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Νέα ιεηηνπξγηθόηεηα 

 Δκπνξηθή δηαρείξηζε 

Δκπνξηθέο Πξνθαηαβνιέο 

Δίλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία θαη ε δηαρείξηζε ησλ εκπνξηθψλ πξνθαηαβνιψλ πνπ είηε  αθνξνχλ ελδνθνηλνηηθέο 
απνθηήζεηο/ παξαδφζεηο θαζψο θαη  ινηπέο ζπλαιιαγέο. Οη εκπνξηθέο πξνθαηαβνιέο είλαη δπλαηφλ λα 
ζπλδεζνχλ κε ην ηειηθφ ηηκνιφγην ψζηε λα πξνθχπηεη αλά ζπληειεζηή ΦΠΑ ε θαζαξή αμία θαη ε αμία ΦΠΑ ηεο 

πξνθαηαβνιήο. 
Σηηο παξακέηξνπο πσιήζεσλ θαη αγνξψλ έρνπλ πξνζηεζεί νη παξαθάησ παξάκεηξνη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 
απηφκαηε δεκηνπξγία ησλ πξνθαηαβνιψλ:  

 Τύπνο πξνθαηαβνιήο 
 Πνζό ηεο πξνθαηαβνιήο: Σην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο θαζνξίδεηαη  ε αμία πνπ ζα ιεθζεί ππφςε 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί απηφκαηα ε πξνθαηαβνιή. Οη δηαζέζηκεο επηινγέο είλαη νη παξαθάησ: 

 Καζαξή αμία παξαζηαηηθνχ 

 Αμία ΦΠΑ παξαζηαηηθνχ 
 Αμία ρξεκαηννηθνλνκηθήο πξνθαηαβνιήο 
 Πνζφ νξηδφκελν απφ ηνλ ρξήζηε 

 Δλεξγνπνίεζε πξνθαηαβνιώλ αλεμάξηεηα από ην θαζεζηώο ΦΠΑ: Αλ δελ ελεξγνπνηεζεί ε 
παξάκεηξνο νη εκπνξηθέο πξνθαηαβνιέο ζα δεκηνπξγνχληαη κφλν ζε παξαζηαηηθά πνπ έρνπλ θαζεζηψο 
ΦΠΑ «Δληφο ΔΔ». Σε αληίζεηε πεξίπησζε νη εκπνξηθέο πξνθαηαβνιέο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ 
αλεμάξηεηα απφ ην θαζεζηψο ΦΠΑ ηνπ παξαζηαηηθνχ. 

 Δίδε πξνθαηαβνιήο: Καζνξίδνληαη ηα είδε πνπ ζα πξνηείλνληαη ζηηο γξακκέο ησλ εκπνξηθψλ 
πξνθαηαβνιψλ θαηά ηελ απηφκαηε δεκηνπξγία πξνθαηαβνιψλ. 

 

Δμππεξέηεζε παξαγγειηώλ 
Πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα  δηαρείξηζεο / εθηέιεζεο παξαγγειηψλ πσιήζεσλ κέζσ εηδηθήο νζφλεο. Αθνχ 
νξηζηνχλ ηα απαξαίηεηα θξηηήξηα, πξνηείλνληαη απφ θάζε παξαγγειία νη πνζφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα 

εθηειεζηνχλ κε βάζε θάπνην θαλφλα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ εκεξνκελία εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο ή ηελ 
εκεξνκελία ηεο παξαγγειίαο ή βάζε ηνπ πηζαλνχ εζφδνπ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο.  
Δθφζνλ επηιεγνχλ νη παξαγγειίεο πνπ ζα εμππεξεηεζνχλ, είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζνχλ αηηήζεηο 
ζπιινγήο ζηελ απνζήθε πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνχλ νη παξαγγειίεο.    
 
 

 Γηαρείξηζε Παξαγσγήο 

Δληνιέο παξαγσγήο 

 Γεκηνπξγία εληαίαο εληνιήο παξαγσγήο από παξαζηαηηθό πώιεζεο κε παξηίδεο 

Καηά ηε δεκηνπξγία κηαο εληνιήο παξαγσγήο απφ έλα εκπνξηθφ παξαζηαηηθφ πψιεζεο (π.ρ. 
παξαγγειία) γηα γξακκή είδνπο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη θαη παξηίδεο, δφζεθε ε δπλαηφηεηα επηινγήο 
ηνπ αλ ζα δεκηνπξγεζνχλ μερσξηζηέο εληνιέο παξαγσγήο αλά παξηίδα ή κηα εληαία εληνιή 

παξαγσγήο κε ην ζχλνιν ηεο παξαγγειζείζαο πνζφηεηαο (θαη ηαπηφρξνλε εηζαγσγή ησλ δειηίσλ 
παξαγσγήο φπνπ αλαθέξνληαη νη παξηίδεο). 

Η δπλαηφηεηα απηή ππάξρεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ εθηφο απφ παξηίδεο έρσ θαη εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο γεληθνχ ζπληαγνινγίνπ). 

 Γεκηνπξγία εληνιώλ παξαγσγήο βάζεη κεγέζνπο batch 
Καηά ηε δεκηνπξγία εληνιψλ παξαγσγήο απφ εκπνξηθά παξαζηαηηθά πψιεζεο (π.ρ. παξαγγειίεο), 
δφζεθε ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πνιιαπιψλ εληνιψλ παξαγσγήο βάζεη ηνπ κεγέζνπο batch πνπ 
πξνθχπηεη απφ ην θαζενιφγην ή έρεη δεισζεί ζηελ πνιηηηθή πνζνηηθήο αλαπιήξσζεο πνπ έρεη 
αλαηεζεί ζην είδνο (βάζεη επηινγήο ηνπ ρξήζηε). 

 Μεηαθνξά νξηδόκελσλ πεδίσλ κεηαμύ εληνιώλ\δειηίσλ παξαγσγήο θαη παξαζηαηηθώλ 

εκπνξηθνύ\απνζήθεο 
Καηά ηε δεκηνπξγία κηαο εληνιήο παξαγσγήο απφ έλα εκπνξηθφ παξαζηαηηθφ (π.ρ. παξαγγειία 

πψιεζεο) δφζεθε ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ νξηδφκελσλ πεδίσλ ηνπ εκπνξηθνχ παξαζηαηηθνχ ζηα 
αληίζηνηρα ηεο δεκηνπξγνχκελεο εληνιήο παξαγσγήο. 

Καη’ αληηζηνηρία, δφζεθε ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ νξηδφκελσλ πεδίσλ ησλ δειηίσλ 
παξαγσγήο\αλάισζεο ζηα αληίζηνηρα ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ παξαζηαηηθνχ απνζήθεο. 
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Η αληηζηνίρηζε κεηαμχ νξηδφκελσλ πεδίσλ απνζηνιέα θαη παξαιήπηε είλαη παξακεηξηθή θαη νξίδεηαη 
ζηηο παξακέηξνπο ηεο εληνιήο παξαγσγήο. 

 
 

 Σπλαιιαζζόκελνη 

Αληηζηνίρηζε ζπλαιιαζζόκελσλ 

 Πξνζζήθε δεύηεξεο δηάζηαζεο αληηζηνίρηζεο  
Γφζεθε ε δπλαηφηεηα αληηζηνίρηζεο ησλ αλνηρηψλ θηλήζεσλ πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ σο πξνο δχν 
δηαζηάζεηο αληηζηνίρηζεο ηαπηφρξνλα (πρ. αλά πσιεηή θαη brand, θηι.) θαη ηξνπνπνηήζεθαλ φιεο νη 
θφξκεο δηαρείξηζεο ησλ αληηζηνηρίζεσλ ψζηε λα εκθαλίδνπλ θαη ηηο δχν δηαζηάζεηο.  

 

 

 Πξνϋπνινγηζκόο 

Πξνζηέζεθε ζηα Σηνηρεία πξνυπνινγηζκνχ ην πεδίν «Δπηκεξηζκφο ζε φιν ην εχξνο». Δάλ ελεξγνπνηεζεί θαη 
γίλεηαη εηζαγσγή ζπλνιηθψλ πνζψλ πξνυπνινγηζκνχ ζε γξακκέο πνπ είραλ ήδε αμία δηαθνξεηηθή ηνπ κεδελφο 

(ζπλνιηθή θαη επηκεξηζκέλεο), ηφηε ν επηκεξηζκφο ηνπ θάζε πνζνχ γίλεηαη ζε φιν ην εκεξνκεληαθφ δηάζηεκα 
θαη φρη κφλν ζηηο πεξηφδνπο πνπ είραλ αμίεο δηαθνξεηηθέο ηνπ κεδελφο. 
 
 

 Γηαζηάζεηο 

Σύλζεηε δηάζηαζε γξακκήο  

Πξνζηέζεθε ε έλλνηα ηεο «ζχλζεηεο δηάζηαζεο γξακκήο». Πξφθεηηαη γηα κία ζχλζεηε ηεξαξρηθή δηάζηαζε 

απνηεινχκελε απφ 5 επηκέξνπο ηεξαξρηθέο δηαζηάζεηο πνπ πξνζηέζεθε ζηελ εθαξκνγή κε ζθνπφ λα 
απινπνηήζεη ηελ δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ εκπνξηθψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ εγγξαθψλ ζε ηεξαξρηθέο 

δηαζηάζεηο. 

Γηα ηνλ ιφγν δηαζέηεη ηελ αθφινπζε ιεηηνπξγηθφηεηα : 

 Τα πεδία ησλ πέληε ηεξαξρηθώλ δηαζηάζεσλ εκθαλίδνληαη σο πεδία ζηελ γξακκή ησλ 
παξαζηαηηθώλ αγνξώλ θαη πσιήζεσλ  
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θαηαρσξήζεη ηελ ζρεηηθή αλάιπζε ρσξίο λα απαηηείηαη ην άλνηγκα ηεο εηδηθήο 
θφξκαο δηαρείξηζεο ησλ δηαζηάζεσλ αλά γξακκή παξαζηαηηθνχ.   

 Οη ηηκέο ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ πξνθύπηνπλ κε βάζε ηηο απεπζείαο αλαζέζεηο πνπ 
έρνπλ γίλεη γηα θάζε δηάζηαζε ρσξηζηά ζηηο δηάθνξεο νληόηεηεο ηεο εθαξκνγήο (πρ. πειάηεο, 
είδε, θηι)  
Γελ απαηηείηαη ν νξηζκφο ζχλζεησλ κνληέισλ επηκεξηζκνχ φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ ππφινηπσλ 
ζχλζεησλ δηαζηάζεσλ. Σε πεξίπησζε πνπ ε δηάζηαζε έρεη αλαηεζεί ηαπηφρξνλα ζε πνιιαπιέο 

νληφηεηεο (πρ. ζε έλα παξαζηαηηθφ πψιεζεο πξνθχπηεη ηηκή γηα ηελ δηάζηαζε ηφζν απφ  ηελ νληφηεηα 
ηνπ πειάηε, φζν θαη απφ ηελ νληφηεηα ηνπ είδνπο), ππεξηζρχεη ε ηηκή πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

νληφηεηα κε ηελ κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα φπσο πξνθχπηεη κε βάζε ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ έρεη 
δεισζεί γηα θάζε νληφηεηα ζηα «Πεδία ρξήζεο» ηεο ηεξαξρηθήο δηάζηαζεο.  

 Η ζύλζεηε δηάζηαζε γξακκήο είλαη δηαζέζηκε πξνο θαηαρώξεζε ζε όια ηα ππνζπζηήκαηα 
ηεο εθαξκνγήο  
Γηαηξέρεη δει. ην ζχλνιν ηεο εθαξκνγήο θαη επνκέλσο δχλαηαη λα θαηαρσξεζεί ζε παξαζηαηηθά 
αγνξψλ, πσιήζεσλ, νηθνλνκηθέο εγγξαθέο θαη ινγηζηηθέο εγγξαθέο παξέρνληαο θαηά απηφ ηνλ ηξφπν 
ηελ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ θηλήζεσλ φισλ ησλ επηκέξνπο ππνζπζηεκάησλ σο πξνο ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο 5 δηαζηάζεηο.  

Δπηπιένλ 

 Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ ππνινίπσλ πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ σο πξνο ηελ 1ε 
δηάζηαζε ηεο ζχλζεηεο δηάζηαζεο γξακκήο.  

 Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ αληηζηνηρίζεσλ πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ σο πξνο 
ηελ 1ε δηάζηαζε ηεο ζχλζεηεο δηάζηαζεο γξακκήο.  

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο «ζχλζεηεο δηάζηαζεο γξακκήο» γίλεηαη αλά νηθνλνκηθή ρξήζε θαη δελ αιιάδεη εθφζνλ 
ππάξρνπλ θηλήζεηο κέζα ζηελ ρξήζε πνπ έρνπλ αλαιπζεί σο πξνο ηελ ζχλζεηε δηάζηαζε γξακκήο.  
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Βειηηώζεηο 

 Δκπνξηθή Γηαρείξηζε  

Παξαζηαηηθά αγνξώλ/πσιήζεσλ  
Έγηλαλ νη αθφινπζεο βειηηψζεηο: 
 Έιεγρνο χπαξμεο ζχκβαζεο θαηά ηελ δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηνπ παξαζηαηηθνχ θαη ελεκέξσζε ηνπ 

ρξήζηε ζε πεξίπησζε εληνπηζκνχ ελεξγψλ ζπκβάζεσλ.   

 Ταρχηεξε επηινγή εηδψλ απφ ζχκβαζε  
 Γπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο θαη απελεξγνπνίεζεο νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηελ δηάξθεηα 

θαηαρψξεζεο ελφο παξαζηαηηθνχ ηεο δπλαηφηεηαο «on-line ππνινγηζκνχ» ησλ αμηψλ απηνχ.   
 Βειηηψζεθε ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειέγρνπ ππνινίπνπ εηδψλ ζηα παξαζηαηηθά ψζηε λα  κελ 

παξαηεξνχληαη θαζπζηεξήζεηο ζε παξαζηαηηθά κε κεγάιν αξηζκφ γξακκψλ.  
 Πιένλ ε εξψηεζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηα ζηνηρεία ησλ παξαζηαηηθά γηα ηα είδε αληηθαηάζηαζεο 

κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζηηο εξσηήζεηο ηνπ ρξήζηε. 

 Γπλαηφηεηα πνιιαπιήο επηινγήο εηδψλ ζε παξαζηαηηθά αγνξψλ/πσιήζεσλ κε βάζε ηνλ θσδηθφ 
ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ πειάηε αληίζηνηρα. 

 Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο παξαγγειίαο πψιεζεο κε νηθνλνκηθήο εγγξαθή είζπξαμεο πξνθαηαβνιήο 
αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηχπνο παξαζηαηηθνχ ηεο παξαγγειίαο πψιεζεο δελ έρεη 
ζπλδεζεί κε ηχπν παξαζηαηηθνχ πξνθαηαβνιήο. 

 
Αθύξσζε Παξαζηαηηθώλ – Δγγξαθώλ 

Πιένλ είλαη δπλαηφλ λα δηαγξαθεί ην αθπξσηηθφ παξαζηαηηθφ /αθπξσηηθή εγγξαθή. Γηα λα είλαη δπλαηή ε 
δηαγξαθή ηνπ αθπξσηηθνχ παξαζηαηηθνχ / εγγξαθήο ζα πξέπεη ζηα ζηνηρεία ηεο ζεηξά αξίζκεζεο πνπ έρεη 
ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην αθπξσηηθφ παξαζηαηηθφ/εγγξαθή, λα έρεη ελεξγνπνηεζεί ε παξάκεηξνο πνπ έρεη 
πξνζηεζεί ζηα ζηνηρεία ησλ ζεηξψλ αξίζκεζεο. 
 
Δπηπιένλ ζηελ δηαδηθαζία αθχξσζεο παξαζηαηηθψλ / εγγξαθψλ είλαη δπλαηφλ  ην αθπξσηηθφ παξαζηαηηθφ/ 

εγγξαθή λα ιακβάλεη ηνλ ίδην αξηζκφ κε ηνλ αξηζκφ ηνπ αθπξσκέλνπ παξαζηαηηθνχ. ζα πξέπεη λα 
ελεξγνπνηεζεί ε παξάκεηξνο «Πξφηαζε αξηζκνχ αθπξσηηθήο εγγξαθήο». 

 
 
Έιεγρνο Ηκεξνκελίαο θαηαρώξεζεο / ελεκέξσζεο  
Σηηο παξακέηξνπο πσιήζεσλ / αγνξψλ / εηδψλ πξνζηέζεθαλ παξάκεηξνη γηα ηνλ έιεγρν ησλ εκεξνκεληψλ 
θαηαρψξεζεο / ελεκέξσζεο. Οη παξάκεηξνη πνπ πξνζηέζεθαλ αθνξνχλ ηα παξαθάησ: 

 Τξόπνο ειέγρνπ: Καζνξίδεηαη αλ ν έιεγρνο ζα είλαη πξνεηδνπνηεηηθφο, απαγνξεπηηθφο ή αλ δελ ζα 
γίλεηαη θαλέλαο έιεγρνο. 

 Σπλζήθε έιεγρνπ ηεο επίζεκεο εκεξνκελίαο ζε ζρέζε κε ηελ εκεξνκελία θαηαρώξεζεο 
ηνπ παξαζηαηηθνύ. Γηαζέζηκεο είλαη νη παξαθάησ ζπλζήθεο:   

 Μηθξφηεξε 
 Μηθξφηεξε ή ίζε  
 Ίζε  

 Γηαθνξεηηθέο 
 
Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο  
Πξνζηέζεθαλ ηα θάησζη: 

 Γπλαηφηεηα αληηζηνίρηζεο ησλ θσδηθψλ ησλ φξσλ πιεξσκήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 
δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο αλά ππνθαηάζηεκα. 

 Γπλαηφηεηα δηαηήξεζεο επίζεκεο εκεξνκελίαο αξρηθνχ παξαζηαηηθνχ θαηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο 
δηεηαηξηθήο ζπλαιιαγήο. 

 
Οζόλε θνζηνινγίνπ – Παξαζηαηηθά Αγνξώλ 
Σηελ νζφλε θνζηνινγίνπ ζηα παξαζηαηηθά αγνξψλ έρεη ελεξγνπνηεζεί ε ιεηηνπξγία ησλ ζρεηηθψλ πεδίσλ 
ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα  πξνζηεζνχλ ζηελ νζφλε θαη άιια ζηνηρεία απφ ηα είδε φπσο γηα παξάδεηγκα νη 
ππφινηπεο ηηκέο ηνπ είδνπο. 

 
Δλεκέξσζε ηηκώλ από θνζηνιόγηα 
Σηηο ξπζκίζεηο παξαζηαηηθψλ αγνξψλ πνπ αθνξνχλ ηα θνζηνιφγηα πξνζηέζεθε παξάκεηξνο κε ηελ νπνία 
θαζνξίδεηαη ε ηηκή βάζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ λέσλ ηηκψλ πψιεζεο. Σπγθεθξηκέλα 
ππάξρεη δπλαηφηεηα νη λέεο ηηκέο πψιεζεο λα  ππνινγίδνληαη θαη πάλσ ζηελ αξρηθή ηηκή ηνπ παξαζηαηηθνχ 
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εγγξαθήο,  εθηφο απφ ηελ ηηκή αγνξάο πνπ ππήξρε κέρξη ηψξα. Δπηπιένλ ζηα ζηνηρεία ηεο θφξκαο ηνπ 
θνζηνινγίνπ αγνξψλ πξνζηέζεθε πεδίν ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ην είδνο ηηκήο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ 
ηηκή βάζεο.   
 

Μαδηθέο ελεκεξώζεηο παξαζηαηηθώλ  
Σηηο καδηθέο ελεκεξψζεηο ησλ παξαζηαηηθψλ πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα ελεκέξσζε ηνπ πεδίνπ POS – 
Τακεηαθήο ζηα ζηνηρεία ησλ παξαζηαηηθψλ.   
 
Παξαζηαηηθά Δηδώλ  
Έγηλαλ νη αθφινπζεο βειηηψζεηο: 

 Πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο εηδψλ αληηθαηάζηαζεο αληίζηνηρε κε απηή πνπ ππήξρε ζηα 

παξαζηαηηθά πσιήζεσλ θαη αγνξψλ.  
 

Φάθεινη εηζαγσγήο 
Τφζν ζηελ ιίζηα ησλ θαθέισλ εηζαγσγήο φζν θαη ζηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πξνζηέζεθε ζαλ ζπληφκεπζε ε 
εθηχπσζε «Λίζηα θαθέισλ εηζαγσγήο». 
 

Αηηήζεηο ζπιινγήο 
Οη Αηηήζεηο ζπιινγήο βειηηψζεθαλ ψζηε ν ρξήζηεο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηνπο, ζηε πεξίπησζε 
πνπ ν απνζεθεπηηθφο ρψξνο δελ είλαη ραξαθηεξηζκέλνο σο “RF”.  
Τα «αηηήκαηα ζπιινγήο» δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο παξαγγειίεο πψιεζεο κέζσ θαηάιιειεο ελέξγεηαο θαη 
ελεκεξψλνληαη κε ηηο πνζφηεηεο γηα απνζηνιή είηε κε θαηαρψξεζε ησλ κεηξήζεσλ απφ ηνλ ρξήζηε είηε κε 
απηφκαηε ζπκπιήξσζε ησλ κεηξήζεσλ απφ ηελ  εθαξκνγή. Τέινο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα καδηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ «ζπιιεγκέλσλ» εληνιψλ ζπιινγήο ζε παξαζηαηηθά πσιήζεσλ κεηαζρεκαηίδνληαο ηηο 
αληίζηνηρεο παξαγγειηέο. 

 

 Δίδε 

 Βειηησκέλε ηαρύηεηα αλαδήηεζεο  
Νένη ηαρχηεξνη browsers αλαδήηεζεο εηδψλ ζε φια ηα ζεκεία ηεο εθαξκνγήο  
 

 Τηκνθαηάινγνη 
o Πξνεηνηκαζία εηδώλ ηηκνθαηαιόγνπ 

Πιένλ ζηελ δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο εηδψλ ηηκνθαηαιφγνπ πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα πνιιαπιήο 
επηινγήο ηηκνθαηαιφγσλ. Δίλαη απαξαίηεην λα ηξνπνπνηείηαη αλάινγα ε παξάκεηξνο γηα ηνλ αξηζκφ 
νκάδσλ δεδνκέλσλ ηηκνθαηάινγσλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία νκάδσλ δεδνκέλσλ γηα 
πνιινχο ηηκνθαηαιφγνπο.    

o Λίζηα θαλόλσλ ηηκνθαηαιόγσλ 
Σηελ ιίζηα θαλφλσλ ηηκνθαηαιφγσλ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί  ηα ζρεηηθά πεδία, ψζηε λα κπνξνχλ λα 
πξνζηεζνχλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζην grid ησλ ηηκνθαηαιφγσλ. 

 

 Έιεγρνο κνλαδηθόηεηαο ελαιιαθηηθώλ θσδηθώλ 
Πξνζηέζεθε ζηηο παξακέηξνπο εηδψλ παξάκεηξνο κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη αλ ζηνλ έιεγρν 
κνλαδηθφηεηαο θσδηθψλ ζπκκεηέρνπλ κφλν νη ελεξγνί ελαιιαθηηθνί θσδηθνί εηδψλ 

 Μνξθή θσδηθνύ ππεξ-εηαηξηθνύ είδνπο 
Πιένλ είλαη δπλαηφλ λα νξηζηεί δηαθνξεηηθή κνξθή ηνπ θσδηθνχ ηνπ ππεξ- εηαηξηθνχ είδνπο αλά θχζε 
είδνπο πνπ ζα ελεξγνπνηεζεί.  

 
 Σηνηρεία Δηδώλ 

Σηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή εηδψλ φηαλ γηα θάπνηα ηηκή έρεη ελεκεξσζεί ην ηζηνξηθφ ηηκήο, εκθαλίδεηαη 
ρξσκαηηθή έλδεημε ζηελ ηηκή.   

 Γηαρείξηζε Παξηίδσλ 
Πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα καδηθήο ελεκέξσζεο παξηίδσλ ηφζν απφ ηελ ιίζηα ησλ παξηίδσλ φζν θαη 

απφ ηελ αληίζηνηρε εξγαζία ηεο καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ ππάξρεη ζηνλ ρξήζηε δηαρεηξηζηή. 

 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία εηδώλ  
Σηελ νηθνλνκηθή εηθφλα ησλ εηδψλ πξνζηέζεθαλ νη αζξνηζηέο Τηκνινγεκέλε Πνζ. Πσιήζεσλ θαη 
Τηκνινγεκέλε Πνζ. Αγνξψλ 

 Δθηππώζεηο Δηδώλ θαη OLAPs 
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ βειηηψζεηο ζηηο εθηππψζεηο εηδψλ: 
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 Σηελ εθηχπσζε Καξηέια SN πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα λα εκθαληζηνχλ ζηνηρεία γηα δηάζηεκα 
πνπ εθηείλεηαη κεηαμχ ρξήζεσλ. 

 Σηελ εθηχπσζε Ιζνδπγίνπ εηδψλ πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα λα εκθαληζηνχλ ζηνηρεία γηα 
δηάζηεκα πνπ εθηείλεηαη κεηαμχ ρξήζεσλ.    

 Σε φια ηα OLAP ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ εηδψλ πξνζηέζεθε ε πιεξνθνξία ηνπ ππνινίπνπ 
ηνπ είδνπο. 

 Σηα OLAP ησλ πσιήζεσλ αλά πειάηε θαη είδνο πξνζηέζεθαλ νη πιεξνθνξίεο ηεο κέζεο ηηκήο 
πψιεζεο θαη ηεο ηηκήο κνλάδαο ηνπ είδνπο. 

 
 Μαδηθή κεηαβνιή δώλεο έθπησζε πειαηώλ εηδώλ 
Σηηο δψλεο έθπησζεο πειαηψλ εηδψλ πξνζηέζεθε ελέξγεηα κε ηελ νπνία κπνξεί λα γίλεη καδηθή 

ηξνπνπνίεζε ησλ πνζνζηψλ έθπησζεο γηα ζπλδπαζκφ έθπησζε πειάηε πξνκεζεπηή. 
 

 Γηαρείξηζε Παξαγσγήο 

Δληνιέο παξαγσγήο 

 Μεηάβαζε ζε επόκελε θαηάζηαζε 
Η κεηάβαζε ζε επφκελε θαηάζηαζε κηαο εληνιήο παξαγσγήο έρεη πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα εθηειεζηεί 
αζχγρξνλα. 

 Γεκηνπξγία νινθιεξσκέλεο ππεξγνιαβηθήο εληνιήο παξαγσγήο 
Καηά ηελ απηφκαηε δεκηνπξγία εληνιήο παξαγσγήο απφ παξαζηαηηθφ αγνξάο απφ ππεξγνιάβν, 

δφζεθε ε δπλαηφηεηα ε εληνιή λα δεκηνπξγείηαη ζε θαηάζηαζε 'Οινθιεξσκέλε' θαη λα 
δεκηνπξγνχληαη απηφκαηα (εθηφο απφ ην δειηίν παξαγσγήο) θαη φια ηα ππφινηπα δειηία 
(αλαισζέλησλ, ρξφλσλ). 

 Σύλδεζε εληνιήο παξαγσγήο κε εκπνξηθό παξαζηαηηθό πώιεζεο 
Γφζεθε ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κηαο ππάξρνπζαο εληνιήο παξαγσγήο κε έλα παξαζηαηηθφ πψιεζεο. 

Γειηία παξαγσγήο 

 Μαδηθή δεκηνπξγία δειηίσλ 
 Σην wizard καδηθήο δεκηνπξγίαο δειηίσλ πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα επηινγήο παξαζηαηηθνχ 

απνζήθεο αλάισζεο βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνθχπηνπλ ηα πξνο εηζαγσγή δειηία αλάισζεο (θαη’ 
αληηζηνηρία κε ηελ ππάξρνπζα ιεηηνπξγηθφηεηα επηινγήο παξαζηαηηθνχ απνζήθεο παξαγσγήο 
βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνθχπηνπλ ηα πξνο εηζαγσγή δειηία παξαγσγήο). 

 Σην wizard καδηθήο δεκηνπξγίαο δειηίσλ, θαηά ηελ εηζαγσγή δειηίσλ αλάισζεο\παξαγσγήο βάζεη 
επηιεγκέλνπ παξαζηαηηθνχ απνζήθεο, πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ αλ ζα 

θαηαρσξεζνχλ δειηία γηα φια ηα είδε πνπ πεξηέρνληαη ζην παξαζηαηηθφ ή κφλν γηα φζα 
αλακέλνληαη απφ ηελ εληνιή παξαγσγήο (θαη ζα αγλνεζνχλ ηα ππφινηπα). 

Σρεδηαζκόο εηδώλ 

 Πνιηηηθή αλαπιήξσζεο 

 Δπεθηάζεθε ε ινγηθή ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο (lead time) θαη κπνξεί πιένλ λα πξνζδηνξηζηεί ζε 
επίπεδν ζπλδπαζκνχ είδνπο θαη ππνθαηαζηήκαηνο πειάηε. 

 MRP II 

 Καηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ζελαξίνπ MRP δφζεθε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο παξαζηαηηθψλ δέζκεπζεο 
γηα ην ηκήκα ηεο αηηνχκελεο πνζφηεηαο ησλ πξντφλησλ πνπ επειέγε λα θαιπθζεί απφ ππάξρνλ 
απφζεκα. 

 Γφζεθε δπλαηφηεηα δηάζπαζεο κηαο απαίηεζεο ζε πνιιαπιέο επηκέξνπο απαηηήζεηο. 
 Ο ππνινγηζκφο ηεο πνζφηεηαο παξαγσγήο βάζεη ηεο πνιηηηθή batch γίλεηαη επί ηνπ ζπλφινπ ηεο 

αηηνχκελεο πνζφηεηαο ηνπ θάζε πξντφληνο. 

Δθηππώζεηο 

 Βηβιίν παξαγσγήο θνζηνινγίνπ 
 Πξνζζήθε θίιηξνπ επί ηεο πεξηγξαθήο θαη ηεο θαηεγνξίαο ηνπ είδνπο. 
 Πξνζζήθε θίιηξνπ εκεξνκεληαθνχ δηαζηήκαηνο (γηα δηαρείξηζε πνιιαπιψλ ζελαξίσλ). 

 

 Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε 

 Οηθνλνκηθέο εγγξαθέο  
Έγηλαλ νη αθφινπζεο πξνζζήθεο/βειηηψζεηο: 
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 Γελ επηηξέπεηαη ε δηαγξαθή νηθνλνκηθήο εγγξαθήο είζπξαμεο κεηξεηψλ πνπ πξνέξρεηαη απφ 
εκπνξηθφ παξαζηαηηθφ αγνξψλ/πσιήζεσλ.  

 Πξνζζήθε ειέγρνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην λφκηζκα ζπλαιιαγήο ηεο  νηθνλνκηθήο εγγξαθήο 
είλαη ην ίδην κε ην δεπηεξεχνλ λφκηζκα ηεο εηαηξείαο ψζηε λα κελ θαηαρσξείηαη δηαθνξεηηθή 

ηζνηηκία γηα ηα δχν λνκίζκαηα.  
 Μεηαθνξά ηνπ αξηζκνχ ηνπ ηηκνινγίνπ ζηελ νηθνλνκηθή εγγξαθή είζπξαμεο κεηξεηψλ πνπ 

δεκηνπξγείηαη απηφκαηα θαηά ηελ έθδνζή ηνπ 
 Γπλαηφηεηα καδηθήο επηινγήο αμηφγξαθσλ κε θαζνξηζκφ θαη ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζην νπνίν 

αλήθνπλ θαηά ηελ δηαδηθαζία θαηαρψξεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ εγγξαθψλ 
 

 Έιεγρνο ππέξβαζεο επηηξεπόκελνπ νξίνπ ζηηο ζπλαιιαγέο κεηξεηώλ 

Πξνζηέζεθε ζηηο ξπζκίζεηο πιεξσκψλ αλά εηαηξεία ε παξάκεηξνο «Όξην ιήςεο κεηξεηψλ» γηα  
ζπλαιιαγέο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο φπνπ νξίδεηαη ην ζρεηηθφ φξην θαη ε εθαξκνγή εθαξκφδεη 

απηφκαηα ηελ ζρεηηθή απαγφξεπζε ηελ ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο.  
 

 Έιεγρνο Ηκεξνκελίαο θαηαρώξεζεο / ελεκέξσζεο  
Σηηο παξακέηξνπο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο  πξνζηέζεθαλ παξάκεηξνη γηα ηνλ έιεγρν ησλ εκεξνκεληψλ 

θαηαρψξεζεο / ελεκέξσζεο. Οη παξάκεηξνη πνπ πξνζηέζεθαλ αθνξνχλ ηα παξαθάησ: 
 Τξόπνο ειέγρνπ: Καζνξίδεηαη αλ ν έιεγρνο ζα είλαη πξνεηδνπνηεηηθφο, απαγνξεπηηθφο ή αλ 

δελ ζα γίλεηαη θαλέλαο έιεγρνο. 
 Σπλζήθε έιεγρνπ ηεο επίζεκεο εκεξνκελίαο ζε ζρέζε κε ηελ εκεξνκελία 

θαηαρώξεζεο ηνπ παξαζηαηηθνύ. Γηαζέζηκεο είλαη νη παξαθάησ ζπλζήθεο:   
   Μηθξφηεξε 
   Μηθξφηεξε ή ίζε  

   Ίζε  
   Γηαθνξεηηθέο 

 

 Οηθνλνκηθνί ινγαξηαζκνί  
Έγηλαλ νη αθφινπζεο πξνζζήθεο/βειηηψζεηο: 

 Έιεγρνο νξζφηεηαο ΙBAN ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ 
θαηαρψξεζε ηεο ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ αιιά θαη θαηά ηελ έθδνζε 

ησλ πιεξσηέσλ αμηνγξάθσλ πνπ γίλνληαη απφ κπινθ επηηαγψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 
ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκφ. 

 Γπλαηφηεηα ρξήζεο εθηφο απφ αιθαβεηηθψλ θαη αξηζκεηηθψλ ςεθίσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ 
πξνζέκαηνο ησλ κπινθ επηηαγψλ. 

 
 Τακεηαθέο ξνέο 

Έγηλαλ νη αθφινπζεο πξνζζήθεο/βειηηψζεηο: 
 Τξνπνπνηήζεθε ν ηξφπνο απεηθφληζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ψζηε νη πεγέο δεδνκέλσλ λα 

εκθαλίδνληαη είηε ζηηο εηζξνέο είηε ζηηο εθξνέο αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο πρ. κεηξεηά 
θαη  πσιήζεηο  ζηα έμνδα, δαλεηθνί ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί θαη αγνξέο ζηα έμνδα θαη νη 

ζρεηηθέο αμίεο λα πξνζεκαίλνληαη πρ. νη επηζηξνθέο πσιήζεσλ λα εκθαλίδνληαη αξλεηηθά ζηα 
έζνδα. 

 Τξνπνπνηήζεθε ε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηνπ ζελαξίνπ θνζηνιφγεζεο ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή 

ε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο απηνχ απφ ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία θαη εθ εμήο ρσξίο λα απαηηείηαη 
αιιαγή ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηνπ ζελαξίνπ. 

 Δμαηξέζεθαλ νη ινγαξηαζκνί ινγηζηηθήο ηχπνπ "Απνηειεζκάησλ" , "Τάμεσο" θαη "Αλαιπηηθήο 
ινγηζηηθήο" απφ ηελ επηινγή ζε πεγέο δεδνκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αθνξνχλ ζε 
ινγαξηαζκνχο ινγηζηηθήο. 

 Τξνπνπνηήζεθαλ νη εθηππψζεηο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ψζηε λα κελ εκθαλίδνπλ πεγέο 
δεδνκέλσλ κε κεδεληθέο αμίεο. 

 
 Τύπνη ηαθηνπνηεηηθώλ εγγξαθώλ 

Σηνπο ηχπνπο ηαθηνπνηεηηθψλ εγγξαθψλ είλαη δπλαηφλ λα ελεκεξσζεί ην ηκήκα ησλ ινηπψλ εζφδσλ 

φηαλ ζηελ επηθεθαιίδα θηλείηαη ρξεψζηεο. 
  

 Σπλαιιαζζόκελνη  

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ βειηηψζεηο: 
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 Γπλαηφηεηα αλάζεζεο ηηκνθαηαιφγνπ πψιεζεο θαη νξηζκνχ πνζνζηνχ έθπησζεο ζε επίπεδν 
ππνθαηαζηήκαηνο πειάηε   

 Τξνπνπνίεζε ηεο καδηθήο δηαδηθαζίαο αληηζηνηρίζεσλ ψζηε λα επηηξέπεη ηελ αληηζηνίρηζε ησλ 
αλνηρηψλ θηλήζεσλ πειαηψλ/πξνκεζεπηψλ θαη σο πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο (πρ. ρξεσζηηθέο 

θηλήζεηο κε πηζησηηθέο αιιά θαη ην αληίζηξνθν). Ο ρξήζηεο επηιέγεη ην είδνο ησλ θηλήζεσλ πνπ 
ζα εκθαληζηνχλ ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο αληηζηνίρηζεο κέζσ ζρεηηθήο παξακέηξνπ ζηελ 
θφξκα θξηηεξίσλ ηεο δηαδηθαζίαο. 

 Δθαξκνγή δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ρξεζηψλ ψζηε λα απνθιεηζηεί ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κε 
εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξεζηψλ ζηηο επηκέξνπο «Δλέξγεηεο» πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ θφξκα 
δηαρείξηζεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ.   
 

 Λνγηζηηθή 

Γξακκέο ινγηζηηθώλ άξζξσλ 

Σηηο γξακκέο ινγηζηηθψλ άξζξσλ πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα λα νξηζηνχλ δεθαδηθά ζηηο πνζφηεηεο.  
 

Δπηκεξηζκνί Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο 
Σηνλ δηάινγν δεκηνπξγίαο άξζξσλ αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο πξνζηέζεθε ην θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηχπνπ 
πεξηφδνπ ινγηζηηθψλ άξζξσλ γηα λα είλαη δπλαηή ε επηινγή άξζξσλ πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν 
πεξηφδνπ. 
 

 Πάγηα 

Πξνβιέςεηο απνζβέζεσλ 
Πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο παξαζηαηηθψλ παγίσλ πνπ αθνξνχλ πξνβιέςεηο απνζβέζεσλ. Η 
δεκηνπξγία πξνβιέςεσλ απνζβέζεσλ γίλεηαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ππνινγηζκνχ απνζβέζεσλ εθφζνλ 
ρξεζηκνπνηεζεί ην θξηηήξην «Υπνινγηζκφο πξνβιέςεσλ απνζβέζεσλ». Γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ πξνβιέςεσλ 

απνζβέζεσλ είλαη απαξαίηεην λα έρεη δεκηνπξγεζεί ηχπνο παξαζηαηηθνχ παγίσλ κε είδνο «Πξνβιέςεηο 
απνζβέζεσλ». Οη θηλήζεηο πξνβιέςεσλ απνζβέζεσλ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ / εμαηξεζνχλ ζε φιεο ηηο 

εθηππψζεηο παγίσλ. 
 
Παξάκεηξνη Παγίσλ – Ηκεξνκελία έλαξμεο απνζβέζεσλ   
Σηηο παξακέηξνπο παγίσλ  πξνζηέζεθαλ νη θαηάιιειεο παξάκεηξνη πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλεηαη ζσζηά ε 
εκεξνκελία έλαξμεο απνζβέζεσλ ζηα ζηνηρεία ησλ κεξίδσλ παγίσλ. Πιένλ είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί αλά 
ηχπν θαηεγνξίαο απφζβεζεο αλ ε εκεξνκελία έλαξμεο απνζβέζεσλ ζα μεθηλάεη: 

 Τελ εκεξνκελία ηεο θηήζεο ηνπ παγίνπ 

 Τνλ επφκελν κήλα απφ ηελ εκεξνκελία θηήζεο ηνπ παγίνπ 
 Τελ αξρή ηνπ κήλα ηεο απφθηεζεο ηνπ παγίνπ 
 Τελ αξρή ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηελ κήλα απφθηεζεο ηνπ παγίνπ 

 
OLAP Οηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ παγίσλ 

Γεκηνπξγήζεθε Olap ζην νπνίν απνηππψλνληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία παγίσλ γηα ηελ επηιεγκέλε θαηεγνξία 
παγίνπ. 
 

 Κνζηνιόγεζε 

 Απηόκαηε ηαθηνπνίεζε πνιύ κηθξώλ δηαθνξώλ ζηελ εμίζσζε απνζήθεο 
Πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο ηαθηνπνίεζεο αλά ππνθαηάζηεκα κηθξψλ δηαθνξψλ πνπ 
παξαηεξνχληαη γηα ιφγνπο ζηξνγγπινπνίεζεο ζην επίπεδν επαιήζεπζεο ηεο εμίζσζεο απνζήθεο. Ο 
ρξήζηεο θαζνξίδεη ην απφιπην εχξνο ησλ δηαθνξψλ πνπ ηαθηνπνηνχληαη απηφκαηα αλά εηαηξεία, κέζσ 
ηεο ζρεηηθήο γεληθήο παξακέηξνπ θνζηνιφγεζεο. 

 Βειηηζηνπνίεζε ηαρύηεηαο εθηέιεζεο  

Βειηηζηνπνηήζεθε πεξαηηέξσ ε ηαρχηεηα εθηέιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο θνζηνιφγεζεο  
 Γηαγξαθή ζελαξίνπ εκπνξηθήο θνζηνιόγεζεο ζπλδεδεκέλνπ κε ζελάξην θνζηνιόγεζεο 

παξαγσγήο ζε «εθθξεκή» θαηάζηαζε 

 Πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα δηαγξαθήο ζελαξίνπ εκπνξηθήο θνζηνιφγεζεο ζπλδεδεκέλνπ κε ζελάξην 
θνζηνιφγεζεο παξαγσγήο φηαλ ε θαηάζηαζε ηνπ ζελαξίνπ παξαγσγήο είλαη «εθθξεκήο» νπφηε 
δηαγξάθεηαη θαη ε ζρεηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζελαξίνπ θνζηνιφγεζεο παξαγσγήο. 
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 Βαζηθή Γνκή  

Υπνβνιέο εληύπσλ  
Πιένλ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή εληχπσλ (Πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ, Αλαθεθαιαησηηθψλ πηλάθσλ) κέζσ 
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. Γηα λα είλαη δπλαηή ε ππνβνιή κέζσ εθπξνζψπνπ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ ηα 
απαξαίηεηα ζηνηρεία ζηα ζηνηρεία θνξνιφγεζεο ηεο εηαηξίαο.  
 

Δθηύπσζε θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ 
Σηελ εθηχπσζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ πξνζζήθεο: 

 Πξνζηέζεθε θξηηήξην ψζηε λα εκθαλίδνληαη κφλν νη εγγξαθέο πνπ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ 
ρξήζηε. 

 Πξνζηέζεθε θξηηήξην «εκθάληζε κφλν εγγξαθψλ ρσξίο ΑΦΜ» πξνθεηκέλνπ λα εκθαλίδνληαη ζηνηρεία 
γηα ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο ζηνπο νπνίνπο δελ έρεη νξηζηεί ΑΦΜ (Αθνξά ηα ηκήκαηα ηεο εθηχπσζεο 

πνπ εκθαλίδνπλ ζηνηρεία αλά ΑΦΜ).  

 Σηα ηκήκαηα φπνπ εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά νη θηλήζεηο πειαηψλ / πξνκεζεπηψλ αλά ΑΦΜ πξνζηέζεθε 
θαη ην πιήζνο ηηκνινγίσλ θάζε θίλεζεο. 
 

 Service 

Βειηηψζεθε ε πξφηαζε ησλ ηερληθψλ απφ ην ζχζηεκα ζηνλ νδεγφ «Φξνλνπξνγξακκαηηζηήο». Ο 
Φξνλνπξνγξακκαηηζηήο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ξαληεβνχ ζε ηερληθφ κέζα απφ κηα Δληνιή επηζθεπή 
ή θαη Κάξηα εξγαζίαο. 
Πην ζπγθεθξηκέλα εάλ ζηε πξψηε ζειίδα ηνπ νδεγνχ επηιερζεί ε «Δκθάληζε ηερληθψλ αλά κνλάδα θαη 

ηκήκα», ηφηε ζηελ επφκελε ζειίδα φπνπ εκθαλίδνληαη νη πξνηεηλφκελνη ηερληθνί απφ ην ζχζηεκα, γίλεηαη 
ρξήζε ηνπ πεξηερφκελνπ ηεο εηδηθφηεηαο ζε Τερληθνχο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ην αληίζηνηρν πεξηερφκελν ηεο 
εηδηθφηεηαο ζην ηκήκα ζπλεξγείνπ ηεο θίλεζεο. 
  

 Webshop 

Σην είδνο Web δφζεθε ε δπλαηφηεηα νξηζκνχ ηεο ζεηξάο εκθάληζεο ηνπ κέζσ ηνπ νκψλπκνπ πεδίνπ ζηε 
θφξκα ηνπ. 
 

 Γείθηεο εηαηξίαο 

Οηθνλνκηθέο αλαθνξέο 

Σηηο νηθνλνκηθέο αλαθνξέο πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα αληηγξαθήο ηεο νηθνλνκηθήο αλαθνξά. Σηελ δηαδηθαζία 
αληηγξαθήο ππάξρεη δπλαηφηεηα εθηφο απφ ηελ αληηγξαθή ησλ νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ λα γίλεη κεηνλνκαζία 

ηνλ κεηαβιεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή αλαθνξά.  
 
Σηηο παξακέηξνπο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ νξηζκφ κεηαβιεηήο νηθνλνκηθήο αλαθνξάο, 
πξνζηέζεθε θαη ην ππνθαηάζηεκα εηαηξίαο. (Γηα ρξήζε ζηηο πεξηνδηθέο δειψζεηο ΦΠΑ ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ρξεηάδεηαη λα εκθαληζηνχλ απνηειέζκαηα αλά ππνθαηάζηεκα εηαηξίαο). 
 
Δηζαγσγή νηθνλνκηθώλ αλαθνξώλ 

Πιένλ φηαλ γίλεηαη εηζαγσγή νηθνλνκηθήο είλαη δπλαηφλ λα επηιεγεί αλ ζα γίλεη εηζαγσγή φισλ ησλ 
κεηαβιεηψλ ή κφλν ζπγθεθξηκέλσλ. 
 

Μεηαβιεηέο Οηθνλνκηθώλ αλαθνξώλ 
Σηηο κεηαβιεηέο νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ πξνζηέζεθε ν θσδηθφο ππνβνιήο. Πιένλ ε ππνβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ 
αλαθνξψλ πνπ αθνξνχλ πεξηνδηθή δήισζε, ρξεζηκνπνηεί ηνλ θσδηθφ ππνβνιήο.    

 
Δπηπιένλ ζηνλ νξηζκφ ηνπ ηχπνπ ππνινγηζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ πξνζηέζεθε κεηαβιεηή πνπ επηζηξέθεη ηνλ 
θσδηθφ θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο εηαηξίαο. 
 
Δλεκέξσζε Οηθνλνκηθώλ αλαθνξώλ από ηνπο νηθνλνκηθνύο ινγαξηαζκνύο 

Πιένλ νη νηθνλνκηθέο αλαθνξέο ελεκεξψλνληαη θαη απφ ηνπο αζξνηζηέο ησλ νηθνλνκηθψλ ινγαξηαζκψλ 
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 Γεληθέο Βειηηώζεηο 

Υπεξεζία Μεηξώνπ ΓΓΠΣ 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ βειηηψζεηο ζηελ Υπεξεζία Μεηξψνπ γηα ηνλ έιεγρν ΑΦΜ :  
 Πιένλ φηαλ έλα ΑΦΜ είλαη αλελεξγφ εκθαλίδεηαη θαηάιιειν κήλπκα ηελ ζηηγκή πνπ ειέγρεηαη ην 

ΑΦΜ 
 Σηελ θφξκα πνπ εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία γηα ην ΑΦΜ πνπ ειέγρεηαη, πξνζηέζεθαλ επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο φπσο γηα παξάδεηγκα αλ ην ΑΦΜ είλαη ελεξγφ, Ο θσδηθνί δξαζηεξηφηεηαο, ε λνκηθή 
κνξθή θαη αλ πξφθεηηαη γηα αηνκηθή επηρείξεζε. 
 

Δλεξγνπνίεζε νληνηήησλ  
Πιένλ ζηελ δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο νληνηήησλ κεηαθέξνληαη θαη ηα είδε πξνκεζεπηή/πειάηε  
 
Δθηύπσζε Πσιήζεηο θαη Αγνξέο αλά θαζεζηώο ΦΠΑ 

Σηελ εθηχπσζε ησλ Πσιήζεηο θαη Αγνξέο αλά θαζεζηψο ΦΠΑ πξνζηέζεθε θξηηήξην πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ 
λα εμαηξεζνχλ νη αθπξσκέλεο θαη νη αθπξσηηθέο θηλήζεηο. 
 
Λίζηεο παξαζηαηηθώλ 
Σηηο ιίζηεο παξαζηαηηθψλ πξνζηέζεθε πιεξνθνξία αλ κία θίλεζε έρεη ελεκεξψζεη ινγηζηηθή  
 
Δηζαγσγή από excel  

Πξαγκαηνπνηήζεθε βειηίσζε ζηνλ ρξφλν εηζαγσγήο εηδψλ απφ excel: 
 

 Σηελ εηζαγσγή απφ excel ζηα παξαζηαηηθά 
 Σηελ εηζαγσγή απφ excel ζηνπο ηηκνθαηαιφγνπο 

 
Λίζηεο 

Πιένλ ζηηο ιίζηεο είλαη δηαζέζηκα ηα νξηδφκελα πεδία 
 
Οηθνλνκηθέο εηθόλεο  
Πξνζζήθε πξννδεπηηθνχ ππνινίπνπ ζηα ζχλνια πεξηφδνπ ησλ νηθνλνκηθψλ εηθφλσλ φισλ ησλ νληνηήησλ 
(Πειαηψλ, Πξνκεζεπηψλ, Σπλαιιαζζνκέλσλ, Δλδηάκεζσλ, Δηδψλ, Οηθνλνκηθψλ ινγαξηαζκψλ, Φξεκαηηθψλ 
ινγαξηαζκψλ) 
 

Δθηππώζεηο 
Πξαγκαηνπνηήζεθε βειηίσζεο ζε φιεο ηηο εθηππψζεηο πξνθεηκέλνπ λα εθηππψλνληαη ιηγφηεξεο ζειίδεο. 
 
DataTalk 

Έρνπλ γίλεη νη παξαθάησ βειηηψζεηο ζην Datatalk: 
 

 Τα ππνρξεσηηθά πεδία θαηά ηελ εηζαγσγή παξαζηαηηθψλ πιένλ είλαη ιηγφηεξα. 

 Σηα πεδία ησλ γξακκψλ ησλ παξαζηαηηθψλ πξνζηέζεθε θαη ε ηηκή κνλάδαο ζηελ 2 κνλάδα κέηξεζεο. 
 Πξνζηέζεθε ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ησλ ζπζηαηηθψλ εηδψλ πνπ είλαη «Σπιινγή», «Σχλζεζε». 
 Σηα πεδία ησλ εηδψλ πξνζηέζεθε ε δαζκνινγηθή ηζνηηκία. 
 Γφζεθε ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο γξακκψλ παξαζηαηηθψλ αγνξψλ/πσιήζεσλ κε ρξήζε ηνπ 

ελαιιαθηηθνχ θσδηθνχ ηνπ είδνπο.  
 Καηά ηελ εηζαγσγή εηδψλ πιένλ κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ θαη νη ζρέζεηο εηδψλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ εηδψλ. 
 

Πιεξνθνξίεο εθαξκνγήο 
Με δηπιφ θιηθ ζηα ζηνηρεία έθδνζε ηεο εθαξκνγήο εκθαλίδεηαη θαη ε πιεξνθνξία γηα ην Alias ηεο βάζε ζηελ 

νπνία έρνπκε ζπλδεζεί.  
 
 


