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Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 

Δείτε μια συνοπτική περιγραφή των κύριων επεκτάσεων της έκδοσης. Στη συνέχεια, αναλύεται κατά κατηγορία ο πλήρης κατάλογος 

των νέων λειτουργιών & βελτιώσεων με οδηγίες χρήσης & παραδείγματα όπου χρειάζεται.  

Entersoft ERP 

 Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (Α. 1101 /18-03-2019) 

 Δυνατότητα επιλογής πρόσθετων Μονάδων Μέτρησης σε διαδικασίες εκτέλεσης/ διαχείρισης εκκρεμοτήτων παραγγελιών.  

 Υποστήριξη της ΤΝΤ ως παρόχου courier. 
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Entersoft ERP 

Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Επιχειρηματική 

Δραστηριότητα (Α. 1101 /18-03-2019) 

Με την απόφαση Α. 1101 /18-03-2019 της Α.Α.Δ.Ε. τέθηκε σε ισχύ η υποχρέωση των επιχειρήσεων για την μηνιαία, αντί της 

ετήσιας που ίσχυε μέχρι σήμερα, ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην έκδοση αυτή έχουν ενσωματωθεί όλες οι αλλαγές που απαιτούνται για την δημιουργία του 

αρχείου που θα πρέπει να υποβληθεί στην ηλεκτρονική υπηρεσία της ΑΑΔΕ. 

Η λειτουργία είναι διαθέσιμη από την επιλογή Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα 

(μενού: Λογιστήριο/ Πληρωτέοι Λογαριασμοί/ Πληροφορίες). Η εκτύπωση εμφανίζει όλες τις συναλλαγές που αφορούν αμοιβές 

ελευθέρων επαγγελματιών όπως ακριβώς γινόταν και με την εκτύπωση «Βεβαιώσεις ελευθέρων επαγγελματιών» που 

χρησιμοποιούταν για την ετήσια υποβολή. Το ημερομηνιακό διάστημα που προτείνεται είναι ο προηγούμενος μήνας. Η μέγιστη 

προθεσμία που προβλέπει ο νόμος για την δήλωση των ποσών που παρακρατήθηκαν είναι οι δύο μήνες.  

Στις διαθέσιμες ενέργειες της όψης θα βρείτε την ενέργεια Δημιουργία αρχείου Δήλωσης Παρακρατούμενων Φόρων.  

Από τα δεδομένα της όψης και με αυτή την ενέργεια, μπορείτε να δημιουργήσετε το αρχείο που πρέπει να υποβληθεί στην ΑΑΔΕ. Η 

μεταφόρτωση του αρχείου καθώς και τα 

επιπλέον βήματα που απαιτεί η 

διαδικασία υποβολής στην ΑΑΔΕ, πρέπει 

να γίνουν μέσα από την σελίδα της ΑΑΔΕ, 

καθώς οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ δεν 

υποστηρίζουν την αυτόματη υποβολή 

του αρχείου και την οριστικοποίηση της 

δήλωσης 

Στο παράθυρο που εμφανίζεται για την 

δημιουργία του αρχείου πρέπει να δώσετε προσοχή στην σωστή συμπλήρωση των πεδίων που εμφανίζονται και ειδικά σε αυτά που 

συμπληρώνονται αυτόματα. Κυρίως ελέγξτε τα πεδία Έτος και Μήνας υποβολής καθώς πρέπει να αντιστοιχούν στον σωστό 

μήνα υποβολής που αφορά η δήλωση και μπορούν αν διαφέρουν από αυτά που προτείνει η εφαρμογή. 
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Εκτυπώσεις (παράρτημα Α1) 

Στην διαθέσιμες εκτυπώσεις της όψης θα βρείτε την εκτύπωση Δήλωση παρακρατούμενων φόρων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την εμφάνιση των περιεχομένων της δήλωσης σύμφωνα με τα το Παράρτημα Α1 της απόφασης: 

 

Παραμετροποίηση  

Η παραμετροποίηση που απαιτείται να κάνετε για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την διαδικασία είναι η ίδια που απαιτούταν και 

στην αντίστοιχη ετήσια δήλωση. Συνοπτικά: 
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 Συμπλήρωση των σχετικών παραμέτρων εταιρίας που αφορούν τις Βεβαιώσεις ελευθέρων επαγγελματιών στην 

κατηγορία Εκτυπώσεις των παραμέτρων εταιρίας: 

 

 Ενημέρωση του αρχείου των κωδικών αμοιβής με τις κατάλληλες τιμές που αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα της 

απόφασης. Το αρχείο των κωδικών αμοιβής είναι διαθέσιμο για επεξεργασία από την επιλογή Κωδικοποίηση είδους 

αμοιβών (μενού: Εργαλεία & ρυθμίσεις/ Παραμετροποίηση/ Ειδικοί λογ/μοι). Δώστε προσοχή καθώς στην νέα απόφαση 

προβλέπονται νέοι κωδικοί αμοιβής, οπότε πρέπει κατά περίπτωση να ενημερώσετε τους υπάρχοντες ή να 

προσθέσετε νέους. 

 Τέλος να επισημάνουμε την δυνατότητα που δίνεται να ενημερώσετε τις συναλλαγές με τον σωστό κωδικό αμοιβής απ’’ 

ευθείας πάνω στην όψη, ενημερώνοντας το πεδίο Κωδικός είδους αμοιβής και στην συνέχεια να επιλέξετε τον 

αυτοματισμό Ενημέρωση κωδικού αμοιβής. 
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Υποστήριξη της ΤΝΤ ως παρόχου courier 

Προστέθηκε και η ΤΝΤ στους παρόχους υπηρεσιών courier που υποστηρίζει η εφαρμογή.  Ο τρόπος παραμετροποίησης και 

ενεργοποίησης είναι αυτός που ισχύει και για τους υπόλοιπου παρόχους και έχει περιγρφεί στα κείμενα τεκμηρίωσης προηγούμενων 

εκδόσεων. Επιγραμματικά αναφέρουμε τα σημαντικότερα: 

 Συμπλήρωση των Στοιχείων σύνδεσης με ΤΝΤ courier μέσω της επιλογής του μενού: Εργαλεία & Ρυθμίσεις / Επικοινωνία 

συστημάτων  

 Επιλογή στα στοιχεία των Μεταφορέων στο πεδίο Μεταφορική εταιρία της επιλογής TNT Courtier 

Είναι γνωστό ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζει και μπορεί να παρέχει η εφαρμογή περιορίζονται σε αυτές που 

διατίθενται από τον πάροχο. Για την ΤΝΤ λοιπόν υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις που χρειάζεται να λάβετε υπόψη σας για την 

χρήση της υπηρεσίας: 

 Η ΤΝΤ δεν υποστηρίζει την ταυτόχρονη επιλογή πολλών παραστατικών από τη Λίστα Αποστολών για τη 

δημιουργία αποστολών. Μόνο ένα προς ένα. 

 Ο παραλήπτης του παραστατικού πρέπει να έχει συμπληρωμένο οπωσδήποτε το πεδίο Τηλέφωνο. 

 Η διεύθυνση του παραλήπτη πρέπει να είναι υπαρκτή (συνδυασμός διεύθυνσης-ΤΚ-Πόλης) 

 Με την 1η δημιουργία αποστολής της ημέρας φτιάχνεται αυτόματα και CLR (λίστα παραλαβής) και μετά για κάθε επόμενη 

αποστολή της ίδιας ημερομηνίας εμφανίζεται ερώτηση για το αν θα ενταχθεί στην ίδια παραλαβή. 

 Δεν επιτρέπεται η δημιουργία αποστολής σε Σσαββατοκύριακο. 

 Δεν επιτρέπεται η δημιουργία αποστολής στην ίδια μέρα όταν έχει περάσει η ώρα 12:00 μμ. αλλά την επόμενη. 

 Μόλις φτιαχτεί η αποστολή έχει κατάσταση Εκτύπωση αποστολής και μόλις εκτελεστεί ο αυτοματισμός Επισύναψη 

εγγράφων λίστας αποστολής (TNT) η κατάσταση αλλάζει σε Προσθήκη σε λίστα παραλαβής. 

 Αν μία Αποστολή έχει μπει σε λίστα παραλαβής και έχει και κατάσταση Προσθήκη σε λίστα παραλαβής δεν μπορεί να 

Ακυρωθεί (βγαίνει σχετικό μήνυμα). Αν έχει κατάσταση Εκτύπωση αποστολής μπορεί να ακυρωθεί, αλλά πρέπει να είναι 

παραμετροποιημένος ο smtp server μέσα στο EBS γιατί προσπαθεί να στείλει email στην Εταιρεία. 

 Πέρα από τους παραπάνω περιορισμούς πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε 

εγκαταστάσεις με ενεργό συμβόλαιο με την Entersoft. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem-important-blue.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem-important-blue.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem-important-blue.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem-important-blue.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem-important-blue.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Είδη αποθήκης 

Επιμερισμός στοκ σε παραγγελίες 

Στην διαδικασία του επιμερισμού στοκ σε παραγγελίες (μενού: Είδη αποθήκης/ Διαδικασίες διανομών) δόθηκε η δυνατότητα 

εμφάνισης αλλά και επεξεργασίας των ποσοτικών πεδίων, εκτός από την μονάδα μέτρησης εξυπηρέτησης και σε οποιαδήποτε άλλη 

από τις μονάδες μέτρησης που παρακολουθεί κάθε είδος, π.χ. την μονάδα μέτρησης των παραγγελιών, την μονάδα μέτρησης 

αναφορών κ.α.   

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται με την παραμετροποίηση της όψης Γραμμές ανοικτών παραγγελιών (στην περιοχή: Δέσμευση 

διαθέσιμης ποσότητας) η οποία χρησιμοποιείται σαν πηγή δεδομένων παραγγελιών για την διαδικασία.  

Στην όψη πρέπει να προστεθούν τα παρακάτω πεδία: 

 fItemGID_fServiceMUCode : Ο κωδικός της ΜΜ εξυπηρέτησης, δηλαδή της μονάδας στην οποία εμφανίζονται οι 

εκκρεμότητες 

 fItemGID_fCSInputMUCode :Ο κωδικός της ΜΜ στην οποία θέλουμε να πληκτρολογούνται οι Ποσότητες στο πεδίο «ΠΡΟΣ 

αποστολή» 

Εάν λοιπόν προστεθούν τα παραπάνω πεδία, κατά την εκτέλεση θα εμφανιστούν δύο επιπλέον στήλες στο grid με τα στοιχεία των 

παραγγελιών (στη μέση της οθόνης) και θα είναι πλέον δυνατό να: 

 εμφανίζεται στην επιλεγμένη ΜΜ η εκκρεμής ποσότητα των παραγγελιών μέσω της κολώνας: ΖΗΤΗΣΗ (Ειδική ΜΜ)  

 καταχωρηθεί στην επιλεγμένη ΜΜ η ποσότητα που θα αποσταλεί στην κολώνα: Προς ΑΠΟΣΤΟΛΗ (Ειδική ΜΜ). 

 

Παρατηρήσεις: 

 το περιεχόμενα των πεδίων Προς ΑΠΟΣΤΟΛΗ και Προς ΑΠΟΣΤΟΛΗ (Ειδική ΜΜ) είναι συνδεδεμένα και 

αναπροσαρμόζονται σε κάθε αλλαγή σύμφωνα με την μεταξύ τους ποσοτική σχέση μονάδων που έχει καταχωρηθεί στα 

στοιχεία του είδους. 

 Τα Υπόλοιπα που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης συνεχίζουν να είναι εκφρασμένα στις MM εξυπηρέτησης. 

Εξέλιξη παραγγελιών - Μεταβάσεις 

Κατά την εκτέλεση μεταβάσεων με επιλογή γραμμών ειδών, στα πλαίσια της εξέλιξης στο flow παραγγελιών, δόθηκε η 

δυνατότητα να εμφανίσετε και να επεξεργαστείτε τις ποσότητες σε οποιαδήποτε μονάδα μέτρησης του είδους, άλλη από την 

Μονάδα μέτρησης εξυπηρέτησης που μέχρι σήμερα ήταν  η μοναδική μονάδα μέτρησης που υποστηρίζεται από την εφαρμογή στις 

μεταβάσεις. 

Η δυνατότητα ενεργοποιείται με κατάλληλες αλλαγές στην όψη μεταβάσεων για επιλογή γραμμών ειδών που χρησιμοποιείτε στον 

κανόνα μετάβασης. Συγκεκριμένα πρέπει να προστεθούν τα παρακάτω πεδία με ακριβώς τον κωδικό που αναφέρεται παρακάτω: 

 CS_INPUT_MU_CODE. Είναι  ο κωδικός της custom ΜΜ στην οποία θέλετε να εισάγετε την Ποσότητα προς 

μετάβαση 

 CS_INPUT_DECIMAL_VAL_1. Είναι  η Ποσότητα προς μετάβαση στην custom ΜΜ. 

 CS_INPUT_REMAINING_QTY. Είναι  η διαθέσιμη ανοικτή ποσότητα στην custom MM. 

 CS_INPUT_SERVICE_MU_CODE. Είναι  ο κωδικός της ΜΜ εξυπηρέτησης 

Για τα πεδία CS_INPUT_DECIMAL_VAL_1 και CS_INPUT_REMAINING_QTY δεν χρειάζεται να γίνει κάποια μετατροπή από την ΜΜ 

εξυπηρέτησης στην custom ΜΜ σε επίπεδο query. Θα την κάνει αυτόματα ο κώδικας της μετάβασης. Κατά συνέπεια η τιμή που 

μπορεί να έχουν στο query είναι: CAST(0.0 as DECIMAL) 

Αν λοιπόν προστεθούν όλα τα παραπάνω πεδία, θα είναι δυνατή η πληκτρολόγηση της επιθυμητής Ποσότητας στην custom 

ΜΜ στο πεδίο CS_INPUT_DECIMAL_VAL_1. Ο κώδικας στην συνέχεια μετατρέπει την ποσότητα αυτή στην ΜΜ εξυπηρέτησης και 
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αυτή με τη σειρά της τροφοδοτείται στη διαδικασία της μετάβασης η οποία δεν έχει αλλάξει και συνεχίζει τελικά να εκτελεί 

τις εκκρεμότητες στην Μονάδα μέτρησης εξυπηρέτησης.. 

Διαστάσεις αποθήκης 

Στην γενική παράμετρο εταιρίας: 

Είδη/Barcodes: Πεδίο των διαστασιολογίων βάσει του οποίου θα γίνει η ταξινόμηση των χρωμάτων ή μεγεθών 

στο F12. 

στην κατηγορία Διαχείριση παραστατικών, με την οποία μπορείτε να παραμετροποιείται ο τρόπος που γίνεται η ταξινόμηση και η 

εμφάνιση των χρωμάτων και μεγεθών στο πλέγμα διαστάσεων του παραστατικού F12, έγιναν διαθέσιμα για επιλογή και τα πεδία 

Αριθμός 1-3 του διαστασιολογίου 

Εκτυπώσεις 

Στην εκτύπωση Κατάσταση Αποθηκών Τρίτων (μενού: Αποθήκες & Αποθέματα/ Έλεγχος Υπολοίπων) δόθηκε η δυνατότητα 

επιλογής του πεδίου Υποκ/μα συν/νου στα κριτήριο της ομαδοποίησης. Η δυνατότητα αυτή υποστηρίχθηκε και σε όλες τις 

διαθέσιμες crystal εκτυπώσεις του bit όπου υποστηρίζεται πλέον και η εμφάνιση των αποτελεσμάτων με ομαδοποίηση το 

υποκατάστημα του συν/νου. 
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Mobile λειτουργίες αποθήκης 

Καταμέτρηση αποθέματος 

Η διαδικασία Ενημέρωση καταμετρήσεων, 

εμπλουτίστηκε ώστε να λαμβάνει υπόψη της τον 

πόρο-χρήστη ασύρματου τερματικού, κατά την 

δημιουργία των παραστατικών. Πλέον 

δημιουργούνται διαφορετικά παραστατικά ανά 

Υποκατάστημα, Αποθηκευτικό χώρο, 

Ημερομηνία ενέργειας και Πόρο. Η πληροφορία 

του πόρου διατηρείται στο πεδίο 

Αντισυμβαλλόμενος της επικεφαλίδας των 

παραστατικών.  

 

Αυτόματη συμπλήρωση διαστάσεων αποθήκης από την εντολή 

Κατά την επιλογή είδους σε όλες τις ενέργειες μέσω των ασύρματων τερματικών, 

δόθηκε η δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης της Διάσταση αποθήκης 1 

ή/και Διάσταση αποθήκης 2 βάσει εντολής. Αφού προσδιοριστεί το είδος, 

το χρώμα και το μέγεθος πιθανότατα με την χρήση barcode, εξετάζονται οι 

γραμμές την εντολής και αν βρεθεί μοναδική τιμή στην διάσταση αποθήκης 1 ή 2 

για το συγκεκριμένο συνδυασμό (είδος-χρώμα –μέγεθος) συμπληρώνεται 

αυτόματα. Αν ο συνδυασμός που έχει δοθεί δεν βρεθεί καθόλου (ad-hoc 

παραλαβή είδους) ή βρεθούν περισσότερες τιμές διαστάσεων για τον ίδιο 

συνδυασμό τότε η επιλογή παραμένει κενή και απαιτείται συμπλήρωση από τον 

χρήστη.   

Η δυνατότητα αυτή είναι παραμετρική ανά ροή εργασίας. Ορίζεται μέσω των δύο νέων παραμέτρων ασύρματων τερματικών: 

FLOWS_FOR_AUTOCOMPLETE_STOCKDIM1  και FLOWS_FOR_AUTOCOMPLETE_STOCKDIM2 αρχείο Config.xaml. 

Για να προχωρήσετε σε διαφοροποίηση των παραπάνω παραμέτρων θα πρέπει αρχικώς να αντιγράψετε το αρχείο Config.xaml από 

την περιοχή: \ESRF\MWO στην περιοχή: CSRF\MWO\Modules\MyConfig και στην συνέχεια να δηλώσετε επιθυμητές τιμές. 

 

Παράμετρος Επεξήγηση Προτεινόμενη τιμή 

 
FLOWS_FOR_AUTOCOMPLETE_STOCKDIM1 
 
FLOWS_FOR_AUTOCOMPLETE_STOCKDIM2 

 
Καθορίζει αν θα γίνεται αυτόματη συμπλήρωση 
τιμής στο πεδίο Διάσταση αποθήκης 1 ή 2 από 
την εντολή. Μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά ροή 
εργασίας. Δέχεται τιμές 0 & 1 ή 2. Η τιμή 0 
απενεργοποιεί την λειτουργικότητα ενώ η τιμή 1 
την ενεργοποιεί. 

1. 1ο αφορά την Παραλαβή από προμηθευτή. 

2. 2ο αφορά την Επιστροφή σε προμηθευτή 

3. 3o αφορά την Παραλαβή από 

 
0000 
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υποκατάστημα 

4. 4ο αφορά την Αποστολή σε υποκατάστημα 

 
Παράδειγμα χρήσης 
Αν οι ροές που είναι επιθυμητή η 
λειτουργικότητα είναι οι δύο ροές, Παραλαβή 
από προμηθευτή & Επιστροφή από τον 
προμηθευτή τότε πρέπει να δηλωθεί η τιμή 
1100.  

 

 

Ενημερωθείτε για το σύνολο των δυνατοτήτων του κυκλώματος από το κείμενο οδηγιών EBS v4-MobileWarehouseOperationsEL.pdf 
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Φάκελοι κοστολόγησης εισαγωγών 

Παραστατικά δαπανών φακέλου 

Κατά το κλείσιμο φακέλου η διαδικασία αναζητά τα παραστατικά δαπανών που επηρεάζουν το κόστος της εισαγωγής και θα 

πρέπει να επιμεριστούν. Στις τελευταίες εκδόσεις επιτράπηκε στην αναζήτηση των παραστατικών δαπανών να συμπεριλαμβάνει και 

παραστατικά δαπανών μεταγενέστερα της ημερομηνίας κλεισίματος. Επειδή κατανοούμε ότι μια τέτοια συμπεριφορά δεν είναι 

πάντα η επιθυμητή, παρέχουμε πλέον την δυνατότητα να μπορεί να οριστεί σε επίπεδο παραμέτρου εταιρίας, αν κατά το κλείσιμο 

φακέλου θα αναζητούνται και δαπάνες σε παραστατικά με ημερομηνία μεταγενέστερη αυτής του κλεισίματος του φακέλου.  

Η σχετική παράμετρος εταιρίας είναι η: 

Κλείσιμο φακέλου => Το κλείσιμο φακέλου να συμπεριλαμβάνει δαπάνες σε ημ/νια μεταγενέστερη του 

κλεισίματος 

που είναι διαθέσιμη στην κατηγορία Ροές εργασιών.   

Δώστε προσοχή στην προκαθορισμένη τιμή της παραμέτρου που είναι ΟΧΙ. Αυτό σημαίνει ότι αν καταχωρούσατε δαπάνες 

με μεταγενέστερη ημερομηνία αυτής του κλεισίματος φακέλου, τώρα δεν θα λαμβάνονται υπόψη αν πρώτα δεν αλλάξετε 

την τιμή της παραμέτρου σε ΝΑΙ. 

Λογιστικοποίηση δαπανών φακέλου 

Στην έκδοση 4.8.0.0 άλλαξε ο τρόπος ενημέρωσης της λογιστικής από παραστατικά δαπανών που συμμετέχουν σε φάκελο 

ενημερώνοντας πάντα τον αντίστοιχο λογ/μο ΦΠΑ για συναλλαγές που συμμετέχουν σε φάκελο εισαγωγών και αφορούν συν/νο 

Κανονικού καθεστώτος. Σε αυτή την έκδοση δίνεται η δυνατότητα να επαναφέρετε την παλιότερη, προ 4.8.0.0 συμπεριφορά, 

και να ενημερώνετε με την αξία ΦΠΑ τον λογ/μο του φακέλου ακόμα και για πιστωτές του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ. 

Η ρύθμιση της συμπεριφοράς γίνεται με χρήση της παραμέτρου εταιρίας: 

Η λογιστικοποίηση της αξίας ΦΠΑ δαπανών φακέλου ενημερώνει πάντα τον Λογ/μο ΦΠΑ του φακέλου. 

που είναι διαθέσιμη στην κατηγορία «Κύκλωμα Λογιστικής» των παραμέτρων εταιρίας. 

Η προκαθορισμένη τιμή της παραμέτρου είναι ΟΧΙ, που σημαίνει ότι η ενημέρωση γίνεται όπως ακριβώς γίνεται σε όλες τις 

τελευταίες εκδόσεις μετά την ανακοίνωση της έκδοσης 4.8.0.0. Η αλλαγή της τιμής σε ΝΑΙ θα επαναφέρει την προ 4.8.0.0 

συμπεριφορά. 

Πάγια 

Μέθοδος τήρησης Μητρώου 

Με στόχο την ορθότερη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του υποσυστήματος των παγίων και την αποτελεσματικότερη 

αποτύπωση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης, διαχωρίστηκε η μέθοδος τήρησης του Mητρώου.  

Προστέθηκε η νέα γενική παράμετρος Μέθοδος τήρησης μητρώου, με δύο επιλογές. 

 Ανά εταιρεία 

 Ανά υποκατάστημα 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem-important-blue.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem-important-blue.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem-important-blue.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem-important-blue.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem-important-blue.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Η τήρηση μητρώου Ανά Εταιρεία, που είναι και η προτεινόμενη επιλογή, αφορά τους οργανισμούς που δεν τηρούν όλα τα μεγέθη 

του παγίου ανά υποκατάστημα παρά μόνο τις αποσβέσεις ώστε να έχουν αποτελεσματικότερη αποτύπωση των λειτουργικών 

εξόδων.  

Σε αυτές τις περιπτώσεις είτε το κόστος κτήσης είτε και μέρος των προγενέστερων αποσβέσεων δεν έχουν αποτυπωθεί κατά 

ανάγκη στο ίδιο υποκατάστημα. Ακόμα είναι πιθανή η μετακίνηση μέρος της ποσότητας του παγίου από τον έναν χώρο 

εγκατάστασης σε κάποιον άλλον χωρίς να έχει γίνει μεταφορά και των λογιστικών μεγεθών του παγίου. Για τον λόγο αυτό το 

Μητρώο παγίων μπορεί να τηρηθεί μόνο στο σύνολο της εταιρείας και όχι αναλυτικά ανά υποκατάστημα. 

Έτσι. απαιτείται η διαδικασία υπολογισμού να λαμβάνει υπόψη της τα δεδομένα όλων των υποκαταστημάτων συγκεντρωτικά για 

τον υπολογισμό των αποσβέσεων, όμως ο λογισμός τους γίνεται στο υποκατάστημα που βρίσκεται η ποσότητα για την περίοδο 

υπολογισμού. Αυτό σημαίνει ότι η συγκεντρωτική αξία αποσβέσεων μιας περιόδου μπορεί να σπάσει σε πολλά διαφορετικά 

κομμάτια ακολουθώντας το υποκατάστημα που βρίσκεται το πάγιο.  

 

Η τήρηση μητρώου Ανά υποκατάστημα, αφορά τους οργανισμούς που παρακολουθούν όλα τα μεγέθη ανά υποκατάστημα.  

Είναι λοιπόν απαραίτητο η μεταφορά παγίου από ένα τόπο εγκατάστασης σε κάποιον άλλο να γίνεται όχι μόνο ποσοτικά αλλά και 

λογιστικά. Η διαδικασία υπολογισμού λαμβάνει υπόψη της τα δεδομένα ανά υποκατάστημα τόσο στον υπολογισμό των αποσβέσεων 

όσο και στον λογισμό τους. Σε περιπτώσεις που τα λογιστικά μεγέθη του παγίου δεν συμφωνούν στο υποκατάστημα τότε η 

διαδικασία παράγει αναπροσαρμοσμένες αποσβέσεις επιτυγχάνοντας έτσι οριζόντια συμφωνία και τήρηση του Μητρώου ανά 

υποκατάστημα.  

Λογιστική μεταφορά παγίου 

Στο πνεύμα των παραπάνω βελτιώσεων, έγινε αναπροσαρμογή του τρόπου υπολογισμού των αποσβέσεων για τις περιπτώσεις 

παγίων που χρεοπιστώνονται μέσω  λογιστικής μεταφοράς με χρήση του παραστατικού ΛΜΓ.  

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αποσβέσεις που μεταφέρονται από την μία κτήση στην άλλη είναι το σύνολο των αποσβέσεων έως την 

στιγμή καταχώρισης του παραστατικού μεταφοράς (ΛΜΓ). Ενώ σε περίπτωση μερικής μεταφοράς, η μεταφερόμενη αξία είναι το 

αναλογούν μέρος της αξίας βάσει της μεταφερόμενης ποσότητας. Ακολουθώντας την Year-To-Date μέθοδο, η διαδικασία 

υπολογισμού αποσβέσεων λαμβάνει υπόψη της μόνο το μέρος της αξίας που αφορά την τρέχουσα χρήση εξαιρώντας την εξ 

απογραφής μεταφερόμενη αξία. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει τον λογισμό της «πραγματικής αξίας αποσβέσεων» της περιόδου 

αποφεύγοντας έτσι τον λογισμό διορθωτικών εγγραφών επιτυγχάνοντας την αποτελεσματικότερη αποτύπωση των αποσβέσεων 

τόσο ανά πάγιο\κτήση όσο και ανά κέντρο κόστους. 
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Διαδικασία υπολογισμού αποσβέσεων 

Άλλαξε το κριτήριο επιλογής περιόδου, στον διάλογο της Διαδικασίας υπολογισμού αποσβέσεων. Πλέον δηλώνεται η ΕΩΣ 

ημερομηνία για την οποία θα εκτελεστεί η διαδικασία, ώστε να είναι δυνατή ο ενδιάμεσος υπολογισμός των αποσβέσεων πριν το 

τέλος κάθε περιόδου.  
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Γενικά – Οριζόντια χαρακτηριστικά 

Κοινωνική δικτύωση 

Αφαιρέθηκαν από το μενού και τις διάφορες οθόνες τις εφαρμογής όλες οι επιλογές που σχετίζονταν με τις λειτουργίες Κοινωνικής 

δικτύωσης που υποστήριζε η εφαρμογή. Από αυτή την έκδοση παύει η υποστήριξη των παραπάνω λειτουργιών από την 

εφαρμογή. 

Ανάκτηση βασικών στοιχείων Μητρώου (taxis) 

Αναβαθμίστηκε η υποστήριξη της υπηρεσίας ανάκτησης βασικών στοιχείων μητρώου που παρέχεται από το taxis στην 

εφαρμογή, με την προσθήκη δύο επιπλέον πληροφοριών που αντλούνται από την υπηρεσία και αποθηκεύονται στα στοιχεία των 

προσώπων. Πρόκειται για τις πληροφορίες 

 Ημερομηνία Έναρξης Εργασιών (TaxRegistrationDate) 

 Ημερομηνία Διακοπής Εργασιών (TaxStopDate) 

που αποθηκεύονται στα ομώνυμα νέα πεδία του προσώπου(ESGOPerson).  

Να σημειωθεί ότι ο σκοπός των πεδίων είναι καθαρά πληροφοριακός και δεν 

έχουν χρησιμοποιηθεί στην υλοποίηση κάποιου ελέγχου. 

Παράμετροι τύπου password 

Στο εργαλείο κατασκευής όψεων δόθηκε η δυνατότητα, τα ερωτώμενα string 

πεδία να μπορούν να μην εμφανίζουν το περιεχόμενο που πληκτρολογείται και 

αντί αυτού στην θέση των χαρακτήρων να εμφανίζουν το χαρακτήρα ‘*’. 

Η ενεργοποίηση της δυνατότητας γίνεται με επιλογή στον τύπο της 

παραμέτρου της τιμής Password. 

Τιμοκατάλογοι 

Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της ταχύτητας εύρεσης τιμών και εκπτώσεων σε παραστατικά όπου γίνεται χρήση 

τιμοκαταλόγων. Η βελτίωση της ταχύτητας αναζήτησης βασίστηκε στην ενημέρωση του νέου πεδίου Ενεργές διαστάσεις, που 

προστέθηκε στα στοιχεία του τιμοκαταλόγου και ενημερώνεται  αποκλειστικά με αυτόματο τρόπο με τις ενεργές διαστάσεις που 

έχουν συμπληρωθεί στις γραμμές τιμοκαταλόγου.  Η ενεργοποίηση των βελτιστοποιήσεων με την ενημέρωση του παραπάνω πεδίου 

γίνεται με ενεργοποίηση της νέας παραμέτρου εταιρείας:  

Ενεργοποίηση βελτιστοποιήσεων κατά τον έλεγχο των τιμοκαταλόγων στα παραστατικά. 

στην κατηγορία, Διαχείριση παραστατικών των γενικών παραμέτρων. 

Οργάνωση πληρωμών 

Στις διαδικασίες της οργάνωσης πληρωμών σταμάτησε να χρησιμοποιείται η τιμή της παραμέτρου:  

Διαδικασία οργάνωσης πληρωμών =>06. Πεδίο αποθήκευσης λογαριασμού προμηθευτή 

(SUPPLIER_ACCOUNT_FIELD_PAYMENT_PLANNING) 

Έτσι η παράμετρος δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη καθώς η λειτουργικότητα που εξυπηρετούσε, δηλαδή η καταχώρηση του 

τραπεζικού λογαριασμού του προμηθευτή, πλέον εξυπηρετείται από τα ομώνυμα νέα πεδία στην επικεφαλίδα και στις γραμμές των 

παραστατικών.  
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Αν έχετε χρησιμοποιήσει αυτή την παράμετρο σε custom υλοποιήσεις πρέπει να τις αλλάξετε και να κοιτάτε απ’ 

ευθείας τα νέα πεδία. 

Προστασία των στοιχείων της εταιρίας από μεταβολές 

Μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατό να περιοριστεί με τρόπο αποτελεσματικό, η πρόσβαση των χρηστών μέσω του συστήματος 

Δικαιωμάτων χρηστών σε ευαίσθητα στοιχεία της εταιρίας (ΑΦΜ, επωνυμία κλπ.) με ενδεχόμενη την ακούσια αλλαγή από μη 

εξουσιοδοτημένους χρήστες. Αυτό είναι πλέον δυνατό να γίνει καθορίζοντας δικαιώματα για την επιλογή:  

Φόρμες -> Γενικά-Οριζόντια -> Εταιρείες 

 

Προφίλ δικαιωμάτων πρόσβασης 

Με την χρήση προφίλ δικαιωμάτων πρόσβασης είναι πλέον δυνατή η μεταβολή του πεδίου Κατάσταση επεξεργασίας σε 

παραστατικό που δεν επιτρέπονται αλλαγές λόγω κλειδωμάτων ( πχ ανήκουν σε κλεισμένη χρήση / περίοδο).  

Εμπορική πολιτική 

Σε ενέργειες εμπορικής πολιτικής για εισαγωγή νέων ή συμμετρική εισαγωγή γραμμών ειδών, δόθηκε η δυνατότητα επιλογής του 

τύπου της νέας γραμμής είδους.  

 

 


