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Νέα λειτουργικότητα 

 Εμπορική διαχείριση 

ERP- CRM Loyalty / Προσφορά και εξαργύρωση πόντων πιστότητας στα παρ/κά πωλήσεων 

 Διασυνδέθηκαν τα παραστατικά πωλήσεων με το κύκλωμα πιστότητα του Galaxy CRM και πλέον 
μπορείτε να παρακολουθείτε την πιστότητα των πελατών σας να τους προσφέρετε πόντους και/ή 
δώρα ή εκπτώσεις (αξιακές ή ποσοστιαίες) για λόγους πιστότητας μέσω των παραστατικών 

πωλήσεων που καταχωρείτε στο Galaxy ERP.  

Σύνδεση γραμμών παραστατικών αγορών/πωλήσεων/ειδών 

 Η ενέργεια «Σύνδεση γραμμών» στα παραστατικά αγορών/πωλήσεων/ειδών η οποία 
χρησιμοποιείται προκειμένου να συνδέσει τις γραμμές δύο παραστατικών, πχ. τις γραμμές ενός 
τιμολογίου με τις γραμμές των παραγγελιών από τις οποίες προέκυψαν, σε δεύτερο χρόνο και όχι 

μέσω της διαδικασίας του μετασχηματισμού,  σχεδιάστηκε εκ νέου με γνώμονα την μεγαλύτερη 
ευχρηστία των χρηστών.  

Εμπορικές πολιτικές – γρήγορη καταχώρηση 

 Υλοποιήθηκε λειτουργικότητα γρήγορης καταχώρισης εμπορικής πολιτικής. 
Μέσω νέας οθόνης, στην οποία ‘αποκρύπτεται’ όλη η λογική των συνθηκών, των όρων και των 
επιδράσεων, γίνεται εύκολα ο ορισμός απλών εμπορικών πολιτικών για την απόδοση έκπτωσης ή 
δώρου όταν σε μια συναλλαγή διακινούνται συγκεκριμένα είδη, κατηγορίες ειδών ή κατηγορίες 
πελατών. 
Στην ίδια οθόνη γίνεται και η διαχείριση της ανάθεσης της εμπορικής πολιτικής σε τύπους 

παραστατικών ή\και συγκεκριμένους πελάτες ή\και συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών. 
Η λειτουργικότητα αυτή έρχεται να καλύψει το κενό μεταξύ απλής απόδοσης εκπτώσεων σε μια 
συναλλαγή και προσδιορισμού σύνθετων συνθηκών για την απόδοση εκπτώσεων. 

Εκτυπώσεις 

 Υλοποιήθηκε εκτύπωση εμπορικής πολιτικής. 

Παραστατικά Σύνθεσης 

 Υλοποιήθηκε Wizard για την δημιουργία Παραστατικών ειδών τύπου Σύνθεσης, βασιζόμενο στις 
υπάρχουσες πωλήσεις. 

 Συναλλασσόμενοι 

Μαζική αντιστοίχιση πελατών/προμηθευτών  

 Στο μενού των συναλλασσόμενων προστέθηκε νέα διαδικασία με τίτλο «Μαζική αντιστοίχιση» η 
οποία δύναται να χρησιμοποιηθεί για την αντιστοίχιση των ανοιχτών υπολοίπων 
πελατών/προμηθευτών μαζικά μέσω της επιλογής πολλαπλών εγγραφών πελατών/προμηθευτών 
που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης που συμπληρώνει  ο χρήστης. 

Προμήθειες ανά παραστατικό πώλησης βάσει εισπράξεων 

 Προσθήκη ομότιτλης εκτύπωσης η οποία εμφανίζει ανά πωλητή την προμήθεια που πρέπει να 
πάρει με βάση τις εισπράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί για τα τιμολόγια του στο επιλεγμένο 
χρονικό διάστημα. Η εκτύπωση εξ ορισμού δεν συνυπολογίζει τα αξιόγραφα που ήταν ανεξόφλητα 
εκείνη την περίοδο παρά μόνο όσα έχουν εξοφληθεί. Εάν είναι επιθυμητή η συμμετοχή και των 
ανεξόφλητων αξιογράφων στον υπολογισμό των προμηθειών θα πρέπει να τεθεί η σχετική 
παράμετρος. 
 

 Βασική δομή  

Ορισμός δικαιωμάτων σε λίστες (Browsers) 

 Στις λίστες της εφαρμογής παρέχεται η δυνατότητα ορισμού δικαιωμάτων σε επίπεδο χρήστη ή 
ρόλου. Δικαιώματα μπορούν να οριστούν είτε σε όψεις της εφαρμογής είτε σε όψεις οι οποίες 

έχουν προσαρμοστεί  από τους χρήστες. Στα δικαιώματα ορίζονται οι χρήστες ή οι ρόλοι οι οποίοι 
δεν έχουν πρόσβαση. 

Εξαγωγή δεδομένων από λίστες και εκτυπώσεις 
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 Στις εκτυπώσεις της εφαρμογής , σε οριζόμενες εκτυπώσεις , σε σύνθετες οριζόμενες προβολές 
και  στις λίστες μπορεί να γίνει εξαγωγή των δεδομένων τους σε μορφές Ascii, MS SQL Server, 
OleDB, Excel .  

Σε κάθε εκτύπωση ορίζονται σενάρια εξαγωγής δεδομένων τα οποία περιγράφουν πληροφορίες 

όπως  επιλεγμένα πεδία για εξαγωγή , τύπος αρχείου εξαγωγής κα. Κατά την εκτέλεση μίας 
εκτύπωσης επιλέγεται το σχετικό σενάριο εξαγωγής και γίνεται η δημιουργία του αρχείου. Η 
εργασία αυτή μπορεί να εκτελεστεί σύγχρονά και ασύγχρονα.  

Η αντίστοιχη εργασία για τις λίστες ενεργοποιείται από ειδική επιλογή «εξαγωγή» μέσω της οποίας 
γίνεται η αντίστοιχη δημιουργία του σεναρίου αλλά και η εκτέλεση του. 

Οργάνωση πρότυπων εγγραφών σε μενού 

 Πλέον τα πρότυπα εγγραφών μπορούν να αποτελούν επιλογή στο μενού της εφαρμογής. Έτσι στη 

φόρμα διαχείρισης του προτύπου καθώς και στην λίστα αυτών προστέθηκε η ενέργεια 

«Δημιουργία επιλογής μενού»  με την οποία δημιουργείται νέα επιλογή στο γκρουπ «αγαπημένα» 
του μενού. 

Αποθήκευση εγγράφων σε SharePoint και Azure Storage 

 Μέσω της επιλογής «οργάνωση FTP Cliet» ορίζονται τα στοιχεία σύνδεσης για υπηρεσίες 
SharePoint και Azure Storage ώστε στη συνέχεια να είναι εφικτή η αποθήκευση εγγράφων σε 

αυτά.  

 Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ 

Ενσωματώθηκε στην εφαρμογή η βασική παραμετροποίηση και ο τρόπος καταχώρησης των 

εγγραφών που εμπίπτουν στην ΠΟΛ 1214/30.9.2014 που αφορά στο Ειδικό καθεστώς καταβολής 
ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ.  Τα σημεία της 
εφαρμογής που έχουν επηρεαστεί είναι τα παρακάτω: 

 Στοιχεία εταιρίας: Στα στοιχεία της εταιρίας καθορίζεται αν μία εταιρία συμμετέχει στο ειδικό 
καθεστώς καταβολής ΦΠΑ καθώς επίσης καθορίζεται και η ημερομηνία ένταξης της εταιρίας στο 
ειδικό καθεστώς. 

 Στοιχεία προμηθευτών: Στα στοιχεία προμηθευτών καθορίζεται αν ο προμηθευτής έχει ενταχθεί 
στο ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ καθώς και η ημερομηνία ένταξης του προμηθευτή στο ειδικό 
καθεστώς.  

 Τύποι κίνησης λογαριασμών συναλλασσομένων: Στα στοιχεία των τύπων κίνησης 
λογαριασμών καθορίζεται αν μία κίνηση που συμμετέχει στο ειδικό καθεστώς θα δημιουργεί ή θα 
κλείνει απαίτηση. 

 Παραστατικά πωλήσεων / αγορών: Στα παραστατικά πωλήσεων/ αγορών προστέθηκε η 

δυνατότητα να οριστεί αν ένα παραστατικό που ενημερώνει το ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ 
δημιουργεί ή κλείνει απαίτηση αναφορικά με το ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ. 

 Οικονομικές εγγραφές: Στα στοιχεία των οικονομικών εγγραφών του τύπου εισπράξεις / 

πληρωμές Έσοδα / Έξοδα , Αναλυτικά έσοδα/Αναλυτικά Έξοδα.   Μπορεί να οριστεί αν η εγγραφή 
δημιουργεί ή κλείνει απαίτηση. Ειδικά για τις οικονομικές εγγραφές που ο τύπος τους αφορά 
έμβασμα ή τακτοποιητική εγγραφή, είναι δυνατόν να οριστεί σε επίπεδο γραμμής αν η κίνηση 
κλείνει απαίτηση αναφορικά με το ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ. Επίσης μπορεί να οριστεί και 

το ποσό με το οποίο η κίνηση ενημερώνει το ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ. 
 Οικονομικοί λογαριασμοί: Στα στοιχεία λογαριασμών εσόδων – εξόδων – επιβαρύνσεων έχουν 

οριστεί αντίστοιχοι λογαριασμοί. Οι λογαριασμοί αυτοί χρησιμοποιούνται στην ενημέρωση 
απλογραφικών βιβλίων. 

 Εργασίες ειδικού καθεστώτος καταβολής ΦΠΑ: Έχουν υλοποιηθεί οι παρακάτω εργασίες για 
το ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ 

o Αντιστοίχιση κινήσεων ειδικού καθεστώτος: με την εργασία αυτή γίνεται αντιστοίχιση 
των κινήσεων που ενημερώνουν το ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ. 

o Εμφάνιση στοιχείων αντιστοιχίσεων: στην οθόνη αυτή εμφανίζονται τα στοιχεία των 
αντιστοιχίσεων ειδικού καθεστώτος καταβολής ΦΠΑ. 

o Δημιουργία τακτοποίησης κινήσεων ειδικού καθεστώτος: με την εργασία αυτή 
δημιουργούνται οι κινήσεις με τις οποίες τακτοποιούνται τα ποσά της καθαρής αξίας και 
της αξίας ΦΠΑ μετά τις αντιστοιχίσεις κινήσεων ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.      
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o Επανενημέρωση κινήσεων ειδικού καθεστώτος: με την εργασία αυτή ενημερώνονται 
οι απαραίτητες παράμετροι για την ενημέρωση των κινήσεων που συμμετέχουν στο ειδικό 
καθεστώς καταβολής ΦΠΑ.    
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Βελτιώσεις 

 Εμπορική Διαχείριση  

Παραστατικά αγορών/πωλήσεων  
 Σε περίπτωση ύπαρξης ενεργών συμβάσεων ενημερώνεται ο χρήστης με μήνυμα προκειμένου εάν 

θέλει να επιλέξει κάποια από τις ενεργές συμβάσεις. Στην περίπτωση δε, που υπάρχει μόνο μία 
ενεργή σύμβαση, αυτή ανακτάται αυτόματα και ο χρήστης ερωτάται εάν επιθυμεί την μεταφορά 

της στις γραμμές του παρ/κού ή όχι. 
 Προσθήκη Look up πεδίων στις λίστες των παραστατικών   
 Δυνατότητα αναζήτησης των προμηθευτών βάσει ΑΦΜ κατ’ αναλογία με τους πελάτες 
 Εισαγωγή ειδών που έχουν έρθει από πολλαπλή επιλογή με την σειρά που επιλέχθηκαν 
 Προσθήκη ενέργειας "Μαζική Τροποποίηση ενδιάμεσων" στις ενέργειες της επικεφαλίδας των 

παραστατικών  
 

Τιμολόγια πωλήσεων υπηρεσιών  – καθεστώς ΦΠΑ  
 Σε παραστατικά πωλήσεων τύπου Παροχής υπηρεσιών η εφαρμογή πλέον λαμβάνει υπόψη το 

καθεστώς ΦΠΑ του υποκαταστήματος της εταιρείας και όχι αυτό του συναλλασσόμενου. Μόνο στις 
περιπτώσεις που ο συναλλασσόμενος είναι εξωτερικού (καθεστώς «Εντός ΕΕ» ή «Εκτός ΕΕ») 
λαμβάνεται υπ’ όψη το καθεστώς του συναλλασσόμενου και όχι του υποκαταστήματος. 

 
Παραστατικά ειδών 

 Δυνατότητα επιλογής ήδη καταχωρημένου Serial Number στο σύνθετο είδος κατά την 
καταχώρηση παραστατικού σύνθεσης. 

Εμπορικές πολιτικές 
 Δόθηκε η δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης διαφόρων στοιχείων της εμπορικής πολιτικής (για 

παράδειγμα, αλλαγής των ημερομηνιών ισχύος μιας εμπορικής πολιτικής). 
 

Συμβάσεις αγορών/πωλήσεων 

 Δυνατότητα ορισμού συμβάσεων αγορών /πωλήσεων που αφορούν σε όλα τα υποκ/τα της 
εταιρείας για πελάτες/προμηθευτές που δεν έχουν ενεργοποιηθεί σε όλα τα υποκ/τα της εταιρείας 

 Δυνατότητα μετατροπής οποιασδήποτε σύμβασης που αναφέρεται σε συγκεκριμένο υποκ/μα 
εταιρείας σε σύμβαση που αναφέρεται σε όλα τα υποκ/τα, είτε η  σύμβαση έχει κινηθεί είτε όχι. 

 Δυνατότητα μαζικής τροποποίησης των στοιχείων των συμβάσεων αγορών/πωλήσεων μέσω της 
ενέργειας «Μαζική ενημέρωση» που έχει προστεθεί στις λίστες των συμβάσεων. 

 

Εντολές συλλογής  

 Δυνατότητα άμεσης μετάβασης μίας εντολής συλλογής από οποιοδήποτε στάδιο σε «για 
αποστολή». Η διαδικασία αυτή αναλαμβάνει, για τις περιπτώσεις που δεν έχουν ενημερωθεί οι 
μετρήσεις , να ενημερώσει και τις μετρήσεις της εντολής (είδη που συλλέχθηκαν) με τις αρχικές 

ποσότητες της εντολής.  
 

Εκτυπώσεις 

 Στις φόρμες εκτύπωσης των παραστατικών πωλήσεων και αγορών είναι πλέον διαθέσιμες ανά 
γραμμή ή στο σύνολο του παραστατικού όλες οι εκπτώσεις ανά τύπο. 

 Στην εκτύπωση «Πωλήσεις ανά καθεστώς ΦΠΑ» και «Αγορές ανά καθεστώς ΦΠΑ» προστέθηκε  η 
δυνατότητα εμφάνισης ή μη των ακυρωτικών ή και  ακυρωμένων εγγραφών. 

 

 Οικονομική διαχείριση  

Οικονομικές εγγραφές 
 Προσθήκη προτεινόμενου χαρτοφυλάκιο στη φόρμα επιλογής πολλαπλών αξιόγραφων. 

 Δυνατότητα συμπλήρωσης του μπλοκ αξιόγραφου στην οθόνη γρήγορης καταχώρησης των 
στοιχείων του αξιόγραφου ώστε να μην απαιτείται η είσοδος στην οθόνη «πλήρους επεξεργασίας» 

του αξιόγραφου.  
 Προσθήκη ενέργειας "Μαζική Τροποποίηση ενδιάμεσων" στις ενέργειες της επικεφαλίδας των 

οικονομικών εγγραφών  
 

Τακτοποιητικές οικονομικές εγγραφές  
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 Δυνατότητα καταχώρησης των τακτοποιητικών εγγραφών με την μορφή χρεοπιστώσεων και με 
χρήση του λογαριασμού λογιστικής. Απαραίτητη προϋπόθεση να μορφοποιηθεί κατάλληλα η 
φόρμα καταχώρησης της τακτοποιητικής εγγραφής με εμφάνιση των σχετικών πεδίων «Χρέωση» 
και «Πίστωση» και να καταχωρηθεί ανά λογαριασμό λογιστικής ο σχετικός χρηματικός ή 

οικονομικός λογαριασμός που πρέπει να ανακτάται.  
 Δυνατότητα καταχώρησης αρνητικών ποσών στις γραμμές που κινούν οικονομικούς 

λογαριασμούς, μόνο. 
 
Ταμειακές ροές 
 Προσθήκη πεδίου αιτιολογίας στις πρόσθετες ταμειακές ροές προκειμένου ο χρήστης να μπορεί να 

αποθηκεύσει σχετικές πληροφορίες που να τον βοηθούν να αιτιολογήσει τον λόγο καταχώρησης 

της πρόσθετης ταμειακής ροής.  
 Προσθήκη εμφανιζόμενων πεδίων (κωδικών και περιγραφών όλων των οντοτήτων) στο OLAP των 

ταμειακών ροών.   
 

Όροι πληρωμής 
 Προστέθηκε η ένδειξη «Αυτόματος επιμερισμός» στο Όρο πληρωμής ο οποίος σας επιτρέπει να 

διατηρείτε αλλαγές που έχετε κάνει στον προτεινόμενο όρο πληρωμής στα πλαίσια μίας 
συναλλαγής κάθε φορά που αλλάζετε την συνολική αξία της συναλλαγής. Μέχρι πρότινος κάθε 
φορά που ζητούσατε «Επιβεβαίωση χρήστη» η εφαρμογή δημιουργούσε εκ νέου την ανάλυση 
πληρωμών με βάση τον προτεινόμενο όρο με αποτέλεσμα να χάνετε τυχόν αλλαγές επί του 
προτεινόμενου τρόπου πληρωμής κάθε φορά που μεταβάλλατε την συνολική αξία της 
συναλλαγής. Πχ Έστω ο όρος πληρωμής 50% σε 30 ημέρες και το υπόλοιπο σε 60 ημέρες. Κατά 
την καταχώρηση μίας συναλλαγής ανοίγει η φόρμα της ανάλυσης πληρωμών για επιβεβαίωση από 

τον χρήστη και έστω ότι ο χρήστης μεταβάλει την προτεινόμενη ανάλυση. Εάν επιθυμεί στην 
περίπτωση που μεταβάλλει την συνολική αξία της συναλλαγής και ανοίγει η φόρμα για 
επιβεβαίωση πληρωμών να  επιμερίζεται η συνολική αξία με βάση τον τροποποιημένο επιμερισμό, 

τότε πρέπει να έχει θέσει την ένδειξη «Αυτόματος επιμερισμός» στον όρο πληρωμής. 
 

Έργα 
 Προστέθηκαν στην οικονομική εικόνα του έργου, στην σελίδα Κόστους/Κέρδους, οι αθροιστές 

Αξία Λοιπών Εξαγωγών και Αξία Αναλώσεων οι οποίοι αφαιρούνται από τον Τζίρο για τον 
υπολογισμό του Μεικτού κέρδους του είδους. 
 

 Είδη 

 Δυνατότητα συγχρονισμού των εταιρικών κωδικών και περιγραφών ειδών με τους υπερ-
εταιρικούς κωδικούς και περιγραφές ειδών μέσω της ειδικής παραμέτρου «Συγχρονισμός υπερ-
εταιρικού – εταιρικού είδους» που προστέθηκε στις γενικές παραμέτρους των ειδών.  Η εφαρμογή 
σέβεται τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους κωδικούς και τις περιγραφές όπου προϋπάρχουν. 
Επίσης επιτρέπει την χειροκίνητη διαφοροποίηση από τον χρήστη.    

 

Απογραφές 

 Δυνατότητα εισαγωγής γραμμών φυσικής καταμέτρησης απογραφής από παραστατικά αποθήκης. 
 

 Συναλλασσόμενοι 

 Δυνατότητα καταχώρησης των κατηγοριών πελατών, προμηθευτών, χρεωστών, πιστωτών μέσα 
από την φόρμα διαχείρισης του συναλλασσόμενου μέσω της προσθήκης της ειδικής καρτέλας 
«Κατηγορίες» σε επίπεδο ρόλου συναλλασσόμενου ώστε να μην απαιτείται πλέον η επιλογή της 
σχετική ενέργειας η οποία κρίνεται πιο χρονοβόρα διότι απαιτεί περισσότερους πληκτρισμούς. 

 Δυνατότητα πρόσβασης στα Φορολογικά στοιχεία για υποβολή μέσα από την λίστα πελατών / 
προμηθευτών / χρεωστών / πιστωτών. 

 

 Λογιστική 

Σύνδεση λογαριασμών λογιστικής με χρηματικούς και οικονομικούς λογαριασμούς 
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 Δυνατότητα σύνδεσης των λογαριασμών λογιστικής με χρηματικούς και οικονομικούς 
λογαριασμούς ώστε όταν καταχωρείται ο λογαριασμός λογιστικής σε μία οικονομική εγγραφή να 
είναι δυνατή η ανάκτηση του συνδεδεμένου χρηματικού ή οικονομικού λογαριασμού.  
 

Ενημέρωση λογιστικής – άρθρα μεταφοράς 
 Δυνατότητα μεταφοράς στο παραγόμενο λογιστικό άρθρο της ισοτιμίας που ορίζεται από τον 

χρήστη στις εγγραφές της εμπορικής και οικονομικής . Η λειτουργία ενεργοποιείται επιλέγοντας 
«Αντιγραφή ισοτιμιών από αρχική εγγραφή» στις ρυθμίσεις της λογιστικής. 

 Κατά την ενημέρωση λογιστικής από την εμπορική διαχείριση παραστατικών που αναλύονται σε 
διαστάσεις παρέχεται η δυνατότητα ομαδοποίησης των γραμμών άρθρων. Αφού ενεργοποιηθεί 
στις  ρυθμίσεις λογιστικής η επιλογή «ομαδοποίηση γραμμών άρθρων με ανάλυση σε ιεραρχικές 

διαστάσεις»  και στο άρθρο μεταφοράς οριστεί ανά τύπο γραμμής η ομάδα διαστάσεων, η 
εφαρμογή ομαδοποιεί τις γραμμές του λογιστικού άρθρου ανά λογαριασμό λογιστικής και αναλύει 

τα ποσά στις διαστάσεις. 

 
OLAP Οικονομικών στοιχείων Λογιστικού σχεδίου αναφοράς 
 Στις αξίες του OLAP οικονομικών στοιχείων λογιστικού σχεδίου αναφοράς, περιλαμβάνονται και τα 

οριστικά ποσά χρέωσης και πίστωσης που προέρχονται από λογαριασμούς λογιστικού σχεδίου. 
 

 Πάγια 

Μητρώο παγίων - εμφάνιση λογαριασμού κατηγορίας απόσβεσης 
 Στα κριτήρια της εκτύπωσης προστέθηκε κριτήριο με βάση το οποίο καθορίζεται αν στα στοιχεία 

του μητρώου ο λογαριασμός παγίου και ο λογαριασμός αποσβέσεων θα ενημερώνονται από την 
εγγραφή συνθετικών του παγίου ή της κατηγορίας απόσβεσης. 

 

 Διαχείριση παραγωγής 

Εντολές παραγωγής 
 Σε κάθε περίπτωση δημιουργίας εντολών παραγωγής ημιετοίμων (βάσει συγκεκριμένης εντολής), 

οι εντολές που δημιουργούνται προκύπτουν λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος batch. 
Όταν οι εντολές των ημιετοίμων δημιουργούνται μέσω wizard, η μέθοδος προσδιορισμού του 
μεγέθους batch επιλέγεται από το χρήστη. 
Όταν δημιουργούνται επί συγκεκριμένης εντολής, το μέγεθος batch εφαρμόζεται μόνο εφόσον 
είναι ενεργοποιημένη η παράμετρος εταιρίας ‘Εφαρμογή πολιτικών ποσοτικής αναπλήρωσης στις 

εντολές ημιετοίμων’ και εφαρμόζεται αυτόματα. Αν το είδος έχει συνδεθεί με πολιτική ποσοτικής 
αναπλήρωσης, το μέγεθος batch εντοπίζεται από αυτή, διαφορετικά χρησιμοποιείται αυτό που 
προκύπτει από το φασεολόγιο της δημιουργούμενης εντολής. 

 Στο wizard δημιουργίας εντολών παραγωγής από παραστατικά ειδών, προστέθηκαν οι 
δυνατότητες χρήσης της ανεκτέλεστης ποσότητας και προσδιορισμού από το χρήστη του τρόπου 

εύρεσης της ημερομηνίας δημιουργίας και της ημερομηνίας παράδοσης των εντολών (κατ’ 

αντιστοιχία με τις δυνατότητες που ήδη υπήρχαν στο wizard δημιουργίας εντολών παραγωγής 
από πωλήσεις). 

 Επεκτάθηκε η λειτουργικότητα μεταφοράς οριζόμενων πεδίων προκειμένου να υπάρχει η 
δυνατότητα μεταφοράς και από την εντολή παραγωγής σε δελτία. 
Μέσω αυτής της επέκτασης ολοκληρώνεται το κύκλωμα, παρέχοντας πλέον τη δυνατότητα 
μεταφοράς των οριζόμενων πεδίων από εμπορικό παραστατικό (π.χ. παραγγελία πώλησης) σε 
παραστατικό αποθήκης (π.χ. το παραστατικό αναλώσεων ή παραγωγών) μέσω της ενδιάμεσης 

εντολής παραγωγής (που προέκυψε από το αρχικό παραστατικό πώλησης) 
MRP II 
 Υποστήριξη Make To Order λογικής. 

Κατά την ολοκλήρωση ενός σεναρίου MRP, αντί της (by default) δημιουργίας εντολών παραγωγής 
ανά (συγκεντρωτική) συμμετέχουσα οντότητα, στην περίπτωση που αυτή αφορά παραγγελίες 
πωλήσεων (και μόνο), υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας διακριτών εντολών παραγωγής ανά 

κάθε διακριτή παραγγελία πώλησης που συμμετέχει στη (συγκεντρωτική) συμμετέχουσα 

οντότητα. 
 Στην οριστικοποίηση του MPS, κατά τη συγκέντρωση των συμμετεχουσών οντοτήτων, πλέον, 

λαμβάνεται υπόψη ως παράγοντας ομαδοποίησης και το συνταγολόγιο του παραγόμενου είδους. 
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Αυτό σημαίνει πως για το ίδιο αιτούμενο (παραγόμενο) είδος, ενδέχεται να υπάρξουν πολλαπλές 
συγκεντρωτικές εγγραφές και όχι αποκλειστικά μία. Μια τέτοια περίπτωση μπορεί, για παράδειγμα, 
να προκύψει αν οι απαιτήσεις παραγωγής προέρχονται από παραγγελίες πωλήσεων πελατών για 
κάθε έναν εκ των οποίων έχει οριστεί διαφορετικό συνταγολόγιο. 

Κατά συνέπεια και κατά τον υπολογισμό MRP, οι πρώτες ύλες εντοπίζονται βάσει του 
συνταγολογίου της κάθε συγκεντρωτικής συμμετέχουσας οντότητας. 

 Στην οθόνη σχεδιασμού MPS, δόθηκε η δυνατότητα άμεσης τροποποίησης της ποσότητας 
αναπλήρωσης (χωρίς να απαιτείται η αναλυτική διαχείριση των συνδεόμενων συμμετεχουσών 
οντοτήτων). 
Η άμεση τροποποίηση της ποσότητας αναπλήρωσης ενημερώνει με FIFO λογική τις 
συμμετέχουσες οντότητες τις οποίες αφορά η συγκεκριμένη ποσότητα. 

 

 Κοστολόγηση 

 Βελτιώθηκε περαιτέρω ο χρόνος εκτέλεσης της διαδικασίας αποτίμησης των αποθεμάτων με την 
εξαίρεση από την διαδικασία των ειδών που δεν έχουν κινηθεί καθόλου μέσα στην χρήση  
 

 Κοστολόγηση παραγωγής 

Άντληση κόστους από σύνθετες διαστάσεις. 
 Δόθηκε η δυνατότητα ορισμού στα συστατικά κόστους κόμβων από σύνθετες διαστάσεις από τις 

οποίες θα αντληθούν τα προς μερισμό στοιχεία κόστους. 
 

 Βασική δομή  

Εταιρεία 

Δυνατότητα καταχώρησης ξενόγλωσσων περιγραφών σε επίπεδο υποκαταστήματος εταιρείας 

 

Σύνδεση χρήστη με πωλητή με σκοπό το αυτόματο φιλτράρισμα δεδομένων  

Δόθηκε η δυνατότητα σύνδεσης του χρήστη με εγγραφή ενδιάμεσου ο οποίος εφόσον εμφανίζεται ως 
πωλητής σε κάποια εταιρία, ο κωδικός του πωλητή μεταφέρεται αυτόματα ως φίλτρο στις εκτυπώσεις και τις 
λίστες αναζήτησης που φέρουν τον πωλητή ως φίλτρο (πχ. Καρτέλα , Ισοζύγιο πελάτη, κτλ.) ούτως ώστε 

όταν ο χρήστης ζητά να δει αυτές τις εκτυπώσεις να μην χρειάζεται να προσδιορίσει ποιος πωλητής είναι, αλλά 
η εφαρμογή να ανακτά αυτόματα την σχετική πληροφορία.  

 

Εάν θέλετε ο χρήστης-πωλητής να μην μπορεί να τρέξει τις σχετικές εκτυπώσεις για οποιονδήποτε 
άλλο πωλητή θα πρέπει να ορίσετε ότι γίνεται «Υποχρεωτική χρήση ενδιάμεσου ως πωλητή στα 
φίλτρα αναζήτησης». 

 

Σημείωση:  Σε περίπτωση που έχετε ιεραρχική οργάνωση των πωλητών (προϊστάμενος/πωλητές) και 
θέλετε κάθε προϊστάμενος να μπορεί να φιλτράρει τις εκτυπώσεις όχι μόνο για τα δικά του δεδομένα 
αλλά και για τα δεδομένα όλων των υφισταμένων του θα πρέπει να κωδικοποιήσετε κατάλληλα τους 
πωλητές ώστε ο κωδικός κάθε επιπέδου να προστίθεται ως πρόθεμα στον κωδικό του αμέσως 
κατώτερου επιπέδου.  Πχ. Διευθυντής 01, προϊστάμενος 0101, πωλητής προϊστάμενου 010101 κ.ο.κ.  

 

Προφίλ χρήστη 

Προσθήκη πεδίου «Μέγεθος σελίδας λίστας αναζήτησης» για τον καθορισμό του μέγιστου αριθμού εγγραφών 
που θα ανακτώνται ανά σελίδα στην λίστα αναζήτησης (paging). Η  παράμετρος λαμβάνεται υπόψη μόνο στον 
SqlServer 2012.  

πχ. Έστω 1000 «Εγγραφές ανά λίστα» και «Μέγεθος σελίδας λίστας αναζήτησης» 200 εγγραφές. Θα 
ανακτηθούν 5 σελίδες των 200 εγγραφών για την συμπλήρωση της λίστας αναζήτησης    
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Data Talk 

Προστέθηκαν στην οντότητα σεναρίου "Πελάτης και υποκ/τα" τα ακόλουθα πεδία τα οποία ορίζονται σε 
επίπεδο υποκ/τος πελάτη και συγκεκριμένα τα ακόλουθα: 

 
- Πωλητής ανά υποκ/μα 
- Τιμοκατάλογος ανά υποκ/μα  
- Έκπτωση ανά υποκ/μα 

 

Κατά την εισαγωγή οικονομικών εγγραφών παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής της αξίας ΦΠΑ χωρίς τον 
υπολογισμό της από την εφαρμογή. 

 
 

Ενημέρωση των σεναρίων εισαγωγής παραστατικών με τα πεδία που αφορούν το ΦΠΑ 39Β 
 

 Διαστάσεις  

 Προστέθηκε η επιλογή «Διαστάσεις» στο βασικό μενού της εφαρμογής και συγκεντρώθηκαν εκεί 
όλες οι φόρμες διαχείρισης και παραμετροποίησης καθώς και όλες οι εκτυπώσεις που αφορούν 

στις διαστάσεις. 
 Στην περίπτωση που στις διαστάσεις μεταφέρεται η καθαρή αξία, αυτή συμπεριλαμβάνει πλέον και 

την αξία των επιβαρύνσεων.  
 

 RF Αποθήκες 

 Κατά το σκανάρισμα ενός είδους πλέον υπάρχει η δυνατότητα μεταβολής ή όχι της ποσότητας που 
σκαναρίστηκε. Έτσι για κάθε εναλλακτικό κωδικό (barcode ) ορίζεται εάν είναι επιθυμητή ή όχι η 

«σάρωση μονάδας» ή αν θα ακολουθήσει τις ρυθμίσεις του τύπου παραστατικού RF. 
 

 Service 

 Παρέχεται η δυνατότητα άμεση έκδοσης των παραστατικών πώλησης από την κάρτα εργασίας 
λαμβάνοντας υπ’ όψη τις σειρές των παραστατικών πωλήσεων.  

 Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης κάρτας εργασίας ορίζοντας την επιλογή «εκτυπώσιμο» στο βήμα 
σεναρίου εντολών που θα γίνεται η εκτύπωση. 
 

 Γενικές βελτιώσεις 

Αλλαγή πλήκτρων ενεργοποίησης Soundex 

 Το πλήκτρο ενεργοποίησης του Soundex άλλαξε από Shift+Space σε Shift+Ctrl+S 

 

Ρύθμιση mouse 

 Προστέθηκε η δυνατότητα ενεργοποίησης ή μη της ρόδας κύλισης του mouse από το προφίλ του 

χρήστη σε πεδία καταχώρησης της εφαρμογής (αριθμοί , ημερομηνίες, lookup κλπ)  
 

Λοιπές βελτιώσεις 

 Δυνατότητα εξαγωγής των «κοινόχρηστων» προβολών  
 Για προβολές οι οποίες έχουν προσαρμοστεί από χρήστες και για τις οποίες έχουν προστεθεί από 

την εφαρμογή νέα πεδία ή φίλτρα εμφανίζεται ειδική ένδειξη    στο όνομα της λίστας. Κατά 

την εκτέλεση αυτής της επιλογής, η εφαρμογής αναλαμβάνει να ενημερώσει την επιλεγμένη 
προβολή με τις αλλαγές που έχουν γίνει.  

 Οι λίστες εμπορικών και οικονομικών παραστατικών εμπλουτίστηκαν με νέα πεδία (κωδικοί , 

περιγραφές συνδεδεμένων οντοτήτων) 


