚ Πωλ 
Δηλώνετε τον δευτερεύοντα συντελεστή δραστηριότητας της εταιρείας για τον οποίο εμφανίζεται-αν ισχύει- 
Συντελεστής Αγορών και Πωλήσεων. 

 Άλλος / Συν ΚΚ Αγ / Συν ΚΚ Πωλ 

Δηλώνετε άλλον επιπλέον  συντελεστή δραστηριότητας της εταιρείας για τον οποίο εμφανίζεται-αν ισχύει- 
Συντελεστής Αγορών και Πωλήσεων. 

 Βοηθητικός / Συν ΚΚ Αγ / Συν ΚΚ Πωλ 
Δηλώνετε βοηθητικό  συντελεστή δραστηριότητας της εταιρείας για τον οποίο εμφανίζεται-αν ισχύει- 
Συντελεστής Αγορών και Πωλήσεων. 

Κωδικοί δραστηριοτήτων εταιρείας (Κ.Α.Δ.) 1997 

 Κύρια δραστηριότητα 
Δηλώνετε την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας όπως αυτή ίσχυε έως το 1997. 

 Δευτερεύουσα δραστηριότητα 
Δηλώνετε τη δευτερεύουσα δραστηριότητα της εταιρείας όπως αυτή ίσχυε έως το 1997. 
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 Άλλη δραστηριότητα 
Δηλώνετε άλλη δραστηριότητας της εταιρείας όπως αυτή ίσχυε έως το 1997. 

 Βοηθητική δραστηριότητα 
Δηλώνετε βοηθητική δραστηριότητα της εταιρείας όπως αυτή ίσχυε έως το 1997. 

Στοιχεία Αντιπροσώπου 

 Όνομα 
Δηλώνετε το όνομα του αντιπροσώπου. 

 Επίθετο 
Δηλώνετε το επίθετο του αντιπροσώπου. 

 ΑΔΤ 
Δηλώνετε τον αριθμό Δελτίου ταυτότητας του αντιπροσώπου. 

 Τύπος ΑΔΤ 
Δηλώνετε τον τύπο του του δελτίου ταυτότητας του αντιπροσώπου.Επιλέγετε από τα κάτωθι: 
o Αστυνομική ταυτότητα 
o Ελληνικού Στρατού 
o Πολεμικού Ναυτικού 
o Πολεμικής Αεροπορίας 
o Ελληνικής Αστυνομίας 
o Λιμενικού 
o Πυροσβεστικού Σώματος 
o Διαβατήριο 
o Κέντρου Αλλοδαπών 

 ΑΦΜ 
Δηλώνετε το ΑΦΜ του αντιπροσώπου. 

 Πατέρας ή σύζυγος 
Δηλώνετε το όνομα του πατέρα ή συζύγου του αντιπροσώπου. 

 Δήμος 
Δηλώνετε τον Δήμο που ανήκει ο αντιπρόσωπος. 

 Πόλη 
Δηλώνετε την πόλη που διαμένει ο αντιπρόσωπος. 

 Διεύθυνση 
Δηλώνετε την διεύθυνση που διανέμει ο αντιπρόσωπος. 

 ΤΚ 
Δηλώνετε τον ταχυδρομικό κωδικό της περιοχής που διανέμει ο αντιπρόσωπος. 

 ΔΟΥ 
Δηλώνετε την ΔΟΥ του αντιπροσώπου. 
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Στοιχεία TAXIS 

 Username 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τo username με το οποίο συνδέεται ο αντιπρόσωπος στην ιστοσελίδα 
του TAXISNET. 

 Password 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τo password με το οποίο συνδέεται ο αντιπρόσωπος στην ιστοσελίδα 
του TAXISNET. 

Στοιχεία Ιδιοκτήτη/συζύγου 

 Στοιχεία ιδιοκτήτη 

 Όνομα 
Δηλώνετε το όνομα του ιδιοκτήτη. 

 Επίθετο 
Δηλώνετε το επίθετο του ιδιοκτήτη. 

 ΑΔΤ 
Δηλώνετε τον αριθμό Δελτίου ταυτότητας του ιδιοκτήτη. 

 Τύπος ΑΔΤ 
Δηλώνετε τον τύπο του του δελτίου ταυτότητας του αντιπροσώπου.Επιλέγετε από τα κάτωθι: 
o Αστυνομική ταυτότητα 

o Ελληνικού Στρατού 
o Πολεμικού Ναυτικού 
o Πολεμικής Αεροπορίας 
o Ελληνικής Αστυνομίας 
o Λιμενικού 
o Πυροσβεστικού Σώματος 
o Διαβατήριο 
o Κέντρου Αλλοδαπών 

 Πατέρας ή σύζυγος 
Δηλώνετε το όνομα του πατέρα ή συζύγου του ιδιοκτήτη. 

 Στοιχεία συζύγου 

 Όνομα 
Δηλώνετε το όνομα του ιδιοκτήτη. 

 Επίθετο 
Δηλώνετε το επίθετο του ιδιοκτήτη. 

 ΑΔΤ 
Δηλώνετε τον αριθμό Δελτίου ταυτότητας του ιδιοκτήτη. 

 ΑΦΜ 
Δηλώνετε το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη. 
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 Πόλη 
Δηλώνετε την πόλη που διαμένει ο ιδιοκτήτης. 

 Διεύθυνση 
Δηλώνετε την διεύθυνση που διανέμει ο ιδιοκτήτης. 

 ΤΚ 
Δηλώνετε τον ταχυδρομικό κωδικό της περιοχής που διανέμει ο ιδιοκτήτης. 

 ΔΟΥ 
Δηλώνετε την ΔΟΥ του ιδιοκτήτη. 
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Χρήστες 

Ομάδες χρηστών 
Με την επιλογή [Ομάδες χρηστών], διαχειρίζεστε τις ομάδες χρηστών του Atlantis Entry ERP που χρησιμοποιούνται 
στο σύστημα ασφαλείας του συστήματος.  

Εργασίες 
Οι διαθέσιμες εργασίες στο παράθυρο διαχείρισης ομάδων χρηστών είναι: 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας ομάδας χρηστών. Το σύστημα σας οδηγεί σε μία κενή θέση του πίνακα 

για την εισαγωγή των στοιχείων της ομάδας. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη 
νέα ομάδα πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας ομάδας χρηστών. Το σύστημα σας ρωτάει "Να διαγραφεί η 
εγγραφή;" όπου μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης ομάδας. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή υπάρχουσας ομάδας χρηστών. 

Πεδία 
Για κάθε ομάδα χρηστών πρέπει να ορίσετε τα εξής πεδία: 

 Κωδικός 

Αριθμητικό πεδίο όπου δίνετε τον κωδικό της ομάδας χρηστών. Το 
πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό και το σύστημα δεν σας επιτρέπει να 
καταχωρήσετε νέα ομάδα χρηστών αν δεν το συμπληρώσετε.  

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου δίνετε την περιγραφή της ομάδας χρηστών. 
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό και το σύστημα δεν σας επιτρέπει την 
καταχώρηση νέας ομάδας χρηστών αν δεν το συμπληρώσετε.  
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Δικαιώματα πρόσβασης 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, καθορίζετε τα δικαιώματα πρόσβασης των ομάδων χρηστών του Atlantis Entry ERP. 
Πριν προχωρήσετε σε αυτή την επιλογή πρέπει να έχετε ορίσει τις ομάδες χρηστών του συστήματος ασφαλείας του 
συστήματος.  

Εργασίες 
 [Αντιγραφή από…] για να κάνετε αντιγραφή δικαιωμάτων πρόσβασης από άλλη ομάδα χρηστών. 
 [Εκτύπωση] για να κάνετε εκτύπωση των δικαιωμάτων πρόσβασης των ομάδων χρηστών. 
 [Αποθήκευση] για την αποθήκευση των δικαιωμάτων κάθε ομάδας χρηστών. 

 [Σύμπτυξη] για τη σύμπτυξη των επιλογών του συστήματος. 
 [Ανάπτυξη] για την πλήρη ανάπτυξη των επιλογών του συστήματος. 
 [Έξοδος] για την έξοδο από την επιλογή. 
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Χρήστες συστήματος 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, διαχειρίζεστε τους χρήστες του Atlantis Entry ERP όπως χρησιμοποιούνται από το 
σύστημα ασφαλείας του συστήματος.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου χρήστη. Το σύστημα σας εμφανίζει μια κενή φόρμα για εισαγωγή των 

στοιχείων του χρήστη. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα ομάδα πατώντας 
την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή κάποιου χρήστη. Το σύστημα σας ρωτάει "Να διαγραφεί η εγγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου χρήστη. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων κάποιου χρήστη. 

Πεδία  

Σελίδα 1: Γενικά 

 Κωδικός 
Εισάγετε τον κωδικό του χρήστη έτσι όπως θα 
αναγνωρίζεται από το σύστημα ασφαλείας του 
Atlantis Entry ERP. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό και 
το σύστημα δεν σας επιτρέπει την καταχώρηση 
νέου χρήστη αν δεν το έχετε συμπληρώσει.  

 Ομάδα χρηστών  
Ορίζετε την ομάδα χρηστών στην οποία ανήκει ο 
συγκεκριμένος χρήστης. Το χαρακτηριστικό αυτό 
χρησιμοποιείται από το σύστημα ασφαλείας του 
Atlantis Entry ERP για τον προσδιορισμό των 
δικαιωμάτων πρόσβασης του χρήστη. Το πεδίο 
είναι υποχρεωτικό και το σύστημα δεν σας 
επιτρέπει την καταχώρηση νέου χρήστη αν δεν το 
έχετε συμπληρώσει. 

 Όνομα 
Εισάγετε το ονοματεπώνυμο του χρήστη.  

 Κωδικός πρόσβασης 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης (password) του χρήστη. Ο κωδικός πρόσβασης είναι 
απαραίτητος κάθε φορά που ο συγκεκριμένος χρήστης ξεκινάει το Atlantis Entry ERP. ΠΡΟΣΟΧΗ: αν αφήσετε 
το πεδίο αυτό κενό, τότε το σύστημα δεν ζητά password από το χρήστη. Η Unisoft συνιστά να ορίσετε 
κωδικούς πρόσβασης για όλους τους χρήστες του συστήματος για μεγαλύτερη ασφάλεια και έλεγχο. 

 Επιβεβαίωση κωδικού 
Επιβεβαίωση του κωδικού πρόσβασης. 
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 Ημερομηνία απενεργοποίησης 
Πεδίο ημερομηνίας όπου δίνετε την ημερομηνία κατά την οποία θα απαγορευθεί η πρόσβαση του 
συγκεκριμένου χρήστη στο Atlantis Entry ERP. Συνήθως το πεδίο αυτό είναι κενό και το χρησιμοποιείτε μόνον 
εάν θέλετε να “μπλοκάρετε” κάποιο χρήστη όταν για παράδειγμα, αποχωρήσει από την εταιρεία. 

 Supervisor 
Oρίζετε αν ο συγκεκριμένος χρήστης είναι supervisor του συστήματος ή όχι. Υπογραμμίζεται ότι οι supervisors 
έχουν ειδικά δικαιώματα πρόσβασης και συνεπώς πρέπει να τους περιορίσετε στους απολύτως απαραίτητους. 

 Υπερεταιρικός χρήστης 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου ορίζετε αν ο συγκεκριμένος χρήστης μπορεί να εργασθεί σε όλες τις εταιρείες του 

συστήματος ή όχι.  

 Ταμίας 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν ο χρήστης είναι ταμίας ή όχι. 

 Δικαιώματα βάσει υποκ/των σειρών 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν ορίζεται δικαιώματα βάσει σειρών που ανήκουν σε συγκεκριμένα 
υποκατασήματα. 

 Συγχρ. Δεδομένων λιανικής OnLine/OffLine 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν επιτρέπεται ο συγχρονισμός δεδομένων της  
λιανικής OnLine/OffLine. 

 Windows User 
Πεδίο Ναι/Όχι το οποίο εάν είναι ενεργοποιημένο παρέχεται πλέον η δυνατότητα εισαγωγής στην εφαρμογή, 
χρησημοποιώντας ως κωδικό χρήστη τoν windows user. Η συγκεκριμένη δυνατότητα ενεργοποιείται μόνο, εάν 
στην εφαρμογή υπάρχει καταχωρημένος χρήστης με κωδικό ίδιο με το windows user. 

 Εισ. σε εταιρία 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε την εταιρεία στην οποία θα έχει δικαίωμα πρόσβασης ο χρήστης. Εάν ο χρήστης 
είναι υπερεταιρικός, η συγκεκριμένη εταιρεία απλώς θα προτείνεται κατά την εισαγωγή του στο σύστημα. Εάν ο 
χρήστης είναι απλός, τότε θα έχει δικαίωμα πρόσβασης μόνο στη συγκεκριμένη εταιρεία. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση ενός νέου χρήστη. 

 Εισ. σε υποκατάστημα 
Ορίζετε το υποκατάστημα στο οποίο θα εργάζεται κάθε χρήστης. Εάν ο χρήστης είναι υπερεταιρικός, το 
συγκεκριμένο υποκατάστημα απλώς θα προτείνεται κατά την εισαγωγή του στο σύστημα. Εάν ο χρήστης δεν 

είναι υπερεταιρικός, δεν θα έχει δικαίωμα πρόσβασης σε άλλο υποκατάστημα εκτός από το συγκεκριμένο. Το 
πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση ενός νέου χρήστη. 

 Email 
Εισάγετε το email του χρήστη. 

 Δικαίωμα έκπτωσης Touchscreen 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν επιτρέπετε στο χρήστη να καταχωρεί έκπτωση κατά την δημιουργία 
παραστατικού πώλησης από την ενότητα Λιανική Touchscreen. 

 Δικαίωμα ανοίγματος συρταριού Touchscreen 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν επιτρέπετε στο χρήστη να κάνει χρήση του συρταριού ταμειακής από την 
ενότητα Λιανική Touchscreen. 
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 Δικαίωμα επανεκτύπωσης παραστατικών Touchscreen 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου ορίζετε το δικαίωμα επανεκτύπωσης παραστατικού από την ενότητα Λιανική Touchscreen. 

CRM / Τηλεφωνικό κέντρο 
Με την εργασία αυτή ορίζετε τα στοιχεία του χρήστη για τις ενότητες CRM και Τηλεφωνικό κέντρο. 

 Αρχικά χρήστη 
Πεδίο όπου καταχωρείται συντομογραφία του ονόματος του χρήστη για εμφάνισή του όπου απαιτείται. 

 Ιεραρχία 
Ορίζετε την Ιεραρχία των χρηστών του CRM και τηλεφωνικού κέντρου. Κάθε χρήστης θα πρέπει να ανήκει σε 
μία από τις παρακάτω κατηγορίες. 

o Στέλεχος 
o Προιστάμενος 
o Διευθυντής 
o Πωλητής 
o Επιλογή πωλητή για σύνδεσή του με το συγκεκριμένο χρήστη. 

Σελίδα 2: Δικαιώματα  
Ορίζετε τις εταιρίες και τα υποκαταστήματα στα οποία θα έχει πρόσβαση ο συγκεκριμένος χρήστης, εφόσον δεν 
έχει ορισθεί ως υπερεταιρικός και supervisor. 
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Παράμετροι σταθμού εργασίας 

 Σταθμός  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εμφανίζεται το όνομα του σταθμού εργασίας (υπολογιστή) που έχει δηλωθεί κατά 
την εγκατάσταση των Windows.  

 Εκτυπωτής (Γραφικά) 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον εκτυπωτή που θα 
προτείνεται για την εκτύπωση των γραφικών 
εκτυπώσεων για τις οποίες δεν έχει οριστεί 
εκτυπωτής. Η λίστα των διαθέσιμων εκτυπωτών 

περιλαμβάνει τους εκτυπωτές που έχουν οριστεί 
μέσω των Windows.  

 Εκτυπωτής (Draft) 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον εκτυπωτή που θα 
προτείνεται για την εκτύπωση των πρόχειρων 
(draft) εκτυπώσεων που δεν έχει οριστεί 
εκτυπωτής. Η λίστα των διαθέσιμων εκτυπωτών 
περιλαμβάνει τους εκτυπωτές που έχουν οριστεί 
μέσω των Windows.  

 Γραμμές εκτύπωσης ανά σελίδα στην οθόνη 
Πεδίο όπου ορίζετε πόσες γραμμές ανά σελίδα θέλετε να εκτυπώνονται στην οθόνη. 

 Εναλλαγή σκίασης γραμμών εκτύπωσης (Δίχρωμη) 
Πεδίο όπου ορίζετε αν η εκτύπωση στην οθόνη θα είναι δίχρωμη. 

 Ο σταθμός εργασίας κάνει σχεδίαση BI 
Πεδίο όπου ορίζεται αν ο συγκεκριμένος σταθμός εργασίας έχει τη δυνατότητα να κάνει σχεδιασμό BI. 

 Χρήση οθόνης DPD 201 
Πεδίο το οποίο επιλέγετε εάν θα χρησιμοποιηθεί το customer display DPD 201. 

 Πόρτα  
Πεδίο στο οποίο επιλέγετε την πόρτα που θα χρησιμοποιήσει το customer display DPD 201. 
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Φορολογικοί εκτυπωτές 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου φορολογικού εκτυπωτή.  
 Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την 

εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα εγγραφή πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα 
σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης 

εγγραφής. 
 Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα διαχείρισης των στοιχείων 

της. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε 
πατώντας την επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να 
καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Παραμετροποίηση εκτυπώσεων  

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για την καταχώρηση των τιμών για τα μήκη των πεδίων στις εκτυπώσεις. 
 [Ακύρωση] για την έξοδο από την επιλογή χωρίς αποθήκευση των τιμών για τα μήκη των πεδίων στις 

εκτυπώσεις. 

Πεδία 

Μήκη κωδικών 

 Πελατών, Προμηθευτών, Αποθήκης, Αξιογράφων, 
Λογιστικής, Παγίων, Πινάκων 

Καθορίζετε το μήκος του πεδίου [Κωδικός] όταν εμφανίζεται σε 
εκτυπώσεις. Η τιμή του πεδίου προτείνεται στον καθορισμό των 
πεδίων των εκτυπώσεων.  

Μήκη ονομασιών 

 Πελατών, Προμηθευτών, Αποθήκης, Αξιογράφων, 
Λογιστικής, Παγίων, Πινάκων 
Καθορίζετε το μήκος του πεδίου [Περιγραφή] όταν εμφανίζεται σε 
εκτυπώσεις. Η τιμή του πεδίου προτείνεται στον καθορισμό των 
πεδίων των εκτυπώσεων.  
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 Μήκος αξιών 
Καθορίζετε το μήκος των πεδίων αξιών όταν εμφανίζονται σε εκτυπώσεις. Η τιμή του πεδίου προτείνεται στον 
καθορισμό των πεδίων των εκτυπώσεων.  

Αριθμός δεκαδικών 

 Ποσοτήτων, Αξιών, Τιμών, Ποσοστών 
Καθορίζετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων για τα αριθμητικά πεδία δηλαδή τις ποσότητες, τις αξίες, τις 
τιμές και τα ποσοστά. Η τιμή του πεδίου προτείνεται στον καθορισμό των πεδίων των εκτυπώσεων.  

Απαλοιφή επαν/μένης πληροφορίας 

 Ομοιωματικά  
Καθορίζετε τους χαρακτήρες οι οποίοι θα αντικαθιστούν στις εκτυπώσεις την επαναλαμβανόμενη πληροφορία, 
πχ  <<. 
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Πίνακες γενικής χρήσης 

Χώρες 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, διαχειρίζεστε τους κωδικούς χωρών που χρησιμοποιείτε. Ο πίνακας είναι διαθέσιμος 
σε όλες τις εταιρείες του συστήματος για την εύκολη συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου όπου αυτό απαιτείται.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας χώρας στον πίνακα. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του 

πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε 
το πλήκτρο [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας χώρας. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης χώρας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη συνέχεια 

πατήσετε το πλήκτρο [Αποδοχή]. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου δίνετε τον κωδικό 
της χώρας. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό και 

το σύστημα δεν σας επιτρέπει την 
καταχώρηση νέας χώρας αν δεν το έχετε 
συμπληρώσει. 

 Συντομογραφία 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου δίνετε τη 
σύντομη περιγραφή της χώρας. Το πεδίο 
είναι υποχρεωτικό και το σύστημα δεν σας 
επιτρέπει την καταχώρηση νέας χώρας αν 
δεν το έχετε συμπληρώσει.  

 Περιγραφή 

Αλφαριθμητικό πεδίο όπου δίνετε την ονομασία της χώρας. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό και το σύστημα δεν σας 
επιτρέπει να καταχωρήσετε νέα χώρα αν δεν το έχετε συμπληρώσει. 

 Κωδικός Intrastat 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό Intrastat όταν πρόκειται για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(διαφορετικά αφήνετε το πεδίο κενό).  

 Τύπος 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε αν η χώρα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι.  

 Κωδ. Λογ. Πελατών 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου επιλέγετε τον λογαριασμό λογιστικής του πελάτη. 

 Κωδ. Λογ. Προμηθευτών 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου επιλέγετε τον λογαριασμό λογιστικής του προμηθευτή. 
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Νομίσματα 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τα νομίσματα που χρησιμοποιείτε. Ο συγκεκριμένος πίνακας είναι 
διαθέσιμος σε όλες τις εταιρείες του συστήματος. Επίσης, για κάθε νόμισμα έχετε τη δυνατότητα διαχείρισης του 
ιστορικού ισοτιμιών του. Σημειώνεται ότι οι ισοτιμίες ξένων νομισμάτων μπορούν να καταχωρηθούν και από την 
επιλογή [Ισοτιμίες]. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου νομίσματος. Το σύστημα σας εμφανίζει μια κενή φόρμα για εισαγωγή 

των στοιχείων του νομίσματος. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα εγγραφή 
πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή κάποιου νομίσματος. Το σύστημα σας ρωτάει "Να διαγραφεί η εγγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου νομίσματος. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων κάποιου νομίσματος.  

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου δίνετε τον κωδικό του νομίσματος. 
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό και το σύστημα δεν σας 
επιτρέπει την καταχώρηση νέου νομίσματος αν δεν έχετε 

συμπληρώσει το πεδίο. 

 Νόμισμα 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον επίσημο κωδικό του 
νομίσματος π.χ. USD για το δολάριο ΗΠΑ. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο και δεν επιτρέπεται να μεταβληθεί.  

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή του 
νομίσματος. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για 
την εισαγωγή του νομίσματος στον πίνακα.  

 Δεκαδικά τιμών 

Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον αριθμό των δεκαδικών 
ψηφίων που θα έχουν τα πεδία τιμών. Η τιμή του πεδίου προτείνεται στο αντίστοιχο πεδίο στις παραμέτρους 
της εταιρείας.  

 Δεκαδικά αξιών 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που θα έχουν τα πεδία αξιών. Η τιμή του 
πεδίου προτείνεται στο αντίστοιχο πεδίο στις παραμέτρους της εταιρείας.  

 Κλειδωμένο με 
Επιλέγετε το νόμισμα με το οποίο έχει κλειδωθεί η ισοτιμία του νομίσματος, π.χ. Euro.  

 Ισοτιμία 
Εισάγετε την ισοτιμία “κλειδώματος” του νομίσματος. Η τιμή του πεδίου χρησιμοποιείται για τον τριγωνικό 
υπολογισμό της ισοτιμίας του νομίσματος με άλλο νόμισμα. 
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Ισοτιμίες 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τις τιμές συναλλάγματος (τιμή fixing, τιμή αγοράς, τιμή πώλησης) ανά 
ημέρα για τα νομίσματα που υπάρχουν στον αντίστοιχο πίνακα σε σχέση με το τοπικό νόμισμα. Λόγω της 
καθημερινής μεταβολής των τιμών αυτών, οι ισοτιμίες θα πρέπει να ενημερώνονται σε καθημερινή βάση.  

Εργασίες 
 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει “Να διαγραφεί η εγγραφή;” όπου 

μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής.  

Πεδία 

 Ημερομηνία 
Πεδίο ημερομηνίας όπου εισάγετε την ημερομηνία για 
την οποία ισχύουν οι τιμές συναλλάγματος που 
εισάγονται στα αντίστοιχα πεδία.  

 Ως προς νόμισμα  

Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εμφανίζεται το νόμισμα στο 
οποίο αναφέρονται οι τιμές συναλλάγματος. Στο πεδίο 
αυτό εμφανίζεται η τιμή του πεδίου [Κύριο νόμισμα] 
στις παραμέτρους εταιρείας. 

 Νόμισμα 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εμφανίζεται η περιγραφή 
του νομίσματος όπως έχει καταχωρηθεί στον πίνακα 
των νομισμάτων.  

 Τιμή fixing 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την ισοτιμία fixing του 
νομίσματος σε σχέση με το τοπικό νόμισμα.  

 Τιμή αγοράς 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την ισοτιμία αγοράς του νομίσματος σε σχέση με το τοπικό νόμισμα.  

 Τιμή πώλησης 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την ισοτιμία πώλησης του νομίσματος σε σχέση με το τοπικό νόμισμα.  
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ΔΟΥ 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τον πίνακα με τα γραφεία της ΔΟΥ. Ο πίνακας είναι διαθέσιμος σε όλες 

τις εταιρείες του συστήματος για την εύκολη συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου όπου αυτό απαιτείται.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου γραφείου ΔΟΥ Το σύστημα σας εμφανίζει μια κενή φόρμα για εισαγωγή 

των στοιχείων της εγγραφής. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα εγγραφή 
πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή κάποιας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει “Να διαγραφεί η εγγραφή;” όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων κάποιου γραφείου ΔΟΥ. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του γραφείου 
της ΔΟΥ Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση 
του γραφείου της ΔΟΥ.  

 Επίσημος κωδικός 

Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον επίσημο κωδικό 
του γραφείου της ΔΟΥ. 

 Όνομα  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή του 
γραφείου της ΔΟΥ. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
εισαγωγή του γραφείου ΔΟΥ.  

 Περιοχή  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιοχή που βρίσκεται το γραφείο της ΔΟΥ. Το πεδίο είναι 
πληροφοριακό.  

 Διεύθυνση 

Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τη διεύθυνση του γραφείου της ΔΟΥ. Το πεδίο είναι πληροφοριακό.  

 Ταχυδρομικός κωδικός 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον ταχυδρομικό κώδικα της διεύθυνσης του γραφείου της ΔΟΥ. Το πεδίο 
είναι πληροφοριακό.  

 Προϊστάμενος 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου του γραφείου της ΔΟΥ. Το πεδίο είναι 
πληροφοριακό.  

 Γραμματεία/Έλεγχος 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το τηλέφωνο της γραμματείας/ελέγχου της ΔΟΥ. Το πεδίο είναι 
πληροφοριακό.  
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 Fax 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το fax του γραφείου της ΔΟΥ. Τα πεδία είναι πληροφοριακά.  
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Υποκαταστήματα ΙΚΑ 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τον πίνακα με τα γραφεία του ΙΚΑ. Ο πίνακας είναι διαθέσιμος σε όλες 

τις εταιρείες του συστήματος για την εύκολη συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου όπου αυτό απαιτείται.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου γραφείου ΙΚΑ. Το σύστημα σας εμφανίζει μια κενή φόρμα για εισαγωγή 

των στοιχείων της εγγραφής. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα εγγραφή 
πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή κάποιας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει “Να διαγραφεί η εγγραφή;” όπου 

μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων κάποιου γραφείου ΙΚΑ. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του 
γραφείου ΙΚΑ Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση του γραφείου ΙΚΑ.  

 Όνομα  

Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την 
περιγραφή του γραφείου του ΙΚΑ. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την εισαγωγή του γραφείου ΙΚΑ.  

 Πόλη 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιοχή 
που βρίσκεται το γραφείο του ΙΚΑ. Το πεδίο 
είναι πληροφοριακό.  

 Οδός 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τη 
διεύθυνση του γραφείου ΙΚΑ. Το πεδίο είναι 

πληροφοριακό.  

 Ταχυδρομικός κωδικός 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον ταχυδρομικό κώδικα της διεύθυνσης του γραφείου ΙΚΑ. Το πεδίο είναι 
πληροφοριακό.  
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Γεωγραφικές ζώνες 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις γεωγραφικές ζώνες στις οποίες χωρίζεται η χώρα 
έδρας της εταιρείας. Η γεωγραφική ζώνη στην οποία ανήκει ο κάθε πελάτης / προμηθευτής μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως ομάδα κωδικού σε περίπτωση που επιλεχθεί παραμετρική μάσκα κωδικού πελατών / 
προμηθευτών. Ο πίνακας είναι διαθέσιμος σε όλες τις εταιρείες του συστήματος για την εύκολη συμπλήρωση του 
αντίστοιχου πεδίου όπου αυτό απαιτείται. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας γεωγραφικής ζώνης στον πίνακα. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή 

θέση του πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων 
πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας κατηγορίας. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε το πλήκτρο [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της γεωγραφικής ζώνης. Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται στην 
παραγωγή κωδικών πελατών – προμηθευτών σε 
περίπτωση που στις “Ειδικές παραμέτρους 
πελατών” έχει οριστεί παραμετρική μάσκα κωδικού 
και η γεωγραφική ζώνη έχει επιλεχθεί ως 
χαρακτηριστικό. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της γεωγραφικής ζώνης στο 
σύστημα.  

 Περιγραφή  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την 
περιγραφή της γεωγραφικής ζώνης. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της γεωγραφικής 
ζώνης στο σύστημα. 

 Κατηγοριοποίηση 
Εάν θέλετε να εντάξετε τη γεωγραφική ζώνη σε 
ευρύτερη κατηγορία, συμπληρώστε το 
συγκεκριμένο πεδίο. 

 Κατηγοριοποίηση (2)  
Εάν θέλετε να εντάξετε τη γεωγραφική ζώνη σε μια ποιο ευρύτερη κατηγορία, συμπληρώστε το συγκεκριμένο 
πεδίο. 
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Τρόποι αποστολής 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή διαχειρίζεστε τον πίνακα με τους τρόπους αποστολής ειδών. Ο πίνακας είναι 
διαθέσιμος σε όλες τις εταιρείες του συστήματος για την εύκολη συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου όπου αυτό 
απαιτείται. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου τρόπου αποστολής στον πίνακα. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή 

θέση του πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων 
πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή καταχωρημένου τρόπου αποστολής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η 
διαγραφή;" όπου μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε το πλήκτρο [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του τρόπου 
αποστολής. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την εισαγωγή 
του συγκεκριμένου τρόπου αποστολής στο σύστημα. 

 Περιγραφή  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή του 
τρόπου αποστολής. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
εισαγωγή του συγκεκριμένου τρόπου αποστολής στο 
σύστημα. 

 Κωδικός EDI 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό που θα 
αντιστοιχεί στον τρόπο αποστολής για ανταλλαγή 

δεδομένων μέσω EDI.  

 Κωδικός Intrastat 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό Intrastat που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένη τρόπο αποστολής. 
Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται για την εκτύπωση της στατιστικής κατάστασης Intrastat αποκτήσεων – 
παραδόσεων.  
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Κατηγορίες εγγράφων 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις κατηγορίες εγγράφων που διαχειρίζεστε με το Atlantis 
Entry ERP. Ο πίνακας είναι διαθέσιμος για την κατηγοριοποίηση των εγγράφων που εισάγονται στο σύστημα με την 
επιλογή [Διαχείριση εγγράφων]. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας κατηγορίας στον πίνακα. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του 

πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πιέστε το 
πλήκτρο [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας κατηγορίας. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε το πλήκτρο [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της κατηγορίας 
εγγραφών. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την εισαγωγή της 
εγγραφής στο σύστημα. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή της 
κατηγορίας εγγραφών. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
εισαγωγή της εγγραφής στο σύστημα. 
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Κατηγορίες ΦΠΑ 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις κατηγορίες ΦΠΑ Στον πίνακα αυτό θα πρέπει να 
εισαχθούν όλες οι κατηγορίες ΦΠΑ ακόμη και τα ειδικά καθεστώτα. Ο πίνακας είναι διαθέσιμος σε όλες τις εταιρείες 
του συστήματος για την εύκολη συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου όπου αυτό απαιτείται.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας κατηγορίας ΦΠΑ στον πίνακα. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση 

του πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων 
πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας κατηγορίας. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή;” όπου 

μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 

συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Kωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της 
κατηγορίας ΦΠΑ. Το πεδίο είναι απαραίτητο και 
το σύστημα δεν επιτρέπει την καταχώρηση νέας 
κατηγορίας ΦΠΑ αν δεν το έχετε συμπληρώσει. 

 Περιγραφή  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την 
περιγραφή της κατηγορίας ΦΠΑ. 

 Ποσοστό 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το ποσοστό 
ΦΠΑ της κάθε κατηγορίας. Το ποσοστό 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ποσού 
ΦΠΑ που επιβαρύνει τις συναλλαγές ανάλογα με 
την κατηγορία ΦΠΑ που ανήκουν οι 

συναλλασσόμενοι και τα είδη. Το πεδίο είναι απαραίτητο και δεν θα μπορέσετε να εισάγετε κατηγορία ΦΠΑ εάν 
δεν το συμπληρώσετε. 

 Κατηγορία ΓΓΠΣ 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε την κατηγορία ΦΠΑ στην οποία θα ανήκει το καθε καθεστώς ΦΠΑ βάσει της ΓΓΠΣ. 
Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω πεδία:  
o Καμία 
o Α 
o B 
o Γ 
o Δ 
o Ε 
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 Ενεργή  
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε εάν η εκάστοτε κατηγορία ΦΠΑ θα είναι ενεργή ή όχι. Μπορείτε να επιλέξετε ένα 
από τα παρακάτω πεδία:  
o Ναι 
o Όχι 
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Επαγγελματικές κατηγορίες 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις επαγγελματικές κατηγορίες των πελατών / 
προμηθευτών. Η επαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκει ο κάθε πελάτης / προμηθευτής μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως ομάδα κωδικού σε περίπτωση που επιλεχθεί παραμετρική μάσκα κωδικού πελατών / 
προμηθευτών. Ο πίνακας είναι διαθέσιμος σε όλες τις εταιρείες του συστήματος για την εύκολη συμπλήρωση του 
αντίστοιχου πεδίου όπου αυτό απαιτείται. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας επαγγελματικής κατηγορίας στον πίνακα. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια 

κενή θέση του πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των 
στοιχείων πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας κατηγορίας. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή;” όπου 
μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 

συνέχεια πατήσετε το πλήκτρο [Αποδοχή]. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της 
επαγγελματικής κατηγορίας. Ο κωδικός αυτός 
χρησιμοποιείται στην παραγωγή κωδικών πελατών – 
προμηθευτών σε περίπτωση που στις ειδικές 
παραμέτρους πελατών έχει οριστεί παραμετρική 
μάσκα κωδικού και η επαγγελματική κατηγορία έχει 
επιλεχθεί ως χαρακτηριστικό. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο και εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί δεν 
επιτρέπεται να μεταβληθεί.  

 Περιγραφή  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή 

της επαγγελματικής κατηγορίας. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της επαγγελματικής 
κατηγορίας. 

 Καθεστώς ΚΕΠΥΟ 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε το καθεστώς ΚΕΠΥΟ που ισχύει για την αντίστοιχη επαγγελματική κατηγορία. 
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής ενός από τα παρακάτω:  
o Υπόχρεος – εάν ο πελάτης / προμηθευτής που ανήκει στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία είναι 

υπόχρεος ΚΕΠΥΟ. Η τιμή προτείνεται από το σύστημα.  
o Δημόσιο – εάν ο πελάτης / προμηθευτής της συγκεκριμένης επαγγελματικής κατηγορίας ανήκει στην ειδική 

κατηγορία Δημόσιο  
o Μη υπόχρεος – εάν ο πελάτης / προμηθευτής που ανήκει στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία δεν 

είναι υπόχρεος ΚΕΠΥΟ. 
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o Απαλλασσόμενος – εάν ο πελάτης / προμηθευτής που ανήκει στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση ΚΕΠΥΟ. 

 Κατηγοριοποίηση 
Εάν θέλετε να εντάξετε την επαγγελματική κατηγορία σε ευρύτερη κατηγορία, συμπληρώστε το συγκεκριμένο 
πεδίο. 
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Λογιστές 
Στη συγκεκριμένη σελίδα, διαχειρίζεστε τα στοιχεία των λογιστών της εταιρίας. Οι ακολούθες εργασίες είναι 
διαθέσιμες: 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας κατηγορίας στον πίνακα. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του 

πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε 
την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας κατηγορίας. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 

συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 
Η φόρμα διαχείρισης των στοιχείων του υποκαταστήματος περιλαμβάνει 
τα εξής στοιχεία: 

 Κωδικός  

Εισάγεται τον κωδικό του υποκαταστήματος. Το πεδίο είναι 
απαραίτηο για την εισαγωγή του υποκαταστήματος. 

 Όνομα 
Εισάγετε το όνομα του λογιστή.  

 Επίθετο  
Εισάγεται το επίθετο του λογιστή. 

Στοιχεία ταυτότητας 

 ΑΔΤ  
Εισάγετε τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου του 
λογιστή. Το πεδίο είναι πληροφοριακό και χρησιμοποιείται κυρίως σε 
εκτυπώσεις. 

 ΑΦΜ 
Εισάγετε τον αριθμό φορολογικού μητρώου του λογιστή. 

 Διεύθυνση 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τη διεύθυνση του λογιστή. Το πεδίο είναι πληροφοριακό.  

 Ταχ. Κώδικας 
Εισάγετε τον ταχυδρομικό κώδικα της διεύθυνσης  του λογιστή. 

 Τηλέφωνο 
Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του λογιστή. 
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Λοιπά στοιχεία 

 ΔΟΥ 
Ορίζετε τη ΔΟΥ. 

 ΔΟΥ έναρξης 
Ορίζετε τη ΔΟΥ έναρξης. 

 Κατηγορία αδείας 
Ορίζετε τη κατηγορία αδείας. 

 Ημερομηνία έναρξης 
Ορίζετε την ημερομηνία έναρξης. 

 Αριθμός αδείας 
Ορίζετε τον αριθμό αδείας. 

 Email 
Ορίζετε το email. 

Σελίδα 1: Στοιχεία TAXIS 

 Username  
Πληκτρολογείτε τον κωδικό χρήστη του λογιστή για σύνδεση στο TAXIS. 

 Password  
Πληκτρολογείτε το password του λογιστή για σύνδεση στο TAXIS  

Λογιστικό γραφείο 

 Επωνυμία 
Πληκτρολογείτε την επωνυμία του λογιστικού γραφείου. 

 ΑΦΜ 
Πληκτρολογείτε το ΑΦΜ του λογιστικού γραφείου 

Σελίδα 2: Στοιχεία INTRASTAT 

 Username (Email) 
Πληκτρολογείτε τον κωδικό χρήστη (email) για την αποστολή της κατάστασης intrastat. 

 Password  
Πληκτρολογείτε το password για την αποστολή της κατάστασης intrastat. 
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Application Servers 
Στη συγκεκριμένη σελίδα καταχωρούμε τους application servers της εταιρίας. Οι ακολούθες εργασίες είναι 
διαθέσιμες: 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας κατηγορίας στον πίνακα. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του 

πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε 
την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 

συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Στήλες 
Η φόρμα Διαχείριση Application Servers περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

 Κωδικός  
Εισάγεται τον κωδικό των application servers. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την εισαγωγή των application 

servers. 

 Περιγραφή 
Εισάγετε την περιγραφή των application servers.  

 Application Server 
Εισάγεται τo όνομα των application servers. 
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Παράλληλη εκτύπωση 
Στη συγκεκριμένη σελίδα καθορίζουμε τις εκτυπώσεις που θα δημιουργούνται παράλληλα με αυτές των 
παραστατικών. Οι ακολούθες εργασίες είναι διαθέσιμες: 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας εγγραφής στον πίνακα. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του 

πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε 
την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εκτύπωσης. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 
Η φόρμα διαχείρισης των στοιχείων της εκτύπωσης περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

 Κωδικός  
Εισάγεται τον κωδικό της εκτύπωσης. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την εισαγωγή νέας εκτύπωσης. 

 Περιγραφή 
Εισάγετε την περιγραφή της εκτύπωσης.  

Παράμετροι  

 Κατηγορία σειράς  
Πίνακας όπου επιλέγουμε τη σειρά της εκτύπωσης. 

 Εκτυπωτής 
Πίνακας όπου ορίζουμε τον εκτυπωτή που θα τυπώσει. 

 Φόρμες εκτύπωσης 
Επιλέγουμε τη φόρμα που θα χρησιμοποιηθεί για την 
εκτύπωση. 

 Προσανατολισμός σελίδας  
Με το πεδίο αυτό καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα εκτυπώνεται η σελίδα. Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Κάθετα 
o Οριζόντια 

 Char set 
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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Λογαριασμοί λογιστικής 
Στο συγκεκριμένο πίνακα καταχωρούμε τους λογαριασμούς της λογιστικής . Οι ακολούθες εργασίες είναι 
διαθέσιμες: 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου λογαρισμού στον πίνακα. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του 

πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε 
την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Στήλες 
Ο πίνακας καταχώρησης λογαρισμών λογιστικήε περιλαμβάνει τα 
εξής στοιχεία:  

 Κωδικός  
Εισάγεται τον κωδικό του λογαριασμού της λογιστικής. Το 
πεδίο είναι απαραίτητο για την εισαγωγή λογαρισμού. 

 Περιγραφή 
Εισάγετε την περιγραφή του λογαριασμού.  
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Χρηματοοικονομικά 

Παράμετροι πελατών 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, διαχειρίζεστε τις ειδικές παραμέτρους που αφορούν στους πελάτες και τις συναλλαγές 
τους. Η ίδια εργασία χρησιμοποιείται τόσο για την εισαγωγή των παραμέτρων όσο και για τη μεταβολή τους. 
Συγκεκριμένα, εδώ καθορίζετε: 

o το είδος και τη μορφή του κωδικού των πελατών. 
o τις προτεινόμενες τιμές πεδίων που χρησιμοποιούνται συχνά στο πρόγραμμα. 
o τις παραμέτρους των ορίων πίστωσης. 
o τις παραμέτρους των συναλλαγματικών διαφορών. 
o τις παραμέτρους ελέγχου των συναλλαγών. 
o τις κατηγορίες των αξιογράφων που ενημερώνουν το ανοικτό υπόλοιπο των πελατών. 
o τους αθροιστές που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση διάφορων οικονομικών στοιχείων των πελατών. 

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για την καταχώρηση των ειδικών παραμέτρων πελατών. 
 [Ακύρωση] για την έξοδο από την επιλογή χωρίς αποθήκευση των ειδικών παραμέτρων πελατών. 

Η φόρμα αποτελείται από πέντε σελίδες. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Κωδικός / Προτεινόμενες Τιμές 

Η πρώτη σελίδα στο παράθυρο παραμέτρων πελατών 
περιέχει δύο ομάδες πληροφοριών. 

 Μορφή μάσκας κωδικού  
Στο πεδίο αυτό ορίζετε τη μορφή της μάσκας του 
κωδικού των πελατών. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Απλή: Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να εισάγετε τη 

μορφή του κωδικού στο πεδίο Μορφή κωδικού. 
o Παραμετρική: Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να 

καθορίσετε τα πεδία βάσει των οποίων θα 
σχηματίζεται ο κωδικός. Επίσης, πρέπει να ορίσετε τα 
πεδία Μήκος αυτόματης αρίθμησης, Διαχωριστικό, 
Filler. Το πεδίο [Μορφή κωδικού] συμπληρώνεται 
αυτόματα.  

Το πεδίο είναι απαραίτητο για τον καθορισμό της 
μορφής του κωδικού. 

 Μορφή κωδικού  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου ορίζετε τη μορφή του κωδικού που θα χρησιμοποιείται για την εισαγωγή νέου 
πελάτη στο πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα σύμβολα. Εάν έχετε επιλέξει απλή μορφή μάσκας 
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κωδικού, θα πρέπει εδώ να την πληκτρολογήσετε. Εάν έχετε επιλέξει παραμετρική μάσκα κωδικού, η μορφή του 
κωδικού προκύπτει αυτόματα με βάση τις επιλογές σας στα πεδία [Χαρακτηριστικά πελατών], [Μήκος 
αυτόματης αρίθμησης], [Διαχωριστικό] και [Filler]. Το πεδίο είναι απαραίτητο για τον καθορισμό της μορφής 
κωδικού.  

 Διαθέσιμα χαρακτηριστικά  
Στο σημείο αυτό ορίζονται τα χαρακτηριστικά πελατών που συνθέτουν μια παραμετρική μάσκα κωδικού. Τα 
διαθέσιμα χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω:  
o Συντόμευση χώρας 
o Χώρα  
o Όμιλος  
o Τιμολογιακή κατηγορία  
o Γεωγραφική κατηγορία  
o Επαγγελματική κατηγορία 
Μπορείτε να επιλέξετε όποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά θέλετε να χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση 
μιας παραμετρικής μάσκας κωδικού με τη σειρά που επιθυμείτε. Για κάθε ένα από τα επιλεγμένα χαρακτηριστικά 
το πρόγραμμα προτείνει το μήκος της ομάδας του σε μια παραμετρική μάσκα κωδικού. Μπορείτε να μεταβάλετε 
το μήκος αυτό εάν χρειάζεται. Στην απλή μάσκα κωδικού η παράμετρος είναι απενεργοποιημένη. 

 Μήκος αυτόματης αρίθμησης 
Αριθμητικό πεδίο όπου ορίζετε το μήκος του τμήματος της παραμετρικής μάσκας κωδικού που θα ακολουθεί 
αυτόματη αύξουσα αρίθμηση. Η προτεινόμενη τιμή του πεδίου είναι 1. Στην απλή μάσκα κωδικού η παράμετρος 
είναι απενεργοποιημένη.  

 Διαχωριστικό 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το χαρακτήρα που θα λειτουργεί ως διαχωριστικό των ομάδων σε μια 
παραμετρική μάσκα κωδικού. Στην απλή μάσκα κωδικού η παράμετρος είναι απενεργοποιημένη. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε ελεύθερα οποιοδήποτε σύμβολο του πληκτρολογίου σαν διαχωριστική ένδειξη – με εξαίρεση 
το σύμβολο " * " που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα για να σας δίνει αυτόματα τον επόμενο ελεύθερο 
κωδικό που είναι πλησιέστερος στην κωδικοποίηση που χρησιμοποιείτε.  

 Filler 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το χαρακτήρα που θα χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση των ομάδων του 
κωδικού στη συντιθέμενη μάσκα πελατών. Στην απλή μάσκα κωδικού η παράμετρος είναι απενεργοποιημένη. 

Προτεινόμενες Τιμές 

 Κωδικός Γενικής Λογιστικής 
Πεδίο αναζήτησης όπου ορίζετε τον κωδικό Γενικής Λογιστικής που θα προτείνεται αυτόματα από το πρόγραμμα 
κατά την εισαγωγή νέου πελάτη. Το περιεχόμενο του πεδίου μπορεί ν’ αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή και η αλλαγή 
θα ληφθεί υπόψη αμέσως. 

 Καθεστώς ΦΠΑ 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε το καθεστώς ΦΠΑ που θα προτείνεται αυτόματα από το πρόγραμμα κατά την 
εισαγωγή νέου πελάτη. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής ενός από τα παρακάτω: 
o Φορολογείται κανονικά – εάν ο πελάτης υπόκειται σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, 
o Απαλλάσσεται – εάν ο πελάτης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ, 
o Φορολογείται με μειωμένο ποσοστό – εάν ο πελάτης υπόκειται σε ειδικό καθεστώς ΦΠΑ 
Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του πεδίου, το πρόγραμμα θεωρεί ότι ισχύει η πρώτη επιλογή. Το περιεχόμενο 
του πεδίου μπορεί ν’ αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή και η αλλαγή θα ληφθεί υπόψη αμέσως. 
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 Τρόπος πληρωμής 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε τον τρόπο πληρωμής που θα χρησιμοποιείται για την εξόφληση των τιμολογίων, ο 
οποίος θα προτείνεται αυτόματα από το πρόγραμμα κατά την εισαγωγή νέου πελάτη. Ο αντίστοιχος πίνακας 
δημιουργείται με την επιλογή [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Χρηματοοικονομικά – Τρόποι 
πληρωμής]. Το περιεχόμενο του πεδίου μπορεί ν’ αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή και η αλλαγή θα ληφθεί υπόψη 
αμέσως. 

 Νόμισμα 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε το νόμισμα που θα προτείνεται αυτόματα από το πρόγραμμα κατά την εισαγωγή 
νέου πελάτη. Ο αντίστοιχος πίνακας δημιουργείται με την επιλογή [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Γενικές 
παράμετροι – Νομίσματα]. Το περιεχόμενο του πεδίου μπορεί ν’ αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή και η αλλαγή θα 
ληφθεί υπόψη αμέσως. 

 Τρόπος αποστολής 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε τον τρόπο αποστολής που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή νέου πελάτη. Ο 
αντίστοιχος πίνακας δημιουργείται με την επιλογή [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Γενικές παράμετροι – 
Τρόποι αποστολής]. Το περιεχόμενο του πεδίου μπορεί ν’ αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή και η αλλαγή θα ληφθεί 
υπόψη αμέσως. 

 Γεωγραφική ζώνη 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε τη γεωγραφική ζώνη της έδρας των πελατών που θα προτείνεται αυτόματα από το 
πρόγραμμα κατά την εισαγωγή νέου πελάτη. Ο αντίστοιχος πίνακας δημιουργείται με την επιλογή [Οργάνωση 
λειτουργίας συστήματος – Γενικές παράμετροι – Γεωγραφικές ζώνες]. Το περιεχόμενο του πεδίου μπορεί ν’ 
αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή και η αλλαγή θα ληφθεί υπόψη αμέσως. 

 Τιμολογιακή κατηγορία 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε το είδος της τιμολογιακής κατηγορίας που συμβάλλει στη διαμόρφωση των τιμών 
πώλησης για το συγκεκριμένο πελάτη, η οποία θα προτείνεται αυτόματα από το πρόγραμμα κατά την εισαγωγή 
νέου πελάτη. Ο αντίστοιχος πίνακας δημιουργείται με την επιλογή [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – 
Πίνακες – Χρηματοοικονομικά – Τιμολογιακές κατηγορίες πελατών]. Το περιεχόμενο του πεδίου μπορεί ν’ 
αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή και η αλλαγή θα ληφθεί υπόψη αμέσως. 

 Φερεγγυότητα 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε το είδος της φερεγγυότητας του πελάτη που θα προτείνεται αυτόματα από το 
πρόγραμμα κατά την εισαγωγή νέου πελάτη. Ο αντίστοιχος πίνακας δημιουργείται με την επιλογή [Οργάνωση 
λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Χρηματοοικονομικά – Φερεγγυότητα]. Το περιεχόμενο του πεδίου μπορεί 
ν’ αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή και η αλλαγή θα ληφθεί υπόψη αμέσως. 

 Χώρα έδρας 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε τη χώρα έδρας των πελατών που θα προτείνεται αυτόματα από το πρόγραμμα κατά 
την εισαγωγή νέου πελάτη. Ο αντίστοιχος πίνακας δημιουργείται με την επιλογή [Οργάνωση λειτουργίας 
συστήματος – Γενικές παράμετροι – Χώρες]. Το περιεχόμενο του πεδίου μπορεί ν’ αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή 
και η αλλαγή θα ληφθεί υπόψη αμέσως. 

 Επαγγελματική Κατηγορία 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε τη επαγγελματική κατηγορία των πελατών που θα προτείνεται αυτόματα από το 
πρόγραμμα κατά την εισαγωγή νέου πελάτη. Ο αντίστοιχος πίνακας δημιουργείται με την επιλογή [Οργάνωση 
λειτουργίας συστήματος – Γενικές παράμετροι – Επαγγελματικές κατηγορίες]. Το περιεχόμενο του πεδίου μπορεί 
ν’ αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή και η αλλαγή θα ληφθεί υπόψη αμέσως. 
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 Σενάριο τιμ. πολιτικής 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε τη τιμολογιακή πολιτική των πελατών που θα προτείνεται αυτόματα από το 
πρόγραμμα κατά την εισαγωγή νέου πελάτη. Ο αντίστοιχος πίνακας δημιουργείται με την επιλογή [Οργάνωση 
λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Σενάρια τιμολογιακών πολιτικών πελατών]. Το περιεχόμενο του πεδίου 
μπορεί ν’ αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή και η αλλαγή θα ληφθεί υπόψη αμέσως. 

 Αντιστοίχιση παραστατικών 
Πεδίο όπου ορίζετε αν η αντιστοίχιση παραστατικών θα είναι βάσει: 
o Συγκεκριμένων παραστατκών 
o Εναντι υπολοίπου 

Σελίδα 2: Γενικά 

Έλεγχοι φερεγγυότητας πελατών 

 Ενεργοποίηση ελέγχων φερεγγυότητας πελατών 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου ορίζετε εάν θα γίνεται έλεγχος 
φερεγγυότητας του πελάτη κατά την καταχώρηση 
συναλλαγής που τον αφορά. 

 Ενεργοποίηση ελέγχων φερεγγυότητας ομίλου 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου ορίζετε εάν θα γίνεται έλεγχος 
φερεγγυότητας του ομίλου πελάτη κατά την 
καταχώρηση συναλλαγής που τον αφορά. 

 Τα όρια των πελατών υπερτερούν των γενικών 
ορίων φερεγγυοτήτων 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν κατά την 
καταχώρηση συναλλαγών πελατών, λαμβάνονται υπόψη 
τα όρια πίστωσης των πελατών ή τα γενικά όρια 
φερεγγυοτήτων.  

 Ενεργοποίηση μηνυμάτων επισφάλειας 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου ορίζετε εάν θα γίνει ενεργοποίηση 
μηνυμάτων επισφάλειας. 

Αξιόγραφα 

 Ενεργοποίηση διαδικασίας δόσεων με αξιόγραφα 
Πεδίο Ναι/Όχι το οποίο αυτόματα υπολογίζει το ποσό δόσεων των αξιογράφων. 

Συναλλαγματικές διαφορές 

 Σειρά παραστατικού χρέωσης 
Καθορίζετε τη σειρά που θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή του αντίστοιχου παραστατικού σε περίπτωση 
πιστωτικής συναλλαγματικής διαφοράς. Το παραστατικό παράγεται αυτόματα από το σύστημα μόλις εκτελέσετε 
την εργασία [Υπολογισμός συναλλαγματικών διαφορών πελατών].  

 Μεταβλητή παραστατικού 
Επιλέξτε τη μεταβλητή τιμολόγησης που θα χρησιμοποιηθεί στο παραστατικό χρέωσης. 
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 Σειρά παραστατικού πίστωσης 
Καθορίζετε τη σειρά που θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή του αντίστοιχου παραστατικού σε περίπτωση 
χρεωστικής συναλλαγματικής διαφοράς. Το παραστατικό παράγεται αυτόματα από το σύστημα μόλις εκτελέσετε 
την εργασία [Υπολογισμός συναλλαγματικών διαφορών πελατών]. 

 Μεταβλητή παραστατικού 
Επιλέξτε τη μεταβλητή τιμολόγησης που θα χρησιμοποιηθεί στο παραστατικό πίστωσης. 

 Eξαιρούνται από έλεγχο ΑΦΜ 
Επιλέξτε ποιες επαγγελματικές κατηγορίες πελατών 
εξαιρούνται από έλεγχο ΑΦΜ. 

 Καταστάσεις καθυστερημένων αξιογραφών 
Επιλέξτε ποιες καταστάσεις αξιογράφων  συμπεριλαμβάνονται 
στα καθυστερημένα αξιόγραφα. 

Σελίδα 3: Περίοδοι ενηλικίωσης 

 Περίοδος 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται ο αύξων αριθμός των περιόδων 
ενηλικίωσης υπολοίπων. Το πεδίο ενημερώνεται αυτόματα 
από το σύστημα και δεν μπορείτε να το μεταβάλετε. 

 Περιγραφή  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή της 
περιόδου ενηλικίωσης.  

 Από – Έως 
Στα πεδία αυτά ορίζεται το εύρος των περιόδων ενηλικίωσης υπολοίπων σε ημέρες. Το πεδίο [Από] 
συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα και δεν μπορείτε 
να το μεταβάλετε.  

Σελίδα 4: Αθροιστές 
Στη συγκεκριμένη σελίδα των ειδικών παραμέτρων πελατών 
μπορείτε ελεύθερα να εισάγετε τον κωδικό και την περιγραφή 
των πεδίων αθροιστών που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για την 
παρακολούθηση διάφορων οικονομικών στοιχείων πελατών. Το 
σύστημα σας παρέχει τη δυνατότητα να εισάγετε μέχρι 16 
κωδικούς αθροιστών και τις αντίστοιχες περιγραφές τους. 
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Σελίδα 5: Αυτόματη αποστολή σε Email 
Επιλέγετε τη μορφή που θα έχει το όνομα του αρχείου PDF που θα παραχθεί. 

Μορφή ονόματος αρχείου PDF 

 Τυπική  
Με αυτή την επιλογή, το παραγόμενο pdf θα παίρνει το 
όνομά του βάσει της ημερομηνίας και του κωδικού 
παραστατικού. 

 Παραμετρική 
Επιλέγοντας παραμετρική μορφή, το παραγόμενο pdf θα 
παίρνει το όνομά του βάσει των επιλεγμένων 
χαρακτηριστικών που θα έχετε ορίσει. Επιλέγετε 
χαρακτηριστικά από τα διαθέσιμα, φωτίζοντας αυτό που 
πρέπει και πατώντας το κουμπί > ώστε να μεταφερθεί 
στα επιλεγμένα. Με το κουμπί >> επιλέγετε όλα τα 
διαθέσιμα. 
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Παράμετροι προμηθευτών 
Με συγκεκριμένη εργασία, διαχειρίζεστε τις ειδικές παραμέτρους που αφορούν στους προμηθευτές και τις 
συναλλαγές τους. Η ίδια εργασία χρησιμοποιείται τόσο για την εισαγωγή των παραμέτρων όσο και για τη μεταβολή 
τους. Συγκεκριμένα εδώ καθορίζετε: 

o το είδος και τη μορφή του κωδικού των προμηθευτών,  
o τις προτεινόμενες τιμές πεδίων που χρησιμοποιούνται συχνά στο πρόγραμμα,  
o τις παραμέτρους των συναλλαγματικών διαφορών, 
o τις κατηγορίες των αξιόγράφων που ενημερώνουν το ανοικτό υπόλοιπο των προμηθευτών, 
o τους αθροιστές που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση διάφορων οικονομικών στοιχείων των 

προμηθευτών. 

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για την καταχώρηση των ειδικών παραμέτρων προμηθευτών. 
 [Ακύρωση] για την έξοδο από την επιλογή χωρίς αποθήκευση των ειδικών παραμέτρων προμηθευτών. 

Πεδία 
Η φόρμα αποτελείται από τέσσερις σελίδες. 

Σελίδα 1: Κωδικός 

Η πρώτη σελίδα στο παράθυρο παραμέτρων προμηθευτών περιέχει δύο ομάδες πληροφοριών. 

 Μορφή μάσκας κωδικού  
Στο πεδίο αυτό ορίζετε τη μορφή της 
μάσκας του κωδικού των προμηθευτών. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Απλή: Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να 

εισάγετε τη μορφή του κωδικού στο 
πεδίο [Μορφή κωδικού]. 

o Παραμετρική: Σε αυτή την περίπτωση 
πρέπει να καθορίσετε τα πεδία βάσει των 
οποίων θα σχηματίζεται ο κωδικός. 
Επίσης, πρέπει να ορίσετε τα πεδία 
[Μήκος αυτόματης αρίθμησης], 

[Διαχωριστικό], [Filler]. Το πεδίο [Μορφή 
κωδικού] συμπληρώνεται αυτόματα.  

Το πεδίο είναι απαραίτητο για τον καθορισμό 
της μορφής του κωδικού. 

 Μορφή κωδικού  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου ορίζετε τη μορφή του κωδικού που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή νέου 
προμηθευτή στο πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα σύμβολα. Εάν έχετε επιλέξει απλή μορφή μάσκας 
κωδικού, θα πρέπει εδώ να την πληκτρολογήσετε. Εάν έχετε επιλέξει παραμετρική μάσκα κωδικού, η μορφή του 
κωδικού προκύπτει αυτόματα με βάση τις επιλογές σας στα πεδία [Χαρακτηριστικά προμηθευτών], [Μήκος 
αυτόματης αρίθμησης], [Διαχωριστικό] και [Filler]. Το πεδίο είναι απαραίτητο για τον καθορισμό της μορφής 
κωδικού.  
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 Χαρακτηριστικά προμηθευτών 
Στο σημείο αυτό ορίζονται τα χαρακτηριστικά προμηθευτών που συνθέτουν μια παραμετρική μάσκα κωδικού. 
Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω:  
o Χώρα 
o Γεωγραφική κατηγορία 
o Επαγγελματική κατηγορία  
Μπορείτε να επιλέξετε όποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά θέλετε να χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση 
μιας παραμετρικής μάσκας κωδικού με τη σειρά που επιθυμείτε. Για κάθε ένα από τα επιλεγμένα χαρακτηριστικά 
το πρόγραμμα προτείνει το μήκος της ομάδας του σε μια παραμετρική μάσκα κωδικού. Μπορείτε να μεταβάλετε 
το μήκος αυτό εάν χρειάζεται. Στην απλή μάσκα κωδικού η παράμετρος είναι απενεργοποιημένη. 

 Μήκος αυτόματης αρίθμησης 
Αριθμητικό πεδίο όπου ορίζετε το μήκος του τμήματος της παραμετρικής μάσκας κωδικού που θα ακολουθεί 
αυτόματη αύξουσα αρίθμηση. Η προτεινόμενη τιμή του πεδίου είναι 1. Στην απλή μάσκα κωδικού η παράμετρος 
είναι απενεργοποιημένη.  

 Διαχωριστικό 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το χαρακτήρα που θα λειτουργεί ως διαχωριστικό των ομάδων σε μια 
παραμετρική μάσκα κωδικού. Στην απλή μάσκα κωδικού η παράμετρος είναι απενεργοποιημένη. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε ελεύθερα οποιοδήποτε σύμβολο του πληκτρολογίου σαν διαχωριστική ένδειξη – με εξαίρεση 
το σύμβολο " * " που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα για να σας δίνει αυτόματα τον επόμενο ελεύθερο 
κωδικό που είναι πλησιέστερος στην κωδικοποίηση που χρησιμοποιείτε.  

 Filler 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον χαρακτήρα που θα 
χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση των ομάδων του 
κωδικού στη συντιθέμενη μάσκα προμηθευτών. Στην απλή 
μάσκα κωδικού η παράμετρος είναι απενεργοποιημένη. 

Σελίδα 2: Γενικά 

Προτεινόμενες τιμές  

 Κωδικός Γενικής Λογιστικής 
Πεδίο αναζήτησης όπου ορίζετε τον κωδικό Γενικής 
Λογιστικής που θα προτείνεται αυτόματα από το 

πρόγραμμα κατά την εισαγωγή νέου προμηθευτή. Το 
περιεχόμενο του πεδίου μπορεί ν’ αλλάξει οποιαδήποτε 
στιγμή και η αλλαγή θα ληφθεί υπόψη αμέσως. 

 Καθεστώς ΦΠΑ 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε το καθεστώς ΦΠΑ που θα 
προτείνεται αυτόματα από το πρόγραμμα κατά την 
εισαγωγή νέου προμηθευτή. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής ενός από τα παρακάτω: 
o Φορολογείται κανονικά – εάν ο προμηθευτής υπόκειται σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, 
o Απαλλάσσεται – εάν ο προμηθευτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ, 
o Φορολογείται με μειωμένο ποσοστό – εάν ο προμηθευτής υπόκειται σε ειδικό καθεστώς ΦΠΑ  
Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του πεδίου, το πρόγραμμα θεωρεί ότι ισχύει η πρώτη επιλογή. Το περιεχόμενο 
του πεδίου μπορεί ν’ αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή και η αλλαγή θα ληφθεί υπόψη αμέσως. 
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 Τρόπος πληρωμής 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε τον τρόπο πληρωμής που θα χρησιμοποιείται για την εξόφληση των τιμολογίων, ο 
οποίος θα προτείνεται αυτόματα από το πρόγραμμα κατά την εισαγωγή νέου πελάτη. Ο αντίστοιχος πίνακας 
δημιουργείται με την επιλογή [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Χρηματοοικονομικά – Τρόποι 
πληρωμής]. Το περιεχόμενο του πεδίου μπορεί ν’ αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή και η αλλαγή θα ληφθεί υπόψη 
αμέσως. 

 Νόμισμα 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε το νόμισμα που θα προτείνεται αυτόματα από το πρόγραμμα κατά την εισαγωγή 
νέου προμηθευτή. Ο αντίστοιχος πίνακας δημιουργείται με την επιλογή [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – 
Γενικές παράμετροι – Νομίσματα]. Το περιεχόμενο του πεδίου μπορεί ν’ αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή και η 
αλλαγή θα ληφθεί υπόψη αμέσως. 

 Τρόπος αποστολής 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε τον τρόπο αποστολής που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή νέου προμηθευτή. Ο 
αντίστοιχος πίνακας δημιουργείται με την επιλογή [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Γενικές παράμετροι – 
Τρόποι αποστολής]. Το περιεχόμενο του πεδίου μπορεί ν’ αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή και η αλλαγή θα ληφθεί 
υπόψη αμέσως. 

 Γεωγραφική ζώνη 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε τη γεωγραφική ζώνη της έδρας των προμηθευτών που θα προτείνεται αυτόματα από 
το πρόγραμμα κατά την εισαγωγή νέου προμηθευτή. Ο αντίστοιχος πίνακας δημιουργείται με την επιλογή 
[Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Γενικές παράμετροι – Γεωγραφικές ζώνες]. Το περιεχόμενο του πεδίου 
μπορεί ν’ αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή και η αλλαγή θα ληφθεί υπόψη αμέσως. 

 Χώρα έδρας 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε την χώρα έδρας των προμηθευτών που θα προτείνεται αυτόματα από το πρόγραμμα 
κατά την εισαγωγή νέου προμηθευτή. Ο αντίστοιχος πίνακας δημιουργείται με την επιλογή [Οργάνωση 
λειτουργίας συστήματος – Γενικές παράμετροι – Χώρες]. Το περιεχόμενο του πεδίου μπορεί ν’ αλλάξει 
οποιαδήποτε στιγμή και η αλλαγή θα ληφθεί υπόψη αμέσως. 

 Επαγγελματική Κατηγορία 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε τη επαγγελματική κατηγορία των πελατών που θα προτείνεται αυτόματα από το 
πρόγραμμα κατά την εισαγωγή νέου πελάτη. Ο αντίστοιχος πίνακας δημιουργείται με την επιλογή [Οργάνωση 
λειτουργίας συστήματος – Γενικές παράμετροι – Επαγγελματικές κατηγορίες]. Το περιεχόμενο του πεδίου μπορεί 
ν’ αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή και η αλλαγή θα ληφθεί υπόψη αμέσως. 

 Αντιστοίχιση παραστατικών 
Πεδίο όπου ορίζετε αν η αντιστοίχιση παραστατικών θα είναι βάσει: 
o Συγκεκριμένων παραστατκών 
o Εναντι υπολοίπου 

Συναλλαγματικές διαφορές 

 Σειρά παραστατικού χρέωσης 
Καθορίζετε τη σειρά που θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή του αντίστοιχου παραστατικού σε περίπτωση 
πιστωτικής συναλλαγματικής διαφοράς. Το παραστατικό παράγεται αυτόματα από το σύστημα μόλις εκτελέσετε 
την εργασία [Υπολογισμός συναλλαγματικών διαφορών πελατών].  
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 Μεταβλητή παραστατικού 
Επιλέξτε τη μεταβλητή τιμολόγησης που θα χρησιμοποιηθεί στο παραστατικό χρέωσης. 

 Σειρά παραστατικού πίστωσης 
Καθορίζετε τη σειρά που θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή του αντίστοιχου παραστατικού σε περίπτωση 
χρεωστικής συναλλαγματικής διαφοράς. Το παραστατικό παράγεται αυτόματα από το σύστημα μόλις εκτελέσετε 
την εργασία [Υπολογισμός συναλλαγματικών διαφορών πελατών]. 

 Μεταβλητή παραστατικού 
Επιλέξτε τη μεταβλητή τιμολόγησης που θα χρησιμοποιηθεί στο παραστατικό πίστωσης.  

 Eξαιρούνται από έλεγχο ΑΦΜ 

Επιλέξτε ποιες επαγγελματικές κατηγορίες πελατών εξαιρούνται από έλεγχο ΑΦΜ. 

 Υποχρεωτικός συγχρονισμός σχετικού προμηθευτή 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου ορίζετε εάν θα είναι υποχρεωτικός ο συγχρονισμό σχετικού προμηθευτή. 

 Εμφάνιση υπολοίπου στην αναζήτηση του προμηθευτή 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο ορίζετε εάν στον browser αναζήτησης προμηθευτών θα εμφανίζεται και το υπόλοιπό 
τους. 

Έλεγχος μοναδικότητας παραστατικών 

 Ταμειακές προμηθευτών 
Ορίζετε τη συμπεριφορά ελέγχου μοναδικότητας παραστατικών για ταμειακή συναλλαγή προμηθευτών. 

 Εμβάσματα προμηθευτών 
Παράμετροι ελέγχου εμβασμάτων σε προμηθευτές. 

 Συναλλαγές μεταξύ προμηθευτών 
Ορίζετε τη συμπεριφορά κατά τις συναλλαγές μεταξύ προμηθευτών. 

 Λοιπές συναλλαγές προμηθευτών 
Παράμετροι ελέγχου λοιπών συναλλαγών προμηθευτών 

Σελίδα 3: Περίοδοι ενηλικίωσης 

 Περίοδος 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται ο αύξων αριθμός των 
περιόδων ενηλικίωσης υπολοίπων. Το πεδίο 
ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα και δεν 
μπορείτε να το μεταβάλετε. 

 Περιγραφή  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή της 
περιόδου ενηλικίωσης.  

 Από – Έως 
Στα πεδία αυτά ορίζεται το εύρος των περιόδων 
ενηλικίωσης υπολοίπων σε ημέρες. Το πεδίο [Από] συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα και δεν μπορείτε 
να το μεταβάλετε. 
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Σελίδα 4: Αθροιστές 
Στη συγκεκριμένη σελίδα των ειδικών παραμέτρων προμηθευτών μπορείτε ελεύθερα να εισάγετε τον κωδικό και 
την περιγραφή των πεδίων αθροιστών που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για την παρακολούθηση διάφορων 
οικονομικών στοιχείων προμηθευτών. Το σύστημα σας παρέχει τη δυνατότητα να εισάγετε μέχρι 16 κωδικούς 
αθροιστών και τις αντίστοιχες περιγραφές τους. 
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Παράμετροι τραπεζικών λογαριασμών 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, διαχειρίζεστε τις ειδικές παραμέτρους που αφορούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς 
και τις συναλλαγές τους. 

Εργασίες 
 [Αποδοχή] Για την καταχώρηση των ειδικών παραμέτρων προμηθευτών. 
 [Ακύρωση] Για την έξοδο από την επιλογή χωρίς αποθήκευση των ειδικών παραμέτρων προμηθευτών. 

Συναλλαγματικές διαφορές 

Παραστατικό χρέωσης 

 Σειρά 
Καθορίζετε τη σειρά παραστατικού τραπεζικών 
λογαριασμών, που θα χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή του αντίστοιχου παραστατικού, σε 
περίπτωση χρεωστικής συναλλαγματικής 
διαφοράς. Το παραστατικό παράγεται αυτόματα 
από το σύστημα μόλις εκτελέσετε την εργασία 
[Υπολογισμός συναλλαγματικών διαφορών 
τραπεζικών λογαριασμών]. 

 Μεταβλητή 

Επιλέξτε τη μεταβλητή τιμολόγησης που θα 
χρησιμοποιηθεί στο παραστατικό χρέωσης. 

Παραστατικό πίστωσης 

 Σειρά 
Καθορίζετε τη σειρά παραστατικού τραπεζικών λογαριασμών, που θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή του 
αντίστοιχου παραστατικού σε περίπτωση πιστωτικής συναλλαγματικής διαφοράς. Το παραστατικό παράγεται 
αυτόματα από το σύστημα μόλις εκτελέσετε την εργασία [Υπολογισμός συναλλαγματικών διαφορών τραπεζικών 
λογαριασμών]. 

 Μεταβλητή 
Επιλέξτε τη μεταβλητή τιμολόγησης που θα χρησιμοποιηθεί στο παραστατικό πίστωσης. 

 Έλεγχος υπολοίπου τραπεζικού λογαριασμού 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε αν θα γίνεται έλεγχος του υπολοίπου του τραπεζικού λογαριασμού. 
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Παράμετροι χρηματοοικονομικών 

Υπολογισμός αριθμοδεικτών 

 Συνυπολογισμός αξιογράφων (on the fly) 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο ορίζετε εάν στον υπολογισμό αριθμοδεικτών θα συνυπολογίζονται και τα αξιόγραφα 
αλλά στη σχετική εργασία που παρέχεται μέσα από την οικονομική εικόνα των συναλασσομένων (κουμπί 
επαναϋπολογισμού) και όχι μέσα από την 
batch εργασία του υπολογισμού 
αριθμοδεικτών. 

 Να ληφθούν υπόψη τα ενηλικιωμένα 
διαστήματα στο υπόλοιπο του μέσου 
χρόνου ενηλικίωσης υπολοίπων (on the 
fly) 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο ορίζετε εάν στον 
υπολογισμό του μέσου χρόνου ενηλικίωσης 
υπολοίπων θα λαμβάνονται υπόψη και τα 
ενηλικιωμένα διαστήματα. Η παράμετρος 
αφορά στη σχετική εργασία που παρέχεται 
μέσα από την οικονομική εικόνα των 
συναλασσομένων (κουμπί 
επαναϋπολογισμού) και όχι μέσα από την batch εργασία του υπολογισμού αριθμοδεικτών. 

 Να μη συμπεριληφθούν κινήσεις από ακυρωτικά παραστατικά 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο ορίζετε εάν στον υπολογισμό αριθμοδεικτών θα συμπεριλαμβάνονται και κινήσεις οι 
οποίες δημιουργήθηκαν από ακυρωτικά παραστατικά. 

Υπολογισμός μέσου χρόνου αποπληρωμής (ΜΧΑ) 

 Ημερομηνία έναρξης υπολογισμού 
Πεδίο όπου επιλέγετε ημερομηνία έναρξης υπολογισμού του ΜΧΑ. 

 Αυτόματος υπολογισμός υπολοίπου πριν την «ημερομηνία έναρξης υπολογισμού» 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο ορίζετε εάν θα γίνεται αυτόματος υπολογισμός υπολοίπου πριν την «ημερομηνία 
έναρξης υπολογισμού. 

 Τρόπος εφαρμογής δοθέντος/υπολογισμένου χρεωστικού υπολοίπου 
Πεδίο όπου ορίζετε εάν ο τρόπος εφαρμογής δοθέντος/υπολογισμένου χρεωστικού υπολοίπου θα είναι: 
o Ως κίνηση πριν την ημερομηνία έναρξης ΜΧΑ 
o Αυτόματη FIFO αναλωσή του 
o Με διατήρηση των χρεωστικών κινήσεων μέχρι του υπολοίπου 

 Τρόπος εφαρμογής δοθέντος/υπολογισμένου πιστωτικού υπολοίπου 
Πεδίο όπου ορίζετε εάν ο τρόπος εφαρμογής δοθέντος/υπολογισμένου πιστωτικού υπολοίπου θα είναι: 
o Ως κίνηση πριν την ημερομηνία έναρξης ΜΧΑ 
o Αυτόματη FIFO αναλωσή του 
o Με διατήρηση των πιστωτικών κινήσεων μέχρι του υπολοίπου 
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Αγορές / Πωλήσεις  

Παράμετροι αγορών / πωλήσεων 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τις παραμέτρους των εκπτώσεων που συμμετέχουν στις συναλλαγές 
πωλήσεων. Συγκεκριμένα, εδώ καθορίζετε: 
o τις εκπτώσεις που θα συμμετέχουν στις συναλλαγές 
o τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόζονται  

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για την καταχώρηση των ειδικών παραμέτρων αγορών – πωλήσεων. 

 [Ακύρωση] για την έξοδο από την επιλογή χωρίς αποθήκευση των ειδικών παραμέτρων αγορών – πωλήσεων. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Συμπεριφορά 

Παράμετροι δραστηριοτήτων 

 Παρακολούθηση δραστηριοτήτων  
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θα 
παρακολουθούνται οι δραστηριότητες των πελατών. 

 Προτεραιότητα αναζήτησης  
Πεδίο επιλογής από το οποίο καθορίζετε τις 
προτεραιότητες αναζήτησης δραστηριοτήτων των 
πελατών: 
o Καμία αναζήτηση: εάν δεν θέλετε να κάνει καμία 

αναζήτηση. 
o Τύπος συναλλαγής: εάν θέλετε να κάνει αναζήτηση με 

βάση τον τύπο συναλλαγής. 
o Τύπος συναλλαγής – Συναλ/μενος: εάν θέλετε να 

κάνει αναζήτηση με βάση τον τύπο συναλλαγής του 
πελάτη.  

o Τύπος συναλλαγής – Συναλ/μενος – Είδος: εάν θέλετε 

να κάνει αναζήτηση με βάση τον τύπο συναλλαγής 
του πελάτη ή του είδους. 

 Προτεινόμενη δραστηριότητα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο καθορίζετε τη δραστηριότητα που θα χρησιμοποιείται στις συναλλαγές σας. 

Φάκελοι κοστολόγησης 

 Μεταβολή / Διαγραφή παραστατικού συνδεδεμένου με κλειστό φάκελο κοστολόγησης 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν θα επιτρέπεται η μεταβολή /διαγραφή παραστατικού του εμπορικού 
κυκλώματος, όταν αυτό είναι συνδεδεμένο με κλειστό φάκελο κοστολόγησης. 
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Κοστολόγηση αγορών 

 Μάσκα κωδικού 
Στο συγκεκριμένο πεδίο ορίζετε τη μορφή της μάσκας κωδικού των παραστατικών που δημιουργούνται για τον 
επιμερισμό των εξόδων αγορών στα είδη. 

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη σειρά αρίθμησης που ακολουθούν τα παραστατικά που δημιουργούνται για τον 
επιμερισμό των εξόδων αγορών στα είδη. Οι σειρές παραστατικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
δημιουργούνται με την επιλογή [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Σχεδιασμός συναλλαγών – Σειρές 
αρίθμησης παραστατικών – Παραστατικά αποθήκης]. 

Κοστολόγηση πωλήσεων 

 Μάσκα κωδικού 
Στο συγκεκριμένο πεδίο ορίζετε τη μορφή της μάσκας κωδικού των παραστατικών που δημιουργούνται για τον 
επιμερισμό των εξόδων πωλήσεων στα είδη. 

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη σειρά αρίθμησης που ακολουθούν τα παραστατικά που δημιουργούνται για τον 
επιμερισμό των εξόδων πωλήσεων στα είδη. Οι σειρές παραστατικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
δημιουργούνται με την επιλογή [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Σχεδιασμός συναλλαγών – Σειρές 
αρίθμησης παραστατικών – Παραστατικά αποθήκης]. 

Έλεγχος υπολοίπου απόθηκης τρίτων ως προς: 
o Πελάτη 
o Συνολικά 

 Συγχρονισμός ανεκτέλεστης ποσότητας με αρχική 
Επιλέξετε εάν εξισώνετε την αρχική ποσότητα με την ανεκτέλεστη είτε με τις μεταβολές της αρχικής ποσότητας 
είτε με τίποτα με τα προαναφερόμενα. Το συγκεκριμένο πεδίο είναι πολύ χρήσιμο για τις παραγγελίες. 

 Συμπεριφορά ελέγχου υπολοίπου κατά το μετασχηματισμό 
Επιλέγετε αν θα μετασχηματίζονται: 
o Μόνο τα είδη με επαρκές υπόλοιπο 
o Βάσει ποσότητας υπολοίπου 
o Καμία 

 Μήνυμα προειδοποίησης συναλλαγών κατά τη μεταβολή του παραστατικού 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζουμε τις ενότητες στις οποίες θα προβάλλονται μηνύματα προειδοποίησης 
συναλλαγών κατά τη μεταβολή παραστατικών. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Μόνο αγορές  
o Μόνο πωλήσεις 
o Αγορές και πωλήσεις 

 Τιμολογιακή πολιτική (PDA) 
Πεδίο στο οποίο επιλέγουμε την πολιτική πολιτική  που θα χρησιμοποιείται κατά την τιμολόγηση από PDA. 

 Έλεγχος ειδών αποκλειστικότητας 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν θα υπάρξει έλεγχος ειδών αποκλειστικότητα. 
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 Η αξία εγγυοδοσίας επιβαρύνει την αξία του παραστατικού 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η αξία εγγυοδοίας επιβαρύνει την αξία του παραστατικού. 

 Αυτόματη διαγραφή / ενημέρωση ποσότητας είδους εγγυοδοσίας 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν θα ενεργοποιηθεί η αυτόματη διαγραφή / ενημέρωση ποσότητας είδους 
εγγυοδοσίας. 

 Υπολογισμός ΦΠΑ ειδών εγγυοδοσίας 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν κατά την καταχώρηση παραστατικών πώλησης, θα υπολογίζεται ΦΠΑ και 
στα είδη εγγυοδοσίας. 

 Απενεργοποίηση αυτόματου υπολογισμού μάζας (Intrastat) 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν θα υπάρξει απενεργοποίηση αυτόματου υπολογισμού μάζας (intrastat).  

 Αυτόματη αντιστοίχιση πιστωτικών εγγραφών (Intrastat) 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν θα γίνεται αυτόματη αντιστοίχιση πιστωτικών εγγραφών στην κατάσταση 
Intrastat. 

 Αυτόματη εμφάνιση οθόνης διαχείρισης Serial Number στις αγορές 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν θα υπάρξει αυτόματη εμφάνιση οθόνης διαχείρισης serial number στις 
αγορές. 

 Αυτόματη διαγραφή / ενημέρωση συσχετιζόμενων παραστατικών παραγωγής 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν θα πραγματοποιηθεί η αυτόματη διαγραφή / ενημέρωση συσχετιζόμενων 
παραστατικών παραγωγής. 

 Εμφάνιση μόνο των παρτίδων χωρίς μηδενικό υπόλοιπο 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν κατά την καταχώρηση παραστατικών θα εμφανίζονται μόνο οι παρτίδες που 
έχουν υπόλοιπο. 

 Συνοπτική εμφάνιση είδους ανά Χ/Μ 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν τα είδη σε Χ/Μ θα εμφανίζονται συνοπτικά. 

 Αρχικός φάκελος ηλεκτρονικής τιμολόγησης 
Εισάγετε το path όπου θα αποθηκεύονται τα αρχεία που αφορούν στην ηλεκτρονική τιμολόγηση  

 Έλεγχος μοναδικότητας παραστατικού πώλησης 

Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε εάν θα γίνεται έλεγχος μοναδικότητας στα παραστατικά πώλησης. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Κανένας  
o Προειδοποίηση κατά την καταχώρηση 
o Απαγόρευση καταχώρησης 

 Έλεγχος μοναδικότητας παραστατικού αγοράς 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε εάν θα γίνεται έλεγχος μοναδικότητας στα παραστατικά αγοράς. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Κανένας  
o Προειδοποίηση κατά την καταχώρηση 
o Απαγόρευση καταχώρησης 
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 Καταχώρηση παραστατικού πωλήσεων με αρνητική αξία 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε εάν θα γίνεται έλεγχος 
μοναδικότητας στα παραστατικά αγοράς. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Κανένας  
o Προειδοποίηση κατά την καταχώρηση 
o Απαγόρευση καταχώρησης 

Σελίδα 2: Αναζητήσεις 

 Αρχείο αναζήτησης κωδικών ειδών Αγορών / Πωλήσεων 
Πεδίο επιλογής το οποίο χρησιμεύει στην περίπτωση που 
διαχειρίζεστε είδη με τη χρήση κωδικών Barcode. Επίσης ορίζετε 
με ποιο τρόπο το πρόγραμμα θα αναζητεί τους αντίστοιχους 
κωδικούς ειδών δηλ. θα ψάχνει με κωδικούς προμηθευτών ή με 
εναλλακτικούς κωδικούς. 

 Σελίδα 3: Παράμετροι εκπτώσεων 

 Σεναρίων τιμολογιακών πολιτικών  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν οι τιμές πώλησης 
διαμορφώνονται βάσει του σεναρίου τιμολογιακών πολιτικών 
που δημιουργούνται με την επιλογή [Οργάνωση λειτουργίας 
συστήματος – Πίνακες αγορών / πωλήσεων – Σενάριο τιμολογιακών πολιτικών]. Το πρόγραμμα προτείνει την 

ενεργοποίηση της παραμέτρου.  

 Αρχείου πελατών  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν κάποια από τις δύο 
εκπτώσεις του αρχείου πελατών συμμετέχει στη διαμόρφωση 
των τιμών πώλησης. 

 Αρχείου προμηθευτών 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν κάποια από τις δύο 
εκπτώσεις του αρχείου προμηθευτών συμμετέχει στη 
διαμόρφωση των τιμών πώλησης. 

 Αρχείου αποθήκης  

Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η έκπτωση του αρχείου 
ειδών συμμετέχει στη διαμόρφωση των τιμών πώλησης. 

 Αρχείου υπηρεσιών 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η έκπτωση του αρχείου 
υπηρεσιών συμμετέχει στη διαμόρφωση των τιμών. 

 Έκπτωση 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε ποια από τις δυο εκπτώσεις του 
αρχείου πελατών θα συμμετέχει στις συναλλαγές πωλήσεων, 
εφόσον έχει επιλεχθεί να συμμετέχει η έκπτωση του αρχείου πελατών. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 1ης 
(προτείνεται) και 2ης έκπτωσης. 
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 Τρόπος εφαρμογής 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τη μέθοδο εφαρμογής της έκπτωσης του αρχείου πελατών, εφόσον έχει 
επιλεχθεί να συμμετέχει στη διαμόρφωση τιμών πώλησης. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω:  
o Αθροιστικά – η έκπτωση εφαρμόζεται στη συνολική αξία του παραστατικού. 
o Διαδοχικά – η έκπτωση εφαρμόζεται ανά γραμμή παραστατικού. 

 Τρόπος εφαρμογής εκπτώσεων 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι επιμέρους εκπτώσεις που διαμορφώνουν 
τις τιμές πώλησης. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Αθροιστικά – οι εκπτώσεις που έχουν επιλεχθεί να συμμετέχουν εφαρμόζονται συνολικά  
o Διαδοχικά – πρώτα εφαρμόζονται οι εκπτώσεις της ομάδας των τιμολογιακών πολιτικών με τη σειρά που έχει 

καθοριστεί, μετά η έκπτωση του αρχείου πελατών και τελευταία η έκπτωση του αρχείου είδους. 

 Συμπεριφορά ελέγχου μέγιστης έκπτωσης είδους 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα θα ελέγχει το ποσοστό μέγιστης 
έκπτωσης είδους στη περίπτωση όμως, που μέσω της εργασίας: “Αποθήκη - Αποθέματα - Είδη αποθήκης - στη 
σελίδα Στοιχεία τιμών - Μέγιστη έκπτωση” ορίσατε το αντίστοιχο ποσό μεγίστης έκπτωσης του είδους. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να διαλέξετε: 
o Κανένας έλεγχος 
o Προειδοποίηση 
o Απαγόρευση 

 Συμπεριφορά ελέγχου μέγιστης έκπτωσης πελάτη 

Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα θα ελέγχει το ποσοστό μέγιστης 
έκπτωσης πελάτη στη περίπτωση όμως, που μέσω της εργασίας: “Χρηματοοικονομικά - Συναλλασόμενοι – 
Πελάτες - στη σελίδα Χρηματοοικονομικά- Μέγιστη έκπτωση” ορίσατε το αντίστοιχο ποσό μεγίστης έκπτωσης 
του πελάτη. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να διαλέξετε: 
o Κανένας έλεγχος 
o Προειδοποίηση 
o Απαγόρευση 

 Έκπτωση 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε ποια από τις δυο εκπτώσεις του παραστατικού θα επηρεάζει η έκπτωση του 
αρχείου ειδών, εφόσον έχει επιλεχθεί να συμμετέχει. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 1ης (προτείνεται) και 2ης 
έκπτωσης.  

 Δυνατότητα μεταβολής εκπτώσεων / συνόλων αγορών/ πωλήσεων 
Πεδίο Ναι/Όχι από το οποίο καθορίζετε εάν θα έχετε τη δυνατότητα μεταβολής των εκπτώσεων και των 
συνόλων αγορών / πωλήσεων ή όχι.  

 Αυτοματοποιημένη εφαρμογή δώρων σε μαζικές εργασίες 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε εάν θα γίνεται αυτόματη αποδοχή ή απόρριψη των δώρων που 
προκύπτουν από τα παραστατικά αγορών/πωλήσεων. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να διαλέξετε: 
o Όχι 
o Αποδοχή δώρων 
o Απόρριψη δώρων 
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Σελίδα 4: Αναμενόμενα / Δεσμευμένα 

Λεκτικά: Ο πίνακας αυτός επηρεάζει λεκτικά την αποθήκη και βοηθάει 

στο να γνωρίζετε ποια είδη θα ανήκουν στα “Αναμενόμενα” και ποια στα 
“Δεσμευμένα”. 

Σελίδα 5: Πιστωτικά έκπτωσης 

Πωλήσεις 

 Σειρά Λ. Συναλλαγών πελατών 
Πεδίο όπου καθορίζετε τη σειρά λοιπών συναλλαγών πελατών η 
οποία δημιουργείται από την εργασία [Πιστωτικά έκπτωσης].  

 Σειρά αποθήκης 
Πεδίο όπου καθορίζετε τη σειρά αποθήκης η οποία δημιουργείται από 
την εργασία [Πιστωτικά έκπτωσης].  

 Επιπλέον διάσταση 
Πεδίο όπου καθορίζετε, εάν θέλετε, επιπλέον διάσταση. 

 Μεταβλητές τιμολόγησης 
Με το συγκεκριμένη επιλογή, οδηγείστε στην οθόνη μεταβλητές τιμολόγησης, όπου καθορίζετε το Φ.Π.Α, τον 
λογιστικό χαρακτηρισμό και την μεταβλητή τιμολόγησης των λοιπών συναλλαγών πελατών.  

Αγορές  

 Σειρά Λ. Συναλλαγών προμηθευτών 
Πεδίο όπου καθορίζετε τη σειρά λοιπών συναλλαγών 
προμηθευτών η οποία δημιουργείται από την εργασία [Πιστωτικά 
έκπτωσης]. 

 Σειρά αποθήκης 
Πεδίο όπου καθορίζετε τη σειρά αποθήκης η οποία δημιουργείται 
από την εργασία [Πιστωτικά έκπτωσης].  
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 Επιπλέον διάσταση 
Πεδίο όπου καθορίζετε, εάν θέλετε, επιπλέον διάσταση. 

 Μεταβλητές τιμολόγησης 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, οδηγείστε στην οθόνη 
μεταβλητές τιμολόγησης, όπου καθορίζετε τον Φ.Π.Α, 
τον λογιστικό χαρακτηρισμό και την μεταβλητή 
τιμολόγησης των λοιπών συναλλαγών προμηθευτών.  
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Παράμετροι λιανικής 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, διαχειρίζεστε τις ειδικές παραμέτρους που αφορούν στη λιανική. 

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για την καταχώρηση των παραμέτρων λιανικής . 
 [Ακύρωση] για την έξοδο από την επιλογή χωρίς αποθήκευση των παραμέτρων λιανικής. 

Πεδία 

 Σημείο πώλησης 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε το σημείο πώλησης της 
λιανικής.  

Τύποι κίνησης 

o Προκαταβολής: Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζεται 
τον τύπο κίνησης που θα χρησιμοποιηθεί για την 
καταχώρηση των προκαταβολών. 

o Ανοίγματος: Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζεται τον 
τύπο κίνησης που θα χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα του 
ταμείου. 

o Κλεισίματος: Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζεται τον 
τύπο κίνησης που θα χρησιμοποιηθεί για το κλείσιμο του 
ταμείου. 

o Ελλείματος/πλεονάσματος: Πεδίο επιλογής με το οποίο 
καθορίζεται τον τύπο κίνησης που θα χρησιμοποιηθεί για 
την καταχώρηση των του ελλείματος/πλεονάσματος.  

 Πεδία αναζήτησης 
Εδώ ορίζετε τα πεδία αναζήτησης πελάτη.  

 Δυνατότητα υπέρβασης υπολοίπου πιστωτικά επιστροφής 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου επιλέγετε αν θα δίνεται η δυνατότητα υπέρβασης υπολοίπου μόνο όμως για τα πιστωτικά. 

 Εμφάνιση εικόνας είδους στα παραστατικά 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου επιλέγετε αν θα δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης εικόνας είδους. 

 Εμφάνιση καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς ως έξοδα 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου επιλέγετε αν θα δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης των καταθέσεων ως έξοδα στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς. 
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Παράμετροι off-line λιανικής 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, διαχειρίζεστε τις ειδικές παραμέτρους που αφορούν στην off-line λιανική. 

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για την καταχώρηση των παραμέτρων λιανικής. 
 [Ακύρωση] για την έξοδο από την επιλογή χωρίς αποθήκευση των παραμέτρων λιανικής. 

Πεδία 

Προτεινόμενες τιμές 

 Πελάτης λιανικής 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον πελάτη λιανικής, ο οποίος 
θα χρησιμοποιείται συχνότερα στις λιανικές πωλήσεις σας και θα 
προτείνεται αυτόματα από το σύστημα. 

 Σειρά έκδοσης αξιογράφου 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά αξιογράφου που θα 
χρησιμοπείτε στις πωλήσεις λιανικής. 

 Τιμοκατάλογος δόσεων 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε την τιμολογιακή πολιτική που 

θα εφαρμόζετε στις λιανικές σας πωλήσεις. 

Τιμές σταθμού εργασίας 

 Πελάτης λιανικής 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον πελάτη λιανικής, ο οποίος 
θα χρησιμοποιείται συχνότερα στις λιανικές πωλήσεις σας και θα 
προτείνεται αυτόματα από το σύστημα. 

 Σειρά λιανικής 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικού που 
θα χρησιμοποιείται, για τις λιανικές σας πωλήσεις, όπως το έχετε ορίσει από την εργασία: [Οργάνωση 
λειτουργίας συστήματος – Σχεδιασμός συναλλαγών – Σειρές αρίθμησης παραστατικών – Λιανικής]. Η σειρά 
αυτή προτείνεται αυτόματα από το σύστημα όταν θελήσετε να εκδώσετε κάποιο παραστατικό λιανικής. 

 Σειρά παραγγελίας  
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικού παραγγελίας που θα χρησιμοποιείτε, όπως το 
έχετε ορίσει από την εργασία: [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Σχεδιασμός συναλλαγών – Σειρές 
αρίθμησης παραστατικών – Λιανικής].  

 Ταμείο 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε το ταμείο του καταστήματος με το οποίο θα πραγματοποιούνται οι 
συναλλαγές λιανικής. 
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Τύποι κίνησης 

 Στα παρακάτω πεδία καθορίζετε τους τύπους κίνησης των ταμείων καταστήματος. Συγκεκριμένα, οι 
τύποι κίνησης που μπορείτε να ορίσετε είναι: 
o Προκαταβολής 
o Ανοίγματος 
o Κλεισίματος 
o Ελλείμματος / Πλεονάσματος 

 Κατηγορία 1 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την κατηγορία του καταστήματος π.χ. Κεντρικό. 

 Κατηγορία 2 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την κατηγορία του καταστήματος π.χ. Αθήνας. 

Καθορισμός στηλών 
Στα παρακάτω πεδία καθορίζετε τις στήλες και ποιες από αυτές θα είναι read-only και θα εμφανίζονται. 
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Παράμετροι Touchscreen Retail 
Με την επιλογή αυτή, διαχειρίζεστε τις ειδικές παραμέτρους της ενότητας Λιανική με οθόνη αφής.  

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για την καταχώρηση των ειδικών παραμέτρων παγίων. 
 [Ακύρωση] για την έξοδο από την επιλογή χωρίς αποθήκευση των ειδικών παραμέτρων παγίων. 

Σελίδα 1: Συμπεριφορά  
Στην ενότητα αυτή καθορίζετε την συμπεριφορά που θα έχει η Λιανικής Touchscreen κατά την εκτέλεση των 
διαφόρων εργασιών. 

 Επιτρέπεται δημιουργία νέου πελάτη  
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θα επιτρέπεται η 
δημιουργία νέου πελάτη στη συγκεκριμένη ενότητα.  

 Αυτόματη ολοκλήρωση όταν έχει καλυφτεί το υπόλοιπο 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θα γίνεται αυτόματη 
ολοκλήρωση της συναλλαγής στην περίπτωση που το σύνολο 
της απόδειξης και το ποσό της είσπραξης είναι το ίδιο. 

 Άμεση εξόφληση όταν ισχύει ένας μόνο τρόπος 
πληρωμής 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θα γίνεται αυτόματη 
εξόφληση στην περίπτωση ενός τρόπου πληρωμής στη 
συναλλαγή.  

 Χρήση προεπιλεγμένου τρόπου πληρωμής  
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θα χρησιμοποιείτε ένα 
προκαθορισμένο τρόπο πληρωμής και δεν θα επιλέγετε κάποιον 
κατά την συναλλαγή. 

 Προεπιλεγμένος τρόπος πληρωμής  
Πίνακας όπου ορίζετε ποιός θα είναι ο προκαθορισμένος τρόπος 
πληρωμής των συναλλαγών που θα γίνονται από την 
συγκεκριμένη ενότητα.  

 Εμφάνιση μόνο ειδών με υπόλοιπο 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θα εμφανίζονται μόνο τα είδη που έχουν διαθέσιμο υπόλοιπο στην 
αποθήκη. 

 Εμφάνιση και δυνατότητα επιλογής πωλητή 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θα δίνεται η δυνατότητα επιλογής πωλητή κατά την συναλλαγή.  

 Εμφάνιση και δυνατότητα επιλογής πωλητή στο είδος 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θα δίνεται η δυνατότητα επιλογής πωλητή στη γραμμή του 
παραστατικού. 

 Εμφάνιση Α/Α γραμμής 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θα δίνεται αύξουσα αρίθμηση στις γραμμές των παραστατικών. 
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 Αναλυτική εμφάνιση ειδών στη λίστα πώλησης 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν στη ταινία πώλησης θα εμφανιζόνται αναλυτικά οι ποσότητες των 
ειδών.  

 Εμφάνιση εικόνας ειδών 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θα εμφανίζεται η εικόνα 
του είδους 

 Άμεσο καθάρισμα οθόνης μετά την ολοκλήρωση της 
πώλησης 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν, μετά την ολοκλήρωση της 
συναλλαγής, θα γίνεται καθαρισμός της οθόνης συναλλαγής.  

 Εμφάνιση του Κωδικού παραστατικού 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν κατά τη συναλλαγή θα 
εμφανίζεται ο κωδικός του παραστατικού. 

 Αλλαγή τιμής σε είδη που δεν είναι Touchscreen retail 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο ορίζετε εάν θα δίνετε τη δυνατότητα 
αλλαγής τιμών σε είδη που δεν χρησιμοποιούνται στην λιανικη 
Touchscreen.  

 Πεδία περιγραφής είδους 
Σημείο όπου ορίζετε ποιο πεδίο θα χρησιμοποιεί το σύστημα για την 
περιγραφή του είδους.  

 Εμφάνιση Κωδικού αναζήτησης στην περιγραφή είδους 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο ορίζετε εάν θα εμφανίζεται ο κωδικός 
αναζήτησης στην περιγραφή του είδους.  

 Κατηγοριοποίηση ειδών 
Με την ενότητα αυτή ορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα 
κατηγοριοποιειίται τα είδη στη λιανική TouchScreen.  
o Κατηγορίας 
o Ομάδας 
o Ομάδας 2 
o Ομάδας 3 

 Νομίσματα 
Επιλογή κατά την οποία εισάγετε τα στοιχεία των νομισματικών 
μονάδων που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις συναλλαγές στην λιανική 
Touchscreen. 

Σελίδα 2: Μηνύματα/Ειδοποιήσεις 
Πεδία Ναι/Όχι με τα οποία καθορίζετε εάν θα εμφανίζονται μηνύματα κατά 
την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών. 

Σελίδα 3: Δικαιώματα 
Πεδία με τα οποία καθορίζετε τα δικαιώματα εκτέλεσης συγκεκριμένων 
εργασιών στην ενότητα, καθώς και τον κωδικό πρόσβασης για κάθε μια από αυτές, εάν κρίνεται απαραίτητο. 
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Παροχής υπηρεσιών 

Παράμετροι 

Με την επιλογή αυτή καθορίζετε τις παραμέτρους του φακέλου παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, εδώ καθορίζετε: 
o εάν θέλετε να παρακολουθείτε την παροχή υπηρεσιών βάσει των ειδών ή των διαδικασιών συντήρησης. 
o τους αποθηκευτικούς χώρους στους οποίους φυλάσσονται τα είδη προς επισκευή και τα ανταλλακτικά τους. 
o τις σειρές παραστατικών που θα χρησιμοποιούνται για την έκδοση των παραστατικών παροχής υπηρεσιών και 

πώλησης ανταλλακτικών. 

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για την καταχώρηση των παραμέτρων του 

φακέλου παροχής υπηρεσιών. 
 [Ακύρωση] για την έξοδο από την επιλογή χωρίς 

αποθήκευση των παραμέτρων του φακέλου παροχής 
υπηρεσιών. 

Σελίδα 1: Παράμετροι 

Παράμετροι φακέλου παροχής υπηρεσίας 

 Ποσό επισκευής χωρίς επιβεβαίωση 
Εισάγετε την αξία του φακέλου υπηρεσιών μέχρι την οποία 
δεν απαιτείται επιβεβαίωση από τον πελάτη.  

 Ποσόστο επισκευής χωρίς επιβεβαίωση  
Εισάγετε ποσοστό της αξίας φακέλου υπηρεσιών μέχρι το 
οποίο δεν απαιτείται επιβεβαίωση από τον πελάτη. 

 Επιλογή υπηρεσιών βάσει είδους 
Επιλέξτε Ναι, εάν θέλετε στο φάκελο υπηρεσιών να είναι 
διαθέσιμες μόνο οι υπηρεσίες του είδους που θα επιλέξετε 
(βλέπε Ορισμός υπηρεσιών ) εάν επιλέξετε Όχι, τότε θα 
είναι διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες που έχετε εισαγάγει στο 
σύστημα.  

 Έκπτωση ανταλλακτικών (%) 

Εισάγετε το ποσοστό της έκπτωσης που θα εφαρμόζεται στα 
ανταλλακτικά που συμμετέχουν σε φάκελο υπηρεσιών. 

 Υπενθύμιση βάσει SN 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε να γίνεται υπενθύμιση με βάση το SN. 

 Επιλογή διαδικασιών συντήρησης βάσει είδους 
Επιλέξτε Ναι, εάν θέλετε στο φάκελο υπηρεσιών να είναι διαθέσιμες μόνο οι διαδικασίες συντήρησης του είδους 
που θα επιλέξετε (βλέπε Ορισμός υπηρεσιών). Εάν επιλέξετε Όχι, τότε θα είναι διαθέσιμες όλες οι διαδικασίες 
συντήρησης που έχετε εισαγάγει στο σύστημα. 

 Χρήση διαδικασιών συντήρησης 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε να γίνεται χρήση διαδικασιών συντήρησης. 
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 Χρήση συμβολαίων συντήρησης 
Επιλέξτε Ναι, εάν επιθυμείτε χρήση συμβολαίων συντήρησης. 

 Χρόνος εγγύησης από τύπους εγγυήσεων 
Επιλέξτε Ναι, εάν να αντλούται οι χρόνοι εγγύησης από τους τύπους αυτών. 

 Τιμές ανταλλακτικών από το αρχείο ανταλλακτικών 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε οι τιμές των ανταλλακτικών να προέρχονται από το αρχείο 
ανταλλακτικών. Στη περίπτωση όμως, που δεν επιλέξετε το συγκεκριμένο πεδίο, τότε παίρνει τις τιμές από το 
αρχείο ανταλλακτικών των διαδικασιών συντήρησης (Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, να έχετε καθορίσει 
διαδικασίες συντήρησης μέσω της εργασίας “Ορισμός διαδικασίας συντήρησης”). 

 Συμπύκνωση κωδικών 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε να γίνεται συμπύκνωση κωδικών. 

 Συνήθης ποσότητα διακίνησης ανταλλακτικών 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τη συνήθη ποσότητα διακίνησης ανταλλακτικών. 

 Οι τιμές λιανικής περιλαμβάνουν ΦΠΑ 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν οι τιμές λιανικής θα περιλαμβάνουν ΦΠΑ. 

 Αρχείο αναζήτησης κωδικών 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε το αρχείο αναζήτησης κωδικών ειδών. Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Εναλλακτικών ειδών 
o Κωδικών προμηθευτών 

 Συμπεριφορά ελέγχου υπολοίπου αποθήκης 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τι θα συνεπάγεται η αποτυχία του ελέγχου υπολοίπων αποθήκης. Αυτό έχει νόημα 
μόνο εάν κάποιο από τα διαθέσιμα είδη ελέγχων υπολοίπου αποθήκης είναι ενεργά (Έλεγχος αποθέματος 
αποθηκευτικού χώρου ή Πλήρης έλεγχος αποθέματος). Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Προειδοποίηση - σε περίπτωση αποτυχίας, το πρόγραμμα εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα. 
o Απαγόρευση - σε περίπτωση αποτυχίας απαγορεύεται η καταχώρηση του παραστατικού της συναλλαγής. 

 Συμπεριφορά διαγραφής φακέλου 
Πεδίο επιλογής όπου έχετε τη δυνατότητα να ορίσουμε ποια θα είναι η συμπεριφορά της εφαρμογής κατά την 
επιλογή διαγραφής φακέλου. 

 Συμπεριφορά διαγραφής τιμολ. φακέλου 

Πεδίο επιλογής όπου έχετε τη δυνατότητα να ορίσουμε ποια θα είναι η συμπεριφορά της εφαρμογής κατά την 
επιλογή διαγραφής τιμολογημένου φακέλου. 

 Πεδίο γραμμής παραστ. για σχόλια φακέλου 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε το πεδίο γραμμής του παραστατικού που θα χρησιμοποιηθεί σαν σχόλιο φακέλου. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Κανένα 
o Σχόλια (JUSTIFICATION) 
o Παρατηρήσεις (SECJUSTIFICATION 
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 Στον έλεγχο υπολοίπου αποθήκης συμμετέχουν 
Πεδία Ναι/Όχι όπου ορίζετε με βάση ποιες ποσότητες θα ελέγχονται τα υπόλοιπα στην αποθήκη. Αυτό έχει 
νόημα μόνο εάν κάποιο από τα διαθέσιμα είδη ελέγχων υπολοίπου αποθήκης είναι ενεργά (Έλεγχος αποθέματος 
αποθηκευτικού χώρου ή Πλήρης έλεγχος αποθέματος). Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Λογιστικό υπόλοιπο - για τον έλεγχο των υπολοίπων θα λαμβάνεται υπόψη το λογιστικό υπόλοιπο των 

ειδών. 
o Παραγγελιών - για τον έλεγχο των υπολοίπων θα λαμβάνονται υπόψη οι παραγγελίες. 

Χρέωση υπηρεσιών 

 Χρέωση υπηρεσιών ανά ώρα 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε να γίνεται χρέωση υπηρεσιών ανά ώρα. 

 Υπολογισμός αξίας υπηρεσιών 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τρόπο υπολογισμού αξίας υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Τιμή μονάδος 
o Ποσότητα * Τιμή εργατώρας 

 Χρέωση εργατοώρας 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το αντίστοιχο ποσό χρέωσης εργατοώρας.  

 Κόστος υπηρεσιών 
o Κόστος υπηρεσίας 

Σελίδα 2: Κωδικός υπηρεσιών 

 Μορφή μάσκας κωδικού 
o Απλή 
o Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να εισάγετε τη μορφή του κωδικού στο πεδίο [Μορφή κωδικού]. 
o Παραμετρική 
o Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να καθορίσετε τα πεδία βάσει των οποίων θα σχηματίζεται ο κωδικός. Επίσης, 

πρέπει να ορίσετε τα πεδία [Μήκος αυτόματης αρίθμησης], [Διαχωριστικό], [Filler]. Το πεδίο [Μορφή 
κωδικού] συμπληρώνεται αυτόματα. Το πεδίο είναι απαραίτητο για τον καθορισμό της μορφής του κωδικού. 

 Μορφή κωδικού  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου ορίζετε τη μορφή του κωδικού που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή νέου 
προμηθευτή στο πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα σύμβολα. Εάν έχετε επιλέξει απλή μορφή μάσκας 

κωδικού, θα πρέπει εδώ να την πληκτρολογήσετε. Εάν έχετε επιλέξει παραμετρική μάσκα κωδικού, η μορφή του 
κωδικού προκύπτει αυτόματα με βάση τις επιλογές σας στα πεδία [Χαρακτηριστικά προμηθευτών], [Μήκος 
αυτόματης αρίθμησης], [Διαχωριστικό] και [Filler]. Το πεδίο είναι απαραίτητο για τον καθορισμό της μορφής 
κωδικού.  

Σελίδα 3: Σειρές / Αποθηκευτικοί χώροι 

Σειρές Α/Χ 

 Είδη προς επισκευή  
Επιλέγετε τον αποθηκευτικό χώρο στον οποίο φυλάσσονται τα είδη προς επισκευή.  

 Ανταλλακτικά επισκευής 

Επιλέγετε το χώρο στον οποίο αποθηκεύονται τα ανταλλακτικά των ειδών προς επισκευή. 
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Παραστατικά 

 Λιανικής υπηρεσιών 
Επιλέγετε τη σειρά που θα χρησιμοποιείται για τα παραστατικά παροχής υπηρεσιών που προκύπτουν από τους 
φακέλους παροχής υπηρεσιών. Έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε διαφορετικές σειρές για τα παραστατικά 
λιανικής και χονδρικής.  

 Χονδρικής υπηρεσιών 
Επιλέγετε τη σειρά που θα χρησιμοποιείται για τα παραστατικά πώλησης ανταλλακτικών που προκύπτουν από 
τους φακέλους παροχής υπηρεσιών. Έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε διαφορετικές σειρές για τα 

παραστατικά λιανικής και χονδρικής. Στο πεδίο είναι διαθέσιμες οι σειρές παραστατικών πωλήσεων . 

 Λιανικής ανταλλακτικών 
Επιλέγετε τη σειρά που θα χρησιμοποιείται για τα παραστατικά λιανικής πώλησης ανταλλακτικών. 

 Χονδρικής ανταλλακτικών 
Επιλέγετε τη σειρά που θα χρησιμοποιείται για τα παραστατικά χονδρικής πώλησης ανταλλακτικών. 

 Παραστατικό παραλαβής  
Πεδίο λίστας όπου επιλέγετε τις σειρές παραστατικών πωλήσεων που θα είναι διαθέσιμες στο πεδίο 
“Παραστατικό παραλαβής” στο φάκελο παροχής υπηρεσιών.  

 Παραστατικό επιστροφής 
Πεδίο λίστας όπου επιλέγετε τις σειρές παραστατικών πωλήσεων που θα είναι διαθέσιμες στο πεδίο 
“Παραστατικό επιστροφής” στο φάκελο παροχής υπηρεσιών.  

 Σειρά μαζικής δημιουργίας φακέλων 
Πεδίο επιλογής όπου επιλέγετε την σειρά με την οποία θα δημιουργούνται μαζικά οι φάκελοι. 

Τιμή μονάδος ανταλλακτικών 

 Τιμή μονάδος ανταλλακτικών 
Πεδία Ναι/Όχι με τα οποία καθορίζετε εάν για την τιμή μονάδος των ανταλλακτικών θα χρησιμοποιείτε τις τιμές 
λιανικής ή χονδρικής. 

 Προσαύξηση (%) 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το ποσοστό προσαύξησης. 

 Τύποι εγγύησης 
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τους τύπους εγγύησης. 

 Μορφή κωδικού μοντέλου 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη μορφή κωδικού μοντέλου. 

Σημείωση 
Σε περίπτωση που επιχειρήσετε να μεταβάλετε την τιμή των δύο πρώτων παραμέτρων ενώ έχετε εισαγάγει 
εγγραφές, το σύστημα εμφανίζει μήνυμα όπου απαιτεί να επιβεβαιώσετε την αλλαγή. Γενικά, δεν συνιστάται να 
μεταβάλετε τις συγκεκριμένες παραμέτρους μετά την καταχώρηση φακέλων παροχής υπηρεσίας διότι μπορεί να 
δημιουργηθούν προβλήματα.  
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Παράμετροι Touchscreen Service 
Με την επιλογή αυτή, διαχειρίζεστε τις ειδικές παραμέτρους της ενότητας Λιανική Service με οθόνη αφής.  
Εδώ ισχύει ό,τι έχει ήδη ανεφερθεί στην ενότητα “Παράμετροι Touchscreen Retail”. 
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Παράμετροι παγίων 
Με την επιλογή αυτή, διαχειρίζεστε τις ειδικές παραμέτρους της ενότητας των παγίων στοιχείων της εταιρείας. 
Συγκεκριμένα, εδώ καθορίζετε: 
o Τη μορφή του κωδικού των παγίων. 
o Τα οριακά μεγέθη για τις δύο μεθόδους απόσβεσης της αξίας των παγίων. 

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για την καταχώρηση των ειδικών παραμέτρων παγίων. 
 [Ακύρωση] για την έξοδο από την επιλογή χωρίς αποθήκευση των ειδικών παραμέτρων παγίων. 

Πεδία  

 Μάσκα κωδικού 
Στο συγκεκριμένο πεδίο ορίζετε τη μορφή της μάσκας κωδικού 
των παγίων στοιχείων της εταιρείας σας. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση παγίων στο σύστημα. 

 Μάσκα αριθμού μητρώου 
Στο συγκεκριμένο πεδίο ορίζετε τη μορφή της μάσκας κωδικού 
των μητρώων παγίων της εταιρείας σας. 

 Σειρά παραστατικών αποσβέσεων  
Στο συγκεκριμένο πεδίο επιλέγετε την σειρά αποθήκης 
(Οργάνωση λειτουργίας / Σχεδιασμός συναλλαγών / Σειρές 
αρίθμησης παραστατικών / Αποθήκης) με την οποία 
ενημερώνετε τα πάγια για τις αποσβέσεις τους. 

 Σειρά παραστατικών παγίων υπό κατασκευή 
Στο συγκεκριμένο πεδίο επιλέγετε τη σειρά αποθήκης 
(Οργάνωση λειτουργίας / Σχεδιασμός συναλλαγών / Σειρές 
αρίθμησης παραστατικών / Αποθήκης) με την οποία 
ενημερώνετε τα υπό κατασκευή πάγια. 
Αποσβέσεις σύμφωνα με: 
o Ακρίβεια ημέρας 
o Ακρίβεια μήνα (Δεκαπενθημέρου) 
o Ακρίβεια μήνα 

 Οριακή αξία για απόσβεση στη χρήση 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την ελάχιστη αξία του παγίου για απόσβεση μέσα στη χρήση.  

 Αυτόματη επιλογή για απόσβεση στη χρήση 
Πεδίο Ναι/Όχι για αυτόματη απόσβεση παγίων εντός της χρήσης. 

 Ποστοστό πρόσθετης απόσβεσης επί της απόσβεσης 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το επιπλέον ποσοστό με το οποίο τα πάγια της εταιρίας θα αποσβένονται. 

 Το ΦΠΑ προστίθεται στην αξία κτήσης 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν το ΦΠΑ θα προστίθεται στην αξία κτήσης του παγίου. 
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Φθίνουσα μέθοδος 

 Οριακό % ποσοστό φθίνουσας μεθόδου 
Στο πεδίο αυτό εισάγετε το ανώτατο ποσοστό της αναπόσβεστης αξίας επί της αξίας κτήσης ώστε το πάγιο να 
αποσβεσθεί μέσα στη χρήση. Το πεδίο αυτό χρησιμοποιείται για τα πάγια τα οποία αποσβένονται με τη 
φθίνουσα μέθοδο. 

 Κάτω από το όριο αποσβένεται στην ίδια χρήση 
Το πεδίο αυτό είναι ενεργό μόνο αν το πεδίο «Οριακό % ποσοστό» περιέχει  κάποιο ποσοστό. Εάν το πεδίο 
[Κάτω απ’ το όριο αποσβένεται στην ίδια χρήση] είναι ενεργοποιημένο και αν  η υπολειμματική αξία του παγίου 
φθάσει κάτω από το ποσοστό (της αξίας κτήσης) που έχουμε ορίσει στο πεδίο «Οριακό % ποσοστό» τότε το 

πάγιο θα αποσβεσθεί πλήρως στην ίδια χρήση, αλλιώς θα αποσβεσθεί πλήρως στην επόμενη χρήση 

Π.Δ. 299/2003 

 Υπαγωγή στο Π.Δ. 299/2003 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο ορίζεται αν η εταιρία υπάγεται στο Π.Δ. 299/2003. 

 Ποσοστό 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο συμπληρώνετε το ποσοστό για το Π.Δ. 299/2003. 

 Ημερομηνία λήξης 
Εδώ συμπληρώνετε την ημερομηνία μέχρι την οποία ισχύει η υπαγωγή στο Π.Δ. 299/2003. 
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Παράμετροι παραγωγής 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τις ειδικές παραμέτρους της παραγωγής. 

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για την καταχώρηση των ειδικών παραμέτρων παραγωγής. 
 [Ακύρωση] για την έξοδο από την επιλογή χωρίς αποθήκευση των ειδικών παραμέτρων παραγωγής. 

Πεδία 

Παράμετροι 

 Μορφή κωδικού  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου ορίζετε τη μορφή του 
κωδικού που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή 
νέας προδιαγραφής στο πρόγραμμα. Τη μορφή 
κωδικού της προδιαγραφής θα πρέπει εδώ να την 
πληκτρολογήσετε.  

 Σειρά παραγωγής (υπεργολαβία) 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τη σειρά 
των παραστατικών παραγωγής που έχετε ορίσει 
σαν υπεργολαβία.  

 Επηρεάζει δεσμευμένα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε, εάν οι Α΄ 
ύλες ανήκουν στα δεσμευμένα . Είναι οι επιλογές 
που έχετε σχεδιάσει στις [Ειδικές Παραμέτρους 
Αγορών / Πωλήσεων στη σελίδα 2: Αναμενόμενα / 
Δεσμευμένα]. 

 Επηρεάζει αναμενόμενα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε εάν τα 
προϊόντα ανήκουν στα αναμενόμενα. Είναι οι 
επιλογές που έχετε σχεδιάσει στις [Ειδικές 
Παραμέτρους Αγορών / Πωλήσεων στη σελίδα 2: Αναμενόμενα / Δεσμευμένα]. 

 Δεκαδικά τιμών, αξιών, ποσ/των, προδ/φών 
Πεδία στα οποία ορίζετε το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων τιμών, αξιών, ποσοτήτων και προδιαγραφών. 

Κοστολόγηση 

 Τιμή κόστους 
Πεδίο επιλογής από το οποίο καθορίζετε ποια τιμή κόστους θα χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία της 
εσωλογιστικής κοστολόγησης. Οι προτεινόμενες τιμές είναι: η Μέση σταθμική τιμή και η Μηνιαία μέση τιμή. 

 Περίοδος εφαρμογής 
Πεδίο επιλογής από το οποίο καθορίζετε τη χρονική περίοδο εφαρμογής της τιμής κόστους σε μήνες (μέχρι 12) 
που θα χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία της εσωλογιστικής κοστολόγησης. 
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 Κατανομή κόστους 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε εάν η κοστολόγηση παραγωγής θα γίνεται από: 
o Πρώτες ύλες  
o Πρώτες ύλες και έξοδα 

Αναλυτική λογιστική 

 Σειρά άρθρων καταλογισμού 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τις σειρές παραστατικών της Αναλυτικής Λογιστικής για τα άρθρα 
καταλογισμού που θα δημιουργούνται κατά τη διαδικασία της εσωλογιστικής κοστολόγησης. 

 Σειρά άρθρων κόστους πρώτων υλών 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τις σειρές των παραστατικών της Αναλυτικής Λογιστικής για τα άρθρα 
του κόστους των πρώτων υλών της παραγωγής κατά τη διαδικασία της εσωλογιστικής κοστολόγησης.  

 Σειρά άρθρων κόστους παραγωγής 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τις σειρές των παραστατικών της Αναλυτικής Λογιστικής για τα άρθρα 
του κόστους παραγωγής κατά τη διαδικασία της εσωλογιστικής κοστολόγησης. 

Αποθήκη 

 Σειρά παραστατικού ανάλωσης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη σειρά παραστατικού ανάλωσης που θα χρησιμοποιείται 
κατά την ανάλωση των Α΄ υλών.  

 Σειρά παραστατικού παραγωγής 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη σειρά παραστατικού παραγωγής που θα χρησιμοποιείται 
κατά την παραγωγή του προϊόντος.  

Παραστατικά 

o Ένα 

o Πολλαπλά  

Σημείωση 
Οι επιλογές στα τμήματα Κοστολόγησης, Αναλυτικής Λογιστικής και Αποθήκης συμπληρώνονται από τις ειδικές 
παραμέτρους κοστολόγησης. 

Πωλήσεις 

 Ανάπτυξη όλων των επιπέδων κατά την On-line δημιουργία παραστατικών παραγωγής 
Πεδίο Ναι/Όχι από το οποίο επιλέγετε την ανάπτυξη όλων των επιπέδων κατά την online δημιουργία 
παραστατικών παραγωγής.  

Παραστατικά παραγωγής 

 Απαλοιφή γραμμών με μηδενικές ποσότητες 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε εάν θα εμφανίζονται οι γραμμές με μηδενικές ποσότητες. 
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Παράμετροι αποθήκης 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, διαχειρίζεστε τις ειδικές παραμέτρους που αφορούν στα είδη της αποθήκης. 
Συγκεκριμένα εδώ καθορίζετε: 

o το είδος και τη μορφή του κωδικού των ειδών της αποθήκης.  
o τις προτεινόμενες τιμές πεδίων που χρησιμοποιούνται συχνά στο πρόγραμμα.  
o διάφορες γενικές παραμέτρους που αφορούν στην παρακολούθηση των ειδών με serial numbers, παρτίδες κτλ. 
o τους αθροιστές που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση διάφορων οικονομικών στοιχείων των ειδών. 

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για την καταχώρηση των ειδικών παραμέτρων αποθήκης. 

 [Ακύρωση] για την έξοδο από την επιλογή χωρίς αποθήκευση των ειδικών παραμέτρων αποθήκης. 

Πεδία 
Η φόρμα αποτελείται από τις εξής σελίδες: 

Σελίδα 1: Κωδικός 

 Μορφή μάσκας κωδικού: 
Στο πεδίο αυτό ορίζετε τη μορφή της μάσκας του κωδικού 
των ειδών. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Απλή: Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να εισάγετε τη 

μορφή του κωδικού στο πεδίο [Μορφή κωδικού]. 
o Παραμετρική: Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να 

καθορίσετε τα πεδία βάσει των οποίων θα σχηματίζεται ο 
κωδικός. Επίσης πρέπει να ορίσετε τα πεδία [Μήκος 
αυτόματης αρίθμησης], [Διαχωριστικό], [Filler]. Το πεδίο 
[Μορφή κωδικού] συμπληρώνεται αυτόματα.  

Το πεδίο είναι απαραίτητο για τον καθορισμό της μορφής του 
κωδικού. 

 Μορφή κωδικού  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου ορίζετε τη μορφή του κωδικού που 
χρησιμοποιείται για την εισαγωγή νέου προμηθευτή στο 
πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα σύμβολα. Εάν 

έχετε επιλέξει απλή μορφή μάσκας κωδικού, θα πρέπει εδώ να την πληκτρολογήσετε. Εάν έχετε επιλέξει 
παραμετρική μάσκα κωδικού, η μορφή του κωδικού προκύπτει αυτόματα με βάση τις επιλογές σας στα πεδία 
[Χαρακτηριστικά προμηθευτών], [Μήκος αυτόματης αρίθμησης], [Διαχωριστικό] και [Filler]. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για τον καθορισμό της μορφής κωδικού.  
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 Χαρακτηριστικά ειδών 
Στο σημείο αυτό ορίζονται τα χαρακτηριστικά ειδών που συνθέτουν μια παραμετρική μάσκα κωδικού. Τα 
διαθέσιμα χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω:  
o Κατηγορία ΦΠΑ 
o Ομάδα είδους  
o Κατηγορία είδους  
o Λογιστικός χαρακτηρισμός  
o Τιμολογιακή κατηγορία  
o Ομάδα είδους 2 
o Ομάδα είδους 3 
Μπορείτε να επιλέξετε όποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά θέλετε να χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση 
μιας παραμετρικής μάσκας κωδικού με τη σειρά που επιθυμείτε. Για κάθε ένα από τα επιλεγμένα χαρακτηριστικά 
το πρόγραμμα προτείνει το μήκος της ομάδας του σε μια παραμετρική μάσκα κωδικού. Μπορείτε να μεταβάλετε 
το μήκος αυτό εάν χρειάζεται. Στην απλή μάσκα κωδικού η παράμετρος είναι απενεργοποιημένη. 

 Μήκος αυτόματης αρίθμησης 
Αριθμητικό πεδίο όπου ορίζετε το μήκος του τμήματος της παραμετρικής μάσκας κωδικού που θα ακολουθεί 
αυτόματη αύξουσα αρίθμηση. Η προτεινόμενη τιμή του πεδίου είναι 1. Το πεδίο είναι απαραίτητο μόνο εφόσον 
έχετε επιλέξει παραμετρική μάσκα κωδικού ενώ στην απλή μάσκα είναι απενεργοποιημένο. 

 Διαχωριστικό 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το χαρακτήρα που θα λειτουργεί ως διαχωριστικό των ομάδων σε μια 
παραμετρική μάσκα κωδικού. Το πεδίο είναι απαραίτητο μόνο εφόσον έχετε επιλέξει παραμετρική μάσκα 
κωδικού ενώ στην απλή μάσκα είναι απενεργοποιημένο. 

 Filler 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον χαρακτήρα που θα χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση των ομάδων 
του κωδικού στη συντιθέμενη μάσκα ειδών. Το πεδίο είναι απαραίτητο μόνο εφόσον έχετε επιλέξει παραμετρική 
μάσκα κωδικού ενώ στην απλή μάσκα είναι απενεργοποιημένο. 

 Αρχείο αναζήτησης κωδικών ειδών 
Πεδίο επιλογής το οποίο χρησιμεύει στην περίπτωση που διαχειρίζεστε είδη με τη χρήση κωδικών Barcode. 
Επίσης, ορίζετε με ποιο τρόπο το πρόγραμμα θα αναζητεί τους κωδικούς, δηλ. θα ψάχνει με κωδικούς 
προμηθευτών ή με εναλλακτικούς κωδικούς.  

Σελίδα 2: Γενικά 

Serial Numbers 

 Ενεργοποίηση SN 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν στα είδη της αποθήκης θα ενεργοποιείτε το serial number. 
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 Υποχρεωτική χρήση SN  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν στα είδη της αποθήκης θα εισάγετε υποχρεωτικά και το serial number. 

 Μορφή κωδικού 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τη μορφή του κωδικού των 
serial numbers, εφόσον φυσικά χρησιμοποιούνται για την 
παρακολούθηση των ειδών. Η εισαγωγή του serial number κάθε 
είδους θα γίνεται βάσει της μορφής κωδικού που θα ορίσετε 
εδώ.  

 Έλεγχος ύπαρξης serial number ανά Α.Χ. 

Στο σημείο αυτό ορίζετε εάν θα γίνεται έλεγχος για τη 
υπαρκτότητα των serial numbers στον ΑΧ και μπορείτε να 
επιλέξετε:  
o Κανένας 
o Προειδοποίηση κατά την εισαγωγή 
o Απαγόρευση εισαγωγής 

Παρτίδες  

 Μορφή κωδικού 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τη μορφή του κωδικού που 
θα έχουν οι παρτίδες των ειδών, εφόσον βέβαια παρακολουθείτε 
τα είδη σε παρτίδες. Η εισαγωγή του κωδικού της παρτίδας 

(δείτε [Παρτίδες]) θα γίνεται βάσει της μορφής κωδικού που θα 
ορίσετε εδώ.  

 Υποχρεωτική χρήση παρτίδων 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου ορίζετε εάν στα είδη της αποθήκης θα εισάγετε υποχρεωτικά τον αριθμό της παρτίδας τους. 

 Έλεγχος λήξης παρτίδας ειδών 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν θα γίνεται έλεγχος της ημερομηνίας λήξης των παρτίδων κατά την 
τιμολόγηση. 

 Παρακολούθηση ανά Α.Χ. 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν θα γίνεται παρακολούθηση παρτίδων ανά αποθηκευτικό χώρο. 

 Παρακολούθηση ανά θέση αποθήκευσης 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν θα γίνεται παρακολούθηση παρτίδων ανά θέση αποθήκευσης. 

 Προτεινόμενη ανάλωση (Τύποι συναλλαγών) 
Στο σημείο αυτό μπορείτε να επιλέξετε πώς θα γίνεται η ανάλωση των παρτίδων και μπορείτε να επιλέξετε: 
o FIFO αυτόματη 
o LIFO αυτόματη 

 Ανάλωση παρτίδων βάσει 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη μέθοδο με την οποία θα γίνεται η ανάλωση των παρτίδων. Υπάρχει δυνατότητα 
επιλογής ενός από τα παρακάτω:  
o Ημερομηνία εισαγωγής 
o Ημερομηνία λήξης 
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Διαστάσεις 

 Περιγραφή 1ης διάστασης 
Εισάγετε την περιγραφή της πρώτης διάστασης. 

 Περιγραφή 2ης διάστασης 
Εισάγετε την περιγραφή της δεύτερης διάστασης. 

 Περιγραφή 3ης διάστασης 
Εισάγετε την περιγραφή της τρίτης διάστασης. 

Μονάδα μέτρησης χρώματος / μεγέθους 

 Κύρια  
Ορίζετε την κύρια μονάδα μέτρησης χρώματος / μεγέθους 

 Δευτερεύουσα 
Ορίζετε την δευτερεύουσα  μονάδα μέτρησης χρώματος / μεγέθους εφόσον υπάρχει. 

 Ενεργοποίηση μηνυμάτων ελεγχού υπολοίπου 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου ορίζετε εάν στα είδη της αποθήκης θα ενεργοποιηθούν τα μηνύματα ελεγχού υπολοίπου. 

 Μη αυτόματη εισαγωγή είδους προμηθευτή 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου ορίζετε εάν στα είδη της αποθήκης θα ενεργοποιηθεί η μη αυτόματα εισαγωγή προμηθευτή 
του. 

 Έλεγχος υπολοίπου ανά γραμμή παραστατικού  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου ορίζετε εάν θα ενεργοποιηθεί ο έλεγχος υπολοίπου ανά γραμμή παραστατικού. 

 Εμφάνιση αποθέματος στις αναζητήσεις ειδών 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου ορίζετε εάν θα ενεργοποιηθεί η εμφάνιση αποθέματος στις αναζητήσεις ειδών. 

 Ο έλεγχος υπολοίπου θα λαμβάνει υπόψη το ελάχιστο όριο ασφαλείας 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου ορίζετε εάν ο έλεγχος υπολοίπου θα λαμβάνει υπόψη το ελάχιστο όριο ασφαλείας. 

 Η τιμή και η έκπτωση λαμβάνονται υπόψη κατά την συμπύκνωση 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου ορίζετε αν κατά την συμπύκνωση γραμμών παραστατικών με ίδιο κωδικό είδους θα 
λαμβάνονται υπόψη η τιμή και η έκπτωση. 

 Συμπύκνωση μόνο ομοίων κωδικών με όμοια Χ/Μ 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου ορίζετε εάν θα ενεργοποιηθεί η συμπύκνωση μόνο σε όμοια είδη με όμοια Χ/Μ. 

 Συνοπτική εμφάνιση είδους ανά  Χ/Μ 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου ορίζετε εάν θα ενεργοποιηθεί η εμφάνιση του είδους με σύμπτυξη ανά χρώμα και μεέγεθος. 

 Αυτόματος υπολογισμός Barcode EAN13 κατά την καταχώρηση του είδους 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου ορίζετε εάν θα υπολογίζονται αυτόματα κωδικοί barcode EAN13 κατά την καταχώρηση ενός 
είδους. 

 Αλλαγή γραμμής κατά την εισαγωγή κωδικού αναζήτησης 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου ορίζετε εάν θα ενεργοποιηθεί η αλλαγή γραμμής στα πραστατικά κατά την εισαγωγή 
κωδικού αναζήτησης. 
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 Αριθμός διαθέσιμων μεγεθών 
Αριθμητικό πεδίο όπου όπου ορίζετε τον αριθμό διαθέσιμων μεγεθών. 

Βιβλίο αποθήκης 

 Διαμόρφωση κωδικού 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε πως θα εμφανίζονται τα είδη στο βιβλίο αποθήκης. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής 
ενός από τα παρακάτω:  
o Κωδικός είδους 
o Λογαριασμός αποθεμάτων 

o Λογαριασμός αποθεμάτων και κωδικός είδους 

 Μήκος λογ/μου αποθεμάτων 
Αριθμητικό πεδίο όπου όπου ορίζετε το μήκος του λογαριασμού αποθεμάτων. 

Σελίδα 3: Αποτίμηση / Κοστολόγηση  

 Μέθοδος κοστολόγησης αποθεμάτων  
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη μέθοδο που θα χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα για την αποτίμηση των 
αποθεμάτων. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής ενός από τα παρακάτω:  
o Τελευταία τιμή αγοράς  
o Ετήσια μέση σταθμική τιμή  
o Μηνιαία μέση τιμή  
o Τιμή FIFO  
o Τιμή LIFO 
o Κυλιόμενη μέση τιμή 
o Πρότυπο κόστος  
o Τριμηνιαία μέση τιμή 
Το πρόγραμμα προτείνει τη χρησιμοποίηση της τελευταίας τιμής 
αγοράς για την κοστολόγηση των αποθεμάτων. 

 Χρήση αντιστοιχίσεων πιστωτικών 
Πεδίο Ναι/Όχι το οποίο χρησιμοποιείτε στην κοστολόγηση 
αποθήκης με βάση την τιμή FIFO. 

 On-line υπολογισμός τιμής αποτίμησης 

Πεδίο Ναι/Όχι όπου ορίζετε εάν θα γίνεται online υπολογισμός 
της τιμής αποτίμησης των ειδών. 

Υπολογισμός κόστους πωληθέντων βάσει 

 Τιμή κόστους 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τρόπο υπολογισμού 
του κόστους πωληθέντων με βάση τον τύπο: ποσότητα 
πωλήσεων * τιμή κόστους και ενδείκνυται στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε μέσες τιμές κοστολόγησης 
αποθεμάτων.  
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 Κόστος υπολοίπου 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τρόπο υπολογισμού του κόστους πωληθέντων με βάση τον τύπο: 
Κόστος πωληθέντων = Απογραφή + Αγορές + Παραγωγή + Λοιπές εισαγωγές – Αναλώσεις – Λοιπές εξαγωγές – 
Κόστος υπολοίπου και χρησιμοποιείτε για όλες τις μεθόδους κοστολόγησης αποθεμάτων.  

 Σειρά παρ/κου κόστους πωληθέντων 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη σειρά παραστατικού για τον υπολογισμό του κόστους 
πωληθέντων.  

 Αφαίρεση αξιών λοιπών εξαγωγών 
Πεδίο επιλογής το οποίο ενεργοποιείται όταν ο υπολογισμός κόστους πωληθέντων επιλεχθεί να γίνεται βάσει 

κόστους υπολοίπου και καθορίζει εάν θα αφαιρείται ή όχι η αξία των λοιπών εξαγωγών. 

 Επιπλέον διάσταση 
Πεδίο επιλογής επιπλέον διάστασης για τον υπολογισμό του κόστους πώληθέντων. Υπάρχει δυνατότητα 
επιλογής ενός από τα παρακάτω:  
o Κατηγορία 
o Ομάδα 
o Ομάδα 2 
o Ομάδα 3  
o Τιμολογιακή κατηγορία 
o Κλάση προμήθειας  
o Δασμολογική κλάση 

 Σειρές ανά διάσταση 
Πεδίο το οποίο ενεργοποιείται όταν επιλέξουμε επιπλέον διάσταση για τον υπολογισμό του κόστους 
πωληθέντων και στο οποίο μπορείτε να ορίσετε διαφορετική σειρά κόστους ανά κατηγορία είδους 

 Η τελευταία τιμή αγοράς περιλαμβάνει έκπτωση  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η έκπτωση περιλαμβάνεται στην τελευταία τιμή αγοράς ή όχι. 

 Η τιμή αντικατάστασης περιλαμβάνει επιβάρυνση 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η τιμή αντικατάστασης κάποιου είδους που αγοράζεται σε ξένο νόμισμα 
επιβαρύνεται με κάποιο έξοδο (εκτελωνιστικά, έξοδα τραπεζών κτλ.).  

 Οι τιμές λιανικής περιλαμβάνουν ΦΠΑ 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν το ποσό του ΦΠΑ είναι ενσωματωμένο στις τιμές λιανικής ή όχι.  

 Ο ΦΠΑ δώρων χρεώνεται στον πελάτη 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν το ποσό του ΦΠΑ που βαρύνει τα είδη που προσφέρονται ως δώρο θα 
πληρώνεται από τον αποδέκτη ή θα χαρίζεται.  

Επιμερισμός αξίας σύνθετου (αυτόματη ενημέρωση βάσει) 

o Ποσότητα συστατικού 

o Συνετελεστής επιμερισμού 

o Κοστολόγηση σύνθεσης/αποσύνθεσης βάσει ετήσιας μεσοσταθμικής μεθόδου. 
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Φυσική απογραφή 

 Σειρά παραστατικών με είδη χωρίς αναλώσεις 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών που θα έχουν τα παραστατικά αποθήκης τα 
οποία θα δημιουργηθούν για είδη χωρίς αναλώσεις. 

 Σειρά παραστατικών με είδη με αναλώσεις 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών που θα έχουν τα παραστατικά αποθήκης τα 
οποία θα δημιουργηθούν για είδη με αναλώσεις. 

 Μέγιστη φύρα ανάλωσης (%) 
Οριζόμενη τιμή η οποία χρησιμοποιείται για την εργασία “Παραστατικά φυσικής απογραφής’’. 

 Απεριόρτιστα δεκαδικά στην τιμή είδους 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε τα δεκαδικά ψηφία της τιμής του είδους 

 Υπολογισμός τιμής συστατικού από αξία σύνθετου 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο ορίζετε εάν το σύστημα θα υπολογίζει την τιμή του συστατικού από την αξία του 
σύνθετου. 

 Διαχείριση συστατικών 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τρόπο διαχείρισης των συστατικών του είδους 
o Καμμία 
o Διαγραφή και αναλογική μεταβολή ποσότητας 
o Διαγραφή όλων των συστατικών του σύνθετου 
o Αναλογική μεταβολή 

 Αυτόματος υπολογισμός χονδρικής/λιανικής τιμής 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θα γίνεται  αυτόματος 
υπολογισμός των τιμών χονδρικής και λιανικής πώλησης. 

 Τιμές πώλησης  
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε εάν η τιμή πώλησης θα 
ενημερώνετε αυτόματα βάσει του ποσοστού markup. 

Σελίδα 4: Προτεινόμενες τιμές 

Μονάδες μέτρησης  

 Κύρια μονάδα μέτρησης 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε τη μονάδα μέτρησης που θα 
προτείνεται ως κύρια κατά την εισαγωγή νέου είδους στην 
αποθήκη.  

 Δευτερεύουσα μονάδα μέτρησης 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε τη μονάδα μέτρησης που θα 
προτείνεται ως δευτερεύουσα (βοηθητική) κατά την εισαγωγή 
νέου είδους στην αποθήκη. Ο αντίστοιχος πίνακας δημιουργείται με την επιλογή [Πίνακες – Αποθήκη – Μονάδες 
μέτρησης]. 
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 Σχέση με κύρια 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον αριθμό που εκφράζει τη σχέση μεταξύ της κύριας μονάδας μέτρησης και 
των υπολοίπων μονάδων μέτρησης (δευτερεύουσα, αγορών, πωλήσεων) αντίστοιχα. Οι τιμές που εισάγονται 
εδώ προτείνονται κατά την εισαγωγή νέου είδους.  

 Αυστηρή σχέση 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε το είδος της σχέσης μεταξύ της κύριας και κάθε μιας από τις υπόλοιπες μονάδες 
μέτρησης αντίστοιχα που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή νέου είδους. Εάν ορίσετε αυστηρή σχέση μονάδων, 
δεν θα μπορείτε να μεταβάλετε τη σχέση των μονάδων αργότερα.  

 Αγορών  

Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε τη μονάδα μέτρησης που θα προτείνεται ως μονάδα αγορών κατά την εισαγωγή νέου 
είδους στην αποθήκη. Ο αντίστοιχος πίνακας δημιουργείται με την επιλογή [Πίνακες – Αποθήκη – Μονάδες 
μέτρησης]. 

 Σχέση με κύρια 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον αριθμό που εκφράζει τη σχέση μεταξύ της κύριας μονάδας μέτρησης και 
των υπολοίπων μονάδων μέτρησης (δευτερεύουσα, αγορών, πωλήσεων) αντίστοιχα. Οι τιμές που εισάγονται 
εδώ προτείνονται κατά την εισαγωγή νέου είδους.  

 Αυστηρή σχέση 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε το είδος της σχέσης μεταξύ της κύριας και κάθε μιας από τις υπόλοιπες μονάδες 
μέτρησης αντίστοιχα που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή νέου είδους. Εάν ορίσετε αυστηρή σχέση μονάδων, 
δεν θα μπορείτε να μεταβάλετε τη σχέση των μονάδων αργότερα.  

 Πωλήσεων 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε τη μονάδα μέτρησης που θα προτείνεται ως μονάδα πωλήσεων κατά την εισαγωγή 
νέου είδους στην αποθήκη. Ο αντίστοιχος πίνακας δημιουργείται με την επιλογή [Πίνακες – Αποθήκη – Μονάδες 
μέτρησης]. 

 Σχέση με κύρια 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον αριθμό που εκφράζει τη σχέση μεταξύ της κύριας μονάδας μέτρησης και 
των υπολοίπων μονάδων μέτρησης (δευτερεύουσα, αγορών, πωλήσεων) αντίστοιχα. Οι τιμές που εισάγονται 
εδώ προτείνονται κατά την εισαγωγή νέου είδους.  

 Αυστηρή σχέση 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε το είδος της σχέσης μεταξύ της κύριας και κάθε μιας από τις υπόλοιπες μονάδες 

μέτρησης αντίστοιχα που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή νέου είδους. Εάν ορίσετε αυστηρή σχέση μονάδων, 
δεν θα μπορείτε να μεταβάλετε τη σχέση των μονάδων αργότερα.  

 Συνήθης ποσότητα πώλησης 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την προτεινόμενη ποσότητα πώλησης των ειδών. 

 Τήρηση back order 
Πεδίο επιλογής για τον τρόπο που θα τηρείται το backorder. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής ενός από τα 
παρακάτω:  
o Στην πρωτεύουσα ΜΜ 
o Στη δευτερεύουσα ΜΜ 
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 Αντικατάσταση είδους από συστατικά στις αγορές  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν θέλετε αυτόματη αντικατάσταση των σύνθετων ειδών από τα συστατικά 
τους στα παραστατικά αγορών. Η τιμή του πεδίου προτείνεται στο αντίστοιχο πεδίο κατά την εισαγωγή νέου 
είδους.  

 Αντικατάσταση είδους από συστατικά στις πωλήσεις 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν θέλετε αυτόματη αντικατάσταση των σύνθετων ειδών από τα συστατικά 
τους στα παραστατικά πωλήσεων. Η τιμή του πεδίου προτείνεται στο αντίστοιχο πεδίο κατά την εισαγωγή νέου 
είδους.  

 Αυτόματη ενημέρωση συστατικών στις αγορές 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν θέλετε κατά την αγορά ενός σύνθετου είδους να δημιουργούνται αυτόματα 
ξεχωριστές κινήσεις αποθήκης για κάθε ένα συστατικό. Η τιμή του πεδίου προτείνεται στο αντίστοιχο πεδίο 
κατά την εισαγωγή νέου είδους.  

 Αυτόματη ενημέρωση συστατικών στις πωλήσεις 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν θέλετε κατά την πώληση ενός σύνθετου είδους να δημιουργούνται 
αυτόματα ξεχωριστές κινήσεις αποθήκης για κάθε ένα συστατικό. Η τιμή του πεδίου προτείνεται στο αντίστοιχο 
πεδίο κατά την εισαγωγή νέου είδους. 

 Εκτύπωση ανάλυσης στο παραστατικό των αγορών 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν θέλετε εκτύπωση της ανάλυσης των συστατικών των σύνθετων ειδών στα 
παραστατικά αγορών. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά εάν δεν θέλετε να 
αντικαθίστανται τα σύνθετα είδη από τα συστατικά τους στο παραστατικό αλλά απλώς κάτω από κάθε είδος να 

εκτυπώνεται η ανάλυσή του.  

 Εκτύπωση ανάλυσης στο παραστατικό των πωλήσεων 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν θέλετε εκτύπωση της ανάλυσης των συστατικών των σύνθετων ειδών στα 
παραστατικά πωλήσεων. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά εάν δεν θέλετε να 
αντικαθίστανται τα σύνθετα είδη από τα συστατικά τους στο παραστατικό αλλά απλώς κάτω από κάθε είδος να 
εκτυπώνεται η ανάλυσή του.  

 Λογιστικός χαρακτηρισμός 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε το λογιστικό χαρακτηρισμό του είδους που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή νέου 
είδους. Ο αντίστοιχος πίνακας δημιουργείται με την επιλογή [Πίνακες – Αποθήκη – Λογιστικοί χαρακτηρισμοί].  

 Τιμολογιακή κατηγορία 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε τη τιμολογιακή κατηγορία του είδους που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή νέου 
είδους. Ο αντίστοιχος πίνακας δημιουργείται με την επιλογή Πίνακες – Αποθήκη – Τιμολογιακές Κατηγορίες 
Αποθήκης. 

 Κατηγορία ΦΠΑ 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε την κατηγορία ΦΠΑ του είδους που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή νέου είδους. 
Ο αντίστοιχος πίνακας δημιουργείται με την επιλογή [Πίνακες – Αποθήκη – Τιμολογιακές Κατηγορίες Αποθήκης]. 

 Χαρακτηρισμός είδους 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε το χαρακτηρισμό του είδους που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή νέου είδους. 
Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο από τα παρακάτω: 
o Κανονικό – εάν το είδος είναι κανονικό  
o Παροχή Υπηρεσιών – εάν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών 

o Α’ Ύλη – εάν το είδος χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη 
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o Ημικατεργασμένο – εάν το είδος είναι ημικατεργασμένο 
o Προϊόν – εάν το είδος είναι το τελικό προϊόν της παραγωγικής διαδικασίας 
Το πρόγραμμα προτείνει την πρώτη επιλογή.  

 Markup χονδρικής 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το ποσοστό του markup χονδρικής που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή νέου 
είδους.  

 Markup λιανικής 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το ποσοστό του markup λιανικής που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή νέου 
είδους.  

 Παρακολούθηση σε  
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον τρόπο παρακολούθησης που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή νέου είδους. 
Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο από τα παρακάτω: 
o Παρτίδες – εάν το είδος παρακολουθείται σε παρτίδες. 
o Serial number – εάν το είδος παρακολουθείται με serial number. 
o Χρώμα / μέγεθος – εάν το είδος παρακολουθείται με χρώμα / μέγεθος. 

Touch screen 

 Touch Screen Retail 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν κατά την καταχώρηση νέων ειδών στην αποθήκη, το πεδίο touch screen 
retail στα σταθερά τους στοιχεία θα έρχεται προεπιλεγμένο ή όχι. 

Σελίδα 5: Αθροιστές 

Στη συγκεκριμένη σελίδα των ειδικών παραμέτρων αποθήκης μπορείτε ελεύθερα να εισάγετε τον κωδικό και την 
περιγραφή των πεδίων αθροιστών που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για 
την παρακολούθηση διάφορων οικονομικών στοιχείων των ειδών. Το 
σύστημα σας παρέχει τη δυνατότητα να εισάγετε μέχρι 16 κωδικούς 
αθροιστών και τις αντίστοιχες περιγραφές τους. 
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Σελίδα 6: Συσχετίσεις 
Στη συγκεκριμένη σελίδα δίνεται η δυνατότητα συσχετισμού χαρακτηριστικών των ειδών για δενδροειδή ανάπτυξη 
αποτελεσμάτων όπου αυτό απαιτειται.  
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Παράμετροι Εσόδων - Εξόδων 

Στοιχεία λογαριασμού 

 Μορφή κωδικού 
Πεδίο που καθορίζετε τη μορφή του κωδικού. 

 Διαχωριστικό 
Πεδίο που καθορίζετε διαχωριστικό του κωδικού. 

Στοιχεία συναλλασσόμενου 

 Μορφή κωδικού 
Πεδίο που καθορίζετε τη μορφή του κωδικού. 

Προτεινόμενες τιμές 

 Γεωγραφική κατηγορία 
Διαλέγετε από πίνακα την τιμή που θέλετε να 
εμφανίζεται αυτόματα την ώρα της καταχώρησης 
συν/νου 

 Επαγγελματική κατηγορία 
Διαλέγετε από πίνακα την τιμή που θέλετε να 

εμφανίζεται αυτόματα την ώρα της καταχώρησης 
συν/νου 

Γενικά στοιχεία 

 Ημερομηνία Τελευταίας Οριστικοποίησης 
Πεδίο που σας ενημερώνει για την ημερομηνία έως 
την οποία έχετε οριστικοποιήσει τις κινήσεις Εσόδων - 
Εξόδων.  

 Κεντρικό Υποκατάστημα 
Ορίζετε το υποκατάστημα της συγκεκριμένης εταιρίας  

 Έλεγχος μεταβολής μηδενικής αξίας ΦΠΑ 
Ορίζετε αν επιθυμείτε να προειδοποιεί ή να απαγορεύει η εφαρμογή τη μεταβολή αξίας ΦΠΑ 

 Έλεγχος μηδενισμού αξίας ΦΠΑ 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε εάν επιθυμείτε τον έλεγχο του μηδενισμού της αξίας ΦΠΑ. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Προειδοποίηση  
o Απαγόρευση  
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o Κανένας έλεγχος 

 Μεταβολή / διαγραφή άρθρων από ενημέρωση  
Πεδίο επιλογής από το οποίο καθορίζετε, εάν θα μπορείτε να μεταβάλλετε ή να διαγράψετε άρθρα από 
ενημέρωση. Συγκεκριμένα μπορείτε να επιλέξετε: 
o  Απαγόρευση 
o  Επιτρέπεται 
o  Προειδοποίηση 

 Καταχώρηση γραμμής με αξία ΦΠΑ χωρίς υποκειμενική αξία 
Πεδίο επιλογής από το οποίο καθορίζετε εάν επιθυμείτε  την κατάχώρηση γραμμής με αξία ΦΠΑ χωρίς 
υποκειμενική αξία. 

Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Επιτρέπεται  
o Προειδοποίηση 
o Απαγόρευση  

 Έλεγχος ορίων υπολοίπων συναλλασσόμενων 
Πεδίο επιλογής από το οποίο καθορίζετε εάν επιθυμείτε τον έλεγχο ορίου του υπολοίπου του συναλλασσόμενου. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Επιτρέπεται  
o Απαγόρευση  
o Προειδοποίηση 

 Κατηγορία ΦΠΑ λογαριασμών χωρίς δικαίωμα έκπτωσης 
Διαλέγετε από πίνακα την  κατηγορία ΦΠΑ η οποία δεν θα έχει δικαίωμα έκπτωσης. 

Στοιχεία δήλωσης ΦΠΑ 

 Λογιστής εταιρίας   
Πεδίο επιλόγης από το οποίο καθορίζετε το λογιστή της εταιρίας.  

 Υπολογισμός ProRata 
Πεδίο επιλογής Ναι/Όχι αν θα υπολογίζεται ProRata στην εταιρία. 

 Ποσοστό ProRata Προηγ.Έτους 
Ορίζουμε το ποσοστό που θα υπολογιστεί η ProRata. 

Στοιχεία είδους απογραφής 

 Μορφή κωδικού 
Πεδίο που καθορίζετε τη μορφή του κωδικού. 
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Παράμετροι λογιστικής 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, διαχειρίζεστε τις ειδικές παραμέτρους που αφορούν στη Γενική Λογιστική. 
Συγκεκριμένα, εδώ καθορίζετε: 
o τα στοιχεία του κωδικού των λογαριασμών του λογιστικού σχεδίου,  
o τη σειρά των άρθρων επιμερισμού και εάν θα δημιουργούνται αυτόματα ή όχι, 
o εάν θα δημιουργούνται προσωρινές ή ενημερωμένες κινήσεις λογιστικής.  

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για την καταχώρηση των παραμέτρων λογιστικής. 
 [Ακύρωση] για την έξοδο από την επιλογή χωρίς αποθήκευση των παραμέτρων λογιστικής. 

Πεδία 

Στοιχεία κωδικού 

 Μάσκα κωδικού  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τη μορφή που θα έχει ο 
κωδικός των λογαριασμών του λογιστικού σχεδίου. Εναλλακτικά, 
μπορείτε να συμπληρώσετε τα πεδία “Ανάλυση βαθμών” και 
“Διαχωριστικό” για να καθορίσετε τη μορφή των λογαριασμών 
λογιστικής. 

 Διαχωριστικό 

Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το σύμβολο που θα 
χρησιμοποιείται ως διαχωριστικό των βαθμών του κωδικού των 
λογαριασμών λογιστικής. 

 Ανάλυση βαθμών  
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τις ομάδες και το μήκος τους που 
θα αποτελούν τους λογαριασμούς λογιστικής. Μπορείτε, για 
παράδειγμα, να εισάγετε 2,2,3,4 το οποίο σημαίνει: 
o το λογιστικό σχέδιο θα έχει μέχρι τεταρτοβάθμιους 

λογαριασμούς. 
o ο πρώτος βαθμός θα έχει δύο ψηφία, ο δεύτερος δύο, ο 

τρίτος τρία και ο τέταρτος τέσσερα. 

Ως διαχωριστικό μεταξύ των βαθμών θα χρησιμοποιείται το 
σύμβολο που έχετε ορίσει στο πεδίο [Διαχωριστικό]. 

Γενικά στοιχεία 

 Αυτόματη αρίθμηση άρθρων 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν η αρίθμηση άρθρων θα γίνεται αυτόματα ή όχι. 

 Αυτόματη απαλοιφή μηδενικών γραμμών άρθρων λογιστικής 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν η απαλοιφή των μηδενικών γραμμών άρθρων λογιστικής θα γίνεται 
αυτόματα ή όχι. 
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 Λογαριασμός ταμείου 
Επιλέγετε το λογαριασμό λογιστικής που θα χρησιμοποιείτε ως λογαριασμός ταμείου. Ο λογαριασμός θα είναι 
αντισυμβαλλόμενος σε όλα τα ταμειακά άρθρα. 

 Έλεγχος ορίων υπολοίπων λογαριασμών 
Πεδίο επιλογής από το οποίο καθορίζετε αν θα γίνεται έλεγχος ορίων υπολοίπων των λογαριασμών. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Απαγόρευση 
o Επιτρέπεται 
o Προειδοποίηση 

 Τρόπος ομαδοποίησης άρθρων από εμπορικό (σύνολα ανά ημέρα) 
Πεδίο επιλογής από το οποίο καθορίζετε εάν επιθμείτε, τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η ομαδοποίηση των 
άρθρων που προέρχονται απο το εμπορικό κύκλωμα. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Ανά σειρά συναλλαγής 
o Ανά τύπο συναλλαγής 

Στοιχεία επιμερισμού 

 Σειρά επ/σμού λογιστικής 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε τη σειρά των παραστατικών που θα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των 
άρθρων επιμερισμού των λογαριασμών Γενικής Λογιστικής σε λογαριασμούς Αναλυτικής Λογιστικής. Ο 
αντίστοιχος πίνακας δημιουργείται με την επιλογή [Σχεδιασμός συναλλαγών – Σειρές αρίθμησης παραστατικών – 
Λογιστικής].  

 Αυτόματη δημιουργία άρθρων επιμερισμού 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν οι λογαριασμοί Γενικής Λογιστικής θα επιμερίζονται αυτόματα βάσει του 
καθορισμένου (στα στοιχεία του λογαριασμού λογιστικής) μοντέλου επιμερισμού ή όχι.  
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CRM  
Στις ειδικές παραμέτρους CRM ορίζονται τα προτεινόμενα στοιχεία (e-mail και τηλέφωνο) που θα εμφανιστούν κατά 
τις απλές και μαζικές αποστολές. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να τροποποιηθούν από τον χρήστη κατά τη διαδικασία 
της κάθε αποστολής.  

Οι ειδικές παράμετροι του CRM ρυθμίζουν τις 
παρακάτω λεπτομέρειες λειτουργίας 
της οντότητας: 

o Ορισμός της μορφής της μάσκας κωδικού των 
πελατών. Ακολουθεί τα γενικότερα πρότυπα 

ορισμού κωδικών του Atlantis Entry ERP. 

o Παράμετροι συγχρονισμού πελατών ERP και CRM. 

o Παράμετροι για το συγχρονισμό με Ms Outlook. 
Ορίζονται οι προτεινόμενοι τύποι ενεργειών κατά 
τη δημιουργία νέων συναντήσεων και νέων 
ενεργειών από το outlook. 

o Στο σημείο αυτό γίνεται και ο συσχετισμός των 
πεδίων CRM με τα πεδία του Outlook. 

o Ορισμός σειράς παραγγελιών που καταχωρούνται 

από το CRM. Κατά την καταχώρηση ευκαιριών 
πώλησης και προσφορών, προτείνεται τιμή 
ανάλογα με την παράμετρο “Χρησιμοποιεί τιμή” που έχει οριστεί στη συγκεκριμένη σειρά. 

o Συμπεριφορά πριν από την εκτέλεση μαζικών αποστολών. Το στοιχείο αυτό ορίζει την προτεινόμενη παράμετρο 
κατά τις μαζικές αποστολές. Τυχόν διαφοροποίηση κατά την εκτέλεση μιας μαζικής ισχύει μόνο για τη 
συγκεκριμένη εργασία και δεν θα επηρεάζει την ειδική παράμετρο αυτή. 

o Παράμετροι δημιουργίας διαδοχικών ενεργειών. Ορίζεται ο τρόπος που θέλουμε να λαμβάνονται υπόψη οι 
αργίες κατά τον υπολογισμό ημερομηνιών για τις διαδοχικών ενεργειών. 

o Ορισμός των σειρών παραγγελιών 

o Ορισμός κατηγορίας εγγράφων για τα συνημμένα των email. 

o Ορισμός των πεδίων που θέλουμε να εμφανίζονται τόσο στις εγγραφές του ημερολογίου όσο και στις υποδείξεις 
αυτών (hint). 

o Επιλογή εκτυπωτών για το CRM. 

o Σενάρια συγκέντρωσης πόντων και ενεργοποίησης των καρτών. 
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Παράμετροι κοστολόγησης  
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τις παραμέτρους κοστολόγησης. 

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για την καταχώρηση των παραμέτρων κοστολογικής διαχείρισης διαδικασιών. 
 [Ακύρωση] για την έξοδο από την επιλογή χωρίς αποθήκευση των παραμέτρων κοστολογικής διαχείρισης 

διαδικασιών. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Γενικά 

 Μάσκα λογαριασμού κοστολογικών 
στοιχείων 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τη μορφή 
που θα έχει ο κωδικός των λογαριασμών των 
κοστολογικών στοιχείων. 

 Συμπεροφορά ελέγχου εκτέλεσης πεδίων 
κοστολόγησης 
Εδώ ορίζετε την τον έλεγχο εκτέλεσης πεδίων 
κοστολογήσης. 

 Περιγραφή συντελεστών υπολογισμού 
τιμών κοστολογικών στοιχείων 
Εδώ ορίζετε την περιγραφή των συντελεστών υπολογισμού τιμών κοστολογικών στοιχείων. 

Σελίδα 2: Σειρές 

Γενικά 

Αναλυτική Λογιστική - Παραγωγή 

 Σειρά άρθρων καταλογισμού 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τη σειρά 
λογιστικής με την οποία θα δημιουργηθούν τα 
άρθρα καταλογισμού. 

 Σειρά άρθρων κόστους πρώτων υλών 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τη σειρά 
λογιστικής με την οποία θα δημιουργηθούν τα 
άρθρα κόστους πρώτων υλων. 

 Σειρά άρθρων κόστους παραγωγής 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τη σειρά λογιατικής με την οποία θα δημιουργηθούν τα άρθρα κόστους 
παραγωγής. 
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 Ομαδοποίηση άρθρων ανά παραγόμενο 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε αν τα άρθρα λογιστικής θα είναι ομαδοποιημένα ανά παραγόμενο. 

 Δημιουργία άρθρων αναλυτικής λογιστικής 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε αν θα δημιουργηθούν άρθρα αναλυτικής λογιστικής. 

 Συγχρονισμός κοστολογικών στοιχείων με προδιαγραφές 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε αν θα γίνει συγχρονισμός κοστολογικών στοιχείων με τις προδιαγραφές. 

Αποθήκη 

 Σειρά παραστατικού κόστους πωληθέντων 
Πεδίο όπου επιλέγετε τη σειρά με την οποία θα δημιουργηθεί το κόστος πωληθέντων στην αποθήκη. 

Σύνθεσης / Αποσύνθεσης 

Σειρές σύνθεσης 

 Σειρές σύνθεσης 
Πεδίο όπου επιλέγετε τη σειρά σύνθεσης για την οποία 
θέλετε να δημιουργηθούν τα αντίστοιχα αξιακά 
παραστατικά. 

 Σειρά αξιακών παραστατικών συνθέτων 
Πεδίο όπου επιλέγετε τη σειρά αξιακών παραστατικών με 
το οποίο θα ενημερώσετε την αξία των συνθέτων. 

 Σειρά αξιακών παραστατικών συστατικών 
Πεδίο όπου επιλέγετε τη σειρά αξιακών παραστατικών με 
το οποίο θα ενημερώσετε την αξία των συστατικών. 

Σειρές αποσύνθεσης 

 Σειρές αποσύνθεσης 
Πεδίο όπου επιλέγετε τη σειρά σύνθεσης για την οποία θέλετε να δημιουργηθούν τα αντίστοιχα αξιακά 
παραστατικά. 

 Σειρά αξιακών παραστατικών συνθέτων 
Πεδίο όπου επιλέγετε τη σειρά αξιακών παραστατικών με το οποίο θα ενημερώσετε την αξία των συνθέτων. 

 Σειρά αξιακών παραστατικών συστατικών 
Πεδίο όπου επιλέγετε τη σειρά αξιακών παραστατικών με το οποίο θα ενημερώσετε την αξία των συστατικών. 
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Αναλώσεων αναλωσίμων υλικών  

 Σειρές αναλώσεων αναλωσιμών 
Πεδίο όπου επιλέγετε τη σειρά “Αναλώσεων 
αναλωσιμών” για την οποία θέλετε να δημιουργηθούν 
τα αντίστοιχα αξιακά παραστατικά. 

 Σειρά αξιακών παραστατικών  
Πεδίο όπου επιλέγετε τη σειρά αξιακών παραστατικών 
με το οποίο θα ενημερώσετε την αξία των συνθέτων. 
 

Αναλώσεων αναλωσίμων ανταλλακτικών 

 Σειρές αναλώσεων ανταλλακτικών 
Πεδίο όπου επιλέγετε τη σειρά “Αναλώσεων ανταλλακτικών” για την οποία θέλετε να δημιουργηθούν τα 
αντίστοιχα αξιακά παραστατικά. 

 Σειρά αξιακών παραστατικών  
Πεδίο όπου επιλέγετε τη σειρά αξιακών παραστατικών 
με το οποίο θα ενημερώσετε την αξία των αναλώσεων 
ανταλλακτικών. 
 

Λοιπές εξαγωγές  

 Σειρές λοιπών εξαγωγών   
Πεδίο όπου επιλέγετε τη σειρά λοιπων εξαγωγών για 
την οποία θέλετε να δημιουργηθούν τα αντίστοιχα 
αξιακά παραστατικά. 

 Σειρά αξιακών παραστατικών  
Πεδίο όπου επιλέγετε τη σειρά αξιακών παραστατικών 
με το οποίο θα ενημερώσετε την αξία των λοιπών 
εξαγωγών. 
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Παραγωγής 

 Σειρές παραγωγής  
Πεδίο όπου επιλέγετε τη σειρά παραγωγής για την οποία θέλετε να δημιουργηθούν τα αντίστοιχα αξιακά 
παραστατικά. 

 Σειρά αξιακών παραστατικών ανάλωσης 
Πεδίο όπου επιλέγετε τη σειρά αξιακών παραστατικών 
με το οποίο θα ενημερώσετε την αξία των 
αναλούμενων. 

 Σειρά αξιακών παραστατικών παραγωγής 
Πεδίο όπου επιλέγετε τη σειρά αξιακών παραστατικών 
με το οποίο θα ενημερώσετε την αξία των 
παραγωμένων. 

Σελίδα 3: Εργασίες 

Υπολογισμός τιμών κόστους 

 Να συμπεριληφθούν οι κοστολογικές κινήσεις 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε να 
συμπεριληφθούν οι κοστολογικές κινήσεις. 

 Να συνυπολογιστεί κυλιόμενη μέση τιμή 

Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε να συνυπολογιστεί 
η κυλιόμενη μέση τιμή. 

 Να συνυπολογιστούν οι τιμές FIFO / LIFO 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε να 
συνυπολογιστούν οι τιμές FIFO / LIFO. 

 Μη κινηθέντα είδη 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε να 
συνυπολογιστούν τα μη κινηθέντα είδη. 

Κατανομή ποσότητας φυσικής απογραφής 

 Ακύρωση των ήδη κατανεμηνμένων  
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε να ακυρωθούν τα ήδη κατανεμημένα. 

Ενημέρωση επιπέδων κοστολόγησης 

 Ταυτόχρονος μηδενισμός επιπέδων 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε να μηδενιστούν τα επίπεδα ειδών. 

Προβλέψεις 

 Τύποι συναλλαγών πελατών 
Πεδίο επιλογής με το οποίο ορίζουμε τους τύπους συναλλαγών πελατών οι οποίοι θα συμμετέχουν στον έλεγχο 
των προβλέψεων. 
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 Τύποι συναλλαγών προμηθευτών 
Πεδίο επιλογής με το οποίο ορίζουμε τους τύπους συναλλαγών προμηθευτών οι οποίοι θα συμμετέχουν στον 
έλεγχο των προβλέψεων. 
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Τηλεφωνικό κέντρο 
Μέσω των ειδικών παραμέτρων ορίζονται: 

o Το πρόθεμα εξερχομένων κλήσεων, το πρόθεμα για κλήσεις 

εξωτερικού και το μήκος των τηλεφωνικών αριθμών εσωτερικού. 

o Οι σειρές για αυτόματη δημιουργίαπαραγγελιών πώλησης και 

υπηρεσιών και ο τύπος για αυτόματη δημιουργία ενεργειών. 

o Τα χρώματα της κάθε κατάστασης μιας κλήσης, καθώς αυτή εμφανίζεται στην κονσόλα του τηλεφωνικού 

κέντρου, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στις προηγούμενες 

σελίδες. 

o Δυνατότητα άμεσης κλήσης από στοιχεία συναλλασσομένων και 

συναλλαγών. 

o Συμπεριφορά του προγράμματος κατά την έναρξη και λήξη μιας κλήσης μέσα από στοιχεία συναλλασσομένου ή 
συναλλαγής. Κατά την έναρξη μιας κλήσης το παράθυρο του τηλεφωνικού 16 κέντρου μπορεί να 
ελαχιστοποιείται ή να αποκρύπτεται από το χρήστη, ενώ κατά την 
ολοκλήρωση μπορεί να κλείνει ή να επανέρχεται στο προσκήνιο. 

o  
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Τύποι συναλλαγών πελατών 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, σχεδιάζετε τους τύπους των συναλλαγών πωλήσεων. Μπορείτε ελεύθερα να 
σχεδιάσετε όσους τύπους συναλλαγών πωλήσεων επιθυμείτε προκειμένου να καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις. 
Οι τύποι συναλλαγών με τον κατάλληλο σχεδιασμό χρησιμοποιούνται στο χρηματοοικονομικό κύκλωμα, στις 
ταμειακές συναλλαγές πελατών, στις πωλήσεις ειδών και στις πωλήσεις παγίων.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την καταχώρηση νέου τύπου συναλλαγών πελατών. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή 

φόρμα για την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε το 
νέο τύπο συναλλαγών πελατών πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υφιστάμενου τύπου συναλλαγών. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η 
διαγραφή;" όπου μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου τύπου. ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν συνιστάται διαγραφή τύπου συναλλαγών 

εάν έχετε ήδη καταχωρήσει σχετικές εγγραφές.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή του επιλεγμένου τύπου συναλλαγών. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υφιστάμενου τύπου συναλλαγών. Το σύστημα σας εμφανίζει τη 
φόρμα διαχείρισης των στοιχείων του τύπου συναλλαγών. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις 
αποθηκεύσετε πατώντας την επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την 
επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

Στοιχεία τύπου  

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του τύπου της 
συναλλαγής. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του 
τύπου της συναλλαγής.  

 Περιγραφή  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή του τύπου της 

συναλλαγής. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του 
τύπου της συναλλαγής. 

 Φύση συναλλαγής 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη φύση της συναλλαγής. Μόλις 
επιλέξετε τη φύση συναλλαγής που επιθυμείτε, εμφανίζονται οι 
σελίδες των οποίων πρέπει να συμπληρώσετε τα πεδία για την 
καταχώρηση των τύπων συναλλαγών. Οι σελίδες αυτές είναι: 
Συμπεριφορά, Αποθήκη, Έλεγχοι, Ενημέρωση λογιστικής και 
Advanced. Στην περίπτωση όμως που έχετε επιλέξει σαν φύσεις 
συναλλαγής τις: Είσπραξη μετρητών / αξιόγράφων ή Επιστροφή μετρητών / αξιόγράφων, οι σελίδες που 
εμφανίζονται για την καταχώρηση τύπου συναλλαγών είναι: Συμπεριφορά, Επιτρεπόμενες κινήσεις και 

ενημέρωση λογιστικής.  
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Σελίδα 1: Συμπεριφορά 

 Κίνηση συναλλασσόμενου 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε την κίνηση πελάτη που θα προκύπτει κατά την καταχώρηση μιας συναλλαγής του 
συγκεκριμένου τύπου. Οι τύποι κινήσεων πελατών σχεδιάζονται με την επιλογή [Οργάνωση λειτουργίας 
συστήματος – Σχεδιασμός συναλλαγών – Τύποι κινήσεων πελατών]. 

 Ομάδα επιβάρυνσης 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε την ομάδα που θα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των επιβαρύνσεων στο 
συγκεκριμένο τύπο συναλλαγών. Το πεδίο είναι ενεργό μόνο εάν ο συγκεκριμένος τύπος συναλλαγών επιτρέπει 

επιβαρύνσεις (βλ Επιβαρύνσεις). 

 Καθορισμός στηλών 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τις στήλες των λεπτομερειών του παραστατικού της συναλλαγής όταν 
εμφανίζεται στην οθόνη. H Unisoft έχει δημιουργήσει ένα υπόδειγμα, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή 
ακόμη να δημιουργήσετε νέες μορφές με την επιλογή [Σχεδιασμός συναλλαγών – Στήλες παραστατικών – 
Πωλήσεων]. Σημειώστε ότι εδώ καθορίζετε τις στήλες των παραστατικών όπως θα εμφανίζονται στην οθόνη και 
όχι τον τρόπο με τον οποίο θα εκτυπώνονται. 

 Καθορισμός στηλών υπηρεσιών 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τις στήλες των λεπτομερειών των παραστατικών παροχής υπηρεσιών. H Unisoft 
έχει δημιουργήσει ένα υπόδειγμα, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή ακόμη να δημιουργήσετε νέες 
μορφές με την επιλογή [Σχεδιασμός συναλλαγών – Στήλες παραστατικών – Παροχής υπηρεσιών]. Σημειώστε ότι 

εδώ καθορίζετε τις στήλες των παραστατικών όπως θα εμφανίζονται στην οθόνη και όχι τον τρόπο με τον οποίο 
θα εκτυπώνονται. 

 Καθορισμός στηλών παγίων 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τις στήλες των λεπτομερειών του παραστατικού της συναλλαγής όταν 
εμφανίζεται στην οθόνη. H Unisoft έχει δημιουργήσει ένα υπόδειγμα, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή 
ακόμη να δημιουργήσετε νέες μορφές με την επιλογή [Σχεδιασμός συναλλαγών – Στήλες παραστατικών – 
Αποθήκης]. Σημειώστε ότι εδώ καθορίζετε τις στήλες των παραστατικών όπως θα εμφανίζονται στην οθόνη και 
όχι τον τρόπο με τον οποίο θα εκτυπώνονται. 

 Κωδικός Intrastat 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό Intrastat που αντιστοιχεί στον τύπο συναλλαγής. Το πεδίο 
χρησιμοποιείται στην έκδοση της κατάστασης Intrastat. 

 Δραστηριότητα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγουμε τις δραστηριότητες των πελατών τις οποίες έχετε σχεδιάσει από την 
εργασία [Οργάνωση λειτουργίας – Πίνακες Αγορών / Πωλήσεων – Δραστηριότητες]. 

 Κωδικός ΓΓΠΣ 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον κωδικό με τον οποίο θα ενημερώσει τη ΓΓΠΣ η συγκεκριμενη σειρά. Ο πίνακας 
βρίσκεται στην οργάνωση  σχεδιασμός συναλλαγών  κωδικοί συναλλαγών ΓΓΠΣ. 

 Επιτρέπει συναλλαγματικές διαφορές  
Πεδίο Ναι/Όχι στο οποίο εάν επιλέξετε “Ναι” υπολογίζονται οι συναλλαγματικές διαφορές βάσει αντιστοιχήσεων 
(open/ item). 
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 Δημιουργία / Ανάλωση υπολ. χωρίς έγκριση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε, εάν ο συγκεκριμένος τύπος συναλλαγής θα κάνει δημιουργία/ανάλωση 
υπολοίπου χωρίς έγκριση. 

Σελίδα 2: Αποθήκη  

 Κίνηση αποθήκης  
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε την κίνηση που θα δημιουργηθεί στην αποθήκη κατά την καταχώρηση συναλλαγής 
του συγκεκριμένου τύπου. Η κίνηση θα προκύψει αυτόματα στην 
περίπτωση που η συναλλαγή αφορά πώληση ειδών.  

 Δεσμευμένα  

Ορίζετε το αποτέλεσμα της συναλλαγής (αύξηση, μείωση, μη 
μεταβολή) στους διάφορους τύπων των δεσμευμένων αποθήκης. 

 Αναμενόμενα 
Ορίζετε το αποτέλεσμα της συναλλαγής (αύξηση, μείωση, μη 
μεταβολή) στους διάφορους τύπων των αναμενομένων αποθήκης. 

 Χρησιμοποιεί τιμή 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την τιμή που χρησιμοποιείτε 
για τα είδη. Οι τιμές που μπορείτε να επιλέξετε είναι: Χονδρική Τιμή 
Πώλησης, Λιανική Τιμή Πώλησης, Πώληση σε Ξ.Ν., Τελευταία Τιμή 
Πώλησης, Συμφωνημένη Τιμή Αγοράς, Μέση Σταθμική Τιμή, Μέση 
Μηνιαία Τιμή, Πρότυπου Κόστους, Τελευταία Τιμή Αγοράς, Τελευταία 

Τιμή Αγοράς ανα Προμηθευτή. 

 Συμπλήρωση παρτίδας γραμμής  
Πεδίο επιλογής στο οποίο ορίζουμε, εάν στους τύπους συναλλαγών 
αποθήκης θα συμμετέχει η παρτίδα γραμμής και πως συμπεριφέρεται. Οι επιλογές του πεδίου αυτού είναι:  
o Καμία ενέργεια: Στην περίπτωση που η παρτίδα δεν κάνει καμία ενέργεια. 
o Δημιουργία: Στην περίπτωση εισαγωγής παρτίδας στην αποθήκη. 
o Ανάλωση: Στην περίπτωση εξαγωγής παρτίδας από την αποθήκη. 

 Επιλογή παρτίδας γραμμής 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον τρόπο ανάλωσης παρτίδας γραμμής: FΙFO ή LIFO.  

 Επηρέαζει εκκρεμείς ποσότητες δελτίων αποστολής 

Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά επηρεάζει εκκρεμείς ποστότητες δελτίων αποστολής. 

 Ανάλωση εκκρεμών δελτίων αποστολής 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά κάνει ανάλωση ποσοτήτων από εκκρεμή δελτία αποστολής. 

 Χρήση τιμολογιακών πολιτικών  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν στο συγκεκριμένο τύπο συναλλαγής θα εφαρμόζεται το σενάριο 
τιμολογιακών πολιτικών. 

 Επιτρέπει επιβαρύνσεις 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν θα υπάρχουν επιβαρύνσεις στα παραστατικά των συναλλαγών αυτού του 
τύπου ή όχι. Εάν ναι, πρέπει στο πεδίο “Ομάδα επιβαρύνσεων” να ορίσετε την ομάδα που θα χρησιμοποιείται. 
Εάν όχι, το ίδιο πεδίο απενεργοποιείται. 
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Ενημέρωση Back-order κατά είδος και 
o Παρτίδα 
o Εναλ. Συσκευασία 
o Τιμή 
o Δεσμευμένα1 
o Αναμενόμενα1 
Πεδία Ναι/Όχι τα οποία αν επιλέξετε, έχετε τη δυνατότητα να τηρείτε στοιχεία υπολοίπου παραγγελίας ως προς 
είδος, παρτίδα, εναλ. Συσκευασία κλπ. 

 Αυτόματος συσχετισμός Fifo Back-Order 
H παράμετρος αυτή χρησιμοποείται όταν δεν εκτελείται μετασχηματισμός παραστατικών π.χ. παραγγελίας σε 
δελτίο αποστολής αλλά απευθείας καταχώρηση του δελτίου αποστολής και επιθυμούμε αυτόματη ενημέρωση 
του backorder κατά FIFO μέθοδο: 
o Παρτίδα 
o Εναλ. Συσκευασία 
o Τιμή 
o Δεσμευμένα1 
o Αναμενόμενα1 

Πεδία Ναι/Όχι τα οποία αν επιλέξετε, έχετε τη δυνατότητα να τηρείτε στοιχεία υπολοίπου παραγγελίας ως 
προς είδος, παρτίδα, εναλ. συσκευασία κλπ. 

 Backorder βάσει γραμμής προέλευσης (μόνο για μετασχηματισμό) 
H παράμετρος αυτή χρησιμοποείται όταν εκτελείται μετασχηματισμός παραστατικών π.χ παραγγελίας σε δελτίο 
αποστολής.  

 Πεδία συσχέτισης Back-Order 
Εδώ επιλέγετε βάσει ποιών πεδίων/φίλτρων θα γίνει ο αυτόματος 
συσχετισμός 

Σελίδα 3: Έλεγχοι 

 Στον έλεγχο υπολοίπου αποθήκης συμμετέχουν: 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε με βάση ποιες ποσότητες θα ελέγχονται 
τα υπόλοιπα στην αποθήκη. Αυτό έχει νόημα μόνο εάν κάποιο από τα 
διαθέσιμα είδη ελέγχων υπολοίπου αποθήκης είναι ενεργά (Έλεγχος 
αποθέματος αποθηκευτικού χώρου ή Πλήρης έλεγχος αποθέματος). 

Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Αναμενόμενα – για τον έλεγχο των υπολοίπων θα λαμβάνεται 

υπόψη η ποσότητα των ειδών που αναμένεται (από παραγγελία). 
o Δεσμευμένα – για τον έλεγχο των υπολοίπων θα λαμβάνεται 

υπόψη η ποσότητα των ειδών που έχει δεσμευθεί (από 
παραγγελία). 

 Συμπεριφορά ελέγχου υπολοίπου αποθήκης 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τι θα συνεπάγεται η αποτυχία του ελέγχου υπολοίπων αποθήκης. Αυτό έχει νόημα 
μόνο εάν κάποιο από τα διαθέσιμα είδη ελέγχων υπολοίπου αποθήκης είναι ενεργά (Έλεγχος αποθέματος 
αποθηκευτικού χώρου ή Πλήρης έλεγχος αποθέματος). Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Προειδοποίηση – σε περίπτωση αποτυχίας, το πρόγραμμα εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα. 
o Απαγόρευση – σε περίπτωση αποτυχίας απαγορεύεται η καταχώρηση του παραστατικού της συναλλαγής. 
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 Συμπεριφορά ελέγχου δραστηριοτήτων 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγουμε τον τρόπο ελέγχου δραστηριοτήτων. Οι επιλογές είναι: 
o Κανένας έλεγχος: Εάν δεν θέλετε να κάνει κανένα έλεγχο δραστηριοτήτων. 
o Προειδοποίηση: Στην περίπτωση που θέλετε το πρόγραμμα να σας προειδοποιεί. 
o Απαγόρευση: Εάν επιθυμείτε το πρόγραμμα να σας απαγορεύει τον έλεγχο δραστηριοτήτων. 

 Έλεγχος αποθέματος αποθηκευτικού χώρου ως προς: 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν στα παραστατικά αυτού του τύπου θα γίνεται έλεγχος αποθέματος με βάση 
το υπόλοιπο του είδους ανά αποθηκευτικό χώρο, συνολικά, σύμφωνα με τη θέση αποθήκευσης ή με βάση την 
παρτίδα. 

 Φερεγγυότητα πελατών 
Πεδίο Ναι/Όχι το οποίο κάνει έλεγχο φερεγγυότητας πελατών. 

 Έλεγχος υπολοίπου αποθήκης τρίτων 
Πεδίο Ναι/Όχι το οποίο κάνει έλεγχο σε αποθήκες που έχουν είδος ΑΧ:Τρίτων. 

 Έλεγχος υπολοίπου τελωνειακής αποθήκης 
Πεδίο Ναι/Όχι το οποίο κάνει έλεγχο σε αποθήκες που έχουν 
είδος ΑΧ:Τελωνειακός. 

Σελίδα 4: Ενημέρωση λογιστικής  

 Σύνδεση Λογιστικής για πωλήσεις 
Επιλέγετε τη γέφυρα σύνδεσης που θα χρησιμοποιείται για την 
ενημέρωση της Λογιστικής από τα παραστατικά πωλήσεων του 
συγκεκριμένου τύπου συναλλαγής. Εάν έχετε επιλέξει on-line 
ενημέρωση Λογιστικής, θα πρέπει οπωσδήποτε να 
συμπληρώσετε το πεδίο. 

 Σύνδεση Λογιστικής λοιπών συναλλαγών 
Επιλέγετε τη γέφυρα σύνδεσης που θα χρησιμοποιείται για την 
ενημέρωση της Λογιστικής από τα παραστατικά λοιπών 
συναλλαγών του συγκεκριμένου τύπου συναλλαγής. Εάν έχετε 
επιλέξει on-line ενημέρωση Λογιστικής, θα πρέπει οπωσδήποτε 
να συμπληρώσετε το πεδίο. 

 Σύνδεση λογιστικής για πάγια 

Επιλέγετε τη γέφυρα σύνδεσης που θα χρησιμοποιείται για την 
ενημέρωση της Λογιστικής από τα παραστατικά παγίων του 
συγκεκριμένου τύπου συναλλαγής. Εάν έχετε επιλέξει on-line 
ενημέρωση Λογιστικής, θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσετε το πεδίο.  
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 Σύνδεση Λογ. για παρ. υπηρεσιών 
Επιλέγετε τη γέφυρα σύνδεσης που θα χρησιμοποιείται για την ενημέρωση της Λογιστικής από τα παραστατικά 
παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου συναλλαγής. Εάν έχετε επιλέξει on-line ενημέρωση Λογιστικής, 
θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσετε το πεδίο. 

 Σύνδεση Λογ. εξ. μέσω αντ/πων 
Επιλέγετε τη γέφυρα σύνδεσης που θα χρησιμοποιείται για την ενημέρωση της Λογιστικής από τα παραστατικά 
εξόφλησης μέσω αντιπροσώπων του συγκεκριμένου τύπου συναλλαγής. Εάν έχετε επιλέξει on-line ενημέρωση 
Λογιστικής, θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσετε το πεδίο. 

 Σύνδεση Λογ για συναλλαγές με προμηθευτές 

Επιλέγετε τη γέφυρα σύνδεσης που θα χρησιμοποιείται για την ενημέρωση της Λογιστικής από τα παραστατικά 
συναλλαγώ μεταξύ προμηθευτών του συγκεκριμένου τύπου συναλλαγής. Εάν έχετε επιλέξει on-line ενημέρωση 
Λογιστικής, θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσετε το πεδίο. 

 Κωδικός Γενικής λογιστικής 
Ορίζετε το λογαριασμό λογιστικής που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο τύπο συναλλαγών. Το πεδίο 
χρησιμοποιείται στη σύνδεση με λογιστική (εάν επιλέξετε να το χρησιμοποιήσετε). 

Λογαριασμοί Γ.Λ. τάξεως  

 Χρεωστικός 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο λογαριασμό που θα χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό 
συστατικών λογιστικής καθώς επίσης, για το σχεδιασμό άρθρων Intrastat.  

 Πιστωτικός 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο λογαριασμό που θα χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό 
συστατικών λογιστικής καθώς επίσης, για το σχεδιασμό άρθρων Intrastat.  

Παράμετροι 

 On-line ενημέρωση 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά του συγκεκριμένου τύπου συναλλαγής θα ενημερώνουν on-line την ενότητα 
της Λογιστικής. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι να έχει οριστεί γέφυρα σύνδεσης για το συγκεκριμένο 
τύπο συναλλαγής. 

 Σύνολα ανά ημέρα 
Καθορίζετε εάν θέλετε η ενημέρωση της λογιστικής να γίνεται με σύνολα ημέρας για το συγκεκριμένο τύπο 
συναλλαγών. Αυτό σημαίνει ότι για όλα τα παραστατικά των συναλλαγών του συγκεκριμένου τύπου θα 
δημιουργηθεί ένα άρθρο λογιστικής. 

 Αρνητική ενημέρωση 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν θέλετε τα πιστωτικά παραστατικά να ενημερώνουν αρνητικά τη λογιστική ή 
όχι.  
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Σελίδα 5: Advanced 

Κινήσεις αποθήκης  

 Γραμμών τύπου 1 
Επιλέγετε την κίνηση αποθήκης που θα παράγεται αυτόματα κατά 
την καταχώρηση συναλλαγής πωλήσεων με είδη που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως δώρα. Συμπληρώστε το πεδίο μόνο σε αυτή την 
περίπτωση. 

 Γραμμών τύπου 2 
Επιλέγετε την κίνηση αποθήκης που θα παράγεται αυτόματα κατά 
την καταχώρηση συναλλαγής πωλήσεων με είδη εγγυοδοσίας. 
Συμπληρώστε το πεδίο μόνο σε αυτή την περίπτωση. 

 Γραμμών τύπου 3 
Επιλέγετε την κίνηση αποθήκης που θα παράγεται αυτόματα κατά 
την καταχώρηση συναλλαγής παροχής / λήψης υπηρεσιών με είδη 
εγγύησης. Συμπληρώστε το πεδίο μόνο σε αυτή την περίπτωση. 

 Πρόσθετη κίνηση 
Επιλέγετε εάν κατά την καταχώρηση συναλλαγών δημιουργείται 
κάποια πρόσθετη κίνηση. 

Κινήσεις παγίων  

 Πρώτη 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε την κίνηση που θα δημιουργηθεί στην ενότητα των παγίων κατά την καταχώρηση 
συναλλαγής του συγκεκριμένου τύπου. Η κίνηση θα προκύψει αυτόματα στην περίπτωση που η συναλλαγή 
αφορά πώληση παγίων. 

 Δεύτερη 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε την κίνηση που θα δημιουργηθεί στην ενότητα των παγίων κατά την καταχώρηση 
συναλλαγής του συγκεκριμένου τύπου. Συμπληρώστε το πεδίο μόνο στις περιπτώσεις που η συναλλαγή αφορά 
εσωτερική διακίνηση παγίων κατά την πώληση. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει υποχρεωτικά στο 
παραστατικό να συμπληρώσετε το πεδίο [Σε αποθηκευτικό χώρο]. 

 Κίνηση πελάτη γραμμής 
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τον τύπο κίνησης γραμμής του πελάτη για τα παραστατικά εξοφλήσεων μέσω 
αντιπροσώπων. 

 Συμπύκνωση κωδικών 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε να γίνεται συμπύκνωση κωδικών στην περίπτωση που είναι 
μεγάλοι σε μήκος.  

 Ενημέρωση μετασχηματισμένων κατά τη διαγραφή 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θα γίνεται ενημέρωση των μετασχηματισμένων παραστατικών κατά 
τη διαγραφή τους ή όχι.  
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Σελίδα 6: Στοιχεία ΜΥΦ/ΚΕΠΥΟ 

 Κατηγορία αξιών 

 Ενημερώνει πλήθος 

 Ενημερώνει αξίες 

Ενημερώνει ΚΕΠΥΟ 

 Πλήθος  

Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε εάν ο τύπος συναλλαγής επηρεάζει 
ποσοτικά το ΚΕΠΥΟ και πως. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Δεν μεταβάλλεται – οι συναλλαγές του συγκεκριμένου τύπου 

δεν επηρεάζουν ποσοτικά το ΚΕΠΥΟ. 
o Αυξάνεται – οι συναλλαγές του συγκεκριμένου τύπου 

αυξάνουν τις ποσότητες ΚΕΠΥΟ. 
o Μειώνεται – οι συναλλαγές του συγκεκριμένου τύπου 

μειώνουν τις ποσότητες ΚΕΠΥΟ. 

 Αξίες 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε εάν ο τύπος συναλλαγής επηρεάζει 
αξιακά το ΚΕΠΥΟ και πως. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Δεν μεταβάλλεται – οι συναλλαγές του συγκεκριμένου τύπου 

δεν επηρεάζουν αξιακά το ΚΕΠΥΟ. 
o Αυξάνεται – οι συναλλαγές του συγκεκριμένου τύπου αυξάνουν τις αξίες ΚΕΠΥΟ. 
o Μειώνεται – οι συναλλαγές του συγκεκριμένου τύπου μειώνουν τις αξίες ΚΕΠΥΟ. 
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Τύποι συναλλαγών προμηθευτών 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή σχεδιάζετε τους τύπους των συναλλαγών αγορών. Μπορείτε ελεύθερα να σχεδιάσετε 
όσους τύπους συναλλαγών αγορών επιθυμείτε προκειμένου να καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις. 

Οι τύποι συναλλαγών με τον κατάλληλο σχεδιασμό χρησιμοποιούνται στο χρηματοοικονομικό κύκλωμα, στις 
ταμειακές συναλλαγές προμηθευτών, στις αγορές ειδών και στις αγορές παγίων. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την καταχώρηση νέου τύπου συναλλαγών προμηθευτών. Το σύστημα σας εμφανίζει μία 

κενή φόρμα για την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε 

το νέο τύπο συναλλαγών προμηθευτών πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  
 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υφιστάμενου τύπου συναλλαγών. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η 

διαγραφή;" όπου μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου τύπου. ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν συνιστάται διαγραφή τύπου συναλλαγών 

εάν έχετε ήδη καταχωρήσει σχετικές εγγραφές.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή του επιλεγμένου τύπου συναλλαγών. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υφιστάμενου τύπου συναλλαγών. Το σύστημα σας εμφανίζει τη 
φόρμα διαχείρισης των στοιχείων του τύπου συναλλαγών. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις 
αποθηκεύσετε πατώντας την επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την 
επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

Στοιχεία τύπου 

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του τύπου της 
συναλλαγής. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του 
τύπου της συναλλαγής. 

 Περιγραφή  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή του τύπου της 
συναλλαγής. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του 
τύπου της συναλλαγής. 

 Φύση συναλλαγής 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη φύση της συναλλαγής. Μόλις 
επιλέξετε τη φύση συναλλαγής που επιθυμείτε, εμφανίζονται οι 
σελίδες των οποίων πρέπει να συμπληρώσετε τα πεδία για την 
καταχώρηση των τύπων συναλλαγών. Οι σελίδες αυτές είναι: 
Συμπεριφορά, Αποθήκη, Έλεγχοι, Ενημέρωση λογιστικής και 
Advanced. Στην περίπτωση όμως που έχετε επιλέξει σαν φύση 
συναλλαγής τις: Πληρωμή μετρητών / αξιογράφων, Επιστροφές πληρωμών μετρητών / αξιογράφων ή 
ακυρωτικό πληρωμής οι σελίδες που εμφανίζονται για την καταχώρηση τύπου συναλλαγών είναι: Συμπεριφορά, 
Επιτρεπόμενες κινήσεις και Ενημέρωση λογιστικής. 
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Σελίδα 1: Συμπεριφορά 

 Κίνηση συναλλασσόμενου 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε την κίνηση προμηθευτή που θα προκύπτει κατά την καταχώρηση μιας συναλλαγής 
του συγκεκριμένου τύπου. Οι τύποι κινήσεων προμηθευτών σχεδιάζονται με την επιλογή [Χρηματοοικονομικά - 
Παράμετροι - Σχεδιασμός συναλλαγών – Τύποι κινήσεων - Προμηθευτών]. 

 Ομάδα επιβάρυνσης 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε την ομάδα που θα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των επιβαρύνσεων στο 
συγκεκριμένο τύπο συναλλαγών. Το πεδίο είναι ενεργό μόνο εάν ο συγκεκριμένος τύπος συναλλαγών επιτρέπει 

επιβαρύνσεις  

 Καθορισμός στηλών 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τις στήλες των λεπτομερειών του παραστατικού της συναλλαγής όταν 
εμφανίζεται στην οθόνη. Η Unisoft έχει δημιουργήσει ένα υπόδειγμα, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή 
ακόμη να δημιουργήσετε νέες μορφές με την επιλογή [Χρηματοοικονομικά – Παράμετροι – Σχεδιασμός 
συναλλαγών - Παραμετροποίηση συναλλαγών - Στήλες παραστατικών]. Σημειώστε ότι εδώ καθορίζετε τις 
στήλες των παραστατικών όπως θα εμφανίζονται στην οθόνη και όχι τον τρόπο με τον οποίο θα εκτυπώνονται. 

 Καθορισμός στηλών υπηρεσιών 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τις στήλες των λεπτομερειών των παραστατικών λήψης υπηρεσιών. Η Unisoft 
έχει δημιουργήσει ένα υπόδειγμα, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή ακόμη να δημιουργήσετε νέες 
μορφές με την επιλογή [Σχεδιασμός συναλλαγών – Στήλες παραστατικών – λήψης υπηρεσιών]. Σημειώστε ότι 

στο σημείο αυτό, καθορίζετε τις στήλες των παραστατικών όπως θα εμφανίζονται στην οθόνη και όχι τον τρόπο 
με τον οποίο θα εκτυπώνονται. 

 Καθορισμός στηλών παγίων 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τις στήλες των λεπτομερειών του παραστατικού της συναλλαγής όταν 
εμφανίζεται στην οθόνη. H Unisoft έχει δημιουργήσει ένα υπόδειγμα, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή 
ακόμη να δημιουργήσετε νέες μορφές με την επιλογή [Σχεδιασμός συναλλαγών – Στήλες παραστατικών – 
Αποθήκης]. Σημειώστε ότι εδώ καθορίζετε τις στήλες των παραστατικών όπως θα εμφανίζονται στην οθόνη και 
όχι τον τρόπο με τον οποίο θα εκτυπώνονται 

 Κωδικός Intrastat 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό Intrastat που αντιστοιχεί στον τύπο συναλλαγής. Το πεδίο 
χρησιμοποιείται στην έκδοση της κατάστασης Intrastat. 

 Δραστηριότητα  
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγουμε τις δραστηριότητες των προμηθευτών  τις οποίες έχετε σχεδιάσει από 
την εργασία [Οργάνωση λειτουργίας – Πίνακες Αγορών / Πωλήσεων – Δραστηριότητες. 

 Κωδικός ΓΓΠΣ 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγουμε τον κωδικό ΓΓΠΣ για το συγκεκριμένο τύπο συναλλαγής 

 Επιτρέπει συναλλαγματικές διαφορές  
Πεδίο Ναι/Όχι στο οποίο εάν επιλέξετε Ναι υπολογίζονται οι συναλλαγματικές διαφορές βάσει αντιστοιχίσεων 
(open/ item). 
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 Δημιουργία / Ανάλωση υπολοίπου χωρίς έκριση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε, εάν ο συγκεκριμένος τύπος συναλλαγής θα κάνει δημιουργία/ανάλωση 
υπολοίπου χωρίς έγκριση. 

 Υπεργολαβία 
Καθορίζετε αν το παραστατικό αυτό σχετίζεται με υπεργολαβία. 

Σελίδα 2: Αποθήκη 

 Κίνηση αποθήκης  
Ορίζετε την κίνηση που θα δημιουργείται στην αποθήκη κατά την καταχώρηση συναλλαγής του συγκεκριμένου 
τύπου. Οι τύποι κινήσεων αποθήκης σχεδιάζονται με την επιλογή [Αποθήκη – Παράμετροι -Σχεδιασμός 
συναλλαγών – Τύποι κινήσεων - Aποθήκης]. Χρησιμοποιήστε το πεδίο αυτό καθώς και το επόμενο εάν ο τύπος 
συναλλαγής δημιουργεί δύο κινήσεις, π.χ διακίνηση μεταξύ δύο αποθηκευτικών χώρων. Εάν δεν υπάρχει τέτοια 
περίπτωση συμπληρώστε μόνο το πεδίο “Κίνηση αποθήκης” στην πρώτη σελίδα με τα στοιχεία τύπου της 
συναλλαγής. 

 Δεσμευμένα  
Ορίζετε το αποτέλεσμα της συναλλαγής (αύξηση, μείωση, μη μεταβολή) στους διάφορους τύπων των 
δεσμευμένων αποθήκης. 

 Αναμενόμενα 
Ορίζετε το αποτέλεσμα της συναλλαγής (αύξηση, μείωση, μη μεταβολή) στους διάφορους τύπων των 
αναμενομένων αποθήκης 

 Χρησιμοποιεί τιμή 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την τιμή που χρησιμοποιείτε για τα είδη. Οι τιμές που μπορείτε να 
επιλέξετε είναι: Χονδρική Τιμή Πώλησης, Λιανική Τιμή Πώλησης, Πώληση σε Ξ.Ν., Τελευταία Τιμή Πώλησης, 
Συμφωνημένη Τιμή Αγοράς, Μέση Σταθμική Τιμή, Μέση Μηνιαία Τιμή, Πρότυπου Κόστους, Τελευταία Τιμή 
Αγοράς, Τελευταία Τιμή Αγοράς ανα Προμηθευτή. 

 Συμπλήρωση παρτίδας γραμμής  
Πεδίο επιλογής στο οποίο ορίζουμε, εάν στους τύπους συναλλαγών αποθήκης θα συμμετέχει η παρτίδα γραμμής 
και πως συμπεριφέρεται. Οι επιλογές του πεδίου αυτού είναι:  
o Καμία ενέργεια: Στην περίπτωση που η παρτίδα δεν κάνει καμία ενέργεια. 
o Δημιουργία: Στην περίπτωση εισαγωγής παρτίδας στην αποθήκη. 

o Ανάλωση: Στην περίπτωση εξαγωγής παρτίδας από την αποθήκη. 

 Επιλογή παρτίδας γραμμής 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον τρόπο ανάλωσης παρτίδας γραμμής: FΙFO ή LIFO.  

 Επηρεάζει εκκρεμείς ποσότητες δελτίων αποστολής  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά επηρεάζει εκκρεμείς ποστότητες δελτίων αποστολής 

 Ανάλωση εκκρεμών δελτίων αποστολής 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά κάνει ανάλωση ποσοτήτων από εκκρεμή δελτία αποστολής. 

 Επιτρέπει επιβαρύνσεις 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν θα υπάρχουν επιβαρύνσεις στα παραστατικά των συναλλαγών αυτού του 
τύπου ή όχι. Εάν ναι, πρέπει στο πεδίο “Ομάδα επιβαρύνσεων” να ορίσετε την ομάδα που θα χρησιμοποιείται. 
Εάν όχι, το ίδιο πεδίο απενεργοποιείται. 
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 Χρήση συμφωνιών προμηθευτών  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά θα λάβει υπόψη δεδομένα συμφωνιών προμηθευτών. 

 Ενημέρωση Back-Order κατά είδος και: 
o Παρτίδα 
o Εναλ. Συσκευασία 
o Τιμή 
o Δεσμευμένα1 
o Αναμενόμενα1 
Πεδία Ναι/Όχι τα οποία αν επιλέξετε, έχετε τη δυνατότητα να τηρείτε στοιχεία υπολοίπου παραγγελίας ως προς 
είδος, παρτίδα, εναλ. Συσκευασία κλπ. 

 Αυτόματος συσχετισμός Fifo Back-Order 
H παράμετρος αυτή χρησιμοποείται όταν δεν εκτελείται μετασχηματισμός παραστατικών π.χ. παραγγελίας σε 
δελτίο αποστολής αλλά απευθείας καταχώρηση του δελτίου αποστολής και επιθυμούμε αυτόματη ενημέρωση 
του backorder κατά FIFO μέθοδο: 
o Παρτίδα 
o Εναλ. Συσκευασία 
o Τιμή 
o Δεσμευμένα1 
o Αναμενόμενα1 

Πεδία Ναι/Όχι τα οποία αν επιλέξετε, έχετε τη δυνατότητα να τηρείτε στοιχεία υπολοίπου παραγγελίας ως 
προς είδος, παρτίδα, εναλ. συσκευασία κλπ. 

 Backorder βάσει γραμμής προέλευσης (μόνο για μετασχηματισμό) 
H παράμετρος αυτή χρησιμοποείται όταν εκτελείται μετασχηματισμός παραστατικών π.χ παραγγελίας σε δελτίο 
αποστολής.  

 Πεδία συσχέτισης Back-Order 
Εδώ επιλέγετε βάσει ποιών πεδίων/φίλτρων θα γίνει ο αυτόματος συσχετισμός 

Σελίδα 3: Έλεγχοι  

 Στον έλεγχο υπολοίπου αποθήκης συμμετέχουν 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε με βάση ποιες ποσότητες θα ελέγχονται τα υπόλοιπα στην αποθήκη. Αυτό έχει 
νόημα μόνο εάν κάποιο από τα διαθέσιμα είδη ελέγχων υπολοίπου αποθήκης είναι ενεργά (Έλεγχος αποθέματος 
αποθηκευτικού χώρου ή Πλήρης έλεγχος αποθέματος). Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Αναμενόμενα – για τον έλεγχο των υπολοίπων θα λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα των ειδών που αναμένεται 

(από παραγγελία) 
o Δεσμευμένα – για τον έλεγχο των υπολοίπων θα λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα των ειδών που έχει 

δεσμευθεί (από παραγγελία)  

 Συμπεριφορά ελέγχου υπολοίπου αποθήκης 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τι θα συνεπάγεται η αποτυχία του ελέγχου υπολοίπων αποθήκης. Αυτό έχει νόημα 
μόνο εάν κάποιο από τα διαθέσιμα είδη ελέγχων υπολοίπου αποθήκης είναι ενεργά (Έλεγχος αποθέματος 
αποθηκευτικού χώρου ή Πλήρης έλεγχος αποθέματος). Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Προειδοποίηση – σε περίπτωση αποτυχίας, το πρόγραμμα εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα. 
o Απαγόρευση – σε περίπτωση αποτυχίας απαγορεύεται η καταχώρηση του παραστατικού της συναλλαγής. 
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 Συμπεριφορά ελέγχου δραστηριοτήτων 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε ο τρόπος ελέγχου των δραστηριοτήτων του παραστατικού. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Κανένας έλεγχος  
o Προειδοποίηση 
o Απαγόρευση 

 Ο έλεγχος γίνεται ως προς: 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν στα παραστατικά αυτού του τύπου θα γίνεται έλεγχος αποθέματος με βάση 
το υπόλοιπο του είδους ανά αποθηκευτικό χώρο, συνολικά, σύμφωνα με τη θέση αποθήκευσης, με βάση την 
παρτίδα ή το Χρώμα / Μέγεθος. 

 Έλεγχος υπολοίπου τελωνειακής αποθήκης 
Πεδίο Ναι/Όχι το οποίο κάνει έλεγχο σε αποθήκες που έχουν είδος ΑΧ:Τελωνειακός 

Σελίδα 4: Ενημέρωση λογιστικής 

 Σύνδεση Λογιστικής για αγορές 
Επιλέγετε τη γέφυρα σύνδεσης που θα χρησιμοποιείται για την ενημέρωση της Λογιστικής από τα παραστατικά 
αγορών του συγκεκριμένου τύπου συναλλαγής. Εάν έχετε επιλέξει on-line ενημέρωση Λογιστικής, θα πρέπει 
οπωσδήποτε να συμπληρώσετε το πεδίο. 

 Σύνδεση λογιστικής λοιπών συναλλαγών 
Επιλέγετε τη γέφυρα σύνδεσης που θα χρησιμοποιείται για την ενημέρωση της Λογιστικής από τα ταμειακών 
συναλλαγών του συγκεκριμένου τύπου συναλλαγής. Εάν έχετε επιλέξει on line ενημέρωση Λογιστικής, θα 
πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσετε το πεδίο. 

 Σύνδεση λογιστικής για πάγια 
Επιλέγετε τη γέφυρα σύνδεσης που θα χρησιμοποιείται για την ενημέρωση της Λογιστικής από τα παραστατικά 
παγίων του συγκεκριμένου τύπου συναλλαγής. Εάν έχετε επιλέξει on-line ενημέρωση Λογιστικής, θα πρέπει 
οπωσδήποτε να συμπληρώσετε το πεδίο.  

 Σύνδεση Λογ. για παροχή υπηρεσιών 
Επιλέγετε τη γέφυρα σύνδεσης που θα χρησιμοποιείται για την ενημέρωση της Λογιστικής από τα παραστατικά 
παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου συναλλαγής. Εάν έχετε επιλέξει on-line ενημέρωση Λογιστικής, 
θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσετε το πεδίο. 

 Σύνδεση Λογ. για λήψη υπηρεσιών 
Επιλέγετε τη γέφυρα σύνδεσης που θα χρησιμοποιείται για την ενημέρωση της Λογιστικής από τα παραστατικά 
λήψης υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου συναλλαγής. Εάν έχετε επιλέξει on-line ενημέρωση Λογιστικής, θα 
πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσετε το πεδίο. 

 Σύνδεση Λογ. για συναλλαγές μεταξύ προμηθευτών 
Επιλέγετε τη γέφυρα σύνδεσης που θα χρησιμοποιείται για την ενημέρωση της Λογιστικής από τα παραστατικά 
συναλλαγώ μεταξύ προμηθευτών  του συγκεκριμένου τύπου συναλλαγής. Εάν έχετε επιλέξει on-line ενημέρωση 
Λογιστικής, θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσετε το πεδίο.  

 Κωδικός Γενικής Λογιστικής 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο λογαριασμό γενικής λογιστικής. 
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Λογαριασμοί γενικής λογιστικής τάξεως  

 Χρεωστικός 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο χρεωστικό λογαριασμό. 

 Πιστωτικός 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο πιστωτικό λογαριασμό. 

Παράμετροι 

 On line ενημέρωση 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά του συγκεκριμένου τύπου συναλλαγής θα ενημερώνουν on line την ενότητα της 
Λογιστικής. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι να έχει οριστεί γέφυρα σύνδεσης για τη συγκεκριμένο τύπο 
συναλλαγής. 

 Σύνολα ανά ημέρα 
Καθορίζετε εάν θέλετε η ενημέρωση της λογιστικής να γίνεται με σύνολα ημέρας για το συγκεκριμένο τύπο 
συναλλαγών. Αυτό σημαίνει ότι για όλα τα παραστατικά των συναλλαγών του συγκεκριμένου τύπου θα 
δημιουργηθεί ένα άρθρο λογιστικής. 

 Αρνητική ενημέρωση 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν θέλετε τα πιστωτικά παραστατικά να ενημερώνουν αρνητικά τη λογιστική ή 
όχι. 

Σελίδα 4: Advanced 

Κινήσεις αποθήκης 

 Γραμμών τύπου 1 
Επιλέγετε την κίνηση αποθήκης που θα παράγεται αυτόματα κατά την καταχώρηση συναλλαγής πωλήσεων με 
είδη που έχουν χαρακτηρισθεί ως δώρα. Συμπληρώστε το πεδίο μόνο σε αυτή την περίπτωση. 

 Γραμμών τύπου 2 
Επιλέγετε την κίνηση αποθήκης που θα παράγεται αυτόματα κατά την καταχώρηση συναλλαγής πωλήσεων με 
είδη εγγυοδοσίας. Συμπληρώστε το πεδίο μόνο σε αυτή την περίπτωση. 

 Γραμμών τύπου 3 

Επιλέγετε την κίνηση αποθήκης που θα παράγεται αυτόματα κατά την καταχώρηση συναλλαγής παροχής 
/λήψης υπηρεσιών με είδη εγγύησης. Συμπληρώστε το πεδίο μόνο σε αυτή την περίπτωση. 

 Πρόσθετη κίνηση 
Επιλέγετε εάν κατά την καταχώρηση συναλλαγών δημιουργείται κάποια πρόσθετη κίνηση. 

Κινήσεις παγίων 

 Κίνηση παγίων 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε την κίνηση που θα δημιουργηθεί στην ενότητα των παγίων κατά την καταχώρηση 
συναλλαγής του συγκεκριμένου τύπου. Η κίνηση θα προκύψει αυτόματα στην περίπτωση που η συναλλαγή 
αφορά πώληση παγίων. 

 Πρώτη 

Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε την πρώτη κίνηση πάγιου. 
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 Δεύτερη 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε την δεύτερη κίνηση πάγιου. 

 Κίνηση προμηθευτή γραμμής 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε την κίνηση του προμηθευτή όταν υπάρχει προμηθευτής στη γραμμή, π.χ. 
εμβάσματα. 

 Συμπύκνωση κωδικών 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο, εάν θέλετε, γίνεται συμπύκνωση κωδικών στην περίπτωση που είναι μεγάλοι σε 
μήκος. 

 Συμπύκνωση κωδικών κατά την καταχώρηση του παραστατικού (εισαγωγή ειδών μόνο μέσω του 

αρχείου αναζήτησης ειδών) 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο, ορίζετε αν θα γίνει συμπύκνωση ομοίων κωδικών όταν η εισαγωγή των ειδών έχει 
γίνει μέσω της στήλης του κωδικού αναζήτησης. 

 Ενημέρωση μετασχηματισμένων κατά τη διαγραφή 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θα γίνεται ενημέρωση των μετασχηματισμένων παραστατικών κατά 
τη διαγραφή τους ή όχι. 

Σελίδα 6: Στοιχεία ΜΥΦ/ΚΕΠΥΟ 

 Στους τύπους συναλλαγών προμηθευτών ορίζονται οι παρακάτω παράμετροι ΜΥΦ: 
o Κατηγορία αξιών (έσοδα, έξοδα, λοιπές δαπάνες, λιανική)  
o Τρόπος ενημέρωσης πλήθους (πιστωτικά, δεν ενημερώνει, κανονικά) 
o Τρόπος ενημέρωσης αξίας  (πιστωτικά, δεν ενημερώνει, κανονικά) 

Ενημερώνει ΚΕΠΥΟ 

 Πλήθος  
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε εάν ο τύπος συναλλαγής επηρεάζει ποσοστικά το ΚΕΠΥΟ και πως μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Δεν μεταβάλλεται – οι συναλλαγές του συγκεκριμένου τύπου δεν επηρεάζουν ποσοτικά το ΚΕΠΥΟ. 
o Αυξάνει – οι συναλλαγές του συγκεκριμένου τύπου αυξάνουν τις ποσότητες ΚΕΠΥΟ. 
o Μειώνει – οι συναλλαγές του συγκεκριμένου τύπου μειώνουν τις ποσότητες ΚΕΠΥΟ. 

 Αξίες 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε εάν ο τύπος συναλλαγής επηρεάζει αξιακά το ΚΕΠΥΟ και πως μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Δεν μεταβάλλεται – οι συναλλαγές του συγκεκριμένου τύπου δεν επηρεάζουν αξιακά το ΚΕΠΥΟ. 
o Αυξάνει – οι συναλλαγές του συγκεκριμένου τύπου αυξάνουν τις αξίες ΚΕΠΥΟ. 
o Μειώνει – οι συναλλαγές του συγκεκριμένου τύπου μειώνουν τις αξίες ΚΕΠΥΟ. 
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Τραπεζικών και ειδικών λογαριασμών 
Με την επιλογή αυτή σχεδιάζετε τους τύπους των συναλλαγών με τράπεζες. Μπορείτε ελεύθερα να σχεδιάσετε 
όσους τύπους συναλλαγών τραπεζών επιθυμείτε προκειμένου να καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις. Οι τύποι 
συναλλαγών με την κατάλληλη σχεδίαση χρησιμοποιούνται στην παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών και 
στα εμβάσματα πελατών και προμηθευτών.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την καταχώρηση νέου τύπου συναλλαγών, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό “Τύποι 

συναλλαγών” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, συμπληρώνετε τη 
σχετική φόρμα που εμφανίζεται και επιλέγετε [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένου τύπου συναλλαγής, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο 
λεκτικό “Τύποι συναλλαγών” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, επιλέγετε [Μεταβολή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υφιστάμενου τύπου συναλλαγών. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” 
όπου μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου τύπου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συνιστάται διαγραφή τύπου συναλλαγών 

εάν έχετε ήδη καταχωρήσει σχετικές εγγραφές.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή του επιλεγμένου τύπου συναλλαγών. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του τύπου της 
συναλλαγής. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση του τύπου της συναλλαγής. 

 Περιγραφή  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή του 
τύπου της συναλλαγής. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση του τύπου της συναλλαγής. 

 Φύση συναλλαγής 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη φύση της συναλλαγής. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Πληρωμή προμηθευτή – κατάθεση – εάν η συναλλαγή 

αφορά κατάθεση μετρητών για πληρωμή προμηθευτή 
σε τραπεζικό λογαριασμό.  

o Κατάθεση αξιογράφων / μετρητών σε λογαριασμό – 
εάν η συναλλαγή αφορά κατάθεση μετρητών ή 
αξιογράφων σε τραπεζικό λογαριασμό 

o Ανάληψη από λογαριασμό – εάν η συναλλαγή αφορά 
ανάληψη από τραπεζικό λογαριασμό 

o Εξόφληση αξιογράφου – εάν η συναλλαγή αφορά εξόφληση αξιόγράφου. 
o Είσπραξη / πληρωμή ειδικών λογαριασμών. 
o Λοιπές ειδικών λογαριασμών. 
o Λοιπές τραπεζικών λογαριασμών. 

Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του συγκεκριμένου τύπου συναλλαγής. 
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Σελίδα 1: Συμπεριφορά 

 Κίνηση λογαριασμού 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε τον τύπο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού που θα προκύπτει κατά την καταχώρηση 
μιας συναλλαγής του συγκεκριμένου τύπου. Οι τύποι κινήσεων λογαριασμών σχεδιάζονται με την επιλογή 
[Χρηματοοικονομικά-Παράμετροι- Σχεδιασμός συναλλαγών – Τύποι κινήσεων – Τραπεζικών, ειδικών 
λογαριασμών]. 

 Κίνηση πελάτη γραμμής 
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τον τύπο κίνησης γραμμής του πελάτη για τα παραστατικά εξοφλήσεων μέσω 
αντιπροσώπων. 

 Κίνηση προμηθευτή γραμμής 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε την κίνηση του προμηθευτή όταν υπάρχει προμηθευτής στη γραμμή, π.χ. 
εμβάσματα. 

 Καθορισμός στηλών 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τις στήλες των λεπτομερειών 
του παραστατικού της συναλλαγής όταν εμφανίζεται στην 
οθόνη. Η Unisoft έχει δημιουργήσει ένα υπόδειγμα, το οποίο 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή ακόμη να δημιουργήσετε νέες 
μορφές με την επιλογή [Χρηματοοικονομικά – Παράμετροι – 
Σχεδιασμός συναλλαγών - Παραμετροποίηση συναλλαγών - 
Στήλες παραστατικών]. Σημειώστε ότι εδώ καθορίζετε τις 

στήλες των παραστατικών όπως θα εμφανίζονται στην οθόνη 
και όχι τον τρόπο με τον οποίο θα εκτυπώνονται. 

 Διαγραφή αξιογράφων  
Πεδίο Ναι/Όχι το οποίο αφορά στις περιπτώσεις που ο τύπος 
συναλλαγής κάνει κίνηση η οποία δημιουργεί αξιόγραφο, όταν 
διαγράψετε το συγκεκριμένο τύπο συναλλαγής να διαγράφεται 
το αξιόγραφο που έχει παραχθεί. 

 Επιτρέπει συναλλαγματικές διαφορές 
Πεδίο Ναι/Όχι στο οποίο εάν επιλέξετε Ναι, υπολογίζονται οι 
συναλλαγματικές διαφορές βάσει αντιστοιχίσεων (open/ item). 

Σελίδα 2: Επιτρεπόμενες κινήσεις 
Εργασία όπου ορίζετε τους τύπους χρηματικών διαθεσίμων που θα χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές. 

Σελίδα 3: Ενημέρωση λογιστικής 

 Ταμ. τραπεζικών ειδ. λογαριασμών 
Επιλέγετε τη γέφυρα σύνδεσης που θα χρησιμοποιείται για την ενημέρωση της λογιστικής από τα παραστατικά 
των ταμ. τραπ. / ειδ. Λογαριασμών του συγκεκριμένου τύπου συναλλαγής.  

 Λοιπές τραπεζ. ειδικών λογαριασμών 
Επιλέγετε τη γέφυρα σύνδεσης που θα χρησιμοποιείται για την ενημέρωση της λογιστικής από τα παραστατικά 
των λοιπών. τραπ. / ειδ. λογαριασμών του συγκεκριμένου τύπου συναλλαγής.  
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 Εμβάσματα πελατών 
Επιλέγετε τη γέφυρα σύνδεσης που θα χρησιμοποιείται για την ενημέρωση της Λογιστικής από τα παραστατικά 
εμβασμάτων πελατών του συγκεκριμένου τύπου συναλλαγής.  

 Εμβάσματα προμηθευτών 
Επιλέγετε τη γέφυρα σύνδεσης που θα χρησιμοποιείται για την ενημέρωση της Λογιστικής από τα παραστατικά 
εμβασμάτων προμηθευτών του συγκεκριμένου τύπου συναλλαγής.  

 Σύν. μεταξύ τραπ/ειδ λογαριασμών σύνδεση λογιστικής 
Επιλέγετε τη γέφυρα σύνδεσης που θα χρησιμοποιείται για την ενημέρωση της Λογιστικής από τα παραστατικά 

συναλλαγών μεταξύ τραπζικών/ειδικών λογαριασμών. 

 Κωδικός Γενικής λογιστικής 
Ορίζετε το λογαριασμό λογιστικής που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο τύπο συναλλαγών. Το πεδίο 
χρησιμοποιείται στη σύνδεση με λογιστική (εάν επιλέξετε να το χρησιμοποιήσετε).  

Παράμετροι 

 On line ενημέρωση 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά του συγκεκριμένου τύπου συναλλαγής θα ενημερώνουν on line την ενότητα της 
Λογιστικής. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι να έχει οριστεί γέφυρα σύνδεσης για τη συγκεκριμένο τύπο 
συναλλαγής. 

 Σύνολα ανά ημέρα 
Καθορίζετε εάν θέλετε η ενημέρωση της λογιστικής να γίνεται με σύνολα ημέρας για το συγκεκριμένο τύπο 
συναλλαγών. Αυτό σημαίνει ότι για όλα τα παραστατικά των συναλλαγών του συγκεκριμένου τύπου θα 
δημιουργηθεί ένα άρθρο λογιστικής. 

 Αρνητική ενημέρωση 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν θέλετε τα πιστωτικά παραστατικά να ενημερώνουν αρνητικά τη λογιστική ή 
όχι. 

Σελίδα 4: Στοιχεία ΜΥΦ 

 Στους τύπους συναλλαγών ειδικών/τραπεζικών λογαριασμών ορίζονται οι παρακάτω παράμετροι 
ΜΥΦ: 
o Κατηγορία αξιών (έσοδα, έξοδα, λοιπές δαπάνες, λιανική)  
o Τρόπος ενημέρωσης πλήθους (πιστωτικά, δεν ενημερώνει, κανονικά) 
o Τρόπος ενημέρωσης αξίας  (πιστωτικά, δεν ενημερώνει, κανονικά) 



Atlantis Entry ERP  131 

 

Τύποι συναλλαγών αποθήκης / παραγωγής 
Με την επιλογή αυτή σχεδιάζετε τους τύπους των συναλλαγών αποθήκης και παραγωγής. Μπορείτε ελεύθερα να 
σχεδιάσετε όσους τύπους συναλλαγών επιθυμείτε προκειμένου να καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις. Οι τύποι 
συναλλαγών με την κατάλληλη σχεδίαση χρησιμοποιούνται στα παραστατικά αποθήκης και παραγωγής.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την καταχώρηση νέου τύπου συναλλαγών, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό “Τύποι 

συναλλαγών” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, συμπληρώνετε τη 
σχετική φόρμα που εμφανίζεται και επιλέγετε [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένου τύπου συναλλαγής, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο 

λεκτικό “Τύποι συναλλαγών” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Μεταβολή]. 
 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υφιστάμενου τύπου συναλλαγών. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” 

όπου μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου τύπου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συνιστάται διαγραφή τύπου συναλλαγών 

εάν έχετε ήδη καταχωρήσει σχετικές εγγραφές.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή του επιλεγμένου τύπου συναλλαγών. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του τύπου της 
συναλλαγής. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση 
του τύπου της συναλλαγής. 

 Περιγραφή  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή του τύπου 
της συναλλαγής. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση του τύπου της συναλλαγής. 

 Φύση συναλλαγής 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη φύση της συναλλαγής. Το 
πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του τύπου 
συναλλαγής. 

Σελίδα 1: Συμπεριφορά 

 Κίνηση αποθήκης 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε την κίνηση αποθήκης που θα 
προκύπτει κατά την καταχώρηση μιας συναλλαγής του 
συγκεκριμένου τύπου. Οι τύποι κινήσεων αποθήκης σχεδιάζονται με την επιλογή [Αποθήκη-Παράμετροι- - 
Σχεδιασμός συναλλαγών - Τύποι κινήσεων -Αποθήκης]. Εάν ο τύπος συναλλαγής δημιουργεί δύο κινήσεις στην 
αποθήκη, αφήστε το πεδίο κενό και συμπληρώστε τα πεδία “1η κίνηση αποθήκης” και “2η κίνηση αποθήκης” στα 
εμπορικά στοιχεία της συναλλαγής στη δεύτερη σελίδα. 

 Συμπλήρωση παρτίδας 
Πεδίο επιλογής στο οποίο ορίζουμε εάν στους τύπους συναλλαγών αποθήκης θα συμμετέχει η παρτίδα και πως 

συμπεριφέρεται. Οι επιλογές του πεδίου αυτού είναι:  



Atlantis Entry ERP  132 

 

o Καμία ενέργεια: Στην περίπτωση που η παρτίδα δεν κάνει καμία ενέργεια. 
o Δημιουργία: Στην περίπτωση εισαγωγής παρτίδας στην αποθήκη. 
o Ανάλωση: Στην περίπτωση  εξαγωγής παρτίδας από την αποθήκη. 

 Επιλογή παρτίδας 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον τρόπο ανάλωσης της παρτίδας: FΙFO ή  LIFO.  

 Καθορισμός στηλών 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τις στήλες των λεπτομερειών του παραστατικού της συναλλαγής όταν 
εμφανίζεται στην οθόνη. Η Unisoft έχει δημιουργήσει ένα υπόδειγμα, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή 
ακόμη να δημιουργήσετε νέες μορφές με την επιλογή [Αποθήκη- Παράμετροι-Παραμετροποίηση- Στήλες 
παραστατικών]. Σημειώστε ότι εδώ καθορίζετε τις στήλες των παραστατικών όπως θα εμφανίζονται στην οθόνη 
και όχι τον τρόπο με τον οποίο θα εκτυπώνονται. 

 Καθορισμός στηλών παγίων 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τις στήλες των λεπτομερειών του παραστατικού της συναλλαγής όταν 
εμφανίζεται στην οθόνη. H Unisoft έχει δημιουργήσει ένα υπόδειγμα, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή 
ακόμη να δημιουργήσετε νέες μορφές με την επιλογή [Σχεδιασμός συναλλαγών – Στήλες παραστατικών – 
Αποθήκης]. Σημειώστε ότι εδώ καθορίζετε τις στήλες των παραστατικών όπως θα εμφανίζονται στην οθόνη και 
όχι τον τρόπο με τον οποίο θα εκτυπώνονται. 

 Κωδικός ΓΓΠΣ 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον κωδικό με τον οποίο θα ενημερώσει τη ΓΓΠΣ η συγκεκριμενη σειρά. Ο πίνακας 
βρίσκεται στην οργάνωση  σχεδιασμός συναλλαγών  κωδικοί συναλλαγών ΓΓΠΣ. 

Σελίδα 2: Αποθήκη 

 Κίνηση αποθήκης  
Ορίζετε την κίνηση που θα δημιουργείται στην αποθήκη κατά την καταχώρηση συναλλαγής του συγκεκριμένου 
τύπου. Οι τύποι κινήσεων αποθήκης σχεδιάζονται με την επιλογή [Αποθήκη – Παράμετροι-Σχεδιασμός 
συναλλαγών – Τύποι κινήσεων αποθήκης]. Χρησιμοποιήστε το πεδίο αυτό καθώς και το επόμενο εάν ο τύπος 
συναλλαγής δημιουργεί δύο κινήσεις, π.χ διακίνηση μεταξύ δύο αποθηκευτικών χώρων. Εάν δεν υπάρχει τέτοια 
περίπτωση συμπληρώστε μόνο το πεδίο “Κίνηση αποθήκης” στην πρώτη σελίδα με τα στοιχεία τύπου της 
συναλλαγής. 

 2η κίνηση αποθήκης  
Ορίζετε την κίνηση που θα δημιουργείται στην αποθήκη κατά την καταχώρηση συναλλαγής του συγκεκριμένου 
τύπου. Οι τύποι κινήσεων αποθήκης σχεδιάζονται με την επιλογή [Αποθήκη – Παράμετροι-Σχεδιασμός 

συναλλαγών – Τύποι κινήσεων αποθήκης].Χρησιμοποιήστε το πεδίο αυτό καθώς και το προηγούμενο εάν ο 
τύπος συναλλαγής δημιουργεί δύο κινήσεις, π.χ διακίνηση μεταξύ δύο αποθηκευτικών χώρων. Εάν δεν υπάρχει 
τέτοια περίπτωση συμπληρώστε μόνο το πεδίο “Κίνηση αποθήκης” στην πρώτη σελίδα με τα στοιχεία τύπου της 
συναλλαγής. 

 Χρησιμοποιεί τιμή 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την τιμή που χρησιμοποιείτε για τα είδη. Οι τιμές που μπορείτε να 
επιλέξετε είναι: Κόστους, Αγοράς, Αγοράς σε Ξ.Ν, Αντικατάστασης, χονδρική τιμή πώλησης, Λιανική τιμή 
πώλησης, Πώληση σε Ξ.Ν, Τελευταία τιμή πώλησης, Συμφωνημένη τιμή αγοράς, Μέση σταθμική τιμή, Μέση 
μηνιαία τιμή. 
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 Συμπλήρωση παρτίδας γραμμής  
Πεδίο επιλογής στο οποίο  ορίζουμε, εάν στους τύπους συναλλαγών αποθήκης θα συμμετέχει η παρτίδα 
γραμμής και πως συμπεριφέρεται. Οι επιλογές του πεδίου αυτού  είναι:  
o Καμία ενέργεια: Στην περίπτωση που η παρτίδα δεν κάνει καμία ενέργεια. 
o Δημιουργία: Στην περίπτωση εισαγωγής παρτίδας στην αποθήκη. 
o Ανάλωση: Στην περίπτωση  εξαγωγής παρτίδας από την αποθήκη. 

 Επιλογή παρτίδας γραμμής 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον τρόπο ανάλωσης παρτίδας γραμμής: FΙFO ή  LIFO.  

Σελίδα 3: Έλεγχοι 

Στον έλεγχο υπολοίπου αποθήκης συμμετέχουν: 

 Λογιστικό υπόλοιπο 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου ορίζετε με βάση ποιες ποσότητες θα ελέγχονται τα υπόλοιπα στην αποθήκη. Αυτό έχει 
νόημα μόνο εάν ο “Έλεγχος αποθέματος αποθηκευτικού χώρου” είναι ενεργός. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Αναμενόμενα – για τον έλεγχο των υπολοίπων θα λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα των ειδών που αναμένεται 

(από παραγγελία). 
o Δεσμευμένα – για τον έλεγχο των υπολοίπων θα λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα των ειδών που έχει 

δεσμευθεί (από παραγγελία). 

 Συμπεριφορά ελέγχου υπολοίπου αποθήκης 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τι θα συνεπάγεται η αποτυχία του ελέγχου υπολοίπων αποθήκης. Αυτό έχει νόημα 
μόνο εάν ο “Έλεγχος αποθέματος αποθηκευτικού χώρου” είναι ενεργός. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Προειδοποίηση – σε περίπτωση αποτυχίας, το πρόγραμμα εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα. 
o Απαγόρευση – σε περίπτωση αποτυχίας απαγορεύεται η καταχώρηση του παραστατικού της συναλλαγής. 

 Ο έλεγχος γίνεται ως προς 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν στα παραστατικά αυτού του τύπου θα γίνεται έλεγχος αποθέματος με βάση 
το υπόλοιπο του είδους ανά αποθηκευτικό χώρο συνολικά, σύμφωνα με τη θέση αποθήκευσης, τη παρτίδα και 
το Χρώμα / Μέγεθος.  

 Έλεγχος υπολοίπου τελωνειακής αποθήκης 
Πεδίο Ναι/Όχι το οποίο κάνει έλεγχο σε αποθήκες που έχουν είδος ΑΧ:Τελωνειακός. 

Σελίδα 4: Ενημέρωση λογιστικής 

Σύνδεση λογιστικής για: 

 Κωδικός Γενικής λογιστικής 
Ορίζετε το λογαριασμό λογιστικής που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο τύπο συναλλαγών. Το πεδίο 
χρησιμοποιείται στη σύνδεση με λογιστική (εάν επιλέξετε να το χρησιμοποιήσετε).  

 Αποθήκη 
Επιλέγετε τη γέφυρα σύνδεσης που θα χρησιμοποιείται για την ενημέρωση της Λογιστικής με την αποθήκη από 
τα παραστατικά συναλλαγών με τράπεζες του συγκεκριμένου τύπου συναλλαγής. Εάν έχετε επιλέξει on line 
ενημέρωση Λογιστικής, θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσετε το πεδίο. 
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 Σύνθεση / αποσύνθεση 
Επιλέγετε τη γέφυρα σύνδεσης που θα χρησιμοποιείται για την ενημέρωση της Λογιστικής με την αποθήκη από 
τα παραστατικά σύνθεσης / αποσύνθεσης του συγκεκριμένου τύπου συναλλαγής. Εάν έχετε επιλέξει on line 
ενημέρωση Λογιστικής, θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσετε το πεδίο. 

 Παγίων 
Επιλέγετε τη γέφυρα σύνδεσης που θα χρησιμοποιείται για την ενημέρωση των παγίων.  

Παράμετροι 

 On line ενημέρωση 
Καθορίζετε εάν τα παραστατικά του συγκεκριμένου τύπου συναλλαγής θα ενημερώνουν on line την ενότητα της 
Λογιστικής. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι να έχει οριστεί γέφυρα σύνδεσης για τη συγκεκριμένο τύπο 
συναλλαγής. 

 Σύνολα ανά ημέρα 
Καθορίζετε εάν θέλετε η ενημέρωση της λογιστικής να γίνεται με σύνολα ημέρας για το συγκεκριμένο τύπο 
συναλλαγών. Αυτό σημαίνει ότι για όλα τα παραστατικά των συναλλαγών του συγκεκριμένου τύπου θα 
δημιουργηθεί ένα άρθρο λογιστικής. 

 Αρνητική ενημέρωση 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν θέλετε τα πιστωτικά παραστατικά να ενημερώνουν αρνητικά τη λογιστική ή 
όχι.  

Σελίδα 5: Advanced 

Κινήσεις αποθήκης 

 Γραμμών τύπου 1 
Επιλέγετε την κίνηση αποθήκης που θα παράγεται αυτόματα κατά την καταχώρηση συναλλαγής πωλήσεων με 
είδη που έχουν χαρακτηρισθεί ως δώρα. Συμπληρώστε το πεδίο μόνο σε αυτή την περίπτωση. 

 Γραμμών τύπου 2 
Επιλέγετε την κίνηση αποθήκης που θα παράγεται αυτόματα κατά την καταχώρηση συναλλαγής πωλήσεων με 
είδη εγγυοδοσίας. Συμπληρώστε το πεδίο μόνο σε αυτή την περίπτωση. 

 Γραμμών τύπου 3 
Επιλέγετε την κίνηση αποθήκης που θα παράγεται αυτόματα κατά την καταχώρηση συναλλαγής παροχής / 

λήψης υπηρεσών με είδη εγγύησης. Συμπληρώστε το πεδίο μόνο σε αυτή την περίπτωση. 

 Συμπύκνωση κωδικών 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο εάν θέλετε να γίνεται συμπύκνωση ομοίων κωδικών.  

 Αποκλειστικά S/N 
Θα πρέπει να συμπληρωθεί στην περίπτωση που η συναλλαγή θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την ενημέρωση 
ποσοτήτων των SN. 
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Τύποι κινήσεων 

Πελατών  
Με την επιλογή αυτή σχεδιάζετε τους τύπους κινήσεων πελατών. Μπορείτε ελεύθερα να σχεδιάσετε όσους τύπους 
κινήσεων επιθυμείτε για να καλύπτονται όλες οι δυνατές περιπτώσεις. Στο σημείο αυτό, καθορίζετε τον τρόπο με 
τον οποίο θα επηρεάζουν οι κινήσεις κάθε τύπου τα οικονομικά στοιχεία των πελατών.  

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την καταχώρηση νέου τύπου κινήσεων πελατών, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό “Τύποι 

κινήσεων” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, συμπληρώνετε τη 
σχετική φόρμα που εμφανίζεται και πατήστε το πλήκτρο [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένου τύπου κίνησης, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο 
λεκτικό “Τύποι κινήσεων” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Μεταβολή]. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υφιστάμενου τύπου κινήσεων. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” 
όπου μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου τύπου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συνιστάται διαγραφή τύπου κινήσεων εάν 

έχετε ήδη καταχωρήσει σχετικές εγγραφές.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή του επιλεγμένου τύπου κινήσεων. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του τύπου 
κινήσεων. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση 
του τύπου κινήσεων. 

 Περιγραφή  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή του 
τύπου κινήσεων. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση του τύπου κινήσεων. 

Σελίδα 1: Βασικά 

 Πίστωση περιόδου 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε εάν οι κινήσεις του 
συγκεκριμένου τύπου επηρεάζουν την αξία πίστωσης 
περιόδου του προμηθευτή και πως. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Μειώνεται κατά τη συνολική αξία της κίνησης – η αξία του παραστατικού της κίνησης μειώνει ισόποσα την 

πίστωση της περιόδου. 
o Δεν μεταβάλλεται – η αξία του παραστατικού της κίνησης δεν επηρεάζει την πίστωση της περιόδου. Η τιμή 

αυτή προτείνεται από το σύστημα. 
o Αυξάνεται κατά τη συνολική αξία της κίνησης – η αξία του παραστατικού της κίνησης αυξάνει ισόποσα την 

πίστωση της περιόδου. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της κίνησης. 
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 Χρέωση περιόδου 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε εάν οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου επηρεάζουν την αξία χρέωσης περιόδου 
του προμηθευτή και πως. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Μειώνεται κατά τη συνολική αξία της κίνησης – η αξία του παραστατικού της κίνησης μειώνει ισόποσα τη 

χρέωση της περιόδου. 
o Δεν μεταβάλλεται – η αξία του παραστατικού της κίνησης δεν επηρεάζει τη χρέωση της περιόδου. Η τιμή 

αυτή προτείνεται από το σύστημα. 
o Αυξάνεται κατά τη συνολική αξία της κίνησης – η αξία του παραστατικού της κίνησης αυξάνει ισόποσα τη 

χρέωση της περιόδου. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της κίνησης. 

 Τζίρος περιόδου 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε εάν οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου επηρεάζουν το τζίρο περιόδου και πως. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Μειώνεται – η αξία του παραστατικού της κίνησης μειώνει το τζίρο περιόδου. 
o Δεν μεταβάλλεται – η αξία του παραστατικού της κίνησης δεν επηρεάζει το τζίρο περιόδου. Η τιμή αυτή 

προτείνεται από το σύστημα. 
o Αυξάνεται κατά τη συνολική αξία της κίνησης – η αξία του παραστατικού της κίνησης αυξάνει το τζίρο 

περιόδου. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της κίνησης. 

 Ενημερώνει ημερομηνία 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε ποια ημερομηνία θα 
ενημερωθεί με τη συγκεκριμένη κίνηση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Κενό – δεν ενημερώνεται καμία ημερομηνία στον 

πελάτη. 
o Τελευταίας χρεώσης 
o Τελευταίας πίστωσης 

 Συνήθης αιτιολογία 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την αιτιολογία που θα 
προτείνεται κατά την καταχώρηση της κίνησης π.χ. η 
περιγραφή της. Εάν αφήσετε το πεδίο κενό, το σύστημα το 
συμπληρώνει αυτόματα με την περιγραφή της κίνησης κατά 

την καταχώρηση της.  

Σελίδα 2: Αθροιστές 
Στη δεύτερη σελίδα καθορίζετε τους αθροιστές που θα 
ενημερώνονται κατά την εισαγωγή κίνησης του συγκεκριμένου τύπου στο σύστημα.  
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Προμηθευτών 
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να σχεδιάζετε τους τύπους κινήσεων των προμηθευτών. Μπορείτε 
ελεύθερα να σχεδιάσετε όσους τύπους κινήσεων επιθυμείτε για να καλύπτονται όλες οι δυνατές περιπτώσεις. 
Επίσης μπορείτε, να καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα επηρεάζουν οι κινήσεις κάθε τύπου τα οικονομικά 
στοιχεία των προμηθευτών.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου τύπου κινήσεων προμηθευτών, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 

“Τύποι κινήσεων” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, 
συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που εμφανίζεται και επιλέγετε [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένου τύπου κίνησης, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο 
λεκτικό της επιθυμητής εγγραφής και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Μεταβολή]. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υφιστάμενου τύπου κινήσεων. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” 
όπου μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου τύπου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συνιστάται διαγραφή τύπου κινήσεων εάν 

έχετε ήδη καταχωρήσει σχετικές εγγραφές.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή του επιλεγμένου τύπου κινήσεων. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του τύπου 
κινήσεων. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση του τύπου κινήσεων. 

 Περιγραφή  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή 
του τύπου κινήσεων. Το πεδίο είναι απαραίτητο για 
την καταχώρηση του τύπου κινήσεων. 

Σελίδα 1: Βασικά 

 Πίστωση περιόδου 

Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε εάν οι κινήσεις του 
συγκεκριμένου τύπου επηρεάζουν την αξία πίστωσης 
περιόδου του προμηθευτή και πως. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Μειώνεται κατά τη συνολική αξία της κίνησης – η 

αξία του παραστατικού της κίνησης μειώνει ισόποσα την πίστωση της περιόδου. 
o Δεν μεταβάλλεται – η αξία του παραστατικού της κίνησης δεν επηρεάζει την πίστωση της περιόδου. Η τιμή 

αυτή προτείνεται από το σύστημα. 
o Αυξάνεται κατά τη συνολική αξία της κίνησης - η αξία του παραστατικού της κίνησης αυξάνει ισόποσα την 

πίστωση της περιόδου. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της κίνησης. 
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 Χρέωση περιόδου 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε εάν οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου επηρεάζουν την αξία χρέωσης περιόδου 
του προμηθευτή και πως. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Μειώνεται κατά τη συνολική αξία της κίνησης – η αξία του παραστατικού της κίνησης μειώνει ισόποσα τη 

χρέωση της περιόδου. 
o Δεν μεταβάλλεται – η αξία του παραστατικού της κίνησης δεν επηρεάζει τη χρέωση της περιόδου. Η τιμή 

αυτή προτείνεται από το σύστημα. 
o Αυξάνεται κατά τη συνολική αξία της κίνησης – η αξία του παραστατικού της κίνησης αυξάνει ισόποσα τη 

χρέωση της περιόδου. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της κίνησης. 

 Τζίρος περιόδου 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε εάν οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου επηρεάζουν το τζίρο περιόδου και πως. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Μειώνεται – η αξία του παραστατικού της κίνησης μειώνει το τζίρο περιόδου. 
o Δεν μεταβάλλεται – η αξία του παραστατικού της κίνησης δεν επηρεάζει το τζίρο περιόδου. Η τιμή αυτή 

προτείνεται από το σύστημα. 
o Αυξάνεται κατά τη συνολική αξία της κίνησης – η αξία του παραστατικού της κίνησης αυξάνει το τζίρο 

περιόδου. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της κίνησης. 

 Συνήθης αιτιολογία 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την αιτιολογία που θα προτείνεται κατά την καταχώρηση της κίνησης π.χ. η 
περιγραφή της. Εάν αφήσετε το πεδίο κενό, το σύστημα το συμπληρώνει αυτόματα με την περιγραφή της 

κίνησης κατά την καταχώρηση της.  

Σελίδα 2: Αθροιστές 
Στη δεύτερη σελίδα καθορίζετε τους αθροιστές που θα ενημερώνονται κατά την εισαγωγή κίνησης του 
συγκεκριμένου τύπου στο σύστημα.  



Atlantis Entry ERP  139 

 

Τραπεζικών - Ειδικών λογαριασμών  
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να σχεδιάζετε τους τύπους κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών της 
εταιρίας. Μπορείτε ελέυθερα να σχεδιάσετε όσους τύπους κινήσεων επιθυμείτε, για να καλύπτονται όλες οι δυνατές 
περιπτώσεις. Επίσης, μπορείτε να καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα επηρεάζουν οι κινήσεις κάθε τύπου τα 
οικονομικά στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρίας. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου τύπου κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο 

λεκτικό “Τύποι κινήσεων” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, 
συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που εμφανίζεται και επιλέγετε [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένου τύπου κίνησης, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο 
λεκτικό της επιθυμητής εγγραφής και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, επιλέγετε [Μεταβολή]. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υφιστάμενου τύπου κινήσεων. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” 
όπου μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου τύπου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συνιστάται διαγραφή τύπου κινήσεων εάν 

έχετε ήδη καταχωρήσει σχετικές εγγραφές.  
o [Όχι] για ναυρώσετε τη διαγραφή του επιλεγμένου τύπου κινήσεων. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του τύπου κινήσεων. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση του τύπου κινήσεων. 

 Περιγραφή  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή του 
τύπου κινήσεων. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση του τύπου κινήσεων. 

 Πίστωση περιόδου 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε εάν οι κινήσεις του 
συγκεκριμένου τύπου επηρεάζουν την αξία πίστωσης 
περιόδου του τραπεζικού λογαριασμού και πως. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Μειώνεται κατά τη συνολική αξία της κίνησης – η 

αξία του παραστατικού της κίνησης μειώνει ισόποσα 
την πίστωση της περιόδου. 

o Δεν μεταβάλλεται – η αξία του παραστατικού της κίνησης δεν επηρεάζει την πίστωση της περιόδου. Η τιμή 
αυτή προτείνεται από το σύστημα. 

o Αυξάνεται κατά τη συνολική αξία της κίνησης – η αξία του παραστατικού της κίνησης αυξάνει ισόποσα την 
πίστωση της περιόδου. 

Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της κίνησης. 

 Χρέωση περιόδου 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε εάν οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου επηρεάζουν την αξία χρέωσης περιόδου 
του τραπεζικού λογαριασμού και πως. Μπορείτε να επιλέξετε: 
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o Μειώνεται κατά τη συνολική αξία της κίνησης – η αξία του παραστατικού της κίνησης μειώνει ισόποσα τη 
χρέωση της περιόδου. 

o Δεν μεταβάλλεται – η αξία του παραστατικού της κίνησης δεν επηρεάζει τη χρέωση της περιόδου. Η τιμή 
αυτή προτείνεται από το σύστημα. 

o Αυξάνεται κατά τη συνολική αξία της κίνησης – η αξία του παραστατικού της κίνησης αυξάνει ισόποσα τη 
χρέωση της περιόδου. 

Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της κίνησης. 

 Συνήθης αιτιολογία 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την αιτιολογία που θα προτείνεται κατά την καταχώρηση της κίνησης π.χ. η 
περιγραφή της. Εάν αφήσετε το πεδίο κενό, το σύστημα το συμπληρώνει αυτόματα με την περιγραφή της 
κίνησης κατά την καταχώρηση της. 
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Αξιογράφων 
Με την επιλογή αυτή σχεδιάζετε τους τύπους κινήσεων των αξιογράφων. Μπορείτε ελεύθερα να σχεδιάσετε όσους 
τύπους κινήσεων επιθυμείτε για να καλύπτονται όλες οι δυνατές περιπτώσεις. Στο σημείο αυτό καθορίζετε τον 
τρόπο με τον οποίο θα επηρεάζουν οι κινήσεις κάθε τύπου το αξιόγραφο και τα οικονομικά στοιχεία των 
συναλλασσομένων. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου τύπου κινήσεων αξιογράφων, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό “Τύποι 

κινήσεων” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, συμπληρώνετε τη 

σχετική φόρμα που εμφανίζεται και επιλέγετε [Αποδοχή]. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένου τύπου κίνησης, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο 

λεκτικό “Τύποι κινήσεων” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Μεταβολή]. 
 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υφιστάμενου τύπου κινήσεων. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” 

όπου μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου τύπου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συνιστάται διαγραφή τύπου κινήσεων εάν 

έχετε ήδη καταχωρήσει σχετικές εγγραφές.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή του επιλεγμένου τύπου κινήσεων. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του τύπου 
κινήσεων. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση του τύπου κινήσεων. 

 Περιγραφή  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή 
του τύπου κινήσεων. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση του τύπου κινήσεων. 

 Τρόπος ενημέρωσης  
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη μεταβολή που θα 

επιφέρει στο σύστημα κάθε κίνηση του συγκεκριμένου 
τύπου. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Καμία μεταβολή – η κίνηση δεν επιφέρει καμία 

μεταβολή στο σύστημα. 
o Δημιουργία νέου αξιόγράφου – η κίνηση δημιουργεί 

ένα καινούργιο αξιόγραφο. 
o Μείωση υπολοίπου – η κίνηση επιφέρει μείωση του υπολοίπου του αξιογράφου. 

Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της κίνησης. 

 Νέα κατάσταση 
Πεδίο επιλογής στο οποίο ορίζετε την κατάσταση που θα περιέλθει το αξιόγραφο εξαιτίας της κίνησης. Μπορείτε 
να επιλέξετε: 

o Διαμαρτυρημένο – η κίνηση επιφέρει διαμαρτύρηση του αξιογράφου. 
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o Εξοφλημένο – η κίνηση επιφέρει εξόφληση του αξιογράφου 
o Εκκρεμές – η κίνηση μετατρέπει το αξιόγραφο σε εκκρεμές 
o Προεξοφλημένο – η κίνηση προεξοφλεί το αξιόγραφο 
o Μεταβιβασμένο – η κίνηση μεταβιβάζει το αξιόγραφο  
o Επεστράφη– η κίνηση επιστρέφει το αξιόγραφο στον προηγούμενο κάτοχο 
o Ακυρωμένο – η κίνηση ακυρώνει το αξιόγραφο 
o Επίδικο (σε δικηγόρο) – η κίνηση χαρακτηρίζει το αξιόγραφο ως επίδικο 
o Κατεστραμμένο – η κίνηση χαρακτηρίζει το αξιόγραφο ως κατεστραμμένο 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της κίνησης. 

 Νέος κάτοχος 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη κατηγορία του νέου κατόχου του αξιογράφου μετά την κίνηση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Ο προηγούμενος κάτοχος (καμία μεταβολή) – εάν η κίνηση δεν επιφέρει μεταβολή στον κάτοχο του 

αξιογράφου. 
o Η εταιρία – εάν μετά την κίνηση η εταιρία γίνεται κάτοχος του αξιογράφου. 
o Ο συναλλασσόμενος – εάν η κίνηση μεταβιβάζει το αξιόγραφο σε κάποιο από τους συναλλασσόμενους της 

εταιρίας. 
o Η τράπεζα (λήξη παρακολούθησης) – εάν μετά την κίνηση το αξιόγραφο μεταφέρεται στην τράπεζα. 
o Δεν μεταβάλλεται – εάν η κίνηση δεν επηρεάζει το ανοικτό υπόλοιπο του χορηγού. Η τιμή προτείνεται από 

το σύστημα. 
o Μειώνεται – εάν η κίνηση μειώνει το ανοικτό υπόλοιπο του χορηγού. 
o Αυξάνεται – εάν η κίνηση αυξάνει το ανοικτό υπόλοιπο του χορηγού. 

 Προηγούμενες καταστάσεις 
Πεδίο επιλογής στο οποίο ορίζετε την προηγούμενη κατάσταση του αξιογράφου. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Διαμαρτυρημένο – η κίνηση επιφέρει διαμαρτύρηση του αξιογράφου 
o Εξοφλημένο – η κίνηση επιφέρει εξόφληση του αξιογράφου 
o Εκκρεμές – η κίνηση μετατρέπει το αξιόγραφο σε εκκρεμές 
o Προεξοφλημένο – η κίνηση προεξοφλεί το αξιόγραφο 
o Μεταβιβασμένο – η κίνηση μεταβιβάζει το αξιόγραφο  
o Επεστράφη– η κίνηση επιστρέφει το αξιόγραφο στον προηγούμενο κάτοχο 
o Ακυρωμένο – η κίνηση ακυρώνει το αξιόγραφο 
o Επίδικο (σε δικηγόρο) – η κίνηση χαρακτηρίζει το αξιόγραφο ως επίδικο 
o Κατεστραμμένο – η κίνηση χαρακτηρίζει το αξιόγραφο ως κατεστραμμένο 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της κίνησης. 

 Κατηγορία προηγούμενου κατόχου 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε την προηγούμενη κατηγορία κατόχου του αξιογράφου. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Πελάτης 
o Προμηθευτής 
o Τραπεζικός λογαριασμός 
o Τρίτος 
o Η εταιρεία – εάν μετά την κίνηση η εταιρία γίνεται κάτοχος του αξιογράφου. 
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Κωδικοί Γενικής λογιστικής 

 1ος  
Ορίζετε το λογαριασμό λογιστικής που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο τύπο κινήσεων αξιογράφων. Το πεδίο 
χρησιμοποιείται στη σύνδεση των αξιογράφων με λογιστική (εάν επιλέξετε να το χρησιμοποιήσετε). 

 2ος 
Ορίζετε το λογαριασμό λογιστικής που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο τύπο κινήσεων αξιογράφων. Το πεδίο 
χρησιμοποιείται στη σύνδεση των αξιογράφων με λογιστική (εάν επιλέξετε να το χρησιμοποιήσετε). 
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Παγίων 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, σχεδιάζετε τους τύπους των κινήσεων των παγίων. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους 
τύπους κινήσεων (πελατών, προμηθευτών, κλπ) που η συμπεριφορά τους είναι πλήρως οριζόμενη από το χρήστη 
μέσω παραμέτρων (flags), η συμπεριφορά των κινήσεων παγίων εξαρτάται πλήρως από τη φύση τους όπως αυτή 
καθορίζεται στο αντίστοιχο πεδίο. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την καταχώρηση νέου τύπου κινήσεων παγίων. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα 

για την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε το νέο τύπο 

κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  
 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υφιστάμενου τύπου κινήσεων. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" 

όπου μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου τύπου. ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν συνιστάται διαγραφή τύπου κινήσεων εάν 

έχετε ήδη καταχωρήσει σχετικές εγγραφές.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή του επιλεγμένου τύπου κινήσεων. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υφιστάμενου τύπου κινήσεων. Το σύστημα σας εμφανίζει τη 
φόρμα διαχείρισης των στοιχείων του τύπου κινήσεων. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις 
αποθηκεύσετε πατώντας την επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την 
επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του τύπου 
κινήσεων. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση του τύπου κινήσεων. 

 Περιγραφή  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή 
του τύπου κινήσεων. Το πεδίο είναι απαραίτητο για 
την καταχώρηση του τύπου κινήσεων. 

 Φύση κίνησης 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε το είδος της κίνησης. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Αγορά – εάν η κίνηση αφορά αγορά παγίου. 
o Αφαίρεση - εάν η κίνηση αφορά πώληση, 

καταστροφή, επιστροφή παγίου κλπ. 
o Αποστολή σε τρίτους – εάν η κίνηση αφορά διακίνηση του παγίου και συγκεκριμένα αποστολή σε τρίτους. 
o Παραλαβή από τρίτους – εάν η κίνηση αφορά διακίνηση του παγίου και συγκεκριμένα παραλαβή παγίου από 

τρίτους. 
o Έναρξη αδράνειας – εάν πρόκειται για κίνηση που δηλώνει έναρξης αδράνειας. 
o Λήξη αδράνειας – εάν πρόκειται για κίνηση που δηλώνει λήξη αδράνειας. 
o Αναπροσαρμογή – εάν είναι κίνηση αναπροσαρμογής παγίου. 
o Εξαγωγή από χώρο – εάν το πάγιο κάνει κίνηση εξαγωγής από χώρο. 
o Εισαγωγή σε χώρο – εάν πρόκειται για κίνηση εισαγωγής σε χώρο. 
o Αξιακή κίνηση(+) – στην περίπτωση που η κίνηση του παγίου είναι αξιακή και προσθέτει αξία. 
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o Αξιακή κίνηση(-) – στην περίπτωση που η κίνηση του παγίου είναι αξιακή και αφαιρεί αξία. 
o Επιχορήγηση – στην περίπτωση επιχορήγησης. 
o Κενή – στην περίπτωση που δεν γίνεται κάποια κίνηση στο πάγιο. 
o Μείωση Αποσβέσεων – στην περίπτωση μέιωσης αποσβέσεων. 
o Απόσβεση – στην περίπτωση αποσβέσων και δημιουργία παραστατικού απόσβεσης στην αποθήκη. 
o Ακύρωση Πώλησης – στην περίπτωση ακυρωτικού πώλησης παγίου. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της κίνησης. 

 Τύπος 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τον τύπο της κίνησης. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Κυρίως πάγιο – εάν η κίνηση αφορά το κυρίως πάγιο. 
o Βελτίωση παγίου – εάν η κίνηση αφορά βελτίωση παγίου. 
o Προσθήκη παγίου – εάν η κίνηση αφορά προσθήκη παγίου. 
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Αποθήκης 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, σχεδιάζετε τους τύπους κινήσεων αποθήκης. Μπορείτε ελεύθερα να σχεδιάσετε όσους 
τύπους κινήσεων επιθυμείτε για να καλύπτονται όλες οι δυνατές περιπτώσεις. Στο σημείο αυτό καθορίζετε τον 
τρόπο με τον οποίο θα επηρεάζουν οι κινήσεις κάθε τύπου τις ποσότητες και τις αξίες τις αποθήκης, τις 
τιμολογηθείσες ποσότητες αγορών – πωλήσεων καθώς και τις τιμές αγοράς και πώλησης των ειδών. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την καταχώρηση νέου τύπου κινήσεων αποθήκης. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή 

φόρμα για την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε το 

νέο τύπο κινήσεων αποθήκης πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  
 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υφιστάμενου τύπου κινήσεων. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" 

όπου μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου τύπου. ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν συνιστάται διαγραφή τύπου κινήσεων εάν 

έχετε ήδη καταχωρήσει σχετικές εγγραφές.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή του επιλεγμένου τύπου κινήσεων. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υφιστάμενου τύπου κινήσεων. Το σύστημα σας εμφανίζει τη 
φόρμα διαχείρισης των στοιχείων του τύπου κινήσεων. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις 
αποθηκεύσετε πατώντας την επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την 
επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του τύπου 
κινήσεων. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του 
τύπου κινήσεων. 

 Περιγραφή  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή του τύπου 
κινήσεων. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του 
τύπου κινήσεων. 

Σελίδα 1: Βασικά 

Εισαγωγές 

 Ποσότητες  
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε εάν οι κινήσεις του 
συγκεκριμένου τύπου επηρεάζουν ποσοτικά εισαγωγές στην 
αποθήκη και πως. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Δεν μεταβάλλονται – οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου 

δεν επηρεάζουν τις ποσότητες εισαγωγών. Η τιμή προτείνεται από το σύστημα. 
o Αυξάνονται – οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου αυξάνουν τις ποσότητες εισαγωγών. 
o Μειώνονται – οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου μειώνουν τις ποσότητες εισαγωγών. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της κίνησης. 

 Αξίες  
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε εάν οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου επηρεάζουν αξιακά τις εισαγωγές 

στην αποθήκη και πως. Μπορείτε να επιλέξετε: 
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o Δεν μεταβάλλονται – οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου δεν επηρεάζουν τις αξίες εισαγωγών. Η τιμή 

προτείνεται από το σύστημα. 
o Αυξάνονται – οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου αυξάνουν τις αξίες εισαγωγών. 
o Μειώνονται – οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου μειώνουν τις αξίες εισαγωγών. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της κίνησης. 

Εξαγωγές 

 Ποσότητες  
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε εάν οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου επηρεάζουν ποσοτικά τις εξαγωγές 
από την αποθήκη και πως. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Δεν μεταβάλλονται – οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου δεν επηρεάζουν τις ποσότητες εξαγωγών. Η τιμή 

προτείνεται από το σύστημα. 
o Αυξάνονται – οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου αυξάνουν τις ποσότητες εξαγωγών. 
o Μειώνονται – οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου μειώνουν τις ποσότητες εξαγωγών. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της κίνησης. 

 Αξίες  
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε εάν οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου επηρεάζουν αξιακά τις εξαγωγές από 
την αποθήκη και πως. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Δεν μεταβάλλονται – οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου δεν επηρεάζουν τις αξίες εξαγωγών. Η τιμή 

προτείνεται από το σύστημα. 
o Αυξάνονται – οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου αυξάνουν τις αξίες εξαγωγών. 
o Μειώνονται – οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου μειώνουν τις αξίες εξαγωγών. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της κίνησης. 

Τιμολογηθείσες ποσότητες 

 Εξαγωγών  
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε εάν οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου επηρεάζουν τις τιμολογηθείσες 
ποσότητες των πωλήσεων. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Δεν μεταβάλλονται – οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου δεν επηρεάζουν τις τιμολογηθείσες ποσότητες 

των πωλήσεων. Η τιμή προτείνεται από το σύστημα.  
o Αυξάνονται – οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου αυξάνουν τις τιμολογηθείσες ποσότητες των πωλήσεων. 
o Μειώνονται – οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου μειώνουν τις τιμολογηθείσες ποσότητες των πωλήσεων.  
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της κίνησης. 

 Εισαγωγών 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε εάν οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου επηρεάζουν τις τιμολογηθείσες 
ποσότητες των αγορών και πως. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Δεν μεταβάλλονται – οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου δεν επηρεάζουν τις τιμολογηθείσες ποσότητες 

των αγορών. Η τιμή προτείνεται από το σύστημα.  
o Αυξάνονται – οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου αυξάνουν τις τιμολογηθείσες ποσότητες των αγορών. 
o Μειώνονται – οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου μειώνουν τις τιμολογηθείσες ποσότητες των αγορών.  
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της κίνησης. 

Επηρεάζει  

 Τελευταία τιμή πώλησης 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου επηρεάζουν τις τιμές πώλησης ή όχι.  
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 Τελευταία τιμή αγοράς 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου επηρεάζουν τις τιμές αγοράς ή όχι. 

 Τελ. τιμή αγοράς ανά προμηθευτή 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου επηρεάζουν την τελευταία τιμή αγοράς 
ανά προμηθευτή ή όχι. 

 Κόστος πωληθέντων 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου επηρεάζουν το κόστος πωληθέντων 
ανά προμηθευτή ή όχι. 

Λοιπών Α.Χ. 

Τρίτων  

 Εισαγωγές 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε εάν οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου επηρεάζουν  ποσοτικά τις εισαγωγές 
από την αποθήκη και πως. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Δεν μεταβάλλονται – οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου δεν επηρεάζουν τις ποσότητες εισαγωγών. Η τιμή 

προτείνεται από το σύστημα. 
o Αυξάνονται – οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου αυξάνουν τις ποσότητες εισαγωγών. 
o Μειώνονται – οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου μειώνουν τις ποσότητες εισαγωγών. 

 Εξαγωγές 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε εάν οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου επηρεάζουν  ποσοτικά τις εξαγωγές 
από την αποθήκη και πως. Μπορείτε να επιλέξετε: 

o  Δεν μεταβάλλονται – οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου δεν επηρεάζουν τις ποσότητες εξαγωγών. Η 
τιμή προτείνεται από το σύστημα. 

o  Αυξάνονται – οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου αυξάνουν τις ποσότητες εξαγωγών. 
o  Μειώνονται – οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου μειώνουν τις ποσότητες εξαγωγών. 

 Τελωνειακών 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε εάν οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου επηρεάζουν  τις τελεωνειακές 
αποθήκες. και πως. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o  Δεν μεταβάλλονται – οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου δεν επηρεάζουν τις ποσότητες εξαγωγών. Η 

τιμή προτείνεται από το σύστημα. 

o  Αυξάνονται – οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου αυξάνουν τις ποσότητες εξαγωγών. 
o  Μειώνονται – οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου μειώνουν τις ποσότητες εξαγωγών. 

 Ενημερώνει 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τα οικονομικά στοιχεία που επηρεάζουν οι κινήσεις του συγκεκριμένου τύπου. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Αγορές – ενημερώνονται τα οικονομικά στοιχεία των αγορών. 
o Πωλήσεις – ενημερώνονται τα οικονομικά στοιχεία των πωλήσεων. 
o Παραγωγή – ενημερώνονται τα οικονομικά στοιχεία της παραγωγής. 
o Ανάλωση – ενημερώνονται τα οικονομικά στοιχεία της ανάλωσης. 

 Κόστος παραγωγής 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζεται αν το κόστος παραγωγής επηρεάζει: 

o Κενό (το κόστος παραγωγής δεν επηρεάζεται στη συγκεκριμένη κίνηση) 
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o Κόστος υλικών 
o Εργατικά  
o ΓΒΕ 

 Ενημερώνει ημερομηνία 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε ποια ημερομηνία θα ενημερωθεί με τη συγκεκριμένη κίνηση. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Κενό – δεν ενημερώνεται καμία ημερομηνία στον πελάτη. 
o Τελευταίας εισαγωγής 
o  Τελευταίας εξαγωγής 

 Συνήθης αιτιολογία 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την αιτιολογία που θα προτείνεται κατά την καταχώρηση της κίνησης π.χ. η 
περιγραφή της. Εάν αφήσετε το πεδίο κενό, το σύστημα το συμπληρώνει αυτόματα με την περιγραφή της 
κίνησης κατά την καταχώρηση της. 

Σελίδα 2: Αθροιστές 

Στη δεύτερη σελίδα καθορίζετε τους αθροιστές που θα ενημερώνονται κατά την εισαγωγή κίνησης του 
συγκεκριμένου τύπου στο σύστημα. 
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Τύποι συναλλαγών 

Εσόδων – Εξόδων 

Με την επιλογή αυτή σχεδιάζετε τους τύπους συναλλαγών εσόδων εξόδων. Μπορείτε ελεύθερα να σχεδιάσετε τους 
τύπους συναλλαγών που επιθυμείτε προκειμένου να καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την καταχώρηση νέου τύπου 

συναλλαγών εσόδων εξόδων, κάνετε δεξί κλικ πάνω 
στο λεκτικό “Τύποι συναλλαγών” και από το μενού 

επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. 
Τέλος συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που 
εμφανίζεται και επιλέγετε [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων 
καταχωρημένου τύπου συναλλαγής, κάνετε δεξί κλικ 
πάνω στο λεκτικό του επιθυμητού τύπου συναλλαγών 
και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται διαλέγετε 
[Μεταβολή]. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υφιστάμενου τύπου 
συναλλαγών. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η 
διαγραφή της εγγραφής” όπου μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για την διαγραφή του επιλεγμένου τύπου.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν συνιστάται διαγραφή τύπου 
συναλλαγών εάν έχετε ήδη καταχωρήσει σχετικές 
εγγραφές.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή του 
επιλεγμένου τύπου συναλλαγών. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την 
επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 

 [Ακύρωση] για την ακύρωση των μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός  

Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του τύπου της συναλλαγής. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση του τύπου της συναλλαγής. 

 Περιγραφή  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή του τύπου της συναλλαγής. Το πεδίο είναι απαραίτητο για 
την καταχώρηση του τύπου της συναλλαγής. 

 Φύση συναλλαγής 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη φύση της συναλλαγής. 
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Σελίδα 1: Συμπεριφορά 

Επηρεάζει Έσοδα Έξοδα 

 Έσοδα  
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον τρόπο με τον οποίο ο τύπος συναλλαγής επηρεάζει τα Έσοδα. Συγκεκριμένα, 
μπορείτε να διαλέξετε: 
o Δεν μεταβάλεται - οι συναλλαγές του συγκεκριμένου τύπου δεν επηρεάζουν ποσοτικά το ΚΕΠΥΟ. 
o Αυξάνει - οι συναλλαγές του συγκεκριμένου τύπου αυξάνουν τις ποσότητες ΚΕΠΥΟ. 
o Μειώνει - οι συναλλαγές του συγκεκριμένου τύπου μειώνουν τις ποσότητες ΚΕΠΥΟ. 

 Έξοδα  

Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον τρόπο με τον οποίο ο τύπος συναλλαγής επηρεάζει τα Έξοδα. Συγκεκριμένα 
μπορείτε να διαλέξετε: 
o Δεν μεταβάλεται - οι συναλλαγές του συγκεκριμένου τύπου δεν επηρεάζουν ποσοτικά το ΚΕΠΥΟ. 
o Αυξάνει - οι συναλλαγές του συγκεκριμένου τύπου αυξάνουν τις ποσότητες ΚΕΠΥΟ. 
o Μειώνει - οι συναλλαγές του συγκεκριμένου τύπου μειώνουν τις ποσότητες ΚΕΠΥΟ. 

Συναλλασσόμενος Header 

 Κατηγορία συναλλασσόμενου 
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγετε την επιθυμητή κατηγορία συναλλασσόμενου. Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Πελάτης 
o Προμηθευτής 

o Ταμείο - Τραπεζικός Λογαριασμός 

 Κίνηση πελάτη 
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγετε την κίνηση του συναλλασσόμενου, που θα προκύπτει κατά την 
καταχώρηση μιας συναλλαγής του συγκεκριμένου τύπου. Οι τύποι κινήσεων σχεδιάζονται μέσω της εργασίας 
[Έσοδα Έξοδα - Παράμετροι - Σχεδιασμός συναλλαγών - Τύποι κινήσεων]. 

Ενημερώνει ΚΕΠΥΟ 

 Πλήθος  
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον τρόπο με τον οποίο ο τύπος συναλλαγής επηρεάζει ποσοτικά το ΚΕΠΥΟ. 
Μπορείτε να διαλέξετε: 
o Δεν μεταβάλεται - οι συναλλαγές του συγκεκριμένου τύπου δεν επηρεάζουν ποσοτικά το ΚΕΠΥΟ. 
o Αυξάνει - οι συναλλαγές του συγκεκριμένου τύπου αυξάνουν τις ποσότητες ΚΕΠΥΟ. 
o Μειώνει - οι συναλλαγές του συγκεκριμένου τύπου μειώνουν τις ποσότητες ΚΕΠΥΟ. 

 Αξίες 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον τρόπο με τον οποίο ο τύπος συναλλαγής επηρεάζει αξιακά το ΚΕΠΥΟ. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Δεν μεταβάλεται - οι συναλλαγές του συγκεκριμένου τύπου δεν επηρεάζουν αξιακά το ΚΕΠΥΟ. 
o Αυξάνει - οι συναλλαγές του συγκεκριμένου τύπου αυξάνουν τις αξίες ΚΕΠΥΟ. 
o Μειώνει - οι συναλλαγές του συγκεκριμένου τύπου μειώνουν τις αξίες ΚΕΠΥΟ.  
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ΜΥΦ (Από 1/1/2014) 

 Κατηγορία αξιών  
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε την κατηγορία αξιών στην οποία ανήκει ο τύπος συναλλαγής που επηρεάζει τη 
ΜΥΦ. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Πωλήσεις/ Έσοδα 
o Αγορές / Έξοδα 
o Λοιπές δαπάνες 
o Πωλήσεις Λιανικής 

 Ενημερώνει πλήθος 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον τρόπο με τον οποίο ο τύπος συναλλάγης επηρεάζει ποσοτικά τη ΜΥΦ. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Πιστωτικά 
o Όχι 
o Κανονικά 

 Ενημερώνει αξίες 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον τρόπο με τον οποίο ο τύπος συναλλάγης επηρεάζει αξιακά τη ΜΥΦ. Μπορείτε 
να επιλέξετε: 
o Πιστωτικά 
o Όχι 
o Κανονικά 

Γενικά 

  Επιτρέπονται γραμμές με μηδενική αξία 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου δηλώνετε αν επιτρέπονται γραμμές με μηδενική αξία κατά την καταχώρηση της 
συναλλαγής. 

 Καθορισμός στηλών 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε από πίνακα τις στήλες του παραστατικού σας.  

Σελίδα 2: Γραμμές 

Συναλλασσόμενος Γραμμής 

 Κατηγορία Συναλλασσομένου 
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγετε την επιθυμητή κατηγορία συναλλασσόμενου. Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Πελάτης 
o Προμηθευτής 

Ταμείο - Τραπεζικός Λογαριασμός 

 Κίνηση Ταμείου - Τρ. Λογ/μού 
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγετε την κίνηση του Ταμείου ή Τραπεζικού λογαριασμού, που θα προκύπτει 
κατά την καταχώρηση μιας συναλλαγής του συγκεκριμένου τύπου.  
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Εξοφλητική κίνηση συναλλασσομένου Header 

 Κίνηση πελάτη 
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγετε την κίνηση του συναλλασσόμενου, που θα προκύπτει κατά την 
καταχώρηση μιας συναλλαγής του συγκεκριμένου τύπου. Οι τύποι κινήσεων σχεδιάζονται μέσω της εργασίας 
[Έσοδα Έξοδα - Παράμετροι - Σχεδιασμός συναλλαγών - Τύποι κινήσεων]. 

 Κίνηση προμηθευτή  
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγετε την κίνηση του συναλλασσόμενου, που θα προκύπτει κατά την 
καταχώρηση μιας συναλλαγής του συγκεκριμένου τύπου. Οι τύποι κινήσεων σχεδιάζονται μέσω της εργασίας 
[Έσοδα Έξοδα - Παράμετροι - Σχεδιασμός συναλλαγών - Τύποι κινήσεων]. 

 Αντισυμβαλλόμενος 
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγετε το λογαριασμό αντισυμβαλλόμενου, που θα προκύπτει κατά την 
καταχώρηση μιας συναλλαγής του συγκεκριμένου τύπου.  
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Τύποι λογιστικών κινήσεων 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, σχεδιάζετε τους τύπους λογιστικών κινήσεων. Μπορείτε ελέυθερα να σχεδιάσετε 
όσους τύπους κινήσεων επιθυμείτε για να καλύπτονται όλες οι δυνατές περιπτώσεις.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την καταχώρηση νέου τύπου λογιστικών κινήσεων. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή 

φόρμα για την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν 
ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να 
καταχωρήσετε το νέο τύπο κινήσεων πατώντας 

την επιλογή [Αποδοχή].  
 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υφιστάμενου τύπου 

κινήσεων. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η 
διαγραφή;" όπου μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου τύπου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν συνιστάται διαγραφή τύπου 
κινήσεων εάν έχετε ήδη καταχωρήσει σχετικές 
εγγραφές.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή του 
επιλεγμένου τύπου κινήσεων. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων 
υφιστάμενου τύπου κινήσεων. Το σύστημα σας 
εμφανίζει τη φόρμα διαχείρισης των στοιχείων του 
τύπου κινήσεων. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την επιλογή 
[Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του τύπου κινήσεων. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση του τύπου κινήσεων.  

 Περιγραφή  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή του τύπου κινήσεων. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση του τύπου κινήσεων. 

 Ημερολόγιο 
Πεδίο πίνακα όπου επιλέγετε το ημερολόγιο στο οποίο καταχωρούνται τα λογιστικά άρθρα αυτού του τύπου. 
Στο πεδίο αυτό είναι διαθέσιμα τα θεωρημένα ημερολόγια. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του 
συγκεκριμένου τύπου κίνησης. 

 Λειτουργικότητα 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο οι λογιστικές εγγραφές του συγκεκριμένου τύπου θα 
λειτουργούν στο σύστημα. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Κοινή – για όλες τις κινήσεις που δεν είναι κινήσεις απογραφής ή κλεισίματος ισολογισμού. 
o Απογραφής – εάν η κίνηση είναι κίνηση απογραφής. 
o Κλεισίματος Ισολογισμού – εάν η κίνηση είναι κίνηση κλεισίματος ισολογισμού. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του συγκεκριμένου τύπου κίνησης. 
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 Αντισυμβαλλόμενος 
Ορίζετε τον αντισυμβαλλόμενο λογαριασμό της κίνησης, συνήθως για ταμειακές κινήσεις. 

 Καθορισμός στηλών 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τις στήλες οι οποίες θα εμφανίζονται κατά την καταχώρηση του άρθρου. Ο 
σχεδιασμός των στηλών παρέχεται στο μενού της οργάνωσης  σχεδιασμός συναλλαγών  στήλες 
παραστατικών  λογιστικής.  

 Έγκριση 
Καθορίζετε εάν η συναλλαγή του συγκεκριμένου τύπου απαιτεί έγκριση και εάν ναι, από ποιον. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Δεν απαιτείται  
o Απαιτείται για όλους  
o Δεν απαιτείται μόνο για εξουσιοδοτημένους χρήστες  
Το πεδίο χρησιμοποιείται στο κύκλωμα ελέγχου και εγκρίσεων συναλλαγών και είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση του τύπου συναλλαγής. 

 Αναλυτική λογιστική 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν ο συγκεκριμένος τύπος κίνησης δημιουργεί λογιστικές εγγραφές Αναλυτικής 
Λογιστικής. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του συγκεκριμένου τύπου κίνησης. 

 Ακυρωτική εγγραφή 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν ο συγκεκριμένος τύπος λογιστικής εγγραφής είναι ακυρωτικός ή όχι. Το 
πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του συγκεκριμένου τύπου κίνησης. 

 Εγγραφή τακτοποίησης 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν ο συγκεκριμένος τύπος κίνησης λογιστικής κάνει εγγραφές 
τακτοποίησης ή όχι.  

 Δεν ενημερώνει ΚΕΠΥΟ 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν ο συγκεκριμένος τύπος κίνησης λογιστικής θα ενημερώσει ΚΕΠΥΟ ή 
όχι. 

 Δεν ενημερώνει ΜΥΦ 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν ο συγκεκριμένος τύπος κίνησης λογιστικής θα ενημερώσει ΜΥΦ ή όχι. 

 Αιτιολογία 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε, εάν θέλετε, την αιτιολογία που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή 
λογιστικών εγγραφών του συγκεκριμένου τύπου.  
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Σειρές αρίθμησης παραστατικών 

Πελατών  

Ταμειακών / Αξιογράφων πελατών 
Με τις συγκεκριμένες επιλογές, σχεδιάζετε τις σειρές αρίθμησης των παραστατικών για όλα τα κυκλώματα του 
Atlantis Entry ERP. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέας σειράς αρίθμησης παραστατικών συναλλαγών πελατών - 

προμηθευτών, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό “Σειρές” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται 
επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που εμφανίζεται και επιλέγετε [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένης σειράς, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 
“Σειρές” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, επιλέγετε [Μεταβολή]. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας σειράς παραστατικών. Στην ερώτηση του συστήματος “Να γίνει η 
διαγραφή” μπορείτε να απαντήσετε με: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης σειράς. ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν συνιστάται διαγραφή σειράς, εάν έχετε ήδη 

καταχωρήσει σχετικές εγγραφές.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης 

σειράς. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την 

επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της 

διαγραφής της εγγραφής. 

Σελίδα 1: Γενικά 

 Α/Α 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της σειράς 
αρίθμησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση 
της σειράς. 

 Κωδικός 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό που θα 
χαρακτηρίζει τη σειρά, π.χ. ΤΔΑ, ΤΙΜ, ΑΠΓ, ΙΣΛ κλπ. Εάν 

επιλέξετε η σειρά να παράγει κωδικό παραστατικού, τότε ο 
κωδικός της σειράς χρησιμοποιείται στον κωδικό 
παραστατικού. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 

 Πρόθεμα κωδικού 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το πρόθεμα του παραστατικού. 

 Τελευταίος αριθμός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εμφανίζεται ο τελευταίος διαθέσιμος αριθμός για την καταχώρηση παραστατικών αυτής 
της σειράς. Εάν η σειρά δεν έχει αυτόματη αρίθμηση το πεδίο δεν ενημερώνεται αυτόματα αλλά θα πρέπει να 
εισάγετε τον αριθμό αυτό. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της σειράς. 



Atlantis Entry ERP  157 

 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή της σειράς αρίθμησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 

 Τύπος 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε το τύπο που θα χρησιμοποιεί τη σειρά αρίθμησης. Στο πεδίο αυτό είναι διαθέσιμοι 
όλοι οι τύποι συναλλαγών πελατών. 

 Ενεργή  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά είναι ενεργή ή όχι. Εάν επιλέξετε “Ναι”, τότε η εν λόγω σειρά θα 
εμφανίζεται σαν διαθέσιμη κατά την καταχώρηση νέου παραστατικού. 

 Υποκατάστημα 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε το υποκατάστημα στο οποίο θα χρησιμοποιείται η σειρά αρίθμησης. Εάν αφήσετε 
το πεδίο κενό, η σειρά θα χρησιμοποιείται σε όλα τα υποκαταστήματα της ίδιας εταιρίας. 

 Χειρόγραφη 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά είναι χειρόγραφη. Εάν επιλέξετε Ναι, τότε στα παραστατικά που 
χρησιμοποιούν τη σειρά δεν θα γίνεται αυτόματος υπολογισμός των οικονομικών στοιχείων. 

 Αυτόματη αρίθμηση 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά θα ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση ή όχι. Εάν επιλέξετε Ναι, το οποίο 
προτείνεται από το σύστημα, τότε στη διαχείριση παραστατικών το πεδίο [Αριθμός παραστατικού] θα 
συμπληρώνεται αυτόματα. Εάν θέλετε να εισάγετε κάθε φορά τον αριθμό του παραστατικού, επιλέξτε Όχι. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η σειρά χρησιμοποιείται σε γέφυρα σύνδεσης με τη λογιστική, θα πρέπει οπωσδήποτε να 

ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση.  

 Αυστηρή αρίθμηση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν στη συγκεκριμένη σειρά θα ακολουθείτε αρίθμηση σύμφωνα με την 
ημερομηνία καταχώρησης των παραστατικών. 

 Παράγει κωδικό παραστατικού  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν ο κωδικός του παραστατικού θα παράγεται αυτόματα. Εάν επιλέξετε Ναι, 
τότε, στη διαχείριση άρθρων το πεδίο Παραστατικό θα συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα με τον 
κωδικό της σειράς και τον αριθμό του παραστατικού. Εάν αποδεχτείτε το προτεινόμενο από το σύστημα Όχι, 
πρέπει να τον εισάγετε κάθε φορά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η σειρά χρησιμοποιείται σε γέφυρα σύνδεσης με τη 
λογιστική, θα πρέπει οπωσδήποτε να παράγει κωδικό παραστατικού. 

 Κλείδωμα κατάστασης εκτυπωμένου 
Πεδίο Ναι/Όχι το οποίο εάν επιλέξετε δεν μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση του εκτυπωμένου 
παραστατικού. Μόνο ο Supervisor έχει δικαίωμα να την αλλάξει.  

Στοιχεία εκτύπωσης 

 Εκτυπωτής 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον εκτυπωτή που θα προτείνεται για την εκτύπωση των γραφικών και των 
πρόχειρων (draft) εκτυπώσεων. Η λίστα των διαθέσιμων εκτυπωτών περιλαμβάνει τους εκτυπωτές που έχουν 
οριστεί μέσω των Windows. 
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 Φόρμα εκτύπωσης 
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τη φόρμα που θα χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των παραστατικών της 
συγκεκριμένης σειράς. Οι φόρμες εκτύπωσης σχεδιάζονται με την επιλογή [Σχεδιασμός συναλλαγών – 
Παραμετροποίηση συναλλαγών – Ταμειακές αξιογράφων \ πελατών - Φόρμες εκτύπωσης]. 

 Εκτύπωση  
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η εκτύπωση των παραστατικών της σειράς. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Όχι – τα παραστατικά δε θα εκτυπώνονται κατά τη διενέργεια της συναλλαγής αλλά θα παραμένουν σε 

κατάσταση “Μη εκτυπωμένο”, προκειμένου να εκτυπωθούν μαζικά κάποια άλλη στιγμή 
o Ναι – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής χωρίς να απαιτείται 

επιβεβαίωση από το χρήστη 
o Με επιβεβαίωση – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής μετά από 

επιβεβαίωση από το χρήστη. 

 Αντίγραφα 
Καθορίζετε σε πόσα αντίτυπα θέλετε να εκτυπώνονται τα παραστατικά της συγκεκριμένης σειράς. 

 Char set 
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 

 Προσανατολισμός σελίδας  
Με το πεδίο αυτό καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα εκτυπώνεται η σελίδα. Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Κάθετα 
o Οριζόντια 

 Τύπος εκτυπωτή 
Με το πεδίο αυτό καθορίζετε τον τύπο εκτυπωτή που θα χρησιμοποιηθεί. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Draft 
o Γραφικά 

Σελίδα 2: Ειδικά στοιχεία 

 Ίδια αρίθμηση 
Με την επιλογή αυτή δίνεται η δυνατότητα κοινής αρίθμησης της συγκεκριμένης σειράς με κάποια άλλη σειρά.  

 Τύπος 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον αντίστοιχο τύπο σειράς με τον οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα έχει την ίδια 
αρίθμηση.  

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη σειρά με την οποία η συγκεκριμένη σειρά ακολουθεί την ίδια αρίθμηση. Στο 
πεδίο αυτό είναι διαθέσιμες όλες οι σειρές του τύπου συναλλαγών που έχετε επιλέξει.  
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Στοιχεία εξόφλησης 

 Τρόπος 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τρόπο εξόφλησης κάποιας συναλλαγής. Στο πεδίο αυτό είναι 
διαθέσιμοι όλοι οι τύποι χρηματικών διαθεσίμων. 

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τη σειρά που θα χρησιμοποιείται για τα παραστατικά που δημιουργούνται 
αυτόματα κατά την εξόφληση παραστατικού της συγκεκριμένης σειράς. Στο πεδίο αυτό είναι διαθέσιμες όλες οι 
σειρές εισπράξεων που έχετε σχεδιάσει. Εάν δεν θέλετε να παράγεται αυτόματα ταμειακό παραστατικό κατά την 
εξόφληση, αφήστε το πεδίο κενό. 

Στοιχεία ακύρωσης 

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζεται ποια σειρά θα χρησιμοποιεί το σύστημα για την ακύρωση των παραστατικών. 

 Αυστηρή ακύρωση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζεται ότι για την ακύρωση του παραστατικού χρησιμοποιείται αυστηρά η σειρά 
που έχουμε ορίσει. 

Σειρές 

 Ενημέρωσης λογιστικής 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών με την οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα 

ενημερώνει τη λογιστική. Το πεδίο αυτό είναι απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης παραστατικών 
λογιστικής. 

 Επιμερισμών λογιστικής 
Στο πεδίο αυτό επιλέγετε τη σειρά παραστατικών αναλυτικής λογιστικής που θα χρησιμοποιούνται στην 
αυτόματη παραγωγή άρθρων αναλυτικής λογιστικής βάσει συγκεκριμένου μοντέλου επιμερισμού. Το πεδίο αυτό 
είναι ενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης παραστατικών λογιστικής. 

 Σύνθεσης  
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών με την οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα 
ενημερώνει τις συνθέσεις των ειδών. Το πεδίο αυτό είναι απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης 
παραστατικών λογιστικής. 

 Παραγωγής 

Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών με την οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα 
ενημερώνει την παραγωγή των ειδών. Το πεδίο αυτό είναι απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης 
παραστατικών λογιστικής. 

 Παράλληλη εκτύπωση  
Δίνεται η δυνατότητα επιλογής δεύτερης εκτύπωσης που θα εκετελείται κατά την καταχώρηση ενός 
παρστατικού. 

Σελίδα 3: Δικαιώματα 
Στη σελίδα αυτή καθορίζετε ποιες από τις ομάδες χρηστών έχουν δικαίωμα πρόσβασης στη σειρά.   
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Συναλλαγών Πελατών / Προμηθευτών 

Σειρές  
Στις προηγούμενες ενότητες έχει εξηγηθεί λεπτομερώς η διαδικασία σχεδιασμού των σειρών. 

Λοιπών συναλλαγών πελατών  
Στις προηγούμενες ενότητες έχει εξηγηθεί λεπτομερώς η διαδικασία σχεδιασμού των σειρών. 
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Προμηθευτών 

Ταμειακές / Αξιογράφων προμηθευτών 

Σειρές 
Με την επιλογή αυτή σχεδιάζετε τις σειρές αρίθμησης παραστατικών ταμειακών / αξιογράφων προμηθευτών.  

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέας σειράς αρίθμησης παραστατικών ταμειακών / αξιογράφων 

προμηθευτών, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό “Σειρές” και από το μενού επιλογών  που εμφανίζεται, 

επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που εμφανίζεται, επιλέγετε [Αποδοχή]. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένης σειράς, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 

“Σειρές” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Μεταβολή]. 
 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας σειράς παραστατικών. Στην ερώτηση του συστήματος “Να γίνει η 

διαγραφή” μπορείτε να απαντήσετε με: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης σειράς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συνιστάται διαγραφή σειράς, εάν έχετε ήδη 

καταχωρήσει σχετικές εγγραφές.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης σειράς. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την 
επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 

 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της 
διαγραφής της εγγραφής. 

Σελίδα 1: Γενικά  

 Α/Α 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της σειράς 
αρίθμησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση 
της σειράς. 

 Κωδικός 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό που θα 
χαρακτηρίζει τη σειρά, π.χ. ΤΔΑ, ΤΙΜ, ΑΠΓ, ΙΣΛ κλπ. Εάν 
επιλέξετε η σειρά να παράγει κωδικό παραστατικού τότε ο 
κωδικός της σειράς χρησιμοποιείται στον κωδικό 

παραστατικού. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 

 Τελευταίος αριθμός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εμφανίζεται ο τελευταίος 
διαθέσιμος αριθμός για την καταχώρηση παραστατικών 
αυτής της σειράς. Εάν η σειρά δεν έχει αυτόματη αρίθμηση 
το πεδίο δεν ενημερώνεται αυτόματα αλλά θα πρέπει να εισάγετε τον αριθμό αυτό. Το πεδίο είναι απαραίτητο 
για την καταχώρηση της σειράς. 

 Πρόθεμα κωδικού 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το πρόθεμα του παραστατικού. 



Atlantis Entry ERP  162 

 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή της σειράς αρίθμησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 

 Τύπος 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε το τύπο που θα χρησιμοποιεί τη σειρά αρίθμησης. Στο πεδίο αυτό είναι διαθέσιμοι 
όλοι οι τύποι συναλλαγών προμηθευτών. 

 Υποκατάστημα 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε το υποκατάστημα στο οποίο θα χρησιμοποιείται η σειρά αρίθμησης. Εάν αφήσετε 
το πεδίο κενό, η σειρά θα χρησιμοποιείται σε όλα τα υποκαταστήματα της ίδιας εταιρίας. 

 Ενεργή  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά είναι ενεργή ή όχι. Εάν επιλέξετε “Ναι”, τότε η εν λόγω σειρά θα 
εμφανίζεται σαν διαθέσιμη κατά την καταχώρηση νέου παραστατικού 

 Χειρόγραφη 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά είναι χειρόγραφη. Εάν επιλέξετε Ναι, τότε στα παραστατικά που 
χρησιμοποιούν τη σειρά δεν θα γίνεται αυτόματος υπολογισμός των οικονομικών στοιχείων. 

 Αυτόματη αρίθμηση 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά θα ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση ή όχι. Εάν επιλέξετε Ναι, το οποίο 
προτείνεται από το σύστημα, τότε, στη διαχείριση παραστατικών το πεδίο [Αριθμός παραστατικού] θα 
συμπληρώνεται αυτόματα. Εάν θέλετε να εισάγετε κάθε φορά τον αριθμό του παραστατικού, επιλέξτε Όχι. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η σειρά χρησιμοποιείται σε γέφυρα σύνδεσης με τη λογιστική, θα πρέπει οπωσδήποτε να 
ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση.  

 Αυστηρή αρίθμηση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν στη συγκεκριμένη σειρά θα ακολουθείτε αρίθμηση σύμφωνα με την 
ημερομηνία καταχώρησης των παραστατικών. 

 Παράγει κωδικό παραστατικού  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν ο κωδικός του παραστατικού θα παράγεται αυτόματα. Εάν επιλέξετε Ναι, 
τότε, στη διαχείριση άρθρων το πεδίο Παραστατικό θα συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα με τον 
κωδικό της σειράς και τον αριθμό του παραστατικού. Εάν αποδεχτείτε το προτεινόμενο από το σύστημα Όχι, 
πρέπει να τον εισάγετε κάθε φορά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η σειρά χρησιμοποιείται σε γέφυρα σύνδεσης με τη 
λογιστική, θα πρέπει οπωσδήποτε να παράγει κωδικό παραστατικού. 

 Κλείδωμα κατάστασης εκτυπωμένου 
Πεδίο Ναι/Όχι το οποίο εάν επιλέξετε δεν μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση του εκτυπωμένου 
παραστατικού. Μόνο ο Supervisor έχει δικαίωμα να την αλλάξει.  

Στοιχεία εκτύπωσης 

 Εκτυπωτής 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον εκτυπωτή που θα προτείνεται για την εκτύπωση των γραφικών και των 
πρόχειρων (draft) εκτυπώσεων. Η λίστα των διαθέσιμων εκτυπωτών περιλαμβάνει τους εκτυπωτές που έχουν 
οριστεί μέσω των Windows. 
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 Φόρμα εκτύπωσης 
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τη φόρμα που θα χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των παραστατικών της 
συγκεκριμένης σειράς. Οι φόρμες εκτύπωσης σχεδιάζονται με την επιλογή [Σχεδιασμός συναλλαγών – Φόρμες 
παραστατικών – Λογιστικής]. 

 Εκτύπωση  
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η εκτύπωση των παραστατικών της σειράς. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Όχι – τα παραστατικά δε θα εκτυπώνονται κατά τη διενέργεια της συναλλαγής αλλά θα παραμένουν σε 

κατάσταση “Μη εκτυπωμένο”, προκειμένου να εκτυπωθούν μαζικά κάποια άλλη στιγμή. 
o Ναι – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής χωρίς να απαιτείται 

επιβεβαίωση από το χρήστη. 
o Με επιβεβαίωση – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής μετά από 

επιβεβαίωση από το χρήστη. 

 Αντίγραφα 
Καθορίζετε σε πόσα αντίτυπα θέλετε να εκτυπώνονται τα παραστατικά της συγκεκριμένης σειράς. 

 Char set 
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  

 Προσανατολισμός σελίδας  
Με το πεδίο αυτό καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα εκτυπώνεται η σελίδα. Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Κάθετα 
o Οριζόντια 

 Τύπος εκτυπωτή 
Με το πεδίο αυτό καθορίζετε τον τύπο εκτυπωτή που θα χρησιμοποιηθεί. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Draft 
o Γραφικά 

Σελίδα 2 : Ειδικά στοιχεία  

 Ίδια αρίθμηση 
Με την επιλογή αυτή δίνεται η δυνατότητα κοινής αρίθμησης της συγκεκριμένης σειράς με κάποια άλλη σειρά.  

 Τύπος 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον αντίστοιχο τύπο σειράς με τον οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα έχει την ίδια 
αρίθμηση.  

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη σειρά με την οποία η συγκεκριμένη σειρά ακολουθεί την ίδια αρίθμηση. Στο 
πεδίο αυτό είναι διαθέσιμες όλες οι σειρές του τύπου συναλλαγών που έχετε επιλέξει.  
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Στοιχεία εξόφλησης 

 Τρόπος 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τρόπο εξόφλησης κάποιας συναλλαγής. Στο πεδίο αυτό είναι 
διαθέσιμοι όλοι οι τύποι χρηματικών διαθεσίμων. 

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τη σειρά που θα χρησιμοποιείται για τα παραστατικά που δημιουργούνται 
αυτόματα κατά την εξόφληση παραστατικού της συγκεκριμένης σειράς. Στο πεδίο αυτό είναι διαθέσιμες όλες οι 
σειρές εισπράξεων που έχετε σχεδιάσει. Εάν δεν θέλετε να παράγεται αυτόματα ταμειακό παραστατικό κατά την 
εξόφληση, αφήστε το πεδίο κενό. 

Στοιχεία ακύρωσης 

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζεται ποια σειρά θα χρησιμοποιεί το σύστημα για την ακύρωση των παραστατικών. 

 Αυστηρή ακύρωση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζεται ότι για την ακύρωση του παραστατικού χρησιμοποιείται αυστηρά η σειρά 
που έχουμε ορίσει. 

Σειρές 

 Ενημέρωσης λογιστικής 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών με την οποία η συγκεκριμένη σειρά θα 
ενημερώνει τη λογιστική. Το πεδίο αυτό είναι απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης παραστατικών 
λογιστικής. 

 Επιμερισμών λογιστικής 
Στο πεδίο αυτό επιλέγετε τη σειρά παραστατικών αναλυτικής λογιστικής που θα χρησιμοποιούνται στην 
αυτόματη παραγωγή άρθρων αναλυτικής λογιστικής βάσει συγκεκριμένου μοντέλου επιμερισμού. Το πεδίο αυτό 
είναι ενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης παραστατικών λογιστικής. 

 Σύνθεσης  
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών με την οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα 
ενημερώνει τις συνθέσεις των ειδών. Το πεδίο αυτό είναι απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης 
παραστατικών λογιστικής. 

 Παραγωγής 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών με την οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα 
ενημερώνει την παραγωγή των ειδών. Το πεδίο αυτό είναι απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης 
παραστατικών λογιστικής. 

 Παράλληλη εκτύπωση  
Δίνεται η δυνατότητα επιλογής δεύτερης εκτύπωσης που θα εκετελείται κατά την καταχώρηση ενός 
παρστατικού. 

Σελίδα 3: Δικαιώματα 
Στη σελίδα αυτή καθορίζετε ποιες από τις ομάδες χρηστών έχουν δικαίωμα πρόσβασης στη σειρά.   
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Λοιπών συναλλαγών προμηθευτών  

Σειρές 
Με την επιλογή αυτή σχεδιάζετε τις σειρές αρίθμησης παραστατικών λοιπών συναλλαγών προμηθευτών.  
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Τραπεζικών / Ειδικών λογαριασμών 

Ταμειακών / Αξιογράφων Tραπεζικών / Ειδικών λογαριασμών 

Σειρές 
Με την επιλογή αυτή σχεδιάζετε τις σειρές αρίθμησης παραστατικών ταμειακών / αξιογράφων τραπεζικών & ειδικών 
λογαριασμών.  

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέας σειράς αρίθμησης παραστατικών ταμειακών / αξιογράφων 

τραπεζικών & ειδικών λογαριασμών, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό “Σειρές” και από το μενού επιλογών 
που εμφανίζεται, επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που εμφανίζεται και 
πατάτε το πλήκτρο [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένης σειράς, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 
“Σειρές” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, επιλέγετε [Μεταβολή]. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας σειράς παραστατικών. Στην ερώτηση του συστήματος “Να γίνει η 
διαγραφή” μπορείτε να απαντήσετε με: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης σειράς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συνιστάται διαγραφή σειράς, εάν έχετε ήδη 

καταχωρήσει σχετικές εγγραφές.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της 

επιλεγμένης σειράς. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την 

επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της 

διαγραφής της εγγραφής. 

Σελίδα 1: Γενικά  

 Α/Α 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της σειράς 
αρίθμησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 

 Κωδικός 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό που θα 

χαρακτηρίζει τη σειρά, π.χ. ΤΔΑ, ΤΙΜ, ΑΠΓ, ΙΣΛ κλπ. 
Εάν επιλέξετε η σειρά να παράγει κωδικό παραστατικού 
τότε ο κωδικός της σειράς χρησιμοποιείται στον κωδικό 
παραστατικού. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 

 Τελευταίος αριθμός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εμφανίζεται ο τελευταίος 
διαθέσιμος αριθμός για την καταχώρηση παραστατικών αυτής της σειράς. Εάν η σειρά δεν έχει αυτόματη 
αρίθμηση το πεδίο δεν ενημερώνεται αυτόματα αλλά θα πρέπει να εισάγετε τον αριθμό αυτό. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της σειράς. 
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 Πρόθεμα κωδικού 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το πρόθεμα του παραστατικού. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή της σειράς αρίθμησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 

 Τύπος 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε το τύπο που θα χρησιμοποιεί τη σειρά αρίθμησης. Στο πεδίο αυτό είναι διαθέσιμοι 
όλοι οι τύποι συναλλαγών τραπεζικών, ειδικών λογαριασμών. 

 Υποκατάστημα 

Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε το υποκατάστημα στο οποίο θα χρησιμοποιείται η σειρά αρίθμησης. Εάν αφήσετε 
το πεδίο κενό, η σειρά θα χρησιμοποιείται σε όλα τα υποκαταστήματα της ίδιας εταιρίας. 

 Ενεργή  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά είναι ενεργή ή όχι. Εάν επιλέξετε “Ναι”, τότε η εν λόγω σειρά θα 
εμφανίζεται σαν διαθέσιμη κατά την καταχώρηση νέου παραστατικού. 

 Χειρόγραφη 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά είναι χειρόγραφη. Εάν επιλέξετε Ναι, τότε στα παραστατικά που 
χρησιμοποιούν τη σειρά δεν θα γίνεται αυτόματος υπολογισμός των οικονομικών στοιχείων. 

 Αυτόματη αρίθμηση 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά θα ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση ή όχι. Εάν επιλέξετε Ναι, το οποίο 
προτείνεται από το σύστημα, τότε, στη διαχείριση παραστατικών το πεδίο [Αριθμός παραστατικού] θα 
συμπληρώνεται αυτόματα. Εάν θέλετε να εισάγετε κάθε φορά τον αριθμό του παραστατικού, επιλέξτε Όχι. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η σειρά χρησιμοποιείται σε γέφυρα σύνδεσης με τη λογιστική, θα πρέπει οπωσδήποτε να 
ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση.  

 Αυστηρή αρίθμηση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν στη συγκεκριμένη σειρά θα ακολουθείτε αρίθμηση σύμφωνα με την 
ημερομηνία καταχώρησης των παραστατικών. 

 Παράγει κωδικό παραστατικού  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν ο κωδικός του παραστατικού θα παράγεται αυτόματα. Εάν επιλέξετε Ναι, 
τότε, στη διαχείριση άρθρων το πεδίο Παραστατικό θα συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα με τον 
κωδικό της σειράς και τον αριθμό του παραστατικού. Εάν αποδεχτείτε το προτεινόμενο από το σύστημα Όχι, 

πρέπει να τον εισάγετε κάθε φορά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η σειρά χρησιμοποιείται σε γέφυρα σύνδεσης με τη 
λογιστική, θα πρέπει οπωσδήποτε να παράγει κωδικό παραστατικού. 

 Κλείδωμα κατάστασης εκτυπωμένου 
Πεδίο Ναι/Όχι το οποίο εάν επιλέξετε δεν μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση του εκτυπωμένου 
παραστατικού. Μόνο ο Supervisor έχει δικαίωμα να την αλλάξει.  

Στοιχεία εκτύπωσης 

 Εκτυπωτής 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον εκτυπωτή που θα προτείνεται για την εκτύπωση των γραφικών και των 
πρόχειρων (draft) εκτυπώσεων. Η λίστα των διαθέσιμων εκτυπωτών περιλαμβάνει τους εκτυπωτές που έχουν 
οριστεί μέσω των Windows. 
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 Φόρμα εκτύπωσης 
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τη φόρμα που θα χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των παραστατικών της 
συγκεκριμένης σειράς. Οι φόρμες εκτύπωσης σχεδιάζονται με την επιλογή [Σχεδιασμός συναλλαγών – 
Παραμετροποίηση συναλλαγών – Ταμειακές τραπεζικών \ ειδικών λογαριασμών - Φόρμες εκτύπωσης]. 

 Εκτύπωση  
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η εκτύπωση των παραστατικών της σειράς. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Όχι – τα παραστατικά δε θα εκτυπώνονται κατά τη διενέργεια της συναλλαγής αλλά θα παραμένουν σε 

κατάσταση “Μη εκτυπωμένο”, προκειμένου να εκτυπωθούν μαζικά κάποια άλλη στιγμή. 
o Ναι – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής χωρίς να απαιτείται 

επιβεβαίωση από το χρήστη. 
o Με επιβεβαίωση – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής μετά από 

επιβεβαίωση από το χρήστη. 

 Αντίγραφα 
Καθορίζετε σε πόσα αντίτυπα θέλετε να εκτυπώνονται τα παραστατικά της συγκεκριμένης σειράς. 

 Char set 
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  

 Προσανατολισμός σελίδας  
Με το πεδίο αυτό καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα εκτυπώνεται η σελίδα. Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Κάθετα 
o Οριζόντια 

 Τύπος εκτυπωτή 
Με το πεδίο αυτό καθορίζετε τον τύπο εκτυπωτή που θα χρησιμοποιηθεί. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Draft 
o Γραφικά 

Σελίδα 2: Ειδικά στοιχεία  

 Ίδια αρίθμηση 
Με την επιλογή αυτή δίνεται η δυνατότητα κοινής αρίθμησης της συγκεκριμένης σειράς με κάποια άλλη σειρά.  

 Τύπος 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον αντίστοιχο τύπο σειράς με τον οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα έχει την ίδια 
αρίθμηση.  

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη σειρά με την οποία η συγκεκριμένη σειρά ακολουθεί την ίδια αρίθμηση. Στο 
πεδίο αυτό είναι διαθέσιμες όλες οι σειρές του τύπου συναλλαγών που έχετε επιλέξει.  
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Στοιχεία εξόφλησης 

 Τρόπος 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τρόπο εξόφλησης κάποιας συναλλαγής. Στο πεδίο αυτό είναι 
διαθέσιμοι όλοι οι τύποι χρηματικών διαθεσίμων. 

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τη σειρά που θα χρησιμοποιείται για τα παραστατικά που δημιουργούνται 
αυτόματα κατά την εξόφληση παραστατικού της συγκεκριμένης σειράς. Στο πεδίο αυτό είναι διαθέσιμες όλες οι 
σειρές εισπράξεων που έχετε σχεδιάσει. Εάν δεν θέλετε να παράγεται αυτόματα ταμειακό παραστατικό κατά την 
εξόφληση, αφήστε το πεδίο κενό. 

Στοιχεία ακύρωσης 

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζεται ποια σειρά θα χρησιμοποιεί το σύστημα για την ακύρωση των παραστατικών. 

 Αυστηρή ακύρωση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζεται ότι για την ακύρωση του παραστατικού χρησιμοποιείται αυστηρά η σειρά 
που έχουμε ορίσει. 

Σειρές 

 Ενημέρωσης λογιστικής 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών με την οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα 
ενημερώνει τη λογιστική. Το πεδίο αυτό είναι απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης παραστατικών 
λογιστικής. 

 Επιμερισμών λογιστικής 
Στο πεδίο αυτό επιλέγετε τη σειρά παραστατικών αναλυτικής λογιστικής που θα χρησιμοποιούνται στην 
αυτόματη παραγωγή άρθρων αναλυτικής λογιστικής βάσει συγκεκριμένου μοντέλου επιμερισμού. Το πεδίο αυτό 
είναι ενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης παραστατικών λογιστικής. 

 Σύνθεσης  
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών με την οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα 
ενημερώνει τις συνθέσεις των ειδών. Το πεδίο αυτό είναι απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης 
παραστατικών λογιστικής. 

 Παραγωγής 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών με την οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα 
ενημερώνει την παραγωγή των ειδών. Το πεδίο αυτό είναι απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης 
παραστατικών λογιστικής. 

 Παράλληλη εκτύπωση 
Δίνεται η δυνατότητα επιλογής δεύτερης εκτύπωσης που θα εκετελείται κατά την καταχώρηση ενός 
παρστατικού 

Σελίδα 3: Δικαιώματα 
Στη σελίδα αυτή καθορίζετε ποιες από τις ομάδες χρηστών έχουν δικαίωμα πρόσβασης στη σειρά. 
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Λοιπές συναλλαγές τραπεζικών / Ειδικών λογαριασμών 

Σειρές 
Στις προηγούμενες ενότητες έχει εξηγηθεί λεπτομερώς η διαδικασία σχεδιασμού των σειρών. 
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Αξιογράφων 

Σειρές  
Με την επιλογή αυτή σχεδιάζετε τις σειρές αρίθμησης αξιογράφων.  

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέας σειράς αρίθμησης παραστατικών ταμειακών / αξιογράφων 

προμηθευτών, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό “Σειρές” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται 
επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που εμφανίζεται και επιλέγετε [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένης σειράς, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 

“Σειρές” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, 
επιλέγετε [Μεταβολή]. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας σειράς 
παραστατικών. Στην ερώτηση του συστήματος “Να γίνει η 
διαγραφή” μπορείτε να απαντήσετε με: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης σειράς. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν συνιστάται διαγραφή σειράς, εάν έχετε 
ήδη καταχωρήσει σχετικές εγγραφές.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης 
σειράς. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την 

επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής 

της εγγραφής. 
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Αγορών 

Σειρές  
Με την επιλογή αυτή σχεδιάζετε τις σειρές αρίθμησης παραστατικών αγορών.  

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέας σειράς αρίθμησης παραστατικών αγορών, κάνετε δεξί κλικ 

πάνω στο λεκτικό “Σειρές” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, 
συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που εμφανίζεται και επιλέγετε [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένης σειράς, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 

“Σειρές” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, επιλέγετε [Μεταβολή]. 
 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας σειράς παραστατικών. Στην ερώτηση του συστήματος “Να γίνει η 

διαγραφή της εγγραφής” μπορείτε να απαντήσετε με: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης σειράς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συνιστάται διαγραφή σειράς, εάν έχετε ήδη 

καταχωρήσει σχετικές εγγραφές.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης σειράς. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της 

διαγραφής της εγγραφής. 

Σελίδα 1: Γενικά 

 Α/Α 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της σειράς 
αρίθμησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 

 Κωδικός 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό που θα 
χαρακτηρίζει τη σειρά, π.χ. ΤΔΑ, ΤΙΜ, ΑΠΓ, ΙΣΛ κλπ. Εάν 
επιλέξετε η σειρά να παράγει κωδικό παραστατικού τότε 
ο κωδικός της σειράς χρησιμοποιείται στον κωδικό 
παραστατικού. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 

 Πρόθεμα κωδικού 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το πρόθεμα του 
παραστατικού. 

 Τελευταίος αριθμός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εμφανίζεται ο τελευταίος 
διαθέσιμος αριθμός για την καταχώρηση παραστατικών 
αυτής της σειράς. Εάν η σειρά δεν έχει αυτόματη αρίθμηση το πεδίο δεν ενημερώνεται αυτόματα αλλά θα 
πρέπει να εισάγετε τον αριθμό αυτό. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της σειράς. 
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 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή της σειράς αρίθμησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 

 Τύπος 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε το τύπο που θα χρησιμοποιεί τη σειρά αρίθμησης. Στο πεδίο αυτό είναι διαθέσιμοι 
όλοι οι τύποι συναλλαγών: Πελατών, Προμηθευτών, Ειδικών / τραπεζικών λογαριασμών, Αποθήκης / 
παραγωγής και λογιστικών κινήσεων. 

 Υποκατάστημα 

Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε το υποκατάστημα στο οποίο θα χρησιμοποιείται η σειρά αρίθμησης. Εάν αφήσετε 
το πεδίο κενό, η σειρά θα χρησιμοποιείται σε όλα τα υποκαταστήματα της ίδιας εταιρίας. 

 Απ. χώρος  
Ορίζουμε τον αποθηκευτικό χώρο του υποκαταστήματος που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη σειρά. 

 Ενεργή  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά είναι ενεργή ή όχι. Εάν επιλέξετε “Ναι”, τότε η εν λόγω σειρά θα 
εμφανίζεται σαν διαθέσιμη κατά την καταχώρηση νέου παραστατικού. 

 Χειρόγραφη 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά είναι χειρόγραφη. Εάν επιλέξετε Ναι, τότε στα παραστατικά που 
χρησιμοποιούν τη σειρά δεν θα γίνεται αυτόματος υπολογισμός των οικονομικών στοιχείων. 

 Αυτόματη αρίθμηση 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά θα ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση ή όχι. Εάν επιλέξετε Ναι, το οποίο 
προτείνεται από το σύστημα, τότε, στη διαχείριση παραστατικών το πεδίο [Αριθμός παραστατικού] θα 
συμπληρώνεται αυτόματα. Εάν θέλετε να εισάγετε κάθε φορά τον αριθμό του παραστατικού, επιλέξτε Όχι. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η σειρά χρησιμοποιείται σε γέφυρα σύνδεσης με τη λογιστική, θα πρέπει οπωσδήποτε να 
ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση.  

 Παράγει κωδικό παραστατικού  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν ο κωδικός του παραστατικού θα παράγεται αυτόματα. Εάν επιλέξετε Ναι, 
τότε, στη διαχείριση άρθρων το πεδίο Παραστατικό θα συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα με τον 
κωδικό της σειράς και τον αριθμό του παραστατικού. Εάν αποδεχτείτε το προτεινόμενο από το σύστημα Όχι, 
πρέπει να τον εισάγετε κάθε φορά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η σειρά χρησιμοποιείται σε γέφυρα σύνδεσης με τη 

λογιστική, θα πρέπει οπωσδήποτε να παράγει κωδικό παραστατικού. 

 Αυστηρή αρίθμηση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν στη συγκεκριμένη σειρά θα ακολουθείτε αρίθμηση σύμφωνα με την 
ημερομηνία καταχώρησης των παραστατικών. 

 Κλείδωμα κατάστασης εκτυπωμένου 
Πεδίο Ναι/Όχι το οποίο εάν επιλέξετε δεν μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση του εκτυπωμένου 
παραστατικού. Μόνο ο Supervisor έχει δικαίωμα να την αλλάξει.  

 Συμμετέχει σε μετασχηματισμό 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε εάν η σειρά θα συμμετέχει σε μετασχηματισμό  
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Στοιχεία εκτύπωσης 

 Εκτυπωτής 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον εκτυπωτή που θα προτείνεται για την εκτύπωση των γραφικών και των 
πρόχειρων (draft) εκτυπώσεων. Η λίστα των διαθέσιμων εκτυπωτών περιλαμβάνει τους εκτυπωτές που έχουν 
οριστεί μέσω των Windows. 

 Φόρμα εκτύπωσης 
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τη φόρμα που θα χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των παραστατικών της 
συγκεκριμένης σειράς. Οι φόρμες εκτύπωσης σχεδιάζονται με την επιλογή [Αγορές- Παράμετροι - Σχεδιασμός 
συναλλαγών – Παραμετροποίηση - Φόρμες εκτύπωσης]. 

 Εκτύπωση  
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η εκτύπωση των παραστατικών της σειράς. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Όχι – τα παραστατικά δε θα εκτυπώνονται κατά τη διενέργεια της συναλλαγής αλλά θα παραμένουν σε 

κατάσταση “Μη εκτυπωμένο”, προκειμένου να εκτυπωθούν μαζικά κάποια άλλη στιγμή. 
o Ναι – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής χωρίς να απαιτείται 

επιβεβαίωση από το χρήστη. 
o Με επιβεβαίωση – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής μετά από 

επιβεβαίωση από το χρήστη. 

 Αντίγραφα 
Καθορίζετε σε πόσα αντίτυπα θέλετε να εκτυπώνονται τα παραστατικά της συγκεκριμένης σειράς. 

 Char set 
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  

 Προσανατολισμός σελίδας  
Με το πεδίο αυτό καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα εκτυπώνεται η σελίδα. Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Κάθετα 
o Οριζόντια 

 Τύπος εκτυπωτή 
Με το πεδίο αυτό καθορίζετε τον τύπο εκτυπωτή που θα χρησιμοποιηθεί. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Draft 
o Γραφικά 

Στοιχεία εκτύπωσης ετικετών 

 Είδος ετικέτας  
Πεδίο στο οποίο ορίζετε το είδος της ετικέτας που επιθυμείτε να εκτυπωθεί μέσα από την καταχώρηση της εν 
λόγω σειράς: Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Γραφικών 
o Κειμένου 
o Θερμικού εκτυπωτή 
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 Εκτύπωση 
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η εκτύπωση των παραστατικών της σειράς. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Όχι – τα παραστατικά δε θα εκτυπώνονται κατά τη διενέργεια της συναλλαγής αλλά θα παραμένουν σε 

κατάσταση “Μη εκτυπωμένο”, προκειμένου να εκτυπωθούν μαζικά κάποια άλλη στιγμή. 
o Ναι – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής χωρίς να απαιτείται 

επιβεβαίωση από το χρήστη. 
o Με επιβεβαίωση – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής μετά από 

επιβεβαίωση από το χρήστη 

 Ετικέτα 
Επιλέγετε την επιθυμητή προς εκτύπωση ετικέτα. 

Στοιχεία ΓΓΠΣ 

 Συμπεριφορά 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε την ιεραρχία βάσει της οποίας θα γίνει η ενημέρωση της ΓΓΠΣ για την ηλεκτρονική 
διαβίβαση των παραστατικών. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Υπερισχύει ο κωδικός ΓΓΠΣ της συναλλαγής 
o Απενεργοποίηση 
o Υπερισχύει ο κωδικός ΓΓΠΣ της σειράς 

 Κωδικός ΓΓΠΣ 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον κωδικό με τον οποίο θα ενημερώσει τη ΓΓΠΣ η συγκεκριμενη σειρά. Ο πίνακας 
βρίσκεται στην οργάνωση  σχεδιασμός συναλλαγών  κωδικοί συναλλαγών ΓΓΠΣ. 

Σελίδα 2: Ειδικά στοιχεία 

 Ίδια αρίθμηση 
Με την επιλογή αυτή δίνεται η δυνατότητα κοινής αρίθμησης της συγκεκριμένης σειράς με κάποια άλλη σειρά.  

 Τύπος 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον αντίστοιχο τύπο σειράς με τον οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα έχει την ίδια 
αρίθμηση.  

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη σειρά με την οποία η συγκεκριμένη σειρά ακολουθεί την ίδια αρίθμηση. Στο 

πεδίο αυτό είναι διαθέσιμες όλες οι σειρές του τύπου συναλλαγών που έχετε επιλέξει.  

Στοιχεία εξόφλησης 

 Τρόπος 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τρόπο εξόφλησης κάποιας συναλλαγής. Στο πεδίο αυτό είναι 
διαθέσιμοι όλοι οι τύποι χρηματικών διαθεσίμων. 

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τη σειρά που θα χρησιμοποιείται για τα παραστατικά που δημιουργούνται 
αυτόματα κατά την εξόφληση παραστατικού της συγκεκριμένης σειράς. Στο πεδίο αυτό είναι διαθέσιμες όλες οι 
σειρές εισπράξεων που έχετε σχεδιάσει. Εάν δεν θέλετε να παράγεται αυτόματα ταμειακό παραστατικό κατά την 
εξόφληση, αφήστε το πεδίο κενό. 
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Στοιχεία ακύρωσης 

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζεται ποια σειρά θα χρησιμοποιεί το σύστημα για την ακύρωση των παραστατικών. 

 Αυστηρή ακύρωση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζεται ότι για την ακύρωση του παραστατικού χρησιμοποιείται αυστηρά η σειρά 
που έχουμε ορίσει. 

Σειρές 

 Ενημέρωσης λογιστικής 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών με την οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα 
ενημερώνει τη λογιστική. Το πεδίο αυτό είναι απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης παραστατικών 
λογιστικής. 

 Επιμερισμών λογιστικής 
Στο πεδίο αυτό επιλέγετε τη σειρά παραστατικών αναλυτικής λογιστικής που θα χρησιμοποιούνται στην 
αυτόματη παραγωγή άρθρων αναλυτικής λογιστικής βάσει συγκεκριμένου μοντέλου επιμερισμού. Το πεδίο αυτό 
είναι ενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης παραστατικών λογιστικής. 

 Σύνθεσης  
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών με την οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα 
ενημερώνει τις συνθέσεις των ειδών. Το πεδίο αυτό είναι απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης 
παραστατικών λογιστικής. 

 Παραγωγής (υπεργολαβία) 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών με την οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα 
ενημερώνει την παραγωγή των ειδών. Το πεδίο αυτό είναι απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης 
παραστατικών λογιστικής. 

Σελίδα 3: Δικαιώματα 
Στη σελίδα αυτή καθορίζετε ποιες από τις ομάδες χρηστών έχουν δικαίωμα πρόσβασης στη σειρά.  



Atlantis Entry ERP  177 

 

Πωλήσεων 

Σειρές 

Με την επιλογή αυτή σχεδιάζετε τις σειρές αρίθμησης παραστατικών πωλήσεων.  

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέας σειράς αρίθμησης παραστατικών πωλήσεων, κάνετε δεξί 

κλικ πάνω στο λεκτικό “Σειρές” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, 
συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που εμφανίζεται και επιλέγετε [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένης σειράς, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 

“Σειρές” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Μεταβολή]. 
 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας σειράς παραστατικών. Στην ερώτηση του συστήματος “Να γίνει η 

διαγραφή της εγγραφής” μπορείτε να απαντήσετε με: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης σειράς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συνιστάται διαγραφή σειράς, εάν έχετε ήδη 

καταχωρήσει σχετικές εγγραφές.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης σειράς. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Σελίδα 1: Γενικά 

 Α/Α 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της σειράς 
αρίθμησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της 
σειράς. 

 Κωδικός 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό που θα 
χαρακτηρίζει τη σειρά, π.χ. ΤΔΑ, ΤΙΜ, ΑΠΓ, ΙΣΛ κλπ. Εάν 
επιλέξετε η σειρά να παράγει κωδικό παραστατικού τότε ο 
κωδικός της σειράς χρησιμοποιείται στον κωδικό 
παραστατικού. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση 
της σειράς. 

 Πρόθεμα κωδικού 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το πρόθεμα του 
παραστατικού. 

 Τελευταίος αριθμός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εμφανίζεται ο τελευταίος διαθέσιμος 
αριθμός για την καταχώρηση παραστατικών αυτής της σειράς. 
Εάν η σειρά δεν έχει αυτόματη αρίθμηση το πεδίο δεν 
ενημερώνεται αυτόματα αλλά θα πρέπει να εισάγετε τον 
αριθμό αυτό. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της σειράς. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή της σειράς αρίθμησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 
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 Τύπος 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε το τύπο που θα χρησιμοποιεί τη σειρά αρίθμησης. Στο πεδίο αυτό είναι διαθέσιμοι 
όλοι οι τύποι συναλλαγών: Πελατών, Προμηθευτών, Ειδικών / τραπεζικών λογαριασμών, Αποθήκης / 
παραγωγής και λογιστικών κινήσεων. 

 Ενεργή  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά είναι ενεργή ή όχι. Εάν επιλέξετε “Ναι”, τότε η εν λόγω σειρά θα 
εμφανίζεται σαν διαθέσιμη κατά την καταχώρηση νέου παραστατικού. 

 Υποκατάστημα 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε το υποκατάστημα στο οποίο θα χρησιμοποιείται η σειρά αρίθμησης. Εάν αφήσετε 

το πεδίο κενό, η σειρά θα χρησιμοποιείται σε όλα τα υποκαταστήματα της ίδιας εταιρίας. 

 Απ. χώρος 
Ορίζουμε τον αποθηκευτικό χώρο του υποκαταστήματος που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη σειρά. 

 Χειρόγραφη 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά είναι χειρόγραφη. Εάν επιλέξετε Ναι, τότε στα παραστατικά που 
χρησιμοποιούν τη σειρά δεν θα γίνεται αυτόματος υπολογισμός των οικονομικών στοιχείων. 

 Αυτόματη αρίθμηση 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά θα ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση ή όχι. Εάν επιλέξετε Ναι, το οποίο 
προτείνεται από το σύστημα, τότε, στη διαχείριση παραστατικών το πεδίο [Αριθμός παραστατικού] θα 
συμπληρώνεται αυτόματα. Εάν θέλετε να εισάγετε κάθε φορά τον αριθμό του παραστατικού, επιλέξτε Όχι. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η σειρά χρησιμοποιείται σε γέφυρα σύνδεσης με τη λογιστική, θα πρέπει οπωσδήποτε να 
ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση.  

 Παράγει κωδικό παραστατικού 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν ο κωδικός του παραστατικού θα παράγεται αυτόματα. Εάν επιλέξετε Ναι, 
τότε, στη διαχείριση άρθρων το πεδίο Παραστατικό θα συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα με τον 
κωδικό της σειράς και τον αριθμό του παραστατικού. Εάν αποδεχτείτε το προτεινόμενο από το σύστημα Όχι, 
πρέπει να τον εισάγετε κάθε φορά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η σειρά χρησιμοποιείται σε γέφυρα σύνδεσης με τη 
λογιστική, θα πρέπει οπωσδήποτε να παράγει κωδικό παραστατικού. 

 Αυστηρή αρίθμηση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν στη συγκεκριμένη σειρά θα ακολουθείτε αρίθμηση σύμφωνα με την 
ημερομηνία καταχώρησης των παραστατικών. 

 Κλείδωμα κατάστασης εκτυπωμένου 
Πεδίο Ναι/Όχι το οποίο εάν επιλέξετε δεν μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση του εκτυπωμένου 
παραστατικού. Μόνο ο Supervisor έχει δικαίωμα να την αλλάξει.  

 Συμμετέχει σε μετασχηματισμό 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά θα συμμετέχει σε μετασχηματισμό ή όχι. 

 Συμπεριφορά αποθηκευτικού χώρου 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε εάν ο επιλεγμένος αποθηκευτικός χώρος θα είναι υποχρεωτικός ή 
προτεινόμενος. 
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 SN ταμειακής 
Πεδίο στο οποίο πληκτρολογείτε το σειριακό αριθμό της ταμειακής μηχανής προκειμένου να συμπεριληφθεί στις 
καταστάσεις ΜΥΦ. 

Στοιχεία εκτύπωσης 

 Εκτυπωτής 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον εκτυπωτή που θα προτείνεται για την εκτύπωση των γραφικών και των 
πρόχειρων (draft) εκτυπώσεων. Η λίστα των διαθέσιμων εκτυπωτών περιλαμβάνει τους εκτυπωτές που έχουν 
οριστεί μέσω των Windows. 

 Φόρμα εκτύπωσης 
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τη φόρμα που θα χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των παραστατικών της 
συγκεκριμένης σειράς. Οι φόρμες εκτύπωσης σχεδιάζονται με την επιλογή [Σχεδιασμός συναλλαγών – Φόρμες 
παραστατικών - Λογιστικής]. 

 Εκτύπωση 
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η εκτύπωση των παραστατικών της σειράς. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Όχι – τα παραστατικά δε θα εκτυπώνονται κατά τη διενέργεια της συναλλαγής αλλά θα παραμένουν σε 

κατάσταση “Μη εκτυπωμένο”, προκειμένου να εκτυπωθούν μαζικά κάποια άλλη στιγμή 
o Ναι – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής χωρίς να απαιτείται 

επιβεβαίωση από το χρήστη 
o Με επιβεβαίωση – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής μετά από 

επιβεβαίωση από το χρήστη. 

 Αντίγραφα 
Καθορίζετε σε πόσα αντίτυπα θέλετε να εκτυπώνονται τα παραστατικά της συγκεκριμένης σειράς. 

 Char set 
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  

 Προσανατολισμός σελίδας  
Με το πεδίο αυτό καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα εκτυπώνεται η σελίδα. Συγκεκριμένα, μπορείτε να 

επιλέξετε: 
o Κάθετα 
o Οριζόντια 

 Τύπος εκτυπωτή 
Με το πεδίο αυτό καθορίζετε τον τύπο εκτυπωτή που θα χρησιμοποιηθεί. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Draft 
o Γραφικά 

Στοιχεία εκτύπωσης ετικετών 

 Είδος ετικέτας  
Πεδίο στο οποίο ορίζετε το είδος της ετικέτας που επιθυμείτε να εκτυπωθεί μέσα από την καταχώρηση της εν 
λόγω σειράς: Μπορείτε να επιλέξετε: 
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o Γραφικών 
o Κειμένου 
o Θερμικού εκτυπωτή 

 Εκτύπωση 
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η εκτύπωση των παραστατικών της σειράς. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Όχι – τα παραστατικά δε θα εκτυπώνονται κατά τη διενέργεια της συναλλαγής αλλά θα παραμένουν σε 

κατάσταση “Μη εκτυπωμένο”, προκειμένου να εκτυπωθούν μαζικά κάποια άλλη στιγμή. 
o Ναι – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής χωρίς να απαιτείται 

επιβεβαίωση από το χρήστη. 
o Με επιβεβαίωση – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής μετά από 

επιβεβαίωση από το χρήστη 

 Ετικέτα 
Επιλέγετε την επιθυμητή προς εκτύπωση ετικέτα. 

Στοιχεία ΓΓΠΣ 

 Συμπεριφορά 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε την ιεραρχία βάσει της οποίας θα γίνει η ενημέρωση της ΓΓΠΣ για την ηλεκτρονική 
διαβίβαση των παραστατικών. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Υπερισχύει ο κωδικός ΓΓΠΣ της συναλλαγής 
o Απενεργοποίηση 

o Υπερισχύει ο κωδικός ΓΓΠΣ της σειράς 

 Κωδικός ΓΓΠΣ 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον κωδικό με τον οποίο θα ενημερώσει τη ΓΓΠΣ η συγκεκριμενη σειρά. Ο πίνακας 
βρίσκεται στην οργάνωση  σχεδιασμός συναλλαγών  κωδικοί συναλλαγών ΓΓΠΣ. 

Σελίδα 2: Ειδικά στοιχεία 

 Ίδια αρίθμηση 
Με την επιλογή αυτή δίνεται η δυνατότητα κοινής αρίθμησης της συγκεκριμένης σειράς με κάποια άλλη σειρά.  

 Τύπος 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον αντίστοιχο τύπο σειράς με τον οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα έχει την ίδια 
αρίθμηση.  

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη σειρά με την οποία η συγκεκριμένη σειρά ακολουθεί την ίδια αρίθμηση. Στο 
πεδίο αυτό είναι διαθέσιμες όλες οι σειρές του τύπου συναλλαγών που έχετε επιλέξει.  

Στοιχεία εξόφλησης 

 Τρόπος 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τρόπο εξόφλησης κάποιας συναλλαγής. Στο πεδίο αυτό είναι 
διαθέσιμοι όλοι οι τύποι χρηματικών διαθεσίμων. 
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 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τη σειρά που θα χρησιμοποιείται για τα παραστατικά που δημιουργούνται 
αυτόματα κατά την εξόφληση παραστατικού της συγκεκριμένης σειράς. Στο πεδίο αυτό είναι διαθέσιμες όλες οι 
σειρές εισπράξεων που έχετε σχεδιάσει. Εάν δεν θέλετε να παράγεται αυτόματα ταμειακό παραστατικό κατά την 
εξόφληση, αφήστε το πεδίο κενό. 

Στοιχεία ακύρωσης 

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζεται ποια σειρά θα χρησιμοποιεί το σύστημα για την ακύρωση των παραστατικών. 

 Αυστηρή ακύρωση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζεται ότι για την ακύρωση του παραστατικού χρησιμοποιείται αυστηρά η σειρά 
που έχουμε ορίσει. 

Σειρές 

 Ενημέρωσης λογιστικής 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών με την οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα 
ενημερώνει τη λογιστική. Το πεδίο αυτό είναι απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης παραστατικών 
λογιστικής. 

 Επιμερισμών λογιστικής 
Στο πεδίο αυτό επιλέγετε τη σειρά παραστατικών αναλυτικής λογιστικής που θα χρησιμοποιούνται στην 
αυτόματη παραγωγή άρθρων αναλυτικής λογιστικής βάσει συγκεκριμένου μοντέλου επιμερισμού. Το πεδίο αυτό 
είναι ενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης παραστατικών λογιστικής. 

 Σύνθεσης 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών αποθήκης, που θα χρησιμοποιείται για τα 
παραστατικά σύνθεσης.  

 Παραγωγής 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών με την οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα 
ενημερώνει την παραγωγή των ειδών. Το πεδίο αυτό είναι απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης 
παραστατικών λογιστικής. 

 Σκοπός διακίνησης  
Πεδίο επιλογής στο οποίο επιλέγετε το σκοπό διακίνησης της σειράς. 

 Τρόπος πληρωμής 
Πεδίο επιλογής στο οποίο επιλέγετε τον τρόπο πληρωμής της σειράς.  

 Παράλληλη εκτύπωση 
Δίνεται η δυνατότητα επιλογής δεύτερης εκτύπωσης που θα εκετελείται κατά την καταχώρηση ενός 
παρστατικού. 

Σελίδα 3: Δικαιώματα 

Στη σελίδα αυτή καθορίζετε ποιες από τις ομάδες χρηστών έχουν δικαίωμα πρόσβασης στη σειρά. 
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Διακίνησης 

Σειρές 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέας σειράς αρίθμησης παραστατικών πωλήσεων, κάνετε δεξί 

κλικ πάνω στο λεκτικό “Σειρές” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, 
συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που εμφανίζεται και επιλέγετε [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένης σειράς, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 
“Σειρές” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, επιλέγετε [Μεταβολή]. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας σειράς παραστατικών. Στην ερώτηση του συστήματος “Να γίνει η 
διαγραφή της εγγραφής” μπορείτε να απαντήσετε με: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης σειράς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συνιστάται διαγραφή σειράς, εάν έχετε ήδη 

καταχωρήσει σχετικές εγγραφές.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης σειράς. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Α/Α 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της σειράς αρίθμησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 

 Κωδικός 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό που θα χαρακτηρίζει τη σειρά, π.χ. ΤΔΑ, ΤΙΜ, ΑΠΓ, ΙΣΛ κλπ. 
Εάν επιλέξετε η σειρά να παράγει κωδικό παραστατικού τότε ο κωδικός της σειράς χρησιμοποιείται στον κωδικό 
παραστατικού. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της σειράς. 

 Πρόθεμα κωδικού 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το πρόθεμα του παραστατικού. 

 Τελευταίος αριθμός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εμφανίζεται ο τελευταίος διαθέσιμος αριθμός για την καταχώρηση παραστατικών αυτής 
της σειράς.  

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή της σειράς αρίθμησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 

 Τύπος 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε το τύπο που θα χρησιμοποιεί τη σειρά αρίθμησης. Στο πεδίο αυτό είναι διαθέσιμοι 
όλοι οι τύποι συναλλαγών: Πελατών, Προμηθευτών, Ειδικών / τραπεζικών λογαριασμών, Αποθήκης / 
παραγωγής και λογιστικών κινήσεων. 

 Υποκατάστημα 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε το υποκατάστημα στο οποίο θα χρησιμοποιείται η σειρά αρίθμησης. Εάν αφήσετε 
το πεδίο κενό, η σειρά θα χρησιμοποιείται σε όλα τα υποκαταστήματα της ίδιας εταιρίας. 
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 Χειρόγραφη 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά είναι χειρόγραφη. Εάν επιλέξετε Ναι, τότε στα παραστατικά που 
χρησιμοποιούν τη σειρά δεν θα γίνεται αυτόματος υπολογισμός των οικονομικών στοιχείων. 

 Αυτόματη αρίθμηση 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά θα ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση ή όχι. Εάν επιλέξετε Ναι, το οποίο 
προτείνεται από το σύστημα, τότε, στη διαχείριση παραστατικών το πεδίο [Αριθμός παραστατικού] θα 
συμπληρώνεται αυτόματα. Εάν θέλετε να εισάγετε κάθε φορά τον αριθμό του παραστατικού, επιλέξτε Όχι. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η σειρά χρησιμοποιείται σε γέφυρα σύνδεσης με τη λογιστική, θα πρέπει οπωσδήποτε να 
ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση.  

 Αυστηρή αρίθμηση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν στη συγκεκριμένη σειρά θα ακολουθείτε αρίθμηση σύμφωνα με την 
ημερομηνία καταχώρησης των παραστατικών. 

 Παράγει κωδικό παραστατικού  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν ο κωδικός του παραστατικού θα παράγεται αυτόματα. Εάν επιλέξετε Ναι, 
τότε, στη διαχείριση άρθρων το πεδίο Παραστατικό θα συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα με τον 
κωδικό της σειράς και τον αριθμό του παραστατικού. Εάν αποδεχτείτε το προτεινόμενο από το σύστημα Όχι, 
πρέπει να τον εισάγετε κάθε φορά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η σειρά χρησιμοποιείται σε γέφυρα σύνδεσης με τη 
λογιστική, θα πρέπει οπωσδήποτε να παράγει κωδικό παραστατικού. 

 Κλείδωμα κατάστασης εκτυπωμένου 

Πεδίο Ναι/Όχι το οποίο εάν επιλέξετε δεν μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση του εκτυπωμένου 
παραστατικού. Μόνο ο Supervisor έχει δικαίωμα να την αλλάξει.  

Στοιχεία εκτύπωσης 

 Εκτυπωτής 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον εκτυπωτή που θα προτείνεται για την εκτύπωση των γραφικών και των 
πρόχειρων (draft) εκτυπώσεων. Η λίστα των διαθέσιμων εκτυπωτών περιλαμβάνει τους εκτυπωτές που έχουν 
οριστεί μέσω των Windows. 

 Φόρμα εκτύπωσης 
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τη φόρμα που θα χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των παραστατικών της 
συγκεκριμένης σειράς. Οι φόρμες εκτύπωσης σχεδιάζονται με την επιλογή [Σχεδιασμός συναλλαγών - Φόρμες 

παραστατικών - Λογιστικής]. 

 Εκτύπωση  
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η εκτύπωση των παραστατικών της σειράς. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Όχι – τα παραστατικά δε θα εκτυπώνονται κατά τη διενέργεια της συναλλαγής αλλά θα παραμένουν σε 

κατάσταση “Μη εκτυπωμένο”, προκειμένου να εκτυπωθούν μαζικά κάποια άλλη στιγμή 
o Ναι – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής χωρίς να απαιτείται 

επιβεβαίωση από το χρήστη 
o Με επιβεβαίωση – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής μετά από 

επιβεβαίωση από το χρήστη. 

 Αντίγραφα 

Καθορίζετε σε πόσα αντίτυπα θέλετε να εκτυπώνονται τα παραστατικά της συγκεκριμένης σειράς. 
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 Char set 
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 

 Προσανατολισμός σελίδας  
Με το πεδίο αυτό καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα εκτυπώνεται η σελίδα. Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Κάθετα 
o Οριζόντια 

 Τύπος εκτυπωτή 
Με το πεδίο αυτό καθορίζετε τον τύπο εκτυπωτή που θα χρησιμοποιηθεί. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Draft 
o Γραφικά 

Σελίδα 2: Ειδικά στοιχεία 

Ίδια αρίθμηση 

Με την επιλογή αυτή δίνεται η δυνατότητα κοινής αρίθμησης της συγκεκριμένης σειράς με κάποια άλλη σειρά.  

 Τύπος 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον αντίστοιχο τύπο σειράς με τον οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα έχει την ίδια 

αρίθμηση.  

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη σειρά με την οποία η συγκεκριμένη σειρά ακολουθεί την ίδια αρίθμηση. Στο 
πεδίο αυτό είναι διαθέσιμες όλες οι σειρές του τύπου συναλλαγών που έχετε επιλέξει.  

Στοιχεία εξόφλησης 

 Τρόπος 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τρόπο εξόφλησης κάποιας συναλλαγής. Στο πεδίο αυτό είναι 
διαθέσιμοι όλοι οι τύποι χρηματικών διαθεσίμων. 

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τη σειρά που θα χρησιμοποιείται για τα παραστατικά που δημιουργούνται 

αυτόματα κατά την εξόφληση παραστατικού της συγκεκριμένης σειράς. Στο πεδίο αυτό είναι διαθέσιμες όλες οι 
σειρές εισπράξεων που έχετε σχεδιάσει. Εάν δεν θέλετε να παράγεται αυτόματα ταμειακό παραστατικό κατά την 
εξόφληση, αφήστε το πεδίο κενό. 

Σειρές 

 Ακυρωτική  
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε ποια σειρά θα χρησιμοποιείται για την ακύρωση των παραστατικών της 
συγκεκριμένης σειράς.  

 Ενημέρωσης λογιστικής 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών με την οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα 
ενημερώνει τη λογιστική. Το πεδίο αυτό είναι απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης παραστατικών 
λογιστικής. 
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 Επιμερισμών λογιστικής 
Στο πεδίο αυτό επιλέγετε τη σειρά παραστατικών αναλυτικής λογιστικής που θα χρησιμοποιούνται στην 
αυτόματη παραγωγή άρθρων αναλυτικής λογιστικής βάσει συγκεκριμένου μοντέλου επιμερισμού. Το πεδίο αυτό 
είναι ενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης παραστατικών λογιστικής. 

Σελίδα 3: Δικαιώματα 
Στη σελίδα αυτή καθορίζετε ποιες από τις ομάδες χρηστών έχουν δικαίωμα πρόσβασης στη σειρά.  
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Υπηρεσίες 

Παροχής & Λήψης  

Σειρές 
Με την επιλογή αυτή σχεδιάζετε τις σειρές αρίθμησης παραστατικών παροχής & λήψης υπηρεσιών.  

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέας σειράς αρίθμησης παραστατικών παροχής υπηρεσιών, 

κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό “Σειρές” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Νέα 

εγγραφή]. Τέλος συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που εμφανίζεται και επιλέγετε [Αποδοχή]. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένης σειράς, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 

“Σειρές” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Μεταβολή]. 
 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας σειράς παραστατικών. Στην ερώτηση του συστήματος “Να γίνει η 

διαγραφή” μπορείτε να απαντήσετε με: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης σειράς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συνιστάται διαγραφή σειράς, εάν έχετε ήδη 

καταχωρήσει σχετικές εγγραφές.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης σειράς. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Σελίδα 1: Γενικά 

 Α/Α 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της σειράς 
αρίθμησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 

 Κωδικός 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό που θα 
χαρακτηρίζει τη σειρά, π.χ. ΤΔΑ, ΤΙΜ, ΑΠΓ, ΙΣΛ κλπ. Εάν 
επιλέξετε η σειρά να παράγει κωδικό παραστατικού τότε ο 
κωδικός της σειράς χρησιμοποιείται στον κωδικό 
παραστατικού. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 

 Πρόθεμα κωδικού 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το πρόθεμα του 
παραστατικού. 

 Τελευταίος αριθμός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εμφανίζεται ο τελευταίος 
διαθέσιμος αριθμός για την καταχώρηση παραστατικών 
αυτής της σειράς. Εάν η σειρά δεν έχει αυτόματη 
αρίθμηση το πεδίο δεν ενημερώνεται αυτόματα αλλά θα πρέπει να εισάγετε τον αριθμό αυτό. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της σειράς. 
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 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή της σειράς αρίθμησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 

 Τύπος 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε το τύπο που θα χρησιμοποιεί τη σειρά αρίθμησης. Στο πεδίο αυτό είναι διαθέσιμοι 
όλοι οι τύποι συναλλαγών: Πελατών, Προμηθευτών, Ειδικών / τραπεζικών λογαριασμών, Αποθήκης / 
παραγωγής και λογιστικών κινήσεων. 

 Υποκατάστημα 

Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε το υποκατάστημα στο οποίο θα χρησιμοποιείται η σειρά αρίθμησης. Εάν αφήσετε 
το πεδίο κενό, η σειρά θα χρησιμοποιείται σε όλα τα υποκαταστήματα της ίδιας εταιρίας. 

 Ενεργή  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά είναι ενεργή ή όχι. Εάν επιλέξετε “Ναι”, τότε η εν λόγω σειρά θα 
εμφανίζεται σαν διαθέσιμη κατά την καταχώρηση νέου παραστατικού. 

 Χειρόγραφη 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά είναι χειρόγραφη. Εάν επιλέξετε Ναι, τότε στα παραστατικά που 
χρησιμοποιούν τη σειρά δεν θα γίνεται αυτόματος υπολογισμός των οικονομικών στοιχείων. 

 Αυτόματη αρίθμηση 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά θα ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση ή όχι. Εάν επιλέξετε Ναι, το οποίο 
προτείνεται από το σύστημα, τότε, στη διαχείριση παραστατικών το πεδίο [Αριθμός παραστατικού] θα 
συμπληρώνεται αυτόματα. Εάν θέλετε να εισάγετε κάθε φορά τον αριθμό του παραστατικού, επιλέξτε Όχι. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η σειρά χρησιμοποιείται σε γέφυρα σύνδεσης με τη λογιστική, θα πρέπει οπωσδήποτε να 
ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση.  

 Παράγει κωδικό παραστατικού  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν ο κωδικός του παραστατικού θα παράγεται αυτόματα. Εάν επιλέξετε Ναι, 
τότε, στη διαχείριση άρθρων το πεδίο Παραστατικό θα συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα με τον 
κωδικό της σειράς και τον αριθμό του παραστατικού. Εάν αποδεχτείτε το προτεινόμενο από το σύστημα Όχι, 
πρέπει να τον εισάγετε κάθε φορά. 

 Αυστηρή αρίθμηση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν στη συγκεκριμένη σειρά θα ακολουθείτε αρίθμηση σύμφωνα με την 

ημερομηνία καταχώρησης των παραστατικών. 

 Κλείδωμα κατάστασης εκτυπωμένου 
Πεδίο Ναι/Όχι το οποίο εάν επιλέξετε δεν μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση του εκτυπωμένου 
παραστατικού. Μόνο ο Supervisor έχει δικαίωμα να την αλλάξει.  

 SN ταμειακής 
Πεδίο στο οποίο πληκτρολογείτε το σειριακό αριθμό της ταμειακής μηχανής προκειμένου να συμπεριληφθεί στις 
καταστάσεις ΜΥΦ. 
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Στοιχεία εκτύπωσης 

 Εκτυπωτής 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον εκτυπωτή που θα προτείνεται για την εκτύπωση των γραφικών και των 
πρόχειρων (draft) εκτυπώσεων. Η λίστα των διαθέσιμων εκτυπωτών περιλαμβάνει τους εκτυπωτές που έχουν 
οριστεί μέσω των Windows. 

 Φόρμα εκτύπωσης 
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τη φόρμα που θα χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των παραστατικών της 
συγκεκριμένης σειράς. Οι φόρμες εκτύπωσης σχεδιάζονται με την επιλογή [Σχεδιασμός συναλλαγών – Φόρμες 
παραστατικών – Λογιστικής]. 

 Εκτύπωση  
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η εκτύπωση των παραστατικών της σειράς. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Όχι – τα παραστατικά δε θα εκτυπώνονται κατά τη διενέργεια της συναλλαγής αλλά θα παραμένουν σε 

κατάσταση «Μη εκτυπωμένο», προκειμένου να εκτυπωθούν μαζικά κάποια άλλη στιγμή. 
o Ναι – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής χωρίς να απαιτείται 

επιβεβαίωση από το χρήστη. 
o Με επιβεβαίωση – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής μετά από 

επιβεβαίωση από το χρήστη. 

 Αντίγραφα 
Καθορίζετε σε πόσα αντίτυπα θέλετε να εκτυπώνονται τα παραστατικά της συγκεκριμένης σειράς. 

 Char set 
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  

 Προσανατολισμός σελίδας  
Με το πεδίο αυτό καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα εκτυπώνεται η σελίδα. Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Κάθετα 
o Οριζόντια 

 Τύπος εκτυπωτή 
Με το πεδίο αυτό καθορίζετε τον τύπο εκτυπωτή που θα χρησιμοποιηθεί. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Draft 
o Γραφικά 

Στοιχεία ΓΓΠΣ 

 Συμπεριφορά 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε την ιεραρχία βάσει της οποίας θα γίνει η ενημέρωση της ΓΓΠΣ για την ηλεκτρονική 
διαβίβαση των παραστατικών. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Υπερισχύει ο κωδικός ΓΓΠΣ της συναλλαγής 
o Απενεργοποίηση 
o Υπερισχύει ο κωδικός ΓΓΠΣ της σειράς 
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 Κωδικός ΓΓΠΣ 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον κωδικό με τον οποίο θα ενημερώσει τη ΓΓΠΣ η συγκεκριμενη σειρά. Ο πίνακας 
βρίσκεται στην οργάνωση  σχεδιασμός συναλλαγών  κωδικοί συναλλαγών ΓΓΠΣ. 

Σελίδα 2: Ειδικά στοιχεία 

Ίδια αρίθμηση 
Με την επιλογή αυτή δίνεται η δυνατότητα κοινής αρίθμησης της συγκεκριμένης σειράς με κάποια άλλη σειρά.  

 Τύπος 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον αντίστοιχο τύπο σειράς με τον οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα έχει την ίδια 

αρίθμηση.  

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη σειρά με την οποία η συγκεκριμένη σειρά ακολουθεί την ίδια αρίθμηση. Στο 
πεδίο αυτό είναι διαθέσιμες όλες οι σειρές του τύπου συναλλαγών που έχετε επιλέξει.  

Στοιχεία εξόφλησης 

 Τρόπος 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τρόπο εξόφλησης κάποιας συναλλαγής. Στο πεδίο αυτό είναι 
διαθέσιμοι όλοι οι τύποι χρηματικών διαθεσίμων. 

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τη σειρά που θα χρησιμοποιείται για τα παραστατικά που δημιουργούνται 
αυτόματα κατά την εξόφληση παραστατικού της συγκεκριμένης σειράς. Στο πεδίο αυτό είναι διαθέσιμες όλες οι 
σειρές εισπράξεων που έχετε σχεδιάσει. Εάν δεν θέλετε να παράγεται αυτόματα ταμειακό παραστατικό κατά την 
εξόφληση, αφήστε το πεδίο κενό. 

Στοιχεία ακύρωσης 

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζεται ποια σειρά θα χρησιμοποιεί το σύστημα για την ακύρωση των παραστατικών 

Σειρές 

 Ενημέρωσης λογιστικής 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών με την οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα 

ενημερώνει τη λογιστική. Το πεδίο αυτό είναι απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης παραστατικών 
λογιστικής. 

 Επιμερισμών λογιστικής 
Στο πεδίο αυτό επιλέγετε τη σειρά παραστατικών αναλυτικής λογιστικής που θα χρησιμοποιούνται στην 
αυτόματη παραγωγή άρθρων αναλυτικής λογιστικής βάσει συγκεκριμένου μοντέλου επιμερισμού. Το πεδίο αυτό 
είναι ενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης παραστατικών λογιστικής. 

 Σύνθεσης  
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών με την οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα 
ενημερώνει τις συνθέσεις των ειδών. Το πεδίο αυτό είναι απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης 
παραστατικών λογιστικής. 
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 Παραγωγής 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών με την οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα 
ενημερώνει την παραγωγή των ειδών. Το πεδίο αυτό είναι απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης 
παραστατικών λογιστικής. 

 Σκοπός διακίνησης  
Πεδίο επιλογής στο οποίο επιλέγετε το σκοπό διακίνησης της σειράς. 

 Τρόπος πληρωμής 
Πεδίο επιλογής στο οποίο επιλέγετε τον τρόπο πληρωμής της σειράς. 

 Παράλληλη εκτύπωση 
Δίνεται η δυνατότητα επιλογής δεύτερης εκτύπωσης που θα εκετελείται κατά την καταχώρηση ενός 
παραστατικού. 

Σελίδα 3: Δικαιώματα 
Στη σελίδα αυτή καθορίζετε ποιες από τις ομάδες χρηστών έχουν δικαίωμα πρόσβασης στη σειρά. 
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Φακέλου Παροχής Υπηρεσιών 

Σειρές 
Με την επιλογή αυτή σχεδιάζετε τις σειρές αρίθμησης παραστατικών παροχής & λήψης υπηρεσιών.  

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέας σειράς αρίθμησης παραστατικών παροχής υπηρεσιών, 

κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό “Σειρές” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Νέα 
εγγραφή]. Τέλος, συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που εμφανίζεται και επιλέγετε [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένης σειράς, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 

“Σειρές” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Μεταβολή]. 
 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας σειράς παραστατικών. Στην ερώτηση του συστήματος “Να γίνει η 

διαγραφή” μπορείτε να απαντήσετε με: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης σειράς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συνιστάται διαγραφή σειράς, εάν έχετε ήδη 

καταχωρήσει σχετικές εγγραφές.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης σειράς. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Σελίδα 1: Γενικά 

 Α/Α 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της 

σειράς αρίθμησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 

 Κωδικός 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό που 
θα χαρακτηρίζει τη σειρά, π.χ. ΤΔΑ, ΤΙΜ, ΑΠΓ, ΙΣΛ 
κλπ. Εάν επιλέξετε η σειρά να παράγει κωδικό 
παραστατικού τότε ο κωδικός της σειράς 
χρησιμοποιείται στον κωδικό παραστατικού. Το πεδίο 
είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της σειράς. 

 Τελευταίος αριθμός 

Αριθμητικό πεδίο όπου εμφανίζεται ο τελευταίος 
διαθέσιμος αριθμός για την καταχώρηση 
παραστατικών αυτής της σειράς. Εάν η σειρά δεν έχει 
αυτόματη αρίθμηση το πεδίο δεν ενημερώνεται 
αυτόματα αλλά θα πρέπει να εισάγετε τον αριθμό 
αυτό. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση 
της σειράς. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή της σειράς αρίθμησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 
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 Υποκατάστημα 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε το υποκατάστημα στο οποίο θα χρησιμοποιείται η σειρά αρίθμησης. Εάν αφήσετε 
το πεδίο κενό, η σειρά θα χρησιμοποιείται σε όλα τα υποκαταστήματα της ίδιας εταιρίας. 

 Αυτόματη αρίθμηση 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά θα ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση ή όχι. Εάν επιλέξετε Ναι, το οποίο 
προτείνεται από το σύστημα, τότε, στη διαχείριση παραστατικών το πεδίο [Αριθμός παραστατικού] θα 
συμπληρώνεται αυτόματα. Εάν θέλετε να εισάγετε κάθε φορά τον αριθμό του παραστατικού, επιλέξτε Όχι. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η σειρά χρησιμοποιείται σε γέφυρα σύνδεσης με τη λογιστική, θα πρέπει οπωσδήποτε να 
ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση.  

 Παράγει κωδικό παραστατικού  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν ο κωδικός του παραστατικού θα παράγεται αυτόματα. Εάν επιλέξετε Ναι, 
τότε, στη διαχείριση άρθρων το πεδίο Παραστατικό θα συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα με τον 
κωδικό της σειράς και τον αριθμό του παραστατικού. Εάν αποδεχτείτε το προτεινόμενο από το σύστημα Όχι, 
πρέπει να τον εισάγετε κάθε φορά. 

 Αυστηρή αρίθμηση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν στη συγκεκριμένη σειρά θα ακολουθείτε αρίθμηση σύμφωνα με την 
ημερομηνία καταχώρησης των παραστατικών. 

 Δεσμευμένα  
Πεδίο  όπου ορίζετε τα δεσμευμένα κατά τη δημιουργία των φακέλων παροχής υπηρεσιών. 
Παραστατικά υπηρεσιών 

 Λιανική 
Ορίζετε τη σειρά για τη δημιουργία των παραστατικών λιανικής. 

 Χονδρική 
Ορίζετε τις σειρές για τη δημιουργία των παραστατικών  χονδρικής. 
Παραστατικά ανταλλακτικών 

 Λιανική 
Ορίζετε τις σειρές για τη δημιουργία των παραστατικών  λιανικής. 

 Χονδρική 
Ορίζετε τις σειρές για τη δημιουργία των παραστατικών  χονδρικής. 

Παραστατικά αποθήκης 

 Σειρά  
Ορίζετε τη σειρά ενδοδιακίνησης ανταλλακτικών. 

 Από υποκατάστημα 
Ορίζετε το υποκατάστημα από οπου εξάγεται το ανταλλακτικό. 

 Σε υποκατάστημα 
Ορίζετε το υποκατάστημα όπου εισάγεαι το ανταλλακτικό. 

 Από Α.Χ 
Ορίζετε τον αποθηκευτικό χώρο από όπου εξάγεται το ανταλλακτικό. 
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 Σε Α.Χ. 
Ορίζετε τον αποθηκευτικό χώρο όπου εισάγεται το ανταλλακτικό. 
Καθορισμός στηλών 

 Υπηρεσιών 
Επιλέγετε τη μορφή των στηλών που θα χρησιμοποιεί το παραστατικό υπηρεσιών. 

 Ανταλλακτικών 
Επιλέγετε τη μορφή των στηλών που θα χρησιμοποιεί το παραστατικό ανταλλακτικών. 

Στοιχεία εκτύπωσης 

 Εκτυπωτής 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον εκτυπωτή που θα προτείνεται για την εκτύπωση των γραφικών και των 
πρόχειρων (draft) εκτυπώσεων. Η λίστα των διαθέσιμων εκτυπωτών περιλαμβάνει τους εκτυπωτές που έχουν 
οριστεί μέσω των Windows. 

 Φόρμα εκτύπωσης 
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τη φόρμα που θα χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των παραστατικών της 
συγκεκριμένης σειράς. Οι φόρμες εκτύπωσης σχεδιάζονται με την επιλογή [Σχεδιασμός συναλλαγών – Φόρμες 
παραστατικών – Λογιστικής]. 

 Εκτύπωση  
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η εκτύπωση των παραστατικών της σειράς. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Όχι – τα παραστατικά δε θα εκτυπώνονται κατά τη διενέργεια της συναλλαγής αλλά θα παραμένουν σε 

κατάσταση «Μη εκτυπωμένο», προκειμένου να εκτυπωθούν μαζικά κάποια άλλη στιγμή. 
o Ναι – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής χωρίς να απαιτείται 

επιβεβαίωση από το χρήστη. 
o Με επιβεβαίωση – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής μετά από 

επιβεβαίωση από το χρήστη. 

 Αντίγραφα 
Καθορίζετε σε πόσα αντίτυπα θέλετε να εκτυπώνονται τα παραστατικά της συγκεκριμένης σειράς. 

 Char set 
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 

Σελίδα 2: Δικαιώματα 
Στη σελίδα αυτή καθορίζετε ποιες από τις ομάδες χρηστών έχουν δικαίωμα πρόσβασης στη σειρά. 
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Παραγωγής 

Σειρές  
Με την επιλογή αυτή σχεδιάζετε τις σειρές αρίθμησης παραστατικών παραγωγής.  

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέας σειράς αρίθμησης παραστατικών παραγωγής, κάνετε δεξί 

κλικ πάνω στο λεκτικό “Σειρές” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, 
συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που εμφανίζεται και επιλέγετε [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένης σειράς, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 

“Σειρές” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Μεταβολή]. 
 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας σειράς παραστατικών. Στην ερώτηση του συστήματος “Να γίνει η 

διαγραφή” μπορείτε να απαντήσετε με: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης σειράς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συνιστάται διαγραφή σειράς, εάν έχετε ήδη 

καταχωρήσει σχετικές εγγραφές.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης σειράς. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Σελίδα 1: Γενικά 

 Α/Α 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της 

σειράς αρίθμησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 

 Κωδικός 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό που 
θα χαρακτηρίζει τη σειρά, π.χ. ΤΔΑ, ΤΙΜ, ΑΠΓ, ΙΣΛ 
κλπ. Εάν επιλέξετε η σειρά να παράγει κωδικό 
παραστατικού τότε ο κωδικός της σειράς 
χρησιμοποιείται στον κωδικό παραστατικού. Το πεδίο 
είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της σειράς. 

 Πρόθεμα κωδικού 

Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το πρόθεμα του 
παραστατικού. 

 Τελευταίος αριθμός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εμφανίζεται ο τελευταίος 
διαθέσιμος αριθμός για την καταχώρηση 
παραστατικών αυτής της σειράς. Εάν η σειρά δεν έχει 
αυτόματη αρίθμηση το πεδίο δεν ενημερώνεται 
αυτόματα αλλά θα πρέπει να εισάγετε τον αριθμό 
αυτό. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση 
της σειράς. 
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 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή της σειράς αρίθμησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 

 Τύπος 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε το τύπο που θα χρησιμοποιεί τη σειρά αρίθμησης. Στο πεδίο αυτό είναι διαθέσιμοι 
όλοι οι τύποι συναλλαγών: Πελατών, Προμηθευτών, Ειδικών / τραπεζικών λογαριασμών, Αποθήκης / 
παραγωγής και λογιστικών κινήσεων. 

 Ενεργή  

Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά είναι ενεργή ή όχι. Εάν επιλέξετε “Ναι”, τότε η εν λόγω σειρά θα 
εμφανίζεται σαν διαθέσιμη κατά την καταχώρηση νέου παραστατικού. 

 Υποκατάστημα 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε το υποκατάστημα στο οποίο θα χρησιμοποιείται η σειρά αρίθμησης. Εάν αφήσετε 
το πεδίο κενό, η σειρά θα χρησιμοποιείται σε όλα τα υποκαταστήματα της ίδιας εταιρίας. 

 Αποθηκευτικός χώρος 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον αποθηκευτικό χώρο που θα χρησιμοποιείται απο τη σειρά αρίοθμισης. Εάν 
αφήσετε το πεδίο κενό, η σειρά θα χρησιμοποιείται σε όλους τους απ. χώρους της ίδιας εταιρίας. 

 Χειρόγραφη 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά είναι χειρόγραφη. Εάν επιλέξετε Ναι, τότε στα παραστατικά που 
χρησιμοποιούν τη σειρά δεν θα γίνεται αυτόματος υπολογισμός των οικονομικών στοιχείων. 

 Αυτόματη αρίθμηση 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά θα ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση ή όχι. Εάν επιλέξετε Ναι, το οποίο 
προτείνεται από το σύστημα, τότε, στη διαχείριση παραστατικών το πεδίο [Αριθμός παραστατικού] θα 
συμπληρώνεται αυτόματα. Εάν θέλετε να εισάγετε κάθε φορά τον αριθμό του παραστατικού, επιλέξτε Όχι. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η σειρά χρησιμοποιείται σε γέφυρα σύνδεσης με τη λογιστική, θα πρέπει οπωσδήποτε να 
ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση.  

 Αυστηρή αρίθμηση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν στη συγκεκριμένη σειρά θα ακολουθείτε αρίθμηση σύμφωνα με την 
ημερομηνία καταχώρησης των παραστατικών. 

 Παράγει κωδικό παραστατικού  

Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν ο κωδικός του παραστατικού θα παράγεται αυτόματα. Εάν επιλέξετε Ναι, 
τότε, στη διαχείριση άρθρων το πεδίο Παραστατικό θα συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα με τον 
κωδικό της σειράς και τον αριθμό του παραστατικού. Εάν αποδεχτείτε το προτεινόμενο από το σύστημα Όχι, 
πρέπει να τον εισάγετε κάθε φορά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η σειρά χρησιμοποιείται σε γέφυρα σύνδεσης με τη 
λογιστική, θα πρέπει οπωσδήποτε να παράγει κωδικό παραστατικού. 

 Κλείδωμα κατάστασης εκτυπωμένου 
Πεδίο Ναι/Όχι το οποίο εάν επιλέξετε δεν μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση του εκτυπωμένου 
παραστατικού. Μόνο ο Supervisor έχει δικαίωμα να την αλλάξει.  
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 Συμμετέχει σε μετασχηματισμό 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά θα συμμετέχει σε μετασχηματισμό ή όχι. 

Στοιχεία εκτύπωσης 

 Εκτυπωτής 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον εκτυπωτή που θα προτείνεται για την εκτύπωση των γραφικών και των 
πρόχειρων (draft) εκτυπώσεων. Η λίστα των διαθέσιμων εκτυπωτών περιλαμβάνει τους εκτυπωτές που έχουν 
οριστεί μέσω των Windows. 

 Φόρμα εκτύπωσης 
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τη φόρμα που θα χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των παραστατικών της 
συγκεκριμένης σειράς. Οι φόρμες εκτύπωσης σχεδιάζονται με την επιλογή [Σχεδιασμός συναλλαγών - Φόρμες 
παραστατικών - Λογιστικής]. 

 Εκτύπωση  
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η εκτύπωση των παραστατικών της σειράς. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Όχι – τα παραστατικά δε θα εκτυπώνονται κατά τη διενέργεια της συναλλαγής αλλά θα παραμένουν σε 

κατάσταση «Μη εκτυπωμένο», προκειμένου να εκτυπωθούν μαζικά κάποια άλλη στιγμή. 
o Ναι – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής χωρίς να απαιτείται 

επιβεβαίωση από το χρήστη. 
o Με επιβεβαίωση – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής μετά από 

επιβεβαίωση από το χρήστη. 

 Αντίγραφα 
Καθορίζετε σε πόσα αντίτυπα θέλετε να εκτυπώνονται τα παραστατικά της συγκεκριμένης σειράς. 

 Char set 
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  

 Προσανατολισμός σελίδας  
Με το πεδίο αυτό καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα εκτυπώνεται η σελίδα. Συγκεκριμένα, μπορείτε να 

επιλέξετε: 
o Κάθετα 
o Οριζόντια 

 Τύπος εκτυπωτή 
Με το πεδίο αυτό καθορίζετε τον τύπο εκτυπωτή που θα χρησιμοποιηθεί. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Draft 
o Γραφικά 

Στοιχεία εκτύπωσης ετικετών 

 Είδος ετικέτας  
Πεδίο στο οποίο ορίζετε το είδος της ετικέτας που επιθυμείτε να εκτυπωθεί μέσα από την καταχώρηση της εν 
λόγω σειράς: Μπορείτε να επιλέξετε: 
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o Γραφικών 
o Κειμένου 
o Θερμικού εκτυπωτή 

 Εκτύπωση 
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η εκτύπωση των παραστατικών της σειράς. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Όχι – τα παραστατικά δε θα εκτυπώνονται κατά τη διενέργεια της συναλλαγής αλλά θα παραμένουν σε 

κατάσταση “Μη εκτυπωμένο”, προκειμένου να εκτυπωθούν μαζικά κάποια άλλη στιγμή. 
o Ναι – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής χωρίς να απαιτείται 

επιβεβαίωση από το χρήστη. 
o Με επιβεβαίωση – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής μετά από 

επιβεβαίωση από το χρήστη 

 Ετικέτα 
Επιλέγετε την επιθυμητή προς εκτύπωση ετικέτα. 

Σελίδα 2: Ειδικά στοιχεία 

Ίδια αρίθμηση 
Με την επιλογή αυτή δίνεται η δυνατότητα κοινής αρίθμησης της συγκεκριμένης σειράς με κάποια άλλη σειρά.  

 Τύπος 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον αντίστοιχο τύπο σειράς με τον οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα έχει την ίδια 

αρίθμηση.  

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη σειρά με την οποία η συγκεκριμένη σειρά ακολουθεί την ίδια αρίθμηση. Στο 
πεδίο αυτό είναι διαθέσιμες όλες οι σειρές του τύπου συναλλαγών που έχετε επιλέξει.  

Στοιχεία εξόφλησης 

 Τρόπος 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τρόπο εξόφλησης κάποιας συναλλαγής. Στο πεδίο αυτό είναι 
διαθέσιμοι όλοι οι τύποι χρηματικών διαθεσίμων. 

 Σειρά 

Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τη σειρά που θα χρησιμοποιείται για τα παραστατικά που δημιουργούνται 
αυτόματα κατά την εξόφληση παραστατικού της συγκεκριμένης σειράς. Στο πεδίο αυτό είναι διαθέσιμες όλες οι 
σειρές εισπράξεων που έχετε σχεδιάσει. Εάν δεν θέλετε να παράγεται αυτόματα ταμειακό παραστατικό κατά την 
εξόφληση, αφήστε το πεδίο κενό. 

Σειρές 

 Ακυρωτική  
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε ποια σειρά θα χρησιμοποιείται για την ακύρωση των παραστατικών της 
συγκεκριμένης σειράς.  
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 Ενημέρωσης λογιστικής 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών με την οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα 
ενημερώνει τη λογιστική. Το πεδίο αυτό είναι απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης παραστατικών 
λογιστικής. 

 Επιμερισμών λογιστικής 
Στο πεδίο αυτό επιλέγετε τη σειρά παραστατικών αναλυτικής λογιστικής που θα χρησιμοποιούνται στην 
αυτόματη παραγωγή άρθρων αναλυτικής λογιστικής βάσει συγκεκριμένου μοντέλου επιμερισμού. Το πεδίο αυτό 
είναι ενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης παραστατικών λογιστικής. 

 Σύνθεσης  
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών με την οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα 
ενημερώνει τις συνθέσεις των ειδών. Το πεδίο αυτό είναι απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης 
παραστατικών λογιστικής. 

 Παραγωγής 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών με την οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα 
ενημερώνει την παραγωγή των ειδών. Το πεδίο αυτό είναι απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης 
παραστατικών λογιστικής. 

 Παράλληλη εκτύπωση 
Δίνεται η δυνατότητα επιλογής δεύτερης εκτύπωσης που θα εκετελείται κατά την καταχώρηση ενός 
παρστατικού. 

Σελίδα 3: Δικαιώματα 
Στη σελίδα αυτή καθορίζετε ποιες από τις ομάδες χρηστών έχουν δικαίωμα πρόσβασης στη σειρά.  
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Σειρές εσόδων - εξόδων 
Με την επιλογή αυτή σχεδιάζετε τις σειρές αρίθμησης παραστατικών εσόδων εξόδων.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέας σειράς αρίθμησης παραστατικού, κάνετε δεξί κλικ πάνω 

στο λεκτικό “Σειρές” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, 
συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που εμφανίζεται και επιλέγετε [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένης σειράς, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό της 
επιθυμητής σειράς και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Μεταβολή]. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας σειράς παραστατικού. Στην ερώτηση του συστήματος “Να γίνει η 

διαγραφή της εγγραφής” μπορείτε να απαντήσετε με: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης σειράς. ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν Συνιστάται διαγραφή σειράς, εάν έχετε ήδη 

καταχωρήσει σχετικές εγγραφές.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης σειράς. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση των μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Σελίδα 1: Γενικά 

 Α/Α 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της σειράς αρίθμησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 

 Κωδικός 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό που θα 
χαρακτηρίζει τη σειρά, π.χ. ΤΔΑ, ΤΙΜ, ΑΠΓ, ΙΣΛ κλπ. Εάν 
επιλέξετε η σειρά να παράγει κωδικό παραστατικού τότε ο 
κωδικός της σειράς χρησιμοποιείται στον κωδικό 
παραστατικού. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 

 Πρόθεμα  
Ορίζετε το πρόθεμα που θα έχει το πεδίο «Παραστατικό» 
όταν αυτό παράγετε αυτόματα κατά την καταχώρηση της 

συναλλαγής. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή της 
σειράς αρίθμησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 

 Τελευταίος αριθμός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εμφανίζεται ο τελευταίος διαθέσιμος αριθμός για την καταχώρηση παραστατικών αυτής 
της σειράς. Εάν η σειρά δεν έχει αυτόματη αρίθμηση το πεδίο δεν ενημερώνεται αυτόματα αλλά θα πρέπει να 
εισάγετε τον αριθμό αυτό. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της σειράς. 
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 Τύπος 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε το τύπο που θα χρησιμοποιεί τη σειρά αρίθμησης. Στο πεδίο αυτό είναι διαθέσιμοι 
όλοι οι τύποι: Συναλλαγών πελατών, Προμηθευτών, Ειδικών / Τραπεζικών Λογαριασμών, Αποθήκης / 
Παραγωγής και Λογιστικών Κινήσεων. 

 Υποκατάστημα 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε το υποκατάστημα στο οποίο θα χρησιμοποιείται η σειρά αρίθμησης. Εάν αφήσετε 
το πεδίο κενό, η σειρά θα χρησιμοποιείται σε όλα τα υποκαταστήματα της ίδιας εταιρίας. 

 Αποθηκευτικός χώρος 

Πεδίο όπου καθορίζετε τον αποθηκευτικό χώρο.  

 Αυτόματη αρίθμηση 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά θα ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση ή όχι. Εάν επιλέξετε Ναι, το οποίο 
προτείνεται από το σύστημα, τότε, στη διαχείριση παραστατικών το πεδίο [Αριθμός παραστατικού] θα 
συμπληρώνεται αυτόματα. Εάν θέλετε να εισάγετε κάθε φορά τον αριθμό του παραστατικού, επιλέξτε Όχι. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η σειρά χρησιμοποιείται σε γέφυρα σύνδεσης με τη λογιστική, θα πρέπει οπωσδήποτε να 
ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση.  

 Αυστηρή αρίθμηση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε, εάν στη συγκεκριμένη σειρά θα ακολουθείτε αρίθμηση σύμφωνα με την 
ημερομηνία καταχώρησης των παραστατικών. 

 Παράγει κωδικό παραστατικού  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν ο κωδικός του παραστατικού θα παράγεται αυτόματα. Εάν επιλέξετε Ναι, 
τότε, στη διαχείριση άρθρων το πεδίο Παραστατικό θα συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα με τον 
κωδικό της σειράς και τον αριθμό του παραστατικού. Εάν αποδεχτείτε το προτεινόμενο από το σύστημα Όχι, 
πρέπει να τον εισάγετε κάθε φορά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η σειρά χρησιμοποιείται σε γέφυρα σύνδεσης με τη 
λογιστική, θα πρέπει οπωσδήποτε να παράγει κωδικό παραστατικού. 

 Ενεργή 
Πεδίο Ναι/Όχι αν επιθυμείτε να είναι ενεργή η σειρά 

 Έλεγχος ύπαρξης κωδικού παραστατικού 
Πεδίο επιλογής ελέγχου ύπαρξης κωδικού παραστατικού να μπορεί να γίνει Κανένας έλεγχος / Προειδοποίηση / 
Απαγόρευση. 

Στοιχεία εκτύπωσης 

 Εκτυπωτής 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον εκτυπωτή που θα προτείνεται για την εκτύπωση των γραφικών και των 
πρόχειρων (draft) εκτυπώσεων. Η λίστα των διαθέσιμων εκτυπωτών περιλαμβάνει τους εκτυπωτές που έχουν 
οριστεί μέσω των Windows. 

 Φόρμα εκτύπωσης 
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τη φόρμα που θα χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των παραστατικών της 
συγκεκριμένης σειράς. 



Atlantis Entry ERP  201 

 

 

 Εκτύπωση  
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η εκτύπωση των παραστατικών της σειράς. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Όχι - τα παραστατικά δε θα εκτυπώνονται κατά τη διενέργεια της συναλλαγής αλλά θα παραμένουν σε 

κατάσταση «Μη εκτυπωμένο», προκειμένου να εκτυπωθούν μαζικά κάποια άλλη στιγμή. 
o Ναι - τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής χωρίς να απαιτείται 

επιβεβαίωση από το χρήστη. 
o Με επιβεβαίωση - τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής μετά από 

επιβεβαίωση από το χρήστη. 

 Αντίγραφα 
Καθορίζετε σε πόσα αντίτυπα θέλετε να εκτυπώνονται τα παραστατικά της συγκεκριμένης σειράς. 

 Char set 
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  

Σελίδα 2: Ειδικά στοιχεία 

Ίδια αρίθμηση 

Με την επιλογή αυτή δίνεται η δυνατότητα κοινής αρίθμησης της συγκεκριμένης σειράς με κάποια άλλη σειρά.  

 Τύπος 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον αντίστοιχο τύπο σειράς με τον οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα έχει την ίδια 
αρίθμηση.  

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη σειρά με την οποία η συγκεκριμένη σειρά ακολουθεί την ίδια αρίθμηση. Στο 
πεδίο αυτό είναι διαθέσιμες όλες οι σειρές του τύπου συναλλαγών που έχετε επιλέξει.  

Στοιχεία εξόφλησης 

 Τρόπος 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τρόπο εξόφλησης κάποιας συναλλαγής. Στο πεδίο αυτό είναι 

διαθέσιμοι όλοι οι τύποι χρηματικών διαθεσίμων. 

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τη σειρά που θα χρησιμοποιείται για τα παραστατικά που δημιουργούνται 
αυτόματα κατά την εξόφληση παραστατικού της συγκεκριμένης σειράς. Στο πεδίο αυτό είναι διαθέσιμες όλες οι 
σειρές εισπράξεων που έχετε σχεδιάσει. Εάν δεν θέλετε να παράγεται αυτόματα ταμειακό παραστατικό κατά την 
εξόφληση, αφήστε το πεδίο κενό. 

Σειρές 

 Ακυρωτική  
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε ποια σειρά θα χρησιμοποιείται για την ακύρωση των παραστατικών της 
συγκεκριμένης σειράς.  
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 Ενημέρωσης λογιστικής 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών με την οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα 
ενημερώνει τη λογιστική. Το πεδίο αυτό είναι απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης παραστατικών 
λογιστικής. 

 Επιμερισμών λογιστικής 
Στο πεδίο αυτό επιλέγετε τη σειρά παραστατικών αναλυτικής λογιστικής που θα χρησιμοποιούνται στην 
αυτόματη παραγωγή άρθρων αναλυτικής λογιστικής βάσει συγκεκριμένου μοντέλου επιμερισμού. Το πεδίο αυτό 
είναι ενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης παραστατικών λογιστικής. 

Σελίδα 3: Δικαιώματα 
Στη σελίδα αυτή καθορίζετε ποιες από τις ομάδες χρηστών έχουν δικαίωμα πρόσβασης στη σειρά.   
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Αποθήκης 

Σειρές 
Με την επιλογή αυτή σχεδιάζετε τις σειρές αρίθμησης παραστατικών αποθήκης.  

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέας σειράς αρίθμησης παραστατικών αποθήκης, κάνετε δεξί 

κλικ πάνω στο λεκτικό “Σειρές” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, 
συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που εμφανίζεται και επιλέγετε [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένης σειράς, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 

“Σειρές” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, επιλέγετε [Μεταβολή]. 
 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας σειράς παραστατικών. Στην ερώτηση του συστήματος “Να γίνει η 

διαγραφή” μπορείτε να απαντήσετε με: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης σειράς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συνιστάται διαγραφή σειράς, εάν έχετε ήδη 

καταχωρήσει σχετικές εγγραφές.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης σειράς. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Γενικά  

 Α/Α 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της σειράς 
αρίθμησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 

 Κωδικός 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό που θα 
χαρακτηρίζει τη σειρά, π.χ. ΤΔΑ, ΤΙΜ, ΑΠΓ, ΙΣΛ κλπ. Εάν 
επιλέξετε η σειρά να παράγει κωδικό παραστατικού τότε ο 
κωδικός της σειράς χρησιμοποιείται στον κωδικό 
παραστατικού. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 

 Πρόθεμα κωδικού 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το πρόθεμα του 
παραστατικού. 

 Τελευταίος αριθμός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εμφανίζεται ο τελευταίος 
διαθέσιμος αριθμός για την καταχώρηση παραστατικών 
αυτής της σειράς. Εάν η σειρά δεν έχει αυτόματη 
αρίθμηση το πεδίο δεν ενημερώνεται αυτόματα αλλά θα 
πρέπει να εισάγετε τον αριθμό αυτό. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της σειράς. 
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 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή της σειράς αρίθμησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 

 Τύπος 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε το τύπο που θα χρησιμοποιεί τη σειρά αρίθμησης. Στο πεδίο αυτό είναι διαθέσιμοι 
όλοι οι τύποι συναλλαγών αποθήκης / παραγωγής. 

 Υποκατάστημα 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε το υποκατάστημα στο οποίο θα χρησιμοποιείται η σειρά αρίθμησης. Εάν αφήσετε 

το πεδίο κενό, η σειρά θα χρησιμοποιείται σε όλα τα υποκαταστήματα της ίδιας εταιρίας. 

 Ενεργή  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά είναι ενεργή ή όχι. Εάν επιλέξετε “Ναι”, τότε η εν λόγω σειρά θα 
εμφανίζεται σαν διαθέσιμη κατά την καταχώρηση νέου παραστατικού. 

 Χειρόγραφη 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά είναι χειρόγραφη. Εάν επιλέξετε Ναι, τότε στα παραστατικά που 
χρησιμοποιούν τη σειρά δεν θα γίνεται αυτόματος υπολογισμός των οικονομικών στοιχείων. 

 Αυτόματη αρίθμηση 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά θα ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση ή όχι. Εάν επιλέξετε Ναι, το οποίο 
προτείνεται από το σύστημα, τότε, στη διαχείριση παραστατικών το πεδίο [Αριθμός παραστατικού] θα 
συμπληρώνεται αυτόματα. Εάν θέλετε να εισάγετε κάθε φορά τον αριθμό του παραστατικού, επιλέξτε Όχι. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η σειρά χρησιμοποιείται σε γέφυρα σύνδεσης με τη λογιστική, θα πρέπει οπωσδήποτε να 
ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση.  

 Αυστηρή αρίθμηση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν στη συγκεκριμένη σειρά θα ακολουθείτε αρίθμηση σύμφωνα με την 
ημερομηνία καταχώρησης των παραστατικών. 

 Παράγει κωδικό παραστατικού  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν ο κωδικός του παραστατικού θα παράγεται αυτόματα. Εάν επιλέξετε Ναι, 
τότε, στη διαχείριση άρθρων το πεδίο Παραστατικό θα συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα με τον 
κωδικό της σειράς και τον αριθμό του παραστατικού. Εάν αποδεχτείτε το προτεινόμενο από το σύστημα Όχι, 
πρέπει να τον εισάγετε κάθε φορά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η σειρά χρησιμοποιείται σε γέφυρα σύνδεσης με τη 

λογιστική, θα πρέπει οπωσδήποτε να παράγει κωδικό παραστατικού. 

 Κλείδωμα κατάστασης εκτυπωμένου 
Πεδίο Ναι/Όχι το οποίο εάν επιλέξετε δεν μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση του εκτυπωμένου 
παραστατικού. Μόνο ο Supervisor έχει δικαίωμα να την αλλάξει.  

 Συμμετέχει σε μετασχηματισμό 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά θα συμμετέχει σε μετασχηματισμό ή όχι. 
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Στοιχεία εκτύπωσης 

 Εκτυπωτής 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον εκτυπωτή που θα προτείνεται για την εκτύπωση των γραφικών και των 
πρόχειρων (draft) εκτυπώσεων. Η λίστα των διαθέσιμων εκτυπωτών περιλαμβάνει τους εκτυπωτές που έχουν 
οριστεί μέσω των Windows. 

 Φόρμα εκτύπωσης 
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τη φόρμα που θα χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των παραστατικών της 
συγκεκριμένης σειράς. Οι φόρμες εκτύπωσης σχεδιάζονται με την επιλογή [Σχεδιασμός συναλλαγών – Φόρμες 

παραστατικών – Λογιστικής]. 

 Εκτύπωση  
o Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η εκτύπωση των παραστατικών της σειράς. 

Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Όχι – τα παραστατικά δε θα εκτυπώνονται κατά τη διενέργεια της συναλλαγής αλλά θα παραμένουν σε 

κατάσταση «Μη εκτυπωμένο», προκειμένου να εκτυπωθούν μαζικά κάποια άλλη στιγμή. 
o Ναι – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής χωρίς να απαιτείται 

επιβεβαίωση από το χρήστη. 
o Με επιβεβαίωση – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής μετά από 

επιβεβαίωση από το χρήστη. 

 Αντίγραφα 

Καθορίζετε σε πόσα αντίτυπα θέλετε να εκτυπώνονται τα παραστατικά της συγκεκριμένης σειράς. 

 Char set 
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  

 Προσανατολισμός σελίδας  
Με το πεδίο αυτό καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα εκτυπώνεται η σελίδα. Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Κάθετα 
o Οριζόντια 

 Τύπος εκτυπωτή 
Με το πεδίο αυτό καθορίζετε τον τύπο εκτυπωτή που θα χρησιμοποιηθεί. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Draft 
o Γραφικά 

Στοιχεία ΓΓΠΣ 

 Συμπεριφορά 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε την ιεραρχία βάσει της οποίας θα γίνει η ενημέρωση της ΓΓΠΣ για την ηλεκτρονική 
διαβίβαση των παραστατικών. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Υπερισχύει ο κωδικός ΓΓΠΣ της συναλλαγής 
o Απενεργοποίηση 

o Υπερισχύει ο κωδικός ΓΓΠΣ της σειράς 
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 Κωδικός ΓΓΠΣ 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον κωδικό με τον οποίο θα ενημερώσει τη ΓΓΠΣ η συγκεκριμενη σειρά. Ο πίνακας 
βρίσκεται στην οργάνωση  σχεδιασμός συναλλαγών  κωδικοί συναλλαγών ΓΓΠΣ. 

Σελίδα 2: Ειδικά στοιχεία  

Ίδια αρίθμηση 

Με την επιλογή αυτή δίνεται η δυνατότητα κοινής αρίθμησης της συγκεκριμένης σειράς με κάποια άλλη σειρά.  

 Τύπος 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον αντίστοιχο τύπο σειράς με τον οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα έχει την ίδια 
αρίθμηση.  

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη σειρά με την οποία η συγκεκριμένη σειρά ακολουθεί την ίδια αρίθμηση. Στο 
πεδίο αυτό είναι διαθέσιμες όλες οι σειρές του τύπου συναλλαγών που έχετε επιλέξει.  

Στοιχεία εξόφλησης 

 Τρόπος 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τρόπο εξόφλησης κάποιας συναλλαγής. Στο πεδίο αυτό είναι 
διαθέσιμοι όλοι οι τύποι χρηματικών διαθεσίμων. 

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τη σειρά που θα χρησιμοποιείται για τα παραστατικά που δημιουργούνται 
αυτόματα κατά την εξόφληση παραστατικού της συγκεκριμένης σειράς. Στο πεδίο αυτό είναι διαθέσιμες όλες οι 
σειρές εισπράξεων που έχετε σχεδιάσει. Εάν δεν θέλετε να παράγεται αυτόματα ταμειακό παραστατικό κατά την 
εξόφληση, αφήστε το πεδίο κενό. 

Σειρές 

 Ενημέρωσης λογιστικής 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών με την οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα 
ενημερώνει τη λογιστική. Το πεδίο αυτό είναι απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης παραστατικών 
λογιστικής. 

 Επιμερισμών λογιστικής 

Στο πεδίο αυτό επιλέγετε τη σειρά παραστατικών αναλυτικής λογιστικής που θα χρησιμοποιούνται στην 
αυτόματη παραγωγή άρθρων αναλυτικής λογιστικής βάσει συγκεκριμένου μοντέλου επιμερισμού. Το πεδίο αυτό 
είναι ενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης παραστατικών λογιστικής. 

 Σύνθεσης 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών αποθήκης, που θα χρησιμοποιείται για τα 
παραστατικά σύνθεσης.  

 Παραγωγής 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών με την οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα 
ενημερώνει την παραγωγή των ειδών. Το πεδίο αυτό είναι απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης 
παραστατικών λογιστικής. 
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 Παράλληλη εκτύπωση 
Δίνεται η δυνατότητα επιλογής δεύτερης εκτύπωσης που θα εκετελείται κατά την καταχώρηση ενός 
παρστατικού. 

Σελίδα 3: Δικαιώματα 
Στη σελίδα αυτή καθορίζετε ποιες από τις ομάδες χρηστών έχουν δικαίωμα πρόσβασης στη σειρά.  
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Λογιστικής  

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την καταχώρηση νέας σειράς παραστατικών. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα 

για την εισαγωγή των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα 
σειρά πατώντας την επιλογή [Αποδοχή]. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας σειράς παραστατικών. Στην ερώτηση του συστήματος "Να γίνει η 
διαγραφή;" μπορείτε να απαντήσετε με: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης σειράς. ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν συνιστάται διαγραφή σειράς παραστατικών 

εάν έχετε ήδη καταχωρήσει σχετικές εγγραφές.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης σειράς παραστατικών 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας σειράς παραστατικών. Το σύστημα σας εμφανίζει τη 

φόρμα διαχείρισης των στοιχείων της επιλεγμένης σειράς. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις 
αποθηκεύσετε πατώντας την επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την 
επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Γενικά 

 Α/Α 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της σειράς αρίθμησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 

 Κωδικός 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό που 
θα χαρακτηρίζει τη σειρά, π.χ. ΤΔΑ, ΤΙΜ, ΑΠΓ, ΙΣΛ 
κλπ. Εάν επιλέξετε η σειρά να παράγει κωδικό 
παραστατικού τότε ο κωδικός της σειράς 
χρησιμοποιείται στον κωδικό παραστατικού. Το 
πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της 
σειράς. 

 Πρόθεμα κωδικού 

Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το πρόθεμα 
του παραστατικού. 

 Τελευταίος αριθμός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εμφανίζεται ο τελευταίος 
διαθέσιμος αριθμός για την καταχώρηση 
παραστατικών αυτής της σειράς. Εάν η σειρά δεν 
έχει αυτόματη αρίθμηση το πεδίο δεν ενημερώνεται 
αυτόματα αλλά θα πρέπει να εισάγετε τον αριθμό 
αυτό. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 
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 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή της σειράς αρίθμησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 

 Τύπος 
Αυτό το πεδίο είναι ανενεργό σε αυτό το σημείο. 

 Υποκατάστημα 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε το υποκατάστημα στο οποίο θα χρησιμοποιείται η σειρά αρίθμησης. Εάν αφήσετε 
το πεδίο κενό, η σειρά θα χρησιμοποιείται σε όλα τα υποκαταστήματα της ίδιας εταιρείας.  

 Ενεργή  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά είναι ενεργή ή όχι. Εάν επιλέξετε “Ναι”, τότε η εν λόγω σειρά θα 
εμφανίζεται σαν διαθέσιμη κατά την καταχώρηση νέου παραστατικού. 

 Χειρόγραφη 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά είναι χειρόγραφη. Εάν επιλέξετε “Ναι”, τότε στα παραστατικά που 
χρησιμοποιούν τη σειρά δεν θα γίνεται αυτόματος υπολογισμός των οικονομικών στοιχείων. 

 Αυτόματη αρίθμηση 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά θα ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση ή όχι. Εάν επιλέξετε “Ναι”, το 
οποίο προτείνεται από το σύστημα, τότε στη διαχείριση παραστατικών το πεδίο [Αριθμός παραστατικού] θα 
συμπληρώνεται αυτόματα. Εάν θέλετε να εισάγετε κάθε φορά τον αριθμό του παραστατικού, επιλέξτε “Όχι”. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η σειρά χρησιμοποιείται σε γέφυρα σύνδεσης με τη λογιστική, θα πρέπει οπωσδήποτε να 
ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση.  

 Παράγει κωδικό παραστατικού  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν ο κωδικός του παραστατικού θα παράγεται αυτόματα. Εάν επιλέξετε “Ναι”, 
τότε στη διαχείριση άρθρων το πεδίο [Παραστατικό] θα συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα με τον 
κωδικό της σειράς και τον αριθμό του παραστατικού. Εάν αποδεχτείτε το προτεινόμενο από το σύστημα “Όχι”, 
πρέπει να τον εισάγετε κάθε φορά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η σειρά χρησιμοποιείται σε γέφυρα σύνδεσης με τη 
λογιστική, θα πρέπει οπωσδήποτε να παράγει κωδικό παραστατικού. 

 Αυστηρή αρίθμηση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν στη συγκεκριμένη σειρά θα ακολουθείτε αρίθμηση σύμφωνα με την 
ημερομηνία καταχώρησης των παραστατικών. 

 Κλείδωμα κατάστασης εκτυπωμένου 
Πεδίο Ναι/Όχι το οποίο εάν επιλέξετε δεν μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση του εκτυπωμένου 
παραστατικού. Μόνο ο Supervisor έχει δικαίωμα να την αλλάξει.  

 SN ταμειακής 
Πεδίο στο οποίο πληκτρολογείτε το σειριακό αριθμό της ταμειακής μηχανής προκειμένου να συμπεριληφθεί στις 
καταστάσεις ΜΥΦ. 

Στοιχεία εκτύπωσης 

 Εκτυπωτής 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον εκτυπωτή που θα προτείνεται για την εκτύπωση των γραφικών και των 
πρόχειρων (draft) εκτυπώσεων. Η λίστα των διαθέσιμων εκτυπωτών περιλαμβάνει τους εκτυπωτές που έχουν 
οριστεί μέσω των Windows. 
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 Φόρμα εκτύπωσης 
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τη φόρμα που θα χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των παραστατικών της 
συγκεκριμένης σειράς. Οι φόρμες εκτύπωσης σχεδιάζονται με την επιλογή [Σχεδιασμός συναλλαγών – Φόρμες 
παραστατικών]. 

 Εκτύπωση  
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η εκτύπωση των παραστατικών της σειράς. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Όχι – τα παραστατικά δε θα εκτυπώνονται κατά τη διενέργεια της συναλλαγής αλλά θα παραμένουν σε 

κατάσταση “Μη εκτυπωμένο”, προκειμένου να εκτυπωθούν μαζικά κάποια άλλη στιγμή. 
o Ναι – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής χωρίς να απαιτείται 

επιβεβαίωση από το χρήστη. 
o Με επιβεβαίωση – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής μετά από 

επιβεβαίωση από το χρήστη. 

 Αντίγραφα 
Καθορίζετε σε πόσα αντίτυπα θέλετε να εκτυπώνονται τα παραστατικά της συγκεκριμένης σειράς. 

 Char set 
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  

 Προσανατολισμός σελίδας  
Με το πεδίο αυτό καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα εκτυπώνεται η σελίδα. Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Κάθετα 
o Οριζόντια 

 Τύπος εκτυπωτή 
Με το πεδίο αυτό καθορίζετε τον τύπο εκτυπωτή που θα χρησιμοποιηθεί. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Draft 
o Γραφικά 

Σελίδα 2: Ειδικά στοιχεία 

 Ίδια αρίθμηση 
Με την επιλογή αυτή δίνεται η δυνατότητα κοινής αρίθμησης της συγκεκριμένης σειράς με κάποια άλλη σειρά.  

 Τύπος 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον αντίστοιχο τύπο σειράς με τον οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα έχει την ίδια 
αρίθμηση.  

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη σειρά με την οποία η συγκεκριμένη σειρά ακολουθεί την ίδια αρίθμηση. Στο 
πεδίο αυτό είναι διαθέσιμες όλες οι σειρές του τύπου συναλλαγών που έχετε επιλέξει.  
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Στοιχεία εξόφλησης 

 Τρόπος 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τρόπο εξόφλησης κάποιας συναλλαγής. Στο πεδίο αυτό είναι 
διαθέσιμοι όλοι οι τύποι χρηματικών διαθεσίμων. 

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τη σειρά που θα χρησιμοποιείται για τα παραστατικά που δημιουργούνται 
αυτόματα κατά την εξόφληση παραστατικού της συγκεκριμένης σειράς. Στο πεδίο αυτό είναι διαθέσιμες όλες οι 
σειρές εισπράξεων που έχετε σχεδιάσει. Εάν δεν θέλετε να παράγεται αυτόματα ταμειακό παραστατικό κατά την 
εξόφληση, αφήστε το πεδίο κενό. 

Σειρές 

 Ενημέρωσης λογιστικής 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών με την οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα 
ενημερώνει τη λογιστική. Το πεδίο αυτό είναι απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης παραστατικών 
λογιστικής. 

 Επιμερισμών λογιστικής 
Στο πεδίο αυτό επιλέγετε τη σειρά παραστατικών αναλυτικής λογιστικής που θα χρησιμοποιούνται στην 
αυτόματη παραγωγή άρθρων αναλυτικής λογιστικής βάσει 
συγκεκριμένου μοντέλου επιμερισμού.  

 Σύνθεσης  
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά 
παραστατικών με την οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα 
ενημερώνει τις συνθέσεις των ειδών. Το πεδίο αυτό είναι 
απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης παραστατικών 
λογιστικής. 

 Παραγωγής 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά 
παραστατικών με την οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα 
ενημερώνει την παραγωγή των ειδών. Το πεδίο αυτό είναι 
απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης παραστατικών 
λογιστικής. 

 Παράλληλη εκτύπωση 
Δίνεται η δυνατότητα επιλογής δεύτερης εκτύπωσης που 
θα εκετελείται κατά την καταχώρηση ενός παρστατικού. 

Σελίδα 3: Δικαιώματα 

Στη σελίδα αυτή καθορίζετε ποιες από τις ομάδες χρηστών έχουν δικαίωμα πρόσβασης στη σειρά. 
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Λιανικής  

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την καταχώρηση νέας σειράς παραστατικών. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα 

για την εισαγωγή των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα 
σειρά πατώντας την επιλογή [Αποδοχή]. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας σειράς παραστατικών. Στην ερώτηση του συστήματος "Να γίνει η 
διαγραφή;" μπορείτε να απαντήσετε με: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης σειράς. ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν συνιστάται διαγραφή σειράς παραστατικών 

εάν έχετε ήδη καταχωρήσει σχετικές εγγραφές.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης σειράς παραστατικών 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας σειράς παραστατικών. Το σύστημα σας εμφανίζει τη 

φόρμα διαχείρισης των στοιχείων της επιλεγμένης σειράς. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις 
αποθηκεύσετε πατώντας την επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την 
επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Γενικά 

 Α/Α 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της 
σειράς αρίθμησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 

 Κωδικός 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό που 
θα χαρακτηρίζει τη σειρά, π.χ. ΤΔΑ, ΤΙΜ, ΑΠΓ, ΙΣΛ 
κλπ. Εάν επιλέξετε η σειρά να παράγει κωδικό 
παραστατικού τότε ο κωδικός της σειράς 
χρησιμοποιείται στον κωδικό παραστατικού. Το 
πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της 
σειράς. 

 Πρόθεμα κωδικού 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το πρόθεμα του 
παραστατικού. 

 Τελευταίος αριθμός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εμφανίζεται ο τελευταίος 
διαθέσιμος αριθμός για την καταχώρηση 
παραστατικών αυτής της σειράς. Εάν η σειρά δεν 
έχει αυτόματη αρίθμηση το πεδίο δεν ενημερώνεται αυτόματα αλλά θα πρέπει να εισάγετε τον αριθμό αυτό. Το 
πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της σειράς. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή της σειράς αρίθμησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της σειράς. 
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 Τύπος 
Αυτό το πεδίο είναι ανενεργό σε αυτό το σημείο. 

 Υποκατάστημα 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε το υποκατάστημα στο οποίο θα χρησιμοποιείται η σειρά αρίθμησης. Εάν αφήσετε 
το πεδίο κενό, η σειρά θα χρησιμοποιείται σε όλα τα υποκαταστήματα της ίδιας εταιρείας.  

 Ενεργή  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά είναι ενεργή ή όχι. Εάν επιλέξετε “Ναι”, τότε η εν λόγω σειρά θα 
εμφανίζεται σαν διαθέσιμη κατά την καταχώρηση νέου παραστατικού. 

 Χειρόγραφη 

Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά είναι χειρόγραφη. Εάν επιλέξετε “Ναι”, τότε στα παραστατικά που 
χρησιμοποιούν τη σειρά δεν θα γίνεται αυτόματος υπολογισμός των οικονομικών στοιχείων. 

 Αυτόματη αρίθμηση 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η σειρά θα ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση ή όχι. Εάν επιλέξετε “Ναι”, το 
οποίο προτείνεται από το σύστημα, τότε στη διαχείριση παραστατικών το πεδίο [Αριθμός παραστατικού] θα 
συμπληρώνεται αυτόματα. Εάν θέλετε να εισάγετε κάθε φορά τον αριθμό του παραστατικού, επιλέξτε “Όχι”. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η σειρά χρησιμοποιείται σε γέφυρα σύνδεσης με τη λογιστική, θα πρέπει οπωσδήποτε να 
ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση.  

 Παράγει κωδικό παραστατικού  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν ο κωδικός του παραστατικού θα παράγεται αυτόματα. Εάν επιλέξετε “Ναι”, 
τότε στη διαχείριση άρθρων το πεδίο [Παραστατικό] θα συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα με τον 
κωδικό της σειράς και τον αριθμό του παραστατικού. Εάν αποδεχτείτε το προτεινόμενο από το σύστημα “Όχι”, 
πρέπει να τον εισάγετε κάθε φορά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η σειρά χρησιμοποιείται σε γέφυρα σύνδεσης με τη 
λογιστική, θα πρέπει οπωσδήποτε να παράγει κωδικό παραστατικού. 

 Αυστηρή αρίθμηση 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν στη συγκεκριμένη σειρά θα ακολουθείτε αρίθμηση σύμφωνα με την 
ημερομηνία καταχώρησης των παραστατικών. 

 Κλείδωμα κατάστασης εκτυπωμένου 
Πεδίο Ναι/Όχι το οποίο εάν επιλέξετε δεν μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση του εκτυπωμένου 
παραστατικού. Μόνο ο Supervisor έχει δικαίωμα να την αλλάξει.  

 SN ταμειακής 

Πεδίο στο οποίο πληκτρολογείτε το σειριακό αριθμό της ταμειακής μηχανής προκειμένου να συμπεριληφθεί στις 
καταστάσεις ΜΥΦ. 

Στοιχεία εκτύπωσης 

 Εκτυπωτής 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον εκτυπωτή που θα προτείνεται για την εκτύπωση των γραφικών και των 
πρόχειρων (draft) εκτυπώσεων. Η λίστα των διαθέσιμων εκτυπωτών περιλαμβάνει τους εκτυπωτές που έχουν 
οριστεί μέσω των Windows. 

 Φόρμα εκτύπωσης 
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τη φόρμα που θα χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των παραστατικών της 
συγκεκριμένης σειράς. Οι φόρμες εκτύπωσης σχεδιάζονται με την επιλογή [Σχεδιασμός συναλλαγών – Φόρμες 
παραστατικών]. 
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 Εκτύπωση  
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η εκτύπωση των παραστατικών της σειράς. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Όχι – τα παραστατικά δε θα εκτυπώνονται κατά τη διενέργεια της συναλλαγής αλλά θα παραμένουν σε 

κατάσταση “Μη εκτυπωμένο”, προκειμένου να εκτυπωθούν μαζικά κάποια άλλη στιγμή. 
o Ναι – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής χωρίς να απαιτείται 

επιβεβαίωση από το χρήστη. 
o Με επιβεβαίωση – τα παραστατικά θα εκτυπώνονται άμεσα κατά τη διενέργεια της συναλλαγής μετά από 

επιβεβαίωση από το χρήστη. 

 Αντίγραφα 
Καθορίζετε σε πόσα αντίτυπα θέλετε να εκτυπώνονται τα παραστατικά της συγκεκριμένης σειράς. 

 Char set 
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  

 Προσανατολισμός σελίδας  
Με το πεδίο αυτό καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα εκτυπώνεται η σελίδα. Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
επιλέξετε: 

o Κάθετα 
o Οριζόντια 

 Τύπος εκτυπωτή 
Με το πεδίο αυτό καθορίζετε τον τύπο εκτυπωτή που θα χρησιμοποιηθεί. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Draft 
o Γραφικά 

Στοιχεία ΓΓΠΣ 

 Συμπεριφορά 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε την ιεραρχία βάσει της οποίας θα γίνει η ενημέρωση της ΓΓΠΣ για την ηλεκτρονική 
διαβίβαση των παραστατικών. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Υπερισχύει ο κωδικός ΓΓΠΣ της συναλλαγής 
o Απενεργοποίηση 
o Υπερισχύει ο κωδικός ΓΓΠΣ της σειράς 

 Κωδικός ΓΓΠΣ 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον κωδικό με τον οποίο θα ενημερώσει τη ΓΓΠΣ η συγκεκριμενη σειρά. Ο πίνακας 
βρίσκεται στην οργάνωση  σχεδιασμός συναλλαγών  κωδικοί συναλλαγών ΓΓΠΣ. 
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Σελίδα 2: Ειδικά στοιχεία 

 Ίδια αρίθμηση 
Με την επιλογή αυτή δίνεται η δυνατότητα κοινής αρίθμησης της συγκεκριμένης σειράς με κάποια άλλη σειρά.  

 Τύπος 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον αντίστοιχο τύπο σειράς με τον οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα έχει την ίδια 
αρίθμηση.  

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη σειρά με την οποία 
η συγκεκριμένη σειρά ακολουθεί την ίδια αρίθμηση. 
Στο πεδίο αυτό είναι διαθέσιμες όλες οι σειρές του 
τύπου συναλλαγών που έχετε επιλέξει.  

Στοιχεία εξόφλησης 

 Τρόπος 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τρόπο 
εξόφλησης κάποιας συναλλαγής. Στο πεδίο αυτό 
είναι διαθέσιμοι όλοι οι τύποι χρηματικών 
διαθεσίμων. 

 Σειρά 

Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τη σειρά που θα 
χρησιμοποιείται για τα παραστατικά που 
δημιουργούνται αυτόματα κατά την εξόφληση 
παραστατικού της συγκεκριμένης σειράς. Στο πεδίο 
αυτό είναι διαθέσιμες όλες οι σειρές εισπράξεων που 
έχετε σχεδιάσει. Εάν δεν θέλετε να παράγεται αυτόματα ταμειακό παραστατικό κατά την εξόφληση, αφήστε το 
πεδίο κενό. 

Σειρές 

 Ενημέρωσης λογιστικής 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών με την οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα 
ενημερώνει τη λογιστική. Το πεδίο αυτό είναι απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης παραστατικών 
λογιστικής. 

 Επιμερισμών λογιστικής 
Στο πεδίο αυτό επιλέγετε τη σειρά παραστατικών αναλυτικής λογιστικής που θα χρησιμοποιούνται στην 
αυτόματη παραγωγή άρθρων αναλυτικής λογιστικής βάσει συγκεκριμένου μοντέλου επιμερισμού.  

 Σύνθεσης  
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών με την οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα 
ενημερώνει τις συνθέσεις των ειδών. Το πεδίο αυτό είναι απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης 
παραστατικών λογιστικής. 
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 Παραγωγής 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά παραστατικών με την οποίο η συγκεκριμένη σειρά θα 
ενημερώνει την παραγωγή των ειδών. Το πεδίο αυτό είναι απενεργοποιημένο στις σειρές αρίθμησης 
παραστατικών λογιστικής. 

 Σκοπός διακίνησης  
Πεδίο επιλογής στο οποίο επιλέγετε το σκοπό διακίνησης της 
σειράς. 

 Τρόπος πληρωμής 
Πεδίο επιλογής στο οποίο επιλέγετε τον τρόπο πληρωμής της 

σειράς.  

Σελίδα 3: Δικαιώματα 

Στη σελίδα αυτή καθορίζετε ποιες από τις ομάδες χρηστών έχουν 
δικαίωμα πρόσβασης στη σειρά. 
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Φόρμες παραστατικών 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, σχεδιάζετε τις φόρμες που θα χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση των παραστατικών 
σας. Κατά το σχεδιασμό της φόρμας, καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα εκτυπωθούν τα στοιχεία σε κάθε 
παραστατικό, ποια στοιχεία θα εκτυπωθούν, σε ποιες θέσεις και πως θα εμφανίζονται στο παραστατικό. Το Atlantis 
Entry ERP σας επιτρέπει να σχεδιάσετε φόρμες για κρουστικούς εκτυπωτές καθώς και για γραφικούς και να 
δημιουργήσετε απεριόριστο αριθμό φορμών. Στη συνέχεια, επιλέγοντας την εργασία [Οργάνωση λειτουργίας 
συστήματος – Σχεδιασμός συναλλαγών – Σειρές αρίθμησης παραστατικών] καθορίζετε ποια φόρμα θα 
χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των παραστατικών κάθε σειράς. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την καταχώρηση νέας φόρμας 

εκτύπωσης παραστατικών. Το σύστημα σας εμφανίζει μία 
κενή φόρμα για την εισαγωγή των στοιχείων της. Όταν 
ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη 
νέα σειρά πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας φόρμας 
εκτύπωσης. Στην ερώτηση του συστήματος "Να γίνει η 
διαγραφή;" μπορείτε να απαντήσετε με: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης φόρμας  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης 
φόρμας. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας 
φόρμας εκτύπωσης. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 
διαχείρισης των στοιχείων της επιλεγμένης φόρμας. Όταν 
ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε 
πατώντας την επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να 
καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή 
[Ακύρωση]. 
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Εκτυπώσεις Draft 

Πεδία 

Σελίδα 1: Script 
Στη σελίδα αυτή σχεδιάζετε τη φόρμα εκτύπωσης. Το μέγεθος της φόρμας καθορίζεται από το driver του εκτυπωτή 
που χρησιμοποιείται για την εκτύπωσή της. Κάθε φόρμα χωρίζεται σε πέντε μέρη τα οποία είναι: 

 Μέρος 1: Πάγια στοιχεία παραστατικού (header)  
Στο επάνω μέρος της φόρμας (header) καθορίζουμε τα στοιχεία εκείνα που θα εκτυπώνονται στο επάνω μέρος 
του παραστατικού. Σε περίπτωση που για την 

εκτύπωση του παραστατικού απαιτούνται 
περισσότερες από μία σελίδες, μπορείτε είτε να 
καθορίσετε να εκτυπώνονται και στις επόμενες 
σελίδες τα ίδια ή να χρησιμοποιήσετε το τέταρτο 
μέρος της φόρμας για να ορίσετε άλλα στοιχεία. 

 Μέρος 2: Στοιχεία γραμμών παραστατικού 
(repeated lines) 
Στο σημείο αυτό της φόρμας ορίζονται τα πεδία των 
επαναλαμβανόμενων γραμμών του παραστατικού. Ο 
αριθμός των επαναλαμβανόμενων γραμμών που θα 
εκτυπώνονται σε κάθε σελίδα ορίζεται στη δεύτερη 
σελίδα στο πεδίο. [Επαναλαμβανόμενες γραμμές]. 

 Μέρος 3: Σύνολα παραστατικού (totals) 
Στο σημείο αυτό ορίζονται τα πεδία που θα 
εμφανίζουν τα σύνολα του παραστατικού, δηλαδή συνολική αξία, ποσότητα, πληρωτέο κλπ. Σε περίπτωση που 
το παραστατικό εκτυπώνεται σε περισσότερες από μία σελίδες, τα σύνολα θα εμφανιστούν στο κάτω μέρος της 
τελευταίας σελίδας. 

 Μέρος 4: Εναλλακτικό header 
Στο σημείο αυτό ορίζετε τα στοιχεία που θα εκτυπώνονται στο επάνω μέρος των σελίδων εάν το παραστατικό 
εκτυπώνεται σε περισσότερες από μια σελίδες. 

 Μέρος 5: Εναλλακτικό footer 

Στο σημείο αυτό ορίζετε τα στοιχεία που θα εκτυπώνονται στο κάτω μέρος των σελίδων εάν το παραστατικό 
καταλαμβάνει περισσότερες από μια σελίδες. 
Τα μέρη 1, 2 και 3 πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχουν στη φόρμα ενώ το τέταρτο και πέμπτο μέρος 
εκτυπώνονται μόνο εάν το παραστατικό καταλαμβάνει περισσότερες από μια σελίδες.  

 Line και Column  
Τα πεδία αυτά εμφανίζουν τις συντεταγμένες του σημείου όπου βρίσκεται ο δείκτης. 
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Σελίδα 2: Λοιπά 

 Κωδικός 
Στο πεδίο αυτό εισάγετε τον κωδικό της φόρμας. Το 
πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της 
φόρμας. 

 Ονομασία φόρμας 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή 
της φόρμας εκτύπωσης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για 
την καταχώρηση της φόρμας. 

 Επαναλαμβανόμενες γραμμές 
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε πόσες γραμμές θα 
χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση των γραμμών 
του παραστατικού σε κάθε σελίδα. Σε περίπτωση που 
ο αριθμός των γραμμών που εισάγετε εδώ δεν 
επαρκεί, το παραστατικό θα εκτυπωθεί σε 
περισσότερες σελίδες. 

Σελίδα 3: Πεδία 

 @ 
Στο πεδίο αυτό εισάγετε τον κωδικό που θα χρησιμοποιείται για την κλήση του πεδίου μέσα στη φόρμα. Η 
συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική. 

 Πεδίο 
Στο σημείο αυτό καθορίζετε τη συνάρτηση ή το πεδίο 
που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη φόρμα. Μπορείτε 
να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα πεδία ή τις 
διαθέσιμες συναρτήσεις [link]. 

 Μήκος  
Στο πεδίο αυτό εισάγετε το μήκος που θα 
καταλαμβάνει το πεδίο στη φόρμα. Το σύστημα 
προτείνει το μήκος για τα περισσότερα πεδία, αλλά 
μπορείτε να το μεταβάλετε εάν θέλετε. 

 Δεκαδικά 
Εφόσον έχετε επιλέξει κάποιο αριθμητικό πεδίο, εδώ 
καθορίζετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων του 
αριθμού. 

 Στοίχιση 
Στο πεδίο αυτό επιλέγετε πως θα γίνεται η στοίχιση του πεδίου μέσα στη φόρμα. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Αριστερά – η τιμή προτείνεται από το σύστημα για τα αλφαβητικά πεδία. 
o Δεξιά – η τιμή προτείνεται από το σύστημα για τα αριθμητικά πεδία. 
o Κέντρο 
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Γραφικές Εκτυπώσεις 
Στην εφαρμογή Atlantis Entry ERP, στο σχεδιασμό των φορμών εκτύπωσης παραστατικών προστέθηκε η σελίδα 
(Tab sheet) γραφικές εκτυπώσεις. Η προδιαγραφή παρέχει 
τη δυνατότητα γραφικής σχεδίασης των φορμών εκτύπωσης 
παραστατικών.  

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την καταχώρηση νέας φόρμας 

εκτύπωσης παραστατικών. Το σύστημα σας εμφανίζει 
μία κενή φόρμα για την εισαγωγή των στοιχείων της. 

Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να 
καταχωρήσετε τη νέα σειρά πατώντας την επιλογή 
[Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας φόρμας 
εκτύπωσης. Στην ερώτηση του συστήματος "Να γίνει η 
διαγραφή;" μπορείτε να απαντήσετε με: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης φόρμας. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της 

επιλεγμένης φόρμας. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας φόρμας εκτύπωσης. Το σύστημα σας εμφανίζει τη 

φόρμα διαχείρισης των στοιχείων της επιλεγμένης φόρμας. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις 
αποθηκεύσετε πατώντας την επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να 

καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 
 Ο καμβάς σχεδιασμού των φορμών εκτύπωσης παραστατικών 

αποτελείται από: 
o Έναν οριζόντιο και έναν κάθετο χάρακα έτσι ώστε, να 

καθορίζετε τις διαστάσεις του καμβά, ακριβώς όπως είναι και οι 
διαστάσεις της φόρμας εκτύπωσης παραστατικού. 

o Τρία τμήματα (Επικεφαλίδα, Γραμμές παραστατικού και 
Υποσέλιδο), καθώς επίσης τις διαστάσεις και θέσεις των 
αντικειμένων. 

Αρχεία 

 Νέα Εκτύπωση 

Η συγκεκριμένη επιλογή δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής και 
σχεδίασης νέας φόρμας εκτύπωσης. 

 Ανάκτηση από αρχείο 
Η επιλογή αυτή επιτρέπει την εισαγωγή προς επεξεργασία κάποιας ήδη σχεδιασμένης φόρμας, η οποία 
βρίσκεται αποθηκευμένη σε κάποιο αρχείο. Διαλέγοντας τη συγκεκριμένη επιλογή από το μενού εμφανίζεται η 
σχετική οθόνη αναζήτησης του επιθυμητού αρχείου. 

 Αποθήκευση σε αρχείο 
Με την επιλογή αυτή, είναι δυνατό να αποθηκευθεί η φόρμα εκτύπωσης παραστατικών που σχεδιάσατε σε 
κάποιο επιθυμητό αρχείο στο σύστημα. 
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Έξοδος 
Με την επιλογή αυτή, τερματίζεται η εργασία γραφικού σχεδιασμού των φορμών εκτύπωσης, ενώ παράλληλα το 
σύστημα σας ρωτάει εάν θέλετε να αποθηκευθούν οι τελευταίες αλλαγές, που έγιναν στη φόρμα. 

 Ιδιότητες 
Το μενού “Ιδιότητες” περιλαμβάνει όλες εκείνες τις 
απαραίτητες επιλογές, οι οποίες σας επιτρέπουν να 
διαμορφώνετε κατάλληλα τον καμβά σχεδίασης των 
φορμών. 

 Εμφάνιση πλέγματος 
Η συγκεκριμένη επιλογή επιτρέπει την εμφάνιση 
πλέγματος στον καμβά σχεδίασης της φόρμας. 

 Εφαρμογή στο πλέγμα 
Με συγκεκριμένη επιλογή έχουμε τη δυνατότητα να 
εφαρμόζουμε κατάλληλα τα διάφορα αντικείμενα που 
εισάγαμε στο καμβά σχεδίασης της φόρμας με βάση το 
πλέγμα. 

 Επιλογή Τύπου Χάρακα 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή παρέχεται η δυνατότητα 
καθορισμού της αρχής και τέλους αρίθμησης του 
οριζόντιου χάρακα για κάθε τμήμα από το οποίο αποτελείται η φόρμα εκτύπωσης παραστατικών. Συγκεκριμένα, 
μπορούμε να διαλέξουμε: 
o Απόλυτος χάρακας, έτσι ώστε η αρίθμηση του χάρακα για κάθε τμήμα της φόρμας να ξεκινάει από το μηδέν 

(0). 
o Σχετικός χάρακας, έτσι ώστε η αρίθμηση του χάρακα για τα τμήματα της φόρμας να είναι συνεχόμενη. 

 Μονάδα Μέτρησης 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή είναι δυνατό να καθοριστεί η μονάδα μέτρησης των χαράκων. Συγκεκριμένα, 
μπορούμε να επιλέξουμε: 
o σε Εκατοστά 
o σε Ίντσες 

 Επιλογή Εικόνας Εκτύπωσης 
Η συγκεκριμένη επιλογή επιτρέπει την εισαγωγή στο καμβά, εάν επιθυμούμε εικόνας ως παρασκήνιο, η οποία 
μας βοηθάει να σχεδιάσουμε με το καλύτερο τρόπο τη φόρμα εκτύπωσης παραστατικού. Με τα πεδία 
[Αριστερά], [Πλάτος], [Επάνω] και [Ύψος] καθορίζουμε τις διαστάσεις, που θέλουμε να έχει η εικόνα. 
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Ιδιότητες Εκτύπωσης 
Η συγκεκριμένη επιλογή επιτρέπει να καθοριστούν οι ιδιότητες σχεδιασμού της φόρμας εκτύπωσης και τις 
προκαθορισμένες ιδιότητες των αντικειμένων.  

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγεται ο κωδικός της φόρμας 
εκτύπωσης. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγεται η αντίστοιχη περιγραφή της 
φόρμας εκτύπωσης. 

 Πλάτος 
Αριθμητικό πεδίο με το οποίο καθορίζεται το πλάτος που επιθυμεί ο 
χρήστης να έχει η φόρμα εκτύπωσης. Η εξ’ ορισμού τιμή που έχει το 
πεδίο αντιστοιχεί στο πλάτος χαρτιού Α4.  

 Διαγράμμιση κατά Πλάτος 
Αριθμητικό πεδίο με το οποίο καθορίζεται το πλάτος διαγράμμισης των 
κελιών στη περίπτωση που στον καμβά σχεδίασης της φόρμας έχουμε 
εισάγει πλέγμα. 

 Ύψος 
Αριθμητικό πεδίο με το οποίο καθορίζεται το ύψος που θέλει ο χρήστης 
να έχει η φόρμα εκτύπωσης. Η εξ’ ορισμού τιμή που έχει το πεδίο 
αντιστοιχεί στο ύψος χαρτιού Α4.  

 Διαγράμμιση κατά Ύψος 
Αριθμητικό πεδίο με το οποίο καθορίζεται το ύψος διαγράμμισης των κελιών στη περίπτωση που στον καμβά 
σχεδίασης της φόρμας έχει εισαχθεί πλέγμα. 

 Περιθώρια 
Με τα πεδία: Αριστερό, Δεξιό, Επάνω και Κάτω καθορίζονται οι διαστάσεις των περιθωρίων της φόρμας 
εκτύπωσης. 

 Χρώμα 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζεται το χρώμα, που θέλει ο χρήστης να έχουν τα περιγράμματα των 
αντικειμένων τα οποία εισήχθησαν στο καμβά. Το χρώμα περιγράμματος των αντικειμένων εμφανίζεται κατά 

την εκτύπωση της φόρμας. 

 Χρώμα Φόντου 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζεται το χρώμα φόντου που θέλει ο χρήστης να έχουν τα τμήματα της 
φόρμας εκτύπωσης παραστατικών. 

 Επαναλαμβανόμενες Γραμμές 
Αριθμητικό πεδίο με το οποίο καθορίζεται το πλήθος επαναλαμβανόμενων γραμμών του δευτέρου τμήματος της 
φόρμας εκτύπωσης ανά σελίδα.  

 Εφαρμογή Διαφάνειας 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζεται εάν ο χρήστης επιθυμεί να εφαρμοστεί διαφάνεια για τα αντικείμενα που 
εισήχθησαν στη φόρμα σχεδίασης του παραστατικού. 
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 Εκτύπωση Εικόνας 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζεται εάν ο χρήστης επιθυμεί να εκτυπώνεται μαζί με τη φόρμα εκτύπωσης και 
η εικόνα παρασκηνίου.  

 Οριζόντια Στοίχιση Χαρακτήρων 
Με τα πεδία: “Αριστερά, Κέντρο και Δεξιά” τίθεται η προκαθορισμένη οριζόντια στοίχιση των χαρακτήρων, που 
εισάγονται ως λεκτικά στα αντικείμενα από τα οποία, θα αποτελείται η φόρμα εκτύπωσης. Τα προκαθορισμένα 
στοιχεία των πεδίων αυτών μπορούν να αλλαχθούν έτσι ώστε να προσαρμόζονται τα αντικείμενα, όπως επιθυμεί 
ο χρήστης επάνω στον καμβά σχεδίασης της φόρμας εκτύπωσης.  

 Κάθετη Στοίχιση Χαρακτήρων 

Με τα πεδία: “Επάνω, Κέντρο και Κάτω”’ τίθεται η προκαθορισμένη κάθετη στοίχιση των χαρακτήρων που 
εισάγονται ως λεκτικά στα αντικείμενα από τα οποία, θα αποτελείται η φόρμα εκτύπωσης. Τα προκαθορισμένα 
στοιχεία των πεδίων αυτών μπορούν να αλλαχθούν έτσι ώστε να προσαρμόζονται τα αντικείμενα, όπως επιθυμεί 
ο χρήστης επάνω στον καμβά σχεδίασης της φόρμας εκτύπωσης.  

 Επιλογή Γραμματοσειράς 
Πεδίο επιλογής με το οποίο θέτουμε τη προκαθορισμένη γραμματοσειρά με την οποία θα εμφανίζονται οι 
χαρακτήρες των λεκτικών. 

 Πεδία 
Με την επιλογή αυτή οδηγείστε στην ομώνυμη οθόνη όπου βλέπετε τα πεδία και τις συναρτήσεις που έχετε 
επιλέξει. 

 Γραμμή εργαλείων 
Η γραμμή εργαλείων χρησιμεύει για την εισαγωγή αντικειμένων με εύκολο τρόπο στη φόρμα εκτύπωσης 
παραστατικών. 

 

  
Με το παραπάνω πλήκτρο παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα να 
εισάγει στη φόρμα αντικείμενα της μορφής λεκτικών. 

  
Με τη χρήση αυτού του πλήκτρου παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα 
να εισάγει στη φόρμα αντικείμενα της μορφής κωδικών Bar Code.  

  
Με τη χρήση συτού του πλήκτρου παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα 
να εισάγει στη φόρμα αντικείμενα της μορφής σχημάτων. 

  
Με τη χρήση συτού του πλήκτρου παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα να εισάγει αντικείμενα της μορφής 
δεδομένων. 
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Με τη χρήση συτού του πλήκτρου παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα να εισάγει στον καμβά σχεδίασης της 
φόρμας του παραστατικού εικόνα, η οποία βρίσκεται αποθηκευμένη σε κάποιο αρχείο του συστήματος. 
Ο τρόπος εισαγωγής αντικειμένων μέσω της γραμμής εργαλείων στο καμβά σχεδίασης της φόρμας γίνεται με 
τον παρακάτω τρόπο:  
Ο χρήστης επιλέγει με τη χρήση του ποντικιού το επιθυμητό αντικείμενο και κρατώντας πατημένο το αριστερό 
πλήκτρο του, σέρνει και τοποθετεί το αντικείμενο στο σημείο που επιθυμεί επάνω στο καμβά σχεδίασης της 
φόρμας παραστατικού. 
Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής αντικειμένων, στο καμβά σχεδίασης της φόρμας παραστατικού ο χρήστης 
μπορεί στη συνέχεια να καθορίζει τις ιδιότητες τους. Οι ιδιότητες των αντικειμένων εμφανίζονται με τους 
παρακάτω τρόπους: 
Με δεξί κλικ επάνω στο επιθυμητό αντικείμενο και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε 
“Ιδιότητες”’. 

 Φέρε Μπροστά 
Η συγκεκριμένη εντολή σας παρέχει τη δυνατότητα να φέρετε στο προσκήνιο το 
αντικείμενο που εισήχθη στη φόρμα, στην περίπτωση που αυτό υπερκαλύπτεται από 
κάποιο άλλο αντικείμενο. 

 Στείλε πίσω 
Η συγκεκριμένη εντολή σας παρέχει τη δυνατότητα να στείλετε στο παρασκήνιο το 
αντικείμενο που εισήχθη στη φόρμα, στην περίπτωση που αυτό επιθυμείτε να 

υπερκαλύπτεται από κάποιο άλλο αντικείμενο. 

 Διαγραφή 
Η συγκεκριμένη εντολή σας παρέχει τη δυνατότητα να διαγραφεί το 
αντικείμενο που εισήχθη στον καμβά σχεδίασης της φόρμας. 

 Ιδιότητες 
Με τη συγκεκριμένη εντολή εμφανίζεται η σχετική φόρμα καθορισμού των 
ιδιοτήτων, η οποία περιλαμβάνει τις απαραίτητες διαθέσιμες επιλογές 
ανάλογα με τη μορφή του επιλεγμένου αντικειμένου. 
Με διπλό κλικ επάνω στο αντικείμενο. 

 

  
Με το πλήκτρο αυτό παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα να εισάγει στον 
καμβά σχεδίασης της φόρμας του παραστατικού εικόνα, η οποία 
προέρχεται από πεδίο βάσης.  
Ο τρόπος εισαγωγής αντικειμένων μέσω της γραμμής εργαλείων στο 
καμβά σχεδίασης της φόρμας γίνεται με τον παρακάτω τρόπο:  
Ο χρήστης επιλέγει με τη χρήση του ποντικιού το επιθυμητό αντικείμενο και κρατώντας πατημένο το αριστερό 
πλήκτρο του, σέρνει και τοποθετεί το αντικείμενο, στο σημείο που επιθυμεί επάνω στο καμβά σχεδίασης της 
φόρμας παραστατικού. 
Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής αντικειμένων, στο καμβά σχεδίασης της φόρμας παραστατικού ο χρήστης 
μπορεί στη συνέχεια να καθορίζει τις ιδιότητες τους. Οι ιδιότητες των αντικειμένων εμφανίζονται με τους 

παρακάτω τρόπους: 
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Με δεξί κλικ επάνω στο επιθυμητό αντικείμενο και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται διαλέγουμε την 
επιλογή “Ιδιότητες”’.  

 Φέρε Μπροστά 
Με την εντολή αυτή παρέχεται η δυνατότητα να φέρετε στο προσκήνιο το αντικείμενο που εισήχθη στη φόρμα, 
στην περίπτωση που αυτό υπερκαλύπτεται από κάποιο άλλο αντικείμενο. 

 Στείλε πίσω 
Με την εντολή αυτή παρέχεται η δυνατότητα να φέρετε στο παρασκήνιο το αντικείμενο που εισήχθη στη 
φόρμα, στην περίπτωση που αυτό επιθυμείτε να υπερκαλύπτεται από κάποιο άλλο αντικείμενο. 

 Διαγραφή 
Με την εντολή αυτή παρέχεται η δυνατότητα να διαγραφεί το αντικείμενο που εισήχθη στον καμβά σχεδίασης 
της φόρμας. 

 Ιδιότητες 
Με την εντολή αυτή εμφανίζεται η σχετική φόρμα καθορισμού των ιδιοτήτων, η οποία περιλαμβάνει τις 
απαραίτητες διαθέσιμες επιλογές ανάλογα με τη μορφή του επιλεγμένου αντικειμένου. 
Με διπλό κλικ επάνω στο αντικείμενο. 

  
Με το πλήκτρο αυτό παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα παράληψης εκτύπωσης τμήματος της γραφικής 
φόρμας, σε περίπτωση που δεν ικανοποιείται κάποια συνθήκη. Επιτρέπεται μόνο ένα αντικείμενο αυτής της 
μορφής σε κάθε μπάντα και τοποθετείτε πάντα στο τέλος της μπάντας. 

 Γενικές Ιδιότητες Αντικειμένων 
Οι ιδιότητες των αντικειμένων μπορούν να διαχωριστούν σε “Γενικές” και “Ειδικές”. Οι “Γενικές” διαθέσιμες 
ιδιότητες που μπορούν να καθοριστούν για τα αντικείμενα που εισάγονται στον καμβά είναι:  
o Οι διαστάσεις και η στοίχιση των αντικειμένων επάνω στο καμβά σχεδίασης, μέσω των πεδίων: “Αριστερά, 

Πλάτος, Επάνω και Ύψος”. 
o Το χρώμα περιγράμματος και το χρώμα φόντου των αντικειμένων με τα πεδία: “Χρώμα και Χρώμα Φόντου”. 
o Στη περίπτωση που στοn καμβά σχεδίασης της φόρμας παραστατικού έχει εισαχθεί αντικείμενο πάνω από 

κάποιο άλλο και θέλουμε το αντικείμενο που καλύπτεται, να είναι ορατό επιλέγετε το πεδίο “Ναι/Όχι” 
[Εφαρμογή Διαφάνειας]. 

 Ειδικές ιδιότητες αντικειμένων 
Στη φόρμα καθορισμού ιδιοτήτων των αντικειμένων έχουμε τη δυνατότητα να καθορίσουμε και κάποιες ειδικές 
ιδιότητες για τα αντικείμενα ανάλογα με τη μορφή τους. Οι ειδικές ιδιότητες των αντικειμένων είναι οι 
παρακάτω: 
o Οριζόντια Στοίχιση Χαρακτήρων 
o Με τα πεδία: “Αριστερά, Κέντρο και Δεξιά” καθορίζουμε την οριζόντια στοίχιση χαρακτήρων των λεκτικών.   
o Κάθετη Στοίχιση Χαρακτήρων 
o Με τα πεδία: “Επάνω, Κέντρο και Κάτω” καθορίζουμε τη κάθετη στοίχιση χαρακτήρων των λεκτικών. 

 Επιλογή Γραμματοσειράς 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζουμε τη γραμματοσειρά με την οποία θα εμφανίζονται οι χαρακτήρες των 
λεκτικών. 

 Κείμενο 

Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγουμε το επιθυμητό λεκτικό, που θα περιλαμβάνει το αντικείμενο. 
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 Δοκιμαστικό Κείμενο 
Στο πλαίσιο αυτό βλέπουμε τη στοίχιση που θα έχει το λεκτικό το οποίο θα περιλαμβάνεται μέσα στο 
αντικείμενο. 
Τα παραπάνω πεδία είναι κοινά για τη ρύθμιση των ειδικών ιδιοτήτων των αντικειμένων της μορφής: “Εισαγωγή 
Λεκτικού, Εισαγωγή Barcode και Εισαγωγή δεδομένων’’. 

 Πεδίο 
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγουμε το 
επιθυμητό διαθέσιμο πεδίο, η πληροφορία 
του οποίου θέλουμε να εμφανίζεται κατά την 
εκτύπωση της φόρμας παραστατικού. Μπορούμε να διαλέξουμε πεδία που αντιστοιχούν: στην επικεφαλίδα, τα 
σύνολα του παραστατικού ή τις γραμμές του.  
Η ιδιότητα “Πεδίο” είναι διαθέσιμη για τη ρύθμιση ιδιοτήτων των αντικειμένων της μορφής: “Εισαγωγή 
Barcode, Εισαγωγή δεδομένων και Εισαγωγή Εικόνας από πεδίο βάσης’’. 

 Σημείωση 
Οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα πεδία εισάγετε στα αντικείμενα της μορφής εισαγωγής BarCode κατά την 
εκτύπωση της φόρμας παραστατικού, θα εμφανίζεται με τη μορφή του γραμμωτού κώδικα (BarCode). 

 Δεκαδικά 
Με το πεδίο αυτό μπορεί να καθοριστεί το πλήθος δεκαδικών ψηφίων βάσει των οποίων θα εκφράζονται οι τιμές 
των επιλεγμένων πεδίων. Η ιδιότητα “Δεκαδικά” είναι διαθέσιμη για τη ρύθμιση ιδιοτήτων των αντικειμένων της 

μορφής: “Εισαγωγή δεδομένων’’. 

 Εισαγωγή Σχήματος 
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγουμε το επιθυμητό σχήμα, που θέλουμε να εισάγουμε στο καμβά σχεδίασης 
της φόρμας παραστατικού. Η ιδιότητα “Επιλογή σχήματος” είναι διαθέσιμη για τη ρύθμιση ιδιοτήτων των 
αντικειμένων της μορφής: “Εισαγωγή σχήματος’’. 

 Τρόπος Σχεδίασης 
Πεδίο επιλογής με το οποίο μπορεί να καθοριστεί ο τρόπος 
στοίχισης της εικόνας παρασκηνίου στον καμβά σχεδίασης. 
Συγκεκριμένα, μπορούμε να επιλέξουμε έναν από τους παρακάτω 
τρόπους: 
o Με τις διαστάσεις του σχήματος, δηλαδή η εικόνα που 

εισάγεται στο σχήμα θα προσαρμόζεται με βάση τις διαστάσεις 
του σχήματος. 

o Με τις διαστάσεις του σχήματος που περιέχεται, δηλαδή η 
εικόνα που εισάγεται στο σχήμα συμπιέζεται με βάση τις 
διαστάσεις του σχήματος. 

o Με διατήρηση των αναλογιών της αρχικής εικόνας, δηλαδή η 
εικόνα συμπιέζεται με βάση τις διαστάσεις του σχήματος 
διατηρώντας όμως τις αναλογίες της.  

 Επιλογή Εικόνας 
Με το πεδίο αυτό έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε την εικόνα που επιθυμούμε να εισαχθεί στον καμβά. 
Οι ιδιότητες “Τρόπος σχεδίασης και Επιλογή εικόνας” είναι διαθέσιμες για τη ρύθμιση αντίστοιχα των ιδιοτήτων 
αντικειμένων της μορφής: “Εισαγωγή Εικόνας  και Εισαγωγή Εικόνας από πεδίο βάσης’’. 
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Σχεδιασμός σύνδεσης λογιστικής 

Γενικά 
Ως “γέφυρα λογιστικής” χαρακτηρίζεται ο μηχανισμός ο οποίος καθορίζει τη διαδικασία με την οποία τα 
παραστατικά που εισάγονται στο σύστημα παράγουν άρθρα λογιστικής. Το Atlantis Entry ERP σας επιτρέπει να 
δημιουργήσετε διαφορετικές γέφυρες για κάθε είδος συναλλαγής. Συγκεκριμένα, μπορείτε να σχεδιάσετε ξεχωριστό 
μηχανισμό ενημέρωσης της Λογιστικής για κάθε ένα από τα 19 είδη συναλλαγής που υπάρχουν στο σύστημα, όπως 
φαίνεται παρακάτω: 

Είδος συναλλαγής    Τύπος συναλλαγής 

Πωλήσεις Πελατών 
Αγορές 

Εισπράξεις Πελατών 
Πληρωμές Προμηθευτών 

Παραστατικά αποθήκης Αποθήκης / παραγωγής 

Πωλήσεις παγίων Πελατών 
Αγορές παγίων Προμηθευτών 

Παροχής υπηρεσιών Πελατών 
Λήψης υπηρεσιών Προμηθευτών 

Τραπεζικές συναλλαγές Τραπεζών 

Εμβάσματα πελατών Τραπεζών 
Εμβάσματα προμηθευτών Τραπεζών 

Εξοφλήσεις μέσω αντιπροσώπων Πελατών 
Λοιπές συναλλαγές πελατών Πελατών 

Λοιπές συναλλαγές προμηθευτών Προμηθευτών 
Σύνθεσης / Αποσύνθεσης Παραγωγής 

Κοστολόγησης εισαγωγών Παραγωγής 

Κοστολόγησης εξαγωγών Παραγωγής  
Αποσβέσεων παγίων Παγίων 
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Δυνατότητες γέφυρας 
 Σε κάθε κατηγορία γέφυρας μπορεί να οριστεί απεριόριστος αριθμός γεφυρών. Σε κάθε σειρά αντιστοιχεί το 

πολύ μια γέφυρα, εφόσον κάθε σειρά ανήκει σε ένα τύπο συναλλαγής στον οποίο μπορεί να αποδοθεί μόνο 
μια γέφυρα για κάθε είδος συναλλαγής. 

 Στη φόρμα διαχείρισης των στοιχείων των τύπων συναλλαγών καθορίζετε εάν η γέφυρα θα ενεργοποιείται 
on-line ή όχι. Εάν επιλεχθεί on-line ενημέρωση, τα άρθρα της λογιστικής θα παράγονται ταυτόχρονα με την 
καταχώρηση κάθε παραστατικού. Σε κάθε άλλη περίπτωση, για την ενημέρωση της λογιστικής – και κατά 
συνέπεια την παραγωγή άρθρων – απαιτείται η εκτέλεση της αντίστοιχης batch εργασίας [Ενημέρωση από 
παραστατικά], η οποία δημιουργεί τα άρθρα λογιστικής μαζικά για τα επιλεγμένα από το χρήστη 
παραστατικά. 

 Κάθε γέφυρα μπορεί να δημιουργήσει ένα ή περισσότερα άρθρα στη λογιστική για κάθε παραστατικό ή για 
μια ομάδα παραστατικών (εάν στον τύπο συναλλαγής έχει επιλεχθεί [Σύνολα ανά ημέρα]).  

 Εάν κάποιος λογαριασμός λογιστικής έχει αντικριζόμενο λογαριασμό και μοντέλο επιμερισμού, τότε μπορεί 
να αναλυθεί (κάποια κίνηση του που ανήκει σε άρθρο της γενικής λογιστικής) σε κέντρα κόστους (άρθρο της 
αναλυτικής λογιστικής). Αυτό σημαίνει ότι από μία γέφυρα μπορεί να προκύψουν παράλληλα με τα άρθρα 
της γενικής λογιστικής και τα άρθρα της αναλυτικής λογιστικής, σαν αποτέλεσμα της ανάλυσης σε κέντρα 
κόστους των κινήσεων των λογαριασμών. 

 Σε κάθε σειρά παραστατικών μπορείτε να ορίσετε τη σειρά ενημέρωσης λογιστικής. Επιπλέον, σε κάθε 
σχεδιαζόμενο άρθρο της γέφυρας, είναι υποχρεωτικό να ορίσετε τη σειρά λογιστικής. Η σειρά αυτή είναι 
προτεινόμενη στην περίπτωση που δεν έχει οριστεί “σειρά ενημέρωσης λογιστικής”. 

 Εάν στον τύπο συναλλαγής επιλέξετε “αρνητική ενημέρωση της λογιστικής”, τότε οι αξίες των άρθρων που 
δημιουργεί η γέφυρα θα έχουν αντίθετο αποτέλεσμα. Συνιστάται να επιλέγετε το συγκεκριμένο για τις 
συναλλαγές που έχουν πιστωτική φύση. 
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Σχεδιασμός γέφυρας λογιστικής 

Σχεδιασμός header άρθρου  
Τα πεδία που εμφανίζονται είναι: 

o σειρά λογιστικής (υποχρεωτικό) 

o αιτιολογία (προαιρετικό) 

Το πεδίο [Σειρά λογιστικής] πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί. Στο πεδίο [Αιτιολογία] μπορείτε 
(προαιρετικά) να εισάγετε μια παραμετρική έκφραση, της οποίας η επίλυση παράγει την αιτιολογία του header του 
άρθρου. Σαν παράμετροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάποιες προσχεδιασμένες μεταβλητές (resolvers) που 

αντιστοιχούν σε πληροφορίες του παραστατικού. Οι resolvers διαφέρουν για κάθε είδος συναλλαγής. 

Παράδειγμα: resolvers αιτιολογίας σε γέφυρα πωλήσεων 
[C2] Κωδικός συναλλασσόμενου 
[NC1] Περιγραφή συναλλασσόμενου 
[NF1] Παραστατικό 
[NF2] Αιτιολογία συναλλαγής 

Παράδειγμα έκφρασης στο πεδίο [Αιτιολογία] σε γέφυρα πωλήσεων 
Κωδικός συναλλασσόμενου=[C2] 

Σχεδιασμός γραμμών  
Τα πεδία που εμφανίζονται είναι: 

o λογαριασμός (υποχρεωτικό) 

o τρόπος ενημέρωσης (υποχρεωτικό) 

o αξία (υποχρεωτικό)  

o ομαδοποίηση (υποχρεωτικό) 

o αιτιολογία (προαιρετικό) 

Στο πεδίο [Λογαριασμός] εισάγετε μια παραμετρική έκφραση που μπορεί να περιέχει resolvers που έχουν 
προσχεδιαστεί για το συγκεκριμένο είδος συναλλαγής, τμήμα κωδικού λογαριασμού του λογιστικού σχεδίου ή και 
ολόκληρο κωδικό λογαριασμού. Το αποτέλεσμα της έκφρασης πρέπει να δίνει λογαριασμό του λογιστικού 
σχεδίου. 

Παράδειγμα εκφράσεων στο πεδίο [Λογαριασμός] σε γέφυρα πωλήσεων 
30.00.0000 
30.00.[C2] όπου [C2] ο κωδικός πελάτη 
30.00.[C2,1,4] όπου [C2] οι τέσσερις πρώτοι χαρακτήρες του κωδικού του πελάτη 
Στο πεδίο [Αξία] εισάγετε ένα μόνο resolver από αυτούς που έχουν προσχεδιαστεί για το συγκεκριμένο είδος 
συναλλαγής. Στο πεδίο δεν υποστηρίζονται πράξεις μεταξύ των μεταβλητών.  
Το πεδίο [Τρόπος ενημέρωσης] καθορίζει εάν το αποτέλεσμα του πεδίου [Αξία] θα χρεώσει ή θα πιστώσει τον / 
τους λογαριασμούς που θα προκύψουν από το αποτέλεσμα του πεδίο [Λογαριασμός]. Εξαίρεση αποτελούν οι 
γέφυρες των λοιπών συναλλαγών, στις οποίες ο τρόπος ενημέρωσης της αξίας (χρέωση / πίστωση) καθορίζεται από 
τις μεταβλητές τιμολόγησης. 
Το πεδίο [Αιτιολογία] έχει ανάλογη συμπεριφορά με το πεδίο [Αιτιολογία] στο header. Εάν σε κάποια γραμμή δε 
συμπληρωθεί, τότε στην αιτιολογία της γραμμής του άρθρου αντιγράφεται η αιτιολογία του header του άρθρου. 
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Είναι φανερό ότι από μια γραμμή του σχεδιαζόμενου άρθρου δεν είναι γνωστό πόσες γραμμές θα δημιουργηθούν 
στο άρθρο της λογιστικής, εάν πρώτα δεν επιλυθούν οι εκφράσεις των πεδίων [Λογαριασμός] και [Αξία]. Τα 
αποτελέσματα των εκφράσεων αυτών συνδυάζονται με κάποιους κανόνες και δίνουν τις αρχικές γραμμές του 
παραγόμενου άρθρου. 
Στην περίπτωση που το πεδίο [Ομαδοποίηση] έχει την τιμή “Ναι”, οι γραμμές του άρθρου που δημιουργούνται 
αρχικά, ομαδοποιούνται ως προς τα πεδία [Λογαριασμός] και [Τρόπος ενημέρωσης]. Σε αντίθετη περίπτωση το 
άρθρο θα αποτελείται από τόσες γραμμές όσες δημιουργήθηκαν αρχικά. Πρακτικά σε αυτήν την περίπτωση θα 
προκύψουν είτε μια γραμμή είτε τόσες γραμμές όσες και οι γραμμές του παραστατικού το οποίο χρησιμοποιεί τη 
γέφυρα. 
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Στήλες παραστατικών 
Η συγκεκριμένη επιλογή σας επιτρέπει να διαμορφώνετε ελεύθερα τις στήλες των παραστατικών σας που θα 
εμφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε ελεύθερα να σχεδιάσετε όσα πρότυπα επιθυμείτε για την πλήρη κάλυψη όλων 
των δυνατών περιπτώσεων. Στη συνέχεια, επιλέγοντας την εργασία [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – 
Σχεδιασμός συναλλαγών – Σειρές παραστατικών] καθορίζετε ποιο πρότυπο θα χρησιμοποιείται στα παραστατικά 
κάθε σειράς. 

Εργασίες  
 [Αρχικές στήλες] για την αυτόματη προεπιλογή όλων των διαθέσιμων στηλών.  

 [Καταχώρηση] για την αποθήκευση των μεταβολών. 
 [Έξοδος] για την έξοδο από την επιλογή χωρίς αποθήκευση των μεταβολών. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Στο πεδίο αυτό εισάγετε τον κωδικό της μορφής στηλών τιμολόγησης που θέλετε να σχεδιάσετε. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της εγγραφής. 

 Περιγραφή 
Στο πεδίο αυτό εισάγετε την περιγραφή της μορφής στηλών τιμολόγησης που θέλετε να σχεδιάσετε. Το πεδίο 
είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της εγγραφής. 

 Διαθέσιμα πεδία 
Εδώ καθορίζετε τα πεδία που θέλετε να εμφανίζονται στις στήλες του παραστατικού. Στο κάτω μέρος της 
οθόνης με τον τίτλο “Input” εμφανίζεται η μορφή που θα έχουν οι γραμμές παραστατικού κάθε φορά που 
προσθέτετε ή αφαιρείτε κάποιο πεδίο. 

 Περιγραφή 
Στο πεδίο αυτό καθορίζεται τον τίτλο της στήλης. Το σύστημα προτείνει την περιγραφή του επιλεγμένου πεδίου 
αλλά μπορείτε να την μεταβάλετε εάν θέλετε. 

 Read Only 
Επιλέγετε εάν το πεδίο θα μπορεί να μεταβληθεί ή όχι. 

 Χρώμα 
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε το χρώμα που θα έχει η στήλη επιλέγοντας κάποιο από την παλέτα χρωμάτων των 
Windows. 

 Γραμματοσειρά 
Στο πεδίο αυτό καθορίζετε τη γραμματοσειρά του τίτλου της στήλης επιλέγοντας κάποια από τις διαθέσιμες 
γραμματοσειρές. 
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Μεταβλητές τιμολόγησης 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, ορίζετε τις μεταβλητές τιμολόγησης, δηλαδή τα στοιχεία που θα χρησιμοποιούνται για 
τη συμπλήρωση των γραμμών των χρηματοοικονομικών παραστατικών πελατών, προμηθευτών, τραπεζικών 
λογαριασμών, ειδικών λογαριασμών. Οι μεταβλητές τιμολόγησης απλουστεύουν τη διαδικασία εισαγωγής στοιχείων 
στα χρηματοοικονομικά παραστατικά και παράλληλα εξασφαλίζουν την σωστή και γρήγορη ενημέρωση της 
λογιστικής με τα στοιχεία αυτά. Προκειμένου να εισάγετε κάποια χρηματοοικονομική συναλλαγή πελάτη, 
προμηθευτή, τραπεζικού λογαριασμού, (εκτός των ταμειακών) θα πρέπει να έχετε σχεδιάσει κατάλληλα τις 
απαραίτητες μεταβλητές τιμολόγησης. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την καταχώρηση νέας μεταβλητής τιμολόγησης. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή 

φόρμα για την εισαγωγή των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη 
νέα μεταβλητή πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή μεταβλητής τιμολόγησης. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης μεταβλητής. ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν συνιστάται διαγραφή μεταβλητής εάν 

έχετε ήδη καταχωρήσει σχετικές εγγραφές.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης μεταβλητής. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων της επιλεγμένης μεταβλητής τιμολόγησης. Το σύστημα σας 
εμφανίζει την φόρμα διαχείρισης των στοιχείων της μεταβλητής. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να 
τις αποθηκεύσετε πατώντας την επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήσετε 
την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της μεταβλητής. Το 
πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της μεταβλητής στο 
σύστημα. 

 Περιγραφή  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή του είδους 
αξιογράφων. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της 
μεταβλητής στο σύστημα. 

 Ενημερούμενος λογαριασμός 
Πεδίο αναζήτησης όπου ορίζετε το λογαριασμό λογιστικής που θα 
ενημερώνεται από το συγκεκριμένο τύπο κίνησης.  

 Τρόπος ενημέρωσης πίστωσης 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα 
ενημερώνεται η πίστωση του ενημερούμενου λογαριασμού λογιστικής που έχετε εισαγάγει στο αντίστοιχο 
πεδίο. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Μειώνεται – εάν η κίνηση μειώνει την πίστωση του λογαριασμού. 
o Δεν ενημερώνεται – εάν η κίνηση δε μεταβάλλει την πίστωση του λογαριασμού. 
o Αυξάνεται – εάν η κίνηση αυξάνει την πίστωση του λογαριασμού. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της μεταβλητής. 



Atlantis Entry ERP  233 

 

 

 Τρόπος ενημέρωσης χρέωσης 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερώνεται η χρέωση του ενημερούμενου 
λογαριασμού λογιστικής που έχετε εισαγάγει στο αντίστοιχο πεδίο. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Μειώνεται – εάν η κίνηση μειώνει τη χρέωση του λογαριασμού. 
o Δεν ενημερώνεται – εάν η κίνηση δε μεταβάλλει τη χρέωση του λογαριασμού. 
o Αυξάνεται – εάν η κίνηση αυξάνει τη χρέωση του λογαριασμού. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της μεταβλητής. 

 Κατηγορία αξίας 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε την κατηγορία της αξίας της μεταβλητής. Η κατηγορία της αξίας καθορίζει ποια 
στήλη της Ανάλυσης ΦΠΑ [hlink] στο χρηματοοικονομικό παραστατικό θα ενημερώνεται. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Καθαρή αξία – εάν ενημερώνεται η καθαρή αξία. 
o ΦΠΑ – εάν ενημερώνεται η αξία ΦΠΑ 
o Άλλα έξοδα – εάν ενημερώνεται η αξία άλλων εξόδων. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της μεταβλητής. 

 Αξία υπόκειται σε ΦΠΑ 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η αξία της μεταβλητής υπόκειται σε ΦΠΑ Εάν στο πεδίο [Κατηγορία αξίας] 
έχετε επιλέξει “ΦΠΑ”, το πεδίο αυτό είναι ανενεργό ενώ σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προτείνεται “Ναι”. Το 
πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της μεταβλητής. 

 Κατηγορία ΦΠΑ 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε την κατηγορία ΦΠΑ της μεταβλητής. Υπάρχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις: 
o Στο πεδίο [Κατηγορία αξίας] έχει επιλεχθεί “ΦΠΑ”: εδώ επιλέγετε την κατηγορία ΦΠΑ 
o Στο πεδίο [Κατηγορία αξίας] έχει επιλεχθεί “Καθαρή αξία” ή “Άλλα έξοδα”: μόνο εφόσον η αξία υπόκειται σε 

ΦΠΑ, επιλέγετε εδώ την κατηγορία ΦΠΑ 

 Μεταβλητή τιμολόγησης ΦΠΑ 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε την αντίστοιχη μεταβλητή τιμολόγησης ΦΠΑ της μεταβλητής. Προηγουμένως θα 
πρέπει να έχετε επιλέξει το πεδίο [Αξία υπόκειται σε ΦΠΑ] και την αντίστοιχη κατηγορία ΦΠΑ από το πεδίο 
[Κατηγορία ΦΠΑ] 

 Αξία επηρεάζει τζίρο 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε εάν η αξία επηρεάζει το τζίρο και πως. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Μειώνεται – η αξία μειώνει τον τζίρο  
o Δεν ενημερώνεται – η αξία δε συμμετέχει στο τζίρο. Προτείνεται από το σύστημα όταν πρόκειται για ΦΠΑ ή 

Άλλα έξοδα. 
o Αυξάνεται – η αξία αυξάνει το τζίρο. Προτείνεται από το σύστημα όταν πρόκειται για καθαρή αξία.  
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της μεταβλητής. 

 Αξία ενημερώνει ΚΕΠΥΟ 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου ορίζετε εάν η αξία της μεταβλητής ενημερώνει αξιακά το ΚΕΠΥΟ. Εάν επιλέξετε “Ναι”, τότε 
η αξία της μεταβλητής θα συμπεριληφθεί στο ΚΕΠΥΟ. Εάν αποδεχθείτε το προτεινόμενο από το σύστημα Όχι, η 
αξία της μεταβλητής δε θα συμπεριληφθεί στο ΚΕΠΥΟ. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της 
μεταβλητής. 
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 Ενημέρωση ανακ/κού πίνακα 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε εάν η μεταβλητή ενημερώνει τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Οχι  
o Αγαθά 
o Υπηρεσίες 

 Κατηγορία 
Επιλέγοντας τα παρακάτω πεδία καθορίζετε τους αντίστοιχους συναλλασσόμενους για τους οποίους θα ορίσετε 
τις μεταβλητές τιμολόγησης. Οι επιλογές που έχετε είναι οι εξής: 
o Πελάτες 
o Προμηθευτές 
o Τραπεζικοί λογαριασμοί 
o Ειδικοί λογαριασμοί 
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Είδη αξιογράφων 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, σχεδιάζετε τα είδη των αξιογράφων. Κατά την εισαγωγή αξιογράφου στο σύστημα 
ορίζετε το είδος του στο αντίστοιχο πεδίο επιλέγοντας κάποιο από τα διαθέσιμα. Είναι απαραίτητο να 
συμπληρώσετε όλα τα πεδία της οθόνης, γι' αυτό πριν προχωρήσετε στην εισαγωγή είδους αξιογράφων θα πρέπει 
απαραίτητα να έχετε δημιουργήσει τις σειρές τους με την επιλογή [Σχεδιασμός συναλλαγών – Σειρές αρίθμησης 
παραστατικών – Αξιογράφων].  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την καταχώρηση νέου είδους αξιογράφου. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για 

την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε το νέο είδος 
αξιογράφων πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υφιστάμενου είδους αξιογράφων. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η 
διαγραφή;" όπου μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου είδους. ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν συνιστάται διαγραφή είδους εάν έχετε ήδη 
καταχωρήσει σχετικές εγγραφές.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή του επιλεγμένου είδους αξιογράφων. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υφιστάμενου είδους αξιογράφων. Το σύστημα σας εμφανίζει τη 

φόρμα διαχείρισης των στοιχείων του είδους. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε 
πατώντας την επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήσετε την επιλογή 
[Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του είδους 
αξιογράφων. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση 
είδους. 

 Περιγραφή  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή του είδους 
αξιογράφων. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση 
του είδους. 

 Σειρά αξιογράφου 

Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε τη σειρά αρίθμησης που θα 
χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο είδος αξιογράφων. Ο αντίστοιχος 
πίνακας δημιουργείται με την επιλογή [Σχεδιασμός συναλλαγών 
– Σειρές αρίθμησης παραστατικών – Αξιόγραφα. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση του είδους αξιογράφων. 

 Τύπος αξιογράφου 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον τύπο αξιογράφου. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Πληρωτέο – η τιμή αυτή προτείνεται από το σύστημα. 
o Εισπρακτέο  
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του είδους αξιογράφων. 
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 Κατηγορία εκδότη 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε την κατηγορία που ανήκει ο χορηγός του αξιογράφου. Η κατηγορία που θα ορίσετε 
εδώ εισάγετε αυτόματα στο πεδίο [Κατηγορία εκδότη] κατά την εισαγωγή νέου αξιογράφου μόλις ορίσετε το 
είδος του και δε μπορεί να μεταβληθεί. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Πελάτης – εάν ο εκδότης είναι πελάτης της εταιρείας. 
o Προμηθευτής – εάν ο εκδότης είναι προμηθευτής της εταιρείας. 
o Τράπεζα – εάν ο εκδότης είναι τράπεζα με την οποία συναλλάσσεται η εταιρεία. 
o Τρίτος – εάν ο εκδότης είναι κάποιος τρίτος, δεν ανήκει δηλαδή στους συναλλασσόμενους της εταιρείας. 
o Εταιρεία – εάν ο εκδότης είναι η ίδια η εταιρεία. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του είδους αξιογράφων. 

 Κατηγορία δικαιούχου 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε την κατηγορία που ανήκει ο δικαιούχος του αξιογράφου. Η κατηγορία που θα 
ορίσετε εδώ εισάγετε αυτόματα στο πεδίο [Κατηγορία δικαιούχου] κατά την εισαγωγή νέου αξιογράφου μόλις 
ορίσετε το είδος του και δε μπορεί να μεταβληθεί. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Πελάτης – εάν ο δικαιούχος είναι πελάτης της εταιρείας. 
o Προμηθευτής – εάν ο δικαιούχος είναι προμηθευτής της εταιρείας. 
o Τράπεζα – εάν ο δικαιούχος είναι τράπεζα με την οποία συναλλάσσεται η εταιρεία. 
o Τρίτος – εάν ο δικαιούχος είναι κάποιος τρίτος, δεν ανήκει δηλαδή στους συναλλασσόμενους της εταιρείας. 
o Εταιρεία – εάν ο δικαιούχος είναι η ίδια η εταιρεία. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του είδους αξιογράφων. 

 Κωδικός Γενικής λογιστικής 
Ορίζετε το λογαριασμό λογιστικής που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο τύπο συναλλαγών. Το πεδίο 
χρησιμοποιείται στη σύνδεση με λογιστική (εάν επιλέξετε να το χρησιμοποιήσετε). 

 Καθορισμός τράπεζας από λογαριασμό 
Επιλέγετε εάν θέλετε κάθε φορά που καταχωρείτε συναλλαγή με αξιόγραφο του συγκεκριμένου είδους. Το 
σύστημα να αναγνωρίζει αυτόματα την τράπεζα και το υποκατάστημα της από τον λογαριασμό που 
χρησιμοποιείτε.  
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Τύποι χρηματικών διαθεσίμων 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, διαχειρίζεστε τους τύπους χρηματικών διαθεσίμων, δηλαδή μετρητά, αξιόγραφα και 
πιστωτικές κάρτες. Ο πίνακας χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση του πεδίου [Χρηματικά διαθέσιμα] όπου αυτό 
απαιτείται. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου τύπου χρηματικών διαθεσίμων. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή 

θέση του πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων 
πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου δίνετε τον κωδικό του 

τύπου χρηματικών διαθεσίμων. Το πεδίο είναι 
υποχρεωτικό και το σύστημα δεν σας επιτρέπει την 
καταχώρηση νέου τύπου αν δεν το έχετε 
συμπληρώσει. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου δίνετε την περιγραφή 
του τύπου χρηματικών διαθεσίμων. Το πεδίο είναι 
υποχρεωτικό και το σύστημα δεν σας επιτρέπει την 
καταχώρηση νέου τύπου αν δεν το έχετε 
συμπληρώσει. 

 Ομαδοποίηση  
Χρησιμοποιήστε το συγκεκριμένο για να ομαδοποιήσετε τους τύπους χρηματικών διαθεσίμων εισάγοντας την 
κατηγορία τους.  

 Λογαριασμός λογιστικής 
Ορίζετε το λογαριασμό λογιστικής που θα ενημερώνεται από το συγκεκριμένο τύπο χρηματικών διαθεσίμων. Το 
πεδίο χρησιμοποιείται στη σύνδεση με τη Λογιστική. 

 Πιστωτική κάρτα 
Εάν ο τύπος χρηματικού διαθεσίμου είναι πιστωτική κάρτα επιλέξτε “Ναι” στο πεδίο αυτό. Σε αυτή την 
περίπτωση συμπληρώνετε επιπλέον τα παρακάτω πεδία: 

 Οριακή ημερομηνία χρέωσης 
Εισάγετε την ημερομηνία μέχρι την οποία η χρέωση της πρώτης δόσης θα γίνεται τον επόμενο μήνα. Για 

παράδειγμα, εάν εισάγετε στο πεδίο την τιμή 25, τότε για όλες τις συναλλαγές με τη συγκεκριμένη πιστωτική 
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κάρτα οι οποίες γίνονται μέχρι τις 25 κάθε μήνα, η πρώτη δόση θα πληρώνεται στην ημερομηνία που έχετε 
εισαγάγει στο πεδίο [Ημερομηνία πληρωμής] του επόμενου μήνα. Εάν η χρέωση γίνεται μετά τις 25 του μήνα, 
τότε η πληρωμή της πρώτης δόσης θα γίνει στην ημερομηνία που έχετε εισαγάγει στο πεδίο [Ημερομηνία 
πληρωμής] του μεθεπόμενου μήνα.  

 Ημερομηνία πληρωμής 
Καθορίζετε την ημερομηνία στην οποία θα γίνεται η πληρωμή των δόσεων της πιστωτικής κάρτας. Για 
παράδειγμα, εάν εισάγετε στο πεδίο την τιμή 5, τότε οι δόσεις θα πληρώνονται στις 5 κάθε μήνα.  

 Αριθμός δόσεων 
Καθορίζετε τον αριθμό των δόσεων στις οποίες θα επιμερίζεται το ποσό χρέωσης. 

 Νόμισμα 
Επιλέγετε το νόμισμα το οποίο θα προτείνεται για τις χρεώσεις της πιστωτικής κάρτας.  

 Προμήθεια πιστωτικής κάρτας(%) 
Ορίζετε το ποσοστό της προμήθειας το οποίο παρακρατείται από τον οργανισμό της πιστωτικής κάρτας. 

Tips 

Για τις πιστωτικές κάρτες: 

1. Συνιστάται να δημιουργείται νέο τύπο χρηματικού διαθεσίμου για κάθε συνδυασμό κάρτας – αριθμού 
δόσεων. 

2. Εάν η εξόφληση της κάρτας γίνεται σε μια δόση, αφήστε κενά τα πεδία [Οριακή ημερομηνία χρέωσης] και 
[Ημερομηνία πληρωμής]. Σε αυτή την περίπτωση, ως ημερομηνία εξόφλησης θεωρείται η επόμενη της 
ημερομηνίας που γίνεται η χρέωση. 
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Εκτυπωτές παραστατικών ανά σταθμό εργασίας 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, καθορίζετε ποιες σειρές παραστατικών θα εκτυπώνονται ανά σταθμό εργασίας. Για 
κάθε κατηγορία παραστατικών (λογιστικής, αγορών, πωλήσεων, κλπ.) ορίζετε τις σειρές που θέλετε να 
εκτυπώνονται από τον επιλεγμένο σταθμό εργασίας.  

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για την καταχώρηση των παραμέτρων του σταθμού εργασίας. 
 [Ακύρωση] για την έξοδο από την επιλογή χωρίς αποθήκευση των παραμέτρων του σταθμού εργασίας. 

Πεδία 

 Σταθμός εργασίας 
Στο πεδίο αυτό ορίζεται ο σταθμός εργασίας για 
τον οποίο θα καθορίσετε τις σειρές που θα 
εκτυπώνονται. 

 Κατηγορία σειράς παραστατικών 
Στο σημείο αυτό επιλέγετε την κατηγορία της 
σειράς παραστατικών. 

 Κωδικός 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον κωδικό της σειράς 
που θα εκτυπώνεται από τον επιλεγμένο σταθμό 
εργασίας. Οι διαθέσιμες σειρές είναι αυτές που 
ανήκουν στην κατηγορία που έχει επιλεχθεί. 
Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
πεδίο [Περιγραφή] για να εντοπίσετε τη σειρά που 
θέλετε οπότε ο κωδικός της θα εμφανιστεί 
αυτόματα.  

 Περιγραφή 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε την περιγραφή της σειράς που θα εκτυπώνεται από τον επιλεγμένο σταθμό 
εργασίας. Οι διαθέσιμες σειρές είναι αυτές που ανήκουν στην κατηγορία που έχει επιλεχθεί. Εναλλακτικά, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο [Κωδικός] για να εντοπίσετε τη σειρά που θέλετε οπότε η περιγραφή της 
θα εμφανιστεί αυτόματα. 

 Εκτυπωτής 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον εκτυπωτή που θα χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των παραστατικών της 
σειράς, επιλέγοντας κάποιον από τους εκτυπωτές του συστήματος.  
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Διατάξεις απαλλαγής ΦΠΑ  
Πίνακας για την καταχώριση των σχετικών διατάξεων. Η συμπλήρωση του πίνακα είναι απαραίτητη εάν εκδίδετε 
παραστατικά που απαλλάσσονται του ΦΠΑ. 

Κωδικοί συναλλαγών ΓΓΠΣ 
Πίνακας όπου καταχωρούνται οι περιγραφές των συναλλαγών για την αποστολή των σχετικών παραστατικών στη 
ΓΓΠΣ μέσω φορολογικού μηχανισμού. 
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Συνήθεις αιτιολογίες 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, το Atlantis Entry ERP σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τις αντίστοιχες συνήθεις 
αιτιολογίες για τις συναλλαγές σας. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας αιτιολογίας. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του πίνακα 

προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την 
επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 

συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον αντίστοιχο 
κωδικό της αιτιολογίας. 

 Συναλλαγή 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη 
συναλλαγή, για την οποία θέλετε να ορίσετε κάποια 
αιτιολογία. 

 Αιτιολογία 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη 
αιτιολογία που θα έχει ο συγκεκριμένος τύπος 
συναλλαγής. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ 

Γενικοί  

Χρήσεις 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τις οικονομικές χρήσεις και τις περιόδους στις οποίες αυτές χωρίζονται. 
Το σύστημα αυτόματα εμφανίζει τον κωδικό της τρέχουσας χρήσης με βάση την ημερομηνία που ορίζετε στην 
εισαγωγική οθόνη. Το Atlantis Entry ERP σας επιτρέπει να διαμορφώσετε ελεύθερα τα όρια των χρήσεων 
(ημερομηνία έναρξης και λήξης) καθώς και τη διάρκεια των περιόδων που τις αποτελούν, ώστε να καλύπτεται κάθε 
περίπτωση.  

Σημείωση 
Τα όρια των χρήσεων πρέπει να οριστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην επικαλύπτει η μια την άλλη. Για 
παράδειγμα, έστω ότι δημιουργείται η χρήση Α από 1/1/12 έως 31/12/12. Οποιαδήποτε άλλη χρήση Β δεν μπορεί 
να έχει ημερομηνία έναρξης ή λήξης μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από τις ημερομηνίες έναρξης και 
λήξης της χρήσης Α, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση από 1/1/12 έως 31/12/12. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέας οικονομικής χρήσης. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για 

την εισαγωγή των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα χρήση 
πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας οικονομικής χρήσης. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" 
όπου μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης χρήσης. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης χρήσης. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας οικονομικής χρήσης. Το σύστημα σας εμφανίζει τη 

φόρμα διαχείρισης των στοιχείων της. Όταν 
ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις 
αποθηκεύσετε πατώντας την επιλογή [Αποδοχή]. Εάν 
δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε 
την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εμφανίζεται αυτόματα ο 
κωδικός της χρήσης.  

 Ονομασία 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή της 
χρήσης π.χ. 2012. Το πεδίο είναι απαραίτητο για τη 
δημιουργία νέας χρήσης. 

 Από 
Πεδίο ημερομηνίας όπου εισάγετε την ημερομηνία 
έναρξης της χρήσης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για τη δημιουργία νέας χρήσης. 
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 Έως 
Πεδίο ημερομηνίας όπου εισάγετε την ημερομηνία λήξης της χρήσης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για τη 
δημιουργία νέας χρήσης. 

Περίοδοι 

Υπόδειξη 
Μπορείτε να απλοποιήσετε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες δημιουργίας 
περιόδων που είναι διαθέσιμες με δεξί κλικ. Μόλις επιλέξετε το είδος των περιόδων – μηνιαίες, δεκαπενθήμερες, 
εβδομαδιαίες – που θέλετε, το σύστημα αυτόματα τις δημιουργεί.  

 Α/Α (Αύξων αριθμός) 
Αριθμητικό πεδίο όπου εμφανίζεται αυτόματα ο αύξων αριθμός της περιόδου της χρήσης χωρίς να υπάρχει 
δυνατότητα μεταβολής του. 

 Περίοδος 
Εισάγετε το όνομα της περιόδου της χρήσης. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την εισαγωγή 
νέας χρήσης. 

 Ημερομηνία έναρξης 
Πεδίο ημερομηνίας όπου εισάγετε την ημερομηνία έναρξης της περιόδου. Στο πεδίο ισχύουν οι ακόλουθοι 
περιορισμοί: 
o η ημερομηνία έναρξης της πρώτης περιόδου πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία έναρξης της χρήσης. 
o η ημερομηνία έναρξης κάθε περιόδου να είναι η επόμενη της ημερομηνίας λήξης της αμέσως προηγούμενης. 
Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την εισαγωγή νέας χρήσης. 

 Ημερομηνία λήξης 
Πεδίο ημερομηνίας όπου εισάγετε την ημερομηνία λήξης της περιόδου. Στο πεδίο ισχύουν οι ακόλουθοι 
περιορισμοί: 
o η ημερομηνία λήξης της τελευταίας περιόδου πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης της χρήσης. 
o η ημερομηνία λήξης κάθε περιόδου να είναι η προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης της αμέσως επόμενης.  
Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την εισαγωγή νέας χρήσης. 
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Ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τον πίνακα με τα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ Στο συγκεκριμένο πίνακα 
αντιστοιχίζετε τα κανονικά με τα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ Σημειώστε ότι τόσο τα κανονικά όσο και τα ειδικά 
καθεστώτα ΦΠΑ πρέπει να τα έχετε εισαγάγει στον πίνακα [Καθεστώτα ΦΠΑ].  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του 

πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε 
το πλήκτρο [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κανονικό καθεστώς ΦΠΑ 
Πεδίο πίνακα όπου επιλέγετε το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ 

στο οποίο θα αντιστοιχεί το ειδικό καθεστώς που θα 
εισάγετε στο αντίστοιχο πεδίο. Η συμπλήρωση του 
πεδίου είναι απαραίτητη.  

 Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ 
Πεδίο πίνακα όπου επιλέγετε το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ το 
οποίο θα αντιστοιχεί στο κανονικό καθεστώς που έχετε 
εισαγάγει στο αντίστοιχο πεδίο. Η συμπλήρωση του 
πεδίου είναι απαραίτητη.  

 Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ Β 
Πεδίο πίνακα όπου επιλέγετε το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ Β 
το οποίο θα αντιστοιχεί στο κανονικό καθεστώς που 
έχετε εισαγάγει στο αντίστοιχο πεδίο.  
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Λογαριασμοί λογιστικής ΦΠΑ 
Η συγκεκριμένη επιλογή, σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε τα καθεστώτα ΦΠΑ με τους λογαριασμούς λογιστικής που 
θα ενημερώνουν για κάθε κατηγορία συναλλαγών. Ο πίνακας χρησιμοποιείται στη σύνδεση των συναλλαγών με τη 
λογιστική καθώς και στην έκδοση καταστάσεων ΦΠΑ. 

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για την καταχώρηση των λογαριασμών λογιστικής ΦΠΑ 
 [Ακύρωση] για την έξοδο από την επιλογή χωρίς αποθήκευση των λογαριασμών λογιστικής ΦΠΑ. 

Πεδία 

 Κατηγορία ΦΠΑ 
Επιλέγετε την κατηγορία ΦΠΑ για την οποία 
θέλετε να εισάγετε τους αντίστοιχους 
λογαριασμούς λογιστικής. 

 Κατηγορία 
Εμφανίζονται αυτόματα όλες οι κατηγορίες 
συναλλαγών.  

 Λογαριασμός αγορών 
Εισάγετε το λογαριασμό λογιστικής που 
θέλετε να ενημερώνετε από τις συναλλαγές 
αγορών της αντίστοιχης κατηγορίας. Το πεδίο χρησιμοποιείται στη σύνδεση των συναλλαγών με τη λογιστική 
(εάν επιλεχθεί).  

 Λογαριασμός πωλήσεων 
Εισάγετε το λογαριασμό λογιστικής που θέλετε να ενημερώνετε από τις συναλλαγές πωλήσεων της αντίστοιχης 
κατηγορίας. Το πεδίο χρησιμοποιείται στη σύνδεση των συναλλαγών με τη λογιστική (εάν επιλεχθεί).  

 Λογαριασμός πωλήσεων ΦΠΑ 
Εισάγετε το λογαριασμό λογιστικής που θέλετε να ενημερώνετε από την αξία ΦΠΑ των συναλλαγών πωλήσεων 
της αντίστοιχης κατηγορίας. Το πεδίο χρησιμοποιείται στη σύνδεση των συναλλαγών με τη λογιστική (εάν 
επιλεχθεί).  

 Λογαριασμός αγορών ΦΠΑ 
Εισάγετε το λογαριασμό λογιστικής που θέλετε να ενημερώνετε την αξία ΦΠΑ των συναλλαγών αγορών της 
αντίστοιχης κατηγορίας. Το πεδίο χρησιμοποιείται στη σύνδεση των συναλλαγών με τη λογιστική (εάν 
επιλεχθεί).  
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Καταστάσεις συναλλαγής 
Με τη συγκεκριμένη εργασία έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τον πίνακα με τις καταστάσεις των παραστατικών. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας κατάστασεις παραστατικού. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση 

του πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων 
πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το κωδικό της 
κατάστασης παραστατικού. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη 
περιγραφή της κατάστασης παραστατικού. 
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Σχεδιαζόμενες στήλες 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, σχεδιάζετε τις στήλες που θα εμφανίζονται στις εκτυπώσεις των σχεδιαζόμενων 
καρτελών πελατών, προμηθευτών, αποθήκης και τραπεζικών λογαριασμών.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέας στήλης. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για την εισαγωγή 

των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε το σχεδιασμό της στήλης μπορείτε να την καταχωρήσετε πατώντας 
την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας στήλης. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης στήλης. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης στήλης. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας στήλης. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 

διαχείρισης των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Εισάγετε τον κωδικό της σχεδιαζόμενης στήλης. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση 
της εγγραφής στον πίνακα. 

 Περιγραφή 
Εισάγετε την περιγραφή με την οποία θα 
εμφανίζεται η στήλη στην εκτύπωση. Το πεδίο 
είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της 
εγγραφής στον πίνακα. 

 Κατηγορία 
Επιλέγετε την κατηγορία των κινήσεων οι οποίες 
θα διαμορφώνουν τη συγκεκριμένη στήλη. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Πελάτης – η στήλη θα είναι διαθέσιμη στη σχεδιαζόμενη καρτέλα πελάτη.  

o Προμηθευτής – η στήλη θα είναι διαθέσιμη στη σχεδιαζόμενη καρτέλα προμηθευτή. 
o Αποθήκη – η στήλη θα θα είναι διαθέσιμη στη σχεδιαζόμενη καρτέλα είδους. 
o Τραπεζικός λογαριασμός – η στήλη θα είναι διαθέσιμη στη σχεδιαζόμενη καρτέλα τραπεζικών λογαριασμών. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την εισαγωγή της εγγραφής στον πίνακα. 

 Θετικές κινήσεις 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους τύπους κινήσεων της επιλεγμένης κατηγορίας που θα 
ενημερώνουν θετικά την αξία της στήλης. Τα ακόλουθα πλήκτρα χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση του 
πεδίου: 
o Insert για να επιλέξετε κάποιο τύπο 

o Delete για να ακυρώσετε την επιλογή κάποιου τύπου 

o Home για να επιλέξετε όλους τους τύπους 
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o End για να ακυρώσετε την επιλογή όλων των τύπων 

Μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή των τύπων κινήσεων, πιέστε Enter για να εισάγετε τους επιλεγμένους τύπους 
στο πεδίο. 

 Αρνητικές κινήσεις 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους τύπους κινήσεων της επιλεγμένης κατηγορίας που θα 
ενημερώνουν αρνητικά την αξία της στήλης. Τα ακόλουθα πλήκτρα χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση του 
πεδίου: 
o Insert για να επιλέξετε κάποιο τύπο 

o Delete για να ακυρώσετε την επιλογή κάποιου τύπου 

o Home για να επιλέξετε όλους τους τύπους 

o End για να ακυρώσετε την επιλογή όλων των τύπων 

Μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή των τύπων κινήσεων, πιέστε Enter για να εισάγετε τους επιλεγμένους τύπους 
στο πεδίο. 

 Σύνολα 
Καθορίζετε εάν θέλετε η στήλη να εμφανίζει σύνολα. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Όχι – η στήλη δε θα εμφανίζει σύνολα 

o Γενικά – η στήλη θα εμφανίζει σύνολα στην γραμμή των γενικών συνόλων. 

o Ναι – η στήλη θα εμφανίζει σύνολα 

o Προοδευτικά – τα σύνολα θα εμφανίζονται προοδευτικά 

o Περιόδου και γενικά – τα σύνολα θα εμφανίζονται προοδευτικά και στην γραμμή των γενικών συνόλων 

 Χρησιμοποιεί 
Καθορίζετε το στοιχείο που θα εμφανίζει η στήλη. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Αξία – η στήλη εμφανίζει την αξία της κίνησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις κατηγορίες κινήσεων.  

o Ποσότητα – η στήλη εμφανίζει την ποσότητα της κίνησης. Χρησιμοποιείται μόνο στην κατηγορία "Αποθήκη". 

o Ειδική αξία 1 – η στήλη εμφανίζει την αξία εγγυοδοσίας. Δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατηγορία 
"Τραπεζικός λογαριασμός". 

Ανάλυση αξίας 

 Τύποι χρηματικών διαθεσίμων 

Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους τύπους χρηματικών διαθεσίμων που θα χρησιμοποιείτε για την 
ανάλυση αξιών. Τα ακόλουθα πλήκτρα χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση του πεδίου: 

o Insert για να επιλέξετε κάποιο τύπο 

o Delete για να ακυρώσετε την επιλογή κάποιου τύπου 

o Home για να επιλέξετε όλους τους τύπους 

o End για να ακυρώσετε την επιλογή όλων των τύπων 
Μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή των τύπων χρηματικών διαθεσίμων, πιέστε Enter για να εισάγετε τους 
επιλεγμένους τύπους στο πεδίο. 

 Τύποι κινήσεων αξιογράφων 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τους τύπους κινήσεων των αξιογράφων που θα χρησιμοποιείτε για 
την ανάλυση αξιών. Τα ακόλουθα πλήκτρα χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση του πεδίου: 
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o Insert για να επιλέξετε κάποιο τύπο 

o Delete για να ακυρώσετε την επιλογή κάποιου τύπου 

o Home για να επιλέξετε όλους τους τύπους 

o End για να ακυρώσετε την επιλογή όλων των τύπων 
Μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή των τύπων κινήσεων αξιογράφων, πιέστε Enter για να εισάγετε τους 
επιλεγμένους τύπους στο πεδίο. 

 Ταμειακή συμπεριφορά 
Επιλέγετε την ταμειακή συμπεριφορά. Μπορείτε να επιλέξετε: 

o Δεν επηρεάζει  
o Εισπράξεις 
o Πληρωμές 

 Συμπεριλαμβάνεται η απογραφή 
Επιλέγετε εάν στην εκτύπωση της στήλης θα συμπεριληφθούν και τα αποτελέσματα της απογραφής ή όχι. 
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Γενικές παράμετροι 
Με το συγκεκριμένο πίνακα, το Atlantis Entry ERP σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε (δυναμικά) τις νέες 
τιμολογιακές πολιτικές.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας παραμέτρου. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του πίνακα 

προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την 
επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής 

της εγγραφής. 

Για να ορίσετε την παράμετρο για τις νέες τιμολογιακές πολιτικές 
εργάζεστε ως εξής: Στο πεδίο [Κωδικός] εισάγετε “99” και στο 
πεδίο [Τιμή] το λεκτικό “Pricing Policy”. 
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Φόρμες προεκτυπωμένων εντύπων 
Με την συγκεκριμένη επιλογή σχεδιάζετε τις φόρμες που θα χρησιμοποιούνται για τα προεκτυπωμένα έντυπα. Ο 
σχεδιασμός των φορμών γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως των υπολοίπων παραστατικών. 

Αντιστοίχιση σειρών GTemp 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, αντιστοιχίζετε τις σειρές λογιστικής του Atlantis Entry ERP με του τύπους κινήσεων 
του προγράμματος της Unisoft από το οποίο θέλουμε να 
εισάγουμε τα άρθρα λογιστικής. 
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Οριζόμενοι πίνακες 

Ορισμός  

Πεδία οριζόμενα από το χρήστη 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, το Atlantis Entry ERP σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε δικά σας πεδία σε 
ήδη υπάρχοντες πίνακες, αλλά και να δημιουργήσετε δικούς σας πίνακες με απεριόριστο αριθμό πεδίων. 

Εργασίες 
 [Εισαγωγή] για την εισαγωγή νέου πεδίου σε ήδη υπάρχοντα πίνακα. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή 

φόρμα για την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη 
νέα εγγραφή πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 

διαχείρισης των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Τίτλος 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την περιγραφή 
του πεδίου. 

 Size 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το μέγεθος του 
πεδίου σε χαρακτήρες. Το πεδίο αυτό το συμπληρώνετε 
μόνο στη περίπτωση που στον τύπο του πεδίου έχετε 
επιλέξει [Αλφαριθμητικό]. 

 Τύπος 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τύπο του 
πεδίου. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Αλφαριθμητικό 
o Πραγματικός 
o Ημερομηνία 
o LookUp 

 Size 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το μέγεθος του πεδίου σε χαρακτήρες. Το πεδίο αυτό το συμπληρώνετε 
μόνο στη περίπτωση που στον τύπο του πεδίου έχετε επιλέξει [Αλφαριθμητικό]. 
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Σύνδεση με 
Τα παρακάτω πεδία τα συμπληρώνετε μόνο στη περίπτωση που ο τύπος του πεδίου είναι [LookUp]. 

 Table 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν το πεδίο θα συνδέεται με κάποιο πίνακα της βάσης ή όχι. 

 Διακριτές τιμές 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν το πεδίο θα δέχεται διακριτές τιμές ή όχι. 

 Table 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον πίνακα της βάσης με τον οποίο θα συνδέεται το συγκεκριμένο 
πεδίο. 
o Key Field 
o Display Field 
o Extra Where 

Διακριτές τιμές 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό της διακριτής τιμής που θα δέχεται το συγκεκριμένο πεδίο. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή της διακριτής τιμής που θα δέχεται το 
συγκεκριμένο πεδίο. 
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Διαχείριση πινάκων 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης των στοιχείων που ορίσατε από την 
εργασία Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Οριζόμενοι πίνακες – Ορισμός]. 

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για την αποδοχή των στοιχείων που εισάγετε στον συγκεκριμένο πίνακα. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση των στοιχείων που εισάγετε στον πίνακα. 

Πεδία 

 Πίνακας 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον πίνακα 
του οποίου τα στοιχεία θέλετε να προβάλετε και να 
διαχειριστείτε. 
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Πίνακες χρήστη 

Πίνακες χρήστη (Πελατών 1) 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τους υ έχετε προκαθορίσει από την εργασία 
[Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Οριζόμενοι πίνακες]. 

Εργασίες 
 Για την εισαγωγή νέου πίνακα το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή 

θέση προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε 
την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] για να 
την καταχωρήσετε. 

 [Ακύρωση] για να ακυρώσετε την εγγραφή. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό του πίνακα χρήστη. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή του 
πίνακα χρήστη. 

Πίνακες χρήστη (Πελατών 2) 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τους πίνακες που έχετε προκαθορίσει από την 
εργασία [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Οριζόμενοι πίνακες]. 

Εργασίες 
 Για την εισαγωγή νέου πίνακα το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση 

προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την 
εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] για να την 
καταχωρήσετε. 

 [Ακύρωση] για να ακυρώσετε την εγγραφή. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό του πίνακα χρήστη. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή του 
πίνακα χρήστη. 
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Πίνακες χρήστη (Πελατών 3) 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τους πίνακες που έχετε προκαθορίσει από την 
εργασία [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Οριζόμενοι πίνακες]. 

Εργασίες 
 Για την εισαγωγή νέου πίνακα το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση προκειμένου να εισάγετε τη νέα 

εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] για να την 
καταχωρήσετε. 

 [Ακύρωση] για να ακυρώσετε την εγγραφή. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό του πίνακα χρήστη. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή του 
πίνακα χρήστη. 
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Πίνακες χρήστη (Προμηθευτών 1) 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τους πίνακες που έχετε προκαθορίσει από την 
εργασία [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Οριζόμενοι πίνακες]. 

Εργασίες 
 Για την εισαγωγή νέου πίνακα το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή 

θέση προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε 
την εισαγωγή των στοιχείων πιέστε το πλήκτρο [Αποδοχή] για να την 
καταχωρήσετε. 

 [Ακύρωση] για να ακυρώσετε την εγγραφή. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό του πίνακα χρήστη. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή του 
πίνακα χρήστη. 

Πίνακες χρήστη (Προμηθευτών 2) 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τους 
πίνακες που έχετε προκαθορίσει από την εργασία [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Οριζόμενοι 
πίνακες]. 

Εργασίες 
 Για την εισαγωγή νέου πίνακα το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση 

προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την 
εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] για να την 
καταχωρήσετε. 

 [Ακύρωση] για να ακυρώσετε την εγγραφή. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό του πίνακα χρήστη. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή του 
πίνακα χρήστη. 
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Πίνακες χρήστη (Προμηθευτών 3) 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τους πίνακες που έχετε προκαθορίσει από την 
εργασία [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Οριζόμενοι πίνακες]. 

Εργασίες 
 Για την εισαγωγή νέου πίνακα το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση προκειμένου να εισάγετε τη νέα 

εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] για να την 
καταχωρήσετε. 

 [Ακύρωση] για να ακυρώσετε την εγγραφή. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό του πίνακα χρήστη. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή 
του πίνακα χρήστη. 
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Πίνακες χρήστη (Τραπεζικών λογαριασμών 1) 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τους πίνακες που έχετε προκαθορίσει από την 
εργασία [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Οριζόμενοι πίνακες]. 

Εργασίες 
 Για την εισαγωγή νέου πίνακα το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή 

θέση προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε 
την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] για να 
την καταχωρήσετε. 

 [Ακύρωση] για να ακυρώσετε την εγγραφή. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό του πίνακα χρήστη. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή του 
πίνακα χρήστη. 

Πίνακες χρήστη (Τραπεζικών λογαριασμών 2) 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τους πίνακες που έχετε προκαθορίσει από την 
εργασία [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Οριζόμενοι 
πίνακες]. 

Εργασίες 
 Για την εισαγωγή νέου πίνακα το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή 

θέση προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε 
την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] για να 
την καταχωρήσετε. 

 [Ακύρωση] για να ακυρώσετε την εγγραφή. 

Πεδία 

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό του πίνακα χρήστη. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή του 
πίνακα χρήστη. 
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Πίνακες χρήστη (Τραπεζικών λογαριασμών 3) 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τους πίνακες που έχετε προκαθορίσει από την 
εργασία [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Οριζόμενοι πίνακες]. 

Εργασίες 
 Για την εισαγωγή νέου πίνακα το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση προκειμένου να εισάγετε τη νέα 

εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] για να την 
καταχωρήσετε. 

 [Ακύρωση] για να ακυρώσετε την εγγραφή. 

Πεδία 

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό του πίνακα χρήστη. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή του 
πίνακα χρήστη. 
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Πίνακες χρήστη (Ειδών 1) 
Με τη συγκεκιρμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τους πίνακες που έχετε προκαθορίσει από την 
εργασία [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Οριζόμενοι πίνακες]. 

Εργασίες 
 Για την εισαγωγή νέου πίνακα το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή 

θέση προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε 
την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] για να 
την καταχωρήσετε. 

 [Ακύρωση] για να ακυρώσετε την εγγραφή. 

Πεδία  

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό του πίνακα χρήστη. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή του 
πίνακα χρήστη. 
 

Πίνακες χρήστη (Ειδών 2) 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τους πίνακες που έχετε προκαθορίσει από την 
εργασία [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Οριζόμενοι πίνακες]. 

Εργασίες 
 Για την εισαγωγή νέου πίνακα το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή 

θέση προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε 
την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] για να 
την καταχωρήσετε. 

 [Ακύρωση] για να ακυρώσετε την εγγραφή. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό του πίνακα χρήστη. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή του 
πίνακα χρήστη. 
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Πίνακες χρήστη (Ειδών 3) 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τους πίνακες που έχετε προκαθορίσει από την 
εργασία [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Οριζόμενοι πίνακες]. 

Εργασίες 
 Για την εισαγωγή νέου πίνακα το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση προκειμένου να εισάγετε τη νέα 

εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] για να την 
καταχωρήσετε. 

 [Ακύρωση] για να ακυρώσετε την εγγραφή. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό του πίνακα χρήστη. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή του 
πίνακα χρήστη. 
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Πίνακες χρήστη (Λογαριασμών 1) 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τους πίνακες που έχετε προκαθορίσει από την 
εργασία [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Οριζόμενοι πίνακες]. 

Εργασίες 
 Για την εισαγωγή νέου πίνακα το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή 

θέση προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε 
την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] για να 
την καταχωρήσετε. 

 [Ακύρωση] για να ακυρώσετε την εγγραφή. 

Πεδία  

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό του πίνακα χρήστη. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή του 
πίνακα χρήστη. 
 

Πίνακες χρήστη (Λογαριασμών 2) 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τους πίνακες που έχετε προκαθορίσει από την 
εργασία [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Οριζόμενοι πίνακες]. 

Εργασίες 
 Για την εισαγωγή νέου πίνακα το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή 

θέση προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε 
την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] για να 
την καταχωρήσετε. 

 [Ακύρωση] για να ακυρώσετε την εγγραφή. 
  

Πεδία  

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό του πίνακα χρήστη. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή του 
πίνακα χρήστη. 
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Πίνακες χρήστη (Λογαριασμών 3) 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τους πίνακες που έχετε προκαθορίσει από την 
εργασία [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Οριζόμενοι πίνακες]. 

Εργασίες 
 Για την εισαγωγή νέου πίνακα το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση προκειμένου να εισάγετε τη νέα 

εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] για να την 
καταχωρήσετε. 

 [Ακύρωση] για να ακυρώσετε την εγγραφή. 

Πεδία  

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό του πίνακα χρήστη. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή του 
πίνακα χρήστη. 
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Πίνακες χρήστη (Παγίων 1) 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τους πίνακες που έχετε προκαθορίσει από την 
εργασία [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Οριζόμενοι πίνακες]. 

Εργασίες 
 Για την εισαγωγή νέου πίνακα το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή 

θέση προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε 
την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] για να 
την καταχωρήσετε. 

 [Ακύρωση] για να ακυρώσετε την εγγραφή. 

Πεδία  

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό του πίνακα χρήστη. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή του 
πίνακα χρήστη. 
 

Πίνακες χρήστη (Παγίων 2) 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τους πίνακες που έχετε προκαθορίσει από την 
εργασία [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Οριζόμενοι 
πίνακες]. 

Εργασίες 
 Για την εισαγωγή νέου πίνακα το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή 

θέση προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε 
την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] για να 
την καταχωρήσετε. 

 [Ακύρωση] για να ακυρώσετε την εγγραφή. 

Πεδία  

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό του πίνακα χρήστη. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή του 
πίνακα χρήστη. 
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Πίνακες χρήστη (Παγίων 3) 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τους πίνακες που έχετε προκαθορίσει από την 
εργασία [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Οριζόμενοι πίνακες]. 

Εργασίες 
 Για την εισαγωγή νέου πίνακα το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση προκειμένου να εισάγετε τη νέα 

εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] για να την 
καταχωρήσετε. 

 [Ακύρωση] για να ακυρώσετε την εγγραφή. 

Πεδία  

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό του πίνακα χρήστη. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή του 
πίνακα χρήστη. 
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Χρηματοοικονομικά 

Τιμολογιακές κατηγορίες  
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις τιμολογιακές κατηγορίες που ανήκουν οι πελάτες σας. 
Η τιμολογιακή κατηγορία του πελάτη, όπως δηλώνεται με τη βοήθεια του πίνακα στο αντίστοιχο πεδίο των 
στοιχείων του, μπορεί να συμβάλλει στον υπολογισμό των εκπτώσεων.  

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας τιμολογιακής κατηγορίας. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του 

πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε 
την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση των μεταβολών ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της τιμολογιακής 
κατηγορίας του πελάτη. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της τιμολογιακής κατηγορίας. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή της 
τιμολογιακής κατηγορίας του πελάτη. Το πεδίο είναι απαραίτητο 
για την καταχώρηση της τιμολογιακής κατηγορίας. 
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Φερεγγυότητα 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις διάφορες κατηγορίες φερεγγυότητας των πελατών 
σας. Η κατηγορία της φερεγγυότητας του πελάτη, όπως δηλώνεται με τη βοήθεια του πίνακα στα στοιχεία του, 
καθορίζει εάν θα γίνονται αποδεκτές ή όχι οι συναλλαγές με τον πελάτη και εάν ναι, κάτω από ποιες προϋποθέσεις. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέας κατηγορίας φερεγγυότητας. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα 

για την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα 
εγγραφή πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 

διαχείρισης των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Γενικά  

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της 
φερεγγυότητας του πελάτη. Το πεδίο είναι απαραίτητο 
για την εισαγωγή του τύπου φερεγγυότητας στο 
σύστημα. 

 Περιγραφή  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή της 
φερεγγυότητας του πελάτη. Το πεδίο είναι απαραίτητο 
για την εισαγωγή του τύπου φερεγγυότητας στο 
σύστημα. 

 Αποδοχή συναλλαγών 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τι θα ισχύει για την 
αποδοχή των συναλλαγών με πελάτες που ανήκουν 
στη συγκεκριμένη κατηγορία φερεγγυότητας. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Επιτρέπονται όλες οι συναλλαγές – η συναλλαγή θα γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση χωρίς έλεγχο της 

φερεγγυότητας πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχει νόημα η συμπλήρωση των υπόλοιπων πεδίων της 
οθόνης. Η τιμή προτείνεται από το πρόγραμμα. 

o Απαγορεύονται όλες οι συναλλαγές – η συναλλαγή δε θα γίνεται αποδεκτή σε καμιά περίπτωση. Σε αυτή την 
περίπτωση δεν έχει νόημα η συμπλήρωση των υπόλοιπων πεδίων της οθόνης. 

o Επιτρέπονται οι συναλλαγές με όρους – η συναλλαγή θα γίνεται αποδεκτή μόνο εάν πληρεί τους όρους που 
τίθενται. 
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Αποδοχή 

 Όροι αποδοχής 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε πως θα γίνεται η αποδοχή μιας συναλλαγής όταν δεν πληρούνται όλοι οι όροι 
που έχουν τεθεί. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Βγάζοντας μήνυμα – η συναλλαγή γίνεται αποδεκτή αφού προβληθεί το μήνυμα που έχετε εισαγάγει στο 

αντίστοιχο πεδίο. Η τιμή προτείνεται από το πρόγραμμα.  
o Βγάζοντας μήνυμα και ζητώντας κωδικό πρόσβασης (password) – η συναλλαγή γίνεται αποδεκτή αφού 

προβληθεί το μήνυμα που έχετε εισαγάγει στο αντίστοιχο πεδίο και μόνο εάν δοθεί ο σωστός κωδικός 
πρόσβασης (όπως έχει οριστεί στο αντίστοιχο πεδίο). 

o Απαγορεύει τη συναλλαγή βγάζοντας μήνυμα – η συναλλαγή δε γίνεται αποδεκτή και προβάλλεται το 
μήνυμα που έχετε εισαγάγει στο αντίστοιχο πεδίο. 

o Καταχωρεί τη συναλλαγή ως μη εγκεκριμένη βγάζοντας μήνυμα –  η συναλλαγή καταχωρείται ως μη 
εγκεκριμένη και προβάλλεται το μήνυμα που έχετε εισαγάγει στο αντίστοιχο πεδίο 

o Η έγκριση της συναλλαγής ελέγχεται από κωδικό -  η έγκριση της συναλλαγής ολοκληρώνεται μόνο αν 
ελεγχθεί βάσει κωδικού (όπως έχει οριστεί στο αντίστοιχο πεδίο). 

o Το πεδίο είναι απαραίτητο εφόσον στο πεδίο [Αποδοχή] συναλλαγής έχει επιλεχθεί [Επιτρέπονται 
συναλλαγές με όρους].  

 Μήνυμα 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το μήνυμα που θα εμφανίζεται σε περίπτωση που η συναλλαγή δεν πληρεί 
τους όρους που έχουν τεθεί (εφόσον το πεδίο [Αποδοχή συναλλαγής] έχει τιμή “Επιτρέπονται συναλλαγές με 
όρους”).  

 Password (Κωδικός πρόσβασης) 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που θα απαιτείται σε περίπτωση που στο πεδίο 
Όροι συναλλαγής έχετε επιλέξει [Βγάζοντας μήνυμα και ζητώντας κωδικό πρόσβασης (password)].  

 Έλεγχος τρόπου πληρωμής  
Στο σημείο αυτό καθορίζετε εάν το πρόγραμμα θα κάνει έλεγχο στον τρόπο πληρωμής. Οι τρόποι πληρωμής 
σχεδιάζονται από την εργασία [Πίνακες – Χρηματοοικονομικά – Τρόποι πληρωμής]. 

 Έλεγχος συναλλαγής 
Εδώ καθορίζετε εάν το πρόγραμμα θα κάνει έλεγχο στους τύπους συναλλαγών που είναι αποδεκτές για τους 
πελάτες με τη συγκεκριμένη φερεγγυότητα. Εμφανίζονται όλοι οι τύποι συναλλαγών πελατών που έχουν 
σχεδιαστεί (επιλογή [Σχεδιασμός συναλλαγών – Τύποι συναλλαγών πελατών]) ώστε να επιλέξετε αυτούς που 

επιθυμείτε. 

Σελίδα 2: Πιστωτικά όρια 

Στη συγκεκριμένη σελίδα καθορίζετε τα όρια φερεγγυότητας και τους τρόπους πληρωμής. Επίσης, το πρόγραμμα 
κάνει έλεγχο ώστε οι πελάτες να μην υπερβαίνουν τα όρια φερεγγυοτήτων και τους τρόπους πληρωμής. Για να 
γίνονται οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει προηγουμένως να έχετε ενεργοποιήσει τα πεδία των ελέγχων φερεγγυοτήτων 
από την εργασία [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Ειδικές παράμετροι – Πελατών – Σελίδα 2 – Έλεγχοι 
φερεγγυοτήτων πελατών]. 
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Υπόλοιπα πελατών 

 Λογιστικό  
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το όριο για το λογιστικό υπόλοιπο του πελάτη. 

 Λογιστικό + εκκρεμή αξιόγραφα 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το όριο για 
το λογιστικό υπόλοιπο και τα εκκρεμή αξιόγραφα. 

 Λογιστικό + εκκρεμή αξιόγραφα ιδίων 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το όριο για 
το λογιστικό υπόλοιπο και τα εκκρεμή αξιόγραφα 
ιδίων. 

 Εκκρεμείς παραγγελίες 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το όριο των 
εκκρεμών παραγγελιών. 

 Εκκρεμή δελτία αποστολής 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το όριο των 
εκκρεμών δελτίων αποστολής 
Ημέρες ανεξόφλητων παραστατικών 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το χρονικό όριο που επιτρέπετε να υπάρχουν ανεξόφλητα παραστατικά. 

 Χρόνος αποπληρωμής 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το χρονικό διάστημα σε ημέρες εντός του οποίου πρέπει να καταβληθεί το 
ποσοστό του συνολικού ποσού.  

 Μέσος χρόνος ενηλικίωσης υπολοίπου 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το όριο για το μέσο χρόνο ενηλικίωσης υπολοίπου. 

Συναλλαγών 

 Συνολική αξία 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το όριο της συνολικής αξίας συναλλαγών. 

 Αξία έκπτωσης 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το όριο της αξίας έκπτωσης συναλλαγών. 

 Έκφραση 
Στο πεδίο αυτό έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε δικούς σας τρόπους υπολογισμού φερεγγυοτήτων πελατών 
χρησιμοποιώντας του αθροιστές τους (C1– C16). 

 Όριο έκφρασης 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το όριο φερεγγυοτήτων των πελατών. Δηλαδή, το αποτέλεσμα του 
τρόπου υπολογισμού των φερεγγυοτήτων δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το όριο που έχετε ορίσει στο πεδίο αυτό.  
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Σελίδα 3: Τρόποι πληρωμής 
Στη συγκεκριμένη σελίδα εμφανίζονται οι τρόποι πληρωμής τους οποίους έχετε δημιουργήσει από την εργασία 
[Οργάνωση Λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Τρόποι 
πληρωμής] και επιλέγετε τον αντίστοιχο τρόπο πληρωμής.  

Σελίδα 4: Τύποι συναλλαγών 
Στη συγκεκριμένη σελίδα, εμφανίζονται οι τύποι συναλλαγών των πωλήσεων απ’ όπου επιλέγετε τους αντίστοιχους 
τύπους συναλλαγών που θα χρησιμοποιούνται στην 
τιμολόγηση.  
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Σελίδα 5: Μεταβλητός κωδικός 
Στην πέμπτη σελίδα ορίζετε τους μεταβλητούς κωδικούς.  
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Τρόποι πληρωμής 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τον πίνακα με τους τρόπους πληρωμής. Για κάθε τρόπο πληρωμής 
ορίζετε τα στοιχεία του και τους όρους του. Ο τρόπος πληρωμής μπορεί να συμβάλλει στον υπολογισμό των 
εκπτώσεων.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέου τρόπου πληρωμής. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για την 

εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα εγγραφή 
πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 

διαχείρισης των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογ [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του τρόπου πληρωμής. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του τρόπου 
πληρωμής. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή του τρόπου 
πληρωμής. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του 
τρόπου πληρωμής. 

 Κωδικός EDI 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό EDI του τρόπου 
πληρωμής. Ο κωδικός αυτός χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο τρόπο 
πληρωμής σε αποστολή μηνύματος μέσω EDI.  

 Λογαριασμός Λογιστικής 

Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε το λογαριασμό λογιστικής που θα 
ενημερώνεται από τις συναλλαγές στις οποίες χρησιμοποιείται ο 
συγκεκριμένος τρόπος πληρωμής. 

 Άμεση πληρωμή ΦΠΑ 
Πεδίο “Ναι/Όχι” όπου καθορίζετε εάν ο συγκεκριμένος τρόπος 
πληρωμής απαιτεί την άμεση καταβολή ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην αξία του παραστατικού, το οποίο συμβαίνει 
συνήθως σε πληρωμή με μετρητά. Εάν επιλέξετε “Όχι” τότε το ποσό ΦΠΑ θα επιμεριστεί ανάλογα με το 
διακανονισμό που ισχύει.  
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Στοιχεία Εξόφλησης 

 Τρόπος 
Επιλογέας όπου εισάγετε τον τρόπο πληρωμής. 

 Πωλήσεις / Αγορές 
Εδώ επιλέγετε αντίστοιχα για τις αγορές και τις πωλήσεις: 
o Σειρά Είσπραξης / Πληρωμής 
o Σειρά Ακύρωσης Είσπραξης / Πληρωμής 
o Σειρά Επιστροφής 
o Σειρά Ακύρωσης Επιστροφής 

Όροι πληρωμής 

 Ημέρες αποπληρωμής 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το χρονικό διάστημα σε ημέρες εντός του οποίου πρέπει να καταβληθεί το 
ποσοστό του συνολικού ποσού που ορίζεται στο πεδίο [Ποσοστό πληρωμής] στην ίδια γραμμή. Το πεδίο 
χρησιμοποιείται για την αυτόματη δημιουργία διακανονισμού στις συναλλαγές πελατών / προμηθευτών. 

 Ποσοστό πληρωμής 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το ποσοστό του συνολικού ποσού που πρέπει να καταβληθεί μέσα στο χρονικό 
διάστημα που ορίζεται στο πεδίο [Ημέρες αποπληρωμής] στην ίδια γραμμή. Σημειώστε ότι το άθροισμα των 
ποσοστών που εισάγονται στη στήλη πρέπει να είναι ίσο με 100. Το πεδίο χρησιμοποιείται για την αυτόματη 
δημιουργία διακανονισμού στις συναλλαγές πελατών / προμηθευτών. 

 Τρόπος πληρωμής 
Πεδίο επιλογής από το οποίο καθορίζετε τον τρόπο πληρωμής. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Μετρητά 
o Αξιόγραφα 
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Ταμειακές επιβαρύνσεις 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τον πίνακα για τη σύνδεση των εξόδων σε ταμειακές ή τραπεζικές 
συναλλαγές. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέας ταμειακής επιβάρυνσης. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για 

την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα 
εγγραφή πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 

διαχείρισης των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της 

ταμειακής επιβάρυνσης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για 
την καταχώρηση της ταμειακής επιβάρυνσης. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή της 
ταμειακής επιβάρυνσης. Το πρόγραμμα επιτρέπει την 
καταχώρηση της εγγραφής χωρίς να υπάρχει η 
περιγραφή της. 

 Λογ. λογιστικής 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο λογαριασμό για την ταμειακή επιβάρυνση ο οποίος θα 
ενημερώνει την γενική λογιστική. 
o Συμπεριφορά επιβάρυνσης 
o Δεν επηρεάζει την αξία γραμμών – Στην περίπτωση που η επιβάρυνση επηρεάζει την αξία γραμμών στο 

παραστατικό. 
o Προστίθεται στην αξία γραμμών – Στην περίπτωση που η επιβάρυνση προστίθεται στην αξία γραμμών του 

παραστατικού. 
o Αφαιρείται από την αξία γραμμών – Στην περίπτωση που η επιβάρυνση αφαιρείται από την αξία γραμμών 

του παραστατικού.  
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Χαρτοφυλάκια 
Ο συγκεκριμένος πίνακας χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που έχετε υποκαταστήματα τα οποία έχουν πολλά 
σημεία παραλαβής αξιογράφων και επιθυμείτε την ομαδοποίησή τους. Έτσι αντιστοιχίζετε ένα αξιόγραφο από το 
κύριο αρχείο αξιογράφων με ένα χαρτοφυλάκιο.  

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου χαρτοφυλακίου. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του πίνακα 

προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την 
επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε το πλήκτρο [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του 
χαρτοφυλακίου. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση του χαρτοφυλακίου. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή του 
χαρτοφυλακίου. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση χαρτοφυλακίου. 

 Κωδικός Γ.Λ. χαρτοφυλακίου 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το λογαριασμό 
λογιστικής του χαρτοφυλακίου, ο οποίος θα ενημερώνει 
την Γενική Λογιστική. 
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Προτεραιότητα πελατών 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα εξυπηρετείτε τις ανάγκες των πελατών σας.  

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας προτεραιότητας πελάτη. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του 

πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε 
την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της 
προτεραιότητας. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της προτεραιότητες. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή της 
προτεραιότητας. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της προτεραιότητας. 
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Όμιλοι 
Η συγκεκριμένη εργασία σας παρέχει τη δυνατότητα να ορίσετε τον πίνακα με τους ομίλους. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου ομίλου. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του πίνακα 

προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την 
επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό του 
ομίλου. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την 
αντίστοιχη περιγραφή του ομίλου. 

 Κατηγοριοποίηση 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την 
κατηγοριοποίηση στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος 
όμιλος. 

 Φερεγγυότητα 
Επιλογέας όπου ορίζετε την φερεγγυότητα του 
ομίλου. 
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Καταστάσεις αξιογράφων 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να ορίζετε τον πίνακα με τις καταστάσεις των αξιογράφων. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας κατάστασης αξιόγραφου. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του 

πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε 
την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό της κατάστασης 
αξιογράφων. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη 
περιγραφή της κατάστασης του αξιόγραφου. 

 Εκκρεμές 
Με το πεδίο αυτό καθορίζετε εάν θα ενημερώνετε το ανοικτό 
υπόλοιπο των πελατών και τα εκκρεμή αξιόγραφα. 
Οι συνήθεις καταστάσεις αξιογράφων είναι οι εξής: 
o Διαμαρτυρημένο  
o Εξοφλημένο  
o Εκκρεμές 
o Μερικώς εξοφλημένο 

o Προεξοφλημένο 
o Μεταβιβασμένο  
o Επεστράφη 
o Ακυρωμένο 
o Επίδικο (σε δικηγόρο) 
o Κατεστραμμένο 
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Καταστάσεις έργων πελατών 
Η συγκεκριμένη εργασία σας παρέχει τη δυνατότητα να ορίζετε έργα πελατών. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας κατάστασης αξιόγραφου. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του 

πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε 
την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό της κατάστασης 
έργου. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη 
περιγραφή της κατάστασης έργου. 
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Μοντέλα τιμολόγησης 
Η συγκεκριμένη εργασία σας παρέχει τη δυνατότητα να ορίζετε μοντέλα τιμολόγησης. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου μοντέλου τιμολόγησης. Αφού 

ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την επιλογή 
[Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε ή [Ακύρωση] για την ακύρωση της 
μεταβολής της εγγραφής. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας 

ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η 
εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη συνέχεια πατήσετε την επιλογή 
[Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Μεταβολή] για την μεταβολή των ήδη καταχωρημένων μοντέλων 

τιμολόγησης 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό του μοντέλου τιμολόγησης. 

 Περιγραφή  
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή του μοντέλου τιμολόγησης. 

 Σειρά 
Πεδίο επιλογής της σειράς που θα αφορά το μοντέλο 
τιμολόγησης. 

 Συναλλασσόμενος 
Πεδίο επιλογής συναλλασσομένου για τον οποίο θα 
εφαρμοστεί το μοντέλο τιμολόγησης. Το πεδίο 
ενεργοποιείται όταν ο χρήστης επιλέξει σειρά. 

 Κατηγορία 
Ο χρήστης επιλέγει  ποια κατηγορία συναλλασσομένων 
αφορά το μοντέλο τιμολόγησης. Οι κατηγορίες είναι: 
o Πελάτης 
o Προμηθευτής 
o Τραπεζικοί λογαριασμοί 
o Ειδικοί λογαριασμοί 

 Μεταβλητή τιμολόγησης 
Πεδίο επιλογής της μεταβλητής τιμολόγησης που θα 
συμμετέχει στο μοντέλο τιμολόγησης. 

 Τύπος υπολογισμού αξίας 

Πεδίο ορισμού του τύπου βάσει του οποίου θα υπολογίζεται η αξία στην μεταβλητή τιμολόγησης. 
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Κλίμακες προμηθειών 
Με τη συγκεκριμένη εργασία έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε κλίμακες προμηθειών. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας κλίμακας προμηθειών. Το σύστημα 

σας οδηγεί σε μια κενή θέση του πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα 
εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την 
επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε και [Ακύρωση] για την 
ακύρωση της νέας εγγραφής ή της μεταβολής ήδη καταχωρημένης 

κλίμακας προμηθειών. 
 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας 

ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η 
εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη συνέχεια πατήσετε την επιλογή 
[Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Μεταβολή] για να μεταβάλετε μία ήδη καταχωρημένη κλίμακα 

προμηθειών. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το κωδικό της κλίμακας 
προμηθειών. 

 Περιγραφή  
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη 
περιγραφή της κλίμακας προμηθειών. 

 Τύπος υπολογισμού προμήθειας 
Επιλέγετε την κατηγορία του τύπου υπολογισμού προμήθειας. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Απλός υπολογισμός 
o Κλιμακωτός υπολογισμός 

 Ποσοστά επί του τζίρου πωλήσεων 
Λίστα όπου καθορίζετε κλιμακωτά βάσει τζίρου τα ποσοστά 
προμήθειας.  
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Αγορών / Πωλήσεων 

Επιβαρύνσεις 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, καθορίζετε τα διάφορα έξοδα που επιβαρύνουν τις συναλλαγές με πελάτες και 
προμηθευτές. Στα σταθερά στοιχεία κάθε είδους μπορείτε να εισάγετε μέχρι πέντε διαφορετικές επιβαρύνσεις, 
επιλέγοντας από το συγκεκριμένο πίνακα. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέας επιβάρυνσης. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για την 

εισαγωγή των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα χρήση 
πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας επιβάρυνσης. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης επιβάρυνσης.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης επιβάρυνσης. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας επιβάρυνσης. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 

διαχείρισης των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της επιβάρυνσης. Το πεδίο 
είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της επιβάρυνσης. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή της επιβάρυνσης. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της επιβάρυνσης. 

 Τρόπος υπολογισμού 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζεται 
η επιβάρυνση κατά τη συναλλαγή. Η επιλογή σας εδώ καθορίζει εάν η 
τιμή του πεδίου Αξία ή ποσοστό θα ερμηνεύεται ως ποσοστό ή αξία. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Αξία επιβάρυνσης – η τιμή του πεδίου [Αξία] ή [ποσοστό] 

θεωρείται αξία και προστίθεται στη συνολική αξία του 
παραστατικού. 

o Ποσότητα είδους * αξία επιβάρυνσης – η τιμή του πεδίου [Αξία] ή 
[ποσοστό] θεωρείται αξία, η οποία αφού πολλαπλασιαστεί με την 
ποσότητα του είδους προστίθεται στη συνολική αξία του 
παραστατικού. 

o Ποσοστό επιβάρυνσης * αξία τιμολογίου – η τιμή του πεδίου [Αξία] 
ή [ποσοστό] θεωρείται ποσοστό και η επιβάρυνση υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας του παραστατικού. 

o Ποσοστό επιβάρυνσης * αξία γραμμής – η τιμή του πεδίου [Αξία] ή ποσοστό θεωρείται ποσοστό και η 
επιβάρυνση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε γραμμής του παραστατικού (μόνο εάν σχετίζεται με είδος). 

o Δίνεται κατά την τιμολόγηση – η τιμή της επιβάρυνσης εισάγεται απευθείας στο παραστατικό.  
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o Ποσοστό επιβάρυνσης * Μικτή αξία γραμμής - -  η τιμή του πεδίου [Αξία] ή ποσοστό θεωρείται ποσοστό και 
η επιβάρυνση υπολογίζεται επί της μικτής αξίας κάθε γραμμής του παραστατικού (μόνο εάν σχετίζεται με 
είδος). 

Η προτεινόμενη τιμή από το πρόγραμμα είναι η “Αξία επιβάρυνσης”. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της επιβάρυνσης. 

 Τιμές που εμπεριέχεται 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε εάν η επιβάρυνση εμπεριέχεται σε κάποια από τις τιμές του είδους και αν ναι, 
σε ποια. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Σε καμία τιμή – η επιβάρυνση δεν περιλαμβάνεται σε καμιά τιμή. Η τιμή προτείνεται από το σύστημα. 
o Χονδρική τιμή – η επιβάρυνση περιλαμβάνεται στην τιμή χονδρικής. 
o Λιανική τιμή – η επιβάρυνση περιλαμβάνεται στην τιμή λιανικής.  
o Χονδρική τιμή και Λιανική τιμή – η επιβάρυνση περιλαμβάνεται και στις δυο τιμές (χονδρικής και λιανικής).  

 Υπολογισμός ΦΠΑ 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε εάν η επιβάρυνση βαρύνεται με ΦΠΑ ή όχι. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Δεν έχει ΦΠΑ – δε βαρύνεται με ΦΠΑ Σ’ αυτή την περίπτωση, δε συμπληρώνετε το πεδίο [Κατηγορία ΦΠΑ] 

Η τιμή προτείνεται από το πρόγραμμα. 
o Έχει – βαρύνεται με το ποσοστό της κατηγορίας ΦΠΑ που ορίζετε στο ομώνυμο πεδίο.  
o ΦΠΑ γραμμής παραστατικού – βαρύνεται με το ποσοστό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στη γραμμή του 

παραστατικού. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν η επιβάρυνση σχετίζεται με είδος.  

 Κατηγορία ΦΠΑ 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε την κατηγορία ΦΠΑ στην οποία ανήκει η επιβάρυνση. Το πεδίο είναι ενεργό μόνο εάν 
στο πεδίο [Υπολογισμός ΦΠΑ] έχετε επιλέξει την τιμή [Έχει ΦΠΑ]. Ο αντίστοιχος πίνακας δημιουργείται με την 
επιλογή [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Κατηγορίες ΦΠΑ]. 

 Επιμερισμός στα είδη 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζεται εάν η επιβάρυνση επιμερίζεται στα είδη και εάν ναι, με ποιον τρόπο. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Δεν επιμερίζεται  
o Επιμερισμός ανά ποσότητα  
o Επιμερισμός ανά ποσότητα 2  
o Επιμερισμός ανά αξία  
o Επιμερισμός ανά βάρος 
o Επιμερισμός ανά όγκο  

 Αξία ή ποσοστό 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το ποσό ή το ποσοστό της επιβάρυνσης. Εάν πρόκειται για αξία αυτό 
αντιπροσωπεύει την καθαρή αξία, δηλαδή χωρίς ΦΠΑ  

 Τύπος υπολογισμού 
Το πεδίο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εισάγετε κάποιο τύπο υπολογισμού της τιμής της επιβάρυνσης 
μόνο στην περίπτωση που η επιβάρυνση σχετίζεται με είδος.  

 Λογιστικός χαρακτηρισμός  
Πεδίο επιλογής που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ορίσει τις επιβαρύνσεις που χρησιμοποιεί ανα ομάδα. 
Η χρήση αυτού του πεδίου γίνεται στην Οργάνωση/Σχεδιασμός Συναλλαγών/Σχεδιασμός σύνδεσης λογιστικής. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Ομάδα 1 
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o Ομάδα 2 

 Διατήρηση καθεστώτος ΦΠΑ 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν το καθεστώς ΦΠΑ της επιβάρυνσης διατηρείται ανεξάρτητα από το 
καθεστώς του πελάτη. 

 Η αξία επιβάρυνσης περιλαμβάνει ΦΠΑ 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η αξία της επιβάρυνσης περιλαμβάνει ΦΠΑ 

 Η αξία επιβάρυνσης επηρεάζει κόστος 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η αξία της επιβάρυνσης επηρεάζει τις τιμές κόστους των ειδών. 

 Παρακρατηθείς φόρος 

Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η αξία της επιβάρυνσης αποτελεί παρακρατηθέντα φόρο.Το πεδίο αυτό 
χρησιμοποιείται για την ορθη σύνταξη και παραγωγή της  συμβολοσειράς για την Ηλεκτρονική Διαβίβαση. 

 Επιβαρύνει αξία τιμολογίου 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η επιβάρυνση επιβαρύνει τη συνολική αξία της συναλλαγής ή όχι.  

 Συμμετέχει σε Intrastat 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η επιβάρυνση συμμετέχει σε υπολογισμούς Intrastat.  

 Επιβαρύνει αξίες ΚΕΠΥΟ 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η επιβάρυνση συμμετέχει στις αξίες ΚΕΠΥΟ.  

 Συμμετέχει στον τζίρο 

Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η επιβάρυνση συμμετέχει στον τζίρο.  

 Σχετίζεται και με είδος 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η επιβάρυνση σχετίζεται με είδος ή όχι. Το πεδίο δεν είναι ενεργό εάν στο 
τρόπο υπολογισμού της επιβάρυνσης έχετε επιλέξει να χρησιμοποιείται η αξία της επιβάρυνσης ή να εισάγεται 
κατά την τιμολόγηση. 

Συνθετικά κωδικών λογιστικής 

 Αγορών  
Πεδίο αναζήτησης όπου εισάγετε το συνθετικό του κωδικού Γενικής Λογιστικής αγορών που αντιστοιχεί στην 
επιβάρυνση. Το πεδίο χρησιμοποιείται στη σύνδεση με τη λογιστική. 

 ΦΠΑ Αγορών 

Πεδίο αναζήτησης όπου εισάγετε το συνθετικό του κωδικού Γενικής Λογιστικής ΦΠΑ αγορών που αντιστοιχεί 
στο ΦΠΑ της επιβάρυνσης. Συμπληρώστε το πεδίο μόνο εάν η επιβάρυνση έχει ΦΠΑ Το πεδίο χρησιμοποιείται 
στη σύνδεση με τη λογιστική. 

 Πωλήσεων 
Πεδίο αναζήτησης όπου εισάγετε το συνθετικό του κωδικού Γενικής Λογιστικής πωλήσεων που αντιστοιχεί στην 
επιβάρυνση. Το πεδίο χρησιμοποιείται στη σύνδεση με τη λογιστική. 

 ΦΠΑ Πωλήσεων 
Πεδίο αναζήτησης όπου εισάγετε το συνθετικό του κωδικού Γενικής Λογιστικής ΦΠΑ αγορών που αντιστοιχεί 
στο ΦΠΑ της επιβάρυνσης. Συμπληρώστε το πεδίο μόνο εάν η επιβάρυνση έχει ΦΠΑ Το πεδίο χρησιμοποιείται 
στη σύνδεση με τη λογιστική. 
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Κατηγορία 

 Πελάτες  
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η επιβάρυνση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο κύκλωμα των πελατών.  

 Προμηθευτές 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν η επιβάρυνση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο κύκλωμα των προμηθευτών. 
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Ομάδες επιβαρύνσεων 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή εντάσσετε τις επιβαρύνσεις σε ομάδες. Μπορείτε να εισάγετε όσες ομάδες 
επιβαρύνσεων χρειάζεστε και στη συνέχεια να καθορίσετε σε ποια από αυτές θα ανήκει ο κάθε πελάτης ή 
προμηθευτής.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέας ομάδας επιβάρυνσης. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για 

την εισαγωγή των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα χρήση 
πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας ομάδας επιβάρυνσης. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η 
διαγραφή;" όπου μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης ομάδας. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης ομάδας. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας ομάδας επιβάρυνσης. Το σύστημα σας εμφανίζει τη 

φόρμα διαχείρισης των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας 
την επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Κωδικός  

Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της 
ομάδας επιβαρύνσεων. Το πεδίο είναι απαραίτητο για 
την καταχώρηση της ομάδας επιβαρύνσεων. 

 Περιγραφή  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή της 
ομάδας επιβαρύνσεων. Το πεδίο είναι απαραίτητο για 
την καταχώρηση της ομάδας επιβαρύνσεων. 

 Α/Α (Αύξων αριθμός) 
Αριθμητικό πεδίο όπου εμφανίζεται αυτόματα ο 
αριθμός της γραμμής. 

 Επιβάρυνση 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε τις επιβαρύνσεις που θέλετε να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη ομάδα. Στο πεδίο 
αυτό είναι διαθέσιμες όλες οι επιβαρύνσεις που έχετε εισαγάγει με την επιλογή [Χρηματοοικονομικά – Πίνακες – 
Αγορών / Πωλήσεων – Επιβαρύνσεις].  

 Αξία ή ποσοστό 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το ποσό ή το ποσοστό της επιβάρυνσης της γραμμής.  
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Σκοποί διακίνησης 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή διαχειρίζεστε τον πίνακα με τους σκοπούς διακίνησης. Ο πίνακας χρησιμοποιείται για 
την εύκολη συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στα στοιχεία διακίνησης των παραστατικών πωλήσεων. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου σκοπού διακίνησης. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του 

πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε 
το πλήκτρο [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε την διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της εγγραφής. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την εισαγωγή της πίνακα.  

 Περιγραφή  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το κείμενο που θα 
εμφανίζεται ως αιτιολογία στα δελτία διακίνησης. Το πεδίο 
είναι απαραίτητο για την εισαγωγή της αιτιολογίας στον 
πίνακα.  
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Δρομολόγια  
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τον πίνακα με τα δρομολόγια παράδοσης ειδών. Ο πίνακας 
χρησιμοποιείται για την εύκολη συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στα στοιχεία διακίνησης των παραστατικών 
πωλήσεων. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου δρομολογίου. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του πίνακα 

προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε το 
πλήκτρο [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του 
δρομολογίου. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την εισαγωγή 
του δρομολογίου στον πίνακα. 

 Περιγραφή  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή του 
δρομολογίου. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την εισαγωγή 
του δρομολογίου στον πίνακα. 
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Μεταφορείς 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τον πίνακα με τους μεταφορείς που χρησιμοποιεί η εταιρεία. Ο πίνακας 
χρησιμοποιείται για την εύκολη συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στα στοιχεία διακίνησης των παραστατικών 
πωλήσεων καθώς και των παραστατικών διακίνησης. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου μεταφορέα. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του πίνακα 

προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την 
επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση των μεταβολών ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του μεταφορέα. Το 
πεδίο είναι απαραίτητο για την εισαγωγή εγγραφής στον πίνακα. 

 Περιγραφή  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή του 
μεταφορέα. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την εισαγωγή της 
εγγραφής στον πίνακα. 

 Διεύθυνση 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την διεύθυνση του 
μεταφορέα. 

 Τηλέφωνο 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το τηλέφωνο του 
μεταφορέα. 
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Μεταφορικά μέσα 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τον πίνακα με τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιεί η εταιρεία. Ο 
πίνακας χρησιμοποιείται για την εύκολη συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στα στοιχεία διακίνησης των 
παραστατικών πωλήσεων καθώς και των παραστατικών διακίνησης. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου μεταφορικού μέσου. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του 

πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε 
την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του μεταφορικού 
μέσου. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την εισαγωγή εγγραφής 
στον πίνακα. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή του 
μεταφορικού μέσου. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
εισαγωγή της εγγραφής στον πίνακα. 

 Συντόμευση 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον αριθμό 
κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου.  

 Σχόλιο 1 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε κάποιο σχετικό 
σχόλιο που αφορά στα μεταφορικά μέσα. 

 Σχόλιο 2 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε κάποιο σχετικό σχόλιο που αφορά στα μεταφορικά μέσα. 

 Σχόλιο 3  
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε κάποιο σχετικό σχόλιο που αφορά στα μεταφορικά μέσα. 

 Όγκοι διαμερισμάτων 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον τρόπο κατανομής του φορτίου του μεταφορικού μέσου στα 
αντίστοιχα διαμερίσματά του. 
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Στοιχεία κόστους 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, καθορίζετε τα στοιχεία των εξόδων που βαρύνουν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές των 
ειδών. Ο συγκεκριμένος πίνακας χρησιμοποιείται στην κοστολόγηση εισαγωγών / εξαγωγών. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου στοιχείου κόστους. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του 

πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε 
την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του στοιχείου 
κόστους. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του 
στοιχείου κόστους. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή του 
στοιχείου κόστους. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση του στοιχείου κόστους. 

 Μέθοδος επιμερισμού 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζεται πως το συγκεκριμένο στοιχείο 
κόστους επιμερίζεται στα είδη. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Επιμερισμός ανά ποσότητα  
o Επιμερισμός ανά ποσότητα 2 

o Επιμερισμός ανά αξία  
o Επιμερισμός ανά βάρος  
o Επιμερισμός ανά όγκο  

 Δασμός  
Το πεδίο δεν είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του στοιχείου κόστους.  

 Κόστος που συμμετέχει στον υπολογισμό δασμού 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου καθορίζετε εάν το συγκεκριμένο κόστος συμπεριλαμβάνεται στο δασμό. 
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Λογιστική 

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

 Λογαριασμός Φ.Π.Α 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο λογαριασμό ΦΠΑ. 
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Κέντρα κόστους 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή καθορίζετε τα κέντρα κόστους. Ο συγκεκριμένος πίνακας χρησιμοποιείται στην 
κοστολόγηση εισαγωγών / εξαγωγών. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου κέντρου κόστους. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του πίνακα 

προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την 
επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του 
κέντρου κόστους. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση του στοιχείου κόστους. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή του 
κέντρου κόστους. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση του στοιχείου κόστους. 

 Λογ. Λογιστικής 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το λογαριασμό 
της λογιστικής με τον οποίο θα αντιστοιχίζετε τα 
κέντρα κόστους. 

 Κωδ. Διαχ. Διαδικασιών  
Πεδίο στο οποίο συμπληρώνετε τον κωδικο διαχείρισης διαδικασιών με τον οποίο θα αντιστοιχίζετε τα κέντρα 
κόστους. 
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Βοηθητικοί πίνακες 
Η συγκεκριμένη επιλογή σας παρέχει έχετε τη δυνατότητα σχεδιασμού βοηθητικών πινάκων.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέου βοηθητικού πίνακα. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για την 

εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα χρήση 
πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας ομάδας επιβάρυνσης. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η 
διαγραφή;" όπου μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης ομάδας.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης ομάδας. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας ομάδας επιβάρυνσης. Το σύστημα σας εμφανίζει τη 

φόρμα διαχείρισης των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας 
την επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του 
βοηθητικού πίνακα. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 

καταχώρηση του βοηθητικού πίνακα. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή του 
βοηθητικού πίνακα. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση του βοηθητικού πίνακα. 

Περιγραφές στηλών 

 Λεκτικό 1ης στήλης 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την περιγραφή 
της 1ης στήλης που θέλετε να εμφανίζει ο πίνακας.  

 Λεκτικό 2ης στήλης 

Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την περιγραφή της 2ης στήλης που θέλετε να εμφανίζει ο πίνακας.  

 1ος αριθμός 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την περιγραφή της στήλης η οποία θα περιλαμβάνει αριθμητικά 
στοιχεία.  

 2ος αριθμός 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την περιγραφή της στήλης η οποία θα περιλαμβάνει αριθμητικά 
στοιχεία.  

 3ος αριθμός 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την περιγραφή της στήλης η οποία θα περιλαμβάνει αριθμητικά 
στοιχεία.  
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Τύποι φακέλων κοστολόγησης αγορών 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, καθορίζετε τους τρόπους με τους οποίους θα ενημερώνουν τα κόστη την αποθήκη 
και την λογιστική, δηλαδή από τα παραστατικά εξόδων ή από τα τιμολόγια αγοράς.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέου φακέλου. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για την εισαγωγή 

των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα χρήση πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχοντος φακέλου. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης ομάδας.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης ομάδας. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων του υπάρχοντος φακέλου. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 

διαχείρισης των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του 
φακέλου. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση 
του στοιχείου κόστους. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή του 
φακέλου. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση 
του στοιχείου κόστους. 

Αποθήκη 

 Τρόπος ενημέρωσης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγουμε τον τρόπο και 
με πόσες κινήσεις τα κόστη των ειδών θα ενημερώνουν 
την αποθήκη: 

o Αναλυτικός – εάν θα γίνεται από το φάκελο και το 
τιμολόγιο. 

o Συνοπτικός – εάν θα γίνεται μόνο από το φάκελο.  

 Σειρές παραστατικών κλεισίματος 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη σειρά των παραστατικών αποθήκης για τα είδη. 

 Σειρά παραστατικών προβλέψεων 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη σειρά των παραστατικών προβλέψεων για τα είδη όπως 
προκύπτει από την εργασία [Αγορές – κοστολόγηση εισαγωγών – Σελίδα 3: προβλέψεις – κόστος]. 

 Σειρά παραστατικών διαφορών 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγουμε την αντίστοιχη σειρά παραστατικών διαφορών για τα είδη. Είναι η 

διαφορά η οποία προκύπτει από τα παραστατικά κλεισίματος και προβλέψεων. 
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 Ομαδοποίηση ειδών 
Πεδίο Ναι/Όχι το οποίο εάν επιλέξετε αυτόματα διαμορφώνει κόστος για όλα τα είδη.  

Λογιστική 

 Σύνδεση κλεισίματος 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη σειρά παραστατικών κλεισίματος τα οποία θα 
ενημερώνουν τη λογιστική. 

 Σύνδεση προβλέψεων 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη σειρά παραστατικών προβλέψεων τα οποία θα 
ενημερώνουν τη λογιστική. 
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Τύποι φακέλων κοστολόγησης πωλήσεων 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, καθορίζετε τους τρόπους με τους οποίους θα ενημερώνουν τα κόστη την αποθήκη 
και τη λογιστική, δηλαδή από τα παραστατικά εσόδων ή από τα τιμολόγια πώλησης.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέου φακέλου. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για την εισαγωγή 

των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα χρήση πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχοντος φακέλου. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης ομάδας. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης ομάδας. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων του υπάρχοντος φακέλου. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 

διαχείρισης των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του φακέλου. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του 
στοιχείου κόστους. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή του 
φακέλου. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση 
του στοιχείου κόστους. 

Αποθήκη 

 Τρόπος ενημέρωσης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγουμε τον τρόπο και με 
πόσες κινήσεις τα κόστη των ειδών θα ενημερώνουν την 
αποθήκη: 

o Αναλυτικός – εάν θα γίνεται από το φάκελο και το 
τιμολόγιο. 

o Συνοπτικός – εάν θα γίνεται μόνο από το φάκελο.  

 Σειρές παραστατικών κλεισίματος 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη σειρά των παραστατικών αποθήκης για τα είδη. 

 Σειρά παραστατικών προβλέψεων 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη σειρά των παραστατικών προβλέψεων για τα είδη όπως 
προκύπτει από την εργασία [Πωλήσεις – Φάκελοι κοστολόγησης εξαγωγών – Ενημέρωση Προβλέψεων. 

 Σειρά παραστατικών διαφορών 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγουμε την αντίστοιχη σειρά παραστατικών διαφορών για τα είδη. Είναι η 

διαφορά η οποία προκύπτει από τα παραστατικά κλεισίματος και προβλέψεων.  
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 Ομαδοποίηση ειδών 
Πεδίο Ναι/Όχι το οποίο εάν επιλέξετε αυτόματα διαμορφώνει κόστος για όλα τα είδη.  

Λογιστική 

 Σύνδεση κλεισίματος 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη σειρά παραστατικών κλεισίματος τα οποία θα 
ενημερώνουν τη λογιστική. 

 Σύνδεση προβλέψεων 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη σειρά παραστατικών προβλέψεων τα οποία θα 
ενημερώνουν τη λογιστική. 
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PDA Serial Numbers 
H εφαρμογή Atlantis Entry ERP παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης και συγχρονισμού των δεδομένων σας με PDA 
συσκευές. Στην εργασία αυτή καταχωρείτε τα Serial Numbers των PDA που χρησιμοποιείτε ώστε να επιτρέπεται η 
πρόσβαση τους στην εφαρμογή. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέας εγγραφής. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για την 

εισαγωγή των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα εγγραφή 
πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής θα πρέπει να πληκτρολογήσετε ταυτόχρονα Ctrl+Del. 

Πεδία 

 Serial Number 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το Serial Number του 
PDA. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε μία περιγραφή για το 
PDA. 
 

Τρόποι αποστολής 

Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τον πίνακα με 
τους τρόπους αποστολής που χρησιμοποιεί η εταιρεία. Ο 
πίνακας χρησιμοποιείται για την εύκολη συμπλήρωση του 
αντίστοιχου πεδίου στα στοιχεία διακίνησης των 
παραστατικών πωλήσεων καθώς και των παραστατικών 
διακίνησης. 
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Συμφωνίες προμηθευτών 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, δημιουργείτε τις συμφωνίες προμηθευτών. Κάθε συμφωνία μπορεί να έχει δύο 
μεταβλητές (Κατηγορία 1 και 2), οι οποίες ουσιαστικά εκφράζουν τις προϋποθέσεις για να εφαρμόζεται η έκπτωση.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέας συμφωνίας προμηθευτών. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα 

για την εισαγωγή των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα 
χρήση πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας συμφωνίας. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης συμφωνίας.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης συμφωνίας. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας συμφωνίας. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 

διαχείρισης των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές, πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό 
της συμφωνίας προμηθευτών. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της 
συμφωνίας. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την 
περιγραφή της συμφωνίας προμηθευτών. Το 
πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση 
της συμφωνίας. 

 Κατηγορία 1 
Πεδίο επιλογής όπου εισάγετε την κατηγορία της πρώτης μεταβλητής της συμφωνίας προμηθευτών. Οι 
διαθέσιμες επιλογές χωρίζονται σε τρεις ομάδες και κάθε ομάδα έχει τρεις επιλογές. Μπορείτε να επιλέξετε:  
o Προμηθευτής – εάν θέλετε να εφαρμόζεται η έκπτωση μόνο από συγκεκριμένο προμηθευτή.  

o Επαγγελματική κατηγορία προμηθευτή – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται από όλους τους 
προμηθευτές που ανήκουν σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. 

o Τρόπος πληρωμής – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται ένας συγκεκριμένος τρόπος 
πληρωμής.  

o Τρόπος αποστολής – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται ένας συγκεκριμένος 
τρόπος αποστολής. 

o Είδος – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται μόνο για συγκεκριμένο είδος. 
o Τιμολογιακή κατηγορία είδους– εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε 

συγκεκριμένη τιμολογιακή κατηγορία. 
o Ομάδες ειδών – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 

ομάδα. 
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o Γεωγραφική θέση – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται από προμηθευτές που βρίσκονται σε 
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. 

o Όμιλος προμηθευτών – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται από προμηθευτές που βρίσκονται σε 
συγκεκριμένο όμιλο προμηθευτών. 

o Ομάδα είδους 2 – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 
ομάδα 2. 

o Ομάδα είδους 3 – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 
ομάδα 3. 

o Κατηγορία είδους – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 
κατηγορία είδους. 

o Υπηρεσία – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη υπηρεσία. 

o Ομάδα υπηρεσίας – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 
ομάδα υπηρεσίας. 

o Κατηγορία υπηρεσίας – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε 
συγκεκριμένη κατηγορία υπηρεσίας. 

Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της τιμολογιακής πολιτικής. 

 Κατηγορία 2 
Πεδίο επιλογής όπου εισάγετε την κατηγορία της πρώτης μεταβλητής της συμφωνίας προμηθευτών. Οι 
διαθέσιμες επιλογές χωρίζονται σε τρεις ομάδες και κάθε ομάδα έχει τρεις επιλογές. Μπορείτε να επιλέξετε:  
o Προμηθευτής – εάν θέλετε να εφαρμόζεται η έκπτωση μόνο από συγκεκριμένο προμηθευτή.  
o Επαγγελματική κατηγορία προμηθευτή – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται από όλους τους 

προμηθευτές που ανήκουν σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. 

o Τρόπος πληρωμής –  εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται ένας συγκεκριμένος 
τρόπος πληρωμής. 

o Τρόπος αποστολής – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται ένας συγκεκριμένος 
τρόπος αποστολής. 

o Είδος – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται μόνο για συγκεκριμένο είδος. 
o Τιμολογιακή κατηγορία είδους– εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε 

συγκεκριμένη τιμολογιακή κατηγορία. 
o Ομάδες ειδών – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 

ομάδα. 
o Γεωγραφική θέση – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται από προμηθευτές που βρίσκονται σε 

συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή 
o Όμιλος προμηθευτών – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται από προμηθευτές που βρίσκονται σε 

συγκεκριμένο όμιλο προμηθευτών. 
o Ομάδα είδους 2 – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 

ομάδα 2. 
o Ομάδα είδους 3 – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 

ομάδα 3. 
o Κατηγορία είδους – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 

κατηγορία είδους. 
o Υπηρεσία – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη υπηρεσία. 
o Ομάδα υπηρεσίας – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 

ομάδα υπηρεσίας. 
o Κατηγορία υπηρεσίας – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε 

συγκεκριμένη κατηγορία υπηρεσίας.  
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της τιμολογιακής πολιτικής. 
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 Κλιμάκωση 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε πως θα εφαρμόζεται η έκπτωση. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Κατά ποσότητα – η έκπτωση της τιμολογιακής πολιτικής εφαρμόζεται επί της συνολικής ποσότητας.  
o Κατά δευτερεύουσα ποσότητα -  η έκπτωση της τιμολογιακής πολιτικής εφαρμόζεται επί της δευτερεύουσας  

ποσότητας. 
o Κατά αξία γραμμής – η έκπτωση εφαρμόζεται επί της αξίας κάθε γραμμής παραστατικού. Εάν μία από τις 

δυο μεταβλητές σχετίζεται με είδος, αυτή είναι η μόνη επιλογή. 
o Κατά αξία συνόλου – η έκπτωση εφαρμόζεται επί της συνολικής αξίας του παραστατικού.  
o  Οριζόμενη  

 Καθορισμός 
Πεδίο επιλογής όπου δηλώνετε, εάν η συμφωνία περιλαμβάνει εκπτώσεις, τιμές ή και τα δύο. Μπορείτε να 
επιλέξετε:  
o Ποσοστό έκπτωσης – σε αυτή την περίπτωση εισάγετε το ποσοστό της έκπτωσης.  
o Ποσοστό έκπτωσης Β’ – σε αυτή την περίπτωση εισάγετε το ποσοστό της έκπτωσης Β’. 
o Τιμή – σε αυτή την περίπτωση εισάγετε το ποσοστό της έκπτωσης επί των τιμών. 
o Ποσοστό έκπτωσης συνόλου – σε αυτή την περίπτωση εισάγετε το ποσοστό της έκπτωσης επί του συνόλου. 
o Ποσοστό έκπτωσης συνόλου Β’ – σε αυτή την περίπτωση εισάγετε το ποσοστό της έκπτωσης επί του 

συνόλου Β’. 
o Οριζόμενο 
o Δώρο – Η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν μία από τις δύο μεταβλητές αφορά είδη, που διαχειρίζεστε σαν 

δώρο. Σε αυτή την περίπτωση εισάγετε τις τιμές του είδους επί των οποίων θα εφαρμόζονται τα ποσοστά 
των εκπτώσεων που εισάγονται στα αντίστοιχα πεδία της συμφωνίας. 

 Συνδυασμός ειδών 
O συνδυασμός ειδών στις τιμολογιακές πολιτικές αφορά τα είδη που ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Στην 
περίπτωση που επιλέξουμε συνδυασμό ειδών στην τιμολογιακή πολιτική η τιμολογιακή πολιτική όταν 
εφαρμόζεται λαμβάνει υπόψη της το άθροισμα των ειδών. 
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Δεδομένα συμφωνιών προμηθευτών 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, το Atlantis Entry ERP σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε (δυναμικά) 

δεδομένα συμφωνιών προμηθευτών σύμφωνα με τις επιλογές που έχετε κάνει προηγουμένως από την εργασία 

[Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Τιμολογιακές πολιτικές προμηθευτών – Συμφωνίες προμηθευτών]. 
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Σενάρια συμφωνιών προμηθευτών 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τα αντίστοιχα σενάρια συμφωνιών προμηθευτών.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέου σεναρίου συμφωνιών προμηθευτών. Το σύστημα σας εμφανίζει μία 

κενή φόρμα για την εισαγωγή των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε 
τη νέα χρήση πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχοντος σεναρίου. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου σεναρίου συμφωνιών προμηθευτών.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή του επιλεγμένου σεναρίου. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχοντος σεναρίου. Το σύστημα σας εμφανίζει την φόρμα 

διαχείρισης των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό του 
σεναρίου συμφωνιών προμηθευτών. 

 Περιγραφή  
Αλφαριθμητικό στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή 
του σεναρίου συμφωνιών προμηθευτών. 

 Τιμολογιακές πολιτικές γραμμών 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη 
τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζετε στις γραμμές.  

 Τιμολογιακές πολιτικές συνόλων 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη 
τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζετε στα σύνολα.  

Σημείωση 
Με τα μαύρα βελάκια που βρίσκονται δίπλα από τα πεδία [Τιμολογιακές πολιτικές γραμμών] & [Τιμολογιακές 

πολιτικές συνόλων] καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ελέγχει και ταξινομεί τις επιλογές των πεδίων 
και επιστρέφει τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Το σύστημα ελέγχει τις επιλογές αυτές οριζόντια. 
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Τιμολογιακές πολιτικές πελατών 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, δημιουργείτε τις τιμολογιακές πολιτικές της εταιρείας. Κάθε τιμολογιακή πολιτική 
μπορεί να έχει δύο μεταβλητές (Κατηγορία 1 και 2), οι οποίες ουσιαστικά εκφράζουν τις προϋποθέσεις για να 
εφαρμόζεται η έκπτωση της τιμολογιακής πολιτικής. Σε περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε και τις δύο 
μεταβλητές, τότε προκειμένου να εφαρμοστεί η έκπτωση της τιμολογιακής πολιτικής θα πρέπει να συντρέχουν και 
οι δύο. Οι διαθέσιμες επιλογές των μεταβλητών είναι χωρισμένες σε τρεις ομάδες.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέας τιμολογιακής πολιτικής. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για 

την εισαγωγή των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα χρήση 
πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας τιμολογιακής πολιτικής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η 
διαγραφή;" όπου μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης τιμολογιακής πολιτικής.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης τιμολογιακής πολιτικής. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας τιμολογιακής πολιτικής. Το σύστημα σας εμφανίζει τη 

φόρμα διαχείρισης των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας 
την επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Στοιχεία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό 
της τιμολογιακής πολιτικής. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της 
τιμολογιακής πολιτικής. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την 
περιγραφή της τιμολογιακής πολιτικής. Το 
πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση 

της τιμολογιακής πολιτικής. 

 Κατηγορία 1 
Πεδίο επιλογής όπου εισάγετε την κατηγορία της πρώτης μεταβλητής της τιμολογιακής πολιτικής. Οι διαθέσιμες 
επιλογές χωρίζονται σε τρεις ομάδες και κάθε ομάδα έχει τρεις επιλογές. Μπορείτε να επιλέξετε:  
o Πελάτης – εάν θέλετε να εφαρμόζεται η έκπτωση μόνο σε συγκεκριμένο πελάτη.  
o Τιμολογιακή κατηγορία πελάτη – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες που ανήκουν 

σε συγκεκριμένη τιμολογιακή κατηγορία. 
o Επαγγελματική κατηγορία πελάτη – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες που 

ανήκουν σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. 
o Τρόπος πληρωμής – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται ένας συγκεκριμένος τρόπος 

πληρωμής. 
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o Τρόπος αποστολής – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται ένας συγκεκριμένος 

τρόπος αποστολής. 
o Είδος – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται μόνο για συγκεκριμένο είδος. 
o Τιμολογιακή κατηγορία είδους – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε 

συγκεκριμένη τιμολογιακή κατηγορία. 
o Ομάδες ειδών – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 

ομάδα. 
o Γεωγραφική θέση – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται σε πελάτες που βρίσκονται σε συγκεκριμένη 

γεωγραφική περιοχή. 
o Όμιλος πελατών – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένο 

όμιλο πελατών. 
o Ομάδα είδους 2 – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 

ομάδα είδους 2. 
o Ομάδα είδους 3 – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 

ομάδα είδους 3. 
o Κατηγορία είδους – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 

κατηγορία είδους. 
o Υπηρεσία – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη υπηρεσία. 
o Ομάδα υπηρεσίας – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 

ομάδα υπηρεσίας. 
o Κατηγορία υπηρεσίας – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε 

συγκεκριμένη κατηγορία υπηρεσίας. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της τιμολογιακής πολιτικής. 

 Κατηγορία 2 
Πεδίο επιλογής όπου εισάγετε την κατηγορία της δεύτερης μεταβλητής της τιμολογιακής πολιτικής. Οι 
διαθέσιμες επιλογές χωρίζονται σε τρεις ομάδες και κάθε ομάδα έχει τρεις επιλογές. (Σημειώστε ότι η μεταβλητή 
που θα εισάγετε εδώ δεν πρέπει να ανήκει στην ίδια ομάδα με την Κατηγορία 1). Μπορείτε να επιλέξετε:  
o Πελάτης – εάν θέλετε να εφαρμόζεται η έκπτωση μόνο σε συγκεκριμένο πελάτη.  
o Τιμολογιακή κατηγορία πελάτη – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες που ανήκουν 

σε συγκεκριμένη τιμολογιακή κατηγορία. 
o Επαγγελματική κατηγορία πελάτη – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες που 

ανήκουν σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. 
o Τρόπος πληρωμής – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται ένας συγκεκριμένος τρόπος 

πληρωμής. 
o Τρόπος αποστολής – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται ένας συγκεκριμένος 

τρόπος αποστολής. 
o Είδος – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται μόνο για συγκεκριμένο είδος. 
o Τιμολογιακή κατηγορία είδους – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε 

συγκεκριμένη τιμολογιακή κατηγορία. 
o Ομάδες ειδών – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 

ομάδα. 
o Γεωγραφική θέση – θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται όταν σε πελάτες που βρίσκονται σε συγκεκριμένη 

γεωγραφική περιοχή. 
o Όμιλος πελατών – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένο 

όμιλο πελατών. 
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o Ομάδα είδους 2 – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 

ομάδα είδους 2. 
o Ομάδα είδους 3 – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 

ομάδα είδους 3. 
o Κατηγορία είδους – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 

κατηγορία είδους. 
o Υπηρεσία – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη υπηρεσία. 
o Ομάδα υπηρεσίας – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 

ομάδα υπηρεσίας. 
o Κατηγορία υπηρεσίας – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε 

συγκεκριμένη κατηγορία υπηρεσίας. 
Το πεδίο δεν είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της τιμολογιακής πολιτικής. 

 Κλιμάκωση 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε πως θα εφαρμόζεται η έκπτωση. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Κατά ποσότητα – η έκπτωση της τιμολογιακής πολιτικής να εφαρμόζετε με βάση τη ποσότητα. 
o Κατά δευτερεύουσα ποσότητα –  η έκπτωση της τιμολογιακής πολιτικής να εφαρμόζετε με βάση τη 

δευτερέυουσα ποσότητα.  
o Κατά αξία γραμμής – η έκπτωση της τιμολογιακής πολιτικής εφαρμόζεται επί της αξίας κάθε γραμμής 

παραστατικού. Εάν μία από τις δυο μεταβλητές σχετίζεται με είδος, αυτή είναι η μόνη επιλογή. 
o Κατά αξία συνόλου – η έκπτωση της τιμολογιακής πολιτικής εφαρμόζεται επί της συνολικής αξίας του 

παραστατικού. 

o Οριζόμενη 

 Καθορισμός 
Πεδίο επιλογής όπου δηλώνετε εάν η τιμολογιακή πολιτική θα περιλαμβάνει εκπτώσεις, τιμές ή και τα δύο. 
Μπορείτε να επιλέξετε:  
o Ποσοστό έκπτωσης – σε αυτή την περίπτωση εισάγετε το ποσοστό της έκπτωσης επί των τιμών χονδρικής 

και λιανικής στα αντίστοιχα πεδία στις ιδιότητες της τιμολογιακής πολιτικής. 
o Ποσοστό έκπτωσης Β’ 
o Τιμή – Η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν μία από τις δύο μεταβλητές αφορά είδη. Σε αυτή την περίπτωση 

εισάγετε την τιμή χονδρικής και λιανικής στα αντίστοιχα πεδία στις ιδιότητες της τιμολογιακής πολιτικής. 
o Ποσοστό έκπτωσης συνόλου 
o Ποσοστό έκπτωσης συνόλου Β’ 
o Οριζόμενο  

 Συνδυασμός ειδών  
Το συγκεκριμένο πεδίο παρέχει τη δυνατότητα κατά την καταχώρηση παραστατικών πώλησης και αφού 
ενεργοποιηθεί τιμοκατάλογος, να επιτρέπεται ο συδυασμός ειδών που ανήκουν είτε στην ίδια ομάδα, είτε στην 
ιδια κατηγορία.   

 Εναλλακτικές τιμές πώλησης 
Το συγκεκριμένο πεδίο παρέχει τη δυνατότητα κατά την καταχώρηση παραστατικών πώλησης και αφού 
ενεργοποιηθεί τιμοκατάλογος που επιτρέπει εναλλακτικές τιμές, θα μπορεί να παρακάμπτει την προτεινόμενη 
τιμή και να επιλέγει μία από τις εναλλακτικές. Η συγκεκριμένη δυνατότητα ενεργοποιείται στη περίπτωση που η 
μία διάσταση του τιμοκαταλόγου αναφέρεται στο είδος και η δεύτερη σε μία οποιαδήποτε “πινακοποιημένη” 
πληροφορία, όπως τιμολογιακή κατηγορία πελάτη, τρόπο πληρωμής επίσης, ο τιμοκατάλογος αυτός θα πρέπει 
να ορίζει μόνο τιμή. 
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Σελίδα 2: Advanced 
Στη σελίδα αυτή έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε σχέσεις με τις οποίες θα υπολογίζετε το ποσοστό των 
εκπτώσεων. 

 Τίτλοι στηλών 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την 
αντίστοιχη περιγραφή της έκπτωσης, όπως 
εμφανίζεται στο πεδίο καθορισμός π.χ 
Ποσοστό έκπτωσης Β’. Στο συγκεκριμένο 
πεδίο μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι έξι (6) 
διαφορετικές σχέσεις υπολογισμού 
εκπτώσεων.  

 Υπολογισμός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον τύπο 
με τον οποίο θα υπολογίζετε το ποσοστό της 
έκπτωσης. 

 Διατήρηση δεδομένων στη μνήμη 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θα διατηρούνται τα δεδομένα των τιμολογιακών πολιτικών στη μνήμη 
ή όχι.  
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Δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών πελατών 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, το Atlantis Entry ERP σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε (δυναμικά) 
δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών σύμφωνα με τις επιλογές που έχετε κάνει προηγουμένως από την εργασία 
[Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – 
Αγορών / Πωλήσεων – Τιμολογιακές πολιτικές]. 
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Σενάρια τιμολογιακών πολιτικών πελατών 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τα σενάρια των τιμολογιακών πολιτικών σας.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέου σεναρίου 

τιμολογιακών πολιτικών. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή 
φόρμα για την εισαγωγή των στοιχείων της. Όταν 
ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε το νέο 
σενάριο πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχοντος σεναρίου 
τιμολογιακής πολιτικής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η 
διαγραφή;" όπου μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου σεναρίου. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή του επιλεγμένου 
σεναρίου. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχοντος 
σεναρίου το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα διαχείρισης 
των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει 
να τις αποθηκεύσετε πατώντας την επιλογή [Αποδοχή]. Εάν 
δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό του σεναρίου 
τιμολογιακών πολιτικών. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή 
του σεναρίου τιμολογιακών πολιτικών. 

Τιμολογιακές πολιτικές γραμμών 
Στο συγκεκριμένο σημείο, καθορίζετε εάν οι τιμολογιακές πολιτικές που 

έχετε ορίσει από την εργασία [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – 
Πίνακες – Τιμολογιακές πολιτικές – Τιμολογιακές πολιτικές] θα 
εφαρμόζονται στις γραμμές των παραστατικών. 

Τιμολογιακές πολιτικές συνόλων 
Στο συγκεκριμένο σημείο, καθορίζετε εάν οι τιμολογιακές πολιτικές που έχετε ορίσει από την εργασία [Οργάνωση 
λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Τιμολογιακές πολιτικές – Τιμολογιακές πολιτικές] θα εφαρμόζονται επί του 
συνόλου. 
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Πιστωτικά έκπτωσης αγορών / πωλήσεων 

Πιστωτικά έκπτωσης αγορών 
Στο συγκεκριμένο πίνακα ορίζετε τα σενάρια πιστωτικών έκπτωσης προμηθευτή. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέου σεναρίου πιστωτικού έκπτωσης προμηθευτή. Το σύστημα σας 

εμφανίζει μία κενή φόρμα για την εισαγωγή των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να 
καταχωρήσετε τη νέα εγγραφή πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 

διαχείρισης των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές, πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Στοιχεία 

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό 
του σεναρίου. 

 Ομάδα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την 
ομάδα συμφωνιών πιστωτικών πωλήσεων στην 
οποία ανήκει ο προμηθευτής. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την 
περιγραφή του σεναρίου.  

 Κατηγορία 1 
Πεδίο επιλογής όπου εισάγετε την κατηγορία της πρώτης μεταβλητής του σεναρίου. Μπορείτε να επιλέξετε:  
o Προμηθευτής – εάν θέλετε να εφαρμόζεται η έκπτωση μόνο σε συγκεκριμένο προμηθευτή.  
o Επαγγελματική κατηγορία προμηθευτή – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται σε όλους τους προμηθευτές 

που ανήκουν σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. 
o Τρόπος πληρωμής – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται ένας συγκεκριμένος τρόπος 

πληρωμής. 
o Τρόπος αποστολής – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται ένας συγκεκριμένος 

τρόπος αποστολής. 
o Είδος – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται μόνο για συγκεκριμένο είδος. 
o Τιμολογιακή κατηγορία είδους – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε 

συγκεκριμένη τιμολογιακή κατηγορία. 
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o Ομάδες ειδών – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 

ομάδα. 
o Γεωγραφική θέση – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται σε προμηθευτές που βρίσκονται σε συγκεκριμένη 

γεωγραφική περιοχή. 
o Όμιλος προμηθευτών – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται από προμηθευτές που βρίσκονται σε 

συγκεκριμένο όμιλο προμηθευτών. 
o Ομάδα είδους 2 – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 

ομάδα 2. 
o Ομάδα είδους 3 – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 

ομάδα 3. 

o Κατηγορία είδους – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 
κατηγορία είδους. 

o Υπηρεσία – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη υπηρεσία. 
o Ομάδα υπηρεσίας – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 

ομάδα υπηρεσίας. 
o Κατηγορία υπηρεσίας – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε 

συγκεκριμένη κατηγορία υπηρεσίας 

 Κατηγορία 2 
Πεδίο επιλογής όπου εισάγετε την κατηγορία της δεύτερης μεταβλητής του σεναρίου. Μπορείτε να επιλέξετε:  
o Προμηθευτής – εάν θέλετε να εφαρμόζεται η έκπτωση μόνο σε συγκεκριμένο προμηθευτή.  
o Επαγγελματική κατηγορία προμηθευτή – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται σε όλους τους προμηθευτές 

που ανήκουν σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. 
o Τρόπος πληρωμής – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται ένας συγκεκριμένος τρόπος 

πληρωμής. 
o Τρόπος αποστολής – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται ένας συγκεκριμένος 

τρόπος αποστολής. 
o Είδος – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται μόνο για συγκεκριμένο είδος. 
o Τιμολογιακή κατηγορία είδους – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε 

συγκεκριμένη τιμολογιακή κατηγορία. 
o Ομάδες ειδών – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 

ομάδα. 
o Γεωγραφική θέση – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται σε προμηθευτές που βρίσκονται σε συγκεκριμένη 

γεωγραφική περιοχή 

o Όμιλος προμηθευτών – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται από προμηθευτές που βρίσκονται σε 
συγκεκριμένο όμιλο προμηθευτών. 

o Ομάδα είδους 2 – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 
ομάδα 2. 

o Ομάδα είδους 3 – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 
ομάδα 3. 

o Κατηγορία είδους – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 
κατηγορία είδους. 

o Υπηρεσία – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη υπηρεσία. 
o Ομάδα υπηρεσίας – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 

ομάδα υπηρεσίας. 
o Κατηγορία υπηρεσίας – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε 

συγκεκριμένη κατηγορία υπηρεσίας. 
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 Κλιμάκωση 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε πως θα εφαρμόζεται το συγκεκριμένο σενάριο. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Κατά αξία – το σενάριο επί της αξίας του παραστατικού.  
o Κατά ποσότητα – το σενάριο εφαρμόζεται επί της ποσότητας του παραστατικού.  

 Καθορισμός 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τρόπο υπολογισμού του σεναρίου. Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Ποσοστό (%) επί της αξίας 
o Αξιακή 
o Οριζόμενο  

 Προοδευτική διαμόρφωση 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τρόπο υπολογισμού του σεναρίου όταν το πιστωτικό έκπτωσης έχει 
κλιμάκωση και το επιλέγετε αν η κλιμάκωση έχει προοδευτική διαμόρφωση. 
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Δεδομένα πιστωτικών έκπτωσης αγορών 
Στο συγκεκριμένο πίνακα εμφανίζονται τα δεδομένα των πιστωτικών έκπτωσης αγορών σύμφωνα με τις επιλογές 
που έχετε κάνει στην εργασία [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Πιστωτικά έκπτωσης – Πιστωτικά 
έκπτωσης αγορών]. 
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Ομάδες πιστωτικών έκπτωσης αγορών 
Στο πίνακα αυτό ορίζετε τις ομάδες πιστωτικών εκπτώσεων αγορών, έτσι ώστε να λειτουργήσει σωστά το κύκλωμα 
συμφωνιών εκπτώσεων. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέας ομάδας συμφωνίας πιστωτικών έκπτωσης αγορών το σύστημα σας 

εμφανίζει μία κενή φόρμα για την εισαγωγή των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να 
καταχωρήσετε τη νέα εγγραφή πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 

διαχείρισης των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό της 

ομάδας συμφωνίας πιστωτικών έκπτωσης αγορών. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την περιγραφή 
της ομάδας συμφωνίας πιστωτικών έκπτωσης αγορών. 

 Σειρές 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές 
των παραστατικών αγορών που θα χρησιμοποιούνται 
στον υπολογισμό των εκπτώσεων. Τα ακόλουθα 
πλήκτρα χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση του 
πεδίου: 

o Insert για να επιλέξετε κάποια σειρά 

o Delete για να ακυρώσετε την επιλογή κάποιας σειράς 

o Home για να επιλέξετε όλες τις σειρές 

o End για να ακυρώσετε την επιλογή όλων των σειρών 
Μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή των σειρών παραστατικών, πιέστε Enter για να εισάγετε τις επιλεγμένες 
σειρές στο πεδίο.  
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Πιστωτικά έκπτωσης πωλήσεων 
Στο συγκεκριμένο πίνακα, ορίζετε τα σενάρια πιστωτικών έκπτωσης πελάτη. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέου σεναρίου πιστωτικού έκπτωσης πελάτη το σύστημα σας εμφανίζει μία 

κενή φόρμα για την εισαγωγή των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε 
τη νέα εγγραφή πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 

διαχείρισης των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Στοιχεία 

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον 

κωδικό του σεναρίου. 

 Ομάδα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την 
ομάδα συμφωνιών πιστωτικών πωλήσεων 
στην οποία ανήκει ο πελάτης. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την 
περιγραφή του σεναρίου.  

 Κατηγορία 1 
Πεδίο επιλογής όπου εισάγετε την κατηγορία της πρώτης μεταβλητής του σεναρίου. Μπορείτε να επιλέξετε:  

o Πελάτης – εάν θέλετε να εφαρμόζεται η έκπτωση μόνο σε συγκεκριμένο πελάτη. 
o Τιμολογιακή κατηγορία πελάτη – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες που ανήκουν 

σε συγκεκριμένη τιμολογιακή κατηγορία. 
o Επαγγελματική κατηγορία πελάτη – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες που 

ανήκουν σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. 
o Τρόπος πληρωμής – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται ένας συγκεκριμένος τρόπος 

πληρωμής. 
o Τρόπος αποστολής – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται ένας συγκεκριμένος 

τρόπος αποστολής. 
o Είδος – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται μόνο για συγκεκριμένο είδος. 
o Τιμολογιακή κατηγορία είδους – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε 

συγκεκριμένη τιμολογιακή κατηγορία. 
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o Ομάδες ειδών – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 

ομάδα. 
o Γεωγραφική θέση – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται σε πελάτες που βρίσκονται σε συγκεκριμένη 

γεωγραφική περιοχή. 
o Όμιλος πελατών – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται από πελάτες που βρίσκονται σε συγκεκριμένο 

όμιλο προμηθευτών. 
o Ομάδα είδους 2 – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 

ομάδα 2. 
o Ομάδα είδους 3 – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 

ομάδα 3. 

o Κατηγορία είδους – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζετε για όλα τα είδη που ανήκουν στην συγκεκριμένη 
κατηγορία. 

o Υπηρεσία – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη ομάδα 
υπηρεσίας. 

o Ομάδα υπηρεσίας – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 
ομάδα υπηρεσίας.  

o Κατηγορία υπηρεσίας – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε 
συγκεκριμένη κατηγορία υπηρεσίας.  

Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της τιμολογιακής πολιτικής. 

 Κατηγορία 2 
Πεδίο επιλογής όπου εισάγετε την κατηγορία της δεύτερης μεταβλητής του σεναρίου. Μπορείτε να επιλέξετε:  

o Πελάτης – εάν θέλετε να εφαρμόζεται η έκπτωση μόνο σε συγκεκριμένο πελάτη.  
o Τιμολογιακή κατηγορία πελάτη – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες που ανήκουν 

σε συγκεκριμένη τιμολογιακή κατηγορία. 
o Επαγγελματική κατηγορία πελάτη – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες που 

ανήκουν σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. 
o Τρόπος πληρωμής – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται ένας συγκεκριμένος τρόπος 

πληρωμής. 
o Τρόπος αποστολής – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται ένας συγκεκριμένος 

τρόπος αποστολής. 
o Είδος – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται μόνο για συγκεκριμένο είδος. 
o Τιμολογιακή κατηγορία είδους – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε 

συγκεκριμένη τιμολογιακή κατηγορία. 

o Ομάδες ειδών – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 
ομάδα. 

o Γεωγραφική θέση – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται σε πελάτες που βρίσκονται σε συγκεκριμένη 
γεωγραφική περιοχή. 

o Όμιλος πελατών – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται από πελάτες που βρίσκονται σε συγκεκριμένο 
όμιλο προμηθευτών. 

o Ομάδα είδους 2 – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 
ομάδα 2 –  

o Ομάδα είδους 3 – Ομάδα είδους 3 – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε 
συγκεκριμένη ομάδα 3. 

o Κατηγορία είδους – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν στην συγκεκριμένη 
κατηγορία. 
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o Υπηρεσία – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη ομάδα 

υπηρεσίας. 
o Ομάδα υπηρεσίας – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε συγκεκριμένη 

ομάδα υπηρεσίας.  
o Κατηγορία υπηρεσίας – εάν θέλετε η έκπτωση να εφαρμόζεται για όλα τα είδη που ανήκουν σε 

συγκεκριμένη κατηγορία υπηρεσίας. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της τιμολογιακής πολιτικής. 

 Κλιμάκωση 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε πως θα εφαρμόζεται το συγκεκριμένο σενάριο. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Κατά αξία – το σενάριο επί της αξίας του παραστατικού.  
o Κατά ποσότητα – το σενάριο εφαρμόζεται επί της ποσότητας του παραστατικού.  

 Καθορισμός 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τρόπο υπολογισμού του σεναρίου. Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Ποσοστό (%) επί της αξίας 
o Αξιακή 
o Οριζόμενο 

 Προοδευτική διαμόρφωση 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τρόπο υπολογισμού του σεναρίου όταν το πιστωτικό έκπτωσης έχει 
κλιμάκωση και το επιλέγετε αν η κλιμάκωση έχει προοδευτική διαμόρφωση. 
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Δεδομένα πιστωτικών έκπτωσης πωλήσεων 
Στο συγκεκριμένο πίνακα εμφανίζονται τα δεδομένα των πιστωτικών έκπτωσης πωλήσεων σύμφωνα με τις επιλογές 
που έχετε κάνει στην εργασία [Οργάνωση λειτουργίας συστήματος – Πίνακες – Πιστωτικά έκπτωσης – Πιστωτικά 
έκπτωσης πωλήσεων]. 
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Ομάδες πιστωτικών έκπτωσης πωλήσεων 
Στο συγκεκριμένο πίνακα, ορίζετε τις ομάδες πιστωτικών εκπτώσεων πωλήσεων, έτσι ώστε να λειτουργήσει σωστά 
το κύκλωμα συμφωνιών εκπτώσεων. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέας ομάδας συμφωνίας πιστωτικών έκπτωσης πωλήσεων το σύστημα σας 

εμφανίζει μία κενή φόρμα για την εισαγωγή των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να 
καταχωρήσετε τη νέα εγγραφή πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 

διαχείρισης των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό της 

ομάδας συμφωνίας πιστωτικών έκπτωσης πωλήσεων.  

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την περιγραφή 
της ομάδας συμφωνίας πιστωτικών έκπτωσης πωλήσεων. 

 Πωλήσεις 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές 
των παραστατικών πωλήσεων που θα χρησιμοποιούνται 
στον υπολογισμό των εκπτώσεων. Τα ακόλουθα πλήκτρα 
χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση του πεδίου: 
o Insert για να επιλέξετε κάποια σειρά 

o Delete για να ακυρώσετε την επιλογή κάποιας σειράς 

o Home για να επιλέξετε όλες τις σειρές 

o End για να ακυρώσετε την επιλογή όλων των σειρών 

Μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή των σειρών παραστατικών, πιέστε Enter για να εισάγετε τις επιλεγμένες 
σειρές στο πεδίο.  

 Παρ. υπηρεσιών 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών παροχής υπηρεσιών που θα 
χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των εκπτώσεων. Τα ακόλουθα πλήκτρα χρησιμοποιούνται για τη 
συμπλήρωση του πεδίου: 

o Insert για να επιλέξετε κάποια σειρά 

o Delete για να ακυρώσετε την επιλογή κάποιας σειράς 
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o Home για να επιλέξετε όλες τις σειρές 

o End για να ακυρώσετε την επιλογή όλων των σειρών 
Μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή των σειρών παραστατικών, πιέστε Enter για να εισάγετε τις επιλεγμένες 
σειρές στο πεδίο.  

 Λοιπές πελατών 
Λίστα πολλαπλής επιλογής όπου καθορίζετε τις σειρές των παραστατικών από τις λοιπές συνναλλαγές πελατών  
που θα χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των εκπτώσεων. Τα ακόλουθα πλήκτρα χρησιμοποιούνται για τη 
συμπλήρωση του πεδίου: 

o Insert για να επιλέξετε κάποια σειρά 

o Delete για να ακυρώσετε την επιλογή κάποιας σειράς 

o Home για να επιλέξετε όλες τις σειρές 

o End για να ακυρώσετε την επιλογή όλων των σειρών 
Μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή των σειρών παραστατικών, πιέστε Enter για να εισάγετε τις επιλεγμένες 
σειρές στο πεδίο.  

 Extra where 
Στο πεδίο αυτό ορίζουμε μια επιπλέον συνθήκη – φίλτρο. 

 Αθροιστικά ανα κατηγορία 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε αν θέλετε σύνολα ανα κατηγορία.  
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Υπηρεσίες 
Η συγκεκριμένη εργασία σας παρέχει τη δυνατότητα να ορίσετε τον πίνακα των διαφόρων υπηρεσιών. 

Εργασίες  
 [Εισαγωγή] για τον ορισμό νέας υπηρεσίας. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για την εισαγωγή των 

στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα εγγραφή πατώντας την 
επιλογή [Καταχώριση].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 
διαχείρισης των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Γενικά στοιχεία 

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το κωδικό της 

υπηρεσίας. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την 
αντίστοιχη περιγραφή της υπηρεσίας. 

 Αν. περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την 
αντίστοιχη αναλυτική περιγραφή της υπηρεσίας. 

 Ενεργή 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε αν μια υπηρεσία 
θα εμφανίζεται στους επιλογείς. 

 Χρήση Touchscreen 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε αν μια υπηρεσία θα εμφανίζεται στη Λιανική με Touchscreen οθόνη 

 Κατηγορία 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη κατηγορία υπηρεσιών στην οποία θα ανήκει η 
συγκεκριμένη υπηρεσία. 

 Λογ. Λογιστικής 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον αντίστοιχο λογαριασμό λογιστικής της υπηρεσίας. 

 Ομάδα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη ομάδα υπηρεσιών στην οποία θα ανήκει η συγκεκριμένη 
υπηρεσία. 
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 Κατηγορία ΦΠΑ 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε την αντίστοιχη κατηγορία ΦΠΑ στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη 
υπηρεσία. 

 Κωδικός Intrastat 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον αντίστοιχο κωδικό Intrastat. 

 Λιανική τιμή 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τη λιανική τιμή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

 Ώρες απασχόλησης  

Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τις ώρες απασχόλησης που χρειάζονται για την συγκεκριμένη εργασία. 

 Χονδρική τιμή 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τη χονδρική τιμή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

 Διάρκεια εγγύησης 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη διάρκεια εγγύησης της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

 Έκπτωση 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τη έκπτωση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

 Κλάση προμήθειας 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τοην αντίστοιχη κλάση προμήθειας. 

Διαφοροποιούμενα είδη 
Στη σελίδα αυτή καθορίζετε τα είδη που θα συμμετέχουν στη συγκεκριμένη υπηρεσία. 

 Κωδικός είδους 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το κωδικό του είδους που θα συμμετέχει στη συγκεκριμένη υπηρεσία. 

 Είδος 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η αντίστοιχη περιγραφή του είδους που θα συμμετέχει στη συγκεκριμένη υπηρεσία. 

 Λιανική τιμή 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη λιανική τιμή του είδους. 

 Χονδρική τιμή 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη χονδρική τιμή του είδους. 

 Διάρκεια απασχόλησης (ώρες) 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη διάρκεια που απαιτείται για το συγκεκριμένο είδος. 

Διαδικασίες συντήρησης  
Στη συγκεκριμένη σελίδα καθορίζετε τις διαδικασίες συντήρησης της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 
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 Κωδικός 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το κωδικό της διαδικασίας συντήρησης. 

 Περιγραφή 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η αντίστοιχη περιγραφή 
της διαδικασίας συντήρησης. 

Υπεργολάβοι 
Στη συγκεκριμένη σελίδα καθορίζετε τους προμηθευτές 
οι οποίοι έχουν οριστεί ως υπεργολάβοι.  

 Κωδικός 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον 
αντίστοιχο κωδικό του προμηθευτή τον οποίο έχετε 
ορίσει ως υπεργολάβο. 

 Όνομα 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το αντίστοιχο όνομα του 
προμηθευτή. 

 Αξιολόγηση 
Πεδίο επιλογής με το οποίο αξιολογείτε το 
συγκεκριμένο προμηθευτή. Συγκεκριμένα, μπορείτε 
να επιλέξετε: 
o Μέτριος 
o Καλός 
o Πολύ καλός 

 Ενεργός 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε εάν ο 
συγκεκριμένος υπεργολάβος είναι ενεργός ή όχι. 

Σελίδα 2: Λοιπά στοιχεία 

Στοιχεία προγραμματισμού 
Στη δεύτερη σελίδα, καθορίζετε για κάθε υπηρεσία την 
ειδικότητα, το βαθμό δυσκολίας, τους αποκλειστικούς 

τεχνίτες, που την εκτελούν, καθώς επίσης και τις υπο–
υπηρεσίες. 

 Χρονοπρογραμματισμός με χρήση υπο–
υπηρεσιών 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν θέλετε 
στο χρονοπρογραμματισμό της υπηρεσίας να 
περιληφθούν και οι υπο–υπηρεσίες. 

 Ειδικότητα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο καθορίζετε την αντίστοιχη ειδικότητα της υπηρεσίας. 
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 Βαθμός δυσκολίας 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο βαθμό δυσκολίας της υπηρεσίας. 

Αποκλειστικοί τεχνίτες 

 Περιγραφή τεχνίτη 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον 
αποκλειστικό τεχνίτη που εκτελεί τη συγκεκριμένη 
υπηρεσία. 

Υπο–υπηρεσίες 

 Κωδικός υπηρεσίας 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε το κωδικό 
της υπηρεσίας που θα ανήκει σε κάποια υπο–
υπηρεσία. 

 Περιγραφή υπηρεσίας 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η αντίστοιχη περιγραφή 
της υπηρεσίας. 

Σελίδα 3: Σχόλια 

Στη σελίδα αυτή εισάγετε κάποια σχόλια σχετικά με τη συγκεκριμένη υπηρεσία. 
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Κατηγορίες υπηρεσίας 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις κατηγορίες υπηρεσιών. Μπορείτε ελεύθερα να 
δημιουργήσετε όσες κατηγορίες θέλετε και στη συνέχεια να εντάξετε κάθε υπηρεσία σε κάποια από αυτές 
συμπληρώνοντας το πεδίο [Κατηγορία] στα στοιχεία της. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας κατηγορίας υπηρεσιών. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του 

πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε 
την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε την διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Εισάγετε τον κωδικό της κατηγορίας υπηρεσιών. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της κατηγορίας.  

 Περιγραφή 
Εισάγετε την περιγραφή της κατηγορίας υπηρεσιών. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της κατηγορίας. 
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Ομάδες υπηρεσιών 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις ομάδες των υπηρεσιών. Ο πίνακας αυτός σας επιτρέπει 
να ομαδοποιήσετε τις παρεχόμενες υπηρεσίες όπως σας εξυπηρετεί αρκεί να συμπληρώσετε στα στοιχεία της 
υπηρεσίας το πεδίο [Ομάδα] με την κατάλληλη επιλογή.  

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας ομάδας υπηρεσιών. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του 

πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε 
επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Εισάγετε τον κωδικό της ομάδας υπηρεσιών. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της εγγραφής. 

 Περιγραφή 
Εισάγετε την περιγραφή της ομάδας υπηρεσιών. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της εγγραφής. 
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Ορισμός διαδικασίας συντήρησης 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τον πίνακα των διαδικασιών συντήρησης. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας διαδικασίας συντήρησης. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για 

την εισαγωγή των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα εγγραφή 
πατώντας την επιλογή [Αποδοχή]. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή;” όπου 
μπορείτε να δώσετε:  

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. 

o [Όχι για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβοή των στοιχείων υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 

διαχείρισης των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρίσετε τις μεταβολές, πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Γενικά στοιχεία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το κωδικό της 

διαδικασίας συντήρησης. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την 
αντίστοιχη περιγραφή της διαδικασίας συντήρησης. 

 Αν. περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την 
αντίστοιχη αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας 
συντήρησης. 

 Είδος 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε το είδος 

που θα συμμετέχει στη διαδικασία συντήρησης. 

Ανταλλακτικά 
Στη σελίδα αυτή ορίζετε τα ανταλλακτικά που θα συμμετέχουν στη διαδικασία συντήρησης. 

 Κωδικός 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον κωδικό του ανταλλακτικού. 

 Περιγραφή 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η αντίστοιχη περιγραφή του ανταλλακτικού. 

 Ποσότητα 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τη ποσότητα του ανταλλακτικού που θα χρησιμοποιήσετε. 
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 Λιανική τιμή 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εμφανίζεται η λιανική τιμή του ανταλλακτικού, όπως την έχετε ορίσει από την 
εργασία [Αποθήκη – Αποθέματα – Σταθερά στοιχεία 
– Σελίδα 2: Τιμές]. 

 Χονδρική τιμή 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εμφανίζεται η χονδρική 
τιμή του ανταλλακτικού, όπως την έχετε ορίσει από 
την εργασία [Αποθήκη – Αποθέματα – Σταθερά 
στοιχεία – Σελίδα 2: Τιμές].  

Υπηρεσίες 
Στη σελίδα αυτή καθορίζετε τις υπηρεσίες που θα 
συμμετέχουν στη συγκεκριμένη διαδικασία 
συντήρησης. 

 Κωδικός 
Πεδίο επιλογής στο οποίο εμφανίζεται ο κωδικός 
της υπηρεσίας που θα συμμετέχει στη 
συγκεκριμένη διαδικασία συντήρησης. 

 Περιγραφή 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η αντίστοιχη 
περιγραφή της υπηρεσίας. 

Σελίδα 2: Σχόλια 

Στη σελίδα αυτή εισάγετε κάποια σχόλια σχετικά με τη 
συγκεκριμένη υπηρεσία. 
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Κατάσταση φακέλου παροχής υπηρεσίας 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρίσκεται ένας 
φάκελος παροχής υπηρεσίας.  

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας κατάστασης. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του πίνακα 

προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε το 
πλήκτρο [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Εισάγετε τον κωδικό της κατάστασης. Το πεδίο είναι απαραίτητο 
για την καταχώρηση της εγγραφής. 

 Περιγραφή 
Εισάγετε την περιγραφή της κατάστασης. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της εγγραφής. 
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Κατηγορίες ειδών προς επισκευή 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις κατηγορίες των ειδών προς επισκευή. Ο συγκεκριμένος 
πίνακας σας επιτρέπει να κατηγοριοποιήσετε τα είδη για τα οποία παρέχονται υπηρεσίες. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας κατηγορίας. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του πίνακα 

προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την 
επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Εισάγετε τον κωδικό της κατηγορίας. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της κατηγορίας.  

 Περιγραφή 
Εισάγετε την περιγραφή της κατηγορίας. Το πεδίο είναι απαραίτητο για 
την καταχώρηση της κατηγορίας. 
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Ορισμός εγγύησεων 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, ορίζετε τη χρονική διάρκεια της εγγύησης κάθε είδους καθώς και τις εγγυήσεις των 
διαφόρων εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών κάθε είδους.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τον ορισμό νέας εγγύησης. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για την εισαγωγή 

των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα χρήση πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας 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 της επιλεγμένης εγγύησης. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας εγγύησης. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 

διαχείρισης των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές, πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Είδος 
Ορίζετε το είδος για το οποίο θέλετε να εισάγετε την εγγύηση και τις επιμέρους εγγυήσεις. Η συμπλήρωση του 
πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.  

 Διάρκεια 
Καθορίζετε τη διάρκεια της εγγύησης σε έτη ή σε μήνες. Η 
συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της 
εγγραφής. 

Επιμέρους εγγυήσεις 
Στο σημείο αυτό, καθορίζετε τη διάρκεια της εγγύησης για κάθε ένα από 
τα μέρη του είδους. Χρησιμοποιήστε τη συγκεκριμένη δυνατότητα μόνο 
εάν υπάρχουν είδη που αποτελούνται από μέρη με διαφορετική διάρκεια 
εγγύησης, π.χ. μια συσκευή τηλεόρασης μπορεί να έχει εγγύηση 2 έτη και 
το τροφοδοτικό της 1 έτος κλπ. Σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνετε 

τόσες γραμμές όσα και τα μέρη με διαφορετική εγγύηση.  
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Βαθμοί δυσκολίας 
Η συγκεκριμένη εργασίασας παρέχει τη δυνατότητα να ορίσετε τον πίνακα με τους βαθμούς δυσκολίας των 
υπηρεσιών. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου βαθμού δυσκολίας. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του 

πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε 
την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το κωδικό τους βαθμούς 
δυσκολίας. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή 
του βαθμού δυσκολίας. 
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Ειδικότητες 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, ορίζετε τον πίνακα με τις ειδικότητες των υπηρεσιών. Ο συγκεκριμένος πίνακας εκτός 
από τις υπηρεσίες χρησιμεύει και στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης.  

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας ειδικότητας. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του πίνακα 

προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την 
επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό της συγκεκριμένης 
ειδικότητας. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή της 
ειδικότητας. 
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Μονάδες 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τον πίνακα με τις μονάδες της επιχείρησης. Στις 
μονάδες αντιστοιχίζονται τα διάφορα τμήματα της επιχείρησης. Επίσης, χρησιμεύουν στο κλείσιμο των ραντεβού. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας μονάδας. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του πίνακα 

προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την 
επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό της μονάδας. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή 
της μονάδας. 
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Τμήματα 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τον πίνακα με τα τμήματα τις επιχείρησης. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου τμήματος. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για την εισαγωγή 

των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα εγγραφή πατώντας 
την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 

διαχείρισης των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό του 
τμήματος. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη 
περιγραφή του τμήματος. 

 Μονάδα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τη συγκεκριμένη 
μονάδα με την οποία έχετε αντιστοιχίσει το 
συγκεκριμένο τμήμα. 

 Ειδικότητα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τη συγκεκριμένη 
ειδικότητα με την οποία έχετε αντιστοιχίσει το 

συγκεκριμένο τμήμα. 

 Κωδικός υπηρεσίας 
Πεδίο επιλογής στο οποίο εμφανίζεται ο κωδικός της υπηρεσίας με την οποία έχετε αντιστοιχίσει το 
συγκεκριμένο τμήμα. 

 Περιγραφή υπηρεσίας 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η αντίστοιχη περιγραφή της υπηρεσίας με την οποία έχετε αντιστοιχίσει το 
συγκεκριμένο τμήμα. 
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Μάρκες 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τους πίνακες με τις μάρκες των μοντέλων και των 
ομάδων μοντέλων. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας μάρκας. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του πίνακα 

προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την 
επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό της μάρκας. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη 
περιγραφή της μάρκας. 
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Μοντέλα 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τους πίνακες των μοντέλων.  

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου τμήματος. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για την εισαγωγή 

των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα εγγραφή πατώντας 
την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 

διαχείρισης των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές, πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό του 
μοντέλου. 

 Κωδικός εργοστασίου 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον 
αντίστοιχο κωδικό εργοστασίου του συγκεκριμένου 
μοντέλου. 

 Μεταχειρισμένο 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν το 
συγκεκριμένο μοντέλο είναι μεταχειρισμένο ή όχι.  

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή του μοντέλου. 

 Μάρκα 

Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη μάρκα του συγκεκριμένου μοντέλου. 

 Ομάδα μοντέλου 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη ομάδα στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο μοντέλο. 
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Ομάδες μοντέλων 
Η συγκεκριμένη εργασία σας παρέχει τη δυνατότητα να ορίσετε τον πίνακα με τις ομάδες μοντέλων. 

Εργασίες  
 Για την εισαγωγή νέας ομάδας μοντέλου το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του πίνακα προκειμένου να 

εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] 
για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό της ομάδας 
μοντέλου. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη 
περιγραφή της ομάδας μοντέλου. 

 Εταιρεία κατασκευής 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη μάρκα 
στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη ομάδα μοντέλου.  
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Τεχνίτες 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τον πίνακα με τους τεχνίτες της εταιρείας.  

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου τεχνίτη. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του πίνακα 

προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την 
επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός  
Εισάγετε τον κωδικό του τεχνίτη. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της εγγραφής.  

 Περιγραφή 
Εισάγετε την περιγραφή του τεχνίτη. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της εγγραφής. 

 Ενεργός  
Πεδίο Ναι/Όχι με οποίο ορίζετε αν ο συγκεκριμένος 
τεχνίτης θα φαίνεται στις λίστες επιλογής. 

 Εξωτερικός τεχνιτής  
Πεδίο Ναι/Όχι με οποίο ορίζετε αν ο συγκεκριμένος 
τεχνίτης είναι εξωτερικός. 

 Βαθμός δυσκολίας  
Πεδίο επιλογής βαθμού δυσκολίας. 

 Θύρα υποδοχής  
Εισάγετε την θύρα υποδοχής. 

Αποκλειστικές υπηρεσίες 

 Κωδικός υπηρεσίας 
Εισάγετε τον κωδικό της υπηρεσίας. 

 Περιγραφή υπηρεσίας 
Εισάγετε την περιγραφή της υπηρεσίας. 



Atlantis Entry ERP  345 

 

Τμήματα 

 Τμήμα  
Εισάγετε το τμήμα στο οποίο μπορεί να απαχοληθεί ο 
τεχνίτης. 

 Ποσοτό απασχόλησης  
Εισάγετε το ποσοστό απασχόλησης. 

Ομάδες μοντέλων 

 Ομάδα μοντέλου 
Εισάγετε την ομάδα μοντέλου. 
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Πάγια 

Κατηγορίες παγίων 
Η συγκεκριμένη επιλογή σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις κατηγορίες των παγίων στοιχείων της 
εταιρείας. Ο συγκεκριμένος πίνακας απλουστεύει σημαντικά την καταχώρηση ενός νέου παγίου αφού μόλις 
συμπληρώσετε το πεδίο [Κατηγορία] στα σταθερά στοιχεία του, το σύστημα συμπληρώνει αυτόματα τα στοιχεία 
των λογαριασμών λογιστικής στη δεύτερη σελίδα.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέας κατηγορίας παγίων. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για την 

εισαγωγή των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα χρήση 
πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας κατηγορίας παγίων. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" 
όπου μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης κατηγορίας παγίων.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης κατηγορίας παγίων. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας κατηγορίας παγίων. Το σύστημα σας εμφανίζει τη 

φόρμα διαχείρισης των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας 
την επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

Σελίδα 1: Γενικά στοιχεία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό 
της κατηγορίας παγίων. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της 
κατηγορίας παγίου. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την 
περιγραφή της κατηγορίας παγίων. Το πεδίο 
είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της 
κατηγορίας παγίου. 

 Μέθοδος απόσβεσης 
Πεδίο επιλογής όπου καθορίζετε τη μέθοδο απόσβεσης που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή παγίου της 
συγκεκριμένης κατηγορίας. Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Γραμμική – εάν θέλετε να προτείνεται η γραμμική μέθοδος απόσβεσης. 
o Φθίνουσα – εάν θέλετε να προτείνεται η φθίνουσα μέθοδος απόσβεσης. 

Συντελεστές απόσβεσης 

 Τακτικών  
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το συντελεστή τακτικών αποσβέσεων που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή 
παγίου της συγκεκριμένης κατηγορίας. 
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 Πρόσθετων  
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το συντελεστή πρόσθετων αποσβέσεων που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή 
παγίου της συγκεκριμένης κατηγορίας. 

 Κοστολογικός  
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κοστολογικό συντελεστή αποσβέσεων που θα προτείνεται κατά την 
εισαγωγή παγίου της συγκεκριμένης κατηγορίας. 

 Αδράνειας  
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το συντελεστή αδράνειας αποσβέσεων που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή 

παγίου της συγκεκριμένης κατηγορίας. 

 Εναλλακτικός  
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον εναλλακτικό συντελεστή αποσβέσεων που θα προτείνεται κατά την 
εισαγωγή παγίου της συγκεκριμένης κατηγορίας. 

Σελίδα 2: Σύνδεση Γ.Λ.  

 Σύνδεση Γ. Λ. Αποσβέσεων  
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγουμε τους 
αντίστοιχους λογαριασμούς της λογιστικής που θα 
ενημερώνουν οι αποσβέσεις.  

 Σύνδεση Γ. Λ. αντιλογισμού αποσβέσεων  
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγουμε τον 
τρόπο με τον οποίο θα συνδέονται οι αποσβέσεις 
αντιλογισμού με τη Γενική Λογιστική. 

 Σύνδεσης Γ. Λ. κέρδους από απώλεια 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγουμε τον 
τρόπο με τον οποίο θα συνδέονται τα κέρδη των παγίων με τη Γενική λογιστική. 

 Σύνδεση Γ. Λ. ζημίας από απώλεια 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγουμε τον τρόπο με τον οποίο θα συνδέονται οι ζημίες των παγίων με τη 
Γενική Λογιστική.  

Σελίδα 3: Λογαριασμοί Γ.Λ. παγίου 

 Παγίου 
Πεδίο αναζήτησης όπου εισάγετε το λογαριασμό λογιστικής που θα προτείνεται στο αντίστοιχο πεδίο κατά την 
εισαγωγή παγίου της συγκεκριμένης κατηγορίας. 
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 Κέρδους 
Πεδίο αναζήτησης όπου εισάγετε το λογαριασμό λογιστικής που θα προτείνεται στο αντίστοιχο πεδίο κατά την 
εισαγωγή παγίου της συγκεκριμένης κατηγορίας. 

 Αφορολόγητων αποθεματικών 
Πεδίο αναζήτησης όπου εισάγετε το λογαριασμό 
λογιστικής που θα προτείνεται στο αντίστοιχο 
πεδίο κατά την εισαγωγή παγίου της 
συγκεκριμένης κατηγορίας. 

 Έκτακτων και ανόργανων εσόδων 

Πεδίο αναζήτησης όπου εισάγετε το λογαριασμό 
λογιστικής που θα προτείνεται στο αντίστοιχο 
πεδίο κατά την εισαγωγή παγίου της 
συγκεκριμένης κατηγορίας. 

 Ζημιάς 
Πεδίο αναζήτησης όπου εισάγετε το λογαριασμό λογιστικής που θα προτείνεται στο αντίστοιχο πεδίο κατά την 
εισαγωγή παγίου της συγκεκριμένης κατηγορίας. 

 Επιχορηγήσεων 
Πεδίο αναζήτησης όπου εισάγετε το λογαριασμό λογιστικής που θα προτείνεται στο αντίστοιχο πεδίο κατά την 
εισαγωγή παγίου της συγκεκριμένης κατηγορίας. 

 Αναπροσαρμογών 
Πεδίο αναζήτησης όπου εισάγετε το λογαριασμό λογιστικής που θα προτείνεται στο αντίστοιχο πεδίο κατά την 
εισαγωγή παγίου της συγκεκριμένης κατηγορίας. 

Σελίδα 4: Λογαριασμοί Γ.Λ. αποσβέσεων 

 Τακτικών 
Πεδίο αναζήτησης όπου εισάγετε το λογαριασμό 
λογιστικής που θα προτείνεται στο αντίστοιχο 
πεδίο κατά την εισαγωγή παγίου της 
συγκεκριμένης κατηγορίας. 

 Πρόσθετων 
Πεδίο αναζήτησης όπου εισάγετε το λογαριασμό 
λογιστικής που θα προτείνεται στο αντίστοιχο 
πεδίο κατά την εισαγωγή παγίου της 
συγκεκριμένης κατηγορίας. 

 Κοστολογικών 
Πεδίο αναζήτησης όπου εισάγετε το λογαριασμό λογιστικής που θα προτείνεται στο αντίστοιχο πεδίο κατά την 
εισαγωγή παγίου της συγκεκριμένης κατηγορίας. 

 Αδράνειας 
Πεδίο αναζήτησης όπου εισάγετε το λογαριασμό λογιστικής που θα προτείνεται στο αντίστοιχο πεδίο κατά την 
εισαγωγή παγίου της συγκεκριμένης κατηγορίας. 
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 Εναλλακτικός 
Πεδίο αναζήτησης όπου εισάγετε το λογαριασμό λογιστικής που θα προτείνεται στο αντίστοιχο πεδίο κατά την 
εισαγωγή παγίου της συγκεκριμένης κατηγορίας. 

Σελίδα 5: Λογαριασμοί Γ.Λ. αποσβεσθέντων 

 Τακτικών 
Πεδίο αναζήτησης όπου εισάγετε το λογαριασμό 
λογιστικής που θα προτείνεται στο αντίστοιχο 
πεδίο κατά την εισαγωγή παγίου της 
συγκεκριμένης κατηγορίας. 

 Πρόσθετων 
Πεδίο αναζήτησης όπου εισάγετε το λογαριασμό 
λογιστικής που θα προτείνεται στο αντίστοιχο 
πεδίο κατά την εισαγωγή παγίου της 
συγκεκριμένης κατηγορίας. 

 Κοστολογικών 
Πεδίο αναζήτησης όπου εισάγετε το λογαριασμό λογιστικής που θα προτείνεται στο αντίστοιχο πεδίο κατά την 
εισαγωγή παγίου της συγκεκριμένης κατηγορίας. 

 Αδράνειας 
Πεδίο αναζήτησης όπου εισάγετε το λογαριασμό λογιστικής που θα προτείνεται στο αντίστοιχο πεδίο κατά την 
εισαγωγή παγίου της συγκεκριμένης κατηγορίας. 

 Εναλλακτικός 
Πεδίο αναζήτησης όπου εισάγετε το λογαριασμό λογιστικής που θα προτείνεται στο αντίστοιχο πεδίο κατά την 
εισαγωγή παγίου της συγκεκριμένης κατηγορίας. 
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Τμήματα εγκατάστασης 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τον πίνακα με τα τμήματα στα οποία είναι εγκατεστημένα τα πάγια 
στοιχεία της εταιρείας. Ο πίνακας χρησιμοποιείται για την εύκολη συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στα στοιχεία 
του παγίου. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή τμήματος εγκατάστασης. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του 

πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε 
την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του τμήματος 
εγκατάστασης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την εισαγωγή 
του συγκεκριμένου τμήματος στον πίνακα. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή του 
τμήματος εγκατάστασης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για 
την εισαγωγή του συγκεκριμένου τμήματος στον πίνακα. 
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Αφορολόγητο αποθεματικό  
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τον πίνακα με τα αφορολόγητα αποθεματικά των παγίων. Ο πίνακας 
χρησιμοποιείται για την εύκολη συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στα γενικά στοιχεία του παγίου. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου αφορολόγητου αποθεματικού. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή 

θέση του πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων 
πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του 
αφορολόγητου αποθεματικού. Το πεδίο είναι απαραίτητο 
για την εισαγωγή της εγγραφής στον πίνακα. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή του 
αφορολόγητου αποθεματικού. Το πεδίο είναι απαραίτητο 
για την εισαγωγή της εγγραφής στον πίνακα. 

 Ύψος 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την αξία του 
αφορολόγητου αποθεματικού μέσα στη χρήση. 
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Αφορολόγητες εκπτώσεις 
Με τη συγκεκριμένηεπιλογή, διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις αφορολόγητες εκπτώσεις των παγίων. Ο πίνακας 
χρησιμοποιείται για την εύκολη συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στα γενικά στοιχεία του παγίου. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας αφορολόγητης έκπτωσης. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του 

πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήσετε 
την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της 
αφορολόγητης έκπτωσης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για 
την εισαγωγή της εγγραφής στον πίνακα. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή της 
αφορολόγητης έκπτωσης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για 
την εισαγωγή της εγγραφής στον πίνακα. 
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Νόμοι αναπροσαρμογών 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τους νόμους αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων 
της εταιρείας σας, όπως ακριβώς προκύπτουν από τις διατάξεις του υπουργείου οικονομικών. 

Εργασίες  

 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου νόμου αναπροσαρμογής. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του 
πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήσετε 
την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό του νόμου 
αναπροσαρμογών των παγίων. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την περιγραφή 
του νόμου αναπροσαρμογών των παγίων. 

 Συντελεστής 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το συντελεστή 
αναπροσαρμογών ο οποίος δίνεται από το υπουργείο 
οικονομικών. 
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Νόμοι επιχορηγήσεων 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τους νόμους επιχορηγήσεων των παγίων στοιχείων 
της εταιρείας σας. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου νόμου επιχορηγήσεων. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του 

πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήσετε 
την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε την διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό του 
νόμου επιχορηγήσεων των παγίων. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την περιγραφή 
του νόμου επιχορηγήσεων των παγίων. 

 Συντελεστής 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το συντελεστή 
επιχορηγήσεων.  
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Κέντρα κόστους 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή καθορίζετε τα κέντρα κόστους. Ο συγκεκριμένος πίνακας χρησιμοποιείται στην 
κοστολόγηση εισαγωγών / εξαγωγών. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου κέντρου κόστους. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του πίνακα 

προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την 
επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 

συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση των μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του 
κέντρου κόστους. Το πεδίο είναι απαραίτητο για 

την καταχώρηση του στοιχείου κόστους. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την 
περιγραφή του κέντρου κόστους. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση του στοιχείου 
κόστους. 

 Λογ. Λογιστικής 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το 
λογαριασμό της λογιστικής με τον οποίο θα 
αντιστοιχίζετε τα κέντρα κόστους. 

 Κωδ. Διαχ. Διαδικασιών  
Πεδίο στο οποίο συμπληρώνετε τον κωδικο διαχείρισης διαδικασιών με τον οποίο θα αντιστοιχίζετε τα κέντρα 
κόστους. 
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Παραγωγή 

Φάσεις παραγωγής 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, καθορίζετε τις φάσεις παραγωγής των Α’ Υλών και των ημιετοίμων.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέας φάσης παραγωγής. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για την 

εισαγωγή των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα φάση 
πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας φάσης. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης φάσης.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης φάσης. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας φάσης. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 

διαχείρισης των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία  

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό της 
φάσης. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την περιγραφή 
της φάσης. 

 Ομ. κοστ. στοιχείων 
Η ομάδα κοστολογικών στοιχείων που επιβαρύνει τη 
συγκεκριμένη φάση. 
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Επεξεργασίες παραγωγής 
Στο συγκεκριμένο πίνακα καταχωρείτε τις επεξεργασίες της παραγωγής. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέας επεξεργασία παραγωγής. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα 

για την εισαγωγή των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα 
επεξεργασία πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας επεξεργασίας. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης επεξεργασίας.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης επεξεργασίας. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας επεξεργασίας. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 

διαχείρισης των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία  

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό της 
επεξεργασίας. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την περιγραφή 
της επεξεργασίας. 

 Τύπος 
Επιλογέας στον οποίο συμπληρώνετε εαν η επεξεργασία 
είναι: 
o Επεξεργασία 
o Setup επεξεργασίας 
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Ομάδες παραγωγής 
Στο συγκεκριμένο πίνακα καταχωρείτε τις ομάδες παραγωγής. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέας ομάδας παραγωγής. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για την 

εισαγωγή των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα ομάδα 
πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας ομάδας. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης ομάδας.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης ομάδας. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας ομάδας. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 

διαχείρισης των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές, πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία  

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό της 
ομάδας παραγωγής. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την περιγραφή 
της ομάδας παραγωγής. 
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Ομάδες κοστολογικών στοιχείων 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις ομάδες των κοστολογικών στοιχείων της παραγωγής.  

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας ομάδας κοστολογικών στοιχείων. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή 

θέση του πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων 
πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό της ομάδας 
κοστολογικών στοιχείων. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την περιγραφή της 
ομάδας κοστολογικών στοιχείων. 
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Κοστολογικά στοιχεία 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, καθορίζετε τα κοστολογικά στοιχεία που θα επιβαρύνουν την παραγωγή.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέου κοστολογικού στοιχείου. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα 

για την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα 
χρήση πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχοντος κοστολογικού στοιχείου. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η 
διαγραφή;" όπου μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής.  
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχοντος κοστολογικού στοιχείου. Το σύστημα σας εμφανίζει 

την φόρμα διαχείρισης των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε 
πατώντας την επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε, τις μεταβολές πατήστε την επιλογή 
[Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό του 

κοστολογικού στοιχείου. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την 
περιγραφή του κοστολογικού στοιχείου. 

 Λογαριασμός 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το λογαριασμό 
της λογιστικής με τον οποίον θα αντιστοιχίσετε το 
κοστολογικό στοιχείο.  

 Μονάδα μέτρησης 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τη μονάδα 

μέτρησης του κοστολογικού στοιχείου. 

 Τρόπος υπολογισμού 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε τον αντίστοιχο τρόπο υπολογισμού του κοστολογικού στοιχείου. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε: 
o Σταθερό 
o Αναλογικά με ποσότητα 

 Τύπος υπολογισμού 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον τρόπο με τον οποίο επιμερίζετε ένα κέντρο κόστους στα παραγώμενα 
της συγκεκριμένης κοστολογικής περιόδου όπου και τρέχουμε την εργασία της κοστολόγησης παραγωγής. 

 Συμπεριφορά 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη συμπεριφορά του κοστολογικού στοιχείου. Συγκεκριμένα, 

μπορείτε να επιλέξετε: 
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o Τροποποιείται 
o Δεν Τροποποιείται 

 Κατηγορία 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη κατηγορία  κοστολογικού στοιχείου. 

 Ομάδα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη ομάδα κοστολογικού στοιχείου. 

 Κέντρο κόστους 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο κέντρο κόστους. 
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Προϋπολογισμοί  

Μοντέλα κατανομής 
Με την εργασία αυτή καθορίζετε τον τρόπο κατανομής του ποσού του προϋπολογισμού στις αντίστοιχες περιόδους 
χρήσεως.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία μοντέλου κατανομής, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό “Μοντέλα 

κατανομής” και από το μενού επιλογών  που εμφανίζεται επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, συμπληρώνετε τη 
σχετική φόρμα που εμφανίζεται και κάνετε κλικ στο [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένου κωδικού, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 
“Μοντέλα κατανομής” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Μεταβολή]. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή της 
εγγραφής” όπου μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 

συνέχεια πιέσετε το πλήκτρο [Αποδοχή]. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του μοντέλου 
κατανομής. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του 
μοντέλου κατανομής. 

 Περιγραφή  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την ονομασία του μοντέλου 
κατανομής. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του 
μοντέλου κατανομής. 

 Α/Α (αύξοντας αριθμός) 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον αύξοντα αριθμό του 
μοντέλου κατανομής.  

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη περίοδο 
χρήσης. 

 Συντελεστής 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον αντίστοιχο συντελεστή κατανομής του προϋπολογισμού. 
Επίσης, με δεξί κλικ στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η επιλογή ισοκατανομή συντελεστών προϋπολογισμού την 
οποία, εάν επιλέξετε υπολογίζονται αυτόματα οι συντελεστές ισοκατανομής. 
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Αποθήκη  

Τιμολογιακές κατηγορίες 
Με την επιλογή αυτή διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις τιμολογιακές κατηγορίες που ανήκουν τα είδη της αποθήκης. Η 
τιμολογιακή κατηγορία του είδους, όπως δηλώνεται με τη βοήθεια του πίνακα στο αντίστοιχο πεδίο των στοιχείων 
του, συμβάλει στον υπολογισμό των εκπτώσεων και κατά συνέπεια στη διαμόρφωση των τελικών τιμών πώλησης.  
Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνθετικό κωδικού σε παραμετρική μορφή κωδικού. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας τιμολογιακής κατηγορίας, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 

“Τιμολογιακές Κατηγορίες” και από το μενού επιλογών  που εμφανίζεται επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος 
συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που εμφανίζεται και επιλέγετε [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένης τιμολογιακής κατηγορίας, κάνετε δεξί κλικ πάνω 
στο λεκτικό “Τιμολογιακές Κατηγορίες” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, επιλέγετε [Μεταβολή]. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” όπου 
μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 

συνέχεια πιέσετε το πλήκτρο [Αποδοχή]. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της 
τιμολογιακής κατηγορίας του είδους. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της τιμολογιακής 
κατηγορίας. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή της 
τιμολογιακής κατηγορίας του είδους. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της τιμολογιακής 
κατηγορίας. 
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Κωδικοί Intrastat 
Με την επιλογή αυτή διαχειρίζεστε τον πίνακα με τους κωδικούς Intrastat των ειδών της αποθήκης. Ο πίνακας 
χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στα σταθερά στοιχεία κάθε είδους, προκειμένου να 
εκδοθεί η κατάσταση Intrastat. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου κωδικού, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό “Κωδικοί Intrastat” και από 

το μενού επιλογών  που εμφανίζεται, επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που 
εμφανίζεται και κάνετε κλικ στο [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένου κωδικού, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 
“Κωδικοί Intrastat” και από το μενού επιλογών  που εμφανίζεται, επιλέγετε [Μεταβολή]. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” όπου 
μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 

συνέχεια πιέσετε το πλήκτρο [Αποδοχή]. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της 
εγγραφής. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της εγγραφής. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό 
Intrastat. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της εγγραφής. 

 Μονάδα μέτρησης 
Επιλέγετε την μονάδα μέτρησης που αντιστοιχεί 
στο συγκεκριμένο κωδικό Intrastat. 

 Εναλλ. Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον εναλλακτικό 
κωδικό της εγγραφής. 
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Δασμολογικές κλάσεις 
Με την επιλογή αυτή διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις δασμολογικές κλάσεις των ειδών της αποθήκης. Ο πίνακας 
χρησιμοποιείται στην κοστολόγηση εισαγωγών – εξαγωγών. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέας δασμολογικής κλάσης, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 

“Δασμολογικές κλάσεις” και από το μενού επιλογών  που εμφανίζεται, επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, 
συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που εμφανίζεται και επιλέγετε [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένης δασμολογικής κλάσης, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο 

λεκτικό “Δασμολογικές κλάσεις” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Μεταβολή]. 
 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” όπου 

μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 

συνέχεια πιέσετε το πλήκτρο [Αποδοχή]. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 

Εισάγετε τον κωδικό της δασμολογικής κλάσης. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της εγγραφής. 

 Περιγραφή 
Εισάγετε την περιγραφή της δασμολογικής κλάσης. Το πεδίο 
είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της εγγραφής. 

 Δασμός (%) 
Εισάγετε το ποσοστό που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη 
δασμολογική κλάση. 

 Επιδότηση ΝΕΠ 
Εισάγετε το ποσό της επιδότησης ΝΕΠ που αντιστοιχεί στη 
συγκεκριμένη δασμολογική κλάση. 
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Ομάδες ειδών 
Με την επιλογή αυτή διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις ομάδες των ειδών της αποθήκης. Η ομάδα του είδους, όπως 
δηλώνεται με τη βοήθεια του πίνακα στο αντίστοιχο πεδίο των στοιχείων του, μπορεί να συμβάλλει στον 
υπολογισμό των εκπτώσεων. Επιπλέον, η ομάδα του είδους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνθετικό κωδικού σε 
παραμετρική μορφή κωδικού. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας ομάδας ειδών, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό “Ομάδες ειδών” και 

από το μενού επιλογών  που εμφανίζεται επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα 

που εμφανίζεται και επιλέγετε [Αποδοχή]. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένης ομάδας, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 

“Ομάδες ειδών” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, επιλέγετε [Μεταβολή]. 
 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” όπου 

μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 

συνέχεια πιέσετε το πλήκτρο [Αποδοχή]. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Εισάγετε τον κωδικό της ομάδας ειδών. Το 
πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση 
της εγγραφής. 

 Περιγραφή 
Εισάγετε την περιγραφή της ομάδας ειδών. Το 
πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση 
της εγγραφής. 

 Κατηγοριοποίηση 
Εισάγετε κωδικό με βάση τον κωδικό της 

ομάδας ειδών που θέλετε να γίνει η 
κατηγοριοποίηση (δενδρική μορφή). 

 Κατηγορία είδους 
Πεδίο πίνακας όπου ειπλέγετε την κατηγορία 
είδους με την οποία θέλετε να συσχετίσετε την ομάδα. 

 



Atlantis Entry ERP  367 

 

Ομάδες ειδών 2 
Με την επιλογή αυτή διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις ομάδες των ειδών της αποθήκης. Η ομάδα του είδους, όπως 
δηλώνεται με τη βοήθεια του πίνακα στο αντίστοιχο πεδίο των στοιχείων του, μπορεί να συμβάλλει στον 
υπολογισμό των εκπτώσεων. Επιπλέον, η ομάδα του είδους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνθετικό σε 
παραμετρική μορφή κωδικού. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας ομάδας ειδών, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό “Ομάδες ειδών 2” και 

από το μενού επιλογών  που εμφανίζεται επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα 

που εμφανίζεται και επιλέγετε [Αποδοχή]. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένης ομάδας, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 

“Ομάδες ειδών 2” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, επιλέγετε [Μεταβολή]. 
 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” όπου 

μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 

συνέχεια πιέσετε το πλήκτρο [Αποδοχή]. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Εισάγετε τον κωδικό της ομάδας ειδών. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της εγγραφής. 

 Περιγραφή 
Εισάγετε την περιγραφή της ομάδας ειδών. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της εγγραφής. 

 Κατηγοριοποίηση 
Εισάγετε κωδικό με βάση τον κωδικό της ομάδας ειδών 
που θέλετε να γίνει η κατηγοριοποίηση (δενδρική 
μορφή). 
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Ομάδες ειδών 3 
Με την επιλογή αυτή διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις ομάδες των ειδών της αποθήκης. Η ομάδα του είδους, όπως 
δηλώνεται με τη βοήθεια του πίνακα στο αντίστοιχο πεδίο των στοιχείων του, μπορεί να συμβάλλει στον 
υπολογισμό των εκπτώσεων. Επιπλέον, η ομάδα του είδους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνθετικό κωδικού σε 
παραμετρική μορφή κωδικού. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας ομάδας ειδών, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό “Ομάδες ειδών 3” και 

από το μενού επιλογών  που εμφανίζεται επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα 

που εμφανίζεται και επιλέγετε [Αποδοχή]. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένης ομάδας, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 

“Ομάδες ειδών 3” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Μεταβολή]. 
 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” όπου 

μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 

συνέχεια πιέσετε το πλήκτρο [Αποδοχή]. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Εισάγετε τον κωδικό της ομάδας ειδών. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της εγγραφής. 

 Περιγραφή 
Εισάγετε την περιγραφή της ομάδας ειδών. Το πεδίο 
είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της εγγραφής. 

 Κατηγοριοποίηση 
Εισάγετε κωδικό με βάση τον κωδικό της ομάδας 
ειδών που θέλετε να γίνει η κατηγοριοποίηση 
(δενδρική μορφή). 
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Κατηγορίες ειδών 
Με την επιλογή αυτή διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις κατηγορίες των ειδών. Μπορείτε ελεύθερα να δημιουργήσετε 
όσες κατηγορίες θέλετε και στη συνέχεια να εντάξετε κάθε είδος σε κάποια από αυτές, συμπληρώνοντας το πεδίο 
“Κατηγορία” στα σταθερά στοιχεία του. Επιπλέον, η κατηγορία του είδους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνθετικό 
κωδικού σε παραμετρική μορφή κωδικού. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέας κατηγορίας ειδών, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 

“Κατηγορίες ειδών” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, 

συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που εμφανίζεται και κάνετε κλικ στο [Αποδοχή]. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένης ομάδας, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 

“Κατηγορίες ειδών” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Μεταβολή]. 
 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” όπου 

μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 

συνέχεια πιέσετε το πλήκτρο [Αποδοχή]. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Εισάγετε τον κωδικό της κατηγορίας ειδών. Το πεδίο 
είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της κατηγορίας.  

 Περιγραφή 
Εισάγετε την περιγραφή της κατηγορίας ειδών. Το 
πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της 
κατηγορίας. 

 Κατηγοριοποίηση 
Εισάγετε κωδικό με βάση τον κωδικό της κατηγορίας 
ειδών που θέλετε να γίνει η κατηγοριοποίηση 

(δενδρική μορφή). 
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Μονάδες μέτρησης 
Με την επιλογή αυτή διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις μονάδες μέτρησης των ειδών της αποθήκης. Μπορείτε 
ελεύθερα να εισάγετε όσες μονάδες μέτρησης χρησιμοποιεί η εταιρία. Στη συνέχεια, στα στοιχεία κάθε είδους 
επιλέγετε από το συγκεκριμένα τις μονάδες που θα χρησιμοποιούνται ως κύρια, δευτερεύουσα, στις αγορές και τις 
πωλήσεις αντίστοιχα. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέας μονάδας μέτρησης, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 

“Μονάδες μέτρησης” και από το μενού επιλογών  που εμφανίζεται επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, 

συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που εμφανίζεται και επιλέγετε [Αποδοχή]. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένης ομάδας, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 

“Μονάδες μέτρησης” και από το μενού επιλογών  που εμφανίζεται, επιλέγετε [Μεταβολή]. 
 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” όπου 

μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 

συνέχεια πατήσετε το πλήκτρο [Αποδοχή]. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Εισάγετε τον κωδικό της μονάδας μέτρησης. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της εγγραφής.  

 Περιγραφή 
Εισάγετε την περιγραφή της μονάδας 
μέτρησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για 
την καταχώρηση της εγγραφής.  

 Σύντμηση 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τη 

σύντμηση της περιγραφής της μονάδας 
μέτρησης που θα εμφανίζεται σε 
εκτυπώσεις π.χ. lt. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της 
μονάδας μέτρησης. 

 Δεκαδικά 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τα δεκαδικά ψηφία των ποσοτήτων που εκφράζονται στη συγκεκριμένη μονάδα 
μέτρησης. Εάν στις Γενικές παραμέτρους εταιρίας έχετε συμπληρώσει το πεδίο Δεκαδικά ποσοτήτων, η τιμή του 
θα προτείνεται κάθε φορά στην εισαγωγή νέας μονάδας μέτρησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της μονάδας μέτρησης. 
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 Κωδικός EDI 
Εισάγετε τον κωδικό EDI που αντιστοιχεί στη μονάδα μέτρησης. Ο κωδικός αυτός χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη 
μονάδα μέτρησης για αποστολή μηνυμάτων μέσω EDI.  
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Κλάσεις προμήθειας 
Με την επιλογή αυτή διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις κλάσεις προμήθειας στις οποίες υπάγονται τα είδη της 
αποθήκης. Η κλάση προμήθειας κάθε είδους, όπως ορίζεται με τη βοήθεια του πίνακα στο αντίστοιχο πεδίο των 
στοιχείων του, χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των προμηθειών πωλήσεων – εισπράξεων. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέας κλάσης προμήθειας, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 

“Κλάσεις προμήθειας” και από το μενού επιλογών  που εμφανίζεται επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος 
συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που εμφανίζεται και επιλέγετε [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένης κλάσης, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 
“Κλάσεις προμήθειας” και από το μενού επιλογών  που εμφανίζεται επιλέγετε [Μεταβολή]. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” όπου 
μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 

συνέχεια πιέσετε το πλήκτρο [Αποδοχή]. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της 
κλάσης προμήθειας. Το πεδίο είναι απαραίτητο για 
την καταχώρηση της κλάσης προμήθειας. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή 
της κλάσης προμήθειας. Το πεδίο για την 
καταχώρηση της κλάσης προμήθειας. 
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Λογιστικοί χαρακτηρισμοί 
Με την επιλογή αυτή διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις λογιστικές κατηγορίες που ανήκουν τα είδη της αποθήκης. Ο 
λογιστικός χαρακτηρισμός του είδους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνθετικό κωδικού σε παραμετρική μορφή 
κωδικού. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέου λογιστικού χαρακτηρισμού, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο 

λεκτικό “Λογιστικοί Χαρακτηρισμοί” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. 
Τέλος, συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που εμφανίζεται και πατάτε το πλήκτρο [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένου λογιστικού χαρακτηρισμού, κάνετε δεξί κλικ 
πάνω στο λεκτικό “Λογιστικοί Χαρακτηρισμοί” και από το μενού επιλογών  που εμφανίζεται, επιλέγετε 
[Μεταβολή]. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” όπου 
μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 

συνέχεια πιέσετε το πλήκτρο [Αποδοχή]. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον 
κωδικό του λογιστικού χαρακτηρισμού 
του είδους. Το πεδίο είναι απαραίτητο για 
την καταχώρηση του συγκεκριμένου 
λογιστικού χαρακτηρισμού. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την 
περιγραφή του λογιστικού χαρακτηρισμού 
του είδους. Το πεδίο είναι απαραίτητο για 

την καταχώρηση του συγκεκριμένου 
λογιστικού χαρακτηρισμού. 

 Κωδικός πωλήσεων 
Εισάγετε προαιρετικά το τμήμα του κωδικού Γενικής Λογιστικής πωλήσεων. 

 Κωδικός αγορών 
Εισάγετε προαιρετικά το τμήμα του κωδικού Γενικής Λογιστικής αγορών. 

 Κωδικός αποθεμάτων 
Εισάγετε προαιρετικά το τμήμα του κωδικού Αναλυτικής Λογιστικής αποθεμάτων. 
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 Κωδικός μεικτών αποτελ. 
Εισάγετε προαιρετικά το τμήμα του κωδικού Αναλυτικής Λογιστικής μεικτών αποτελεσμάτων. 

 Κωδικός κόστους παραγ. 
Εισάγετε προαιρετικά το τμήμα του κωδικού Αναλυτικής Λογιστικής κόστους παραγωγής. 
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Θέσεις αποθήκευσης 
Με την επιλογή αυτή διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις θέσεις αποθήκευσης που υπάρχουν σε κάθε αποθηκευτικό 
χώρο της εταιρείας.  

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας θέσης αποθήκευσης, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό “Θέσεις 

αποθήκευσης” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, συμπληρώνετε 
τη σχετική φόρμα που εμφανίζεται και επιλέγετε [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένης θέσης αποθήκευσης, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο 

λεκτικό “Θέσεις αποθήκευσης” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, επιλέγετε [Μεταβολή]. 
 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” όπου 

μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 

συνέχεια πιέσετε το πλήκτρο [Αποδοχή]. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 

Εισάγετε τον κωδικό της θέσης αποθήκευσης. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της θέσης.  

 Περιγραφή  
Εισάγετε την περιγραφή της θέσης αποθήκευσης. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της θέσης.  

 Αποθηκευτικός χώρος 
Ορίζετε τον αποθηκευτικό χώρο στον οποίο βρίσκεται η θέση 
αποθήκευσης. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τους 
αποθηκευτικούς χώρους που έχετε ορίσει στις παραμέτρους της 
εταιρείας.  
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Κατασκευαστές 
Με την επιλογή αυτή διαχειρίζεστε τον πίνακα με τους κατασκευαστές των ειδών της αποθήκης. Ο πίνακας 
χρησιμοποιείται στην ενότητα των Υπηρεσιών στην καρτέλα ανταλλακτικών. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέου κατασκευαστή είδους, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 

“Κατασκευαστές” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, 
συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που εμφανίζεται και πατήστε το πλήκτρο [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένου κατασκευαστή, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο 

λεκτικό “Κατασκευαστές” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, επιλέγετε [Μεταβολή]. 
 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” όπου 

μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 

συνέχεια πιέσετε το πλήκτρο [Αποδοχή]. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 

Εισάγετε τον κωδικό του κατασκευαστή. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της εγγραφής στον 
πίνακα.  

 Περιγραφή  
Εισάγετε την περιγραφή της κατασκευαστή. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της εγγραφής στον 
πίνακα. 
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Μεγεθολόγια 
Με την επιλογή αυτή διαχειρίζεστε τον πίνακα με τα μεγεθολόγια για τα είδη που διαχειρίζεστε σε χρώμα / μέγεθος. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέου μεγεθολογίου, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό “Μεγεθολόγια” και 

από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα 
που εμφανίζεται και επιλέγετε [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένου μεγεθολογίου, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 
“Μεγεθολόγια” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, επιλέγετε [Μεταβολή]. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχοντος μεγεθολογίου. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” όπου 
μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου μεγεθολογίου.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή του επιλεγμένου μεγεθολογίου. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του 
μεγεθολογίου. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 

καταχώρηση του μεγεθολογίου. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή 
του μεγεθολογίου. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση του μεγεθολογίου. 

 Μεγέθη 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το 
αντίστοιχα μεγέθη για τα είδη που διαχειρίζεστε σε 
μέγεθος. Συγκεκριμένα, έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε μέχρι 20 διαφορετικά μεγέθη. 
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Χρωματολόγιο 
Με την επιλογή αυτή διαχειρίζεστε τον πίνακα με τα χρωματολόγια για τα είδη που διαχειρίζεστε σε χρώμα / 
μέγεθος. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέου χρωματολογίου, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό “Χρωματολόγιο” 

και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, συμπληρώνετε τη σχετική 
φόρμα που εμφανίζεται, και επιλέγετε [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένου χρωματολογίου, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο 

λεκτικό “Χρωματολόγιο” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, επιλέγετε [Μεταβολή]. 
 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχοντος χρωματολογίου. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” όπου 

μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου χρωματολογίου.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή του επιλεγμένου χρωματολογίου. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του 

χρωματολογίου. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση του χρωματολογίου. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή 
του χρωματολογίου. Το πεδίο είναι απαραίτητο για 
την καταχώρηση του χρωματολογίου. 

 Εναλ. περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την 
εναλλακτική περιγραφή του χρωματολογίου. 
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Ομάδες χρώματος 
Με την επιλογή αυτή διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις ομάδες χρωμάτων των ειδών της αποθήκης. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή στο σύστημα νέας ομάδας χρώματος, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 

“Ομάδες χρώματος” και από το μενού επιλογών που εμφανίζε ται, επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, 
συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που εμφανίζεται και πατήστε το πλήκτρο [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό “Ομάδες χρώματος” και από 
το μενού επιλογών που εμφανίζεται, επιλέγετε [Μεταβολή]. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” όπου 
μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 

συνέχεια πιέσετε το πλήκτρο [Αποδοχή]. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Εισάγετε τον κωδικό της ομάδας χρώματος. Το πεδίο είναι 

απαραίτητο για την καταχώρηση της εγγραφής στον πίνακα.  

 Περιγραφή  
Εισάγετε την περιγραφή της ομάδας χρώματος. Το πεδίο 
είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της εγγραφής στον 
πίνακα. 
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Συλλογές 
Με την εργασία αυτή το Unisoft Atlantis Entry ERP σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τις συλλογές, δηλαδή τον 
πίνακα ο οποίος θα περιλαμβάνει τις ομάδες ειδών που παρακολουθείτε σε χρώμα – μέγεθος και έχουν κοινό 
μεγεθολόγιο. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέας συλλογής, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό “Συλλογές” και από το 

μενού επιλογών  που εμφανίζεται επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που 
εμφανίζεται και κάνετε επιλέγετε [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένης συλλογής, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 
“Συλλογές” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται, επιλέγετε [Μεταβολή]. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχοντος φακέλου. Στην ερώτηση του συστήματος “Να γίνει η διαγραφή” 
μπορείτε να απαντήσετε με: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης συλλογής.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης συλλογής. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 

Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό της 
συλλογής. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την 
αντίστοιχη περιγραφή της συλλογής. 

 Μεγεθολόγιο 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε το κοινό 
μεγεθολόγιο με το οποίο θα αντιστοιχίζονται οι ομάδες 
ειδών. 

 Κωδικός είδους 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον κωδικό του 
είδους το οποίο θα ανήκει στη συγκεκριμένη συλλογή. 

 Περιγραφή 
Πεδίο επιλογής στο οποίο εμφανίζεται η αντίστοιχη 
περιγραφή του είδους. 
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Λογιστική 

Στοιχεία κατηγοριοποίησης 

Κατηγορίες λογιστικής 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις κατηγορίες των λογαριασμών λογιστικής. Ο 
συγκεκριμένος πίνακας σας επιτρέπει να ακολουθήσετε εάν επιθυμείτε κάποια διαφορετική κατηγοριοποίηση των 
λογαριασμών του λογιστικού σχεδίου. Μπορείτε ελεύθερα να δημιουργήσετε όσες κατηγορίες θέλετε και στη 
συνέχεια να εντάξετε κάθε λογαριασμό σε κάποια από αυτές, συμπληρώνοντας το πεδίο [Κατηγορία] στα σταθερά 
στοιχεία του. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας κατηγορίας λογιστικής. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του 

πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε 
την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 

 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Εισάγετε τον κωδικό της κατηγορίας λογιστικής. Το πεδίο 
είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της κατηγορίας 
λογαριασμών. 

 Περιγραφή 
Εισάγετε την περιγραφή της λογιστικής κατηγορίας. Το 
πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της κατηγορίας 

λογαριασμών. 
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Ομάδες λογαριασμών 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις ομάδες των λογαριασμών λογιστικής. Ο συγκεκριμένος 
πίνακας σας επιτρέπει να ομαδοποιήσετε τους λογαριασμούς του λογιστικού σχεδίου. Μπορείτε ελεύθερα να 
δημιουργήσετε όσες ομάδες θέλετε και στη συνέχεια να εντάξετε κάθε λογαριασμό σε κάποια από αυτές, 
συμπληρώνοντας το πεδίο [Ομάδα] στα σταθερά στοιχεία του. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας ομάδας λογαριασμών. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του 

πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε 

την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 
 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Εισάγετε τον κωδικό της ομάδας λογαριασμών. Το πεδίο 
είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της κατηγορίας 
λογαριασμών. 

 Περιγραφή 
Εισάγετε την περιγραφή της ομάδας λογαριασμών. Το πεδίο 
είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της κατηγορίας 
λογαριασμών. 
 



Atlantis Entry ERP  383 

 

Κατηγορίες ισολογισμού 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις κατηγορίες των λογαριασμών λογιστικής στον 
ισολογισμό. Ο διαχωρισμός των λογαριασμών στις κατηγορίες αυτές απαιτείται για τη σύνταξη του ισολογισμού στο 
τέλος κάθε χρήσης. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας κατηγορίας ισολογισμού. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του 

πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε 
την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της 
κατηγορίας του ισολογισμού. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της κατηγορίας 
ισολογισμού. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή της 
κατηγορίας του ισολογισμού π.χ. Πάγιο Ενεργητικό. Το 
πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της 
κατηγορίας ισολογισμού. 

 Κατηγορία 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε την γενική κατηγορία 

στην οποία υπάγεται η οριζόμενη κατηγορία. Μπορείτε 
να επιλέξετε: 
o Ενεργητικό – εάν ανήκει στο ενεργητικό.  
o Παθητικό – εάν ανήκει στο παθητικό. 
o Αποτελέσματα χρήσης – εάν ανήκει στα αποτελέσματα χρήσης. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της κατηγορίας ισολογισμού. 

 Ενημέρωση 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον τρόπο ενημέρωσης των λογαριασμών της κατηγορίας στον ισολογισμό. 
Μπορείτε να επιλέξετε: 
o Χρέωση – εάν το ποσό του λογαριασμού αφαιρείται. 
o Πίστωση – εάν το ποσό του λογαριασμού προστίθεται. 

Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της κατηγορίας ισολογισμού. 
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Σχεδιασμός εντύπων 
Με την συγκεκριμένη επιλογή σχεδιάζετε εκ νέου τα έντυπα της Λογιστικής. Ο σχεδιασμός των φορμών έχει ήδη 
περιγραφεί σε προηγούμενες ενότητες και ισχύει η ίδια μεθοδολογία. 
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Ημερολόγια 

Κινήσεων 
Η συγκεκριμένη επιλογή παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ημερολογίων κινήσεων είτε Γενικής είτε Αναλυτικής 
λογιστικής. 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο δηλώνετε τον κωδικό του ημερολογίου. 

 Περιγραφή 
Αλφαρηθμητικό πεδίο στο οποίο δηλώνετε την περιγραφή του 
ημερολογίου. 

 Τύπος  
Στο συγκεκριμένο πεδίο δηλώνετε τον τύπο του ημερολογίου. 
 

Σχεδιαζόμενα  
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, σχεδιάζετε τα βοηθητικά ημερολόγια 
λογιστικής, τα οποία ενημερώνονται από τις λογιστικές κινήσεις που θα 
ορίσετε.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου ημερολογίου. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για την 

εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα εγγραφή 
πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας 
εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η 
διαγραφή;" όπου μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης 
εγγραφής.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της 
επιλεγμένης εγγραφής. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων 

υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας εμφανίζει 
τη φόρμα διαχείρισης των στοιχείων της. Όταν 
ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις 
αποθηκεύσετε πατώντας την επιλογή [Αποδοχή]. 
Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές, 
πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 
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Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του σχεδιαζόμενου ημερολογίου. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση του σχεδιαζόμενου ημερολογίου. 

 Τίτλος 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον τίτλο του ημερολογίου π.χ. “Ημερολόγιο ταμείου”. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση του σχεδιαζόμενου ημερολογίου. 

Κινήσεις λογιστικής 
Στο πίνακα αυτό ορίζετε τις κινήσεις λογιστικής που θα ενημερώνουν το ημερολόγιο. 

Γραμμές κίνησης λογιστικής 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό κίνησης λογιστικής. 

 Περιγραφή 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την περιγραφή κίνησης λογιστικής. 

 Αντισυμβαλλόμενοι  
Για τη δημιουργία ημερολογίου αντισυμβαλλομένων. 
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Πρότυπα άρθρα 
Η συγκεκριμένη επιλογή σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μοντέλα λογιστικών άρθρων που χρησιμοποιούνται συχνά 
προκειμένου να γίνεται ταχύτατα η καταχώρηση τους. Κάθε φορά που θα θέλετε να εισάγετε ένα άρθρο σε κάποιο 
ημερολόγιο λογιστικής θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε όποιο από αυτά επιθυμείτε. Επιπλέον, μπορείτε να σχεδιάσετε 
πρότυπα άρθρα και να καθορίσετε συγκεκριμένες ημερομηνίες στις οποίες αυτά θα παράγονται αυτόματα, π.χ. 
άρθρα μισθοδοσίας. Με την ίδια επιλογή μπορείτε να δημιουργήσετε άρθρα που θα είναι διαθέσιμα για γρήγορη 
καταχώρηση από την ομώνυμη επιλογή.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέου πρότυπου άρθρου. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για την 

εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε το πρότυπο άρθρο 
πατώντας την επιλογή [Αποδοχή]. Η καταχώρηση θα ολοκληρωθεί μόλις απαντήσετε θετικά στην ερώτηση 
"Έχουν γίνει αλλαγές, να καταχωρηθούν;". 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή καταχωρημένου πρότυπου άρθρου. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η 
διαγραφή;" όπου μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου πρότυπου άρθρου. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένου πρότυπου άρθρου.  

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του 
πρότυπου άρθρου. Το πεδίο είναι απαραίτητο για 
την καταχώρηση του πρότυπου άρθρου. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή 
του πρότυπου άρθρου. Το πεδίο είναι απαραίτητο 
για την καταχώρηση του πρότυπου άρθρου. 

 Προτεινόμενη σειρά 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε τη σειρά παραστατικών 
λογιστικής που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή 
άρθρου με βάση το πρότυπο. Ο αντίστοιχος πίνακας 
δημιουργείται με την επιλογή Σειρές αρίθμησης 
λογιστικής. 

 Υποκατάστημα  
Πεδίο σύμφωνα με το οποίο δηλώνετε το υποκατάστημα της εταιρείας. 

 Τύπος λογιστικών εγγραφών 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε τον τύπο της κίνησης που θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή του άρθρου. Το 
πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του πρότυπου άρθρου. Ο αντίστοιχος πίνακας δημιουργείται με την 
επιλογή “Τύποι λογιστικών κινήσεων”. 
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 Αιτιολογία 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το κείμενο που θα προτείνεται ως αιτιολογία κατά την εισαγωγή άρθρου με 
βάση το πρότυπο.  

 Περιοδικότητα 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τη συχνότητα που καταχωρούνται άρθρα με βάση το πρότυπο. Μπορείτε να 
επιλέξετε: 
o Ακαθόριστη – όταν δεν υπάρχει περιοδικότητα στη συχνότητα καταχώρησης άρθρων. Η συγκεκριμένη τιμή 

προτείνεται από το πρόγραμμα. 
o Μηνιαίως – όταν καταχωρούνται άρθρα με βάση το πρότυπο σε μηναία βάση. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει 

επιπλέον να οριστούν οι ημέρες που συμβαίνει αυτό στο πεδίο [Συχνότητα επανάληψης].  
o Ετησίως – όταν παράγονται άρθρα με βάση το πρότυπο σε ετήσια βάση. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει 

επιπλέον να οριστούν οι ημερομηνίες που συμβαίνει αυτό στο πεδίο [Συχνότητα επανάληψης]. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του πρότυπου άρθρου. 

 Συχνότητα επανάληψης 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τις “ημέρες ή ημερομηνίες” που θα παράγεται αυτόματα άρθρο με βάση το 
πρότυπο, εφόσον στο πεδίο [Περιοδικότητα] έχετε επιλέξει μηνιαία ή ετήσια αντίστοιχα. Εάν έχετε επιλέξει 
“Ακαθόριστη”, δεν απαιτείται η συμπλήρωση του πεδίου. Σε περίπτωση που έχει επιλεχθεί “Μηνιαία 
περιοδικότητα”, οι δυνατές τιμές του πεδίου είναι από 1.31.  

 Α/Α 
Αριθμητικό πεδίο όπου εμφανίζεται αυτόματα ο αύξων αριθμός της γραμμής.  

 Λογαριασμός 
Πεδίο αναζήτησης όπου εισάγετε τον λογαριασμό της λογιστικής που θέλετε να συμμετέχει στο άρθρο.  

 Τύπος ενημέρωσης 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερώνεται ο λογαριασμός κατά την καταχώρηση 
του άρθρου, δηλαδή εάν θα χρεώνεται ή θα πιστώνεται.  

 Τύπος υπολογισμού αξίας 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε, εάν θέλετε, τον τύπο βάσει του οποίου θα υπολογίζεται η αξία της 
γραμμής του άρθρου. Συμπληρώστε το πεδίο μόνο εάν αυτό χρησιμοποιηθεί για γρήγορη καταχώρηση και όχι 
σαν πρότυπο άρθρο. 

 Γρήγορη καταχώρηση 

Για τη δημιουργία άρθρων για γρήγορη καταχώρηση. Στην οθόνη που εμφανίζεται εισάγετε το λεκτικό των 
γραμμών που θα συμπληρώνονται από το χρήστη.  
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Μοντέλα επιμερισμού 
Η συγκεκριμένη επιλογή, σας επιτρέπει να δημιουργήσετε διάφορα μοντέλα για τον επιμερισμό, αναμερισμό και 
καταλογισμό λογαριασμών σε λογαριασμούς Αναλυτικής Λογιστικής. Ο επιμερισμός γίνεται αυτόματα με την 
προϋπόθεση ότι στις “Ειδικές παραμέτρους λογιστικής” έχετε ενεργοποιήσει την παράμετρο “Αυτόματη δημιουργία 
άρθρων επιμερισμού” και έχετε ορίσει τη σειρά άρθρων επιμερισμού.  

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέου μοντέλου επιμερισμού. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για 

την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα 

εγγραφή πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  
 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 

διαχείρισης των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές, πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Κωδικός  
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό 
του μοντέλου επιμερισμού. Ο κωδικός είναι 
απαραίτητος για την καταχώρηση του μοντέλου 
επιμερισμού. 

 Ενεργό  
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε εάν το 
συγκεκριμένο μοντέλο επιμερισμού είναι ενεργό ή 
όχι. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την 
περιγραφή του μοντέλου επιμερισμού. Το πεδίο 
είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του 
μοντέλου επιμερισμού. 

 Σειρά επιμερισμού 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε την σειρά της 
λογιστικής. Στο πεδίο αυτό μπορείτε να εισάγετε μόνο σειρές αναλυτικής λογιστικής, δηλαδή μόνο αυτές που 
στο σχεδιασμό τους η παράμετρος “Αναλυτική λογιστική” είναι ενεργή. Ο σειρές που ορίζετε εδώ 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του αντίστοιχου άρθρου.  

 Ανάλυση % 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο ενεργοποιείτε την ανάλυση των ποσών βάσει ποσοστού. 
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 Σειρά επιμερισμού λογιστικής 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε την σειρά της λογιστικής. Στο πεδίο αυτό μπορείτε να εισάγετε μόνο σειρές 
αναλυτικής λογιστικής, δηλαδή μόνο αυτές που στο σχεδιασμό τους η παράμετρος “Αναλυτική λογιστική” είναι 
ενεργή. Ο σειρές που ορίζετε εδώ χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του αντίστοιχου άρθρου.  

 Τύπος 
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε τον τύπο του άρθρου που θα προκύψει από το συγκεκριμένο μοντέλο. Μπορείτε 
να επιλέξετε: 
o Επιμερισμό – το άρθρο που θα δημιουργηθεί θα είναι άρθρο επιμερισμού. 
o Καταλογισμό – το άρθρο που θα δημιουργηθεί θα είναι άρθρο καταλογισμού. 
o Αναμερισμό – το άρθρο που θα δημιουργηθεί θα είναι άρθρο αναμερισμού. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του μοντέλου επιμερισμού. 

 Παρατηρήσεις 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την αιτιολογία που θα εμφανίζεται σε κάθε άρθρο που δημιουργείται βάσει 
του συγκεκριμένου μοντέλου.  

Ανάλυση 
Στο σημείο αυτό ορίζονται τα στοιχεία της ανάλυσης του λογαριασμού, δηλαδή οι λογαριασμοί αναλυτικής στους 
οποίους αναλύεται καθώς και το ποσοστό με το οποίο επιμερίζεται στον καθένα. Η αναζήτηση των λογαριασμών 
αυτών μπορεί να γίνει είτε μέσω του κωδικού τους είτε μέσω της περιγραφής τους.  

 Α/Α 
Αριθμητικό πεδίο όπου εμφανίζεται αυτόματα ο αύξων αριθμός της εγγραφής του πίνακα ανάλυσης του 

λογαριασμού.  

 Κωδικός 
Πεδίο αναζήτησης όπου ορίζετε τον κωδικό του λογαριασμού της αναλυτικής λογιστικής στον οποίο αναλύεται ο 
λογαριασμός. Σε αυτή την περίπτωση η περιγραφή του λογαριασμού συμπληρώνεται αυτόματα. Εναλλακτικά, 
εάν αναζητήσετε το λογαριασμό μέσω περιγραφής, το πεδίο [Κωδικός] θα συμπληρωθεί αυτόματα.  

 Περιγραφή 
Πεδίο αναζήτησης όπου ορίζετε την περιγραφή του λογαριασμού της αναλυτικής λογιστικής στον οποίο 
αναλύεται ο λογαριασμός. Σε αυτή την περίπτωση ο κωδικός του λογαριασμού συμπληρώνεται αυτόματα. 
Εναλλακτικά, εάν αναζητήσετε το λογαριασμό μέσω κωδικού, το πεδίο “Περιγραφή” θα συμπληρωθεί αυτόματα.  

 Ποσοστό 

Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το ποσοστό με το οποίο επιμερίζεται ο λογαριασμός της Γενικής Λογιστικής στο 
λογαριασμό της Αναλυτικής.  

 Συντελεστής  
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το συντελεστή ισοδυναμίας με τον οποίο επιμερίζεται ο λογαριασμός της 
Γενικής Λογιστικής στο λογαριασμό της Αναλυτικής. 
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Στήλες βιβλίων 
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να ορίζετε τις στήλες του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας στήλες για το βιβλίο Εσόδων - Εξόδων, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο 

λεκτικό “Στήλες βιβλίων” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, 
συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που εμφανίζεται και κάνετε κλικ στο [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένου συντελεστή καθαρού κέρδους, κάνετε δεξί κλικ 
πάνω στο λεκτικό της επιθυμητής εγγραφής και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε 
[Μεταβολή]. 

 [Διαγραφή] για την διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό της επιθυμητής 
εγγραφής και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται διαλέγετε [Διαγραφή]. Τέλος στην ερώτηση του 
συστήματος: “Να διαγραφή η εγγραφή” μπορείτε, να απαντήσετε με: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 

συνέχεια πατήσετε το πλήκτρο [Αποδοχή]. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε την διαγραφή. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση των μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 

Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το κωδικό στήλης του βιβλίου 
Εσόδων - Εξόδων. 

 Ενεργή 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε, εάν η συγκεκριμένη στήλη 
θα είναι ενεργή. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή 
της στήλης. 

 Τύπος 
Πεδίο επιλογής από το οποίο διαλέγετε το τύπο βιβλίου στον 
οποίον, θα αναφέρεται η συγκεκριμένη στήλη. Συγκεκριμένα, 
μπορείτε να επιλέξετε: 
o Έσοδα 
o Έξοδα 
o Ειδικός Φόρος Εσόδων 
o Ειδικός Φόρος Εξόδων 
o Αγορές 

 Πλάτος 
Αριθμητικό πεδίο με το οποίο καθορίζετε το πλάτος της στήλης των βιβλίων. 
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Κ.Α.Δ. 

Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων όπως ορίζονται από την εφορία. 
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Πρότυπα παραστατικά 
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να ορίζετε πρότυπα μοντέλα καταχώρησης κινήσεων Εσόδων – Εξόδων. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου πρότυπου παραστατικού, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό “Πρότυπα 

παραστατικά” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Στη συνέχεια 
συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που παρουσιάζεται και κάνετε κλικ στο [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένου πρότυπου παραστατικού, κάνετε δεξί κλικ πάνω 
στο λεκτικό της επιθυμητής εγγραφής και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται διαλέγετε [Μεταβολή]. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή από το σύστημα κάποιου πρότυπου παραστατικού, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο 

λεκτικό της επιθυμητής εγγραφής και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Διαγραφή]. Τέλος, 
στην ερώτηση του συστήματος: “Να διαγραφή η εγγραφή” μπορείτε να απαντήσετε με: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του πρότυπου άρθρου. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση του πρότυπου άρθρου. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή του πρότυπου άρθρου. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση του πρότυπου άρθρου. 

 Προτεινόμενη σειρά 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε τη σειρά παραστατικών λογιστικής που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή άρθρου με 
βάση το πρότυπο. Ο αντίστοιχος πίνακας δημιουργείται με την επιλογή Σειρές αρίθμησης λογιστικής. 

 Υποκατάστημα 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε το αντίστοιχο υποκατάστημα. 

 Τύπος συναλλαγής 
Πεδίο πίνακα όπου ορίζετε τον τύπο της συναλλαγής που θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή του άρθρου. Το 
πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του πρότυπου άρθρου.  

 Αιτιολογία 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το κείμενο που θα προτείνεται ως αιτιολογία κατά την εισαγωγή άρθρου με 
βάση το πρότυπο.  

 Συναλλασσόμενος 
Πεδίο αναζήτησης όπου εισάγετε τον συναλλασσόμενο των εσόδων εξόδων που θέλετε να συμμετέχει στο 
άρθρο. 
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Πράξεις Θεώρησης Παραστατικών 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας πράξης θεώρησης, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό “Πράξεις 

Θεώρησης Παραστατικών” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, 
συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που εμφανίζεται και επιλέγετε [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένης πράξης θεώρησης, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο 
λεκτικό της επιθυμητής εγγραφής και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Μεταβολή]. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή καταχωρημένης πράξης. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” όπου 
μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης πράξης θεώρησης.  
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της πράξης. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση των μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Πράξη θεώρησης 
Ορίζετε τον αριθμό πράξης θεώρησης.  

 Ημερομηνία Θεώρησης 
Ορίζετε την ημερομηνία θεώρησης.  

 Από Αριθμό 
Ορίζετε από ποιό αριθμό θεώρησης θα ξεκινήσει. 

 Έως Αριθμό 
Ορίζετε έως ποιό αριθμό θεώρησης θα σταματήσει. 

 Όριο Προειδοποίησης 
Ορίζετε όριο προειδοποίησης των καταχωρήσεων.   

 Προηγούμενη πράξη 
Ορίζετε ποιά ήταν η προηγούμενη πράξη θεώρησης.  

 Αριθμός καταχωρήσεων 

Ορίζετε τον αριθμό καταχωρήσεων. 

 Α/Α 
Αύξων αριθμός σειρών. 

 Σειρά  
Ορίζετε σε ποιά σειρά θα έχει ισχύ η πράξη θεώρησης. 
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Πληροφορίες βιβλίων 

Εργασίες  
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση των μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Η εργασία αυτή παρέχει τη δυνατότητα να μεταβάλετε 
την αρίθμηση των σελίδων στην εκτύπωση των 
θεωρημένων και απαιτεί μεγάλη προσοχή, γαιτί εκπίπτει 
στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

Πληροφορίες βιβλίων οικοδομών 

Εργασίες  
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση των μεταβολής ή 

της διαγραφής της εγγραφής. 

Η εργασία αυτή παρέχει τη δυνατότητα να μεταβάλετε 
την αρίθμηση των σελίδων στην εκτύπωση των 
βιβλίων οικοδομών και απαιτεί μεγάλη προσοχή, γαιτί 
εκπίπτει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. 
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Παραμετροποίηση Κατηγοριών ΦΠΑ 
Με την επιλογή αυτή ορίζετε και διαχειρίζεστε τις διάφορες κατηγορίες ΦΠΑ. Στον πίνακα αυτό θα πρέπει να 
εισαχθούν όλες οι κατηγορίες ΦΠΑ ακόμη και τα ειδικά καθεστώτα. Ο πίνακας είναι διαθέσιμος σε όλες τις εταιρίες 
του συστήματος για την εύκολη συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου όπου αυτό απαιτείται.  

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας κατηγορίας ΦΠΑ στον πίνακα, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό 

“Κατηγορίες Φ.Π.Α” και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, 
συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα που εμφανίζεται και κάνετε κλικ στο [Αποδοχή]. 

 [Διαγραφή] για την διαγραφή υπάρχουσας κατηγορίας. Το σύστημα σας ρωτάει “Να γίνει η διαγραφή” όπου 

μπορείτε να δώσετε: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 

συνέχεια πατήσετε το πλήκτρο [Αποδοχή]. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε την διαγραφή. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση των μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Kωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της 

κατηγορίας ΦΠΑ. Το πεδίο είναι απαραίτητο και το 
σύστημα δεν επιτρέπει την καταχώρηση νέας 
κατηγορίας ΦΠΑ αν δεν το έχετε συμπληρώσει. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την περιγραφή 
της κατηγορίας ΦΠΑ.  

 Ποσοστό 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε το ποσοστό ΦΠΑ 
της κάθε κατηγορίας. Το ποσοστό χρησιμοποιείται 
για τον υπολογισμό του ποσού ΦΠΑ που 
επιβαρύνει τις συναλλαγές ανάλογα με την 
κατηγορία ΦΠΑ που ανήκουν οι συναλλασσόμενοι 
και τα είδη. Το πεδίο είναι απαραίτητο και δεν θα 
μπορέσετε να εισάγετε κατηγορία ΦΠΑ εάν δεν το 
συμπληρώσετε. 

 Ενεργή 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε, εάν η κατηγορία Φ.Π.Α είναι ενεργή. Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
διαλέξετε: 
o Για Έσοδα - Έξοδα 
o Για Έσοδα 
o Για Έξοδα 
o Ανενεργή 
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Κατηγορίες Σ.Κ.Κ. 
Με την επιλογή αυτή έχετε εικόνα των βασικών κατηγοριών που χρησιμοποιούνται στον πίνακα Συντελεστών 
Καθαρού Κέρδους. 
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Κατηγορίες Αγορών 
Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να ορίζετε τις κατηγορίες αγορών, τις οποίες συμπληρώνετε μέσα στους 
λογαριασμούς σχεδίου, σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Α’ κατηγορίας. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας κατηγορίας, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό “Κατηγορίες αγορών” 

και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Νέα εγγραφή]. Τέλος, συμπληρώνετε τη σχετική 
φόρμα που εμφανίζεται και κάνετε κλικ στο [Αποδοχή]. 

 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων καταχωρημένης κατηγορίας αγορών, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο 
λεκτικό της επιθυμητής εγγραφής και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγετε [Μεταβολή]. 

 [Διαγραφή] για την διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο λεκτικό της επιθυμητής 
εγγραφής και από το μενού επιλογών που εμφανίζεται διαλέγετε [Διαγραφή]. Τέλος, στην ερώτηση του 
συστήματος: “Να διαγραφή η εγγραφή” μπορείτε να απαντήσετε με: 
o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 

συνέχεια πατήσετε το πλήκτρο [Αποδοχή]. 
o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση των μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το κωδικό 
κατηγορίας αγορών. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την 
αντίστοιχη περιγραφή της κατηγορίας. 

 ΣΜΚ Επιχείρησης 
Πεδίο όπου συμπληρώνετε το Συντελεστή Μικτού 
Κέρδους της επιχείρησης. 

 Κωδ.αγορων 
Πεδίο όπου συμπληρώνετε τον Κωδικό Αγορών 

διαλέγοντας τον από πίνακα 

 Κωδ.πωλήσεων 
Πεδίο όπου συμπληρώνετε τον Κωδικό Πωλήσεων διαλέγοντας τον από πίνακα 

 Εσοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε αν τα έσοδα θα έχουν δικαίωμα έκπτωσης. 

Τα πεδία Συντ. Αγορ.  Συντ. Πωλ. και Συντ. Αγορ. / Συντ. Πωλ.  συμπληρώνονται αυτόματα μετά τη συμπλήρωση 
των Κωδικών Αγορών και Πωλήσεων. 
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Συντελεστές καθαρού κέρδους 
Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να ορίζετε του συντελεστές καθαρού κέρδους αγορών και πωλήσεων. 

Εργασίες 
 [Στοιχεία] για τη προβολή στην οθόνη των σταθερών στοιχείων καταχωρημένου συντελεστή, τον οποίο 

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

την εισαγωγή των στοιχείων του.  Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή, πρέπει να καταχωρήσετε το νέο 
συντελεστή με κλικ στο [Καταχώρηση].   

 [Διαγραφή] για την διαγραφή καταχωρημένου συντελεστή. Στην ερώτηση του συστήματος “Να γίνει η 

διαγραφή της εγγραφής” μπορείτε να απαντήσετε με: 
o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου συντελεστή.  
o [Όχι] για την ακύρωση της διαγραφής. 

 [Εργασίες, Βοήθεια, Βοηθητικοί πίνακες]. 
 [Ανανέωση] για την ανανέωση των δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη σας. 
 [Φίλτρα] Για να επιλέξετε κάποιον από τους καταχωρημένους συντελεστές καθαρού κέρδους, 

χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα πεδία στην αναζήτησή του. 

Πεδία 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τη περιγραφή 

του συντελεστή καθαρού κέρδους.  

 Κωδικός Πωλήσεων 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό 
καθαρού κέρδους πωλήσεων. 

 Συντελεστής Κ.Κ. Πωλήσεων 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον αντίστοιχο 
συντελεστή καθαρού κέρδους πωλήσεων. 

 Κωδικός Αγορών 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό 
καθαρού κέρδους αγορών. 

 Συντελεστής Κ.Κ. Αγορών 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον αντίστοιχο 
συντελεστή καθαρού κέρδους αγορών. 

 Επίσημος 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε ότι ο συντελεστής καθαρού κέρδους ανήκει στους επίσημους συντελεστές 
που διαθέτει το υπουργείο. 

 Κατηγορία  
Πεδίο επιλογής όπου ορίζετε την κατηγορία που αφορά ο συντελεσής καθαρού κέρδους. 

 Σχόλια 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε διάφορα σχόλια, που αφορούν στο συντελεστή καθαρού κέρδους. 
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Σενάρια κλεισίματος 
Η συγκεκριμένη επιλογή σας επιτρέπει να σχεδιάσετε τα σενάρια δημιουργίας εγγραφών κλεισίματος. Στη συνέχεια, 
με την επιλογή [Εγγραφές κλεισίματος] θα δημιουργηθούν αυτόματα από το σύστημα οι απαραίτητες εγγραφές 
τακτοποίησης των λογαριασμών λογιστικής βάσει του σεναρίου που θα καθορίσετε.  

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέου σεναρίου κλεισίματος χρήσης. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή 

φόρμα για την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη 
νέα εγγραφή πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 

διαχείρισης των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Κωδικός 

Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό του 
σεναρίου κλεισίματος. Το πεδίο είναι απαραίτητο για 
την καταχώρηση της εγγραφής. 

 Περιγραφή 
Εισάγετε την περιγραφή του σεναρίου. Το πεδίο 
είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της 
εγγραφής. 

 Τύπος λογιστικών εγγραφών 
Επιλέγετε τον τύπο των λογιστικών εγγραφών που 
θα δημιουργηθούν. Το πεδίο είναι απαραίτητο για 
την καταχώρηση της εγγραφής. 

 Προτεινόμενη σειρά 
Επιλέγετε τη σειρά που θα χρησιμοποιηθεί για τη 
δημιουργία των άρθρων κλεισίματος χρήσης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της εγγραφής. 

 Αιτιολογία 
Εισάγετε την αιτιολογία των άρθρων που θα προκύψουν κατά το κλείσιμο χρήσης. 



Atlantis Entry ERP  401 

 

 Α/Α 
Εμφανίζεται αυτόματα ο αύξων αριθμός της γραμμής. 

 Από κωδικό – Έως κωδικό 
Καθορίζετε το εύρος των λογαριασμών λογιστικής που θα περιληφθούν στην εγγραφή κλεισίματος. Εάν δε 
θέλετε συγκεκριμένους λογαριασμούς, μπορείτε να εισάγετε στα πεδία μάσκα κωδικών. 

 Λογαριασμός χρέωσης 
Καθορίζετε το λογαριασμό λογιστικής ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την ισοσκέλιση του άρθρου σε περίπτωση 
που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο. 

 Λογαριασμός πίστωσης 

Καθορίζετε το λογαριασμό λογιστικής ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την ισοσκέλιση του άρθρου σε περίπτωση 
που προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο. 

Σημείωση 
 Εάν συμπληρώσετε μόνο το λογαριασμό χρέωσης, τότε στο άρθρο κλεισίματος θα πιστωθεί ο λογαριασμός 

που θέλετε να κλείσει και θα χρεωθεί ο λογαριασμός χρέωσης. 
 Εάν συμπληρώσετε μόνο το λογαριασμό πίστωσης, τότε στο άρθρο κλεισίματος θα χρεωθεί ο λογαριασμός 

που θέλετε να κλείσει και θα πιστωθεί ο λογαριασμός πίστωσης. 
 Εάν συμπληρώσετε και τους δύο λογαριασμούς (πίστωσης και χρέωσης), τότε: 

o εάν ο λογαριασμός που θέλετε να κλείσει έχει μόνο πιστώσεις, τότε στο άρθρο κλεισίματος θα χρεωθεί ο 
λογαριασμός και θα πιστωθεί ο λογαριασμός πίστωσης του σεναρίου. 

o εάν ο λογαριασμός που θέλετε να κλείσει έχει μόνο χρεώσεις, τότε στο άρθρο κλεισίματος θα πιστωθεί ο 

λογαριασμός και θα χρεωθεί ο λογαριασμός χρέωσης του σεναρίου. 
o εάν ο λογαριασμός που θέλετε να κλείσει έχει χρεώσεις και πιστώσεις, τότε υπολογίζεται τη διαφορά 

"ΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ" και: 
o εάν είναι θετική, τότε στο άρθρο κλεισίματος θα πιστωθεί ο λογαριασμός και θα χρεωθεί ο λογαριασμός 

χρέωσης του σεναρίου 
o εάν είναι αρνητική, τότε στο άρθρο κλεισίματος θα χρεωθεί ο λογαριασμός και θα πιστωθεί ο 

λογαριασμός πίστωσης του σεναρίου. 
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Φορολογικές κατηγορίες 
Η συγκεκριμένη επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσετε νέες, να μεταβάλετε, να διαγράψετε 
φορολογικές κατηγορίες. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέου εντύπου λογιστικής. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για 

την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα 
εγγραφή πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 

διαχείρισης των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

 [Διόρθωση] για τη διόρθωση των αποτελεσμάτων του υπολογισμού των στοιχείων του εντύπου αφού 
εκτελέσετε την εργασία [Υπολογισμός εντύπου λογιστικής]. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα προβάλλει το 
μήνυμα “Δεν έχουν υπολογισθεί στοιχεία”. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της 
φορολογικής κατηγορίας. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την 
καταχώρηση της εγγραφής. 

 Περιγραφή 
Εισάγετε την περιγραφή της φορολογικής κατηγορίας. Το 
πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της εγγραφής. 

 Ομάδα 
Εισάγετε την ομάδα της φορολογικής κατηγορίας. 
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Συμπληρωματικές κατηγορίες 
Με την επιλογή αυτή ορίζετε και διαχειρίζεστε τις διάφορες συμπληρωματικές κατηγορίες.  

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της 
συμπληρωματικής κατηγορίας. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της κατηγορίας. 

 Περιγραφή 

Αλφαριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε την αντίστοιχη 
περιγραφή της συμπληρωματικής κατηγορίας. Το πεδίο 
είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της κατηγορίας. 
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Δαπάνες οικοδομών 
Η συγκεκριμένη επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσετε τις δαπάνες οικοδομών. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέου εντύπου λογιστικής. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για 

την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα 
εγγραφή πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 

διαχείρισης των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

 [Διόρθωση] για τη διόρθωση των αποτελεσμάτων του υπολογισμού των στοιχείων του εντύπου αφού 
εκτελέσετε την εργασία [Υπολογισμός εντύπου λογιστικής]. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα προβάλλει το 
μήνυμα “Δεν έχουν υπολογισθεί στοιχεία”. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της δαπάνης 
οικοδομών. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση 
της εγγραφής. 

 Περιγραφή 
Εισάγετε την περιγραφή της δαπάνης οικοδομών. Το πεδίο 
είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της εγγραφής. 
o Τύπος δαπάνης 
o Γενικές δαπάνες 
o Κατασκευαστικές 

 



Atlantis Entry ERP  405 

 

Οικοδομές  
Η συγκεκριμένη επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσετε οικοδομές. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέας οικοδομής. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για την 

εισαγωγή των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα εγγραφή 
πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 

διαχείρισης των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

 [Διόρθωση] για τη διόρθωση των αποτελεσμάτων του υπολογισμού των στοιχείων του εντύπου αφού 
εκτελέσετε την εργασία [Υπολογισμός εντύπου λογιστικής]. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα προβάλλει το 
μήνυμα “Δεν έχουν υπολογισθεί στοιχεία”. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο όπου εισάγετε τον κωδικό της οικοδομής. 
Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της 
εγγραφής.  

 Περιγραφή 
Εισάγετε την περιγραφή της οικοδομής. Το πεδίο είναι 
απαραίτητο για την καταχώρηση της εγγραφής. 

 Διεύθυνση 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τη διεύθυνση της 
οικοδομής. 

 Πόλη 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την πόλη της 
οικοδομής. 

 Τ.Κ 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον ταχυδρομικό κώδικα. 

 Μηχανικός 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο καταχωρείτε το ονοματεπώνυμο του μηχανικού της οικοδομής. 

 Σχόλια 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε κάποιο κείμενο σχετικό με την οικοδομή. 
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Λιανικής 

Ταμείo 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, το Atlantis Entry ERP σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τα ταμεία σας. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου ταμείου. Το σύστημα σας εμφανίζει μια φόρμα προκειμένου, να 

εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] 
για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 

μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Αποδοχή] για την αποθήκευση των μεταβολών ή την επιβεβαίωση της διαγραφής της εγγραφής. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της μεταβολής ή της διαγραφής της εγγραφής. 

Πεδία 

 Κωδικός 

Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον αντίστοιχο 
κωδικό του ταμείου. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την 
αντίστοιχη περιγραφή του ταμείου. 
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Τύποι κίνησης ταμείου 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τους τύπους κίνησης ταμείου. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέου τύπου κίνησης ταμείου. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή θέση του 

πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων πατήστε 
την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση της εισαγωγής τύπου κίνησης ταμείου. 

Πεδία 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό 
του τύπου κίνησης ταμείου. 

 Περιγραφή 

Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη 
περιγραφή του τύπου κίνησης ταμείου. 

 +/– 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τρόπο με τον 
οποίο ο συγκεκριμένος τύπος κίνησης θα επηρεάζει την 
κίνηση του ταμείου. 
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Κατηγορία υποκαταστήματος 1 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε κατηγορίες για τα καταστήματά σας. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας κατηγορίας υποκαταστήματος. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή 

θέση του πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων 
πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

Πεδία 

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό της 
κατηγορίας του υποκαταστήματος. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τη περιγραφή της 
κατηγορίας του υποκαταστήματος. 

 Ταξινόμηση 
Αλφαριθμητικό πεδίο βάσει του οποίου γίνεται ταξινόμηση 
πεδίων. 
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Κατηγορία υποκαταστήματος 2 
Η συγκεκριμένη εργασία σας παρέχει τη δυνατότητα να ορίσετε κατηγορίες για τα καταστήματά σας. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας κατηγορίας υποκαταστήματος. Το σύστημα σας οδηγεί σε μια κενή 

θέση του πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων 
πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

Πεδία 

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό της 
κατηγορίας του καταστήματος. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την αντίστοιχη 
περιγραφή της κατηγορίας του καταστήματος. 

 Ταξινόμηση 
Αλφαριθμητικό πεδίο βάσει του οποίου γίνεται ταξινόμηση 
των πεδίων. 
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Λιανικής 

Σημεία πωλήσεων λιανικής 
Η συγκεκριμένη επιλογή σας επιτρέπει να ορίζετε τις παραμέτρους των σημείων πωλήσεων. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέου φακέλου. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για την εισαγωγή 

των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα χρήση πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχοντος φακέλου. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης ομάδας.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης ομάδας. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων του υπάρχοντος φακέλου. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 

διαχείρισης των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Σελίδα 1: Γενικές παράμετροι 

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό των 
σημείων πωλήσεων. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την περιγραφή 
των σημείων πωλήσεων.  

 Υποκατάστημα  
Επιλογέας όπου εισάγετε το υποκατάστημα στο οποίο 
ανήκει το σημείο πώλησης. 

 Ταμείο 
Επιλογέας όπου εισάγετε το ταμείο του σημείου 
πώλησης. 

 Σειρά λιανικής  
Επιλογέας όπου εισάγετε τη σειρά λιανικής η οποία 
εμφανίζεται στην σειρά όταν καλεί ο χρήστης από τη  
λιανική τις πωλήσεις λιανικής. 

 Πελάτης λιανικής 
Επιλογέας όπου εισάγετε τον πελάτη λιανικής ο οποίος εμφανίζεται στον πελάτη όταν καλεί ο χρήστης από τη 
λιανική τις πωλήσεις λιανικής. 

 Τρόπος πληρωμής μετρητών  
Επιλογέας όπου εισάγετε τον πελάτη λιανικής ο οποίος ενεργοποιείται όταν  ο χρήστης επιλέγει μετρητά στην 
λιανική στις πωλήσεις λιανικής. 
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 Τρόπος πληρωμής λοιπών  
Επιλογέας όπου εισάγετε τον πελάτη λιανικής ο οποίος ενεργοποιείται όταν ο χρήστης επιλέγει δεν επιλέγει 
μετρητά στην λιανική στις πωλήσεις λιανικής. 

 Σειρά επιστροφής μετρητών 
Επιλογέας όπου εισάγεται τη σειρά επιστροφής μετρητών. 

 Επιτρεπόμενες σειρές 
Επιλογέας όπου εισάγετε τις σειρές τις οποίες μπορεί να βλέπει ο χρήστης στην λιανική στις πωλήσεις λιανικής.  
Εμφάνιση όλων των σειρών 
Επιλογή Ναι/‘Όχι με την οποία ορίζετε εάν θα εμφανίζονται όλες οι σειρές συναλλαγών στο συγκεκριμένο σημείο 

λιανικής. 

 Ενεργοποίηση ελέγχου ζητήσεων 
Επιλογή Ναι/Όχι με την οποία ορίζετε εάν θα ενεργοποιηθεί ο έλεγχος ζητήσεων στο σημείο λιανικής 

 Εκτυπώσεις λιανικής μόνο για το ταμείο του σταθμού εργασίας 
Επιλογή Ναι/Όχι με την οποία ορίζετε ότι οι εκτυπώσεις λιανικής θα είναι διαθέσιμες μόνο για το συγκεκριμένο 
σταθμό εργασίας. 

Σελίδα 2: Ειδικές παράμετροι 

Διασύνδεση πωλήσεων λιανικής με αυτόματο ζύγισμα 

 Χρήση ζυγαριάς  

Επιλογέας όπου δηλώνετε το μοντέλο της ζυγαριάς που 
χρησιμοποείτε.Η εφαρμογή υποστηρίζει προς το παρόν τα 
παρακάτω μοντέλα: 

o ICS G Series.  

o Magellan 8300 / 8400 –μόνο ζυγαριά. 

o Magellan 8300 / 8400 –ζυγαριά & barcode scanner 

o Avery Berkel FX110 

 Θύρα 
Επιλογέας όπου δηλώνετε την θύρα στην οποία συνδέεται η 
ζυγαριά. 

 Μονάδα μέτρησης ζύγισης 
Επιλογέας όπου δηλώνετε την μονάδα μέτρησης στην οποία γίνεται η ζύγιση των προϊόντων.  
Εμφάνιση όλων των σειρών 

Σελίδα 3: Εκτυπώσεις  

Στοιχεία εκτύπωσης κάρτας αλλαγής 

 Εκτυπωτής 
Επιλογέας όπου δηλώνετε τον εκτυπωτή στον οποίο θα εκτυπώνεται η κάρτα αλλαγής. 

 Φόρμα εκτύπωσης 
Επιλογέας όπου δηλώνετε την φόρμα εκτύπωσης που θα χρησιμοποιεί η κάρτα αλλαγής για να εκτυπώνεται. 
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 Αριθμός αντιτύπων 
Πεδίο αριθμητικό όπου δηλώνετε τον αριθμό αντιτύπων που θα εκτυπώνονται. 

 Char Set 
Δηλώνετε ποιο set χαρακτήρων θα χρησιμοποιείται κατά την εκτύπωση της κάρτας αλλαγής. Οι διαθέσιμες 
επιλογές είναι 437 & 928 

 Επιλογή αριθμού αντιτύπων κατά την εκτύπωση 
Πεδίο επιλογής από τον χρήστη εάν θέλει να επιλέγει αριθμό 
αντιτύπων κατά την εκτύπωση. 

Στοιχεία εκτύπωσης ελέγχου ταμείου 

 Εκτυπωτής 
Επιλογέας όπου δηλώνετε τον εκτυπωτή στον οποίο θα 
εκτυπώνεται η φόρμα ελέγχου ταμείου. 

 Φόρμα εκτύπωσης 
Επιλογέας όπου δηλώνετε την φόρμα εκτύπωσης που θα 
χρησιμοποιεί ο έλεγχος ταμείου για να εκτυπώνεται. 

Στοιχεία εκτύπωσης κινήσεων ταμείου 

 Εκτυπωτής 

Επιλογέας όπου δηλώνετε τον εκτυπωτή στον οποίο θα 
εκτυπώνεται η φόρμα κινήσεων ταμείου. 

 Φόρμα εκτύπωσης 
Επιλογέας όπου δηλώνετε την φόρμα εκτύπωσης που θα χρησιμοποιούν οι κινήσεις  ταμείου για να 
εκτυπώνονται. 
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POS πιστωτικών καρτών 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, ορίζουμε τις παραμέτρους των POS. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέου φακέλου. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για την εισαγωγή 

των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα χρήση πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχοντος φακέλου. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης ομάδας.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης ομάδας. 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων του υπάρχοντος φακέλου. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 

διαχείρισης των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό των 
POS στο πρόγραμμα. 

 Κωδικός POS 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό 
POS. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την 
περιγραφή των POS. 

 Υποκατάστημα 
Επιλογέας στον οποίο εισάγετε το υποκατάστημα της 
εταιρίας. 

 Τράπεζα  

Επιλογέας στον οποίο εισάγετε την τράπεζα. 

 Serial number  
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον σειριακό αριθμό. 

 Λογ. Λογιστικής 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον λογαριασμό λογιστικής. 

 Υποχρεωτική συμπλήρωση των πεδίων της πιστωτικής κάρτας 
Πεδίο Ναι/Όχι στο οποίο επιλέγετε αν θα είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των πεδίων της πιστωτικής κάρτας. 
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Πολιτικές πιστωτικών καρτών 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, ορίζουμε τα δεδομένα των πολιτκών των πιστωτικών καρτών. 

Εργασίες 
 [Μεταβολή] για τη μεταβολή των στοιχείων του υπάρχοντος φακέλου. Το σύστημα σας εμφανίζει τη φόρμα 

διαχείρισης των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πρέπει να τις αποθηκεύσετε πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή]. Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Κωδικός  
Επιλογέας πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό 
POS. 

 Από ημερομηνία 
Από ποια ημερομηνία ισχύει η πολιτική. 

 Σε ημερομηνία 
Εώς ποια ημερομηνία ισχύει η πολιτική. 

 Δόσεις 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισσάγετε τον αριθμό δόσεων της πολιτικής. 

 Αυστήρη τήρηση POS 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο ορίζετε αν θα τηρηθούν αυστηρά οι πολιτικές των πιστωτικών καρτών. 

 Αυστήρη τήρηση δόσεων 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο ορίζετε αν θα τηρηθούν αυστηρά οι δόσεις των πιστωτικών καρτών. 
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Κατηγοριοποίηση ζητήσεων ειδών 1 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, ορίζεται η πρώτη κατηγοριοποίηση ζητήσεων ειδών. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέου φακέλου. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για την εισαγωγή 

των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα χρήση πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχοντος φακέλου. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης ομάδας. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης ομάδας. 
 [Αποδοχή] εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό της 
κατηγοριοποίησης ζητήσεων. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την περιγραφή 

της κατηγοριοποίησης ζητήσεων. 
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Κατηγοριοποίηση ζητήσεων ειδών 2 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, ορίζουμε την κατηγοριοποίηση ζητήσεων ειδών. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέου φακέλου. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για την εισαγωγή 

των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα χρήση πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχοντος φακέλου. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης ομάδας. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης ομάδας. 
 [Αποδοχή] εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό της 
κατηγοριοποίησης ζητήσεων. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την περιγραφή 

της κατηγοριοποίησης ζητήσεων. 
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Κατηγοριοποίηση ζητήσεων ειδών 3 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, ορίζουμε την κατηγοριοποίηση ζητήσεων ειδών. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέου φακέλου. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για την εισαγωγή 

των στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τη νέα χρήση πατώντας την 
επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχοντος φακέλου. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης ομάδας.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή της επιλεγμένης ομάδας. 
 [Αποδοχή] εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις μεταβολές πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό της 
κατηγοριοποίησης ζητήσεων. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την περιγραφή της 

κατηγοριοποίησης ζητήσεων. 
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Σετ εντολών touchscreen 
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, ορίζουμε σετ εντολών για την οθόνη αφής. 

Εργασίες 
 [Νέα εγγραφή] για τη δημιουργία νέου σετ. Το σύστημα σας εμφανίζει μία  φόρμα για την εισαγωγή των 

στοιχείων της. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε τις αλλαγές πατώντας την επιλογή 
[Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχοντος σετ. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου μπορείτε 
να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου σετ.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή του επιλεγμένου σετ. 
 [Μεταβολή] εάν θέλετε να μεταβάλλετε το ήδη υπάρχον σετ. 

Πεδία 

 Κωδικός  
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον κωδικό 
του σετ εντολών. 

 Περιγραφή 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την 

περιγραφή του σετ εντολών. 

 Τίτλος 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε τον 
τίτλο της εντολής. 

 Συντόμευση πληκτρολογίου 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την 
συντόμευση πληκτρολογίου που θα 
χρησιμοποιείτε για την εντολή. 

 Εντολή touch screen retail 
Επιλέγετε την εντολή που θα αφορά την οθόνη 

αφής. Οι επιλογές είναι οι κάτωθι: 

o Άνοιγμα συρταριού.  

o Άνοιγμα ταμείου. 

o Εκτέλεση παραγγελίας. 

o Έλεγχος ταμείου. 

o Εμβόλιμη πώληση. 

o Εξαργύρωση πόντων. 

o Επανεκτύπωση. 

o Κάρτα αλλαγής. 

o Κάρτες πελάτη. 
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o Κινήσεις ταμείου. 

o Κινήσεις ταμείου ημέρας. 

o Κλείσιμο ταμείου. 

o Μαζικές επιστροφές. 

o Συγκεντρωθέντες πόντοι. 

o Φόροι/ έξοδα. 

 Επιλογή ERP 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο επικολλάτε την επιθυμητή επιλογή από το μενού του ERP. 

 Άμεση εκτύπωση 
Πεδίο Ναι/ Όχι όπου επιλέγετε αν θα γίνεται άμεσα εκτύπωση μετά την εντολή που έχετε δηλώσει το πεδίο 
‘Επιλογή ERP’. 

Αποστολή μηνύματος 

 Email 
Πεδίο Ναι/Όχι αν ο χρήστης επιθυμεί με αυτή την εντολή να αποστείλει e-mail. 

 Παραλήπτες 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου δηλώνετε τα e-mails παραληπτών. 

 Μήνυμα 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου συμπληρώνετε το μήνυμα που θα λαμβάνουν οι παραλήπτες. 

 SMS 
Πεδίο Ναι/Όχι αν ο χρήστης επιθυμεί με αυτή την εντολή να αποστείλει smsl. 

 Παραλήπτες 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου δηλώνετε τους παραλήπτες. 

 Μήνυμα 
Αλφαριθμητικό πεδίο όπου συμπληρώνετε το μήνυμα που θα λαμβάνουν οι παραλήπτες. 

 Χρήστες /Ομάδες χρηστών 
Επιλέγετε για ποιους χρήστες και για ποιες ομάδες χρηστών θα ισχύει το σετ εντολών. 
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Λιανικής (Off Line) 

Αντιστοίχιση σειρών λιανικής – Σειρών ERP 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να αντιστοιχίσετε τη σειρά παραστατικού λιανικής με κάποια 
σειρά παραστατικού πωλήσεων. 

Εργασίες  
 [Νέα εγγραφή] για την εισαγωγή νέας αντιστοίχισης σειρών λιανικής – πωλήσεων. Το σύστημα σας οδηγεί σε 

μια κενή θέση του πίνακα προκειμένου να εισάγετε τη νέα εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των 
στοιχείων πατήστε την επιλογή [Αποδοχή] για να την καταχωρήσετε. 

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η διαγραφή;" όπου 
μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή θα διαγραφεί μόνο εάν στη 
συνέχεια πατήσετε την επιλογή [Αποδοχή]. 

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή. 

Πεδία 

 Σειρά λιανικής 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά του 
παραστατικού λιανικής το οποίο θα αντιστοιχίσετε με 
κάποιο παραστατικό πωλήσεων. 

 Σειρά πώλησης 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τη σειρά 
παραστατικού πώλησης με την οποία θα αντιστοιχίσετε 
την σειρά παραστατικού λιανικής. 

 Έξοδα 
Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζετε τον τύπο του 
εξόδου που θα επιβαρύνει τις συναλλαγές σας. 
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CRM 
Οι βοηθητικοί πίνακες που συμμετέχουν στην οντότητα του CRM είναι οι ακόλουθοι: 

Ομάδες διαδοχικών ενεργειών 
Χρησιμοποιούνται από την εργασία δημιουργίας διαδοχικών ενεργειών. Με την εργασία αυτή δημιουργούνται 
αυτόματα περισσότερες της μίας ενέργειες για έναν αριθμό 
πελατών που ορίζονται από μία λίστα πελατών. Στις ομάδες 
διαδοχικών ενεργειών ορίζονται τα επί πλέον στοιχεία : 

o Διάρκεια και απόκλιση σε ημέρες 

o Παράλληλη εκτέλεση 

Με τα επιπλέον αυτά στοιχεία δημιουργούνται οι 
προβλεπόμενες ημερομηνίες έναρξης και λήξης για την κάθε 
ενέργεια που συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα. 

Πρότυπες ενέργειες 
Δημιουργούνται προσυμπληρωμένες ενέργειες οι οποίες στη 
συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 

o κατά τη δημιουργία μιας νέας ενέργειας 
o κατά τη δημιουργία ενεργειών από τις μαζικές αποστολές 
o κατά τη δημιουργία ομάδων διαδοχικών ενεργειών 

Πρότυπες ενέργειες μπορούν να δημιουργηθούν και από μία ενέργεια, με σκοπό τη χρησιμοποίησή της αργότερα σε 
μία από τις παραπάνω περιπτώσεις. Πρότυπη ενέργεια μέσα από ενέργεια δημιουργείται με την ειδική βοηθητική 
εργασία που εμφανίζεται στο menu ειδικών εργασιών των ενεργειών. 

Πρότυπες ενέργειες μπορούν να δημιουργηθούν και από μία ενέργεια με σκοπό τη χρησιμοποίησή της αργότερα σε 
μία από τις παραπάνω περιπτώσεις. Πρότυπη ενέργεια μέσα από ενέργεια δημιουργείται με την ειδική βοηθητική 
εργασία που εμφανίζεται στο menu ειδικών εργασιών των 
ενεργειών. 

Ακολουθούν οι απλοί πίνακες που δεν χρήζουν περαιτέρω 
περιγραφής 

o Τύποι ενεργειών 

o Κατηγορίες καμπάνιας 

o Ηλικιακές κατηγορίες 

o Οικογενειακή κατάσταση 

o Κατηγορίες επαφών 

o Ομάδες χρηστών CRM 
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o Κατηγορίες προϊόντων 

o Κατηγορίες εγγράφων 

o Κατηγορίες πελατών CRM 

o Εορτολόγιο 



Atlantis Entry ERP  423 

 

Κοστολόγηση  

Σενάρια κοστολόγησης 
Κατά τη δημιουργία σεναρίων κοστολόγησης παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα να ορίσει τη σειρά εκτέλεσης 
των εργασιών της κοστολόγησης μέσα από αυτά. 

 Κωδικός 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο δηλώνετε τον 
κωδικό του σεναρίου.  

 Περιγραφή 
Αλφαρηθμητικό πεδίο στο οποίο δηλώνετε 
την περιγραφή του σεναρίου. 
 

 



 

 



 

 

Atlantis Entry ERP 

Οργάνωση Λειτουργίας Συστήματος 

Βοηθητικές Εργασίες 
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ανανέωση σύμβασης 
Στη νέα σειρά εκδόσεων Atlantis Entry ERP προστέθηκε ειδική διαδικασία ενεργοποίησης της εφαρμογής, η οποία 
αποτελεί ενέργεια απαραίτητη για τη νόμιμη και ασφαλή χρήση του προγράμματος.  
Σε υπάρχουσα ήδη εγκατάσταση του Atlantis Entry ERP το σύστημα “διατηρεί” τα Registration και Activation keys 
με τα οποία λειτουργούσε ήδη η εφαρμογή.  
Αν στην περίπτωση αυτή εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα κατά την διαδικασία εισόδου στην εφαρμογή τοτε 

πρέπει να ανανεωθεί η σύμβαση εκτελώντας το ομώνυμο βήμα. 
Στη περίπτωση που εγκαθιστούμε το Atlantis Entry ERP για 
πρώτη φορά η εφαρμογή “λειτουργεί” αρχικά με τα γνωρίσματα 
και τους περιορισμούς της demo έκδοσης. Για να μπορέσει να 
ενεργοποιηθεί η εφαρμογή πρέπει να ανανεωθεί η σύμβαση. 

Εργασίες 
 [Προηγούμενο] για να οδηγηθείτε στην προηγηθείσα 

οθόνη. 
 [Επόμενο] για να οδηγηθείτε στην επόμενη οθόνη 
 [Αποδοχή] για ολοκληρωθεί η επιλεγμένη εργασία. 
 Αν δεν θέλετε να ισχύουν οι επιλογές που κάνατε πατήστε 

την επιλογή [Ακύρωση]. 

Σελίδα: 1 
Στη συγκεκριμένη σελίδα, ο χρήστης επιλέγει με ποιον τρόπο θα 
γίνει η ενεργοποίηση της εφαρμογής. 

o Μέσω internet 

o Mέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Unisoft. 

Σελίδα: 2 
Εμφανίζεται η οθόνη ενεργοποίησης εφαρμογής όπου 
συμπληρώνεται: 

o Επωνυμία Εταιρίας 

o Διεύθυνση Εταιρίας 

o ΑΦΜ Εταιρίας 

o PIN 
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o Registration Key 

o SN (Serial Number)  

o Υποπρογράμματα  (Registration Key ASC, Qlickview) 

Σελίδα: 3 
Ανάλογα με τον τρόπο ενεργοποίησης της εφαρμογής: 

 Μέσω internet 
Εμφανίζεται η οθόνη η οποία ενημερώνει το χρήστη ότι 
εντοπίστηκε ενεργή σύνδεση στο Internet και η 
ενεργοποίηση της εφορμογής θα γίνει απλά πατώντας την 

επιλογή “Επόμενο”. 

 Mέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας  με την Unisoft 
Εμφανίζεται η οθόνη η οποία ενημερώνει το χρήστη για τα 
στοιχεία της εταιρίας που μόλις καταχώρησε και του ζητεί 
να συμπληρώσει στο αντίστοιχο πεδίο το κλειδί 
ενεργοποίησης το οποίο θα του δωθεί τηλεφωνικώς. 

Σελίδα: 4 
Στη συγκεκριμένη οθόνη εμφανίζεται η ολοκήρωση της 
ενεργοποίησης της εφαρμογής. 
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Περιοδικές κινήσεις 

Αυτόματη δημιουργία σειρών υποκαταστημάτων 

Εργασίες 
 [Δημιουργία] για τη δημιουργία νέας σειράς υποκαταστήματος. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για 

την εισαγωγή των στοιχείων του. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πρέπει να καταχωρήσετε το νέο τύπο 
συναλλαγών πελατών πατώντας την επιλογή [Αποδοχή].  

 [Διαγραφή] για τη διαγραφή κάποιας σειράς υποκαταστήματος. Το σύστημα σας ρωτάει "Να γίνει η 
διαγραφή;" όπου μπορείτε να δώσετε: 

o [Ναι] για τη διαγραφή του επιλεγμένου τύπου. ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν συνιστάται διαγραφή τύπου συναλλαγών 
εάν έχετε ήδη καταχωρήσει σχετικές εγγραφές.  

o [Όχι] για να ακυρώσετε τη διαγραφή του επιλεγμένου τύπου συναλλαγών. 
 Εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε τις σειρές υποκαταστημάτων που θέλετε να καταχωρήσετε πατήστε την 

επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Επιλογή υποκαταστήματος 
Στο συγκεκριμένο πεδίο επιλέγετε το υποκατάστημα 
του οποίου τις σειρές παραστατικών θέλετε να 

δημιουργήσετε. 

 Πρόθεμα Α/Α σειράς 
Εδώ συμπληρώνετε το πρόθεμα των νέων σειρών 
που θέλετε να δημιουργείσετε. 

 Πλήθος ψηφίων 
Εδώ συμπληρώνετε το πλήθος ψηφίων. 
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Προεκτύπωση εντύπων 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, το Atlantis Entry ERP σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τα προς θεώρηση 
έντυπά σας. 

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για την αποδοχή των επιλογών που έχετε κάνει για τις εκτυπώσεις προεκτυπωμένων εντύπων και 

την εκτύπωση των συγκεκριμένων εντύπων. Το σύστημα σας εμφανίζει μία κενή φόρμα για την εισαγωγή των 
στοιχείων του.  

 Εάν δε θέλετε να ισχύουν οι επιλογές που κάνατε, επιλέξτε [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Φόρμα εκτύπωσης 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αντίστοιχη φόρμα 
βάσει της οποίας θα εκτυπωθούν τα προς θεώρηση έντυπά 
σας. 

Επιλογέας φόρμας για κρούστικο / γραφικών εκτυπωτή. 

Επιλογέας Εταιρικής / Υπεραιτερικής φόρμας 

 Αρίθμηση από 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την ακριβή αρίθμηση 
που θα έχουν τα προς θεώρηση έντυπά σας. 

 Πλήθος αντιτύπων 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το πλήθος αντιτύπων που θέλετε να εκτυπωθούν. 
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Μηχανογραφική κατάσταση ΚΕΠΥΟ 

Δημιουργία αρχείου ΚΕΠΥΟ 
Με τη συγκεκριμένη εργασία έχετε την δυνατότητα δημιουργίας και ενημέρωσης του αρχείου ΚΕΠΥΟ. Για να 
δημιουργήσετε το αρχείο ΚΕΠΥΟ θα πρέπει προηγουμένως να έχετε συμπληρώσει τα στοιχεία του πίνακα που 
εμφανίζεται με την επιλογή της εργασίας [Οργάνωση 
λειτουργίας συστήματος – Βοηθητικές εργασίες – 
Αρχειακές εργασίες – Αλλαγή flags Express – Αλλαγή 
flags ΚΕΠΥΟ].  

Προσοχή 
Κάθε φορά που εκτελείται η εργασία [Δημιουργία 
αρχείου Κ.Ε.Π.Υ.Ο] το σύστημα σβήνει τα παλιά 
δεδομένα που είχατε δημιουργήσει και κρατάει τα 
καινούρια. 

Εργασίες 
 [Προηγούμενο] για να οδγηθείτε στην 

προηγηθείσα οθόνη. 
 [Επόμενο] για να οδγηθείτε στην επόμενη 

οθόνη 
 [Εκτέλεση] για ολοκληρωθεί η επιλεγμένη εργασία. 

 Εάν δε θέλετε να ισχύουν οι επιλογές που 
κάνατε πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Πελατών / Προμηθευτών 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οδηγείστε στην δημιουργία 
αρχείου ΚΕΠΥΟ πελατών / προμηθευτών. 

 Πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οδηγείστε στην δημιουργία 
αρχείου για τις συναλλαγές πετρελαίου 
εσωτερικής καύσης. 

 Από ημερομηνία 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την 
αρχική ημερομηνία που θα περιλαμβάνει το 
αρχείο ΚΕΠΥΟ 

 Έως ημερομηνία 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την τελική ημερομηνία που θα περιλαμβάνει το αρχείο ΚΕΠΥΟ. 

 Από / Έως πελάτη 
Καθορίζετε τους κωδικούς των πελατών που θέλετε να περιληφθούν στην δημιουργία του αρχείου ΚΕΠΥΟ, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι πελάτες αφήνετε τα πεδία 
κενά. 
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 Από / Έως προμηθευτή 
Καθορίζετε τους κωδικούς των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στη δημιουργία του αρχείου ΚΕΠΥΟ 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλοι οι προμηθευτές αφήνετε τα 
πεδία κενά. 

 ΚΕΠΥΟ πελατών από: 

o Εμπορικό: Το αρχείο ΚΕΠΥΟ μπορεί να εξαχθεί από το εμπορικό τμήμα του προγράμματος. 

o Λογιστική: Το αρχείο ΚΕΠΥΟ μπορεί να εξαχθεί από το λογιστικό  τμήμα του προγράμματος. 

 ΚΕΠΥΟ προμηθευτών από: 

o Εμπορικό: Το αρχείο ΚΕΠΥΟ μπορεί να εξαχθεί από το εμπορικό τμήμα του προγράμματος. 

o Λογιστική: Το αρχείο ΚΕΠΥΟ μπορεί να εξαχθεί από το λογιστικό τμήμα του προγράμματος. 

 Εξάμηνο 
Καθορίζετε το εξάμηνο των προμηθευτών που θέλετε να περιληφθούν στη δημιουργία του αρχείου ΚΕΠΥΟ. 

 Μονάδα μέτρησης λίτρων 
Καθορίζετε τη μονάδα μέτρησης λίτρων. 

 Από ημερομηνία 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αρχική ημερομηνία που θα περιλαμβάνει το αρχείο ΚΕΠΥΟ. 

 Έως ημερομηνία 
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την τελική ημερομηνία που θα περιλαμβάνει το αρχείο ΚΕΠΥΟ 

Πετρέλαιο θέρμανσης / Φωτιστικό πετρέλαιο. 

 Από / Έως είδος 
Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην δημιουργία του αρχείου ΚΕΠΥΟ, 
επιλέγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό. Εάν θέλετε να περιληφθούν όλα τα είδη αφήνετε τα πεδία 
κενά. 

 Κωδικός συσχέτισης 
Καθορίζετε τον κωδικό συσχέτισης που θέλετε να περιληφθεί στην δημιουργία του αρχείου ΚΕΠΥΟ. 

 Ομάδες ειδών 
Καθορίζετε τις ομάδες ειδών που θέλετε να περιληφθούν  στην δημιουργία του αρχείου ΚΕΠΥΟ. 

 Κατηγορίες ειδών 
Καθορίζετε τις κατηγορίες ειδών που θέλετε να περιληφθούν στην δημιουργία του αρχείου ΚΕΠΥΟ. 

 Δημιουργία πιστωτικού αρχείου  
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν κατά τη δημιουργία του αρχείου ΚΕΠΥΟ θα παράγετε αρχείο με τις 
πιστωτικές αξίες ΚΕΠΥΟ ή όχι. 
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 Προέλευση αρχείου 

o Συνολικά: Εξαγωγή αρχείου για όλη την εταιρία. 

o Έδρα: Εξαγωγή αρχείου για την έδρα της 
εταιρίας. 

o Υποκατάστημα: Εξαγωγή αρχείου μόνο για 
το επιλεγμένο υποκτάστημα.  

 Έλεγχος ΑΦΜ 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν κατά 
τη δημιουργία του αρχείου ΚΕΠΥΟ θέλετε να 

γίνεται έλεγχος ορθότητας και υπαρκτότητας 
ΑΦΜ. 

 Περιγραφή επαγγέλματος από Master 
πελάτη 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο καθορίζετε εάν για τη 
δημιουργία του αρχείου ΚΕΠΥΟ θα παίρνει την 
περιγραφή επαγγέλματος του πελάτη όπως έχει 
οριστεί από το κύριο αρχείο πελατών.  
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Επεξεργασία αρχείου ΚΕΠΥΟ 
Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε και να μεταβάλετε το παραγόμενο αρχείο 
ΚΕΠΥΟ. 

Εργασίες 
 [Στοιχεία] με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα εμφάνισης και επεξεργασίας κάθε γραμμής του πίνακα με 

τα αρχεία ΚΕΠΥΟ που έχετε δημιουργήσει. 
 [Ανανέωση] για την ανανέωση των στοιχείων της συγκεκριμένης εργασίας. 
 [Καταχώρηση] για την καταχώρηση μιας νέα εγγραφής. 
 [Διαγραφή] για τη διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής 

 [Νέος πελάτης] για την καταχώρηση νέας εγγραφής πελάτη. 
 [Νέος προμηθευτής] για την καταχώρηση νέας εγγραφής προμηθευτή. 
 Εάν δε θέλετε να ισχύουν οι επιλογές και οι αλλαγές που κάνατε πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Όνομα αρχείου 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε το 
όνομα του αρχείου ΚΕΠΥΟ. 

 Ημερομηνία δημιουργίας 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εισάγετε την 

ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου ΚΕΠΥΟ. 

Περιγραφή πίνακα επεξεργασίας αρχείου 
Κ.Ε.Π.Υ.Ο  

Πεδία 

 Περιγραφή γραμμής 
Αλφαριθμητικό πεδίο στο οποίο περιγράφετε 
κάθε γραμμή του πίνακα αρχείου ΚΕΠΥΟ. 

 ΑΦΜ 
Αριθμητικό πεδίο στο οποίο εμφανίζεται ο αντίστοιχος ΑΦΜ. 

 Πιστωτικό 
Πεδίο Ναι/Όχι στο οποίο ορίζετε εάν θα εμφανίζονται οι πιστωτικές αξίες ΚΕΠΥΟ του αρχείου.  

 Λανθασμένο ΑΦΜ 
Πεδίο Ναι/Όχι στο οποίο ορίζετε εάν το ΑΦΜ του πελάτη ή του προμηθευτή αντίστοιχα είναι λανθασμένο ή όχι. 
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Εξαγωγή αρχείου ΚΕΠΥΟ 
Με τη συγκεκριμένη εργασία δημιουργείτε (εξάγετε) το αρχείο ΚΕΠΥΟ. 

Εργασίες 
 [Προηγούμενο] για να οδγηθείτε στην 

προηγηθείσα οθόνη. 
 [Επόμενο] για να οδγηθείτε στην επόμενη 

οθόνη 
 [Εκτέλεση] για ολοκληρώθεί η επιλεγμένη 

εργασία. 
 Εάν δε θέλετε να ισχύουν οι επιλογές που 

κάνατε πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Επιλογή αρχείου IL01 
Πεδίο στο οποίο συμπληρώνετε τον κατάλογο προορισμού και όνομα του αρχείου ΚΕΠΥΟ 

 Επιλογή αρχείου IL01.PIS 
Πεδίο στο οποίο συμπληρώνετε τον κατάλογο προορισμού και όνομα του πιστωτικού αρχείου ΚΕΠΥΟ 
Η υποβολή των παραπάνω αρχείων θα γίνει 
μέσω της ιστιοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ. του 
Οικονομίας και Οικονομικών. 
Πεδίο “Όχι”: Επιλέγετε αν δεν θέλετε να γίνει 
υποβολή των παραπάνω αρχείων μέσω της  
ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ. του Οικονομίας και 
Οικονομικών.  
Πεδίο “Ναι”: Επιλέγετε αν θέλετε να γίνει 
υποβολή των παραπάνω αρχείων μέσω της 
ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ. του Οικονομίας και 
Οικονομικών. 

 Εκτυπώσεις 
Στην επιλογή αυτή σας δίνεται η δυνατότητα 
να αντλήσετε εκτυπώσεις έλεγχου ΚΕΠΥΟ. 
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Στοιχεία ασφαλείας 

 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης 
Η συγκεκριμένη εργασία δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να καθορίσει νέο κωδικό πρόσβασης.  

 

Αρχειακές εργασίες 

Έλεγχος βάσης 
Με την συγκεκριμένη εργασία ελέγχεται η δομή της βάσης. 

Εργασίες 
 [Έλεγχος] για ολοκληρωθεί η επιλεγμένη εργασία. 
 Εάν δεν θέλετε να εκτελεστεί η εργασία επιλέγετε [Έξοδος]. 

 

Συγχρονισμός βάσης 
Με την συγκεκριμένη εργασία συγχρονίζεται το σχήμα της 
βάσης. 

Εργασίες 
 [Ναι] για να εκτελεστεί η εργασία συγχρονισμού βάσης. 
 [Όχι] για να μην εκτελεστεί η εργασία συγχρονισμού 

βάσης. 
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Αντιγραφή παραμέτρων 
Με την συγκεκριμένη εργασία αντιγράφονται οι παράμετροι από την εταιρεία που θα επιλέξετε και υπάρχει στην 
βάση σας προς νέα εταιρεία. 

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για ολοκληρώθεί η επιλεγμένη εργασία. 
 Εάν δεν θέλετε να εκτελεστεί η εργασία επιλέγετε [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Από εταιρεία 
Πεδίο επιλογής της εταιρείας από την οποία θα αντιγραφούν οι 
παράμετροι.  

 Σε εταιρεία 
Πεδίο δήλωσης του κωδικού εταιρείας που θα δημιουργηθεί και 
θα αντιγραφούν οι παράμετροι όταν εκτελεστεί η εργασία. 
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Trace 
Με την συγκεκριμένη δυνατότητα καταγράφονται οι ενέργειες των χρηστών στο Atlantis Entry ERP. Στη 
συγκεκριμένη επιλογή, επιρέπεται στο χρήστη, με διάφορα κριτήρια, να εμφανίζει στην οθόνη συγκεκριμένες 
ενέργεις. 

Κριτήρια 

 Ημερομηνία (Από/Έως) 
Συμπληρώνετε τις ημερομηνίες για τις οποίες 
θέλετε να δείτε τις ενέργειες των χρηστών. 

 Εταιρία 
Συμπληρώνετε την εταιρία για την οποία θέλετε 
να δείτε τις ενέργειες των χρηστών. 

 Υποκατάστημα 
Συμπληρώνετε το υποκατάστημα για το οποίο 
θέλετε να δείτε τις ενέργειες των χρηστών. 

 Χρήστης 
Συμπληρώνετε το χρήστη για τον οποίο θέλετε 
να δείτε τις ενεργείες του. 

 Ενότητα 

Συμπληρώνετε την ενότητα για την οποία θέλετε να δείτε τις ενέργειες των χρηστών. 

 WebUser  
Συμπληρώνετε τον web χρήστη για τον οποίο θέλετε να δείτε τις ενέργειές του. 

 Ενέργειες 
Συμπληρώνετε την ενέργεια για την οποία θέλετε να δείτε λεπτομέρεις όπως ποιοι χρήστες εκτέλεσαν αυτή την 
ενέργεια, πότε κλπ. 
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Trace Setup 
Με τη συγκεκριμένη δυνατότητα ενεργοποιείτε το trace είτε συνολικά, είτε ανά ενότητα, είτε και ανά ενέργεια.  
 



Atlantis Entry ERP  440 

 

System Configuration 
Στην συγκεκριμένη ενότητα δηλώνετε τιμές/παραμέτρους που αφορούν την σύνδεση της βάσης δεδομένων με τον 
SQL και το δίκτυο καθώς και τιμές που αφορούν το interface της εφαρμογής. 
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Import Scripts 

Σχεδίαση – Εκτέλεση 

Εκφράσεις 

Οι εκφράσεις της γλώσσας χωρίζονται μεταξύ τους με ελληνικό ερωτηματικό ‘;’. Μπορούν να καταλαμβάνουν μια ή 
περισσότερες γραμμές ή και να υπάρχουν περισσότερες από μια σε κάθε γραμμή. Μπορεί επίσης ο χρήστης να 
ομαδοποιήσει μια η περισσότερες εκφράσεις (block) αν τις γράψει μέσα σε αγκύλες { }.  

Τύποι, Σταθερές & Μεταβλητές 

Οι τύποι δεδομένων που υποστηρίζονται από τη γλώσσα είναι οι ακέραιοι αριθμοί (4 byte Integers) οι πραγματικοί 
(doubles) οι συμβολοσειρές (strings) και οι πίνακες (arrays). 
Δεν υπάρχει κανένας άμεσος τρόπος ορισμού από το χρήστη τύπων για τα δεδομένα τα οποία πρόκειται να 
διαχειρισθεί. Ο τύπος των δεδομένων ορίζεται έμμεσα από τα ίδια τα δεδομένα.  

Σταθερές ορίζονται οι εκφράσεις οι οποίες δεν μπορούν να μεταβάλλουν την τιμή τους. Ανήκουν σε κάποιον από 
τους προαναφερθέντες τύπους και αναλυτικότερα είναι:  
Oι ακέραιες σταθερές που μπορούν να έχουν τιμές στο διάστημα από –2147483648 έως +2147483647. π.χ. 1, -2 ,-
3432, 2*2, 1002 1+12+1 κ.λπ. 
Οι πραγματικές σταθερές που παίρνουν δεκαδικές τιμές και το ακέραιο τμήμα ξεχωρίζει από το δεκαδικό με το 
σύμβολο ‘.’ Πχ 1.1 -10.23, 100.09, 30.0 κ.λπ. 

Οι συμβολοσειρές οι οποίες αποτελούνται από μια σειρά οποιονδήποτε γραμμάτων, αριθμών ή συμβόλων θέλουμε 
αρκεί να βρίσκονται κλεισμένα μέσα σε αποστρόφους πχ ‘asdfasdf’, ‘George’, ‘2345$fe_’, ‘Α’+’1’ κ.λπ. 

Τέλος, οι πίνακες οι οποίοι ορίζονται από μια σειρά στοιχείων οποιονδήποτε τύπων τα οποία βρίσκονται κλεισμένα 
σε [ και ], π.χ. 
[1, 1, 1.1+1, ‘1234’], [10+1, 5.01+1.2,’ΑΒ’+’01’] κ.λπ. 

Οι μεταβλητές σε αντίθεση με τις σταθερές μπορούν να μεταβάλλουν το περιεχόμενό τους κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης των εκφράσεων της γλώσσας. Δεν ανήκουν σε κανένα τύπο δεδομένων και έτσι μπορούν να δεχθούν 
περιεχόμενο οποιουδήποτε τύπου. Χρησιμοποιούνται για την προσωρινή ή μόνιμη αποθήκευση δεδομένων, καθώς 
και για την επεξεργασία τους. Το όνομα τους πρέπει να ξεκινά οπωσδήποτε από χαρακτήρα του Λατινικού 
αλφαβήτου ή το σύμβολο ‘_’ ενώ στην συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα ψηφία από ‘0’ έως ‘9’.  
Παραδείγματα σωστών ονομάτων είναι τα Ι, Χ, _DATE, Χ_1, Υ12 κ.λπ. 

Παραδείγματα ονομάτων που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σαν ονόματα μεταβλητών είναι τα 1K, $S, 
%ENA κ.λπ. 

Ορισμός Μεταβλητών 
Ορίζουμε νέες μεταβλητές με τη δεσμευμένη λέξη “var” ακολουθούμενη από τις μεταβλητές οι οποίες χωρίζονται 
μεταξύ τους με κόμμα ‘,’.  
Η σύνταξη δηλαδή είναι της μορφής:  

var μεταβλητή1, μεταβλητή2, ..., μεταβλητήN;  

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί και αρχική τιμή στην μεταβλητή, αν με τον ορισμό της ακολουθεί έκφραση 
ανάθεσης τιμής πχ var Var1=1, Var2 = 0; 
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Η δήλωση των νέων μεταβλητών μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σημείο του script, με την προϋπόθεση ότι δεν 
διακόπτει κάποια άλλη έκφραση. 

Λόγω του ότι η γλώσσα διαχειρίζεται αυτόματα τους τύπους των μεταβλητών δεν υπάρχει άμεσος τρόπος ορισμού 
τους. Μπορεί όμως να ορισθεί έμμεσα μέσω της τιμής τους. Έτσι στην έκφραση var X=10.2; ορίζεται έμμεσα ο 
τύπος της μεταβλητής X σαν πραγματικό αριθμό (double). 

Από τη στιγμή αυτή και μετά οι μεταβλητές είναι πλέον γνωστές και μπορούν να παίρνουν τιμές και γενικά να 
συμμετέχουν σε εκφράσεις του script. 

Πίνακες 
Ένας πίνακας αντιπροσωπεύει μια διευθετημένη συλλογή από στοιχεία, τα οποία μπορεί να προσπελαστούν είτε 
ενιαία, μέσω της μεταβλητής πίνακα, είτε μεμονωμένα μέσω του πίνακα και ενός ακεραίου που εκφράζει τη θέση 
του στοιχείου στον πίνακα.  

Οι πίνακες περιέχουν στοιχεία που μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους ή ακόμα και να είναι πίνακες. Το 
μέγεθός τους μεταβάλλεται δυναμικά ώστε να καλύπτει τις ανάγκες που επιβάλλουν τη χρήση τους. 

Υπάρχουν δυο είδη πινάκων: 

 Οι πίνακες των οποίων τα στοιχεία είναι τιμές 
 Οι πίνακες των οποίων τα στοιχεία είναι μεταβλητές. 

Ανάθεση τιμής σε μεταβλητές 
Οι μεταβλητές, τόσο κατά τη δήλωσή τους, με τη χρήση της “var”όσο και σε οποιοδήποτε σημείο του script, 

μπορούν να αλλάξουν περιεχόμενο, η αλλαγή αυτή γίνεται χρησιμοποιώντας το σύμβολο ‘=’ σε εκφράσεις της 
μορφής μεταβλητή=τιμή; όπως x=10;, y=5;, St=’κάτι’ αλλά και πολυπλοκότερες όπως x=x + 10/5 + 2*y;, St=St+’ 
άλλο’; 

Τελεστές 
Οι τελεστές συμπεριφέρονται σαν τις ενσωματωμένες συναρτήσεις της γλώσσας.  

Για παράδειγμα, η έκφραση (X + Y) αποτελείται από τις μεταβλητές X και Y που λέγονται τελεσταίοι μαζί με τον 
τελεστή +. Όταν οι X και Y περιέχουν ακέραιες ή πραγματικές τιμές, η (X + Y) επιστρέφει το άθροισμά τους.  

Στους τελεστές της γλώσσας ανήκουν τα παρακάτω σύμβολα και δεσμευμένες λέξεις: not ή !, *, /, div, mod, and, 
+, –, or, xor, ==, >, <, !=, <= και >=. 

Ο τελεστής not ή !, είναι μοναδιαίος (δέχεται έναν τελεσταίο). Όλοι οι άλλοι τελεστές είναι δυαδικοί (δέχονται δυο 
τελεσταίους), εκτός από τους + και – που μπορούν να λειτουργήσουν και σαν μοναδιαίοι και σαν δυαδικοί. Οι 
μοναδιαίοι τελεστές προηγούνται του τελεσταίου τους (παράδειγμα, -B, +5). Οι δυαδικοί τελεστές τοποθετούνται 
ανάμεσα στους δυο τελεσταίους (παράδειγμα, A == 7). 

Μερικοί τελεστές συμπεριφέρονται με τρόπο εξαρτώμενο από τον τύπο των δεδομένων. Παράδειγμα ο + για 
ακεραίους δίνει το άθροισμά τους, ενώ για συμβολοσειρές (strings) την ένωσή τους.  
Οι τελεστές ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: 

 Αριθμητικοί τελεστές: Λειτουργούν με πραγματικούς ή ακεραίους, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι +, –
, *, /, div και mod. 

Δυαδικοί 
+ πρόσθεση  

- αφαίρεση  
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* πολλαπλασιασμός 
/ πραγματική διαίρεση 
div ακέραια διαίρεση 
mod υπόλοιπο 
Μοναδιαίοι 
+ , - προσδιορίζουν πρόσημο. 

 Λογικοί τελεστές: Δέχονται σαν τελεσταίους ακέραιες εκφράσεις και επιστρέφουν τις ακέραιες τιμές 1 ή 0. 
not ή ! επιστρέφει 0 αν η έκφραση είναι διάφορη του μηδενός και 1 αν είναι 0. Παράδειγμα not (X==5). 
and  Λογικό ‘και’ των τελεσταίων, επιστρέφει 1 αν και οι δυο τελεσταίοι είναι δίαφοροι του μηδενός και μηδέν 
στις άλλες περιπτώσεις. Παράδειγμα (K and 1) ή (Χ==1) and (Y >= 5). 
or Λογικό ‘ή’ επιστρέφει 1 αν τουλάχιστον ένας από τους τελεσταίους είναι 1 και 0 αν είναι μηδέν και οι δύο 
τελεστές. 
xor Επιστρέφει 1 μόνο αν ο ένας τελεσταίος είναι μηδέν και ο άλλος διάφορος του μηδενός και μηδέν αν και οι 
δυο είναι μηδέν ή και οι δυο ίσοι με μηδέν. 
Στις λογικές εκφράσεις πρέπει να γνωρίζουμε ότι η γλώσσα θεωρεί ‘σωστή - True’  οποιαδήποτε ακέραια τιμή 
είναι διαφορετική του μηδενός και False την τιμή 0. 

 Τελεστές συμβολοσειρών: Είναι μόνο ο τελεστής + οποίος δέχεται σαν τελεσταίους δύο συμβολοσειρές και 
επιστρέφει την ένωσή τους. 

 Σχεσιακοί τελεστές: Χρησιμοποιούνται για να συγκρίνουν δυο τελεσταίους. 
== Ελέγχει για ισότητα τους τελεσταίους και φέρνει σαν αποτέλεσμα 1 αν είναι ίσοι και 0 αν είναι 

διαφορετικοί. Παράδειγμα (X==Y). 

!= Ελέγχει αν οι τελεσταίοι είναι διαφορετικοί και φέρνει σαν απότέλεσμα 1 αν είναι διαφορετικοί και 0 αν 
είναι ίσοι. Παράδειγμα (X != Y). 

< Μικρότερος από, επιστρέφει 1 αν ο πρώτος τελεσταίος είναι μικρότερος από το δεύτερο και 0 αν είναι 
μεγαλύτερος ή ίσος του. Παράδειγμα (X < Y). 

> Μεγαλύτερος από, επιστρέφει 1 αν ο πρώτος τελεσταίος είναι μεγαλύτερος από το δεύτερο και 0 αν είναι 
μικρότερος ή ίσος του. Παράδειγμα  (Len > 0). 

<= Μικρότερος ή ίσος, επιστρέφει 1 αν ο πρώτος τελεσταίος είναι μικρότερος ή ίσος από το δεύτερο και 0 αν 
είναι μεγαλύτερός του. Παράδειγμα (Cnt <= I). 

>= Μεγαλύτερος ή ίσος επιστρέφει 1 αν ο πρώτος τελεσταίος είναι μεγαλύτερος ή ίσος από το δεύτερο και 0 
αν είναι μικρότερός του. Παράδειγμα (I >= 1). 

Οι τελεσταίοι πρέπει να ανήκουν σε συμβατούς τύπους ή αλλιώς σε τύπους που μπορούν να συγκριθούν. 

Οι συμβολοσειρές ή strings συγκρίνονται με βάση την κατάταξή τους κατά αλφαβητική σειρά. Οι χαρακτήρες 
στις συγκρίσεις, θεωρούνται συμβολοσειρές με μήκος 1 χαρακτήρα. 
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Εντολές Ελέγχου και Αλλαγής της Ροής Εκτέλεσης του Script 
Συχνά κατά τη συγγραφή ενός τμήματος κώδικα, κάποιο τμήμα του πρέπει να εκτελείται μόνο αν πληρούνται 
κάποιες προϋποθέσεις και όχι πάντα.  

Ο τρόπος με τον οποίο ικανοποιείται η παραπάνω ανάγκη είναι η χρήση της εντολής ‘if’.  
Υπάρχουν δυο μορφές του if η “if...then” και η “if...then...else”.  

Η σύνταξη μιας έκφρασης “if...then” είναι: 

if παράσταση then statement 

Όπου η ακέραια παράσταση επιστρέφει ακέραια τιμή. Αν η παράσταση επιστρέψει τιμή διάφορη του μηδενός το 
statement εκτελείται, αν επιστρέψει μηδέν το statement δεν εκτελείται.  

Παράδειγμα: 
if J != 0 then Res = I / J; 

Η σύνταξη μιας έκφρασης “if...then...else” είναι: 

if παράσταση then statement1 else statement2 

Επίσης, η παράσταση πρέπει να επιστρέφει ακέραια τιμή. Αν επιστρέψει τιμή διάφορη του μηδενός εκτελείται το 
statement1, αλλιώς το  εκτελείται το statement2. 
Παράδειγμα: 
if J == 0 then 
  return 0; 
else 

  return I/J; 
Τα τμήματα then και else μπορούν να περιέχουν μια ή περισσότερες εντολές Παράδειγμα: 
 
if J != 0 then 
{ 
  Res = I/J; 
  Count = Count + 1; 
} 
else  
  if Count == Last then 
    Done = 1; 
  else 
    return 0; 

 
Μια πολύ ειδική κατάσταση δημιουργείται όταν υπάρχει μια σειρά από συνεχόμενες if εκφράσεις. Το θέμα 
προκύπτει επειδή μερικές εκφράσεις if έχουν τμήματα else και κάποιες άλλες όχι, κάνοντας δύσκολη τη διάκριση, 
λόγω του ότι η σύνταξη και στις δυο περιπτώσεις είναι ίδια. Σε μια σειρά από συνεχόμενες συνθήκες στην οποία 
υπάρχουν λιγότερα τμήματα “else” απ’ ότι “if”, δεν είναι ξεκάθαρο ποιό else αντιστοιχεί σε ποιό if. Ας θεωρήσουμε 
την παρακάτω έκφραση: 

 
if expression1 then if expression2 then statement1 else statement2; 

 
Αυτή μπορεί να ερμηνευθεί με δυο διαφορετικούς τρόπους: 
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if παράσταση1 then [ if παράσταση2 then statement1 else statement2 ]; 
if παράσταση1 then [ if παράσταση2 then statement1 ] else statement2; 
 
Η γλώσσα ερμηνεύει πάντα με τον πρώτο τρόπο. Έτσι ο παρακάτω κώδικας  
if ... { παράσταση1 } then 
  if ... { παράσταση2 } then 
    ... { statement1 } 

  else 
    ... { statement2 } 
 
είναι ισοδύναμος του 

 
if ... { παράσταση1 } then 
{ 
  if ... { παράσταση2 } then 

    ... { statement1 } 
  else 
    ... { statement2 }  
} 

 
Ο κανόνας στην περίπτωση των συνεχόμενων συνθηκών είναι ο ακόλουθος: Ξεκινώντας από την εσωτερικότερη 
συνθήκη, αντιστοιχούμε κάθε “else” στο πλησιέστερο του από πάνω μη αντιστοιχισμένο “if”. Για να ερμηνεύσει η 

γλώσσα το παραπάνω παράδειγμα με το δεύτερο τρόπο πρέπει να το διατυπωθεί με ρητό τρόπο όπως: 

if ... { παράσταση 1 } then 
{ 
  if ... { παράσταση 2 } then 

    ... { statement1 } 
end 
} 
  ... { statement2 }  

 

 
Εντολές ανακύκλωσης (while) 
Η εντολή “while” χρησιμοποιείται για την υλοποίηση τμημάτων κώδικα, τα τμήματα επαναλαμβάνονται υπό κάποια 
συνθήκη η οποία λέγεται συνθήκη ελέγχου. Ο υπολογισμός της συνθήκης  ελέγχου πραγματοποιείται πριν την 
πρώτη εκτέλεση των εντολών που ακολουθούν. Εκεί αν η συνθήκη έχει τιμή μηδέν ή αλλιώς false οι εντολές  που 
ακολουθούν δεν θα εκτελούνται.  

Η σύνταξη της είναι: 

while έκφραση do εντολή [ή εντολές σε {}] 

 
Η έκφραση που ακολουθεί τη “while” πρέπει να έχει ακέραια τιμή και οι εντολές που ακολουθούν μπορεί να και 
πολλές αν περιέχονται σε {}. 

Η “while” εκτελεί τις εντολές που ακολουθούν συνεχώς, ελέγχοντας την έκφραση πριν από κάθε εκτέλεση. Για όσο 
χρόνο η τιμή της έκφρασης υπολογίζεται ίση με 1, η εκτέλεση των εντολών συνεχίζεται. 
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 Παραδείγματα: 

while Data[I] <> X do I := I + 1; 
while I > 0 do 
{ 
  if I mod 2 == 1 then Z := Z * X; 
  I = I div 2; 
} 

 

 
Ενσωματωμένες Συναρτήσεις και Διαδικασίες 
 ExecuteDBProc(ProcName: string; InParams: string;,  

InputData: array; OutParams: string;  
Var OutData: VarArray);  

Εκτελεί την store procedure με όνομα ProcName στη βάση. 
ProcName: Είναι το όνομα της store procedure που θα εκτελεστεί. 

InParams string: Δίνουμε τα ονόματα των μεταβλητών χωρισμένα με ελληνικό ερωτηματικό π.χ. ‘x;y;i’.  

InputData array: Οι τιμές των παραπάνω μεταβλητών με τη μορφή πίνακα π.χ. [12.54, ‘λαλα’, 10]. 

OutParams string: Τα ονόματα των μεταβλητών που θα μας επιστρέψει, χωρισμένα με ελληνικό ερωτηματικό 
π.χ. ‘x;y;i’.                    

Var OutData VarArray: Πίνακας του οποίου τα στοιχεία είναι μεταβλητές και στα οποία θα τοποθετηθούν οι 
τιμές τις οποίες θα επιστρέψει η procedure και τις οποίες έχουμε αναφέρει στην προηγούμενη παράμετρο. 

 
 ShowMessage(st: string [DialogType: Integer]); 

Εκτυπώνει ένα μήνυμα ή κάνει μια απλή ερώτηση με μορφή διαλόγου. 
DialogType:  

      0: Information  
      1: Error 
      2: Warning 
      3: Ερώτηση Ναι/Όχι 
      4: Ερώτηση Ναι/Όχι/Άκυρο. 
 

Αν το DialogType είναι 3 ή 4 επιστρέφει τις παρακάτω τιμές: 

  0: Τίποτε 
  1: Πατήθηκε το πλήκτρο [Ok] 
  2: Πατήθηκε το πλήκτρο [Άκυρο] 
  6: Πατήθηκε το πλήκτρο [Ναι] 
  7: Πατήθηκε το πλήκτρο [Όχι] 
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 VarIsNull(Variabe): Integer; 
Επιστρέφει 1 αν η δοσμένη μεταβλητή περιέχει την τιμή Null. Αν η μεταβλητή περιέχει οποιαδήποτε άλλη τιμή 
η συνάρτηση επιστρέφει 0.  

 Copy(st: string, Position, Length: Integer): string; 
“St” είναι έκφραση τύπου string. Position και Length ακεραίου τύπου εκφράσεις.  

Η “Copy” επιστρέφει τμήμα string που αποτελείται από “Length” χαρακτήρες ξεκινώντας από το “Position”. 

Αν το “Position” είναι μεγαλύτερο από το μήκος του “St”, η “Copy” επιστρέφει ένα άδειο string. 

Αν η “Count” αναφέρεται σε περισσότερους χαρακτήρες από όσους είναι διαθέσιμοι, μόνο οι χαρακτήρες από 
τη θέση St[Position] έως το τέλος του “St” επιστρέφονται. 

 Pos(SubStr, Str: string): Integer; 
Η “Pos” αναζητά ένα string μέσα σε ένα άλλο. Οι παράμετροι “Substr” and “Str” είναι εκφράσεις τύπου string. 

Αναζητά το “SubStr” μέσα στο “Str” και επιστρέφει μια ακέραια τιμή η οποία εκφράζει τη θέση του πρώτου 
χαρακτήρα του “SubStr” στο “Str”. Κάνει διάκριση μικρών/κεφαλαίων χαρακτήρων. Αν το “SubStr” δεν βρεθεί 
επιστρέφει μηδέν. 

 Len(Str: string): Integer; 
Η “Length” επιστρέφει τον αριθμό των χαρακτήρων που περιέχει το string. 

 Char(Byte): Character; 

Επιστρέφει το χαρακτήρα που αντιστοιχεί στον ascii κωδικό της παραμέτρου. 

 Ascii(Character): Integer; 
 Επιστρέφει τον ascii κωδικό του χαρακτήρα που ορίζουμε στην παράμετρο. 

 LTrim(S: string): string; 
Η “TrimLeft” επιστρέφει ένα αντίγραφο του S από το οποίο έχουν αφαιρεθεί τα κενά και οι χαρακτήρες 
ελέγχου που υπάρχουν στην αρχή του. 

 RTrim(S: string): string; 
Η “TrimRight” επιστρέφει ένα αντίγραφο του S από το οποίο έχουν αφαιρεθεί τα κενά και οι χαρακτήρες 
ελέγχου που υπάρχουν στο τέλος του. 

 Trim(S: string): string; 

 Αφαιρεί τα κενά και τους χαρακτήρες ελέγχου που υπάρχουν στην αρχή και το τέλος του string 
S. 

 StrOfChar(Count: Integer, Ch: Char): string; 
Επιστρέφει ένα string το οποίο περιέχει Count φορές το χαρακτήρα που ορίζει η παράμετρος Ch. 

Παράδειγμα: 
η έκφραση S = StrOfChar(10, 'A'); 
Θέτει στην μεταβλητή S το string 'AAAAAAAAAA'. 

 Abs(X): Double; 
Η “Abs” γυρίζει την απόλυτη τιμή της παραμέτρου X. 
Η παράμετρος X είναι έκφραση τύπου ακεραίου ή πραγματικού αριθμού. 

 Sign(X): integer; 
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Επιστρέφει το πρόσημο της παραμέτρου X.  
Η παράμετρος X είναι έκφραση τύπου ακεραίου ή πραγματικού αριθμού.  
Συγκεκριμένα, επιστρέφει –1 αν η παράμετρος έχει αρνητική τιμή ή 1 αν έχει θετική. 

 Round(X: Double; Decimals: integer): Double; 
Κάνει στρογγύλευση του πραγματικού αριθμού X σε τόσα δεκαδικά ψηφία όσα ορίζει η ακέραια παράμετρος 
Decimals. 

Παράδειγμα: 
η έκφραση R = Round(10.324, 2); 
Θέτει στην μεταβλητή R την τιμή 10.32. 

 Upper(S: string): string 
Η “UpperCase” μετατρέπει όλους τους χαρακτήρες ανάμεσα στους 'a' και 'z' στα κεφαλαία. Προσοχή 
μετατρέπει μόνο τους Λατινικούς χαρακτήρες.  

 RaiseException(Message: string); 
Τερματίζει την εκτέλεση του script με μήνυμα λάθους.  

 StrToDate(S: string): TDate; 
Μετατρέπει το string S σε ημερομηνία. Αν η μορφή του S δεν ακολουθεί τη μορφή που ορίζεται στις 
παραμέτρους του συστήματος για τις ημερομηνίες, η συνάρτηση προκαλεί exception, με αποτέλεσμα τον 
τερματισμό της εκτέλεσης του script. 

SQL statements, τα οποία θα εκτελεστούν 

Τα statements που επιτρέπονται είναι τα INSERT, UPDATE, DELETE, τα υπόλοιπα πρέπει να ξεκινάνε με ‘$’. 

Π.χ. 
[CusCode, CusName] = SELECT CODE, NAME FROM CUSTOMER WHERE ID=:CUSID; 
ή  
Χ = SELECT CODE, NAME FROM CUSTOMER WHERE ID=:CUSID; 
[CusCode, CusName] = Χ 

 
UPDATE CUSTOMER SET ACTIVE = 1 
WHERE ACTIVE = 0; 
UPDATE C01IMPORT SET ATLUPD=1 
WHERE ATLUPD IS NULL; 

$DROP TABLE CUSTOMER; 

 GETFIELDVALUE(S: string): Variant; 
Δέχεται όρισμα ένα string S: αποτελεί το όνομα του πεδίου του οποίου ζητείται η τρέχουσα τιμή. 
Προαιρετικά μπορεί να οριστεί και το όνομα του πίνακα στην εξής μορφή: 

[TableName.]FieldName 
 
Σε περίπτωση που δεν οριστεί το πρόθεμα TableName, τότε επιλέγεται ο κυρίως πίνακας του 
MODULE που έχει οριστεί στο Import script. Η επιστρέφει την τρέχουσα τιμή του πεδίου εφόσον 
αυτό υπάρχει. Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζει μήνυμα σφάλματος. 
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Πχ: 
 
GetFieldValue(‘NAME); 

GetFieldValue(‘CUSTOMER.NAME’); 

[IMPORT] Section 

Στην αρχή του import script πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει το section [IMPORT], με τις εξής 
πληροφορίες: 
 

MODULE=xx Το όνομα του data module στο οποίο θα γίνει το import. 
DESTINATION=TableName1,TableName2,...TableNamexxx. Δηλώνονται τα tables του 
module τα οποία θα ενημερωθούν στο συγκεκριμένο import. 

METHOD=EDIT ή INSERT ή INSERTEDIT. Ο τρόπος ενημέρωσης του datamodule, αν είναι EDIT τότε 
τα δεδομένα θα ενημερώσουν την εγγραφή που ορίζεται από τη σχέση (KEYFIELDS = KEYVALUES) ή 

(KEYFIELDS = Fields του MainTable). Στην περίπτωση του INSERT τα δεδομένα του import θα 
τοποθετηθούν σε νέα εγγραφή. Ενώ όταν ο τρόπος ενημέρωσης είναι INSERTEDIT τότε το σύστημα 
ενημερώνει τις εγγραφές τις οποίες βρίσκει στο MainTable και εισάγει τις υπόλοιπες. Προκαθορισμένη 
από το σύστημα είναι η τιμή INSERT. 

KEYFIELDS=KeyFields. Τα ονόματα των πεδίων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην αναζήτηση των 
εγγραφών οι οποίες θα μεταβληθούν. Έχουν νόημα μόνο όταν η μέθοδος ενημέρωσης είναι EDIT ή 

INSERTEDIT. 
 

      \  Ορίζουν την εγγραφή την οποία θα μεταβάλλουν τα 
 KEYVALUES=nnn  - δεδομένα του import (είναι η εγγραφή για την οποία 

/  ισχύει KEYFIELDS = KEYVALUES). 
 
    READER=AAAAA ο τύπος του import, διαθέσιμοι τύποι είναι: 
    ASCII για imports από ascii αρχεία. 
    DBALIAS imports από database την οποία υποστηρίζει το BDE. 
    ATLANTIS imports από τη βάση του ATLANTIS Entry ERP. 
 
IMPORTNAME=ImportName. Δίνεται όνομα στο import. Το όνομα αυτό θα εμφανίζεται στους 
τίτλους των διαλόγων κατά τη διάρκεια του import. 

SHOWERRORS=0 ή 1. Ορίζεται αν θα εμφανίζονται στο τέλος του import τα μηνύματα που 
παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η επιλογή αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, όταν το 

τρέχον script αποτελεί τμήμα μιας γενικότερης διαδικασίας την οποία δεν θέλει ο χρήστης να 
διακόψει. Προκαθορισμένη είναι η τιμή 1, δηλαδή παρουσίαση στο τέλος των μηνυμάτων που 
παρουσιάστηκαν. 

SHOWPROGRESS=0 ή 1. Ορίζει ο χρήστης αν θα εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η 
φόρμα που παρουσιάζει την πρόοδο του import. Προκαθορισμένη είναι η τιμή 1 (εμφάνιση). 

RELOCATE=0 ή 1. Αν μετά τη μεταφορά κάθε εγγραφής, η εγγραφή θα διαβάζεται από τη βάση του 

Atlantis Entry ERP. Η συμπεριφορά αυτή είναι επιθυμητή όταν το script χρησιμοποιείται για τη 
μεταφορά δεδομένων τα οποία δε βρέθηκαν από τους converters. 
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CALCULATIONS=0 ή 1. Xχρησιμοποιείται όταν δεν επιθυμεί ο χρήστης υπολογισμούς από το Atlantis 
Entry ERP, π.χ. επειδή οι υπολογισμοί έχουν πραγματοποιηθεί ήδη από κάποιο άλλο μηχανογραφικό 
σύστημα.  

BATCHMODE=0 ή 1. Ενεργοποιεί κάποια optimizations από το module, τα οποία λειτουργούν 
αποδοτικά όταν πρόκειται να καταχωρηθούν πολλές εγγραφές μαζί. Αναφέρεται δηλαδή σε batch 
διαδικασίες όπως το import πάρα πολλών εγγραφών. 
Η ενεργοποίησή του πάντως ενδέχεται να διαφοροποίηση αρκετά την διαδικασία σε σχέση με την 

εισαγωγή δεδομένων με το χέρι. 

EDISCRIPT=EdiCode Ο κωδικός του σεναρίου EDI που θέλουμε να χρησιμοποιηθεί 
στο import. 

 
Παράδειγμα: 
[IMPORT] 
MODULE=TGENERALCLIENT 
DESTINATION=CUSTTRNTYPE,SUPTRNTYPE,BNKTRNTYPE,BILLTRNTYPE 
READER=ATLANTIS 

IMPORTNAME=Μεταφορά τύπων κινήσεων 

Reader Section 

Για κάθε reader υπάρχει ένα section με το όνομά του, το οποίο έχει πληροφορίες ειδικές για τον κάθε 
reader.  

Για τον reader ATLANTIS έχει τη μορφή: 
[ATLANTIS] 
MAINTABLE=FILENAME 
FILENAME είναι το όνομα του βασικού αρχείου του datamodule, τα υπόλοιπα αρχεία 
είναι με κάποιο τρόπο detail στο παραπάνω. Αν δεν υπάρχει τέτοιο Table ο χρήστης μπορεί 
να αφήσει τη δήλωση κενή π.χ. MAINTABLE= ή ακόμη και να την παραλείψει. 

Παράδειγμα: 
[ATLANTIS] 
MAINTABLE=TMP_FINTRADE 
 

Για τον reader DBALIAS είναι: 

[DBALIAS] 
ALIASNAME=xxxx Το όνομα ενός BDE Alias 
USERNAME=unisoft 
PASSWORD=unisoft 
MAINTABLE=FILENAME όπου FILENAME είναι το όνομα του βασικού αρχείου του 
datamodule, τα υπόλοιπα αρχεία είναι με κάποιο τρόπο detail στο παραπάνω. 

[INCLUDE] Section 

Εδώ αναφέρονται τα import scripts τα οποία θέλει ο χρήστης να εκτελεστούν πριν το παρόν script. Τα 
επιπλέον scripts εκτελούνται με την σειρά με την οποία τα αναφέρουμε. Οι όποιες μεταβλητές έχουν 
ορισθεί στο παρόν script, είναι γνωστές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν απ’ όλα τα scripts. 
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Παράδειγμα: 
[INCLUDE] 
C:\IMPORT\CUSTOMER.TXT 
C:\IMPORT\SUPPLIER.TXT 
  

Converters 
Πρόκειται για ένα σύστημα μεταφοράς στο Atlantis Entry ERP, των σχέσεων μεταξύ των 
πληροφοριών, όπως ο πελάτης ενός παραστατικού, το νόμισμα κλπ. Στην πραγματικότητα, δηλώνεται 
στο import σύστημα, ένας τρόπος μετατροπής των δεδομένων πριν τη μεταφορά τους στη βάση του 

Atlantis Entry ERP. Περιγράφονται κάτω από το section [CONVERTERS] και μπορεί ο χρήστης να 
ορίσει νέους ή να αντικαταστήσει κάποιους από τους ήδη υπάρχοντες converters, key είναι ο αριθμός 

του Converter και ακολουθούν οι υπόλοιπες πληροφορίες, έτσι έχουμε: 
 

nn=TABLENAME,CodeField,ResultField,FilterSQL,CompanySensitive,ConverterType, CacheSize π.χ. 

1= DOCSERIES,CODE,     CODEID      'DOMAINTYPE=2',1,               1,         50 
 
TABLENAME: Είναι το Table στο οποίο υπάρχει η πληροφορία που θα μεταφερθεί στο Atlantis. To 
Table αυτό βρίσκεται στη βάση του Atlantis Entry ERP. 

 CodeField: Το όνομα του πεδίου με βάση το οποίο θα γίνεται η αναζήτηση στο Table. Η τιμή 
αναζήτησης θα βρίσκεται στο source πεδίο. 

ResultField: Το όνομα του πεδίου, η τιμή του οποίου θα μεταφέρεται στο Atlantis Entry ERP, αν η 
αναζήτηση με βάση τα παραπάνω είναι επιτυχής. 

FilterSQL: Ενα πρόσθετο κριτήριο αναζήτησης. 
CompanySensitive Company sensitive: με τιμές 0 (όχι) ή 1 (ναι). 
ConverterType: προς το παρόν θα μπαίνει η τιμή 0 (μηδέν). 
CacheSize: Το μέγεθος σε records της buffer που κρατάει τις τελευταίες τιμές που χρησιμοποιήθηκαν 
κατά το τρέχον import, default είναι 50 records. 
Για να γίνει αντικατάσταση πρέπει ο νέος Converter να έχει ίδιο αριθμό με τον παλιό. Στην περίπτωση 
που το πεδίο ConverterType έχει την τιμή 1 η τιμή του πεδίου CacheSize δε λαμβάνεται υπ' όψη. 

Παραδείγματα: 

 
[CONVERTERS] 

   1= DOCSERIES,   CODE,  CODEID  'DOMAINTYPE=2', 1, 0, 50 
   2= DOCSERIES',  CODE,  CODEID, 'DOMAINTYPE=4', 1, 0, 50 
 101= PAYMENTTERMS,CODEID,CODEID','',             1, 0, 50 
 105= SALESMAN,    CODE,  ID,     '',             1, 0, 50 
 119= BANK',       CODEID,CODEID','',             0, 0, 50 
1001= CUSTOMER',   CODE,  ID,     '',             1, 0, 50 
1002= SUPPLIER',   CODE,  ID,     '',             1, 0, 50 

1003= MATERIAL',   CODE,  ID,     '',             1, 0, 50 
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Μεταβλητές 

Κατά τη συγγραφή των scripts παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να χρησιμοποιήσει μεταβλητές. Η 

μεταβλητή είναι ένα όνομα μέσω του οποίου έχουμε τη δυνατότητα να αναφερόμαστε και να 
χειριζόμαστε δεδομένα. Το όνομα αυτό πρέπει να ξεκινά οπωσδήποτε από χαρακτήρα του Λατινικού 
αλφαβήτου ή το σύμβολο ‘_’ ενώ στην συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα ψηφία από ‘0’ 
έως ‘9’.  

Παραδείγματα σωστών ονομάτων είναι τα Ι, Χ, _TDATE, Χ_1, Υ12 κ.λπ. Παραδείγματα ονομάτων που 

δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σαν ονόματα μεταβλητών είναι τα 1K, $S, %ENA κ.λπ. 
Μια μεταβλητή ακολουθεί πάντα τον τύπο στον οποίο ανήκουν τα δεδομένα, όταν μεταβάλλονται τα 
δεδομένα μεταβάλλεται και ο τύπος της μεταβλητής. 

Οι υποστηριζόμενοι τύποι δεδομένων είναι οι ακέραιοι αριθμοί (4 byte integers), οι πραγματικοί 
αριθμοί (Double), οι συμβολοσειρές (strings ή varchar) καθώς και οι πίνακες (arrays). 
Η μεταβλητές στο import script χρησιμοποιούνται για να ζητηθούν στοιχεία από το χειριστή της 

εφαρμογής, με τρόπο που θα αναλύσουμε πιο κάτω, για να πάρουμε δεδομένα από τη βάση, με τη 
βοήθεια SQL statements, function ή store procedure και τέλος για να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα 
αυτά στα διάφορα sections του import. Η αναφορά στα δεδομένα μια μεταβλητής γίνεται με δυο 
τρόπους, Με τον πρώτο τρόπο το σύστημα αντικαθιστά το όνομα της μεταβλητής με το περιεχόμενό 
της, ο τρόπος αυτός δηλώνεται με το σύμβολο ‘:’ και το όνομα της μεταβλητής, π.χ. :I, :X, :_TDATE 
κ.λπ. Η αντικατάσταση λαμβάνει χώρα στο script στη θέση που η παραπάνω έκφραση είναι γραμμένη. 
Ετσι αν η μεταβητή Χ έχει την τιμή 10 τότε η έκφραση SELECT * FROM CUSTOMER WHERE ID=:X θα 

μετασχηματισθεί σε  

SELECT * FROM CUSTOMER WHERE ID=10 ο τρόπος αυτός χρησιμοποιείται σε SQL statements. Ο 
δεύτερος τρόπος χρησιμοποιείται σε εκφράσεις της γλώσσας που χρησιμοποιεί το import και η 
αναφορά στα δεδομένα γίνεται μόνο με το όνομα με της μεταβλητής π.χ. x=x+15; ή if k==10 then 
…;.  

Από το import έχουν ορισθεί εκ’ των προτέρων κάποιες μεταβλητές με τις σωστές τιμές ώστε να είναι 
ευκολότερη η συγγραφή των scripts, αφορούν πληροφορίες του Atlantis Entry ERP και είναι οι 
παρακάτω: 

  COMID Περιέχει τον κωδικό (CODEID) της τρέχουσας εταιρείας. 
  CURRENTBRAID Περιέχει τον κωδικό (CODEID) της ενεργού υποκαταστήματος. 
  CURRENTUSERID Περιέχει τον κωδικό (CODEID) του τρέχοντος χρήστη. 
  LOCALCURID Περιέχει τον κωδικό (CODEID) τοπικού νομίσματος, της τρέχουσας εταιρείας. 

Οι παραπάνω μεταβλητές είναι σωστά ενημερωμένες κατά την εκκίνηση της εκτέλεσης του script και 

δε χρειάζεται να δηλωθούν ξανά. Οποιαδήποτε απόπειρα επαναδήλωσης θα έχει σαν αποτέλεσμα την 
αλλοίωση της τιμής της. Αν κατά την εκτέλεση του script αλλαχθούν οι τιμές των μεταβλητών αυτών, 
οι αρχικές τιμές δεν επαναφέρονται σε κανένα μετέπειτα στάδιο, και φυσικά δεν επηρεάζουν σε καμία 
περίπτωση τις αντίστοιχες του Atlantis Entry ERP.  

[VARIABLES] Section 

Εδώ είναι το τμήμα στο οποίο δηλώνονται οι μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν στο script. Η 
δήλωση είναι της μορφής: Όνομα = τιμή, 

Παραδείγματα: 
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    V_TDATE=’30-JUN-2000’ 
    V_DSRID=900                       
    V_VATSTATUS=0 

    V_FLAG=-1 
Μετά τη δήλωση της η μεταβλητή είναι σε θέση να χρησιμοποιηθεί όπου αυτό είναι επιτρεπτό. Εκτός 
από αυτή την απλή δήλωση υπάρχει η δυνατότητα, στο τμήμα αυτό να ζητηθεί και η τιμή της από το 
χρήστη, η σχετική δήλωση είναι της μορφής: 

Όνομα=”αλφαριθμητικό προτροπής”, προτεινόμενη τιμή. π.χ. 
 

 CusCode="Κωδικός πελάτη" 

 S_DATE="Από ημερομηνία",1/1/2000 
 E_DATE="Εως ημερομηνία",31/12/2000 

 
Προαιρετικά δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να ορίσει κάποια από τις μεταβλητές υποχρεωτική (NOT 
NULL) ως εξής: 
 

Όνομα=”αλφαριθμητικό προτροπής”, προτεινόμενη τιμή#NOTNULL. π.χ. 
 

 S_DATE="Από ημερομηνία",1/1/2000#NOTNULL 

 
Δίδεται επίσης η δυνατότητα ορισμού μιας λίστας από διαθέσιμες επιλογές, για εισαγωγή τιμών από το 
χρήστη κατά την ώρα της εκτέλεσης. Η λίστα αυτή των επιλογών, μπορεί να είναι σταθερή (δοτές 

τιμές) είτε δυναμική, με τη μορφή ερώτησης (query) προς τη βάση δεδομένων. 
 

Όνομα="αλφαριθμητικό προτροπής", προτεινόμενη τιμή?Τιμή1,Τιμή2... 
π.χ. 

 
S_OPT="Price",1?1,2,3 
 
Όνομα="αλφαριθμητικό προτροπής", προτεινόμενη 
τιμή?Τιμή1;Περιγραφή1,Τιμή2;Περιγραφή2... 
π.χ. 

 
S_OPT="Price",1?1;Price 1,2;Price 2,3;Price 3 

 
Όνομα="αλφαριθμητικό προτροπής", προτεινόμενη τιμή?#QUERY= Sql ερώτηση 
π.χ. 
 
S_CUST="Πελάτης",00.001?#QUERY=SELECT CODE, NAME AS DESCR FROM CUSTOMER 
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[BEFOREIMPORT] [AFTERIMPORT] και [AFTERINSERTREC] Sections 

Στα sections αυτά μπορεί ο χρήστης να γράφει εκφράσεις στην ειδική γλώσσα που περιέχει το import. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το τμήμα που αναφέρεται στη γλώσσα αυτή. 

[IMPORTSET] Section 
Στο section αυτό περιγράφονται τα δεδομένα εισόδου. Η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο με τον 
οποίο θα διαβασθούν τα δεδομένα δηλ. από τον reader. Στη τρέχουσα έκδοση υποστηρίζεται 

εισαγωγή δεδομένων από την τρέχουσα βάση του Atlantis Entry ERP, π.χ. από εταιρεία σε εταιρεία 
και εισαγωγή δεδομένων από οποιαδήποτε βάση ή σύστημα αρχείων υποστηρίζει το BDE. Το section 
και για τους δυο αυτούς readers γράφεται με τον τρόπο και έχει τη μορφή: 

DataSetName=SQL statement 

Αν έχει ορισθεί MAINTABLE τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο query τιμές πεδίων από το table 
αυτό τοποθετώντας πριν από το όνομα του πεδίου, την τιμή του οποίου θέλει ο χρήστης να 
χρησιμοποιήσει τα σύμβολα ':$' υλοποιούμε έτσι στο query τις σχέσεις master-detail των δεδομένων 
με το MAINTABLE. Επίσης, μπορεί με το σύμβολο ‘:’ και όνομα μεταβλητής να χρησιμοποιηθούν οι 
μεταβλητές στα statements του section ‘IMPORTSET’. 
 

Παράδειγμα: 

[IMPORTSET] 
TMPSTORETRADE=SELECT * FROM TMPSTORETRADE 
TMPSTORETRADELINES=SELECT * FROM TMPSTORETRADELINES WHERE FTRID=:$ID 

CUST=SELECT * FROM CUSTOMER WHERE COMID=:COMID 

[<DataSetName>_CONFIG] Section 

Στο section αυτό μπορεί ο χρήστης να γράφει queries τα οποία εκτελούνται πριν την εκκίνηση της 

εκτέλεσης των ερωτήσεων που ορίζονται στο section IMPORTSET. Το συγκεκριμένο section είναι 
χρήσιμο σε περιπτώσεις που το query του IMPORTSET, εκτελεί ενέργειες προς κάποιον Linked Server 

(Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του Microsoft SQL Server περιγράφεται εδώ). 

Παράδειγμα: 

[TMPSTORETRADE _CONFIG] 

SET ANSI_NULLS ON; 

SET ANSI_WARNINGS ON; 

Destination Tables 
Σαν Destination Tables θεωρούνται τα tables του datamodule του Atlantis Entry ERP τα οποία θα 
ενημερωθούν στο παρών import. Τα ονόματά τους δηλώνονται στο section [IMPORT] στο key 
DESTINATION. 

Τα destination tables πρέπει να ορισθούν σε χωριστά section με το όνομα τους με τη μορφή: 
[TABLENAME] 
key1=data1 
key2=data2 

... 

... 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms188279.aspx
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... 
Η συγκεκριμένη μορφή είναι σταθερή και ανεξάρτητη της προέλευσης των δεδομένων (ανεξάρτητη 
από τον reader). Τα keys που αρχίζουν με '$' αναφέρονται σε πληροφορίες που αφορούν το import 
και είναι τα ακόλουθα: 

 $SOURCETABLE=TableName που σημαίνει ότι όλα τα πεδία του source table 
θα μεταφερθούν στο destination. 

 $HIDEEVENTS=Event Εμποδίζει την εκτέλεση του “Event”. Τα Events που μπορούμε να 
εμποδίσουμε είναι τα BEFOREPOST και AFTERPOST.  

Οι παρακάτω πληροφορίες χρησιμοποιούνται κυρίως όταν χρειάζεται ο χρήστης να δηλώσει tables 
που δεν είναι ορισμένα στο module του Atlantis Entry ERP που χρησιμοποιούνται για το import. 

 $UPDATEKEY=xxxx Δηλώνουμε το primary key του destination table. Το χρησιμοποιούμε 
όταν το module γίνεται Edit ή όταν το destination table δεν 
υπάρχει στο module του Atlantis Entry ERP. 

 $MASTERTABLE=   Το όνομα του master table. 
 $MASTERFIELDS=  Τα fields του master που θα χρησιμοποιηθούν για τη σχέση 

master-detail. 

 $KEYFIELDS= Τα fields του table που θα χρησιμοποιηθούν για τη σχέση 
master-detail. 

Τα υπόλοιπα κλειδιά είναι τα fields του destination table οποία θα ενημερωθούν καθώς και κάποιες 
πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο ενημέρωσής τους.  

Η δομή αυτής της δήλωσης είναι: 

    FieldName=SourceTableName.SourceFieldName;<Converter No>;VisibleValues 
 

FieldName: Το όνομα του field του destination table το οποίο θα ενημερωθεί.  

SourceTableName.SourceFieldName: Τα ονόματα του source table και source field από τα οποία 
θα ληφθούν τα δεδομένα.  

<Converter No> Ο προαιρετικός Converter που θα χρησιμοποιηθεί για να μετατρέψει τα δεδομένα 
πριν τη μεταφορά στο Atlantis Entry ERP και VisibleValues με τιμές 0 ή 1 πληροφορούμε το σύστημα 

αν θα ενημερώσει το datamodule για την αλλαγή της τιμής του field. Προκαθορισμένη είναι η τιμή 1 
με την οποία το σύστημα ενημερώνει το datamodule για την αλλαγή της τιμής του field. 

Αν κάποιες πληροφορίες δεν υπάρχουν, μπορούμε να τις παραλείψουμε, έτσι αν δεν υπάρχει 
converter η μορφή γίνεται: 

FieldName=SourceTableName.SourceFieldName;;VisibleValues 
 

αν στο παραπάνω παράδειγμα το VisibleValues είναι 1 τότε μπορεί να παραληφθεί 
και να γίνει 
 
    FieldName=SourceTableName.SourceFieldName 
 

Παράδειγμα: 
 

[STORETRADELINES] 
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ITEID=STR.ITECODE;1003;1 
 

Γενικά για τη λειτουργία του Import 
Στην αρχή του import δημιουργείται η οντότητα που έχει ορισθεί με τη δήλωση module=xxx στο 
import section.  

Έπειτα εκτελούνται οι εκφράσεις που έχουν γραφεί στο section [BEFOREIMPORT].  

Στη συνέχεια εκτελείται το query που φέρνει τα δεδομένα του maintable αν αυτό έχει ορισθεί, αλλιώς 

στο βήμα αυτό δε γίνεται τίποτα. Έπειτα για κάθε εγγραφή του maintable, στέλνονται τα υπόλοιπα 
queries τα οποία έχουν ορισθεί στο importset section και μεταφέρονται τα δεδομένα όλων, (και του 
maintable) στα datasets της οντότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ορισθεί για το κάθε ένα. 

Επίσης για κάθε εγγραφή του maintable, εκτελούνται οι εκφράσεις που έχουν οριστεί στο section 
[AFTERINSERTREC]. Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά το σύστημα ζητά από την οντότητα να 
αποσταλούν τα δεδομένα στη server εφαρμογή του Atlantis Entry ERP και συνεπώς στη βάση 
δεδομένων.  

Τέλος, αφού επαναληφθεί για κάθε εγγραφή του maintable η παραπάνω διαδικασία, εκτελούνται οι 
εκφράσεις που έχουν γραφεί στο section [AFTERIMPORT] και η εκτέλεση του script θα τερματιστεί 
ομαλά. Αν έχουμε οριστεί στο import section το flag SHOWERRORS ίσο με 1, τότε θα εμφανισθεί ένα 

κατάλογος με όλα τα σφάλματα και τα μηνύματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας. Αν κατά την εκτέλεση του script εμφανισθεί κάποιο σφάλμα το οποίο αφορά το script ή 
το σύστημα του import, τότε η εκτέλεση θα τερματισθεί χωρίς να ολοκληρωθεί η μεταφορά των 
δεδομένων στο Atlantis Entry ERP, με το ανάλογο μήνυμα λάθους. 



Atlantis Entry ERP  457 

 

Table Imports 

Σχεδιασμός Import 

1ο Βήμα 
Ο χρήστης δημιουργεί ένα αρχείο ascii (π.χ. pelates.asc) από ένα άλλο πρόγραμμα (όπως αυτό που φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα) με τα στοιχεία των πελατών.  
Εικόνα 1 
Το ascii αυτό θα πρέπει να περιέχει κάποια υποχρεωτικά πεδία όπως Κωδικός Πελάτη, Επωνυμία Πελάτη, Νόμισμα 
Πελάτη, Καθεστώς ΦΠΑ Πελάτη, 

Αυτό που προσέχει είναι το μέτρημα των αποστάσεων των πεδίων 
γιατί θα πρέπει το αρχείο αυτό να συμπίπτει με το 
import που θα σχεδιάσει στη συνέχεια μέσα από το πρόγραμμα 
Atlantis Entry ERP. 

2ο Βήμα 
Ο χρήστης σχεδιάζει το import μέσα από το πρόγραμμα Atlantis 
Entry ERP με το οποίο θα γίνει η εισαγωγή των δεδομένων. Τα 
πεδία στο import αυτό θα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια θέση με 
το ascii που έχει σχεδιαστεί στο Βήμα 1. 
O σχεδιασμός γίνεται ως εξής: 
Ενότητες _ Οργάνωση Λειτουργίας _Βοηθητικές Εργασίες _Import 
δεδομένων _ Σχεδιασμός ASCII import _την 
Νέα Εγγραφή. 

Βάζετε τα αρχικά στοιχεία στο import όπως φαίνεται στην 
παρακάτω οθόνη. 

Στη συνέχεια ο χρήστης βάζει τα πεδία του import στις ίδιες 
ακριβώς θέσεις με το ascii που είχε δημιουργήσει πριν (από όπου 
αντλεί τις πληροφορίες για την απογραφή). 
όπου: 
Στην πρώτη στήλη υπάρχει ο αύξοντας αριθμός των πεδίων. 

Στην δεύτερη στήλη υπάρχουν τα πεδία που ο χρήστης επιθυμεί 

να κάνει Import. 

CODE= Κωδικός πελάτη 

NAME= Επωνυμία πελάτη 

CURID = Νόμισμα Πελάτη (στο παράδειγμά μας είναι το 1ο δηλαδή αυτό που βρίσκεται στην πρώτη θέση του 
πίνακα των νομισμάτων) 
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FPASTATUS = Καθεστώς ΦΠΑ πελάτη 

OMODE = Αντιστοίχιση Παραστατικών πελάτη 

COMID =Εταιρία στην οποία ο χρήστης θα εισάγει τα δεδομένα των πελατών (στο παράδειγμά μας είναι η 1η) 

Στην τρίτη στήλη βάζει την γραμμή του ascii file στην οποία 
βρίσκεται το πεδίο. 

Στην τέταρτη και πέμπτη στήλη ο χρήστης βάζει τη θέση και το 
μήκος του πεδίου. 

Στην στήλη φόρμουλα / τιμή μπορεί να βάλει κάποια σταθερή τιμή 
σε ένα πεδίο ή να υπολογίσει κάποιο πεδίο μέσω κάποιας 

συνάρτησης. 
Ένα καλό παράδειγμα είναι η συνάρτηση getfield η οποία εξηγείται 
παρακάτω. 
Η GETFIELD χρειάζεται 4 παραμέτρους πού είναι : 

1η Το όνομα του πίνακα από τον οποίο ο χρήστης ζητά την τιμή 
κάποιου πεδίου. 

2η Το όνομα του πεδίου του οποίου ζητά την τιμή. 

3η Το όνομα του πεδίο κλειδιού του προαναφερθέντος πίνακα. 

4η Την τιμή που θέλει ο χρήστης για το κλειδί. 

Επομένως η σύνταξη της συνάρτησης μπορεί να γίνει με δυο τρόπους, όπως φαίνεται παρακάτω, με ένα 
παράδειγμα στο οποίο στο asccii αρχείο έχουμε τον κωδικό της παρτίδας και θέλουμε να επιστραφεί' το id της. 

Tρόπος 1 Getfield(‘partition’,’id’,’code’,getvalue(‘parid’)); 

Τρόπος 2 Getfield(‘partition’,’id’,’code’,getvalue(‘parcode’)); 

Τέλος, στην στήλη μετατροπέας ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιον πίνακα μετατροπής από το σενάριο 
EDI που έχει φτιάξει. 

Αφού λοιπόν δημιουργήσετε το import έχετε τις εξής επιλογές: 

 Η πρώτη επιλογή είναι να ελέγξει ο χρήστης το import, οπότε επιλέγει: Test it. 
Σε περίπτωση που θέλει να ελέγξει το import θα πρέπει να επιλέξει το αρχείο ascii που έχει δημιουργήσει 
στο πρώτο βήμα, δηλαδή για παράδειγμα το pelates.asc όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη έτσι ώστε να 
προβάλλει τα αποτελέσματα του import στην οθόνη πριν το εκτελέσει. 

 Αφού ελέγξετε το import η δεύτερη επιλογή είναι να το καταχωρήσετε, οπότε επιλέγετε: Αποδοχή. 

Το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει το import όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη. 
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Εκτέλεση Ascii Import 
Με την εργασία αυτή θα εκτελεσθεί το import της απογραφής των πελατών. Ο χρήστης ξεκινάει από την επιλογή 
Import δεδομένων – Σχεδιασμός ASCII import και επιλέγει την εκτέλεση Import, όπως φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα: 

Επιλέγει το σενάριο Import και το όνομα του αρχείου από το οποίο θα ανακτηθούν τα δεδομένα Και επιλέγει 
“Αποδοχή”. 
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Εκτέλεση Excel Import 

Import από αρχείο excel 
Βήμα 1ο 
Συμπληρώνετε τον κωδικό, την περιγραφή του σεναρίου import, τον πίνακα της βάσης ο οποίος θα 
δεχτεί τα δεδομένα στο πεδίο ‘’Αρχείο βάσης’’ και ορίζετε το είδος Import μέσω του πεδίου ‘’Είδος’’. 

Βήμα 2ο 
Στη σελίδα(Tabsheet) ‘’Στοιχεία πεδίων’’ ορίζουμε 
τη θέση της πρώτης εγγραφής, από όπου θα 

αρχισει 
να διαβάζει το αρχείο Import από το excel μέσω 
του πεδίου ‘’Γραμμή 1ης εγγραφής’’. Στο πεδίο 
‘’Γραμμές 
/ εγγραφή’’ καθορίζουμε τις κενές γραμμές ανά 
εγγραφή στο αρχείο excel. 

Στη συνέχεια πρέπει να εισαχθούν τα απαραίτητα 
πεδία για την εισαγωγή του αρχείου στη βάση 
αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω του πλήκτρου 
‘’Αρχικοποίηση’’. 

 Α/Α 
Εμφανίζεται ο Αύξων αριθμός της εγγραφής 

 Πεδίο 
Εμφανίζεται το πεδίο του πίνακα της βάσης 

 Γραμμή 
Ορίζουμε τη γραμμή στην οποία βρίσκεται το πεδίο στο αρχείο excel. 

 Θέση 
Ορίζουμε τη στήλη στην οποία βρίσκεται το πεδίο στο αρχείο excel. 

 Μήκος 
Καθορίζουμε το μήκος πεδίου σε χαρακτήρες 

 Φόρμουλα / τιμή 
Εδώ συμπληρώνετε τη θέση που θα έχει ένα πεδίο της βάσης στη περίπτωση, που αυτό δεν 

υπάρχει στο αρχείο excel. 

Βήμα 3ο 
Μέσω της σελίδας ‘’Test it’’ παρέχεται η δυνατότητα προβολής του αρχείου import, ορίζοντας τη διαδρομή (Path) 
στην οποία βρίσκεται το αρχείο excel και πατώντας το πλήκτρο ‘’Προβολή’’. 
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Απογραφές 

Απογραφή πελατών 

1ο Βήμα 
Δημιουργείται ένα αρχείο ascii (π.χ. pelates.asc) από ένα άλλο πρόγραμμα (όπως αυτό που φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα) με τα δεδομένα των απογραφών των πελατών. Το ascii αυτό θα πρέπει να περιέχει κάποια 
υποχρεωτικά πεδία όπως Κωδικός Πελάτη, Ποσό Χρέωσης, Ποσό πίστωσης, Επιπλέον, το ascii θα πρέπει να περιέχει 
Νόμισμα και Ισοτιμία (στη περίπτωση που κάθε πελάτης έχει διαφορετικά νομίσματα και η κίνηση απογραφής τους 
διαφορετικές ισοτιμίες, αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο ο χρήστης βάζει standard το 1 στο import, Βλ παρακάτω). 

Αυτό που αξίζει προσοχής είναι το μέτρημα των αποστάσεων των πεδίων γιατί θα πρέπει το αρχείο αυτό να 
συμπίπτει με το import που θα σχεδιάσει ο χρήστης στη συνέχεια μέσα απότο πρόγραμμα Αtlantis.  

 

 

(Όπως φαίνεται στο παραπάνω αρχείο υπάρχουν δύο πελάτες με χρέωση 1000,00 και 2000,00.) 
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2ο Βήμα 
Ο χρήστης σχεδιάζει το import μέσα από το πρόγραμμα Atlantis Entry ERP με το 
οποίο θα γίνει η εισαγωγή των δεδομένων. Τα πεδία στο import αυτό θα πρέπει να 
βρίσκονται στην ίδια θέση με το ascii που έχουν σχεδιαστεί στο 1ο Βήμα. O 
σχεδιασμός γίνεται ως εξής:[Ενότητες _Οργάνωση _Βοηθητικές Εργασίες 
_Σχεδιασμός Ascii Import] και επιλέγουμε νέα εγγραφή προκειμένου να 
σχεδιάσουμε το import, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.1 

Ο προσωρινός πίνακας όπου θα εισαχθούν τα δεδομένα της απογραφής πελατών 
είναι ο 
«CUSTINIT2». 

 

1
Μέσα στο φάκελο όπου βρίσκονται τα εκτελέσιμα αρχεία του προγράμματος 

Atlantis Entry ERP υπάρχει ένα αρχείο το flddisp.dic, όπου βρίσκονται όλοι οι πίνακες του προγράμματος με τα 
πεδία που υπάρχουν στον καθένα από αυτούς τους πίνακες. 
2
Στην απογραφή των προμηθευτών ισχύουν τα ίδια με 

τους πελάτες μόνο που ο προσωρινός πίνακας είναι ο 
SUPINIT. 

Στη συνέχεια ο χρήστης βάζει τα πεδία του import στις 
ίδιες ακριβώς θέσεις με το αρχείο που είχε δημιουργήσει 
πριν στο 1ο Βήμα (από όπου αντλούνται οι πληροφορίες 
για την απογραφή). 
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όπου: 

CODE= Κωδικός πελάτη 
LBALANCE = Ποσό Χρέωσης Πελάτη 
LBALANCE2 = Ποσό Πίστωσης Πελάτη 
PERRATE = Ισοτιμία της εγγραφής απογραφής (στο 
παράδειγμά μας είναι το 1) 
CURID = Νόμισμα της εγγραφής απογραφής (στο 
παράδειγμά μας είναι το 1) 
COMID =Εταιρία στην οποία θα εισάγουμε τις κινήσεις 
απογραφής (στο παράδειγμά μας είναι το 1). 

Αφού λοιπόν δημιουργήσουμε το import έχουμε τις εξής 
επιλογές: 

 Η πρώτη επιλογή είναι να ελεγχτεί το import, οπότε ο 
χρήστης επιλέγει: Test it 

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ελέγξει το 
import θα πρέπει να επιλέξει το αρχείο ascii που έχει 
δημιουργήσει στο πρώτο βήμα, δηλαδή για παράδειγμα 
το pelates.asc όπως φαίνεται στις παρακάτω δύο οθόνες 
έτσι ώστε να προβληθούν τα αποτελέσματα του import 
στην οθόνη πριν το εκτελέσει ο χρήστης. 

Αφού ελεγχτεί το import η δεύτερη επιλογή είναι να καταχωρηθεί, οπότε επιλέγουμε: Αποδοχή. 

Το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει το import όπως φαίνεται στην 
οθόνη. 
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3ο Βήμα 
Στο βήμα αυτό ο χρήστης θα εκτελεί το import της απογραφής των πελατών. Ξεκινάει από την επιλογή: [Ενότητες 
_Οργάνωση Λειτουργίας  - Βοηθητικές Εργασίες  - 
Import Απογραφών - Πελατών]. 

Στη συνέχεια επιλέγεται η ημερομηνία των 
παραστατικών (Προσοχή: η ημερομηνία απογραφής 
θα πρέπει να είναι η τελευταία του προηγούμενου 
έτους) και στην ερώτηση: 
“Να εκτελεστεί παράλληλη διαγραφή του αρχείου 
import;” η απάντηση θα είναι: “Ναι” για να μην 
καταχωρηθεί η απογραφή 2 φορές. 

Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει σειρά παραστατικού 
χρέωσης και μεταβλητή τιμολόγησης 
χρέωσης και σειρά παραστατικού πίστωσης και 
μεταβλητή τιμολόγησης πίστωσης, και επιλέγει 
”Αποδοχή”. 
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Απογραφή προμηθευτών 
Ισχύει ό,τι έχει αναφερθεί στην ενότητα “Απογραφή Πελατών”. 
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Απογραφή ειδών αποθήκης 

1ο Βήμα 
Ο χρήστης δημιουργεί ένα αρχείο ascii ή txt (π.χ. 2.txt) από ένα άλλο πρόγραμμα (όπως αυτό που φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα) με τα δεδομένα των απογραφών της αποθήκης. Το αρχείο αυτό θα πρέπει να περιέχει κάποια 
υποχρεωτικά πεδία όπως Κωδικός Είδους, Ποσότητα 1, Ποσότητα 2 (αν υπάρχει), Αξία Απογραφής. Η αξία μονάδας 
δεν χρειάζεται να μπει στο αρχείο γιατί είναι υπολογιζόμενο πεδίο και υπολογίζεται από την αξία απογραφής και την 
ποσότητα. Αυτό που προσέχει ο χρήστης είναι το μέτρημα των αποστάσεων των πεδίων γιατί θα πρέπει το αρχείο 
αυτό να συμπίπτει με το import που θα σχεδιάσουμε στη συνέχεια μέσα από το πρόγραμμα Atlantis Entry ERP. 

 

Όπως βλέπετε στο παραπάνω αρχείο υπάρχουν τέσσερα είδη, η πρώτη στήλη είναι ο κωδικός των ειδών, η δεύτερη 
η ποσότητα και η τρίτη η αξία απογραφής. 
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2ο Βήμα 
Σχεδιάζεται το import μέσα από το πρόγραμμα Atlantis Entry ERP με το οποίο θα γίνει η εισαγωγή των δεδομένων. 
Τα πεδία στο import αυτό θα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια θέση με το ascii 
που έχουν σχεδιαστεί στο 1ο Βήμα. O σχεδιασμός γίνεται ως εξής: [Ενότητες 
- Οργάνωση - Βοηθητικές Εργασίες - Σχεδιασμός Ascii Import - Σχεδιασμός 
Import] και επιλέγει ο χρήστης “Νέα Εγγραφή” προκειμένου να σχεδιάσει το 
import, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Ο προσωρινός πίνακας όπου θα εισάγει τα δεδομένα της 
απογραφής αποθήκης είναι ο “STOREINIT”. 

Στη συνέχεια βάζει τα πεδία του import στις ίδιες ακριβώς 
θέσεις με το αρχείο που είχε δημιουργήσει πριν στο πρώτο 
βήμα (από όπου αντλούνται οι πληροφορίες για την 

απογραφή). 
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όπου: 

ΙΤΕCODE = Κωδικός Είδους. 

IMPQTY1 = Ποσότητα στην πρώτη μονάδα μέτρησης. 

IMPVALUE = Αξία απογραφής. 

STOID = Αποθηκευτικός χώρος (στο παράδειγμά μας 
είναι ο 1ος). 

COMID =Εταιρία στην οποία θα εισάγουμε τις κινήσεις 
απογραφής (στο παράδειγμά μας είναι η 1η). 

Σημείωση: 
Στο παράδειγμά θεωρείται ότι τα είδη έχουν μία μονάδα 
μέτρησης και για το λόγο αυτό δεν χρησιμοποιείται το 
πεδίο IMPQTY2 (Ποσότητα στην δεύτερη μονάδα 
μέτρησης). 

Αφού λοιπόν δημιουργηθεί το import υπάρχουν οι εξής 
επιλογές: 

 Η πρώτη επιλογή είναι να ελέγξει ο χρήστης το 
import, οπότε επιλέγει: Test it. 
Σε περίπτωση που θέλει να ελέγξει το import θα 
πρέπει να επιλέξει το αρχείο ascii που έχει δημιουργήσει στο 1ο Βήμα, δηλαδή για παράδειγμα το 2.ΤΧΤ, όπως 
φαίνεται στις παρακάτω δύο οθόνες, έτσι ώστε να προβάλουμε τα 
αποτελέσματα του import στην οθόνη πριν εκτελεσθεί. 

Αφού ελέγξει ο χρήστης το import, η δεύτερη επιλογή είναι να το 
καταχωρήσει, οπότε επιλέγει “Aποδοχή”. 

Το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει το import όπως φαίνεται 
στην παρακάτω οθόνη. 
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3ο Βήμα 
Στο βήμα αυτό θα εκτελεστεί το import της απογραφής των αποθήκης. [Ενότητες  - Οργάνωση Λειτουργίας - 
Βοηθητικές Εργασίες - Import Απογραφών - Αποθήκης] (όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα). 

Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει τον τρόπο χειρισμού στις 
ποσότητες απογραφής, αν θέλει δηλαδή να αντικαταστήσει τις 
ήδη υπάρχουσες τιμές της απογραφής ή να προστεθούν τα νέα 
δεδομένα σε αυτές που ήδη υπάρχουν. Επιπλέον, επιλέγει αν θα 
εκτελεστεί παράλληλα διαγραφή του αρχείου import. Και επιλέγει 
“Αποδοχή”. 
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Ενημέρωση λογιστικής 

Εξαγωγή δεδομένων σε αρχείο (GTemp/GData) 

Export GTemp 
Με την συγκεκριμένη εργασία δημιουργείτε και εξάγετε το αρχείο Gtemp από το πρόγραμμα. Το αρχείο Gtemp 
χρησιμοποιείται για μεταφερθούν λογιστικές εγγραφές από ένα πρόγραμμα της Αltec Software σε άλλο πρόγραμμα 
της Unisoft. 

Εργασίες 
 [Προηγούμενο] για να οδηγηθείτε στην προηγηθείσα 

οθόνη. 
 [Επόμενο] για να οδηγηθείτε στην επόμενη οθόνη 
 [Εκτέλεση] για ολοκληρωθεί η επιλεγμένη εργασία. 
 Εάν δε θέλετε να ισχύουν οι επιλογές που κάνατε, 

επιλέγετε [Ακύρωση]. 

Πεδία 

Σελίδα: 1 

 Εμπορικό 

Πεδίο Ναι/Όχι όπου επιλέγετε εάν θα εξάγετε αρχείο Gtemp με τις εμπορικές κινήσεις. 

 Αποσβέσεις 
Πεδίο Ναι/Όχι όπου επιλέγετε εάν θα εξάγετε το αρχείο Gtemp των αποσβέσεων. 

Σελίδα: 2 

Εμπορικό 

 Η εξαγωγή δεδομένων σε Gtemp αφορά τη 
χρονική περίοδο Από / Έως 
Εδώ συμπληρώνετε τη χρονική περίοδο από / εώς για 
την οποία θα εξαχθεί το αρχείο Gtemp. 

 Αρχείο 
Πεδίο στο οποίο συμπληρώνετε τον κατάλογο 
προορισμού και όνομα του πιστωτικού αρχείου Gtemp. 

 Υποκατάστημα 
Πεδίο στο οποίο συμπληρώνετε το υποκατάστημα για το οποίο θέλετε να εξαχθεί το αρχείο Gtemp. 
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Αποσβέσεις 

 Η εξαγωγή δεδομένων σε Gtemp αφορά τη χροική περίοδο Από / Έως 
Εδώ συμπληρώνετε τη χρονική περίοδο από / εώς για την οποία θα εξαχθεί το αρχείο Gtemp. 

 Αρχείο 
Πεδίο στο οποίο συμπληρώνετε τον κατάλογο προορισμού και όνομα του πιστωτικού αρχείου Gtemp. 

 Τύπος 
Πεδίο στο οποίο επιλέγετε αν οι λογιστικές εγγραφές που θα εξαχθούν θα είναι φορολογικών, λογιστικών ή και 
των δύο. 

 Μόνο πάγια με πωλήσεις 
Πεδίο “Ναι/Όχι” με το οποίο επιλέγετε αν το αρχείο Gtemp θα συμπεριλαμβάνει μόνο πωλήσεις παγίων. 

Σελίδα: 3 

Εμπορικό 

 Μόνο τα παραστατικά που έχουν σύνδεση 

o Ναί: Πεδίο με το οποίο επιλέγετε αν θα εξαχθούν μόνο τα παραστατικά που έχουν σύνδεση λογιστικής.  

o Όχι: Πεδίο με το οποίο επιλέγετε αν δεν θα γίνει εξαγωγή αρχείου μόνο για τα παραστατικά που έχουν 
σύνδεση λογιστικής.  

 Έλεγχος χωρίς πραγματική εξαγωγή 

o Ναί: Πεδίο με το οποίο επιλέγετε αν θα ελεχθεί το αρχείο χωρίς να εξαχθεί. 

o Όχι: Πεδίο με το οποίο επιλέγετε αν θα ελεχθεί το αρχείο και θα εξαχθεί. 

 Ενημέρωση των ήδη ενημερωμένων 

o Ναί: Πεδίο με το οποίο επιλέγετε αν θα ενημερωθούν οι ήδη ενημερωμένες εγγραφές. 

o Όχι: Πεδίο με το οποίο επιλέγετε αν δεν θα ενημερωθούν οι ήδη ενημερωμένες εγγραφές. 

 Μήκος κωδικού παραστατικού 25 χαρ. Αυξημένο μήκος Α/Α σειράς 

o Ναί: Πεδίο με το οποίο επιλέγετε αν τα παραστατικά που θα εξαχθούν έχουν μήκος κωδικού 25 χαρακτήρων 
και αυξημένο μήκος Α/Α σειράς. 

o Όχι: Πεδίο με το οποίο επιλέγετε ότι τα παραστατικά που θα εξαχθούν δεν έχουν μήκος κωδικού 25 

χαρακτήρων και αυξημένο μήκος Α/Α σειράς. 

Αποσβέσεις 

 Προεπισκόπηση  

o Όχι: Πεδίο με το οποίο επιλέγετε αν δεν θα γίνει προεπισκόπηση του αρχείου. 

o Ναι: Πεδίο με το οποίο επιλέγετε αν θα γίνει προεπισκόπηση του αρχείου. 

 Αποστολή αρχείου στο λογιστή 

o Όχι: Πεδίο με το οποίο επιλέγετε αν δεν θα γίνει αποστολή αρχείου στο λογιστή. 

o Ναι: Πεδίο με το οποίο επιλέγετε θα γίνει αποστολή αρχείου στο λογιστή. 
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Σελίδα: 4 

Εμπορικό 

 Προεπισκόπηση  

o Όχι: Πεδίο με το οποίο επιλέγετε αν δεν θα γίνει προεπισκόπηση του αρχείου. 

o  Ναι: Πεδίο με το οποίο επιλέγετε αν θα γίνει προεπισκόπηση του αρχείου. 

 Αποστολή αρχείου στο λογιστή 

o Όχι: Πεδίο με το οποίο επιλέγετε αν δεν θα γίνει αποστολή αρχείου στο λογιστή. 

o  Ναι: Πεδίο με το οποίο επιλέγετε θα γίνει αποστολή αρχείου στο λογιστή 
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Εισαγωγή άρθρων από αρχείο (GΤemp/GData) 

Εργασίες 
 [Μακροεντολή] για να δημιουργήσει ο χρήστης προγραμματισμένη/αυτόματη εργασία εισαγωγής άρθρων 

λογιστικής από gtemp. 
 [Αποδοχή] για να εκτελεστεί η εργασία εισαγωγής άρθρων λογιστικής από gtemp. 
 [Ακύρωση] για να μην εκτελεστεί η εργασία εισαγωγής άρθρων λογιστικής από gtemp. 

Πεδία 

 Όνομα αρχείου Gtemp 
Πεδίο ορισμού της διαδρομής όπου έχει αποθηκευτεί 
το αρχείο gtemp από το οποίο θα εισαχθούν τα 
άρθρα λογιστικής. 

Προεπισκόπηση/Έλεγχος των δεδομένων του 
αρχείου gtemp πριν αυτά εισαχθούν. 

 Σειρά άρθρων λογιστικής 
Πεδίο επιλογής της σειράς άρθρων λογιστικής η 
οποία αν επιλεχθεί παρακάμπτεται η σειρά άρθρων 
λογιστικής που έχει δηλωθεί στα στοιχεία του 
αρχείου gtemp. 

 Ομαδοποίηση γραμμών άρθρου 
Πεδίο Ναι/Όχι βάσει του οποίου ομαδοποιούνται ή όχι οι γραμμές των άρθρων λογιστικής που θα εισαχθούνε 
στην εφαρμογή μετά την εκτέλεση της εργασίας.  
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Εισαγωγή άρθρων από τη βάση 
Στη βάση υπάρχει ο πίνακας ACCEVENTIMPORT στον οποίο υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρηθούν γραμμές 
άρθρων λογιστικής από περιφερειακά προγράμματα οι οποίες εν συνεχεία με διαδικασία ενημέρωσης θα 
δημιουργήσουν άρθρα λογιστικής. 

Τα πεδία του πίνακα είναι: 

ARTICLENUM INTEGER, 
GLCODE STRING(25) NOT NULL, 
DSRID INTEGER, 
JUSTIFICATION STRING(255), 

TRADECODE STRING(25), 

TRANSDATE DATETIME NOT NULL, 
TRNVALUE FLOAT NOT NULL, 
ISCREDIT SMALLINT NOT NULL, 
BATCHID INTEGER 

Με τη διαδικασία “Εισαγωγή άρθρων λογιστικής” οι γραμμές αυτές ενημερώνουν το 
Atlantis Entry ERP με άρθρα λογιστικής. 

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για να εκτελεστεί η εργασία εισαγωγής άρθρων λογιστικής. 
 [Ακύρωση] για να μην εκτελεστεί η εργασία εισαγωγής άρθρων λογιστικής 

Φίλτρα 

 Προέλευση (BATCHID) 
Προαιρετικό πεδίο συμπλήρωσης από τον 
χρήστη. 

 Από  
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την 
αρχική ημερομηνία των άρθρων λογιστικής 
που θα εισαχθούν στην εφαρμογή. 

 Έως  
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την 
τελική ημερομηνία των άρθρων λογιστικής 
που θα εισαχθούν στην εφαρμογή. 

 Σειρά άρθρων λογιστικής 
Πεδίο επιλογής της σειράς άρθρων λογιστικής η οποία αν επιλεχθεί παρακάμπτεται η σειρά άρθρων λογιστικής 
που έχει δηλωθεί στον πίνακα ACCEVENTIMPORT. 

 Ομαδοποίηση γραμμών άρθρου 
Πεδίο επιλογής βάσει του οποίου ομαδοποιούνται ή όχι οι γραμμές των άρθρων λογιστικής που θα εισαχθούνε 
στην εφαρμογή μετά την εκτέλεση της εργασίας. 
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Διαγραφή άρθρων από αρχείο (Gtemp/GData) 

Εργασίες 
 [Λεπτομέρειες] για εμφανίσετε τα αποτελέσματα της εργασίας. 
 [Προηγούμενο] για να οδηγηθείτε στην προηγηθείσα οθόνη. 
 [Επόμενο] για να οδηγηθείτε στην επόμενη οθόνη. 
 [Εκτέλεση] για ολοκληρώθεί η επιλεγμένη εργασία. 
 Εάν δε θέλετε να ισχύουν οι επιλογές που κάνατε πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία 

 Από  
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την αρχική 
ημερομηνία των άρθρων λογιστικής που θα 
διαγραφούν. 

 Έως  
Πεδίο επιλογής από το οποίο επιλέγετε την τελική 
ημερομηνία των άρθρων λογιστικής που θα 
διαγραφούν. 
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Σύνδεση με web repeater 
Με την συγκεκριμένη εργασία συνδέεται ο χρήστης στο webservice. 
 [Σύνδεση] για να συνδεθεί ο χρήστης στο webservice. 
 [Καθαρισμός] για να καθαριστούν τα δεδομένα πριν τη νέα σύνδεση. 
 Εάν δε θέλετε να εκτελεστεί η σύνδεση πατήστε την 

επιλογή [Έξοδος]. 
 

 



 

 

Atlantis Entry ERP 

Οργάνωση Λειτουργίας Συστήματος 

Μεταφορά Στοιχείων 



 

 



 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Μεταφορά από ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP 
Με την συγκεκριμένη εργασία ολοκληρώνετε τη διαδικασία Data migration από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP. Πριν την 
εργασία αυτή έχει προηγηθεί η εργασία του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ERP “Data migration σε Atlantis Entry ERP/Atlantis ERP”. 

Εργασίες 
 [Προηγούμενο] για να οδηγηθείτε στην 

προηγηθείσα οθόνη. 
 [Επόμενο] για να οδηγηθείτε στην επόμενη οθόνη 
 [Εκτέλεση] για ολοκληρωθεί η επιλεγμένη εργασία. 
 [Ακύρωση] Εάν δε θέλετε να ισχύουν οι επιλογές 

που κάνατε, επιλέγετε [Ακύρωση].  

 



 

 

Merging / Consolidation 

Export configuration data 
Η εργασία export configuration data που δημιουργεί ένα ενιαίο αρχείο που περιέχει τους πίνακες του 

προγράμματος. 

Εργασίες 
 [Προηγούμενο] για να οδηγηθείτε στην προηγούμενη οθόνη. 
 [Επόμενο] για να οδγηθείτε στην επόμενη οθόνη 

 [Αποδοχή] για την αποδοχή από το σύστημα των δεδομένων που εισάγατε και την έναρξη εκτέλεσης της 
εργασίας. 

 Εάν δε θέλετε να ισχύουν οι επιλογές που κάνατε πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία  

 Όνομα αρχείου export  
Στο συγκεκριμένο πεδίο καθορίζετε το όνομα του αρχείου 
export, καθώς επίσης τη διαδρομή (path) στην οποία θα 
αποθηκεύεται το αρχείο. 
 



 

 

Import configuration data 
Η εργασία [Import] εκτελείται από τα υποκαταστήματα της εταιρείας. 
Πριν ξεκινήσει η διαδικασία του import configuration από κάθε υποκατάστημα θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί στη 
βάση του υποκαταστήματος μια εγγραφή στα στοιχεία της εταιρείας που αφορά το υποκατάστημα, καθώς επίσης 
να έχει γίνει login στο συγκεκριμένο υποκατάστημα. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η εργασία του [Import Configuration] είναι η βάση στην οποία 
πρόκειται να γίνει το import να είναι κενή (με τον όρο αυτό εννοούμε να διαθέτει μόνο βασικά δεδομένα που 
επιτρέπουν τη λειτουργία της εφαρμογής [εταιρία, χρήστης]). Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται κάτι τέτοιο εξηγείται 
παρακάτω. 
Πριν ξεκινήσει η διαδικασία του import, γίνεται έλεγχος για την 

ύπαρξη δεδομένων. Αν το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου 
είναι θετικό, δηλ. βρεθούν δεδομένα σε πίνακες, η εργασία 
διακόπτεται. Οι πίνακες στους οποίους βρέθηκαν δεδομένα 
εμφανίζονται σε μια λίστα και ο χρήστης θα πρέπει να 
διαγράψει τα δεδομένα που βρίσκονται σε αυτούς για να 
εκτελεστεί η εργασία επιτυχώς. 
Για τη λειτουργία του υποκαταστήματος είναι απαραίτητο να 
υπάρχουν στη βάση, δεδομένα που αφορούν μόνο το 
υποκατάστημα. Επειδή όμως το αρχείο που έχει παραχθεί από 
το κεντρικό κατάστημα περιέχει όλα τα δεδομένα που 
αφορούν το configuration, κατά το import γίνεται φιλτράρισμα 
των δεδομένων και μεταφέρονται δεδομένα που αφορούν το 

συγκεκριμένο υποκατάστημα (π.χ. σειρές παραστατικών, 
πελάτες, πρότυπα άρθρα, τραπεζικοί λογαριασμοί, χρήστες συστήματος, πωλητές, υποκαταστήματα λιανικής, 
προδιαγραφές, απ. χώροι, πληροφορίες εισόδου χρήστη, κλπ). Για τους συγκεκριμένους πίνακες πρέπει να 
σημειωθεί ότι μεταφέρονται επιπλέον και δεδομένα που δεν εντάσσονται σε κάποιο συγκεκριμένο υποκατάστημα, 
δηλ. δεν έχει προσδιοριστεί το υποκατάστημα στις εγγραφές τους (το πεδίο υποκατάστημα είναι κενό). 



 

 

Export συναλλαγών 
Η συγκεκριμένη εργασία εξάγει τις συναλλαγές του υποκαταστήματος. 

Εργασίες 
 [Προηγούμενο] για να οδγηθείτε στην προηγηθείσα οθόνη. 
 [Επόμενο] για να οδγηθείτε στην επόμενη οθόνη 
 [Αποδοχή] για την αποδοχή από το σύστημα των δεδομένων, που εισάγατε και την έναρξη εκτέλεσης της 

εργασίας. 
 Εάν δε θέλετε να ισχύουν οι επιλογές που κάνατε 

πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία  

Σελίδα: 1  

 Ημερομηνία καταχώρησης / τροποποίησης 
Πεδία ημερομηνίας με τα οποία καθορίζετε τα 
ημερομηνιακά διαστήματα καταχώρησης / τροποποίησης 
παραστατικών για τα οποία θα εξαχθούν οι συναλλαγές. 

 Ημερομηνία συναλλαγών 
Πεδία ημερομηνίας με τα οποία καθορίζετε τα 
ημερομηνιακά διαστήματα των συναλλαγών που θέλετε 
να περιληφθούν στην εργασίας. 

 Εξαίρεση σχετικών συναλλαγών 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγετε να μην 
συμπεριληφθούν οι σχετικές συναλλαγές. 

 Email 
Με το συγκεκριμένο πλήκτρο παρέχεται η δυνατότητα 
καθορισμού των διευθύνσεων email στις οποίες θα 
αποσταλούν το σχετικό LogFile και το αρχείο export με 
το πέρας της εργασίας. 

Σελίδα: 2 
Στη σελίδα αυτή καθορίζετε τις σειρές παραστατικών που 
θέλετε να περιληφθούν στην εργασία. 

Σελίδα: 3 

 Όνομα αρχείου export 
Στο συγκεκριμένο πεδίο καθορίζετε το όνομα του αρχείου export, καθώς επίσης τη διαδρομή (path) στην οποία 
θα αποθηκεύεται το αρχείο κάνοντας κλικ στο ακόλουθο εικονίδιο.  



 

 

Import συναλλαγών 
Η συγκεκριμένη εργασία μεταφέρει τις συναλλαγές αφού προηγουμένως έχει εκτελεστεί η εργασία [Export 
συναλλαγών]. 

Εργασίες 
 [Αποδοχή] για την αποδοχή από το σύστημα των δεδομένων, που εισάγατε και την έναρξη εκτέλεσης του 

Import. 
 [Ακύρωση] για την ακύρωση εκτέλεσης της εργασίας. 

Πεδία  

 Όνομα αρχείου import 
Στο συγκεκριμένο πεδίο καθορίζετε το όνομα του αρχείου 
export, καθώς επίσης τη διαδρομή (path) στην οποία θα 
αποθηκεύεται το αρχείο κάνοντας κλικ στο ακόλουθο 

εικονίδιο.  

 Εισαγωγή συναλλαγών που υπάρχουν ήδη 
Πεδίο Ναι/Όχι το οποίο εάν ενεργοποιήσετε, οι 
συναλλαγές που ήδη υπάρχουν, καταχωρούνται ως μη 
εγκεκριμένες. Στην αντίθετη περίπτωση, οι συναλλαγές 
που ήδη υπάρχουν δεν καταχωρούνται. 

 Email 
Με το συγκεκριμένο πλήκτρο παρέχεται η δυνατότητα 
αποστολής ενημερωτικού Email για την επιτυχή εκτέλεση 
της εργασίας μαζί με το σχετικό LogFile. 

 Μηνύματα 
Με το συγκεκριμένο πλήκτρο παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης των μηνυμάτων λάθους. 



 

 

Export λογιστικής 
Η συγκεκριμένη εργασία εξάγει τα άρθρα λογιστικής σε αρχείο για το ημερομηνιακό διάστημα που θα ορίσει ο 
χρήστης.  

Εργασίες 
 [Προηγούμενο] για να οδηγηθείτε στην προηγηθείσα οθόνη. 
 [Επόμενο] για να οδγηθείτε στην επόμενη οθόνη 
 [Αποδοχή] για την αποδοχή από το σύστημα των δεδομένων που εισάγατε και την έναρξη εκτέλεσης της 

εργασίας. 

 Εάν δε θέλετε να ισχύουν οι επιλογές που κάνατε πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία  

Σελίδα: 1 

 Ημερομηνία καταχώρησης / τροποποίησης  
Πεδία ημερομηνίας με τα οποία καθορίζετε τα 
ημερομηνιακά διαστήματα καταχώρησης άρθρων 
λογιστικής. 

 Email 
Με το συγκεκριμένο πλήκτρο παρέχεται η δυνατότητα 
καθορισμού των διευθύνσεων email στις οποίες θα 
αποσταλούν το σχετικό LogFile και το αρχείο export με 
το πέρας της εργασίας. 

Σελίδα: 2 

 Όνομα αρχείου export 
Στο συγκεκριμένο πεδίο καθορίζετε το όνομα του αρχείου export, καθώς επίσης τη διαδρομή (path) στην οποία 
θα αποθηκεύεται το αρχείο κάνοντας κλικ στο ακόλουθο εικονίδιο. 

 



 

 

Export Configuration (update) 
Η εργασία [export configuration (update)] που εκτελείται από το κεντρικό κατάστημα δημιουργεί ένα ενιαίο αρχείο 
που περιέχει δεδομένα όπως είδη, πελάτες, τιμολογιακές πολιτικές και δεδομένα configuration. Η συγκεκριμένη 
εργασία επιλέγεται μετα από δημιουργία της παραμετροποίησης της βάσης του υποκαταστήματος, όταν, ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα, χρειάζεται να ενημερωθεί το υποκατάστημα με τις αλλαγές και τις νέες εγγραφές του 
κεντρικού. 

Εργασίες 
 [Προηγούμενο] για να οδγηθείτε στην προηγηθείσα 

οθόνη. 
 [Επόμενο] για να οδγηθείτε στην επόμενη οθόνη 
 [Αποδοχή] για την αποδοχή από το σύστημα των 

δεδομένων που εισάγατε και την έναρξη εκτέλεσης 
της εργασίας. 

 Εάν δε θέλετε να ισχύουν οι επιλογές που κάνατε 
πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Πεδία  

Σελίδα: 1 

 Όνομα αρχείου export  
Στο συγκεκριμένο πεδίο καθορίζετε το όνομα του αρχείου export, καθώς επίσης τη διαδρομή (path) στην οποία 
θα αποθηκεύεται το αρχείο κάνοντας κλικ στο 

ακόλουθο εικονίδιο.  

Σελίδα: 2 

 Ημερομηνία εισαγωγής / μεταβολής 
Πεδία ημερομηνίας με τα οποία καθορίζετε τα 
ημερομηνιακά διαστήματα εισαγωγής / μεταβολής για 
τα οποία θα εξαχθούν τα δεδομένα. 
 



 

 

Import Configuration (update)  
Η εργασία [Import Configuration (update)] εκτελείται από τα υποκαταστήματα της εταιρείας και ενημερώνει το 
πρόγραμμα με τα δεδομένα του αρχείου της εργασίας [export configuration (update)]. 
Η διαδικασία του Export γίνεται με τη βοήθεια της παρακάτω οθόνης. Γίνεται εισαγωγή του αρχείου στο οποίο θα 
αποθηκευτούν τα δεδομένα και επιλέγοντας “Αποδοχή” ξεκινάει η διαδικασία. 
 



 

 

Live Update 
Η διαδικασία του Live Update αποτελείται από τρία στάδια. 
 Το στάδιο του “κατεβάσματος” (download) των αρχείων – δεδομένων είτε από το Ιnternet είτε από το cd σε 

βάση δεδομένων. ( ... ) 
 Το στάδιο της  σηματοδότησης για την έναρξη της αναβάθμισης ( ... )  
 Το στάδιο της αναβάθμισης του client και του server ( ... ) 

Πεδία 

Σελίδα 1 

 Αναβάθμιση από το διακομιστή της Unisoft (μέσω 
Internet)  
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγουμε να 
εγκαταστήσουμε την νέα έκδοση από το internet. 

 Αναβάθμιση από το τοπικό δίκτυο (μέσω 
Windows file system) 
Πεδίο Ναι/Όχι με το οποίο επιλέγουμε να 
εγκαταστήσουμε την νέα έκδοση από το file system. 
 



 

 

Ενεργοποίηση αναβάθμισης 
Για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης, ενεργοποιείται η επιλογή “Ενεργοποίηση αναβάθμισης”. 
Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε χρήστες – supervisor. 

Εργασίες 
 [Προηγούμενο] για να οδηγηθείτε στην προηγηθείσα οθόνη. 
 [Επόμενο] για να οδηγηθείτε στην επόμενη οθόνη 
 [Αποδοχή] για ολοκληρωθεί η επιλεγμένη εργασία. 
 Αν δεν θέλετε να ισχύουν οι επιλογές που κάνατε πατήστε την επιλογή [Ακύρωση]. 

Σελίδα: 1 
Η συγκεκριμένη σελίδα ενημερώνει το χρήστη ότι 
ενεργοποιείται η διαδιακασία συγχρονισμού σχήματος και 
αναβάθμισης του server και του client. 

Σελίδα: 2 
Η συγκεκριμένη σελίδα ενημερώνει το χρήστη ότι επιλέγοντας 
το κουμπί “Εκτέλεση” ολοκληρώνεται η διαδιακασία ενώ με το 
κουμπί “Ακύρωση” δεν ολοκληρώνεται. 

 

 


