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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

ηελ ελόηεηα απηή γίλεηαη κηα ζύληνκε παξνπζίαζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο εθαξκνγήο RETAIL ρξεζηκνπνηώληαο σο 

κνληέιν εξγαζίαο ηελ πξνηεηλόκελε παξακεηξνπνίεζε θαη ηηο πξόηππεο θόξκεο παξαζηαηηθώλ πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ 

εθαξκνγή.  

 
Γηα ην ζηήζηκν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαδείγκαηνο πινπνίεζεο αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

(1) Δγθαηάζηαζε ηνπ EBS. Ζ έθδνζε πνπ ζα εγθαηαζηήζνπκε ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα είλαη ηεο ζεηξάο .NET 

3.5 θαη λεόηεξε ηεο 3.8.12.1. Ωο βάζε δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί απηή πνπ ζπλνδεύεη ηελ 

έθδνζε 3.8.12.1 ή λεόηεξε απηήο. 

(2) Δγθαηάζηαζε ηνπ customization. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ customization θάλνπκε αληηγξαθή 

όινπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πεξηνρήο \ESRetail\DemoTemplateScreens ζηελ πεξηνρή εθηέιεζεο ηνπ EBS. 

(3) Γήισζε ηεο «θύξηαο» βάζεο δεδνκέλσλ. Ωο θύξηα βάζε δεδνκέλσλ νξίδνπκε εθείλε ζηελ νπνία ζέινπκε λα 

γίλεηαη άκεζε εηζαγσγή κέζσ αλαγλσξηζηηθνύ θιεηδηνύ ηνπ ρξήζηε. Ζ δήισζε ηεο θύξηαο βάζεο δεδνκέλσλ 

γίλεηαη βάδνληαο ζηελ παξάκεηξν RETAIL_DATABASE_ID ηνπ αξρείνπ ES00RetailParams ηνλ θσδηθό 

(Code) ηεο επηζπκεηήο βάζεο.  

Γηα λα ελεξγνπνηήζνπκε ηελ εθαξκνγή RETAIL θαινύκε ην αξρείν ESRetail.exe θαη 

ζηελ νζόλε πνπ εκθαλίδεηαη δειώλνπκε ην αλαγλσξηζηηθό θιεηδί ρξήζηε (ζην 

παξάδεηγκα καο σο αλαγλσξηζηηθό θιεηδί ηνπ ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο Retail έρεη 

νξηζηεί  ν αξηζκόο 1234). Παηώληαο enter ή ην πιήθηξν  γίλεηαη ε επηβεβαίσζε 

ησλ ζηνηρείσλ ρξήζηε θαη ε είζνδνο ζηελ εθαξκνγή. Παηώληαο ην πιήθηξν  

«Δπηπιένλ» ηεο νζόλεο εηζόδνπ κεηαθεξόκαζηε ζε νζόλε κε ηα πιήξε ζηνηρεία 

ζύλδεζεο/ εηζόδνπ ζηελ εθαξκνγή. Ζ νζόλε απηή ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε 

πεξηπηώζεηο πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, δελ είλαη δπλαηή ε είζνδνο ζηελ εθαξκνγή κέζσ ηεο θύξηαο νζόλεο εηζόδνπ.  

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΗΑ 

Με ηελ είζνδό καο ζηελ εθαξκνγή o ρώξνο εξγαζίαο θαηαιακβάλεηαη απηόκαηα από ηελ κύπια οθόνη θαηαρώξηζεο, ηελ 

νζόλε θαηαρώξηζεο δειαδή λέαο Απόδεημεο Ληαληθήο Πώιεζεο θαη ε γπαμμή καηάζηαζηρ ζπκπιεξώλεηαη κε ηα menus 

«Λεηηνπξγίεο» θαη «Σξέρνπζεο πλαιιαγέο». 
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Μέζσ ησλ επηινγώλ ηνπ menu Λειηοςπγίερ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα εμόδνπ από ηελ εθαξκνγή, θιεηδώκαηνο ηεο νζόλεο 

ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο, επαλεκθάληζεο ηεο νζόλεο εηζόδνπ ή θαη ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ παξάζπξνπ ηεο εθαξκνγήο 

θαζώο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαπηόηεηα θαη ηα ζηνηρεία ζύλδεζεο ηεο εθαξκνγήο. Παηώληαο ηελ επηινγή «Menu» 

δίλεηαη ε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε επηπιένλ ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο ελώ παηώληαο ηελ επηινγή «Νέα Δίζπξαμε» 

γίλεηαη επηθάιπςε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο κε ηε νζόλε θαηαρώξηζεο ηεο Απόδεημεο Δίζπξαμεο. Σέινο, θαη παηώληαο ηελ 

επηινγή «Κιείζηκν θόξκαο» καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα θιεηζίκαηνο ηεο εθάζηνηε «ηξέρνπζαο» νζόλεο θαηαρώξηζεο.  

 
Σν menu Σπέσοςζερ ςναλλαγέρ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δπλαηόηεηα θαηαρώξηζεο λένπ παξαζηαηηθνύ θξαηώληαο 

ηαπηόρξνλα έλα άιιν «ζε αλακνλή». Μέζσ ηνπ menu απηνύ έρνπκε αθελόο κηα έλδεημε γηα ην πιήζνο αλνηθηώλ 

ζπλαιιαγώλ θαη αθεηέξνπ ηε δπλαηόηεηα ελαιιαγήο κεηαμύ απηώλ, αλάινγα κε ην πνηα ζπλαιιαγή είκαζηε ζε ζέζε λα 

νινθιεξώζνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή.  

ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΧΛΖΖ 

Ζ θόξκα θαηαρώξηζεο λέαο Απόδεημεο έρεη ήδε ζπκπιεξσκέλα ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο επηθεθαιίδαο (ηύπνο/ ζεηξά 

παξαζηαηηθνύ/ πειάηεο) θαη θελή ηελ πεξηνρή ησλ εηδώλ ηεο. Ζ δήισζε ησλ ειδών ηεο Απόδεημεο γίλεηαη παηώληαο ηα 

θαηάιιεια πιήθηξα ηεο toolbar-είδε. Σν πάηεκα ησλ πιήθηξσλ ηεο toolbar-είδε νδεγεί ζε κηα από ηηο παξαθάησ 

ελαιιαθηηθέο κεζόδνπο αλεύξεζεο/ επηινγήο είδνπο.  

 ΆΜΔΖ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΗΓΟΤ. Σν πάηεκα πιήθηξνπ απηήο 

ηεο κνξθήο (π.ρ. πιήθηξν «Best Seller») έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ άκεζε επηινγή ζπγθεθξηκέλνπ 

είδνπο. 

 ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΔΧ ΟΜΑΓΑ. Σν πάηεκα πιήθηξνπ απηήο 

ηεο κνξθήο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε λέαο 

toolbar κε είδε (π.ρ. πιήθηξν «ΞΕΝΟΓΛΧΑ»), ζηελ 

εκθάληζε λέαο toolbar κε ππννκάδεο (π.ρ. πιήθηξν 

«HOME CINEMA») ή ζηελ εκθάληζε ιίζηαο εηδώλ 

(π.ρ. πιήθηξν «ΟΙΚΙΑΚΕ ΤΚΕΤΕ»).  

Γηα αύμεζε ηεο ποζόηηηαρ πώληζηρ θάπνηνπ από ηα είδε ηεο Απόδεημεο, εζηηάδνπκε ζηε γξακκή κε ην είδνο απηό θαη 

παηάκε ην πιήθηξν  «Αύμεζε Πνζόηεηαο». Κάζε πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο 

πνζόηεηαο θαηά κηα κνλάδα κέηξεζεο. Αληίζηνηρε ινγηθή ηζρύεη θαη γηα ην πιήθηξν  «Μείσζε Πνζόηεηαο». 

Δπέκβαζε ζηηο εκπηώζειρ ησλ εηδώλ ηεο Απόδεημεο γίλεηαη κε πάηεκα ησλ θαηάιιεισλ πιήθηξσλ ηεο toolbar-

δηαρείξηζε. Όιεο νη εληνιέο κεηαβνιήο ηηκώλ/ εθπηώζεσλ ππόθεηληαη ζε έιεγρν δηθαησκάησλ ρξήζηε. ε πεξίπησζε πνπ 

ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο δελ έρεη ην ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα, απαηηείηαη ε επηβεβαίσζε ηεο ελέξγεηαο από ρξήζηε πνπ 

ην έρεη. Σα δηαζέζηκα πιήθηξα επέκβαζεο ζε ηηκέο/ εθπηώζεηο είλαη: 

 ΈΚΠΣΧΖ ΓΡΑΜΜΖ. Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ  «Έθπησζε Γξακκήο» γίλεηαη κόλν επί επηιεγκέλεο γξακκήο θαη έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε παξάζπξνπ πιεθηξνιόγεζεο ηεο επηζπκεηήο έθπησζεο. Ζ έθπησζε κπνξεί λα 

δεισζεί σο πνζνζηό ή αμία ή αθόκα θαη λα πξνθύςεη από ππνινγηζκό βάζεη ηνπ επηζπκεηνύ πιεξσηένπ πνζνύ γηα 

ηε γξακκή. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε παηώληαο ην πιήθηξν απνδνρήο, ε λέα έθπησζε πξνζηίζεηαη ζηελ ήδε 

ππάξρνπζα έθπησζε ηεο επηιεγκέλεο γξακκήο. 

 ΈΚΠΣΧΖ ΔΠΗ ΤΝΟΛΟΤ. Σν πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ  «Έθπησζε επί πλόινπ» έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε 

παξάζπξνπ πιεθηξνιόγεζεο ηεο επηζπκεηήο έθπησζεο. Ζ έθπησζε κπνξεί λα δεισζεί σο πνζνζηό ή αμία ή αθόκα 

θαη λα πξνθύςεη από ππνινγηζκό βάζεη ηνπ επηζπκεηνύ πιεξσηένπ πνζνύ γηα ην ζύλνιν ηεο Απόδεημεο. ε 
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νπνηαδήπνηε πεξίπησζε παηώληαο ην πιήθηξν απνδνρήο, ε λέα έθπησζε πξνζηίζεηαη ζηελ ήδε ππάξρνπζα 

έθπησζε θάζε κίαο από ηηο γξακκέο ηνπ παξαζηαηηθνύ. 

Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ζέινπκε λα διαγπάτοςμε έλα είδνο ηεο Απόδεημεο, εζηηάδνπκε ζηε γξακκή κε ην είδνο απηό 

θαη, από ηελ toolbar-δηαρείξηζε, παηάκε ην πιήθηξν  «Γηαγξαθή Γξακκήο». Ζ εληνιή ηεο δηαγξαθήο γξακκήο 

ππόθεηηαη ζε έιεγρν δηθαησκάησλ ρξήζηε. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο δελ έρεη ην ζπγθεθξηκέλν 

δηθαίσκα, απαηηείηαη ε επηβεβαίσζε ηεο ελέξγεηαο από ρξήζηε πνπ ην έρεη. 

Ζ δήισζε ηνπ πυληηή ζηνλ νπνίν 

ζέινπκε λα θαηαγξαθεί ε ζπγθεθξηκέλε 

πώιεζε γίλεηαη παηώληαο ην πιήθηξν  

«Δπηινγή πσιεηή» ηεο toolbar-δηαρείξηζε, 

νπόηε θαη εκθαλίδεηαη ε νζόλεο 

αλαδήηεζεο από ηε ιίζηα ησλ πσιεηώλ. 

Δπηιέγνληαο ηνλ επηζπκεηό πσιεηή θαη 

παηώληαο ην πιήθηξν απνδνρήο, γίλεηαη 

ελεκέξσζε ηεο Απόδεημεο κε ην 

ζπγθεθξηκέλν πσιεηή, ελώ παηώληαο ην πιήθηξν «βήζηκν», γίλεηαη ν θαζαξηζκόο ηνπ πσιεηή ηεο Απόδεημεο. 

Σέινο, πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ  «Δύξεζε ηηκήο είδνπο» έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε παξαζύξνπ εύπεζηρ ηηρ 

ηιμήρ ιηαληθήο πώιεζεο ελόο είδνπο, ελώ πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ  «Δπηπιένλ…» έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε 

λέαο popup toolbar κέζσ ηεο νπνίαο καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε επηπιένλ εληνιέο όπσο είλαη απηή ηεο 

εηζαγσγήο ζηνηρείσλ κοςπονιού ή δυποεπιηαγήρ, αιιά θαη ηεο θαηαγξαθήο ζημειώζευν/ ζσολίυν. ην ζεκείν απηό, 

θαη εθόζνλ δελ ζέινπκε λα πξνβνύκε ζε πεξαηηέξσ πξνζζήθεο/ ηξνπνπνηήζεηο επί ηεο ζπγθεθξηκέλεο Απόδεημεο, 

πξνρσξάκε ζηε δήισζε ησλ ζηνηρείσλ εμόθιεζεο.  

Παηώληαο ην πιήθηξν  «Δμόθιεζε» κεηαθεξόκαζηε ζηελ toolbar-εμόθιεζε. Σν πάηεκα ησλ πιήθηξσλ ηεο toolbar 

απηήο νδεγεί ζε έλαλ από ηνπο παξαθάησ ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο εμόθιεζεο ηεο Απόδεημεο. 

 ΜΔΣΡΖΣΑ. Σν πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ  «Δίζπξαμε κε Μεηξεηά» έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

ηελ εκθάληζε παξάζπξνπ δήισζεο ηνπ πνζνύ είζπξαμεο κε κεηξεηά. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ 

πνζνύ είζπξαμεο κπνξεί λα γίλεη είηε κέζσ ηεο άκεζεο δήισζεο ηνπ είηε, αλ ζέινπκε ηελ 

πιήξε θάιπςε ηνπ πιεξσηένπ πνζνύ, απιά εζηηάδνληαο ζην πεδίν «Πιεξσηέν Πνζό» 

νπόηε γίλεηαη απηόκαηε ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ είζπξαμε κε ην ζύλνιν ηνπ πιεξσηένπ 

πνζνύ. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πνζνύ είζπξαμεο θαη παηώληαο ην πιήθηξν απνδνρήο, 

γίλεηαη ελεκέξσζε ηεο Απόδεημεο κε ην ζπγθεθξηκέλν πνζό εμόθιεζεο. 

 ΠΗΣΧΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ. Σν πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ  «Πηζησηηθή Κάξηα» έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε παξάζπξνπ δήισζεο ησλ απαξαίηεησλ 

ζηνηρείσλ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο ζηελ νπνία ζέινπκε λα γίλεη ε ρξέσζε ηεο 

Απόδεημεο. Αξρηθά, παηώληαο ηα θαηάιιεια πιήθηξα, γίλεηαη ζε πξώηε θάζε 

ε δήισζε ηνπ ηύπνπ θάξηαο (VISA, DINERS θ.ιπ) θαη ζε δεύηεξε ε δήισζε 

ηεο ηξάπεδαο (κεραλάθη) ηεο πηζησηηθήο θάξηαο. ηε ζπλέρεηα, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ ζέινπκε ηελ πιήξε εμόθιεζε ηεο Απόδεημεο κέζσ 

ρξέσζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάξηαο, κεηαβαίλνπκε ζην πεδίν «Πνζό Κάξηαο» θαη ζπκπιεξώλνπκε ην επηζπκεηό 
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πόζό ρξέσζεο. Σέινο, παηώληαο ην πιήθηξν απνδνρήο, γίλεηαη ελεκέξσζε ηεο Απόδεημεο κε ην ζπγθεθξηκέλν πνζό 

εμόθιεζεο. 

 
Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ζέινπκε λα δηαγξάςνπκε κηα εγγξαθή εμόθιεζεο, ηελ επηιέγνπκε θαη, από ηελ 

toolbar-δηαρείξηζε, παηάκε ην πιήθηξν «Γηαγξαθή Γξακκήο». 

 

Αθνύ νινθιεξσζεί θαη ε δήισζε ηνπ/ ησλ ηξόπσλ εμόθιεζεο ηεο 

Απόδεημεο, θαη πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ έκδοζη ηεο, παηάκε 

ην πιήθηξν  «Οινθιήξσζε». Σν πιήθηξν απηό ελεξγνπνηεί αξρηθά 

ηνλ έιεγρν ζπκθσλίαο ηνπ πνζνύ εμόθιεζεο κε ην ύςνο ηεο Απόδεημεο 

θαη ζε πεξίπησζε κε ηαύηηζεο ησλ δπν πνζώλ, εκθαλίδεηαη αλάινγν 

κήλπκα απαγόξεπζεο θαηαρώξηζεο ηεο Απόδεημεο. ηελ πεξίπησζε πνπ 

δελ ζα βξεζεί θάπνηα αζπκθσλία, ελεξγνπνηνύληαη νη δηαδηθαζίεο 

απνζήθεπζεο θαη εθηύπσζεο ηεο Απόδεημεο. Μεηά ην ηέινο ηεο 

εθηύπσζεο θαη γηα ιόγνπο πιεξνθόξεζεο ηνπ ρξήζηε, εκθαλίδεηαη παξάζπξν κε ηα ζηνηρεία ζύλνςεο ηεο ζπλαιιαγήο. 

  ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη γίλεη πιήξεο θάιπςε ηνπ ύςνπο ηεο Απόδεημεο, πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ  

«Οινθιήξσζε» έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απηόκαηε εκθάληζε ηνπ παξάζπξνπ δήισζεο πνζνύ είζπξαμεο 

κε κεηξεηά. 

 Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα πξνεπηζθόπεζεο ηεο εθηύπσζεο ηεο Απόδεημεο. Ζ δπλαηόηεηα απηή δόζεθε γηα λα 

εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ελόο πην νινθιεξσκέλνπ demo ηεο εθαξκνγήο RETAIL θαη ελεξγνπνηείηαη κέζσ 

ηνπ κεραληζκνύ ησλ «Υαξαθηεξηζκώλ» ηνπ ηύπνπ παξαζηαηηθώλ. Ο ραξαθηεξηζκόο πνπ ελεξγνπνηεί ηελ 

πξνεπηζθόπεζε ηεο εθηύπσζεο είλαη ν PRINT_PREVIEW. 

 

ΟΝΟΜΑΣΗΜΔΝΟ ΠΔΛΑΣΖ 

πλήζσο ε έθδνζε Απόδεημεο Ληαληθήο Πώιεζεο γίλεηαη ζην γεληθό πειάηε «ΠΔΛΑΣΖ ΛΗΑΝΗΚΖ». Αλ όκσο ζέινπκε 

λα ζπληεξνύκε αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο πειάηεο ζηνπο νπνίνπο εθδίδνπκε Απνδείμεηο, αξθεί θαηά ηελ έθδνζε ηεο 

Απόδεημεο λα δειώζνπκε ζπγθεθξηκέλν ππάξρνληα ή λέν «νλνκαηηζκέλν» πειάηε. Γηα λα γίλεη ε δήισζε νλνκαηηζκέλνπ 

πειάηε παηάκε ην πιήθηξν  «Αλαδήηεζε πλ/λνπ» ηεο toolbar-ελέξγεηεο, νπόηε θαη εκθαλίδεηαη ε νζόλε δηαρείξηζεο 

ηνπ πειαηνινγίνπ καο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα επηιέμνπκε ήδε ςπάπσονηα πελάηη, ρξεζηκνπνηνύκε έλαλ 

από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο αλεύξεζεο απηνύ. 
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 ΑΝΔΤΡΔΖ ΒΑΔΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ. Γηα λα εκθαλίζνπκε ζπγθεθξηκέλν πειάηε/ πειάηεο βάζεη επσλπκίαο, ζην πεδίν 

«Ολνκαηεπώλπκν» δειώλνπκε ην θαηάιιειν κέξνο ηεο επσλπκίαο πειάηε θαη παηάκε ην πιήθηξν αλαδήηεζεο. 

 ΑΝΔΤΡΔΖ ΒΑΔΗ ΑΛΛΟΤ ΣΟΗΥΔΗΟΤ. Γηα εκθαλίζνπκε ζπγθεθξηκέλν πειάηε/ πειάηεο βάζεη θάπνηνπ άιινπ από ηα 

δηαζέζηκα ζηνηρεία επηινγήο (Α.Φ.Μ, Σειέθσλν, Κάξηα Club), επηιέγνπκε ην επηζπκεηό ζηνηρείν, δειώλνπκε κέξνο ή 

θαη νιόθιεξν ην ιεθηηθό αλαδήηεζεο θαη παηάκε ην πιήθηξν αλαδήηεζεο. 

 

Όληαο ζηνλ θαηάινγν πειαηώλ θαη πξνθεηκέλνπ λα επηιέμνπκε έλαλ, εζηηάδνπκε ζε απηόλ θαη παηώληαο ην πιήθηξν 

απνδνρήο επηζηξέθνπκε ζηε θόξκα ηεο Απόδεημεο έρνληαο θάλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ γεληθνύ πειάηε ηεο Απόδεημεο 

κε ηνλ νλνκαηηζκέλν ηεο επηινγήο καο.  

 
 Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ γεληθνύ πειάηε ηεο Απόδεημεο κε νλνκαηηζκέλν κπνξεί λα δεηεζεί ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην θαηαρώξηζεο κηαο Απόδεημεο ρσξίο λα ράλεηαη θαλέλα από ηα ήδε θαηαρσξεκέλα ζηνηρεία ηεο. 

 Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ γεληθνύ πειάηε ηεο Απόδεημεο κε νλνκαηηζκέλν έρεη ζαλ απνηέιεζκα θαη ηελ 

απηόκαηε εθαξκνγή ησλ ζπκθσλεζέλησλ «εκπνξηθώλ όξσλ» ηνπ νλνκαηηζκέλνπ πειάηε. 

 

Αλ ζέινπκε λα θάλνπκε θαηαρώξηζε νέος πελάηη, αλάινγα 

κε ηε θύζε ηνπ πειάηε, παηάκε έλα από ηα πιήθηξα 

«Ηδηώηεο» ή «Δηαηξεία» νπόηε θαη εκθαλίδεηαη ε νζόλε 

ζπκπιήξσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηαπηνπνίεζεο ηνπ πειάηε. Γηα 

ηε κεηαθίλεζε από έλα πεδίν ηεο θόξκαο ζε επόκελν/ 

πξνεγνύκελν ρξεζηκνπνηνύκε ην δεμί/ αξηζηεξό βειάθη 

αληίζηνηρα. ηα πεδία πνπ είλαη επηζεκαζκέλα κε ηελ έλδεημε 

ηεο αλαδήηεζεο από ιίζηα, ε δήισζε ηεο επηζπκεηήο ηηκήο 

γίλεηαη δειώλνληαο κέξνο ηνπ ιεθηηθνύ αλαδήηεζεο θαη παηώληαο ην πιήθηξν αλαδήηεζεο. Αθνύ νινθιεξσζεί ε 

ζπκπιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη, παηώληαο δηαδνρηθά ηα πιήθηξα απνδνρήο, επηζηξέθνπκε ζηε θόξκα ηεο 

Απόδεημεο έρνληαο θάλεη ηαπηόρξνλα ηελ θαηαρώξηζε πειάηε θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ γεληθνύ πειάηε ηεο Απόδεημεο 

κε απηόλ. 

ΤΝΑΛΛΑΓΖ Δ ΑΝΑΜΟΝΖ 

Αλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, ζέινπκε λα πξνβνύκε ζε θαηαρώξηζε λέαο Απόδεημεο θξαηώληαο ηαπηόρξνλα ηελ ηξέρνπζα 

Απόδεημε «ζε αλακνλή», παηάκε ην πιήθηξν  «Αλακνλή/ Νέν» ηεο toolbar-ελέξγεηεο. Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ επηθάιπςε ηεο ηξέρνπζαο Απόδεημεο κε λέα νζόλε θαηαρώξηζεο Απόδεημεο θαη αύμεζε ηνπ 

πιήζνπο αλνηθηώλ ζπλαιιαγώλ θαηά κηα. Μέζσ ηνπ menu «Σξέρνπζεο πλαιιαγέο» καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα 

ελαιιαγήο κεηαμύ ησλ δπν «αλνηθηώλ» Απνδείμεσλ.  

 
ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο αλνηθηέο ζπλαιιαγέο θαη πξνθεηκέλνπ ε εθαξκνγή λα 

καο επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ζε απηό, ην menu «Σξέρνπζεο πλαιιαγέο» ρξσκαηίδεηαη θαηάιιεια. 

ΑΚΤΡΧΖ ΤΝΑΛΛΑΓΖ 

Αλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, ζέινπκε λα πξνβνύκε ζε αθύξσζε θαηαρώξηζεο ηεο ηξέρνπζαο Απόδεημεο, παηάκε ην 

πιήθηξν  «Αθύξσζε/ Νέν» ηεο toolbar-ελέξγεηεο. Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κε 

θαηαρώξηζε ηεο Απόδεημεο. Ζ εληνιή ηεο αθύξσζεο ζπλαιιαγήο ππόθεηηαη ζε έιεγρν δηθαησκάησλ ρξήζηε. ε 

πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο δελ έρεη ην ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα, απαηηείηαη ε επηβεβαίσζε ηεο ελέξγεηαο 

από ρξήζηε πνπ ην έρεη.  
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ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΠΧΛΖΖ 

Ζ δηαδηθαζία έθδνζεο Σηκνινγίνπ Πώιεζεο ελεξγνπνηείηαη κέζα από ηε θόξκα ηεο Απόδεημεο Ληαληθήο Πώιεζεο κε 

πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ  «Σηκνιόγην» ηεο toolbar-ελέξγεηεο. Ζ δηαδηθαζία έθδνζεο Σηκνινγίνπ είλαη θαηά θύξην ιόγν 

όκνηα κε απηήλ ηεο έθδνζεο Απόδεημεο. ηελ ελόηεηα απηή ζα πεξηγξάςνπκε κόλν ηα ζεκεία δηαθνξνπνίεζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

 

Αξρηθά, παηώληαο ην πιήθηξν «Σηκνιόγην», δειώλνπκε ζην ζύζηεκα ηελ 

επηζπκία καο γηα έθδνζε Σηκνινγίνπ θαη απαληώληαο ζεηηθά ζην κήλπκα 

επηβεβαίσζεο πνπ εκθαλίδεηαη, κεηαβάιιεηαη απηόκαηα ν ηύπνο ηνπ 

πξνο θαηαρώξηζε παξαζηαηηθνύ από Απόδεημε Ληαληθήο Πώιεζεο ζε 

Σηκνιόγην Πώιεζεο. ηε ζπλέρεηα, κε δεδνκέλν ην όηη γηα ηελ έθδνζε Σηκνινγίνπ ε δήλυζη ονομαηιζμένος πελάηη 

είλαη ππνρξεσηηθή, παηάκε ην πιήθηξν  «Αλαδήηεζε πλ/λνπ», νπόηε θαη εκθαλίδεηαη ε νζόλε δηαρείξηζεο ηνπ 

πειαηνινγίνπ. Από ηελ νζόλε απηή πξνρσξάκε, θαηά ηα γλσζηά, ζηελ επηινγή ππάξρνληνο πειάηε ή ζηελ θαηαρώξηζε 

λένπ (βιέπε ελόηεηα Απόδεημε Ληαληθήο Πώιεζεο/ Ολνκαηηζκέλνο Πειάηεο). Αθνύ γίλεη θαη ε δήισζε πειάηε, 

πξνρσξάκε ζηελ θαηαρώξηζε ησλ εηδώλ, ζηε δήισζε ησλ ζηνηρείσλ εμόθιεζεο θαη ηέινο ζηελ έθδνζε ηνπ Σηκνινγίνπ.  

  Ζ έθδνζε Σηκνινγίνπ κπνξεί λα δεηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην θαηαρώξηζεο κηαο Απόδεημεο ρσξίο λα 

ράλεηαη θαλέλα από ηα ήδε θαηαρσξεκέλα ζηνηρεία. 

 Καηά ηελ έθδνζε Σηκνινγίνπ γίλεηαη έιεγρνο ζπκπιήξσζεο ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ηαπηνπνίεζεο ηνπ 

πειάηε ζηνλ νπνίν εθδίδεηαη ην Σηκνιόγην.  ε πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία απηά είλαη ειιηπή, παηώληαο ην 

πιήθηξν «Αλαδήηεζε πλ/λνπ», κεηαθεξόκαζηε ζηελ νζόλε δηαρείξηζεο πειαηώλ. Από ην ζεκείν απηό θαη 

παηώληαο ην πιήθηξν «Πξνβνιή», εκθαλίδνπκε ηελ θαξηέια ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε. Αθνύ γίλεη ε 

ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαη παηώληαο δηαδνρηθά ηα πιήθηξα απνδνρήο, επηζηξέθνπκε ζηε θόξκα 

ηνπ Σηκνινγίνπ θαη πξνρσξάκε ζηελ έθδνζε ηνπ. 

 Βάζεη ηεο πξνηεηλόκελεο παξακεηξνπνίεζεο, θαηά ηελ έθδνζε Σηκνινγίνπ Πώιεζεο δελ ελεξγνπνηείηαη ν 

έιεγρνο ζπκθσλίαο ηνπ πνζνύ εμόθιεζεο κε ην ύςνο ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 

ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΧΛΖΖ/ MINI MARKET 

ηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαδείγκαηνο θαη 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνύλ νη δπλαηόηεηεο 

πξνζαξκνγήο ησλ νζνλώλ θαηαρώξηζεο ζηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο ηνπ θάζε πειάηε, ε εθαξκνγή RETAIL πεξηέρεη 

θαη κηα ελαιιαθηηθή θόξκα θαηαρώξηζεο Απόδεημεο 

Ληαληθήο Πώιεζεο. Ζ θόξκα απηή είλαη πξνζαξκνζκέλε 

ζηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ελόο θαηαζηήκαηνο ηύπνπ «Mini 

Market». 

 

Ζ θιήζε ηεο θόξκαο θαηαρώξηζεο λέαο Απόδεημεο/ Mini 

Market γίλεηαη από ηελ αληίζηνηρε επηινγή ηνπ menu 

«Λεηηνπξγίεο».  
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ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΗΠΡΑΞΖ 

Ζ δηαδηθαζία έθδνζεο Απόδεημεο Δίζπξαμεο ελεξγνπνηείηαη κε θιήζε ηεο επηινγήο «Νέα Δίζπξαμε» ηνπ menu 

«Λεηηνπξγίεο». Ζ θόξκα θαηαρώξηζεο λέαο Απόδεημεο Δίζπξαμεο έρεη ήδε ζπκπιεξσκέλα ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο 

επηθεθαιίδαο (ηύπνο/ ζεηξά παξαζηαηηθνύ) θαη θελή ηελ πεξηνρή ηνπ πειάηε ηνπ πνζνύ είζπξαμεο.  

Αξρηθά θαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε δήλυζη πελάηη, 

παηάκε ην πιήθηξν  «Αλαδήηεζε πλ/λνπ» ηεο 

toolbar-ελέξγεηεο, νπόηε θαη εκθαλίδεηαη ε νζόλε 

δηαρείξηζεο ηνπ πειαηνινγίνπ καο. Από ηελ νζόλε απηή 

πξνρσξάκε, θαηά ηα γλσζηά, ζηελ επηινγή ππάξρνληνο 

πειάηε ή ζηελ θαηαρώξηζε λένπ. (βιέπε ελόηεηα Απόδεημε 

Ληαληθήο Πώιεζεο/ Ολνκαηηζκέλνο Πειάηεο) 

 

Αθνύ γίλεη ε δήισζε πειάηε, θαη παηώληαο ην πιήθηξν 

 «Δίζπξαμε κε Μεηξεηά», εκθαλίδεηαη παξάζπξν 

δήισζεο ηνπ ποζού είζππαξηρ. πκπιεξώλνπκε ην επηζπκεηό πνζό θαη παηώληαο ην πιήθηξν απνδνρήο, 

ελεκεξώλνπκε κε απηό ηελ Απόδεημε Δίζπξαμεο. Αλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, ζέινπκε λα κεηαβάινπκε ην πνζό 

είζπξαμεο ζα πξέπεη θαηαξράο, παηώληαο ην πιήθηξν  «Γηαγξαθή Γξακκήο», λα δηαγξάςνπκε ην ήδε 

θαηαρσξεκέλν πνζό θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξήζνπκε θαηά ηα γλσζηά ζε λέα θαηαρώξηζε πνζνύ. 

Γηα λα θαηαγξάςνπκε πηζαλέο ζημειώζειρ/ ζσόλια επί ηεο Απόδεημεο Δίζπξαμεο, παηάκε ην πιήθηξν  

«Σξνπνπνίεζε πεδίνπ επηθεθαιίδαο». Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε παξάζπξνπ 

πιεθηξνιόγεζεο ηνπ επηζπκεηνύ ζρόιηνπ. 

Σέινο, θαη πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ έκδοζη ηεο Απόδεημεο Δίζπξαμεο, παηάκε ην πιήθηξν  

«Απνζήθεπζε». Σν πιήθηξν απηό ελεξγνπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο απνζήθεπζεο θαη εθηύπσζεο ηεο Απόδεημεο Δίζπξαμεο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ηεο εθηύπσζεο, παηώληαο ην πιήθηξν  «Έμνδνο» θιείλνπκε ηελ νζόλε θαηαρώξηζεο 

Απόδεημεο Δίζπξαμεο θαη επηζηξέθνπκε ζηελ νζόλε θαηαρώξηζεο λέαο Απόδεημεο Ληαληθήο Πώιεζεο. 

ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΖ ΣΑΜΔΗΟΤ 

Ζ δηαδηθαζία έθδνζεο παξαζηαηηθνύ Καηακέηξεζεο 

Σακείνπ ελεξγνπνηείηαη κε θιήζε ηεο επηινγήο «Νέα 

Καηακέηξεζεο Σακείνπ» ηνπ menu «Λεηηνπξγίεο». Ζ 

θόξκα θαηαρώξηζεο λέαο Καηακέηξεζεο Σακείνπ έρεη 

ήδε ζπκπιεξσκέλα ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο 

επηθεθαιίδαο (ηύπνο/ ζεηξά παξαζηαηηθνύ) θαη θελή ηελ 

πεξηνρή δήισζεο ηνπ πνζνύ θαηακέηξεζεο. 

Αξρηθά θαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε δήλυζη ποζού, 

παηάκε ην πιήθηξν ην πιήθηξν  «Καηακέηξεζε 

ρξεκάησλ» ηεο toolbar-θαηακέηξεζε ηακείνπ. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ πνζνύ θαηακέηξεζεο γίλεηαη είηε παηώληαο ηα 

πιήθηξα πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηα επηζπκεηά ραξηνλνκίζκαηα-θέξκαηα είηε πιεθηξνινγώληαο απεπζείαο ην ζπλνιηθό 
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πνζό. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ παηώληαο ην πιήθηξν απνδνρήο, γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ 

παξαζηαηηθνύ κε ην ζπγθεθξηκέλν πνζό θαηακέηξεζεο.  

 
ηελ πεξίπησζε πνπ ζα δεισζεί κεδεληθό πνζό θαηακέηξεζεο, κε ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απνδνρήο 

εκθαλίδεηαη αλάινγν κήλπκα επηβεβαίσζεο ηεο θαηαρώξηζεο. 

Γηα λα θαηαγξάςνπκε πηζαλέο ζημειώζειρ/ ζσόλια επί ηνπ παξαζηαηηθνύ Καηακέηξεζεο, παηάκε ην πιήθηξν  

«Σξνπνπνίεζε πεδίνπ επηθεθαιίδαο». Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε παξάζπξνπ 

πιεθηξνιόγεζεο ηνπ επηζπκεηνύ ζρόιηνπ 

Σέινο, θαη πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ καηασώπιζη ηνπ παξαζηαηηθνύ Καηακέηξεζεο, παηάκε ην πιήθηξν  

 «Απνζήθεπζε». Αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο θαηακέηξεζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζνπκε ηε δηαδηθαζία έθδνζεο 

παξαζηαηηθνύ θιεηζίκαηνο ηεο δηαθνξάο, παηάκε ην πιήθηξν  «Κιείζηκν Γηαθνξώλ». Μεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ηνπ 

θιεηζίκαηνο ηεο δηαθνξώλ, παηώληαο ην πιήθηξν  «Έμνδνο» θιείλνπκε ηελ νζόλε θαηαρώξηζεο παξαζηαηηθνύ 

Καηακέηξεζεο θαη επηζηξέθνπκε ζηελ νζόλε θαηαρώξηζεο λέαο Απόδεημεο Ληαληθήο Πώιεζεο. 

ΚΛΔΗΗΜΟ ΖΜΔΡΑ 

Όιεο νη επηινγέο πνπ αθνξνύλ ζην θιείζηκν εκέξαο θαινύληαη από ην menu «Λεηηνπξγίεο Σακείνπ». Αξρηθά θαη 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε παξαγσγή ηνπ Υ εκέξαο από ηνλ θνξνινγηθό καο εθηππσηή, θαινύκε ηελ επηινγή Δκηύπυζη Υ 

ηαμειακήρ.  ηε ζπλέρεηα θαη γηα λα θάλνπκε κηα ζύγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θνξνινγηθνύ εθηππσηή κε ηα αληίζηνηρα 

ζηνηρεία ηεο εθαξκνγήο, θαινύκε ηελ επηινγή  Έλεγσορ Υ Σαμειακήρ.  
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Γηα λα γίλεηαη θαηαγξαθή ζην ηζηνξηθό ζπκβάλησλ πιεξνθνξηώλ όπσο απηέο ηεο αθύξσζεο ζπλαιιαγήο θαη 

ηεο αιιαγήο/ δηαγξαθήο είδνπο ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο RETAIL. 

(βιέπε ελόηεηα Παξακεηξνπνίεζε εθαξκνγήο Retail/ Δηαρείξηζε Καηαρσξίζεσλ) 

Αθνύ βεβαηώζνπκε ηε ζπκθσλία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θνξνινγηθνύ εθηππσηή 

κε απηά ηεο εθαξκνγήο, θαιώληαο ηελ επηινγή Δκηύπυζη Ε ηαμειακήρ 

πξνρσξάκε ζηελ παξαγσγή ηνπ Ε εκέξαο από ηνλ θνξνινγηθό καο 

εθηππσηή. Σέινο, θαη πξνθείκελνπ λα γίλεη ε θαηαρώξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

Ε εκέξαο ζηελ εθαξκνγή RETAIL θαινύκε ηελ επηινγή Καηασώπιζη 

απίθμηζηρ Ε νπόηε θαη εκθαλίδεηαη παξάζπξν θαηαρώξηζεο ησλ ζηνηρείσλ 

απηώλ. Αλ έρεη γίλεη ήδε θαηαρώξηζε αξίζκεζεο Ε γηα ηελ ηξέρνπζα 

εκεξνκελία, ην παξάζπξν θαηαρώξηζεο εκθαλίδεηαη κε ζπκπιεξσκέλα ηα 

ήδε θαηαρσξεζέληα ζηνηρεία. Από ην ζεκείν απηό κπνξνύκε λα πξνβνύκε ζε πηζαλή δηόξζσζε ησλ ζηνηρείσλ. 

 

 

 ε πεξίπησζε πνπ ην παξαγόκελν αξρείν Υ ή Ε ππάξρεη ήδε, ε εθαξκνγή καο ελεκεξώλεη κε αλάινγν 

κήλπκα θαη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ λένπ αξρείνπ δηαθόπηεηαη. 

 Πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε παξαγσγή ησλ Υ θαη Ε εκέξαο από ηνλ θνξνινγηθό εθηππσηή ζα πξέπεη λα 

έρεη γίλεη ε απαξαίηεηε παξακεηξνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο RETAIL. (βιέπε ελόηεηα Ρπζκίζεηο πεξηθεξηαθώλ/ 

Αξρεία Φνξνινγηθνύ Εθηππσηή) 
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ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΗΗ/ BACK OFFICE 

ηελ ελόηεηα απηή ζα γίλεη αλαθνξά κόλν ζηα ζεκεία παξακεηξνπνίεζεο ηεο back office εθαξκνγήο ηα νπνία παίδνπλ 

ζεκαληηθό ξόιν ζηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο RETAIL 

ΥΡΖΣΔ 

Όζνλ αθνξά ζηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο, ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηα παξαθάησ ζηνηρεία ηνπο.  

 ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ. Αλ ζέινπκε λα δηαζθαιίζνπκε όηη έλαο ρξήζηεο δελ ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο 

εηζαγσγήο ζηελ εθαξκνγή από πνιινύο ζηαζκνύο εξγαζίαο, ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηήζνπκε ηελ επηινγή 

«Απαγόξεπζε επαλεηζόδνπ ζε ζπλδεδεκέλν ρξήζηε». 

 ΔΣΑΗΡΔΗΔ/ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ. Αλ ζέινπκε λα απινπζηεύζνπκε ηε δηαδηθαζία εηζόδνπ ηνπ ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή, ζα 

πξέπεη λα θξνληίζνπκε ν ρξήζηεο λα αλήθεη ζε έλα κόλν ππνθαηάζηεκα. 

 ΚΛΔΗΓΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ. Αλ ζέινπκε λα απινπζηεύζνπκε ηε δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε, ζα πξέπεη λα έρνπκε 

ελεξγνπνηήζεη ηελ δπλαηόηεηα ηαπηνπνίεζεο ηνπ κέζσ ελόο θιεηδηνύ απνζήθεπζεο. 

ΣΡΟΠΟΗ ΠΛΖΡΧΜΖ 

Οη δηαζέζηκνη ηξόπνη πιεξσκήο ελόο παξαζηαηηθνύ πνπ εθδίδεηαη από ηελ εθαξκνγή RETAIL είλαη ηα κεηξεηά, ε 

πηζησηηθή θάξηα θαη ν ζπκςεθηζκόο πνζνύ πξνθαηαβνιήο. 

Ζ ελδεδεηγκέλε παξακεηξνπνίεζε ησλ ηξόπσλ πιεξσκήο, αλά πεξίπησζε, είλαη: 

 ΜΔΣΡΖΣΑ. Σξόπνο πιεξσκήο ηύπνπ Πληπυμή κε κεδεληθό % πιεξσηένπ πνζνύ θαη θελό ην πεδίν ινγαξηαζκόο, 

έηζη ώζηε λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηηθνύ ινγαξηαζκνύ αλάινγα κε ην ππνθαηάζηεκα από 

ην νπνίν γίλεηαη ε έθδνζε ηεο Απόδεημεο. Ζ δήισζε ηνπ επηζπκεηνύ ρξεκαηηθνύ ινγαξηαζκνύ γίλεηαη ζε επίπεδν 

ζεηξάο παξαζηαηηθνύ (πεξηνρή «Υξεκαηηθνί Λνγαξηαζκνί», ζηήιε «Απηόκαηεο Πιεξσκήο»). 

 ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ. Σξόπνο πιεξσκήο ηύπνπ Ππόβλετη κε κεδεληθό % πιεξσηένπ πνζνύ θαη θελό ην πεδίν 

ινγαξηαζκόο, έηζη ώζηε λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηηθνύ ινγαξηαζκνύ αλάινγα κε ην 

ππνθαηάζηεκα από ην νπνίν γίλεηαη ε έθδνζε ηεο Απόδεημεο. Ζ δήισζε ηνπ επηζπκεηνύ ρξεκαηηθνύ ινγαξηαζκνύ 

γίλεηαη ζε επίπεδν ζεηξάο παξαζηαηηθνύ (πεξηνρή «Υξεκαηηθνί Λνγαξηαζκνί», ζηήιε «Απηόκαηεο Πξόβιεςεο»). 

  ΠΗΣΧΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ. Σξόπνο πιεξσκήο ηύπνπ Πιζηυηική Κάπηα κε κεδεληθό % πιεξσηένπ πνζνύ θαη θελό ην πεδίν 

ινγαξηαζκόο, έηζη ώζηε λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηηθνύ ινγαξηαζκνύ αλάινγα κε ηνλ 

ηύπν/ ηξάπεδα ηεο πηζησηηθήο θάξηαο θαη ην ππνθαηάζηεκα από ην νπνίν γίλεηαη ε έθδνζε ηεο Απόδεημεο. Ζ δήισζε 

ηνπ επηζπκεηνύ αλά πεξίπησζε ρξεκαηηθνύ ινγαξηαζκνύ γίλεηαη κέζσ ηεο θαηάιιειεο παξακεηξνπνίεζεο ηεο 

νληόηεηαο «Πηζησηηθή Κάξηα» 

 
Γηα λα ελεξγνπνηεζεί ε δπλαηόηεηα θαηαρώξηζεο εμόθιεζεο κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

ηνπιάρηζηνλ έλαο ηξόπνο πιεξσκήο ηύπνπ «Πηζησηηθή Κάξηα» θαη λα έρνπλ νξηζηεί πιήξσο ηα ζηνηρεία 

ελόο ηνπιάρηζηνλ ηύπνπ πηζησηηθήο θάξηαο.  

ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΚΑΡΣΔ 

Μέζσ ηεο θαηάιιειεο παξακεηξνπνίεζεο ησλ πηζησηηθώλ θαξηώλ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ε απιή επηινγή ηύπνπ 

πηζησηηθήο θάξηαο θαη ηξάπεδαο από ηνλ ρξήζηε, λα νδεγεί ην ζύζηεκα ζηνλ πξνζδηνξηζκό ενόρ μοναδικού 

σπημαηικού λογαπιαζμού. Γηα λα δώζνπκε ηε δπλαηόηεηα απηή ζα πξέπεη θαηά ηελ παξακεηξνπνίεζε ησλ πηζησηηθώλ 

θαξηώλ λα αθνινπζήζνπκε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία. 

Αξρηθά δειώλνπκε ηνπο επηζπκεηνύο ηύπνπο πηζησηηθώλ θαξηώλ θαη, γηα θάζε ηύπν πηζησηηθήο θάξηαο, δειώλνπκε ηελ/ 

ηηο ηξάπεδεο κε ηηο νπνίεο ζπλεξγαδόκαζηε. ηε ζπλέρεηα, γηα θάζε ηξάπεδα δειώλνπκε ην κέγηζην αξηζκό δόζεσλ θαη ην 
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ρξεκαηηθό ινγαξηαζκό πνπ αληηζηνηρεί ζε απηήλ. Σέινο, θαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξεκαηηθόο ινγαξηαζκόο 

δηαθνξνπνηείηαη αλά ππνθαηάζηεκα, ζπκπιεξώζνπκε ζηελ εγγξαθή ηεο ηξάπεδαο θαη ηελ πιεξνθνξία ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο.  

 
 Καηά ηε δήισζε ησλ ηξαπεδώλ κηαο πηζησηηθήο θάξηαο γίλεηαη έιεγρνο θαη απαγόξεπζε θαηαρώξηζεο 

εγγξαθώλ ηξάπεδαο κε θνηλά ηα ζηνηρεία «Σξάπεδα» θαη «Τπνθαηάζηεκα». 

 Δγγξαθή ηξάπεδαο κε θελή ηελ πιεξνθνξία ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο κεηαθξάδεηαη από ην ζύζηεκα σο «γηα 

όια ηα ππνθαηαζηήκαηα». 

Μέζσ ηεο θαηάιιειεο παξακεηξνπνίεζεο ησλ πηζησηηθώλ θαξηώλ δίλεηαη επίζεο θαη ε δπλαηόηεηα δηακόξθσζεο ηεο 

toolbar-πιζηυηικέρ κάπηερ. Ζ toolbar-πηζησηηθέο θάξηεο εκπεξηέρεηαη ζην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεη ε εθαξκνγή RETAIL 

όηαλ γίλεηαη ρξήζε ηεο εληνιήο «Πηζησηηθή Κάξηα». Σα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δπλαηόηεηα απηή κπνξνύλ λα 

νξηζηνύλ ηόζν ζε επίπεδν ηύπνπ πηζησηηθήο όζν θαη ζε επίπεδν ηξάπεδαο. 

 ΔΠΗΛΔΞΗΜΟ. Μέζσ ηνπ πεδίνπ απηνύ επηζεκαίλνληαη νη εγγξαθέο πνπ ζέινπκε λα εληαρζνύλ ζηελ toolbar. 

 ΘΔΖ ΔΠΗΛΟΓΖ. ην πεδίν απηό δειώλεηαη ε επηζπκεηή ζεηξά εκθάληζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθήο ζηελ toolbar. 

Όζν κηθξόηεξνο είλαη ν αξηζκόο πνπ δειώλνπκε ηόζν πην «αξηζηεξά» γίλεηαη ε ηνπνζέηεζε ηεο εγγξαθήο ζηελ 

toolbar. 

 ΔΗΚΟΝΗΓΗΟ. ην πεδίν απηό δειώλνπκε αλ ζέινπκε έλα αληηπξνζσπεπηηθό εηθνλίδην γηα ηελ εγγξαθή (π.ρ. ην ινγόηππν 

ηνπ ηύπνπ θάξηαο ή ηεο ηξάπεδαο) 

ΥΑΡΣΟΝΟΜΗΜΑΣΑ-ΚΔΡΜΑΣΑ 

Μέζσ ηεο θαηάιιειεο παξακεηξνπνίεζεο ησλ εγγξαθώλ ραξηνλνκίζκαηα-θέξκαηα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα δηακόξθσζεο 

ηεο οθόνηρ είζππαξηρ με μεηπηηά ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο κηαο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα 

νξηζκνύ ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ. 

 ΓΗΑΘΔΗΜΟ. Μέζσ ηνπ πεδίνπ απηνύ επηζεκαίλνληαη νη εγγξαθέο πνπ ζέινπκε λα εληαρζνύλ ζηελ νζόλε. 

 Α/Α. ην πεδίν απηό δειώλεηαη ε επηζπκεηή ζεηξά εκθάληζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθήο. Όζν κηθξόηεξνο είλαη ν 

αξηζκόο πνπ δειώλνπκε ηόζν πην «αξηζηεξά» γίλεηαη ε ηνπνζέηεζε ηεο εγγξαθήο ζηελ νζόλε. 

 ΔΗΚΟΝΗΓΗΟ. ην πεδίν απηό δειώλνπκε έλα αληηπξνζσπεπηηθό εηθνλίδην γηα ηελ εγγξαθή. 

 
Οη εγγξαθέο ραξηνλνκίζκαηα-θέξκαηα δηαθνξνπνηνύληαη αλά λόκηζκα. ηελ πεξίπησζε πνπ έρεηε ζπλαιιαγέο 

ζε δηάθνξα λνκίζκαηα, θξνληίζηε λα δηακνξθώζεηε θαηάιιεια ην ζεη εγγξαθώλ ραξηνλνκίζκαηα-θέξκαηα γηα 

θάζε έλα από ηα λνκίζκαηα απηά. 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ ρξήζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο πνπ αθνξά ζηηο Γυποεπιηαγέρ είλαη ε ύπαξμε 

ζπγθεθξηκέλνπ εηδηθνύ ινγαξηαζκνύ ηύπνπ «Έθπησζε», ν νπνίνο ζα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά. 

Σύπνο  Έκπηυζη 

Αθνξά Γσξνεπηηαγέο Ναι 

Δμαξηάηαη από Παπαζηαηικό 

Μνξθή έθπησζεο Αςηόνομη γπαμμή 

Δίδνο Πνζνύ Αξία 

ΔΗΓΟ 

Γεδνκέλνπ ηνπ όηη ε εθαξκνγή RETAIL είλαη πξσηίζησο έλα εξγαιείν έθδνζεο παξαζηαηηθώλ πώιεζεο, ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ νξζή ζπκπιήξσζε ησλ εμποπικών ζηοισείυν ηνπ είδνπο (ηηκή ρνλδξηθήο/ ιηαληθήο, 

εθπηώζεηο θ.ιπ).  Πξνζνρή επίζεο απαηηείηαη θαη ζηελ παξακεηξνπνίεζε ησλ μονάδυν μέηπηζηρ ηνπ είδνπο. Δηδηθά 
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ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαρεηξηδόκαζηε είδε γηα ηα νπνία ζέινπκε ε πνζόηεηα πώιεζεο λα είλαη εξσηώκελε, ζα πξέπεη λα 

θξνληίζνπκε λα έρεη ελεξγνπνηεζεί ζηε κνλάδα κέηξεζεο ηνπ είδνπο ε επηινγή «Δθαξκνγή κε επηινγή από ην ρξήζηε». 

Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηινγήο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο παξακέηξνπ 

«AutoDisplayQuantities» ηνπ αξρείνπ ES00RetailDocuments, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απηόκαηε εκθάληζε παξαζύξνπ 

πιεθηξνιόγεζεο ηεο πνζόηεηαο πώιεζεο. 

ΠΔΛΑΣΖ 

Όζνλ αθνξά ζηνλ πειάηε, ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηα παξαθάησ ζηνηρεία ηνπ.  

 ΚΧΓΗΚΟ. Γηα λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα θαηαρώξηζεο λένπ πειάηε από ηελ εθαξκνγή RETAIL, ζα πξέπεη ν θσδηθόο 

πειάηε λα νξηζηεί σο απηόκαηα παξαγόκελνο.  

 ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ. Όζνλ αθνξά ζηνλ ΠΔΛΑΣΖ ΛΗΑΝΗΚΖ, ζα πξέπεη λα δεισζεί έλαο ηξόπνο πιεξσκήο πνπ 

πεξηέρεη θαη ηνπο ηξεηο ελαιιαθηηθνύο ηύπνπο πιεξσκήο (Πιεξσκή, Πξόβιεςε, Πηζησηηθή Κάξηα).  Όζνλ αθνξά ζε 

«νλνκαηηζκέλν» πειάηε, πξνηείλεηαη ην πεδίν απηό λα είλαη θελό έηζη ώζηε λα είλαη εθηθηή ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε 

από ηνπο ηξεηο ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο πιεξσκήο ή θαη ζπλδπαζκνύ απηώλ. 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΠΔΛΑΣΖ. ηελ πεξίπησζε ηεο έθδνζεο Σηκνινγίνπ όπνπ ην παξαζηαηηθό αλαθέξεηαη ζε 

«νλνκαηηζκέλν» πειάηε, γίλεηαη έιεγρνο ζπκπιήξσζεο ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρεηώλ ηαπηνπνίεζεο πειάηε. Σα 

ζηνηρεία απηά είλαη: Δπσλπκία, Α.Φ.Μ., Γ.Ο.Τ, Δπάγγεικα, Οδόο/ Αξηζκόο θαη Σειέθσλν. Φξνληίζεηε λα έρεη γίλεη 

ζσζηά ε ζπκπιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ηαπηνπνίεζεο πειάηε.  

ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΑ 

Γηα ηελ έθδνζε Απόδειξηρ Λιανικήρ Πώληζηρ από ηελ εθαξκνγή RETAIL ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο ηύπνο 

παξαζηαηηθώλ ηεο κνξθήο ηνπ ΑΠΛ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηα παξαθάησ ζεκεία παξακεηξνπνίεζεο 

ηνπ ηύπνπ παξαζηαηηθώλ. 

 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΤΝ/ΝΟ. Θα πξέπεη λα δεισζεί σο πξνηεηλόκελνο πειάηεο ν ΠΔΛΑΣΖ ΛΗΑΝΗΚΖ θαη, γηα λα 

ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο ηνπ ηύπνπ παξαζηαηηθώλ θαη θαηά ηελ έθδνζε Απόδεημεο ζε «νλνκαηηζκέλν» πειάηε, 

ζα πξέπεη ε επηινγή «Γεζκεπηηθόο».λα είλαη απελεξγνπνηεκέλε  

 ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΠΡΟΒΛΔΦΖ. Ζ επηινγή απηή ζα πξέπεη λα είλαη απελεξγνπνηεκέλε. Με ηνλ ηξόπν απηό εμαζθαιίδεηαη ε 

απαγόξεπζε έθδνζεο Απόδεημεο ρσξίο ηελ ηαπηόρξνλε πιήξε εμόθιεζεο ηεο. 

 ΈΛΔΓΥΟ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ. Ζ επηινγή απηή ζα πξέπεη λα είλαη ελεξγνπνηεκέλε. Με ηνλ ηξόπν απηό 

εμαζθαιίδεηαη ε απαγόξεπζε έθδνζεο Απόδεημεο ρσξίο ηελ ηαπηόρξνλε πιήξε εμόθιεζεο ηεο. 

 ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΦΧΝ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα απαγνξεύζνπκε ηελ επηζηξνθή είδνπο γηα ην 

νπνίν δελ έρεη πξνεγεζεί ε αγνξά ηνπ, ζα πξέπεη ε επηινγή απηή λα είλαη ελεξγνπνηεκέλε. 

 ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΤΜΠΣΤΞΖ ΝΔΑ ΔΓΓΡΑΦΖ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε νη επάιιειεο θαηαρσξίζεηο ηνπ ίδηνπ είδνπο λα 

έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ απηόκαηε ζύκπηπμε ησλ επηκέξνπο γξακκώλ ζε κηα κε ην ζύλνιν ηεο πνζόηεηαο ηνπο,  

ζα πξέπεη ε επηινγή απηή λα είλαη ελεξγνπνηεκέλε. 

 ΌΡΟΗ ΠΛΖΡΧΜΖ. Θα πξέπεη λα δεισζνύλ ηνπιάρηζηνλ νη ηξόπνη πιεξσκήο ηνπ ΠΔΛΑΣΖ ΛΗΑΝΗΚΖ. Σαπηόρξνλα, νη 

επηινγέο «Απηόκαηα Δκθαληδόκελν» θαη «Απηόκαηε Πξόηαζε Πνζνύ» ζα πξέπεη λα είλαη απελεξγνπνηεκέλεο θαη ζε 

όινπο ηνπο όξνπο πιεξσκήο. Με ηνλ ηξόπν απηό εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηόηεηα εμόθιεζεο ηεο Απόδεημεο κε 

νπνηνλδήπνηε από ηνπο ηξεηο ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο πιεξσκήο ή θαη κε ζπλδπαζκό απηώλ.     

 ΈΛΔΓΥΟ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΠΟΟΤ ΔΗΠΡΑΞΖ. Ζ επηινγή απηή ζα πξέπεη λα είλαη ελεξγνπνηεκέλε. Με ηνλ ηξόπν απηό, ζε 

πεξηπηώζεηο πιήξνπο  εμόθιεζεο κε κεηξεηά, απινπνηείηαη ζεκαληηθά ε δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο Απόδεημεο. 

 ΈΛΔΓΥΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΥΡΖΣΖ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα ζέζνπκε ππό έιεγρν γηα θάπνηα νκάδα ρξεζηώλ ηηο 

«ύπνπηεο» επεκβάζεηο ζηελ Απόδεημε, ζα πξέπεη λα κεηαβνύκε ζηε/ ζηηο ζεηξέο παξαζηαηηθώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 



ES Retail  Οδεγόο Εθαξκνγήο 

  ει. 16 από 57 

εθαξκνγή RETAIL θαη λα θάλνπκε άξζε ζπγθεθξηκέλσλ δηθαησκάησλ από ηελ νκάδα απηή (Δηαρείξηζε Σηκώλ/ 

Εθπηώζεσλ, Δηαγξαθή γξακκήο είδνπο ή θαη αιιαγή είδνπο, Αθύξσζε θαηαρώξηζεο παξαζηαηηθνύ).  

 ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΜΖΥΑΝΖ. Θα πξέπεη λα κεηαβνύκε ζηε/ ζηηο ζεηξέο παξαζηαηηθώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ εθαξκνγή RETAIL θαη 

λα δειώζνπκε ηνλ θσδηθό ηεο ζπλδεόκελεο ηακεηαθήο κεραλήο. Ζ δήισζε απηή αμηνπνηείηαη από ηε δηαδηθαζία 

ζπγθέληξσζεο ησλ δειηίσλ ιηαληθήο. 

 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ. Θα πξέπεη λα κεηαβνύκε ζηε/ ζηηο ζεηξέο παξαζηαηηθώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ εθαξκνγή 

RETAIL θαη λα δειώζνπκε ηνλ επηζπκεηό ρξεκαηηθό ινγαξηαζκό απηόκαηεο πξόβιεςεο θαη απηόκαηεο πιεξσκήο. Με 

ηνλ ηξόπν απηό εμαζθαιίδεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ρξεκαηηθνύ ινγαξηαζκνύ αλάινγα κε ην ππνθαηάζηεκα από ην 

νπνίν γίλεηαη ε έθδνζε ηεο Απόδεημεο. 

 ΡΤΘΜΗΖ ΔΚΣΤΠΧΖ. Θα πξέπεη λα κεηαβνύκε ζηε/ ζηηο ζεηξέο παξαζηαηηθώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ εθαξκνγή RETAIL 

θαη λα ελεξγνπνηήζνπκε ηελ θιήζε ηεο εθηύπσζεο δειώλνληαο ηαπηόρξνλα ηηο θαηάιιειεο ηηκέο θαη ζηηο ππόινηπεο 

παξακέηξνπο εθηύπσζεο.  

 

Γηα ηελ έθδνζε Σιμολογίος Πώληζηρ από ηελ εθαξκνγή RETAIL ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο ηύπνο 

παξαζηαηηθώλ ηεο κνξθήο ηνπ ΣΓΑ. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο είλαη νη Όξνη 

Πιεξσκήο θαη νη Φόξνη/ Δπηβαξύλζεηο πνπ ζα δεισζνύλ ζε απηόλ ηνλ ηύπν παξαζηαηηθώλ λα ηαπηίδνληαη κε ηνπο 

εθείλνπο πνπ έρνπλ δεισζεί ζηνλ ηύπν παξαζηαηηθώλ ηεο Απόδεημεο Ληαληθήο Πώιεζεο. 

 Ο ζπγθεθξηκέλνο πεξηνξηζκόο έρεη ηεζεί πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε θιήζε ηεο δηαδηθαζίαο άκεζεο 

κεηάβαζεο από ηελ νζόλε θαηαρώξηζεο Απόδεημεο Ληαληθήο Πώιεζεο ζηελ νζόλε θαηαρώξηζεο Σηκνινγίνπ 

Πώιεζεο. 

 

Όζνλ αθνξά ζηα ππόινηπα ζηνηρεία παξακεηξνπνίεζεο ηνπ Σηκνινγίνπ Πώιεζεο, ηζρύνπλ όζα αλαθέξνληαη θαη γηα ηελ 

Απόδεημε Ληαληθήο Πώιεζεο κε εμαίξεζε ην όηη ζην Σηκνιόγην Πώιεζεο ην πεδίν Πξνηεηλόκελνο πλ/λνο ζα πξέπεη λα 

είλαη θελό θαη ην όηη ν Έιεγρνο πκπιήξσζεο Τπνινίπνπ κπνξεί λα είλαη απελεξγνπνηεκέλνο. 

 

Γηα ηελ έθδνζε Απόδειξηρ Δίζππαξηρ από ηελ εθαξκνγή RETAIL ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο ηύπνο 

παξαζηαηηθώλ ηεο κνξθήο ηνπ ΑΔΠ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηα παξαθάησ ζεκεία παξακεηξνπνίεζεο 

ηνπ ηύπνπ παξαζηαηηθώλ. 

 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ. Θα πξέπεη λα κεηαβνύκε ζηε/ ζηηο ζεηξέο παξαζηαηηθώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ εθαξκνγή 

RETAIL θαη λα δειώζνπκε ηνλ επηζπκεηό ρξεκαηηθό ινγαξηαζκό απηόκαηεο πιεξσκήο. Με ηνλ ηξόπν απηό 

εμαζθαιίδεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ρξεκαηηθνύ ινγαξηαζκνύ αλάινγα κε ην ππνθαηάζηεκα από ην νπνίν γίλεηαη ε 

έθδνζε ηεο Απόδεημεο Δίζπξαμεο. 

 ΡΤΘΜΗΖ ΔΚΣΤΠΧΖ. Θα πξέπεη λα κεηαβνύκε ζηε/ ζηηο ζεηξέο παξαζηαηηθώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ εθαξκνγή RETAIL 

θαη λα ελεξγνπνηήζνπκε ηελ θιήζε ηεο εθηύπσζεο δειώλνληαο ηαπηόρξνλα ηηο θαηάιιειεο ηηκέο θαη ζηηο ππόινηπεο 

παξακέηξνπο εθηύπσζεο.  

ΓΔΗΚΣΔ ΔΟΓΧΝ-ΔΞΟΓΧΝ 

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδνπλ ηα ειεγθηηθά εξγαιεία ηεο εθαξκνγήο RETAIL 

(π.ρ. όςε Έιεγρνο Υ Σακεηαθήο) είλαη λα έρεη γίλεη έληαμε ησλ ηύπσλ παξαζηαηηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

έθδνζε παξαζηαηηθώλ πώιεζεο ζε θάπνηνλ από ηνπο δείθηεο Δζόδσλ/ Δμόδσλ.  
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ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΗΗ/ RETAIL 

ε επίπεδν παξακεηξνπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο RETAIL δίλεηαη αθελόο ε δπλαηόηεηα θαζνξηζκνύ ησλ παξαζηαηηθώλ πνπ 

ζέινπκε λα εθδίδνληαη από ηελ εθαξκνγή θαη αθεηέξνπ ε δπλαηόηεηα πιήξνπο πξνζαξκνγήο ηνπ πεξηβάιινληνο 

εξγαζίαο ηεο εθαξκνγήο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο κηαο εγθαηάζηαζεο ή αθόκα θαη ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ζηαζκνύ εξγαζίαο. 

Σα αξρεία παξακεηξνπνίεζεο πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ εθαξκνγή εγθαζίζηαληαη ζηελ πεξηνρή ESRetail. Οη ξπζκίζεηο πνπ 

αθνξνύλ ζην ζύλνιν ηεο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζηα αληίγξαθα ησλ αξρείσλ παξακεηξνπνίεζεο ηεο 

πεξηνρήο CSRetail, ελώ απηέο πνπ αθνξνύλ ζηελ εμαηνκίθεπζε ελόο ζηαζκνύ εξγαζίαο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζηα 

αληίγξαθα ηεο πεξηνρήο ESNoSync\CSRetail ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηαζκνύ εξγαζίαο 

 
Πξνηείλνπκε, γηα ιόγνπο θαιιίηεξεο δηαρείξηζεο/ ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, ηα αξρεία ηεο πεξηνρήο CSRetail 

λα πεξηέρνπλ ην ζύλνιν ησλ παξακέηξσλ ελώ ηα αξρεία ηεο πεξηνρήο ESNoSync\CSRetail λα πεξηέρνπλ κόλν 

ηηο παξακέηξνπο εθείλεο πνπ αθνξνύλ ζηελ εμαηνκίθεπζε ηνπ ζηαζκνύ εξγαζίαο. Ζ εθαξκνγή θξνληίδεη γηα ηε 

«ζπλέλσζε» ησλ αξρείσλ παξακεηξνπνίεζεο από ηηο επηκέξνπο πεξηνρέο. Καηά ηε ζπλέλσζε απηή νη 

ξπζκίζεηο ηνπ ζηαζκνύ εξγαζίαο ππεξηζρύνπλ έλαληη όισλ ησλ άιισλ. 

ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΑ 

Ζ δήισζε ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαζέζηκσλ παξαζηαηηθώλ θαη ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνύλ ζηε ρξήζε ηνπο από ηελ 

εθαξκνγή RETAIL γίλεηαη ζην αξρείν παξακεηξνπνίεζεο ES00RetailDocuments. Κάζε κηα από ηηο «εγγξαθέο» ηνπ 

αξρείνπ αθνξά ζε ζπγθεθξηκέλν ηύπν παξαζηαηηθνύ, ελώ ηα πεδία κηαο εγγξαθήο κπνξνύλ λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ ζε 

απηά πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παξαζηαηηθνύ, ζε απηά πνπ θαζνξίδνπλ ηε κνξθή εκθάληζεο ηνπ θαη ηέινο ζε 

απηά πνπ ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ εμαηνκίθεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ελόο ρξήζηε.  

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ  

ID 

Ο θσδηθόο ηαπηνπνίεζεο ηεο εγγξαθήο. Γηα θάζε εγγξαθή ηνπ αξρείνπ ζα πξέπεη λα δεισζεί έλαο αξηζκόο νπνίνο 

πξνηείλνπκε, γηα ιόγνπο θαιιίηεξεο δηαρείξηζεο ηεο εγθαηάζηαζεο, λα είλαη κνλαδηθόο ζε επίπεδν εγθαηάζηαζεο. 

DocClass 

Ζ θαηεγόξηα παξαζηαηηθνύ. Οη δηαζέζηκεο ηηκέο είλαη 0-Δκπνξηθώλ πλαιιαγώλ, 1-Υξεκαηηθώλ πλαιιαγώλ, 2-

Γηαθηλήζεσλ θαη 3-Μεηαθνξώλ/ πκςεθηζκώλ. 

DocTypeCode 

Ο ηύπνο παξαζηαηηθνύ. Γηα ηε δήισζε ρξεζηκνπνηείηαη ν δηεζλήο θσδηθόο ηνπ ηύπνπ παξαζηαηηθώλ (π.ρ. ES.12000.02 

γηα ηνλ ηύπν παξαζηαηηθώλ ΑΠΛ). 

 Σν αξρείν παξακεηξνπνίεζεο ζα πξέπεη λα έρεη κόλν κηα εγγξαθή αλά ηύπν παξαζηαηηθνύ 

DocSeries 

Ζ ζεηξά παξαζηαηηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ON-Line ιεηηνπξγία γηα ηελ έθδνζε παξαζηαηηθώλ απηνύ ηνπ ηύπνπ. 

 Καηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ απηνύ δώζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ρξήζε ειιεληθώλ/ ιαηηληθώλ ραξαθηήξσλ 

ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ηαύηηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πεδίνπ κε ππαξθηή ζεηξά παξαζηαηηθώλ. 

DocSeriesOffline 

Ζ ζεηξά παξαζηαηηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε OFF-Line ιεηηνπξγία γηα ηελ έθδνζε παξαζηαηηθώλ απηνύ ηνπ ηύπνπ. 

 Καηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ απηνύ δώζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ρξήζε ειιεληθώλ/ ιαηηληθώλ ραξαθηήξσλ 

ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ηαύηηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πεδίνπ κε ππαξθηή ζεηξά παξαζηαηηθώλ. 
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DocCancelingSeries 

Ζ ζεηξά παξαζηαηηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ON-Line ιεηηνπξγία γηα ηελ έθδνζε αθπξσηηθνύ παξαζηαηηθνύ απηνύ 

ηνπ ηύπνπ. 

 Καηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ απηνύ δώζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ρξήζε ειιεληθώλ/ ιαηηληθώλ ραξαθηήξσλ 

ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ηαύηηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πεδίνπ κε ππαξθηή ζεηξά παξαζηαηηθώλ. 

DocCancelingSeriesOffline 

Ζ ζεηξά παξαζηαηηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε OFF-Line ιεηηνπξγία γηα ηελ έθδνζε αθπξσηηθνύ παξαζηαηηθνύ απηνύ 

ηνπ ηύπνπ. 

 Καηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ απηνύ δώζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ρξήζε ειιεληθώλ/ ιαηηληθώλ ραξαθηήξσλ 

ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ηαύηηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πεδίνπ κε ππαξθηή ζεηξά παξαζηαηηθώλ. 

IsInvoice 

Μέζσ ηνπ πεδίνπ απηνύ επηζεκαίλεηαη ε εγγξαθή πνπ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία άκεζεο 

κεηάβαζεο από ηελ νζόλε θαηαρώξηζεο Απόδεημεο Ληαληθήο Πώιεζεο ζηελ νζόλε θαηαρώξηζεο Σηκνινγίνπ Πώιεζεο. 

Γηα ηελ επηζήκαλζε ηεο εγγξαθήο δειώλνπκε ζην πεδίν απηό ηελ ηηκή True. 

 ην αξρείν παξακεηξνπνίεζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη κόλν κηα εγγξαθή πνπ ζην πεδίν απηό έρεη ηελ ηηκή True. 

IsRetail 

Μέζσ ηνπ πεδίνπ απηνύ επηζεκαίλεηαη ε εγγξαθή πνπ αθνξά ζηελ Απόδεημε Ληαληθήο Πώιεζεο. Γηα ηελ επηζήκαλζε 

ηεο εγγξαθήο δειώλνπκε ζην πεδίν απηό ηελ ηηκή True. 

 ην αξρείν παξακεηξνπνίεζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη κόλν κηα εγγξαθή πνπ ζην πεδίν απηό έρεη ηελ ηηκή True. 

AutoDisplayQuantities 

Μέζσ ηνπ πεδίνπ απηνύ δειώλνπκε αλ ζέινπκε ηελ απηόκαηε εκθάληζε παξαζύξνπ πιεθηξνιόγεζεο ηεο πνζόηεηαο 

πώιεζεο. Γηα ελεξγνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγηθόηεηαο δειώλνπκε ζην πεδίν απηό ηελ ηηκή True. 

AskPriceForZeroPriceLine 

Μέζσ ηνπ πεδίνπ απηνύ δειώλνπκε αλ ζέινπκε, θαηά ηελ θαηαρώξηζε είδνπο κε κεδεληθή ηηκή, ηελ απηόκαηε εκθάληζε 

παξάζπξνπ δήισζεο ηηκήο πώιεζεο. Γηα ελεξγνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγηθόηεηαο δειώλνπκε ζην πεδίν 

απηό ηελ ηηκή True. 

 Γηα λα πξνζηαηεπζεί ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο RETAIL από ιάζε θαηαρώξηζεο, αλ ζην παξάζπξν πνπ 

εκθαλίδεηαη παηήζεη απιά ην πιήθηξν απνδνρήο ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα δειώζεη ηελ ηηκή πώιεζεο, δελ 

γίλεηαη θαηαρώξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο γξακκήο παξαζηαηηθνύ. 

AskPriceForZeroPriceLine_EnableReEntry 

Μέζσ ηνπ πεδίνπ απηνύ δειώλνπκε αλ ζέινπκε λα έρνπκε επάιιειεο θαηαρσξίζεηο ελόο είδνπο κε κεδεληθή ηηκή. Γηα 

ελεξγνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγηθόηεηαο δειώλνπκε ζην πεδίν απηό ηελ ηηκή True. 

 
Μεηά ηελ πξώηε θαηαρώξηζε ηνπ είδνπο κε κεδεληθή ηηκή θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ην παξάζπξν 

θαηαρώξηζεο αλνηθηό γηα επόκελε θαηαρώξηζε ηνπ ίδηνπ είδνπο, παηάκε ην πιήθηξν απνδνρήο. 

AskPriceForZeroPriceLine_ItemTitleColumnName 

Σν πεδίν ηνπ είδνπο πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη σο ηίηινο ζην παξάζπξν θαηαρώξηζεο ηηκήο. Ζ πξνηεηλόκελε 

παξακεηξνπνίεζε ρξεζηκνπνηεί σο ηίηιν ηελ πεξηγξαθή ηνπ είδνπο, ππάξρεη όκσο ε δπλαηόηεηα επέκβαζεο ζηε 

ζπκπεξηθνξά απηή. (π.ρ. AlternativeDescription γηα ρξήζε ηεο ελαιιαθηηθήο πεξηγξαθήο ηνπ είδνπο)  
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AutoSaveAfterItemEntered 

Μέζσ ηνπ πεδίνπ απηνύ δειώλνπκε αλ ζέινπκε απηόκαηε απνζήθεπζε παξαζηαηηθνύ ηαπηόρξνλα κε ηελ θαηαρώξηζε 

ηεο θάζε γξακκήο είδνπο. Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο δπλαηόηεηαο απηήο είλαη εθηθηή κόλν όηαλ ε αλαδήηεζε/ επηινγή είδνπο 

γίλεηαη κε ρξήζε ηεο barcode scanning area θαη ην πεδίν απηό έρεη ηελ ηηκή True. 

TransactionOverview 

Μέζσ ηνπ πεδίνπ απηνύ δειώλνπκε αλ ζέινπκε, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο έθδνζεο παξαζηαηηθνύ, ηελ εκθάληζε 

παξάζπξνπ κε ηα ζηνηρεία ζύλνςεο ηεο ζπλαιιαγήο. Γηα ελεξγνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγηθόηεηαο 

δειώλνπκε ζην πεδίν απηό ηελ ηηκή True. 

 Δλεξγνπνηήζηε ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγηθόηεηα κόλν ζε παξαζηαηηθά ηεο θαηεγνξίαο Δκπνξηθώλ πλαιιαγώλ 

θαη κόλν ζε ζεηξά παξαζηαηηθώλ πνπ έρεη ελεξγνπνηεκέλε ηε δηαδηθαζία εθηύπσζεο παξαζηαηηθνύ. 

TransactionOverviewAutoCloseInSec 

Μέζσ ηνπ πεδίνπ απηνύ δειώλνπκε αλ ζέινπκε ην απηόκαην θιείζηκν ηνπ παξάζπξνπ κε ηα ζηνηρεία ζύλνςεο ηεο 

ζπλαιιαγήο κεηά από θάπνην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Γηα ελεξγνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο δειώλνπκε ζην πεδίν απηό ηνλ αξηζκό δεπηεξνιέπησλ γηα ηα νπνία ζέινπκε λα παξακείλεη αλνηθηό ην 

παξάζπξν. 

 Γειώλνληαο ηελ ηηκή κεδέλ, ην παξάζπξν παξακέλεη αλνηθηό κέρξη λα δεηεζεί ην θιείζηκν ηνπ από ηνλ ρξήζηε. 

  

ΜΟΡΦΖ ΔΜΦΑΝΗΖ  

FormID 

Ζ θόξκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο νζόλε θαηαρώξηζεο παξαζηαηηθώλ απηνύ ηνπ ηύπνπ. Γηα ηε δήισζε 

ρξεζηκνπνηείηαη ν θσδηθόο ηεο δπλακηθήο θόξκαο θαηαρώξηζεο (π.ρ. ESFIDocumentCash_RTL_DEF γηα παξαζηαηηθό 

ηύπνπ ΑΕΠ) 

 Γηα ηελ εθαξκνγή RETAIL ε θόξκα πνπ δειώλεηαη εδώ ππεξηζρύεη απηήο πνπ έρεη δεισζεί ζην αληίζηνηρν πεδίν 

ηνπ ηύπνπ παξαζηαηηθώλ. 

Layout 

Σα ζρέδηα εκθάληζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηε θόξκα θαηαρώξηζεο παξαζηαηηθώλ απηνύ ηνπ ηύπνπ. Ζ 

δήισζε πξέπεη λα είλαη ηεο κνξθήο GridID=LayoutName, όπνπ GridID είλαη ν αξηζκόο ηαπηνπνίεζεο ηνπ ηύπνπ 

ζρεδίνπ θαη LayoutName είλαη όλνκα αξρείνπ ηνπ ζρεδίνπ εκθάληζεο (π.ρ. 0=1Μ-ΑΠΛ γηα ηνλ νξηζκό ηνπ ζρεδίνπ 

εκθάληζεο πνπ αθνξά ζηηο γξακκέο εηδώλ απνζήθεο). Ζ πνιιαπιή δήισζε ζρεδίσλ εκθάληζεο γίλεηαη 

ρξεζηκνπνηώληαο ην ζύκβνιν ηεο άλσ ηειείαο σο δηαρσξηζηηθό ησλ επηκέξνπο ζρεδίσλ (π.ρ. 0=1Μ-ΑΠΛ;8=1R-ΑΠΛ 

γηα ηνλ νξηζκό ησλ ζρεδίσλ εκθάληζεο πνπ αθνξνύλ ζηηο γξακκέο εηδώλ απνζήθεο θαη ζηηο γξακκέο όξσλ πιεξσκήο 

αληίζηνηρα). Ο αξηζκόο ηαπηνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ ηύπσλ ζρεδίσλ εκθάληζεο είλαη: 

0 Δίδε Απνζήθεο 5 πλαιιαζζόκελνη 
1 Γεληθά Δίδε 6 Βνεζεηηθνί Λνγαξηαζκνί 
2 Πάγηα 7 Πεξηερόκελν Δηδώλ Απνζήθεο 
3 Υξεκαηηθνί Λνγαξηαζκνί 8 Όξνη Πιεξσκήο 
4 Αμηόγξαθα 9 Δίδε Γηεθπεξαίσζεο 

 Γηα ηελ εθαξκνγή RETAIL ηα ζρέδηα εκθάληζεο πνπ δειώλνληαη εδώ ππεξηζρύνπλ απηώλ πνπ έρνπλ δεισζεί ζε 

αληίζηνηρα πεδία ηνπ ηύπνπ παξαζηαηηθώλ. 

  

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΗΑ  

IsTransaction 

Μέζσ ηνπ πεδίνπ απηνύ επηζεκαίλνληαη νη εγγξαθέο πνπ ζέινπκε λα εληαρζνύλ ζην menu «Σξέρνπζεο πλαιιαγέο». 
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Γηα ελεξγνπνίεζε ηεο έληαμεο δειώλνπκε ζην πεδίν απηό ηελ ηηκή True. 

IsMenuAvailable 

Μέζσ ηνπ πεδίνπ απηνύ επηζεκαίλνληαη νη εγγξαθέο πνπ ζέινπκε λα εληαρζνύλ ζην menu «Λεηηνπξγίεο». Γηα 

ελεξγνπνίεζε ηεο έληαμεο δειώλνπκε ζην πεδίν απηό ηελ ηηκή True. 

MenuCaption 

Σν ιεθηηθό εκθάληζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθήο ζην menu «Λεηηνπξγίεο». Γηα ηηο εγγξαθέο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην 

menu «Λεηηνπξγίεο» ε ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ απηνύ είλαη απαξαίηεηε. 

MenuOrder 

Ζ ζεηξά εκθάληζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθήο ζην menu «Λεηηνπξγίεο». Όζν κηθξόηεξνο είλαη ν αξηζκόο πνπ 

δειώλνπκε ηόζν πην «ρακειά» γίλεηαη ε ηνπνζέηεζε ηεο εγγξαθήο ζην menu. 

 

HARDWARE ΓΗΔΠΑΦΖ 

Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο RETAIL ππνζηεξίδνληαη ηόζν ζε touch screen πεξηβάιινλ όζν θαη ζε πεξηβάιινλ 

όπνπ ππάξρεη κόλν ε δπλαηόηεηα ρξήζεο πιεθηξνινγίνπ. Ζ δήισζε πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη ε 

εθαξκνγή γίλεηαη ζηελ παξάκεηξν USER_INTERACTION ηνπ αξρείνπ ES00RetailParams. 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΘΟΝΖ ΔΗΟΓΟΤ 

Ζ θύξηα νζόλε εηζόδνπ ζηελ εθαξκνγή απαηηεί κόλν ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηαπηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε εηζόδνπ. 

Οη δηαζέζηκνη ελαιιαθηηθνί ηξόπνη ηαπηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε είλαη κέζσ απιήο δήισζεο ηνπ αλαγλσξηζηηθνύ θιεηδηνύ 

ηνπ ή κέζσ δήισζεο ηνπ θσδηθνύ θαη ηνπ θιεηδηνύ ηνπ. Ζ δήισζε ηνπ επηζπκεηνύ ηξόπνπ ηαπηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε 

γίλεηαη ζηελ παξάκεηξν ES_LOGIN_MODE ηνπ αξρείνπ ES00RetailParams. 

Γηα λα είλαη εθηθηή ε είζνδνο ζηελ εθαξκνγή κέζσ ηεο θύξηαο νζόλεο εηζόδνπ, ζα πξέπεη λα πιεξνύληαη νη παξαθάησ 

πξνϋπνζέζεηο 

1. ην αξρείν ζύλδεζεο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ (ESDBDef) λα έρεη δεισζεί κόλν κηα βάζε δεδνκέλσλ. Δλαιιαθηηθά 

θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζην αξρείν ζύλδεζεο έρνπλ δεισζεί πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο βάζεηο δεδνκέλσλ, ζα 

πξέπεη ζηελ παξάκεηξν RETAIL_DATABASE_ID ηνπ αξρείνπ ES00RetailParams λα δεισζεί ε «retail» βάζε 

δεδνκέλσλ.  

2. Ο ρξήζηεο εηζόδνπ λα αλήθεη ζε έλα κόλν ππνθαηάζηεκα 

0 Υπήζη touch screen 

1 Υπήζηρ πληκηπολογίος 

<ES00RetailParams> 

... 

 <ES00RetailParam> 

  <Code>USER_INTERACTION</Code> 

  <Value>0</Value> 

 </ES00RetailParam> 

... 

<ES00RetailParams> 

0 Κυδικόρ και Κλειδί 

1 Αναγνυπιζηικό Κλειδί 

<ES00RetailParams> 

... 

 <ES00RetailParam> 

  <Code>ES_LOGIN_MODE</Code> 

  <Value>1</Value> 

 </ES00RetailParam> 

... 

<ES00RetailParams> 
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3. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε εηζόδνπ κε ρξήζε ηνπ αλαγλσξηζηηθνύ θιεηδηνύ, λα έρεη γίλεη δήισζε θαη ελεξγνπνίεζε 

ηνπ θιεηδηνύ απνζήθεπζεο ηνπ ρξήζηε εηζόδνπ. 

 
 Πξνηείλνπκε, γηα ιόγνπο ακεζόηεηαο θαη δηεπθόιπλζεο ηνπ ρξήζηε, αθελόο λα πξνηηκάηαη ε ηαπηνπνίεζε 

ηνπ κέζσ αλαγλσξηζηηθνύ θιεηδηνύ θαη αθεηέξνπ σο αλαγλσξηζηηθό θιεηδί λα ρξεζηκνπνηείηαη έλαο απιόο 

ζπλδπαζκόο αξηζκεηηθώλ ζηνηρείσλ.  

 Παηώληαο ην πιήθηξν «επηπιένλ».ηεο θύξηαο νζόλεο εηζόδνπ κεηαθεξόκαζηε ζε νζόλε κε ηα πιήξε 

ζηνηρεία ζύλδεζεο/ εηζόδνπ ζηελ εθαξκνγή. Ζ νζόλε απηή ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε πεξηπηώζεηο πνπ, γηα 

νπνηνλδήπνηε ιόγν, δελ είλαη δπλαηή ε είζνδνο ζηελ εθαξκνγή κέζσ ηεο θύξηαο νζόλεο 

ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΗΑ 

Με ηελ είζνδό καο ζηελ εθαξκνγή o ρώξνο εξγαζίαο θαηαιακβάλεηαη απηόκαηα από ηελ «θύξηα νζόλε» θαηαρώξηζεο, ηε 

θόξκα δειαδή θαηαρώξηζεο παξαζηαηηθώλ ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ. Ζ δήισζε ηνπ ηύπνπ παξαζηαηηθώλ ζηνλ νπνίν 

ζέινπκε λα πξνζδώζνπκε ηελ ηδηόηεηα ηεο θύξηαο νζόλεο γίλεηαη ζηελ παξάκεηξν START_UP_DOCUMENT_ID ηνπ 

αξρείνπ ES00RetailParams. 

 
Ωο θύξηα νζόλε θαηαρώξηζεο ζα πξέπεη λα δειώλεηαη εθείλνο ν ηύπνο παξαζηαηηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά 

θύξην ιόγν από ηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο. 

 

Γηα λα βειηηώζνπκε ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο, έρνπκε ηε δπλαηόηεηα εκθάληζεο κηαο εηθόλαο σο θόλην ηεο 

πεξηνρήο θαηαρώξηζεο γξακκώλ παξαζηαηηθνύ. Γηα λα ελεξγνπνηεζεί ε δπλαηόηεηα απηή αξθεί: 

 Ζ παξάκεηξνο SHOW_WATERMARK ηνπ αξρείνπ ES00RetailParams λα έρεη ηελ ηηκή True. 

 Να ππάξρεη ζηελ πεξηνρή CSConfig αξρείν εηθόλαο κε ην όλνκα RetailWatermark.jpg 

MENUS 

Ζ εθαξκνγή RETAIL δηαζέηεη ηξία menus ην πεξηερόκελν ησλ νπνίσλ νξίδεηαη ζε επίπεδν παξακεηξνπνίεζεο. Ζ 

παξακεηξνπνίεζε ησλ menus «Λεηηνπξγίεο» θαη «Σξέρνπζεο πλαιιαγέο» γίλεηαη κέζσ ξύζκηζεο ηνπ αξρείνπ 

ES00RetailDocuments ελώ ε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ηνπ πιήξνπο menu θαζνξίδεηαη κέζσ ελόο αξρείνπ 

ζπληνκεύζεσλ. 

MENU ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ 

Από ηηο επηινγέο ηνπ menu «Λεηηνπξγίεο» αληηθείκελν παξακεηξνπνίεζεο είλαη κόλν εθείλεο πνπ αθνξνύλ ζηελ θιήζε 

θόξκαο θαηαρώξηζεο λένπ παξαζηαηηθνύ. Ζ πξνζζήθε ή αθαίξεζε κηαο ηέηνηαο επηινγήο γίλεηαη δειώλνληαο ζηελ 

παξάκεηξν IsMenuAvailable ηνπ αξρείνπ ES00RetailDocuments ηελ ηηκή True ή False αληίζηνηρα. Ζ δήισζε ηνπ 

ιεθηηθνύ ηεο επηινγήο θαη ηεο ζέζεο ηνπνζέηεζεο ηεο ζην menu γίλεηαη ζηηο παξακέηξνπο MenuCaption/ MenuOrder ηνπ 

ίδηνπ αξρείνπ. (βιέπε ελόηεηα Παξακεηξνπνίεζε εθαξκνγήο Retail/ Δηαζέζηκα Παξαζηαηηθά) 

 
 Μελ παξαιείςεηε λα βάιεηε ζην menu «Λεηηνπξγίεο» επηινγή πνπ λα αθνξά ζηελ θιήζε ηεο θύξηαο 

νζόλεο θαηαρώξηζεο. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν έρεη δεηεζεί από ην ρξήζηε ην θιείζηκν 

ηεο θύξηαο νζόλεο, κέζσ ηεο επηινγήο απηήο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα επαλεκθάληζεο ηεο. 

όπος 1 είναι ο κυδικόρ ηαςηοποίηζηρ μιαρ εγγπαθήρ 

(πεδίο ID) ηος απσείος ES00RetailDocuments 

<ES00RetailParams> 

... 

 <ES00RetailParam> 

  <Code>START_UP_DOCUMENT_ID</Code> 

  <Value>1</Value> 

 </ES00RetailParam> 

... 

<ES00RetailParams> 
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 ηελ πεξίπησζε πνπ σο θύξηα νζόλε θαηαρώξηζεο έρεη δεισζεί απηή ηεο Απόδεημεο Ληαληθήο Πώιεζεο 

δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζζέζεηε ζην menu ηελ θιήζε ηνπ Σηκνινγίνπ Πώιεζεο. Θπκίδνπκε θαηαρώξηζε 

Σηκνινγίνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κέζσ κεηάβαζεο από ηελ νζόλε θαηαρώξηζεο Απόδεημεο Ληαληθήο 

Πώιεζεο.  

 

MENU ΣΡΔΥΟΤΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ 

Ζ πξνζζήθε ή αθαίξεζε ελόο από ηνπο δηαζέζηκνπο ηύπνπο παξαζηαηηθώλ ζην menu «Σξέρνπζεο πλαιιαγέο» γίλεηαη 

δειώλνληαο ζηελ παξάκεηξν IsTransaction ηνπ αξρείνπ ES00RetailDocuments ηελ ηηκή True ή False αληίζηνηρα. 

(βιέπε ελόηεηα Παξακεηξνπνίεζε εθαξκνγήο Retail/ Δηαζέζηκα Παξαζηαηηθά) 

 
Μελ παξαιείςεηε λα εκθαλίζεηε ζην menu «Σξέρνπζεο πλαιιαγέο» ηνλ ηύπν παξαζηαηηθώλ πνπ αθνξά ζηελ 

θύξηα νζόλε θαηαρώξηζεο. 

 

ΠΛΖΡΔ MENU 

Ζ δήισζε ηνπ αξρείνπ πνπ ζέινπκε λα απνηειέζεη ην πιήξεο menu ηεο εθαξκνγήο γίλεηαη ζηελ παξάκεηξν 

ES_RIBBON ηνπ αξρείνπ ES00RetailParams. 

 

  Όια ηα ελαιιαθηηθά αξρεία menu ζα πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή CSConfig. Αλ ινηπόλ 

ζέινπκε λα δηαθνξνπνηήζνπκε ην πιήξεο menu 

ελόο ζηαζκνύ εξγαζίαο, ζα πξέπεη αξρηθά λα 

δεκηνπξγήζνπκε ζηελ πεξηνρή CSConfig έλα λέν 

αξρείν menu. ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα κεηαβνύκε 

ζην αξρείν ES00RetailParams ηεο πεξηνρήο 

ESNoSync\CSRetail θαη λα δειώζνπκε ην όλνκα 

ηνπ λένπ αξρείνπ ζπληνκεύζεσλ ζηελ παξάκεηξν 

ES_RIBBON. 

 Ζ ζρεδίαζε ηνπ πιήξνπο menu ηεο εθαξκνγήο 

RETAIL γίλεηαη κε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ «Menu 

Designer» πνπ ζπλνδεύεη ηελ εθαξκνγή. 

Πξόζβαζε ζην εξγαιείν απηό έρεη ν ρξήζηεο κε 

θσδηθό «esdev» 

 ε εθδόζεηο πξνεγνύκελεο ηεο 3.8.12.0 ην πιήξεο menu ηεο εθαξκνγήο RETAIL είλαη αξρείν ηύπνπ αξρείνπ 

ζπληνκεύζεσλ (ebl αξρείν). Ζ εθαξκνγή αλαγλσξίδεη θαη πιήξεο menu απηνύ ηνπ ηύπνπ. 

 

όπος ESRetailStoreMenuStructure.xml είναι 

ηο όνομα ηος επιθςμηηού απσείος  

<ES00RetailParams> 

... 

 <ES00RetailParam> 

  <Code>ES_RIBBON</Code> 

  <Value> ESRetailStoreMenuStructure.xml</Value> 

 </ES00RetailParam> 

... 

<ES00RetailParams> 



ES Retail  Οδεγόο Εθαξκνγήο 

  ει. 23 από 57 

ΟΘΟΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΛΑΣΧΝ 

Μέζσ παξακεηξνπνίεζεο ηνπ αξρείνπ ES00RetailParams καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο παξακέηξσλ πνπ 

αθνξνύλ ζηελ νζόλε δηαρείξηζεο πειαηώλ. Ζ παξάκεηξνο AUTO_ENABLE_KEYBOARD ξπζκίδεη ηνλ ηξόπν εκθάληζεο 

ηνπ πιεθηξνινγίνπ ελώ νη παξάκεηξεο TRADEACV_PHYSICAL_FORM_ID θαη TRADEACC_LEGAL_FORM_ID  

ξπζκίδνπλ ηε θόξκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο νζόλε θαηαρώξηζεο/ πξνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ πειάηε γηα ηδηώηε/ 

εηαηξεία αληίζηνηρα.  

 Ζ εκθάληζε ηεο νζόλεο δηαρείξηζεο πειαηώλ κέζα από ηελ εθαξκνγή RETAIL γίλεηαη κε ρξήζε ηεο εληνιήο 

«Αλαδήηεζε πλ/λνπ». 

ΓΡΑΜΜΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

Από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε Γξακκή Καηάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο RETAIL αληηθείκελν παξακεηξνπνίεζεο 

είλαη κόλν εθείλεο πνπ αθνξνύλ ζε κεηξεηέο γύξσ από ηελ «απόδνζε» ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηαζκνύ εξγαζίαο. Γηα ηελ 

εκθάληζε ησλ κεηξεηώλ απηώλ, ζα πξέπεη αξρηθά ε παξάκεηξνο STATISTICS_COUNTERS_ENABLED ηνπ αξρείνπ 

ES00RetailParams λα έρεη ηελ ηηκή True. ηε ζπλέρεηα, θαη πξνθεηκέλνπ λα αξρηθνπνηήζνπκε ηνπο κεηξεηέο, ζα πξέπεη 

κέζα από ηελ εθαξκνγή λα παηήζνπκε double click ζηελ πεξηνρή ηεο γξακκήο θαηάζηαζεο πνπ εκθαλίδεηαη ε επσλπκία 

ηεο εηαηξείαο. Σέινο, θαη πξνθεηκέλνπ λα πάξνπκε ηελ αλαλεσκέλε πιεξνθνξία ησλ κεηξεηώλ,  αξθεί λα παηήζνπκε 

μαλά double click επί απηώλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ νη κεηξεηέο είλαη: 

ΜΔΣΡΖΣΖ ΔΠΔΞΖΓΖΖ 

DOC Πιήζνο παξαζηαηηθώλ πσιήζεσλ 

LN Πιήζνο Γξακκώλ παξαζηαηηθώλ πσιήζεσλ 

AVG Μέζνο ρξόλνο απνζήθεπζεο παξαζηαηηθώλ πσιήζεσλ 

TRC Total Remote Calls 

DIFF Remote Calls Delta 

ΉΥΟ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΤΝΑΛΛΑΓΖ 

Μέζσ παξακεηξνπνίεζεο ηνπ αξρείνπ 

ES00RetailParams καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο 

ηνπ ήρνπ πνπ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ 

νινθιήξσζε ζπλαιιαγήο.  Ζ δήισζε ηνπ επηζπκεηνύ 

αξρείνπ ήρνπ γίλεηαη ζηελ παξάκεηξν 

CashDrawerOpened. Βάζεη ηεο πξνηεηλόκελεο 

True Αςηόμαηα  

False Με επιλογή ηος Υπήζηη 

<ES00RetailParams> 

... 

 <ES00RetailParam> 

  <Code>TRADEACC_PHYSICAL_FORM_ID</Code> 

  <Value>ESFICustomer_RTL_Physical_QCK</Value> 

 </ES00RetailParam> 

 <ES00RetailParam> 

  <Code>TRADEACC_LEGAL_FORM_ID</Code> 

  <Value>ESFICustomer_RTL_Legal_QCK</Value> 

 </ES00RetailParam> 

 <ES00RetailParam> 

  <Code>AUTO_ENABLE_KEYBOARD</Code> 

  <Value>True</Value> 

 </ES00RetailParam> 

... 

<ES00RetailParams> 

<ES00RetailParams> 

... 

 <ES00RetailParam> 

  <Code>CashDrawerOpened</Code> 

  <Value>CashDrawerOpened.wav</Value> 

 </ES00RetailParam> 

... 

<ES00RetailParams> 
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παξακεηξνπνίεζεο, θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο ρξεζηκνπνηείηαη αξρείν ήρνπ πνπ πξνζνκνηώλεη ηνλ ήρν ηεο 

ηακεηαθήο κεραλήο. 

  Γηα λα κεηαβάινπκε ηνλ πξνηεηλόκελν ήρν ζα πξέπεη, ζην αξρείν ES00RetailParams ηεο πεξηνρήο 

CSRetail, λα πξνζζέζνπκε ηελ παξάκεηξν CashDrawerOpened θαη λα βάινπκε ζε απηήλ ην επηζπκεηό 

αξρείν ήρνπ. Σν αξρείν ήρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή 

CSRetail\Sounds. 

 Γηα λα αθαηξέζνπκε ηνλ ήρν νινθιήξσζεο ηεο ζπλαιιαγήο ζα πξέπεη, ζην αξρείν ES00RetailParams ηεο 

πεξηνρήο CSRetail, λα πξνζζέζνπκε ηελ παξάκεηξν CashDrawerOpened αθήλνληαο θελή ηελ ηηκή ηεο 

OFFLINE ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Ζ δπλαηόηεηα offline ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο RETAIL δίλεηαη κέζσ ηεο θαηάιιειεο παξακεηξνπνίεζεο ηνπ αξρείνπ 

νξηζκνύ ησλ δηαζέζηκσλ εμππεξεηεηώλ ηεο εθαξκνγήο (ESClientConnect).  

Γηα λα ελεξγνπνηεζεί ε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο από online ζε offline ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα πιεξνύληαη νη παξαθάησ 

πξνϋπνζέζεηο: 

 Να έρνπλ δεισζεί κόλν δύν εμππεξεηεηέο ηεο εθαξκνγήο θαη ν έλαο από απηνύο λα έρεη δεισζεί σο offline ηνπ 

άιινπ. 

 Ο θσδηθόο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ δειώλεηαη ζην αξρείν ζύλδεζεο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ (ESDBDef) λα είλαη ν ίδηνο 

γηα ηελ online/ offline βάζε δεδνκέλσλ. 

 Να έρεη νξηζηεί ε offline ζεηξά παξαζηαηηθώλ γηα θάζε έλα γηα ηα δηαζέζηκα παξαζηαηηθά ηεο εθαξκνγήο RETAIL 

(βιέπε ελόηεηα Παξακεηξνπνίεζε εθαξκνγήο Retail/ Δηαζέζηκα Παξαζηαηηθά). 

Μέζσ παξακεηξνπνίεζεο ηνπ αξρείνπ ES00RetailParams καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα δήισζεο ηνπ ζπλήζε ηξόπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο RETAIL. Ζ δήισζε απηή γίλεηαη ζηελ παξάκεηξν RETAIL_APPLICATION_SERVER θαη νη 

δηαζέζηκεο επηινγέο είλαη: 

0 ON-Line κε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο ζε offline θαη’ επηινγή ηνπ 

ρξήζηε. Ζ κεηάβαζε γίλεηαη παηώληαο ην αληίζηνηρν πιήθηξν ηεο 

νζόλεο εηζόδνπ ζηελ εθαξκνγή. 

1 OFF-Line κε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο ζε online θαη’ επηινγή ηνπ 

ρξήζηε. Ζ κεηάβαζε γίλεηαη παηώληαο ην αληίζηνηρν πιήθηξν ηεο 

νζόλεο εηζόδνπ ζηελ εθαξκνγή. 

2 ON-Line ρσξίο λα δίλεηαη ζηνλ ρξήζηε ε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο ζε 

offline. 

3 OFF-Line ρσξίο λα δίλεηαη ζηνλ ρξήζηε ε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο ζε online. 

Δμππεξεηεηήο On-Line 

Δμππεξεηεηήο Off-Line 

  <ESClientHostInfo> 

    <Host>MAT-PC</Host> 

    <PortNumber>8099</PortNumber> 

    <AppServerDescr>MAT-PC</AppServerDescr> 

    <AppServerID>MAT-PC</AppServerID> 

    <Offline>MAT-MOB</Offline> 

  </ESClientHostInfo> 

  <ESClientHostInfo> 

    <Host>MAT-MOB</Host> 

    <PortNumber>8199</PortNumber> 

    <AppServerDescr>MAT-MOB</AppServerDescr> 

    <AppServerID>MAT-MOB</AppServerID> 

    <Offline></Offline> 

  </ESClientHostInfo> 
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Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ON-Line ιεηηνπξγίαο δηαθνπεί ε ζύλδεζε κε ηα θεληξηθά, ε εθαξκνγή καο ελεκεξώλεη άκεζα γηα 

ηε δηαθνπή ζύλδεζεο. Μέζσ ηεο παξακέηξνπ ASK_BEFORE_SWITCH_TO_OFFLINE_SERVER ηνπ αξρείνπ 

ES00RetailParams καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα επηινγήο ηνπ επηζπκεηνύ ηξόπνπ κεηάβαζεο από online ζε offline 

ιεηηνπξγία. Οη δηαζέζηκεο επηινγέο είλαη: 

 

True 

Μεηάβαζε κε εκθάληζε 

κελύκαηνο εξώηεζεο πξνο 

ηνλ ρξήζηε. 

 

False 

Απηόκαηε κεηάβαζε κε 

εκθάληζε απινύ 

ελεκεξσηηθνύ κελύκαηνο. 

 

Σέινο κπνξνύκε, κέζσ ηεο παξακέηξνπ AUTOSTART_OFFLINE_SERVER ηνπ αξρείνπ ES00RetailParams, λα 

δειώζνπκε αλ ζέινπκε ηελ απηόκαηε εθθίλεζε ηνπ OFF-Line εμππεξεηεηή θαηά ηελ είζνδν ζηελ εθαξκνγή RETAIL ηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ έρνπκε δηαηεξήζεη ην πξνηεηλόκελν όλνκα γηα ην service ηνπ Entersoft Application Server 

(eserpappsrv), ζα πξέπεη ζηελ παξάκεηξν OFFLINE_SERVICE_NAME ηνπ αξρείνπ ES00RetailParams, λα δειώζνπκε 

θαη ην όλνκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ service. 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΣΑΥΧΡΗΔΧΝ 

Γηα λα πξνζηαηεπζεί ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο RETAIL από ιάζε θαηαρώξηζεο, ζην αξρείν ES00RetailParams ππάξρεη 

θαη έλα ζύλνιν παξακέηξσλ πνπ αθνξνύλ ζηνλ έιεγρν ησλ θαηαρσξίζεσλ. Γηα λα ελεξγνπνηεζεί έλαο έιεγρνο αξθεί 

ζηελ θαηάιιειε παξάκεηξν λα δειώζνπκε ηελ ηηκή πνπ αθνξά ζην επηζπκεηό όξην. Οη δηαζέζηκνη έιεγρνη είλαη: 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΔΠΔΞΖΓΖΖ 

MAX_DOC_STOCKLINE_QUANTITY Μέγηζηε πνζόηεηα αλά γξακκή 

MAX_DOC_STOCKLINE_PRICE Μέγηζηε ηηκή κνλάδαο 

MAX_DOC_STOCKLINE_DISCOUNT_PERCENT Μέγηζην πνζνζηό έθπησζεο γξακκήο 

MAX_DOC_STOCKLINE_DISCOUNT_VALUE Μέγηζηε αμία έθπησζεο γξακκήο 

MAX_DOC_STOCKLINE_TOTALVALUE Μέγηζηε ζπλνιηθή αμία γξακκήο 

MAX_DOC_STOCKLINES_ALLOWED Μέγηζην πιήζνο γξακκώλ παξαζηαηηθνύ 

MAX_DOC_HEADER_TOTALVALUE Μέγηζηε ζπλνιηθή αμία παξαζηαηηθνύ 

MAX_DOC_AMOUNT_RECEIPT_IN_CASH Μέγηζην πνζό είζπξαμεο ζε κεηξεηά 

MAX_DOC_AMOUNT_RECEIPT_IN_CARD Μέγηζην πνζό είζπξαμεο κε πηζησηηθή θάξηα 

Μέζσ ηεο παξακέηξνπ USER_ACTIONS_LOGGING_ENABLED ηνπ αξρείνπ ES00RetailParams ελεξγνπνηείηαη ε 

δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ζην ηζηνξηθό ζπκβάλησλ ελεξγεηώλ όπσο ε αθύξσζε θαηαρώξηζεο παξαζηαηηθνύ, ε δηαγξαθή 

γξακκήο παξαζηαηηθνύ θαη ε κείσζε πνζόηεηαο πώιεζεο. Γηα ελεξγνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο δειώλνπκε 

ζηελ παξάκεηξν απηή ηελ ηηκή True. 

Γηα ιόγνπο ζπκβαηόηεηαο κε θνξνινγηθνύο εθηππσηέο πνπ απνξξίπηνπλ ηηο κεδεληθήο αμίαο γξακκέο παξαζηαηηθνύ, 

δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο ελόο κεραληζκνύ απηόκαηεο πξνζαξκνγήο ηεο ζπλνιηθήο αμίαο γξακκήο ζε 0,01 

επξώ. Γηα λα ελεξγνπνηεζεί ν ζπγθεθξηκέλνο κεραληζκόο ζα πξέπεη λα πιεξνύληαη νη παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο: 

 Ζ παξάκεηξνο DOC_ZERO_STOCKLINES_HANDLING_ENABLED ηνπ αξρείνπ ES00RetailParams λα έρεη ηελ 

ηηκή True. 

 Να δεισζεί από ηνλ ρξήζηε έθπησζε 100%   

 Ζ δήισζε ηεο έθπησζεο λα γίλεη είηε κέζσ ηεο εληνιήο «Έθπησζε γξακκήο» είηε κέζσ ηεο εληνιήο «Έθπησζε επί 

πλόινπ». 
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΘΟΝΩΝ 

Μέζσ ηνπ εξγαιείνπ θαηαζθεπήο νζνλώλ έρνπκε ηε δπλαηόηεηα πιήξνπο πξνζαξκνγήο κηαο θόξκαο θαηαρώξηζεο ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο καο. ηελ ελόηεηα απηή ζα γίλεη αξρηθά κηα ζύληνκε αλαθνξά ζε όια ηα ζπζηαηηθά κηαο θόξκαο 

θαηαρώξηζεο θαη ζηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηώληαο σο παξάδεηγκα ην δείγκα ηεο θόξκαο Απόδεημεο Ληαληθήο Πώιεζεο 

πνπ ζπλνδεύεη ηελ εθαξκνγή, ζα εζηηάζνπκε ηδηαίηεξα ζηηο toolbars θαη ζα δώζνπκε αλαιπηηθέο νδεγίεο γύξσ από ηνλ 

ηξόπν ζρεδίαζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο απηώλ. ην ηέινο ηεο ελόηεηαο παξαζέηνπκε πίλαθα κε ην ζύλνιν ησλ εληνιώλ 

πνπ είλαη δηαζέζηκεο πξνο θιήζε κέζα από κηα θόξκα θαηαρώξηζεο. 

 Καηά ηελ θαηαζθεπή κηαο νζόλεο ιάβεηε ππόςε ζαο όηη ε ζπλήζεο αλάιπζε νζόλεο είλαη 1024 X 768 θαη 

ξπζκίζηε θαηάιιεια ηηο ηδηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζην κέγεζνο ηεο θόξκαο. 

ΠΔΓΗΑ ΟΝΣΟΣΖΣΑ 

Σν δέλδξν «Πεδία νληόηεηαο» πεξηιακβάλεη, ζε πξώην επίπεδν, όια ηα πεδία ηεο νληόηεηαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ε θόξκα 

θαηαρώξηζεο, γηα ην παξάδεηγκα καο δειαδή ην παξαζηαηηθό Δκπνξηθώλ πλαιιαγώλ. Δηδηθά γηα ηα πεδία ζύλδεζεο κε 

zoom πίλαθα (π.ρ. Σξόπνο Πιεξσκήο) ή ζύλδεζεο κε άιιε νληόηεηα (π.ρ. πλαιιαζζόκελνο) πεξηιακβάλεη ζε δεύηεξν 

επίπεδν θαη όια ηα πεδία ηνπ ζπλδεόκελνπ πίλαθα/ νληόηεηαο.  

Γηα λα εκθαλίζνπκε ζηε θόξκα καο θάπνην από ηα πεδία νληόηεηαο ζα πξέπεη πξώηα λα θιηθάξνπκε ηε ζέζε ζηελ νπνία 

ζέινπκε λα ην εκθαλίζνπκε θαη κεηά, αθνύ ην επηιέμνπκε από ηε ιίζηα πεδίσλ, παηώληαο δηπιό θιηθ λα ην κεηαθέξνπκε 

ζηε ζέζε απηή. Μεηαβνιή ηεο ζέζεο θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ πεδίνπ γίλεηαη κέζσ ησλ πιήθηξσλ ηεο ζειίδαο «ηνηρεία 

ζέζεο» ελώ κεηαβνιέο πνπ αθνξνύλ ζηε κνξθή εκθάληζεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πεδίνπ γίλεηαη από ηε ζειίδα 

«Ηδηόηεηεο πεδίνπ». Σέινο, αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ζέινπκε λα αθαηξέζνπκε από ηε θόξκα θάπνην πεδίν, ην 

επηιέγνπκε θαη, από ηε ζειίδα «Γνκή», παηάκε ην πιήθηξν «Γηαγξαθή».   

 
Τπάξρνπλ θάπνηα από ηα πεδία νληόηεηαο πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο δηαρείξηζεο. Δίλαη πηζαλό ηα πεδία απηά λα 

εκθαλίδνληαη θαη ζην δέλδξν «Πεδία νληόηεηαο» θαη ζην δέλδξν «Δηδηθά πεδία» (π.ρ. ν αξηζκόο παξαζηαηηθνύ). 

ε πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα εκθαλίζνπκε ζηε θόξκα καο θάπνην από ηα πεδία απηά, ε επηινγή ηνπ ζα 

πξέπεη λα γίλεη από ην δέλδξν «Δηδηθά πεδία». 

ΔΗΓΗΚΑ ΠΔΓΗΑ 

Σν δέλδξν «Δηδηθά πεδία» πεξηιακβάλεη πεδία πνπ παξαπέκπνπλ ζηνπο ζρεηηδόκελνπο κε ηελ θύξηα νληόηεηα πίλαθεο 

θαη θάπνηα πεδία εηδηθνύ ηύπνπ. ηε ζπλέρεηα ηεο ελόηεηαο απηήο πεξηγξάθεηαη ν ηξόπνο ρξήζεο ησλ εηδηθώλ πεδίσλ κε 

εμαίξεζε ην εηδηθνύ ηύπνπ πεδίν «Toolbar εθηέιεζεο commands» πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ελόηεηα «Toolbars» 

 ΥΔΣΗΕΟΜΔΝΟ ΠΗΝΑΚΑ. ε πεδία απηνύ ηνπ ηύπνπ, ε κόλε ξύζκηζε πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη απηή ηεο 

εκθάληζεο ή όρη ηεο toolbar ελεξγεηώλ επί ιίζηαο εγγξαθώλ. Ζ ξύζκηζε απηή γίλεηαη δειώλνληαο ζηελ ηδηόηεηα 

«ToolbarVisible» ηελ επηζπκεηή ηηκή. Γηα ηελ παξακεηξνπνίεζε ησλ πεδίσλ θαη ηεο κνξθήο εκθάληζεο ηεο ιίζηαο 

εγγξαθώλ αθνινπζνύκε ηε δηαδηθαζία πνπ αθνξά ζηελ παξακεηξνπνίεζε όςεσλ. 

 ΔΗΚΟΝΗΓΗΟ. Γελ ελεξγνπνηεί θακία ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο εθαξκνγήο. Υξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε πεξηπηώζεηο πνπ, γηα 

ιόγνπο αηζζεηηθήο, ζέινπκε λα εκπινπηίζνπκε ηε θόξκα κε θάπνην εηθνλίδην. Ζ δήισζε ηνπ πξνο εκθάληζε 

εηθνληδίνπ γίλεηαη ζηελ ηδηόηεηα «Index». 

 KEYBOARD CONTROL Υξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ ζέινπκε ε θόξκα καο λα εκπεξηέρεη θαη έλα αξηζκεηηθό 

πιεθηξνιόγην. Γεδνκέλνπ ηνπ όηη ε εθαξκνγή Retail «γλσξίδεη» πόηε ππάξρεη ε αλάγθε εκθάληζεο πιεθηξνινγίνπ 

θαη ην εκθαλίδεη δπλακηθά, ε ρξήζε ηνπ πεδίνπ ζηελ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη. 

 DIGITAL CONTROL Δίλαη κε πιεθηξνινγνύκελν πεδίν θαη ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε πεξηπηώζεηο πνπ ζέινπκε λα 

εκθαλίζνπκε έλα αξηζκεηηθό πεδίν κε ηε κνξθή «ςεθηαθνύ» αξηζκνύ. Ζ δήισζε ηνπ πξνο εκθάληζε πεδίνπ γίλεηαη 

ζηελ ηδηόηεηα «BindingPath» θαη πξέπεη λα είλαη ηεο κνξθήο ΠΗΝΑΚΑ.ΠΔΓΗΟ.  
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 Έζησ γηα παξάδεηγκα όηη ζέινπκε λα βάινπκε έλα digital control πνπ ζα εκθαλίδεη ηε ζπλνιηθή αμία ηεο 

Απόδεημεο. Πξνζζέηνπκε ζηε θόξκα καο ην λέν πεδίν θαη, ζηελ ηδηόηεηα BindingPath δειώλνπκε ηελ ηηκή 

ESFIDocumentTrade.PayableAmount. 

 BINDABLE LABEL. Δίλαη κε πιεθηξνινγνύκελν πεδίν θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

πεξηπηώζεηο πνπ ζέινπκε λα βάινπκε ηίηιν ζε θάπνηα πεξηνρή ηεο θόξκαο 

καο. Σν πεδίν απηό έρεη έλα πιήζνο από ηδηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξύζκηζε 

ηεο κνξθήο εκθάληζεο. (Back & Fore color, Font Size θ.ιπ)  Ζ δήισζε ηνπ 

ιεθηηθνύ πνπ ζέινπκε λα εκθαλίζνπκε γίλεηαη ζηελ ηδηόηεηα «Text».  

 Έζησ γηα παξάδεηγκα όηη ζέινπκε λα βάινπκε πάλσ από ηελ πεξηνρή 

εκθάληζεο ησλ γξακκώλ παξαζηαηηθνύ έλαλ ηίηιν ηεο κνξθήο πνπ δείρλεη ε 

παξαθείκελε εηθόλα. Πξνζζέηνπκε ζηε θόξκα πεδίν ηύπνπ bindable label θαη 

ξπζκίδνπκε θαηάιιεια ηε κνξθή εκθάληζεο ηνπ. 

Πεδίν ηύπνπ bindable label ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ 

ζέινπκε λα εκθαλίζνπκε έλα πεδίν νληόηεηαο δίλνληαο ηνπ όκσο θαη 

θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά κνξθνπνίεζεο. Ο ηξόπνο δήισζεο ηνπ πξνο 

εκθάληζε πεδίνπ νληόηεηαο δηαθέξεη αλάινγα κε ην αλ ζέινπκε λα 

εκθαλίζνπκε πεδίν ηεο θύξηαο νληόηεηαο ή πεδίν ζρεηηδόκελεο νληόηεηαο. 

ηελ πξώηε πεξίπησζε ε δήισζε γίλεηαη ζηελ ηδηόηεηα «BindingPath» θαη 

πξέπεη λα είλαη ηεο κνξθήο ΠΗΝΑΚΑ.ΠΔΓΗΟ. ηε δεύηεξε πεξίπησζε 

ρξεζηκνπνηνύκε ηελ ηδηόηεηα «LinkFieldChild» γηα ηε δήισζε ηνπ πεδίνπ 

ζύλδεζεο θαη ηελ ηδηόηεηα «LinkFieldParent» γηα ηε δήισζε ηνπ πεδίνπ 

από ηε ζπλδεόκελε νληόηεηα πνπ ζέινπκε λα εκθαλίζνπκε.   

 Έζησ γηα παξάδεηγκα όηη ζέινπκε λα εκθαλίζνπκε ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ πειάηε κε ηε κνξθή πνπ δείρλεη ε 

παξαθείκελε εηθόλα. Πξνζζέηνπκε ζηε θόξκα πεδίν ηύπνπ bindable label. ηελ ηδηόηεηα LinkFieldChild δειώλνπκε 

ηελ ηηκή fTardeAccountGID θαη ζηελ ηδηόηεηα LinkFieldParent ηελ ηηκή Name. Σέινο, θάλνπκε ηηο επηζπκεηέο 

ξπζκίζεηο γηα ηε κνξθή εκθάληζεο ηεο πιεξνθνξίαο. 

 ΔΗΑΓΧΓΖ ΔΗΓΟΤ ΑΠΟΘΖΚΖ. Σν πεδίν απηό ρξεζηκνπνηείηαη σο πεξηνρή αλαδήηεζεο ηνπ πξνο εηζαγσγή είδνπο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα δήισζεο ηνπ είδνπο ζε επίπεδν γξακκώλ παξαζηαηηθνύ (ην ζρέδην 

γξακκώλ είλαη not editable ) ε ύπαξμε ηνπ πεδίνπ απηνύ ζηε θόξκα θαηαρώξηζεο παξαζηαηηθώλ είλαη απαξαίηεηε. 

 ΔΜΦΑΝΗΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΟΤ. Σν πεδίν απηό ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ ζέινπκε λα εκθαλίζνπκε ζε 

θάπνηα πεξηνρή ηεο θόξκαο καο εηθόλα γηα ην είδνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηξέρνπζα γξακκή παξαζηαηηθνύ. 

 CURRENT LINE ITEM LABEL. Σν πεδίν απηό ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ ζέινπκε λα εκθαλίζνπκε ζε θάπνηα 

πεξηνρή ηεο θόξκαο καο ηα ζηνηρεία ηεο επηιεγκέλεο γξακκήο παξαζηαηηθνύ ππό κνξθή επηζθόπεζεο. 

 HTML CONTROL. Σν πεδίν απηό ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ ζέινπκε λα εκθαλίζνπκε ζε θάπνηα πεξηνρή 

ηεο θόξκαο καο κηα εηθόλα (π.ρ. ην ινγόηππν ηεο εηαηξείαο καο). Ζ δήισζε ηεο πξνο εκθάληζε εηθόλαο γίλεηαη ζηελ 

ηδηόηεηα «URL» 

 ΔΣΗΚΔΣΑ ΔΠΗΚΔΦΑΛΗΓΑ. Σν πεδίν απηό ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

πεξηπηώζεηο πνπ ζέινπκε λα εκθαλίζνπκε ζε θάπνηα πεξηνρή 

ηεο θόξκαο καο επηπιένλ ζηνηρεία ηνπ πειάηε, ή άιιεο 

ζπλδεόκελεο κε ηελ επηθεθαιίδα νληόηεηαο, ππό κνξθή 

επηζθόπεζεο. Ζ δήισζε ηεο όςεο ησλ πξνο εκθάληζε 

ζηνηρείσλ γίλεηαη ζηελ ηδηόηεηα «LayoutName». 
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TOOLBARS 

Ζ toolbar είλαη έλα εηδηθνύ ηύπνπ πεδίν πνπ έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ώζηε λα θηινμελεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ έλα ζύλνιν από 

πιήθηξα εθηέιεζεο πξνγξακκαηηζκέλσλ εληνιώλ. ηελ ελόηεηα απηή ζα πεξηγξάςνπκε ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο κηαο 

toolbar.  

Γηα ηελ πποζθήκη toolbar ζηε θόξκα καο, επηιέγνπκε αξρηθά ην ηκήκα ζην νπνίν ζέινπκε λα εκθαληζηεί θαη 

ξπζκίδνπκε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ηκήκαηνο απηνύ ζύκθσλα κε ην ζπλνιηθό ρώξν πνπ ζέινπκε λα θαηαιακβάλεη ε toolbar 

καο.  ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνύκε ζην ηκήκα απηό ην εηδηθό πεδίν «Toolbar εθηέιεζεο commands» 

 
Αλ ζέινπκε ην κέγεζνο ησλ πιήθηξσλ λα δηαηεξείηαη ζηαζεξό αλεμαξηήησο αλάιπζεο νζόλεο θξνληίδνπκε ην 

ηκήκα ζην νπνίν ηνπνζεηνύκε ηελ toolbar λα έρεη ζηαζεξό βάξνο θνιώλαο/ γξακκήο. 

Σν επόκελν βήκα είλαη ν νξηζκόο ηνπ πλήθοςρ ηυν πλήκηπυν πνπ ζέινπκε λα θηινμελήζεη ε ζπγθεθξηκέλε toolbar. Γηα 

λα γίλεη ν νξηζκόο απηόο επηιέγνπκε ηελ toolbar θαη, παηώληαο δεμί θιηθ, εκθαλίδνπκε ην menu ελεξγεηώλ ηεο. Καιώληαο 

ηελ ελέξγεηα «Πξνζζήθε πάλει ελεξγεηώλ» εκθαλίδεηαη απηόκαηα ην παξάζπξν νξηζκνύ ησλ ηδηνηήησλ ηεο toolbar. Ζ 

δήισζε ηνπ πιήζνπο ησλ πιήθηξσλ γίλεηαη επεκβαίλνληαο ζηηο ηηκέο ησλ πεδίσλ πιήζνο ζηειώλ/ γξακκώλ. 

ην ζεκείν απηό είκαζηε έηνηκνη λα πξνρσξήζνπκε ζηε δηαδηθαζία πποζθήκηρ πλήκηπυν ζηελ toolbar. Σν πάηεκα 

ελόο πιήθηξνπ έρεη πάληα ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε θάπνηαο από ηηο δηαζέζηκεο εληνιέο ηεο εθαξκνγήο. 

Κάπνηεο από ηηο εληνιέο έρνπλ πξνθαζνξηζκέλε ιεηηνπξγηθόηεηα ελώ άιιεο είλαη παξακεηξηθέο θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα 

ηνπο θαζνξίδεηαη ζηε θάζε ηεο πξνζζήθεο ηνπο ζηελ toolbar.  Αο δνύκε πξώηα, κέζσ ελόο παξαδείγκαηνο, ηε 

δηαδηθαζία πξνζζήθεο πιήθηξνπ πξνθαζνξηζκέλεο ιεηηνπξγηθόηεηαο. 

 Πξνζζήθε πιήθηξσλ πξνθαζνξηζκέλεο ιεηηνπξγηθόηεηαο 

Έζησ όηη ζέινπκε λα θηηάμνπκε κηα toolbar πνπ λα πεξηέρεη πιήθηξα κεηαθίλεζεο θαη 

δηαγξαθήο γξακκήο. ην πεδίν «Δίδνο ελεξγεηώλ» ηνπ παξάζπξνπ νξηζκνύ ησλ 

ηδηνηήησλ ηεο toolbar επηιέγνπκε ηελ ηηκή Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ. Από ηε ιίζηα ησλ 

δηαζέζηκσλ ελεξγεηώλ επηιέγνπκε ηηο Μεηαθίλεζε θάησ, Μεηαθίλεζε πάλσ θαη Γηαγξαθή γξακκήο θαη παηώληαο ην 

πιήθηξν «Πξνζζήθε». ηηο πξνζζέηνπκε ζηελ toolbar (καδηθή επηινγή εληνιώλ γίλεηαη κε ρξήζε ησλ πιήθηξσλ Ctrl + θιηθ 

ή Shift + θιηθ). Ζ ζέζε ηνπνζέηεζεο ησλ πιήθηξσλ γίλεηαη απηόκαηα, βάζεη ηεο ζεηξάο κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη απηέο 

ζηε ιίζηα, αιιά αλ ζέινπκε λα αιιάμνπκε ηε ζέζε ελόο πιήθηξνπ αξθεί λα ην επηιέμνπκε θαη λα ην κεηαθηλήζνπκε ζηε 

λέα ηνπ ζέζε. Δπίζεο, αλ ζέινπκε λα αιιάμνπκε θάπνηα από ηηο ηδηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζηε κνξθή εκθάληζεο ηνπ 

πιήθηξνπ (π.ρ. γξακκαηνζεηξά) ην επηιέγνπκε θαη, από ην  παξάζπξν νξηζκνύ ησλ ηδηνηήησλ ηεο toolbar, θάλνπκε ηηο 

επηζπκεηέο αιιαγέο. Γηα λα γίλνπλ νξαηέο νη αιιαγέο καο παηάκε ην πιήθηξν «Δλεκέξσζε», ελώ αλ ζέινπκε νη αιιαγέο 

λα εθαξκνζηνύλ ζε όια ηα πιήθηξα ηεο toolbar παηάκε ην πιήθηξν «Μαδηθή εθαξκνγή ελεκέξσζεο». Σέινο, αλ ζέινπκε 

λα αιιάμνπκε ην κέγεζνο ελόο πιήθηξνπ ην επηιέγνπκε, ξπζκίδνπκε αλάινγα ην πιάηνο/ ύςνο ηνπ θαη παηάκε ην 

πιήθηξν «Δλεκέξσζε». 

Ζ ίδηα αθξηβώο δηαδηθαζία αθνινπζείηαη γηα νπνηνδήπνηε πιήθηξν πξνθαζνξηζκέλεο ιεηηνπξγηθόηεηαο. Αο δνύκε ηώξα, 

κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ, ηε δηαδηθαζία πξνζζήθεο «παξακεηξηθώλ» πιήθηξσλ. 

 Toolbar-Είδε 

Έζησ όηη ζέινπκε λα πινπνηήζνπκε κέζσ toolbar κηα δηαδηθαζία επηινγήο εηδώλ βάζεη ησλ παξαθάησ πξνδηαγξαθώλ.   

(1) Σα είδε ΔΗΓΟ 001, ΔΗΓΟ 002 θαη ΔΗΓΟ 003 είλαη «δεκνθηιή» θαη πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα άκεζεο 

πξόζβαζεο ηνπ ρξήζηε ζε απηά. 

(2) Γηα όια ηα άιια είδε ε πξόζβαζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ πξνθαζνξηζκέλνπ δέλδξνπ βάζεη ηεο νκάδαο/ 

θαηεγνξίαο ηνπο κε εμαίξεζε ηα είδε ηεο νκάδαο ΓΗΑΦΟΡΑ, γηα ηα νπνία ε επηινγή ζα γίλεηαη από ιίζηα. 
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(3) Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ 001 δελ έρνπλ νξηζηεί θαηεγνξίεο, ελώ ε ΟΜΑΓΑ 002 ρσξίδεηαη ζηηο θαηεγνξίεο ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 001 

θαη ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 002. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο επηινγήο εηδώλ, πξνζζέηνπκε αξρηθά ζηε θόξκα καο δπν toolbars. Ζ 

πξώηε ζα θηινμελήζεη ηα πιήθηξα πνπ αθνξνύλ ζηα είδε άκεζεο πξόζβαζεο θαη ηα πιήθηξα πνπ αθνξνύλ ζηηο νκάδεο 

εηδώλ.  

Γηα ηελ πξνζζήθε ησλ πιήθηξσλ άκεζεο πξόζβαζεο ζε είδορ επηιέγνπκε από ην «Δίδνο ελεξγεηώλ» Γεληθά ηελ εληνιή 

Δίδνο θαη, παηώληαο ην πιήθηξν «Πξνζζήθε» ηξεηο θνξέο, πξνζζέηνπκε ζηελ toolbar καο ηξία λέα πιήθηξα. ηε 

ζπλέρεηα, θαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ζύλδεζε ηνπ πξώηνπ πιήθηξνπ κε ην είδνο ΔΗΓΟ 001, επηιέγνπκε ην πιήθηξν θαη 

κεηαθεξόκαζηε ζηελ ηδηόηεηα «Παξακεηξνπνίεζε ελέξγεηαο» όπνπ πιεθηξνινγνύκε ηνλ θσδηθό ηνπ είδνπο. Γηα 

δηεπθόιπλζε ζηε δήισζε ηνπ είδνπο κπνξνύκε, παηώληαο ην πιήθηξν 

αλαδήηεζεο, λα εκθαλίζνπκε ηε ιίζηα ησλ εηδώλ θαη λα ην επηιέμνπκε 

από απηή. Σέινο, γηα λα νλνκαηίζνπκε ην πιήθηξν, κεηαθεξόκαζηε ζηελ 

ηδηόηεηα «Σίηινο» όπνπ δειώλνπκε έλα αληηπξνζσπεπηηθό ιεθηηθό (π.ρ. 

ηελ πεξηγξαθή είδνπο) θαη κεηά παηάκε ην πιήθηξν «Δλεκέξσζε». Ζ ίδηα 

αθξηβώο δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη γηα ηα άιια δπν πιήθηξα άκεζεο 

πξόζβαζεο ζε είδνο.  

ην ζεκείν απηό νινθιεξώλεηαη ε παξακεηξνπνίεζε ησλ πιήθηξσλ 

εηδώλ. Πάηεκα ησλ πιήθηξσλ απηώλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εηζαγσγή 

γξακκήο είδνπο. Γηα ηελ πξνζζήθε ησλ πιήθηξσλ πνπ αθνξνύλ ζηηο 

ομάδερ ειδών επηιέγνπκε από ην «Δίδνο ελεξγεηώλ» Όιεο νη Οκάδεο ηηο νκάδεο ΟΜΑΓΑ 001, ΟΜΑΓΑ 002 θαη 

ΓΗΑΦΟΡΑ θαη ηηο πξνζζέηνπκε ζηελ toolbar καο. ην ζεκείν απηό νινθιεξώλεηαη θαη ε παξακεηξνπνίεζε ηνπ πιήθηξνπ 

πνπ αθνξά ζηελ νκάδα ΓΗΑΦΟΡΑ. Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ιίζηαο κε όια ηα 

είδε ηεο νκάδαο ΓΗΑΦΟΡΑ. 

Βάζεη ησλ πξνδηαγξαθώλ καο ζα πξέπεη ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ πνπ αθνξά 

ζηελ ΟΜΑΓΑ 001 λα νδεγεί ζε λέα toolbar ε νπνία πεξηέρεη όια ηα είδη ηηρ 

ομάδαρ απηήο. Γηα λα γίλεη ε δήισζε ηεο πεξηνρήο εκθάληζεο ηεο λέαο toolbar 

παηάκε αξρηθά ην ζπλδπαζκό πιήθηξσλ Ctrl + ΟΜΑΓΑ 001, νπόηε θαη 

εκθαλίδνληαη νη δηαζέζηκεο toolbar-πεξηνρέο ηεο θόξκαο θαη ζηε ζπλέρεηα 

θιηθάξνπκε ζηελ επηζπκεηή toolbar-πεξηνρή. Μεηά ηε δήισζε απηή θαη αλνίγνληαο 

ην παξάζπξν νξηζκνύ ησλ ηδηνηήησλ ηεο toolbar, βιέπνπκε όηη έρνπλ πξνζηεζεί 

ηξία λέα είδε ελεξγεηώλ πνπ αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ζηελ ΟΜΑΓΑ 001. 

Δπηιέγνληαο ηελ ηηκή Δίδε ηεο Οκάδαο [ΟΜΑΓΑ 001] εκθαλίδνληαη ζηε ιίζηα 

εληνιώλ όια ηα είδε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο.  

Κάλνληαο καδηθά ηελ επηινγή ηνπο θαη παηώληαο ην πιήθηξν «Πξνζζήθε» ηα πξνζζέηνπκε ζηε 

ζπλδεόκελε κε ην πιήθηξν ΟΜΑΓΑ 001 toolbar. Δπεηδή ε πξνζζήθε ησλ πιήθηξσλ εηδώλ 

έγηλε κέζσ επηινγήο «νλνκαηηζκέλσλ» εηδώλ,  ππάξρεη ήδε ε ζύλδεζε απηώλ κε ηα αληίζηνηρα 

είδε. ην ζεκείν απηό νινθιεξώλεηαη θαη ε παξακεηξνπνίεζε ηνπ πιήθηξνπ πνπ αθνξά ζηελ 

ΟΜΑΓΑ 001. Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε λέαο toolbar κε 

πιήθηξα πξόζβαζεο ζηα είδε ηεο νκάδαο. 

 

Σέινο, βάζεη ησλ πξνδηαγξαθώλ καο ζα πξέπεη ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ πνπ αθνξά ζηελ ΟΜΑΓΑ 002 λα νδεγεί ζε 

λέα toolbar ε νπνία λα πεξηέρεη ηηο καηηγοπίερ ηηρ ομάδαρ απηήο.  
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Γηα λα γίλεη ε δήισζε ηεο πεξηνρήο εκθάληζεο ηεο λέαο toolbar παηάκε αξρηθά ην ζπλδπαζκό πιήθηξσλ Ctrl + ΟΜΑΓΑ 

002 θαη, αθνύ γίλεη ε εκθάληζε ησλ δηαζέζηκσλ toolbar-πεξηνρώλ, θιηθάξνληαο επηιέγνπκε ηελ ίδηα toolbar-πεξηνρή πνπ 

ηνπνζεηήζακε θαη ηελ toolbar κε ηα είδεο ηεο νκάδαο ΟΜΑΓΑ 001 (κηα toolbar-πεξηνρή κπνξεί λα θηινμελεί 

πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο toolbars). Μεηά ηε δήισζε απηή θαη αλνίγνληαο ην παξάζπξν νξηζκνύ ησλ ηδηνηήησλ ηεο toolbar, 

βιέπνπκε όηη έρνπλ πξνζηεζεί ηξία λέα είδε ελεξγεηώλ πνπ αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ζηελ 

ΟΜΑΓΑ 002. Δπηιέγνληαο ηελ ηηκή Καηεγνξίεο ηεο Οκάδαο [ΟΜΑΓΑ 002] εκθαλίδνληαη 

ζηε ιίζηα εληνιώλ νη θαηεγνξίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο δειαδή, γηα ην παξάδεηγκα 

καο, νη εληνιέο ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 001 θαη ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 002. Δπηιέγνπκε θαη ηηο δπν θαη ηηο 

πξνζζέηνπκε ζηε ζπλδεόκελε κε ην πιήθηξν ΟΜΑΓΑ 002 toolbar. Σν επόκελν βήκα 

είλαη λα γίλεη ε θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε ησλ πιήθηξσλ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ, ώζηε ην 

πάηεκα ηνπο λα νδεγεί ζε λέα toolbar ε νπνία λα πεξηέρεη όια ηα είδε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδαο/ θαηεγνξίαο. Γηα λα γίλεη ε παξακεηξνπνίεζε απηή αθνινπζνύκε ηελ ίδηα αθξηβώο δηαδηθαζία κε απηήλ ηεο 

παξακεηξνπνίεζεο ηνπ πιήθηξνπ ΟΜΑΓΑ 001. ην ζεκείν απηό νινθιεξώλεηαη θαη ε παξακεηξνπνίεζε ηνπ πιήθηξνπ 

πνπ αθνξά ζηελ ΟΜΑΓΑ 002. Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε λέαο toolbar κε πιήθηξα 

πξόζβαζεο ζηα είδε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο. 

 
Γηα πξνζνκνίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πιήθηξσλ «ΟΜΑΓΑ 001» θαη «ΟΜΑΓΑ 002» ζε πεξηβάιινλ 

ζρεδίαζεο ηεο θόξκαο, παηάκε ην ζπλδπαζκό πιήθηξσλ Ctrl + αληίζηνηρν πιήθηξν. 

 Toolbar-Ελέξγεηεο & Εμόθιεζε 

Έζησ όηη ζέινπκε λα πινπνηήζνπκε δπν toolbars εθ ησλ νπνίσλ ε κηα λα πεξηέρεη ηα πιήθηξα αθύξσζεο ζπλαιιαγήο 

θαη κεηάβαζεο ζε Σηκνιόγην (toolbar-ελέξγεηεο) θαη ε άιιε λα πεξηέρεη όια ηα πιήθηξα πνπ αθνξνύλ ζηελ εμόθιεζε 

(toolbar-εμόθιεζε). Έζησ επίζεο όηη ν δηαζέζηκνο ρώξνο ηεο θόξκαο καο επηβάιεη ηελ εκθάληζε ησλ δπν απηώλ 

toolbars ζηελ ίδηα toolbar-πεξηνρή.   

Πξνζζέηνπκε ζηε θόξκα καο κηα λέα toolbar θαη ηνπνζεηνύκε ζε απηήλ, θαηά ηα γλσζηά, ηηο εληνιέο «Αθύξσζε/ Νέν» 

θαη «Σηκνιόγην». Βάζεη ησλ πξνδηαγξαθώλ καο ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζηελ toolbar έλα επηπιένλ πιήθηξν ην 

πάηεκα ηνπ νπνίνπ ζα νδεγεί ζηελ toolbar-εμόθιεζε. Ζ πξνζζήθε ηνπ πιήθηξνπ απηνύ γίλεηαη παηώληαο, από ην 

παξάζπξν νξηζκνύ ησλ ηδηνηήησλ ηεο toolbar, ηελ επηινγή . ην λέν πιήθηξν καο δίλνπκε ην 

όλνκα «ΔΞΟΦΛΖΖ» θαη γηα λα γίλεη ε δήισζε ηεο πεξηνρήο εκθάληζεο ηεο toolbar-εμόθιεζε, παηάκε αξρηθά ην 

ζπλδπαζκό πιήθηξσλ Ctrl + ΔΞΟΦΛΖΖ θαη, αθνύ γίλεη ε εκθάληζε ησλ δηαζέζηκσλ toolbar-πεξηνρώλ, θιηθάξνληαο 

επηιέγνπκε ηελ ίδηα toolbar-πεξηνρή κε απηή ηεο toolbar-ελέξγεηεο. ην ζεκείν απηό νινθιεξώλεηαη ε παξακεηξνπνίεζε 

ηεο toolbar-ελέξγεηεο. Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ ΔΞΟΦΛΖΖ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηεο toolbar-εμόθιεζε. 

Σν επόκελν βήκα είλαη ε παξακεηξνπνίεζε ηεο toolbar-εμόθιεζε. Λόγσ ηνπ όηη νη δπν toolbars είλαη επηθαιππηόκελεο, 

ην πξώην πξάγκα πνπ πξέπεη λα θξνληίζνπκε είλαη λα δώζνπκε ηε δπλαηόηεηα επηζηξνθήο από ηελ toolbar-εμόθιεζε 

ζηελ toolbar-ελέξγεηεο. Γηα λα γίλεη απηό ηνπνζεηνύκε ζε κηα από ηηο ζέζεηο ηεο toolbar-εμόθιεζε ην . 

ηε ζπλέρεηα, πξνζζέηνπκε ζηελ toolbar-εμόθιεζε ηηο εληνιέο «Δίζπξαμε κε κεηξεηά», «Πηζησηηθή θάξηα» θαη 

«Οινθιήξσζε». ην ζεκείν απηό νινθιεξώλεηαη θαη ε παξακεηξνπνίεζε ηεο toolbar-εμόθιεζε. 

 
Γηα πξνζνκνίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πιήθηξσλ «Πιήθηξν πάλει ελεξγεηώλ» θαη «Πιήθηξν Πίζσ» ζε 

πεξηβάιινλ ζρεδίαζεο ηεο θόξκαο, παηάκε ην ζπλδπαζκό πιήθηξσλ Ctrl + αληίζηνηρν πιήθηξν. 

 Popup Toolbar-Επηπιένλ Ελέξγεηεο 

Έζησ όηη ζέινπκε λα δώζνπκε ζην ρξήζηε ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζηηο εληνιέο ηεο εύξεζεο ηηκήο είδνπο, ηεο 

επηζηξνθήο είδνπο θαη ηεο θαηαγξαθήο ζεκεηώζεσλ/ ζρνιίσλ επί ηνπ παξαζηαηηθνύ. Έζησ επίζεο όηη ε ρξήζε ησλ 
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εληνιώλ απηώλ είλαη ζρεηηθά ζπάληα θαη γηα ην ιόγν απηό δελ ζέινπκε λα επηβαξύλνπκε ηε βαζηθή toolbar-δηαρείξηζε κε 

μερσξηζηό πιήθηξν γηα θάζε κηα από απηέο, αιιά ζέινπκε λα ηηο ηνπνζεηήζνπκε ζε κηα popup toolbar. 

Βάζεη ησλ πξνδηαγξαθώλ καο ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζηελ toolbar-δηαρείξηζε έλα επηπιένλ πιήθηξν ην πάηεκα ηνπ 

νπνίνπ ζα νδεγεί ζηελ εκθάληζε ηεο popup toolbar πνπ ζα πεξηέρεη ηηο επηπιένλ εληνιέο. Ζ πξνζζήθε ηνπ πιήθηξνπ 

απηνύ γίλεηαη παηώληαο, από ην παξάζπξν νξηζκνύ ησλ ηδηνηήησλ ηεο toolbar, ηελ επηινγή . ην 

λέν πιήθηξν καο δίλνπκε ην όλνκα «Δπηπιένλ…» θαη, γηα λα ηνπ πξνζδώζνπκε ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο εκθάληζεο 

popup toolbar, από ην menu ελεξγεηώλ ηνπ πιήθηξνπ θαινύκε ηελ επηινγή «Πξνζζήθε θόξκαο ελεξγεηώλ», νπόηε θαη 

εκθαλίδεηαη απηόκαηα ην παξάζπξν νξηζκνύ ησλ ηδηνηήησλ ηεο popup toolbar. Σνπνζεηνύκε θαηά ηα γλσζηά ζηελ popup 

toolbar ηηο εληνιέο «Δύξεζε Σηκήο», «Δπηζηξεθόκελν Δίδνο» θαη «Σξνπνπνίεζε πεδίνπ επηθεθαιίδαο». ην ζεκείν απηό 

νινθιεξώλεηαη ε παξακεηξνπνίεζε ηνπ πιήθηξνπ «Δπηπιένλ…». Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε popup toolbar κε ηηο εληνιέο πνπ νξίζακε. 
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ΔΙΑΘΕΙΜΕ ΕΝΣΟΛΕ 

TOOLBAR-ΔΗΓΖ  

ΆΜΔΖ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΗΓΟΤ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Γεληθά/ Δίδνο (ITEM_ADD_REQUEST) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ άκεζε επηινγή ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. 

ΡΤΘΜΙΗ Γηα ηνλ νξηζκό ηνπ πξνο επηινγή είδνπο, κεηαβαίλνπκε ζηελ ηδηόηεηα «Παξακεηξνπνίεζε ελέξγεηαο» 

θαη δειώλνπκε ηνλ θσδηθό ηνπ επηζπκεηνύ είδνπο. 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΗΓΟΤ ΜΔΧ ΟΜΑΓΑ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Όιεο νη … Οηθνγέλεηεο, Οκάδεο, Καηεγνξίεο, Τπνθαηεγνξίεο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σν πιήθηξν απηό δελ έρεη πξνθαζνξηζκέλε ιεηηνπξγηθόηεηα. Μέζσ ηεο αλάινγεο ξύζκηζεο ηνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε ιίζηαο εηδώλ, ζηελ εκθάληζε toolbar κε ππννκάδεο ή ζηελ 

εκθάληζε toolbar κε είδε.(βιέπε παξάδεηγκα θαηαζθεπήο toolbar-είδε) 

 
Γειώλνληαο ζηελ ηδηόηεηα «Παξακεηξνπνίεζε ελέξγεηαο» ηνλ αξηζκό 7 ην πιήθηξν απνθηά ηε ιεηηνπξγηθόηεηα 

εηζαγσγήο αληίζηξνθεο γξακκήο. Με ηνλ ηξόπν απηό καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα θαηαρώξηζεο επηζηξεθόκελνπ 

είδνπο κε επηινγή απηνύ από ιίζηα εηδώλ.  

ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΗΓΟΤ ΑΠΟ ΌΦΖ  

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Δπηινγή Δίδνπο (GC_DOC_SELECT_ITEM_FROM_SCROLLER) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ζπγθεθξηκέλεο ιίζηαο εηδώλ. Ζ 

επηινγή είδνπο από ηε ιίζηα γίλεηαη εζηηάδνληαο ζην επηζπκεηό θαη παηώληαο ην πιήθηξν απνδνρήο. 

ΡΤΘΜΙΗ Ο νξηζκόο ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξνο εκθάληζε ιίζηαο γίλεηαη ζηελ ηδηόηεηα «Παξακεηξνπνίεζε 

ελέξγεηαο». Γειώλνπκε ηελ πεξηνρή θαη ηνλ θσδηθό ηεο επηζπκεηήο ιίζηαο θαζώο θαη ην όλνκα ηεο 

ζηήιεο πνπ αθνξά ζην πεδίν βάζεη ηνπ νπνίνπ ζέινπκε λα γίλεη ε επηινγή ηνπ είδνπο. Ωο 

δηαρσξηζηηθό ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζύκβνιν ηεο θάζεηεο 

γξακκήο ( | ). Γηα παξάδεηγκα, ε δήισζε ηεο κνξθήο ESMMStockItem|ESMMStockItem_Def|Code 

ζεκαίλεη όηη επηζπκνύκε ηελ εκθάληζε ιίζηαο εηδώλ (ESMMStockItem) πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ 

πξνηεηλόκελε όςε (ESMMStockItem_Def) θαη πνπ σο πεδίν επηινγήο ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηεζεί ν 

θσδηθόο ηνπ είδνπο (Code).    

ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΗΓΟΤ ΜΔΧ ΚΧΓΗΚΟΤ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Πιεθηξνιόγεζε Κσδηθνύ Δίδνπο (GC_DOC_TYPE_ITEM_CODE) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε παξάζπξνπ πιεθηξνιόγεζεο ηνπ 

επηζπκεηνύ θσδηθνύ είδνπο. Παηώληαο ην πιήθηξν απνδνρήο, γίλεηαη θαηαρώξηζε ηνπ είδνπο ζην 

ηξέρνλ παξαζηαηηθό. 

ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΔΗΓΟΤ/ 1 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Δπηζηξεθόκελν Δίδνο 

(GC_DOC_TOGGLE_LINE_TYPE_OF_CURRENT_LINE) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ γίλεηαη κόλν επί επηιεγκέλεο γξακκήο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

αληηζηξνθή ηνπ «πξόζεκνπ» ηεο γξακκήο. 

 
Μέζσ θαηάιιειεο παξακεηξνπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα απαγόξεπζεο ηεο επηζηξνθήο 
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είδνπο γηα ην νπνίν δελ έρεη πξνεγεζεί ε αγνξά ηνπ.  

ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΔΗΓΟΤ/ 2 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Γεληθά/ Δίδνο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ άκεζε επηινγή ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο πξνο 

επηζηξνθή. 

ΡΤΘΜΙΗ Γηα ηνλ νξηζκό ηνπ πξνο επηζηξνθή είδνπο, κεηαβαίλνπκε ζηελ ηδηόηεηα «Παξακεηξνπνίεζε 

ελέξγεηαο» δειώλνπκε ηνλ θσδηθό είδνπο θαη ηνλ θσδηθό αληίζηξνθεο γξακκήο. Ωο δηαρσξηζηηθό 

ησλ δπν παξακέηξσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζύκβνιν ηεο θάζεηεο γξακκήο ( | ). Γηα 

παξάδεηγκα, ε δήισζε ηεο κνξθήο SW.INTER.001|7 ζεκαίλεη όηη επηζπκνύκε λα εηζαρζεί γξακκή 

παξαζηαηηθνύ επηζηξνθήο ηνπ είδνπο SW.INTER.001. 

  

TOOLBAR-ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  

ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΡΑΜΜΖ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Μεηαθίλεζε Κάησ θαη Μεηαθίλεζε Πάλσ 

(GC_DOC_MOVE_DOWN & GC_DOC_MOVE_UP) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σα πιήθηξα κεηαθίλεζεο ζηηο γξακκέο ρξεζηκνπνηνύληαη σο κέζν επηινγήο γξακκήο ζε 

πεξηπηώζεηο πνπ δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επηινγήο γξακκήο κε touch επί απηήο. 

 
Αλ επηιέμεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ζπγθεθξηκέλν ηξόπν επηινγήο γξακκήο, θξνληίζηε λα ζπκπεξηιάβεηε ζηελ 

toolbar θαη ην πιήθηξν ηεο πάλσ θαη απηό ηεο θάησ κεηαθίλεζεο. 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΡΑΜΜΖ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Μεηαθνξά Γξακκήο Κάησ θαη Μεηαθνξά Γξακκήο Πάλσ 

(GC_DOC_MOVE_LINE_DOWN& GC_DOC_MOVE_LINE_UP) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σα πιήθηξα κεηαθνξάο γξακκήο ελεξγνπνηνύληαη κόλν επί επηιεγκέλεο γξακκήο θαη έρνπλ ζαλ 

απνηέιεζκα ηε κεηαθίλεζε απηήο κηα ζέζε πην θάησ/ πάλσ από ηελ ηξέρνπζα. 

 
Γηα λα είλαη εθηθηή ε ρξήζε ησλ πιήθηξσλ κεηαθνξάο γξακκήο, ζα πξέπεη λα έρεη νξηζηεί ηαμηλόκεζε ησλ 

γξακκώλ βάζεη ηνπ α/α γξακκήο. 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ Δ ΠΔΓΗΑ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Φόξκεο Καηαρώξηζεο/ Πξνεγνύκελν control θαη Δπόκελν control 

(PREV_TAB_SEQUENCE & GCNEXT_TAB_SEQUENCE) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σα πιήθηξα κεηαθίλεζεο ζε πεδία ρξεζηκνπνηνύληαη σο κέζν επηινγήο πεδίνπ ζε πεξηπηώζεηο πνπ 

δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επηινγήο πεδίνπ κε touch επί απηνύ. 

 
Αλ επηιέμεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ζπγθεθξηκέλν ηξόπν επηινγήο πεδίνπ, θξνληίζηε λα ζπκπεξηιάβεηε ζηελ 

toolbar θαη ην πιήθηξν ηεο κεηαθίλεζεο ζε πξνεγνύκελν θαη απηό ηεο κεηαθίλεζεο ζε επόκελν. 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ Δ ΔΛΗΓΔ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Φόξκεο Καηαρώξηζεο/ Πξνεγνύκελε ζειίδα θαη Δπόκελε ζειίδα 

(TAB_PRIOR & TAB_NEXT) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σα πιήθηξα ζε ζειίδεο ελεξγνπνηνύληαη κόλν ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο ζειίδεο 

θαη έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε κεηαθίλεζε από κηα ζειίδα ζε άιιε. 

ΔΣΗΑΖ ΣΟ ΠΔΓΗΟ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΔΗΓΟΤ  
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ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Μεηαθίλεζε ζην control αλαδήηεζεο είδνπο ιηαληθήο. 

(GC_DOC_SET_FOCUS_TO_ITEM_INVESTIGATE_CONTROL) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θέξζνξα ζην πεδίν ηεο 

θόξκαο θαηαρώξηζεο πνπ αθνξά ζηελ αλαδήηεζε εηδώλ. Σν πιήθηξν απηό ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν 

εζηίαζεο ζε πεξηπηώζεηο πνπ δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εζηίαζεο κε touch επί ηνπ πεδίνπ. 

ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΓΡΑΜΜΖ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Γηαγξαθή Γξακκήο (GC_DOC_DELETE_LINE) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ γίλεηαη κόλν επί επηιεγκέλεο γξακκήο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε 

δηαγξαθή ηεο.  

 
 Μέζσ θαηάιιειεο παξακεηξνπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο RETAIL, θάζε δηαγξαθή γξακκήο θαηαγξάθεηαη ζην 

ηζηνξηθό ζπκβάλησλ.  (βιέπε ελόηεηα Παξακεηξνπνίεζε εθαξκνγήο Retail/ Δηαρείξηζε Καηαρσξίζεσλ) 

 Ζ ελέξγεηα ππόθεηηαη ζε έιεγρν δηθαησκάησλ ρξήζηε. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο δελ έρεη 

ην ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα, απαηηείηαη ε επηβεβαίσζε ηεο ελέξγεηαο από ρξήζηε πνπ ην έρεη. 

ΑΤΞΟΜΔΗΧΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Αύμεζε Πνζόηεηαο θαη Μείσζε Πνζόηεηαο 

(GC_DOC_INCREMENT_QUANTITY & GC_DOC_DECREMENT_QUANTITY) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ησλ πιήθηξσλ αύμεζεο θαη κείσζεο πνζόηεηαο γίλεηαη κόλν επί επηιεγκέλεο γξακκήο θαη 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηεο πνζόηεηαο γξακκήο θαηά έλα ζηαζεξό βήκα. 

ΡΤΘΜΙΗ Γηα ηνλ νξηζκό ηνπ επηζπκεηνύ βήκαηνο, κεηαβαίλνπκε ζηελ ηδηόηεηα «Παξακεηξνπνίεζε ελέξγεηαο» 

θαη δειώλνπκε ηνλ θαηάιιειν αξηζκό. Γηα παξάδεηγκα, ε δήισζε ηνπ αξηζκνύ 5 ζην πιήθηξν 

αύμεζεο πνζόηεηαο, ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα, κε θάζε πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ, λα γίλεηαη 

αύμεζε ηεο πνζόηεηαο πώιεζεο θαηά 5 κνλάδεο κέηξεζεο. 

 
 Αλ επηιέμεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ζπγθεθξηκέλν ηξόπν γηα ηελ κεηαβνιή ηεο πνζόηεηαο πώιεζεο, 

θξνληίζηε λα ζπκπεξηιάβεηε ζηελ toolbar θαη ην πιήθηξν ηεο αύμεζεο θαη απηό ηεο κείσζεο πνζόηεηαο.  

 Μεδεληζκόο ηεο πνζόηεηαο πώιεζεο κέζσ ηεο ελέξγεηαο κύσζεο πνζόηεηαο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

απηόκαηε δηαγξαθή ηεο γξακκήο παξαζηαηηθνύ. 

 Μέζσ θαηάιιειεο παξακεηξνπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο RETAIL, θάζε κείσζε πνζόηεηαο πώιεζεο 

θαηαγξάθεηαη ζην ηζηνξηθό ζπκβάλησλ.  (βιέπε ελόηεηα Παξακεηξνπνίεζε εθαξκνγήο Retail/ Δηαρείξηζε 

Καηαρσξίζεσλ) 

ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΖΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Σξνπνπνίεζε Πνζόηεηαο (GC_DOC_EDIT_QUANTITY) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ γίλεηαη κόλν επί επηιεγκέλεο γξακκήο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε παξάζπξνπ πιεθηξνιόγεζεο ηεο επηζπκεηήο πνζόηεηαο πώιεζεο. 

 
 Μεδεληζκόο ηεο πνζόηεηαο πώιεζεο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απηόκαηε δηαγξαθή ηεο γξακκήο 

παξαζηαηηθνύ. 

 Μέζσ θαηάιιειεο παξακεηξνπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο RETAIL, θάζε κείσζε πνζόηεηαο πώιεζεο 

θαηαγξάθεηαη ζην ηζηνξηθό ζπκβάλησλ.  (βιέπε ελόηεηα Παξακεηξνπνίεζε εθαξκνγήο Retail/ Δηαρείξηζε 

Καηαρσξίζεσλ) 

ΓΖΛΧΖ ΥΡΧΜΑ-ΜΔΓΔΘΟ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Γηαζηάζεηο (GC_DOC_SHOW_RETAIL_ITEM_DIMS) 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ γίλεηαη κόλν επί επηιεγκέλεο γξακκήο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε ηνπ παξαζύξνπ δήισζεο ζπγθεθξηκέλνπ ρξώκαηνο-κεγέζνπο ηνπ είδνπο. 

 
Ο νξηζκόο ηεο κνξθήο εκθάληζεο ηνπ παξάζπξνπ δήισζεο ρξώκαηνο-κεγέζνπο γίλεηαη ζην αξρείν 

ESFIEnterLineItemDimensions.xml ηεο πεξηνρήο CSConfig. Οη δπλαηόηεηεο ξύζκηζεο πνπ έρνπκε είλαη: 

(1) Οξηζκόο ηνπ πιήζνπο γξακκώλ/ ζηειώλ ηεο θάζε δηάζηαζεο 

(2) Οξηζκόο ηνπ ύςνπο (ζε pixels) ηεο πεξηνρήο πνπ θαηαιακβάλεη ε θάζε δηάζηαζε 

(3) Οξηζκόο ηεο «πξνηεξαηόηεηαο» εκθάληζεο ησλ πεξηνρώλ ηεο θάζε δηάζηαζεο 

 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΠΧΛΖΣΖ  

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Αλαδήηεζε πσιεηή (GC_DOC_SALES_PERSON_INVESTIGATE) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηεο νζόλεο αλαδήηεζεο από ηε 

ιίζηα ησλ πσιεηώλ. Δπηιέγνληαο ηνλ επηζπκεηό πσιεηή θαη παηώληαο ην πιήθηξν απνδνρήο, 

γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ παξαζηαηηθνύ κε ηνλ πσιεηή. Παηώληαο ην πιήθηξν «βήζηκν», γίλεηαη 

θαζαξηζκόο ηνπ πσιεηή ηνπ παξαζηαηηθνύ. 

ΡΤΘΜΙΗ Μεηαβαίλνληαο ζηελ ηδηόηεηα «Παξακεηξνπνίεζε ελέξγεηαο» θαη δειώλνληαο ηελ ηηκή 0 ή 1, 

θαζνξίδνπκε αλ ην πιήθηξν ελεξγνπνηεί ηε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ηνπ πσιεηή ηεο επηθεθαιίδαο ή 

ηεο επηιεγκέλεο γξακκήο αληίζηνηρα. 

ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΜΜΖ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Αληηγξαθή Γξακκήο Δίδνπο (GC_DOC_COPY_LINE_ITEM) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ γίλεηαη κόλν επί επηιεγκέλεο γξακκήο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

εηζαγσγή λέαο γξακκήο σο αθξηβέο αληίγξαθν ηεο επηιεγκέλεο. Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο ελαιιαθηηθόο ηξόπνο «αύμεζεο» ηεο πνζόηεηαο πώιεζεο. ε ζπλδπαζκό 

κάιηζηα κε ηελ ελέξγεηα ηεο ζύκπηπμεο γξακκώλ, επηηπγράλνπκε ην ίδην αθξηβώο απνηέιεζκα. 

ΤΜΠΣΤΞΖ ΓΡΑΜΜΧΝ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ ύκπηπμε Γξακκώλ (GC_DOC_COMPACT_LINES) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ζ θιήζε ηεο ελέξγεηαο απηήο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε ζύκπηπμε γξακκώλ πνπ αθνξνύλ ζην ίδην 

είδνο ζε κηα λέα κε ην ζύλνιν ηεο πνζόηεηαο ησλ επηκέξνπο γξακκώλ.  

 
ε παξαζηαηηθά πνπ έρνπλ ελεξγνπνηεκέλε ηελ επηινγή ηεο απηόκαηεο ζύκπηπμεο ησλ γξακκώλ, ε εκθάληζε 

ηνπ πιήθηξνπ απηνύ είλαη πιενλαζκόο. 

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΗΜΖ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Σξνπνπνίεζε Σηκήο (GC_DOC_EDIT_PRICE) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ γίλεηαη κόλν επί επηιεγκέλεο γξακκήο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

... 

<Config> 

 <Dim1Rows>2</Dim1Rows> 

 <Dim1Columns>5</Dim1Columns> 

 <Dim1Height>150</Dim1Height> 

   

<Dim2Rows>1</Dim2Rows> 

 <Dim2Columns>6</Dim2Columns> 

 <Dim2Height>60</Dim2Height> 

 <Priority>fColorCode,fSΤzeCode</Priority> 

</Config>  

... 
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εκθάληζε παξάζπξνπ πιεθηξνιόγεζεο ηεο επηζπκεηήο ηηκήο κνλάδαο. Παηώληαο ην πιήθηξν 

απνδνρήο, γίλεηαη ελεκέξσζε ηεο γξακκήο κε ηε λέα ηηκή κνλάδαο. 

 
Ζ ελέξγεηα ππόθεηηαη ζε έιεγρν δηθαησκάησλ ρξήζηε. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο δελ έρεη ην 

ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα, απαηηείηαη ε επηβεβαίσζε ηεο ελέξγεηαο από ρξήζηε πνπ ην έρεη. 

ΈΚΠΣΧΖ ΓΡΑΜΜΖ/ 1 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Έθπησζε Γξακκήο (αμηαθή) 

(GC_DOC_DISCOUNT_ON_TOTAL_CONTEXT_VALUE) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ γίλεηαη κόλν επί επηιεγκέλεο γξακκήο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε παξάζπξνπ πιεθηξνιόγεζεο ηεο επηζπκεηήο αμίαο έθπησζεο. Παηώληαο ην πιήθηξν 

απνδνρήο, ε λέα έθπησζε πξνζηίζεηαη ζηελ ήδε ππάξρνπζα έθπησζε ηεο επηιεγκέλεο γξακκήο.   

 
Ζ ελέξγεηα ππόθεηηαη ζε έιεγρν δηθαησκάησλ ρξήζηε. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο δελ έρεη ην 

ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα, απαηηείηαη ε επηβεβαίσζε ηεο ελέξγεηαο από ρξήζηε πνπ ην έρεη. 

ΈΚΠΣΧΖ ΓΡΑΜΜΖ/ 2 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Έθπησζε Γξακκήο (πνζνζηηαία)  

(GC_DOC_DISCOUNT_ON_TOTAL_CONTEXT_PERCENT) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ γίλεηαη κόλν επί επηιεγκέλεο γξακκήο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε παξάζπξνπ πιεθηξνιόγεζεο ηνπ επηζπκεηνύ πνζνζηνύ έθπησζεο. Παηώληαο ην πιήθηξν 

απνδνρήο, ε λέα έθπησζε πξνζηίζεηαη ζηελ ήδε ππάξρνπζα έθπησζε ηεο επηιεγκέλεο γξακκήο.   

 
Ζ ελέξγεηα ππόθεηηαη ζε έιεγρν δηθαησκάησλ ρξήζηε. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο δελ έρεη ην 

ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα, απαηηείηαη ε επηβεβαίσζε ηεο ελέξγεηαο από ρξήζηε πνπ ην έρεη.  

ΈΚΠΣΧΖ ΓΡΑΜΜΖ/ 3 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Έθπησζε Γξακκήο (πιεξσηέν πνζό) 

(GC_DOC_DISCOUNT_ON_TOTAL_CONTEXT_TOTALVALUE) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ γίλεηαη κόλν επί επηιεγκέλεο γξακκήο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε παξάζπξνπ πιεθηξνιόγεζεο ηνπ επηζπκεηνύ πιεξσηένπ πνζνύ. Βάζεη ηνπ πνζνύ απηνύ 

ππνινγίδεηαη κηα έθπησζε ε νπνία, παηώληαο ην πιήθηξν απνδνρήο πξνζηίζεηαη ζηελ ήδε 

ππάξρνπζα έθπησζε ηεο επηιεγκέλεο γξακκήο.   

 
Ζ ελέξγεηα ππόθεηηαη ζε έιεγρν δηθαησκάησλ ρξήζηε. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο δελ έρεη ην 

ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα, απαηηείηαη ε επηβεβαίσζε ηεο ελέξγεηαο από ρξήζηε πνπ ην έρεη.  

ΈΚΠΣΧΖ ΓΡΑΜΜΖ/ 4 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Έθπησζε Γξακκήο (GC_DOC_DISCOUNT_ON_TOTAL_CONTEXT) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ γίλεηαη κόλν επί επηιεγκέλεο γξακκήο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε παξάζπξνπ πιεθηξνιόγεζεο ηεο επηζπκεηήο έθπησζεο. Ζ έθπησζε κπνξεί λα δεισζεί 

σο πνζνζηό ή αμία ή αθόκα θαη λα πξνθύςεη από ππνινγηζκό βάζεη ηνπ επηζπκεηνύ πιεξσηένπ 

πνζνύ γηα ηε γξακκή. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε παηώληαο ην πιήθηξν απνδνρήο, ε λέα έθπησζε 

πξνζηίζεηαη ζηελ ήδε ππάξρνπζα έθπησζε ηεο επηιεγκέλεο γξακκήο.   

ΡΤΘΜΙΗ Ο νξηζκόο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πιήθηξνπ γίλεηαη ζηελ ηδηόηεηα «Παξακεηξνπνίεζε ελέξγεηαο» θαη 

νη δπλαηόηεηεο παξακεηξνπνίεζεο πνπ έρνπκε είλαη: 

(4) Ρύζκηζε ηνπ ηξόπνπ δήισζεο ηεο έθπησζεο πνπ ζέινπκε λα είλαη ν πξνηεηλόκελνο (σο αμία, 

σο πνζνζηό ή σο πιεξσηέν πνζό) 
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(5) Γειώλνπκε αλ ζέινπκε ε ρξήζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ ηξόπνπ δήισζεο λα είλαη δεζκεπηηθή ή όρη 

.Ωο δηαρσξηζηηθό ησλ επηκέξνπο δειώζεσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζύκβνιν ηεο θάζεηεο 

γξακκήο ( | ). Γηα παξάδεηγκα, ε δήισζε ηεο κνξθήο 2|True ζεκαίλεη όηη επηζπκνύκε ε δήισζε ηεο 

έθπησζεο λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε ρξήζε ηνπ πνζνζηνύ έθπησζεο. 

 
Ζ ελέξγεηα ππόθεηηαη ζε έιεγρν δηθαησκάησλ ρξήζηε. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο δελ έρεη ην 

ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα, απαηηείηαη ε επηβεβαίσζε ηεο ελέξγεηαο από ρξήζηε πνπ ην έρεη. 

ΈΚΠΣΧΖ ΔΠΗ ΤΝΟΛΟΤ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Έθπησζε επί πλόινπ (GC_DOC_DISCOUNT_ON_TOTAL) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε παξάζπξνπ πιεθηξνιόγεζεο ηεο 

επηζπκεηήο έθπησζεο. Ζ έθπησζε κπνξεί λα δεισζεί σο πνζνζηό ή αμία ή αθόκα θαη λα πξνθύςεη 

από ππνινγηζκό βάζεη ηνπ επηζπκεηνύ πιεξσηένπ πνζνύ γηα ην ζύλνιν ηεο Απόδεημεο. ε 

νπνηαδήπνηε πεξίπησζε παηώληαο ην πιήθηξν απνδνρήο, ε λέα έθπησζε πξνζηίζεηαη ζηελ ήδε 

ππάξρνπζα έθπησζε θάζε κίαο από ηηο γξακκέο ηνπ παξαζηαηηθνύ. 

ΡΤΘΜΙΗ Ο νξηζκόο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πιήθηξνπ γίλεηαη ζηελ ηδηόηεηα «Παξακεηξνπνίεζε ελέξγεηαο» θαη 

νη δπλαηόηεηεο παξακεηξνπνίεζεο πνπ έρνπκε είλαη: 

(1) Ρύζκηζε ηνπ ηξόπνπ δήισζεο ηεο έθπησζεο πνπ ζέινπκε λα είλαη ν πξνηεηλόκελνο (σο αμία, 

σο πνζνζηό ή σο πιεξσηέν πνζό) 

(2) Γειώλνπκε αλ ζέινπκε ε ρξήζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ ηξόπνπ δήισζεο λα είλαη δεζκεπηηθή ή όρη. 

Ωο δηαρσξηζηηθό ησλ επηκέξνπο δειώζεσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζύκβνιν ηεο θάζεηεο 

γξακκήο ( | ). Γηα παξάδεηγκα, ε δήισζε ηεο κνξθήο 2|True ζεκαίλεη όηη επηζπκνύκε ε δήισζε ηεο 

έθπησζεο λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε ρξήζε ηνπ πνζνζηνύ έθπησζεο. 

 
Ζ ελέξγεηα ππόθεηηαη ζε έιεγρν δηθαησκάησλ ρξήζηε. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο δελ έρεη ην 

ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα, απαηηείηαη ε επηβεβαίσζε ηεο ελέξγεηαο από ρξήζηε πνπ ην έρεη. 

ΚΟΤΠΟΝΗ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Κνππόλη (GC_DOC_COUPON) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ γίλεηαη κόλν επί επηιεγκέλεο γξακκήο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε παξάζπξνπ δήισζεο ηνπ θσδηθνύ θαη ηεο αμίαο ελόο θνππνληνύ. Παηώληαο ην πιήθηξν 

απνδνρήο γίλεηαη ε «ζύλδεζε» ηεο επηιεγκέλεο γξακκήο κε ηνλ θσδηθό θνππνληνύ θαη ε ελεκέξσζε 

ηεο επηζπκεηήο αμίαο έθπησζεο ηεο γξακκήο κε ηελ αμία ηνπ θνππνληνύ. Όηαλ ην πάηεκα ηνπ 

πιήθηξνπ «Κνππόλη» γίλεη επί γξακκήο πνπ είλαη ήδε ζπλδεδεκέλε κε θνππόλη, ην απνηέιεζκα είλαη 

ν θαζαξηζκόο ηεο γξακκήο από ηα ζηνηρεία θνππνληνύ. 

ΡΤΘΜΙΗ Ο νξηζκόο ησλ πεδίσλ ηεο γξακκήο ζηα νπνία ζέινπκε λα απνζεθεύνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

θνππνληνύ γίλεηαη ζηελ ηδηόηεηα «Παξακεηξνπνίεζε ελέξγεηαο». Ωο πεδίν γηα ηνλ θσδηθό θνππνληνύ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηνδήπνηε από ηα ειεύζεξα νξηδόκελα πεδία ηεο γξακκήο ηύπνπ 

θείκελν (ρόιην 1-5), ελώ γηα ηελ αμία ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα από ηα ηέζζεξα πεδία ηεο 

γξακκήο πνπ αθνξνύλ ζε αμία έθπησζεο (Αμία έθπησζεο 1-3, Αμία κηθηήο έθπησζεο). Ωο 

δηαρσξηζηηθό ησλ δπν πεδίσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζύκβνιν ηεο θάζεηεο γξακκήο ( | ). 

Γηα παξάδεηγκα, ε δήισζε ηεο κνξθήο Discount3Value|StringField2 ζεκαίλεη όηη επηζπκνύκε ηελ 

απνζήθεπζε ηνπ θσδηθνύ θνππνληνύ ζην πεδίν «ρόιην 2» θαη ηελ απνζήθεπζε ηεο αμίαο ηνπ ζην 

πεδίν «Αμία Έθπησζεο 3». 

 
 Φξνληίζηε ώζηε ηα πεδία ηεο γξακκήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε σο πεδία απνζήθεπζεο ησλ ζηνηρείσλ 

θνππνληνύ λα κελ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ζηελ πινπνίεζε άιισλ αλαγθώλ ηεο εγθαηάζηαζεο. Ζ δηαδηθαζία 
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ζύλδεζεο γξακκήο κε θνππόλη εθηειείηαη κόλν όηαλ θαη ηα δπν πεδία απνζήθεπζεο είλαη «θαζαξά».  

 Ζ αμία ελόο θνππνληνύ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ θαζαξή αμία ηεο ζπλδεόκελεο γξακκήο. 

 Αλ ε δήισζε ησλ ζηνηρείσλ θνππνληνύ γίλεηαη κε ρξήζε barcode θαη ην θνππόλη είλαη «έγθπξν» ε αμία 

θνππνληνύ ζπκπιεξώλεηαη απηόκαηα θαη δελ επηηξέπεηαη ε επέκβαζε ζε απηήλ από ηνλ ρξήζηε.  

ΓΧΡΟΔΠΗΣΑΓΖ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Γσξνεπηηαγή (GC_DOC_GIFT_CARD) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε παξάζπξνπ δήισζεο ηνπ εθδόηε, 

ηνπ αξηζκνύ θαη ηεο αμίαο κηαο δσξνεπηηαγήο. Παηώληαο ην πιήθηξν απνδνρήο γίλεηαη κείσζε ηνπ 

ύςνπο ηνπ παξαζηαηηθνύ θαηά ηελ αμία ηεο δσξνεπηηαγήο, κέζσ ηεο θαηαρώξηζεο εγγξαθήο εηδηθνύ 

ινγαξηαζκνύ ηύπνπ έθπησζε. Όηαλ ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ «Γσξνεπηηαγή» γίλεη ζε παξαζηαηηθό 

ζην νπνίν ππάξρνπλ ήδε θαηαρσξηζκέλεο δσξνεπηηαγέο, εκθαλίδεηαη ιίζηα δηαρείξηζεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δσξνεπηηαγώλ. 

ΡΤΘΜΙΗ Ο νξηζκόο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πιήθηξνπ γίλεηαη ζηελ ηδηόηεηα «Παξακεηξνπνίεζε ελέξγεηαο» θαη 

νη δπλαηόηεηεο παξακεηξνπνίεζεο πνπ έρνπκε είλαη: 

(1) Ρύζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην παξάζπξν θαηαρώξηζεο 

δσξνεπηηαγήο. Γειώλνπκε αλ ζέινπκε ηελ απιή εκθάληζε ελόο ζηνηρείνπ ή ηελ ππνρξεσηηθή 

ζπκπιήξσζε ηνπ. 

(2) Οξηζκόο ηνπ πεδίνπ ζην νπνίν ζέινπκε λα απνζεθεπηεί θάζε έλα από ηα ζηνηρεία ηεο 

δσξνεπηηαγήο. Γηα ηνλ εθδόηε θαη ηνλ αξηζκό ηεο δσξνεπηηαγήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

νπνηνδήπνηε πεδίν ηεο γξακκήο εηδηθνύ ινγαξηαζκνύ ηύπνπ θείκελν, ελώ γηα ην πνζό ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην πεδίν «ύλνιν» (CurrencyTotalValue). 

(3) Οξηζκόο ηνπ εηδηθνύ ινγαξηαζκνύ πνπ αθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε δσξνεπηηαγή. (γηα ηνλ ηξόπν 

παξακεηξνπνίεζεο ηνπ εηδηθνύ ινγαξηαζκνύ βιέπε ελόηεηα Παξακεηξνπνίεζε Back Office/ 

Εηδηθνί Λνγαξηαζκνί ) 

ηε δήισζε καο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαη ηα ηξία ζηνηρεία ηεο δσξνεπηηαγήο (εθδόηεο, 

αξηζκόο, αμία). Ωο δηαρσξηζηηθό ησλ επηκέξνπο δειώζεσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζύκβνιν 

ηεο θάζεηεο γξακκήο ( | ). 

 Έζησ γηα παξάδεηγκα όηη ζέινπκε λα ξπζκίζνπκε ην πιήθηξν ηεο δσξνεπηηαγήο έηζη ώζηε 

ζην παξάζπξν δήισζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο λα εκθαλίδνληαη κόλν ηα πεδία αξηζκόο/ πνζό 

δσξνεπηηαγήο θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ αξηζκόο λα είλαη πξναηξεηηθή. Έζησ επίζεο όηη ν 

εηδηθόο ινγαξηαζκόο πνπ αθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε δσξνεπηηαγή έρεη θσδηθό ΓΩΡ1. Γηα ηνλ νξηζκό 

απηό κεηαβαίλνπκε ζηελ ηδηόηεηα «Παξακεηξνπνίεζε ελέξγεηαο» θαη θαηαρσξνύκε δήισζε ηεο 

κνξθήο NO|NO|UDFString1|YES|NO|UDFString2|YES|YES|CurrencyTotalValue|ΓΩΡ1 

 

 

 
ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε δσξνεπηηαγέο γηα ηηο νπνίεο ζέινπκε λα δειώζνπκε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά, 

ζα πξέπεη, θάζε κηα από απηέο, λα πινπνηήζνπκε δηαθνξεηηθό πιήθηξν. 

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΠΔΓΗΟΤ ΓΡΑΜΜΖ  

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Σξνπνπνίεζε πεδίνπ γξακκήο Δίδνπο/Τπεξεζίαο/Παγίνπ 

(GC_DOC_EDIT_LI_COLUMN) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ γίλεηαη κόλν επί επηιεγκέλεο γξακκήο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε ηνπ παξαζύξνπ πιεθηξνιόγεζεο πεξηερνκέλνπ ζην επηζπκεηό πεδίν ηεο γξακκήο.  

Δθδόηεο Αξηζκόο Αμία 
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ΡΤΘΜΙΗ Γηα ηνλ νξηζκό ηνπ επηζπκεηνύ πεδίνπ, κεηαβαίλνπκε ζηελ ηδηόηεηα «Παξακεηξνπνίεζε ελέξγεηαο» 

θαη δειώλνπκε ην όλνκα ηνπ πεδίνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε δήισζε ηεο ηηκήο StringField1 ζα έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε παξάζπξνπ πιεθηξνιόγεζεο ηνπ ρόιηνπ 1 γηα ηελ επηιεγκέλε γξακκή. 

 
Από ην ζύλνιν ησλ πεδίσλ ηεο γξακκήο παξαζηαηηθνύ, κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κόλν εθείλα πνπ είλαη 

ηύπνπ «θείκελν» ή «αξηζκόο».  

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΠΔΓΗΟΤ ΔΠΗΚΔΦΑΛΗΓΑ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Σξνπνπνίεζε πεδίνπ επηθεθαιίδαο 

(GC_DOC_EDIT_HEADER_COLUMN) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε παξάζπξνπ πιεθηξνιόγεζεο 

πεξηερνκέλνπ ζην επηζπκεηό πεδίν ηεο επηθεθαιίδαο.  

ΡΤΘΜΙΗ Γηα ηνλ νξηζκό ηνπ επηζπκεηνύ πεδίνπ, κεηαβαίλνπκε ζηελ ηδηόηεηα «Παξακεηξνπνίεζε ελέξγεηαο» 

θαη δειώλνπκε ην όλνκα ηνπ πεδίνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε δήισζε ηεο ηηκήο ADComments ζα έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε παξάζπξνπ πιεθηξνιόγεζεο ζρόιηνπ γηα ην παξαζηαηηθό. 

 
Από ην ζύλνιν ησλ πεδίσλ ηεο επηθεθαιίδαο παξαζηαηηθνύ, κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κόλν εθείλα πνπ 

είλαη ηύπνπ «θείκελν» ή «αξηζκόο».  

  

TOOLBAR-ΔΞΟΦΛΖΖ 

ΜΔΣΡΖΣΑ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Δίζπξαμε κε κεηξεηά (GC_DOC_RECEIPT_AMOUNT_IN_CASH) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε παξάζπξνπ δήισζεο ηνπ πνζνύ 

είζπξαμεο κε κεηξεηά. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ πνζνύ είζπξαμεο κπνξεί λα γίλεη είηε κέζσ ηεο άκεζεο 

δήισζεο ηνπ είηε, αλ ζέινπκε ηελ πιήξε θάιπςε ηνπ πιεξσηένπ πνζνύ, απιά εζηηάδνληαο ζην 

πεδίν «Πιεξσηέν Πνζό» νπόηε γίλεηαη απηόκαηε ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ είζπξαμε κε ην ζύλνιν 

ηνπ πιεξσηένπ πνζνύ. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πνζνύ είζπξαμεο θαη παηώληαο ην πιήθηξν 

απνδνρήο, γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ παξαζηαηηθνύ κε ην ζπγθεθξηκέλν πνζό εμόθιεζεο. 

 
Ζ ελέξγεηα απηή είλαη δηαζέζηκε ηόζν ζε παξαζηαηηθά Δκπνξηθώλ πλαιιαγώλ όζν θαη ζε παξαζηαηηθά 

Υξεκαηηθώλ πλαιιαγώλ. 

ΚΑΡΣΑ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Πηζησηηθή Κάξηα (GC_DOC_SHOW_RETAIL_CREDIT_CARD_OPTIONS) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε παξάζπξνπ δήισζεο ησλ 

απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο ζηελ νπνία ζέινπκε λα γίλεη ε ρξέσζε ηνπ ηξέρνληνο 

παξαζηαηηθνύ. Αξρηθά, παηώληαο ηα θαηάιιεια πιήθηξα, δειώλνπκε ηύπν θάξηαο θαη ηξάπεδα 

ζπλαιιαγήο θαη ζηε ζπλέρεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζέινπκε ηελ πιήξε θάιπςε ηνπ πιεξσηένπ 

πνζνύ κέζσ ρξέσζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάξηαο, ζπκπιεξώλνπκε ην επηζπκεηό πνζό ρξέσζεο ηεο 

θάξηαο. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πνζνύ θάξηαο θαη παηώληαο ην πιήθηξν απνδνρήο, γίλεηαη 

ελεκέξσζε ηνπ παξαζηαηηθνύ κε ην ζπγθεθξηκέλν πνζό εμόθιεζεο. 

 
Ο νξηζκόο ησλ πιήθηξσλ πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη, ηόζν γηα ηνπο ηύπνπο πηζησηηθώλ θαξηώλ όζν θαη γηα 

ηηο δηαζέζηκεο αλά ηύπν ηξάπεδεο, γίλεηαη κέζσ θαηάιιειεο παξακεηξνπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο. (βιέπε 

ελόηεηα Παξακεηξνπνίεζε Back Office/ Πηζησηηθέο Κάξηεο) 

ΈΓΚΡΗΖ ΚΑΡΣΑ 
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ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Aίηεζε έγθξηζεο ζπλαιιαγήο κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο 

(GC_DOC_REQUEST_APPROVAL_FOR_TRANSACTION_THROUGH_CREDIT_CARD) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ γίλεηαη κόλν επί επηιεγκέλεο γξακκήο εμόθιεζεο ηύπνπ «Πηζησηηθή 

Κάξηα» θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλαιιαγήο. 

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ/ 1 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Πξνθαηαβνιή (GC_DOC_USE_ADVANCE_PAYMENT) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ιίζηαο κε ηηο «αλνηθηέο» 

πξνθαηαβνιέο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κόλν κηα αλνηθηή πξνθαηαβνιή, γίλεηαη απηόκαηνο 

ζπκςεθηζκόο ηνπ αλνηθηνύ πνζνύ ηεο Απόδεημεο κε αληίζηνηρνπ ύςνπο πνζό ηεο πξνθαηαβνιήο 

απηήο. 

 
Σν πιήθηξν απηό είλαη ελεξγό κόλν ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο νλνκαηηζκέλνπ πειάηε θαη εθόζνλ ζπγθεθξηκέλνο 

πειάηεο έρεη θάπνηα «αλνηθηή» πξνθαηαβνιή. 

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ/ 2 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Πνζό Πίζησζεο 

(GC_DOC_PROPOSE_TRADE_ACCOUNT_CREDIT_BALANCE) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μέζσ ηνπ πιήθηξνπ απηνύ επηηπγράλεηαη ν απηόκαηνο ζπκςεθηζκόο ηνπ αλνηθηνύ πνζνύ ηεο 

Απόδεημεο κε πνζό πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρνπ ύςνπο. 

 
Σν πιήθηξν απηό είλαη ελεξγό κόλν ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο νλνκαηηζκέλνπ πειάηε θαη εθόζνλ ζπγθεθξηκέλνο 

πειάηεο έρεη θάπνηα «αλνηθηή» πξνθαηαβνιή. 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΠΡΟ ΔΗΠΡΑΞΖ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Πεξίιεςε πλαιιαγήο (GC_DOC_SHOW_TRANSACTION_OVERVIEW) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε παξάζπξνπ κε ηα ζηνηρεία ζύλνςεο 

ηεο ζπλαιιαγήο έηζη ώζηε λα έρνπκε άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ην κέρξη ζηηγκήο πνζό είζπξαμεο 

θαζώο θαη γηα ην πξνο είζπξαμε πνζό. Παηώληαο ην πιήθηξν απνδνρήο επηζηξέθνπκε ζην ηξέρνλ 

παξαζηαηηθό θαη ζπλερίδνπκε ηε δηαδηθαζία θαηαρώξηζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. 

  

TOOLBAR-ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΠΔΛΑΣΖ/ 1 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Αλαδήηεζε πλ/λνπ’ 

(GC_DOC_SET_FOCUS_TO_HEADER_TRADE_ACCOUNT_AND_INVESTIGATE) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηεο νζόλεο δηαρείξηζεο ηνπ 

πειαηνινγίνπ καο. Από ηελ νζόλε απηή καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα επηινγήο ππάξρνληνο πειάηε, 

επέκβαζεο ζηα ζηνηρεία ππάξρνληνο πειάηε αιιά θαη εηζαγσγήο λένπ πειάηε. 

 
Μελ μεράζεηε λα ζπκπεξηιάβεηε ζηελ toolbar ζαο ην πιήθηξν απηό. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο έθδνζεο 

Σηκνινγίνπ όπνπ ε δήισζε νλνκαηηζκέλνπ πειάηε είλαη ππνρξεσηηθή, ην πιήθηξν απηό είλαη απαξαίηεην.  

ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΠΔΛΑΣΖ/ 2 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Αλαδήηεζε ζπλαι/λνπ κε βάζε θάξηα club 

(GC_CARD_CLUB_ONLY_TRADE_ACCOUNT_INVESTIGATE) 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε παξάζπξνπ πιεθηξνιόγεζεο ηνπ 

επηζπκεηνύ θσδηθνύ θάξηαο club. Γειώλνληαο ηνλ πιήξε θσδηθό θάξηαο θαη παηώληαο ην πιήθηξν 

απνδνρήο, γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ παξαζηαηηθνύ κε ηνλ πειάηε πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπγθεθξηκέλν 

θσδηθό θάξηαο. Γειώλνληαο κέξνο ηνπ θσδηθνύ θάξηαο θαη παηώληαο ην πιήθηξν απνδνρήο, 

εκθαλίδεηαη ε νζόλε δηαρείξηζεο ηνπ πειαηνινγίνπ καο κέζσ ηεο νπνίαο κπνξνύκε λα πξνβνύκε 

ζηελ αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε βάζεη πιένλ ηνπ νλνκαηεπώλπκνπ ηνπ. 

ΤΝΑΛΛΑΓΖ Δ ΑΝΑΜΟΝΖ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Αλακνλή-Νέν (GC_DOC_WAITING_NEW) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην άλνηγκα λέαο νζόλεο θαηαρώξηζεο 

παξαζηαηηθνύ θξαηώληαο ηαπηόρξνλα ζε εθθξεκόηεηα όια ηα ππό θαηαρώξηζε παξαζηαηηθά. 

 
Μελ μεράζεηε λα ζπκπεξηιάβεηε ζηελ toolbar ζαο ην πιήθηξν απηό. ην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο RETAIL 

κέζσ απηνύ επηηπγράλεηαη εύθνια θαη γξήγνξα ε ηαπηόρξνλε δηαρείξηζε δπν παξαζηαηηθώλ ηνπ ηδίνπ ηύπνπ.  

ΑΚΤΡΧΖ ΣΡΔΥΟΤΑ ΤΝΑΛΛΑΓΖ/ 1 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Αθύξσζε-Νέν (GC_DOC_CANCEL_DATA_ENTRY) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κε θαηαρώξηζε ηνπ ηξέρνληνο παξαζηαηηθνύ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπλαιιαγή ηεο νπνίαο δεηάκε ηελ αθύξσζε είλαη θαη ε κνλαδηθή αλνηθηή 

ζπλαιιαγή, ηαπηόρξνλα κε ηελ αθύξσζε ηεο γίλεηαη θαη ην άλνηγκα λέαο Απόδεημεο Ληαληθήο 

Πώιεζεο. 

 
 Μελ μεράζεηε λα ζπκπεξηιάβεηε ζηελ toolbar ζαο ην πιήθηξν απηό. ην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο RETAIL 

κέζσ απηνύ επηηπγράλεηαη εύθνια θαη γξήγνξα ε κε έθδνζε ελόο παξαζηαηηθνύ.  

 Μέζσ θαηάιιειεο παξακεηξνπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο RETAIL, θάζε αθύξσζε πώιεζεο θαηαγξάθεηαη ζην 

ηζηνξηθό ζπκβάλησλ.  (βιέπε ελόηεηα Παξακεηξνπνίεζε εθαξκνγήο Retail/ Δηαρείξηζε Καηαρσξίζεσλ) 

 Ζ ελέξγεηα ππόθεηηαη ζε έιεγρν δηθαησκάησλ ρξήζηε. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο δελ έρεη 

ην ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα, απαηηείηαη ε επηβεβαίσζε ηεο ελέξγεηαο από ρξήζηε πνπ ην έρεη. 

ΑΚΤΡΧΖ ΣΡΔΥΟΤΑ ΤΝΑΛΛΑΓΖ/ 2 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Φόξκεο Καηαρώξηζεο/ Αθύξσζε (CANCEL) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κε θαηαρώξηζε ηνπ ηξέρνληνο παξαζηαηηθνύ. 

 
Ζ ελέξγεηα ππόθεηηαη ζε έιεγρν δηθαησκάησλ ρξήζηε. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο δελ έρεη ην 

ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα, απαηηείηαη ε επηβεβαίσζε ηεο ελέξγεηαο από ρξήζηε πνπ ην έρεη. 

ΔΤΡΔΖ ΣΗΜΖ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Δύξεζε Σηκήο 

(GC_DOC_FETCH_ITEM_PRICE_BASED_ON_TEMPLATEDS) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε νζόλεο αλαδήηεζεο εηδώλ 

πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο ελόο είδνπο. Ζ 

αλαδήηεζε ηνπ επηζπκεηνύ είδνπο γίλεηαη κέζσ ηνπ θσδηθνύ ηνπ. Μεηά ηελ εύξεζε ηνπ επηζπκεηνύ 

είδνπο θαη παηώληαο ην πιήθηξν «Πξνζζήθε» ηεο νζόλεο αλαδήηεζεο, κπνξνύκε αλ ζέινπκε λα 

θάλνπκε θαη θαηαρώξηζε ηνπ είδνπο ζην ηξέρνλ παξαζηαηηθό. 

ΜΔΣΑΒΑΖ Δ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Σηκνιόγην (GC_MODIFY_DOCUMENT_TYPE_CMD_ID) 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ γίλεηαη κόλν κέζα από ηε θόξκα Απόδεημεο Ληαληθήο Πώιεζεο θαη έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα ηε κεηαηξνπή ηεο θύζεο ηνπ παξαζηαηηθνύ από Απόδεημε ζε Σηκνιόγην. 

Σαπηόρξνλα, έρεη ζαλ απνηέιεζκα θαη ηελ πξνζαξκνγή όισλ ησλ επηκέξνπο πεξηνρώλ ηεο θόξκαο, 

πιελ απηώλ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη toolbars, ζηηο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ ζην Σηκνιόγην.  

 
 Έθδνζε Σηκνινγίνπ κπνξεί λα δεηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην θαηαρώξηζεο κηαο Απόδεημεο ρσξίο λα 

ράλεηαη θαλέλα από ηα ήδε θαηαρσξεκέλα ζηνηρεία (είδε, ζηνηρεία εμόθιεζεο θ.ιπ)  

 Ζ αληίζηξνθε δπλαηόηεηα, δειαδή απηή ηεο κεηαηξνπήο ηεο θύζεο ηνπ παξαζηαηηθνύ από Σηκνιόγην ζε 

Απόδεημε, δελ ππνζηεξίδεηαη. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν εκθαληζηεί κηα ηέηνηα αλάγθε, ζα 

πξέπεη λα γίλεη «Αθύξσζε» ηνπ Σηκνινγίνπ θαη θαηαρώξηζε λέαο Απόδεημεο. 

ΈΚΓΟΖ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΟΤ/ 1 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Οινθιήξσζε (GC_DOC_COMPLETE_DATA_ENTRY) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο απνζήθεπζεο 

ηνπ ηξέρνληνο παξαζηαηηθνύ. Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο απνζήθεπζεο γίλεηαη απηόκαηα ην 

θιείζηκν ηνπ θαη ην άλνηγκα νζόλεο θαηαρώξηζεο λένπ παξαζηαηηθνύ. 

 
Με ηελ έθδνζε παξαζηαηηθνύ ελεξγνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα όινη νη έιεγρνη (π.ρ. έιεγρνο ζπκπιήξσζεο 

ππνινίπνπ) θαη νη επηκέξνπο ελέξγεηεο (π.ρ. δεκηνπξγία πξνβιέςεσλ ή πιήξεο εμόθιεζε κε κεηξεηά, 

εθηύπσζε παξαζηαηηθνύ) πνπ έρνπλ νξηζηεί ζηνλ ηύπν/ ζεηξά ηνπ πξνο απνζήθεπζε παξαζηαηηθνύ. (βιέπε 

ελόηεηα Παξακεηξνπνίεζε Back Office/ Παξαζηαηηθά) 

ΈΚΓΟΖ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΟΤ/ 2 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Δθηύπσζε (GC_DOC_PRINT_DOCUMENT) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο απνζήθεπζεο 

ηνπ ηξέρνληνο παξαζηαηηθνύ. Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο απνζήθεπζεο ην παξαζηαηηθό 

παξακέλεη αλνηθηό κέρξη λα δεηεζεί από ηνλ ρξήζηε ην «Κιείζηκν Φόξκαο». 

 
Με ηελ έθδνζε παξαζηαηηθνύ ελεξγνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα όινη νη έιεγρνη (π.ρ. έιεγρνο ζπκπιήξσζεο 

ππνινίπνπ) θαη νη επηκέξνπο ελέξγεηεο (π.ρ. δεκηνπξγία πξνβιέςεσλ) πνπ έρνπλ νξηζηεί ζηνλ ηύπν/ ζεηξά ηνπ 

πξνο απνζήθεπζε παξαζηαηηθνύ. 

ΈΚΓΟΖ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΟΤ/ 3 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Φόξκεο Καηαρώξηζεο/ Απνζήθεπζε (SAVE) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο απνζήθεπζεο 

ηνπ ηξέρνληνο παξαζηαηηθνύ. Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο απνζήθεπζεο ην παξαζηαηηθό 

παξακέλεη αλνηθηό κέρξη λα δεηεζεί από ηνλ ρξήζηε ην «Κιείζηκν Φόξκαο». 

 
Με ηελ έθδνζε παξαζηαηηθνύ ελεξγνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα όινη νη έιεγρνη (π.ρ. έιεγρνο ζπκπιήξσζεο 

ππνινίπνπ) θαη νη επηκέξνπο ελέξγεηεο (π.ρ. δεκηνπξγία πξνβιέςεσλ, εθηύπσζε παξαζηαηηθνύ) πνπ έρνπλ 

νξηζηεί ζηνλ ηύπν/ ζεηξά ηνπ πξνο απνζήθεπζε παξαζηαηηθνύ. 

ΈΚΓΟΖ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΟΤ/ 4 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Φόξκεο Καηαρώξηζεο/ Απνδνρή (SAVE_OK_ON_SUCCESS) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο απνζήθεπζεο 

ηνπ ηξέρνληνο παξαζηαηηθνύ. Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο απνζήθεπζεο γίλεηαη απηόκαηα θαη 

ην θιείζηκν ηνπ. 

 
Με ηελ έθδνζε παξαζηαηηθνύ ελεξγνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα όινη νη έιεγρνη (π.ρ. έιεγρνο ζπκπιήξσζεο 
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ππνινίπνπ) θαη νη επηκέξνπο ελέξγεηεο (π.ρ. δεκηνπξγία πξνβιέςεσλ, εθηύπσζε παξαζηαηηθνύ) πνπ έρνπλ 

νξηζηεί ζηνλ ηύπν/ ζεηξά ηνπ πξνο απνζήθεπζε παξαζηαηηθνύ. 

ΈΚΓΟΖ ΑΚΤΡΧΣΗΚΟΤ ΖΜΔΗΧΜΑΣΟ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Αθύξσζε ηειεπηαίνπ παξαζηαηηθνύ (GC_CANCEL_LAST_DOCUMENT) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αθύξσζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ παξαζηαηηθνύ πώιεζεο πνπ έρεη εθδνζεί από ην ζπγθεθξηκέλν ζηαζκό εξγαζίαο. 

ΡΤΘΜΙΗ Μεηαβαίλνληαο ζηελ ηδηόηεηα «Παξακεηξνπνίεζε ελέξγεηαο» θαη δειώλνληαο ην ιεθηηθό RETAIL ή 

INVOICE, θαζνξίδνπκε αλ ην πιήθηξν ελεξγνπνηεί ηε δηαδηθαζία αθύξσζεο ηεο ηειεπηαίαο 

Απόδεημεο Ληαληθήο Πώιεζεο ή ηνπ ηειεπηαίνπ Σηκνινγίνπ Πώιεζεο αληίζηνηρα. 

 
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα είλαη εθηθηή ε έθδνζε Αθπξσηηθνύ εκεηώκαηνο είλαη ην λα έρεη νξηζηεί 

αθπξσηηθή ζεηξά παξαζηαηηθώλ γηα θάζε έλα γηα ηα δηαζέζηκα παξαζηαηηθά ηεο εθαξκνγήο Retail (βιέπε 

ελόηεηα Παξακεηξνπνίεζε εθαξκνγήο Retail/ Δηαζέζηκα Παξαζηαηηθά) 

ΚΛΔΗΗΜΟ ΦΟΡΜΑ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Φόξκεο Καηαρώξηζεο/ Κιείζηκν θόξκαο (CLOSEFORM) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο εμόδνπ από 

ηελ ηξέρνπζα νζόλε θαηαρώξηζεο παξαζηαηηθώλ. ε πεξίπησζε πνπ ην θιείζηκν θόξκαο δεηεζεί 

ελώ βξηζθόκαζηε ζε κε «θελό» παξαζηαηηθό, εκθαλίδεηαη θαη αλάινγν κήλπκα επηβεβαίσζεο ηεο 

εμόδνπ.  

ΔΠΑΝΔΚΣΤΠΧΖ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΟΤ/ 1  

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Δπαλεθηύπσζε ηειεπηαίνπ παξαζηαηηθνύ  

(GC_DOC_REPRINT_PRINTED_RETAIL_DOCUMENT) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

επαλεθηύπσζεο ηνπ ηειεπηαίνπ παξαζηαηηθνύ πνπ έρεη εθδνζεί από ην ζπγθεθξηκέλν ζηαζκό 

εξγαζίαο. Αλ ην ηειεπηαίν παξαζηαηηθό δελ είλαη εθηππσκέλν, ε εθηύπσζε απνηπγράλεη 

εκθαλίδνληαο αλάινγν κήλπκα. 

ΡΤΘΜΙΗ Μεηαβαίλνληαο ζηελ ηδηόηεηα «Παξακεηξνπνίεζε ελέξγεηαο» θαη δειώλνληαο ην ιεθηηθό RETAIL ή 

INVOICE, θαζνξίδνπκε αλ ζέινπκε ηελ επαλεθηύπσζε ηεο ηειεπηαίαο Απόδεημεο Ληαληθήο Πώιεζεο 

ή Σηκνινγίνπ Πώιεζεο αληίζηνηρα. 

ΔΠΑΝΔΚΣΤΠΧΖ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΟΤ/ 2 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Δθηύπσζε κε εθηππσκέλσλ παξαζηαηηθώλ 

(GC_DOC_PRINT_NONPRINTED_RETAIL_DOCUMENTS) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ιίζηαο κε ηα κε εθηππσκέλα 

παξαζηαηηθά πώιεζεο πνπ έρνπλ εθδνζεί από ην ζπγθεθξηκέλν ζηαζκό εξγαζίαο. Παηώληαο ην 

πιήθηξν απνδνρήο, γίλεηαη ε εθηύπσζε όισλ ησλ παξαζηαηηθώλ ηεο ιίζηαο. 

ΡΤΘΜΙΗ Μεηαβαίλνληαο ζηελ ηδηόηεηα «Παξακεηξνπνίεζε ελέξγεηαο» θαη δειώλνληαο ην ιεθηηθό RETAIL ή 

INVOICE, θαζνξίδνπκε αλ ζέινπκε λα εκθαλίζνπκε ηε ιίζηα κε εθηππσκέλσλ Απνδείμεσλ Ληαληθήο 

Πώιεζεο ή Σηκνινγίσλ Πώιεζεο αληίζηνηρα. 

ΔΜΦΑΝΗΖ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΟΤ  

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Παξνπζίαζε παξαζηαηηθνύ (GC_DOC_PRESENT_DOCUMENT) 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε νζόλεο δήισζεο ηνπ θσδηθνύ ηνπ 

πξνο εκθάληζε παξαζηαηηθνύ. Παηώληαο ην πιήθηξν απνδνρήο, γίλεηαη ε εκθάληζε ή ε 

πξνεπηζθόπεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαζηαηηθνύ.  

ΡΤΘΜΙΗ Μεηαβαίλνληαο ζηελ ηδηόηεηα «Παξακεηξνπνίεζε ελέξγεηαο» θαη δειώλνληαο ην ιεθηηθό SHOW ή 

PRINTPREVIEW, θαζνξίδνπκε αλ ζέινπκε ηελ εκθάληζε ή ηελ πξνεπηζθόπεζε αληίζηνηρα. 

ΔΚΣΤΠΧΖ Υ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Δθηύπσζε εκέξαο Υ (GC_PRINT_XREPORT) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο 

ηνπ αξρείνπ πνπ αθνξά ζηελ εθηύπσζε Υ. ε πεξίπησζε πνπ ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν έρεη ήδε 

παξαρζεί, εκθαλίδεηαη αλάινγν κήλπκα ιάζνπο. 

ΔΚΣΤΠΧΖ Ε 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Δθηύπσζε εκέξαο Ε (GC_PRINT_ZREPORT) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο 

ηνπ αξρείνπ πνπ αθνξά ζηελ εθηύπσζε Ε. ε πεξίπησζε πνπ ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν έρεη ήδε 

παξαρζεί, εκθαλίδεηαη αλάινγν κήλπκα ιάζνπο. 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΖ Ε ΖΜΔΡΑ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Καηαρώξηζε αξηζκνύ Ε (GC_REGISTER_ZREPORT) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε παξάζπξνπ πιεθηξνιόγεζεο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ Ε πνπ έρεη εθηππσζεί από ηνλ θνξνινγηθό καο εθηππσηή. Παηώληαο ην πιήθηξν 

απνδνρήο γίλεηαη απνζήθεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ε εκέξαο ζε αληίζηνηρν πίλαθα ηεο εθαξκνγήο 

(ESFIReportZReg). Αλ έρεη ήδε γίλεη θαηαρώξηζε αξηζκνύ Ε γηα ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία, ην 

πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηνπ παξαζύξνπ κε ζπκπιεξσκέλα ηα 

ζηνηρεία θαη κπνξνύκε αλ ζέινπκε λα πξνβνύκε ζε δηνξζώζεηο επί απηώλ. 

 
 Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε επέκβαζε ηνπ ρξήζηε ζε ζηνηρεία ηνπ Ε πνπ έρνπλ «νξηζηηθνπνηεζεί», ζα 

πξέπεη ζηελ παξάκεηξν εηαηξείαο «Πιήζνο παξειζνληηθώλ εγγξαθώλ πνπ επηηξέπεηαη κεηαβνιή ησλ 

ζηνηρείσλ Ε» λα δειώζνπκε ηνλ επηζπκεηό αξηζκό εκεξώλ.   

 Αλ ε θαηαρώξηζε ηνπ Ε εκέξαο γίλεη ελώ βξηζθόκαζηε ζε OFF-Line ιεηηνπξγία ε εθαξκνγή αλαιακβάλεη, 

κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζπγρξνληζκνύ, λα ελεκεξώζεη ην θεληξηθά κε ηα θαηαρσξεζέληα ζηνηρεία. 

ΆΝΟΗΓΜΑ ΤΡΣΑΡΗΟΤ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Άλνηγκα ζπξηαξηνύ (GC_DOC_OPEN_DRAWER) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σν πιήθηξν απηό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν ζε πεξηπηώζεηο ρξήζεο θνξνινγηθνύ ή ζεξκηθνύ 

εθηππσηή θαη ην πάηεκα ηνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην άλνηγκα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ζπξηαξηνύ.  

ΡΤΘΜΙΗ Γηα ηνλ νξηζκό ηεο εληνιήο αλνίγκαηνο ηνπ ζπξηαξηνύ, κεηαβαίλνπκε ζηελ ηδηόηεηα 

«Παξακεηξνπνίεζε ελέξγεηαο» θαη δειώλνπκε ζε bytes ηελ εληνιή πνπ απαηηείηαη από ην 

ζπγθεθξηκέλν εθηππσηή. Γηα παξάδεηγκα γηα ηνλ εθηππσηή Epson TM-T88II δειώλνπκε ηελ εληνιή 

1B70003C78. Ζ εληνιή απηή πξνθύπηεη θάλνληαο convert ηελ ascii εληνιή 27,112,48,55,121 ζε hex 

1B,70,30,37,79 

ΚΛΔΗΓΧΜΑ ΟΘΟΝΖ 

Γεληθά/ Γεληθή ελέξγεηα (INVOKE_CONTEXT_COMMAND) 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην θιείδσκα ηεο νζόλεο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο 

RETAIL. Γηα ηελ επηζηξνθή ζηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο απαηηείηαη ε δήισζε ηνπ θσδηθνύ/ θιεηδηνύ ηνπ 

ηξέρνληνο ρξήζηε ή άιινπ «πηζηνπνηεκέλνπ» ρξήζηε. 

Γηα ηνλ νξηζκό ηεο εληνιήο θιεηδώκαηνο ηεο νζόλεο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο, κεηαβαίλνπκε ζηελ ηδηόηεηα 

«Παξακεηξνπνίεζε ελέξγεηαο» θαη δειώλνπκε ηελ εληνιή «LOCK_CURRENT_USER» 

Σν θιείδσκα ηεο νζόλεο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί θαη από ηελ αληίζηνηρε επηινγή ηνπ menu 

«Λεηηνπξγίεο». 

ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Φόξκεο Καηαρώξηζεο / Δπαλεθθίλεζε ζπζηήκαηνο (SYSTEM_RESTART) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηνλ ηεξκαηηζκό θαη ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Δίλαη πξνθαλέο όηη ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εληνιήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κόλν ζε 

εμεηδηθεπκέλεο πεξηπηώζεηο. 

ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Φόξκεο Καηαρώξηζεο / Σεξκαηηζκόο ζπζηήκαηνο (SYSTEM_SHUTDOWN) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο. Δίλαη πξνθαλέο 

όηη ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εληνιήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κόλν ζε εμεηδηθεπκέλεο πεξηπηώζεηο 

ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Γεληθά / Γεληθή ελέξγεηα (INVOKE_COMMAND) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μέζσ ηνπ πιήθηξνπ απηνύ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα εθηέιεζεο άιισλ εληνιώλ (π.ρ. εκθάληζε 

αξηζκνκεραλήο)  

ΡΤΘΜΙΗ Γηα ηνλ νξηζκό ηεο εληνιήο θιήζεο ηεο αξηζκνκεραλήο, κεηαβαίλνπκε ζηελ ηδηόηεηα 

«Παξακεηξνπνίεζε ελέξγεηαο» θαη δειώλνπκε ηελ εληνιή «WINDOWS_CALCULATOR» 

ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΟΝΣΟΣΖΣΑ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Γεληθά / Γεληθή ελέξγεηα νληόηεηαο (INVOKE_CONTEXT_COMMAND) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

  

TOOLBAR-ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΖ ΣΑΜΔΗΟΤ 

ΓΖΛΧΖ ΠΟΟΤ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Δλέξγεηεο Παξαζηαηηθνύ/ Καηακέηξεζε ρξεκάησλ (GC_DOC_CASHIER_RECKONING) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηεο νζόλεο δήισζεο ηνπ πνζνύ 

θαηακέηξεζεο. Γειώλνληαο ηα θαηάιιεια ραξηνλνκίζκαηα-θέξκαηα θαη παηώληαο ην πιήθηξν 

απνδνρήο, γίλεηαη εηζαγσγή γξακκήο κε ην ζπγθεθξηκέλν πνζό θαηακέηξεζεο. Βάζεη ηεο 

πξνηεηλόκελεο παξακεηξνπνίεζεο, ην πνζό θαηακέηξεζεο απνζεθεύεηαη ζην πεδίν «Πνζό 1» ηεο 

γξακκήο παξαζηαηηθνύ. 

ΡΤΘΜΙΗ Γηα ηνλ νξηζκό ηνπ πεδίνπ απνζήθεπζεο ηνπ πνζνύ θαηακέηξεζεο, κεηαβαίλνπκε ζηελ ηδηόηεηα 

«Παξακεηξνπνίεζε ελέξγεηαο» θαη δειώλνπκε ην όλνκα ηνπ επηζπκεηνύ πεδίνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

δήισζε ηεο ηηκήο UDFValue1 ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απνζήθεπζε ζην πεδίν «Πνζό 1». 

 
ηελ πεξίπησζε πνπ ζα δεισζεί κεδεληθό πνζό θαηακέηξεζεο, κε ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απνδνρήο 

εκθαλίδεηαη αλάινγν κήλπκα επηβεβαίσζεο ηεο θαηαρώξηζεο. 
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ΚΛΔΗΗΜΟ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Μεηαβάζεηο Παξαζηαηηθνύ/ 203. ΚΣΜ=> ΓΛΚ (Auto) (TRANSIT_THIS_DOC#ES.44.2030) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ απηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο ηνπ 

παξαζηαηηθνύ θιεηζίκαηνο ηεο δηαθνξάο θαηακέηξεζεο. Βάζεη ηεο πξνηεηλόκελεο 

παξακεηξνπνίεζεο, ην θιείζηκν ηεο δηαθνξάο θαηακέηξεζεο γίλεηαη κέζσ ηεο κεηάβαζεο 203. 

ΚΣΜ=> ΓΛΚ. 

  

ΛΟΗΠΔ ΔΝΣΟΛΔ/ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΟΤ 
νη εληνιέο απηέο δελ έρεη λόεκα  λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε πεξηβάιινλ touch screen  

ΑΛΛΑΓΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΠΔΛΑΣΖ (GC_DOC_CHANGE_CUSTOMER_DATA) 

Κιήζε ηεο εληνιήο απηήο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηεο θόξκαο δηαρείξηζεο ησλ ζηνηρείσλ πειάηε.   

ΑΝΑΛΤΖ ΦΟΡΟΤ (GC_DOC_AGGREGATE_VAT) 

Κιήζε ηεο εληνιήο απηήο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε νζόλεο κε ηελ αλάιπζε ηεο αμίαο ηνπ παξαζηαηηθνύ αλά 

θαηεγνξία ΦΠΑ. 

ΔΗΚΟΝΑ ΔΗΓΟΤ (GC_DOC_SHOW_STOCK_ITEM_VIEW) 

Κιήζε ηεο εληνιήο απηήο γίλεηαη επί επηιεγκέλεο γξακκήο είδνπο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηεο 

εθηύπσζεο «Δπνπηηθή εηθόλα Δίδνπο/ πλαιιαζζνκέλνπ» γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο. 

ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ ΔΗΓΟΤ (GC_DOC_SHOW_STOCK_AVAILABILITY) 

Κιήζε ηεο εληνιήο απηήο γίλεηαη επί επηιεγκέλεο γξακκήο είδνπο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα νζόλεο κε ηα πιήξε 

ππόινηπα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο 

ΔΗΓΖ (GC_DOC_SET_FOCUS_TO_STOCK_ITEMS_GRID) 

Κιήζε ηεο εληνιήο απηήο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εζηίαζε, από νπνηαλδήπνηε πεξηνρή ηεο θόξκαο ζηελ πεξηνρή πνπ 

αθνξά ζηηο γξακκέο εηδώλ. 

ΠΑΓΗΑ (GC_DOC_SET_FOCUS_TO_FIXED_ASSET_ITEMS_GRID) 

Κιήζε ηεο εληνιήο απηήο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εζηίαζε, από νπνηαλδήπνηε πεξηνρή ηεο θόξκαο ζηελ πεξηνρή πνπ 

αθνξά ζηηο γξακκέο παγίσλ. 

ΔΞΟΦΛΖΖ (GC_DOC_SET_FOCUS_TO_PAYMENT_METHOD_TERMS_GRID) 

Κιήζε ηεο εληνιήο απηήο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εζηίαζε, από νπνηαλδήπνηε πεξηνρή ηεο θόξκαο ζηελ πεξηνρή πνπ 

αθνξά ζηνπο όξνπο εμόθιεζεο. 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ (GC_DOC_SET_FOCUS_TO_SPECIAL_ACCOUNTS_GRID) 

Κιήζε ηεο εληνιήο απηήο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εζηίαζε, από νπνηαλδήπνηε πεξηνρή ηεο θόξκαο ζηελ πεξηνρή πνπ 

αθνξά ζηνπο εηδηθνύο ινγαξηαζκνύο. 

ΔΝΑΛΛΑΓΖ ΜΔΣΑΞΤ ΔΗΓΧΝ ΑΠΟΘΖΚΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΧΝ Λ/ΜΧΝ 

(GC_DOC_TOGGLE_FOCUS_BETWEEN_STOCK_ITEMS_AND_SPECIAL_ACCOUNTS)  

Κιήζε ηεο εληνιήο απηήο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κεηάβαζε από ηελ πεξηνρή ηεο θόξκαο κε ηηο γξακκέο εηδώλ ζηελ 

πεξηνρή ησλ εηδηθώλ ινγαξηαζκώλ θαη αληίζηξνθα. Γηα λα είλαη δπλαηή ε ελαιιαγή αλάκεζα ζηηο δύν πεξηνρέο ζα 

πξέπεη αξρηθά λα έρνπκε εζηηάζεη ζε κηα από απηέο. 

ΔΝΑΛΛΑΓΖ ΜΔΣΑΞΤ ΔΗΓΧΝ ΑΠΟΘΖΚΖ ΚΑΗ ΟΡΧΝ ΔΞΟΦΛΖΖ 
(GC_DOC_TOGGLE_FOCUS_BETWEEN_STOCK_ITEMS_AND_PAYMENT_TERMS) 

Κιήζε ηεο εληνιήο απηήο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κεηάβαζε από ηελ πεξηνρή ηεο θόξκαο κε ηηο γξακκέο εηδώλ ζηελ 
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πεξηνρή ησλ όξσλ εμόθιεζεο θαη αληίζηξνθα. Γηα λα είλαη δπλαηή ε ελαιιαγή αλάκεζα ζηηο δύν πεξηνρέο ζα πξέπεη 

αξρηθά λα έρνπκε εζηηάζεη ζε κηα από απηέο. 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΓΡΑΜΜΧΝ ΑΠΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΠΖΓΖ (GC_DOC_IMPORT_LINES_FROM_EMI) 

Κιήζε ηεο εληνιήο απηήο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε παξάζπξνπ επηινγήο ηνπ αξρείνπ ζην νπνίν είλαη 

απνζεθεπκέλεο νη γξακκέο παξαζηαηηθνύ πνπ ζέινπκε λα εηζαρζνύλ ζην παξαζηαηηθό.  

ΔΗΑΓΧΓΖ ΓΡΑΜΜΧΝ ΑΠΟ ΠΡΟΥΔΗΡΟ (CLIPBOARD) (GC_DOC_IMPORT_LINES_FROM_CLIPBOARD) 

Κιήζε ηεο εληνιήο απηήο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαηαρώξηζε γξακκώλ παξαζηαηηθνύ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

αληηγξαθήο από πξόρεηξν. Γηα λα είλαη εθηθηή ε θαηαρώξηζε γξακκώλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη ηαύηηζε ησλ ζηειώλ πξνο αληηγξαθή κε ηηο ζηήιεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηηο γξακκέο παξαζηαηηθνύ. 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΡΟΠΟΤ ΠΛΖΡΧΜΖ (GC_DOC_APPLY_PAYMENT_METHOD) 

Κιήζε ηεο εληνιήο απηήο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ απνπιεξσκή ηνπ 

παξαζηαηηθνύ βάζεη ησλ «θαλόλσλ» πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ ηξόπν πιεξσκήο. 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ (GC_DOC_APPLY_INVOICE_POLICY) 

Κιήζε ηεο εληνιήο απηήο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εθαξκνγή ζην παξαζηαηηθό ησλ «θαλόλσλ» πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηελ εκπνξηθή πνιηηηθή ηνπ πειάηε. 

ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔΣΑΒΑΔΧΝ (GC_DOC_SHOW_DOCUMENT_HISTORY_AS_GRAPH) 

Ζ εληνιή απηή είλαη δηαζέζηκε κόλν επί απνζεθεπκέλνπ παξαζηαηηθνύ θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε νζόλεο 

κε ηε γξαθηθή απεηθόληζε ησλ ζηαδίσλ εμέιημεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαζηαηηθνύ.  

ΥΔΣΗΚΑ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΑ (GC_DOC_SHOW_RELATED_DOCUMENTS) 

Ζ εληνιή απηή είλαη δηαζέζηκε κόλν επί απνζεθεπκέλνπ παξαζηαηηθνύ θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ιίζηαο κε 

ηα παξαζηαηηθά από ηα νπνία έρεη πξνέιζεη ην ζπγθεθξηκέλν παξαζηαηηθό. 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΡΟΔΛΔΤΖ (GC_DOC_SHOW_DOCUMENT_PREVIOUS_HISTORY) 

Ζ εληνιή απηή είλαη δηαζέζηκε κόλν επί απνζεθεπκέλνπ παξαζηαηηθνύ θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ιίζηαο κε 

ηα παξαζηαηηθά από ηα νπνία έρεη πξνέιζεη ην ζπγθεθξηκέλν παξαζηαηηθό. 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΜΔΣΑΒΑΖ (GC_DOC_SHOW_DOCUMENT_NEXT_HISTORY) 

Ζ εληνιή απηή είλαη δηαζέζηκε κόλν επί απνζεθεπκέλνπ παξαζηαηηθνύ θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ιίζηαο κε 

ηα παξαζηαηηθά ζηα νπνία έρεη εμειηρζεί ην ζπγθεθξηκέλν παξαζηαηηθό. 

ΚΑΡΣΔΛΑ ΤΝ/ΝΟΤ (GC_DOC_SHOW_TRADE_ACCOUNT_BALANCE) 

Ζ εληνιή απηή είλαη δηαζέζηκε κόλν επί παξαζηαηηθνύ ζην νπνίν έρεη ζπκπιεξσζεί ν ζπλαιιαζζόκελνο θαη έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε αλαιπηηθήο θαξηέιαο ζπλαιιαγώλ  γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζπλαιιαζζόκελν. 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ ΤΝ/ΝΟΤ (GC_DOC_SHOW_TRADE_ACCOUNT_FINANCIAL_INFO) 

Ζ εληνιή απηή είλαη δηαζέζηκε κόλν επί παξαζηαηηθνύ ζην νπνίν έρεη ζπκπιεξσζεί ν ζπλαιιαζζόκελνο θαη έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε νζόλεο κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλαιιαζζόκελνπ. 

ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΑΡΘΡΟ (GC_DOC_SHOW_ACCOUNTING_DOCUMENTS) 

Κιήζε ηεο εληνιήο απηήο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ησλ ινγηζηηθώλ εγγξαθώλ πνπ ζπλδένληαη κε ην 

ζπγθεθξηκέλν παξαζηαηηθό. 

ΝΔΟ ΤΝ/ΝΟ (GC_DOC_FAST_INSERT_NEW_TRADE_ACCOUNT) 

Κιήζε ηεο εληνιήο απηήο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο εηζαγσγήο λένπ ζπλαιιαζζόκελνπ. 

ΝΔΑ ΔΠΑΦΖ (GC_DOC_FAST_INSERT_NEW_CONTACT) 
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Ζ εληνιή απηή είλαη δηαζέζηκε κόλν επί παξαζηαηηθνύ ζην νπνίν έρεη ζπκπιεξσζεί ν ζπλαιιαζζόκελνο θαη έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο εηζαγσγήο λένπ πξνζώπνπ σο επαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπλαιιαζζόκελνπ. 

ΠΛΖΡΖ ΓΡΑΜΜΖ (GC_DOC_SHOW_LINE_FULL_DIALOG) 

Κιήζε ηεο εληνιήο απηήο γίλεηαη κόλν επί επηιεγκέλεο γξακκήο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε νζόλεο κε ηα 

πιήξε ζηνηρεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο γξακκήο. 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΔ ΚΗΝΖΔΗ (GC_DOC_SHOW_PREVIOUS_ITEM_ENTRIES) 

Κιήζε ηεο εληνιήο απηήο γίλεηαη κόλν επί επηιεγκέλεο γξακκήο είδνπο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε νζόλεο 

κε ηελ αλάιπζε ησλ θηλήζεσλ πνπ αθνξνύλ ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο/ ζπλαιιαζζόκελν. 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ (GC_DOC_SHOW_TECHNICAL_CHARACTERISTICS) 

Κιήζε ηεο εληνιήο απηήο γίλεηαη κόλν επί επηιεγκέλεο γξακκήο είδνπο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε νζόλεο 

κε ηηο επηπιένλ ηδηόηεηεο ηνπ είδνπο. 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ (GC_DOC_CALCULATE_FORECAST) 

Κιήζε ηεο εληνιήο απηήο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απηόκαηε εηζαγσγή εγγξαθήο πξνβιέςεσλ γηα ην κε εμνθιεκέλν 

πνζό ηνπ παξαζηαηηθνύ. 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΟΤ (GC_DOC_SHOW_IMAGE_OF_CATALOGUE_ITEM) 

Κιήζε ηεο εληνιήο απηήο γίλεηαη κόλν επί επηιεγκέλεο γξακκήο είδνπο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε νζόλεο 

κε ηε θσηνγξαθία ηνπ είδνπο θαηαιόγνπ πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπγθεθξηκέλν είδνπο 

ΥΡΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΖΖ (GC_DOC_SHOW_DOCUMENT_CLOSE_ITEMS_MATCHINGS_WITH_OPEN_ITEMS) 

Κιήζε ηεο εληνιήο απηήο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηεο νζόλεο δηαρείξηζεο ησλ ρξεκαηηθώλ αληηζηνηρίζεσλ 

πνπ αθνξνύλ ζην ζπγθεθξηκέλν παξαζηαηηθό. 

ΠΑΡΔΜΒΟΛΖ ΓΡΑΜΜΖ (GC_DOC_INSERT_NEW_LINE) 

Κιήζε ηεο εληνιήο απηήο γίλεηαη κόλν επί επηιεγκέλεο γξακκήο είδνπο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ πξνζζήθε λέαο 

θελήο γξακκήο ζε κηα ζέζε πάλσ από ηελ ηξέρνπζα.  

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΥΔΓΗΟΤ ΔΜΦΑΝΗΖ (GC_DOC_SAVE_LAYOUT) 

Κιήζε ηεο εληνιήο απηήο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απνζήθεπζε ηνπ ζρεδίνπ εκθάληζεο ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία 

έρνπκε εζηηάζεη (π.ρ. γξακκέο εηδώλ)  

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΥΔΓΗΟΤ ΔΜΦΑΝΗΖ (GC_DOC_UPLOAD_LAYOUT) 

Κιήζε ηεο εληνιήο απηήο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αληηγξαθήο ελόο ζρεδίνπ εκθάληζεο 

από ην ζηαζκό εξγαζίαο ζηνλ εμππεξεηεηή ηεο εθαξκνγήο. 

ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΥΡΖΖ ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟΤ (GC_DOC_SHOW_PRICELIST_USAGE) 

Κιήζε ηεο εληνιήο απηήο γίλεηαη κόλν επί επηιεγκέλεο γξακκήο είδνπο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε 

παξάζπξνπ κε ηα ζηνηρεία πνπ αηηηνινγνύλ, βάζεη ηνπ ηηκνθαηαιόγνπ ηνπ πειάηε, ηηο ηηκέο/ εθπηώζεηο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο γξακκήο. 

ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ (GC_DOC_TRANSIT_DOCUMENT) 

Ζ εληνιή απηή είλαη δηαζέζηκε κόλν επί απνζεθεπκέλνπ παξαζηαηηθνύ θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο αιιαγήο θαηάζηαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαζηαηηθνύ. 

ΠΡΟΘΖΚΖ ΥΔΣΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ (GC_DOC_SHOW_RELATED_ITEMS) 

Κιήζε ηεο εληνιήο απηήο γίλεηαη κόλν επί επηιεγκέλεο γξακκήο είδνπο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ιίζηαο κε 
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ηα ζρεηηδόκελα είδε. Δπηιέγνληαο από απηήλ ην επηζπκεηό είδνο θαη παηώληαο ην πιήθηξν απνδνρήο, γίλεηαη πξνζζήθε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ζην παξαζηαηηθό. 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΔΗΓΟΤ ΑΠΟ ΗΟΓΤΝΑΜΟ (GC_DOC_REPLACE_ITEM_THROUGH_RELATED_ITEMS) 

Κιήζε ηεο εληνιήο απηήο γίλεηαη κόλν επί επηιεγκέλεο γξακκήο είδνπο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ιίζηαο κε 

ηα ζρεηηδόκελα είδε. Δπηιέγνληαο από απηήλ ην επηζπκεηό είδνο θαη παηώληαο ην πιήθηξν απνδνρήο, γίλεηαη 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο είδνπο κε ην λέν. 
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ΦΡΗΙΜΕ ΤΜΒΟΤΛΕ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΣΑΥΧΡΗΔΧΝ 

ΔΗΓΟ ΥΧΡΗ ΣΗΜΖ 

Γηα λα δηαζθαιίζνπκε ηελ πξνζηαζία ηνπ ρξήζηε από θαηαρώξηζε είδνπο κε κεδεληθή ηηκή, ζα πξέπεη λα 

ελεξγνπνηήζνπκε ηελ παξάκεηξν AskPriceForZeroPriceLine ηνπ αξρείνπ ES00RetailDocuments.  

ΔΗΓΟ-ΓΧΡΟ 

Κάπνηνη θνξνινγηθνί εθηππσηέο απνξξίπηνπλ γξακκέο παξαζηαηηθνύ πνπ είλαη κεδεληθήο αμίαο. Γηα λα δηαζθαιίζνπκε 

ζε απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηε δπλαηόηεηα θαηαρώξηζεο είδνπο-δώξν (έθπησζε 100%), ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηήζνπκε 

ηελ παξάκεηξν  DOC_ZERO_STOCKLINES_HANDLING_ENABLED ηνπ αξρείνπ ES00RetailParams. 

ΜΔΓΗΣΟ ΠΟΟΣΟ ΈΚΠΣΧΖ 

Γηα λα δηαζθαιίζνπκε ηελ πξνζηαζία ηνπ ρξήζηε από θαηαρώξηζε έθπησζεο κεγαιύηεξεο ή ίζεο ηνπ 100%, 

δειώλνπκε ζηελ παξάκεηξν MAX_DOC_STOCKLINE_DISCOUNT_PERCENT ηνπ αξρείνπ ES00RetailParams ην 

επηηξεπόκελν πνζνζηό έθπησζεο (π.ρ. 99).  

  

ΈΛΔΓΥΟ ΑΝΑΗΡΔΔΧΝ ΠΧΛΖΖ 

ΑΠΛΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

Αλ ζέινπκε κηα απιή θαηαγξαθή ζην ηζηνξηθό ζπκβάλησλ ελεξγεηώλ ηνπ ρξήζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε «αλαίξεζε» 

πώιεζεο (κείσζε πνζόηεηαο, δηαγξαθή γξακκήο, αθύξσζε θαηαρώξηζεο), ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηήζνπκε ηελ 

παξάκεηξν  USER_ACTIONS_LOGGING_ENABLED ηνπ αξρείνπ ES00RetailParams. 

ΆΡΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ 

Αλ ζέινπκε ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ ρξήζηε πάλσ ζε ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε «αλαίξεζε» πώιεζεο, ζα πξέπεη λα 

κεηαβνύκε ζηε ζεηξά παξαζηαηηθώλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε θαη λα θάλνπκε άξζε ηνπ αληίζηνηρνπ δηθαηώκαηνο 

(δηαγξαθή γξακκήο, αθύξσζε θαηαρώξηζεο). Έηζη, γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ελέξγεηα αλαίξεζεο πώιεζεο απαηηείηαη 

ε επηβεβαίσζε ηεο ελέξγεηαο από ρξήζηε πνπ έρεη ην ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα ελώ ηαπηόρξνλα γίλεηαη θαη θαηαγξαθή 

ηεο ελέξγεηαο ζην ηζηνξηθό ζπκβάλησλ. 

ΑΠΟΣΤΥΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΔΗΓΟΤ 

Αλ ζέινπκε λα πιεξνθνξεζνύκε γηα ηηο «απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο» αλαδήηεζεο είδνπο, αξθεί λα κεηαβνύκε ζηελ 

ιίζηα κε ην ηζηνξηθό ελεξγεηώλ ησλ ρξεζηώλ ηεο εθαξκνγήο θαη λα απνκνλώζνπκε εθείλεο πνπ έρνπλ σο θσδηθό 

ελέξγεηαο ηνλ «NO_ITEM_CODE_FOUND». 

  

ΈΛΔΓΥΟ ΔΚΠΣΧΔΧΝ 

ΆΡΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ 

Αλ ζέινπκε ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ ρξήζηε πάλσ ζε ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επέκβαζε ζην ύςνο ησλ 

εθπηώζεσλ, ζα πξέπεη λα κεηαβνύκε ζηε ζεηξά παξαζηαηηθώλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε θαη λα θάλνπκε άξζε ηνπ 

δηθαηώκαηνο δηαρείξηζεο Σηκώλ/ Δθπηώζεσλ. Έηζη, γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ελέξγεηα επέκβαζεο ζηηο εθηώζεηο 

απαηηείηαη ε επηβεβαίσζε ηεο ελέξγεηαο από ρξήζηε πνπ έρεη ην ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα ελώ ηαπηόρξνλα γίλεηαη θαη 

θαηαγξαθή ηεο ελέξγεηαο ζην ηζηνξηθό ζπκβάλησλ. 

ΜΔΓΗΣΟ ΠΟΟΣΟ ΈΚΠΣΧΖ 

Γηα λα απαγνξεύζνπκε από ηνλ ρξήζηε ηελ θαηαρώξηζε έθπησζεο κεγαιύηεξεο από έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηό, 

δειώλνπκε ζηελ παξάκεηξν MAX_DOC_STOCKLINE_DISCOUNT_PERCENT ηνπ αξρείνπ ES00RetailParams ην 
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επηηξεπόκελν πνζνζηό έθπησζεο (π.ρ. 5). Παξάιιεια ζα πξέπεη λα θξνληίζνπκε, από ην ζύλνιν ησλ εληνιώλ πνπ 

αθνξνύλ ζηελ θαηαρώξηζε έθπησζεο, λα θαιείηαη από ηε θόξκα καο κόλν ε εληνιή «Έθπησζε γξακκήο 

(πνζνζηηαία)». 

  

ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΖ ΣΗ ΚΑΣΑΥΧΡΗΔΗ 

ΔΡΧΣΧΜΔΝΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

Αλ δηαρεηξηδόκαζηε είδε γηα ηα νπνία ζέινπκε ε πνζόηεηα πώιεζεο λα είλαη εξσηώκελε, ζα πξέπεη λα θξνληίζνπκε λα 

έρεη ελεξγνπνηεζεί ζηε κνλάδα κέηξεζεο ηνπ είδνπο ε επηινγή «Δθαξκνγή κε επηινγή από ην ρξήζηε». Ζ 

ελεξγνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηινγήο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο παξακέηξνπ 

AutoDisplayQuantities ηνπ αξρείνπ ES00RetailDocuments, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απηόκαηε εκθάληζε παξαζύξνπ 

πιεθηξνιόγεζεο ηεο πνζόηεηαο πώιεζεο. 

ΒΖΜΑ ΑΤΞΖΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

Αλ ε πνζόηεηα πώιεζεο έρεη έλα ζηαζεξό βήκα (π.ρ. 2, 4 θ.ιπ ) θαιό είλαη γηα ηε δήισζε πνζόηεηαο πώιεζεο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ θόξκα καο ηελ εληνιή «Αύμεζε πνζόηεηαο» πξνζδηνξίδνληαο ζε απηή θαη ην επηζπκεηό βήκα. 

ΔΡΧΣΧΜΔΝΖ ΣΗΜΖ 

Αλ δηαρεηξηδόκαζηε είδε γηα ηα νπνία ζέινπκε ε ηηκή πώιεζεο λα είλαη εξσηώκελε, ζα πξέπεη λα θξνληίζνπκε ην είδνο 

λα έρεη κεδεληθή ηηκή. Απηό, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ AskPriceForZeroPriceLine ηνπ 

αξρείνπ ES00RetailDocuments, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απηόκαηε εκθάληζε παξαζύξνπ πιεθηξνιόγεζεο ηεο 

επηζπκεηήο ηηκήο πώιεζεο. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε παξάκεηξνο 

AskPriceForZeroPriceLine_EnableReEntry, έρνπκε θαη ηε δπλαηόηεηα επάιιεισλ θαηαρσξίζεσλ ηνπ είδνπο. 

ΤΠΔΝΘΤΜΗΣΗΚΟ ΜΖΝΤΜΑ ΔΗΓΟΤ 

Μπνξνύκε θαηά ηελ ηηκνιόγεζε λα εκθαλίδνπκε ζην ρξήζηε κελύκαηα ππελζύκηζεο ζρεηηθά κε ην δηαθηλνύκελν είδνο. 

Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δπλαηόηεηαο απηήο αξθεί λα δεισζεί ζην είδνο ην επηζπκεηό κήλπκα θαη έλα ζρέδην 

δηαθηλήζεσλ πνπ λα ελεξγνπνηεί ηελ εκθάληζε ηνπ κελύκαηνο απηνύ. Μέζσ ηώξα ηεο παξακέηξνπ εηαηξείαο «Υξνληθό 

δηάζηεκα αλακνλήο ππελζπκηζηηθνύ κελύκαηνο Δίδνπο», κπνξνύκε επίζεο λα ξπζκίζνπκε θαη ην ρξόλν/ ηξόπν 

θιεηζίκαηνο ηεο νζόλεο ηνπ ππελζπκηζηηθνύ κελύκαηνο.  

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΝΔΟΤ ΠΔΛΑΣΖ 

Αλ θαηά ηελ θαηαρώξηζε ησλ ζηνηρείσλ ελόο λένπ πειάηε δηαπηζηώζεηε όηη ην επάγγεικά ηνπ δελ ππάξρεη ζηε ιίζηα 

επαγγεικάησλ, κεηαβείηε ζην πεδίν «Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο» θαη πιεθηξνινγήζηε ην επηζπκεηό επάγγεικα. 

  

ΥΡΖΖ BARCODE 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ SCANNING Δ ΛΑΘΟ ΠΔΡΗΟΥΖ 

Γηα λα δηαζθαιίζνπκε ηελ πξνζηαζία ηνπ ρξήζηε scanning ζε ιάζνο πεξηνρέο ηεο θόξκαο, θαιό είλαη λα 

ζπκπιεξώζνπκε ηηκέο ζηηο παξακέηξνπο ηνπ αξρείνπ ES00RetailParams πνπ αθνξνύλ ζε κέγηζηεο ηηκέο (βιέπε 

ελόηεηα Παξακεηξνπνίεζε εθαξκνγήο Retail/ Δηαρείξηζε Καηαρσξίζεσλ). 

ΆΜΔΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖΝ SCANNING ΠΔΡΗΟΥΖ 

Γηα λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα άκεζεο ηνπνζέηεζεο ηνπ θέξζνξα ζηελ scanning πεξηνρή, θαιό είλαη γηα ηελ εληνιή 

«Μεηαθίλεζε ζην control αλαδήηεζεο είδνπο ιηαληθήο» λα πξνβιεθζεί θαη ζπγθεθξηκέλε ζπληόκεπζε. Απηό είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζε πεξηπηώζεηο πνπ δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εζηίαζεο κε touch επί ηεο scanning πεξηνρήο. 

ΠΧΛΖΔΗ ΑΝΑ BARCODE 

Αλ ζέινπκε λα έρνπκε πιεξνθόξεζε γηα ηα barcodes πνπ δηαθηλήζεθαλ, ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε ηε δπλαηόηεηα 
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απνζήθεπζεο ζηε γξακκή παξαζηαηηθνύ ηνπ barcode πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ πώιεζε. Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε 

ηεο δπλαηόηεηαο απηήο αξθεί λα πξνζζέζνπκε ζην παξαζηαηηθό έλα ζρέδην ηδηνηήησλ πνπ λα απνζεθεύεη ην barcode 

ζε θάπνην από ην ειεύζεξα νξηδόκελα πεδία ηεο γξακκήο παξαζηαηηθνύ. 

BARCODE ΠΑΡΣΗΓΑ 

Αλ ζέινπκε λα γίλεηαη αλαδήηεζε/ επηινγή είδνπο βάζεη ηνπ barcode ζπγθεθξηκέλεο παξηίδαο ηνπ αξθεί, ζηελ 

παξάκεηξν εηαηξείαο «Λίζηα νληνηήησλ γηα ηελ αλαδήηεζε είδνπο ζε retail mode», λα θάλνπκε ηηο απαξαίηεηεο 

δειώζεηο. (βιέπε FEA-00051 ηεο βάζεο γλώζεο) 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΘΔ BARCODE SCANNING 

Αλ ζέινπκε, κε ηελ θαηαρώξηζε ηεο θάζε γξακκήο είδνπο λα γίλεηαη απηόκαηα θαη απνζήθεπζε ηνπ παξαζηαηηθνύ 

πώιεζεο, ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηήζνπκε ηελ παξάκεηξν AutoSaveAfterItemEntered ηνπ αξρείνπ 

ES00RetailDocuments.xml. Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο δπλαηόηεηαο απηήο είλαη εθηθηή κόλν όηαλ ε αλαδήηεζε/ επηινγή 

είδνπο γίλεηαη κε ρξήζε ηεο barcode scanning area. 

  

ΓΗΑΦΟΡΑ 

ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ ΥΡΟΝΟΤ ΚΑΣΑΥΧΡΗΖ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

Γηα λα δηαζθαιίζνπκε πςειέο ηαρύηεηεο ζηελ θαηαρώξηζε ησλ παξαζηαηηθώλ πώιεζεο, πξνηείλεηαη ε ρξήζε θνηλώλ 

ζρεδίσλ εκθάληζεο ησλ γξακκώλ παξαζηαηηθνύ γηα ηελ Απόδεημε Ληαληθήο Πώιεζεο θαη γηα ην Σηκνιόγην Πώιεζεο.  

64 BITS ΣΑΘΜΟ ΔΡΓΑΗΑ & ΚΤΒΟΗ 

Αλ ν ζηαζκόο εξγαζίαο από ηνλ νπνίν εθηειείηαη ε εθαξκνγή Retail ιεηηνπξγεί ζηα 64 bits θαη εκθαλίδεηαη πξόβιεκα 

ζηελ εθηέιεζε θάπνηνπ θύβνπ ζα πξέπεη, ζην ζπγθεθξηκέλν ζηαζκό εξγαζίαο, λα ελεξγνπνηήζνπκε ηελ εθθίλεζε κε 32 

bits. 

ΔΠΗΣΡΔΦΟΜΔΝΑ ΔΗΓΖ & ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΜΖΥΑΝΖ 

Κάπνηεο ηακεηαθέο κεραλέο δελ επηηξέπνπλ ηελ εθηύπσζε Απόδεημεο όηαλ απηή εκθαλίζεη αξλεηηθό «ππνζύλνιν». 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπκε όηη ε εθηύπσζε ησλ επηζηξεθόκελσλ εηδώλ λα μεθηλήζεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εθηύπσζεο ησλ πσιεζέλησλ εηδώλ, αξθεί λα αμηνπνηήζνπκε θαηάιιεια ηε δπλαηόηεηα πνπ καο δίλεη ην εξγαιείν 

ζρεδίαζεο ηεο θόξκαο εθηύπσζεο γηα ηαμηλόκεζε ησλ πεδίσλ ηεο γξακκήο.  

«ΑΠΟΓΟΖ» ΣΑΘΜΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 

 Αλ ζέινπκε λα εκθαλίδνπκε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηελ «απόδνζε» ελόο ζηαζκνύ εξγαζίαο, αξθεί λα 

ελεξγνπνηήζνπκε ηελ παξάκεηξν STATISTICS_COUNTERS_ENABLED ηνπ αξρείνπ ES00RetailParams (βιέπε 

ελόηεηα Παξακεηξνπνίεζε εθαξκνγήο Retail/ Γξακκή Καηάζηαζεο) 
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ΡΤΘΜΙΕΙ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΑΡΥΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΚΣΤΠΧΣΖ 

Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα απνζηνιήο αξρείνπ πξνο ηνλ θνξνινγηθό εθηππσηή κε εληνιέο γηα ηελ έκδοζη εκηςπώζευν Υ 

και Ε από ηον ίδιο ηον θοπολογικό εκηςπυηή, ζα πξέπεη λα έρνπλ γίλεη νη παξαθάησ ελέξγεηεο: 

 Να ππάξρεη ζηελ πεξηνρή CSConfig έλα txt αξρείν κε ηηο εληνιέο εθηύπσζεο ηνπ Υ θαη έλα κε ηηο εληνιέο εθηύπσζεο 

ηνπ Ε. Σα αξρεία απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ ην όλνκα XReport.txt θαη ΕReport.txt αληίζηνηρα θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

από ηελ εθαξκνγή γηα ηελ παξαγσγή ησλ αξρείσλ Υ θαη Ε. 

 Να δεισζεί ε πεξηνρή απνζήθεπζεο ησλ αξρείσλ Υ θαη Ε θαζώο θαη ην επηζπκεηό όλνκα ησλ αξρείσλ απηώλ. Οη 

δειώζεηο απηέο γίλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξακέηξνπο ηνπ αξρείνπ ES00RetailParams. 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΔΠΔΞΖΓΖΖ 

PATH_FOR_TAXMACHINE Ζ πεξηνρή απνζήθεπζεο ησλ αξρείσλ 

XREPORT_OUTPUT_FILE Σν όλνκα ηνπ αξρείνπ πνπ αθνξά ζηελ εθηύπσζε Υ 

ΕREPORT_OUTPUT_FILE Σν όλνκα ηνπ αξρείνπ πνπ αθνξά ζηελ εθηύπσζε Ε 

ΜΖΝΤΜΑΣΑ ΣΡΗΣΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

Τπάξρνπλ πεξηπηώζεηο όπνπ ηα κελύκαηα ηξίησλ εθαξκνγώλ (π.ρ. κελύκαηα πνπ εκθαλίδεη ν θνξνινγηθόο εθηππσηήο) 

επηθαιύπηνληαη από ην παξάζπξν ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο RETAIL κε απνηέιεζκα ν ρξήζηεο λα κελ ελεκεξώλεηαη 

έγθαηξα γηα κελύκαηα αθνξνύλ ζηε γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ηακείνπ ηνπ. Μέζσ θαηάιιεισλ δειώζεσλ ηνπ αξρείνπ 

ES00RetailParams, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα εληνπηζκνύ θαη εκθάληζεο ηέηνηαο κνξθήο κελπκάησλ κέζα ζην πεξηβάιινλ 

ηεο εθαξκνγήο RETAIL.  

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΗΖΖ 

Γηα λα ελεξγνπνηεζεί ε δπλαηόηεηα απηή ζα πξέπεη λα έρνπλ γίλεη νη παξαθάησ ελέξγεηεο παξακεηξνπνίεζεο ηεο 

εθαξκνγήο RETAIL: 

 Να δεισζνύλ νη επηζπκεηέο ηηκέο ζηηο παξακέηξνπο ελεξγνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΔΠΔΞΖΓΖΖ 

ENABLE_WINDOW_MONITOR Γειώλνληαο ηελ ηηκή true ζηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν δειώλνπκε 

όηη ζέινπκε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαδήηεζεο 

κελπκάησλ ηξίησλ εθαξκνγώλ. 

WINDOWS_MONITOR_MAX_ITERATION Γειώλνπκε ηνλ επηζπκεηό κέγηζην αξηζκό αλαδεηήζεσλ ελόο 

κελύκαηνο 

WINDOWS_MONITOR_INTERVAL Γειώλνπκε ηα δεπηεξόιεπηα πνπ ζέινπκε λα κεζνιαβνύλ αλάκεζα 

ζηηο επάιιειεο αλαδεηήζεηο ελόο κελύκαηνο. 

 Να δεισζνύλ ηα επηζπκεηά κελύκαηα πξνο αλαδήηεζε (παξάκεηξνη πεξηνρήο ES00NativeWindowPattern). Γηα 

θάζε έλα από ηα κελύκαηα απηά ζα πξέπεη λα δειώζνπκε ηα παξαθάησ ζηνηρεία 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΔΠΔΞΖΓΖΖ 

ΑΑ Ο θσδηθόο ηαπηνπνίεζεο ηεο εγγξαθήο. Γηα θάζε εγγξαθή ηνπ αξρείνπ ζα πξέπεη λα δεισζεί 

έλαο αξηζκόο νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη κνλαδηθόο. 

WindowTitle Ο ηίηινο ηνπ πξνο αλαδήηεζε παξαζύξνπ. Αλ δελ ζέινπκε ηελ αλαδήηεζε βάζεη ηίηινπ 

παξαζύξνπ, ζα πξέπεη λα αθαηξέζνπκε ηειείσο ηελ παξάκεηξν απηή. 

ProcessName Σν όλνκα ηεο πξνο αλαδήηεζε δηεξγαζίαο. Αλ δελ ζέινπκε ηελ αλαδήηεζε βάζεη ηνπ νλόκαηνο 

ηεο δηεξγαζίαο, ζα πξέπεη λα αθαηξέζνπκε ηειείσο ηελ παξάκεηξν απηή. 

Modal Ο ηύπνο ησλ παξαζύξσλ γηα ηα νπνία επηζπκνύκε λα γίλεηαη αλαδήηεζε. Οη δηαζέζηκεο ηηκέο 

είλαη: 0-Όια ηα παξάζπξα, 1-Μόλν ηα modal παξάζπξα θαη 2-Μόλν ηα κε modal παξάζπξα. 
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Description Σν πεξηερόκελνπ ηνπ κελύκαηνο πξνεηδνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε γηα ηελ ύπαξμε κελύκαηνο από 

ηξίηε εθαξκνγή. 

 

Αθνύ έρεη ελεξγνπνηεζεί ε δηαδηθαζία θαη εθόζνλ εληνπηζηεί κήλπκα πνπ έρεη δεισζεί σο επηζπκεηό πξνο αλαδήηεζε, 

εκθαλίδεηαη αξρηθά έλα κήλπκα πξνεηδνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο RETAIL γηα ηελ ύπαξμε κελύκαηνο από ηξίηε 

εθαξκνγή. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη πξνζπάζεηα εκθάληζεο ηνπ κελύκαηνο ηεο ηξίηεο εθαξκνγήο ζην πξνζθήλην ελώ 

ηαπηόρξνλα γίλεηαη εκθάληζε ηεο taskbar ησλ Windows κπξνζηά από ηελ εθαξκνγή RETAIL. 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 

Έζησ όηη ζέινπκε λα ελεξγνπνηήζνπκε ηε δηαδηθαζία εληνπηζκνύ θαη εκθάληζεο κελπκάησλ πνπ αθνξνύλ ζε πξόβιεκα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξνινγηθνύ εθηππσηή. Γηα ην ιόγν απηό κεηαβαίλνπκε ζην αξρείν ES00RetailParams θαη θάλνπκε ηηο 

παξαθάησ δειώζεηο. 

 

Έζησ ηώξα όηη ζηε θάζε ηεο έθδνζεο κηαο Απόδεημεο 

Ληαληθήο Πώιεζεο εκθαλίδεηαη θάπνην πξόβιεκα κε ηνλ 

θνξνινγηθό εθηππσηή (π.ρ. πξόβιεκα ραξηηνύ ή πξόβιεκα 

ζύλδεζεο). ηελ πεξίπησζε απηή θαη ιόγσ ηεο 

παξακεηξνπνίεζεο πνπ έρεη γίλεη ζηελ εθαξκνγή RETAIL, 

εκθαλίδεηαη αξρηθά ζηνλ ρξήζηε ην θαηάιιειν 

πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα θαη ζηε ζπλέρεηα, έξρεηαη ζην 

πξνζθήλην ην κήλπκα ιάζνπο ηνπ θνξνινγηθνύ εθηππσηή. 

ηε θάζε απηή ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ειέγμεη ην κήλπκα 

ηνπ θνξνινγηθνύ εθηππσηή θαη λα πξνβεί ζηε δηόξζσζε ηνπ 

ππάξρνληνο πξνβιήκαηνο θαη κεηά ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο λα θιείζεη ην πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα, 

παηώληαο ην πιήθηξν «ΟΚ» θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ εθηύπσζε ηεο Απόδεημεο. 

 
 Ζ δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη εληνπηζκνύ κελύκαηνο ηξίηεο εθαξκνγήο γίλεηαη ζε δπν ζεκεία: (α) πξηλ γίλεη 

ε εθηύπσζε παξαζηαηηθνύ, όπνπ γίλεηαη έιεγρνο ύπαξμεο αλνηθηνύ παξάζπξνπ πνπ ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα 

αλαδήηεζεο ηξίησλ εθαξκνγώλ θαη (β) κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εθηύπσζεο, όπνπ ελεξγνπνηείηαη ε 

δηαδηθαζία εληνπηζκνύ θαη εκθάληζεο κελπκάησλ ηξίησλ εθαξκνγώλ θαη εθηειείηαη ηόζν θνξέο όζεο 

αλαθέξεη ε αληίζηνηρε παξάκεηξνο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο (WINDOWS_MONITOR_MAX_ITERATION) 

 Ο εληνπηζκόο ησλ παξαζύξσλ γίλεηαη ζε μερσξηζηό thread. Απνηέιεζκα απηνύ είλαη λα κελ επεξεάδεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο RETAIL. 

ΤΡΣΑΡΗ ΣΑΜΔΗΑΚΖ (CASH DRAWER) 

Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ελόο ζηαζκνύ εξγαζίαο κε «ζπξηάξη» ηακεηαθήο κεραλήο. Βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο δπλαηόηεηαο απηήο είλαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο αληίζηνηρεο επηινγήο (πξηάξη Σακεηαθήο Μεραλήο) ζε 

επίπεδν ζεηξάο παξαζηαηηθώλ. Παξάιιεια απαηηείηαη θαη ε θαηάιιειε, αλάινγα κε ηνλ ηύπν ζπξηαξηνύ, ξύζκηζε ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ αξρείνπ ESPoleDisplaySettings. (ην αξρείν απηό βξίζθεηαη ζην θάθειν ESConfig) 

<ES00NativeWindowPattern> 

<AA>1</AA> 

<WindowTitle>Fiscal Retail Processor</WindowTitle> 

<ProcessName>fiscpro</ProcessName> 

<Modal>0</Modal> 

<Description>Τπάρχουν μηνύματα από το φορολογικό εκτυπωτή</Description> 

</ES00NativeWindowPattern> 
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Ο ηύπνο ζπξηαξηνύ δειώλεηαη ζηελ παξάκεηξν CashDrawerID ηνπ αξρείνπ ESPoleDisplaySettings θαη γηα ηνπο 

δηαζέζηκνπο ηύπνπο  ζπξηαξηνύ ηζρύνπλ ηα εμήο: 

0 πξηάξη πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν ζε com. Γηα ζπξηάξη απηνύ ηνπ ηύπνπ είλαη απαξαίηεηε ε ζπκπιήξσζε ηεο 

παξακέηξνπ CashDrawerPort ζηελ νπνία δειώλνπκε ηε ζύξα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην ζπξηάξη. Ζ 

εθαξκνγή ππνζηεξίδεη κόλν ζπξηάξη ηύπνπ Galeo. 

1 πξηάξη πνπ αλνίγεη όηαλ θιεζεί έλα εθηειέζηκν απσείο exe. Γηα ζπξηάξη απηνύ ηνπ ηύπνπ είλαη απαξαίηεηε θαη ε 

ζπκπιήξσζε ησλ παξακέηξσλ CashDrawerOpenFile & CashDrawerCloseFile. ηηο παξακέηξνπο απηέο γίλεηαη ε 

δήισζε ηεο πεξηνρήο απνζήθεπζεο θαη ηνπ νλόκαηνο ηνπ επηζπκεηνύ exe αξρείνπ. Αλ ε δήισζε είλαη ηεο κνξθήο 

$όλνκα αξρείνπ, ηόηε ζεσξείηαη σο rootpath ν θάθεινο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε εθαξκνγή. 

2 πξηάξη πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε θοπολογικό εκηςπυηή. ηελ πεξίπησζε απηή ην άλνηγκα ηνπ ζπξηαξηνύ ην 

«αλαιακβάλεη» ν θνξνινγηθόο εθηππσηήο, εθηειώληαο κηα ζπγθεθξηκέλε εληνιή. Ζ δήισζε ηεο εληνιήο πξνο 

εθηέιεζε γίλεηαη ζε αξρείν πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή πνπ παξαθνινπζεί ν θνξνινγηθόο εθηππσηήο. Γηα ζπξηάξη 

απηνύ ηνπ ηύπνπ απαξαίηεηε είλαη θαη ε ζπκπιήξσζε ηεο παξακέηξνπ CashDrawerOpenFile, ζηελ νπνία 

δειώλνπκε ην όλνκα ηνπ αξρείνπ πνπ πεξηέρεη ηε ζπγθεθξηκέλε εληνιή θαη ηεο παξακέηξνπ 

CashDrawerFiscalFile, ζηελ νπνία δειώλνπκε ηελ πεξηνρή θαη ην όλνκα ηνπ αξρείνπ ζην νπνίν ζα αληηγξαθεί ην 

αξρείν πνπ πεξηέρεη ηελ εληνιή. 

3 πξηάξη πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε θεπμικό εκηςπυηή. Γηα ζπξηάξη απηνύ ηνπ ηύπνπ απαξαίηεηε είλαη θαη ε 

ζπκπιήξσζε ησλ παξακέηξσλ 

DrawerPrinterName, ζηελ νπνία δειώλνπκε ην όλνκα ηνπ ζεξκηθνύ εθηππσηή θαη 

DrawerCommand, ζηελ νπνία δειώλνπκε ζε bytes ηελ εληνιή πνπ απαηηείηαη από ην ζπγθεθξηκέλν εθηππσηή. Γηα 

παξάδεηγκα γηα ηνλ εθηππσηή Epson TM-T88II δειώλνπκε ηελ εληνιή 1B70003C78. Ζ εληνιή απηή πξνθύπηεη 

θάλνληαο convert ηελ ascii εληνιή 27,112,48,55,121 ζε hex 1B,70,30,37,79 

 
 ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, ην άλνηγκα ηνπ ζπξηαξηνύ ελεξγνπνηείηαη κε ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ 

απνδνρήο ηεο νζόλεο δήισζεο ησλ κεηξεηώλ. Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηώζεηο ρξήζεο θνξνινγηθνύ ή ζεξκηθνύ 

εθηππσηή, ππάξρεη θαη ε δπλαηόηεηα έληαμεο ηεο εληνιήο αλνίγκαηνο ηνπ ζπξηαξηνύ ζηε θόξκα εθηύπσζεο 

ηνπ παξαζηαηηθνύ. 

 Αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ ζπξηαξηνύ ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί ε εγθαηάζηαζε ησλ θαηάιιεισλ drivers 

ΦΖΦΗΑΚΟ ΠΗΝΑΚΑ (POLE DISPLAY) 

Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ελόο ζηαζκνύ εξγαζίαο κε ςεθηαθό πίλαθα απεηθόληζεο ζηνηρείσλ ηεο απόδεημεο. 

Βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δπλαηόηεηαο απηήο είλαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο αληίζηνηρεο επηινγήο 

(Φεθηαθόο Πίλαθαο) ζε επίπεδν ζεηξάο παξαζηαηηθώλ. Παξάιιεια απαηηείηαη θαη ε θαηάιιειε ξύζκηζε ησλ παξακέηξσλ 

ηνπ αξρείνπ ESPoleDisplaySettings (ην αξρείν απηό βξίζθεηαη ζην θάθειν ESConfig) Οη παξάκεηξνη πνπ αθνξνύλ ζηε 

ξύζκηζε ηνπ ςεθηαθνύ πίλαθα είλαη: 

ΡΤΘΜΗΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

 PORT. Ζ ζύξα ζηελ νπνία έρεη ζπλδεζεί ην Call Center. Απαηηείηαη ε ρξήζε αθέξαηνπ αξηζκνύ (π.ρ. 1 γηα ηελ COM1) 

 BAUDRATE. Ζ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία ζα δηαβάδνληαη ηα δεδνκέλα (π.ρ 9600) 

 PARITY. Οη επηηξεπόκελεο ηηκέο είλαη Parity_Even, Parity_Mark,Parity_None, Parity_Odd. 

 DATABITS. Οη επηηξεπόκελεο ηηκέο είλαη 8 ή 7 

 STOPBITS. Οη επηηξεπόκελεο ηηκέο είλαη StopBit_1 ή StopBit_2 

 FLOWCONTROLDSRDTR. Οη επηηξεπόκελεο ηηκέο είλαη true ή false  

 FLOWCONTROLXONXOFF. Οη επηηξεπόκελεο ηηκέο είλαη true ή false 
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 FLOWCONTROL CTSRTS. Οη επηηξεπόκελεο ηηκέο είλαη true ή false 

 FLOWCONTROL RS485. Οη επηηξεπόκελεο ηηκέο είλαη true ή false 

 ENABLEDTR. Οη επηηξεπόκελεο ηηκέο είλαη true ή false 

 ENABLERTS. Οη επηηξεπόκελεο ηηκέο είλαη true ή false 

 LINESCOUNT. Σν πιήζνο ησλ γξακκώλ πνπ ππνζηεξίδεη ν ζπγθεθξηκέλνο ςεθηαθόο πίλαθαο 

 COLUMNCOUNT. Σν πιήζνο ησλ ζηειώλ πνπ ππνζηεξίδεη ν ζπγθεθξηκέλνο ςεθηαθόο πίλαθαο 

 CLEARANDHOME. Ζ δήισζε ηεο εληνιήο γίλεηαη ζε δεθαεμαδηθή κνξθή. Γήισζε ηεο εληνιήο απηήο έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηνλ θαζαξηζκό ηεο νζόλεο ηνπ ςεθηαθνύ πίλαθα θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ θέξζνξα ζηελ αξρηθή ηνπ 

ζέζε.. 

 ENCODING. Οη επηηξεπόκελεο ηηκέο είλαη ENCODING_ASCII, ENCODING_BIGENDIANUNICODE, 

ENCODING_DEFAULT, ENCODING_UNICODE, ENCODING_UTF7, ENCODING_UTF8. 

 INITITEMS. Οη εληνιέο πνπ αξρηθνπνηνύλ ηνλ ςεθηαθό πίλαθα. Ζ δήισζε ησλ εληνιώλ γίλεηαη ζε δεθαεμαδηθή κνξθή. 

 CODEPAGE. Ζ θσδηθνζειίδα ηνπ ςεθηαθνύ πίλαθα (π.ρ737 γηα Ειιεληθά). Γηα λα βξνύκε ηελ θσδηθνζειίδα ελόο 

ςεθηαθνύ πίλαθα ζα πξέπεη λα αλαηξέμνπκε ζην manual ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπήο.  

 SUPPORTSGREEK. Οη επηηξεπόκελεο ηηκέο είλαη true ή false. Αλ ν ςεθηαθόο πίλαθαο ππνζηεξίδεη ειιεληθνύο 

ραξαθηήξεο δειώλνπκε ηελ ηηκή true. 

 POSIFLEXMODE. Οη επηηξεπόκελεο ηηκέο είλαη true ή false. Αλ ν ςεθηαθόο πίλαθαο είλαη ηύπνπ Posiflex (ζπλήζσο ζε 

Noritake Mode) δειώλνπκε ηελ ηηκή true. Με ηνλ ηξόπν απηό γίλεηαη mapping ησλ ειιεληθώλ ραξαθηήξσλ ζε bytes 

πνπ δέρεηαη ην Posiflex ζε Noritake mode. 

 DEBUG. Οη επηηξεπόκελεο ηηκέο είλαη true ή false. Αλ ζέινπκε λα θάλνπκε θάπνηα δηεξεύλεζε ιαζώλ δειώλνπκε ηελ 

ηηκή true νπόηε ε θάζε ελέξγεηα εκθαλίδεη θαη αλάινγα κελύκαηα. 

  

ΡΤΘΜΗΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΠΡΟ ΔΜΦΑΝΗΖ  

Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα πιήξνπο παξακεηξνπνίεζεο ηόζν ηνπ πεξηερνκέλνπ όζν θαη ηεο κνξθήο εκθάληζεο ησλ 

ζηνηρείσλ πξνο εκθάληζε. Οη παξάκεηξνη ξύζκηζεο ησλ ζηνηρείσλ πξνο εκθάληζε είλαη: 

 LINEITEM. Σα ζηνηρεία ηνπ ηξέρνληνο είδνπο ηνπ παξαζηαηηθνύ πνπ ζέινπκε λα εκθαληζηνύλ 

 TOTALITEM. Σα ζηνηρεία πνπ ζέινπκε λα εκθαληζηνύλ ζηε θάζε ηεο απνζήθεπζεο ηνπ παξαζηαηηθνύ 

 TOTALANDCHANGEITEM. Σα ζηνηρεία πνπ ζέινπκε λα εκθαληζηνύλ ζηε θάζε πνπ γίλεηαη ε δήισζε ησλ ρξεκάησλ πνπ 

έδσζε ν πειάηεο. 

 CLOSINGITEM. Σα ζηνηρεία πνπ ζέινπκε λα εκθαληζηνύλ γηα ηνλ επόκελν πειάηε. 

Μέζσ ηεο θαηάιιειεο παξακεηξνπνίεζεο ηεο θάζε κηα από ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο κπνξνύκε λα επηηύρνπκε ηελ 

εκθάληζε είηε ελόο απινύ θεηκέλνπ (π.ρ. <ClosingItem>ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ</ClosingItem>), είηε κηαο 

πιεξνθνξίαο ηνπ ηξέρνληνο παξαζηαηηθνύ είηε ζπλδπαζκό απινύ θεηκέλνπ θαη πιεξνθνξίαο ηνπ παξαζηαηηθνύ 

(TotalItem>ΣΥΝΟΛΟ:[{ADTotalValue}]</TotalItem>) 

Ζ κνξθνπνίεζε ηνπ πξνο εκθάληζε κελύκαηνο επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηήξσλ. Ζ δηαζέζηκνη 

ραξαθηήξεο κνξθνπνίεζεο ηνπ κελύκαηνο είλαη: 

| Νέα γπαμμή. Γήισζε ηεο κνξθήο ClosingItem>ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΕΛΑΣΗ 

|ΕΤΥΑΡΙΣΟΤΜΕ</ClosingItem> έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηνπ ιεθηηθνύ «ΔΠΟΜΔΝΟ 

ΠΔΛΑΣΖ» ζηελ 1
ε
 γξακκή ηνπ ςεθηαθνύ πίλαθα θαη ηνπ ιεθηηθνύ «ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΜΔ» ζηε 2

ε
 γξακκή. 

{ } Πεδίο. Γήισζε ηεο κνξθήο TotalItem>{ADTotalValue}</TotalItem> έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ ηξέρνληνο παξαζηαηηθνύ. 

[… Απιζηεπή ζηοίσιζη. Γειώλνληαο μόνο ηνλ σαπακηήπα [ ζηελ αξρή ηεο γξακκήο, επηηπγράλεηαη ε 
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αξηζηεξή ζηνίρηζε. ε πεξίπησζε πνπ ν ρώξνο ηεο νζόλεο δελ επαξθεί γηα ηελ εκθάληζε νιόθιεξνπ 

ηνπ κελύκαηνο, θόβεηαη ην κήλπκα από ηε δεμηά πιεπξά ηνπ. 

…] Γεξιά ζηοίσιζη. Γειώλνληαο μόνο ηνλ σαπακηήπα ] ζην ηέινο ηεο γξακκήο, επηηπγράλεηαη ε δεμηά 

ζηνίρηζε. ε πεξίπησζε πνπ ν ρώξνο ηεο νζόλεο δελ επαξθεί γηα ηελ εκθάληζε νιόθιεξνπ ηνπ 

κελύκαηνο, θόβεηαη ην κήλπκα από ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ. 

[1
ο
…]2

ο
… ύνθεηη ζηοίσιζη. Γειώλνληαο ηνλ σαπακηήπα [ ζηην απσή ηεο γξακκήο και ηνλ σαπακηήπα ] ζε 

άιιν ζεκείν ηεο γξακκήο επηηπγράλεηαη ε αξηζηεξή ζηνίρηζε ηνπ 1
νπ

 κέξνπο ηνπ κελύκαηνο θαη ε δεμηά 

ζηνίρηζε ηνπ 2
νπ

 κέξνπο. ε πεξίπησζε πνπ ν ρώξνο ηεο νζόλεο δελ επαξθεί γηα ηελ εκθάληζε 

νιόθιεξνπ ηνπ κελύκαηνο, θόβεηαη ην κέξνο ηνπ κελύκαηνο πνπ είλαη εθηόο ησλ ραξαθηήξσλ 

ζηνίρηζεο. 

1
ο
...[2

ο
...]3

0
… ύνθεηη ζηοίσιζη. Γειώλνληαο ηνλ σαπακηήπα [ ζε ενδιάμεζο ζημεία ηεο γξακκήο και ηνλ 

σαπακηήπα ] ζε άιιν ζεκείν ηεο γξακκήο επηηπγράλεηαη ε αξηζηεξή ζηνίρηζε ηνπ 1
νπ

 κέξνπο ηνπ 

κελύκαηνο θαη ε δεμηά ζηνίρηζε ηνπ 2
νπ

 κέξνπο. ε πεξίπησζε πνπ ν ρώξνο ηεο νζόλεο δελ επαξθεί 

γηα ηελ εκθάληζε νιόθιεξνπ ηνπ κελύκαηνο, θόβεηαη ην κέξνο ηνπ κελύκαηνο πνπ είλαη εθηόο ησλ 

ραξαθηήξσλ ζηνίρηζεο. 

 Έλα παξάδεηγκα δήισζεο ησλ ζηνηρείσλ πξνο εκθάληζε είλαη: 

<LineItem>{FK_ESFILINEITEM_ESFIITEM.Description}|*{Quantity}:[{CurrencyTotalValue}]</LineItem> 
<TotalItem>ΤΝΟΛΟ:[{ADTotalValue}]|</TotalItem> 
<TotalAndChangeItem>ΤΝΟΛΟ:[{ADTotalValue}]|ΡΔΣΑ:[{CurrencyTotalRest}]</TotalAndChangeItem> 
<ClosingItem>ΔΠΟΜΔΝΟ ΠΔΛΑΣΖ|</ClosingItem> 

  

ΔΗΓΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ/ ΤΝΓΔΖ Δ COM ΘΤΡΑ 

Σα ζηνηρεία απηά ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα ςεθηαθό πίλαθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζε com ζύξα θαη ζπγθεθξηκέλα γηα 

ην ςεθηαθό πίλαθα TOSHIBA.  

 INITITEMSPERLINE. Σα bytes πνπ ζέινπκε λα ζηέιλνληαη ζηελ αξρή θάζε κελύκαηνο/ γξακκήο 

 ENDITEMSPERLINE. Σα bytes πνπ ζέινπκε λα ζηέιλνληαη ζην ηέινο θάζε κελύκαηνο/ γξακκήο 

 SETLINENUMBER. Ζ γξακκή ζηελ νπνία ζέινπκε λα ζηαινύλ ηα δεδνκέλα 

 SENDEMPTYLINEFORCLEARING. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ςεθηαθόο πίλαθαο δελ έρεη εηδηθή εληνιή γηα ηνλ θαζαξηζκό ηεο 

νζόλεο ηνπ,  ζηελ παξάκεηξν απηή ζα πξέπεη λα δειώζνπκε ηελ ηηκή True. 

 Όηαλ είλαη ζπλδεκέλν ζε com ηνπ Ζ/Τ πξέπεη λα ειέγμνπκε αλ απηή ε com είλαη δεζκεπκέλε από άιιε 

εθαξκνγή. 

  

ΔΗΓΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ/ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΣΤΠΧΣΖ      

Σα ζηνηρεία απηά ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα ςεθηαθό πίλαθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε θνξνινγηθό εθηππσηή νπόηε 

θαη αμηνπνηείηαη ε δπλαηόηεηα εμαγσγήο δεδνκέλσλ ζε αξρείν. Οη παξάκεηξνη ξύζκηζεο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη: 

 FILEPATH. H πεξηνρή απνζήθεπζεο θαη ην όλνκα ηνπ αξρείνπ ζην νπνίν ζέινπκε λα γίλεη ε εμαγσγή δεδνκέλσλ. 

 SENDTOFILE.  Γηα λα ελεξγνπνηεζεί ε δηαδηθαζία εμαγσγήο δεδνκέλσλ ζε αξρείν ζηελ παξάκεηξν απηή ζα πξέπεη λα 

δειώζνπκε ηελ ηηκή True. 

 
Μεξηθνί θνξνινγηθνί εθηππσηέο γηα λα αλαγλσξίζνπλ όηη έλα κήλπκα είλαη πξνο εκθάληζε θαη λα ην εκθαλίζνπλ 

ζην PoleDisplay πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν πάλσ ηνπο απαηηνύλ θαη ηελ ύπαξμε εηδηθήο εληνιήο. 

(π.ρ <TotalItem>D\ΤΝΟΛΟ:{ADTotalValue}\1\|D\ \2\</TotalItem>). 
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