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1 FashionWorks

1.1 Φιλοσοφία της εφαρµογής

Η BlueByte SOFTWARE, µε πολυετή εµπειρία στον τοµέα παροχής υπηρεσιών, ξεκίνησε µία νέα προσπάθεια να
καλύψει τις ανάγκες διαχείρισης Εµπορικών καταστηµατών λιανικής πώλησης ένδυσης και υπόδησης, δηµιουργώντας την
εφαρµογή Fashion Works.

Στόχος µας είναι να προσφέρουµε στους Πελάτες µας το καλύτερο σύστηµα διαχείρισης της Επιχείρησης τους και
παροχής υπηρεσιών µε ευέλικτες διαδικασίες στην καλύτερη δυνατή τιµή.

Στην προσπάθειά µας αυτή αναζητούµε νέες ιδέες και απόψεις από τους Πελάτες µας και βελτιώνουµε την εφαρµογή
σχεδόν καθηµερινά εκδίδοντας νέες αναβαθµίσεις δωρεάν.

Συνοπτικά η εφαρµογή περιλαµβάνει:

· Πλήρη διαχείριση όλων των Ειδών της Αποθήκης.

· ∆υνατότητα πλήρους παρακολούθησης όλων των Σηµείων Πώλησης και Αγοράς.

· ∆ιαχείριση Πελατών και Προµηθευτών.

· Πλήρη διαχείριση των Παραγγελιών και εύκολος µετασχηµατισµός µίας ή και περισσοτέρων Παραγγελιών σε
Παραστατικά Αγοράς.

· Πλήρη διαχείριση των Τιµολογίων Αγοράς.

· Οικονοµικό Κύκλωµα Τρίτων Λογαριασµών µε αυτόµατη δηµιουργία Κίνησης Τρίτου από τη διαδικασία Εισαγωγής
Προκαθορισµένης Κίνησης Λογαριασµών.

· ∆υνατότητα εκτύπωσης ετικετών µε barcodes.

· Έκδοση Τιµολογίων για Πελάτες και Προµηθευτές από τη φόρµα των Τιµολογίων Πώλησης και Αγοράς αντίστοιχα.

· ∆υνατότητα πλήρους παρακολούθησης όλων των οικονοµικών στοιχείων που αφορούν τόσο τους Πελάτες όσο και τους
Προµηθευτές.

· ∆υνατότητα µαζικής αλλαγής στοιχείων, µε τη χρήση όλων των δυνατών φίλτρων.

· ∆υνατότητα πλήρους παρακολούθησης όλων των οικονοµικών στοιχείων που αφορούν τους Τρίτους Λογαριασµούς.

· ∆υνατότητα επικοινωνίας του εµπορικού προγράµµατος µε κάποιο πρόγραµµα γενικής λογιστικής.

· Πληθώρα εκτυπωτικών, αναφορών και στατιστικών αντλούν πληροφορίες από τα καταχωρηµένα στοιχεία και τα
παρουσιάζουν µε όλες τις πιθανές µορφές.

· Πλήρης διαχείριση Αξιόγραφων.

· ∆υνατότητα σύνδεσης µε ταµειακές µηχανές.

· Έµφάνιση λογιστικής απογραφής ανά έτος και εταιρία.

· ∆υνατότητα υπολογισµού Markup µέσα απο το Τιµολόγιο Αγοράς.

· ∆υνατότητα χονδικής πώλησης σε πελάτες.

· Παρακολούθηση κύκλωµατος προµήθειων πιστωτικών καρτών.
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1.2 Οδηγός Χρήσης

1.2.1 Ξεκινώντας

Με την αρχική εγκατάσταση της εφαρµογής δίνεται έτοιµη µία εταιρία, µε καταχωρηµένο ένα υποκατάστηµα και δύο
χρήστες (user και saleuser). H εγκατάσταση έχει προετοιµασµένες τις απαραίτητες παραµέτρους για την άµεση
λειτουργία. Πιο συγκεκριµένα είναι καταχωρηµένα όλα τα βασικά Παραστατικά Τιµολογίων Αγορών, Τιµολογίων
Πωλήσεων, καθώς επίσης και τα Είδη Κινήσεων Προµηθευτών, Πελατών, Αποθήκης, Αξιογράφων, Λογαριασµών. Ο
χρήστης µπορεί να µεταβάλλει την υπάρχουσα παραµετροποίηση ή και να δηµιουργήσει εντελώς καινούρια µε βάση τις
ανάγκες του.

Πριν την έναρξη χρήσης του προγράµµατος προτείνεται να γίνει ένα αντίγραφο της εταιρίας σε µία άλλη µε τη βοήθεια της
λειτουργίας Αλλαγή Εταιρίας. Εάν πρόκειται να διαφοροποιήσουµε την παραµετροποίηση, τότε δηµιουργούµε το
αντίγραφο, µετά τις αλλαγές που κάνουµε.

Ενέργειες στο Fashion Works

1. Ξεκινώντας, καταχωρούµε αναλυτικά:

· Τις Oµάδες χρηστών στην ασφάλεια και όλους τους χρήστες τους,
· Όλα τα Υποκαταστήµατα τα οποία τα συνδέουµε µε τις αντίστοιχες οµάδες χρηστών,
· Τους Πωλητές που συνεργάζοµαστε,
· Τις λίστες: Εποχικότητα, Κατηγορίες, Μεγεθολόγια, Μονάδες Μέτρησης Ετικέτες,καθώς επίσης και τους Φόρους.

Όλες αυτές οι λίστες θα χρησιµοποιηθούν στα Είδη της Αποθήκης.

2. Εφόσον έχουµε ρυθµίσει ή καταχωρήσει όλα τα παραστατικά που αναφέραµε παραπάνω, µπορούµε να
καταχωρήσουµε από τη φόρµα Είδη Παραστατικών τα Τερµατικά.

3.   Στη συνέχεια, ορίζουµε τις γενικές Παραµέτρους της εφαρµογής και τις Παραµέτρους της Λιανικής-Αποθήκης.

4. Έπειτα, καταχωρούµε  Όλους τους Προµηθευτές από τη φόρµα Προµηθευτές και προαιρετικά όλους τους Πελάτες από
τη φόρµα Πελάτες, εκτός από τον Πελάτη Λιανικής όπου υπάρχει ήδη καταχωρηµένος.

5. Τέλος, καταχωρούµε όλα τα Είδη της Αποθήκης.

1.3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας

1.3.1 Εργασίες

1.3.1.1 Τιµολόγια Πώλησης

1.3.1.1.1  Λίστα Αποδείξεων Λιανικής

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Ανοίγοντας την φόρµα αυτή, εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες Αποδείξεις Λιανικής σε λίστα ταξινοµηµένες κατά
ηµεροµηνία.
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Για να εισάγουµε µία νέα Απόδειξη Λιανικής, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό
πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

Η µεταβολή των στοιχείων µίας Απόδειξης Λιανικής µπορεί να γίνει είτε κάνοντας διπλό κλικ επάνω στην συγκεκριµένη
Απόδειξη είτε πιέζοντας το "Space" ή το "Enter" από το πληκτρολόγιο. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη
Απόδειξη  έχει εκτυπωθεί ή ακυρωθεί δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε τα πεδία της. Αν η συγκεκριµένη Απόδειξη δεν έχει
εκτυπωθεί, αλλά το Είδος Τιµολογίου έχει τσεκαρισµένο το πεδίο Εκτύπωση στη φόρµα Είδη Παραστατικών -
Παραστατικά Τιµολογίων Πωλήσεων, τότε επίσης δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε τα πεδία της.

Η διαγραφή µιας ήδη καταχωρηµένης Απόδειξης Λιανικής επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  από τον
πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη Απόδειξη έχει εκτυπωθεί ή έχει
ακυρωθεί δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.

Σηµείωση: Κατά τη διαγραφή µίας Απόδειξη δε διαγράφεται αυτόµατα η κίνηση της πληρωµής του πελάτη. Θα πρέπει να
πάµε από το Μενού Εργασίες στις Κινήσεις Πελατών και να τη διαγράψουµε εµείς.

Η αναζήτηση µίας ή περισσοτέρων Αποδείξεων Λιανικής επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  από τον
πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+F, όπως αναφέρεται και στη φόρµα Αναζήτηση Εγγράφων του
κεφαλαίου Λειτουργίες Αρχείων.

Η επιλογή µε την οποία κάναµε την τελευταία αναζήτηση θα προτείνεται και την επόµενη φορά που θα θελήσουµε να
κάνουµε αναζήτηση µίας Απόδειξης Λιανικής.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Απόδειξη Λιανικής είναι οι παρακάτω:

Ξεφύλλισµα Αποδείξεων Λιανικής

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Στη συνέχεια αναφέρονται τα πεδία που υπάρχουν στη λίστα των Αποδείξεων Λιανικής.

· Πιέζοντας το πλήκτρο θα εµφανιστεί λίστα µε τα καταχωρηµένα Είδη Αποθήκης της επιλεγµένης Απόδειξης Λιανικής.

· Κατάσταση:  Η Κατάσταση της Απόδειξης Λιανικής µε τη µορφή εικονιδίου. Οι πιθανές καταστάσεις µε τα αντίστοιχα
εικονίδια είναι οι εξής:

1. Μη εκτυπωµένη ,

2. Εκτυπωµένη  ,

3. Μη εκτυπωµένη ακυρωτική ,

4. Εκτυπωµένη ακυρωτική  και

5. Ακυρωµένη .



7FashionWorks

Copyright © 2006 BlueByte

· Ηµ/νία:  Η Ηµεροµηνία της Λιανικής Απόδειξης.

· Κωδικός:  Ο µοναδικός κωδικός της Λιανικής Απόδειξης, ο οποίος εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της
εγγραφής.

· Είδος Κίνησης:  Το Είδος Κίνησης της Λιανικής Απόδειξης.

· Γράµµα, Αριθµός:  Η σειρά και η αρίθµηση της εκτυπωµένης Λιανικής Απόδειξης.

· Πελάτης:  Το όνοµα του Πελάτη της Λιανικής Απόδειξης.

· Θεωρηµένο:  Το πεδίο αυτό είναι µαρκαρισµένο αν το Είδος Παραστατικού της Λιανικής Απόδειξης έχει τσεκαρισµένο
το πεδίο Θεωρηµένο στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Παραστατικά Τιµολογίων Πωλήσεων του µενού Βοηθητικά.

· Αξία:  Η Συνολική Αξία της Λιανικής Απόδειξης.

· Έκπτωση: Η συνολική έκπτωση της Λιανικής Απόδειξης.

· Υποκατάστηµα:  Το Υποκατάστηµα που καταχώρηθηκε η Λιανική Απόδειξη.

· Χρήστης:  Το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε την Λιανική Απόδειξη.

· Α/Α Υπερκυκλώµατος:  ʼυξων αριθµός του υπερκυκλώµατος.

ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Πιέζοντας το πλήκτρο  µπορούµε να εκτυπώσουµε / επανεκτυπώσουµε την επιλεγµένη Λιανική
Απόδειξη.

Πιέζοντας το πλήκτρο  µπορούµε να ακυρώσουµε τη συγκεκριµένη Αποδείξη Λιανικής µόνο εάν
ισχύουν τα εξής:

 1. Η επιλεγµένη Αποδείξη Λιανικής έχει εκτυπωθεί,

 2. Το Είδος Παραστατικού της Αποδείξη Λιανικής έχει συµπληρωµένο το πεδίο Ακύρωση στη φόρµα Είδη Παραστατικών
- Παραστατικά Τιµολογίων Πωλήσεων και

 3. Η ηµεροµηνία συστήµατος είναι ίδια µε την ηµεροµηνία της Λιανικής Αποδείξης.

Σηµείωση:  Με την ακύρωση της Απόδειξης αυτόµατα εισάγεται στη λίστα των Αποδείξεων Λιανικής η ακυρωτική
Αποδείξη, το Είδος Παραστατικού του οποίου είναι αυτό που εµφανίζεται στο πεδίο Ακύρωση της φόρµας Είδη
Παραστατικών - Παραστατικά Τιµολογίων Πωλήσεων του µενού Βοηθητικά.

Πιέζοντας το πλήκτρο  αντιγράφεται η επιλεγµένη απόδειξη και ανοίγει η οθονη Λιανικής για να
προχωρήσουµε στην έκδοση της απόδειξης.

Γράµµα & Αριθµός:  Τα πεδία αυτά χρησιµοποιούνται για την αναζήτηση των Αποδείξεων Λιανικής σύµφωνα µε το
Γράµµα & τον Α/Α του Είδους Παραστατικού της Απόδειξης. Πιέζοντας το πλήκτρο Αναζήτηση ή Enter από το
πληκτρολόγιο πραγµατοποιείται η αναζήτηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
· Αν κόψουµε µία Απόδειξη Λιανικής και συνειδητοποιήσουµε ότι κάναµε λάθος, τότε µπορούµε πιέζοντας το πλήκτρο

 να κόψουµε Ακυρωτική Απόδειξη. Επίσης θα πρέπει να διαγράψουµε την Κίνηση Είσπραξης
που έγινε από τον πελάτη και να ξανακαταχωρήσουµε την Απόδειξη µε τα σωστά στοιχεία.

Σηµειώσεις
1. Για να κόψουµε Ακυρωτική Απόδειξη, δεν πρέπει να έχει αλλάξει η ηµεροµηνία συστήµατος.
2. Το ποσό της Ακυρωτικής είναι πάντοτε ίδιο µε το ποσό της Απόδειξης που πρόκειται να ακυρωθεί.

· Αν καταχωρήσουµε µία Απόδειξη Λιανικής χωρίς να έχει εκτυπωθεί και συνειδητοποιήσουµε ότι κάναµε λάθος, τότε

απλά την επιλέγουµε από τη λίστα και το διαγράφουµε πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Αυτόµατα διαγράφεται και η Κίνηση Χρέωσης που έγινε στον πελάτη. Την κίνηση της
είσπραξης µετρητών θα πρέπει να τη σβήσουµε εµείς.

· Αν ακυρώσουµε µία Απόδειξη Λιανικής και δεν εκδόσουµε την ακυρωτική που δηµιουργείται, τότε την ακυρωτική
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µπορούµε να την διαγράψουµε πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο
F9 αν συνειδητοποιήσουµε ότι κάναµε λάθος. ∆ιαγράφοντας την ακυρωτική Απόδειξη, αυτόµατα η ακυρωµένη
Απόδειξη επαναφέρεται σε µη ακυρωµένη.

· Αν κόψουµε µία Απόδειξη Λιανικής και συνειδητοποιήσουµε την επόµενη ηµέρα ότι κάναµε λάθος, τότε µπορούµε να
κόψουµε Πιστωτική (να καταχωρήσουµε δηλαδή άλλη µία Απόδειξη Λιανικής µε άλλο Είδος Παραστατικού, το οποίο θα
χρεώσει το πελάτη µε αρνητικό ποσό) εφόσον απαγορεύεται να κόψουµε Ακυρωτική την επόµενη ηµέρα.

Σηµείωση: Το ποσό της Πιστωτικής Απόδειξης δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ίδιο µε το ποσό της λάθος καταχωρηµένης
Απόδειξης.

1.3.1.1.2  Απόδειξη Λιανικής

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Ανοίγοντας τη φόρµα Απόδειξη Λιανικής εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Αρχικά, αναφέρονται τα πεδία που υπάρχουν στην οθόνη της Απόδειξης Λιανικής. Για να καταχωρήσουµε µία νέα
Απόδειξη Λιανικής πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα πεδία: Είδ. Τιµολογίου, Πελάτης και Barcode Είδους.

· Είδ. Τιµολογίου:  ∆ηλώνουµε το Παραστατικό της Λιανικής Απόδειξης. Κατά την εισαγωγή νέας Απόδειξη προτείνεται
το Παραστατικό που ορίσαµε ως προεπιλογή στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Τερµατικά - Τιµολόγια Πώλησης του
µενού Βοηθητικά.

· Πελάτης:  Επιλέγουµε τον Πελάτη της Λιανικής Απόδειξης. Η επιλογή του πελάτη επιτυγχάνεται µε τη χρήση του
καταλόγου, καθώς επίσης και µε τη χρήση Barcode, εφόσον αυτό έχει καταχωρηθεί στην καρτέλα Marketing του
πελάτη. Εάν ο συγκεκριµένος πελάτης έχει κάποιες δεσµεύσεις ειδών θα εµφανιστεί καρτέλα µε τις εκκρεµείς

δεσµεύσεις. Για να κλείσουµε κάποια δέσµευση, την επιλέγουµε και πιέζουµε . Εαν δεν θέλουµε να

κλείσουµε συγκεκριµένη δέσµευση πιέζουµε την  για να επιστρέψουµε στην Απόδειξη Λιανικής.
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Σηµειώσεις:

1. Οι δεσµέυσεις εµφανίζονται µόνο εάν επιλέξουµε συγκεκριµένο πελάτη και όχι στον πελάτη λιανικής.
2. Αφού επιλέξουµε την δέσµευση, η τιµή που εµφανίζεται στη Απόδειξη Λιανικής είναι αυτή που καταχωρήσαµε στη

δέσµευση των ειδών.
3. Υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας του Πελάτη κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο.

· Barcode Είδους:  Στο πεδίο αυτό καταχωρείται αυτόµατα το Barcode του είδους, µε τη χρήση του Barcode Reader. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει Barcode Reader, ο κωδικός είτε θα πληκτρολογηθεί απο το χρήστη (καταχώρηση µε το
enter), είτε θα χρησιµοποιήσουµε την Εύρεση Είδους.

· Ποσότητα:  Το πεδίο αυτό το χρησιµοποιούµε σε περίπτωση που θέλουµε να καταχωρήσουµε µεγάλες ποσότητες
ειδών. Προσοχή πρώτα καταχωρούµε ποσότητα και µετά καταχωρούµε το Barcode.

Πίεζοντας το πλήκτρο  εµφανίζεται η εξής φόρµα:

Το Barcode αποτελείται απο το Είδος, το Χρώµα και το Μέγεθος. Αν επιλέξουµε µόνο ένα απο τα παραπάνω πεδία το
πρόγραµµα δεν θα εµφανίσει το Barcode.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ:
Επιλέγουµε το Είδος, το Χρώµα και το Μέγεθος που επιθυµούµε και αµέσως εµφανίζεται το Barcode του είδους.

Πιέζοντας το πλήκτρο   καταχωρείται το είδος στην Απόδειξη Λιανικής.

Επιλέγοντας το πεδίο Εµφάνιση µόνο Υπαρχ. Χρωµάτων θα µας εµφανίσει τα χρώµατα µε τα οποία έχει κινηθεί αυτό το
είδος.

Σε περίπτωση που θέλουµε να αναζητήσουµε το Είδος µε περισσότερα Φίλτρα πιέζουµε το πλήκτο  και

έπειτα το πλήκτρο  και εµφανίζεται η φόρµα µε της εξής µορφή:
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Επιλέγουµε τα φίλτρα που επιθυµούµε και πιέζουµε το πλήκτρο . Αν επιλέξουµε σε αυτό το σηµείο το
είδος θα µας εµφανίσει τα είδη, σύµφωνα µε τα φίλτρα που προεπιλέξαµε.

Παράδειγµα:

Επιλέγουµε Προµηθεύτη και Επόχη και πιέζουµε το πλήκτρο . Αν επιλέξουµε σε αυτό το σηµείο το
είδος, στην λίστα των ειδών θα εµφανίστούν τα Είδή του συγκεκριµένου Προµηθευτή και Εποχής.

Πιέζοντας το πλήκτρο  διαγράφονται οι προηγούµενες αντιστοιχίσεις.

Σηµείωση:  Με το πλήκτρο  από την οθόνη εύρεσης µπορούµε να αντιγράψουµε ένα Barcode και µε το πλήκτρο 
στην οθόνη τιµολογίου κάνουµε την επικόλληση.

ΠΕ∆ΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Στον πίνακα αυτό εµφανίζονται τα Είδη της Απόδειξη Λιανικής µε ανάλυση των ποσών τους.

Τα πεδία του πίνακα αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Όλα τα πεδία που έχουν γκρι χρώµα δεν µπορούν να
προσπελαστούν από το χρήστη.

· Πιέζοντας το πλήκτρο θα εµφανιστεί λίστα µε το χρώµα και το µέγεθος του συγκεκριµένου Είδους.

· Είδος:  Εµφανίζεται το Είδος της Αποθήκης που έχει τιµολογηθεί.

· Οδηγός Προµηθευτή:  Εµφανίζεται ο οδηγός του προµηθευτή σύµφωνα µε ότι έχει καταχωρηθεί στην καρτέλα του
Είδους.

· Ποσότητα:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, εµφανίζεται η ποσότητα του Είδους. Κάθε φορά που
καταχωρούµε ένα Barcode και πρόκειται για το ίδιο είδος (µέγεθος και χρώµα) η ποσότητα θα αυξάνεται κατά ένα. Εάν
το είδος διαφέρει θα δηµιουργηθεί καινούρια εγγραφή.

· Τιµή:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, εµφανίζεται η Τιµή Πώλησης του Είδους ή η Τιµή Πώλησης ανα
Μέγεθος. Πιο συγκεκριµένα, στην δεύτερη περίπτωση εάν υπάρχουν καταχωρηµένες Τιµές Πώλησης ανα Μέγεθος
στην καρτέλα του Είδους το πρόγραµµα αγνοεί την Τιµή Πώλησης και εµφανίζει την Τιµή ανα Μέγεθος .

· Έκπτ%:  Η έκπτωση µπορεί να συµπληρωθεί αυτόµατα απο το πρόγραµµα ή να δηλώθεί κατευθείαν απο το χρήστη
στο πεδίο Εκπτ%. Το ποσοστό της έκπτωσης θα είναι από 0 έως 100. Το πρόγραµµα εµφανίζει αυτόµατα την έκπτωση
όταν συµβαίνουν τα εξής:

1. Είµαστε σε περίοδο εκπτώσεων. Οι ηµεροµηνίες της περιόδου των εκπτώσεων έχουν καταχωρηθεί στη φόρµα
Παράµετροι - Γενικά του µενού Βοηθητικά.

2. Ο Πελάτης είναι συνδεδεµένος µε την τιµή χονδικής Α ή Β (∆ιαβάθµιση Τιµής).

3. Ο Πελάτης είναι συνδεδεµένος µε ποσοστό έκπτωσης (Έκπτ%).
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· Σύν. Έκπτ:  Εµφανίζεται ή δηλώνεται το συνολικό ποσό της έκπτωσης.

· Σύνολο Αξίας:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το συνολικό ποσό του Είδους (δηλαδή
η συνολική τιµή + το ΦΠΑ).

· ΦΠΑ:  Εµφανίζεται το ΦΠΑ του Είδους σύµφωνα µε την καταχώρηση που κάναµε στην καρτέλα του είδους. Μπορούµε
επίσης να καταχωρήσουµε ΦΠΑ στο πεδίο µε τη βοήθεια του καταλόγου. Όλα τα ΦΠΑ τα δηλώσαµε προηγουµένως
στη φόρµα Φόροι του µενού Βοηθητικά.

· Πωλητής:  Εµφανίζεται ο Πωλητής σύµφωνα µε την προεπιλογή που δηλώσαµε στα Υποκαταστήµατα. Μπορούµε
επίσης να καταχωρήσουµε Πωλητή στο πεδίο µε τη βοήθεια του καταλόγου. Όλους τους Πωλητές τους καταχωρήσαµε
προηγουµένως στη φόρµα Πωλητές του µενού Βοηθητικά.

Στο κάτω µέρος του πίνακα, εµφανίζονται τα γενικά σύνολα της ποσότητας των ειδών, της Συνολικής Έκπτωσης και της
Αξίας όλων των Ειδών του Τιµολογίου Πώλησης.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Εφόσον έχουµε ολοκληρώσει την καταχώρηση των Barcode πιέζουµε το πλήκτρο  και
εµφανίζεται η οθόνη της Πληρωµής.

· Σύνολο Αξίας:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το συνολικό ποσό της Πληρωµής.

· Ρέστα:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζοται τα Ρέστα του Πελάτη. Τα ρέστα αφαιρούνται
πάντα από τα µετρητά.

· Κωδικός:  Εµφανίζεται ο κωδικός του τρόπου πληρωµής.

· Ο πίνακας µε τους Τρόπους Πληρωµής διαµορφώνεται από τον χρήστη µε την καταχώρηση των Ειδών κινήσεων
Πελατών απο Βοηθητικά - Είδη Παραστατικών - Είδη Κινήσεων Πελατών. Τα είδη πρέπει να έχουν στο είδος
οικονοµικής κίνησης την Είσπραξη και θετικό πρόσηµο. Η περιγραφή του τρόπου πληρωµής καταχωρείται στο πεδίο
Περιγραφή Λιανικής στην καρτέλα του κάθε παραστατικού.

· Ποσό:  Συµπληρώνουµε το ποσό της Πληρώµης.

Στοιχεία Πιστωτική Κάρτας

Εάν ο τρόπος πληρωµής του Πελάτη είναι πιστωτική κάρτα, υπάρχει δυνατότητα να καταχωρηθούν τα στοιχεία της.

Σηµείωση:

1. Μπορούµε να πληκτρολογίσουµε τα στοιχεία της Πιστωτικής µόνο εάν στο συγκεκριµένο Παραστατικό είναι επιλεγµένο
το πεδίο της Πιστωτικής κάρτας.

2. Σε περίπτωση που θέλουµε να καταχωρήσουµε ίδιο τρόπο πληρωµής αλλά µε διαφορετική κάρτα µπορούµε να
εισάγουµε καίνουρια εγγραφή στην οθόνη της πληρωµής.

3. Η πληρωµή µπορεί να γίνει και µε το συνδιασµό όλων των τρόπων Πληρωµής.
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ΠΛΗΚΤΡΑ

Πιέζοντας το πλήκτρο Enter από το πληκτρολόγιο ή το πλήκτρο  πραγµατοποιείται η καταχώρηση της
πληρωµής και εµφανίζει την εξής οθόνη:

Με το πλήκτρο Έξοδος το πρόγραµµα κλείνει την πληροφορία και ανοίγει καινούρια Απόδειξη Λιανικής.

Πιέζοντας το πλήκτρο  στην φόρµα της Πληρωµής ακυρώνοντας όλες τις αλλαγές που έγιναν σε αύτη.

Σηµείωση:  Εαν ο πελάτης έχει προηγούµενη Χρέωση τότε θα εµφανιστεί το ποσό της κάτω δεξία στην οθόνη.

Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν είναι ο πελάτης λιανικής, προστίθεται στους Τρόπους Πληρωµής µια καινούρια
εγγραφή, η Πίστωση Πελάτη όπου εµφανίζει το προηγούµενο υπόλοιπο του συγκεκριµένου πελάτη. Εάν θέλουµε να

αφαιρεθέι το ποσό της αγοράς απο την προηγούµενη πίστωση τότε πιέζουµέ το πλήκτρο . Στο παράδειγµα
που ακολουθεί η προηγούµενη πίστωση του πελάτη είναι 55€ και η καινούρια αγορά έχει σύνολο αξίας 116€. Συνεπώς ο
πελάτης πρέπει να µας πληρώσει ακόµη 61€, τα οποία θα εµφανιστούν στο ποσό των µετρητών. Εάν µας δώσει
παραπάνω χρήµατα (65€) τότε αλλάζουµε το ποσό των µετρητών και εµφανίζονται τα ρέστα (4€) στο πεδίο πάνω δεξιά.

Με το Πλήκτρο  µπορούµε να κάταχωρήσουµε την Απόδειξη Λιανικής στον πελάτη χωρίς να γίνει κίνηση
είσπραξης του ποσού αγοράς.

ΠΛΗΚΤΡΑ

Mε το πλήκτρο  εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη όπου δηλώνουµε σε ποσό ή ποσοστό την
συνολική έκπτωση των ειδών ή συµπληρώνουµε την νέα συνολική αξία. Η Συνολική Έκπτωση υπολογίζεται επί της

τελικής αξίας του παραστατικού. Με το  καταχωρείται η έκπτωση στην Απόδειξη Λιανικής και µοιράζεται σε
όλα τα είδη βάσει της συνολικής τους αξίας.
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Mε το πλήκτρο  εµφανίζονται τα είδη της Απόδειξης Λιανικής µε το ποσοστό ΦΠΑ, την καθαρή
αξία καθώς επίσης και την αξία του Φ.Π.Α.

Mε το πλήκτρο  διαγράφονται όλες οι εγγραφές από το παραστατικό .

Το πλήκτρο  µας δίνει την δυνατότητα να καταχωρήσουµε επιπλέον στοιχεία για την Απόδειξη
Λιανικής και εµφανίζει την παρακάτω οθόνη:

Όλα τα πεδία εκτός των παρατηρήσεων τα καταχωρήσαµε στις Παραµέτρους - Λιανική-Αποθήκη και θα εκτυπωθούν στην
Αποδείξη Λιανικής Πώλησης.

Εφόσον επιλέξουµε το είδος προς διαγραφή µε το πλήκτρο  µπορούµε να διαγράψουµε ένα
απο τα καταχωρηµένα είδη .
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Mε το πλήκτρο  µπορούµε να αλλάξουµε τον πωλητή στην Απόδειξη.

Το πλήκτρο  διαγράφει όλα τα καταχωρηµένα είδη.

Το πλήκτρο  το χρησιµοποιούµε σε περίπτωση που έχουµε επιστροφή κάποιου είδους. Το
πλήκτρο αυτό λειτουργεί µόνο εάν έχουµε επιλέξει το πεδίο Ανταλλαγή στο συγκεκριµένο Παραστατικό Τιµολογίου
Πώλησης.

Στην διαδικασία της Επιστροφής ισχύουν οι παρακάτω περιπτώσεις:

1. 'Οταν το ποσό των ειδών που επιστρέφουµε είναι µικρότερο ή ίσο από το ποσό των ειδών που αγοράζουµε, τότε θα

κόψουµε Παραστατικό Ανταλλαγής - Χρεωστικό. Πιέζοντας το πλήκτρο  και εφόσον η
Πληρωµή δεν είναι µηδέν, εµφανίζεται η οθόνη για την πληρωµή της διαφοράς.

2. 'Οταν το ποσό των ειδών που επιστρέφουµε είναι µεγαλύτερο από το ποσό των ειδών που αγοράζουµε, τότε θα

κόψουµε Παραστατικό Ανταλλαγής - Πιστωτικό. Πιέζοντας το πλήκτρο  ολοκληρώνεται η
Ανταλλαγή.

Σηµείωση:  Σε κάθε περίπτωση εκτυπώνεται απόδειξη µε το αντίστοιχο παραστατικό.

Τέλος, αναφέρονται τα πεδία που υπάρχουν στο κάτω µέρος της οθόνης της Απόδειξης Λιανικής. Όλα τα πεδία είναι µη
προσπελάσιµα απο το χρήστη.

· Σειρά/Αριθµός:  Αν εκτυπωθεί η συγκεκριµένη Απόδειξη, τότε στα πεδία αυτά εµφανίζεται το Γράµµα και ο Α/Α του
Είδους Παραστατικού µε βάση την κωδικοποίηση που δηλώσαµε στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Τερµατικά -
Τιµολόγια Πώλησης του µενού Βοηθητικά για το συγκεκριµένο Είδος Τιµολογίου.

· Ηµνία/Ώρα:  Αν εκτυπωθεί η Απόδειξη Λιανικής, τότε στα πεδία αυτά εµφανίζεται η ηµεροµηνία και ώρα που
καταχωρήθηκε. Η ηµεροµηνία και ώρα, είναι αυτή του συστήµατος.

· Υποκατάστηµα:  Εµφανίζεται το Υποκατάστηµα που έχουµε ορίσει ως προεπιλογή στη φόρµα των Παραµέτρων -
Γενικά του µενού Βοηθητικά.
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· Τερµατικό:  Εµφανίζεται το Τερµατικό που έχουµε ορίσει ως προεπιλογή στη φόρµα των Παραµέτρων - Γενικά του
µενού Βοηθητικά.

· Χρήστης:  Εµφανίζεται το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε την Απόδειξη Λιανικής.

· Kωδικός:  Εµφανίζεται ο κωδικός της Απόδειξης. Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.

· Α/Α Υπερκ/τος:  Εµφανίζεται ο αύξων αριθµός του Υπερκυκλώµατος.

1.3.1.1.3  Λίστα Τιµολογίων Πώλησης

Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε αυτή τη φόρµα για να καταχωρήσουµε Τιµολόγια Πώλησης για τον πελάτη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Ανοίγοντας την φόρµα εµφανίζονται τα ήδη καταχωρηµένα Τιµολόγια Πωλήσεων σε λίστα ταξινοµηµένα κατά ηµεροµηνία.
Όλα τα υπόλοιπα πεδία της λίστας περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα Λίστα Αποδείξεων Λιανικής.

ΠΛΗΚΤΡΑ

· Επανεκτύπωση:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό µπορούµε να εκτυπώσουµε / επανεκτυπώσουµε το επιλεγµένο
Τιµολόγιο.

Σηµειώσεις
1. Όταν το επιλεγµένο Τιµολόγιο έχει εκτυπωθεί (θεωρηµένο ή αθεώρητο) κι έχει πάρει αυτόµατη αρίθµηση, τότε

πιέζοντας το πλήκτρο αυτό επανεκτυπώνεται το συγκεκριµένο Τιµολόγιο.

2.   Όταν το επιλεγµένο Τιµολόγιο έχει εκτυπωθεί µε χειροκίνητη αρίθµηση, τότε:
- αν το παραστατικό του συγκεκριµένου Τιµολογίου έχει τσεκαρισµένο το πεδίο Θεωρηµένο πιέζοντας το πλήκτρο
αυτό επανεκτυπώνεται το συγκεκριµένο Τιµολόγιο µόνο εάν δεν υπάρχει καταχωρηµένο Τιµολόγιο µε µεγαλύτερη
Ηµεροµηνία. Αν υπάρχει Τιµολόγιο µε µεγαλύτερη Ηµεροµηνία κι επιθυµούµε να επανεκτυπώσουµε το επιλεγµένο,
τότε πρέπει πρώτα να µεταβάλλουµε την Ηµεροµηνία του Τιµολογίου κι έπειτα να το επανεκτυπώσουµε.

- αν το παραστατικό του συγκεκριµένου Τιµολογίου δεν έχει τσεκαρισµένο το πεδίο Θεωρηµένο πιέζοντας το
πλήκτρο αυτό επανεκτυπώνεται το συγκεκριµένο Τιµολόγιο.

3. Όταν το επιλεγµένο Τιµολόγιο δεν έχει εκτυπωθεί, τότε:
- αν το παραστατικό του συγκεκριµένου Τιµολογίου έχει τσεκαρισµένο το πεδίο Θεωρηµένο πιέζοντας το πλήκτρο
αυτό εκτυπώνεται το συγκεκριµένο Τιµολόγιο µόνο εάν δεν υπάρχει καταχωρηµένο Τιµολόγιο µε µεγαλύτερη
Ηµεροµηνία. Αν υπάρχει Τιµολόγιο µε µεγαλύτερη Ηµεροµηνία κι επιθυµούµε να εκτυπώσουµε το επιλεγµένο, τότε
πρέπει πρώτα να µεταβάλλουµε την Ηµεροµηνία του Τιµολογίου κι έπειτα να το εκτυπώσουµε.

- αν το παραστατικό του συγκεκριµένου Τιµολογίου δεν έχει τσεκαρισµένο το πεδίο Θεωρηµένο πιέζοντας το
πλήκτρο αυτό εκτυπώνεται το συγκεκριµένο Τιµολόγιο.

· Ακύρωση Τιµολογίου:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό µπορούµε να ακυρώσουµε το συγκεκριµένο Τιµολόγιο µόνο εάν
ισχύουν τα εξής:
- το επιλεγµένο Τιµολόγιο έχει εκτυπωθεί,
- το Παραστατικό του Τιµολογίου έχει συµπληρωµένο το πεδίο Ακύρωση Τιµολογίου στη φόρµα Βοηθητικά -Είδη
Παραστατικών- Παραστατικά Τιµολογίων Πελατών και

- δεν υπάρχει καταχωρηµένο Τιµολόγιο µε µεγαλύτερη Ηµεροµηνία.

Σηµείωση: Με την ακύρωση του Τιµολογίου αυτόµατα εισάγεται στη λίστα των Τιµολογίων και το ακυρωτικό Τιµολόγιο,
το Παραστατικό του οποίου είναι αυτό που εµφανίζεται στο πεδίο Ακύρωση Τιµολογίου της φόρµας Βοηθητικά -Είδη
Παραστατικών- Παραστατικά Τιµολογίων Πελατών του µενού Back Office.

· Αντιγραφή Τιµολογίου:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό αντιγράφεται το επιλεγµένο Τιµολόγιο, το µόνο που δεν
αντιγράφεται είναι η αρίθµηση του Τιµολογίου γιατί το νέο που θα καταχωρήσουµε θα πάρει τη δικιά του αρίθµηση.

ΦΙΛΤΡΑ

· Γράµµα /Αριθµός:  Συµπληρώνοντας Γράµµα ή Αριθµό ή και τα δύο και πιέζοντας το πλήκτρο Αναζήτηση µαρκάρετε
στη λίστα το τιµολόγια µε τα συγκεκριµένα φίλτρα.

Για να εισάγουµε ένα νέο Τιµολόγιο Πώλησης, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό
πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.
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Αρχικά, αναφέρονται τα πεδία που υπάρχουν στην οθόνη του Τιµολογίου Πώλησης. Για να καταχωρήσουµε ένα
Τιµολόγιο Πώλησης πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα πεδία: Υποκατάστηµα, Ηµ/νία, Πελάτης, Είδος
Τιµολογίου και Είδος Αποθήκής.

· Kωδικός:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Τιµολογίου Πώλησης.
Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.

· Α/Α Υπερκ/τος:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο αύξων αριθµός του
Υπερκυκλώµατος.

· Τερµατικό:  Εµφανίζεται το Τερµατικό που έχουµε ορίσει ως προεπιλογή στη φόρµα των Παραµέτρων - Γενικά του
µενού Βοηθητικά.

· Χρήστης:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε το
Τιµολόγιο Πώλησης.

· Υποκατάστηµα:  Εµφανίζεται το Υποκατάστηµα που έχουµε προεπιλέξει στις Παραµέτρους - Γενικά του µενού
Βοηθητικά.

· Σειρά/Αριθµός:  Αν εκτυπωθεί το συγκεκριµένο Τιµολόγιο Πώλησης, τότε στα πεδία αυτά εµφανίζεται το Γράµµα και ο
Α/Α του Είδους Παραστατικού µε βάση την κωδικοποίηση που δηλώσαµε στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Τερµατικά -
Τιµολόγια Πωλήσεων του µενού Βοηθητικά για το συγκεκριµένο Είδος Τιµολογίου.

· Ηµ/νία/Ώρα:  Εµφανίζεται η Ηµεροµηνία και ώρα του Τιµολογίου Πώλησης. Κατά την εισαγωγή νέου Τιµολογίου
προτείνεται η ηµεροµηνία συστήµατος.

· Είδος Τιµολογίου:  ∆ηλώνουµε το Είδος Παραστατικού του Τιµολογίου Πώλησης. Κατά την εισαγωγή νέου Τιµολογίου
προτείνεται το Είδος Παραστατικού που ορίσαµε ως προεπιλογή στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Τερµατικά -
Τιµολόγια Πωλήσεων του µενού Βοηθητικά.

Σηµείωση:  Για να καταχωρηθεί ένα Τιµολόγιο Πώλησης θα πρέπει οπωσδήποτε να επιλέξουµε στα Είδη Παραστατικών -
Παραστατικά Τιµολόγια Πωλήσεων το πεδίο της χονδρικής σε όλα τα παραστατικά.

· Πελάτης:  ∆ηλώνουµε τον Πελάτη του Τιµολογίου Πώλησης. Η επιλογή του πελάτη επιτυγχάνεται µε τη χρήση του
καταλόγου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας του Πελάτη κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και

στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο πελάτη πιέζοντας το πλήκτρο  από τον
πλοηγό.

· Παρατηρήσεις:  Ελεύθερο πεδίο για την καταχώρηση παρατηρήσεων σχετικά µε το Τιµολόγιο Πώλησης.
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· Λεπτοµέρειες:  Εφόσον χρησιµοποιηθεί η διαδικασία του Μετασχηµατισµού στο πεδίο αυτό εµφανίζονται:

    1.  Ο κωδικός και η ηµεροµηνία όταν µετασχηµατίζουµε Παραγγελία ή

    2.  Η ηµεροµηνία, η Σειρά/Αριθµός και το Είδος Παραστατικού όταν µετασχηµατίζουµε Τιµολόγιο Πώλησης.

· Barcode Είδους:  Στο πεδίο αυτό καταχωρείται αυτόµατα το Barcode του είδους, µε τη χρήση του Barcode Reader. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει Barcode Reader, ο κωδικός είτε θα πληκτρολογηθεί απο το χρήστη (καταχώρηση µε το
enter), είτε θα χρησιµοποιήσουµε την Εύρεση Είδους.

· Ποσότητα:  Το πεδίο αυτό το χρησιµοποιούµε σε περίπτωση που θέλουµε να καταχωρήσουµε µεγάλες ποσότητες
ειδών. Προσοχή πρώτα καταχωρούµε ποσότητα και µετά καταχωρούµε το Barcode.

· Επων. Εταιρίας:  Επωνυµία της Εταιρίας.

· Επάγγελµα:  Το επάγγελµα του Πελάτη.

· ∆ΟΥ, ΑΦΜ:  Καταχωρούµε τα φορολογικά στοιχεία του Πελάτη.

· ∆ιεύθ.Λογιστηρίου, Ταχ. Κώδικας, Πόλη:  Στοιχεία διεύθυνσης του Πελάτη.

· Τόπος Αποστολής, Τόπος Προορισµού, Σκοπός ∆ιακίνησης, Τρόπος Πληρωµής:  Πληροφορίες που θα
φαίνονται στην Απόδειξη Τιµολογίου του Πελάτη.

Παρακάτω υπάρχει ένας πίνακας, στον οποίο εµφανίζονται τα Είδη του Τιµολογίου Πώλησης µε ανάλυση των ποσών

τους. Πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό µπορούµε να επιλέξουµε στο Είδος αυτό που επιθυµούµε µε τη
βοήθεια καταλόγου. Με αυτόν τον τρόπο µπορούµε να προσθέσουµε όσα Είδη θέλουµε στο Τιµολόγιο Πώλησης.

Τα πεδία του πίνακα αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Όλα τα πεδία που έχουν γκρι χρώµα δεν µπορούν να
προσπελαστούν από το χρήστη.

· Πιέζοντας το πλήκτρο θα πρέπει να δηλώσουµε τα Χρώµατα και τα Μεγέθη που πουλάµε. Αν έχουµε χρησιµοποιήσει
το Μετασχηµατισµό, θα εµφανιστεί λίστα µε τα καταχωρηµένα Χρώµατα και Μεγέθη της µετασχηµατισµένης
Παραγγελίας πελάτη.

· Είδος:  Καταχωρούµε το Είδος του Τιµολογίου Πώλησης µε τη βοήθεια της λίστας.

· Οδηγός Προµηθευτή:  Εµφανίζεται ο οδηγός του προµηθευτή σύµφωνα µε ότι έχει καταχωρηθεί στην καρτέλα του
Είδους.

· Ποσότητα:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, εµφανίζεται η ποσότητα του Είδους.

    Σηµείωση:  Για να καταχωρηθεί η ποσότητα του κάθε είδους, πιέζουµε στην αρχή της εγγραφής το πλήκτρο . Αµέσως
εµφανίζεται η λίστα µε το χρώµα και το µεγεθολόγιο του συγκεκριµένου Είδους. Επιλέγουµε το χρώµα και έπειτα

δηλώνουµε την ποσότητα στο µέγεθος που θέλουµε. Όταν κλείσουµε την λίστα µε το ενηµερώνεται το πεδίο
Ποσότητα. Με δεξί κλικ µπορούµε να αλλάξουµε Χρώµα σε ήδη καταχωρηµένα τιµολόγια Πώλησης

· Καθ.Τ.Μ:  Εµφανίζεται η καθαρή τιµή µονάδος του Είδους (Τιµή Λιανικής/ΦΠΑ του είδους). Ακόµη, σε περίπτωση που
χρησιµοποιήσουµε τον µετασχηµατισµό το πεδίο θα εµφανίσει την Καθ Τ.Μ που δηλώσαµε στο παραστατικό που
µετασχηµατίζουµε.

· Έκπτ%:  Εµφανίζεται το ποσοστό έκπτωσης του Είδους ή σε περίπτωση που χρησιµοποιήσουµε τον µετασχηµατισµό
το πεδίο θα εµφανίσει την έκπτωση που δηλώσαµε στο παραστατικό που µετασχηµατίζουµε. Το ποσοστό της
έκπτωσης θα είναι από 0 έως 100.

· Συν.Έκπτ:  Εµφανίζεται ή δηλώνεται το ποσό της έκπτωσης.

· Καθ. Αξία:  Εµφανίζεται η καθαρή αξία του είδους επί την ποσότητα µείον το σύνολο της έκπτωσης.

· ΦΠΑ:  Εµφανίζεται το ΦΠΑ που έχουµε δηλώσει στην καρτέλα του Πελάτη ή στις παραµέτρους του Υποκαταστήµατος.
Σε περίπτωση που χρησιµοποιήσουµε τον µετασχηµατισµό το πεδίο θα εµφανίσει το ΦΠΑ που δηλώσαµε στο
παραστατικό που µετασχηµατίζουµε. Η επιλογή του ΦΠΑ γίνεται µε τη βοήθεια καταλόγου. Όλα τα ΦΠΑ τα δηλώσαµε
προηγουµένως στη φόρµα Φόροι του µενού Βοηθητικά.

· Αξία ΦΠΑ:  Εµφανίζεται το συνολικό ποσό του ΦΠΑ.

· Σύνολο Αξίας:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται η Τελική Αξία του Είδους (δηλαδή η
Καθαρή Αξία + Αξία ΦΠΑ).
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· Πωλητής:  Εµφανίζεται ο Πωλητής σύµφωνα µε την προεπιλογή που δηλώσαµε στα Υποκαταστήµατα. Μπορούµε
επίσης να καταχωρήσουµε Πωλητή στο πεδίο µε τη βοήθεια του καταλόγου. Όλους τους Πωλητές τους καταχωρήσαµε
προηγουµένως στη φόρµα Πωλητές του µενού Βοηθητικά. Με δεξί κλικ µπορούµε να αλλάξουµε πωλητή σε ήδη
καταχωρηµένα τιµολόγια Πώλησης.

Στο κάτω µέρος του πίνακα, εµφανίζονται τα συνολικό ποσά της Συνολικής Έκπτωσης, Καθαρής Αξίας, της Αξίας ΦΠΑ και
του γενικού συνόλου όλων των Ειδών του Τιµολογίου Πώλησης.

Εάν υπάρχουν και κάποια άλλα έξοδα που πρέπει να καταχωρηθούν στο Τιµολόγιο Πώλησης (π.χ. µεταφορικά,
φορτωτικά) αυτά καταχωρούνται στο κάτω µέρος της οθόνης στα πεδία:

· 'Εξοδα: Καταχωρούµε την Περιγραφή των εξόδων.

· Καθ. Αξία:  Καταχωρούµε την καθαρή αξία των εξόδων.

· ΦΠΑ, Αξία ΦΠΑ: Καταχωρούµε το ΦΠΑ των εξόδων είτε σε ποσοστό µε τη βοήθεια της λίστας, είτε σε ποσό.

∆εξιά από τα παραπάνω πεδία εµφανίζεται το σύνολο των εξόδων, δηλαδή άλλα έξοδα + ΦΠΑ άλλων εξόδων. Κάτω από
το σύνολο των εξόδων εµφανίζεται το σύνολο του Τιµολογίου Πώλησης.

ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Πιέζοντας το πλήκτρο  κλείνει η φόρµα του Τιµολογίου Πώλησης µε ταυτόχρονη καταχώρηση όλων των
αλλαγών. Αν το Είδος Τιµολογίου έχει τσεκαρισµένο το πεδίο Εκτύπωση στη φόρµα των Παραστατικών των Τιµολογίων
Πωλήσεων και αν για το συγκεκριµένο Είδος Παραστατικού έχουµε δηλώσει κάποια Εκτύπωση στα Τερµατικά, τότε
εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης για εκτύπωση του Τιµολογίου Πώλησης. Αν πατήσουµε Ναι και το Είδος Τιµολογίου
έχει τσεκαρισµένο το πεδίο Θεωρηµένο στη φόρµα των Παραστατικών των Τιµολογίων Πωλήσεων, τότε εµφανίζεται άλλο
ένα µήνυµα επιβεβαίωσης για εκτύπωση θεωρηµένου Τιµολογίου Πώλησης. Αν, όµως, δεν έχουµε κανένα Είδος στον
πίνακα του Τιµολογίου Πώλησης, τότε το συγκεκριµένο Τιµολόγιο δεν πρόκειται να εκτυπωθεί ακόµη κι αν έχουµε
τσεκαρισµένο το πεδίο Εκτύπωση στη φόρµα των Παραστατικών των Τιµολογίων Πωλήσεων και αν για το συγκεκριµένο
Είδος Παραστατικού έχουµε δηλώσει κάποια Εκτύπωση στα Τερµατικά.

Πιέζοντας το πλήκτρο  κλείνει η φόρµα του Τιµολογίου Πώλησης ακυρώνοντας όλες τις αλλαγές που έγιναν
µετά την τελευταία καταχώρηση.

ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις Μετασχηµατισµού που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

1. Η Παραγγελία προς πελάτη µπορεί να µετασχηµατιστεί σε ∆ελτίο Αποστολής σε Πελάτη ή ∆ελτίο Αποστολής -

Τιµολόγιο Πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση πιέζοντας το πλήκτρο  εµφανίζεται η ακόλουθη
οθόνη µε όλες τις εκκρεµείς παραγγελίες του επιλεγµένου Πελάτη.
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· Πιέζοντας το πλήκτρο θα εµφανιστεί λίστα µε τον Κωδικό, Χρώµα, Καθαρή Τιµή Μονάδος και το υπόλοιπο της
Ποσότητας των ειδών της συγκεκριµένης Παραγγελίας.

· Επιλεγµένο:  Τσεκάρουµε αυτό το πεδίο για να επιλέξουµε την Παραγγελία που θέλουµε να µετασχηµατίσουµε.

· Ηµεροµηνία:  Εµφανίζεται η Ηµεροµηνία που έγινε η παραγγελία.

· Κωδικός:  Ο κωδικός της Παραγγελίας.

· Υποκατάστηµα:  Εµφανίζεται το Υποκατάστηµα της παραγγελίας.

Σηµειώσεις

1. Έαν το πεδίο όλα τα Υποκαταστήµατα είναι επιλεγµένο εµφανίζονται οι παραγγελίες από όλα τα υποκαστήµατα.

2. Ο µετασχηµατισµός προτείνει πάντα τα υπόλοιπα της παραγγελίας.

3. Το φίλτρο Πελάτης φιλτράρει παραγγελίες συγκεκριµένου πελάτη.

Εφόσον επιλέξουµε Παραγγελίες πιέζουµε το πλήκτρο  και εµφανίζει στο Τιµολόγιο Πώλησης όλα τα είδη
που έχουµε καταχωρήσει στις επιλεγµένες Παραγγελίες.

2. Ένα ∆ελτίο Αποστολής σε πελάτη µπορεί να µετασχηµατιστεί σε Τιµολόγιο Πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση

πιέζοντας το πλήκτρο  εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη µε όλα τα εκκρεµή ∆ελτία Αποστολής του
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επιλεγµένου Πελάτη.

· Επιλεγµένο:  Τσεκάρουµε αυτό το πεδίο για να επιλέξουµε το ∆ελτίο Αποστολής που θέλουµε να µετασχηµατίσουµε.

· Ηµεροµηνία:  Εµφανίζεται η Ηµεροµηνία του ∆ελτίου Αποστολής.

· Περιγραφή:  Η συντοµογραφία του ∆ελτίου Αποστολής έτσι όπως έχει καταχωρηθεί στα Είδη Παραστατικών -
Παραστατικά Τιµολογίων Πωλήσεων

· Γραµµή & Αριθµός:  Εµφανίζεται το Γράµµα και ο Α/Α του ∆ελτίου Αποστολής µε βάση την κωδικοποίηση που
δηλώσαµε στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Τερµατικά - Τιµολόγια Πωλήσεων του µενού Βοηθητικά.

Σηµειώσεις

1. Το φίλτρο Πελάτης φιλτράρει ∆ελτία Αποστολής συγκεκριµένου πελάτη.

2. Έαν το πεδίο όλα τα Υποκαταστήµατα είναι επιλεγµένο εµφανίζονται τα ∆ελτία Αποστολής από όλα τα υποκαστήµατα.

Εφόσον επιλέξουµε ∆ελτίο Αποστολής πιέζουµε το πλήκτρο  και εµφανίζονται στο Τιµολόγιο Αγοράς όλα τα
είδη που έχουµε καταχωρήσει στο ∆ελτίο Αποστολής.

Σηµείωση:  Για να εµφανιστούν τα ∆ελτία Αποστολής στον µετασχηµατισµό, πρέπει προηγουµένως να έχουµε
συµπληρώσει στην φόρµα των Παραστατικών Τιµολογίων Πωλήσεων στο συγκεκριµένο παραστατικό τα πεδία "Κύκλωµα
Μετασχηµατισµού" και  "Παραστατικό προς Μετασχηµατισµό".
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1.3.1.2 ∆εσµεύσεις Ειδών

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τις ∆εσµεύσεις Ειδών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Ανοίγοντας την φόρµα αυτή εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες ∆εσµεύσεις Ειδών .

Για να εισάγουµε µία νέα ∆έσµευση Είδους, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό
πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή οθόνη για να συµπληρώσουµε όλα τα στοιχεία της
δέσµευσης. Τα στοιχεία της ∆έσµευσης περιγράφονται στο κεφάλαιο  ∆έσµευση Είδους

Η µεταβολή των στοιχείων µίας ∆έσµευση Είδους µπορεί να γίνει κάνοντας διπλό κλικ επάνω στη συγκεκριµένη
δέσµευση.

Η αναζήτηση µίας ή περισσοτέρων ∆εσµεύσεων επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+F, όπως αναφέρεται και στη φόρµα Αναζήτηση Εγγραφών του κεφαλαίου
Λειτουργίες Αρχείων.

Πιέζοντας το πλήκτρο  που βρίσκεται δεξιά από την αναζήτηση εµφανίζονται οι επιλογές: Εκκρεµείς ∆εσµεύσεις, και
∆εσµεύσεις για να αναζητήσουµε τις εγγραφές που επιθυµούµε µε το γρηγορότερο και ευκολότερο τρόπο κάνοντας κλικ
στην επιλογή που µας διευκολύνει περισσότερο. Αυτόµατα ανοίγει η οθόνη της αντίστοιχης αναζήτησης.

Η επιλογή µε την οποία κάναµε την τελευταία αναζήτηση θα προτείνεται και την επόµενη φορά που θα θελήσουµε να
κάνουµε αναζήτηση µίας ∆έσµευσης.

Η διαγραφή µίας ήδη καταχωρηµένης ∆έσµευση Είδους επιτυγχάνεται επιλέγοντας την δέσµευση που επιθυµούµε από

τη λίστα και πατώντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9.

Σηµείωση:  Κατα την διαγραφή µιας δέσµευσης δεν διαγράφονται αυτόµατα οι κινήσεις ενδοδιακίνησης και πληρωµής του
πελάτη.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των ∆εσµεύσεων Ειδών είναι οι παρακάτω:

Ξεφύλλισµα ∆εσµεύσεων Ειδών

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
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1.3.1.3 ∆έσµευση Είδους

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Ανοίγοντας τη φόρµα ∆έσµευση Είδους εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα της ∆έσµευσης Είδους αναφέρονται παρακάτω. Για να καταχωρήσουµε
µία ∆έσµευση Είδους πρέπει υποχρεωτικά το Ποσό της δέσµευσης να είναι µεγαλύτερο του µηδενός και τα πεδία:
Υποκατάστηµα, Ηµεροµηνία, Πελάτης και Είδος να είναι συµπληρωµένα.

· Υποκατάστηµα:  Εµφανίζεται το Υποκατάστηµα που έχουµε προεπιλέξει στις Παραµέτρους - Γενικά του µενού
Βοηθητικά. Αν το Υποκατάστηµα διαφέρει, µπορούµε µε τη βοήθεια της λίστας να το αλλάξουµε.

· Παραγγελία από Υποκ:  Επιλέγουµε το Υποκατάστηµα από το οποίο θα παραγγείλουµε το είδος της δέσµευσης µε τη
βοήθεια της λίστας.

· Ηµεροµηνία:  Η ηµεροµηνία καταχώρησης της ∆έσµευσης.

· Πελάτης:  ∆ηλώνουµε τον Πελάτη της ∆έσµευσης Είδους. Η επιλογή του πελάτη επιτυγχάνεται µε τη χρήση του
καταλόγου, καθώς επίσης και µε τη χρήση Barcode, εφόσον αυτό έχει καταχωρηθεί στην καρτέλα του πελάτη. Επίσης,
υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας του Πελάτη κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο.

· Προκαταβολή:  Καταχωρούµε το ποσό της ∆έσµευσης.

· Πιθ.Ηµ.Παραλαβής:  Συµπληρώνουµε την πιθανή Ηµεροµηνία Παραλαβής του είδους.

· Παρατηρήσεις:  Ελεύθερο πεδίο για την καταχώρηση παρατηρήσεων σχετικά µε την ∆έσµευση του Είδους.

· Barcode Είδους:  Στο πεδίο αυτό καταχωρείται αυτόµατα το Barcode του είδους, µε τη χρήση του Barcode Reader. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει Barcode Reader, ο κωδικός είτε θα πληκτρολογηθεί απο το χρήστη (καταχώρηση µε το
enter), είτε θα χρησιµοποιήσουµε την Εύρεση Είδους.

· Κωδικός:  Ο Α/Α της ∆έσµευσης. Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.

· Κωδικός Κιν.Πληρωµής:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός κίνησης της
Πληρωµής του πελάτη. Με διπλό "κλικ" στον κωδικό ανοίγει η συγκεκριµένη Κίνηση.

· Κωδικός Ενδοδιακ.:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός της ενδοδιακίνησης.
Με διπλό "κλικ" στον κωδικό ανοίγει η συγκεκριµένη ενδοδιακίνηση.
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· Χρήστης:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη. Εµφανίζεται το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε την ∆έσµευση.

· Τερµατικό:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη. Εµφανίζεται το Τερµατικό που έχουµε προεπιλέξει στις
Παραµέτρους - Γενικά του µενού Βοηθητικά.

Παρακάτω υπάρχει ένας πίνακας, στον οποίο καταχωρούµε τα Είδη της ∆έσµευσης.

Τα πεδία του πίνακα αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

· Είδος:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, εµφανίζεται το Είδος της ∆έσµευσης.

· Χρώµα:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το χρώµα του είδους.

· Μέγεθος:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το µέγεθος του είδους.

· Ποσότητα:  Εµφανίζεται ή καταχωρείται η ποσότητα του Είδους. Κάθε φορά που καταχωρούµε ένα Barcode και
πρόκειται για το ίδιο είδος (µέγεθος και χρώµα) η ποσότητα θα αυξάνεται κατά ένα. Εάν το είδος διαφέρει θα
δηµιουργηθεί καινούρια εγγραφή.

· Τιµή:  Εµφανίζεται η Τιµή Πώλησης του Είδους ή η Τιµή Πώλησης ανα Μέγεθος. Αν θέλουµε να δηλώσουµε
διαφορετική Τιµή Πώλησης µπορούµε να την καταχωρήσουµε κατευθείαν στο πεδίο Τιµή.

· Έκπτ%:  Η έκπτωση µπορεί να συµπληρωθεί αυτόµατα απο το πρόγραµµα ή να δηλώθεί κατευθείαν απο το χρήστη
στο πεδίο Εκπτ%. Το ποσοστό της έκπτωσης θα είναι από 0 έως 100.

· Έκπτωση:  Το ποσό έκπτωσης του είδους. Μπορεί να συµπληρωθεί αυτόµατα ή να δηλωθεί χειροκίνητα από τον
χρήστη.

· Σύνολο Αξίας:  Εµφανίζεται ή καταχωρείται το συνολικό ποσό του Είδους (δηλαδή η συνολική τιµή + το ΦΠΑ).

· Πωλητής:  Εµφανίζεται ο Πωλητής σύµφωνα µε την προεπιλογή που δηλώσαµε στις Παραµέτρους-Υποκαταστήµατα.

· Πωλήθηκε:  Πληροφορία που ενηµερώνει αν το είδος έχει πουληθεί η οχί. Το πεδίο αυτό ενηµερώνεται αυτόµατα αν
καταχωρήσουµε Τιµολόγιο Πώλησης µε το συγκεκριµένο είδος.

ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Η καταχώρηση της ∆έσµευσης Είδους πραγµατοποιείται µε το πλήκτρο .

Πιέζοντας το πλήκτρο  κλείνει η φόρµα της ∆έσµευσης Είδους ακυρώνοντας όλες τις αλλαγές που έγιναν
µετά την τελευταία καταχώρηση.

Πιέζοντας το πλήκτρο  αυτόµατα δηµιουργείται µία κίνηση Ενδοδιακίνησης. Για να ολοκληρώθεί η

διαδικασία της ενδοδιακίνησης θα πρέπει να καταχωρηθεί η δέσµευση µε το πλήκτο .

Πιέζοντας το πλήκτρο  µπορείτε να δηλώσετε ποσοστιαία ή µε σύνολο αξίας έκπτωσης την
έκπτωση που επιθυµείτε και να υπολογιστεί αναλογικά σε όλα τα είδη της δέσµευσης.

1.3.1.4 Παραγγελίες Πελατών

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τις Παραγγελίες των Πελατών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Ανοίγοντας την φόρµα εµφανίζονται οι ήδη καταχωρηµένες Παραγγελίες Πελατών σε λίστα ταξινοµηµένα κατά

ηµεροµηνία. Για να εισάγουµε µία νέα Παραγγελία πελάτη, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το
συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.
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Αρχικά, αναφέρονται τα πεδία που υπάρχουν στην οθόνη της Παραγγελίας Πελάτη. Για να καταχωρήσουµε µία
Παραγγελία πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε το πεδίο του Πελάτη.

· Υποκατάστηµα:  Εµφανίζεται το Υποκατάστηµα που έχουµε ορίσει ως προεπιλογή στη φόρµα των Παραµέτρων -
Γενικά του µενού Βοηθητικά.

· Ηµ/νία:  ∆ηλώνουµε την Ηµεροµηνία της Παραγγελίας. Κατά την εισαγωγή νέας Παραγγελίας προτείνεται η ηµεροµηνία
συστήµατος.

· Πωλητής: Εµφανίζεται ο Πωλητής που έχουµε ορίσει ως προεπιλογή στην φόρµα των Υποκαταστηµάτων και εάν
επιθυµούµε µπορούµε να προχωρήσουµε σε αλλαγή

· Πελάτης:  ∆ηλώνουµε τον Πελάτη της Παραγγελίας. Η επιλογή του Πελάτη επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου.
Επίσης, εφόσον επιλέξουµε Πελάτη, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας του κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο
πεδίο.

· Τρ. Πληρωµής:  Εµφανίζεται ο προεπιλεγµένος Τρόπος Πληρωµής του συγκεκριµένου Πελάτη.

· Ηµ.Παράδοσης:  Καταχωρούµε την πιθανή ηµεροµηνία παράδοσης την Παραγγελίας.

· Κατάσταση:  Το πεδίο αυτό εµφανίζει την κατάσταση της Παραγγελίας. Εάν καλυφθεί η ποσότητα της παραγελλίας
από τις πωλήσεις (Τιµολόγια Πωλήσεων) τότε αυτόµατα το πρόγραµµα αλλάζει την κατάσταση απο "Εκκρεµής" σε
"Ολοκληρωµένη".  Ακόµη, υπάρχει δυνατότητα απο τον χρήστη να αλλάξει την κατάσταση της Παραγγελίας.

Σηµείωση:  Εάν η Παραγγελία βρίσκεται σε κατάσταση Ολοκληρωµένη, δεν µπορούµε να αλλάξουµε το πεδίο σε
κατάσταση Εκκρεµής.

· Barcode Είδους:  Στο πεδίο αυτό καταχωρείται αυτόµατα το Barcode του είδους, µε τη χρήση του Barcode Reader. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει Barcode Reader, ο κωδικός είτε θα πληκτρολογηθεί απο το χρήστη (καταχώρηση µε το
enter), είτε θα χρησιµοποιήσουµε την Εύρεση Είδους.

· Ποσότητα:  Το πεδίο αυτό το χρησιµοποιούµε σε περίπτωση που θέλουµε να καταχωρήσουµε µεγάλες ποσότητες
ειδών. Προσοχή πρώτα καταχωρούµε ποσότητα και µετά καταχωρούµε το Barcode.

· Kωδικός:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός της Παραγγελίας του Πελάτη.
Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.

· Τερµατικό:  Εµφανίζεται το Τερµατικό το οποίο καταχώρησε την Παραγγελία. Όλα τα Τερµατικά έχουν καταχωρηθεί
προηγουµένως στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Τερµατικά του µενού Βοηθητικά.



25FashionWorks

Copyright © 2006 BlueByte

· Χρήστης:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε την
Παραγγελία του Πελάτη.

· Σχόλια Εκτύπωσης:  Ελεύθερο πεδίο για να καταχωρήσουµε σχόλια που θα εµφανίζονται στην εκτύπωση της
Παραγγελίας.

· Παρατηρήσεις:  Ελεύθερο πεδίο για την καταχώρηση παρατηρήσεων σχετικά µε την Παραγγελία.

Παρακάτω υπάρχει ένας πίνακας, στον οποίο εµφανίζονται τα Είδη του Τιµολογίου Πώλησης µε ανάλυση των ποσών
τους.

Τα πεδία του πίνακα αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Tα πεδία που έχουν γκρί χρώµα δεν µπορούν να
προσπελαστούν από το χρήστη.

· Είδος:  Επιλέγουµε το Είδος µε τη βοήθεια της λίστας.

· Οδηγός Προµηθευτή:  Εµφανίζεται ο οδηγός του προµηθευτή στο είδος, ο οποίος έχει καταχωρηθεί προηγουµένως
στην καρτέλα του κάθε Είδους.

· Ποσότητα:  Εµφανίζεται η συνολική ποσότητα του Είδους. Την ποσότητα ανα µέγεθος και χρώµα την καταχωρούµε
στον πίνακα των Ποσοτήτων  που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

· Μονάδα Μέτρησης:  Στο πεδίο αυτό εµφανίζεται η Μονάδα Μέτρησης του Είδους που επιλέξαµε. Με τη βοήθεια του
καταλόγου µπορούµε να επιλέξουµε άλλη Μονάδα Μέτρησης για το συγκεκριµένο είδος µόνο αν έχουµε δηλώσει
περισσότερες µονάδες µέτρησης για το είδος αυτό.

· Καθ.ΤΜ:  Εµφανίζεται η καθαρή τιµή µονάδος του Είδους (Τιµή Λιανικής/ΦΠΑ του είδους). Εάν αυτή η τιµή αλλάζει
µπορούµε να καταχωρήσουµε την νέα τιµή.

· Έκπτ%:  ∆ηλώνουµε το ποσοστό έκπτωσης του Είδους. Το ποσοστό της έκπτωσης θα είναι από 0 έως 100.

· Έκπτωση:  Εµφανίζεται το ποσό της έκπτωσης σύµφωνα µε το ποσοστό που δηλώσαµε στο προηγούµενο πεδίο.

· Καθ. Αξία:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται η καθαρή αξία του είδους επί την ποσότητα
µείον το σύνολο της έκπτωσης.

· ΦΠΑ:  Εµφανίζεται το ΦΠΑ που έχουµε δηλώσει στην καρτέλα του Πελάτη ή στις παραµέτρους του Υποκαταστήµατος.
Εάν θελόυµε να αλλάξουµε το ΦΠΑ του είδους τότε η επιλογή του γίνεται µε τη βοήθεια καταλόγου. Όλα τα ΦΠΑ τα
δηλώσαµε προηγουµένως στη φόρµα Φόροι του µενού Βοηθητικά.

· Αξία ΦΠΑ:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το συνολικό ποσό του ΦΠΑ.

· Τελική Αξία:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται η Τελική Αξία του Είδους (δηλαδή η
καθαρή αξία + αξία ΦΠΑ).

Στο κάτω µέρος του πίνακα, εµφανίζεται το σύνολο της Ποσότητας καθώς επίσης και τα συνολικά ποσά της Έκπτωσης,
Καθαρής Αξίας, της Αξίας ΦΠΑ και της Τελικής Αξίας των ειδών την Παραγγελίας.

Ποσότητες
Εφόσον επιλέξουµε το είδος που θέλουµε στον πίνακα των ποσοτήτων, καταχωρούµε το χρώµα και το µέγεθος για κάθε

είδος. Πίεζοντας το  απο το πλοηγό εισάγουµε καινούριο χρώµα. Στο κάτω µέρος του πίνακα εµφανίζονται τα
σύνολα των ποσοτήτων.

Υπόλοιπα

Στην σελίδα Υπόλοιπα εµφανίζεται πίνακας µε τα υπόλοιπα των ειδών τις παραγγελίας ανα Χρώµα και Μέγεθος.

ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Η καταχώρηση της παραγγελίας πραγµατοποιείται µε το πλήκτρο .

Πιέζοντας το πλήκτρο  κλείνει η φόρµα της παραγγελίας ακυρώνοντας όλες τις αλλαγές που έγιναν µετά την
τελευταία καταχώρηση.

Πιέζοντας το πλήκτρο  εκτυπώνεται η συγκεκριµένη Παραγγελία, εφόσον έχουµε ορίσει
προεπιλεγµένο Εκτυπωτή στη φόρµα των Παραµέτρων - Γενικά του µενού Βοηθητικά.
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1.3.1.5 Παραγγελίες Προµηθευτών

1.3.1.5.1  Παρουσίαση

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τις Παραγγελίες των Προµηθευτών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Ανοίγοντας την φόρµα των Παραγγελιών εµφανίζονται όλες οι καταχωρηµένες Παραγγελίες σε λίστα, οµαδοποιηµένες
κατά ηµεροµηνία.

Για να εισάγουµε µία νέα Παραγγελία, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

Η µεταβολή των στοιχείων µίας Παραγγελίας µπορεί να γίνει είτε κάνοντας διπλό κλικ επάνω στη συγκεκριµένη
Παραγγελία είτε πιέζοντας το "Space" ή το "Enter" από το πληκτρολόγιο.

Η διαγραφή µιας ήδη καταχωρηµένης Παραγγελίας επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό
ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9.

Η αναζήτηση ενός ή περισσοτέρων Παραγγελιών επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+F, όπως αναφέρεται και στη φόρµα Αναζήτηση Εγγράφων του κεφαλαίου
Λειτουργίες Αρχείων.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Παραγγελίών είναι οι παρακάτω:

∆ιαγραφή Υπάρχουσας Παραγγελίας

Ξεφύλλισµα Παραγγελιών

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Στη συνέχεια αναφέρονται τα πεδία που υπάρχουν στη λίστα των Παραγγελίών.

· Πιέζοντας το πλήκτρο θα εµφανιστεί λίστα µε τα καταχωρηµένα Είδη της επιλεγµένης Παραγγελίας.

· Ηµ/νία:  Η ηµεροµηνία της Παραγγελίας.

· Κωδικός:  Ο κωδικός της Παραγγελίας.

· Προµηθευτής:  Το όνοµα του προµηθευτή της Παραγγελίας.
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· Υποκατάστηµα:  Το υποκατάστηµα απο το οποίο καταχωρήθηκε η Παραγγελία.

· Τρ. Πληρωµής:  Ο τρόπος πληρωµής της Παραγγελίας.

· Κατάσταση:  Η κατάσταση της Παραγγελίας.

· Παρατηρήσεις:  Σχόλια που έχουν καταχωρηθεί για την κάθε Παραγγελία.

ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

· Πιέζοντας το πλήκτρο  εκτυπώνεται η επιλεγµένη Παραγγελία, εφόσον έχουµε ορίσει
προεπιλεγµένο Εκτυπωτή στη φόρµα των Παραµέτρων - Γενικά του µενού Βοηθητικά.

1.3.1.5.2  Παραγγελία Προµηθευτή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Κατά την εισαγωγή ή µεταβολή µίας Παραγγελίας εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Αρχικά, αναφέρονται τα πεδία που υπάρχουν στην οθόνη της Παραγγελίας Προµηθευτή. Για να καταχωρήσουµε µία
Παραγγελία πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε το πεδίο του Προµηθευτή.

· Υποκατάστηµα:  Εµφανίζεται το Υποκατάστηµα που έχουµε ορίσει ως προεπιλογή στη φόρµα των Παραµέτρων -
Γενικά του µενού Βοηθητικά.

· Ηµ/νία:  ∆ηλώνουµε την Ηµεροµηνία της Παραγγελίας. Κατά την εισαγωγή νέας Παραγγελίας προτείνεται η ηµεροµηνία
συστήµατος.

· Kωδικός:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός της Παραγγελίας του
Προµηθευτή. Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.

· Προµηθευτής:  ∆ηλώνουµε τον Προµηθευτή της Παραγγελίας. Η επιλογή του προµηθευτή επιτυγχάνεται µε τη χρήση
του καταλόγου. Επίσης, εφόσον επιλέξουµε Προµηθευτή, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας του κάνοντας
διπλό κλικ µέσα στο πεδίο.

· Τρ. Πληρωµής:  Εµφανίζεται ο προεπιλεγµένος Τρόπος Πληρωµής του συγκεκριµένου Προµηθευτή.
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· Πιθ.Ηµ.Παραλαβής:  Καταχωρούµε την πιθανή ηµεροµηνία παραλαβής την Παραγγελίας.

· Κατάσταση:  Το πεδίο αυτό εµφανίζει την κατάσταση της Παραγγελίας. Εάν καλυφθεί η ποσότητα της παραγελλίας
από τις αγορές (Τιµολόγια Αγορών) τότε αυτόµατα το πρόγραµµα αλλάζει την κατάσταση απο "Εκκρεµής" σε
"Ολοκληρωµένη".  Ακόµη, υπάρχει δυνατότητα απο τον χρήστη να αλλάξει την κατάσταση της Παραγγελίας.

Σηµείωση:  Εάν η Παραγγελία βρίσκεται σε κατάσταση Ολοκληρωµένη, δεν µπορούµε να αλλάξουµε το πεδίο σε
κατάσταση Εκκρεµής.

· Barcode Είδους:  Στο πεδίο αυτό καταχωρείται αυτόµατα το Barcode του είδους, µε τη χρήση του Barcode Reader. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει Barcode Reader, ο κωδικός θα πληκτρολογηθεί απο το χρήστη (καταχώρηση µε το enter).

· Ποσότητα:  Το πεδίο αυτό το χρησιµοποιούµε σε περίπτωση που θέλουµε να καταχωρήσουµε µεγάλες ποσότητες
ειδών. Προσοχή πρώτα καταχωρούµε ποσότητα και µετά καταχωρούµε το Barcode.

· Τερµατικό:  Εµφανίζεται το Τερµατικό το οποίο καταχώρησε την Παραγγελία. Όλα τα Τερµατικά έχουν καταχωρηθεί
προηγουµένως στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Τερµατικά του µενού Βοηθητικά.

· Χρήστης:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε την
Παραγγελία του Προµηθευτή.

· Σχόλια Εκτύπωσης:  Ελεύθερο πεδίο για να καταχωρήσουµε σχόλια που θα εµφανίζονται στην εκτύπωση της
Παραγγελίας.

· Παρατηρήσεις:  Ελεύθερο πεδίο για την καταχώρηση παρατηρήσεων σχετικά µε την Παραγγελία.

Παρακάτω υπάρχει ένας πίνακας, στον οποίο εµφανίζονται τα Είδη του Τιµολογίου Πώλησης µε ανάλυση των ποσών
τους.

Τα πεδία του πίνακα αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Tα πεδία που έχουν γκρί χρώµα δεν µπορούν να
προσπελαστούν από το χρήστη.

· Είδος:  Επιλέγουµε το Είδος µε τη βοήθεια της λίστας. Υπάρχει δυνατότητα να εµφανίζονται στην λίστα, µόνο τα Είδη
του συγκεκριµένου Προµηθευτή αρκεί να έχουµε τσεκάρει την επιλογή Φίλτρο Προµηθετυτή στα Είδη στις
Παραµέτρους - Λιανική-Αποθήκη του µενού Βοηθητικά.

· Οδηγός Προµηθευτή:  Εµφανίζεται ο οδηγός του προµηθευτή ο οποίος έχει καταχωρηθεί προηγουµένως στην
καρτέλα του κάθε Είδους.

· Ποσότητα:  Καταχωρούµε την συνολική ποσότητα του Είδους. Την ποσότητα ανα µέγεθος και χρώµα την
καταχωρούµε στον πίνακα των Ποσοτήτων ή Αναλογιών που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

· Μονάδα Μέτρησης:  Στο πεδίο αυτό εµφανίζεται η Μονάδα Μέτρησης του Είδους που επιλέξαµε. Με τη βοήθεια του
καταλόγου µπορούµε να επιλέξουµε άλλη Μονάδα Μέτρησης για το συγκεκριµένο είδος µόνο αν έχουµε δηλώσει
περισσότερες µονάδες µέτρησης για το είδος αυτό.

· Καθ.ΤΜ:  Εµφανίζεται η καθαρή τιµή µονάδος του Είδους σύµφωνα µε την τελευταία τιµή Παραγγελίας στον
συγκεκριµένο προµηθευτή και είδος. Εάν αυτή η τιµή αλλάζει µπορούµε να καταχωρήσουµε την νέα τιµή.

· Έκπτ%:  ∆ηλώνουµε το ποσοστό έκπτωσης του Είδους. Το ποσοστό της έκπτωσης θα είναι από 0 έως 100.

· Έκπτωση:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το ποσό της έκπτωσης σύµφωνα µε το
ποσοστό που δηλώσαµε στο προηγούµενο πεδίο.

· Καθ. Αξία:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται η καθαρή αξία του είδους επί την ποσότητα
µείον το σύνολο της έκπτωσης.

· ΦΠΑ:  ∆ηλώνουµε το ΦΠΑ του Είδους. Η επιλογή του ΦΠΑ γίνεται µε τη βοήθεια καταλόγου. Όλα τα ΦΠΑ τα
δηλώσαµε προηγουµένως στη φόρµα Φόροι του µενού Βοηθητικά.

· Αξία ΦΠΑ:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το συνολικό ποσό του ΦΠΑ.

· Τελική Αξία:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται η Τελική Αξία του Είδους (δηλαδή η
καθαρή αξία + αξία ΦΠΑ).

Στο κάτω µέρος του πίνακα, εµφανίζεται το σύνολο της Ποσότητας καθώς επίσης και τα συνολικά ποσά της Έκπτωσης,
Καθαρής Αξίας, της Αξίας ΦΠΑ και της Τελικής Αξίας των ειδών την Παραγγελίας.

Ποσότητες

Εφόσον επιλέξουµε το είδος που θέλουµε στον πίνακα των ποσοτήτων, καταχωρούµε το χρώµα και το µέγεθος για κάθε
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είδος. Πίεζοντας το  απο το πλοηγό εισάγουµε καινούριο χρώµα. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι αναγκαίο να
δηλωθεί η συνολική ποσότητα στο πεδίο Ποσότητα που αναφέραµε πιο πάνω δίοτι ενηµερώνεται αυτόµατα εφόσον

πιέσουµε το πλήκτρο  απο τον πλοηγό. Στο κάτω µέρος του πίνακα εµφανίζονται τα σύνολα των
ποσοτήτων.

Αναλογίες

Τον πίνακα Αναλογίες τον χρησιµοποιούµε για να υπολογίσουµε τις Ποσότητες αναλογικά για κάθε είδος, χρώµα και
µέγεθος. Εφόσον επιλέξουµε το είδος, καταχωρούµε την αναλογία που θέλουµε για το κάθε χρώµα και µέγεθος.  Έπειτα

πιέζουµε το πλήκτρο . Σε περίπτωση που έχουµε καταχωρήσει προηγουµένως ποσότητες
στον πίνακα των Ποσοτήτων θα αντικατασταθούν.

Προσοχή: Στις Αναλογίες είναι απαραίτητο να δηλωθεί η συνολική ποσότητα στο πεδίο Ποσότητα που αναφέραµε πιο
πάνω πριν πιέσουµε το πλήκτρο Υπολογισµός Ποσοτήτων.

Υπόλοιπα

Στην σελίδα Υπόλοιπα εµφανίζεται πίνακας µε τα υπόλοιπα των είδών τις παραγγελίας ανα Χρώµα και Μέγεθος.

ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Η καταχώρηση της παραγγελίας πραγµατοποιείται µε το πλήκτρο .

Πιέζοντας το πλήκτρο  κλείνει η φόρµα της παραγγελίας ακυρώνοντας όλες τις αλλαγές που έγιναν µετά την
τελευταία καταχώρηση.

Πιέζοντας το πλήκτρο  εκτυπώνεται η συγκεκριµένη Παραγγελία, εφόσον έχουµε ορίσει
προεπιλεγµένο Εκτυπωτή στη φόρµα των Παραµέτρων - Γενικά του µενού Βοηθητικά.

1.3.1.6 Τιµολόγια Αγορών

1.3.1.6.1  Παρουσίαση

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τα Τιµολόγια των Αγορών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Ανοίγοντας την φόρµα αυτή εµφανίζονται όλα τα ήδη καταχωρηµένα Τιµολόγια Αγορών σε λίστα οµαδοποιηµένα κατά
ηµεροµηνία.
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Για να εισάγουµε ένα νέο Τιµολόγιο Αγοράς, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό
πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

Η µεταβολή των στοιχείων ενός Τιµολογίου Αγοράς µπορεί να γίνει είτε κάνοντας διπλό κλικ επάνω στο συγκεκριµένο
Τιµολόγιο είτε πιέζοντας το "Space" ή το "Enter" από το πληκτρολόγιο.

Η αναζήτηση ενός ή περισσοτέρων Τιµολογίων Αγορών επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  από τον
πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+F, όπως αναφέρεται και στη φόρµα Αναζήτηση Εγγράφων του
κεφαλαίου Λειτουργίες Αρχείων.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Τιµολογίων των Αγορών είναι οι παρακάτω:

∆ιαγραφή Υπάρχοντος Τιµολογίου Αγοράς

Ξεφύλλισµα Τιµολογίων Αγορών

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Στη συνέχεια αναφέρονται τα πεδία που υπάρχουν στη λίστα των Τιµολογίων των Αγορών.

· Πιέζοντας το πλήκτρο θα εµφανιστεί λίστα µε τα καταχωρηµένα Είδη Αποθήκης του επιλεγµένου Τιµολογίου Αγοράς.

· Κατάσταση:  Η Κατάσταση του Τιµολογίου Αγοράς µε τη µορφή εικονιδίου. Οι πιθανές Καταστάσεις µε τα αντίστοιχα
εικονίδια είναι οι εξής:

1. Μη εκτυπωµένο και

2. εκτυπωµένο .

· Ηµ/νία:  Η Ηµεροµηνία του Τιµολογίου Αγοράς.

· Είδος Κίνησης:  Το Είδος Παραστατικού του Τιµολογίου Αγοράς.

· Κωδικός:  Ο Κωδικός του Τιµολογίου Αγοράς.

· Γράµµα, Αριθµός:  Η σειρά και η αρίθµηση του εκτυπωµένου Τιµολογίου Αγοράς.

· Προµηθευτής:  Το όνοµα του Προµηθευτή του Τιµολογίου Αγοράς.

· Θεωρηµένο:  Το πεδίο αυτό είναι µαρκαρισµένο αν το Είδος Παραστατικού του Τιµολογίου Αγοράς έχει τσεκαρισµένο
το πεδίο Θεωρηµένο στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Παραστατικά Τιµολογίων Αγορών του µενού Βοηθητικά.

· Τελ.Αξία:  Η Τελική Αξία του Τιµολογίου Αγοράς.
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· Συν.Εκπτ:  Η συνολική έκπτωση του Τιµολογίου Αγοράς.

· Υποκατάστηµα:  Το Υποκατάστηµα που καταχώρηθηκε το Τιµολογίου Αγοράς.

· Χρήστης:  Το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε το Τιµολόγιο Αγοράς.

· Τιµόλ.: Ο κωδικός υπερκυκλώµατος του τιµολογίου αγοράς στο οποίο έχει µετατραπεί το ∆ελτίο Παραλαβής.

ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

· Πιέζοντας το πλήκτρο  µπορούµε να εκτυπώσουµε / επανεκτυπώσουµε το επιλεγµένο Τιµολόγιο
Αγοράς.

1.3.1.6.2  Τιµολόγιο Αγορών

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Κατά την εισαγωγή ή µεταβολή ενός Τιµολογίου Αγοράς εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Αρχικά, αναφέρονται τα πεδία που υπάρχουν στην οθόνη του Τιµολογίου Αγοράς. Για να καταχωρήσουµε ένα Τιµολόγιο
Αγοράς πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα πεδία: Ηµ/νία, Προµηθευτής, Είδος Τιµολογίου και Είδος Αποθήκής.

· Kωδικός:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Τιµολογίου Αγοράς. Εισάγεται
αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.

· Α/Α Υπερκ/τος:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο αύξων αριθµός του
Υπερκυκλώµατος.

· Χρήστης:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε το
Τιµολόγιο Αγοράς.

· Υποκατάστηµα:  Εµφανίζεται το Υποκατάστηµα που έχουµε προεπιλέξει στις Παραµέτρους - Γενικά του µενού
Βοηθητικά.

· Είδος Τιµολογίου:  ∆ηλώνουµε το Είδος Παραστατικού του Τιµολογίου Αγοράς. Κατά την εισαγωγή νέου Τιµολογίου
προτείνεται το Είδος Παραστατικού που ορίσαµε ως προεπιλογή στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Τερµατικά -
Τιµολόγια Αγορών του µενού Βοηθητικά.
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· Προµηθευτής:  ∆ηλώνουµε τον Προµηθευτή από τον οποίο παραλάβαµε το Τιµολόγιο Αγοράς. Η επιλογή του
προµηθευτή επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας του
Προµηθευτή κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο

προµηθευτή πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό.

· Σειρά/Αριθµός:  Αν εκτυπωθεί το συγκεκριµένο Τιµολόγιο Αγοράς, τότε στα πεδία αυτά εµφανίζεται το Γράµµα και ο
Α/Α του Είδους Παραστατικού µε βάση την κωδικοποίηση που δηλώσαµε στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Τερµατικά -
Τιµολόγια Αγορών του µενού Βοηθητικά για το συγκεκριµένο Είδος Τιµολογίου.

· Ηµ/νία:  ∆ηλώνουµε την Ηµεροµηνία του Τιµολογίου Αγοράς. Κατά την εισαγωγή νέου Τιµολογίου προτείνεται η
ηµεροµηνία συστήµατος.

· Τρ. Πληρωµής:  Εµφανίζεται ο προεπιλεγµένος Τρόπος Πληρωµής του συγκεκριµένου Προµηθευτή.

· Barcode Είδους:  Στο πεδίο αυτό καταχωρείται αυτόµατα το Barcode του είδους, µε τη χρήση του Barcode Reader. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει Barcode Reader, ο κωδικός είτε θα πληκτρολογηθεί απο το χρήστη (καταχώρηση µε το
enter).

· Ποσότητα:  Το πεδίο αυτό το χρησιµοποιούµε σε περίπτωση που θέλουµε να καταχωρήσουµε µεγάλες ποσότητες
ειδών. Προσοχή πρώτα καταχωρούµε ποσότητα και µετά καταχωρούµε το Barcode.

· Παρατηρήσεις:  Ελεύθερο πεδίο για την καταχώρηση παρατηρήσεων σχετικά µε το Τιµολόγιο Αγοράς.

· Λεπτοµέρειες:  Εφόσον χρησιµοποιηθεί η διαδικασία του Μετασχηµατισµού στο πεδίο αυτό εµφανίζονται:

    1.  Ο κωδικός και η ηµεροµηνία όταν µετασχηµατίζουµε Παραγγελία ή

    2.  Η ηµεροµηνία, η Σειρά/Αριθµός και το Είδος Παραστατικού όταν µετασχηµατίζουµε Τιµολόγιο Αγοράς.

· Τόπος Αποστολής, Τόπος Προορισµού, Σκοπός ∆ιακίνησης, Τρόπος αποστολής: Πληροφορίες που αφορούν
τον τρόπο διακίνησης των  ειδών και αναγράφονται στην εκτύπωση των παραστατικών.

Παρακάτω υπάρχει ένας πίνακας, στον οποίο εµφανίζονται τα Είδη του Τιµολογίου Αγοράς µε ανάλυση των ποσών τους.

Πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό µπορούµε να επιλέξουµε στο Είδος αυτό που επιθυµούµε µε τη
βοήθεια καταλόγου. Με αυτόν τον τρόπο µπορούµε να προσθέσουµε όσα Είδη θέλουµε στο Τιµολόγιο Αγοράς.

Τα πεδία του πίνακα αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Όλα τα πεδία που έχουν γκρι χρώµα δεν µπορούν να
προσπελαστούν από το χρήστη.

· Πιέζοντας το πλήκτρο θα πρέπει να δηλώσουµε τα Χρώµατα και τα Μεγέθη που έχουµε παραλάβει. Αν έχουµε
χρησιµοποιήσει το Μετασχηµατισµό, θα εµφανιστεί λίστα µε τα καταχωρηµένα Χρώµατα και Μεγέθη της
µετασχηµατισµένης Παραγγελίας.

· Είδος:  Καταχωρούµε το Είδος του Τιµολογίου Αγοράς µε τη βοήθεια της λίστας. Υπάρχει δυνατότητα να εµφανίζονται
στην λίστα αυτή, τα Είδη µόνο του συγκεκριµένου Προµηθευτή αρκεί να έχουµε τσεκάρει την επιλογή Φίλτρο
Προµηθετυτή στα Είδη στην καρτέλα Παράµετροι - Λιανική-Αποθήκη.

· Οδηγός Προµηθευτή:  Εµφανίζεται ο οδηγός του προµηθευτή σύµφωνα µε ότι έχει καταχωρηθεί στην καρτέλα του
Είδους.

· Ποσότητα:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, εµφανίζεται η ποσότητα του Είδους.

    Σηµείωση:  Για να καταχωρηθεί η ποσότητα του κάθε είδους, πιέζουµε στην αρχή της εγγραφής το πλήκτρο . Αµέσως
εµφανίζεται η λίστα µε το χρώµα και το µεγεθολόγιο του συγκεκριµένου Είδους. Επιλέγουµε το χρώµα και έπειτα

δηλώνουµε την ποσότητα στο µέγεθος που θέλουµε. Όταν κλείσουµε την λίστα µε το ενηµερώνεται το πεδίο
Ποσότητα.

· Μονάδα Μέτρησης:  Στο πεδίο αυτό εµφανίζεται η Μονάδα Μέτρησης του Είδους που επιλέξαµε. Με τη βοήθεια του
καταλόγου µπορούµε να επιλέξουµε άλλη µονάδα µέτρησης για το συγκεκριµένο είδος µόνο αν έχουµε δηλώσει
περισσότερες µονάδες µέτρησης για το Είδος αυτό.

· Καθ.Τ.Μ:  Εµφανίζεται η καθαρή τιµή µονάδος του Είδους σύµφωνα µε την τελευταία τιµή αγοράς στον συγκεκριµένο
προµηθευτή και είδος. Ακόµη, σε περίπτωση που χρησιµοποιήσουµε τον µετασχηµατισµό το πεδίο θα εµφανίσει την
Καθ Τ.Μ που δηλώσαµε στο παραστατικό που µετασχηµατίζουµε.

· Έκπτ%:  ∆ηλώνουµε το ποσοστό έκπτωσης του Είδους ή σε περίπτωση που χρησιµοποιήσουµε τον µετασχηµατισµό
το πεδίο θα εµφανίσει την έκπτωση που δηλώσαµε στο παραστατικό που µετασχηµατίζουµε. Το ποσοστό της
έκπτωσης θα είναι από 0 έως 100.
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· Έκπτωση:  Εµφανίζεται ή δηλώνεται το ποσό της έκπτωσης.

· Καθ. Αξία:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται η καθαρή αξία του είδους επί την ποσότητα
µείον το σύνολο της έκπτωσης.

· ΦΠΑ:  ∆ηλώνουµε το ΦΠΑ του Είδους ή σε περίπτωση που χρησιµοποιήσουµε τον µετασχηµατισµό το πεδίο θα
εµφανίσει το ΦΠΑ που δηλώσαµε στο παραστατικό που µετασχηµατίζουµε. Η επιλογή του ΦΠΑ γίνεται µε τη βοήθεια
καταλόγου. Όλα τα ΦΠΑ τα δηλώσαµε προηγουµένως στη φόρµα Φόροι του µενού Βοηθητικά.

· Αξία ΦΠΑ:  Εµφανίζεται το συνολικό ποσό του ΦΠΑ.

· Τελική Αξία:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται η Τελική Αξία του Είδους (δηλαδή η
καθαρή αξία + αξία ΦΠΑ).

Στο κάτω µέρος του πίνακα, εµφανίζονται τα συνολικό ποσά της Καθαρής Αξίας, της Αξίας ΦΠΑ και του γενικού συνόλου
όλων των Ειδών του Τιµολογίου Αγοράς.

Εφόσον στο παραστατικό του προµηθευτή αναγράφονται και κάποια άλλα έξοδα (π.χ. µεταφορικά, φορτωτικά) αυτά
καταχωρούνται στο κάτω µέρος της οθόνης στα πεδία:

· Την Περιγραφή των Εξόδων.

· Την Καθαρή Αξία των άλλων εξόδων και

· Το ΦΠΑ των εξόδων είτε σε ποσοστό µε τη βοήθεια της λίστας, είτε σε ποσό στο πεδίο Αξία ΦΠΑ.

∆εξιά από τα παραπάνω πεδία εµφανίζεται το σύνολο των εξόδων, δηλαδή άλλα έξοδα + ΦΠΑ άλλων εξόδων. Κάτω από
το σύνολο των εξόδων εµφανίζεται το σύνολο του Τιµολογίου Αγοράς.

Σε περίπτωση που υπάρχουν έξοδα που δεν αναγράφονται στο τιµολόγιο του προµηθευτή θα καταχωρήθουν στο πεδίο
Έξοδα εκτός Παραστατικού και το ποσό τους στο πεδίο Καθαρή Αξία. Το πεδίο αυτό είναι µία πληροφορία και δεν
επηρεάζει το γενικό σύνολο του Τιµολογίου αγοράς.

Τέλος, εάν υπάρχει συνολική έκπτωση απο τον προµηθευτή για όλο το τιµολόγιο µπορεί να καταχωρηθεί ποσοστιαία ή µε

αξία στα πεδία Συνολική Εκπτ. Για να υπολογιστεί στο Γενικό σύνολο πιέζουµε το πλήκτρο .

ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Πιέζοντας το πλήκτρο  κλείνει η φόρµα του Τιµολογίου Αγοράς µε ταυτόχρονη καταχώρηση όλων των
αλλαγών. Αν το Είδος Τιµολογίου έχει τσεκαρισµένο το πεδίο Εκτύπωση στη φόρµα των Παραστατικών των Τιµολογίων
Αγορών και αν για το συγκεκριµένο Είδος Παραστατικού έχουµε δηλώσει κάποια Εκτύπωση στα Τερµατικά, τότε
εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης για εκτύπωση του Τιµολογίου Αγοράς. Αν πατήσουµε Ναι και το Είδος Τιµολογίου έχει
τσεκαρισµένο το πεδίο Θεωρηµένο στη φόρµα των Παραστατικών των Τιµολογίων Αγορών, τότε εµφανίζεται άλλο ένα
µήνυµα επιβεβαίωσης για εκτύπωση θεωρηµένου Τιµολογίου Αγοράς. Αν, όµως, δεν έχουµε κανένα Είδος στον πίνακα
του Τιµολογίου Αγοράς, τότε το συγκεκριµένο Τιµολόγιο δεν πρόκειται να εκτυπωθεί ακόµη κι αν έχουµε τσεκαρισµένο το
πεδίο Εκτύπωση στη φόρµα των Παραστατικών των Τιµολογίων Αγορών και αν για το συγκεκριµένο Είδος Παραστατικού
έχουµε δηλώσει κάποια Εκτύπωση στα Τερµατικά.

Πιέζοντας το πλήκτρο  κλείνει η φόρµα του Τιµολογίου Αγοράς ακυρώνοντας όλες τις αλλαγές που έγιναν
µετά την τελευταία καταχώρηση.

ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις Μετασχηµατισµού που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

1. Η Παραγγελία προς προµηθεύτη µπορεί να µετασχηµατιστεί σε ∆ελτίο Παραλαβής απο Προµηθεύτη ή ∆ελτίο

Παραλαβής - Τιµολόγιο Αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση πιέζοντας το πλήκτρο  εµφανίζεται η
ακόλουθη οθόνη µε όλες τις εκκρεµείς παραγγελίες του επιλεγµένου Προµηθευτή.
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· Πιέζοντας το πλήκτρο θα εµφανιστεί λίστα µε τον Οδηγό προµηθευτή, Χρώµα, την Καθαρή Τιµή Μονάδος και το
υπόλοιπο της  Ποσότητας των ειδών της συγκεκριµένης Παραγγελίας.

· Επιλεγµένο:  Τσεκάρουµε αυτό το πεδίο για να επιλέξουµε την Παραγγελία που θέλουµε να µετασχηµατίσουµε.

· Ηµεροµηνία:  Εµφανίζεται η Ηµεροµηνία που έγινε η παραγγελία.

· Κωδικός:  Ο κωδικός της Παραγγελίας.

· Υποκατάστηµα:  Εµφανίζεται το Υποκατάστηµα της παραγγελίας.

Σηµείωσεις:

1. Έαν το πεδίο όλα τα Υποκαταστήµατα είναι επιλεγµένο εµφανίζονται οι παραγγελίες από όλα τα υποκαστήµατα.

2. Ο µετασχηµατισµός προτείνει πάντα τα υπόλοιπα της παραγγελίας.

3. Το φίλτρο Προµηθευτής φιλτράρει παραγγελίες συγκεκριµένου προµηθευτή.

Εφόσον επιλέξουµε Παραγγελίες πιέζουµε το πλήκτρο  και εµφανίζει στο Τιµολόγιο Αγοράς όλα τα είδη που
έχουµε καταχωρήσει στις επιλεγµένες Παραγγελίες. Η αµέσως επόµενη διαδικασία είναι να ανοίξουµε το κάθε είδος µε

το  και να καταχωρήσουµε τις πραγρατικές ποσότητες που έχουµε παραλάβει ανά χρώµα και µέγεθος.

2. Ένα ∆ελτίο Παραλαβής σε προµηθεύτη µπορεί να µετασχηµατιστεί σε Τιµολόγιο Αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση
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πιέζοντας το πλήκτρο  εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη µε όλα τα εκκρεµή ∆ελτία Παραλαβής του
επιλεγµένου Προµηθευτή.

· Επιλεγµένο:  Τσεκάρουµε αυτό το πεδίο για να επιλέξουµε το ∆ελτίο Παραλαβής που θέλουµε να µετασχηµατίσουµε.

· Ηµεροµηνία:  Εµφανίζεται η Ηµεροµηνία του ∆ελτίου Παραλαβής.

· Περιγραφή:  Η συντοµογραφία του ∆ελτίου Παραλαβής έτσι όπως έχει καταχωρηθεί στα Ειδη Παραστατικών -
Παραστατικά Τιµολόγίων Αγορών

· Γραµµή & Αριθµός:  Εµφανίζεται το Γράµµα και ο Α/Α του ∆ελτίου Παραλαβής µε βάση την κωδικοποίηση που
δηλώσαµε στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Τερµατικά - Τιµολόγια Αγορών του µενού Βοηθητικά.

Σηµείωσεις:

1. Το φίλτρο Προµηθευτής φιλτράρει δελτία παραλαβής συγκεκριµένου προµηθευτή.

2.Έαν το πεδίο όλα τα Υποκαταστήµατα είναι επιλεγµένο εµφανίζονται οι παραγγελίες από όλα τα υποκαστήµατα.

Εφόσον επιλέξουµε ∆ελτίο Παραλαβής πιέζουµε το πλήκτρο  και εµφανίζονται στο Τιµολόγιο Αγοράς όλα τα
είδη που έχουµε καταχωρήσει στο ∆ελτίο Παραλαβής . Η αµέσως επόµενη διαδικασία είναι να ανοίξουµε το κάθε είδος µε

το  και να καταχωρήσουµε τις ποσότητες του κάθε µεγέθους που έχουµε παραλάβει.

Σηµείωση:  Για να εµφανιστούν τα ∆ελτία Παραλαβής στον µετασχηµατισµό, πρέπει προηγουµένως να έχουµε
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συµπληρώσει στην φόρµα των Παραστατικών Τιµολογίων Αγορών στο συγκεκριµένο παραστατικό τα πεδία "Κύκλωµα
Μετασχηµατισµού" και  "Παραστατικό προς Μετασχηµατισµό".

ΚΥΚΛΩΜΑ MARKUP

Πιέζοντας το πλήκτρο  εµφανίζονται σε νέα φόρµα τα Είδη του Τιµολογίου Αγοράς.

Αρχικά, εµφανίζονται τα πεδία των Εξόδων που έχουν καταχωρηθεί προηγουµένως στο τιµολόγιο. Εάν επιθυµούµε να
υπολογίζονται στις καινούριες τιµές Πώλησης των ειδών, τα Έξοδα ή αντίστοιχα τα Έξοδα εκτός παραστατικού πρέπει να
τα επιλέξουµε. Τα έξοδα επιµερίζονται στα είδη ανάλογα µε την συνολική τους αξία στο Τιµολόγιο Αγοράς.

Παρακάτω υπάρχει ένας πίνακας που εµφανίζει αναλυτικά τα εξής πεδία του Είδους: Κωδικός, Οδηγός Είδους
Προµηθευτή, Περιγραφή, Τελευταία Τιµή Αγοράς, Υψηλότερη Τιµή Αγοράς, Marke, Μέθοδος Markup, Ποσοστό
Markup και Τρέχουσα Τιµή Πώλησης.

Για να υπολογιστούν αυτόµατα η Νέες Τιµές Πώλησης θα πρέπει να πιέσουµε το πλήκτρο

. Εαν συµφωνούµε µε τις τιµές που θα εµφανίσει τότε αφού επιλέξουµε τα είδη πίεζουµε το

πλήκτρο . Η ενηµέρωση επιλεγµένων θα ενηµερώσει τις καρτέλες των συγκεκριµένων ειδών
µε τις Νέες Τιµές Πώλησης. Η επιλογή των Ειδών µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µε ένα "κλικ" στο πεδίο Επιλεγµένο είτε

µε τη χρήση του πλήκτρου  για αυτόµατη επιλογή όλων των εγγραφών. Το πλήκτρο  αναιρεί την επιλογή όλων
των εγγραφών. Τα πλήκτρα αυτά βρίσκονται κατώ δεξία στην οθόνη.

Σηµείωση:

1. Η επιλογή όλων επιλέγει τα είδη που η νέα τιµή πώλησης διαφέρει απο την τρέχουσα τιµή πώλησης.

2. Χρησιµοποιούµε την επιλογή Ενηµέρωση Αναλογικά και των υπολοίπων τιµών του είδους, εάν η τιµή πώλησης του
είδους υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε µέγεθος.

3. Όταν το είδος είναι Marke η νέα τιµή αγοράς που εµφανίζεται είναι η ίδια. Εάν επιθυµούµε αλλαγή θα πρέπει να
καταχωρήθει χειροκίνητα.

Τέλος, εφόσον έχουµε χρησιµοποιήσει τον Μετασχηµατισµό, µε το πλήκτο  µπορούµε να
δούµε σε εκτύπωση εάν υπάρχουν πλεονάζουσες παραλαβές ή παραγγελίες για το συγκεκριµένο τιµολόγιο αγοράς.
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1.3.1.7 Εκτύπωση Ετικετών

Στη φόρµα αυτή µπορούµε να εκτυπώσουµε τις ετικέτες των Ειδών που παραλάβαµε σύµφωνα µε τα παραστατικά
Τιµολογίων Αγορών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Αποστολή Εκτύπωσης σε:  Στο πεδίο αυτό έχουµε δύο επιλογές. Επιλέγουµε "οθόνη" εάν θέλουµε η εκτύπωση των
Ετικετών να εµφανίζεται πρώτα στην οθόνη µας , "Εκτυπωτής" εάν  η εκτύπωση θέλουµε να αποσταλεί κατευθείαν στον
προεπιλεγµένο εκτυπωτή ή PDF για εξαγωγή εκτύπωσης σε αρχείο pdf. Ο Εκτυπωτής Ετικετών που εµφανίζεται είναι ο
εκτυπωτής που δηλώσαµε στις Παραµέτρους - Γενικά του µενού Βοηθητικά.

ΦΙΛΤΡΑ

· Ηµεροµηνίες:  ∆ηλώνουµε το χρονικό διάστηµα µε βάση το οποίο θα γίνει η αναζήτηση των Παραστατικών Τιµολογίων
Αγορών.

· Προµηθευτής:  Επιλέγουµε τον Προµηθευτή των Τιµολογίων Αγορών που θέλουµε να εµφανίσουµε. Η επιλογή του
προµηθευτή επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου.

· Παραστατικά Τιµολογίων:  Επιλέγουµε συγκεκριµένο Παραστατικό Τιµολογίων Αγορών.

· Υποκατάστηµα:  Επιλέγουµε το Υποκατάστηµα για τα Παραστατικά Τιµολογίων Αγορών που θέλουµε να
εµφανίσουµε. Η επιλογή του Υποκαταστήµατος επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου.

Εφόσον έχουµε επιλέξει τα φίλτρα που επιθυµούµε πιέζουµε το πλήκτρο . Στον παρακάτω πίνακα
εµφανίζονται τα αποτελέσµατα µε τα Παραστατικά Τιµολογίων Αγορών.

Τα πεδία του πίνακα είναι τα εξής: Ηµ/νία, Κωδικός, Γράµµα, Αριθµός, Είδος Κίνησης, Προµηθευτής και
Υποκατάστηµα του Παραστατικού Τιµολογίου Αγοράς. Στο πεδίο Επιλεγµένο επιλέγουµε για ποιά Παραστατικά
Τιµολογίου Αγοράς θέλουµε να εκτυπώσουµε Ετικέτες.

Εφόσον έχουµε επιλέξει τα Παραστατικά για τα οποία θέλουµε να εκτυπώσουµε Ετικέτες πιέζουµε το πλήκτρο

. Η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη προκειµένου η εφαρµογή να µπορέσει να δηµιουργήσει τα
Βarcodes των ειδών και να τα ταξινοµήσει βάσει του τύπου ετικέτας µε τον οποίον είναι συνδεδεµένα τα είδη. Στη συνέχεια
επιλέγουµε τον τύπο ετικέτας απ' τους διαθέσιµους και πιέζουµε το πλήκτρο της εκτύπωσης
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Πιέζοντας το πλήκτρο  εκτυπώνονται οι Ετικέτες των Παραστατικών σύµφωνα µε την επιλόγή
που δηλώσαµε στο πεδίο Αποστολή Εκτύπωσης σε.

Στην δεύτερη καρτέλα της φόρµας Εκτύπωση Ετικετών υπάρχει δυνατότητα να εκτυπωθούν µεµονωµένα Ετικέτες για
συγκεκριµένες Κινήσεις Αποθήκης.

ΦΙΛΤΡΑ

· Ηµεροµηνίες:  ∆ηλώνουµε το χρονικό διάστηµα µε βάση το οποίο θα γίνει η αναζήτηση των Κινήσεων.

· Είδος Κίνησης:  Επιλέγουµε το Είδος Κίνησης για το οποίο θέλουµε να εκτυπώσουµε ετικέτες.

· Υποκατάστηµα:  Επιλέγουµε το Υποκατάστηµα για το Είδος Κίνησης που θέλουµε να εµφανίσουµε. Η επιλογή του
Υποκαταστήµατος επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου.

· Ετικέτα:  Επιλέγουµε την ετικέτα.

Εφόσον έχουµε επιλέξει τα φίλτρα που επιθυµούµε πιέζουµε το πλήκτρο . Στον παρακάτω πίνακα
εµφανίζονται τα αποτελέσµατα µε τα Είδη Κινήσεων.

Τα πεδία του πίνακα είναι τα εξής: Ηµ/νία, Κίνηση, Α/Α Υπερκ/τος, Κωδ.Κίνησης Αποθ, Κωδικός Είδους,
Περιγραφή, ΟδηγόςΠροµ, Προµηθευτής, Χρώµα και Μεγεθολόγιο του Είδους Κίνησης. Στο πεδίο Επιλεγµένο
επιλέγουµε για ποιά Είδη Κινήσεων θέλουµε να εκτυπώσουµε Ετικέτες. Εάν επιθυµούµε να επιλέξουµε όλες τις κινήσεις

που εµφανίζονται στα αποτελέσµατα τότε πιέζουµε το πλήκτρο Επιλογή όλων .

Πιέζοντας το πλήκτρο  εκτυπώνονται οι Ετικέτες των Παραστατικών σύµφωνα µε την επιλόγή
που δηλώσαµε στο πεδίο Αποστολή Εκτύπωσης σε.

Στην τρίτη καρτέλα της φόρµας Εκτύπωση Ετικετών υπάρχει δυνατότητα να εκτυπωθούν µεµονωµένα Ετικέτες για
συγκεκριµένο είδος, χρώµα και µέγεθος.
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· Είδος:  Επιλέγουµε το Είδος µε τη βοήθεια της λίστας.

· Ετικέτα:  Εµφανίζεται η προεπιλεγµένη ετικέτα, σύµφωνα µε ότι έχουµε δηλώσει στην καρτέλα του συγκεκριµένου
Είδους.

· Χρώµα & Μέγεθος:  Καταχωρούµε τα χρώµατα και τα µεγέθη για το προεπιλεγµένο Είδος.

Πιέζοντας το πλήκτρο  εκτυπώνονται οι Ετικέτες των Παραστατικών σύµφωνα µε την επιλόγή που
δηλώσαµε στο πεδίο Αποστολή Εκτύπωσης σε.

1.3.1.8 Ενδοδιακινήσεις

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τις µεταφορές Ειδών που πραγµατοποιούνται µεταξύ 2 Αποθηκευτικών Χώρων, δηλαδή τις
Ενδοδιακινήσεις.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες Ενδοδιακινήσεις σε λίστα οµαδοποιηµένες κατά
ηµεροµηνία.

Για να εισάγουµε µία νέα Ενδοδιακίνηση, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή οθόνη για να συµπληρώσουµε όλα τα στοιχεία της ενδοδιακίνησης.

Η µεταβολή των στοιχείων µίας Ενδοδιακίνησης µπορεί να γίνει είτε κάνοντας διπλό κλικ επάνω στη συγκεκριµένη
ενδοδιακίνηση είτε πιέζοντας το "Space" ή το "Enter" από το πληκτρολόγιο.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Ενδοδιακινήσεων είναι οι παρακάτω:

∆ιαγραφή Υπάρχουσας Ενδοδιακίνησης

Ξεφύλλισµα Ενδοδιακινήσεων

Αναζήτηση Ενδοδιακίνησης

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Όπως αναφέραµε και παραπάνω, κατά την εισαγωγή ή τη µεταβολή µίας ενδοδιακίνησης ανοίγει η ακόλουθη φόρµα για
να συµπληρώσουµε ή να µεταβάλλουµε τα στοιχεία της.
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Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα της Ενδοδιακίνησης αναφέρονται παρακάτω. Για να καταχωρήσουµε µία
ενδοδιακίνηση πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα πεδία: Ηµ/νία, Είδος Κίνησης, Υποκατάστηµα Α,
Υποκατάστηµα Β, Είδος Κίνησης Α και Είδος Κίνησης Β.

· Ηµεροµηνία:  Η ηµεροµηνία καταχώρησης της Ενδοδιακίνησης.

· Είδος Κίνησης:  Επιλέγουµε το Είδος της Ενδοδιακίνησης, αν δηλαδή πρόκειται για αίτηση ενδοδιακίνησης από το
Υποκατάστηµα Β προς το Υποκατάστηµα Α (οπότε επιλέγουµε Παραγγελία) ή για Ενδοδιακίνηση. Κατά την εισαγωγή
νέας ενδοδιακίνησης προτείνεται η ενδοδιακίνηση.

· Υποκατάστηµα:  Εµφανίζεται το Υποκατάστηµα που έχουµε προεπιλέξει στις Παραµέτρους - Γενικά του µενού
Βοηθητικά. Αν το Υποκατάστηµα διαφέρει, µπορούµε µε τη βοήθεια της λίστας να το αλλάξουµε.

· Κωδικός:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο Α/Α της ενδοδιακίνησης. Εισάγεται
αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.

· Α/Α Υπερκ/τος:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο Α/Α του Υπερκυκλώµατος της
ενδοδιακίνησης.

· Τερµατικό:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη. Εµφανίζεται το Τερµατικό που έχουµε προεπιλέξει στις
Παραµέτρους - Γενικά του µενού Βοηθητικά.

· Χρήστης:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε την
ενδοδιακίνηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Όταν το Είδος Κίνησης είναι Παραγγελία:
- δε δηµιουργούνται Κινήσεις Αποθήκης και
- δεν είναι υποχρεωτικό να συµπληρώσουµε στα Είδη ποσότητα και αξία.

2. Όταν το Είδος Κίνησης µετατραπεί από Παραγγελία σε Ενδοδιακίνηση:

- πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε στα Είδη την ποσότητα και την αξία που θα µαταφερθούν από το
Υποκατάστηµα Εξαγωγής στο Υποκατάστηµα Εισαγωγής και

- δηµιουργείται µε την καταχώρηση της εγγραφής µία Κίνηση πίστωσης στο Υποκατάστηµα Εξαγωγής και µία Κίνηση
χρέωσης στο Υποκατάστηµα Εισαγωγής.

· Υποκατάστηµα Εξαγωγής:  Επιλέγουµε το Υποκατάστηµα από τον οποίο π.χ. θα εξαχθεί η ποσότητα των Ειδών που
θα δηλώσουµε παρακάτω.
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· Υποκατάστηµα Εισαγωγής:  Επιλέγουµε το Υποκατάστηµα στον οποίο π.χ. θα εισαχθεί η ποσότητα των Ειδών που
θα δηλώσουµε παρακάτω.

· Είδος Κίνησης Εξαγωγής:  ∆ηλώνουµε το Είδος της Κίνησης που θα δηµιουργηθεί στο Υποκατάστηµα Εξαγωγής.

· Είδος Κίνησης Εισαγωγής:  ∆ηλώνουµε το Είδος της Κίνησης που θα δηµιουργηθεί στο Υποκατάστηµα Εισαγωγής.

· Barcode Είδους:  Στο πεδίο αυτό καταχωρείται αυτόµατα το Barcode του είδους, µε τη χρήση του Barcode Reader. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει Barcode Reader, ο κωδικός είτε θα πληκτρολογηθεί απο το χρήστη (καταχώρηση µε το
enter), είτε θα χρησιµοποιήσουµε την Εύρεση Είδους.

· Ποσότητα:  Το πεδίο αυτό το χρησιµοποιούµε σε περίπτωση που θέλουµε να καταχωρήσουµε µεγάλες ποσότητες
ειδών. Προσοχή πρώτα καταχωρούµε ποσότητα και µετά καταχωρούµε το Barcode.

Παρακάτω υπάρχει ένας πίνακας, στον οποίο δηλώνουµε τα Είδη που θα µεταφερθούν από το Υποκατάστηµα Εξαγωγής

στο Υποκατάστηµα Εισαγωγής. Πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό µπορούµε να επιλέξουµε στο Είδος
αυτό που επιθυµούµε µε τη βοήθεια καταλόγου. Με αυτόν τον τρόπο µπορούµε να προσθέσουµε όσα Είδη θέλουµε να
µεταφέρουµε.

Τα πεδία του πίνακα αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Για να καταχωρήσουµε ένα είδος που µεταφέρεται από ένα
Υποκατάστηµα σε ένα άλλο πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρωθούν τα πεδία του Υποκαταστήµατος Εξαγωγής: Είδος και
Ποσότητα.

· Πιέζοντας το πλήκτρο  δηλώνουµε τα χρώµατα και τα µεγέθη του συγκεκριµένου Είδους.

· Είδος:  ∆ηλώνουµε το Είδος που θα εξαχθεί από το Υποκατάστηµα Εξαγωγής.

· Οδηγός Προµηθ:  Εµφανίζεται ο Οδηγός Προµηθευτή του Είδους.

· Μονάδα Μέτρ:  Στο πεδίο αυτό εµφανίζεται η Μονάδα Μέτρησης του Είδους σύµφωνα µε την προεπιλογή που
καταχωρήσαµε στα Είδη της Αποθήκης. Με τη βοήθεια του καταλόγου µπορούµε να επιλέξουµε άλλη Mονάδα
Mέτρησης για το συγκεκριµένο είδος.

· Καθ.Τ.Μ:  ∆ηλώνουµε την καθαρή τιµή µονάδος του Είδους που θα εξαχθεί από το Υποκατάστηµα Εξαγωγής.

· Ποσότητα:  ∆ηλώνουµε την ποσότητα του Είδους που θα εξαχθεί από το Υποκατάστηµα Εξαγωγής.

· Καθ.Αξία:  ∆ηλώνουµε την καθαρή αξία του Είδους που θα εξαχθεί από το Υποκατάστηµα Εξαγωγής.

Σηµείωση:  Τα στοιχεία του Υποκαταστήµατος Εισαγωγής καταχωρούνται αυτόµατα σύµφωνα µε τα στοιχεία του
Υποκαταστήµατος Εξαγωγής. ∆εν υπάρχει δυνατότητα να εισάγουµε διαφορετικό Είδος σε Υποκατάστηµα απο αυτό που
εξάγουµε.

Πιέζοντας το πλήκτρο  κλείνει η φόρµα της Ενδοδιακίνησης µε ταυτόχρονη καταχώρηση όλων των αλλαγών,

ενώ µε το πλήκτρο  κλείνει η φόρµα ακυρώνοντας όλες τις αλλαγές που έγιναν µετά την τελευταία
καταχώρηση.

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Με το πλήκτρο  µπορείτε αντί να καταχωρήσετε τα είδη αναλυτικά να επιλέξετε το Τιµολόγια
Αγορών που περιέχει τα είδη που επιθυµείτε να µεταφερθούν σε άλλη αποθήκη. Συµπληρώνουµε όσα από τα φίλτρα της
οθόνης (Προµηθευτής ,Ηµεροµηνία, Αποθήκη , Είδος Κίνησης, Κωδικός, Αριθµός) επιθυµούµε και πατάµε το πλήκτρο
Εφαρµογή Φίλτρου και θα εµφανιστούν τα τιµολόγια και επιλέγουµε αυτό που επιθυµούµε . Με το πλήκτρο Οκ θα
εµφανιστούν τα είδη στην ενδοδιακίνηση.

1.3.1.9 Κινήσεις Αποθήκης

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τις Κινήσεις της Αποθήκης. Επίσης, εµφανίζονται και οι Κινήσεις που δηµιουργούνται από
τα ακόλουθα κυκλώµατα:

· Τιµολόγια Πωλήσεων

Όταν καταχωρούµε ένα Τιµολόγιο Πώλησης δηµιουργείται αυτόµατα µία κίνηση στην αποθήκη. Το παραστατικό της
κίνησης της αποθήκης, το δηλώσαµε στα Παραστατικά Τιµολογίων Πωλήσεων για το Παραστατικό του συγκεκριµένου
τιµολογίου.

· Τιµολόγια Αγορών
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Όταν καταχωρούµε ένα Τιµολόγιο Αγοράς δηµιουργείται αυτόµατα µία κίνηση στην αποθήκη. Το παραστατικό της
κίνησης της αποθήκης, το δηλώσαµε στα Παραστατικά Τιµολογίων Αγορών για το Παραστατικό του συγκεκριµένου
τιµολογίου.

· Ενδοδιακινήσεις

Όταν καταχωρούµε µία Ενδοδιακίνηση δηµιουργούνται αυτόµατα 2 Κινήσεις, µία πιστωτική στην αποθήκη που εξάγει το
είδος και µία χρεωστική στην αποθήκη που εισάγει το είδος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες Κινήσεις Αποθήκης σε λίστα οµαδοποιηµένες
κατά ηµεροµηνία.

Για να εισάγουµε µία νέα Κίνηση Αποθήκης, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό
πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή οθόνη για να συµπληρώσουµε όλα τα στοιχεία της
κίνησης.

Η µεταβολή των στοιχείων µίας Κίνησης Αποθήκης µπορεί να γίνει είτε κάνοντας διπλό κλικ επάνω στη συγκεκριµένη
κίνηση είτε πιέζοντας το "Space" ή το "Enter" από το πληκτρολόγιο. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη κίνηση
προέρχεται από κύκλωµα υψηλότερης βαθµίδας, δεν µπορούµε να τη µεταβάλλουµε.

Η διαγραφή µίας ήδη καταχωρηµένης Κίνησης Αποθήκης επιτυγχάνεται επιλέγοντας την κίνηση που επιθυµούµε από τη

λίστα και πατώντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση,
όµως, που η συγκεκριµένη κίνηση προέρχεται από κύκλωµα υψηλότερης βαθµίδας, δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Κινήσεων της Αποθήκης είναι οι παρακάτω:

Ξεφύλλισµα Κινήσεων Αποθήκης

Αναζήτηση Κίνησης Αποθήκης

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Όπως αναφέραµε και παραπάνω, κατά την εισαγωγή ή τη µεταβολή µίας κίνησης ανοίγει η ακόλουθη φόρµα για να
συµπληρώσουµε ή να µεταβάλλουµε τα στοιχεία της.
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Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα της Κίνησης της Αποθήκης αναφέρονται παρακάτω. Για να
καταχωρήσουµε µία κίνηση αποθήκης πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα Χρώµατα και τα Μεγέθη στον πίνακα,
καθώς επίσης και τα πεδία: Ηµ/νία, Είδος Κίνησης, και Είδος.

· Υποκατάστηµα:  Εµφανίζεται το Υποκατάστηµα που έχουµε προεπιλέξει στις Παραµέτρους - Γενικά του µενού
Βοηθητικά. Αν το Υποκατάστηµα διαφέρει, µπορούµε µε τη βοήθεια της λίστας να το αλλάξουµε.

· Ηµεροµηνία:  Η ηµεροµηνία καταχώρησης της Κίνησης.

· Αρίθµηση:  Καταχώρουµε την αρίθµηση της Κίνησης.

· Είδος Κίνησης:  Επιλέγουµε το Είδος της κίνησης της αποθήκης από τα Είδη Κινήσεων Αποθήκης.

· Παρατηρήσεις:  Συµπληρώνουµε διάφορες παρατηρήσεις σχετικά µε την κίνηση της Αποθήκης.

· Κωδικός:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο Α/Α της κίνησης. Εισάγεται αυτόµατα µε
την καταχώρηση της εγγραφής.

· Χρήστης:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη. Εµφανίζεται το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε την Κίνηση.

· Τερµατικό:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη. Εµφανίζεται το Τερµατικό που έχουµε προεπιλέξει στις
Παραµέτρους - Γενικά του µενού Βοηθητικά.

· Είδος:  Επιλέγουµε το Είδος της Κίνησης ή καταχωρείται αυτόµατα το µε τη χρήση του Barcode Reader.

· Οδηγός Προµηθευτή:  ∆ηλώνεται ή εµφανίζεται ο Οδηγός του είδους.

· Μον. Μέτρησης:  ∆ηλώνεται ή εµφανίζεται η Μονάδα Μέτρησης του είδους της αποθήκης. Αρχικά προτείνεται η



44 FashionWorks Help

Copyright © 2006 BlueByte

µονάδα µέτρησης του είδους που επιλέξαµε παραπάνω.

· Ποσότητα:  Εµφανίζεται η ποσότητα του είδους.

· Καθ.ΤΜ:  ∆ηλώνεται ή εµφανίζεται η καθαρή τιµή µονάδος του Είδους.

· Έκπτ%:  ∆ηλώνεται ή εµφανίζεται το ποσοστό έκπτωσης του Είδους. Το ποσοστό της έκπτωσης θα είναι από 0 έως
100.

· Έκπτωση:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το ποσό της έκπτωσης.

· Καθ. Αξία:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται η καθαρή αξία του είδους επί την ποσότητα
µείον το σύνολο της έκπτωσης.

· ΦΠΑ:  ∆ηλώνεται ή εµφανίζεται το ΦΠΑ του είδους της κίνησης.

· Αξία ΦΠΑ:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το συνολικό ποσό του ΦΠΑ.

· Τελ. Αξία:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται η Τελική Αξία του Είδους (δηλαδή η καθαρή
αξία + αξία ΦΠΑ).

Αµέσως µετά υπάρχει ένας πίνακας όπου εµφανίζονται ή καταχωρούνται τα Χρώµατα και τα Μεγέθη της κίνησης.

· Υπερκύκλωµα:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το κύκλωµα από το οποίο
δηµιουργήθηκε η κίνηση της αποθήκης.

· Α/Α Υπερκ/τος:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, το οποίο περιέχει τον Α/Α του Υπερκυκλώµατος.

· Πελάτης/Προµ:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κώδικός του πελάτη ή προµηθευτή.

Πιέζοντας το πλήκτρο  κλείνει η φόρµα της Κίνησης της Αποθήκης µε ταυτόχρονη καταχώρηση όλων των

αλλαγών, ενώ µε το πλήκτρο  κλείνει η φόρµα ακυρώνοντας όλες τις αλλαγές που έγιναν µετά την τελευταία
καταχώρηση.

1.3.1.10 Μαζικές Αλλαγές Στοιχείων Ειδών

Σε αυτή την οθόνη µας δίνεται η δυνατότητα να µεταβάλουµε µαζικά κάποια στοιχεία των Ειδών Αποθήκης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Ανοίγοντας τη φόρµα Μαζικές Αλλαγές Στοιχείων Ειδών εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.
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Αυτή η καρτέλα χωρίζεται σε τέσσερα τµήµατα όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα.

Το πρώτο τµήµα (Φίλτρα) χρησιµοποιείται για την εύρεση του συνόλου των Ειδών Αποθήκης για τα οποία θα
πραγµατοποιήσουµε αλλαγές στα στοιχεία τους. Αν για παράδειγµα θέλουµε να επιλέξουµε τα Είδη συγκεκριµένου
Προµηθευτή, θα πρέπει για να µας εµφανίσει τα είδη αυτά, να επιλέξουµε χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο φίλτρο το όνοµα
του Προµηθευτή. Μπορούµε να αναζητήσουµε τα Είδη µε βάση τα παρακάτω:

· Είδη Αποθήκης (Πλήκτρο Είδος).

· Εποχή που ανήκει το είδος (Πλήκτρο Εποχή).

· Κατηγορία που ανήκει το είδος (Πλήκτρο Κατηγορία).

· Προµηθευτής του είδους (Πλήκτρο Προµηθευτής).

· Περιγραφή Εκτύπωσης του είδους (Πλήκτρο Περιγρ. Εκτύπωσης).

· Οµάδα που ανήκει το είδος (Πλήκτρα Οµάδ.1, 2 & 3).

· τα είδη που είναι Marque ή όχι

· τα είδη που είναι ενεργά ή όχι

· την κατηγορία ΦΠΑ, Μειωµένο

· το υπόλοιπο της ποσότητας των ειδών (Από -Έως)

Επιπλέον τα αποτελέσµατα της αναζήτησης µας µπορούν να ταξινοµηθούν µε διάφορους τρόπους χρησιµοποιώντας το
πλήκτρο Ταξινόµηση καθώς επίσης µπορούµε να αναζητήσουµε τα Είδη σύµφωνα µε την πληροφορία Marque ή
Ανενεργό.
Για να πραγµατοποιηθεί µια αναζήτηση πρέπει αφού επιλέξουµε τα φίλτρα να πιέσουµε το πλήκτρο

.

Στο δεύτερο τµήµα της οθόνης (Πίνακας) θα προβληθούν τα αποτελέσµατα της αναζήτησης, δηλαδή µια λίστα των Ειδών
µε βάση τα κριτήρια που θέσαµε. Κάνοντας διπλό "κλικ" σε κάποιο Είδος, εµφανίζεται η καρτέλα του. Η επιλογή των

Ειδών µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µε ένα "κλικ" στο πεδίο Επιλεγµένο είτε µε τη χρήση του πλήκτρου  για

αυτόµατη επιλογή όλων των εγγραφών. Το πλήκτρο  αναιρεί την επιλογή όλων των εγγραφών. Τα πλήκτρα αυτά
βρίσκονται κατώ δεξία στην οθόνη.
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Tο τρίτο τµήµα της οθόνης χρησιµοποιείται για την καταχώρηση των µεταβαλλόµενων Τιµών. Αναλυτικά τα πεδία της
Ενηµέρωσης Τιµών αναφέρονται  παρακάτω:

Τιµή Έιδους

Επιλέγοντας την Τιµή Λιανικής οι µεταβολές των ποσών θα γίνουν συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ενώ αντίθετα µε την
επιλογή Καθ.Τ.Μ οι µεταβολές υπολογίζονται στην Καθαρή τιµή.

· Μεταβολή Τιµής Πώλ.:  ∆ηλώνουµε το ποσό µεταβολής της Τιµής Λιανικής ή Καθ.ΤΜ.

· Ποσοστιαία Μεταβ. Τιµής Πώλ.:  ∆ηλώνουµε το ποσοστό µεταβολής της Τιµής Λιανικής ή Καθ.ΤΜ.

Έκτπώσεις

· Έκπτωση%:  ∆ηλώνουµε το ποσοστό µεταβολής της έκπτωσης του Είδους. Το ποσοστό της έκπτωσης θα είναι από 0
έως 100.

· Τιµή Εκπτωσιακή Λιαν.: ∆ηλώνουµε την νέα εκπτωσιακή τιµή λιανικής

· Ηµεροµηνίες Προσφοράς Είδους Από -Σε Ηµ/νία:  Ορίζουµε ποιο θα είναι το νέο διάστηµα της προσφοράς του
Είδους.

Λοιπά

· Ετικέτα:  Επιλέγουµε την νέα Ετικέτα των προεπιλεγµένων Είδων.

· Μέθοδος Markup:  ∆ηλώνουµε τη µέθοδο σύµφωνα µε την οποία επιθυµούµε να γίνει η µεταβολή Markup.

· Markup:  ∆ηλώνουµε το ποσοστό µεταβολής Markup.

· Ανενεργό:  Επιλέγουµε την νέα κατάσταση των προεπιλεγµένων Είδων.

· ΦΠΑ,Μειωµένο: ∆ηλώνουµε τις νέες κατηγορίες ΦΠΑ των προεπιλεγµένων Είδων.

Στο τέταρτο τµήµα της οθόνης βρίσκονται διάφορες Επιλογές για µαζική αλλαγή στοιχείων στις καρτέλες των Ειδών.
Αναλυτικά τα πεδία των Επιλογών αναφέρονται  παρακάτω:

· Ενηµέρωση Καρτ. Είδους:  Επιλέγουµε αυτό το πεδίο σε περίπτωση που θέλουµε να αλλάξουµε στοιχεία στην πρώτη
καρτέλα της Αποθήκης.

· Με το πλήκτρο Υποκατάστηµα επιλέγουµε σε ποιά απο τα Υποκαταστήµατα θα γίνουν οι µαζικές αλλαγές.

· Μόνο όπου υπάρχει εγγραφή Είδους-Υποκ/τος:  Με την επιλογή αυτή, η µαζική αλλαγή θα γίνει µόνο στις εγγραφές
των Υποκαταστηµάτων που υπάρχουν ήδη καταχωρηµένες στην καρτέλα ΕιδικάΣτοιχεία-Barcodes της Αποθήκης.

· ∆ηµιουργία εγγραφής Είδους-Υποκ/τος (αν δεν υπάρχει):  Με την επιλογή αυτή, η µαζική αλλαγή στοιχείων
δηµιουργεί καινούριες εγγραφές Υποκαταστηµάτων εάν αυτά δεν υπάρχουν και ενηµερώνει τις εγγραφές σύµφωνα µε
τα δεδοµένα που προεπιλέξαµε.

ΠΛΗΚΤΡΑ

Εφόσον έχω επιλέξει τα είδη, πιέζοντας το πλήκτρο  διαγράφονται οι ηµεροµηνίες
προσφοράς απο τα Είδη.

Πιέζοντας το πλήκτρο  διαγράφονται τα ποσά των εκπτώσεων απο τα προεπιλεγµένα Είδη.

Πιέζοντας το πλήκτρο  το πρόγραµµα ενήµερώνει µε τις νέες τιµές, τα είδη που έχουµε
επιλέξει από τα αποτελέσµατα αναζήτησης, µε βάση τα στοιχεία που έχουµε εισάγει στα πεδία Τιµή Πώλησης και Τιµή
Πώλησης%, Στρογγυλοποίηση, Εκπτ%, Ετικέτα και Ηµεροµηνίες Προσφοράς Είδους.
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1.3.1.11 Κατάσταση

Στην Κατάσταση µπορούµε να ελέγξουµε τα Υπόλοιπα Αποθήκης, ∆εσµεύσεις και Παραγγελίες Πελατών και
Προµηθευτων. Καταχωρόντας το barcode του Είδους έχουµε µία πλήρη εικόνα της Αποθήκης µας. Η συγκεκριµένη οθόνη
µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε PDA.

Τα πεδία που εµφανίζονται στην καρτέλα Κατάσταση είναι τα ακόλουθα. Στο επάνω µέρος της φόρµας εµφανίζονται το
πεδίο που καταχωρούµε το barcode του είδους.

Για να κλείσουµε την καρτέλα της Αποθήκης πιέζουµε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο Esc απο το πληκτρολόγιο.
Με τα φίλτρα Υποκατάστηµα, Χρώµα και Μέγεθος µπορούµε να κάνουµε πιο συγκεκριµένη αναζήτηση. Στην τρίτη γραµµή
εµφανίζονται τα στοιχέια του είδους Κωδικός, Οδηγός, Περιγραφή και Τιµή Λιανικής.

1.3.1.12 Ανταλλαγή Παραγγελιών Χωρίς Σύνδεση-Εισαγωγή

Κύκωλµα εισαγωγής παραγγελιών από άλλη βάση δεδοµένων.
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1.3.2 Αρχεία

1.3.2.1 Αποθήκη

1.3.2.1.1  Παρουσίαση

Η φόρµα Αποθήκη χρησιµοποιείται για την καταχώρηση των είδών της επιχείρησης µας και αποτελείται από 6 καρτέλες.

Οι Καρτέλες είναι:

Είδος
ΕιδικάΣτοιχεια-Τιµές
Barcodes Κατασκευαστή
Ισοζύγιο
Κινήσεις
Παραγγελίες
Κατάσταση
Φωτογραφίες

1.3.2.1.2  Είδος

Στη φόρµα αυτή έχουµε τη δυνατότητα να καταχωρήσουµε όλα τα Είδη της Αποθήκης µας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζεται το πρώτο είδος της αποθήκης που έχουµε καταχωρήσει.

Για να εισάγουµε ένα νέο Είδος Αποθήκης, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή οθόνη για να συµπληρώσουµε όλα τα στοιχεία του είδους.

Για να µεταβάλλουµε τα στοιχεία ενός Είδους Αποθήκης επιλέγουµε το είδος που επιθυµούµε και αλλάζουµε τα πεδία
που θέλουµε. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο είδος συνδέεται µε κάποιο Τιµολόγιο Πώλησης ή µε κάποια
Κίνηση Αποθήκης, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε το πεδίο Μεγεθολόγιο.

Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Είδους Αποθήκης επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  από τον
πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9, εφόσον προηγουµένως έχουµε επιλέξει το συγκεκριµένο είδος. Σε
περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο είδος συνδέεται µε κάποια Κίνηση Αποθήκης, δεν µπορούµε να το διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Ειδών Αποθήκης είναι οι παρακάτω:

Ξεφύλλισµα Ειδών Αποθήκης

Αναζήτηση Είδους Αποθήκης

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Όπως αναφέραµε και παραπάνω, κατά την εισαγωγή νέου Είδους Αποθήκης ανοίγει µία κενή οθόνη για να
συµπληρώσουµε όλα τα στοιχεία του.
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Αναλυτικά τα πεδία που εµφανίζονται στην καρτέλα Είδος είναι τα ακόλουθα. Για να καταχωρήσουµε ένα είδος πρέπει
υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα πεδία: Προµηθευτή, Κατηγορία, Περιγραφή, Οδηγό Προµηθευτή και Μεγεθολόγιο.

· Κωδικός:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Είδους της Αποθήκης.
Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.

· Ανενεργό:  Μπορούµε να ενεργοποιήσουµε το πεδίο αυτό για τα είδη που δεν χρησιµοποιούµε και δεν θα
καταχωρηθούν νέες παραλαβές.

· Εποχικότητα:  Επιλέγουµε την Εποχικότητα του είδους.

· Προµηθευτής:  ∆ηλώνουµε τον Προµηθευτή του είδους.

· Κατηγορία:  Επιλέγουµε την Κατηγορία του είδους.

· Περιγραφή:  Η περιγραφή του είδους.

· Περιγρ. Εκτύπωσης:  Η περιγραφή που θα έχει το Είδος στην Εκτύπωση Απόδειξης.

· Οδηγός Προµηθευτή:  Καταχωρούµε τον Οδηγό του Προµηθευτή στο είδος.

· Οµάδ.1, 2 & 3:  Τα τρία αυτά πεδία χρησιµοποιούνται εάν θέλουµε να καταχωρήσουµε επίπλεον πεδία στην καρτέλα
των ειδών και έχουν δηλωθεί προηγουµένως στη φόρµα των Παραµέτρων - Γενικά του µενού Βοηθητικά. Για
παράδειγµα στην παραπάνω εικόνα στην Οµαδ.2 στις Παραµέτρους - Γενικά έχει καταχωρηθεί η Προέλευση.

· Χωρίς Ανάλυση Χρώµα Μεγέθος:  Επιλέγουµε αυτό το πεδίο εάν το είδος έχει ένα µέγεθος και δεν έχει χρώµα.

Σηµείωση:  Εαν επιλέξουµε το πεδίο, αυτόµατα µε την καταχώρηση του είδους καταχωρείται και το µεγεθολόγιο το οποίο
έχουµε καταχωρήσει στις Παραµέτρους Λιανική-Αποθήκη.

· Μεγεθολόγια:   Επιλέγουµε το Μεγεθολόγιο του είδους.

· Ετικέτα:  Επιλέγουµε την Ετικέτα που θα χρησιµοποιηθεί στο συγκεκριµένο είδος.

· Μον. Μέτρησης:  Επιλέγουµε τη Μονάδα Μέτρησης του Είδους.

· Marque:  Πληροφορία που δηλώνει ότι το είδος έιναι Marke, δηλαδή η τιµή του είδους καθορίζεται απο τον προµηθεύτη
και δεν µπορούµε να καταχωρήσουµε εµείς όποια τιµή θέλουµε.

· Τιµή Λιανικής:  ∆ηλώνουµε την τιµή της Πώλησης του είδους συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.



50 FashionWorks Help

Copyright © 2006 BlueByte

· Καθ.Τ.Μ:  Εµφανίζεται η καθαρή τιµή του είδους (Τιµή Λιανικής χωρίς ΦΠΑ).

· ΦΠΑ:  Επιλέγουµε τo ΦΠΑ του Είδους.

· Μειωµένο:  Επιλέγουµε την κατηγορία Μειωµένου ΦΠΑ

· Εκπτ.%Λιανική:  ∆ηλώνουµε το ποσοστό της έκπτωσης που θα έχει το Είδος. Το ποσοστό της έκπτωσης θα είναι από
0 έως 100. Με την καταχώρηση του ποσοστού, υπολογίζεται αύτοµατα στο αµέσως επόµενο πεδίο (Τιµή Εκπτωσιακή)
η τελική τιµή του είδους (δηλαδή η τιµή της πώλησης µείον το ποσό της έκπτωσης).

· Τιµή Εκπτωσιακή Λιαν.:  ∆ηλώνουµε την τιµή της Πώλησης µετά την έκπτωση του Είδους. Με την καταχώρηση του
ποσού, υπολογίζεται αύτοµατα στο προηγούµενο πεδίο (Εκπτ%) το ποσοστό της έκπτωσης του είδους.

· Ηµεροµηνίες Προσφοράς Είδους Από -Έως Ηµ/νία:  Ορίζουµε ποιο θα είναι το διάστηµα της προσφοράς του
συγκεκριµένου Είδους.

· Παρατηρήσεις: Ελεύθερο πεδίο κειµένου για καταχώρηση Παρατηρήσεων.

· Μέθοδος Markup:  Ορίζουµε αν το ποσοστό Markup θα υπολογιστεί στην τελική τιµή αγοράς ή στην υψηλότερη.

· Markup %:  Καταχωρούµε το ποσοστό Markup για το είδος. Το ποσοστό αυτό καθορίζει την τιµή της πώλησης βάση
της τιµής αγοράς.

· Μέση Τιµή Αγοράς:  Εµφανίζεται η µέση τιµή αγοράς του είδους η οποία ενηµερώνεται αυτόµατα από τα Τιµολόγια
Αγορών.

· Τελευτ.Τιµή Αγοράς:  Εµφανίζεται η τελευταία τιµή αγοράς του είδους η οποία ενηµερώνεται αυτόµατα από τα
Τιµολόγια Αγορών.

· Υπόλοιπο: Εµφανίζεται το συνολικό υπόλοιπο του Είδους.

Εάν το πεδίο Ενηµέρωσης κατάστασης είδους δεν είναι επιλεγµένο, τότε δεν θα εµφανίσει τα στοιχεία στην καρτέλα
Κατάσταση του είδους .

Τα πεδία Χρήστης και Ηµεροµηνία εµφανίζουν τον χρήστη που έκανε την καταχώρηση και σε ποια ηµεροµηνία.
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1.3.2.1.3  Ειδικά Στοιχεία-Τιµές

Στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία-Τιµές µπορούµε να δηλώσουµε Τιµές πώλησης ή έκπτωσης του είδους, ξεχωριστά για κάθε
Υποκατάστηµα. Επίσης, µπορούµε να καταχωρίσουµε τιµές Χονδρικής, Τιµές Πώλησης ανα Μέγεθος και Ειδικά Στοιχεία.

Αναλυτικά τα πεδία του είδους που εµφανίζονται στην καρτέλα Ειδικά Στοιχεία-Τιµές είναι τα ακόλουθα. Στο επάνω µέρος
της φόρµας εµφανίζονται ο Κωδικός, ο Οδηγός και η Περιγραφή του είδους.

· Στοιχεία Είδους/Υποκατάστηµα:  Πίεζοντας το  απο τον πλοηγό καταχωρούµε διαφορετικές τιµές
πώλησης ή έκπτωσης για κάθε Υποκατάστηµα.

Σηµείωση:  Οι τιµές αυτές υπερισχύουν των τιµών της κύριας καρτέλας του Είδους της Αποθήκης.

· Τιµή Χονδρ. Α και Β (ΦΠΑ):  Σε περίπτωση που χρησιµοποιήσουµε τιµές Χονδρικής, δηλώνουµε το ποσό τους. Εάν
στην καρτέλα του Πελάτη στην Πολιτική Τιµών έχουµε δηλώσει την χρήση της τιµής Χονδρικής Α ή Β τότε στην Πώληση
του συγκεκριµένου είδους λαµβάνεται υπόψη η τιµή που δηλώσαµε σε αυτό το πεδίο και όχι η Τιµή της Λιανικής στην
καρτέλα του είδους.

· Εκπτ.Χονδρ. Α και Β (%):  Με την καταχώρηση του ποσού Χονδρικής στα πεδία Τιµή Χονδρικής Α και Β, υπολογίζεται
αύτοµατα το ποσοστό της έκπτωσης (χονδρικής) του είδους.

· Τιµή Χονδρ. Α και (Καθαρή):  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται η καθαρή τιµή της
χονδρικής Α και Β.

· Τιµή Πώλησης ανα Μέγεθος:  Αν η τιµή της πώλησης του Είδους διαφέρει απο µέγεθος σε µέγεθος τότε αύτες οι τιµές
καταχωρούνται σε αυτό το πεδίο. ∆ηλαδή, εάν έχουµε καταχωρήσει τιµές πώλησης ανα µέγεθος και υπάρχει
καταχωρηµένη και σταθερή τιµή πώλησης τότε το πρόγραµµα λαµβάνει υπόψη τις τιµές ανα Μέγεθος.

Ειδικά Στοιχέια

Οι πληροφορίες που εµφανίζονται στο κάτω µέρος της οθόνης ορίζονται εξ' ολοκλήρου από το χρήστη. Αναλυτικά, ο
σχεδιασµός τους περιγράφεται στο κεφάλαιο Σχεδιαστής Αρχείων.
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1.3.2.1.4  Barcodes Κατασκευαστή

Στη φόρµα Barcodes Κατασκευαστή έχουµε τη δυνατότητα να καταχωρήσουµε εναλλακτικά Barcodes των ειδών ανα

µέγεθος. Για να εισάγουµε ένα Barcode πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή εγγραφή για να καταχωρήσουµε το Barcode του κατασκευαστή, το
χρώµα και το µέγεθος του είδους.

Χρώµα:  Για να εµφανιστούν τα Barcode του είδους επιλέγουµε το χρώµα που θέλουµε και πιέζουµε το πλήκτρο

. Αµέσως εµφανίζεται για το κάθε µέγεθος ένα ξεχωριστό Barcode.

Σηµείωση:  Τα Barcode θα εµφανιστούν µόνο εαν έχουµε καταχωρήσει Παραγγελία ή Τιµολόγιο αγοράς για το
συγκεκριµένο είδος. Σε αντίθετη περίπτωση το πεδίο Χρώµα θα είναι απενεργοποιηµένο.

Εάν το πεδίο Ενηµέρωσης κατάστασης είδους δεν είναι επιλεγµένο, τότε δεν θα εµφανίσει τα στοιχεία στην καρτέλα
Κατάσταση του είδους .

1.3.2.1.5  Ισοζύγιο

Στην καρτέλα Ισοζύγιο εµφανίζονται ανά Υποκατάστηµα και ανά µήνα τα σύνολα των χρεώσεων που υπολογίζονται από
τα Τιµολόγια Αγορών και τις Κινήσεις Αποθήκης που δηµιουργούν, η συνολική ποσότητα του Είδους που εισάγεται στην
Αποθήκη, τα σύνολα των πιστώσεων που υπολογίζονται από τα Τιµολόγια Πωλήσεων και τις Κινήσεις Αποθήκης που
δηµιουργούν, καθώς και η συνολική ποσότητα του Είδους που εξάγεται από την Αποθήκη. Στο κάτω µέρος αυτής της
καρτέλας εµφανίζονται τα αθροίσµατα των παραπάνω στηλών.
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1.3.2.1.6  Κινήσεις

Στην καρτέλα Κινήσεις εµφανίζονται όλες οι Κινήσεις που αφορούν το συγκεκριµένο Είδος οµαδοποιηµένες κατά
ηµεροµηνία. Οι κινήσεις αυτές έχουν δηµιουργηθεί από:

· τις Αποδείξεις Λιανικής,

· τα Τιµολόγια Πωλήσεων,

· τα Τιµολόγια Αγορών και

· τις Κινήσεις Αποθήκης.

Πιέζοντας το πλήκτρο  σε κάθε κίνηση θα εµφανιστεί λίστα µε τα καταχωρηµένα χρώµατα και µεγέθη της επιλεγµένης
κίνησης. Μπορούµε να δούµε τις κινήσεις που επιθυµούµε κάνοντας διπλό κλικ επάνω στην αντίστοιχη εγγραφή. Αν
θέλουµε µπορούµε από αυτήν την καρτέλα να προσθέσουµε µία Κίνηση Αποθήκης για το συγκεκριµένο Είδος πιέζοντας

το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.
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Στο πεδίο Φίλτρο Είδος Κίνησης µπορούµε να επιλέξουµε συγκεκριµένο Είδος κίνησης και το πρόγραµµα θα µας
εµφανίσει τις κινήσεις µόνο του συγκεκριµένου Είδους Κίνησης. Αντίστοιχα για το Υποκατάστηµα.

1.3.2.1.7  Παραγγελίες

Στη φόρµα Παραγγελίες εµφανίζονται οι Παραγγελίες ειδών των Προµηθευτών και Πελατών. Με διπλό κλικ µπορούµε να
ελέγξουµε αναλυτικά την κάθε παραγγελία.
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1.3.2.1.8  Κατάσταση

Η καρτέλα Κατάσταση χωρίζεται σε τρία µέρη και εµφανίζει Υπόλοιπα Αποθήκης, Εκκρεµής Παραγγελίες και ∆εσµεύσεις
του συγκεκριµένου Είδους, οµαδοποιηµένες κατά Υποκατάστηµα.

Αναλυτικά τα πεδία του είδους που εµφανίζονται στην καρτέλα Κατάσταση είναι τα ακόλουθα. Στο επάνω µέρος της
φόρµας εµφανίζονται ο Κωδικός και η Περιγραφή του είδους.

· Υπόλοιπα Αποθήκης:  Σε αυτόν τον πίνακα εµφανίζονται τα Υπόλοιπα του είδους οµαδοποιηµένα κατα
Υποκατάστηµα, Χρώµα και Μέγεθος.

· Εκκρεµής Παραγγελίες:  Εµφανίζονται τα αθροίσµατα των ποσοτήτων των Εκκρεµών Παραγγελιών
Προµηθευτών/Πελατών του είδους οµαδοποιηµένες κατά Υποκατάστηµα, Χρώµα και Μέγεθος.

· ∆εσµεύσεις Είδους:  Εµφανίζονται τα αθροίσµατα των ∆εσµεύσεων του είδους οµαδοποιηµένα κατα Υποκατάστηµα,
Χρώµα και Μέγεθος.

Εάν το πεδίο Ενηµέρωσης κατάστασης είδους δεν είναι επιλεγµένο, τότε η καρτέλα αυτή θα είναι κενή .
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1.3.2.1.9  Φωτογραφίες

Στην καρτέλα Φωτογραφίες υπάρχει δυνατότητα να καταχωρήσουµε φωτογραφίες που αφορούν το συγκεκριµένο Είδος.

Για να εισάγουµε µία νέα φωτογραφία, πιέζουµε το πλήκτρο  και στην συνέχεια το πλήκτρο

 από τον πλοηγό. Καταχωρούµε την περιγραφή και µε την βοήθεια του πλήκτρου  αποθηκεύουµε την
φωτογραφία που επιθυµούµε.

Η καταχώρηση της εγγραφής πραγµατοποιείται µε το πλήκτρο .

Η διαγραφή µιας ήδη καταχωρηµένης φωτογραφίας επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  από τον
πλοηγό.

Σηµείωση:  Μπορούµε να ρυθµίσουµε το µέγεθος που εµφανίζεται η φωτογραφία µετακινόντας την µπάρα στο πεδίο
Μέγεθος Μικρογραφίας.

1.3.2.2 Πελάτες

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τα στοιχεία των Πελατών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζεται ο πρώτος Πελάτης που έχουµε καταχωρήσει.

Για να εισάγουµε έναν νέο Πελάτη, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή οθόνη για να συµπληρώσουµε όλα τα στοιχεία του πελάτη.

Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Πελάτη επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που ο συγκεκριµένος πελάτης συνδέεται µε κάποια Κίνηση ή µε
κάποιο Τιµολόγιο Πώλησης, δεν µπορούµε να τον διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Πελατών είναι οι παρακάτω:

Μεταβολή Υπάρχοντος Πελάτη

Ξεφύλλισµα Πελατών
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Αναζήτηση Πελάτη

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Όπως αναφέραµε και παραπάνω, κατά την εισαγωγή νέου Πελάτη ανοίγει µία κενή οθόνη για να συµπληρώσουµε όλα τα
στοιχεία του.

Αναλυτικά τα πεδία του πελάτη που εµφανίζονται στην καρτέλα Ταυτότητα είναι τα ακόλουθα. Για να καταχωρήσουµε
έναν Πελάτη πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε το πεδίο Επωνυµία.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

· Κωδικός, Ηµ/νία Καταχ:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Πελάτη.
Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής. Στα δεξιά του πεδίου εµφανίζεται η ηµεροµηνία καταχώρησής
του.

· Επωνυµία:  Ονοµατεπώνυµο του Πελάτη.

· Επων. Εταιρίας:  Επωνυµία της Εταιρίας.

· ∆ιεύθυνση, Κράτος, Νοµός, Πόλη, Ταχ. Κώδικας, Τηλέφωνο1 &2, Φαξ:  Στοιχεία διεύθυνσης του Πελάτη.

· Επάγγελµα:  Το επάγγελµα του Πελάτη.

· Αρ.Ταυτότητας:  Ο αριθµός ταυτότητας του Πελάτη.

· E-mail:  Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη.

· Τρ. Πληρωµής:  Καταχωρούµε τον τρόπο Πληρωµής του Πελάτη ο οποίος θα εµφανίζεται σαν προεπιλογή στα
Τιµολόγια Πελατών όταν επιλέγουµε τον συγκεκριµένο Πελάτη.

· Οµαδοποίηση 1:  Ελεύθερο πεδίο για οµαδοποίηση των Πελατών.

· Φ.Π.Α:  Επιλέγουµε ποίο ΦΠΑ θα χρησιµοποιήσουµε σε κάθε πελάτη. Υπάρχουν τρεις επιλογές κανονικό, µειωµένο και
χωρίς ΦΠΑ. Τα ποσοστά των επιλογών τα δηλώσαµε προηγουµένως στις Παραµέτρους Λιανική-Αποθήκη.

· Παρατηρήσεις, Σχόλια:  Ελεύθερα πεδίο για την καταχώρηση παρατηρήσεων σχετικά µε τον Πελάτη.

· Πλήκτρα ∆ιαχείρισης Εγγράφων  :  Κύκλωµα ολοκληρωµένης παρακολούθησης των
εγγράφων, της αλληλογραφίας κ.τ.λ. Μπορούµε να αποθηκεύσουµε διάφορα έγγραφα που σχετίζονται µε τον πελάτη.
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Με τα πλήκτρα αναζήτησης µπορούµε να βρούµε τα έγγραφα που επιθυµούµε χρησιµοποιώντας τα φίλτρα επιλογής. Ο
τρόπος διαχείρισης των εγγράφων περιγράφεται αναλυτικά στη φόρµα ∆ιαχειριστήςΕγγράφων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

· Αντιπρόσωπος:  Μαρκάρουµε το πεδίο αυτό εάν ο Πελάτης είναι Αντιπρόσωπος µας.

· ∆ΟΥ, ΑΦΜ, ∆ιεύθυνση, Ταχ. Κώδικας, Πόλη, Τηλέφωνο:  Καταχωρούµε τα φορολογικά στοιχεία του Πελάτη.

· Λογαριασµός Πωλήσεων:  Σε περίπτωση σύνδεσης µε κάποιο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής, εισάγουµε το
λογαριασµό Γενικής Λογιστικής του Πελάτη.

· ΚΕ.Π.Υ.Ο:  Τσεκάρουµε το πεδίο αυτό αν επιθυµούµε την εξαγωγή ΜΥΦ για το συγκεκριµένο Πελάτη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ

· ∆ιαβάθµιση Τιµής:  Σε αυτό το πεδίο µπορούµε να επιλέξουµε να γίνεται χρήση της διαβάθµιση τιµής (Χονδρική Α ή
Β) δηλαδή εάν χρησιµοποιήσουµε το κύκλωµα της χονδικής πώλησης πρέπει να επιλέξουµε σε κάθε πελάτη ποια θα
είναι η τιµή της χονδικής. Τότε το πρόγραµµα λαµβάνει υπόψη την τιµή που δηλώσαµε στο πεδίο Χονδρική Α ή Β στην
καρτέλα του κάθε Είδους Αποθήκης.

· Εκπτ%:  ∆ηλώνουµε το ποσοστό της έκπτωσης που θα έχει ο συγκεκριµένος πελάτης. Για να υπολογίζεται η έκπτωση
αυτή πρέπει να µαρκάρουµε το πεδίο χρήση. Το ποσοστό της έκπτωσης θα είναι από 0 έως 100.

Σηµείωση:  Στην Πολιτική των τιµών µπορεί να ισχύει µία απο τις δύο παραπάνω περιπτώσεις. ∆ηλαδή, είτε θα κάνουµε
χρήση διαβάθµιση τιµής, είτε θα έχουµε κάποια έκπτωση στον Πελάτη. Εξαίρεση αποτελεί η περίοδος των εκπτώσεων
κατα την οποία δεν λαµβάνεται υπόψη καµία απο τις δύο παραπάνω περιπτώσεις. Το δίαστηµα των εκπτώσεων το
δηλώνουµε στις Παράµετρους στην καρτέλα Γενικά και την έκπτωση στο κάθε Είδος Αποθήκης.

Στην σελίδα Ειδικά στοιχεία καταχωρούµε τις ενέργειες Marketing του πελάτη.

Οι πληροφορίες που εµφανίζονται ορίζονται εξ' ολοκλήρου από το χρήστη. Αναλυτικά, ο σχεδιασµός τους περιγράφεται
στο κεφάλαιο Σχεδιαστής Αρχείων.

Στην σελίδα Marketing καταχωρούµε τις ενέργειες Marketing του πελάτη.

Αρχικά εµφανίζεται ο κωδικός του πελάτη µε την περιγραφή του. Αναλυτικά τα πεδία που εµφανίζονται στην καρτέλα
Marketing είναι τα ακόλουθα.

· Barcode:  Καταχωρούµε το Barcode του πελάτη. Το Barcode αυτό, µπορεί τα έχει όσα ψηφία θέλουµε.



59FashionWorks

Copyright © 2006 BlueByte

· Ενεργοποίηση:  Επιλέγοντας το πεδίο αυτό γίνετε η ενεργοποίηση του Marketing πελάτη.

· Ηµεροµηνία Ενεργοποίησης:  Καταχωρούµε την ηµερόµηνία ενεργοποίησης του Marketing.

· Κατηγορία:  Ελεύθερο πεδίο για επιπλέον οµαδοποίηση των Πελατών.

· Όνοµα:  Συµπληρώνοντας το πεδίο αυτό, µπορούµε να εντοπίσουµε τις ονοµαστικές εορτές των Πελατών.

· Ηµ. Γέννησης:  Συµπληρώνοντας το πεδίο αυτό, µπορούµε να εντοπίσουµε τα γενέθλια των Πελατών. Στα δεξιά του
πεδίου εµφανίζεται η ηµέρα και ο µήνας γέννησης του Πελάτη.

· Πατρώνυµο:  ∆ηλώνουµε τo πατρώνυµο του Πελάτη.

· Ενέργειες:  Ενέργειες, οι οποίες γίνονται στα Γενέθλια του Πελάτη, στην Ονοµαστική Εορτή, Χριστούγεννα και Πάσχα
π.χ. Κάρτα, Τηλέφωνο κ.λπ.

· Σύνολο Αγορών Marketing:  Εµφανίζεται το σύνολο των αγορών του πελάτη. Το σύνολο αυτό, µηδενίζεται κάθε φορά
που είναι ίσο µε το όριο αγορών για προσφορά. Το όριο αγορών το έχουµε δηλώσει προηγουµένως στις παραµέτρους
Λιανική-Αποθήκη.

· Έκπτωση για την επόµενη αγορά:  Εµφανίζεται το ποσό της έκπτωσης για την επόµενη αγορά του πελάτη. Το ποσό
αυτό εµφανίζεται σε αναλογία µε το προηγούµενο πεδίο, δηλαδή κάθε φορά που το σύνολο αγορών είναι ίσο µε το όριο
αγορών εµφανίζεται έκπτωση. Το ποσό της έκπτωσης το έχουµε δηλώσει προηγουµένως στις παραµέτρους Λιανική-
Αποθήκη.

Σηµείωση: Εάν θέλουµε να µηδενίσουµε τους µετρητές των αγορών Marketing πιέζουµε το πλήκτρο

.

· Black List:  Μαρκάρουµε το πεδίο αυτό για να δηλώσουµε ότι ο Πελάτης είναι σε µαύρη λίστα. Το πεδίο αυτό είναι µία
απλή πληροφορία και δεν επηρεάζει το οικονοµικό κύκλωµα.

Στην καρτέλα Οικονοµικά Στοιχέια εµφανίζονται όλες οι Οικονοµικές κινήσεις του πελάτη καθώς επίσης και το Μηνιαίο
Ισοζύγιο του.

Στο πινακάκι που βρίσκεται πάνω αριστερά εµφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες.

· Προηγ. Χρήση:  Συµπληρώνουµε το συνολικό ποσό χρέωσης και πίστωσης της προηγούµενης χρήσης. Στο Υπόλοιπο
υπολογίζεται η διαφορά Χρέωση - Πίστωση.
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· Απογραφή:  Εµφανίζεται το συνολικό ποσό χρέωσης και πίστωσης όλων των κινήσεων των οποίων το Είδος Κίνησης
έχει στο πεδίο Απογραφή την επιλογή ʼνοιγµα.

· Χρήση:  Εµφανίζεται το συνολικό ποσό χρέωσης και πίστωσης όλων των κινήσεων των οποίων το Είδος Κίνησης έχει
στο πεδίο Απογραφή την επιλογή Κλείσιµο ή Κενό. Στο Υπόλοιπο υπολογίζεται η διαφορά Χρέωση - Πίστωση.

· Προοδευτικά:  Εµφανίζεται το άθροισµα των γραµµών Απογραφή + Χρήση τόσο για τη χρέωση όσο και για την
πίστωση. Στο Υπόλοιπο υπολογίζεται η διαφορά Χρέωση - Πίστωση.

Στον πίνακα που βρίσκεται στο πάνω δεξιό µέρος της οθόνης εµφανίζονται ανά έτος ανά µήνα και ανά επιλογή
απογραφής τα συνολικά ποσά χρέωσης, πίστωσης, υπολοίπου και προοδευτικών.

Στον πίνακα που βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζονται ανά ηµεροµηνία όλες οι Οικονοµικές Κινήσεις του
Πελάτη. Παρέχεται η δυνατότητα αναλυτικής προβολής των στοιχείων της Κίνησης πιέζοντας το το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Μ ή το πλήκτρο "Space" 'η το "Enter" από το πληκτρολόγιο ή κάνοντας διπλό κλικ επάνω στην κίνηση που θέλουµε

να προβάλουµε. Επιπλέον, µπορούµε πατώντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό να καταχωρήσουµε µία νέα
Κίνηση για το συγκεκριµένο Πελάτη.

Στην καρτέλα Τιµολόγια εµφανίζονται όλα τα Τιµολόγια του πελάτη εφόσον χρησιµοποιούµε την Χονδρική.

Τα Τιµολόγια Πωλήσεων του Πελάτη εµφανίζονται σε µορφή λίστας και ταξινοµηµένα κατά ηµεροµηνία. Επιπλέον,
παρέχεται η δυνατότητα αναλυτικής προβολής των στοιχείων του Τιµολογίου που έχουµε επιλέξει πιέζοντας το
συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Μ ή το "Space" 'η το "Enter" από το πληκτρολόγιο ή κάνοντας διπλό κλικ επάνω στο τιµολόγιο

που θέλουµε να προβάλουµε. Επίσης, µπορούµε πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό
πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο να καταχωρήσουµε ένα νέο Τιµολόγιο Πώλησης για το συγκεκριµένο Πελάτη,
εφόσον έχουµε εστιάσει προηγουµένως στον πίνακα των Τιµολογίων.

1.3.2.3 Προµηθευτές

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τα στοιχεία των Προµηθευτών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζεται ο πρώτος Προµηθευτής που έχουµε καταχωρήσει.
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Για να εισάγουµε έναν νέο Προµηθευτή, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή οθόνη για να συµπληρώσουµε όλα τα στοιχεία του προµηθευτή.

Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Προµηθευτή επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό
ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που ο συγκεκριµένος προµηθευτής συνδέεται µε κάποια Κίνηση
Αποθήκης ή µε κάποιο Τιµολόγιο Αγοράς, δεν µπορούµε να τον διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Προµηθευτών είναι οι παρακάτω:

Μεταβολή Υπάρχοντος Προµηθευτή

Ξεφύλλισµα Προµηθευτών

Αναζήτηση Προµηθευτή

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Όπως αναφέραµε και παραπάνω, κατά την εισαγωγή νέου Προµηθευτή ανοίγει µία κενή οθόνη για να συµπληρώσουµε
όλα τα στοιχεία του.

Αναλυτικά τα πεδία του προµηθευτή που εµφανίζονται στην καρτέλα Ταυτότητα είναι τα ακόλουθα. Για να
καταχωρήσουµε έναν προµηθευτή πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε το πεδίο Όνοµα.

· Κωδικός:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Προµηθευτή. Εισάγεται
αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.

· Επωνυµία:   Ονοµατεπώνυµο του Προµηθευτή.

· Επων. Εταιρίας:  Επωνυµία της Εταιρίας.

· ∆ιεύθυνση, Κράτος, Πόλη, Ταχ. Κώδικας:  Στοιχεία του Προµηθευτή.

· Τηλέφωνο1 &2, Φαξ: Οι αριθµοί των τηλεφώνων και του φαξ του Προµηθευτή.

· E-mail:  Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Προµηθευτή.

· ∆ΟΥ, ΑΦΜ:  Καταχωρούµε τα φορολογικά στοιχεία του Προµηθευτή.

· Επάγγελµα:  Το επάγγελµα του Προµηθευτή.

· Οµαδοποίηση 1:  Ελεύθερο πεδίο για οµαδοποίηση των Προµηθευτών.
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· Λογαριασµός Αγορών:  Σε περίπτωση σύνδεσης µε κάποιο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής, εισάγουµε το λογαριασµό
Γενικής Λογιστικής του Προµηθευτή.

· ΚΕ.Π.Υ.Ο, Κατηγορία:  Τσεκάρουµε το πεδίο αυτό αν επιθυµούµε την εξαγωγή ΜΥΦ για το συγκεκριµένο Προµηθευτή
και επιλέγουµε την κατηγορία που ανήκει (Έξοδα, ʼλλα Έξοδα).

· Μη Υπόχρεος:  Μαρκάρουµε το πεδίο αυτό ο Προµηθευτής είναι Μη Υπόχρεος ελέγχου για τις συγκεντρωτικές
καταστάσεις ΚΕΠΥΟ.

· Τρ. Πληρωµής:  Καταχωρούµε τον τρόπο Πληρωµής του Προµηθευτή. Ο Τρόπος Πληρωµής θα εµφανίζεται σαν
προεπιλογή στα Τιµολόγια Αγορών όταν επιλέγουµε τον συγκεκριµένο Προµηθευτή.

· Παρατηρήσεις:  Ελεύθερο πεδίο για την καταχώρηση παρατηρήσεων σχετικά µε τον Προµηθευτή.

Στον πίνακα που βρίσκεται στο πάνω δεξιό µέρος της οθόνης καταχωρούµε τα Στοιχεία του Αντιπροσώπου του
Προµηθευτή.

Εµφάνιση Συνόλων

Πιέζοντας το πλήκτρο  εµφανίζονται τα συνολικά ποσά χρέωσης, πίστωσης και
υπολοίπου του κάθε Προµηθευτή στο πλαίσιο που βρίσκεται στο δεξιό µέρος αυτής της καρτέλας. Αν ξαναπιέσουµε το
ίδιο πλήκτρο, τότε τα σύνολα δε θα εµφανίζονται.

Στην καρτέλα Τιµολόγια εµφανίζονται όλα τα Τιµολόγια Αγορών του Προµηθευτή, όπως φαίνεται και παρακάτω.

Όλα τα Τιµολόγια Αγορών του  Προµηθευτή εµφανίζονται σε µορφή λίστας και ταξινοµηµένα κατά ηµεροµηνία. Επιπλέον,
παρέχεται η δυνατότητα αναλυτικής προβολής των στοιχείων του Τιµολογίου που έχουµε επιλέξει πιέζοντας το
συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Μ ή το "Space" 'η το "Enter" από το πληκτρολόγιο ή κάνοντας διπλό κλικ επάνω στο τιµολόγιο

που θέλουµε να προβάλουµε. Επίσης, µπορούµε πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό
πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο να καταχωρήσουµε ένα νέο Τιµολόγιο Αγοράς για το συγκεκριµένο
Προµηθευτή, εφόσον έχουµε εστιάσει προηγουµένως στον πίνακα των Τιµολογίων.

Στην καρτέλα Κινήσεις εµφανίζονται όλες οι κινήσεις του Προµηθευτή, όπως φαίνεται και παρακάτω.
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Όλες οι Οικονοµικές Κινήσεις του Προµηθευτή εµφανίζονται σε µορφή λίστας και ταξινοµηµένες κατά ηµεροµηνία.
Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα αναλυτικής προβολής των στοιχείων της Κίνησης που έχουµε επιλέξει πιέζοντας το
συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Μ ή το "Space" 'η το "Enter" από το πληκτρολόγιο ή κάνοντας διπλό κλικ επάνω στην κίνηση

που θέλουµε να προβάλουµε. Επίσης, µπορούµε πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό
πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο να καταχωρήσουµε µία νέα Κίνηση για το συγκεκριµένο Προµηθευτή, εφόσον
έχουµε εστιάσει προηγουµένως στον πίνακα των Κινήσεων.

Στην καρτέλα Μηνιαίο Ισοζύγιο εµφανίζονται διάφορα σύνολα µε τα οικονοµικά στοιχεία του Προµηθευτή, όπως φαίνεται
και παρακάτω.
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Στο πινακάκι που βρίσκεται στο πάνω µέρος της οθόνης εµφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες.

· Προηγ. Χρήση:  Συµπληρώνουµε το συνολικό ποσό χρέωσης και πίστωσης της προηγούµενης χρήσης. Στο Υπόλοιπο
υπολογίζεται η διαφορά Χρέωση - Πίστωση.

· Απογραφή:  Εµφανίζεται το συνολικό ποσό χρέωσης και πίστωσης όλων των κινήσεων των οποίων το Είδος Κίνησης
έχει στο πεδίο Απογραφή την επιλογή ʼνοιγµα.

· Χρήση:  Εµφανίζεται το συνολικό ποσό χρέωσης και πίστωσης όλων των κινήσεων των οποίων το Είδος Κίνησης έχει
στο πεδίο Απογραφή την επιλογή Κλείσιµο ή Κενό. Στο Υπόλοιπο υπολογίζεται η διαφορά Χρέωση - Πίστωση.

· Προοδευτικά:  Εµφανίζεται το άθροισµα των γραµµών Απογραφή + Χρήση τόσο για τη χρέωση όσο και για την
πίστωση. Στο Υπόλοιπο υπολογίζεται η διαφορά Χρέωση - Πίστωση.

Στον πίνακα που βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζονται ανά έτος ανά µήνα και ανά επιλογή απογραφής τα
συνολικά ποσά χρέωσης, πίστωσης, υπολοίπου και προοδευτικών.

1.3.2.4 Τρίτοι

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τους Τρίτους Λογαριασµούς.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Η εισαγωγή ενός νέου Τρίτου Λογαριασµού επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  του πλοηγού ή
χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Τρίτων Λογαριασµών είναι οι παρακάτω:

Μεταβολή Υπάρχοντος Λογαριασµού

∆ιαγραφή Υπάρχοντος Λογαριασµού

Ξεφύλλισµα Τρίτων Λογαριασµών

Αναζήτηση Λογαριασµού

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
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TΡΙΤΟΙ

ΠΕ∆ΙΑ

· Κωδικός:  Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.

· Περιγραφή:  Το όνοµα του Τρίτου Λογαριασµού.

· Κατηγορία:  Η κατηγορία του Τρίτου Λογαριασµού.

· Κωδ. Λογαριασµού:  ∆ηλώνουµε το λογαριασµό που έχει ο Τρίτος Λογαριασµός στο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής.

· Κωδικός Συσχέτισης:  ∆ηλώνουµε τον κωδικό βάση του οποίου µπορούµε να συσχετίσουµε τους Τρίτους
Λογαριασµούς.

· Οµάδοποίηση1, 2 & 3:  Πεδία για επιπλέον οµαδοποίηση των Τρίτων Λογαριασµών.

· Λογ.Αξιογράφων:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό δηλώνουµε ότι ο συγκεκριµένος Λογαριασµός υποστηρίζει Αξιόγραφα
και µπορούµε να συνδέσουµε τις κινήσεις του µε κάποια επιταγή.

· Cash Flow:  ∆ηλώνουµε αν στο cash flow οι κινήσεις του συγκεκριµένου λογαριασµού θα καταχωρούνται σαν
πρόβλεψη ή πραγαµατοποιηθέν.

· Παρατηρήσεις:  Ελεύθερο πεδίο για την καταχώρηση παρατηρήσεων σχετικά µε τον Τρίτο Λογαριασµό.

· Σηµείωση:  Για να καταχωρήσουµε έναν Τρίτο Λογαριασµό πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα πεδία
Περιγραφή και Κατηγορία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε αυτήν την καρτέλα εµφανίζονται όλα τα οικονοµικά στοιχεία του Τρίτου Λογαριασµού, όπως φαίνεται και παρακάτω.

Στο πινακάκι που βρίσκεται πάνω αριστερά εµφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες.

· Προηγ. Χρήση:  Συµπληρώνουµε το συνολικό ποσό χρέωσης και πίστωσης της προηγούµενης χρήσης. Στο Υπόλοιπο
υπολογίζεται η διαφορά Χρέωση - Πίστωση.

· Απογραφή:  Εµφανίζεται το συνολικό ποσό χρέωσης και πίστωσης όλων των κινήσεων των οποίων το Είδος Κίνησης
έχει στο πεδίο Απογραφή την επιλογή ʼνοιγµα.
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· Χρήση:  Εµφανίζεται το συνολικό ποσό χρέωσης και πίστωσης όλων των κινήσεων των οποίων το Είδος Κίνησης έχει
στο πεδίο Απογραφή την επιλογή Κλείσιµο ή Κενό. Στο Υπόλοιπο υπολογίζεται η διαφορά Χρέωση - Πίστωση.

· Προοδευτικά:  Εµφανίζεται το άθροισµα των γραµµών Απογραφή + Χρήση τόσο για τη χρέωση όσο και για την
πίστωση. Στο Υπόλοιπο υπολογίζεται η διαφορά Χρέωση - Πίστωση.

Στον πίνακα που βρίσκεται στο πάνω δεξιό µέρος της οθόνης εµφανίζονται ανά έτος ανά µήνα και ανά επιλογή
απογραφής τα συνολικά ποσά χρέωσης, πίστωσης, υπολοίπου και προοδευτικών.

Στον πίνακα που βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζονται ανά ηµεροµηνία όλες οι Οικονοµικές Κινήσεις του
Τρίτου Λογαριασµού. Υπάρχει δυνατότητα µε διπλό "κλικ" να ανοίξει η καρτέλα της αντίστοιχης κίνησης Τρίτου.

1.3.3 Απογραφή

1.3.3.1 Λογιστική Απογραφή

Σε αυτή την οθόνη µας δίνεται η δυνατότητα να εµφανίσουµε την Λογιστική Απογραφή της Αποθήκης. Η Λογιστική
Απογραφή υπολογίζει τα Υπόλοιπα της αποθήκης επί την µέση τιµή αγοράς του κάθε είδους.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Ανοίγοντας τη φόρµα της Λογιστικής Απογραφής εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Αυτή η οθόνη χωρίζεται σε τρία τµήµατα όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα.

Στο πρώτο τµήµα καταχωρούµε την Εταιρία και το έτος που θέλουµε να εµφανίσουµε στην λογιστική απογραφή. Τα
πεδία αυτά είναι υποχρεωτικά για την Έναρξη της διαδικασίας.

Στο δεύτερο τµήµα της οθόνης (Πίνακας) θα προβληθούν τα αποτελέσµατα της λογιστικής απογραφής, δηλαδή µια λίστα
όλων των Ειδών του έτους που δηλώσαµε παραπάνω. Κάνοντας διπλό "κλικ" σε κάποιο Είδος, εµφανίζεται η καρτέλα
του. Στο κάτω µέρος του πίνακα, εµφανίζονται τα γενικά σύνολα της προηγούµενης απογραφής, Εισαγωγές και Πωλήσεις
έτους, Υπόλοιπο Ποσότητας και Αξίας των ειδών.

Στο τρίτο τµήµα της οθόνης βρίσκονται οι επιλογές Είδη Κινήσεων Αποθήκης, Παραστατικά Τιµολογίων Πωλήσεων και
Εκτύπωση . Εάν επιθυµούµε συγκεκριµένα φίλτρα, θα τα επιλέξουµε στα Είδη Παραστατικών. Εάν δεν επιθυµούµε να
επιλέξουµε µεµονοµένα τα παραστατικά, µπορούµε να δηµιουργήσουµε ηµερολόγια απο το µενού Βοηθητικά
Ηµερολόγια-Είδη Κινήσεων Αποθήκης και Ηµερολόγια-Παραστατικά Τιµολογίων Πωλήσεων. Στα επόµενα πεδία
δηλώνουµε την Ηµεροµηνία που θέλουµε να εµφανίζεται στην Εκτύπωση και επιλέγουµε να µας εµφανίσει στην
εκτύπωση τα µηδενικά υπόλοιπα ή όχι.
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Για να πραγµατοποιηθεί η Λογιστική Απογραφή πρέπει, αφού καταχωρήσουµε Εταιρία και έτος, να πιέσουµε το πλήκτρο

.

Για να εκτυπώσουµε την λίστα της Λογιστικής Απογραφής δηλώνουµε ηµεροµηνία και πίεζουµε το πλήκτρο

. Εάν δεν επιλέξω το πεδίο Μηδενικά Υπόλοιπα, εξαιρούνται απο την εκτύπωση τα είδη που έχουν
υπόλοιπα αξιών µηδέν.

1.3.3.2 Επανεκτίµηση Αποθήκης

Σε αυτή την οθόνη µας δίνεται η δυνατότητα να αναπροσαρµόσουµε τις ποσότητες της Αποθήκης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Ανοίγοντας τη φόρµα της Επανεκτίµηση Αποθήκης εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

ΠΕ∆ΙΑ

· Επιδιωκόµενη Τελική Αξία Αποθήκης:  ∆ηλώνουµε το ποσό της προσδοκόµενης Τελικής Αξίας της Αποθήκης.

· Μείωση Πωλήσεων µέχρι ...% επί των αγορών (ποσότητα):  ∆ηλώνουµε το ποσόστο της µείωσης των Πωλήσεων
επι των αγορών. Παράδειγµα: Εάν η ποσότητα του είδους είναι 100 και το ποσοστό µείωσης δηλωθεί 30% τότε το
πρόγραµµα θα µειώσει την ποσότητα του είδους µέχρι 30 και όχι περισσότερο.

· Να µη ληφθούν υπόψη τα είδη µε υπόλοιπο 0:  Απορρίπτονται τα είδη που έχουν µηδενικό υπόλοιπο.

ΠΛΗΚΤΡΑ

Πιέζοντας το πλήκτρο  ξεκινάει η διαδικασία της αλλαγής των ειδών.

Πιέζοντας το πλήκτρο  καταχωρούνται στα είδη οι αλλαγές.

Πιέζοντας το πλήκτρο  δεν θα καταχωρηθούν οι αλλαγές στα είδη.
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1.3.3.3 Φυσική Απογραφή

Σε αυτή την οθόνη µας δίνεται η δυνατότητα να εµφανίσουµε την Φυσική Απογραφή της Αποθήκης. Για να
χρησιµοποίσουµε αυτή την φόρµα πρέπει πρώτα να καταγράψουµε όλα τα είδη της αποθήκης στην οθόνη της Φυσικής
Απογραφής PDA. Η µέτρηση πραγµατοποιείται είτε µε την χρήση Barcode Reader είτε µε συσκευή PDA. Σε διαφορετική
περίπτωση δεν µπορούµε να κάνουµε Φυσική Απογραφή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Ανοίγοντας τη φόρµα της Φυσική Απογραφή εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Πιέζοντας το πλήκτρο  γίνεται η σύγκριση της Φυσικής απογραφής µε τα Υπόλοιπα των ειδών στην
Αποθήκη. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ενεργοποιούνται τα υπόλοιπα φίλτρα.

ΦΙΛΤΡΑ

Μπορούµε να κάνουµε αναζήτηση κάποιου είδους µε Υποκατάστηµα, Κωδικό Είδους, Κωδικό Προµηθευτή και Οδηγό
Προµηθευτή στα Είδη. Για να λειτουργήσει το φίλτρο θα πρέπει να επιλέξουµε στο φίλτρο δεξιά ναι ή όχι αντίστοιχα.

Πιέζοντας το πλήκτρο  ή κάνοντας διπλό κλίκ στο είδος που µας ενδιαφέρει εµφανίζεται οθόνη για να
ελέγξουµε τα υπόλοιπα του συγκεκριµένου είδους. Εάν οι ποσότητες της φυσικής απογραφής είναι λιγότερες απο τις
κινήσεις αποθήκης τότε λείπουν είδη απο την αποθήκη (πχ. δεν το µετρήσαµε όταν καναµε την φυσική απογραφή ή µου
το έχουν κλέψει). Εάν οι ποσότητες είναι περισσότερες τότε έχουµε παραπάνω είδη στην αποθήκη (πχ. το µετρήσαµε δύο
φόρες όταν καναµε την φυσική απογραφή ή µου το επιστρέψανε και δεν έκοψα επιστροφή).
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Όταν τελειώσουµε τον έλεγχο όλων των ειδών επιλέγουµε αυτά που επιθυµούµε και ανοίγουµε την σελίδα Ενηµέρωση.
Συµπληρώνουµε την ηµεροµηνία που θα έχουν οι κινήσεις διόρθωσης και εάν θέλουµε και Παρατηρήσεις και πιέζουµε το

πλήκτρο .

1.3.3.4 Φυσική Απογραφή PDA

Χρησιµοποιούµε αυτή την οθόνη για να µετρήσουµε τα είδη της Αποθήκης. Η µέτρηση πραγµατοποιείται είτε µε την χρήση
Barcode Reader είτε µε συσκευή PDA. Σε διαφορετική περίπτωση δεν µπορούµε να κάνουµε Φυσική Απογραφή µέσα
απο το πρόγραµµα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Ανοίγοντας τη φόρµα της Φυσική Απογραφής PDA εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Αρχικά πιέζοντας το πλήκτρο  πρέπει να επιλέξουµε το Υποκατάστηµα για το οποίο θα
κάνουµε την Φυσική Απογραφή.
Έπειτα καταχωρούµε τα barcode των ειδών στο κενό πεδίο.

Σε περίπτωση που έχουµε διαπιστώσει κάποιο λάθος µπορούµε να διαγράψουµε το είδος απο την λίστα πιέζοντας το
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πλήκτρο .

Με το πλήκτρο  µπορούµε να διαγράψουµε όλη την λίστα µε τα είδη.

Εφόσον τελειώσουµε την καταµέτρηση πιέζουµε το πλήκτρο . Έάν δεν θέλουµε να καταχωρήθούν

τα δεδοµένα τότε πιέζουµε το πλήκτρο .

Σηµείωση:  Πρίν ξεκινήσουµε την καταµέτρηση των ειδών προτείνεται να γίνεται η ∆ιαγραφή Φυσικής Αποθήκης απο τις
Παραµέτρους Λιανική-Αποθήκη.

1.3.4 Οικονοµικά

1.3.4.1 Κινήσεις Πελατών

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τις Οικονοµικές Κινήσεις των Πελατών. Επίσης, εµφανίζονται και οι Κινήσεις που
δηµιουργούνται από τις Αποδείξεις Λιανικής και τα  Τιµολόγια Πωλήσεων.

Όταν καταχωρούµε µία Απόδειξη Λιανικής δηµιουργείται αυτόµατα µία κίνηση στον πελάτη. Το παραστατικό της κίνησης
του πελάτη, το δηλώσαµε στα Παραστατικά Τιµολογίων Πωλήσεων για το Παραστατικό του συγκεκριµένου τιµολογίου.

 Όταν γίνει η πληρώµη απο τον πελάτη, δηµιουργείται και µία κίνηση πίστωσης σε αυτόν για να κλείσει η καρτέλα του. Σε
περίπτωση που ο πελάτης µας πληρώσει µε δίαφορους τρόπους πληρωµής π.χ. µε µετρητά και µε πιστωτική κάρτα, τότε
θα δηµιουργηθούν 2 κινήσεις πίστωσης στον πελάτη µε τα αντίστοιχα παραστατικά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες Κινήσεις Πελατών σε λίστα οµαδοποιηµένες
κατά ηµεροµηνία.

Για να εισάγουµε µία νέα Κίνηση Πελάτη, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή οθόνη για να συµπληρώσουµε όλα τα στοιχεία της κίνησης.

Η µεταβολή των στοιχείων µίας Κίνησης Πελάτη µπορεί να γίνει είτε κάνοντας διπλό κλικ επάνω στη συγκεκριµένη κίνηση
είτε πιέζοντας το "Space" ή το "Enter" από το πληκτρολόγιο. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη κίνηση προέρχεται
από κύκλωµα υψηλότερης βαθµίδας, δεν µπορούµε να τη µεταβάλλουµε.

Η διαγραφή µίας ήδη καταχωρηµένης Κίνησης Πελάτη επιτυγχάνεται επιλέγοντας την κίνηση που επιθυµούµε από τη

λίστα και πατώντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση,
όµως, που η συγκεκριµένη κίνηση προέρχεται από κύκλωµα υψηλότερης βαθµίδας, δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.

Η αναζήτηση µίας ή περισσοτέρων Κινήσεων επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+F, όπως αναφέρεται και στη φόρµα Αναζήτηση Εγγραφών του κεφαλαίου
Λειτουργίες Αρχείων.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Κινήσεων Πελατών είναι οι παρακάτω:

Ξεφύλλισµα Κινήσεων Πελατών

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
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Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα της Κίνησης του Πελάτη αναφέρονται παρακάτω. Για να καταχωρήσουµε
µία κίνηση πελάτη πρέπει υποχρεωτικά το Ποσό της κίνησης να είναι µεγαλύτερο του µηδενός και τα πεδία: Ηµεροµηνία,
Είδος Κίνησης και Πελάτης να είναι συµπληρωµένα.

ΠΕ∆ΙΑ

· Υποκατάστηµα:  Εµφανίζεται το Υποκατάστηµα που έχουµε προεπιλέξει στις Παραµέτρους - Γενικά του µενού
Βοηθητικά. Αν το Υποκατάστηµα διαφέρει, µπορούµε µε τη βοήθεια της λίστας να το αλλάξουµε.

· Ηµεροµηνία:  Η ηµεροµηνία καταχώρησης της Κίνησης.

· Είδος Κίνησης:  Επιλέγουµε το Είδος της κίνησης του πελάτη από τα Είδη Κινήσεων Πελατών.

· Πελάτης:  ∆ηλώνουµε τον Πελάτη της Κίνησης. Η επιλογή του πελάτη επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου,
καθώς επίσης και µε τη χρήση Barcode, εφόσον αυτό έχει καταχωρηθεί στην καρτέλα του πελάτη. Επίσης, υπάρχει
δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας του Πελάτη κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια µπορούµε αν

επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο Πελάτη πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό.

· Αρίθµηση:  ∆ηλώνουµε την αρίθµηση  για το συγκεκριµένο Τύπο Κίνησης.

· Ποσό:  Καταχωρούµε το ποσό της Κίνησης.

· Παρατηρήσεις:  Συµπληρώνουµε διάφορες παρατηρήσεις σχετικά µε την κίνηση του πελάτη. Αν η κίνηση προέρχεται
από τα Τιµολόγια Πωλήσεων, τότε στο πεδίο αυτό εµφανίζονται οι παρατηρήσεις που καταχωρούµε στο  πεδίο Λοιπά
Στοιχεια του Τιµολογίου + το όνοµα του πελάτη.

· Λεπτοµέρειες:  Συµπληρώνουµε την αιτιολογία της κίνησης.



72 FashionWorks Help

Copyright © 2006 BlueByte

· Κωδικός:  Ο Α/Α της Κίνησης. Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.

· Χρήστης:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη. Εµφανίζεται το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε την Κίνηση.

· Τερµατικό:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη. Εµφανίζεται το Τερµατικό που έχουµε προεπιλέξει στις
Παραµέτρους - Γενικά του µενού Βοηθητικά.

· Α/Α Εξόφλ.Τιµολ.:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Τιµολογίου
Πώλησης του πελάτη. Με διπλό "κλικ" ανοίγει το συγκεκριµένο Τιµολόγιο Πώλησης.

· Υπερκύκλωµα:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το κύκλωµα από το οποίο
δηµιουργήθηκε η κίνηση του πελάτη.

· Α/Α Υπερκ/τος:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, το οποίο περιέχει τον Α/Α του Υπερκυκλώµατος. Με διπλό
"κλικ" ανοίγει την συγκεκριµένη κίνηση.

Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας:

Συµπληρώνουµε τον Τύπο, τον Αριθµό, το  Ον/µο Κατόχου και  τις ∆όσεις της Πιστωτικής κάρτας. Αν η κίνηση έχει
καταχωρηθεί απο τα Τιµολόγια Πωλήσεων εδώ θα εµφανίζονται τα στοιχεία που έχουµε καταχωρήσει στην διαδικασία της
Πληρωµής.

ΠΕ∆ΙΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

· Λογ/µός:  ∆ηλώνουµε τον αντισυµβαλλόµενο λογαριασµό της συγκεκριµένης Κίνησης Πελάτη.

Σηµείωση:  Κατά την εισαγωγή µιας νέας κίνησης και εφόσον έχουν συµπληρωθεί τα πεδία του είδους του

παραστατικού και του ποσού του πελάτη, πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό θα καταχωρηθεί αυτόµατα
ο αντισυµβαλλόµενος λογαριασµός που ορίσαµε για το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης στη φόρµα Είδη Παραστατικών -
Είδη Κινήσης Λογαριασµών του µενού βοηθητικά.

· Χρέωση/Πίστωση:  Το ποσό µε το οποίο θα χρεωθεί/πιστωθεί ο αντισυµβαλλόµενος λογαριασµός.

Σηµειώση: Η Χρέωση και η Πίστωση δεν µπορούν να είναι ταυτόχρονα µηδενικές.

· Παρατηρήσεις/Λεπτοµέρειες:  ∆ιάφορες παρατηρήσεις και λεπτοµέρειες που αναφέρονται στον αντισυµβαλλόµενο
λογαριασµό.

· Επιταγή:  Αν για το συγκεκριµένο αντισυµβαλλόµενο λογαριασµό, έχουµε µαρκάρει το πεδίο Λογ.Αξιογράφων στη

φόρµα Τρίτοι του µενού Bοηθητικά, τότε πιέζοντας το πλήκτρο  ανοίγει η οθόνη των Αξιογράφων για να
καταχωρήσουµε νέα Επιταγή και να τη συνδέσουµε µε την κίνηση του αντισυµβαλλόµενου λογαριαµού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Για να καταχωρήσουµε µία Κίνηση Πελάτη πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα εξής πεδία:

· Ποσό (πρέπει να είναι διάφορο του µηδενός),
· Τύπος Κίνησης και
· Πελάτης.

2. Αν έχουµε µαρκάρει το πεδίο Ισοσκελίζεται στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Είδη Κινήσης Πελατών του µενού
βοηθητικά για το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης, τότε δεν µπορούµε να καταχωρήσουµε την Κίνηση του Πελάτη αν το
συνολικό ποσό της χρέωσης είναι διαφορετικό από το αντίστοιχο της πίστωσης.

3.  Σε περίπτωση που παρακολουθούµε τις Προµήθειες των Tραπεζών για Πιστωτικές Κάρτες θα εµφανιστούν στο
πινακάκι κινήσεις τρίτων όσες είναι και οι δόσεις του πελάτη.

ΠΛΗΚΤΡΑ

Πιέζοντας το πλήκτρο  κλείνει η κίνηση Πελάτη µε ταυτόχρονη καταχώρηση όλων των αλλαγών, ενώ µε το

πλήκτρο  κλείνει η φόρµα ακυρώνοντας όλες τις καταχωρήσεις.

Πιέζοντας το πλήκτρο  εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη για να καταχωρήσουµε µία ή περισσότερες
επιταγές για την συγκεκριµένη κίνηση Πελάτη:
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Σηµειώσεις
1. Στον Τύπο Επιταγής εµφανίζονται µόνο τα Είδη Κινήσεων Αξιογράφων, στα οποία έχουµε δηλώσει Προτεινόµενο

Λογαριασµό.
2. Αυτόµατα µε το κλείσιµο αυτής της οθόνης δηµιουργούνται τόσες κινήσεις στους αντισυµβαλλόµενους λογαριασµούς

όσες και τα αξιόγραφα που µόλις καταχωρήσαµε.

Πιέζοντας το πλήκτρο  και εφόσον έχουµε συµπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία στη φόρµα Είδη
Παραστατικών - Τερµατικά - Κινήσεις Πελατών του µενού Βοηθητικά, µπορούµε να εκτυπώσουµε κάποια απόδειξη.

1.3.4.2 Κινήσεις Προµηθευτών

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τις Οικονοµικές Κινήσεις των Προµηθευτών. Επίσης, εµφανίζονται και οι Κινήσεις που
δηµιουργούνται από τα Τιµολόγια Αγορών.

Όταν καταχωρούµε ένα Τιµολόγιο Αγοράς δηµιουργείται αυτόµατα µία κίνηση στον προµηθευτή. Το παραστατικό της
κίνησης του προµηθευτή, το δηλώσαµε στα Παραστατικά Τιµολογίων Αγορών για το Παραστατικό του συγκεκριµένου
τιµολογίου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες Κινήσεις Προµηθευτών σε λίστα
οµαδοποιηµένες κατά ηµεροµηνία.

Για να εισάγουµε µία νέα Κίνηση Προµηθευτή, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό
πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή οθόνη για να συµπληρώσουµε όλα τα στοιχεία της
κίνησης.

Η µεταβολή των στοιχείων µίας Κίνησης Προµηθευτή µπορεί να γίνει είτε κάνοντας διπλό κλικ επάνω στη συγκεκριµένη
κίνηση είτε πιέζοντας το "Space" ή το "Enter" από το πληκτρολόγιο. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη κίνηση
προέρχεται από κύκλωµα υψηλότερης βαθµίδας, δεν µπορούµε να τη µεταβάλλουµε.

Η διαγραφή µίας ήδη καταχωρηµένης Κίνησης Προµηθευτή επιτυγχάνεται επιλέγοντας την κίνηση που επιθυµούµε από

τη λίστα και πατώντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση,
όµως, που η συγκεκριµένη κίνηση προέρχεται από κύκλωµα υψηλότερης βαθµίδας, δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Κινήσεων Προµηθευτών είναι οι παρακάτω:

Ξεφύλλισµα Κινήσεων Προµηθευτών

Αναζήτηση Κίνησης Προµηθευτή

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Όπως αναφέραµε και παραπάνω, κατά την εισαγωγή ή τη µεταβολή µίας κίνησης ανοίγει η ακόλουθη φόρµα για να
συµπληρώσουµε ή να µεταβάλλουµε τα στοιχεία της.
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Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα της Κίνησης του Προµηθευτή αναφέρονται παρακάτω. Για να
καταχωρήσουµε µία κίνηση Προµηθευτή πρέπει υποχρεωτικά το Ποσό της κίνησης να είναι µεγαλύτερο του µηδενός και
τα πεδία: Ηµεροµηνία, Είδος Κίνησης και Προµηθευτής να είναι συµπληρωµένα.

· Υποκατάστηµα:  Εµφανίζεται το Υποκατάστηµα που έχουµε προεπιλέξει στις Παραµέτρους - Γενικά του µενού
Βοηθητικά. Αν το Υποκατάστηµα διαφέρει, µπορούµε µε τη βοήθεια της λίστας να το αλλάξουµε.

· Ηµεροµηνία:  Η ηµεροµηνία καταχώρησης της Κίνησης.

· Είδος Κίνησης:  Επιλέγουµε το Είδος της κίνησης του προµηθευτή από τα Είδη Κινήσεων Προµηθευτών. Κατά την
εισαγωγή νέας κίνησης προµηθευτή προτείνεται το είδος κίνησης που ορίσαµε ως προεπιλεγµένο στη φόρµα Είδη
Παραστατικών - Τερµατικά - Κινήσεις Προµηθευτών του µενού Βοηθητικά.

· Προµηθευτής:  ∆ηλώνουµε τον Προµηθευτή της Κίνησης. Η επιλογή του Προµηθευτή επιτυγχάνεται µε τη χρήση του
καταλόγου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας του Προµηθευτή κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο

και στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο Προµηθευτή πιέζοντας το πλήκτρο  από
τον πλοηγό.

· Αρίθµηση:  Σε περίπτωση εκτύπωσης της Κίνησης, εµφανίζεται στο πεδίο αυτό ο Α/Α του Παραστατικού µε βάση την
κωδικοποίηση που δηλώσαµε στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Τερµατικά - Κινήσεις Προµηθευτών του µενού
Βοηθητικά για το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης.

· Ποσό:  Το ποσό της Κίνησης.

· Παρατηρήσεις:  Συµπληρώνουµε διάφορες παρατηρήσεις σχετικά µε την κίνηση του προµηθευτή. Αν η κίνηση
προέρχεται από τα Τιµολόγια Αγορών, τότε στο πεδίο αυτό εµφανίζονται οι παρατηρήσεις που γράφουµε στο
αντίστοιχο πεδίο του Τιµολογίου + το όνοµα του προµηθευτή.

· Λεπτοµέρειες:  Συµπληρώνουµε την αιτιολογία της κίνησης.

· Κωδικός:  Ο Α/Α της Κίνησης. Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.

· Χρήστης:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη. Εµφανίζεται το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε την Κίνηση.
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· Τερµατικό:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη. Εµφανίζεται το Τερµατικό που έχουµε προεπιλέξει στις
Παραµέτρους - Γενικά του µενού Βοηθητικά.

· Υπερκύκλωµα:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το κύκλωµα από το οποίο
δηµιουργήθηκε η κίνηση του προµηθευτή.

· Α/Α Υπερκ/τος:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, το οποίο περιέχει τον Α/Α του Υπερκυκλώµατος.

ΠΕ∆ΙΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

· Λογ/µός:  ∆ηλώνουµε τον αντισυµβαλλόµενο λογαριασµό της συγκεκριµένης Κίνησης Προµηθευτή.

Σηµείωση:  Κατά την εισαγωγή µιας νέας κίνησης και εφόσον έχουν συµπληρωθεί τα πεδία του είδους του

παραστατικού και του ποσού του προµηθευτή, πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό θα καταχωρηθεί
αυτόµατα ο αντισυµβαλλόµενος λογαριασµός που ορίσαµε για το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης στη φόρµα Είδη
Παραστατικών - Είδη Κινήσης Λογαριασµών του µενού βοηθητικά.

· Χρέωση/Πίστωση:  Το ποσό µε το οποίο θα χρεωθεί/πιστωθεί ο αντισυµβαλλόµενος λογαριασµός.

· Παρατηρήσεις/Λεπτοµέρειες:  ∆ιάφορες παρατηρήσεις και λεπτοµέρειες που αναφέρονται στον αντισυµβαλλόµενο
λογαριασµό.

· Επιταγή-ΚινΠροµ:  Αν για το συγκεκριµένο αντισυµβαλλόµενο λογαριασµό, έχουµε µαρκάρει το πεδίο

Λογ.Αξιογράφων στη φόρµα Τρίτοι του µενού Bοηθητικά, τότε πιέζοντας το πλήκτρο  ανοίγει η οθόνη των
Αξιογράφων για να συνδέσουµε την κίνηση του τρίτου λογαριασµού µε καταχωρηµένη Επιταγή, είτε να
δηµιουργήσουµε µία νέα.

ΠΛΗΚΤΡΑ

Πιέζοντας το πλήκτρο  κλείνει η φόρµα της Κίνησης του Προµηθευτή µε ταυτόχρονη καταχώρηση όλων των

αλλαγών, ενώ µε το πλήκτρο  κλείνει η φόρµα ακυρώνοντας όλες τις αλλαγές που έγιναν µετά την τελευταία
καταχώρηση.

Πιέζοντας το πλήκτρο  εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη για να καταχωρήσουµε µία ή περισσότερες
επιταγές για την συγκεκριµένη κίνηση προµηθευτή:

Σηµειώσεις

1. Στον Τύπο Επιταγής εµφανίζεται το παραστατικό που έχουµε δηλώσει στις Παραµέτρους- Γενικά στο πεδίο Είδος
Επιταγής Προµηθευτή.

2. Αυτόµατα µε το κλείσιµο αυτής της οθόνης δηµιουργούνται τόσες κινήσεις στους αντισυµβαλλόµενους λογαριασµούς
όσες και τα αξιόγραφα που µόλις καταχωρήσαµε.

Πιέζοντας το πλήκτρο  και εφόσον έχουµε συµπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία στη φόρµα Είδη
Παραστατικών - Τερµατικά - Κινήσεις Προµηθευτών του µενού Βοηθητικά, µπορούµε να εκτυπώσουµε κάποια απόδειξη.
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1.3.4.3 Κινήσεις Τρίτων

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τις Κινήσεις των Τρίτων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Στην οθόνη εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες Κινήσεις των Τρίτων σε λίστα, σύµφωνα µε την Ηµεροµηνία

καταχώρησής τους. Για να εισάγουµε µία νέα Κίνηση Τρίτου, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το
συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

Η µεταβολή των στοιχείων µίας Κίνησης Τρίτου µπορεί να γίνει είτε κάνοντας διπλό κλικ επάνω στη συγκεκριµένη Κίνηση
είτε πιέζοντας το "Space" ή το "Enter" από το πληκτρολόγιο. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη Κίνηση
προέρχεται από κύκλωµα υψηλότερης βαθµίδας, δεν µπορούµε να τη µεταβάλλουµε.

Η διαγραφή µίας ήδη καταχωρηµένης Κίνησης επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη Κίνηση προέρχεται από κύκλωµα
υψηλότερης βαθµίδας, δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.

Η αναζήτηση µίας ή περισσοτέρων Κινήσεων επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+F, όπως αναφέρεται και στη φόρµα Αναζήτηση Εγγραφών του κεφαλαίου
Λειτουργίες Αρχείων.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Κινήσεων των Τρίτων είναι οι παρακάτω:

Ξεφύλλισµα Κινήσεων

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Κατά την εισαγωγή ή µεταβολή µίας Κίνησης Τρίτου εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

ΠΕ∆ΙΑ



77FashionWorks

Copyright © 2006 BlueByte

· Υποκατάστηµα:  Εµφανίζεται το Υποκατάστηµα που έχουµε προεπιλέξει στις Παραµέτρους - Γενικά του µενού
Βοηθητικά. Αν το Υποκατάστηµα διαφέρει, µπορούµε µε τη βοήθεια της λίστας να το αλλάξουµε.

· Ηµεροµηνία:  Η ηµεροµηνία καταχώρησης της Κίνησης.

· Κωδικός:  Ο Α/Α της Κίνησης. Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.

· Είδος Κίνησης:  Επιλέγουµε το Είδος Κίνησης από τα παραστατικά των Τρίτων Λογαριασµών που έχουν καταχωρηθεί
στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Είδη Κινήσεων Λογαριασµών του µενού Βοηθητικά.

· Αρίθµηση:  ∆ηλώνουµε την αρίθµηση  για το συγκεκριµένο Τύπο Κίνησης.

· Χρήστης:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη. Εµφανίζεται το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε την Κίνηση.

· Παρατηρήσεις/Λεπτοµέρειες:  Συµπληρώνουµε τις παρατηρήσεις/Λεπτοµέρειες της Κίνησης.

· Τερµατικό:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη. Εµφανίζεται το Τερµατικό που έχουµε προεπιλέξει στις
Παραµέτρους - Γενικά του µενού Βοηθητικά.

ΠΕ∆ΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ

· Λογ/µός:  ∆ηλώνουµε τους Τρίτους Λογαριασµούς της συγκεκριµένης Κίνησης. Η επιλογή των Τρίτων Λογαριασµών
επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της φόρµας των Τρίτων
Λογαριασµών κάνοντας διπλό "κλικ" µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο

Τρίτο Λογαριασµό πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό.

· Χρέωση/Πίστωση:  Το ποσό µε το οποίο θα χρεωθούν/πιστωθούν οι Τρίτοι Λογαριασµοί.

Σηµείωση: Η Χρέωση και η Πίστωση δεν µπορούν να είναι ταυτόχρονα µηδενικές.

· Παρατηρήσεις/Λεπτοµέρειες:  ∆ιάφορες παρατηρήσεις και λεπτοµέρειες που αναφέρονται στους Τρίτους
Λογαριασµούς.

· Κωδ.Επιταγής:  Αν για το συγκεκριµένο λογαριασµό, έχουµε µαρκάρει το πεδίο Λογ.Αξιογράφων στη φόρµα Τρίτοι του
µενού Βοηθητικά, τότε πιέζοντας το πλήκτρο ανοίγει η οθόνη των Αξιογράφων για να καταχωρήσουµε νέα Επιταγή και
να τη συνδέσουµε µε την κίνηση του συγκεκριµένου λογαριαµού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Για να καταχωρήσουµε µία Κίνηση πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα πεδία Ηµεροµηνία και Είδος Κίνησης.

2. Αν έχουµε µαρκάρει το πεδίο Ισοσκελίζεται στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Είδη Κινήσεων Λογαριασµών του µενού
Βοηθητικά για το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης, τότε δεν µπορούµε να καταχωρήσουµε την Κίνηση των Τρίτων
Λογαριασµών αν το συνολικό ποσό της χρέωσης είναι διαφορετικό από το αντίστοιχο της πίστωσης.

ΠΛΗΚΤΡΑ

Η καταχώρηση της Κίνησης Τρίτου πραγµατοποιείται µε το πλήκτρο .

Πιέζοντας το πλήκτρο  κλείνει η φόρµα της Κίνησης Τρίτου ακυρώνοντας όλες τις αλλαγές που έγιναν µετά
την τελευταία καταχώρηση.

Για να καταχωρήσουµε νέα Κίνηση Τρίτου µε αυτόµατη καταχώρηση όλων των αλλαγών, τότε πιέζουµε το πλήκτρο

.

1.3.4.4 Αξιόγραφα

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε όλες τις επιταγές που διαχειριζόµαστε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζεται το τελευταίο αξιόγραφο που έχουµε καταχωρήσει.

Για να εισάγουµε ένα νέο Αξιόγραφο, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
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Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή οθόνη για να συµπληρώσουµε όλα τα στοιχεία του αξιογράφου.

Για να µεταβάλλουµε τα στοιχεία ενός Αξιογράφου επιλέγουµε αυτό που επιθυµούµε και αλλάζουµε τα πεδία που
θέλουµε.

Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Αξιογράφου επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό
ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9, εφόσον προηγουµένως έχουµε επιλέξει το συγκεκριµένο αξιόγραφο.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Αξιογράφων είναι οι παρακάτω:

Ξεφύλλισµα Αξιογράφων

Αναζήτηση Αξιογράφου

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Όπως αναφέραµε και παραπάνω, κατά την εισαγωγή νέου Αξιογράφου ανοίγει µία κενή οθόνη για να συµπληρώσουµε
όλα τα στοιχεία του.

Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα των Αξιογράφων αναφέρονται παρακάτω. Για να καταχωρήσουµε ένα
αξιόγραφο πρέπει υποχρεωτικά το Ποσό της επιταγής να είναι µεγαλύτερο του µηδενός και να συµπληρώσουµε τα πεδία:
Τύπος Επιταγής, Κατάσταση, Ηµεροµηνία Έκδοσης, Ηµεροµηνία Λήξης και Αριθµός Επιταγής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

· Κωδικός:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Αξιογράφου. Εισάγεται
αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.
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· Τύπος Επιταγής:  ∆ηλώνουµε το είδος του αξιογράφου µε βάση τα παραστατικά που έχουν καταχωρηθεί στη φόρµα
Είδη Παραστατικών - Είδη Κινήσεων Αξιογράφων του µενού Βοηθητικά.

· Τράπεζα, Τραπεζικός Λογ., Ηµ/νία Παραλαβής, Ποσό, Τόπος Έκδοσης, Αρ. Επιταγής, Ηµ/νία Λήξης:  Στοιχεία
της επιταγής.

· Υποκατάστηµα:  Εµφανίζεται το Υποκατάστηµα που υπάρχει σαν προεπιλογή στις Παραµέτρους - Υποκαταστηµατα.

· Εκδότης-Λήπτης:  Το όνοµα του εκδότη/λήπτη της επιταγής, η επιλογή του οποίου γίνεται µε τη βοήθεια καταλόγου.

· ∆ιεύθυνση, Πόλη, Τηλέφωνο:  Στοιχεία του εκδότη/λήπτη της επιταγής.

· Κατάσταση:  Πληροφορία που δείχνει την κατάσταση του Αξιογράφου.

· Παρατηρήσεις:  Συµπληρώνουµε κάποιες πληροφορίες που αφορούν την επιταγή.

ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Εµφανίζονται όλες οι Κινήσεις που είναι συνδεδεµένες µε το συγκεκριµένο Αξιόγραφο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

· Ηµ/νία Μεταβ.:  Σε περίπτωση µεταβίβασης της επιταγής, συµπληρώνουµε την ηµεροµηνία µεταβίβασής της.

· Είδος Κίνησης:  ∆ηλώνουµε το Είδος Κίνησης του µεταβιβασµένου αξιογράφου.

· Παραλήπτης:  Το όνοµα του παραλήπτη της επιταγής, η επιλογή του οποίου γίνεται µε τη βοήθεια καταλόγου.

· ∆ιεύθυνση, Πόλη, Τηλέφωνο:  Στοιχεία του παραλήπτη της επιταγής.

· Παρατηρήσεις:  Συµπληρώνουµε κάποιες πληροφορίες που αφορούν τη µεταβίβαση της επιταγής.

ΠΛΗΚΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

: Κύκλωµα ολοκληρωµένης παρακολούθησης των εγγράφων, της αλληλογραφίας κ.τ.λ.
Μπορούµε να αποθηκεύσουµε διάφορα έγγραφα που σχετίζονται µε την επιταγή. Με τα πλήκτρα αναζήτησης µπορούµε
να βρούµε τα έγγραφα που επιθυµούµε χρησιµοποιώντας τα φίλτρα επιλογής. Ο τρόπος διαχείρισης των εγγράφων
περιγράφεται αναλυτικά στη φόρµα ∆ιαχειριστής Εγγράφων.

1.3.4.5 Εισαγωγή Προκαθορισµένης Κίνησης Λογαριασµών

Ο οδηγός Εισαγωγής Κίνησης Τρίτων µας δίνει την δυνατότητα να καταχωρήσουµε εύκολα και γρήγορα Κινήσεις Τρίτων
χρησιµοποιώντας τις προκαθορισµένες Κινήσεις Λογαριασµών που δηµιουργήσαµε απο Βοηθητικά - Προκαθορισµένες
Κίνησεις Λογαριασµών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Ανοίγοντας τη φόρµα Εισαγωγή Προκαθορισµένης Κίνησης Λογαριασµών εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.
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Για να καταχωρήσουµε µία Προκαθορισµένη Κίνηση Λογαριασµών πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα πεδία:
Υποκατάστηµα, Ηµεροµηνία, Είδος Κίνησης και Ποσό.

ΠΕ∆ΙΑ

· Τερµατικό:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη. Εµφανίζεται το Τερµατικό που έχουµε προεπιλέξει στις
Παραµέτρους - Γενικά του µενού Βοηθητικά.

· Χρήστης:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη. Εµφανίζεται το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε την Κίνηση.

· Υποκατάστηµα:  Εµφανίζεται το Υποκατάστηµα που έχουµε προεπιλέξει στις Παραµέτρους - Γενικά του µενού
Βοηθητικά. Αν το Υποκατάστηµα διαφέρει, µπορούµε µε τη βοήθεια της λίστας να το αλλάξουµε.

· Ηµεροµηνία:  Η ηµεροµηνία καταχώρησης της Κίνησης.

· Είδος Κίνησης:  Επιλέγουµε το Είδος Κίνησης της Προκαθορισµένης Κίνησης Λογαριασµού. Τα είδη κινήσεων έχουν
καταχωρηθεί στη φόρµα Προκαθορισµένες Κινήσεις Λογαριασµών του µενού Βοηθητικά.

Σηµείωση:  Τα είδη κινήσεων που εµφανίζονται στην λίστα ανοίκουν στο υποκατάστηµα που έχουµε προεπιλέξει.

· Ποσό:  Καταχωρούµε το ποσό της Κίνησης.

· Παρατηρήσεις/Λεπτοµέρειες:  Συµπληρώνουµε τις παρατηρήσεις/Λεπτοµέρειες της Κίνησης.

Πιέζοντας το πλήκτρο  κλείνει η φόρµα της Εισαγωγής Προκαθορισµένης Κίνησης Λογαριασµών µε

ταυτόχρονη καταχώρηση όλων των αλλαγών, ενώ µε το πλήκτρο  κλείνει η φόρµα ακυρώνοντας όλες τις
καταχωρήσεις.

1.3.4.6 Γέφυρα Γ.Λ

Σε περίπτωση που έχουµε κάποια εφαρµογή Γενικής Λογιστικής, µπορούµε χρησιµοποιώντας αυτή τη φόρµα να
µεταφέρουµε τις Κινήσεις και τους Λογαριασµούς στην εφαρµογή Γ.Λ. που χρησιµοποιούµε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Αρχικά επιλέγουµε πάνω - αριστερά ποιες Κινήσεις επιθυµούµε να στείλουµε στο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής µε βάση
την Ηµεροµηνία της Κίνησης. Αν π.χ. στο πεδίο Ηµ/νία βάλουµε 01/12/2012, τότε θα σταλούν στην εφαρµογή Γενικής
Λογιστικής όλες οι Κινήσεις Πελατών που δεν έχουν σταλεί ήδη µε Ηµεροµηνία έως τις 01/12/2012.

Κάτω από το πεδίο της Ηµεροµηνίας µπαίνει αυτόµατα και ο κατασκευαστής του προγράµµατος Γενικής Λογιστικής
(Μορφή Γ.Λ). Σε περίπτωση που έχουµε το πρόγραµµα Γ.Λ. της BlueByte, τότε δίπλα στη Μορφή Γ.Λ εµφανίζεται και η
∆ιαδροµή όπου βρίσκεται το πρόγραµµα Γ.Λ.

Σηµείωση: Τον κατασκευαστή του προγράµµατος Γ.Λ. και τη διαδροµή, τα προκαθορίσαµε στα πεδία Γενικής Λογιστικής
της φόρµας Εταιρίες της φόρµας Βοηθητικά Αρχεία.

ΛΟΙΠΑ ΠΕ∆ΙΑ
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· Εταιρία: Επιλέγουµε την Εταιρία της οποίας οι κινήσεις θα αποσταλλούν στην Λογιστική.

· Κατηγορία Γέφυρας Γ.Λ.:  Αν επιθυµούµε να στείλουµε στην εφαρµογή Γενικής Λογιστικής τις Κινήσεις των οποίων τα
Είδη Κίνησης ανήκουν σε µία συγκεκριµένη κατηγορία, τότε στο πεδίο αυτό επιλέγουµε τη συγκεκριµένη Κατηγορία.

· Οµάδα Χαρακτήρων:  Επιλέγουµε τη µορφή των χαρακτήρων. Χρησιµοποιείται µόνο αν το πρόγραµµα Γ.Λ. είναι
τρίτου κατασκευαστή.

· Παρατ/σεις Συγκ/κών ʼρθρων:  Αν στέλνουµε συγκεντρωτικά άρθρα στην εφαρµογή Γενικής Λογιστικής και θέλουµε
τα άρθρα αυτά να έχουν συγκεκριµένες παρατηρήσεις, τότε στο πεδίο αυτό συµπληρώνουµε την πληροφορία που
θέλουµε να εµφανίζεται στις παρατηρήσεις των άρθρων.

Πατώντας το πλήκτρο Προετοιµασία δηµιουργείται αυτόµατα στον αριστερό πίνακα µία εγγραφή µε την Ηµεροµηνία που
δηλώσαµε παραπάνω και µε το συνολικό ποσό των χρεώσεων, των πιστώσεων, καθώς και τον αριθµό των Κινήσεων
που µεταφέρθηκαν.

Στο δεύτερο πίνακα εµφανίζονται οι Κινήσεις που µεταφέρθηκαν σύµφωνα µε τα παρακάτω:

· Αν στα Είδη Κινήσεων έχουµε µαρκάρει την Αναλυτική Ενηµέρωση, τότε θα δηµιουργηθεί ένα λογιστικό άρθρο για κάθε
Κίνηση. ∆ιαφορετικά θα δηµιουργηθεί ένα λογιστικό άρθρο ανά ηµέρα και Είδος Κίνησης.

· Όταν δε γνωρίζουµε ποιος είναι ο Αντισυµβαλλόµενος Λογαριασµός, τότε στην Περιγραφή εµφανίζονται οι χαρακτήρες
?????.

· Το πεδίο Κίνηση Γ.Λ. του δεύτερου πίνακα ενηµερώνεται µόνο σε περίπτωση που έχουµε την εφαρµογή Γ.Λ. της
BlueByte. Σε αυτή την περίπτωση παίρνει τον Α/Α της Κίνησης της εφαρµογής Γενικής Λογιστικής της BlueByte.

ΠΛΗΚΤΡΑ

· Αναίρεση:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό θα διαγραφεί η εγγραφή του πρώτου πίνακα, οι εγγραφές του δεύτερου πίνακα,
καθώς και τα λογιστικά άρθρα που δηµιουργήθηκαν στην εφαρµογή Γενικής Λογιστικής. Σε περίπτωση, όµως, που έχει
γίνει η Εξαγωγή των Κινήσεων, δεν µπορούµε να κάνουµε Αναίρεση.

· Εξαγωγή Λογαριασµών:  Το πλήκτρο αυτό είναι ενεργοποιηµένο µόνο στην περίπτωση που χρησιµοποιούµε µία
εφαρµογή Γενικής Λογιστικής τρίτου κατασκευαστή. Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό δηµιουργείται το αρχείο SAcc.txt µε
τους Λογαριασµούς στην τοποθεσία που βρίσκεται το εκτελέσιµο αρχείο.

·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό που βρίσκεται δίπλα στο πλήκτρο Εξαγωγή Λογαριασµών, µπορούµε να
αδειάσουµε το αρχείο ελέγχου των Λογαριασµών.

· Εξαγωγή Κινήσεων:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό αποστέλλονται οι Κινήσεις Πελατών στην εφαρµογή Γενικής
Λογιστικής. Σε περίπτωση που έχουµε την εφαρµογή Γενικής Λογιστικής της BlueByte, µε την Εξαγωγή των Κινήσεων
θα δηµιουργηθούν αυτόµατα και οι αντίστοιχοι Λογαριασµοί αν δεν υπάρχουν. Σε περίπτωση που έχουµε την
εφαρµογή Γενικής Λογιστικής κάποιου άλλου κατασκευαστή, πιέζοντας το πλήκτρο αυτό δηµιουργείται το αρχείο
STrans.txt µε τις Κινήσεις στην τοποθεσία που βρίσκεται το εκτελέσιµο αρχείο.

Σηµείωση: Αν κατά την Εξαγωγή των Κινήσεων παρουσιαστούν Λάθη, θα εµφανιστούν στο πλαίσιο που βρίσκεται στο
κάτω µέρος της οθόνης.

1.3.4.7 ΚΕ.ΠΥ.Ο

Σε περίπτωση που έχουµε το πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής της BlueByte Software, µπορούµε από τη φόρµα αυτή να
ενηµερώσουµε το αρχείο ΜΥΦ µε τα στοιχεία των καταχωρηµένων Τιµολογίων Πελατών και Προµηθευτών.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Αρχικά επιλέγουµε την εταιρία που επιθυµούµε , στα πεδία της ηµεροµηνία έκδοσης το διάστηµα που θα ενηµερώσουµε
και επιλέγουµε τα είδη των τιµολογίων (Πελάτες, Προµηθευτές ή Όλα).

Π ατάµε το πλήκτρο Εξαγωγή για να ξεκινήσει η διαδικασία.

· Με τη διαδικασία της εξαγωγής θα ενηµερωθεί το προσωρινό αρχείο εξαγωγής ΜΥΦ της γενικής λογιστικής µε το
σύνολο Καθαρής αξίας Τιµολογίων Πελατών /Προµηθευτών ανά Α.Φ.Μ. Συµβαλλοµένου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για να πραγµατοποιηθεί η εξαγωγή του ΜΥΦ πρέπει να ισχύουν τα εξής:

· Ο συµβαλλόµενος να έχει Α.Φ.Μ.
· Ο συµβαλλόµενος να έχει τσεκαρισµένο το πεδίο ΚΕ.Π.Υ.Ο.
· Το Παραστατικό Τιµολογίου Αγορών ή Τιµολογίου Πωλήσεων να έχει τσεκαρισµένο το πεδίο ΚΕ.Π.Υ.Ο.
· Η καθαρή αξία του τιµολογίου που εξάγεται πρέπει να υπερβαίνει το όριο MΥΦ που ορίζεται στις Παραµέτρους του

προγράµµατος Γ.Λ. της BlueByte Software.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η διαδικασία εξαγωγής πρέπει πρώτα να εκτελεστεί στην εφαρµοργή Γενικής Λογιστικής και έπειτα στην εφαρµογή
FashionWorks.

1.3.4.8 Είδη Παραστατικών

Η φόρµα Είδη Παραστατικών αποτελείται από σελίδες µε τα είδη Κινήσεων της εφαρµογής, τις οποίες συµπληρώνουµε
στο ξεκίνηµα της εφαρµογής και αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της εφαρµογής.

Αναλυτικά η φόρµα περιέχει τις σελίδες:

Τιµολόγια Πωλήσεων
Τιµολόγια Αγορών
Κινήσεις Πελατών
Κινήσεις Προµηθευτών
Κινήσεις Αποθήκης
Κινήσεις Αξιογράφων
Κινήσεις Λογαριασµών
Τερµατικά

1.3.4.8.1  Τιµολόγια Πωλήσεων

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τα Παραστατικά των Τιµολογίων Πωλήσεων, τα οποία χρησιµοποιούνται στα Τιµολόγια
Πωλήσεων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε την σελίδα εµφανίζεται λίστα µε τα ήδη καταχωρηµένα Τιµολόγια Πωλήσεων και δεξιά πλαίσιο µε
αναλυτικά τα πεδία του επιλεγµένου Τιµολογίου.

Για να εισάγουµε ένα νέο Παραστατικό Τιµολογίων Πώλησης, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το
συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει νέα γραµµή στην λίστα, στα πλαίδια δεξιά
συµπληρώνουµε όλα τα στοιχεία του παραστατικού. Για να είναι, όµως, δυνατή η εισαγωγή του παραστατικού των
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τιµολογίων πωλήσεων πρέπει πρώτα να έχουµε εισάγει τα Είδη Κινήσεων Πελατών και τα Είδη Κινήσεων Αποθήκης.

Για να µεταβάλλουµε τα στοιχεία ενός Παραστατικού Τιµολογίων Πωλήσεων επιλέγουµε το παραστατικό που επιθυµούµε
και αλλάζουµε τα πεδία που θέλουµε.
Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Παραστατικού Τιµολογίων Πωλήσεων επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο

 από τον πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9, εφόσον προηγουµένως έχουµε επιλέξει το
συγκεκριµένο παραστατικό. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο παραστατικό συνδέεται µε κάποιο Τιµολόγιο
Πώλησης ή µε κάποιο Ηµερολόγιο Τιµολογίων Πώλησης, δεν µπορούµε να το διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Παραστατικών των Τιµολογίων Πωλήσεων είναι οι
παρακάτω:

Ξεφύλλισµα Παραστατικών Τιµολογίων Πωλήσεων

Αναζήτηση Παραστατικού Τιµολογίων Πωλήσεων

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα των Παραστατικών Τιµολογίων Πωλήσεων αναφέρονται παρακάτω. Για να
καταχωρήσουµε ένα παραστατικό τιµολογίων πωλήσεων πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα πεδία:
Συντοµογραφία, Περιγραφή και Αποθήκη.

· Κωδικός:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Παραστατικού Τιµολογίων
Πωλήσεων. Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.

· ΓΓΠΣ Κωδικός: ∆ηλώνουµε τον κωδικό του παραστατικού για την αποστολή στοιχείων στον φορολογικό µηχανισµό µε
σκοπό την ενηµέρωση της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων.

· Σύντοµη Περιγραφή:  ∆ηλώνουµε τη συντοµογραφία του Παραστατικού Τιµολογίων Πωλήσεων, π.χ. ΑΛΠ (Απόδειξη
Λιανικής Πώλησης). Μπορούµε να συµπληρώσουµε µέχρι τέσσερις χαρακτήρες.

· Περιγραφή:  ∆ηλώνουµε την περιγραφή του Παραστατικού Τιµολογίων Πωλήσεων, π.χ. Απόδειξη Λιανικής Πώλησης.

· Περιγραφή Εκτύπωσης: Πληκτρολογούµε την περιγραφή του παραστατικού όπως επιθυµούµε να εµφανίζεται στην
εκτύπωσή του.

· Πελάτης:  Αν θέλουµε µε την καταχώρηση µιάς Απόδειξης Λιανικής να δηµιουργηθεί αυτόµατα µία κίνηση στον πελάτη,
τότε πρέπει να συµπληρώσουµε το πεδίο αυτό. Οπότε επιλέγουµε το παραστατικό που θα έχει η κίνηση του πελάτη
που θα δηµιουργηθεί. Τα Είδη Κινήσεων Πελατών τα έχουµε καταχωρήσει στην αντίστοιχη φόρµα του µενού
Βοηθητικά.
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· Αποθήκη:  Επιλέγουµε το παραστατικό που θα έχει η κίνηση της αποθήκης που θα δηµιουργηθεί αυτόµατα µε την
καταχώρηση µιάς Απόδειξης Λιανικής. Τα Είδη Κινήσεων Αποθήκης τα έχουµε καταχωρήσει στην αντίστοιχη φόρµα του
µενού Βοηθητικά.

· Ακύρωση:  Αν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της Απόδειξης Λιανικής που έχει το συγκεκριµένο Παραστατικό, τότε στο
πεδίο αυτό επιλέγουµε το Ακυρωτικό Παραστατικό της Απόδειξης Λιανικής που θα δηµιουργηθεί µε την ακύρωση του
τιµολογίου.

· Κύκλωµα Μετασχηµατισµού Χονδρικής:  Στο πεδίο αυτό έχουµε 3 επιλογές:

1) Χωρίς Μετασχηµατισµό. Με αυτή την επιλογή το συγκεκριµένο παραστατικό δεν µπορεί να µετασχηµατιστεί.

2) Παραγγελίες Πελατών. Με αυτή την επιλογή η Παραγγελία προς προµηθεύτη µπορεί να µετασχηµατιστεί σε ∆ελτίο
Αποστολής σε Πελάτη ή ∆ελτίο Αποστολής - Τιµολόγιο Πώλησης.

3) Παραστατικά Τιµολογίων Πωλήσεων. Με αυτή την επιλογή ένα ∆ελτίο Αποστολής σε πελάτη µπορεί να
µετασχηµατιστεί σε Τιµολόγιο Πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να καταχωρήσουµε στο αµέσως επόµενο
πεδίο το παραστατικό που θα χρησιµοποιήσουµε στο µετασχηµατισµό.

Αναλυτικά για τις παραπάνω περιπτώσεις µπορούµε να δούµε το Κύκλωµα Μετασχηµατισµού Χονδρικής.

· Παραστ. προς Μετασχηµ:  Επιλέγουµε το παραστατικό που θα µετασχηµατίσει το συγκεκριµένο Παραστατικό
Τιµολογίου Πώλησης. Αυτό το πεδίο είναι ενεργοποιηµένο µόνο στην περίπτωση που επιλέξουµε στο προηγούµενο
πεδίο Παραστατικά Τιµολογίων Πωλήσεων.

· Εκτύπωση:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι το συγκεκριµένο Παραστατικό των Τιµολογίων Πωλήσεων
µπορεί να εκτυπωθεί.

· Θεωρηµένο:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι το συγκεκριµένο Παραστατικό των Τιµολογίων Πωλήσεων
µπορεί να εκτυπωθεί είτε Θεωρηµένο είτε Αθεώρητο.

· Ανταλλαγή:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό δηλώνουµε αν το συγκεκριµενό παραστατικό χρησιµοποιείται για Ανταλλαγή
ειδών.

Σηµείωση:  Εάν το πεδίο αυτό δεν είναι επιλεγµένο, στην Απόδειξη Λιανικής δεν θα λειτουργεί η διαδικασία της
Ανταλλαγής.

· Χονδρική:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό δηλώνουµε αν το συγκεκριµενό παραστατικό θα χρησιµοποιηθεί για Πώληση
Λιανικής ή Χονδρικής.

· ΚΕ.Π.Υ.Ο:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι το συγκεκριµένο Παραστατικό των Τιµολογίων Πωλήσεων
συµµετέχει στην εξαγωγή ΜΥΦ.

· Φορολογική Σήµανση: Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι στην εκτύπωση του συγκεκριµένου παραστατικού
θα εµφανίζεται και η Φορολογική Σήµανση.

· Τιµολόγιο:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι το συγκεκριµένο Παραστατικό αφορά Τιµολόγιο .

Ηµερολόγια Τιµολογίων Πωλήσεων
Μπορούµε να καταχωρήσουµε Ηµερολόγια χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα Παραστατικά των Τιµολογίων Πωλήσεων. Ο
τρόπος διαχείρισης των Ηµερολογίων Τιµολογίων Πωλήσεων περιγράφεται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα .

1.3.4.8.2  Τιµολόγια Αγορών

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τα Παραστατικά των Τιµολογίων των Αγορών, τα οποία χρησιµοποιούνται στα Τιµολόγια
Αγορών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε την σελίδα εµφανίζεται λίστα µε τα ήδη καταχωρηµένα Τιµολόγια Αγορών και δεξιά πλαίσιο µε αναλυτικά
τα πεδία του επιλεγµένου Τιµολογίου.

Για να εισάγουµε ένα νέο Παραστατικό Τιµολογίων Αγορών, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το
συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει νέα γραµµή στην λίστα, στα πλαίδια δεξιά
συµπληρώνουµε όλα τα στοιχεία του παραστατικού . Για να είναι, όµως, δυνατή η εισαγωγή του παραστατικού των
τιµολογίων αγορών πρέπει πρώτα να έχουµε εισάγει τα Είδη Κινήσεων Προµηθευτών και τα Είδη Κινήσεων Αποθήκης.

Για να µεταβάλλουµε τα στοιχεία ενός Παραστατικού Τιµολογίων Αγορών επιλέγουµε το παραστατικό που επιθυµούµε
και αλλάζουµε τα πεδία που θέλουµε.
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Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Παραστατικού Τιµολογίων Αγορών επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο

 από τον πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9, εφόσον προηγουµένως έχουµε επιλέξει το
συγκεκριµένο παραστατικό. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο παραστατικό συνδέεται µε κάποιο Τιµολόγιο
Αγοράς ή µε κάποιο Ηµερολόγιο Τιµολογίων Αγορών, δεν µπορούµε να το διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Παραστατικών των Τιµολογίων Αγορών είναι οι παρακάτω:

Ξεφύλλισµα Παραστατικών Τιµολογίων Αγορών

Αναζήτηση Παραστατικού Τιµολογίων Αγορών

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα των Παραστατικών Τιµολογίων Αγορών αναφέρονται παρακάτω. Για να
καταχωρήσουµε ένα παραστατικό τιµολογίων αγορών πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα πεδία:
Συντοµογραφία, Περιγραφή και Αποθήκη.

· Κωδικός:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Παραστατικού Τιµολογίων
Αγορών. Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.

· Σύντοµη Περιγραφή:  ∆ηλώνουµε τη συντοµογραφία του Παραστατικού Τιµολογίων Αγορών, π.χ. ∆ΑΤΑ ( ∆ελτίο
Αποστολής -Τιµολόγιο Αγοράς). Μπορούµε να συµπληρώσουµε µέχρι τέσσερις χαρακτήρες.

· Περιγραφή:  ∆ηλώνουµε την περιγραφή του Παραστατικού Τιµολογίων Αγορών, π.χ. Τιµολόγιο Αγοράς.

· Περιγραφή Εκτύπωσης: Πληκτρολογούµε την περιγραφή του παραστατικού όπως επιθυµούµε να εµφανίζεται στην
εκτύπωσή του.

· Προµηθευτής:  Αν θέλουµε µε την καταχώρηση ενός Τιµολογίου Αγοράς να δηµιουργηθεί αυτόµατα µία κίνηση στον
προµηθευτή, τότε πρέπει να συµπληρώσουµε το πεδίο αυτό. Οπότε επιλέγουµε το παραστατικό που θα έχει η κίνηση
του προµηθευτή που θα δηµιουργηθεί. Τα Είδη Κινήσεων Προµηθευτών τα έχουµε καταχωρήσει στην αντίστοιχη
φόρµα του µενού Βοηθητικά.

· Αποθήκη:  Επιλέγουµε το παραστατικό που θα έχει η κίνηση της αποθήκης που θα δηµιουργηθεί αυτόµατα µε την
καταχώρηση ενός Τιµολογίου Αγοράς. Τα Είδη Κινήσεων Αποθήκης τα έχουµε καταχωρήσει στην αντίστοιχη φόρµα του
µενού Βοηθητικά.

· Κύκλωµα Μετασχηµατισµού:  Στο πεδίο αυτό έχουµε 3 επιλογές:

1) Χωρίς Μετασχηµατισµό. Με αυτή την επιλογή το συγκεκριµένο παραστατικό δεν µπορεί να µετασχηµατιστεί.
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2) Παραγγελίες Προµηθευτών. Με αυτή την επιλογή η Παραγγελία προς προµηθεύτη µπορεί να µετασχηµατιστεί σε
∆ελτίο Παραλαβής απο Προµηθεύτη ή ∆ελτίο Παραλαβής - Τιµολόγιο Αγοράς.

3) Παραστατικά Τιµολογίων Αγορών. Με αυτή την επιλογή ένα ∆ελτίο Παραλαβής σε προµηθεύτη µπορεί να
µετασχηµατιστεί σε Τιµολόγιο Αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να καταχωρήσουµε στο αµέσως επόµενο
πεδίο το παραστατικό που θα χρησιµοποιήσουµε στο µετασχηµατισµό.

Αναλυτικά για τις παραπάνω περιπτώσεις µπορούµε να δούµε το Κύκλωµα Μετασχηµατισµού.

· Παραστ. προς Μετασχηµ:  Επιλέγουµε το παραστατικό που θα µετασχηµατίσει το συγκεκριµένο Παραστατικό
Τιµολογίου Αγοράς. Αυτό το πεδίο είναι ενεργοποιηµένο µόνο στην περίπτωση που επιλέξουµε στο προηγούµενο πεδίο
Παραστατικά Τιµολογίων Αγορών.

· Εκτύπωση:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι το συγκεκριµένο Παραστατικό των Τιµολογίων Αγορών
µπορεί να εκτυπωθεί.

· Θεωρηµένο:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι το συγκεκριµένο Παραστατικό των Τιµολογίων Αγορών
µπορεί να εκτυπωθεί είτε Θεωρηµένο είτε Αθεώρητο.

· ΚΕ.Π.Υ.Ο:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι το συγκεκριµένο Παραστατικό των Τιµολογίων Αγορών
συµµετέχει στην εξαγωγή ΜΥΦ.

Ηµερολόγια Τιµολογίων Αγορών
Μπορούµε να καταχωρήσουµε Ηµερολόγια χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα Παραστατικά των Τιµολογίων Αγορών. Ο
τρόπος διαχείρισης των Ηµερολογίων Τιµολογίων Αγορών περιγράφεται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα .

1.3.4.8.3  Κινήσεις Πελατών

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τα Είδη Κινήσεων Πελατών, τα οποία χρησιµοποιούνται στις Κινήσεις Πελατών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε την σελίδα εµφανίζεται λίστα µε τα ήδη καταχωρηµένα Είδη Κινήσεων Πελάτη και δεξιά πλαίσιο µε
αναλυτικά τα πεδία του επιλεγµένου είδους.

Για να εισάγουµε ένα νέο Είδος Κίνησης Πελάτη πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό
πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή οθόνη για να συµπληρώσουµε όλα τα στοιχεία του είδους
κίνησης πελάτη.

Για να µεταβάλλουµε τα στοιχεία ενός Είδους Κίνησης Πελάτη επιλέγουµε το είδος κίνησης που επιθυµούµε και
αλλάζουµε τα πεδία που θέλουµε. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο είδος κίνησης συνδέεται µε κάποια Κίνηση
Πελάτη ή µε κάποιο Ηµερολόγιο Κινήσεων Πελατών, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε τα πεδία Οικονοµική Κίνηση και
Πρόσηµο.

Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Είδους Κίνησης Πελάτη επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  από
τον πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9, εφόσον προηγουµένως έχουµε επιλέξει το συγκεκριµένο είδος κίνησης. Σε
περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο είδος κίνησης συνδέεται µε κάποια Κίνηση Πελάτη ή µε κάποιο Ηµερολόγιο
Κινήσεων Πελατών, δεν µπορούµε να το διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Ειδών Κινήσεων Πελατών είναι οι παρακάτω:

Ξεφύλλισµα Ειδών Κινήσεων Πελατών

Αναζήτηση Είδους Κίνησης Πελάτη

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
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Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα των Ειδών Κινήσεων Πελατών αναφέρονται παρακάτω. Για να
καταχωρήσουµε ένα είδος κίνησης πελάτη πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα πεδία: Περιγραφή, Οικονοµική
Κίνηση και Πρόσηµο.

· Κωδικός:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Είδους Κίνησης Πελάτη.
Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.

· Περιγραφή:  ∆ηλώνουµε την περιγραφή του Είδους Κίνησης Πελάτη, π.χ. Απόδειξη Είσπραξης Μετρητών.

· Οικονοµική Κίνηση:  ∆ηλώνουµε την Οικονοµική Κίνηση που θα δηµιουργεί στον πελάτη το συγκεκριµένο Είδος
Κίνησης Πελάτη. Οι πιθανές οικονοµικές κινήσεις είναι οι εξής: Χρέωση, Πίστωση, Είσπραξη, Πληρωµή.

· Πρόσηµο:  ∆ηλώνουµε το πρόσηµο του ποσού της οικονοµικής κίνησης που θα δηµιουργηθεί, θετικό ή αρνητικό.

· Απογραφή:  ∆ηλώνουµε αν οι κινήσεις του συγκεκριµένου παραστατικού είναι Κινήσεις Ανοίγµατος, Κλεισίµατος ή
Τρέχουσας Χρήσης.

· Εκτύπωση:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι οι Κινήσεις Πελατών που έχουν το συγκεκριµένο
παραστατικό µπορούν να εκτυπωθούν.

· Ισοσκελίζεται:  Αν θέλουµε το ποσό της χρέωσης της Κίνησης του Πελάτη να ισούται µε το ποσό της πίστωσης και να
απαγορεύεται να καταχωρήσουµε κίνηση µε διαφορετικό ποσό στη χρέωση και στην πίστωση, τότε µαρκάρουµε το
πεδίο αυτό.

· Περιγραφή Λιανικής:  Το πεδίο αυτό χρησιµεύει στην καταχώρηση των τρόπων Πληρωµής στην οθόνη της Πληρωµής
- Τιµολόγιο Πώλησης. Προσοχή: Το πρόγραµµα διαβάζει αυτό το πεδίο (Περιγραφή Λιανικής) για την περιγραφή του
τρόπου πληρωµής και όχι το πεδίο Περιγραφή που αναφέρεται παραπάνω.

· Σειρά Ταξινόµησης Λιανικής:  ∆ηλώνουµε για το κάθε Είδος Κίνησης Πελάτη (Τρόπο Πληρωµής) την σείρα εµφάνισης
του στην οθόνη της Πληρωµής. Για παράδειγµα εάν καταχωρήσουµε τον αριθµό 1 για την Απόδειξη Είσπραξης
Μερητών, στην οθόνη της Πληρωµής τα Μετρητά θα φαίνονται στην πρώτη γραµµή του πίνακα µε τους Τρόπους
Πληρωµής.

· Πιστ. Κάρτα:  Εαν το παραστατικό αφορά πιστωτική κάρτα, τότε επιλέγουµε το πεδίο αυτό για να µπορούµε να
καταχωρήσουµε τα στοιχεία της πιστωτικής ( Τύπος, Αριθµός, Ον/µο κατόχου, ∆όσεις) στην φόρµα της Πληρωµής.

Σηµείωση:  Εαν δεν επιλέξουµε το πεδίο Πιστ. Κάρτα τότε όλα τα πεδία θα είναι κλειδωµένα.

ΠΕ∆ΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ



88 FashionWorks Help

Copyright © 2006 BlueByte

Τα πεδία αυτά συµπληρώνονται µόνο αν έχουµε κάποιο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής κι επιθυµούµε να
πραγµατοποιηθεί γέφυρα µεταξύ της εφαρµογής FashionWorks και της εφαρµογής Γ.Λ. που έχουµε.

· Γέφυρα ΓΛ:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι οι Κινήσεις Πελατών που έχουν το συγκεκριµένο
παραστατικό µπορούν να σταλούν στη Γέφυρα. Στα δεξιά του πεδίου µπορούµε να δηλώσουµε την κατηγορία γέφυρας,
στην οποία ανήκει το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης Πελάτη. Εφόσον τσεκάρουµε το πεδίο Γέφυρα ΓΛ, πρέπει
υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε και τα πεδία Συµβαλλόµενος Λογαριασµός και Είδος Κίνησης ΓΛ.

· Αναλυτική Ενηµέρωση Λογ:  Αν µαρκάρουµε το πεδίο αυτό, τότε κατά τη Γέφυρα θα δηµιουργηθεί ένα λογιστικό
άρθρο για κάθε κίνηση πελάτη. ∆ιαφορετικά, θα δηµιουργηθεί ένα συγκεντρωτικό λογιστικό άρθρο ανά ηµέρα και ανά
είδος κίνησης πελάτη.

· Συµβ/µενος Λογ/σµός:  ∆ηλώνουµε τη µορφή του Συµβαλλόµενου Λογαριασµού. Η µορφή αυτή µπορεί να περιέχει
σταθερά σηµεία καθώς και παραµετρικά. Για παράδειγµα µπορούµε να παρακολουθούµε τους Πελάτες µε τους εξής
τρόπους:
1. Με ένα συγκεντρωτικό λογαριασµό. Σε αυτή την περίπτωση γράφουµε ολόκληρο το λογαριασµό Γενικής

Λογιστικής, π.χ. 30-00-00-00001.
2. Με ένα λογαριασµό ανά πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση γράφουµε το σταθερό τµήµα και ορίζουµε το µεταβλητό µε

τους χαρακτήρες [CU]. Π.χ. 30-00-00-[CU]. Το µεταβλητό τµήµα [CU] δηλώνει τον τελευταίο βαθµό των Πελάτων, ο
οποίος καταχωρείται στο πεδίο Λογαριασµός Πωλήσεων της φόρµας του Πελάτη. Το µεταβλητό τµήµα µπορούµε
να το επιλέξουµε κάνοντας δεξί κλικ µέσα στο πεδίο Συµβαλλόµενος. Λογαριασµός.

· Αντι/µενος Λογ/σµός:  ∆ηλώνουµε τον Αντισυµβαλλόµενο Λογαριασµό ή µέρος του Λογαριασµού της Γενικής
Λογιστικής, ο οποίος θα ενηµερωθεί κατά τη διαδικασία της γέφυρας.

· Είδος Κίνησης ΓΛ:  ∆ηλώνουµε τον κωδικό του Είδους Κίνησης της τρίτης εφαρµογής.

Ηµερολόγια Κινήσεων Πελατών
Μπορούµε να καταχωρήσουµε Ηµερολόγια χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα Είδη Κινήσεων Πελατών. Ο τρόπος
διαχείρισης των Ηµερολογίων Κινήσεων Πελατών περιγράφεται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα.

Σηµείωση:  Οι κινήσεις Πελατών µπορούν να συνδεθούν µε Κινήσεις Τρίτων και αυτό πραγµατοποιείται απο την οθόνη
των Τερµατικών

1.3.4.8.4  Κινήσεις Προµηθευτών

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τα Είδη Κινήσεων Προµηθευτών, τα οποία χρησιµοποιούνται στις Κινήσεις Προµηθευτών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε την σελίδα εµφανίζεται λίστα µε τα ήδη καταχωρηµένα Είδη Κινήσεων Προµηθευτή και δεξιά πλαίσιο µε
αναλυτικά τα πεδία του επιλεγµένου είδους.

Για να εισάγουµε ένα νέο Είδος Κίνησης Προµηθευτή πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό
πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει νέα γραµµή στην λίστα, στα πλαίδια δεξιά συµπληρώνουµε όλα τα
στοιχεία του είδους κίνησης.

Για να µεταβάλλουµε τα στοιχεία ενός Είδους Κίνησης Προµηθευτή επιλέγουµε το είδος κίνησης που επιθυµούµε και
αλλάζουµε τα πεδία που θέλουµε. Σε περίπττωση, όµως, που το συγκεκριµένο είδος κίνησης συνδέεται µε κάποια Κίνηση
Προµηθευτή ή µε κάποιο Ηµερολόγιο Κινήσεων Προµηθευτών, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε τα πεδία Οικονοµική
Κίνηση και Πρόσηµο.

Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Είδους Κίνησης Προµηθευτή επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο 
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9, εφόσον προηγουµένως έχουµε επιλέξει το συγκεκριµένο είδος
κίνησης. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο είδος κίνησης συνδέεται µε κάποια Κίνηση Προµηθευτή ή µε κάποιο
Ηµερολόγιο Κινήσεων Προµηθευτών, δεν µπορούµε να το διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Ειδών Κινήσεων Προµηθευτών είναι οι παρακάτω:

Ξεφύλλισµα Ειδών Κινήσεων Προµηθευτών

Αναζήτηση Είδους Κίνησης Προµηθευτή

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
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Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα των Ειδών Κινήσεων Προµηθευτών αναφέρονται παρακάτω. Για να
καταχωρήσουµε ένα είδος κίνησης προµηθευτή πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα πεδία: Περιγραφή,
Οικονοµική Κίνηση και Πρόσηµο.

· Κωδικός:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Είδους Κίνησης Προµηθευτή.
Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.

· Περιγραφή:  ∆ηλώνουµε την περιγραφή του Είδους Κίνησης Προµηθευτή, π.χ. Πληρωµή Μετρητών.

· Οικονοµική Κίνηση:  ∆ηλώνουµε την Οικονοµική Κίνηση που θα δηµιουργεί στον προµηθευτή το συγκεκριµένο Είδος
Κίνησης Προµηθευτή. Οι πιθανές οικονοµικές κινήσεις είναι οι εξής: Χρέωση, Πίστωση, Είσπραξη, Πληρωµή.

· Πρόσηµο:  ∆ηλώνουµε το πρόσηµο του ποσού της οικονοµικής κίνησης που θα δηµιουργηθεί, θετικό ή αρνητικό.

· Απογραφή:  ∆ηλώνουµε αν οι κινήσεις του συγκεκριµένου παραστατικού είναι Κινήσεις Ανοίγµατος, Κλεισίµατος ή
Τρέχουσας Χρήσης.

· Εκτύπωση:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι οι Κινήσεις Προµηθευτών που έχουν το συγκεκριµένο
παραστατικό µπορούν να εκτυπωθούν.

· Ισοσκελίζεται:  Αν θέλουµε το ποσό της χρέωσης της Κίνησης του Προµηθευτή να ισούται µε το ποσό της πίστωσης
και να απαγορεύεται να καταχωρήσουµε κίνηση µε διαφορετικό ποσό στη χρέωση και στην πίστωση, τότε µαρκάρουµε
το πεδίο αυτό.

ΠΕ∆ΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Τα πεδία αυτά συµπληρώνονται µόνο αν έχουµε κάποιο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής κι επιθυµούµε να
πραγµατοποιηθεί γέφυρα µεταξύ της εφαρµογής FashionWorks και της εφαρµογής Γ.Λ. που έχουµε.

· Γέφυρα ΓΛ:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι οι Κινήσεις Προµηθευτών που έχουν το συγκεκριµένο
παραστατικό µπορούν να σταλούν στη Γέφυρα. Στα δεξιά του πεδίου µπορούµε να δηλώσουµε την κατηγορία γέφυρας,
στην οποία ανήκει το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης Προµηθευτή. Εφόσον τσεκάρουµε το πεδίο Γέφυρα ΓΛ, πρέπει
υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε και τα πεδία Συµβαλλόµενος Λογαριασµός και Είδος Κίνησης ΓΛ.

· Αναλυτική Ενηµέρωση Λογ:  Αν µαρκάρουµε το πεδίο αυτό, τότε κατά τη Γέφυρα θα δηµιουργηθεί ένα λογιστικό
άρθρο για κάθε κίνηση προµηθευτή. ∆ιαφορετικά, θα δηµιουργηθεί ένα συγκεντρωτικό λογιστικό άρθρο ανά ηµέρα και
ανά είδος κίνησης προµηθευτή.

· Συµβ/µενος Λογ/σµός:  ∆ηλώνουµε τη µορφή του Συµβαλλόµενου Λογαριασµού. Η µορφή αυτή µπορεί να περιέχει
σταθερά σηµεία καθώς και παραµετρικά. Για παράδειγµα µπορούµε να παρακολουθούµε τους Προµηθευτές µε τους
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εξής τρόπους:
1. Με ένα συγκεντρωτικό λογαριασµό. Σε αυτή την περίπτωση γράφουµε ολόκληρο το λογαριασµό Γενικής

Λογιστικής, π.χ. 51-00-00-00001.
2. Με ένα λογαριασµό ανά προµηθευτή. Σε αυτή την περίπτωση γράφουµε το σταθερό τµήµα και ορίζουµε το

µεταβλητό µε τους χαρακτήρες [SU]. Π.χ. 51-00-00-[SU]. Το µεταβλητό τµήµα [SU] δηλώνει τον τελευταίο βαθµό
των Προµηθευτών, ο οποίος καταχωρείται στο πεδίο Λογαριασµός Αγορών της φόρµας του Προµηθευτή. Το
µεταβλητό τµήµα µπορούµε να το επιλέξουµε κάνοντας δεξί κλικ µέσα στο πεδίο Συµβαλλόµενος Λογαριασµός.

· Αντι/µενος Λογ/σµός:  ∆ηλώνουµε τον Αντισυµβαλλόµενο Λογαριασµό ή µέρος του Λογαριασµού της Γενικής
Λογιστικής, ο οποίος θα ενηµερωθεί κατά τη διαδικασία της γέφυρας.

· Είδος Κίνησης ΓΛ:  ∆ηλώνουµε τον κωδικό του Είδους Κίνησης της τρίτης εφαρµογής.

Ηµερολόγια Κινήσεων Προµηθευτών
Μπορούµε να καταχωρήσουµε Ηµερολόγια χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα Είδη Κινήσεων Προµηθευτών. Ο τρόπος
διαχείρισης των Ηµερολογίων Κινήσεων Προµηθευτών περιγράφεται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα.

Σηµείωση:  Οι κινήσεις Προµηθευτών µπορούν να συνδεθούν µε Κινήσεις Τρίτων και αυτό πραγµατοποιείται απο την
οθόνη των Τερµατικών

1.3.4.8.5  Κινήσεις Αποθήκης

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τα Είδη Κινήσεων Αποθήκης, τα οποία χρησιµοποιούνται στις Κινήσεις Αποθήκης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε την σελίδα εµφανίζεται λίστα µε τα ήδη καταχωρηµένα Είδη Κινήσεων Προµηθευτή και δεξιά πλαίσιο µε
αναλυτικά τα πεδία του επιλεγµένου είδους.

Για να εισάγουµε ένα νέο Είδος Κίνησης Αποθήκης πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό
πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει νέα γραµµή στην λίστα, στα πλαίδια δεξιά συµπληρώνουµε όλα τα
στοιχεία του είδους κίνησης.

Για να µεταβάλλουµε τα στοιχεία ενός Είδους Κίνησης Αποθήκης επιλέγουµε το είδος κίνησης που επιθυµούµε και
αλλάζουµε τα πεδία που θέλουµε. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο είδος κίνησης συνδέεται µε κάποια Κίνηση
Αποθήκης ή µε κάποιο Ηµερολόγιο Κινήσεων Αποθήκης, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε τα πεδία Οικονοµική Κίνηση,
Πρόσηµο, Ενηµέρωση Ποσότητας και Απογραφή.

Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Είδους Κίνησης Αποθήκης επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο 
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9, εφόσον προηγουµένως έχουµε επιλέξει το συγκεκριµένο είδος
κίνησης. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο είδος κίνησης συνδέεται µε κάποια Κίνηση Αποθήκης ή µε κάποιο
Ηµερολόγιο Κινήσεων Αποθήκης, δεν µπορούµε να το διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Ειδών Κινήσεων Αποθήκης είναι οι παρακάτω:

Ξεφύλλισµα Ειδών Κινήσεων Αποθήκης

Αναζήτηση Είδους Κίνησης Αποθήκης

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
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Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα των Ειδών Κινήσεων Αποθήκης αναφέρονται παρακάτω. Για να
καταχωρήσουµε ένα είδος κίνησης αποθήκης πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα πεδία: Περιγραφή, Οικονοµική
Κίνηση, Πρόσηµο, Ενηµέρωση Ποσότητας και Πρόσηµο Ποσότητας.

· Κωδικός:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Είδους Κίνησης Αποθήκης.
Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.

· Περιγραφή:  ∆ηλώνουµε την περιγραφή του Είδους Κίνησης Αποθήκης, π.χ. Τιµολόγιο Πώλησης.

· Οικονοµική Κίνηση:  ∆ηλώνουµε την Οικονοµική Κίνηση που θα δηµιουργεί στην αποθήκη το συγκεκριµένο Είδος
Κίνησης Αποθήκης. Οι πιθανές οικονοµικές κινήσεις είναι οι εξής: Χρέωση, Πίστωση, Τίποτα.

· Πρόσηµο:  ∆ηλώνουµε το πρόσηµο του ποσού της οικονοµικής κίνησης που θα δηµιουργηθεί, θετικό ή αρνητικό.

· Ενηµέρωση Ποσότητας:  ∆ηλώνουµε αν οι κινήσεις του συγκεκριµένου παραστατικού θα εισάγουν ποσότητα στην
αποθήκη, αν θα εξάγουν ποσότητα από την αποθήκη ή αν δε θα επηρεάζουν καθόλου την ποσότητα της αποθήκης.

· Πρόσηµο Ποσότητας:  ∆ηλώνουµε το πρόσηµο ποσότητας θετικό ή αρνητικό.

· Απογραφή:  ∆ηλώνουµε αν οι κινήσεις του συγκεκριµένου παραστατικού είναι Κινήσεις Ανοίγµατος ή Τρέχουσας
Χρήσης.

· Ενηµέρ.Μέσης Τιµής Αγοράς:  Στα παραστατικά που θα έχουν επιλεγµένο το πεδίο της ενηµέρωσης Μέσης Τιµής
Αγοράς, κάθε φορά που θα κάνουµε µία κίνηση στην Αποθήκη, θα ενηµερώνεται η Μέση τιµή του Είδους.

· Λειτουργία Ταµ.Μηχ:  Επιλογή  συνάρτησης για την ταµειακή µηχανή.

Ηµερολόγια Κινήσεων Αποθήκης
Μπορούµε να καταχωρήσουµε Ηµερολόγια χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα Είδη Κινήσεων Αποθήκης. Ο τρόπος
διαχείρισης των Ηµερολογίων Κινήσεων Αποθήκης περιγράφεται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα.
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1.3.4.8.6  Κινήσεις Αξιογράφων

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τα Είδη Κινήσεων Αξιογράφων, τα οποία χρησιµοποιούνται στις καταχωρήσεις των
Αξιογράφων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε την σελίδα εµφανίζεται λίστα µε τα ήδη καταχωρηµένα Είδη Κινήσεων Αξιογράφων και δεξιά πλαίσιο µε
αναλυτικά τα πεδία του επιλεγµένου είδους.

Για να εισάγουµε ένα νέο Είδος Κίνησης Αξιογράφων πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό
πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει νέα γραµµή στην λίστα, στα πλαίδια δεξιά συµπληρώνουµε όλα τα
στοιχεία του είδους κίνησης.

Για να µεταβάλλουµε τα στοιχεία ενός Είδους Κίνησης Αξιογράφων επιλέγουµε το είδος κίνησης που επιθυµούµε και
αλλάζουµε τα πεδία που θέλουµε. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο είδος κίνησης συνδέεται µε κάποιο
Αξιόγραφο, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε το πεδίο Εκδότης-Λήπτης.

Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Είδους Κίνησης Αξιογράφων επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο 
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9, εφόσον προηγουµένως έχουµε επιλέξει το συγκεκριµένο είδος
κίνησης. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο είδος κίνησης συνδέεται µε κάποιο Αξιόγραφο, δεν µπορούµε να το
διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Ειδών Κινήσεων Αξιογράφων είναι οι παρακάτω:

Ξεφύλλισµα Ειδών Κινήσεων Αξιογράφων

Αναζήτηση Είδους Κίνησης Αξιογράφων

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα των Ειδών Κινήσεων Αξιογράφων αναφέρονται παρακάτω. Για να
καταχωρήσουµε ένα είδος κίνησης αξιογράφων πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα πεδία: Περιγραφή και
Εκδότης-Λήπτης.

· Κωδικός:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Είδους Κίνησης Αξιογράφων.
Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.



93FashionWorks

Copyright © 2006 BlueByte

· Περιγραφή:  ∆ηλώνουµε την περιγραφή του Είδους Κίνησης Αξιογράφων, π.χ. Επιταγή Από Πελάτη.

· Εκδότης-Λήπτης:  ∆ηλώνουµε αν ο Εκδότης-Λήπτης της επιταγής είναι Πελάτης, Τρίτος ή Προµηθευτής.

1.3.4.8.7  Κινήσεις Λογαριασµών

Στη φόρµα αυτή εµφανίζονται τα ήδη καταχωρηµένα Είδη Κίνησης των Τρίτων Λογαριασµών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε την σελίδα εµφανίζεται λίστα µε τα ήδη καταχωρηµένα Είδη Κινήσεων Τρίτου Λογαριασµού και δεξιά
πλαίσιο µε αναλυτικά τα πεδία του επιλεγµένου είδους.

Για να εισάγουµε ένα νέο Είδος Κίνησης Τρίτου Λογαριασµού πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το
συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει νέα γραµµή στην λίστα, στα πλαίδια δεξιά
συµπληρώνουµε όλα τα στοιχεία του είδους κίνησης.

Για να µεταβάλλουµε τα στοιχεία ενός Είδους Κίνησης Τρίτου Λογαριασµού επιλέγουµε το είδος κίνησης που επιθυµούµε
και αλλάζουµε τα πεδία που θέλουµε.
Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Είδους Κίνησης Τρίτου Λογαριασµού επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο

 από τον πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9, εφόσον προηγουµένως έχουµε επιλέξει το
συγκεκριµένο είδος κίνησης.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Ειδών Κινήσεων Λογαριασµών είναι οι παρακάτω:

Ξεφύλλισµα Τύπων Κινήσεων Λογαριασµών

Αναζήτηση Τύπου Κίνησης Λογαριασµών

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

ΠΕ∆ΙΑ

· Κωδικός:  Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.

· Περιγραφή:  Η περιγραφή του Είδους Κίνησης, π.χ. Ταµειακή Εγγραφή.

· Απογραφή:  ∆ηλώνουµε αν οι κινήσεις του συγκεκριµένου παραστατικού είναι Κινήσεις Ανοίγµατος, Κλεισίµατος ή
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Τρέχουσας Χρήσης.

· Ισοσκελίζεται:  Αν θέλουµε το ποσό της χρέωσης της Κίνησης του Τρίτου Λογαριασµού να ισούται µε το ποσό της
πίστωσης και να απαγορεύεται να καταχωρήσουµε κίνηση µε διαφορετικό ποσό στη χρέωση και στην πίστωση, τότε
µαρκάρουµε το πεδίο αυτό.

Σηµείωση:  Αν η οικονοµική κίνηση δεν είναι Ισοσκελισµένη, τότε δεν καταχωρείται η οικονοµική κίνηση του Τρίτου.

· Εκτύπωση:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης Λογαριασµού µπορεί να
εκτυπωθεί.

ΠΕ∆ΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Τα πεδία αυτά συµπληρώνονται µόνο αν έχουµε κάποιο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής κι επιθυµούµε να
πραγµατοποιηθεί γέφυρα µεταξύ της εφαρµογής FashionWorks και της εφαρµογής Γ.Λ. που έχουµε.

· Κατηγορία Γέφυρας:  ∆ηλώνουµε την Κατηγορία της Γέφυρας στην οποία ανήκει το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης
Λογαριασµού.

· Είδος Κίνησης ΓΛ:  ∆ηλώνουµε τον κωδικό του Είδους Κίνησης της τρίτης εφαρµογής.

· Γέφυρα ΓΛ:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι οι Κινήσεις Τρίτων Λογαριασµών που έχουν το συγκεκριµένο
παραστατικό µπορούν να σταλούν στη Γέφυρα.

· Αναλυτική Ενηµέρωση:  Αν µαρκάρουµε το πεδίο αυτό, τότε κατά τη Γέφυρα θα δηµιουργηθεί ένα λογιστικό άρθρο
για κάθε κίνηση τρίτου. ∆ιαφορετικά, θα δηµιουργηθεί ένα συγκεντρωτικό λογιστικό άρθρο ανά ηµέρα και ανά είδος
κίνησης τρίτου.

1.3.4.8.8  Τερµατικά

Στη φόρµα αυτή εµφανίζονται τα Τερµατικά από τα οποία µπορούµε να εκτυπώσουµε αποδείξεις. Σε περίπτωση που δε
θέλουµε να διαφοροποιήσουµε τα εκτυπωτικά ανά Τερµατικό ορίζουµε µόνο ένα, το Κεντρικό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη µε όλα τα ήδη καταχωρηµένα Τερµατικά σύµφωνα µε τον
κωδικό τους.

Για να εισάγουµε ένα νέο Τερµατικό, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε τον κωδικό και την περιγραφή του

τερµατικού. Έπειτα, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το F10 από το πληκτρολόγιο για να
καταχωρήσουµε το τερµατικό, η οποία αυτόµατα παίρνει έναν κωδικό. Εφόσον έχουµε καταχωρήσει την κατηγορία
µπορούµε να δηλώσουµε και τα Παραστατικά που θα εκτυπώνονται από το συγκεκριµένο τερµατικό πιέζοντας το

πλήκτρο που βρίσκεται κάτω από τις Κινήσεις Πελατών, τα Τιµολόγια Πωλήσεων, τις Κινήσεις Προµηθευτών και τα
Τιµολόγια Αγορών.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Τερµατικών είναι οι παρακάτω:

Μεταβολή Υπάρχοντος Τερµατικού

∆ιαγραφή Υπάρχοντος Τερµατικού

Ξεφύλλισµα Τερµατικών

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Εφόσον πατήσουµε το πλήκτρο της στήλης που επιθυµούµε, ανοίγει ακόµη ένας πίνακας για να δηλώσουµε τα

παραστατικά που θα εκτυπώνονται. Πατώντας το πλήκτρο  από την µπάρα εργαλείων ή το συνδυασµό
πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο επιλέγουµε τα παραστατικά που θέλουµε να εκτυπώσουµε από το
συγκεκριµένο Τερµατικό.

Στην οθόνη που ακολουθεί φαίνονται τα Είδη Παραστατικών ενός Τερµατικού.
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Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στον πίνακα που επιλέγουµε τα Παραστατικά αναφέρονται παρακάτω. Για να
καταχωρήσουµε ένα είδος κίνησης πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε το πεδίο Είδος Κίνησης.

· Είδος Κίνησης, Περιγραφή:  Επιλέγουµε το Είδος Κίνησης που θέλουµε να εκτυπώσουµε.

· Γράµµα:  Η σειρά της εκτύπωσης.

· Αρίθµηση:  Κωδικοποίηση του µετρητή αρίθµησης. Γράφουµε δύο γράµµατα και τρεις αριθµούς. Με αυτόν τον τρόπο
µπορούµε να έχουµε κοινή διαφορετική αρίθµηση για κάθε είδος κίνησης ή για κάθε οµάδα είδους κίνησης.

· Μήκος:  Το µήκος της αρίθµησης της εκτύπωσης. Αν για παράδειγµα εισάγουµε το 5 η αρίθµηση της εκτύπωσης θα
έχει τη µορφή 00001.

· Λογαριασµός:  Το πεδίο αυτό εµφανίζεται µόνο στις στήλες των κινήσεων. ∆ηλώνουµε τον αντισυµβαλλόµενο
λογαριασµό που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή νέας Κίνησης Πελάτη ή Κίνησης Προµηθευτή.

· Εκτυπωτής:  Ο εκτυπωτής στον οποίο θα στείλουµε την εκτύπωση του συγκεκριµένου Είδους Κίνησης.

· Εκτύπωση:  Επιλέγουµε την εκτύπωση που θα εκτυπώνεται από τις Κινήσεις Πελατών, τα Τιµολόγια Πωλήσεων., τις
Κινήσεις Προµηθευτών και από τα Τιµολόγια Αγορών αντίστοιχα.

· Αντίγραφα:  ∆ηλώνουµε τα αντίτυπα των Τιµολογίων που θα εκτυπώνονται κατά την έκδοση του Τιµολογίου που έχει
το συγκεκριµένο παραστατικό. Κατά την εισαγωγή νέας εγγραφής προτείνεται 1 αντίτυπο προς εκτύπωση.

· Προεπιλογή:  Ορίζουµε το Είδος Κίνησης Πελάτη, το Παραστατικό Τιµολογίου Πώλησης, το Είδος Κίνησης
Προµηθευτή και το Παραστατικό Τιµολογίου Αγοράς που θα προτείνονται κατά την εισαγωγή µίας νέας Κίνησης Πελάτη
ή ενός νέου Τιµολογίου Πώλησης ή µίας νέας Κίνησης Προµηθευτή ή ενός νέου Τιµολογίου Αγοράς αντίστοιχα. Τα Είδη
Κινήσεων Πελατών, τα Παραστατικά Τιµολογίων Πωλήσεων, τα Είδη Κινήσεων Προµηθευτών και τα Παραστατικά
Τιµολογίων Αγορών έχουν καταχωρηθεί προηγουµένως στις αντίστοιχες φόρµες του µενού Βοηθητικά.
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1.3.4.8.9  Ηµερολόγια

1.3.4.8.9.1  Ηµερολόγια Τιµολογίων Πωλήσεων

Με τη βοήθεια αυτής της φόρµας µπορούµε να δηµιουργήσουµε τα Ηµερολόγια Τιµολογίων Πωλήσεων που επιθυµούµε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζονται στον πίνακα αριστερά όλα τα ηµερολόγια τιµολογίων που έχουµε
καταχωρήσει σύµφωνα µε τον κωδικό τους.
Η εισαγωγή ενός νέου Ηµερολογίου Τιµολογίων επιτυγχάνεται κάνοντας κλικ στον πρώτο πίνακα και πατώντας το

πλήκτρο  του πλοηγού ή χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο. Οπότε
ανοίγει µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε τον κωδικό και την περιγραφή του ηµερολογίου και να το

καταχωρήσουµε πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το F10 από το πληκτρολόγιο.
∆εξιά υπάρχουν όλα τα ∆ιαθέσιµα Παραστατικά, από τα οποία επιλέγουµε αυτά που θέλουµε να περιέχει το συγκεκριµένο

Ηµερολόγιο και µε το πλήκτρο  τα µεταφέρουµε στον πίνακα των Επιλεγµένων. Αν θελήσουµε να αφαιρέσουµε
από το συγκεκριµένο Ηµερολόγιο Τιµολογίων κάποιο Παραστατικό, τότε το επιλέγουµε από τον πίνακα των Επιλεγµένων

µαρκάροντας το πεδίο ∆ιαγραφή και µε το πλήκτρο  το µεταφέρουµε στον πίνακα των ∆ιαθέσιµων .
Για να διαγράψουµε ένα Ηµερολόγιο Τιµολογίων το επιλέγουµε από τον πρώτο πίνακα και στη συνέχεια πατάµε το

πλήκτρο  από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9.

Στην οθόνη που ακολουθεί φαίνονται όλα τα Ηµερολόγια Τιµολογίων µε τα Παραστατικά που περιέχουν.

Τα καταχωρηµένα Ηµερολόγια Τιµολογίων Πωλήσεων µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε ως φίλτρα σε διάφορα
εκτυπωτικά για να δούµε µόνο τα Τιµολόγια Πωλήσεων που επιθυµούµε.



97FashionWorks

Copyright © 2006 BlueByte

1.3.4.8.9.2  Ηµερολόγια Τιµολογίων Αγορών

Με τη βοήθεια αυτής της φόρµας µπορούµε να δηµιουργήσουµε τα Ηµερολόγια Τιµολογίων Αγορών που επιθυµούµε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζονται στον πίνακα αριστερά όλα τα ηµερολόγια τιµολογίων που έχουµε
καταχωρήσει σύµφωνα µε τον κωδικό τους.
Η εισαγωγή ενός νέου Ηµερολογίου Τιµολογίων επιτυγχάνεται κάνοντας κλικ στον πρώτο πίνακα και πατώντας το

πλήκτρο  του πλοηγού ή χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο. Οπότε
ανοίγει µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε τον κωδικό και την περιγραφή του ηµερολογίου και να το

καταχωρήσουµε πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το F10 από το πληκτρολόγιο.
∆εξιά υπάρχουν όλα τα ∆ιαθέσιµα Παραστατικά, από τα οποία επιλέγουµε αυτά που θέλουµε να περιέχει το συγκεκριµένο

Ηµερολόγιο και µε το πλήκτρο  τα µεταφέρουµε στον πίνακα των Επιλεγµένων. Αν θελήσουµε να αφαιρέσουµε
από το συγκεκριµένο Ηµερολόγιο Τιµολογίων κάποιο Παραστατικό, τότε το επιλέγουµε από τον πίνακα των Επιλεγµένων

µαρκάροντας το πεδίο ∆ιαγραφή και µε το πλήκτρο  το µεταφέρουµε στον πίνακα των ∆ιαθέσιµων .
Για να διαγράψουµε ένα Ηµερολόγιο Τιµολογίων το επιλέγουµε από τον πρώτο πίνακα και στη συνέχεια πατάµε το

πλήκτρο  από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9.

Στην οθόνη που ακολουθεί φαίνονται όλα τα Ηµερολόγια Τιµολογίων µε τα Παραστατικά που περιέχουν.

Τα καταχωρηµένα Ηµερολόγια Τιµολογίων Αγορών µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε ως φίλτρα σε διάφορα
εκτυπωτικά για να δούµε µόνο τα Τιµολόγια Αγορών που επιθυµούµε.
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1.3.4.8.9.3  Ηµερολόγια Κινήσεων Πελατών

Με τη βοήθεια αυτής της φόρµας µπορούµε να δηµιουργήσουµε τα Ηµερολόγια Κινήσεων Πελατών που επιθυµούµε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζονται στον πίνακα αριστερά όλα τα ηµερολόγια κινήσεων που έχουµε
καταχωρήσει σύµφωνα µε τον κωδικό τους.
Η εισαγωγή ενός νέου Ηµερολογίου κινήσεων επιτυγχάνεται κάνοντας κλικ στον πρώτο πίνακα και πατώντας το πλήκτρο

 του πλοηγού ή χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο. Οπότε ανοίγει
µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε τον κωδικό και την περιγραφή του ηµερολογίου και να το καταχωρήσουµε

πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το F10 από το πληκτρολόγιο.
∆εξιά υπάρχουν όλα τα ∆ιαθέσιµα Παραστατικά, από τα οποία επιλέγουµε αυτά που θέλουµε να περιέχει το συγκεκριµένο

Ηµερολόγιο και µε το πλήκτρο  τα µεταφέρουµε στον πίνακα των Επιλεγµένων. Αν θελήσουµε να αφαιρέσουµε
από το συγκεκριµένο Ηµερολόγιο κινήσεων κάποιο Παραστατικό, τότε το επιλέγουµε από τον πίνακα των Επιλεγµένων

µαρκάροντας το πεδίο ∆ιαγραφή και µε το πλήκτρο  το µεταφέρουµε στον πίνακα των ∆ιαθέσιµων .
Για να διαγράψουµε ένα Ηµερολόγιο κινήσεων το επιλέγουµε από τον πρώτο πίνακα και στη συνέχεια πατάµε το

πλήκτρο  από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9.

Στην οθόνη που ακολουθεί φαίνονται όλα τα Ηµερολόγια κινήσεων µε τα Παραστατικά που περιέχουν.

Τα καταχωρηµένα Ηµερολόγια Κινήσεων Πελατών µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε ως φίλτρα σε διάφορα εκτυπωτικά
για να δούµε µόνο τις Κινήσεις Πελατών που επιθυµούµε.
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1.3.4.8.9.4  Ηµερολόγια Κινήσεων Προµηθευτών

Με τη βοήθεια αυτής της φόρµας µπορούµε να δηµιουργήσουµε τα Ηµερολόγια Κινήσεων Προµηθευτών που επιθυµούµε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζονται στον πίνακα αριστερά όλα τα ηµερολόγια κινήσεων που έχουµε
καταχωρήσει σύµφωνα µε τον κωδικό τους.
Η εισαγωγή ενός νέου Ηµερολογίου κινήσεων επιτυγχάνεται κάνοντας κλικ στον πρώτο πίνακα και πατώντας το πλήκτρο

 του πλοηγού ή χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο. Οπότε ανοίγει
µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε τον κωδικό και την περιγραφή του ηµερολογίου και να το καταχωρήσουµε

πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το F10 από το πληκτρολόγιο.
∆εξιά υπάρχουν όλα τα ∆ιαθέσιµα Παραστατικά, από τα οποία επιλέγουµε αυτά που θέλουµε να περιέχει το συγκεκριµένο

Ηµερολόγιο και µε το πλήκτρο  τα µεταφέρουµε στον πίνακα των Επιλεγµένων. Αν θελήσουµε να αφαιρέσουµε
από το συγκεκριµένο Ηµερολόγιο κινήσεων κάποιο Παραστατικό, τότε το επιλέγουµε από τον πίνακα των Επιλεγµένων

µαρκάροντας το πεδίο ∆ιαγραφή και µε το πλήκτρο  το µεταφέρουµε στον πίνακα των ∆ιαθέσιµων .
Για να διαγράψουµε ένα Ηµερολόγιο κινήσεων το επιλέγουµε από τον πρώτο πίνακα και στη συνέχεια πατάµε το

πλήκτρο  από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9.

Στην οθόνη που ακολουθεί φαίνονται όλα τα Ηµερολόγια κινήσεων µε τα Παραστατικά που περιέχουν.

Τα καταχωρηµένα Ηµερολόγια Κινήσεων Προµηθευτών µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε ως φίλτρα σε διάφορα
εκτυπωτικά για να δούµε µόνο τις Κινήσεις Προµηθευτών που επιθυµούµε.
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1.3.4.8.9.5  Ηµερολόγια Κινήσεων Αποθήκης

Με τη βοήθεια αυτής της φόρµας µπορούµε να δηµιουργήσουµε τα Ηµερολόγια Κινήσεων Αποθήκης που επιθυµούµε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζονται στον πίνακα αριστερά όλα τα ηµερολόγια κινήσεων που έχουµε
καταχωρήσει σύµφωνα µε τον κωδικό τους.
Η εισαγωγή ενός νέου Ηµερολογίου κινήσεων επιτυγχάνεται κάνοντας κλικ στον πρώτο πίνακα και πατώντας το πλήκτρο

 του πλοηγού ή χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο. Οπότε ανοίγει
µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε τον κωδικό και την περιγραφή του ηµερολογίου και να το καταχωρήσουµε

πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το F10 από το πληκτρολόγιο.
∆εξιά υπάρχουν όλα τα ∆ιαθέσιµα Παραστατικά, από τα οποία επιλέγουµε αυτά που θέλουµε να περιέχει το συγκεκριµένο

Ηµερολόγιο και µε το πλήκτρο  τα µεταφέρουµε στον πίνακα των Επιλεγµένων. Αν θελήσουµε να αφαιρέσουµε
από το συγκεκριµένο Ηµερολόγιο κινήσεων κάποιο Παραστατικό, τότε το επιλέγουµε από τον πίνακα των Επιλεγµένων

µαρκάροντας το πεδίο ∆ιαγραφή και µε το πλήκτρο  το µεταφέρουµε στον πίνακα των ∆ιαθέσιµων .
Για να διαγράψουµε ένα Ηµερολόγιο κινήσεων το επιλέγουµε από τον πρώτο πίνακα και στη συνέχεια πατάµε το

πλήκτρο  από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9.

Στην οθόνη που ακολουθεί φαίνονται όλα τα Ηµερολόγια κινήσεων µε τα Παραστατικά που περιέχουν.

Τα καταχωρηµένα Ηµερολόγια Κινήσεων Αποθήκης µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε ως φίλτρα σε διάφορα
εκτυπωτικά για να δούµε µόνο τις Κινήσεις Αποθήκης που επιθυµούµε.
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1.3.5 Βοηθητικά Αρχεία

1.3.5.1 Παρουσίαση

Η φόρµα Βοηθητικά Αρχεία αποτελείται από σελίδες µε λίστες βοηθητικών αρχείων, τις οποίες συµπληρώνουµε στο
ξεκίνηµα της εφαρµογής και αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της εφαρµογής.

Οι Σελίδες είναι:

Εποχικότητα
Κατηγορίες
Μεγεθολόγια
Χρώµατα
Μονάδες Μέτρησης
Ετικέτες
Εταιρίες
Υποκαταστήµατα
Φόροι
Πωλητές
Εορτολόγιο
Προκαθορισµένες Κινήσεις Λογαριασµών
Προµήθειες Τραπεζών για Πιστ.Κάρτες
Κατηγορίες Γ.Λ

1.3.5.2 Εποχικότητα

Στη φόρµα αυτή έχουµε τη δυνατότητα να καταχωρήσουµε την Εποχικότητα των Ειδών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη µε όλες τις ήδη καταχωρηµένες εγγραφές της
Εποχικότητας σύµφωνα µε τον κωδικό τους.

Για να εισάγουµε µία νέα Εποχικότητα, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε την περιγραφή της Εποχικότητας.

Έπειτα, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το F10 από το πληκτρολόγιο για να καταχωρήσουµε
την Εποχικότητα, η οποία αυτόµατα παίρνει έναν µοναδικό κωδικό.

Για να διαγράψουµε µία ήδη καταχωρηµένη εγγραφή, την επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο

 από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη εγγραφή
συνδέεται µε κάποιο Είδος Αποθήκης, δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των εγγραφών Εποχικότητας είναι οι παρακάτω:

Μεταβολή Εποχικότητας

Ξεφύλλισµα Εποχικότητας

Αναζήτηση Εποχικότητας
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Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα της Εποχικότητας αναφέρονται παρακάτω.

· Κωδικός:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο µοναδικός κωδικός της Εποχικότητας.
Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.

· Περιγραφή:  Η περιγραφή της Εποχικότητας.

1.3.5.3 Κατηγορίες

Στη φόρµα αυτή έχουµε τη δυνατότητα να καταχωρήσουµε τις Κατηγορίες των Ειδών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη µε όλες τις ήδη καταχωρηµένες Κατηγορίες σύµφωνα µε
τον κωδικό τους.

Για να εισάγουµε µία νέα Κατηγορία, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε την περιγραφή της Κατηγορίας.

Έπειτα, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το F10 από το πληκτρολόγιο για να καταχωρήσουµε
την Κατηγορία, η οποία αυτόµατα παίρνει έναν µοναδικό κωδικό.

Για να διαγράψουµε µία ήδη καταχωρηµένη Κατηγορία, την επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το

πλήκτρο  από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη
Κατηγορία συνδέεται µε κάποιο Είδος Αποθήκης, δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Κατηγοριών είναι οι παρακάτω:

Μεταβολή Κατηγορίας

Ξεφύλλισµα Κατηγοριών

Αναζήτηση Κατηγοριών



103FashionWorks

Copyright © 2006 BlueByte

Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα Κατηγορίες αναφέρονται παρακάτω.

· Κωδικός:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο µοναδικός κωδικός της Κατηγορίας.
Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.

· Περιγραφή:  Η περιγραφή της Κατηγορίας.

· Λογ. Πωλήσεων, Λογ. Αγορών:  Σε περίπτωση σύνδεσης µε κάποιο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής, εισάγουµε
αντίστοιχα το λογαριασµό πωλήσεων και αγορών της Γενικής Λογιστικής για την συγκεκριµένη Κατηγορία.

1.3.5.4 Μεγεθολόγια

Στη φόρµα αυτή έχουµε τη δυνατότητα να καταχωρήσουµε τα Μεγεθολόγια των Ειδών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη µε όλα τα ήδη καταχωρηµένα Μεγεθολόγια σύµφωνα µε
τον κωδικό τους.

Για να εισάγουµε ένα νέο Μεγεθολόγιο, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε την περιγραφή του Μεγεθολόγιου.

Έπειτα, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το F10 από το πληκτρολόγιο για να καταχωρήσουµε το
Μεγεθολόγιο, το οποίο αυτόµατα παίρνει έναν µοναδικό κωδικό.

Για να διαγράψουµε ένα ήδη καταχωρηµένο Μεγεθολόγιο, το επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το

πλήκτρο  από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο
Μεγεθολόγιο συνδέεται µε κάποιο Είδος Αποθήκης, δεν µπορούµε να το διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Μεγεθολογίων είναι οι παρακάτω:

Μεταβολή Μεγεθολογίου

Ξεφύλλισµα Μεγεθολογίου

Αναζήτηση Μεγεθολογίου
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Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα Μεγεθολόγια αναφέρονται παρακάτω.

· Κωδικός:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο µοναδικός κωδικός του Μεγεθολογίου.
Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.

· Περιγραφή:  Η περιγραφή του Μεγεθολογίου.

Σηµείωση: Σε αυτόν τον πίνακα µπορούµε να καταχωρήσουµε µέχρι δεκαπέντε Μεγέθη.

1.3.5.5 Χρώµατα

Στη φόρµα αυτή έχουµε τη δυνατότητα να καταχωρήσουµε τα Χρώµατα των Ειδών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη µε όλα τα ήδη καταχωρηµένα Χρώµατα σύµφωνα µε τον
κωδικό τους.

Για να εισάγουµε ένα νέο Χρώµα, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε την περιγραφή του Χρώµατος.

Έπειτα, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το F10 από το πληκτρολόγιο για να καταχωρήσουµε τα
Χρώµατα, τα οποία αυτόµατα παίρνουν έναν µοναδικό κωδικό.

Για να διαγράψουµε ένα ήδη καταχωρηµένο Χρώµα, το επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο

 από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο Χρώµα
συνδέεται µε κάποιο Τιµολόγιο Πώλησης, Τιµολόγιο Αγορών, Κίνηση Αποθήκης ή Παραγγελία, δεν µπορούµε να το
διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Χρωµάτων είναι οι παρακάτω:

Μεταβολή Χρώµατος

Ξεφύλλισµα Χρώµατος
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Αναζήτηση Χρώµατος

Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα Χρώµατα αναφέρονται παρακάτω.

· Κωδικός:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο µοναδικός κωδικός του Χρώµατος.
Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.

· Περιγραφή:  Η περιγραφή του Χρώµατος.

1.3.5.6 Μονάδες Μέτρησης

Στη φόρµα αυτή έχουµε τη δυνατότητα να καταχωρήσουµε όλες τις Μονάδες Μέτρησης των Ειδών που παρέχουµε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη µε όλες τις ήδη καταχωρηµένες Μονάδες Μέτρησης
σύµφωνα µε τον κωδικό τους.

Για να εισάγουµε µία νέα Μονάδα Μέτρησης, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό
πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε την περιγραφή της

µονάδας µέτρησης. Έπειτα, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το F10 από το πληκτρολόγιο για να
καταχωρήσουµε τη µονάδα µέτρησης, η οποία αυτόµατα παίρνει έναν µοναδικό κωδικό.

Για να διαγράψουµε µία ήδη καταχωρηµένη Μονάδα Μέτρησης, την επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το

πλήκτρο  από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη
µονάδα µέτρησης συνδέεται µε κάποιο Είδος Αποθήκης, Τιµολόγιο Αγορών, Κίνηση Αποθήκης ή Παραγγελία δεν
µπορούµε να τη διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Μονάδων Μέτρησης είναι οι παρακάτω:

Μεταβολή Μονάδας Μέτρησης

Ξεφύλλισµα Μονάδων Μέτρησης
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Αναζήτηση Μονάδας Μέτρησης

Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα των Μονάδων Μέτρησης αναφέρονται παρακάτω.

· Κωδικός:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο µοναδικός κωδικός της Μονάδας
Μέτρησης. Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.

· Περιγραφή:  Η περιγραφή της Μονάδας Μέτρησης.

1.3.5.7 Ετικέτες

Στη φόρµα αυτή έχουµε τη δυνατότητα να καταχωρήσουµε τις Ετικέτες των Ειδών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη µε όλες τις ήδη καταχωρηµένες Ετικέτες σύµφωνα µε τον
κωδικό τους.

Για να εισάγουµε µία νέα Ετικέτα, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε την περιγραφή της Ετικέτας. Έπειτα,

πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το F10 από το πληκτρολόγιο για να καταχωρήσουµε την
Ετικέτα, η οποία αυτόµατα παίρνει έναν µοναδικό κωδικό.

Για να διαγράψουµε µία ήδη καταχωρηµένη Ετικέτα, την επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο

 από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη Ετικέτα
συνδέεται µε κάποιο Είδος Αποθήκης, δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Ετικετών είναι οι παρακάτω:

Μεταβολή Ετικέτας

Ξεφύλλισµα Ετικέτας

Αναζήτηση Ετικετών
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Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα Ετικέτες αναφέρονται παρακάτω.

· Κωδικός:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο µοναδικός κωδικός της Ετικέτας. Εισάγεται
αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.

· Περιγραφή:  Η περιγραφή της Ετικέτας.

· Εκτύπωση:  Επιλέγουµε την εκτύπωση που θα χρησιµοποιήσουµε για την συγκεκριµένη Ετικέτα.

1.3.5.8 Εταιρίες

Στη φόρµα αυτή έχουµε τη δυνατότητα να καταχωρήσουµε τις Εταιρίες οι οποίες µας δίνουν τη δυνατότητα να
οµαδοποιήσουµε δύο ή περισσότερα Υποκαταστήµατα σε µια εταιρία. Αυτό χρησιµοποιείται στην Λογιστική Απογραφή.
Έτσι ενώ µπορούµε να παρακολουθούµε χωριστά τις αποθήκες δύο ή περισσοτέρων υποκαταστηµάτων είναι δυνατή η
έκδοση εννιαίας λογιστικής απογραφής για αυτά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη µε όλες τις ήδη καταχωρηµένες εγγραφές των Εταιριών
σύµφωνα µε τον κωδικό τους.

Για να εισάγουµε µία νέα Εταιρία, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε την περιγραφή της Εταιρίας.

Έπειτα, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το F10 από το πληκτρολόγιο για να καταχωρήσουµε
την Εταιρία, η οποία αυτόµατα παίρνει έναν µοναδικό κωδικό.

Για να διαγράψουµε µία ήδη καταχωρηµένη εγγραφή, την επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο

 από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη εγγραφή
συνδέεται µε κάποιο Υποκατάστηµα, δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των εγγραφών Εταιριών είναι οι παρακάτω:

Μεταβολή Εταιρίας
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Ξεφύλλισµα Εταιρίας

Αναζήτηση Εταιρίας

Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα των Εταιριών αναφέρονται παρακάτω.

· Κωδικός:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο µοναδικός κωδικός της Εταιρίας. Εισάγεται
αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.

· Περιγραφή:  Η περιγραφή της Εταιρίας.



109FashionWorks

Copyright © 2006 BlueByte

1.3.5.9 Υποκαταστήµατα

Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη όπου µπορούµε να καταχωρήσουµε  όλα τα στοιχεία του Υποκαταστήµατος καθώς
επίσης και τις Παραµέτρους της Γενικής Λογιστικής.

Αναλυτικά τα πεδία που εµφανίζονται στην καρτέλα Υποκατάστηµα είναι τα ακόλουθα.

· Κωδικός:  Καταχωρούµε έναν µοναδικό κωδικό για το Υποκατάστηµα.

· Περιγραφή:  Η περιγραφή του Υποκαταστήµατος.

· Επωνυµία Εταιρίας 1&2:  Καταχωρούµε τις Επωνυµίες του κάθε Υποκαταστήµατος.

· ΑΦΜ, ∆ΟΥ:  Καταχωρούµε τα Οικονοµικά στοιχεία του κάθε Υποκαταστήµατος.

· ∆ιεύθυνση, Ταχ. Κώδικας, Πόλη:  Καταχωρούµε την ∆ιεύθυνση του κάθε Υποκαταστήµατος.

· Τηλέφωνο 1&2, Φαξ:  Καταχωρούµε τα Τηλέφωνα & φαξ του κάθε Υποκαταστήµατος.

· Προεπιλ.Πωλητής:  ∆ηλώνουµε τον πωλητή του Υποκαταστήµατος.

· E-mail:  Καταχωρούµε την  ∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του κάθε Υποκαταστήµατος.

· Website: Καταχωρούµε την ιστοσελίδα του κάθε υποκαταστήµατος

· Εταιρία:  ∆ηλώνουµε σε ποιά Εταιρία ανοίκει το Υποκατάστηµα.

· Λογότυπο τιµολογίου: Εισάγουµε το λογότυπο του υποκαταστηµατος για να εµφανίζεται στην εκτυπωση τιµολογίου.

Παράµετροι
· Προεπιλ. ΦΠΑ Κινήσεων:  ∆ηλώνουµε το ΦΠΑ που θέλουµε να υπάρχει σαν προεπιλογή σε κάθε Υποκατάστηµα.

· Μήνυµα για καλό Είδος:  Επιλέγουµε τον τρόπο µε τον οποίο θα υπολογίζεται το υπόλοιπο της ποσότητας του είδους.
Οι περιπτώσεις είναι πέντε και περιγράφονται παρακάτω µε το εξής παράδειγµα:
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Έστω ότι κάποιο από τα Είδη Αποθήκης έχει τα υπολοίπα του παρακάτω πίνακα.

Εφόσον το σύνολο του είδους ισούται µε ένα, άν επιλέξω στο πεδίο Μήνυµα για καλό Είδος:

1. Χωρίς µήνυµα, δεν θα εµφανίσει το µήνυµα για καλό είδος.

2. Βάσει µόνο του είδους, θα εµφανίσει το µήνυµα σύµφωνα µε το σύνολο των ειδών. Στο παραπάνω παράδειγµα για
το Υποκατάστηµα της Μαρτίου είναι το γενικό σύνολο 40).

3. Βάσει µόνο του χρώµατος, θα εµφανίσει το µήνυµα σύµφωνα µε το σύνολο των χρωµάτων. Στο παραπάνω
παράδειγµα για το Υποκατάστηµα της Μαρτίου το καφέ χρώµα έχει σύνολο 32)

4. Βάσει µόνο µεγέθους, θα εµφανίσει το µήνυµα σύµφωνα µε το σύνολο ενός µεγέθους. Στο παραπάνω παράδειγµα
για το Υποκατάστηµα της Μαρτίου το µέγεθος Μ έχει σύνολο 10).

5. Βάση χρώµατος και µεγέθους, θα εµφανίσει το µήνυµα σύµφωνα µε το σύνολο του Χρώµατος και του Μεγέθους.
Στο παραπάνω παράδειγµα για το Υποκατάστηµα της Μαρτίου στο µέγεθος Μ για το χακί χρώµα το σύνολο είναι 2).

· Όριο Ποσότητας για Μήνυµα:  Ορίζουµε σε ποιό όριο ποσότητας θα εµφανίσει το µηνύµα για καλό είδος στο
Τιµολόγιο Πώλησης. Για παράδειγµα εάν καταχωρήσουµε στο όριο ποσότητας "1", όταν το συγκεκριµένο είδος έχει
υπόλοιπο στην αποθήκη ένα τεµάχιο θα εµφανιστεί το µήνυµα για καλό είδος.

· Μήνυµα για 0 Υπόλοιπο:  Το πεδίο αυτό το επιλέγουµε σε περίπτωση που θέλουµε να µας ενηµερώνει το
πρόγραµµα για µηδενικό Υπόλοιπο στην αποθήκη του είδους.

· Κείµενο προς Εκτύπωση:  Πληκτρολογούµε το κείµενο που επιθυµούµε να φαίνεται στις εκτυπώσεις των Αποδείξεων
Λιανικής. Στο πεδίο αυτό µπορούµε να καταχωρήσουµε µέχρι 60 χαρακτήρες.

· Πώληση-Ένα Είδος Ανα Γραµµή:  Επιλέγοντας αυτό το πεδίο στο Τιµολόγιο αγοράς όταν προσθέτουµε είδη
δηµιουργεί καίνουρια εγγραφή για το κάθε είδος.

· ∆ηµιουργία Κινήσεων Πρόβλεψης Τρίτων Λογ:  Επιλέγοντας αυτό το πεδίο είναι δυνατή η αυτόµατη δηµιουργία
κινήσεων πρόβλεψης στους Τρίτους Λογαριασµούς όσον αφορά στις πιστωτικές κάρτες και στα Αξιόγραφα.

1.3.5.10 Φόροι

Στη φόρµα αυτή έχουµε τη δυνατότητα να καταχωρήσουµε διάφορους Φόρους που αφορούν την οικονοµική διαχείριση
της επιχείρησης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη µε όλους τους ήδη καταχωρηµένους Φόρους σύµφωνα µε
τον κωδικό τους.

Για να εισάγουµε έναν νέο Φόρο, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε τα στοιχεία του φόρου που

επιθυµούµε. Έπειτα, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το F10 από το πληκτρολόγιο για να
καταχωρήσουµε το φόρο, ο οποίος αυτόµατα παίρνει έναν κωδικό.

Για να µεταβάλλουµε τα στοιχεία ενός Φόρου επιλέγουµε αυτόν που επιθυµούµε και αλλάζουµε τα πεδία που θέλουµε.
Σε περίπτωση, όµως, που ο συγκεκριµένος φόρος συνδέεται µε κάποιο Είδος Αποθήκης, Τιµολόγιο Αγορών, Κίνηση
Αποθήκης ή Παραγγελία δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε το Ποσοστό του φόρου.

Για να διαγράψουµε έναν ήδη καταχωρηµένο Φόρο, τον επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο

 από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που ο συγκεκριµένος φόρος
συνδέεται µε κάποιο Είδος Αποθήκης, Τιµολόγιο Αγορών, Κίνηση Αποθήκης ή Παραγγελία, δεν µπορούµε να τον
διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Φόρων είναι οι παρακάτω:
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Ξεφύλλισµα Φόρων

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα των Φόρων αναφέρονται παρακάτω. Για να καταχωρήσουµε ένα φόρο
πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα πεδία: Περιγραφή και Ποσοστό.

· Κωδικός:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Φόρου. Εισάγεται αυτόµατα
µε την καταχώρηση της εγγραφής.

· Περιγραφή:  Η περιγραφή του Φόρου.

· Ποσοστό%:  ∆ηλώνουµε το ποσοστό του Φόρου. Το ποσοστό πρέπει να είναι από 0 έως 100.

· Λογ. Πωλήσεων, Λογ. Αγορών:  Σε περίπτωση σύνδεσης µε κάποιο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής, εισάγουµε
αντίστοιχα το λογαριασµό πωλήσεων και αγορών της Γενικής Λογιστικής για το συγκεκριµένο Φόρο.

1.3.5.11 Πωλητές

Στη φόρµα αυτή έχουµε τη δυνατότητα να καταχωρήσουµε όλους τους Πωλητές της επιχείρησης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη µε όλους τους ήδη καταχωρηµένους Πωλητές σύµφωνα
µε τον κωδικό τους.

Για να εισάγουµε έναν νέο Πωλητή, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε τον κωδικό και το όνοµα του
Πωλητή.

Για να µεταβάλλουµε τα στοιχεία ενός Πωλητή επιλέγουµε αυτόν που επιθυµούµε και αλλάζουµε τα πεδία που θέλουµε.
Το µόνο πεδίο που δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε δίοτι είναι µη προσπελάσιµο από το χρήστη είναι ο Κωδικός του.

Για να διαγράψουµε έναν ήδη καταχωρηµένο Πωλητή, τον επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο
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 από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που ο συγκεκριµένος Πωλητής
συνδέεται µε κάποιο Τιµολόγιο Πώλησης, δεν µπορούµε να τον διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Πωλητών είναι οι παρακάτω:

Ξεφύλλισµα Πωλητών

Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα των Πωλητών αναφέρονται παρακάτω.

· Κωδικός:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο µοναδικός κωδικός του Πωλητή. Εισάγεται
αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.

· Επωνυµία:  Το όνοµα του Πωλητή.

· ∆ιεύθυνση:  Η ∆ιεύθυνση του Πωλητή.

· Τηλέφωνο 1 & 2:  Τα Τηλέφωνα του Πωλητή.

· Υποκατάστηµα:  ∆ηλώνουµε σε ποιό από τα καταχωρηµένα Υποκαταστήµατα ανήκει ο συγκεκριµένος Πωλητής.

· Ανενεργό: Ενεροποιούµε το πεδίο όταν ο Πωλητής πλέον δεν εργάζεται στην επιχείριση µας.
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1.3.5.12 Εορτολόγιο

Χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό των Ονοµαστικών Εορτών των Πελατών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Εισαγωγή Νέας Εορτής

Μεταβολή Υπάρχουσας Εορτής

∆ιαγραφή Υπάρχουσας Εορτής

Ξεφύλλισµα Εορτών

Αναζήτηση Εορτής

Συµπληρώνουµε το Όνοµα, την Ηµέρα, το Μήνα και εάν η εορτή είναι Κινητή.

Κάθε νέο έτος το µόνο που έχουµε να κάνουµε είναι να ενηµερώσουµε την ηµέρα και το µήνα για τις κινητές εορτές.

1.3.5.13 Προκαθορισµένες Κινήσεις Λογαριασµών

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε όλες τις προκαθορισµένες κινήσεις των Τρίτων Λογαριασµών έτσι ώστε να είναι δυνατή η
επαναχρησιµοποίησή τους σε επόµενη εγγραφή του οδηγού Εισαγωγής Προκαθορισµένης Κίνησης Τρίτών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Η εισαγωγή µιας νέας Προκαθορισµένης Κίνησης επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  του πλοηγού ή
χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των προκαθορισµένων κινήσεων Λογαριασµών είναι οι
παρακάτω:

Μεταβολή Υπάρχουσας Προκ. Κίνησης Λογαριασµού

∆ιαγραφή Υπάρχουσας Προκ. Κίνησης Λογαριασµού
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Ξεφύλλισµα Προκ. Κίνησης Λογαριασµού

ΠΕ∆ΙΑ

· Υποκατάστηµα:  ∆ήλωνουµε σε ποιό Υποκατάστηµα θα καταχωρηθεί η προκαθορισµένη κίνηση λογαριασµού.

· Πιέζοντας το πλήκτρο  δηλώνουµε τους Τρίτους Λογαριασµούς και την προκαθορισµένη κίνηση που θα πρέπει να
γίνει σε αυτούς.

· Κωδικός:  Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.

· Είδος Κίνησης:  Επιλέγουµε το Είδος της Προκαθορισµένης Κίνησης του Λογαριασµού.

· Περιγραφή:  Η περιγραφή της Προκαθορισµένης Κίνησης Λογαριασµού.

· Παρατηρήσεις:  Ελεύθερο πεδίο για την καταχώρηση παρατηρήσεων σχετικά µε την Προκαθορισµένη Κίνηση
Λογαριασµού.

1.3.5.14 Προµήθειες Τραπεζών για Πιστ.Κάρτες

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τις προµήθειες τραπεζών για τις πιστωτικές κάρτες, µε την προϋπόθεση οτι έχουµε
καταχωρήσει προηγουµένως στην φόρµα Βοηθητικά-Είδη Κινήσεων πελατών το παραστατικό είσπραξης για κάθε
τράπεζα. Αυτή η λειτουργία µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο αν παρακολουθόυµε Τρίτους Λογαριασµούς.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Η εισαγωγή µιας νέας εγγραφής προµηθειών τραπεζών για πιστωτικές κάρτες επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο

 του πλοηγού ή χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των  προµηθειών τραπεζών για πιστωτικές κάρτες είναι οι
παρακάτω:
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Μεταβολή Υπάρχουσας Προµήθειας

∆ιαγραφή Υπάρχουσας Προµήθειας

Ξεφύλλισµα Προµήθειας

Αναλυτικά τα πεδία που εµφανίζονται στην οθόνη Προµήθειες Τραπεζών για τις πιστωτικές κάρτες είναι τα ακόλουθα.

ΠΕ∆ΙΑ

· Είδος Κίνησης:  Επιλέγουµε το Είδος της Προµήθειας Τραπεζών για τις πιστωτικές κάρτες.

· Πιστωτικές Κάρτες:  Επιλέγουµε την Πιστωτική κάρτα.

· Προµήθεια:  Καταχωρούµε την Προµήθεια που παρακρατεί η Τράπεζα.

· Προµήθεια Προεξόφλ.:  Καταχωρούµε την Προµήθεια που παρακρατεί η Τράπεζα σε περίπτωση προεξόφλησης.

· ∆όσεις:  Καταχωρούµε τον αριθµό των δόσεων που δίνει η τράπεζα.

· Προεξόφληση:  Επιλέγουµε το πεδίο αυτό, όταν έχουµε συµφωνήσει µε την τράπεζα την προεξόφληση πιστωτικών
καρτών.

Σηµείωση:  Για να λειτουργήσει ο υπολογισµός των προµηθειών τραπεζών για πιστωτικές κάρτες θα πρέπει να υπάρχει
αντιστοιχία είδους κίνησης πελάτη µε την τράπεζα.

1.3.5.15 Κατηγορίες Γ.Λ

Στη σελίδα αυτή έχουµε τη δυνατότητα να καταχωρήσουµε όλες τις Κατηγορίες Γέφυρας Γενικής Λογιστικής µε βάση τις
οποίες οµαδοποιούνται τα είδη κινήσεων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Στην οθόνη εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες Κατηγορίες Γέφυρας Γ.Λ. σε λίστα, σύµφωνα µε τον Κωδικό τους.

Για να εισάγουµε µία νέα Κατηγορία Γέφυρας Γ.Λ, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό
πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.
Για να διαγράψουµε µία ήδη καταχωρηµένη Κατηγορία Γέφυρας Γ.Λ, την επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια
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πατάµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που η
συγκεκριµένη Κατηγορία Γέφυρας Γ.Λ συνδέεται µε κάποιο είδος κίνησης δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Κατηγοριών Γέφυρας Γενικής Λογιστικής είναι οι παρακάτω:

Μεταβολή Υπάρχουσας Κατηγορίας Γέφυρας Γ.Λ.

Ξεφύλλισµα Κατηγοριών Γέφυρας Γ.Λ.

ΠΕ∆ΙΑ

· Κωδικός:  Ο αύξων αριθµός της Κατηγορίας Γέφυρας Γ.Λ.

· Περιγραφή:  Η περιγραφή της Κατηγορίας Γέφυρας Γ.Λ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για να καταχωρήσουµε µία Κατηγορία Γέφυρας Γ.Λ. πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε το πεδίο Περιγραφή.



117FashionWorks

Copyright © 2006 BlueByte

1.3.6 Παράµετροι

1.3.6.1 Γενικά

Στη φόρµα αυτή συµπληρώνουµε τις Γενικές Παραµέτρους, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία της
εφαρµογής. Επίσης, δηλώνουµε κάποια στοιχεία που επιθυµούµε να προτείνονται κατά τη διαχείριση βασικών φορµών.

Αναλυτικά τα πεδία των Παραµέτρων που εµφανίζονται στην καρτέλα Γενικά είναι τα ακόλουθα.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Συµπληρώνουµε τα στοιχεία της Εταιρίας µας, τα οποία εµφανίζονται στην αρχή όλων των εκτυπωτικών.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

· Υποκατάστηµα:  ∆ηλώνουµε το υποκατάστηµα που θα χρησιµοποιέι το πρόγραµµα σαν προεπιλογή στις οθόνες
όλων των κινήσεων και Τιµολογίων. Όλα τα Υποκαταστήµατα έχουν καταχωρηθεί  προηγουµένως στη φόρµα
Παράµετροι - Υποκαταστήµατα του µενού Βοηθητικά.

· Τερµατικό:  ∆ηλώνουµε το Τερµατικό στο οποίο εργαζόµαστε. Όλα τα Τερµατικά έχουν καταχωρηθεί προηγουµένως
στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Τερµατικά του µενού Βοηθητικά.

· Εκτυπωτής Ετικετών:  ∆ηλώνουµε τον προεπιλεγµένο εκτυπωτή, στον οποίο θα εκτυπώνονται οι ετικέτες.

· Εκτυπωτής:  ∆ηλώνουµε τον προεπιλεγµένο Εκτυπωτή στον οποίο θα αποστέλλονται οι εκτυπώσεις.

· Μετακίνηση σε πεδία µε Enter:  Μαρκάροντας αυτό το πεδίο και επανεκκινώντας την εφαρµογή, µπορούµε να
µετακινούµαστε από πεδίο σε πεδίο και µε το πλήκτρο Enter σε όλες τις φόρµες της εφαρµογής.

· Ανταλλαγή Παραγγελιών χωίρς Σύνδεση-Εξαγωγή: Ενεργοποιούµε την επιλογή όταν χρησιµοποιούµε το κύκλωµα
της Ανταλλαγής Παραγγελιών χωρις Σύνδεση.

· Είδος Επιταγής Προµηθευτή:  ∆ηλώνουµε το Είδος του Παραστατικού που θα φαίνεται ως προεπιλογή κατά την
εισαγωγή νέας Επιταγής στις Κινήσεις Προµηθευτή.

· Κατάσταση Επιτ. Προµηθετή:  ∆ηλώνουµε την κατάσταση της επιταγής που θα φαίνεται ως προεπιλογή κατά την
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εισαγωγή νέας Επιταγής στις Κινήσεις Προµηθευτή.

· Χωρίς ΦΠΑ:  Σε περίπτωση που χρησιµοποιήσουµε τιµές χωρίς ΦΠΑ, πρέπει να δηλώσουµε στο πεδίο αυτό την
αντίστοιχη επιλογή απο την λίστα των Φόρων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

· ∆εκαδικά:  ∆ηλώνουµε το πλήθος των δεκαδικών που θα χρησιµοποιεί η εφαρµογή για τη στρογγυλοποίηση των
ποσών.

· Οµαδοποίηση 1,2 και 3:  Πεδίο που χρησιµοποιέιται για την καταχώρηση κάποιων οµαδοποιήσεων που αφορούν τα
είδη της Αποθήκης. Για παράδειγµα αν καταχωρήσουµε στην οµαδοποίηση2 την λέξη Προέλευση τότε στα Είδη
Αποθήκης θα φαίνεται στην περιγραφή του πεδίου "Προέλευση". ∆ίπλα απο κάθε πεδίο οµαδοποίησης υπάρχει µία
επιλογή η οποία χρησιµεύει στην αναζήτηση των ειδών µέσα απο λίστες. Εάν αυτό το πεδίο δεν είναι τσεκαρισµένο τότε
στην αναζήτηση δεν θα συµπεριληφθεί η στήλη της συγκεκριµένης οµαδοποίησης.

· Μήκος Barcode:  ∆ηλώνουµε το πλήθος των ψηφίων τα οποία θα αποτελούν το Barcode. Αυτός ο αριθµός πρέπει
πάντα να είναι ζυγός.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

· Από -Έως Ηµ/νία:  Ορίζουµε ποιο θα είναι το διάστηµα της περιόδου των εκπτώσεων. Το ποσοστό της έκπτωσης του
κάθε είδους το έχουµε δηλώσει προηγουµένως στα Είδη Αποθήκης του µενού Αρχεία.

Προσοχή: Στο διάστηµα των εκπτώσεων συµπεριλαµβάνονται ΟΛΑ τα είδη.

Με τη χρήση των πλήκτρων  και  µπορούµε
να δηµιουργήσουµε νέα "δικά µας" πεδία στην φόρµα τις Αποθήκης καρτέλα Ειδικά Στοιχεία-Barcodes.

Με το πλήκτρο  διαγράφεται η Φυσική Απογραφή που έχει καταχωρηθεί στην βάση

µε την χρήση του PDA όταν αποθηκεύσουµε µε το πλήκτρο . Η διαγραφή προτείνεται να γίνετε όταν
ξεκινάµε την καταµέτρηση των ειδών.

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

∆ηλώνουµε για κάθε λειτουργία πια εκτύπωση θέλουµε να εκτυπώνει.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

Ο σχεδιαστής αρχείων είναι ένα χρήσιµο εργαλείο µε τη βοήθεια του οποίου µπορούµε να φτιάξουµε αρχεία για την
αποθήκευση ειδικών στοιχείων για τα Είδη.

Η διαδικασία σχεδιασµού του αποτελείται από τα παρακάτω βήµατα:
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Πιέζουµε το πλήκτρο  για να µας εµφανίσει νέα εγγραφή. Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά τα πεδία
του πίνακα:

· Στην πρώτη στήλη πληκτρολογούµε το Όνοµα του πεδίου, µε λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς σύµβολα ή κενά, π.χ.
KATASKEYASTHS.

· Στη δεύτερη στήλη πληκτρολογούµε το Όνοµα του πεδίου, όπως ακριβώς θέλουµε να εµφανίζεται στην οθόνη, π.χ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ.

· Στην τρίτη στήλη πληκτρολογούµε τη Σειρά µε την οποία θα εµφανίζονται τα πεδία στην οθόνη.

· Επιλέγουµε την Οµάδα στην οποία θα εντάξουµε τα πεδία που δηµιουργούµε, ώστε να εµφανίζονται χωριστά από τα
πεδία κάποιας άλλης οµάδας. Π.χ. τα πεδία Κατασκευαστής και Κωδ.Κατασκευαστή, τα οποία εντάσσουµε στην οµάδα
1, θα εµφανίζονται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα στοιχεία.

· Επιλέγουµε τον Τύπο του πεδίου µε τη χρήση καταλόγου. Ο χρήστης επιλέγει ένα από τα εξής:

· ʼλφα:  Καταχώρηση γραµµάτων και αριθµών.
· Ακέραιος:  Καταχώρηση µόνο ακέραιων αριθµών.
· Αριθµός:  Καταχώρηση όλων των ειδών αρίθµησης (και δεκαδικά).
· Ηµεροµηνία:  Καταχώρηση ηµεροµηνιών.
· Ώρα:  Καταχώρηση ώρας.
· Χρήµατα:  Καταχώρηση χρηµατικών ποσών.
· Λογικό:  Πλαίσιο µαρκαρίσµατος.

· Το Μέγεθος του πεδίου ορίζεται µόνο για πεδία τύπου "ʼλφα".

· Το πεδίο Υποχρεωτικό µαρκάρεται, µόνο όταν επιθυµούµε η καταχώρηση για το συγκεκριµένο πεδίο να είναι
υποχρεωτική.

· Επιλέγουµε τον Τύπο Πλαισίου που επιθυµούµε να δηµιουργήσουµε, από τη λίστα. Ο χρήστης επιλέγει ένα από τα
εξής:

· Απλό Πλαίσιο:  Πλαίσιο απλής καταχώρησης.
· Ηµερολόγιο:  Πλαίσιο καταχώρησης ηµεροµηνιών, µε χρήση του ηµερολογίου.
· Ναι/Όχι:  Πλαίσιο µαρκαρίσµατος.
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· Πλαίσιο Λίστας:  Πλαίσιο αποθήκευσης δεδοµένων σε πίνακα, η εµφάνιση του οποίου επιτυγχάνεται πατώντας τη
λάµπα.

· Πίνακας Αναζήτησης:  Πλαίσιο αποθήκευσης δεδοµένων σε πίνακα αναζήτησης καταχωρήσεων.
· Κλίµακα:  Καταχώρηση βάση κλίµακας.

· Οι δύο τελευταίες στήλες (Πίνακας Αναζήτησης, Ταξινόµηση Πίνακα) χρησιµοποιούνται αν  επιλέξουµε τον Τύπο
Πλαισίου Πίνακας Αναζήτησης. Σε αυτή την περίπτωση στη στήλη Πίνακας Αναζήτησης, εισάγουµε το όνοµα του
πίνακα που θα δηµιουργήσουµε, ενώ στην στήλη Ταξινόµηση Πίνακα επιλέγουµε αν η αναζήτηση θα γίνει µε βάση τον
κωδικό ή την περιγραφή του συγκεκριµένου πεδίου. Έτσι έχουµε τη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε "δικούς µας"
πίνακες που θα µας βοηθήσουν στη διαδικασία της καταχώρησης ενός συµβολαίου. Για παράδειγµα, µπορούµε στο
πεδίο που καταχωρούµε τον Κατασκευαστή να δηµιουργήσουµε ένα πίνακα µε τους Κατασκευαστές των ειδών της
Αποθήκης. Π.χ. 01-Benetton 02-Diesel 03 -Attrattivo. Ο χρήστης που θα καταχωρήσει το νέο Κατασκευαστή µπορεί να
επιλέξει µόνο ανάµεσα στoυς παραπάνω Κατασκευαστές του πίνακα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για να εισάγουµε νέες τιµές στα πεδία Οµάδα και Αρχείο Αναζήτησης επιλέγουµε την αντίστοιχη στήλη και στη συνέχεια

πατάµε το πλήκτρο µε τη λάµπα .

ΠΛΗΚΤΡΑ

· Έξοδος:Βγαίνουµε από το Σχεδιαστή Αρχείων.

· Αποθήκευση: Αποθηκεύουµε το τελικό αποτέλεσµα του σχεδιασµού αρχείου ειδικών στοιχείων.

· Εισαγωγή Πεδίου: Εισάγουµε νέα γραµµή.

· ∆ιαγραφή Πεδίου: ∆ιαγράφουµε µία υπάρχουσα γραµµή.

· Πίνακας Αναζήτησης: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη, στην οποία µπορούµε να
καταχωρήσουµε τις επιλογές που επιθυµούµε για ένα συγκεκριµένο ειδικό στοιχείο. Π.χ. µπορούµε να καταχωρήσουµε
µία οµαδα για τους Κατασκευαστές των είδων της Αποθήκης.

Προσοχή: Όταν εκτελούµε αυτή τη διαδικασία δεν πρέπει η οθόνη του Είδους να είναι ανοιχτή στον ίδιο υπολογιστή ή στο
δίκτυο, αλλιώς η διαδικασία θα αποτύχει.

Πιέζοντας την δεύτερη καρτέλα Προεπισκόπηση επιβλέπουµε το αποτέλεσµα του σχεδιασµού του αρχείου ειδικών
στοιχείων.

1.3.6.2 Ταµειακή Μηχανή

Στην οθόνη αυτή καθορίζουµε τις Παραµέτρους επικοινωνίας του προγράµµατος µε το φορολογικό µηχανισµό ή τις
ταµειακές µηχανές.

· Ταµεική Μηχανή: Επιλέγουµε τον εκτυπωτή που έχει συνδεθεί µε φορολογικό µηχανισµό ή ταµειακή µηχανή .

· Αρ.Ταµ.Μηχ: Συµπληρώνουµε τον αριθµό Ταµειακής Μηχανής που θα χρησιµποιηθεί στην ενηµέρωση αρχείου ΜΥΦ.
Ο αριθµός αφορά την συνδεδεµένη ταµειακή µηχανή στον εκάστοτε υπολογιστή και πρέπει να συµπληρωθεί µία φορά
από τον κάθε υπολογιστή που εκδίδει Παραστατικά.

· Λεκτικό Φορολογικής Σήµανσης:  Σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικού µηχανισµού δηλώνουµε το λεκτικό που θα
διαβάζει ο φορολογικός µηχανισµός για να παίρνει τη σήµανση.

Γ.Γ.Π.Σ.

· Εµφάνιση ∆εδοµένων Γ.Γ.Π.Σ:  Ενεργοποιούµε την επιλογή εφόσον επιθυµούµε το τιµολόγιο να περιέχει αναλυτικά
στοιχεία για την online συνδεση του φορολογικού µηχανισµού µε την Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων.

· Χαρ/στικό Έναρξης ∆εδοµένων/Χαρ/στικό Λήξης∆εδοµένων : ∆ηλώνουµε τους χαρακτήρες που θα εµφανίζονται
πριν και µετά των αναλυτικών στοιχείων τιµολογίου

· Μορφή τιµολογίου : Στο πλαίσιο ∆ιαθέσιµο εµφανίζονται τα διαθέσιµα στοιχεία από τα οποία επιλέγουµε ποια
επιθυµούµε να εµφανίζονται στο τιµολόγιο και τα µεταφέρουµε στην λίστα Επιλεγµένο. Για την µετακίνηση στοιχείου
από την µία λίστα στην άλλη ή για την αλλαγή σειράς αρκεί να σύρουµε το στοιχείο στην θέση που επιθυµούµε.
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1.3.6.3 Λιανική - Αποθήκη

Στη φόρµα αυτή συµπληρώνουµε τις Παραµέτρους των κινήσεων της Λιανικής Πώλησης και της Αποθήκης. Οι
Παράµετροι αυτοί είναι απαραίτητοι για τη σωστή λειτουργία της εφαρµογής.

Αναλυτικά τα πεδία των Παραµέτρων που εµφανίζονται στην καρτέλα Λιανική - Αποθήκη είναι τα ακόλουθα.

ΛΙΑΝΙΚΗ

· Προεπιλ. Παραστατικό Λιανική:  ∆ηλώνουµε το Είδος του Παραστατικού που θα προεπιλέγει το πρόγραµµα κατά την
εισαγωγή νέου Τιµολογίου Πώλησης.

· Πελάτης Λιανικής:  ∆ηλώνουµε τον Πελάτη Λιανικής.

· Σκοπός ∆ιακίνησης:  Πληροφορία που θα φαίνεται στην Απόδειξη Τιµολογίου του Πελάτη.

· Τόπος Αποστολής:  Πληροφορία που θα φαίνεται στην Απόδειξη Τιµολογίου του Πελάτη.

· Τόπος Προορισµού:  Πληροφορία που θα φαίνεται στην Απόδειξη Τιµολογίου του Πελάτη.

· Είδος Κιν. Αποθ. Επιστρεφ. Ειδών:  Επιλέγουµε το είδος κίνησης που θα δηµιουργείται στην αποθήκη όταν στο
Τιµολόγιο Πώλησης θα υπάρχουν είδη Ανταλλαγής ή Επιστρεφόµενα είδη .

· Παραστ. Αποδ. Εισπρ. Μετρητών:  ∆ηλώνουµε ποιο είναι το παραστατικό Απόδειξης Είσπραξης Μετρητών στο
πρόγραµµα.

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΙ∆ΩΝ

· Οικον.Κίνηση Πελάτη στη ∆έσµευση:  ∆ηλώνουµε το είδος της Οικονοµικής κίνησης που θέλουµε να γίνει στον
πελάτη όταν καταχωρούµε µία ∆έσµευση είδους.

· Κιν.Ενδοδιακ.για Υποκ/µα Προορισµού:  ∆ηλώνουµε το είδος κίνησης της Ενδοδιακίνησης για το Υποκατάστηµα
Προορισµού.

· Κιν.Ενδοδιακ.για Υποκ/µα Αποστολής:  ∆ηλώνουµε το είδος κίνησης της Ενδοδιακίνησης για το Υποκατάστηµα
Αποστολής.
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· Αριθµός Αντιτύπων Εκτυπ.:  ∆ηλώνουµε τον αριθµό των αντιτύπων που θέλουµε να εκτυπωθούν απο τη δέσµευση.

ΕΙ∆Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΩΜΑ/ΜΕΓΕΘΟΣ

Υπάρχει δυνατότητα να καταχωρηθεί στο πρόγραµµα είδος χωρίς χρώµα και µέγεθος τα οποία δηλώνουµε στα πεδία:

· Χωρίς Χρώµα:  Επιλέγουµε την καταχώρηση χωρίς χρώµα.

· Ένα Μέγεθος:  Επιλέγουµε το µεγεθολόγιο one size

ΑΠΟΘΗΚΗ

· Προεπιλ.Ετικέτα:  ∆ηλώνουµε τη ετικέτα που θέλουµε να υπάρχει σαν προεπιλογή στα Είδη της Αποθήκης.

· Στρογγυλοποίηση:  Επιλέγουµε το ποσό της στρογγυλοποίηση η οποία χρησιµοποιέιται σε όλες τις τιµές που
αλλάζουµε απο την οθόνη των µαζικών αλλαγών στοιχείων και στις τιµές markup.

· Προεπιλ. ΦΠΑ:  ∆ηλώνουµε το ΦΠΑ που θέλουµε να υπάρχει σαν προεπιλογή στα Είδη της Αποθήκης.

· Προεπιλ. ΦΠΑ Μειωµένο:  Σε περίπτωση που χρησιµοποιούµε µειωµένο ΦΠΑ το δηλώνουµε σε αυτό το πεδίο.

· Προεπιλ. Μον.Μετρ:  ∆ηλώνουµε τη µονάδα µέτρησης που θέλουµε να υπάρχει σαν προεπιλογή στα Είδη της
Αποθήκης.

· Εµφάνιση µηδέν. στην Κατάσταση Είδους:  Έαν επιλέξουµε αυτό το πεδίο στην καρτέλα Κατάσταση του είδους θα
εµφανιστούν τα χρώµατα που έχουν µηδενικές ποσότητες σε όλα τα µεγέθη.

MARKETING

· Όριο Αγορών για Προσφορά:  ∆ηλώνουµε το ποσό του ορίου αγορών στον πελάτη.

· Έκπτωση για την Επόµενη Αγορά:  ∆ηλώνουµε την έκπτωση που θα έχει ο πελάτη στην επόµενη αγορά εφόσον το
ποσό των αγορών του είναι ίσο µε το ποσό του ορίου αγοράς.

· Περίοδος Ισχύος (Έτη):  ∆ηλώνουµε τα χρόνια που θα ισχύει το Marketing. Για απεριόριστη διάρκεια καταχωρούµε το
µηδέν.

· Ενεργό από:  Υπάρχουν δύο επιλογές ενεργοποίσης είτε απο την Ηµεροµηνία είτε απο το έτος έναρξης Marketing.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ / ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

· Φίλτρο Προµηθευτή στα Είδη:  Επιλέγουµε αυτό το πεδίο, όταν θέλουµε να εµφανίζονται στις Παραγγελίες
Προµηθευτών ή στα Τιµολόγια Αγορών µόνο τα είδη του Προµηθευτή που επιλέξαµε.

· Πεδίο Αναζήτησης Είδους:  Επιλέγουµε τον τρόπο αναζήτησης του είδους όταν καταχωρούµε το είδος σε Τιµολόγιο
Αγορας.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Υπάρχει δυνατότητα να καταχωρηθεί στο πρόγραµµα είδος χωρίς χρώµα και µέγεθος τα οποία δηλώνουµε στα πεδία:

· Είδος Κίνησης Εισαγωγής και Εξαγωγής:  Προεπιλεγµένα είδη κίνησης για την Φυσική Απογραφή.
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1.3.6.4 Οµάδες Χρηστών

Στη φόρµα αυτή δηλώνουµε για κάθε Υποκατάστηµα τις οµάδες των χρηστών που θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις
Κινήσεις του Υποκαταστήµατος. Τις οµάδες αυτές τις έχουµε καταχωρήσει προηγουµένως στην Ασφάλεια Συστήµατος.

1.3.7 Εκτυπώσεις Εφαρµογής FashionWorks

Παρακάτω παρουσιάζονται οι εκτυπώσεις της εφαρµογής FashionWorks οι οποίες είναι
ταξινοµηµένες ανά κατηγορία.

Γενικά:
- Λίστα προµηθευτών

∆είχνει τα στοιχεία των Προµηθευτών.
Πεδία: Κωδικός, Επωνυµία, διεύθυνση, Τ.Κ., πόλη, ΑΦΜ, τηλέφωνο 1-2, Email, Λεπτοµέρειες, Οµαδοποίηση 1

- Ευρετήριο Πελατών
∆είχνει τα στοιχεία των Πελατών.
Πεδία: Κωδικός, Επωνυµία, διεύθυνση, Τ.Κ., πόλη, ΑΦΜ, Αρ.Ταυτότητας τηλέφωνο 1-2, Email, Παρατηρήσεις, Οµαδοποίηση 1

Οικονοµικά Πελατών
- Καρτέλες Πελατών

∆είχνει για κάθε Πελάτη όλες τις οικονοµικές Κινήσεις του αναλυτικά.
Πεδία: Κωδικός και Επωνυµία Πελάτη, Κωδικός κίνησης, Ηµεροµηνία, Αρίθµηση, Είδος κίνησης, Υποκατάστηµα, Παρατηρήσεις,
Χρέωση, Πίστωση, Προοδευτικό υπόλοιπο.    Σύνολα: Σύνολα περιόδου και γενικά.

- Ηµερολόγιο Πελατών
∆είχνει για κάθε ηµέρα όλες τις Κινήσεις των Πελατών αναλυτικά.
 Πεδία: Ηµεροµηνία, Κωδικός κίνησης, Κωδικός και Επωνυµία Πελάτη, Αρίθµηση, Είδος κίνησης, Υποκατάστηµα, Παρατηρήσεις,
Χρέωση, Πίστωση.
 Σύνολα: Σύνολα ηµέρας
Σηµείωση: Αν έχουµε δηλώσει µεγαλύτερο διάστηµα από µία ηµέρα στην ηµεροµηνία της καρτέλας Κινήσεις Πελατών, τότε τη
δεύτερη ηµέρα εµφανίζεται και το συνολικό ποσό (χρέωση, πίστωση) που µεταφέρθηκε από την πρώτη (εκ µεταφοράς). Στο τέλος
εµφανίζεται το Σε µεταφορά το σύνολο όλων των χρεοπιστώσεων και ηµεροµηνιών.

- Υπόλοιπα Πελατών
∆είχνει τα υπόλοιπα των Πελατών µέχρι την ηµεροµηνία που δηλώσαµε στην Έως Ηµεροµηνία της καρτέλας Υπόλοιπα Πελατών.
 Πεδία: Κωδικός και Επωνυµία Πελάτη µε τα στοιχεία του, Χρέωση, Πίστωση, Υπόλοιπο.
 Σύνολα: Γενικά σύνολα των παραπάνω ποσών.
Σηµείωση: Τσεκάροντας την επιλογή µηδενικά υπόλοιπα µας εµφανίζει και τους πελάτες µε υπόλοιπο καρτέλας µηδενικό.

- Ισοζύγιο Πελατών
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∆είχνει τους Πελάτες µε τα ποσά χρέωσης και πίστωσης του διαστήµατος που δηλώσαµε καθώς και το συνολικό υπόλοιπο του
Πελάτη.
 Πεδία: Κωδικός και Επωνυµία Πελάτη µε τα στοιχεία του, Ποσά χρέωσης και Πίστωσης, Υπόλοιπο.
Σύνολα: Γενικά σύνολα των παραπάνω ποσών.

- Ηµερολόγιο Πελ./Είδος Κίνησης
∆είχνει τα υπόλοιπα των Πελατών οπώς προαναφέρθηκε αλλά τα εµφανίζει ανα είδος κίνησης.

- Λίστα Τιµολογίων Πελατών
∆είχνει τα στοιχεία των Τιµολογίων (εκτυπωµένων και µη).
Πεδία Τιµολογίου: Κωδικός, Ηµεροµηνία, Γράµµα, Αριθµός, Επωνυµία, Είδος Τιµολογίου (συντοµογραφία και περιγραφή), Καθαρή
Τιµή, Φ.Π.Α., Σύνολο. Επίσης εµφανίζονται ο κωδικός και η περιγραφή του Είδους, Οδηγός, Χρώµα, Μέγεθος και Ποσότητα
Σύνολα: Σύνολα των παραπάνω ποσών ανά ηµέρα και γενικά.

- Εικόνα Πελάτη
Εµφανίζει γράφηµα µε απεικόνιση του τζίρου ανά µήνα και έτος για κάθε πελάτη και πίνακες µε τις πωλήσεις για να µπορούµε να
έχουµε εικόνα πελάτη δηλαδή να βλέπουµε τι αγοράζει ένας καλός πελάτης ποια είναι τα είδη προτιµήσεις του.

- ∆εσµεύσεις
∆είχνει τις δεσµεύσεις (εκκρεµής και µη) ανά πελάτη και υποκατάστηµα.
 Πεδία: Ηµεροµηνία, Κωδικός δέσµευσης, Κωδικός είδους, Οδηγός, Περιγραφή, Χρώµα, Μέγεθος, Ποσότητα, Προκαταβολή, Τιµή,
Έκπτωση.
Σύνολα: Σύνολα αξίας κάθε είδους και γενικά σύνολα υποκαταστηµάτων και πελατών.

- Πρώτοι 10 σε Πωλήσεις Πελάτες
Εµφανίζει τους 10 πρώτους πελάτες σύµφωνα µε τις πωλήσεις ανα Υποκατάστηµα.
 Πεδία: Κωδικός, Επωνυµία, ∆ιεύθυνση, e-mail, Τηλέφωνο, Φάξ, Αξία, Αρ.παραστατικου.

Οικονοµικά Προµηθευτών
- Καρτέλες Προµηθευτών

∆είχνει για κάθε Προµηθευτή όλες τις οικονοµικές Κινήσεις του αναλυτικά.
Πεδία: Στοιχεία Προµηθευτή, Κωδικός κίνησης, Ηµεροµηνία, Αρίθµηση, Είδος κίνησης, Υποκατάστηµα, Παρατηρήσεις, Χρέωση,
Πίστωση, Προοδευτικό υπόλοιπο.
Σύνολα: Σύνολα περιόδου και γενικά.

- Ηµερολόγιο Προµηθευτών
∆είχνει για κάθε ηµέρα όλες τις Κινήσεις των Προµηθευτών αναλυτικά.
Πεδία: Ηµεροµηνία, Κωδικός κίνησης, Κωδικός και Επωνυµία Προµηθευτή, Αρίθµηση, Είδος κίνησης, Υποκατάστηµα, Παρατηρήσεις,
Χρέωση, Πίστωση.
Σύνολα: Σύνολα ηµέρας
Σηµείωση: Αν έχουµε δηλώσει µεγαλύτερο διάστηµα από µία ηµέρα στην ηµεροµηνία της καρτέλας Κινήσεις Πελατών, τότε τη
δεύτερη ηµέρα εµφανίζεται και το συνολικό ποσό (χρέωση, πίστωση) που µεταφέρθηκε από την πρώτη (εκ µεταφοράς). Στο τέλος
εµφανίζεται το Σε µεταφορά το σύνολο όλων των χρεοπιστώσεων και µεροµηνιών.

- Υπόλοιπα Προµηθευτών
∆είχνει τα υπόλοιπα των Προµηθευτών µέχρι την ηµεροµηνία που δηλώσαµε στην Έως Ηµεροµηνία της καρτέλας Υπόλοιπα
Πελατών.
Πεδία: Κωδικός και Επωνυµία Προµηθευτή µε τα στοιχεία του, Χρέωση, Πίστωση, Υπόλοιπο.
Σύνολα: Γενικά σύνολα των παραπάνω ποσών ανα Υποκατάστηµα.
Σηµείωση: Τσεκάροντας την επιλογή µηδενικά υπόλοιπα µας εµφανίζει και τους προµηθευτές µε υπόλοιπο καρτέλας µηδενικό.

- Ισοζύγιο Προµηθευτών
∆είχνει τους Προµηθευτές συνοπτικά µε τα ποσά χρέωσης και πίστωσης του διαστήµατος που δηλώσαµε καθώς και το τα αντίστοιχα
προδευτικά ποσά.
Τέλος εµφανίζεται το συνολικό υπόλοιπο του Προµηθευτή.
Πεδία: Κωδικός και Επωνυµία Προµηθευτή, ποσά χρέωσης και πίστωσης (Προοδευτικά και Σύνολα περιόδου), Υπόλοιπο.
Σύνολα: Γενικά σύνολα των παραπάνω ποσών.

- Ηµερολόγιο Προµ./Είδος Κίνησης
∆είχνει τα υπόλοιπα των Προµηθευτών όπως προαναφέρθηκε αλλά τα εµφανίζει ανά είδος κίνησης.

- Λίστα Τιµολογίων Προµηθευτών
∆είχνει τα στοιχεία των Τιµολογίων (και των εκτυπωµένων και των µη).
Πεδία Τιµολογίου: Κωδικός, ηµεροµηνία, γράµµα, αριθµός, Επωνυµία, Είδος Τιµολογίου (συντοµογραφία και περιγραφή), Καθαρή
Τιµή, Φ.Π.Α., Σύνολο.
 Επίσης εµφανίζονται ο κωδικός και η περιγραφή του Είδους, Οδηγός, Χρώµα, Μέγεθος και ποσότητες.
Σύνολα: Σύνολα των παραπάνω ποσών ανά ηµέρα και γενικά.

- Πρώτοι 10 σε Αγορές Προµηθευτές
Εµφανίζει τους 10 πρώτους Προµηθευτές σύµφωνα µε τις πωλήσεις ανα Υποκατάστηµα.
Πεδία: Κωδικός, Επωνυµία, ∆ιεύθυνση, E-mail, Τηλέφωνο, Φάξ, Αξία, Αρ.παραστατικου.

Πωλήσεις:
- Φ.Π.Α Πωλήσεων

Εµφανίζει ανά Υποκατάστηµα και Ηµεροµηνία τις Πωλήσεις. Στην εκτύπωση αυτή µπορούµε να ελέγξουµε αρxική και τελική Αξία των
πωλήσεων.
Πεδία: Κωδικός απόδειξης, Γράµµα, Αριθµός, Είδος Τιµολογίου, Καθαρή Αξία, Σύνολο ΦΠΑ, Σύνολο Έκπτωσης, Σύνολο Αξίας.
Σύνολα: Σύνολα Ηµέρας και Υποκαταστήµατος

- Ανάλυση Εισπράξεων
Εµφανίζει ανα Είδος κίνησης αναλυτικά τις Πωλήσεις. Η εκτύπωση οµαδοποιείται µε Υποκατάστηµα, Ηµεροµηνία, Τερµατικό και Είδη
κινήσεων Πελατών.
Πεδία: Κωδικός κίνησης, Είδος κίνησης, Τύπος κάρτας, Ποσό.
Σύνολα: Είδους κίνησης, Τερµατικού, Ηµέρας, Υποκαταστήµατος και τέλος γενικά.
Σηµείωση: Το σύνολο αξίας της 601 και 602 µπορεί να επαληθευθεί ή να συγκριθεί µόνο εάν κάνουµε κινήσεις απόδειξης Είσπραξης
πελατών.
Για παράδειγµα εάν έχουµε µία αποδ. λιανικής ανταλλαγή πιστωτικό τότε στην εκτύπωση  601 θα εµφανίζεται ενώ στην 602 δεν θα
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εµφανίζεται γιατι δεν πραγµατοποιείται είσπραξη.
- Πωλήσεις ανά Πωλητή/Υποκατάστηµα- Συγκεντρωτικά

Εµφανίζει συγκεντρωτικά Αξία πωλήσεων ανά Υποκατάστηµα.
Πεδία: Πωλητής, Ποσότητα, Αρχική Τιµή και Έκπτωση.
Σύνολα: Αξίας και τέλος γενικό συνολο Υποκαταστήµατος.
Σηµείωση: Η εκτύπωση αυτή θα φέρει αποτελέσµατα εάν η απόδειξη δεν είναι ακυρωµένη, η κίνηση πελάτη δεν είναι ανταλλαγή και
οι κινήσεις αποθήκης είναι πίστωση και εξαγωγή.

- Πωλήσεις ανά Πωλητή/Υποκατάστηµα- Αναλυτικά
Εµφανίζει αναλυτικά ανα Υποκατάστηµα, Εποχικότητα και Προµηθευτή τις πωλήσεις του κάθε πωλητή. Στην εκτύπωση µπορούµε να
δούµε την αρχική και τελική αξία του είδους και τα αποτελέσµατα εµφανίζονται ανά Είδος.
Πεδία: Ονοµατεπώνυµο πωλητή, Κωδικός και περιγραφή είδους, Οδηγός, Ποσότητα, Αρχική τιµή, Ποσό και ποσοστό έκπτωσης και
Σύνολο Αξίας.
Σύνολα: Εποχικότητας, Προµηθευτή, Υποκαταστήµατος και Πωλητή.

- Πωλήσεις βάση Χαρακτηριστικών Ειδών
Εµφανίζει όλες τις πωλήσεις βάση οµαδοποιήσεων του είδους. Συγκεκριµένα για να µας εµφανίσει σωστό αποτέλεσµα πρέπει να
χρησιµοποιηθεί το φίλτρο οµαδοποίηση. Παράδειγµα εάν επιλέξουµε φίλτρο εποχικότητα θα εµφανίσει τις πώλησης µας ανα
εποχικότητας.
Πεδία: Κωδικός και περιγραφή είδους, Οδηγός, Κωδικός και περιγραφή προµηθευτή, Κωδικός και περιγραφή εποχικότητας, Κωδικός
και περιγραφή Κατηγορίας, Οµαδοποίηση (1,2 και 3), Ποσότητα και Τελική Αξία.
Σύνολα: Σύµφωνα µε την οµαδοποίηση που έχουµε επιλέξει εµφανίζεται και το σύνολο αυτής καθώς επίσης και τα γενικά σύνολα της
εκτύπωσης.

- Στατιστικά Πωλήσεων ανά Ηµέρα και Ωρα
Εµφανίζει το Πλήθος, Αξία και Ποσότητα των Ειδών ανα Ηµέρα και Ώρα. Η Αξία είναι τελική συµπεριλαµβάνεται το ΦΠΑ και η
έκπτωση.

- Στατιστικά Πωλήσεων ανά Μήνα και Έτος
Εµφανίζει πίνακα µε στατιστικά πωλήσεων ανα µήνα και έτος.

- Στατιστικά Πωλήσεων ανά Προµηθευτή, Μήνα, Έτος
Εµφανίζει πίνακα που περιέχει Στατιστικά Πωλήσεων ανά Προµηθευτή, Μήνα, Έτος .

- Στατιστικά Εισπράξεων
Εµφανίζει τις εισπράξεις ανα παραστατικό είσπραξης και µήνα καθώς και τα σύνολα τους.

- Πωλήσεις ανά Εποχικ-Κατηγ-Προµ
∆είχνει τις πωλήσεις που έχουν γίνει ανα εποχικότητα κατηγορία και προµηθευτή.
Πεδία: Πεδία που αφορούν Προµηθευτες: Κωδικός Προµηθευτή, Επωνυµία, Επωνυµία Εταιρίας, Ποσότητα, Ποσό. Πεδία που
αφορούν είδη: Εποχή, Κατηγορία.

- Πωλήσεις ανά Πωλητή και Εποχικότητα
Εµφανίζει πωλήσεις ανα Πωλητή, Υποκατάστηµα και Εποχικότητα. 
Πεδία: Ονοµασία Πωλητή, Κωδικός και περιγραφή είδους, Οδηγός, Ποσότητα, Αρχική Τιµή, Ποσό και ποσοστό έκπτωσης, Σύνολο
Αξίας.
Σύνολα: Εποχικότητας, Υποκαταστήµατος και Πωλητή

- Πελάτες ανά Είδος
Εµφανίζει τα είδη µας και τους πελάτες που τα αγοράσαν µε τις ποσότητες και τα ποσά καθώς επίσης και τα σύνολα πελατών κάθε
είδους.
Πεδία: Κωδικός, Περιγραφή, Οδηγός Προµηθευτή, Ποσότητα, Ποσό.
Σύνολα: Σύνολα ανα είδος.

- Πρώτα 10 σε Πωλήσεις Είδη
Εµφανίζει τους δέκα πρώτους πελάτες σε τζίρο.
Πεδία: Κωδικός και περιγραφή είδους, Οδηγός, Κωδικός και περιγραφή προµηθευτή, Κωδικός και περιγραφή εποχικότητας, Κωδικός
και περιγραφή Κατηγορίας, Τιµή πώλησης, Ποσότητα.

Υποκαταστήµατα-Είδη
- Ηµερολόγιο Αποθήκης

∆είχνει ανά ηµεροµηνία όλες τις Κινήσεις της Αποθήκης αναλυτικά.
Πεδία: Κωδικός είδους, οδηγός, Περιγραφή είδους, Γράµµα και αριθµός κίνησης, Κωδικός κίνησης, Είδος κίνησης, Εισακτέα και
εξακτέα ποσότητα, Χρέωση, Πίστωση.
Σύνολα: Σύνολα Ηµέρας, Υποκαταστήµατος και Γενικά.

- Ισοζύγιο Αποθήκης
∆είχνει την Αποθήκη µε τις εισακτέες και εξακτέες ποσότητες τα ποσά χρέωσης και πίστωσης του διαστήµατος που δηλώσαµε καθώς
και το συνολικό υπόλοιπο της.
Πεδία: Κωδικός και Επωνυµία Πελάτη µε τα στοιχεία του, Ποσά χρέωσης και πίστωσης, Υπόλοιπο.
Σύνολα: Γενικά σύνολα των παραπάνω ποσών και σύνολα Υποκαταστήµατος.

- Καρτέλες Ειδών
∆είχνει τις κινήσεις αποθήκης ανά είδος και υποκατάστηµα.
Πεδία: Ηµεροµηνία, Γράµµα και Αριθµός κωδικός κίνησης, κωδικός και Επωνυµία Πελάτη, αρίθµηση, Είδος κίνησης, Υποκατάστηµα,
Παρατηρήσεις, Χρέωση, Πίστωση.
Σύνολα: Σύνολα ηµέρας

- Υπόλοιπα Ειδών ανά Υποκ.
Εµφανίζει τα υπόλοιπα του κάθε είδους ανα υποκατάστηµα.
Πεδία: Κωδικός, Οδηγός Προµηθευτή, Περιγραφή, Προµηθευτής, Κατηγορία, Εποχή, Εισακτέα ποσότητα, Εξακτέα
ποσότητα,Υπόλοιπο.
Σύνολα: Σύνολα ανα υποκατάστηµα και γενικά σύνολα.

- Υπόλοιπα Ειδών ανά Είδος
Εµφανίζει τι υπόλοιπα έχουµε σε κάθε είδος.
Πεδία: Κωδικός, Οδηγός προµηθευτή, Περιγραφή, Προµηθευτής, Κατηγορία, Εποχή, Εισακτέα ποσότητα, Εξακτέα ποσότητα,
Υπόλοιπο.
Σύνολα: Σύνολα είδους και γενικά σύνολα.

- Μη Τιµολογηµένα ∆ελτία
Εµφανίζει τα δελτία που δεν έχουν τιµολογηθεί και τα είδη που περιέχουν.
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Πεδία: Κωδικός, Ηµεροµηνία, Γράµµα, Αριθµός, Κωδικός Προµηθευτή, Προµηθευτής, Είδος τιµολογίου, Υποκατάστηµα.
- Καλά Είδη

Εµφανίζει τα είδη που έχει ορίσει ο χρήστης ως καλά είδη κατά την διαδικασία της πώλησης.
Πεδία: Κωδικός, Οδηγός προµηθευτή, Είδος, Κωδικός Κατηγορίας, Κατηγορία, Κωδικός Eποχής, Εποχή, Κωδικός Προµηθευτή,
Προµηθευτής.

- Λίστα Ειδών
Εµφανίζει τα είδη που έχουµε καταχωρηµένα.
Πεδία :Κωδικός, Οδηγός προµηθευτή, Κωδικός προµηθευτή, Προµηθευτής, Κωδικός Κατηγορίας, Κατηγορία, Κωδικός Εποχής,
Εποχή, Περιγραφή, Τιµή Πώλησης, Περιγραφή εκτύπωσης, Μέση Τιµή, Τελευταία τιµή, Καθαρή τιµή µονάδος, Οµάδες( 1 , 2 και 3).
Σύνολα: Το σύνολο των είδων της εκτύπωσης.

- Καρτέλα Ειδών µε Ανάλυση Χρώµα/Μέγεθος
Εµφανίζει την κατάσταση κάθε είδους και τις κινήσεις που έχουν γίνει.
Πεδία: Yποκατάστηµα, Kωδ. κίνησης, Hµεροµηνία,Γραµµα, Αριθµός, Είδος κίνησης, Εισακτέα ποσότητα, Εξακτέα ποσότητα,
Χρέωση, Πίστωση, Προοδευτικό Υπόλοιπο: ποσότητα, αξία.
Σύνολα: Περιόδου υποκαταστήµατος και γενικά υποκαταστήµατος, Σύνολα περιόδου είδους και γενικά είδους

- Εικόνα Υποκαταστηµάτων -Συγκεντρωτικά
Εµφανίζει την εικόνα κάθε υποκαταστήµατος συγκεντρωτικά για όλα τα είδη.
Πεδία:Υποκατάστηµα, Εισακτέα ποσότητα, Εξακτέα ποσότητα, Υπόλοιπο ποσότητας, ̓ ξια Υπολοίπου, Αξία Πωλήσεων, Αξια
Πωληθέντων, Κέρδος.
Σύνολα: Γενικά σύνολα

- Εικόνα Υποκαταστηµάτων -Αναλυτικά
Εµφανίζει την εικόνα κάθε υποκατάστηµατος αναλυτικά για κάθε είδος.
Πεδία: Υποκατάστηµα, Εισακτέα ποσότητα, Εξακτέα ποσότητα, Υπόλοιπο ποσότητας, Αξια Υπολοίπου, Αξία Πωλήσεων, Αξία
Πωληθέντων, Κέρδος.

Σύνολα: Ανά υποκατάστηµα και Γενικά σύνολα
- Απογραφή

Εµφανίζει τα είδη που υπάρχουν στην αποθήκη σε ποσότητα και αξία (µε βάση τη µέση τιµή αγοράς).
Πεδία: Κωδικός Είδους, Είδος, Κωδικός προµηθευτή, Προµηθευτής, Οδηγός προµηθευτή, Κωδικός εποχής, Εποχή, Κωδικός
κατηγορίας, Κατηγορία, Υπόλοιπο ποσότητας,  Μέση τιµή αγοράς, Αξία υπολοίπου
Σύνολα: Σύνολα υποκαταστήµατος και γενικά σύνολα.

- Υπόλοιπα Αποθήκης ανά Μεγεθολόγιο
Εµφανίζει τα υπόλοιπα των ειδών που έχουµε στην αποθήκη ανά χρώµα και µέγεθος.
Πεδία: Κωδικός, Οδηγός προµηθευτή, Περιγραφή, Προµηθευτής
Σύνολα: Σύνολα ανα µέγεθος.

- Υπόλοιπα Αποθήκης ανά Μεγεθολόγιο και Χρώµα
Εµφανίζει τα υπόλοιπα των ειδών που έχουµε στην αποθήκη για κάθε χρώµα και µέγεθος.
Πεδία: Κωδικός, Οδηγός προµηθευτή, Περιγραφή, Προµηθευτής.
Σύνολα: Σύνολα ανα µέγεθος, Σύνολα ανά χρώµα.

- Απογραφή µε Τελευταία Τιµή Αγοράς
Εµφανίζει τα είδη που υπάρχουν στην αποθήκη σε ποσότητα και αξία (µε βάση την τελευταία τιµή αγοράς).
Πεδία: Κωδικός Είδους, Είδος, Κωδικός προµηθευτή, Προµηθευτής, Οδηγός προµηθευτή, Κωδικός εποχής, Εποχή, Κωδικός
κατηγορίας, Κατηγορία, Υπόλοιπο ποσότητας,  Μέση τιµή αγοράς, Αξία υπολοίπου
Σύνολα: Σύνολα υποκαταστήµατος και γενικά σύνολα.

- Αναλυτικά Υπόλοιπα Ειδών Ανά Χρώµα-Μέγεθος
Εµφανίζει για κάθε είδος αναλυτικά το υπόλοιπο ανα χρώµα και µέγεθος και για κάθε περίοδο, καθώς επίσης τις κινήσεις που έχουν
γίνει (εκ µεταφοράς, πωλήσεις, αγορές, άλλες κινήσεις).
Πεδία: Κωδικός Είδους, Είδος, Κωδικός προµηθευτή, Προµηθευτής.
Σύνολα: Υπόλοιπα περιόδου και είδους.

Παραγγελίες
- Υπόλοιπα Παραγγελιών

Εµφανίζει τις παραγγελίες προµηθευτών που έχουν υπόλοιπο αναλυτικά ανά υποκατάστηµα, προµηθευτή, είδος χρώµα και µέγεθος.
Πεδία: Στοιχεία παραγγελίας: Ηµεροµηνία, Κωδικός, Προµηθευτής, Τρόπος πληρωµής, Σχόλια. Στοιχεία είδους: Κωδικός , Οδηγός
προµηθευτή, Προµηθευτής, Ποσότητα, Καθαρή τιµή µονάδας, Έκπτωση %, Συνολική αξία.
Σύνολα: Υπόλοιπο παραγγελίας ανά µέγεθος.

- Πλεονάζουσες Παραλαβές-Παραγγελίες
Εµφανίζει τις πλεονάζουσες παραγγελίες προµηθευτών ανά υποκατάστηµα, παραγγελία,  είδος χρώµα και µέγεθος.
Πεδία: Στοιχεία παραγγελίας: Ηµεροµηνία, Κωδικός, Προµηθευτής, Τρόπος πληρωµής, Σχόλια. Στοιχεία είδους: Κωδικός , Οδηγός
προµηθευτή, Προµηθευτής, Ποσότητα, Καθαρή τιµή µονάδας, Έκπτωση %, Συνολική αξία.

- Υπόλοιπα Παραγγελιών Πελατών
Εµφανίζει τις παραγγελίες πελατών που έχουν υπόλοιπο αναλυτικά ανά υποκατάστηµα, παραγγελία, είδος χρώµα και µέγεθος.
Πεδία: Στοιχεία παραγγελίας: Ηµεροµηνία, Κωδικός, Προµηθευτής, Τρόπος πληρωµής, Σχόλια. Στοιχεία είδους: Κωδικός , Οδηγός
προµηθευτή, Προµηθευτής, Ποσότητα, Καθαρή τιµή µονάδας, Έκπτωση %, Συνολική αξία.
Σύνολα: Υπόλοιπο παραγγελίας ανά µέγεθος.

- Υπόλοιπα Παραγγελιών Πελατών ανά Είδος
Εµφανίζει τα είδη που έχουµε παραγγείλει αλλά δεν έχουµε παραλάβει ακόµη.
Πεδία: Είδη, Μεγεθολόγιο και χρώµα.
Σύνολα: Σύνολα ανά χρώµα χρώµα κάθε είδους.

- Υπόλοιπα Παραγγελιών Πελατών ανά Προµηθευτή
Εµφανίζει τις παραγγελίες ταξινοµηµένες ανά προµηθευτή.
Πεδία: Προµηθευτής, Είδος και µεγεθολόγιο κάθε είδους.

Αξιόγραφα
- Λίστα Αξιόγραφων

Εµφανίζει λίστα µε τις επιταγές που έχουµε καταχωρήσει στην εφαρµογή.
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Πεδία: Ηµεροµηνία Λήξης, Αριθµός Επιταγής, Εκδότης- Λήπτης, Τύπος Επιταγής, Τράπεζα, Παραλήπτης, Ηµεροµηνία Έκδοσης,
Κωδικός Επιταγής, ∆ιεύθυνση, Τηλ.Εκδότη, Κατάσταση, Τραπεζικός Λογαριασµός, Ηµεροµηνία, Τηλέφωνο Παραλήπτη, Ποσό.
Σύνολα: Σύνολα Ηµέρας.

- Αξιόγραφα (Συνοπτικά)
Εµφανίζει τις επιταγές που έχουµε καταχωρήσει αλλά πιο συνοπτικά από την παραπάνω εκτύπωση.
Πεδία: Κωδικός, Ηµεροµηνία Λήξης, Ηµεροµηνία Έκδοσης, Εκδότης- Λήπτης, Αριθµός Επιταγής, Τράπεζα, Κατάσταση, Ποσό.
Σύνολα: Σύνολα αναφοράς.

- Κινήσεις Επιταγών
Εµφανίζει τις κινήσεις που έχουν γίνει για κάθε επιταγή.
Πεδία: Πεδία που αφορούν επιταγές: Κωδικός, Ηµεροµηνία Λήξης, Ηµεροµηνία Έκδοσης, Εκδότης- Λήπτης, Αριθµός Επιταγής,
Τράπεζα, Κατάσταση, Ποσό.
Πεδία που αφορούν κινήσεις: Κωδικός, Ηµεροµηνία, Αρίθµηση, Λογαριασµός, Χρέωση, Πίστωση.

Λογαριασµοί Τρίτων
- Λίστα Λογαριασµών

∆είχνει τους Τρίτους Λογαριασµούς που έχουµε καταχωρηµένους.
Πεδία: Κωδικός και περιγραφή Λογαριασµού, Κατηγορία, Οµάδες 1, 2 και 3.

- Καρτέλα Λογαριασµού
∆είχνει για κάθε Τρίτο Λογαριασµό όλες τις Κινήσεις του αναλυτικά.
Πεδία: Κωδικός και όνοµα τρίτου λογαριασµού, Κωδικός κίνησης, Ηµεροµηνία, Είδος κίνησης, Παρατηρήσεις, Λεπτοµέρειες, Χρέωση,
Πίστωση, Προοδευτικό ποσό χρέωσης, πίστωσης και υπολοίπου.
Σύνολα: Σύνολα περιόδου (χρέωση, πίστωση).
Σηµείωση: Αν ο Τρίτος Λογαριασµός έχει και εκ µεταφοράς (δηλαδή κινήσεις πριν από το διάστηµα που δηλώσαµε στην ηµεροµηνία
της καρτέλας Κινήσεις Λογαριασµών), τότε πριν από τις κινήσεις της περιόδου εµφανίζεται το συνολικό ποσό χρέωσης, πίστωσης και
υπολοίπου που προέρχονται από τα εκ µεταφοράς.

- Ισοζύγιο Λογαριασµών
∆είχνει τους Τρίτους Λογαριασµούς µε τα ποσά χρέωσης και πίστωσης της απογραφής (πριν από την ηµεροµηνία που δηλώσαµε),
τα αντίστοιχα ποσά της περιόδου και το υπόλοιπο του Λογαριασµού (χρέωση απογραφής + χρέωση περιόδου –πίστωση απογραφής
– πίστωση περιόδου).

- Ηµερολόγιο Λογαριασµών
∆είχνει όλες τις Κινήσεις Τρίτων ανά ηµέρα.
Πεδία: Κωδικός κίνησης, Ηµεροµηνία, Αρίθµηση, Είδος παραστατικού, Κωδικός και περιγραφή λογαριασµού, Παρατηρήσεις
,Χρέωση, πίστωση.
Σύνολα: Σύνολα ηµέρας (χρέωση, πίστωση).
Σηµείωση: Αν υπάρχουν και εκ µεταφοράς (δηλαδή κινήσεις πριν από το διάστηµα που δηλώσαµε στην ηµεροµηνία της καρτέλας
Κινήσεις Λογαριασµών), τότε πριν από τις κινήσεις της περιόδου εµφανίζεται το συνολικό ποσό χρέωσης και πίστωσης που
προέρχεται από τα εκ µεταφοράς.

- Υπόλοιπα Λογαριασµών
∆είχνει τα υπόλοιπα των Τρίτων Λογαριασµών µέχρι την ηµεροµηνία που δηλώσαµε στην Έως Ηµεροµηνία της καρτέλας Υπόλοιπα
Λογαριασµών.
Πεδία: κωδικός και περιγραφή λογαριασµού, χρέωση, πίστωση, υπόλοιπο.
Σύνολα: Γενικά σύνολα των παραπάνω ποσών.

1.4 Γενικές Λειτουργίες

1.4.1 Πρόλογος

Ξεκινώντας µία εφαρµογή της BlueByte SOFTWARE

· Εάν έχει ενεργοποιηθεί ο µηχανισµός ασφαλείας, θα ερωτηθούµε για όνοµα και κωδικό ασφαλείας.

· Εµφανίζεται η κύρια οθόνη, η οποία αποτελεί το περιβάλλον διαχείρισης της εφαρµογής.

Κύρια Οθόνη

· Στο επάνω µέρος υπάρχει το Μενού Επιλογών όλων των λειτουργιών.

· Οι επιλογές ΠΛΟΗΓΟΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΠΑΡΑΘΥΡΟ, ΒΟΗΘΕΙΑ αφορούν γενικές λειτουργίες που ισχύουν σε όλες τις
εφαρµογές.

· Οι επιλογές ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΑΡΧΕΙΑ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ αναφέρονται στις φόρµες της συγκεκριµένης εφαρµογής.

· Κάτω από το Μενού υπάρχει µία γραµµή πλήκτρων που αντιστοιχούν στις επιλογές του Μενού. Αυτή η γραµµή
διαιρείται σε δύο µέρη. Ένα σταθερό, που περιέχει τον πλοηγό αρχείων και ένα µεταβλητό, µε τις υπόλοιπες γενικές
λειτουργίες.

· Στο κάτω µέρος της κύριας οθόνης εµφανίζονται: Η τοποθεσία των αρχείων, η ονοµασία της Εταιρίας, το όνοµα του
χρήστη, εφόσον η ΑΣΦΑΛΕΙΑ είναι ενεργοποιηµένη και µηνύµατα της εφαρµογής.
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· Κλείνοντας το κύριο παράθυρο, κλείνει όλη η εφαρµογή.

1.4.2 Λειτουργίες Αρχείων

1.4.2.1 Εισαγωγή Νέας Εγγραφής

Για να δηµιουργήσουµε µία νέα εγγραφή:

· Πατάµε τα πλήκτρα Ctrl+Ins ή το πλήκτρο  από τον πλοηγό που βρίσκεται κάτω από το µενού επιλογών
στην κύρια οθόνη της εφαρµογής.

· Τα πεδία καθαρίζονται από τις αξίες της προηγούµενης εγγραφής και είναι έτοιµα να υποδεχθούν τη νέα εγγραφή.
· Αρχίζουµε την πληκτρολόγηση.
· Μόλις τελειώσουµε την πληκτρολόγηση µίας εγγραφής πρέπει να την αποθηκεύσουµε.

· Η αποθήκευση επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο καταχώρησης F10 ή το πλήκτρο  από τον
πλοηγό.

· Εάν δεν επιθυµούµε την αποθήκευση της εγγραφής, γιατί µετανιώσαµε, τότε πατάµε το πλήκτρο ακύρωσης F8 ή το

πλήκτρο  από τον πλοηγό.

1.4.2.2 Μεταβολή Υπάρχουσας Εγγραφής

Για να µεταβάλλουµε µία εγγραφή, αφού πρώτα την εντοπίσουµε αρχίζουµε αµέσως την πληκτρολόγηση στα διάφορα
πλαίσια που χρειάζονται αλλαγή.

Μόλις τελειώσουµε τη µεταβολή µίας εγγραφής, πρέπει να την αποθηκεύσουµε.

Η αποθήκευση επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο καταχώρησης F10 ή το πλήκτρο  από τον πλοηγό.
Εάν δεν επιθυµούµε την αποθήκευση των µεταβολών, γιατί µετανιώσαµε, τότε πατάµε το πλήκτρο ακύρωσης F8 ή το

πλήκτρο  από τον πλοηγό.

1.4.2.3 ∆ιαγραφή Υπάρχουσας Εγγραφής

Για να διαγράψουµε οριστικά µία εγγραφή, αφού πρώτα την εντοπίσουµε:

· Πατάµε το πλήκτρο F9 ή το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή Ctrl+Del.
· Η εφαρµογή µας ζητά επιβεβαίωση "Delete Record ?".
· Πατώντας OK θα διαγραφεί οριστικά.
· Πατώντας CANCEL δε θα γίνει η διαγραφή.

1.4.2.4 Ξεφύλλισµα Εγγραφών

Μπορούµε να ξεφυλλίσουµε τις εγγραφές ενός αρχείου µε τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο   Πλοηγός

· Πρώτη Εγγραφή Ctrl+Home     

· Προηγούµενη Εγγραφή Ctrl+PageUp     

· Επόµενη Εγγραφή Ctrl+PageDown     

· Τελευταία Εγγραφή Ctrl+End     
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1.4.2.5 Αναζήτηση Εγγραφών

Στρατηγικό εργαλείο που πρακτικά µπορεί να µας εντοπίσει οποιοδήποτε υποσύνολο αρχείου, στο οποίο µπορούµε να
πλοηγηθούµε είτε για επισκόπηση είτε για µαζικές µεταβολές.

Πατώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+F από το πληκτρολόγιο ή το πλήκτρο  από τον πλοηγό,

εµφανίζεται η φόρµα της αναζήτησης. Πιέζοντας το πλήκτρο  εµφανίζονται οι επιλογές µε βάση τις οποίες µπορεί να
γίνει η αναζήτηση και µπορούµε να επιλέξουµε αυτήν που θέλουµε να έχουµε σαν προεπιλογή.

Στο αριστερό µέρος φαίνονται τα διαθέσιµα πεδία του ενεργού αρχείου. Επιλέγοντας το φίλτρο που επιθυµούµε
εµφανίζεται ακριβώς απο κάτω πλαίσιο ή πλαίσια για να δηλώσουµε το φίλτρο. Σε πεδία ηµεροµηνίας και αριθµών
µπορούµε να δώσουµε τιµές από-έως π.χ. = 3000 ... 5000. Στα πεδία λέξεων µπορούµε να δώσουµε ολόκληρη τη λέξη ή
κοµµάτι της λέξης π.χ. Παπαδόπουλος Νίκος ,  Παπαδόπ, το οποίο θα βρει όσα ονόµατα αρχίζουν από "Παπαδόπ" ή
..Νίκος.., το οποίο θα βρει όσα ονόµατα περιέχουν το "Νίκος".

Μπορούµε να δώσουµε φίλτρο για όσα πεδία επιθυµούµε. Κάτω από κάθε φίλτρο εµφανίζεται το κριτήριο που δώσαµε.
Εάν θέλουµε ταξινοµηµένα τα αποτελέσµατα της αναζήτησης κάνουµε κλικ πάνω στη στήλη µε την οποία επιθυµούµε να
γίνει η ταξινόµηση, ώστε το βελάκι να βρίσκεται στη συγκεκριµένη στήλη.

Στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζεται ο συνολικός αριθµός των εγγραφών.

Σηµείωση: Σε κάποιες φόρµες της εφαρµογής πιέζοντας το πλήκτρο της αναζήτησης από τον πλοηγό εµφανίζεται για
λόγους ταχύτητας το

 αντί για το συνολικό αριθµό των εγγραφών. Πιέζοντας, όµως, το πλήκτρο , µπορούµε να
δούµε πάλι το συνολικό αριθµό των εγγραφών.

Για να δούµε τα αποτελέσµατα των φίλτρων που βάλαµε:

· Πατάµε το πλήκτρο "Enter" ή το πλήκτρο  και εµφανίζεται κατάλογος µε τις φιλτραρισµένες εγγραφές
για να κάνουµε οπτική αναζήτηση.

· Επιλέγουµε µία εγγραφή από τον κατάλογο και πατάµε διπλό κλικ µε το ποντίκι ή το πλήκτρο Enter ή το πλήκτρο

 . Κλείνει η οθόνη της αναζήτησης και το ενεργό αρχείο θα εστιασθεί στην πρώτη εγγραφή που
βρέθηκε.

· Αν θέλουµε να ακυρώσουµε την αναζήτηση, πατάµε το πλήκτρο "ESC" ή το πλήκτρο  .
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· Για να ακυρώσουµε όλα τα φίλτρα που έχουµε ενεργοποιήσει και να βάλουµε νέα, πατάµε το πλήκτρο 
.

· Πιέζοντας το πλήκτρο  µπορούµε να αποθηκεύσουµε σε αρχείο excel (το οποίο έχει κατάληξη .xls) τα
αποτελέσµατα της αναζήτησης.

Εφόσον επιλέξουµε ένα σύνολο εγγραφών, µπορούµε:

· Με το πλήκτρο F3 ή το πλήκτρο  από τον πλοηγό να µετακινηθούµε στην επόµενη φιλτραρισµένη εγγραφή.

· Με το πλήκτρο SHIFT+F3 ή το πλήκτρο  από τον πλοηγό να µετακινηθούµε στην προηγούµενη φιλτραρισµένη
εγγραφή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Η "Αναζήτηση Εγγραφών" είναι το πιο στρατηγικό εργαλείο της εφαρµογής. Εκτός από το φιλτράρισµα αρχείων στις
βασικές οθόνες, χρησιµοποιείται και σε πολλά άλλα σηµεία. Γι' αυτό το λόγο, η τέλεια γνώση του είναι απαραίτητη για να
µπορέσουµε να χειρισθούµε περίπλοκα σηµεία της εφαρµογής.

1.4.2.6 Πλοηγός Αρχείων

Ο Πλοηγός βρίσκεται στην κύρια οθόνη της εφαρµογής και χρησιµοποιείται για να δηµιουργούµε νέες εγγραφές, να
µεταβάλλουµε, να διαγράφουµε και να µετακινούµαστε από εγγραφή σε εγγραφή.

Φωτίζεται και µπορεί να επιλεχθεί µόνον εφόσον υπάρχει ανοιχτή φόρµα.
Εάν υπάρχουν πολλές ανοιχτές φόρµες, τότε λειτουργεί στο αρχείο της ενεργής φόρµας.
Εάν µία φόρµα έχει πολλές υποφόρµες, τότε λειτουργεί στο αρχείο της ενεργής υποφόρµας.

Επιλογές Πλήκτρα
Πρώτη Εγγραφή       Ctrl+Home
Προηγούµενη Εγγραφή Ctrl+PageUp
Επόµενη Εγγραφή Ctrl+PageDown
Τελευταία Εγγραφή Ctrl+End
Καταχώρηση Εγγραφής F10
Εισαγωγή Εγγραφής Ctrl+Insert
Ακύρωση F8
∆ιαγραφή Εγγραφής F9
Φρεσκάρισµα Ctrl+R

1.4.2.7 ∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Μετακίνηση από πεδίο σε πεδίο
Επιτυγχάνεται µε τα πλήκτρα TAB (επόµενο πεδίο) και Shift-TAB (προηγούµενο πεδίο). Από το παράθυρο Παράµετροι
µπορούµε να επιλέξουµε, εάν θέλουµε, να µετακινούµαστε στο επόµενο πεδίο και µε το πλήκτρο Enter.

Σε αυτήν την περίπτωση, όταν θέλουµε να πιέσουµε  ένα πλήκτρο, τότε πατάµε το spacebar και όχι το Enter, γιατί θα µας
µετακινήσει στο επόµενο πεδίο. Επιλέγοντας το Enter για µετακίνηση, παράλληλα ενεργοποιούνται και τα πλήκτρα CTRL -
πάνω βελάκι για επόµενο και CTRL + κάτω βελάκι για προηγούµενο.

Πλαίσια καταχώρησης (Πεδία)
Θα παρατηρήσουµε τα εξής πλαίσια:

Πλαίσιο καταχώρησης ονοµάτων-περιγραφών.

Πλαίσιο επιλογής εγγραφής από λίστα. Πιέζοντας το πλήκτρο  ή το συνδυασµό πλήκτρων ALT + κάτω βελάκι από το
πληκτρολόγιο, εµφανίζεται κατάλογος µε τις εγγραφές. Αν επιθυµούµε µπορούµε να καταχωρήσουµε νέα εγγραφή στη

λίστα πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl + Insert από το πληκτρολόγιο.
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Πλαίσιο ηµεροµηνίας. Πιέζοντας το βελάκι εµφανίζεται ηµερολόγιο και επιλέγουµε την ηµεροµηνία.

.

Πλαίσιο αριθµών-ποσών. Πιέζοντας το βελάκι εµφανίζεται αριθµοµηχανή και επιλέγουµε το νούµερο ή το υπολογίζουµε.

Πλαίσιο επιλογής εγγραφής από ένα άλλο αρχείο. Πιέζοντας το πλήκτρο  ή το συνδυασµό πλήκτρων ALT + κάτω
βελάκι από το πληκτρολόγιο, εµφανίζεται κατάλογος µε τις εγγραφές. Σε αυτά τα πλαίσια µπορούµε είτε να επιλέξουµε µία
ήδη καταχωρηµένη εγγραφή πληκτρολογώντας χαρακτήρες ώστε να εστιάσουµε στην εγγραφή που επιθυµούµε είτε να
εισάγουµε µία νέα εγγραφή κάνοντας διπλό κλικ στο πεδίο όταν εµφανίζεται το χεράκι.
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1.4.2.8 ∆ιαχειριστής Εγγράφων

Στη φόρµα αυτή µπορούµε να αποθηκεύσουµε τα έγγραφα που επιθυµούµε.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Για να εισάγουµε ένα έγγραφο πατάµε το πλήκτρο  από την µπάρα εργαλείων.

ΠΕ∆ΙΑ

· Περιγραφή:  ∆ίνουµε ένα όνοµα που να χαρακτηρίζει το έγγραφο.

· Ηµ/νία:  Η ηµεροµηνία που καταχωρήσαµε το έγγραφο.

· Κατάλογος:  Πατάµε το πλήκτρο  για να επιλέξουµε τη διαδροµή από την οποία παίρνουµε το έγγραφο. Το έγγραφο
µπορεί να έχει οποιαδήποτε κατάληξη (.doc, .bmp, .html, κ.τ.λ.).

Σηµείωση: Αν έχετε δίκτυο είναι καλύτερα να παίρνετε το έγγραφο από τον server. Να ακολουθείτε για παράδειγµα τη
διαδροµή \\SERVER\C\...

· Προβολή:  Πατώντας το πλήκτρο  µας εµφανίζεται το έγγραφο.

· 1ο Κλειδί, 2ο Κλειδί, 3ο Κλειδί:  Πεδία µε τα οποία µπορούµε να οµαδοποιήσουµε τα έγγραφα. Στη συνέχεια
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα πεδία αυτά ως φίλτρα για να αναζητήσουµε το έγγραφο που επιθυµούµε πατώντας

το πλήκτρο  που βρίσκεται δίπλα στο πλήκτρο .

1.4.3 Εργαλεία

1.4.3.1 Εκτυπώσεις

Ο ∆ιαχειριστής Εκτυπωτικών (Αναφορών) είναι ένα ολοκληρωµένο εργαλείο µε τις εξής δυνατότητες:

· Οι αναφορές της εφαρµογής εµφανίζονται ταξινοµηµένες σε παράθυρα ανάλογα µε το είδος τους.

· Εµφάνιση σε οθόνη ή εκτυπωτή.

· Οθόνη κριτηρίων φιλτραρίσµατος των αναφορών µε όλα τα διαθέσιµα πεδία των αρχείων.

· Ειδικά πλήκτρα ταξινόµησης, πολυεπιλογών και γραφηµάτων που παραµετροποιούν τις αναφορές µε όλους τους
δυνατούς τρόπους.

· Οι αναφορές είναι σχεδιασµένες σε Crystal Reports, διεθνές εργαλείο σχεδιασµού αναφορών.

· Ο χρήστης µπορεί να σχεδιάσει αναφορές µε τη χρήση της Γεννήτρια Εκτυπώσεων και να τις ενσωµατώσει στο
διαχειριστή επιλέγοντας τις σελίδες κριτηρίων που είναι προετοιµασµένες από τη BlueByte SOFTWARE, επεκτείνοντας
έτσι απεριόριστα την εκµετάλλευση των καταχωρηµένων στοιχείων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ

· Επιλέγουµε εάν η αναφορά θα εµφανισθεί στην οθόνη (Παράθυρο) ή θα σταλεί στον Εκτυπωτή ή θα γίνει εξαγωγή σε
αρχείο. Εάν επιλέξουµε εκτυπωτή, αργότερα κατά τη διαδικασία, έχουµε τη δυνατότητα να αλλάξουµε προσωρινά τον
προεπιλεγµένο εκτυπωτή.

· Στο πεδίο Προεπιλεγµένος Εκτυπώτης επιλέγουµε τον εκτυπωτή που θα χρησιµοποιηθεί ως προεπιλογή σε όλες τις
εκτυπώσεις.

· Ενεργοποιούµε την επιλογή Αρίθµηση Σελίδων αν επιθυµούµε στην αναφορά να εµφανίζεται ο αριθµός των σελίδων.

· Ενεργοποιούµε την επιλογή Εκτύπωση Ηµεροµηνίας αν επιθυµούµε στην αναφορά να εµφανίζεται η τρέχουσα
ηµεροµηνία.

· Ενεργοποιώντας το πεδίο Fit Page Width  προσαρµόζεται το µέγεθος της εκτύπωσης έτσι ώστε να εµφανίζεται
ολόκληρη η σελίδα στην οθόνη .

· Ενεργοποιώντας το πεδίο ʼνοιγµα σε Καρτέλα κάθε εκτύπωση που θα εκτελέσουµε θα εµφανιστεί σε νέα σελίδα στην
φόρµα που βρισκόµαστε ενώ στην αντίθετη περίπτωση θε εµφανιστεί σε νέο παράθυρο.

· Ό,τι γράψουµε στα πλαίσια Παρατηρήσεις θα εµφανίστουν στο επάνω µέρος της αναφοράς.

· Ενεργοποιώντας την επιλογή Αριθµ.Εγγραφών µπορούµε να δηλώσουµε επόµενη αρίθµηση στην εκτύπωση που
επιθυµούµε.

Πατώντας το πλήκτρο   θα εκτελεσθεί η εκτύπωση ενώ µε το πλήκτρο  θα
διαγραφούν όλα τα φίλτρα που έχουµε δηλώσει στις σελίδες επιλογών.

Κάνοντας κλικ στον τίτλο της εκτύπωσης, τότε εµφανίζεται η οθόνη µε τα φίλτρα της επιλεγµένης αναφοράς. Κάθε
αναφορά έχει διαφορετικές σελίδες επιλογών.

Αυτή η οθόνη µπορεί να έχει πολλές σελίδες κριτηρίων που φιλτράρουν την αναφορά. Κάθε σελίδα αφορά πεδία ενός
αρχείου.

· Στα πεδία αριθµών και ηµεροµηνιών ορίζουµε το διάστηµα από-έως που επιθυµούµε.

· Στα πεδία χαρακτήρων (ονοµασίες, περιγραφές, κ.λπ.) µπορούµε να γράψουµε µέρος από λέξη , π.χ. Παπαδοπ ή
..Νίκος.. για να πάρουµε όλους τους Παπαδόπουλους ή όσους περιέχουν το Νίκος αντίστοιχα.

· Τα πλήκτρα µε το λαµπάκι χρησιµεύουν για µαζική επιλογή εγγραφών (πολυεπιλογή). Εάν το λαµπάκι δεν είναι
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αναµµένο, τότε δεν έχει γίνει καµιά επιλογή, ενώ εάν επιλέξουµε εγγραφές, π.χ. πελάτες από Θεσ/νίκη και Λαµία, µόνο
τότε ανάβει. Η επιλογή πραγµατοποιείται είτε µε κλικ στις εγγραφές που θέλουµε κρατώντας το πλήκτρο Ctrl πατηµένο,
είτε συµπληρώνοντας τα πρώτα γράµµατα στο πλαίσιο στο πάνω µέρος της οθόνης και πατώντας το Enter από το
πληκτρολόγιο. Στο πλήκτρο επάνω δεξιά φαίνεται ο αριθµός εγγραφών που έχουµε επιλέξει και πιέζοντας εµφανίζεται η

λίστα µε τις επιλογές µας. Με το πλήκτρο  οριστικοποιούνται οι επιλογές µας, µε το πλήκτρο   ακυρώνονται

όλες οι ενέργειες ενώ µε το πλήκτρο  αδειάζει η λίστα επιλογών.

· Τα πλήκτρα επιλογής κωδικών (βελάκι δεξιά) µας επιτρέπουν να εισάγουµε έναν κωδικό ή πατώντας το βελάκι να
επιλέξουµε µε βάση την ονοµασία του κωδικού. Π.χ. εάν πρόκειται για πελάτη και γνωρίζουµε τον κωδικό του, τον
πληκτρολογούµε αµέσως, αλλιώς πατάµε το βελάκι και µε τη βοήθεια του ονοµαστικού καταλόγου που εµφανίζεται
µπορούµε να τον εντοπίσουµε.

· Με τα πλήκτρα ταξινόµησης αλλάζουµε την ταξινόµηση της αναφοράς. Πατώντας το πλήκτρο εµφανίζεται οθόνη µε
λίστα των διαθέσιµων πεδίων ταξινόµησης. Μεταφέρουµε στο δεξί µέρος της οθόνης όσα πεδία θέλουµε να
συµµετέχουν στην ταξινόµηση. Η σειρά µε την οποία τα µεταφέρουµε, θα είναι και η σειρά της ταξινόµησης. Πριν τα
στείλουµε δεξιά επιλέγουµε εάν θα συµµετέχουν µε  αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.   Εφόσον ενεργοποιηθεί η ταξινόµηση
αλλάζουν τα χρώµατα του πλήκτρου.

· Τα πλήκτρα γραφηµάτων µεταβάλλουν τον τρόπο εµφάνισης των γραφηµάτων.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Με δεξί κλικ πάνω σε µία εκτύπωση έχουµε τις εξής Επιλογές:

Εισαγωγή νέας εκτύπωσης
Μεταβολή υπάρχουσας εκτύπωσης
∆ιαγραφή υπάρχουσας εκτύπωσης
Crystal Reports άνοιγµα της Γεννήτριας Εκτυπώσεων για µεταβολή του σχεδιασµού της εκτύπωσης
Character Sets για επιλογή γλώσσας γραµµατοσειράς εκτύπωσης

Με τις πρώτες τρεις επιλογές εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.
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· Για κάθε αναφορά ορίζουµε τον κωδικό, τον τίτλο, επιλέγουµε τις Σελίδες Επιλογών (µέχρι 5) και το όνοµα του αρχείου
της αναφοράς όπως επίσης και να επιλέξουµε τον τύπο της εκτύπωσης ανάµεσα στις επιλογές Report (για απλές
αναφορές) Graph (για αναφορές µε γραφήµατα) και Important (για αναφορές που θεωρούµε σηµαντικές).

· Σε αυτήν την οθόνη, ο χρήστης µπορεί να ενσωµατώσει αναφορές που σχεδιάζει ή ειδικές αναφορές που
παραγγέλλονται στη BlueByte SOFTWARE. Σε αυτήν την περίπτωση καλό είναι να χρησιµοποιεί κωδικούς που
αρχίζουν µε ένα γράµµα, έτσι ώστε να µην υπάρχει περίπτωση αντικατάστασης µε νέες αναφορές που παραδίδονται σε
κάθε νέα έκδοση.

1.4.3.2 Γεννήτρια Εκτυπώσεων

Εργαλείο για το σχεδιασµό εκτυπώσεων µε απεριόριστες δυνατότητες.

Έµπειροι χρήστες, µε καλή γνώση της λειτουργίας του, µπορούν να παράγουν δεκάδες αναφορές σε ελάχιστο χρόνο
εκµεταλλευόµενοι όλα τα στοιχεία της βάσης δεδοµένων ή να µετατρέψουν τις ήδη υπάρχουσες ανάλογα µε τις ανάγκες
τους.

1.4.3.3 SQL Utility

Εργαλείο για τη διαχείριση των αρχείων της εφαρµογής.

Με τη βοήθεια της φόρµας αυτής µπορούµε να δηµιουργήσουµε και να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα της εφαρµογής µε
λίγες γραµµές κώδικα σε SQL.
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Στο επάνω πλαίσιο γράφουµε διάφορες εντολές σε SQL για να πάρουµε την πληροφορία που επιθυµούµε. Πιέζοντας το

πλήκτρο , θα εµφανιστούν στον πίνακα που βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης τα αποτελέσµατα του SQL.

Αν επιθυµούµε µπορούµε πιέζοντας το πλήκτρο  να εξάγωγουµε τα στοιχεία του πίνακα σε Excel.

Όταν χρησιµοποιούµε τις εντολές DELETE ή UPDATE, πιέζουµε το πλήκτρο . Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό,
δεν εµφανίζεται τίποτα στον πίνακα που βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης.

Κάτω αριστερά φαίνεται ο αριθµός όλων των εγγραφών του πίνακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην επιχειρήσετε να µπείτε σε αυτή τη φόρµα εάν δεν έχετε επικοινωνήσει προηγουµένως µε τη
BlueByte SOFTWARE.

1.4.3.4 Ασφάλεια Συστήµατος

Από την Κονσόλα Ασφαλείας επιβάλλεται η καθολική ασφάλεια του συστήµατος, δηλαδή ποιοι είναι οι εξουσιοδοτηµένοι
χρήστες της εφαρµογής και τι δυνατότητες έχει ο καθένας.

Με την εγκατάσταση της εφαρµογής, η ασφάλεια είναι απενεργοποιηµένη και οποιοσδήποτε χρήστης µπορεί να επέµβει
σε όλες τις διαδικασίες της εφαρµογής. Για να ενεργοποιήσουµε την ασφάλεια µαρκάρουµε το πλαίσιο Ενεργοποίηση
Ασφάλειας αφού βέβαια πρώτα έχουµε δηµιουργήσει τις οµάδες χρηστών.

Η Κονσόλα Ασφαλείας αποτελείται από 3 σελίδες:

ΧΡΗΣΤΕΣ
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Αρχικά στο πρώτο πίνακα της οθόνη δηµιουργούµε  τις οµάδες χρηστών. Για κάθε οµάδα στο δεύτερο πίνακα θα
εισάγουµε τους αντίστοιχους χρήστες.

∆εξιά εµφανίζονται λίστες µε όλες τις διαθέσιµες ενέργειες (φόρµες, εκτυπώσεις, ʼλλο, Ειδικά) της εφαρµογής. Το 
σηµαίνει ότι η εν λόγω οµάδα µπορεί να εκτελεί αυτή τη διαδικασία.

Μπορούµε να επιλέξουµε µαζικά όλες τα δικαίωµατα της εφαρµογής πιέζοντας το πλήκτρο ∆ικαίωµατα και "Επιλογή
Όλων των ∆ικαιωµάτων".
Αν επιθυµούµε να αντιγράψουµε δικαιώµατα από µία οµάδα σε κάποια άλλη, χρησιµοποιούµε τις επιλογές "Αντιγραφή
∆ικαιωµάτων" και "Επικόλληση ∆ικαιωµάτων" από το πλήκτρο ∆ικαιώµατα.

Μόνο ο χρήστης µε την ονοµασία AdsSys έχει πρόσβαση στην κονσόλα ασφαλείας. Για την αλλαγή του συνθηµατικού του
πληκτρολογούµε το νέο συνθηµατικό στο πλαίσιο που εµφανίζεται στο κάτω µέρος της οθόνης και πιέζουµε το πλήκτρο
Αλλαγή Συνθ/κού AdsSys.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σηµειώστε το συνθηµατικό διότι σε περίπτωση που το χάσετε δεν µπορεί να
ανακτηθεί µε κανένα τρόπο.

Οι νέοι χρήστες δηµιουργούνται χωρίς συνθηµατικό. Με την πρώτη πρόσβασή τους στην εφαρµογή θα µπορέσουν να
ορίσουν ή να αλλάξουν συνθηµατικό στην παρακάτω οθόνη που εµφανίζεται όταν ανοίγει η ασφάλεια συστήµατος. Αν
επιθυµούν να διαγράψουν το συνθηµατικό τους, θα πρέπει να µαρκάρουν το πεδίο ∆ιαγραφή Συνθηµατικού.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
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Εδώ εµφανίζονται όλες οι ενέργειες των χρηστών, για τους οποίους έχουµε ενεργοποιήσει την επιλογή του ηµερολογίου
στην οµάδα τους. Σε δίκτυα µε µεγάλο όγκο καταχωρήσεων, το ηµερολόγιο θα γίνεται αρκετά µεγάλο και πρέπει

περιοδικά να το αδειάζουµε, χρησιµοποιώντας το πλήκτρο .

ΜΟΝΙΤΟΡ

Στο αριστερό τµήµα της οθόνης εµφανιζονται όλοι οι ενεργοί χρήστες της εφαρµογής, ενώ στο δεξιό έχουµε την
δυνατότητα ενεργοποίησης της επιλογής Έλεγχος Ακεραιότητας Αρχείων που διαφυλάσει την ασφαλή διαγραφή µίας
εγγραφής.

1.4.3.5 Εργασίες Βάσης ∆εδοµένων

Στη φόρµα αυτή έχει τη δυνατότητα µόνο ο Χρήστης AdsSys να δηµιουργήσει, να αντιγράψει ή να διαγράψει µια Εταιρία.

Η δηµιουργία και η αντιγραφή γίνονται από την πρώτη σελίδα, ενώ η διαγραφή από τη δεύτερη. Όλες οι διαδικασίες



139FashionWorks

Copyright © 2006 BlueByte

ξεκινούν πιέζοντας το πλήκτρο Εκτέλεση.

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Μαρκάρουµε την επιλογή ∆ηµιουργία Κενής και πιέζουµε το πλήκτρο  ώστε να καθορίσουµε την τοποθεσία της νέας
Βάσης ∆εδοµένων.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

Μαρκάρουµε την επιλογή ∆ηµιουργία Αντιγράφου και πιέζουµε το πλήκτρο  ώστε να καθορίσουµε την τοποθεσία
της νέας Βάσης ∆εδοµένων.

∆ΙΑΓΡΑΦΗ

Στο πλαίσιο της οθόνης επιλέγουµε τη Βάση που επιθυµούµε να διαγράψουµε.

1.4.3.6 Πληροφορίες Βάσης

Παράθυρο µε πληροφορίες για την ενεργή Βάση ∆εδοµένων. Αναλυτικά εµφανίζονται: ο συνολικός αριθµός των αρχείων,
το µέγεθος τους, η τοποθεσία της Βάσης, πίνακας µε όλα τα αρχεία από τα οποία αποτελείται η Βάση και τα µεγέθη τους,
πλαίσιο µε τους ενεργούς χρήστες και τα ενεργά αρχεία.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

· Φρεσκάρισµα:  Πραγµατοποιείται φρεσκάρισµα των αρχείων.

· Έλεγχος:  Χρησιµοποιείται για να ελέγχει αν τα αρχεία έχουν υποστεί κάποια βλάβη.

· Επιδιόρθωση:  Χρησιµοποιείται για να επιδιορθώνει το αρχείο που έχουµε επιλεγµένο στον πίνακα αρχείων και
εφόσον έχουµε υποψίες ότι έχει υποστεί κάποια βλάβη. Πατώντας το πλήκτρο, θα γίνει προσπάθεια επιδιόρθωσης του
αρχείου.

· Pack Table/ Pack All:  Είναι πολύ σηµαντικό και χρησιµοποιείται για να αφαιρούνται οι διαγραµµένες εγγραφές από το
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επιλεγµένο αρχείου ή από όλα τα αρχεία κι έτσι να µειώνεται ο χώρος που καταλαµβάνουν στο δίσκο. Εκτελείται σε
τακτά χρονικά διαστήµατα, όπως µία φορά το µήνα και η Βάση ∆εδοµένων δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άλλους
χρήστες εκείνη τη στιγµή, αλλιώς η διαδικασία θα αποτύχει.

· Επεξεργασία:  Μας δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στις εγγραφές του επιλεγµένου πίνακα.

Προσοχή!  Πριν εκτελέσουµε οποιαδήποτε διαδικασία από τις αναφερόµενες παραπάνω πρέπει:

· η Βάση ∆εδοµένων να µη χρησιµοποιείται από άλλους χρήστες εκείνη την στιγµή, αλλιώς η διαδικασία θα αποτύχει.

· να πάρουµε Backup (Φύλαξη) των αρχείων µας.

Πιέζοντας το πλήκτρο Έξοδος βγαίνουµε από την συγκεκριµένη οθόνη.

1.4.3.7 Εξουσιοδότηση

Όταν ένα πρόγραµµα της BlueByte SOFTWARE εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε έναν υπολογιστή αποτελεί πρόγραµµα
επίδειξης και η χρήση του επιτρέπεται για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

Εφόσον το πρόγραµµα αγορασθεί, τότε ο πελάτης αποκτά το δικαίωµα ενός ή περισσοτέρων κωδικών (βασικό και λοιπά
πακέτα), τους οποίους παραλαµβάνει τηλεφωνικά ή µε φαξ από τη BlueByte SOFTWARE.

Με αυτόν τον κωδικό ο πελάτης αποκτά εφάπαξ δικαίωµα χρήσης του προγράµµατος.

∆ιαδικασία Εξουσιοδότησης

Η BlueByte SOFTWARE θα σας ενηµερώσει µε το/τα προσωπικό/ά σας License Code. Ο κύριος κωδικός αποτελείται
από 16 χαρακτήρες και είναι το Serial Number σας. Οι υπόλοιποι κωδικοί αποτελούνται από 14 χαρακτήρες και δίνονται
σε περίπτωση που έχετε κάποια επιπλέον πακέτα.

Αρχικά πληκτρολογείτε στο πεδίο License Code τον 16ψήφιο κωδικό και πιέζετε το πλήκτρο Προσθήκη ώστε να
εµφανιστεί ο κωδικός στη λίστα µε τα Existing Licenses. Έπειτα, αν έχετε κι άλλους κωδικούς τους πληκτρολογείτε κι
αυτούς στο πεδίο License Code και πιέζετε πάλι το πλήκτρο Προσθήκη. Αν επιθυµείτε να σβήσετε κάποιον κωδικό είτε
γιατί τον πληκτρολογήσατε λάθος είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, τότε τον επιλέγετε από τη λίστα µε τα Existing
Licenses και πιέζετε το πλήκτρο ∆ιαγραφή.

Σηµείωση: Αν θέλετε να διαγράψετε τον 16ψήφιο κωδικό, πρέπει πρώτα να σβήσετε όλους τους 14ψήφιους κωδικούς και
στο τέλος τον 16ψήφιο.

Πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ ολοκληρώνετε η διαδικασία της εξουσιοδότησης.
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1.4.3.8 Γλώσσα

Οι εφαρµογές της BlueByte SOFTWARE έχουν τη δυνατότητα να εµφανίζουν τις φόρµες και τα παράθυρα σε
οποιαδήποτε γλώσσα επιθυµεί ο χρήστης.

Ανά πάσα στιγµή υπάρχουν διαθέσιµες δύο γλώσσες. Η Αγγλική και η Τοπική.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

· Στο κύριο µέρος του παραθύρου υπάρχει ένας πίνακας, όπου στο αριστερό µέρος φαίνονται όλες οι λέξεις που
χρησιµοποιεί το πρόγραµµα στην αγγλική γλώσσα και στο δεξιό η µετάφραση στην τοπική γλώσσα. Μπορούµε να
κάνουµε οποιαδήποτε αλλαγή στις εγγραφές του πίνακα.

· Η αποθήκευση των αλλαγών επιτυγχάνεται µε την αντίστοιχη επιλογή από το µενού Αρχείο.

· Η αναζήτηση µίας λέξης επιτυγχάνεται µε το πλήκτρο Αναζήτηση. Η αναζήτηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί και στην
αγγλική και στην τοπική γλώσσα.

· Η αλλαγή της γλώσσας επιτυγχάνεται µε την αντιστοίχη επιλογή από το µενού Γλώσσα.

· Στο πλαίσιο που εµφανίζεται στο πάνω µέρος της οθόνης µπορούµε να προεπιλέξουµε την γλώσσα του
πληκτρολογίου, έτσι ώστε µε την εκκίνηση της εφαρµογής τα στοιχεία που πληκτρολογούµε να καταχωρούνται στην
επιθυµητή γλώσσα.

Όλες οι αλλαγές θα εφαρµοστούν µε την επόµενη εκκίνηση της εφαρµογής.
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1.4.3.9 Φύλαξη Αρχείων

∆υνατότητα δηµιουργίας αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων σας µέσα από την εφαρµογή ακολουθώντας την παρακάτω
διαδικασία.

∆ιαδικασία Αντιγράφου Ασφαλείας

· Στην πρώτη οθόνη επιλέγουµε τη διαδικασία Φύλαξη Αρχείων.

· Πιέζουµε το πλήκτρο Επόµενο.

· Εµφανίζεται πίνακας µε επιλεγµένα τα αρχεία που θα συµπεριληφθούν στο αντίγραφο ασφαλείας. Αν επιθυµούµε να
προσθέσουµε και άλλα, χρησιµοποιούµε τα πλήκτρα Προσθήκη Καταλόγου και Προσθήκη Αρχείων. Τις νέες µας
επιλογές µπορούµε να τις αποθηκεύσουµε σε ένα προσωπικό Set µε το πλήκτρο SaveSet. Την επόµενη φορά που θα
χρησιµοποιήσουµε την φύλαξη µε το πλήκτρο Load Set µπορούµε να επαναφέρουµε το δικός µας set αρχείων προς
φύλαξη.

· Πιέζουµε το πλήκτρο Επόµενο.

· Εµφανίζεται η τοποθεσία του αντιγράφου.
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Σε περίπτωση που επιθυµούµε να αλλάξουµε την προτεινόµενη τοποθεσία της φύλαξης, επιλέγουµε την καινούρια µε

τη χρήση του πλήκτρου  (π.χ. C:\Bluebyte\BBFiles.bck ή F:\BBFiles.bck).  Αν είναι µέσα στο πρόγραµµα κάποιος
άλλος χρήστης την ώρα που εκτελούµε τη διαδικασία της φύλαξης, τότε µπορούµε να τον "πετάξουµε" εκτός
προγράµµατος µαρκάροντας την επιλογή Kill Users. Αν θέλουµε να διασφαλίσουµε ότι δεν θα ανοίξει κάποιος χρήστης
την εφαρµογή την ώρα που εκτελείται η διαδικασία της φύλαξης αρχείων, µαρκάρουµε και την επιλογή Kill and
RestartServer.
Σε περίπτωση που επιθυµούµε να πάρουµε Backup κάποια άλλη χρονική στιγµή, τότε µαρκάρουµε την επιλογή
Backup Later και δηλώνουµε δίπλα την ηµεροµηνία και την ώρα που θα εκτελεστεί η διαδικασία της φύλαξης.

· Πιέζουµε το πλήκτρο Τέλος.

∆ιαδικασία Επαναφοράς του αντιγράφου.

· Στην πρώτη οθόνη επιλέγουµε τη διαδικασία Επαναφορά.

· Πιέζουµε το πλήκτρο Επόµενο.

· Επιλέγουµε την τοποθεσία του αντιγράφου που επιθυµούµε να επαναφέρουµε µε τη χρήση του πλήκτρου .

· Πιέζουµε το πλήκτρο Επόµενο.

· Εµφανίζονται ο τίτλος αρχείου φύλαξης και πίνακας µε τα αρχεία που περιέχει. Μας παρέχεται δυνατότητα επιλογής
κάποιων από αυτά τα αρχεία, µαρκάροντάς τα.

· Πιέζουµε το πλήκτρο Επόµενο.

· Επιλέγουµε την τοποθεσία στην οποία θα γίνει η επαναφορά. Αν επιθυµούµε η επαναφορά να γίνει στην τοποθεσία
από την οποία δηµιουργήθηκε το αντίγραφο ασφαλείας, επιλέγουµε Αρχικές θέσεις. Αν επιθυµούµε να γίνει κάπου

αλλού, επιλέγουµε Εναλλακτική Θέση και ορίζουµε την καινούρια τοποθεσία µε τη χρήση του πλήκτρου . Η
επιλογή µας θα εµφανιστεί στο πλαίσιο ακριβώς από κάτω. Αν το πεδίο Ένας Κατάλογος είναι µαρκαρισµένο, τότε θα
µας επαναφέρει τα αρχεία στην αρχική οµαδοποίηση σε φακέλους, διαφορετικά τα αρχεία θα εµφανιστούν όλα µαζί
στον επιλεγµένο φάκελο.

· Πιέζουµε το πλήκτρο Τέλος για να ξεκινήσει η επαναφορά.

1.4.3.10 Αλλαγή Εταιρίας - Αναβάθµιση

Λειτουργία η οποία µας επιτρέπει να επιλέξουµε την Εταιρία µε την οποία θέλουµε να εργασθούµε ή να συνδεθούµε στην
επιλεγµένη εταιρία µε διαφορετικό χρήστη.

Η αλλαγή της βάσης επιτυγχάνεται µε τη χρήση καταλόγου αν τη συγκεκριµένη τοποθεσία την έχουµε επιλέξει σε

προηγούµενή µας σύνδεση ή µε τη χρήση του πλήκτρου  αν η τοποθεσία δεν υπάρχει ήδη στον κατάλογο. Σε

περίπτωση, όµως,  που το πλήκτρο  δεν είναι ενεργοποιηµένο, πιέζουµε πρώτα το πλήκτρο  και στη

συνέχεια το πλήκτρο  για να επιλέξουµε τη βάση που επιθυµούµε.
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Αφού επιλέξουµε την τοποθεσία πληκτρολογούµε το όνοµα του χρήστη και το συνθηµατικό (αν η ασφάλεια είναι
ενεργοποιηµένη) και πιέζοντας το πληκτρο OK ανοίγει η εφαρµογή.

Στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζεται πάντα η τρέχουσα τοποθεσία της βάσης που εργαζόµαστε, καθώς και το όνοµα
του χρήστη µε το οποίο έχουµε συνδεθεί.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Πιέζουµε το πλήκτρο   από τον κεντρικό µας υπολογιστή (κατά προτίµηση) για να ξεκινήσει η διαδικασία
Αναβάθµισης της εφαρµογής µέσω Internet. Η διαδικασία αναβάθµισης περιλαµβάνει τα εξής βήµατα:

Αρχικά θα αποθηκευτούν στον φάκελο αναβάθµισης τα αρχεία από το internet. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή και
θα προσπαθήσουµε να ανοίξουµε την εφαρµογή . Θα εµφανιστεί µήνυµα για αναβάθµιση των αρχείων και πιέζουµε Ναι.
Μόλις ξαναπροσπαθήσουµε να ανοίξουµε την εφαρµογή σε περίπτωση που η αναβάθµιση περιλαµβάνει αλλαγές στην
βάση δεδοµένων θα µας ζητηθεί να πάρουµε Backup (Αντίγραφο Ασφαλείας) και στην συνέχεια να δηλώσουµε το
συνθηµατικό του χρήστη Adssys. (Εάν δεν υπάρχει συνθηµατικό στην φόρµα πατάµε ΟΚ χωρίς να συµπληρώσουµε
κάτι.) Εάν δεν υπάρχουν αλλαγές στην βάση η εφαρµογή µετά την αναβάθµιση των αρχείων θα ανοίξει κανονικά.

Σε περίπτωση που η εφαρµογή είναι εγκατεστηµένη και σε άλλα τερµατικά εκτός του server µόλις προσπαθήσουµε να
ανοίξουµε την εφαρµογή θα εµφανιστεί µήνυµα για αναβάθµιση αρχείων. Πιέζουµε Ναι και η αναβάθµιση θα
πραγµατοποιηθεί αυτόµατα. Το πλήκτρο LiveUpdate το πιέζουµε µόνο µία φορά από ένα υπολογιστή (κατά προτίµηση
τον κεντρικό µας υπολογιστή).

Εάν η διαδροµή αναβάθµισης δεν είναι συµπληρωµένη πιέζουµε το πλήκτρο  και εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη
όπου ορίζουµε την διαδροµή αναβάθµισης η οποία είναι της µορφής πχ (C:\BlueByte\Updates\Fw) για τον κεντρικό µας
υπολογιστή και για τις θέσεις εργασίας πχ (\\Server\C\BlueByte\Updates\Fw).
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1.4.3.11 Skins

Στην φόρµα αυτή µπορούµε να αλλάξουµε χρώµατα σε ολόκληρο το περιβάλλον της εφαρµογής.

ΠΕ∆ΙΑ

· Skins: Λίστα των διαθέσιµων skins.

· Form Backound: Επιλέγουµε το κύριο χρώµα για το περιβάλλον της εφαρµογής.

· Font: Επιλέγουµε το χρώµα των λεκτικών και των τίτλων των πεδίων της εφαρµογής.

· Edit Backround: Επιλέγουµε το χρώµα του φόντου των πεδίων της εφαρµογής.

· Edit Font: Επιλέγουµε το χρώµα της γραµµατοσειράς των πεδίων της εφαρµογής.

· Disabled: Επιλέγουµε το χρώµα των ανενεργών σηµείων της εφαρµογής.

· Buttons: Επιλέγουµε το χρώµα των πλήκτρων της εφαρµογής.

· Buttons Hot: Επιλέγουµε το χρώµα των επιλεγµένων των πλήκτρων της εφαρµογής.

· Border:  Επιλέγουµε το χρώµα των πλαισιών της εφαρµογής

· Sample: Εµφανίζεται δείγµα µιας οθόνης µε τα χρώµατα επιλογής

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Επιλέγουµε εάν από τα διαθέσιµα αρχεία skins που εµφανίζονται στο πλαίσιο Skins και πιέζουµε το πλήκτρο Apply για
να ενεργοποιήσουµε τα νέα χρώµατα.

Για δηµιουργία νέου Skin πιέζουµε το πλήκτρο New και στο παράθυρο που θα εµφανιστεί δηλώνουµε το όνοµα που
επιθυµούµε ή επιλέγουµε έαν υπάρχον κάνουµε τις αλλαγές που επιθυµούµε και πιέζουµε το πλήκτρο Save As για
αποθήκευση µε διαφορετικό όνοµα. Τις αλλαγές σε ήδη υπάρχον skins για να τις αποθηκεύσουµε πιέζουµε το πλήκτρο
Save. Μετά από οποιαδήποτε αλλαγή για να αλλάξουν τα χρώµατα στην εφαρµογή πρέπει να επιλέξουµε το Skin που
επιθυµούµε και να πατήσουµε το πλήκτρο Apply.
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