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Νέα λειτουργικότητα



Εμπορική διαχείριση
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.

Παραστατικά Σύνθεσης




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

Συναλλασσόμενοι
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


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
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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.
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

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
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.
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.
Τακτοποιητικές οικονομικές εγγραφές

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.



Είδη
Απογραφές


Δυνατότητα εισαγωγής γραμμών φυσικής καταμέτρησης απογραφής από παραστατικά αποθήκης.
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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

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.
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.



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

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
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του αμέσως κατώτερου επιπέδου.
προϊστάμενου 010101 κ.ο.κ.

Πχ.

Διευθυντής

01,

προϊστάμενος

0101,

πωλητής

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
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

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)

Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015
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