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ΚΚΑΑΣΣΑΑΛΛΟΟΓΓΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  
ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ 5 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 6 

EEΓΓΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΑΑΗΗ  SSEERRVVEERR  &&  CCLLIIEENNTT  66  
ΒΑΙΚΑ ΒΗΜΑΣΑ 6 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΤΠΟΤ SERVER ENTERSOFT ΚΑΙ SQL SERVER 9 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ APPLICATION SERVER (ΣΤΠΟΤ SERVER ENTERSOFT) 10 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ CLIENTS 11 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΤΠΟΤ SQL SERVER ΜΟΝΟ) 11 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΣΤΠΗ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΗΗ CRM 12 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ 13 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΜΩΝ 14 

ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΗΗ  ΣΣΟΟΤΤ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΜΜΙΙΚΚΟΟΤΤ  ((AACCTTIIVVAATTIIOONN))  1155  
ΑΑΝΝΑΑΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΕΕΙΙ  ΕΕΚΚΔΔΟΟΕΕΩΩΝΝ  1166  
ΠΠΡΡΟΟΣΣΕΕΙΙΝΝΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΜΜΟΟ  1177  

ΟΡΙΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 18 

ΒΒΑΑΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  1188  
ΤΤΠΠΟΟΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΗΗΜΜΑΑΣΣΑΑ  &&  ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΕΕ  1199  
ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΧΧΡΡΗΗΗΗ  2211  
ΧΧΡΡΗΗΣΣΕΕ  &&  ΟΟΜΜΑΑΔΔΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΩΩΝΝ  2233  

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΕΚΚΙΝΗΗ 24 

ΟΟ  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΕΕΣΣΡΡΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΗΗ  2244  
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ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΕΕΣΣΡΡΟΟΙΙ  ΟΟΛΛΟΟΚΚΛΛΗΗΡΡΩΩΗΗ  2288  
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΕΕΣΣΡΡΟΟΙΙ  ΔΔΙΙΕΕΤΤΡΡΤΤΝΝΗΗ  ΛΛΕΕΙΙΣΣΟΟΤΤΡΡΓΓΙΙΩΩΝΝ  2288  
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΕΕΣΣΡΡΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΘΘΕΕΣΣΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΗΗ  2288  

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 29 

ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΕΕΣΣΡΡΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΗΗ  2299  
ΔΙΑΣΑΕΙ 29 
ΝΟΜΙΜΑΣΑ & ΙΟΣΙΜΙΕ 29 

ΤΤΝΝΑΑΛΛΛΛΑΑΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ  2299  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ 29 
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΕΙ 29 
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ 29 

ΕΕΙΙΔΔΗΗ  &&  ΤΤΠΠΗΗΡΡΕΕΙΙΕΕ  2299  
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΕΙ 29 
ΜΟΝΑΔΕ ΜΕΣΡΗΗ 29 
ΠΡΟΦΙΛ 30 
ΔΙΑΣΑΕΙ/ΔΙΑΣΑΙΟΛΟΓΙΑ 30 

ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΕΕΣΣΡΡΟΟΙΙ  ΤΤΝΝΑΑΛΛΛΛΑΑΓΓΩΩΝΝ  3300  
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ Φ.Π.Α. 30 
ΚΟΠΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΗ 30 
ΣΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΟΛΗ & ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΗ 30 
ΜΕΣΑΦΟΡΕΙ 30 
ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΑ 30 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 30 

ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΓΓΑΑΡΡΙΙΑΑΜΜΟΟΙΙ  3311  
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ΕΙΠΡΑΚΣΟΡΕ 31 
ΣΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 31 

ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΙΙΚΚΗΗ  &&  ΠΠΑΑΓΓΙΙΑΑ  3311  
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ & ΜΕΣΡΗΣΕ 31 
ΣΤΠΟΙ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΩΝ & ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΕ 31 
ΚΑΝΟΝΕ ΑΠΟΒΕΗ 31 

ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ & ΕΙΡΕ 32 

ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΑΑΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΤΤ  ΘΘΑΑ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΘΘΟΟΤΤΝΝ  3322  
ΔΔΗΗΜΜΙΙΟΟΤΤΡΡΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΙΙΡΡΩΩΝΝ  3322  
ΜΜΑΑΖΖΙΙΚΚΗΗ  ΜΜΕΕΣΣΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΕΕΙΙΡΡΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΩΩ  ΙΙΔΔΙΙΟΟΣΣΗΗΣΣΩΩΝΝ  3344  
ΜΜΕΕΣΣΡΡΗΗΣΣΕΕ  ΕΕΙΙΡΡΩΩΝΝ  3355  
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ΒΑΙΚΕ ΟΝΣΟΣΗΣΕ 36 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗ 37 

ΜΜΕΕΣΣΑΑΒΒΑΑΗΗ  ΣΣΗΗΝΝ  ΕΕΝΝΑΑΡΡΞΞΗΗ  ΣΣΗΗ  ΧΧΡΡΗΗΗΗ  3377  
ΜΜΕΕΣΣΑΑΒΒΑΑΗΗ  ΕΕΝΝΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΑΑ  ΣΣΗΗ  ΧΧΡΡΗΗΗΗ  3377  
ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΑΑΣΣΙΙΚΚΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  3388  

ΤΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ 38 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΗΗ ΓΕΦΤΡΑ 39 

ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΙΙΚΚΕΕ  ΚΚΑΑΣΣΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΕΕ  3399  
ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΙΙΚΚΕΕ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΕΕ  4400  
ΜΜΟΟΝΝΣΣΕΕΛΛΟΟ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΙΙΚΚΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΗΗ  4444  

ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 48 

ΗΜΑΝΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕ ΟΡΘΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 49 

ΣΣΙΙΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΚΚΕΕ  &&  ΕΕΚΚΠΠΣΣΩΩΣΣΙΙΚΚΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΣΣΙΙΚΚΕΕ  4499  
ΠΠΟΟΟΟΣΣΗΗΣΣΕΕ  &&  ΑΑΞΞΙΙΕΕ  4499  
ΟΟΨΨΕΕΙΙ//ΕΕΚΚΣΣΤΤΠΠΩΩΕΕΙΙ  4499  
ΑΑΛΛΛΛΑΑΓΓΕΕ  ΣΣΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΑΑΣΣΙΙΚΚΑΑ  4499  
ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΗΗ  ΣΣΗΗ  ΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΑΑΝΝΣΣΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΩΩΝΝ  ΑΑΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑ  5500  

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΩΝ ΧΡΗΣΩΝ 50 

ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΤΤΗΗ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΙΙΚΚΗΗ  5500  
ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΤΤΗΗ  ΣΣΙΙ  ΛΛΕΕΙΙΣΣΟΟΤΤΡΡΓΓΙΙΕΕ  5500  
ΝΝΕΕΕΕ  ΑΑΠΠΑΑΙΙΣΣΗΗΕΕΙΙ  &&  ΣΣΡΡΟΟΠΠΟΟ  ΑΑΝΝΣΣΙΙΜΜΕΕΣΣΩΩΠΠΙΙΗΗ  5500  
ΕΕΚΚΜΜΕΕΣΣΑΑΛΛΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΣΣΟΟΤΤ  ΤΤΣΣΗΗΜΜΑΑΣΣΟΟ  ––  ΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΗΗΗΗ  5511  

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟΤ 52 
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ΟΟΗΗΜΜΝΝΜΜΟΟ  ΠΠΜΜΡΡ  ΓΓΓΓΓΓΖΖΞΞΖΖΔΔΖΖΜΜΡΡ    

Οθνπφο ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ είλαη ... 

  Κα δψζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζε ζηειέρε κεραλνγξάθεζεο θαη ππεχζπλνπο πινπνίεζεο γηα ηελ 

εθκάζεζε ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηώλ γξήγνξεο εθθίλεζεο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο, (ηα 

βήκαηα δειαδή, απφ ηα νπνία πξέπεη λα πεξάζνπκε, γηα λα πινπνηήζνπκε ζσζηά κηα ηππηθή εγθαηάζηαζε) 

  Κα επηζεκάλεη φια ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία εθπαίδεπζεο ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ, ψζηε ε πξνζαξκνγή ηνπο ζην 

ζχζηεκα λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην άκεζε θαη ε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ρσξίο πξνβιήκαηα (ηη ΔΓΚ πξέπεη λα 

μεράζνπκε δειαδή, πξηλ «αθήζνπκε» κηα εγθαηάζηαζε ζε live ιεηηνπξγία). 
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ΓΓΓΓΗΗΑΑΠΠΑΑΟΟΠΠΑΑΟΟΕΕ    

11..  EEΓΓΗΗΑΑΠΠΑΑΟΟΠΠΑΑΟΟΕΕ  SSEERRVVEERR  &&  CCLLIIEENNTT    

  ΒΒΑΑΟΟΖΖΗΗΑΑ  ΒΒΕΕΙΙΑΑΠΠΑΑ  

Ε  εγθαηάζηαζε ζα μεθηλήζεη απηφκαηα φηαλ εηζάγεηε ην DVD ζην νδεγφ. Γκθαλίδεηαη ε αθφινπζε νζφλε: 

 

ΒΕΙΑ 1 

Οην 1
ν
 βήκα  πξέπεη λα νξηζηεί ε παξακεηξνπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

Θεηηνπξγηθό ζύζηεκα: Γπηινγή ηεο έθδνζεο ησλ windows, θαζψο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ επεμεξγαζηή 

κε δηαζέζηκεο ηηο παξαθάησ επηινγέο: 

     

Γπηινγή εθαξκνγήο: Γπηινγή ηνπ πξντφληνο πξνο εγθαηάζηαζε, κε δηαζέζηκεο ηηο εμήο επηινγέο : 

  

θαζψο θαη ηελ πιαηθφξκα .NET πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί (1.1, 3.5 ή 4). Γλδέρεηαη λα εκθαλίδεηαη ΙΖΑ επηινγή. 

Ξόινο Ρπνινγηζηή: Μ ππνινγηζηήο φπνπ εγθαζίζηαηαη ην ινγηζκηθφ ζα έρεη έλαλ απφ 4 πηζαλνχο ξφινπο:  

1) Entersoft Client: Ιε ηελ επηινγή απηή εγθαζίζηαηαη κφλν ην ινγηζκηθφ ηεξκαηηθνχ. 

2) Γμππεξεηεηήο Entersoft: Γπηινγή γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν SQL Server βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθφ 

ππνινγηζηή απφ ηνλ εμππεξεηεηή. 

3) Γμππεξεηεηήο Entersoft & SQL Server: Γπηινγή γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν SQL Server βξίζθεηαη ζηνλ 

ίδην ππνινγηζηή κε ηνλ εμππεξεηεηή. 

4) SQL Server κφλν: Γπηινγή φηαλ ν Γμππεξεηεηήο Entersoft ζα βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθφ κεράλεκα απφ 

ηνλ SQL Server θαη είλαη επηζπκεηή θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ βάζεσλ Zero-Αξρηθήο Θεηηνπξγίαο θαη 

Demo-Γπίδεημεο ζε ηνπηθφ SQL Server.  
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Γγθαηάζηαζε Microsoft SQL Server Express Edition: Αλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάκεηξν επηιεγεί κία απφ 

ηηο 2 ηειεπηαίεο επηινγέο („Γμππεξεηεηήο  Entersoft & SQL Server‟, „SQL Server κφλν‟ ) ηφηε, πξέπεη λα επηιεγεί 

θαη ε έθδνζε ηνπ SQL Server πνπ επηζπκνχκε λα εγθαηαζηαζεί.  

 

Αλ ν SQL Server θαη ν Γμππεξεηεηήο Entersoft ζα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ππνινγηζηέο, ηφηε ζα πξέπεη: 

  Κα εθηειέζεηε κηα εγθαηάζηαζε ηχπνπ SQL Server Ιόλν ζην κεράλεκα πνπ βξίζθεηαη ν SQL Server. 

  Κα εθηειέζεηε κηα εγθαηάζηαζε ηχπνπ Γμππεξεηεηήο Entersoft ζε θαζέλα απφ ηα κεραλήκαηα πνπ ζα 

βξίζθεηαη ν Γμππεξεηεηήο Entersoft. 

  Κα εθηειέζεηε κηα εγθαηάζηαζε ηχπνπ Entersoft Client ζε θάζε ηεξκαηηθφ. 

Αλ ν SQL Server θαη ν Γμππεξεηεηήο Entersoft ζα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ππνινγηζηή, ηφηε ζα πξέπεη: 

  Κα εθηειέζεηε κηα εγθαηάζηαζε ηχπνπ Γμππεξεηεηήο Entersoft and SQL Server ζην κεράλεκα πνπ ζα 

βξίζθνληαη νη εμππεξεηεηέο. 

  Κα εθηειέζεηε κηα εγθαηάζηαζε ηχπνπ Entersoft Client ζε θάζε ηεξκαηηθφ.  

ΒΕΙΑ 2 

 
Οην Βήκα 2, εκθαλίδνληαη ηα πξναπαηηνχκελα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα νπνία δηαθέξνπλ 

αλάινγα κε ηελ επηιεγκέλε παξακεηξνπνίεζε ηνπ βήκαηνο 1. Νξέπεη λα εγθαηαζηαζεί θάζε πξναπαηηνχκελν 

ζηε πξνηεηλφκελε ιίζηα (ε εγθαηάζηαζε γίλεηαη κε θιηθ ζην ζχλδεζκν).  

Αλ ην ζχκβνιν  εκθαλίδεηαη δίπια απφ θάπνην πξναπαηηνχκελν ηφηε , ην πξναπαηηνχκελν απηφ είλαη 

ΕΔΕ εγθαηεζηεκέλν θαη δελ ρξεηάδεηαη λα εγθαηαζηαζεί μαλά.  

Αλ θάπνην πξναπαηηνχκελν απαηηεί επαλεθθίλεζε ηφηε, πξέπεη λα  γίλεη επαλεθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή.  

Μη ξπζκίζεηο ζα απνζεθεπηνχλ, ψζηε λα κε ρξεηαζηεί λα παξακεηξνπνηεζεί μαλά ε εγθαηάζηαζε. 

Αλ επηιεγεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ Microsoft SQL Server Express Edition ηφηε, έλαο ζχλδεζκνο κε ηίηιν “Ξπζκίζεηο 

ινγαξηαζκνχ SA” εκθαλίδεηαη δίπια απφ ην ζχλδεζκν εγθαηάζηαζεο. Μ ζχλδεζκνο απηφο επηηξέπεη ηνλ νξηζκφ 

θσδηθνχ πξφζβαζεο γηα ηνλ ινγαξηαζκφ SA ηνπ SQL Server (System Administrator). Αλ δελ εηζαρζεί θσδηθφο, ζα 

νξηζηεί απηφκαηα ν “eessPP@@ssssww00rrdd”. Ε Entersoft ΝΞΜΠΓΖΚΓΖ λα γίλεη αιιαγή ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο ηνπ SA γηα 

ιφγνπο αζθαιείαο. Μ θσδηθφο πξφζβαζεο πνπ ζα νξηζηεί δελ πξέπεη λα είλαη θελφο ή λα πεξηέρεη ην ραξαθηήξα 

„“‟ (δηπιή απφζηξνθνο). Αλ νξηζηεί κε έγθπξνο θσδηθφο, ηα πεδία ηνπ θσδηθνχ εκθαλίδνληαη ζε θφθθηλν θφλην, 

νπφηε θαη δελ είλαη εθηθηή ε εγθαηάζηαζε ηνπ Microsoft SQL Server Express (κπνξεί λα γίλεη επαλαθνξά ηνπ 

θσδηθνχ πξφζβαζεο ζηελ αξρηθή ηηκή κε ηελ επηινγή “Γπαλαθνξά ξπζκίζεσλ”). 
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Αλ επηιεγεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ SQL Server Express 2008, πξέπεη πξψηα λα εγθαηαζηαζεί ην Windows PowerShell 

1.0. Πν Windows PowerShell 1.0 είλαη δηαζέζηκν ζηα Windows 7, πεξηιακβάλεηαη ζηα Windows Server 2008 σο 

πξφζζεην feature, ελψ είλαη δηαζέζηκν σο μερσξηζηή εθαξκνγή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Microsoft γηα ηα ππφινηπα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (ν ζύλδεζκνο ηνπ Windows PowerShell 1.0 δείρλεη ηε ζειίδα από όπνπ ζα ην «θαηεβάζεηε»).  

  ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΓΟ ΟΓΠΖΗΑ ΙΓ ΠΕΚ ΓΚΓΞΓΜΝΜΖΕΟΕ ΠΜΡ WINDOWS POWERSHELL 1.0 ΟΓ WINDOWS SERVER 2008 : 

Ο ζύλδεζκνο “Windows PowerShell 1.0” ζα αλνίμεη ην Server Manager. Από εθεί πξέπεη λα επηιεγεί ν ζύλδεζκνο “Features” 

πνπ εκθαλίδεηαη αξηζηεξά. Αλ ην Windows PowerShell δελ εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα κε ηα ήδε εγθαηεζηεκέλα features, 

κπνξεί λα πξνζηεζεί επηιέγνληαο “Add Features”. ηε ιίζηα πνπ εκθαλίδεηαη, πξέπεη λα επηιεγεί ην Windows PowerShell 

(εκθαλίδεηαη κε θύιηζε θάησ) θαη θαηόπηλ ην “Next”. Σέινο, επηιέγνληαο “Install” ην Windows PowerShell ζα ελεξγνπνηεζεί. 

ΒΕΙΑ 3  

Νξηλ εθηειεζηεί ην βήκα απηφ, ζα πξέπεη λα έρνπλ εγθαηαζηαζεί φια ηα πξναπαηηνχκελα. Οην βήκα απηφ 

ζα εγθαηαζηαζεί ε εθαξκνγή ή ζα εγθαηαζηαζνχλ νη βάζεηο «Zero - Αξρηθήο Θεηηνπξγίαο» θαη «Demo – 

Γπίδεημεο ηνπ επηιεγκέλνπ πξντφληνο» (αλ έρεη επηιεγεί «SQL Server κφλν» ζην 1
ν
 βήκα). 

ΓΓΗΑΠΑΟΠΑΟΕ ΠΜΡ ENTERSOFT BUSINESS SUITE – EXPERT 

Ιπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ην επηιεγκέλν πξντφλ κε θιηθ ζην ζχλδεζκν ζην θάησ ηκήκα ηεο νζφλεο εγθαηάζηαζεο.  

 

Αξρηθά δεηείηαη ε επηινγή γιψζζαο: 

 

Ιε επηινγή, ζην «Γπφκελν» ζα μεθηλήζεη ε εγθαηάζηαζε. Ηαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα δεηεζεί λα 

παξακεηξνπνηεζεί ε εθαξκνγή, αλάινγα κε ηνλ ξφιν πνπ έρεη επηιεγεί ζην 1
ν
 βήκα. Αλ εκθαληζηεί κήλπκα UAC 

(User Account Control), επηιέγεηε απνδνρή. 
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Αλ έλα βήκα απνηχρεη ηφηε, εκθαλίδεηαη έλα πιήθηξν επηινγήο κε φλνκα «Γπαλεγθαηάζηαζε» δίπια απφ ην 

«Γπφκελν», επηηξέπνληαο ηελ εθηέιεζε ηνπ βήκαηνο μαλά. Γίλαη εθηθηή ε παξάθακςε ηνπ ζθάικαηνο θαη ε 

ζπλέρεηα ζην επφκελν βήκα (κε θιηθ ζην «Γπφκελν»). Αλ είλαη επηζπκεηή θάπνηα αιιαγή ζηε παξακεηξνπνίεζε, 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν Νίλαθαο Γιέγρνπ ηεο Entersoft, κφιηο νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε.  

Αλ έρεη επηιεγεί ε εγθαηάζηαζε ηχπνπ SQL Server κόλν ηφηε, είλαη δηαζέζηκε ε επηινγή εγθαηάζηαζεο ησλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ, φπσο αλαιχεηαη παξαθάησ.  

 

  ΓΓΓΓΗΗΑΑΠΠΑΑΟΟΠΠΑΑΟΟΕΕ  ΠΠΡΡΝΝΜΜΡΡ  SSEERRVVEERR  EENNTTEERRSSOOFFTT  ΗΗΑΑΖΖ  SSQQLL  SSEERRVVEERR    

Αξρηθά ζα δεηεζεί λα εγθαηαζηαζνχλ νη βάζεηο «Zero – Αξρηθή» θαη «Demo – Γπίδεημεο» ζε ηνπηθφ SQL Server. 

Πν πεδίν «λνκα SQL Server Instance» 

εκθαλίδεη ιίζηα κε φια ηα ηνπηθά SQL Server 

instances. Πα Αξρεία Data (*.mdf) θαη Αξρεία 

Log File (*.ldf) δείρλνπλ ηελ πεξηνρή φπνπ ζα 

απνζεθεπηνχλ ηα αξρεία ηεο Βάζεο 

(πξνηείλνληαη νη πεξηνρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ην επηιεγκέλν SQL Server Instance).  

Αλ ην επηζπκεηφ SQL Instance δελ εκθαλίδεηαη 

ζηε ιίζηα θαη είλαη ζίγνπξν φηη ην instance 

απηφ ππάξρεη ζηνλ ππνινγηζηή φπνπ 

εγθαζίζηαηαη ην ινγηζκηθφ, ηφηε, κπνξεί λα 

πιεθηξνινγεζεί (ζα εκθαληζηεί κήλπκα 

πξνεηδνπνίεζεο).  Γίλαη ζεκαληηθφ ην instance πνπ έρεη πιεθηξνινγεζεί λα ππάξρεη θαη λα επηβεβαησζεί φηη 

αλήθεη ζην ηξέρνλ κεράλεκα θαη φηη ε ππεξεζία ηνπ SQL Server είλαη ελεξγή θαη εθηειείηαη, δηαθνξεηηθά, ε 

εγθαηάζηαζε ησλ Βάζεσλ ζα απνηχρεη. Θα δεηεζεί φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφο πξφζβαζεο γηα ηνλ SQL Server 

κφλνλ αλ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζχλδεζε κε ηε ρξήζε Windows Authentication. 

ζν δηαξθεί ε εγθαηάζηαζε ησλ βάζεσλ εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ κπάξα πξνφδνπ: 

 

Αλ ε βάζε δεδνκέλσλ ππάξρεη ήδε, ζα δεηεζεί επηβεβαίσζε γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο: Βεβαησζείηε όηη δελ 

αληηθαζηζηάηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, αιιηώο ηα δεδνκέλα ηεο ζα ΑΘΜΡΚ ΓΖΑ ΝΑΚΠΑ. 

Έπεηηα απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Bάζεσλ,  ε εγθαηάζηαζε ζα δεκηνπξγήζεη ην αξρείν ESDBDef.xml πνπ 

πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο Βάζεηο Δεδνκέλσλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζην πξνεγνχκελν βήκα (δελ ζα 

εκθαληζηεί θάπνηα νζφλε γηα απηή ηε ιεηηνπξγία). 

Οηε ζπλέρεηα, ζα πξνζδηνξηζηεί ην φλνκα εμππεξεηεηή (ή δηεχζπλζε IP) θαη ε ζχξα ηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηεί ν 

Γμππεξεηεηήο γηα ηε ζχλδεζε κε ηνπο  Clients 

(νη ξπζκίζεηο ζα απνζεθεπηνχλ ζηα αξρεία 

ESClientConnect.xml θαη ES00Server.config). Ε 

πξνηεηλφκελε ζχξα εμαξηάηαη απφ ην πξντφλ 

ην νπνίν εγθαζίζηαηαη. Αλ είλαη επηζπκεηή ε 

αιιαγή ηεο ζχξαο ζχλδεζεο, λα επηβεβαησζεί φηη ζα νξηζηεί ε ίδηα ζχξα θαη θαηά ηε δηάξθεηα εγθαηάζηαζεο 

ησλ Entersoft Clients (αιιηψο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αιιαγή κέζσ ηνπ Νίλαθα Γιέγρνπ ηεο Entersoft).  
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Οην επφκελν βήκα ζα αληηγξαθεί ην Entersoft Client Add On (Crystal Reports). Ε αληηγξαθή ζα δηαξθέζεη 1 κε 2 

ιεπηά (εμαξηάηαη απφ ηε θαζπζηέξεζε δηθηχνπ αλ ε εθαξκνγή εγθαζίζηαηαη απφ δηθηπαθφ δίζθν). 

Πέινο, ζην επφκελν βήκα ζα νξηζηεί ν ζεηξηαθφο αξηζκφο πνπ έρεη ιεθζεί 

απφ ηελ Entersoft. Ιε αληηγξαθή θαη επηθφιιεζε κπνξεί λα εηζαρζεί κε  

πην βνιηθφ ηξφπν ν ζεηξηαθφο αξηζκφο. Αλ εηζαρζεί ζεηξηαθφο αξηζκφο ζην 

βήκα απηφ, θαιφ είλαη λα αθνινπζήζεη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Αλ δελ νξηζηεί ν ζεηξηαθόο αξηζκόο (κέλνπλ όια κεδεληθά) ηόηε, ζα επηηξαπεί κόλν δοκιμαζηική ιεηηνπξγία.  

ηαλ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ζα έρνπλ δεκηνπξγεζεί δπν ζπληνκεχζεηο ζην κελνχ Έλαξμε: κηα πνπ 

εθηειεί ην Entersoft Business Suite (ή Expert) θαη κηα πνπ εθηειεί ηνλ Νίλαθα Γιέγρνπ ηεο Entersoft. 

  ΓΓΓΓΗΗΑΑΠΠΑΑΟΟΠΠΑΑΟΟΕΕ  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  SSEERRVVEERR  ((ΠΠΡΡΝΝΜΜΡΡ  SSEERRVVEERR  EENNTTEERRSSOOFFTT))  

Μ ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη παξφκνηνο κε ην πξνεγνχκελν, κε ηε δηαθνξά φηη ζε απηφλ δελ 

ζα εγθαηαζηαζνχλ βάζεηο δεδνκέλσλ. Νξηλ εγθαηαζηαζεί ν Γμππεξεηεηήο Entersoft λα επηβεβαησζεί φηη έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ε εγθαηάζηαζε ηχπνπ  „SQL Server Ιφλν‟,  αιιηψο ζα πξέπεη λα γίλεη ε δηαρείξηζε ηεο 

ζχλδεζεο κε ηηο βάζεηο απφ ην Νίλαθα Γιέγρνπ ηεο Entersoft.  

Αξρηθά ζα γίλεη ε επηινγή ηνπ SQL Server ζηνλ νπνίν έρνπλ εγθαηαζηαζεί νη βάζεηο δεδνκέλσλ. Πν πεδίν «SQL 

Server»  εκθαλίδεη κηα ιίζηα κε φινπο ηνπο SQL Servers ηνπ δηθηχνπ (ε ιίζηα ζα ρξεηαζηεί ηππηθά κεξηθά 

δεπηεξφιεπηα, ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ δηθηχνπ). 

 Αλ ν SQL Server πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί δελ εκθαλίδεηαη ηόηε, είηε δελ ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλα ηα SQL Client 

tools είηε θάπνην firewall ή router εκπνδίδεη ηελ εκθάληζή ηνπ. Αλ ηα SQL Server client tools δελ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ηόηε ε εγθαηάζηαζε κπνξεί λα εκθαλίζεη κόλν κηα κεξηθή ιίζηα από ηνπο SQL Servers (ζηε 

πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεηε κόλνη ζαο ην SQL Server).  

Οηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζχλδεζε είηε κε Windows Authentication ή κε SQL Authentication (αιιά ζα 

πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ην φλνκα ρξήζηε θαη ν θσδηθφο πξφζβαζεο γηα ηε ζχλδεζε).  

 

Μ έιεγρνο ηεο ζχλδεζεο γίλεηαη, γηα λα επαιεζεπηεί φηη ε ζχλδεζε κε ην επηιεγκέλν SQL Server κπνξεί λα 

επηηεπρζεί (είλαη εθηθηή ε κεηάβαζε ζην επφκελν βήκα πάλησο, αθφκα θαη αλ δελ είλαη δπλαηή ε ζχλδεζε). Μη 

ξπζκίζεηο απηέο απνζεθεχνληαη ζην αξρείν ESDBDef.xml. 

Οηε ζπλέρεηα, ζα πξνζδηνξηζηεί ην φλνκα εμππεξεηεηή (ή δηεχζπλζε IP) θαη ε ζχξα ηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηεί ν 

Γμππεξεηεηήο γηα ηε ζχλδεζε κε ηνπο  Clients (νη 

ξπζκίζεηο ζα απνζεθεπηνχλ ζηα αξρεία 

ESClientConnect.xml θαη ES00Server.config). Ε 

πξνηεηλφκελε ζχξα εμαξηάηαη απφ ην πξντφλ ην νπνίν 

εγθαζίζηαηαη. Αλ είλαη επηζπκεηή ε αιιαγή ηεο ζχξαο 

ζχλδεζεο, λα επηβεβαησζεί φηη ζα νξηζηεί ε ίδηα ζχξα θαη ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ Clients (αιιηψο ζα πξέπεη λα 

αιιαρζεί κέζσ ηνπ Νίλαθα Γιέγρνπ ηεο Entersoft).  
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Οην επφκελν βήκα ζα αληηγξαθεί ην Entersoft Client Add On (Crystal Reports). Ε αληηγξαθή ζα δηαξθέζεη 1 κε 2 

ιεπηά (εμαξηάηαη απφ ηε θαζπζηέξεζε δηθηχνπ αλ ε εθαξκνγή εγθαζίζηαηαη απφ δηθηπαθφ δίζθν). 

Πέινο, ζην επφκελν βήκα ζα νξηζηεί ν ζεηξηαθφο αξηζκφο πνπ έρεη ιεθζεί 

απφ ηελ Entersoft. Ιε αληηγξαθή θαη επηθφιιεζε κπνξεί λα εηζαρζεί κε  

πην βνιηθφ ηξφπν ν ζεηξηαθφο αξηζκφο. Αλ εηζαρζεί ζεηξηαθφο αξηζκφο ζην 

βήκα απηφ, θαιφ είλαη λα αθνινπζήζεη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Αλ δελ νξηζηεί ν ζεηξηαθόο αξηζκόο (κέλνπλ όια κεδεληθά) ηόηε, ζα επηηξαπεί κόλν δοκιμαζηική ιεηηνπξγία.  

ηαλ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ζα έρνπλ δεκηνπξγεζεί δπν ζπληνκεχζεηο ζην κελνχ Έλαξμε: κηα πνπ 

εθηειεί ην Entersoft Business Suite (ή Expert) θαη κηα πνπ εθηειεί ηνλ Νίλαθα Γιέγρνπ ηεο Entersoft. 

  ΓΓΓΓΗΗΑΑΠΠΑΑΟΟΠΠΑΑΟΟΕΕ  CCLLIIEENNTTSS  

Μ ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο εγθαηάζηαζεο είλαη ηδηαίηεξα απιφο: πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ην φλνκα εμππεξεηεηή (ή 

δηεχζπλζε IP) πνπ ν Γμππεξεηεηήο ζα ρξεζηκνπνηεί γηα 

ζπλδέζεηο (νη ξπζκίζεηο απνζεθεχνληαη ζην αξρείν 

ESClientConnect.xml). Πν πεδίν Γμππεξεηεηήο πεξηέρεη 

φινπο ηνπο δηθηπαθνχο ππνινγηζηέο πνπ έρνπλ 

εληνπηζηεί. Αλ δελ εκθαλίδεηαη ν Γμππεξεηεηήο Entersoft 

εδψ, ηφηε ππάξρεη θάπνην firewall ή router πνπ εκπνδίδεη ηελ εκθάληζε. Γίλεηαη ε επηινγή ηνπ νλφκαηνο (ή 

δηεχζπλζεο IP) ηνπ Γμππεξεηεηή Entersoft θαη ηεο ζχξαο πνπ επηιέρζεθε θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ θαη κεηά, 

επηινγή ηνπ πιήθηξνπ «Γπφκελν». Ρπάξρεη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο ζχλδεζεο, γηα λα επηβεβαησζεί φηη ε 

ζχλδεζε είλαη έγθπξε (ν Γμππεξεηεηήο Entersoft Server πξέπεη λα εθηειείηαη).  

Πέινο, ζα αληηγξαθεί ην Entersoft Client Add On (Crystal Reports). Ε αληηγξαθή ζα δηαξθέζεη 1 κε 2 ιεπηά 

(εμαξηάηαη απφ ηε θαζπζηέξεζε δηθηχνπ αλ ε εθαξκνγή εγθαζίζηαηαη απφ δηθηπαθφ δίζθν).  

ηαλ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ζα έρνπλ δεκηνπξγεζεί δπν ζπληνκεχζεηο ζην κελνχ Έλαξμε: κηα πνπ 

εθηειεί ην Entersoft Business Suite (Expert) θαη κηα πνπ εθηειεί ηνλ Νίλαθα Γιέγρνπ ηεο Entersoft. 

  ΓΓΓΓΗΗΑΑΠΠΑΑΟΟΠΠΑΑΟΟΕΕ  ΒΒΑΑΟΟΓΓΩΩΚΚ  ΔΔΓΓΔΔΜΜΙΙΓΓΚΚΩΩΚΚ  ((ΓΓΓΓΗΗΑΑΠΠΑΑΟΟΠΠΑΑΟΟΕΕ  ΠΠΡΡΝΝΜΜΡΡ  SSQQLL  SSEERRVVEERR  ΙΙΜΜΚΚΜΜ))  

Ιπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ νη βάζεηο Zero-Αξρηθή θαη Demo-Γπίδεημεο κε θιηθ ζην ζχλδεζκν ζην θάησ κέξνο 

ηεο νζφλεο. Αλ εκθαληζηεί κήλπκα UAC (User Account Control), γίλεηαη Απνδνρή. Οηε θφξκα πνπ εκθαλίδεηαη, ζα 

δεηεζεί λα εγθαηαζηαζνχλ νη βάζεηο Zero – Αξρηθή θαη Demo – Γπίδεημεο ζε ηνπηθφ SQL Server. Πν πεδίν «λνκα 

SQL Server Instance» εκθαλίδεη ιίζηα κε φια ηα ηνπηθά SQL Server instances. Πα πεδία Αξρεία Data (*.mdf) θαη 

Αξρεία Log File (*.ldf) δείρλνπλ ηελ πεξηνρή φπνπ ζα απνζεθεπηνχλ ηα αξρεία ηεο βάζεο (πξνηείλνληαη νη 

πεξηνρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην επηιεγκέλν SQL Server Instance).  

Αλ ην επηζπκεηφ SQL Instance δελ εκθαλίδεηαη 

ζηε ιίζηα θαη είλαη ζίγνπξν φηη ππάξρεη ζηνλ 

ππνινγηζηή, ηφηε, κπνξεί λα πιεθηξνινγεζεί 

(ζα εκθαληζηεί κήλπκα πξνεηδνπνίεζεο).  Γίλαη 

ζεκαληηθφ ην instance πνπ έρεη πιεθηξνινγεζεί 

λα ππάξρεη θαη λα αλήθεη ζην ηξέρνλ κεράλεκα 

θαη φηη ε ππεξεζία ηνπ SQL Server είλαη ελεξγή 

θαη εθηειείηαη, δηαθνξεηηθά, ε εγθαηάζηαζε ησλ 

Βάζεσλ ζα απνηχρεη. Θα δεηεζεί φλνκα ρξήζηε 

θαη θσδηθφο πξφζβαζεο γηα ηνλ SQL Server 

κφλνλ αλ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζχλδεζε κε ηε ρξήζε Windows Authentication. 
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Αλ ε βάζε δεδνκέλσλ ππάξρεη ήδε, ζα δεηεζεί επηβεβαίσζε γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο: Βεβαησζείηε όηη δελ 

αληηθαζηζηάηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, αιιηώο ηα δεδνκέλα ηεο ζα ΑΘΜΡΚ ΓΖΑ ΝΑΚΠΑ. 

Ιεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο, ζην κελνχ Έλαξμε/Νξνγξάκκαηα (Start/Programs) έρεη 

δεκηνπξγεζεί ε πεξηνρή Entersoft απφ φπνπ κπνξείηε λα θαιείηε ηελ εθαξκνγή. 

Οε ζπζηήκαηα ζηα νπνία έρεη γίλεη εγθαηάζηαζε [S], ζα εκθαληζηεί ζην tray (ζην θάησ δεμί κέξνο ηεο 

νζφλεο) ην ζχκβνιν ηνπ εμππεξεηεηή Entersoft. Ιπνξείηε λα ειέγρεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ, κε ην κελνχ πνπ 

εκθαλίδεηαη θάλνληαο δεμί θιηθ επάλσ ηνπ. Μ εμππεξεηεηήο είλαη έλα Windows service φπσο θαη ν SQL 

server θαη ελεξγνπνηείηαη κε ην άλνηγκα ηνπ ππνινγηζηή, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θάλεηε Login. Γάλ ζέιεηε 

λα ζηακαηήζεηε ην service επηιέγεηε „Δηαθνπή‟, ελψ γηα ηελ επαλεθθίλεζε „Γθθίλεζε‟. Γάλ επηιέμεηε „Έμνδνο‟ 

ην ζχκβνιν ζα εμαθαληζηεί απφ ην tray, ελψ εάλ επηζπκείηε λα επαλεκθαληζηεί, ζα πξέπεη λα επηιέμεηε 

„Γιεγθηήο ιεηηνπξγίαο εμππεξεηεηή εθαξκνγώλ‟ απφ ην κελνχ Entersoft. 

  ΓΓΓΓΗΗΑΑΠΠΑΑΟΟΠΠΑΑΟΟΕΕ  ΝΝΞΞΜΜΠΠΡΡΝΝΕΕΟΟ  ΝΝΑΑΞΞΑΑΙΙΓΓΠΠΞΞΜΜΝΝΜΜΖΖΕΕΟΟΕΕΟΟ  CCRRMM  

Ε εγθαηάζηαζε ηεο πξφηππεο παξακεηξνπνίεζεο CRM πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο 

εθηέιεζεο ελφο emi αξρείνπ κε φλνκα CRM_ZeroMigration_V, φπνπ  ε έθδνζε ηνπ 

εξγαιείνπ,  πνπ βξίζθεηαη ζην θάθειν εγθαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή ..\ESMigration\ 

ESCRMZero. Ε εθηέιεζε ηνπ emi γίλεηαη απφ ην κελνχ «Γξγαιεία/ Γηζαγσγή-Γμαγσγή 

Δεδνκέλσλ -> Γηζαγσγή Δεδνκέλσλ Advanced». Απφ ην κελνχ ηεο νζφλεο απηήο Αξρείν-

>Άλνηγκα, γίλεηαη επηινγή ηνπ αξρείνπ θαη εκθαλίδνληαη ηα βήκαηα ηεο εηζαγσγήο. 

 

Οηελ εηζαγσγή απηή, ζηα πξψηα βήκαηα εηζάγνπκε θάπνηα δεδνκέλα απφ ηε Βάζε Access ζε πξνζσξηλνχο 

πίλαθεο θαη ζηε ζπλέρεηα απφ απηνχο, ζηνπο πίλαθεο ηνπ CRM. 

 

Γθηφο απφ ηελ πξψηε εθηέιεζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ έλαξμε ηεο παξακεηξνπνίεζεο ηνπ 

θπθιψκαηνο CRM, θαιφ ζα είλαη λα εθηειείηαη θαη πεξηνδηθά, φπνηε πξνζηίζεληαη ζηνηρεία 

παξακεηξνπνίεζεο ζε θάπνηα λέα έθδνζε.  
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  ΓΓΓΓΗΗΑΑΠΠΑΑΟΟΠΠΑΑΟΟΕΕ  ΓΓΗΗΠΠΡΡΝΝΩΩΠΠΩΩΚΚ  

Γγθαηάζηαζε ESDM γηα εθηππψζεηο crystal reports ζε dot-matrix εθηππσηή.  

1. Γθηππσηήο νξίδεηαη ν ESDM (printer κε driver EPSON FX-1050 γηα Windows XP & Epson FX-980 γηα Vista) θαη  

2. Ιέγεζνο ραξηηνχ νξίδεηαη letter (8.5 in. X 11 in.) 

Νξέπεη ζε ΗΑΘΓ εγθαηάζηαζε, ζηα ηεξκαηηθά πνπ εθηππψλνπλ ζεσξεκέλα λα νξηζηεί εθηππσηήο κε φλνκα 

ESDM θαη driver EPSON FX-1050 γηα Windows XP & Epson FX-980 γηα Vista. 

Γγθαηάζηαζε Entersoft Document Printer (PDF)  

Ρπάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο PDF αξρείσλ, γηα απνζηνιή δηαθφξσλ εθηππψζεσλ απφ φςεηο, BIT, 

παξαζηαηηθά θιπ. Ε εγθαηάζηαζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην κελνχ Γξγαιεία => Δηαρείξηζε πζηήκαηνο – ΒΔ => 

Γγθαηάζηαζε PDF Γθηππσηή. Γκθαλίδεηαη Wizard, φπνπ δεηείηαη ε πεξηνρή φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί – πξνηείλεηαη ν 

θάθεινο Entersoft – θαζψο θαη ην αλ ζα κπνξεί λα ηνλ ρξεζηκνπνηεί νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο ηνπ ππνινγηζηή 

απηνχ ή κφλν ν ηξέρσλ.  Ιεηά απφ δηαδνρηθά «Next» μεθηλά ε εγθαηάζηαζε κε ελδεηθηηθή κπάξα πξνφδνπ.  

   

Ιε ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο εκθαλίδεηαη ζηνπο Γθηππσηέο ησλ Windows έλαο επηπιένλ εθηππσηήο κε 

φλνκα „Entersoft Document Printer‟ θαη κε δεισκέλε πφξηα (port) ηελ επίζεο λέα  EDP (Entersoft Document Printer).  

Ιέζα απφ νπνηαδήπνηε φςε, bit ή παξαζηαηηθφ θ.ιπ. επηιέγνληαο 

πξνεπηζθφπεζε, εκθαλίδνληαη ζηε γξακκή κπάξα εξγαιείσλ 2 

επηπιένλ εηθνλίδηα πνπ αθνξνχλ ηελ απνζήθεπζε ζε αξρείν ηχπνπ 

PDF θαη ηελ απνζηνιή κέζσ e-mail ηνπ αξρείνπ ηχπνπ PDF.  

Γπηιέγνληαο Απνζήθεπζε δεηείηαη ν θάθεινο φπνπ ζα απνζεθεπηεί ην PDF αξρείν θαη ζηε ζπλέρεηα 

εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν κε κπάξα πξνφδνπ: 

  

Γπηιέγνληαο Απνζηνιή εκθαλίδεηαη ην αθφινπζν παξάζπξν κε κπάξα πξνφδνπ ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ηνπ PDF:  
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  ΓΓΓΓΗΗΑΑΠΠΑΑΟΟΠΠΑΑΟΟΕΕ  ΦΦΜΜΞΞΜΜΘΘΜΜΓΓΖΖΗΗΩΩΚΚ  ΙΙΕΕΑΑΚΚΖΖΟΟΙΙΩΩΚΚ  

Γίλαη απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζε θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ γηα ηελ ζήκαλζε ησλ παξαζηαηηθψλ. 

Μη εθαξκνγέο EBS & Expert ζπλεξγάδνληαη κε θνξνινγηθνχο κεραληζκνχο ηύπνπ Α. Ε Entersoft είλαη 

πηζηνπνηεκέλε θαη έρεη επαλεηιεκκέλα εγθαηαζηήζεη ζε Laser & Dot-matrix ηνπο παξαθάησ κεραληζκνχο: 

1. CASIO FP-500, FP-600 & Proline 650 (CPi)*         

2. FMU PUNTO (MRS)                                            

3. SYNTHEX 700 (SYNTHEX)**                               

Ρπάξρνπλ νδεγίεο εγθαηάζηαζεο γηα ηνπο παξαπάλσ κεραληζκνχο ζηε Βάζε Γλψζεο ζην άξζξν QUE-

00040. Άιινη ζπκβαηνί κεραληζκνί: 

1. SAMTEC SPS-4000 (Technoran)**  

2. MOBiLE EUROBOX (LogicData)**  

3. ALGOBOX (iCS)**  

4. X-CODE (Tax Code) 

5. CITIZEN SBOX (AMY) 

 * Γηδηθά γηα ηνλ FP600 πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ε Signature processor version 1.2.2 ή λεφηεξε. 

** ξεζηκνπνηνχλ ηνλ ίδην driver/software ηεο Micrelec. 

 ΝΞΜΟΜΕ! Κα γίλεηαη πάληα έιεγρνο ησλ ςεθηαθψλ αληηγξάθσλ θαη λα ππάξρεη έγθξηζε γηα ηελ 

νξζφηεηά ηνπ απφ ην ινγηζηή ηεο εηαηξίαο. 
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22..  ΓΓΚΚΓΓΞΞΓΓΜΜΝΝΜΜΖΖΕΕΟΟΕΕ  ΠΠΜΜΡΡ  ΘΘΜΜΓΓΖΖΟΟΙΙΖΖΗΗΜΜΡΡ  ((AACCTTIIVVAATTIIOONN))  

Αθνχ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε, πξέπεη λα γίλεη ελεξγνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο. Νξνυπφζεζε γηα ην βήκα 

απηφ είλαη λα έρεη γίλεη πξνκήζεηα απφ ην Πκήκα Νσιήζεσλ ηεο Entersoft ηνπ Serial Number ηεο εγθαηάζηαζεο 

κε ηα αληίζηνηρα modules. Ε ελεξγνπνίεζε πξέπεη λα γίλεη απφ ηνλ application server ηεο εγθαηάζηαζεο, δηφηη ε 

δηαδηθαζία «δέλεη» ηνλ server κε ηνλ ππνινγηζηή (hardware). 

Ε άκεζε ελεξγνπνίεζε πξνυπνζέηεη ζχλδεζε κε ην internet (one-click operation). Οε πεξίπησζε πνπ o server δελ έρεη 

πξφζβαζε ζην internet, ε ελεξγνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη απφ νπνηνλδήπνηε ζηαζκφ εξγαζίαο έρεη πξφζβαζε ζην 

internet θαη ζπλδέεηαη ζε απηφ ηνλ server. Αλ δελ ππάξρεη πξφζβαζε ζην internet, ε ελεξγνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη ζε 

2 θάζεηο κε ηε ρξήζε εηδηθψλ αξρείσλ (Απνζηνιή αξρείνπ αίηεζεο ελεξγνπνίεζεο – Γλεξγνπνίεζε κέζσ αξρείνπ). 

Απφ ην κελνχ Μδεγίεο-> About  εκθαλίδεηαη νζφλε, απφ 

ηελ νπνία επηιέγνληαο «Άδεηεο ξήζεο Νξντφληνο...» 

εκθαλίδεηαη νζφλε επηινγήο ηνπ ηξφπνπ ελεξγνπνίεζεο.  

  Γάλ ππάξρεη ζχλδεζε ζην Internet, επηιέγνπκε 

«Γλεξγνπνίεζε κέζσ Internet».  

  Γάλ δελ ππάξρεη ζχλδεζε ζην internet, αθνινπζνχκε 

ηα παξαθάησ βήκαηα.  

1) Γπηινγή ηεο δηαδηθαζίαο «Δεκηνπξγία αξρείνπ 

κε αίηεζε ελεξγνπνίεζεο»  

     

2) Δήισζε ηεο πεξηνρήο απνζήθεπζεο κε επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ .  

3) Ιε «Απνδνρή» εκθαλίδεηαη ην κήλπκα «Πν αξρείν κε ηελ αίηεζε ελεξγνπνίεζεο δεκηνπξγήζεθε 

επηηπρψο». 

4) Οηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα ζηαιεί ην αξρείν κε email ζηε δηεχζπλζε sales@entersoft.gr.  

5) Ε Entersoft απνζηέιιεη έλα αληίζηνηρν αξρείν κε ίδην φλνκα θαη επέθηαζε aannss.  

6) Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ελεξγνπνίεζεο πξέπεη λα επηιεγεί απηή ηε θνξά ε «Γλεξγνπνίεζε κέζσ 

αξρείνπ» φπνπ επηιέγεηαη ην αξρείν απηφ θαη κε «Απνδνρή» πξαγκαηνπνηείηαη ε ελεξγνπνίεζε. 

Οε πεξίπησζε κε ελεξγνπνίεζεο, ππάξρεη αθφκε δπλαηφηεηα πξνζσξηλήο πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα, αιιά γηα 

πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο ζην πιήζνο ησλ δεδνκέλσλ ηεο βάζεο.  

 Ε ελεξγνπνίεζε (θαη ε έθδνζε serial number) γίλεηαη ΑΚΑ application server.  

 Γηα ελεξγνπνίεζε λέσλ modules, πξέπεη λα γίλεη εθ λένπ ελεξγνπνίεζε, θαηφπηλ επηθνηλσλίαο κε ην ηκήκα 

πσιήζεσλ ηεο Entersoft.  

 Ιεηά απφ αιιαγή ζην hardware ηνπ server πηζαλά λα ρξεηαζηεί μαλά ελεξγνπνίεζε (ελεκέξσζε απφ ην ηκήκα 

πσιήζεσλ ηεο Entersoft). 

mailto:sales@entersoft.gr
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33..  ΑΑΚΚΑΑΒΒΑΑΘΘΙΙΖΖΟΟΓΓΖΖΟΟ  ΓΓΗΗΔΔΜΜΟΟΓΓΤΤΚΚ  

Ε αλαβάζκηζε (Upgrade) πεξηιακβάλεη ζπλήζσο 4 βήκαηα: 

1) Download (Θήςε έθδνζεο): Ε ιήςε λέαο έθδνζεο πξέπεη λα γίλεη απφ ηνλ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν Application Server. Ιπνξείηε λα θάλεηε ιήςε είηε παηψληαο ζην popup ελεκέξσζεο λέαο 

έθδνζεο είηε απφ ην κελνχ ηεο εθαξκνγήο (Γξγαιεία\Έιεγρνο εθδόζεσλ\Έιεγρνο-ιήςε λέαο έθδνζεο). Ηαηά 

ηε ιήςε, ν application server κπνξεί λα ιεηηνπξγεί (δελ επεξεάδεηαη). Αλ δηαθνπεί ε ιήςε γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν, ηελ επφκελε θνξά ζα ζπλερίζεη απφ ην ζεκείν πνπ ζηακάηεζε.  

2) S/W Upgrade (Αλαβάζκηζε εθαξκνγήο): Αθνχ νινθιεξσζεί επηηπρψο ε ιήςε, δεηείηαη επηβεβαίσζε 

εθθίλεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο λέαο έθδνζεο. Ιεηά ηελ επηβεβαίσζε, ην service ηνπ application server 

ηεξκαηίδεηαη απηφκαηα, ελψ δελ ζπκβαίλεη ην ίδην φηαλ εθηειείηαη ζε κνξθή θνλζφιαο,  νπφηε θαη ζα 

πξέπεη λα ην ηεξκαηίζνπκε εκείο, δηαθνξεηηθά ζα δερζνχκε file access violation error. Ε δηαδηθαζία απηή έρεη 

ζρεδηαζηεί έηζη, ψζηε ε ιήςε θαη ε εγθαηάζηαζε λα κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ ζε δηαθνξεηηθά βήκαηα. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα γίλεη ε ιήςε, αιιά ε εγθαηάζηαζε λα εθηειεζηεί ζε δηαθνξεηηθή ρξνληθή 

ζηηγκή. Οε απηή ηελ πεξίπησζε, φηαλ ζα εθηειεζηεί μαλά ε δηαδηθαζία, ε εγθαηάζηαζε ζα μεθηλήζεη 

απηφκαηα. 

3) Database Upgrade (Αλαβάζκηζε βάζεο): Ιεηά ηελ επηηπρή εγθαηάζηαζε ηεο λέαο έθδνζεο, ην επφκελν 

βήκα είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο βάζεο ή ησλ βάζεσλ ζην λέν ζρήκα. Απηφ επηηπγράλεηαη απιά θάλνληαο 

login ζηνλ application server (εθαξκνγή) σο Entersoft administrator θαη επηιέγνληαο “yes” ζην κήλπκα γηα 

αλαβάζκηζε βάζεο, πνπ ζα εκθαληζηεί. Βέβαηα πξηλ απφ απηφ, ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη εθθίλεζε ηνπ 

application server είηε απφ ην tray icon είηε απφ ηα services είηε σο θνλζφια (ESSessionSRVConsole.exe). Ε 

αλαβάζκηζε ηεο βάζεο είλαη ζρεδηαζκέλε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο αλαβάζκηζεο, 

λα κπνξεί λα ζπλερίζεη απφ εθεί πνπ ζηακάηεζε.  

4) Client Synchronization (Οπγρξνληζκόο): Μ ζπγρξνληζκφο ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο μεθηλά απηφκαηα φηαλ ν 

client πξνζπαζήζεη λα ζπλδεζεί ζηνλ application server κε ηε λέα έθδνζε.  

Τπάξρεη δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο έθδνζεο ζε Client ρσξίο ζπγρξνληζκό, ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν ηεο βάζεο 

γλώζεο κε θσδηθό SYS-00033. 

 Ε Αξίζκεζε εθδφζεσλ αθνινπζεί ηελ παξαθάησ δνκή : 

<Release>.<Major>.<minor>.<hotfix>  

  Release (ζεκαληηθά λέα ππνζπζηήκαηα – π.ρ. CRM ή ζεκαληηθέο αλαβαζκίζεηο πιαηθφξκαο) θάζε 2 έηε 

  Major (ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ή επαπμήζεηο ιεηηνπξγηθφηεηαο) 1-2 αλά έηνο 

  Minor (βειηηψζεηο θαη λέα features) (1-2 αλά 3-κελν) 

  Hot fix φζν απαηηείηαη γηα δηνξζψζεηο θαη κηθξέο βειηηψζεηο (1-2 αλά κήλα). 
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44..  ΝΝΞΞΜΜΠΠΓΓΖΖΚΚΜΜΙΙΓΓΚΚΜΜΟΟ  ΓΓΛΛΜΜΝΝΘΘΖΖΟΟΙΙΜΜΟΟ  

1. Server: >=2GB, >=2.8GHz (γηα 15-20 ρξήζηεο) 

Οην server ηεο εγθαηάζηαζεο πξνηείλνπκε λα ππάξρεη κλήκε ηνπιάρηζηνλ 2G θαη επεμεξγαζηήο 

ηνπιάρηζηνλ 2.8GHz (γηα 15-20 ρξήζηεο) 

2. Client: 512ΙΒ, >=2.0GHz  

Οηα ηεξκαηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο πξνηείλεηαη λα ππάξρεη κλήκε ηνπιάρηζηνλ 512ΙΒ θαη επεμεξγαζηήο 

ηνπιάρηζηνλ 2.0GHz.  

3. 64Kbps:1 User, 128Kbps: 3 Users, 384Kbps: ~10 Users 

Οηελ πεξίπησζε πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ν MS SQL Express πνπ δίλεηαη δσξεάλ, πξέπεη λα πιεξνχληαη νη εμήο 

πξνδηαγξαθέο : 

  1 CPU (αθφκε θη αλ εγθαηαζηαζεί ζε κεράλεκα κε πνιιαπιέο CPUs θαη RAM > 1 GB, ην ζχζηεκα ηεο 

βάζεο ρξεζηκνπνηεί κφλν 1) 

  1 GB RAM 

  4 GB Maximum DB size 

Enterprise features πνπ δελ ππνζηεξίδνληαη: Analysis Services, Reporting Services, DTS, Notification Services 

Απαξαίηεην γηα λα εθηειεζηεί ε εθαξκνγή είλαη ε χπαξμε ηνπ .NET Framework 3.5 SP1. Πν Entersoft setup 

θξνληίδεη ψζηε λα εγθαηαζηαζνχλ φια ηα πξναπαηηνχκελα γηα λα εθηειείηαη επηηπρψο ε εθαξκνγή. 
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ΜΜΞΞΖΖΟΟΙΙΜΜΟΟ  ΓΓΠΠΑΑΖΖΞΞΓΓΖΖΑΑΟΟ  

Ιεηά ηελ εγθαηάζηαζε, κπνξείηε λα θάλεηε είζνδν ζηελ εθαξκνγή, 

ζηε Βάζε Δεδνκέλσλ «Αξρηθή Β.Δ. Entersoft»  

  ζηελ εηαηξεία <001> 

  κε φλνκα ρξήζηε «admin» θαη  

  θιεηδί «entersoft» 

Οηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα παξακεηξνπνηήζνπκε θαηάιιεια ηελ 

εηαηξεία απηή, δίλνληαο ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο. 

11..  ΒΒΑΑΟΟΖΖΗΗΑΑ  ΟΟΠΠΜΜΖΖΓΓΖΖΑΑ  

Απφ ην κελνχ Γεληθά/Γηαηξείεο-Τπνθαηαζηήκαηα, θαη απφ ηελ φςε πνπ εκθαλίδεηαη, ζα πξέπεη λα θαιέζνπκε 

ηε θφξκα δηαρείξηζεο ηεο εηαηξείαο <001> ψζηε λα νξίζνπκε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζηελ ππνζειίδα 

«ΠΠααππηηόόηηεεηηαα»: 

  

Νξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζην πεδίν «Ηαζεζηψο Φ.Ν.Α.», δηφηη επεξεάδεηαη ηφζν ε Πηκνιφγεζε θαη ν 

ππνινγηζκφο ηνπ Φ.Ν.Α. Αγνξψλ φζν θαη ε δηαρείξηζε ησλ κηθηψλ (ηειηθψλ) ηηκψλ πψιεζεο. Αλ  ε εηαηξεία 

έρεη κεησκέλν θαζεζηψο Φ.Ν.Α. αιιάδνπκε ηελ πξνηεηλφκελε ηηκή «θαλνληθφ» ηνπ πεδίνπ.  
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22..  ΡΡΝΝΜΜΗΗΑΑΠΠΑΑΟΟΠΠΕΕΙΙΑΑΠΠΑΑ  &&  ΑΑΝΝΜΜΘΘΕΕΗΗΓΓΟΟ  

Οηε ζπλέρεηα, κεηαθεξφκαζηε ζηελ ππνζειίδα «ΔΔηηεεππζζύύλλζζεεηηοο» γηα λα ζπκπιεξψζνπκε ηα ζηνηρεία ηεο Γδξαο, 

ησλ Ρπνθαηαζηεκάησλ θαη ησλ Απνζεθεπηηθώλ ώξσλ ηεο εηαηξείαο: 

 

Γηδηθά νη Απνζήθεο (Απνζεθεπηηθνί ψξνη) είλαη νη «ινγηθέο» απνζήθεο, αλεμάξηεηα αλ σο θπζηθνί ρψξνη 

εμππεξεηνχλ πάλσ απφ κία εηαηξείεο ή ππνθαηαζηήκαηα. Γπίζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εηαηξεία: 

  αλαιακβάλεη επηζθεπέο ζπζθεπψλ-κεραλεκάησλ  

  ζηέιλεη πξνο επηζθεπή ζε πξνκεζεπηέο εκπνξεχκαηα ή πάγηα 

  ζηέιλεη εκπνξεχκαηα ζε εθζέζεηο – επηδείμεηο ή γηα δεηγκαηηζκφ 

  θάλεη κεηαθνξέο γηα ινγαξηαζκφ άιισλ 

  αλαιακβάλεη θχιαμε εηδψλ ηξίησλ κέρξη ηελ παξάδνζή ηνπο ζε πειάηεο 

πηζαλφηαηα έρεη ηελ αλάγθε παξαθνινχζεζεο ησλ ππνινίπσλ ΑΚΑ ΠΞΖΠΜ (πξφζσπν – πξνκεζεπηή, 

πειάηε), νπφηε κπνξεί λα δειψζεη «ινγηθέο» απνζήθεο Πξίησλ ή ζε Πξίηνπο, ρσξίο θαη‟αλάγθε λα 

ρξεηαζηεί λα αλνηρηνχλ θαηά ζέζε ή πξννξηζκφ μερσξηζηνί απνζεθεπηηθνί ρψξνη.  

Πα ζηνηρεία πνπ ζπκπιεξψλνληαη γηα θάζε πεξίπησζε Δηεχζπλζεο είλαη: 

Παπηφηεηα Μ αλαγλσξηζηηθφο θσδηθφο, ν ηχπνο (νκαδνπνηεηηθφ ζηνηρείν), ε πεξηγξαθή, ε δηεχζπλζε ζε 

2 πεδία, ν ηαρπδξνκηθφο θσδηθφο, ε Νφιε, ε Νεξηνρή, ν Κνκφο, ηα ηειέθσλα θαη ηα FAX 

απνηεινχλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο ή απνζήθεο. 

Ηαηάζηαζε Αλ έλα ππνθαηάζηεκα γίλεη (αξγφηεξα) «αλελεξγφ» θαη έρνπλ νινθιεξσζεί νη πξάμεηο πνπ 

ην αθνξνχλ, ζα πξέπεη λα γίλνπλ αλελεξγέο θαη νη ζρεηηθέο ζεηξέο παξαζηαηηθψλ. 

Ρπεχζπλνο Γπηινγή απφ ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ νξηζηεί σο ζηειέρε ηεο εηαηξείαο (ζηελ ππνζειίδα 

«άηνκα/ζπλεξγάηεο») 

Ρπνθαηάζηεκα Γλεξγνπνηείηαη φηαλ πξφθεηηαη γηα ππνθαηάζηεκα 

Ηαζεζηψο Φ.Ν.Α. Νξνηείλεηαη ην εηαηξηθφ θαζεζηψο, αιιά κπνξεί έλα ππνθαηάζηεκα λα βξίζθεηαη ζε πεξηνρή 

κεησκέλνπ θαζεζηψηνο. 
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Απηνηειέο Γλεξγνπνηείηαη φηαλ εμάγεη απηνηειέο ινγηζηηθφ απνηέιεζκα (ηππψλεη θαη ηεξεί ηα ΒΖΒΘΖΑ ζην 

ίδην ην ππνθαηάζηεκα) θαη κφλνλ ηφηε. Γπεξεάδεη ηε δηαδηθαζία ααππννηηίίκκεεζζεεοο  ααππννζζεεκκάάηησσλλ, ε 

νπνία εθηειείηαη μερσξηζηά γηα ην ππνθαηάζηεκα απηφ. 

Θνγηζηηθφ ηκήκα Οην ζχζηεκα ηεο παξακεηξνπνίεζεο ηεο «Γέθπξαο», ηνπ ηξφπνπ δειαδή πνπ ηα 

παξαζηαηηθά απνζηέιινληαη ζηε Θνγηζηηθή, ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιινχο «ι/ζκνχο 

ζχλδεζεο» ην ηκήκα (βαζκίδα ι/ζκνχ) «Ρπνθαηάζηεκα». Απφ ην Ρπνθαηάζηεκα ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ιακβάλεηαη ην πεξηερφκελν απηνχ ηνπ πεδίνπ.   

Απνζήθε Γλεξγνπνηείηαη φηαλ πξφθεηηαη γηα απνζεθεπηηθφ ρψξν. Ε θχξηα απνζήθε ελφο 

ππνθαηαζηήκαηνο δελ ρξεηάδεηαη λα αλνηρηεί μερσξηζηά, απιά ε δ/λζε-ππνθαηάζηεκα ζα 

ραξαθηεξηζηεί ΗΑΖ σο «ππνθαηάζηεκα» ΗΑΖ σο «απνζήθε». Μινη νη άιινη απνζεθεπηηθνί 

ρψξνη, ζα αλνηρηνχλ μερσξηζηά, ζα ραξαθηεξηζηνχλ σο «απνζήθεο» θαη ζα ζπκπιεξσζεί 

ππνρξεσηηθά θαη ην επφκελν πεδίν.  

Αλήθεη ζην 

ππνθ/κα 

Γπηινγή απφ φιεο ηηο δ/λζεηο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί «ππνθαηαζηήκαηα». Πν πεδίν πξέπεη 

λα ζπκπιεξσζεί ζε φινπο ηνπο αλεμάξηεηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο (πνπ είλαη ζε 

δηαθνξεηηθή δ/λζε) αιιά θαη ζε φινπο εθείλνπο πνπ ΔΓΚ είλαη νη θχξηνη απνζεθεπηηθνί ρψξνη 

ηεο έδξαο ή θάπνηνπ ππνθαηαζηήκαηνο.  

Α Πξίησλ ζε 

Πξίηνπο 

Γλεξγνπνηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα γηα λα δεισζεί φηη ζα 

παξαθνινπζνχληαη ΗΑΠΑ ΠΞΖΠΜ. Ε απνγξαθή ζε απηνχο ζα πξέπεη λα γίλεη ΗΑΠΑ ΠΞΖΠΜ. Μη 

δηαθηλήζεηο απφ θαη πξνο απηνχο πξέπεη λα γίλνληαη κε παξαζηαηηθά εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα 

ην ζθνπφ απηφ (κε έλδεημε «ηξίησλ»).  

Δελ απνηηκάηαη Γλεξγνπνηείηαη ζε απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο πνπ αθνξνχλ απνζεθεχζεηο Πξίησλ, φπνπ 

δειαδή ηα είδε ΔΓΚ είλαη ζηελ θπξηφηεηά καο, φπσο π.ρ. έλαο ρψξνο service. Αληίζεηα, φηαλ 

ηα δηθά καο εκπνξεχκαηα βξίζθνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο ηξίησλ φπσο π.ρ. ζε έλαλ εθζεζηαθφ 

ρψξν, ην πεδίν απηφ πξέπεη λα είλαη απελεξγνπνηεκέλν, επεηδή ηα είδε πνπ βξίζθνληαη ζε 

απηφλ, ΟΡΙΙΓΠΓΜΡΚ ζηελ απνηίκεζε ησλ εηαηξηθψλ απνζεκάησλ. 

Απηφκαηε 

ελεξγνπνίεζε 

Aλ ελεξγνπνηεζεί, θαηά ην άλνηγκα λένπ είδνπο ζηελ απνζήθε, απηφκαηα ζα πξνζηεζεί σο 

ρψξνο ζηνλ νπνίν ΙΝΜΞΓΖ λα ηνπνζεηεζεί ην είδνο.  

Νξνηεξαηφηεηα 

απνζηνιήο 

Γίλαη έλαο αξηζκφο πξνηεξαηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ απηφκαηε πξφηαζε 

ελδνδηαθηλήζεσλ (αλαπιήξσζε ζηνθ θαηαζηεκάησλ θαη απνζεθψλ) πνπ πεξηιακβάλεη ην 

θχθισκα Απνζήθεο. Μη ρψξνη κε κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα απνζηνιήο ζα «πξνηηκεζνχλ» 

γηα απνζηνιή ησλ απνζεκάησλ ηνπο ζε άιινπο ρψξνπο πνπ έρνπλ ειιείςεηο. 

Νξνηεξαηφηεηα 

παξαιαβήο 

Θεηηνπξγεί αληίζηνηρα κε ην πξνεγνχκελν πεδίν. Μη ρψξνη κε κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα 

παξαιαβήο, θαη ζε πεξίπησζε πνπ ηα απνζέκαηα δελ επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ φιεο ηηο 

ειιείςεηο,  ζα «πξνηηκεζνχλ» γηα ηελ θάιπςε ησλ ειιείςεψλ ηνπο. 

Ιε ρξήζε ηνπ εηθνληδίνπ κπνξεί θαλείο λα πεξάζεη ζε δηάινγν κε ηα πιήξε ζηνηρεία ππνθαηαζηεκάησλ-

απνζεθψλ, φπνπ ππάξρνπλ αθφκε ε Ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (e-Mail), ν Δηθηπαθφο ηφπνο (Web site), θαζψο 

θαη νη εμήο πιεξνθνξίεο: 

Νξνηεηλφκελνο 

πειάηεο Θηαληθήο 

ξεζηκνπνηείηαη ζε απνδείμεηο Θηαληθήο, ζηελ πεξίπησζε πνπ αλά θαηάζηεκα, ζέινπκε λα 

δηαθνξνπνηήζνπκε ζπκπεξηθνξέο π.ρ. θαζεζηψο ΦΝΑ, ηηκνθαηάινγνο θ.ι.π. 

Νξνηεηλφκελνο 

πηζησηήο δαπαλψλ 

ξεζηκνπνηείηαη ζε απνδείμεηο Δαπαλψλ γηα δηαρσξηζκφ αλά ππνθαηάζηεκα ζπκπεξηθνξψλ 

πνπ εμαξηψληαη απφ ηνλ πηζησηή π.ρ. ζπλήζεο ηξφπνο πιεξσκήο, ηξαπεδηθφο ι/ζκφο γηα 

Δεκφζηεο Ρπεξεζίεο ηεο πεξηνρήο ηνπ θαηαζηήκαηνο θ.ι.π. 

Μξηδφκελα πεδία Αξηζκεηηθά πεδία, θσδηθνιφγηα, ραξαθηεξηζκνί γηα ειεχζεξε ρξήζε π.ρ. θαηεγνξηνπνηήζεηο 

επί κεγάινπ πιήζνπο ππνθαηαζηεκάησλ 
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33..  ΜΜΖΖΗΗΜΜΚΚΜΜΙΙΖΖΗΗΕΕ  ΞΞΕΕΟΟΕΕ  

Οηε ζπλέρεηα κεηαθεξφκαζηε ζηελ ππνζειίδα ΜΜηηθθννλλννκκηηθθέέοο  ξξήήζζεεηηοο φπνπ κπνξεί λα γίλεη ην άλνηγκα λέαο 

ξήζεο. Γίζνδνο ζηελ εηαηξεία (login) κε εκ/λία πνπ δελ αλήθεη ζε κία απφ ηηο αλνηγκέλεο ζην ζεκείν απηφ 

Μηθνλνκηθεο ξήζεηο ΔΓΚ επηηξέπεηαη. 

 

Οηελ νζφλε απηή γηα θάζε γξακκή – Μηθνλνκηθή ξήζε ζην κέζν, είλαη δηαζέζηκα ζην επάλσ κέξνο ηα 

ζηνηρεία ηεο πξνο έιεγρν/κεηαβνιή θαη ζην θάησ κέξνο εκθαλίδνληαη νη Μηθνλνκηθέο Νεξίνδνη ζηηο νπνίεο 

ρσξίδεηαη. 

Γπηιέγνληαο ην εηθνλίδην  (Κέα ξήζε), κηα λέα γξακκή αλνίγεη ζηε ιίζηα ησλ ξήζεσλ θαη ν δείθηεο είλαη 

ηνπνζεηεκέλνο ζην επάλσ κέξνο. Μξίζηε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο: 

Παπηφηεηα Μλνκαζία θαη εκ/λία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο ρξήζεο. 

Νιήζνο πεξηφδσλ Γίλαη ην πιήζνο ησλ νηθνλνκηθψλ πεξηφδσλ ζηηο νπνίεο ζα ηεξεζνχλ ηα νηθνλνκηθά 

δεδνκέλα θαη πξέπεη λα είλαη θαηά 2 κεγαιχηεξν απφ ην πιήζνο ησλ «θαλνληθψλ», δειαδή 

ησλ κελψλ ηεο ξήζεο. Μ ιφγνο είλαη φηη ηφζν νη εγγξαθέο Απνγξαθήο φζν θαη νη εγγξαθέο 

Ηιεηζίκαηνο θάζε ξήζεο πξέπεη λα ηεξνχληαη σο μερσξηζηνί «κεηξεηέο» γηα πνιιέο 

ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Μξην θιεηζίκαηνο 

Ζζνινγηζκνχ 

Νιεξνθνξηαθφ πεδίν εκ/λίαο π.ρ. γηα Αλψλπκεο Γιιεληθέο Γηαηξείεο κε ιήμε ρξήζεο 31/12, ην 

φξην είλαη 30/4 ηεο επφκελεο ρξήζεο. 

Θεσξεκέλε 

απνζήθε & 

θνζηνινγηθή 

πεξίνδνο 

Οηελ πεξίπησζε ζεσξεκέλεο απνζήθεο, νξίδεηε ην πιήζνο ησλ θαλνληθψλ πεξηφδσλ (κελψλ) 

πνπ απνηεινχλ κηα ΗΜΟΠΜΘΜΓΖΗΕ ΝΓΞΖΜΔΜ, δειαδή ηελ πεξίνδν ΟΠΑΘΙΖΟΕΟ γηα ηελ νπνία 

θάζε θνξά πνπ εθηειείηαη ε ααππννηηίίκκεεζζεε  ααππννζζεεκκάάηησσλλ, ζα ιακβάλεη ππφςε ηεο αλαιπηηθά ηηο 

εγγξαθέο (επί εηήζηαο Ιέζεο Οηαζκηθήο Πηκήο απνηίκεζεο, νξίζηε 12 αλ έρεηε 12κελε ξήζε, 

κε 14 δειαδή ινγηζηηθέο πεξηφδνπο). Ε θνζηνινγηθή πεξίνδνο είλαη κηα ΗΘΓΖΟΠΕ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕ 
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ΞΕΟΕ γηα ην θφζηνο Απνζεκάησλ θαη απνηειεί ΒΑΟΖΗΜ ζηνηρείν κηαο ζεσξεκέλεο απνζήθεο. 

Ε δήισζε ηεο πεξηφδνπ ζηάζκηζεο δελ ηαπηίδεηαη ππνρξεσηηθά κε ην θάζε πφηε ΠΡΝΩΚΓΠΓ 

απνηειέζκαηα (δηφηη απηφ κπνξεί λα γίλεηαη κε ηηο «ελδεηθηηθέο» κέρξη ζηηγκήο αμίεο-θφζηε), 

αιιά θαζνξίδεηαη απφ ην θάζε πφηε ΓΘΓΓΓΠΑΖ θαη ΜΞΖΟΠΖΗΜΝΜΖΓΖΠΑΖ ε ΑΛΖΑ θαη ην ΗΓΞΔΜΟ 

ησλ απνζεκάησλ. Οηελ πεξίπησζε κε ζεσξεκέλεο απνζήθεο, νξίζηε ην πιήζνο ησλ 

θαλνληθψλ πεξηφδσλ ηεο ρξήζεο π.ρ. 12 

Πχπνο ρξήζεο Ρπό 

νξηζκό  

Γίλαη ε κε ελεξγνπνηεκέλε ξήζε θαη είλαη ε αξρηθή ηηκή ηνπ πεδίνπ θαηά ην 

άλνηγκα ηεο ξήζεο. Δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη είζνδνο ζην ζχζηεκα κε 

εκεξνκελία πνπ αλήθεη ζε ξήζε «ππφ νξηζκφ». 

Αλνηθηή 

 

Γίλαη ε ξήζε πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, δειαδή επηηξέπεηαη λα εηζάγνληαη ή λα 

κεηαβάιινληαη νηθνλνκηθέο πξάμεηο ζηα φξηά ηεο. Γπηβάιιεηαη λα ππάξρεη ζηελ 

εηαηξεία ηνπιάρηζηνλ ΙΖΑ ρξήζε «αλνηθηή». 

Ηιεηζηή Γίλαη ε ξήζε ηεο νπνίαο ηα νηθνλνκηθά γεγνλφηα έρνπλ νινθιεξσζεί θαη δελ 

επηηξέπνληαη κεηαβνιέο ζε απηά. Οε «θιεηζηή» κεηαβάιιεηαη απηφκαηα ε ξήζε 

γηα ηελ νπνία εθηειείηαη Ηιείζηκν. 

Ζζηνξηθή Γίλαη ε ξήζε ε νπνία ηεξείηαη γηα ηζηνξηθνχο ιφγνπο θαη ιφγνπο ζχγθξηζεο, 

αιιά πηζαλφηαηα δελ έρεη πιήξε νηθνλνκηθά ζηνηρεία π.ρ. έρεη κφλν θηλήζεηο θαη 

πεξηνδηθά ζηνηρεία ή θαη κφλν πεξηνδηθά ζηνηρεία (ρσξίο «παξαζηαηηθά») απφ 

κεηάπησζε πξνεγνχκελνπ ζπζηήκαηνο ή απφ ηε δηαδηθαζία «Ζζηνξηθνπνίεζεο 

ξήζεο» πνπ πηζαλψο έγηλε γηα ιφγνπο ρψξσλ θαη απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Γηαηξηθνί 

ζπληειεζηέο 

Μ ζπληειεζηήο Pro-Rata, o ζπληειεζηήο I.R.R. (Internal Rate of Return) θαη ν θνξνινγηθφο 

ζπληειεζηήο ζπκπιεξψλνληαη πιεξνθνξηαθά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθηππψζεηο. 

Οηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα επηιεγεί ην εηθνλίδην γηα Γέλεζε 

πεξηόδσλ, φπνπ επηβεβαηψλνπκε ηε δηαδηθαζία: 

Απηφκαηα παξάγνληαη νη πεξίνδνη θαη θαίλνληαη ζηε ιίζηα 

πεξηφδσλ.  

Ιέλεη λα αιιάμνπκε ηνλ ηύπν ρξήζεο ζε «αλνηθηή», oπφηε θαη 

ζα κπνξεί λα γίλνπλ εγγξαθέο ζε απηήλ. 
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44..  ΞΞΕΕΟΟΠΠΓΓΟΟ  &&  ΜΜΙΙΑΑΔΔΓΓΟΟ  ΞΞΕΕΟΟΠΠΤΤΚΚ  

  ΜΜΞΞΖΖΟΟΙΙΜΜΟΟ  ΜΜΙΙΑΑΔΔΩΩΚΚ  ΞΞΕΕΟΟΠΠΩΩΚΚ  

Απφ ην κελνχ Γξγαιεία/Ναξακεηξνπνίεζε, ζηελ επηινγή Γεληθά/Μκάδεο ρξεζηψλ δεκηνπξγνχκε λέεο 

νκάδεο ή κεηαβάιινπκε ηα ζηνηρεία ησλ ππαξρφλησλ 

 

  ΜΜΞΞΖΖΟΟΙΙΜΜΟΟ  ΞΞΕΕΟΟΠΠΩΩΚΚ    

1) Απφ ηε Δηαρείξηζε Πξνζώπσλ, δεκηνπξγνχκε λέν πξφζσπν γηα θάζε ρξήζηε. 

2) Απφ Γεληθά/Δηαρείξηζε ρξεζηώλ αλνίγνπκε ηνπο ρξήζηεο. Γηα θάζε ρξήζηε 

  Οπλδένπκε ην ρξήζηε κε ην αληίζηνηρν «Νξφζσπν» 

  Γλεξγνπνηνχκε αλαιφγσο ην πεδίν «Δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο» & ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ 

ζπκπιεξψλνπκε ηηο Μκάδεο ρξεζηψλ 

  Γλεξγνπνηνχκε ην πεδίν «Ιφλν εκθάληζε πιεξνθνξηψλ» αλ ν ρξήζηεο ζα έρεη πξφζβαζε κφλν 

ζε πξνβνιή πιεξνθνξηψλ 

  Μξίδνπκε ζε πνηεο εηαηξείεο θαη ζε πνηα ππνθαηαζηήκαηα ζα έρεη πξφζβαζε 

  Μξίδνπκε ηηο νκάδεο ρξεζηψλ ζηηο νπνίεο αλήθεη 

  Γιψζζα : αλ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα έρεη αγγιηθφ κελνχ ηφηε πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε 2 ρξήζηεο, 

έλαλ γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη έλαλ γηα ηελ αγγιηθή 
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ΝΝΑΑΞΞΑΑΙΙΓΓΠΠΞΞΜΜΖΖ  ΓΓΗΗΗΗΖΖΚΚΕΕΟΟΕΕΟΟ  

11..  ΜΜ  ΝΝΖΖΚΚΑΑΗΗΑΑΟΟ  ΝΝΑΑΞΞΑΑΙΙΓΓΠΠΞΞΜΜΝΝΜΜΖΖΕΕΟΟΕΕΟΟ    

Ε επηινγή «Ναξακεηξνπνίεζε», απφ ην κελνχ Γξγαιεία, νδεγεί ζε έλα ηεξαξρηθφ επηινγέα ελεξγεηψλ 

παξακεηξνπνίεζεο. Οην δεμί κέξνο ηεο νζφλεο εκθαλίδεηαη βνεζεηηθφ θείκελν θαη, θάζε θνξά πνπ θάλνπκε κηα 

επηινγή (ζε «ηεξκαηηθφ θφκβν» ηεο ηεξαξρίαο), δεμηά εκθαλίδεηαη ε νζφλε δηαρείξηζεο ηνπ ζρεηηθνχ ζηνηρείνπ 

παξακεηξνπνίεζεο. 

 

Οε φιε ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο – παξακεηξνπνίεζεο, αιιά θαη θαηά ηελ πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

εγθαηάζηαζεο, ν πίλαθαο απηφο ζα είλαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα θάζε ελέξγεηα πξνζαξκνγήο, γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ή πξνζζήθε ιεηηνπξγηθφηεηαο ή γηα αιιαγέο νξγάλσζεο ή πνιηηηθήο ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε 

νπνηνδήπνηε ππνζχζηεκα έρεη εγθαηαζηαζεί.  

Ηάπνηεο απφ ηηο ελέξγεηεο πξνζαξκνγήο είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ ζηελ αξρή θαη άιιεο, κπνξνχλ λα γίλνπλ 

αξγφηεξα, ελεξγνπνηψληαο ζηαδηαθά φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Οηελ ελφηεηα απηή, ζα εμεηαζηεί ε ιίζηα ησλ παξακέηξσλ εηαηξείαο, κηαο ζεηξάο γεληθψλ ξπζκίζεσλ πνπ 

θαζνξίδνπλ πνιιέο ιεηηνπξγίεο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ ζπζηήκαηνο ή πξνηεηλφκελεο ηηκέο θ.ιπ. 

  

Γηα λα ειεγρζνχλ νη ηηκέο φισλ ησλ παξακέηξσλ εηαηξείαο, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ 

πξνεπηζθφπεζε  θαη λα πάξνπκε κηα εθηχπσζή ηνπο. 
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22..  ΓΓΓΓΚΚΖΖΗΗΓΓΟΟ  ΝΝΑΑΞΞΑΑΙΙΓΓΠΠΞΞΜΜΖΖ  ΓΓΗΗΗΗΖΖΚΚΕΕΟΟΕΕΟΟ  

Αλ ζηε ζηήιε ηεο ιίζηαο παξακέηξσλ εηαηξείαο «Μκαδνπνίεζε», επηιέμνπκε «εθθίλεζε», 

ζηε ιίζηα ζα παξακείλνπλ νη παξάκεηξνη εθείλεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί έηζη, σο 

απαξαίηεηεο λα ειεγρζνχλ ζηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο εγθαηάζηαζεο: 

  Ηαηεγνξία «ΓΓεελληηθθάά--ΘΘεεηηηηννππξξγγηηθθάά» 

1) Πν Νιήζνο δεθαδηθώλ ςεθίσλ  

Ναξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ Ννζνζηά Γθπηψζεσλ, Ννζνζηά Φ.Ν.Α., ινηπψλ πεδίσλ Ννζνζηψλ θαη 

ινηπψλ Αξηζκεηηθψλ πεδίσλ νξίδνληαη ζην ζεκείν απηφ. Πα δεθαδηθά Αμηψλ θαη Πηκψλ δελ νξίδνληαη 

γεληθά ζην ζεκείν απηφ, αιιά ζηνλ πίλαθα λνκηζκάησλ, αθνχ πηζαλφηαηα, δηαθνξνπνηνχληαη αλά 

λφκηζκα. Αληηζηνίρσο, ηα δεθαδηθά Ννζνηήησλ νξίδνληαη αλά Ινλάδα Ιέηξεζεο. 

2) Νξνηεηλόκελα Νξνθίι νληνηήησλ.  

Μη παξάκεηξνη απηέο έρνπλ ΕΔΕ ηηκέο θαη ζσζηφ είλαη ΜΘΑ απηά ηα πξνθίι λα ηα αλνίμεηε (απφ ηηο 

αληίζηνηρεο επηινγέο αλά ππνζχζηεκα, ζηνλ πίλαθα παξακεηξνπνίεζεο) θαη λα ηνπο δψζεηε ην 

επηηζπκεηφ πεξηερφκελν, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο εγθαηάζηαζεο. Πα πξνθίι ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

λα δψζνπλ εχθνια ΝΞΜΠΓΖΚΜΙΓΚΓΟ ΠΖΙΓΟ ζηα δηάθνξα πεδία ησλ νληνηήησλ ηε ζηηγκή ηεο αξρηθήο 

εηζαγσγήο ηνπο π.ρ. πξνηεηλφκελε Ινλάδα Ιέηξεζεο ζε λέα είδε, πξνηεηλφκελνο ηηκνθαηάινγνο ζε 

λένπο πειάηεο, πξνηεηλφκελνο θαλφλαο απφζβεζεο ζε λέα πάγηα θ.ν.θ. 

  Ηαηεγνξία «ΓΓεελληηθθάά--ΟΟππζζηηεεκκηηθθάά» 

1) Φάθεινο ζηνλ νπνίν απνζεθεχνληαη ηα αληίγξαθα αζθαιείαο ηεο Βάζεο Δεδνκέλσλ.  

Πν directory απηφ πξέπεη λα είλαη έλα ΡΝΑΞΗΠΜ directory ζην κεράλεκα ζην νπνίν ηξέρεη ν Microsoft 

SQL Server. Γάλ είλαη θελφ ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη ην default directory ηνπ Microsoft SQL Server γηα ηελ 

απνζήθεπζε ησλ αληηγξάθσλ αζθαιείαο. 

2) Φάθεινο ζηνλ νπνίν απνζεθεχνληαη ηα αληίγξαθα αζθαιείαο ησλ custom αξρείσλ ηεο 

εγθαηάζηαζεο.  

Πν directory απηφ πξέπεη λα είλαη έλα ΡΝΑΞΗΠΜ directory ζην κεράλεκα ζην νπνίν ηξέρεη ν 

Γμππεξεηεηήο ηεο Γθαξκνγήο. Γάλ είλαη θελφ ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη ην C:\. 

3) Φάθεινο ζηνλ νπνίν αληηγξάθνληαη όια ηα αληίγξαθα αζθαιείαο ηεο Βάζεο Δεδνκέλσλ.  

Πν directory απηφ ζα πξέπεη λα είλαη έλα ππαξθηφ diretory θαη κάιηζηα λα βξίζθεηαη ζε άιιν κεράλεκα 

έηζη ψζηε λα είλαη δηαζέζηκν ζηελ πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαζηξνθήο ηνπ database server. 

Γηα λα είλαη ζε άιιν κεράλεκα ζα πξέπεη λα έρεηε πξψηα δεκηνπξγήζεη έλα UNC Path (Ν.ρ. 

\\Server2\DBBackups) ή θάπνην Map drive (π.ρ. F:\DBBACKUPS). Οην directory απηφ ζα πξέπεη λα έρεη 

δηθαίσκα R/W ν ρξήζηεο κέζσ ηνπ νπνίνπ εθηειείηαη ν εμππεξεηεηήο ηεο εθαξκνγήο. 

4) Οπκπίεζε αληηγξάθσλ αζθαιείαο ηεο Βάζεο Δεδνκέλσλ.  

Ηαιφ είλαη λα ηεζεί ζε “true” εηδηθά γηα κεγάιεο Βάζεηο Δεδνκέλσλ. 

  Ηαηεγνξία «ΔΔηηααρρεείίξξηηζζεε  ππααξξααζζηηααηηηηθθώώλλ» 

1) Γθαξκνγή εθπηώζεσλ γξακκψλ εηδψλ "επί ηνπ ππνινίπνπ" ηεο θάζε πξνεγνχκελεο.  

Ναξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεη ηoλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ  εθπηψζεσλ ησλ γξακκψλ εηδψλ, ζηε 

δηαρείξηζε Γκπνξηθψλ Οπλαιιαγψλ. Αλ ε ηηκή είλαη ΜΖ ε εθαξκνγή εθπηψζεσλ γίλεηαη αζξνηζηηθά 

(φιεο επί ηεο αξρηθήο αμίαο). Αλ ε ηηκή είλαη ΚΑΖ ε εθαξκνγή εθπηψζεσλ γίλεηαη θαηά ζεηξά θάζε θνξά 

επί ηνπ ππνινίπνπ ηεο αμίαο (πνπ αθήλεη ε πξνεγνχκελε).  
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2) Ιεηαθνξά κηθηήο έθπησζεο.  

Ναξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεη ηελ κεηαθνξά ηεο κηθηήο έθπησζεο (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζε 

ιηαληθέο πσιήζεηο θαη γίλεηαη ΓΝΖ ΠΜΡ ΟΡΚΜΘΜΡ) ζε ζπγθεθξηκέλν πεδίν (θαζαξήο αμίαο) έθπησζεο 

ησλ γξακκψλ εηδψλ, πξάγκα πνπ γίλεηαη ππνρξεσηηθά (ψζηε λα είλαη πάληα αθξηβήο ν «νξηδφληηνο 

ππνινγηζκφο» ησλ πνζψλ ηεο γξακκήο είδνπο). Ναίξλεη ηηο ηηκέο 0:Απηφκαηε (ζεκαίλεη ζηελ 1
ε
 

δηαζέζηκε), 1:Γθπησζε 1, 2:Γθπησζε 2, 3:Γθπησζε 3.  

3) Νιήζνο ςεθίσλ αξηζκεηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ θσδηθνχ παξαζηαηηθνύ.  

Ηαζνξίδεη ηε κνξθή ηνπ αξηζκεηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ θσδηθνχ φισλ ησλ παξαζηαηηθψλ. Αλ π.ρ. δνζεί ε 

ηηκή «6», ηφηε, έλα παξαζηαηηθνχ ηχπνπ  θαη ζεηξάο Α ζα πάξεη θσδηθφ ηεο κνξθήο -Α-000001. Πν 

πιήζνο απηφ αθνξά ην ζπλνιηθφ αλακελφκελν πιήζνο παξαζηαηηθψλ. Οηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο 

εγθαηάζηαζεο, θη αλ παξαζηεί αλάγθε, κπνξεί λα απμεζεί (κφλν). 

  Ηαηεγνξία «ΔΔηηααρρεείίξξηηζζεε  ππξξννζζώώππσσλλ» 

1) Έιεγρνο κνλαδηθόηεηαο ηνπ ΑΦΙ ζηα πξόζσπα.  

Ναίξλεη ηηο ηηκέο 0:Δελ ειέγρεηαη, 1:Ιε επηβεβαίσζε 2:Απαγφξεπζε. Ε παξάκεηξνο θαζνξίδεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εηζαγσγή λένπ ζπλαιιαζζφκελνπ κε ηαπηφρξνλε 

δεκηνπξγία λένπ πξνζψπνπ, δνζεί ΑΦΙ πνπ ππάξρεη ήδε ζε θάπνην θαηαρσξεκέλν πξφζσπν. Αλ ε 

ηηκή είλαη 0 ηφηε δελ γίλεηαη έιεγρνο θαη ην ζχζηεκα επηηξέπεη ηελ θαηαρψξηζε πνιιψλ πξνζψπσλ κε 

ην ίδην ΑΦΙ, αλ ε ηηκή είλαη 1 ην ζχζηεκα βγάδεη πξνεηδνπνηεηηθφ κήλπκα θαη αλ είλαη 2 ην ζχζηεκα 

δελ επηηξέπεη ηελ θαηαρψξηζε λένπ πξνζψπνπ κε ην ίδην ΑΦΙ. 

2) Πύπνο ειέγρνπ νξζόηεηαο ηνπ ΑΦΙ.  

Ναίξλεη ηηο ηηκέο 0:Δελ ειέγρεηαη, 1:Ιε επηβεβαίσζε 2:Απαγφξεπζε. Ε παξάκεηξνο θαζνξίδεη ην αλ ζα 

γίλεηαη έιεγρνο γηα ηελ νξζφηεηα ηνπ ΑΦΙ. Ε νξζφηεηα ΑΦΙ ειέγρεηαη κφλν αλ ην πξφζσπν έρεη 

"Ηαζεζηψο ΦΝΑ"  Ηαλνληθφ ή Ιεησκέλν. Αλ ε ηηκή είλαη 0 δελ γίλεηαη έιεγρνο, αλ είλαη 1 ν έιεγρνο 

γίλεηαη θαη εκθαλίδεηαη πξνεηδνπνηεηηθφ κήλπκα αιιά επηηξέπεηαη λα εηζαρζεί πξφζσπν κε 

ιαλζαζκέλν ΑΦΙ θαη αλ είλαη 2 ηφηε δελ επηηξέπεηαη λα εηζαρζεί πξφζσπν κε ιαλζαζκέλν ΑΦΙ.  

3) Πύπνο ειέγρνπ νξζόηεηαο ηνπ Αξ. ηαπηόηεηαο.  

Ναίξλεη ηηο ηηκέο 0:Δελ ειέγρεηαη, 1:Ιε επηβεβαίσζε 2:Απαγφξεπζε. Ε παξάκεηξνο θαζνξίδεη ην αλ ζα 

γίλεηαη έιεγρνο γηα ηελ νξζφηεηα ηνπ Αξ. Παπηφηεηαο.  Αλ ε ηηκή είλαη 0 δελ γίλεηαη έιεγρνο, αλ είλαη 1 

ν έιεγρνο γίλεηαη θαη εκθαλίδεηαη πξνεηδνπνηεηηθφ κήλπκα αιιά επηηξέπεηαη λα εηζαρζεί πξφζσπν κε 

ιαλζαζκέλν Αξ. Παπηφηεηαο θαη αλ είλαη 2 ηφηε δελ επηηξέπεηαη λα εηζαρζεί πξφζσπν κε ιαλζαζκέλν 

Αξ. Παπηφηεηαο. 

  Ηαηεγνξία «ΔΔηηααρρεείίξξηηζζεε  εεθθηηππππώώζζεεσσλλ» 

1) Γξακκέο πξνηππσκέλσλ ζηνηρείσλ εηαηξείαο.  

Πν πιήζνο θελψλ γξακκψλ πνπ ζα κέλνπλ ζηελ αξρή θάζε ηππσκέλεο ζειίδαο, αλ νξηζηεί "πξνηππσκέλν 

έληππν" (αθνξά ηελ εθηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ εηαηξείαο ζηηο εθηππψζεηο ζε crystal reports) 

2) Ινξθή Γπίζεκσλ Γθηππώζεσλ Απνζήθεο.  

Ε επηινγή απηή θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν εθηχπσζεο επίζεκσλ βηβιίσλ Απνζήθεο απφ ην κελνχ 

Πεξηνδηθά/Θήμε πεξηόδσλ/Γπίζεκεο θαηαζηάζεηο. Ναίξλεη ηηο ηηκέο: ΑΝΘΕ (αλάιπζε κφλν ζε 

Γηζαγσγέο-Γμαγσγέο), ΟΡΚΜΝΠΖΗΕ (αλάιπζε ζε Αγνξέο-Θνηπέο Γηζαγσγέο θαη Νσιήζεηο-Θνηπέο 

Γμαγσγέο), ΑΚΑΘΡΠΖΗΕ (πιήξεο αλάιπζε ζε Αγνξέο-Ναξαγσγή-Θνηπέο Γηζαγσγέο, Νσιήζεηο-

Αλαιψζεηο-Απηνπαξαδφζεηο-Θνηπέο εμαγσγέο) 
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  Ηαηεγνξία «KKύύθθιισσκκαα  ΘΘννγγηηζζηηηηθθήήοο» 

1) Αλάιπζε ζπλαιιαζζνκέλσλ ζην ινγηζηηθό ζρέδην.  

Αθνξά ηνλ ηξφπν απηφκαηεο επηινγήο ηνπ ινγαξηαζκνχ ζπλαιιαζζφκελνπ, θαηά ηε ινγηζηηθνπνίεζε 

ησλ παξαζηαηηθψλ, γηα ηηο εγγξαθέο πειαηψλ, πξνκεζεπηψλ, ρξεσζηψλ, πηζησηψλ. 

2) Θνγαξηαζκόο κεραλνγξαθηθήο δηόξζσζεο Γ.Θ.  

Θνγαξηαζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δεκηνπξγία άξζξσλ Γ.Θ απφ παξαζηαηηθά, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απφ ηνπο ι/ζκνχο πνπ έρνπλ δεισζεί δελ έρεη αλνηρηεί ζην ζχζηεκα. Ε ιίζηα 

"Θάζε ινγηζηηθνπνηήζεσλ" εκθαλίδεη απηνχο ηνπο ι/ζκνχο. Αλ δελ δεισζεί εδψ ι/ζκφο, ην ζχζηεκα 

ζα βγάιεη κήλπκα ζθάικαηνο θαηά ηε δεκηνπξγία ησλ άξζξσλ, εθφζνλ δελ βξεζεί θάπνηνο ι/ζκφο. 

3) Γμσηεξηθό ινγηζηηθό παθέην. 

Δειψλεηαη ε πηζαλή εμσηεξηθή ινγηζηηθή εθαξκνγή κε επηινγή κεηαμχ γλσζηψλ παθέησλ ηξίησλ 

θαηαζθεπαζηψλ. Ηαζνξίδεη ηνλ ηξφπν εμαγσγήο ησλ εγγξαθψλ ινγηζηηθψλ άξζξσλ πξνο απηά. 

  Ηαηεγνξία «KKύύθθιισσκκαα  ΝΝααγγίίσσλλ» 

1) Απνζβέζεηο βάζεη δσδεθαηεκνξίσλ.  

Eπεξεάδεη ηελ «θαηαλνκή» ηεο απφζβεζεο αλά κήλα, νχησο ψζηε λα πξνθχπηεη ΖΟΜΝΜΟΕ ΑΝΜΟΒΓΟΕ 

αλά κήλα (αλ θαλείο δελ έρεη αδξαλνπνηήζεηο θιπ.) θαη φρη βαζηζκέλε ζηνλ αξηζκφ «ελεξγψλ» εκεξψλ 

πνπ δηαθέξεη αλά κήλα. 

2) Νξνηεηλόκελε Εκ/λία Έλαξμεο Απνζβέζεσλ.  

Ννηθηιία επηινγψλ γηα ηε ινγηθή κε ηελ 

νπνία ζα πξνηείλεηαη ε εκ/λία έλαξμεο 

απνζβέζεσλ παγίσλ (κε βάζε ηελ εκ/λία 

θαηαρψξηζεο-έληαμεο ηεο απνζβεζηέαο 

θηήζεο). Ε εκ/λία έλαξμεο απνζβέζεσλ 

ΙΝΜΞΓΖ λα ΙΓΠΑΒΘΕΘΓΖ απφ ην ρξήζηε. 

  Ηαηεγνξία «ΝΝηηζζηησσηηηηθθόόοο  έέιιεεγγρρννοο» 

1) Πξόπνο ειέγρνπ Οπλ/λσλ, πνπ έρνπλ Νηζησηηθά Όξηα αιιά ΜΖ πξνθίι Νηζησηηθήο Ννιηηηθήο.  

Μη ηηκέο πνπ δέρεηαη είλαη: Ηαζφινπ, Απαγφξεπζε θαη Νξνεηδνπνίεζε. Αθνξά ην πψο ζα 

ζπκπεξηθέξεηαη ε εθαξκνγή, αλ π.ρ. ζηνπο πειάηεο ζπκπιεξσζεί φξην πίζησζεο θαη θαηά ηελ 

Ναξαγγειηνιεςία/Πηκνιφγεζε (ζχκθσλα κε ηελ έηνηκε παξακεηξνπνίεζε πνπ έρεη ΓΚΓΞΓΜ ηνλ 

πηζησηηθφ έιεγρν ζηα παξαζηαηηθά) δηαπηζησζεί φηη ππάξρεη ππέξβαζε πιαθφλ. Αλ δεισζεί 

«θαζφινπ» δελ ζα ππάξμεη έλδεημε, αλ δεισζεί «πξνεηδνπνίεζε» ζα εκθαληζηεί κήλπκα, αιιά ε 

θαηαρψξηζε ζα ζπλερίζεη, ελψ αλ δεισζεί «απαγφξεπζε» ζα εκθαληζηεί κήλπκα θαη ε θαηαρψξηζε – 

απνζήθεπζε ΔΓΚ ζα κπνξεί λα ζπλερίζεη. Αλ ηψξα ππάξρεη Νηζησηηθή Ννιηηηθή, νη ηξφπνη ειέγρνπ 

δειψλνληαη εθεί. 
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33..  ΓΓΓΓΚΚΖΖΗΗΓΓΟΟ  ΝΝΑΑΞΞΑΑΙΙΓΓΠΠΞΞΜΜΖΖ  ΜΜΘΘΜΜΗΗΘΘΕΕΞΞΤΤΟΟΕΕΟΟ  

Αλ ζηε ζηήιε ηεο ιίζηαο παξακέηξσλ εηαηξείαο «Μκαδνπνίεζε», επηιέμνπκε 

«νινθιήξσζε», ζηε ιίζηα ζα παξακείλνπλ νη παξάκεηξνη εθείλεο πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί έηζη, σο απαξαίηεηεο λα ειεγρζνχλ φηαλ ελεξγνπνηεζνχλ φιεο νη 

δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο (αλαιφγσο πάληα ησλ modules πνπ ππάξρνπλ).  

Γηα παξάδεηγκα, εδψ αλήθνπλ παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ην Ηιείζηκν ξήζεο, ηε δπλαηφηεηα απνζηνιήο 

eMails-Fax, Sms, ηηο Ειεθηξνληθέο Οπλαιιαγέο, ηελ νξγάλσζε είζπξαμεο απαηηήζεσλ θαη ηελ νξγάλσζε 

πιεξσκψλ, ηελ Απνηίκεζε απνζεκάησλ θ.ιπ. 

Ηάζε παξάκεηξνο επεμεγείηαη σο πξνο ηηο πηζαλέο ηηκέο θαη ην απνηέιεζκά ηνπο, ζε βνεζεηηθφ θείκελν ζην 

θάησ κέξνο ηεο νζφλεο, θαζψο θηλνχκαζηε απφ γξακκή ζε γξακκή ζηε ιίζηα παξακέηξσλ: 

 

44..  ΓΓΓΓΚΚΖΖΗΗΓΓΟΟ  ΝΝΑΑΞΞΑΑΙΙΓΓΠΠΞΞΜΜΖΖ  ΔΔΖΖΓΓΡΡΞΞΡΡΚΚΟΟΕΕΟΟ  ΘΘΓΓΖΖΠΠΜΜΡΡΞΞΓΓΖΖΤΤΚΚ  

Αλ ζηε ζηήιε ηεο ιίζηαο παξακέηξσλ εηαηξείαο «Μκαδνπνίεζε», επηιέμνπκε 

«δηεύξπλζε», ζηε ιίζηα ζα παξακείλνπλ νη παξάκεηξνη εθείλεο πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί έηζη, σο απαξαίηεηεο ζε advanced ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, φηαλ νη 

ιεηηνπξγίεο έρνπλ κελ εγθαηαζηαζεί σο πξνο ηε βαζηθή ηνπο ιεηηνπξγία, απαηηνχλ 

φκσο εκβάζπλζε θαη πξνβάιινπλ πξόζζεηεο απαηηήζεηο.  

Γηα παξάδεηγκα, εδψ αλήθνπλ παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ηελ ελεξγνπνίεζε Αλαιπηηθήο Θνγηζηηθήο, ηελ 

Νξφηαζε Αλαπιήξσζεο ζηνθ Ηαηαζηεκάησλ, ηελ Πηκνιφγεζε Πφθσλ, ηελ πινπνίεζε Ννιηηηθήο Γπηζηξνθψλ, 

ηελ ελεξγνπνίεζε βαζηθψλ θαη εμαξηψκελσλ εηδψλ θ.ιπ.  

55..  ΓΓΓΓΚΚΖΖΗΗΓΓΟΟ  ΝΝΑΑΞΞΑΑΙΙΓΓΠΠΞΞΜΜΖΖ  ΗΗΑΑΘΘΓΓΠΠΜΜΝΝΜΜΖΖΕΕΟΟΕΕΟΟ  

 Αλ ζηε ζηήιε ηεο ιίζηαο παξακέηξσλ εηαηξείαο «Μκαδνπνίεζε», επηιέμνπκε 

«θαζεηνπνίεζε», ζηε ιίζηα ζα παξακείλνπλ νη παξάκεηξνη εθείλεο πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί έηζη, σο απαξαίηεηεο λα ειεγρζνχλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε 

εμεηδηθεπκέλσλ ή «θάζεησλ» θπθισκάησλ ή ιεηηνπξγηψλ ζε ππαξθηά θπθιψκαηα (κε 

«γεληθήο» δειαδή εθαξκνγήο) φπσο π.ρ. online-offline, θνζηνιφγεζε παξαγσγήο, 

παξαθαηαζήθεο, είδε αλαθχθισζεο, εγγπνδνζίαο, barcodes, πξφζζεηα πεδία, βηβιίν εζφδσλ-εμφδσλ, δηεζλή 

ινγηζηηθά πξφηππα, factoring ή αθφκα παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ custom ηχπνπο παξαζηαηηθψλ (πνπ δελ 

αλακέλεηαη λα αιιάμνπλ δειαδή ηηκή, εθηφο αλ ππάξμνπλ customized παξαζηαηηθά).  
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ΝΝΑΑΞΞΑΑΙΙΓΓΠΠΞΞΜΜΖΖ  ΝΝΞΞΜΜΟΟΑΑΞΞΙΙΜΜΓΓΕΕΟΟ  

11..  ΝΝΑΑΞΞΑΑΙΙΓΓΠΠΞΞΜΜΖΖ  ΜΜΞΞΓΓΑΑΚΚΤΤΟΟΕΕΟΟ  

  ΔΔΖΖΑΑΟΟΠΠΑΑΟΟΓΓΖΖΟΟ    

Οε απηή ηελ νκάδα παξακέηξσλ νξίδνληαη νη "νξηδφληηεο" επηρεηξεκαηηθέο 

δηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλάινγα κε ηελ εγθαηάζηαζε κπνξεί λα 

έρνπλ λφεκα ή φρη: Γκπνξηθφο Πνκέαο, Δξαζηεξηφηεηα θαη 2 ειεχζεξεο ρξήζεο 

Δηάζηαζε 1 θαη Δηάζηαζε 2 (π.ρ. Ηέληξν θφζηνπο, Ρπάιιεινο) γηα ιφγνπο 

θνζηνιφγεζεο ή πιεξνθφξεζεο. 

  ΚΚΜΜΙΙΊΊΟΟΙΙΑΑΠΠΑΑ  &&  ΖΖΟΟΜΜΠΠΖΖΙΙΊΊΓΓΟΟ  

Οηνλ πίλαθα ησλ λνκηζκάησλ ειέγρνπκε αλ ηα λνκίζκαηα πνπ ππάξρνπλ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο 

εηαηξείαο θαη ή αλνίγνπκε λέα ή κεηαβάιινπκε ηα ππάξρνληα, δίλνληαο πξνζνρή ζηα δεθαδηθά ηηκψλ θαη 

αμηψλ (π.ρ. αλ ε εηαηξεία πνπιάεη είδε κε πνιχ κηθξή αμία, ηα δεθαδηθά ησλ ηηκψλ ζα πξέπεη λα είλαη > 2). 

Γπί πιένλ, απφ Πεξηνδηθέο εξγαζίεο/Ζζνηηκίεο ζπλαιιάγκαηνο, θαιφ είλαη λα ελεξγνπνηεζεί 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο γηα απηφκαηε εηζαγσγή ησλ εκεξήζησλ ηζνηηκηψλ. 

22..  ΟΟΡΡΚΚΑΑΘΘΘΘΑΑΟΟΟΟΜΜΙΙΓΓΚΚΜΜΖΖ  

  ΓΓΝΝΑΑΓΓΓΓΈΈΘΘΙΙΑΑΠΠΑΑ  

Μξίδνληαη ζηελ θαηεγνξία «Νξφζσπα». Αλ πξνυπήξρε άιιν κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα γίλνπλ 

κεηαβνιέο ή λα εηζαρζνχλ ηα επαγγέικαηα. 

  ΜΜΙΙΑΑΔΔΜΜΝΝΜΜΖΖΉΉΟΟΓΓΖΖΟΟ  

Μη Μκάδεο θαη νη Ηαηεγνξίεο δειψλνληαη ζηα Νξφζσπα, ελψ νη Μηθνγέλεηεο ζηνπο Οπλαιιαζζφκελνπο. ια 

ηα πεδία είλαη δηαζέζηκα ζηηο θφξκεο ζπλαιιαζζνκέλσλ. Πα νκαδνπνηεηηθά ζηνηρεία είλαη θνηλά γηα φινπο 

ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο. Αλ ζέινπκε λα έρνπκε δηαθνξεηηθέο νκάδεο γηα πξνκεζεπηέο & πειάηεο γηα 

παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα αθνινπζήζνπκε δηαθνξεηηθή θσδηθνπνίεζε ή λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ 

Γλαιιαθηηθή πεξηγξαθή. 

  ΓΓΙΙΝΝΜΜΞΞΖΖΗΗΆΆ  ΝΝΞΞΜΜΦΦΊΊΘΘ      

Πα πξνθίι δηεπθνιχλνπλ ηηο θαηαρσξίζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη πξνζηαηεχνπλ απφ ιάζε. Ρπάξρνπλ ηα βαζηθά 

πξνθίι π.ρ. γηα πειάηεο εζσηεξηθνχ, εμσηεξηθνχ, ιηαληθήο, αιιά πξέπεη λα ειεγρζνχλ ή λα ζπκπιεξσζνχλ 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο σο πξνο ηηο εθπηψζεηο, ηνπο ηξφπνπο απνζηνιήο, εθπηψζεηο ή άιια 

ζηνηρεία. Γπίζεο, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ ηα «πξνθαζνξηζκέλα» ζηηο παξακέηξνπο εηαηξείαο πξνθίι. 

33..  ΓΓΖΖΔΔΕΕ  &&  ΡΡΝΝΕΕΞΞΓΓΟΟΖΖΓΓΟΟ    

  ΜΜΙΙΑΑΔΔΜΜΝΝΜΜΖΖΉΉΟΟΓΓΖΖΟΟ    

Μξίδνπκε ή εηζάγνπκε κέζσ import φιεο ηηο Μηθνγέλεηεο, Μκάδεο, Ηαηεγνξίεο, Ρπνθαηεγνξίεο θαη ηα 

ππφινηπα νκαδνπνηεηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα ρξεηαζηνχλ ζηελ εηζαγσγή ησλ εηδψλ. 

  ΙΙΜΜΚΚΆΆΔΔΓΓΟΟ  ΙΙΈΈΠΠΞΞΕΕΟΟΕΕΟΟ  

Έιεγρνο ησλ ππαξρφλησλ γηα πηζαλή κεηαβνιή πεξηγξαθψλ, πιήζνπο δεθαδηθψλ & δεκηνπξγία λέσλ. Γίλαη 

απαξαίηεην λα ππάξρνπλ φιεο νη κνλάδεο κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην παιαηφηεξν 

κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα γηα ηε ζσζηή εηζαγσγή ησλ εηδψλ.   
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  ΝΝΞΞΜΜΦΦΊΊΘΘ    

Ρπάξρνπλ ηα βαζηθά πξνθίι γηα εκπνξεχκαηα, είδε κε παξαθνινχζεζε S/N ή ρξψκαηνο-κεγέζνπο αιιά 

πξέπεη λα ειεγρζνχλ ή λα ζπκπιεξσζνχλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο (λα ζπκπιεξσζνχλ π.ρ. 

Μηθνγέλεηεο, εθπηψζεηο). Γεληθά πξνηείλεηαη ε ρξήζε ησλ πξνθίι ζηε δεκηνπξγία εηδψλ απφ ηνπο ρξήζηεο 

(ζπκπιεξψλνπλ έηζη γξήγνξα θαη ζίγνπξα ηα πην πνιιά πεδία ηνπ είδνπο). Γπίζεο, ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζνχλ ηα «πξνθαζνξηζκέλα» ζηηο παξακέηξνπο εηαηξείαο πξνθίι. 

 ΥΥξξήήζζηηκκεε  δδππλλααηηόόηηεεηηαα ζηα πξνθίι εηδώλ. Ιπνξεί λα γίλεη κηα κεηαβνιή ζην πξνθίι θαη απηή λα εθαξκνζηεί απηόκαηα ζε 

όια ηα είδε απηνύ ηνπ πξνθίι (πνπ νη ηηκέο ηνπο ζηα πεδία πνπ ζα ελεκεξσζνύλ είλαη ίδηεο κε ηελ πξνεγνύκελε ηηκή 

πνπ είρε ην εθάζηνηε πεδίν ζην πξνθίι). Ε ιεηηνπξγία πξέπεη λα θιεζεί ΠΡΖΚ απνζεθεπηνύλ νη κεηαβνιέο ζην πξνθίι. 

 

  ΔΔΖΖΑΑΟΟΠΠΆΆΟΟΓΓΖΖΟΟ//ΔΔΖΖΑΑΟΟΠΠΑΑΟΟΖΖΜΜΘΘΓΓΖΖΑΑ  

Αλνίγνπκε ή εηζάγνπκε φια ηα ρξψκαηα-κεγέζε θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγνχκε ηα δηαζηαζηνιφγηα. Γηα S/N 

& Ναξηίδεο ειέγρνπκε αλ νη θαηαζηάζεηο & νη ραξαθηεξηζκνί θαιχπηνπλ ηηο πηζαλέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

εηαηξείαο (Ν.ρ. πεξηπηψζεηο service, follow-up πειαηψλ βάζεη s/n).  

44..  ΝΝΑΑΞΞΑΑΙΙΓΓΠΠΞΞΜΜΖΖ  ΟΟΡΡΚΚΑΑΘΘΘΘΑΑΓΓΤΤΚΚ  

Οηνπο παξαθάησ πίλαθεο ειέγρνπκε ηα πεξηερφκελα, έηζη φπσο απηά πξνηείλνληαη απφ ηελ έηνηκε 

παξακεηξνπνίεζε θη αλ ρξεηάδεηαη, ηα πξνζαξκφδνπκε ζηα δεδνκέλα ηεο εγθαηάζηαζεο:  

  ΗΗΑΑΠΠΕΕΓΓΜΜΞΞΊΊΓΓΟΟ  ΦΦ..ΝΝ..ΑΑ..  

  ΟΟΗΗΜΜΝΝΜΜΊΊ  ΔΔΖΖΑΑΗΗΊΊΚΚΕΕΟΟΕΕΟΟ  

  ΠΠΞΞΝΝΜΜΖΖ  ΑΑΝΝΜΜΟΟΠΠΜΜΘΘΉΉΟΟ  &&  ΜΜΞΞΜΜΖΖ  ΝΝΑΑΞΞΑΑΔΔΜΜΟΟΕΕΟΟ  

ΔΓΚ κεηαβάιινπκε ηνπο Σύπνπο κεηαθνξάο γηαηί ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθηππψζεηο ελδνθνηλνηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη, ζε πεξίπησζε πνπ αλνίμνπκε λένπο Πξφπνπο απνζηνιήο, πξέπεη λα ηνπο ζπλδέζνπκε κε Σύπν 

κεηαθνξάο. Αλ δελ ππάξρνπλ ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο, νη Πχπνη κεηαθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη ειεχζεξα. 

Οηνπο παξαθάησ πίλαθεο εηζάγνπκε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία, γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 

απνζηνιψλ ηεο: 

  ΙΙΓΓΠΠΑΑΦΦΜΜΞΞΓΓΊΊΟΟ  

Γίλαη νη κεηαθνξηθέο εηαηξείεο. Οηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε πξνζζήθε ζηε ιίζηα απηή, αλνίγεη λέα εγγξαθή 

ζηνλ πίλαθα «πξνζψπσλ». 

  ΙΙΓΓΠΠΑΑΦΦΜΜΞΞΖΖΗΗΆΆ  ΙΙΈΈΟΟΑΑ    

Γδψ αλνίγνληαη ηα νρήκαηα κε ηα νπνία γίλνληαη νη κεηαθνξέο ή/θαη ηα απηνθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα κεηαθηλήζεηο. Αλ πξφθεηηαη γηα ηδηφθηεηα κεηαθνξηθά κέζα, κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε Νάγηα ηεο 

εηαηξείαο. Οηα ειεχζεξεο ρξήζεο πεδία πνπ ππάξρνπλ ζηνλ πίλαθα απηφ, κπνξεί λα εηζαρζνχλ ζηνηρεία 

ηαπηφηεηαο (π.ρ. αξηζκφο θπθινθνξίαο, νδεγφο) ή ζηνηρεία δηαζηάζεσλ, θαηαλάισζεο θ.ιπ. 

  ΔΔΞΞΜΜΙΙΜΜΘΘΓΓΖΖΑΑ  

Οπκπιεξψλνπκε ηα νξγαλσκέλα δξνκνιφγηα δηαλνκήο. Οε θαζέλα, κπνξεί λα θαηαρσξεζεί ε ψξα 

εθθίλεζεο, ε ζπλήζεο δηάξθεηα θαη ην κεηαθνξηθφ κέζν (αλ είλαη ζηαζεξά). 
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55..  ΓΓΖΖΔΔΖΖΗΗΜΜΖΖ  ΘΘΜΜΓΓΑΑΞΞΖΖΑΑΟΟΙΙΜΜΖΖ  

Οηελ έηνηκε παξακεηξνπνίεζε ππάξρνπλ έηνηκα ζηνηρεία εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ π.ρ. Γπηβαξχλζεηο 

κεηαθνξηθψλ, Γηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο, Πέινο αλαθχθισζεο, Ηξαηήζεηο Δεκνζίνπ θ.ιπ., φκσο ζα πξέπεη φινη 

λα ειεγρζνχλ σο πξνο ηα πνζά ή πνζνζηά πνπ πεξηέρνπλ. Αλ αλνηρηνχλ λένη ινγαξηαζκνί, ζα πξέπεη λα 

πξνζηεζνχλ ζε φπνηνπο ηχπνπο παξαζηαζηηθψλ ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Γπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ νη νκάδεο εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη λα αλνηρηνχλ φζεο λέεο νκάδεο 

ρξεηάδεηαη, ψζηε λα ραξαθηεξηζηνχλ αληηζηνίρσο είδε θαη ζπλαιιαζζφκελνη (ζηα ζρεηηθά ηνπο πεδία 

θαηεγνξία θφξσλ, θξαηήζεσλ, επηβαξχλζεσλ θ.ιπ.) 

66..  ΞΞΕΕΙΙΑΑΠΠΜΜΜΜΖΖΗΗΜΜΚΚΜΜΙΙΖΖΗΗΑΑ  

  ΠΠΞΞΆΆΝΝΓΓΔΔΓΓΟΟ  

Οηελ έηνηκε παξακεηξνπνίεζε ν πίλαθαο είλαη ζπκπιεξσκέλνο θαη πξέπεη λα ειεγρζεί γηα ηπρφλ ειιείςεηο. 

  ΓΓΖΖΟΟΝΝΞΞΆΆΗΗΠΠΜΜΞΞΓΓΟΟ  

Μη Γηζπξάθηνξεο είλαη Νξφζσπα πνπ αλαιακβάλνπλ ηηο Γηζπξάμεηο ησλ απαηηήζεσλ. Ιπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ 

κε ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο. ξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Μξγάλσζε Γηζπξάμεσλ (Εκεξνιφγην Γηζπξάθηνξα). 

  ΠΠΞΞΝΝΜΜΖΖ  ΝΝΘΘΕΕΞΞΩΩΙΙΕΕΟΟ  

Οηελ έηνηκε παξακεηξνπνίεζε έρνπλ αλνηρηεί κεξηθνί ηξφπνη πιεξσκήο σο παξάδεηγκα. Θα πξέπεη λα 

αλαπηπρζνχλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο. Γηα ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεπηεί θαλείο 

ην Γγρεηξίδην ξήζηε, ψζηε λα κάζεη αλαιπηηθά ηηο δπλαηφηεηεο θαη λα κελ νδεγεζεί άζθνπα ζε κεγάιε 

αλάπηπμε ηξφπσλ πιεξσκήο. Γηα παξάδεηγκα, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ «εκεξψλ 

πίζησζεο», ηεο «αλάπηπμεο αλά θαηεγνξία είδνπο», ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «φξσλ πιεξσκήο» γηα πξνζδηνξηζκφ 

ηχπνπ πηζησηηθήο θάξηαο θαη δφζεσλ θ.ν.θ. πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΖΔΖΜΡ «ηξφπνπ πιεξσκήο». 

77..  ΘΘΜΜΓΓΖΖΟΟΠΠΖΖΗΗΕΕ  &&  ΝΝΑΑΓΓΖΖΑΑ  

  ΕΕΙΙΓΓΞΞΜΜΘΘΓΓΖΖΑΑ  &&  ΙΙΓΓΠΠΞΞΕΕΠΠΈΈΟΟ    

Θα πξέπεη λα ειεγρζνχλ ηα Εκεξνιφγηα πνπ πξνηείλνληαη ζηελ έηνηκε παξακεηξνπνίεζε θη αλ ρξεηάδεηαη, 

λα πξνζηεζνχλ φζα άιια ηπρφλ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία π.ρ. Εκεξνιφγην Πακείνπ, Δηαθφξσλ Νξάμεσλ, 

Νσιήζεσλ, Αγνξψλ θ.ιπ. Γπίζεο, ζα πξέπεη απφ ηελ «Αξίζκεζε Εκεξνινγίσλ» λα ζπκπιεξσζνχλ νη ηηκέο 

ησλ κεηξεηψλ («επφκελε ηηκή») γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε, φπνπ ζα αξρίζνπλ λα εηζάγνληαη εγγξαθέο. π.ρ. 

αλ ε εηαηξεία μεθηλάεη ηε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο ζην ελδηάκεζν ηεο ρξήζεο ζπκπιεξψλνπκε ηελ 

επφκελε ηηκή, ψζηε λα ππάξρεη ζπλέρεηα ζηελ αξίζκεζε κε ηα πξνεγνχκελα ζεσξεκέλα βηβιία. 

  ΠΠΌΌΝΝΜΜΖΖ  ΝΝΑΑΞΞΑΑΟΟΠΠΑΑΠΠΖΖΗΗΚΚ  &&  ΑΑΖΖΠΠΖΖΜΜΘΘΜΜΓΓΊΊΓΓΟΟ  

Οηνπο ηχπνπο παξαζηαηηθψλ Θνγηζηηθήο έρνπλ αλνηρηεί φζνη (θαη‟ειάρηζην) πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηηο «πξσηνγελείο» εγγξαθέο ζηε Θνγηζηηθή (φζα άξζξα παξάγνληαη απφ ηα δηάθνξα ππνζπζηήκαηα, ΔΓΚ 

ρξεζηκνπνηνχλ απηνχο ηνπο ηχπνπο), θαζψο θαη γηα ηηο εγγξαθέο αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο Ζζνινγηζκνχ. 

Μη Αηηηνινγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φισλ ησλ ηχπσλ ηηο εγγξαθέο (παξαζηαηηθά ππνζπζηεκάησλ θαη 

ινγηζηηθά άξζξα). Κα ειεγρζνχλ σο πξνο ηελ πιεξφηεηά ηνπο. Αλ είλαη πιήξεο ν θαηάινγνο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη απζηεξά, ζα κπνξνχζε λα εμάγεη έλα πνιχ ρξήζηκν πιεξνθνξηαθφ απνηέιεζκα γηα εηδηθνχ 

ηχπνπ εγγξαθέο π.ρ. Νηζησηηθά ή Αθπξσηηθά θαηά «Αηηία».  

  ΗΗΑΑΚΚΚΚΓΓΟΟ  ΑΑΝΝΟΟΒΒΓΓΟΟΕΕΟΟ    

Ρπάξρνπλ ζηελ έηνηκε παξακεηξνπνίεζε νη βαζηθνί θαλφλεο απφζβεζεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

ηξνπνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ινγηζηεξίνπ (πνζνζηά απνζβέζεσλ). 
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ΝΝΑΑΞΞΑΑΟΟΠΠΑΑΠΠΖΖΗΗΑΑ  &&  ΟΟΓΓΖΖΞΞΓΓΟΟ  

Ιε ηε δηαδηθαζία «Δεκηνπξγία ζεηξώλ» (ζην κελνχ Γξγαιεία) δεκηνπξγνχκε ζεηξέο ρεηξφγξαθεο ή κεραλνγξαθηθέο (θαη 

ηηο αληίζηνηρεο αθπξσηηθέο ηνπο) βάζεη ησλ «Ζδηνηήησλ» πνπ νξίδνπκε ζηελ θάζε ζεηξά.  Ηαηαζθεπάδνπκε ή 

κεηαβάιινπκε ηηο Φόξκεο εθηύπσζεο ησλ παξαζηαηηθψλ θαη ηέινο ειέγρνπκε ηνπο κεηξεηέο ησλ ζεηξψλ.  

11..  ΓΓΝΝΖΖΘΘΜΜΓΓΕΕ  ΝΝΑΑΞΞΑΑΟΟΠΠΑΑΠΠΖΖΗΗΤΤΚΚ  ΝΝΜΜΡΡ  ΘΘΑΑ  ΓΓΚΚΓΓΞΞΓΓΜΜΝΝΜΜΖΖΕΕΘΘΜΜΡΡΚΚ  

Μη ηχπνη παξαζηαηηθψλ πνπ ζα ελεξγνπνηεζνχλ ζε θάζε εγθαηάζηαζε πξέπεη λα κειεηεζνχλ θαη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ. Γλαο ηχπνο πνπ δελ έρεη «ζεηξέο» είλαη κε ρξεζηκνπνηήζηκνο. Οεηξέο ζα 

πξέπεη λα αλνηρηνχλ ζε φζνπο ηχπνπο παξαζηαηηθψλ ρξεηάδεηαη θαη, ζηε ιεηηνπξγία – ελεκέξσζε – εκθάληζε – 

ινγηζηηθνπνίεζε ησλ νπνίσλ, έρεη γίλεη εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ, κεηά ηελ φπνηα, απαξαίηεηε πξνζαξκνγή.  

ΕΕ  εελλεεξξγγννππννίίεεζζεε  ππααξξααζζηηααηηηηθθώώλλ,,  ηησσλλ  ννππννίίσσλλ  εε  ιιεεηηηηννππξξγγίίαα  δδεελλ  εείίλλααηη  ΛΛΓΓΗΗΑΑΘΘΑΑΞΞΕΕ  γγηηαα  ηηννπποο  ρρξξήήζζηηεεοο  εείίλλααηη  

εεμμααηηξξεεηηηηθθάά  εεππηηθθίίλλδδππλλεε. Ιηα ιιααλλζζααζζκκέέλλεε  ρρξξήήζζεε  ππααξξααζζηηααηηηηθθννύύ, πξνθαιεί ιαλζαζκέλεο ελεκεξψζεηο πνπ, 

αξγφηεξα, ζα θιεζνχκε λα δηνξζψζνπκε. Γίλαη πξνηηκφηεξν έλα ζπάλην ή πξσηνεκθαληδφκελν γεγνλφο λα 

ΙΕΚ κπνξεί λα ην θαηαρσξίζεη ν ρξήζηεο, παξά λα ην θαηαρσξίζεη, απνθαζίδνληαο πνηνλ ηχπν 

παξαζηαηηθνχ ζα ρξεζηκνπνηήζεη κε ειιηπή γλψζε θαη εθπαίδεπζε (βάζεη ηίηινπ γηα παξάδεηγκα). Ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ παξαζηαηηθψλ ηεθκεξηψλεηαη, δνθηκάδεηαη θαη ζπκθσλείηαη κε ηα ηκήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο (ζπλήζσο κε ην Θνγηζηήξην) θαη ΔΓΚ βαζίδεηαη ζε εηθαζίεο («έπξεπε» λα θάλεη απηφ, «λνκίδακε» 

πσο ζα θάλεη εθείλν). 

Ε έηνηκε παξακεηξνπνίεζε πεξηιακβάλεη παξαζηαηηθά γεληθήο θχζεο αιιά θαη άιια πνπ ηαηξηάδνπλ ζε εηδηθέο 

απαηηήζεηο ή άιια, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπάληα γηα ηε δηφξζσζε ιαζψλ. Απφ ην ζχλνιν απηφ, ζα πξέπεη λα 

γίλεη πξνζεθηηθή επηινγή φζσλ αληηζηνηρνχλ ζε δηαδηθαζίεο πνπ ΓΓΖ ε εηαηξεία θαη κάιηζηα κε ηελ 

πξνθαζνξηζκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα. 

22..  ΔΔΕΕΙΙΖΖΜΜΡΡΞΞΓΓΖΖΑΑ  ΟΟΓΓΖΖΞΞΤΤΚΚ  

Γιέγρνπκε ζηνπο Πύπνπο ησλ παξαζηαηηθώλ:  

  Πν «Θεσξεκέλν ζηνηρείν»: πίλαθαο ηεο Ναξακεηξνπνίεζεο φπνπ νξίδνληαη ηα Θεσξεκέλα ζηνηρεία πνπ 

ζα έρεη ε εηαηξεία θαη ζηα νπνία ζπκπιεξψλνπκε ηνπο θσδηθνχο ηνπο, ηα πξνζέκαηα θαη ηνπο 

πξνηεηλφκελνπο ηίηινπο ηεο απιήο & ηεο αθπξσηηθήο ζεηξάο. Οηε ζπλέρεηα νξίδνπκε ζε θάζε παξαζηαηηθφ 

πνπ έρεη επίζεκε εθηχπσζε (ςεθηαθή ππνγξαθή) ην Θεσξεκέλν ζηνηρείν κε ην νπνίν ζπλδέεηαη π.ρ. φια 

ηα Δειηία απνζηνιήο (Δ.Απνζηνιήο Νψιεζεο, Δειηίν επηζηξνθήο ζε Νξνκεζεπηή, Δειηίν ελδνδηαθίλεζεο 

θ.ν.θ.) έρνπλ ην ίδην “Θεσξεκέλν ζηνηρείν”, ζπλεπψο ηα ίδηα πξνζέκαηα θαη θνηλή αξίζκεζε αλά ζεηξά.  
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  Tε «Φόξκα εθηύπσζεο». Ναξέρνληαη έηνηκεο θφξκεο γηα ηηο παξαθάησ ρξήζεηο: 

CASH γηα ηα παξαζηαηηθά εηζπξάμεσλ – πιεξσκψλ 

APL γηα ηα παξαζηαηηθά ιηαληθήο πψιεζεο 

DAP γηα ηα δειηία απνζηνιήο (πσιήζεσλ ή αγνξψλ γηα ηελ επηζηξνθή ζε πξνκεζεπηή) 

TDA γηα ηα ηηκνιφγηα-δειηία απνζηνιήο  

TIM γηα ηα παξαζηαηηθά ηηκνιφγεζεο 

DEN γηα ηα παξαζηαηηθά ελδνδηαθηλήζεσλ 

Ιε ηε δηαδηθαζία «Αληηγξαθή θνξκώλ» απφ ην κελνχ Γξγαιεία κπνξνχκε λα αληηγξάςνπκε απφ ην 

θάθειν EsPrintForms ηεο εθαξκνγήο θάπνηεο απφ ηηο δηαζέζηκεο θφξκεο. Γπίζεο κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θφξκεο, βαζηζκέλεο ζε crystal reports (δηαζέζηκεο ζην θάθειν ESReports). 

Οηε ζπλέρεηα, απφ ην κελνχ Γξγαιεία/Δεκηνπξγία ζεηξώλ, αλνίγνπκε ηηο ζεηξέο φισλ ησλ παξαζηαηηθψλ πνπ 

ζέινπκε λα ελεξγνπνηήζνπκε: 

ΒΕΙΑ 1 Οε απηφ ην βήκα επηιέγνπκε γηα πνηεο «Ζδηφηεηεο ζεηξψλ» ζα δεκηνπξγεζνχλ ζεηξέο  

 

Κέεο ηδηφηεηεο κπνξνχκε 

λα πξνζζέηνπκε κε ην 

εηθνλίδην .  

Μη «Ζδηφηεηεο ζεηξψλ» 

θαζνξίδνπλ αλ κηα ζεηξά 

είλαη Ιεραλνγξαθηθή ή 

εηξφγξαθε, ζε πνην 

ππνθ/κα αλήθεη, απφ 

πνηεο νκάδεο ρξεζηψλ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη κε 

πνηα δηθαηψκαηα, θαζψο 

θαη ξπζκίζεηο εθηχπσζεο 

(πιήζνο αληηγξάθσλ, 

απηφκαηε εθηχπσζε θ.ιπ.) 

ΒΕΙΑ 2 Οην 2
ν
 βήκα επηιέγνπκε γηα πνηα «Θεσξεκέλα ζηνηρεία» ζα δεκηνπξγεζνχλ ζεηξέο:  
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ΒΕΙΑ 3 Οην 3
ν
 βήκα εκθαλίδνληαη πξνο επηινγή, φινη νη ηχπνη παξαζηαηηθψλ πνπ δελ ζπλδένληαη κε 

«Θεσξεκέλα ζηνηρεία» θαη δελ έρνπλ ελεξγνπνηεκέλν ην πεδίν «Απηφκαηε δεκηνπξγία ζεηξψλ» , 

 

ΒΕΙΑ 4 Πέινο, ζην 4
ν
 βήκα δεκηνπξγνχληαη νη ζεηξέο ή ελεκεξψλνληαη νη ήδε ππάξρνπζεο ζεηξέο κε ηπρφλ 

αιιαγέο, αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία πνπ ζα επηιεγεί: 

 

Πηο ζεηξέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, κπνξνχκε λα δνχκε απφ ηνλ πίλαθα Ναξακεηξνπνίεζεο (Παξαζηαηηθά & 

εηξέο/Ιαδηθή δηαρείξηζε ζεηξώλ/Θίζηα ζεηξώλ παξαζηαηηθώλ). 

33..  ΙΙΑΑΔΔΖΖΗΗΕΕ  ΙΙΓΓΠΠΑΑΒΒΜΜΘΘΕΕ  ΟΟΓΓΖΖΞΞΤΤΚΚ  ΙΙΓΓΟΟΤΤ  ΖΖΔΔΖΖΜΜΠΠΕΕΠΠΤΤΚΚ  

Οε θάζε ζεηξά πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηε δηαδηθαζία απηή, ηνπνζεηήζεθε ε αλάινγε ηηκή ζην πεδίν «Ζδηφηεηα»: 

Αλ ζε επφκελε ζηηγκή, πξνζζέζνπκε ζηηο Ζδηφηεηεο θάπνηα 

ζηνηρεία φπσο π.ρ. νκάδεο ρξεζηψλ θαη δηθαηψκαηα, 

ρξεκαηηθνχο ι/ζκνχο γηα εμνθιήζεηο θαη πξνβιέςεηο ή 

κεηαβάιινπκε θάπνηεο ξπζκίζεηο εθηχπσζεο θ.ν.θ., ηφηε, κε 

ηελ ίδηα δηαδηθαζία, κπνξνχκε λα ελεκεξψζνπκε ηηο ζεηξέο 

πνπ έρνπλ απηέο ηηο ηδηφηεηεο.  
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Γηα λα ην πεηχρνπκε απηφ, απιά ζα πξέπεη, ζην 

ηειεπηαίν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, λα επηιέμνπκε 

ηε ιεηηνπξγία «ΓΓΚΚΕΕΙΙΓΓΞΞΤΤΟΟΕΕ  ΙΙΜΜΚΚΜΜ». 

Απηφ πνπ ζα ζπκβεί είλαη λα εληνπηζηνχλ φιεο νη 

ζεηξέο απηψλ ησλ ηδηνηήησλ θαη ηα ζηνηρεία ηνπο 

λα ελεκεξσζνχλ (λα κεηαβιεζνχλ), κε βάζε φζα 

νξίδεη ε ηξέρνπζα εηθφλα ηεο «ηδηφηεηαο».  

Ε ιεηηνπξγία απηή είλαη δηαζέζηκε θαη απφ ην 

κελνχ «Γλέξγεηεο» ηεο «Θίζηαο ζεηξψλ 

παξαζηαηηθψλ» (Πίλαθαο παξακεηξνπνίεζεο/ 

Παξαζηαηηθά & εηξέο/Ιαδηθή δηαρείξηζε ζεηξώλ). 

44..  ΙΙΓΓΠΠΞΞΕΕΠΠΓΓΟΟ  ΟΟΓΓΖΖΞΞΤΤΚΚ  

Πέινο νξίδνπκε ηελ «Πξέρνπζα ηηκή κεηξεηή» ζηνπο κεηξεηέο ησλ ζεηξψλ απφ ηνλ Νίλαθα Ναξακεηξνπνίεζεο:  

 

Οπγθεθξηκέλα δειψλνπκε ηελ Πξέρνπζα ηηκή ηνπο κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, κε βάζε ηα παξαζηαηηθά πνπ ήδε 

έρνπλ εθδνζεί ζηηο ζεηξέο απηέο κε ην πξνεγνχκελν ζχζηεκα θαη ειέγρνπκε πάιη πξηλ μεθηλήζεη ε θαλνληθή 

ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο πξνο απνθπγή ιαζψλ ιφγσ δνθηκαζηηθψλ θαηαρσξίζεσλ. 
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ΒΒΑΑΟΟΖΖΗΗΓΓΟΟ  ΜΜΚΚΠΠΜΜΠΠΕΕΠΠΓΓΟΟ  

Πα βαζηθά αξρεία πνπ πξέπεη λα εηζαρζνχλ (αλάινγα θαη κε ηηο αλάγθεο θάζε εγθαηάζηαζεο) είλαη: 

1. ΘΘννγγηηζζηηηηθθφφ  ζζρρέέδδηηνν 

2. ΝΝσσιιεεηηέέοο 

3. ΝΝεειιάάηηεεοο 

4. ΝΝξξννκκεεζζεεππηηέέοο 

5. ξξεεψψζζηηεεοο 

6. ΝΝηηζζηησσηηέέοο 

7. ΟΟηηννηηρρεείίαα  ππααξξααδδφφζζεεσσλλ//ΡΡππννθθααηηάάζζηηεεκκαα 

8. ΓΓίίδδεε  ααππννζζήήθθεεοο 

10. ΓΓλλααιιιιααθθηηηηθθννίί  ππξξννκκεεζζεεππηηέέοο 

11. ΟΟεεηη  εεηηδδψψλλ  --  ΟΟππλληηααγγέέοο 

12. ΡΡππεεξξεεζζίίεεοο 

13. ΠΠαακκεείίαα  &&  ΠΠξξααππεεδδηηθθννίί  ιι//ζζκκννίί 

Γηα ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ ζπζηήκαηα ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα έηνηκα 

ζελάξηα emi ηα νπνία ζα βξείηε ζηε πεξηνρή ESMigration.  

Αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη παξακεηξνπνίεζεο ησλ ζελαξίσλ εηζαγσγήο δεδνκέλσλ, ζα 

βξείηε ζην Περληθφ Γγρεηξίδην «Γγθαηάζηαζε-Αξρηηεθηνληθή / Γξγαιεία παξακεηξνπνίεζεο θαη πξνζζεηηθήο 

αλάπηπμεο» (θάθεινο EsBooks). 

 Αθφηνπ γίλεη ε εηζαγσγή δεδνκέλσλ, γηα νπνηεζδήπνηε βειηηψζεηο, αιιαγέο ζε θσδηθνπνηήζεηο, ζε 

νκαδνπνηήζεηο ή ελεκέξσζε πξφζζεησλ ζηνηρείσλ πνπ παξαθνινπζνχληαη ζην παξφλ ζχζηεκα αιιά δελ 

ππήξραλ ζην πξνεγνχκελν (ή δελ κεηαθέξζεθαλ κε ηνλ επηζπκεηφ ηξφπν), πξνηείλνπκε λα ρξεζηκνπνηείηε 

ην εμαηξεηηθά ρξήζηκν εξγαιείν ησλ ΙΑΔΖΗΤΚ ΙΓΠΑΒΜΘΤΚ ζηηο όςεηο. Δείηε παξαδείγκαηα ζην 

Γηζαγσγηθό Γγρεηξίδην (θάθεινο EsBooks). 

 

 



EBS/EXPERT: ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ & ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ ΑΑΠΠΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΕΕΝΝΑΑΡΡΞΞΗΗ 

 

  37/54 

ΑΑΝΝΜΜΓΓΞΞΑΑΦΦΕΕ  ΓΓΚΚΑΑΞΞΛΛΕΕΟΟ  

Ε εηζαγσγή απνγξαθηθψλ θηλήζεσλ δηαθξίλεηαη ζε 2 πεξηπηψζεηο αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο. 

11..  ΙΙΓΓΠΠΑΑΒΒΑΑΟΟΕΕ  ΟΟΠΠΕΕΚΚ  ΓΓΚΚΑΑΞΞΛΛΕΕ  ΠΠΕΕΟΟ  ΞΞΕΕΟΟΕΕΟΟ  

Ηαηαρσξνχκε (ή εηζάγνπκε κε ηε δηαδηθαζία «Γηζαγσγή δεδνκέλσλ») κφλν απνγξαθέο έλαξμεο & ζπκθσλνχκε 

ηα Iζνδχγηα έλαξμεο ησλ ζπζηεκάησλ (απνζήθε, πειάηεο, πξνκεζεπηέο θ.ν.θ.) κε απηά ηεο ιήμεο απφ ην 

πξνεγνχκελν ζχζηεκα. Ν.ρ. αλ ε εηαηξεία έρεη ρξήζε 1/1-31/12 θαη ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο 

μεθηλάεη 1/1, ηφηε θαηαρσξνχκε κφλν απνγξαθέο έλαξμεο ζηελ 1/1, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ γηα 

θάζε ππνζχζηεκα. 

22..  ΙΙΓΓΠΠΑΑΒΒΑΑΟΟΕΕ  ΓΓΚΚΔΔΖΖΑΑΙΙΓΓΟΟΑΑ  ΟΟΠΠΕΕ  ΞΞΕΕΟΟΕΕ    

Οε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξνχκε:  

  είηε λα θαηαρσξήζνπκε κφλν απνγξαθηθέο θηλήζεηο ζηελ πεξίνδν πνπ μεθηλά ε θαλνληθή ιεηηνπξγία, ρσξίο 

λα πεξάζνπκε ηηο θηλήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ,  

  είηε λα θαηαρσξίζνπκε απνγξαθηθέο θηλήζεηο  θαη λα εηζάγνπκε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο θηλήζεηο.  

Αλ ε εηαηξεία ηεξεί Θεσξεκέλε απνζήθε κφλν ε δεχηεξε ιχζε είλαη ε ελδεδεηγκέλε.  

Ηαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο γηα ηε Θνγηζηηθή πξέπεη λα θαηαρσξίζνπκε απνγξαθή έλαξμεο θαη λα εηζάγνπκε φιεο 

ηηο θηλήζεηο, αιιηψο δελ ζα έρνπκε δπλαηφηεηα εκθάληζεο πξννδεπηηθψλ ππνινίπσλ. 

Γηα παξάδεηγκα αλ ε εηαηξεία έρεη ρξήζε 1/1-31/12 θαη ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο μεθηλάεη 1/3,  

  Γίηε θαηαρσξνχκε (ή εηζάγνπκε κε import) απνγξαθέο 1/3 κε ηα ππφινηπα ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ δειαδή 

28/2  (ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ έρνπκε ηζηνξηθά ζηνηρεία, εηθφλα εηήζηνπ ηδίξνπ θ.α.), νπφηε εδηθά γηα ηελ 

Απνζήθε, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε παξαζηαηηθφ ΘΝΖ (Ιεηαθνξά Ζζνδπγίνπ Απνζήθεο ηέινπο ελδηάκεζεο 

πεξηφδνπ) 

Γηα λα ιεθζνύλ ζσζηά ηα ζεσξεκέλα, κε απηό ην παξαζηαηηθό "απνγξάθνπκε" ΟΘΑ ηα πνζά (πνζόηεηεο θαη αμίεο) 

ηνπ ΣΓΘΓΤΣΑΖΟΤ ΖΟΔΤΓΖΟΤ. Πξέπεη λα εηζαρζεί κε εκ/λία ηέινπο πεξηόδνπ θαη αθνύ ειεγρζνύλ ηα απνηειέζκαηα, 

λα ΗΘΓΖΓΣΓ πεξίνδν. ΑΠΟΣΖΙΕΕ ΔΓΚ κπνξεί θαη ΔΓΚ πξέπεη λα εθηειεζηεί γηα πξνγελέζηεξε πεξίνδν. 

ΗΟΣΟΘΟΓΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΕ ΔΓΚ ζα κπνξεί λα εθηειεζηεί (εθηόο θη αλ ε θνζηνινγηθή πεξίνδνο είλαη ηέηνηα πνπ ην 

επηηξέπεη π.ρ. ΙΕΚΑ). ΔΓΚ θαιύπηεη ηελ πεξίπησζε παξαθνινύζεζεο ελαιιαθηηθήο κνλάδαο νύηε δηαζηάζεσλ 

απνζήθεο (ρξώκα-κέγεζνο θιπ). ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο ζα πξέπεη λα κεηαθέξεηε θηλήζεηο αλαιπηηθά. 

  Γίηε θαηαρσξνχκε (ή εηζάγνπκε κε import) ηηο πξαγκαηηθέο απνγξαθέο ηεο έλαξμεο ηεο ξήζεο (π.ρ. 1/1) θαη 

ζηε ζπλέρεηα εηζάγνπκε OΘΓΟ ηηο θηλήζεηο έσο ηελ εκ/λία κεηάβαζεο. 



EBS/EXPERT: ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ & ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ ΤΤΜΜΦΦΩΩΝΝΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΩΩΝΝ 

 

  38/54 

33..  ΝΝΑΑΞΞΑΑΟΟΠΠΑΑΠΠΖΖΗΗΑΑ  ΑΑΝΝΜΜΓΓΞΞΑΑΦΦΕΕΟΟ    

Γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ απνγξαθψλ έλαξμεο γηα θάζε ππνζχζηεκα (απνζήθεο, ζπλ/λσλ θ.ν.θ.) 

ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο ηχπνπο παξαζηαηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. Θάβεηε ππφςε ζαο ηηο 

ηπρφλ επηζεκάλζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ χπαξμε εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ απνγξαθήο:  

ΡΡππννζζύύζζηηεεκκαα   ΠΠύύππννοο  ππααξξααζζηηααηηηηθθννύύ   

1. ΑΑππννζζήήθθεε ΘΘΑΑΝΝ (πνζφηεηα-αμία)  ΘΘΝΝΝΝ (πνζφηεηα) ΘΘΝΝΑΑ (αμία) 

 

 Ε πνζνηηθή απνγξαθή πξέπεη λα γίλεη θαηά Α.Υ. θαη κε δηαζηάζεηο αλ ππάξρνπ (s/n, ρξώκα θ.ιπ.) 

 Γηα θάζε ΑΥ Σξίησλ, ε αλάιπζε ηεο απνγξαθήο πξέπεη λα γίλεη  θαηά ζπλαιιαζζόκελν. 

 Αξλεηηθά ππόινηπα δελ απνγξάθνληαη. Ιπνξνύλ λα κπνπλ ζην ΛΑΠ0 πιεξνθνξηαθά. 

 ην ηέινο, ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα εθηειεζηεί Απνηίκεζε ηεο Πεξηόδνπ Απνγξαθήο. 

2. ΝΝεειιάάηηεεοο//ξξεεψψζζηηεεοο ΑΑΓΓΟΟ (ρξέσζε)  ΑΑΓΓΗΗ (πίζησζε)  
 

 
Ιε αλάιπζε θαηά εκ/λία ιήμεο, γηα λα έρνπκε ζσζηή ελειηθίσζε ππνινίπσλ 

3. ΝΝξξννκκεεζζεεππηηέέοο//ΝΝηηζζηησσηηέέοο ΑΑΠΠΗΗ (ρξέσζε)  ΑΑΠΠΟΟ (πίζησζε)  
 

 
Ιε αλάιπζε θαηά εκ/λία ιήμεο, γηα λα έρνπκε ζσζηή ελειηθίσζε ππνινίπσλ 

4. ΠΠαακκεείίαα//ΠΠξξααππεεδδηηθθννίί  ιι//ζζκκννίί ΑΑΘΘ (ρξέσζε)  ΑΑΘΘΝΝ (πίζησζε)  

5. ΓΓηηζζππξξααθθηηέέαα  ααμμηηφφγγξξααθθαα                   ΑΑΛΛΓΓ  (ραξηνθπιάθην)  ΑΑΛΛΠΠ  (ηξάπεδεο)  ΑΑΛΛΙΙ (κεηαβηβ/λα)  

6. ΝΝιιεεξξσσηηέέαα  ααμμηηφφγγξξααθθαα   ΑΑΛΛΝΝ   
  

7. ΝΝάάγγηηαα               ΓΓΦΦΗΗ (αμίεο θηήζεο)          ΓΓΦΦΑΑ (απνζβέζεηο)   

 

ηελ Απνγξαθή θηήζεσλ, πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηαη ζηελ «εκ/λία ελαι.παξ/θνύ» θαη ζην 

«ελαιιαθηηθό παξαζηαηηθό» ε εκ/λία θαη ν αξηζκόο ηνπ αξρηθνύ παξαζηαηηθνύ αγνξάο.  

8. ΓΓηηδδηηθθννίί    ιιννγγααξξηηααζζκκννίί   ΑΑΒΒ  (ρξέσζε) ΑΑΝΝΒΒ (πίζησζε)  

9. ΘΘννγγηηζζηηηηθθήήοο ΝΝξξννζζσσξξηηλλόό  άάξξζζξξνν  ααππννγγξξααθθήήοο  ζζηηνν  ΕΕκκ//γγηηνν  ΑΑππννγγξξααθθώώλλ//ΖΖζζννιιννγγηηζζκκννύύ   

ΟΕΙΓΖΩΟΕ 

ηελ έηνηκε παξακεηξνπνίεζε, ππάξρνπλ αξθεηά αθόκε παξαζηαηηθά Απνγξαθήο πνπ, όκσο, είλαη θαηαζθεπαζκέλα γηα 

ρξήζε από ηελ απηόκαηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ππνινίπσλ Γλαξμεο πνπ γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Ηιεηζίκαηνο Υξήζεο. Δελ 

πξέπεη ζε ΗΑΙΙΖΑ πεξίπησζε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά ιάζνο απηά ηα παξαζηαηηθά. 

ΟΟΡΡΙΙΦΦΤΤΚΚΖΖΑΑ  ΑΑΝΝΜΜΓΓΞΞΑΑΦΦΤΤΚΚ  

Ιεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Απνγξαθήο φισλ ησλ ππνζπζηεκάησλ, ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα γίλνπλ ελέξγεηεο 

ζπκθσλίαο ηεο ηειεπηαίαο πεξηφδνπ ζην πξνεγνχκελν ζχζηεκα κε ηελ Απνγξαθή ζην λέν ζχζηεκα, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αθφινπζεο εθηππψζεηο: 

  Ιεληαία θαηάζηαζε Βηβιίνπ ΑΑππννζζήήθθεεοο γηα ζπκθσλία πνζόηεηεο & Ζζνδχγην Θήμεο γηα ζπκθσλία αμηώλ 

  Ζζνδχγην θαη Γλειηθίσζε ππνινίπσλ γηα ππεειιάάηηεεοο θαη ππξξννκκεεζζεεππηηέέοο. Οπκθσλία ρξέσζεο, πίζησζεο, 

ππνινίπνπ θαη άιεθησλ αμηνγξάθσλ.  

  Ζζνδχγην ξξεεκκααηηηηθθώώλλ  ΘΘ//ζζκκώώλλ  κε Ζζνδχγην Θνγηζηηθήο ησλ Θ/ζκψλ ξεκαηηθψλ Δηαζεζίκσλ (38*) 

  Ζζνδχγην γξακκαηίσλ θαη επηηαγψλ εηζπξαθηέσλ & πιεξσηέσλ (ααμμηηννγγξξάάθθσσλλ)) (αμίεο αλά ζέζε) 

  Ιεηξψν ΝΝααγγίίσσλλ. Οπκθσλία αμηώλ θηήζεο θαη απνζβέζεσλ. 

  Ζζνδχγην Γεληθνχ & Αλαιπηηθψλ Ηαζνιηθψλ ΘΘννγγηηζζηηηηθθήήοο. Οπκθσλία πξννδεπηηθώλ. 
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ΝΝΑΑΞΞΑΑΙΙΓΓΠΠΞΞΜΜΝΝΜΜΖΖΕΕΟΟΕΕ  ΓΓΓΓΦΦΡΡΞΞΑΑΟΟ  

Ηάζε ηχπνο παξαζηαηηθνχ δηαζέηεη έηνηκε παξακεηξνπνίεζε γηα ηε κνξθή ηνπ ινγηζηηθνχ άξζξνπ πνπ παξάγεηαη 

θαηά ηε ινγηζηηθνπνίεζή ηνπ. 

Ε κνξθή ηνπ άξζξνπ πεξηιακβάλεη γξακκέο κε δεδνκέλν ινγαξηαζκφ, πνζφ ρξέσζεο ή πίζησζεο θαζψο θαη 

αηηηνινγία. Μ νξηζκφο ηνπ ινγαξηαζκνχ γίλεηαη εκκέζσο, απφ κία νληφηεηα πνπ νλνκάδεηαη Θνγηζηηθή νκάδα. Ιε 

ηνλ ηξφπν απηφ, ε πξνπαξακεηξνπνηεκέλε κνξθή ησλ άξζξσλ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί εχθνια ζε νπνηνδήπνηε 

ινγηζηηθφ ζρέδην. Ιία ινγηζηηθή νκάδα πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπληίζεηαη ν ινγαξηαζκφο ινγηζηηθήο, 

βάζεη ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθάζηνηε ζπλαιιαγή. Μ ινγαξηαζκφο ζπληίζεηαη απφ ηκήκαηα, ζπλήζσο έλα αλά 

βαζκίδα, ρσξίο απηφ λα είλαη απαξαίηεην.  Πα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηκήκαηα ηνπ θσδηθνχ ζπλήζσο είλαη:  

1. Οηαζεξέο, πρ „54‟ γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο ΦΝΑ 

2. Θνγαξηαζκνί ινγηζηηθήο φπσο απηνί νξίδνληαη ζηηο δηάθνξεο νληφηεηεο φπσο π.ρ. ν ινγαξηαζκφο ινγηζηηθήο 

ελφο ξεκαηηθνχ Θνγαξηαζκνχ φπσο ην Πακείν ή ν ι/ζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα Δαπάλε. 

3. Ησδηθνί πνπ έξρνληαη απφ ηε Θνγηζηηθή θαηεγνξία κίαο νληφηεηαο. Ε θάζε ινγηζηηθή θαηεγνξία έρεη 4 

θσδηθνχο πξνο ρξήζε ζε δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Γηα παξάδεηγκα ζηα είδε απνζήθεο ν θσδηθφο1 ηεο 

ινγηζηηθήο θαηεγνξίαο κπνξεί λα αθνξά ζε αγνξέο (π.ρ. 20) ελψ ν θσδηθφο 2 ζε πσιήζεηο (π.ρ. 70) θ.ιπ.  

Πν ζχζηεκα είλαη ππξξννππααξξαακκεεηηξξννππννηηεεκκέέλλνν  κκεε  ββάάζζεε  έέλλαα  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλνν,,  ππιιήήξξεεοο,,  ππξξννηηεεηηλλόόκκεελλνν  ιιννγγηηζζηηηηθθόό  

ζζρρέέδδηηνν, θαζψο θαη έλα ζχλνιν απφ ζπλήζεηο ινγηζηηθέο θαηεγνξίεο. Μη ινγηζηηθέο νκάδεο είλαη επίζεο νξηζκέλεο θαη 

πξνπαξακεηξνπνηεκέλεο ζχκθσλα κε ην πξνηεηλφκελν ινγηζηηθφ ζρέδην. 

Οηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγεί άιιν ινγηζηηθφ ζρέδην απφ ην πξνηεηλφκελν ή εθφζνλ ππάξρνπλ επηπιένλ αλαπηχμεηο 

ινγαξηαζκψλ, ηφηε ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ αλαιφγσο.. 

  νη νξηζκνί ηεο «ζχλζεζεο» θσδηθψλ ινγαξηαζκψλ ζηηο ινγηζηηθέο νκάδεο θαη 

  νη νξηζκνί θαη νη θσδηθνί ησλ ινγηζηηθώλ θαηεγνξηώλ 

11..  ΘΘΜΜΓΓΖΖΟΟΠΠΖΖΗΗΓΓΟΟ  ΗΗΑΑΠΠΕΕΓΓΜΜΞΞΖΖΓΓΟΟ  

Μη ινγηζηηθέο θαηεγνξίεο νξίδνληαη γηα κηα ζεηξά απφ νληφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο Γίδε, Ηαηεγνξίεο ΦΝΑ, 

Γηδηθνί ινγαξηαζκνί, Νάγηα, Πχπνη θαη Οεηξέο 

παξαζηαηηθψλ, Οπλαιιαζζφκελνη, Πξφπνη πιεξσκήο θιπ.  

Οηε θφξκα δηαρείξηζεο ηεο θάζε νληφηεηαο, δειψλνπκε 

ηελ αλάινγε ινγηζηηθή θαηεγνξία ζην νκψλπκν πεδίν.  

Ε ιίζηα ησλ έηνηκσλ πξνπαξακεηξνπνηεκέλσλ 

ινγηζηηθψλ θαηεγνξηψλ είλαη δηαζέζηκε ζηνλ Νίλαθα 

Ναξακεηξνπνίεζεο (Γέθπξα Θνγηζηηθήο/Θνγηζηηθέο θαηεγνξίεο). Οηε ιίζηα απηή κπνξείηε .. 

  λα πξνζζέζεηε λέεο ινγηζηηθέο θαηεγνξίεο εθφζνλ ην θξίλεηε απαξαίηεην 

  λα πξνζδηνξίζεηε άιια ηκήκαηα θσδηθψλ ψζηε λα πξνζαξκνζηείηε ζε άιιε κνξθή θσδηθνπνίεζεο 

ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ απφ ην πξνηεηλφκελν.  

Ε πεξηγξαθή ησλ ινγηζηηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζδηνξίδεη θαη ηε ινγηθή ρξήζεο ηνπο απφ ηηο ινγηζηηθέο νκάδεο. 

Ιέζα ζην θάζε θειί θσδηθνχ απφ 1..4 κπνξείηε ηεο θάζε ινγηζηηθήο θαηεγνξίαο, παηψληαο  κπνξνχκε λα 

δνχκε πνηεο ινγηζηηθέο νκάδεο θάλνπλ ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θσδηθνχ θαζψο θαη ηελ αθξηβή «ζχλζεζε» ηνπ 

πιήξνπο θσδηθνχ ινγαξηαζκνχ: 
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Αθνχ νινθιεξψζεηε ηπρφλ 

κεηαβνιέο θαη πξνζζήθεο ζηηο 

ινγηζηηθέο θαηεγνξίεο, 

απνζεθεχεηε κε ηελ επηινγή 

«Απνζήθεπζε» ηνπ νξηδφληηνπ 

κελνχ πάλσ απφ ηε ιίζηα: 

 

 

  

  

 Oηαλ γίλνληαη αιιαγέο, ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα γίλεηαη «έέιιεεγγρρννοο  ιιννγγηηζζηηηηθθννύύ  ζζρρεεδδίίννππ» ζηηο λογιζηικές 

ομάδες, γηα λα βεβαηώλεζηε όηη νη θσδηθνί πνπ «παξάγνληαη» είλαη ζσζηνί θαη ζύκθσλνη κε ην ινγηζηηθό ζρέδην. 

22..  ΘΘΜΜΓΓΖΖΟΟΠΠΖΖΗΗΓΓΟΟ  ΜΜΙΙΑΑΔΔΓΓΟΟ  

Ε ιίζηα ησλ έηνηκσλ πξνπαξακεηξνπνηεκέλσλ ινγηζηηθψλ νκάδσλ είλαη δηαζέζηκε ζηνλ Νίλαθα 

Ναξακεηξνπνίεζεο (Γέθπξα Θνγηζηηθήο/Θνγηζηηθέο νκάδσλ). Ε νζφλε απηή ρσξίδεηαη ζε 2 ηκήκαηα: 

Οην πάλσ κέξνο εκθαλίδνληαη νη ινγηζηηθέο νκάδεο νκαδνπνηεκέλεο αλά θαηεγνξία (π.ρ. 01. Οπλαιιαζζφκελνη, 

02. Νάγηα θ.ιπ.), ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη θαλείο ζηελ αλεχξεζή ηνπο θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπο. O 

θσδηθφο ησλ ινγηζηηθψλ νκάδσλ ηεξεί ζπγθεθξηκέλε κνξθή πνπ ζε έλα βαζκφ δείρλεη ηε ρξήζε ηεο νκάδαο : 

  Πα 2 πξψηα ςεθία είλαη πάληα EESS, πνπ ππνδειψλεη φηη νξίζηεθαλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ έηνηκε 

παξακεηξνπνίεζε ηεο Γέθπξαο.  

  Πν 3
ν
 ςεθίν είλαη έλα απφ ηα αθφινπζα: 

11  ::  Xξεζηκνπνηείηαη γηα ινγηζηηθνπνίεζε παξαζηαηηθψλ Γκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ 

22  ::  Xξεζηκνπνηείηαη γηα ινγηζηηθνπνίεζε παξαζηαηηθψλ ξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ 

33  :: Xξεζηκνπνηείηαη γηα ινγηζηηθνπνίεζε παξαζηαηηθψλ Δηαθηλήζεσλ 

44  :: Xξεζηκνπνηείηαη γηα ινγηζηηθνπνίεζε παξαζηαηηθψλ Ιεηαθνξψλ-ζπκςεθηζκψλ 

00  :: ξεζηκνπνηνχληαη απφ φια ηα παξαζηαηηθά θαη δελ αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ πεδία ηεο επηθεθαιίδαο  

55  :: ξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαδηθαζία ινγηζηηθνπνίεζεο ηνπ Ηφζηνπο Ναξαγσγήο (φπνπ δηαηίζεηαη) 

   Πα επφκελα 2 ςεθία ραξαθηεξίδνπλ ην «λφεκα» ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ ζρεκαηίδεηαη: 
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ΖΖΠΠ  ::  Θνγαξηαζκνί Γηδψλ (Αγνξψλ, Νσιήζεσλ, Γπηζηξνθψλ θ.ιπ.) 

FFAA  :: Θνγαξηαζκνί Ναγίσλ (Αγνξψλ, Απνζβέζεσλ, Νσιήζεσλ θ.ιπ.) 

SSVV  :: Θνγαξηαζκνί Ρπεξεζηψλ 

EEXX  ::  Θνγαξηαζκνί Δαπαλψλ 

SSAA  ::  Eηδηθνί Θνγαξηαζκνί (Φφξνη, Ηξαηήζεηο θ.ιπ.) 

TTΑΑ  ::  Θνγαξηαζκνί Οπλαιιαζζνκέλσλ (πειάηε, πξνκεζεπηή θ.ιπ.) 

ΚΚTT  ::  Θνγαξηαζκνί Αμηνγξάθσλ 

LLAA  ::  Θνγαξηαζκνί ξεκαηηθψλ Δηαζεζίκσλ  

VVTT  ::  Θνγαξηαζκνί Φ.Ν.Α. 

CCFF  ::  Θνγαξηαζκνί γηα ρξήζε απφ Φαθέινπο Γηζαγσγψλ 

CCVV,,PPVV  :: Θνγαξηαζκνί Πάμεσο 

EEDD  :: Θνγαξηαζκνί Οπλαιιαγκαηηθψλ Δηαθνξψλ 

CCOO  ::  Θνγαξηαζκνί Ηφζηνπο (Αλαιπηηθή Θνγηζηηθή) 

IISS  ::  Θνγαξηαζκφο γηα ρξήζε ζε εγγξαθέο Δηεζλψλ Θνγηζηηθψλ Νξνηχπσλ 

0000  ::  Θνγαξηαζκφο Ιεραλνγξαθηθήο Δηφξζσζεο 

FFUU  ::  Γηα κειινληηθή ρξήζε 

   Πα επφκελα 4 ςεθία είλαη κηα αξίζκεζε 

Οηελ θάζε ινγηζηηθή νκάδα, εκθαλίδεηαη ζπλνπηηθά ν θαλφλαο ζρεκαηηζκνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, 

ν θαλφλαο [54].[00].[Γίδνο#2].[ΦΝΑ#1] ζεκαίλεη πσο ν ινγαξηαζκφο ζα ζρεκαηίζεη ηηο βαζκίδεο ηνπ σο εμήο: 

1
ε
 ην «54» 

2
ε
 ην «00» 

3
ε
 ηνλ «Ησδηθό 2» ηεο 

Θνγ.Ηαηεγνξίαο  ΓΖΔΜΡΟ 

4
ε
 ηνλ «Ησδηθό 1» ηεο 

Θνγ.Ηαηεγνξίαο ηνπ ΦΝΑ 

Οην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο, θαίλεηαη γηα ηελ επηιεγκέλε ινγηζηηθή νκάδα, κηα ιίζηα κε φινπο ηνπο ηχπνπο 

παξαζηαηηθψλ πνπ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ πξνπαξακεηξνπνηεκέλε ινγηζηηθνπνίεζε. Οε 2
ν
 επίπεδν ( ), 

θαίλεηαη ην ΝΩΟ ηελ ρξεζηκνπνηεί (ρξέσζε ή πίζησζε θαη κε πνην πνζφ):  
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Γηα λα δνχκε ηνλ νξηζκφ κηαο ινγηζηηθήο νκάδαο ή λα ηνλ κεηαβάιινπκε, ρξεζηκνπνηνχκε δηπιφ θιηθ ζηε 

γξακκή ηεο νκάδαο ή επηιέγνπκε  ην εηθνλίδην , νπφηε εκθαλίδεηαη ν δηάινγνο νξηζκνχ ηεο: 

 

Οηε ιίζηα αξηζηεξά νξίδνπκε ηε δνκή ηνπ θσδηθνχ ζε ΠΙΕΙΑΠΑ. Ιε  πξνζζέηνπκε λέν ηκήκα, κε  

δηαγξάθνπκε θαη κε ηα πιήθηξα κε ηα βέιε, αιιάδνπκε ηε ζρεηηθή ζέζε ησλ ηκεκάησλ. 

Γηα θάζε ΠΙΕΙΑ πξνζδηνξίδεηαη ν ηύπνο ηνπ. Γπηιέγνληαο ηχπν, εκθαλίδεηαη επεμήγεζε αθξηβψο απφ θάησ 

θαη δεηνχληαη νη απαξαίηεηεο παξάκεηξνη.  

Γηα παξάδεηγκα, αλ ν ηχπνο ηκήκαηνο είλαη «ζζηηααζζεεξξάά» δεηείηαη κφλν ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο, ελψ αλ είλαη 

«ηηκκήήκκαα  θθσσδδηηθθννύύ  ααππόό  ιιννγγηηζζηηηηθθήή  θθααηηεεγγννξξίίαα», δεηείηαη ε νληόηεηα ηεο νπνίαο ζα ιεθζεί  ινγηζηηθή 

θαηεγνξία θαη ν ινγηζηηθόο θσδηθόο (έλαο απφ ηνπο 4) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ απηήλ.  

Αλ ν ηχπνο είλαη «ππεεξξηηεερρόόκκεελλνν  ππεεδδίίννππ» δεηείηαη ε νληόηεηα από όπνπ ζα ιεθζεί ην πεδίν, θαζψο θαη ην 

αθξηβέο πεδίν ηεο νληόηεηαο. 

Ιπνξνχκε επίζεο λα πξνζδηνξίζνπκε από πνηόλ έσο πνηνλ ραξαθηήξα ηνπ θσδηθνχ πνπ επηιέμακε, ζέινπκε λα 

πεξηιεθζεί ζην ζπγθεθξηκέλν ΠΙΕΙΑ. 

Πέινο, νξίδνπκε αλ ε ζύλδεζε 

ηνπ ηκήκαηνο κε ην επόκελν 

ηκήκα ζα γίλεη κε δηαρσξηζηηθφ 

ή φρη (απηφ πνπ δειψλεηαη ζηε 

ζρεηηθή παξάκεηξν εηαηξείαο). 

Οην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο θαίλεηαη ζπλνπηηθά ε κνξθή ηνπ θσδηθνχ πνπ έρεη νξηζηεί. Ν.ρ.  

Ιε ην πιήθηξν  (Έιεγρνο ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ) εθηειείηαη γηα ηελ ηξέρνπζα νκάδα έλαο πνιχ ζεκαληηθφο 

έιεγρνο: ππνινγίδεηαη πνηνη είλαη νη θσδηθνί ινγαξηαζκψλ πνπ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ κε βάζε ηα δεδνκέλα 

(ηηο θαηεγνξίεο Φ.Ν.Α., ηηο ινγηζηηθέο θαηεγνξίεο θ.ιπ.) θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ νζφλε φπνπ κπνξνχκε λα δνχε 

πνηνη ήδε ππάξρνπλ ζην Θνγηζηηθφ Ορέδην θαη πνηνη φρη: 
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Γμεηάδνληαο ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ δελ ππάξρνπλ, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε:  

  αλ ν νξηζκφο έρεη θάπνην ζθάικα  

  αλ ππάξρνπλ ειιείςεηο ινγαξηαζκώλ ζην ινγηζηηθφ ζρέδην, νπφηε κπνξνχκε επηηφπνπ λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηνλ ηίηιν ηνπο θαη λα δεηήζνπκε ηελ άκεζε δεκηνπξγία ηνπο κε ην πιήθηξν «Δεκηνπξγία 

ινγαξηαζκψλ».  

  αλ νη δπλεηηθνί ινγαξηαζκνί πνπ εκθαλίδνληαη δελ πξφθεηηαη πνηέ λα ρξεηαζηνχλ ζηελ πξάμε, νπφηε 

ελεξγνπνηνχκε ζηηο γξακκέο απηέο ηελ έλδεημε «Κα κελ ειέγρεηαη», ψζηε, ζε κειινληηθή επηζθφπεζε λα 

θαίλεηαη φηη ν έιεγρφο ηνπο είλαη άλεπ νπζίαο. Απηνί κάιηζηα νη ι/ζκνί δελ δεκηνπξγνχληαη εθφζνλ δεηεζεί 

«Δεκηνπξγία ινγαξηαζκψλ».  

Οηελ πεξίπησζε πνπ ε κνξθή ηεο ινγηζηηθήο νκάδαο νδεγεί ζε έλαλ «αλσηεξνβάζκην» ινγαξηαζκφ, απηφο 

εκθαλίδεηαη κε θφθθηλν ρξψκα, ψζηε λα δηνξζψζεη ν ρξήζηεο ηνλ ιαλζαζκέλν νξηζκφ. 

ΑΑππφφ  ηηαα  ππααξξααππάάλλσσ  γγίίλλεεηηααηη  ζζααθθέέοο  φφηηηη  νν  έέιιεεγγρρννοο  ιιννγγηηζζηηηηθθννχχ  ζζρρεεδδίίννππ  εείίλλααηη  ααππααξξααίίηηεεηηννοο  θθααηη  εεππηηββάάιιιιεεηηααηη  λλαα  

γγίίλλεεηηααηη,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  ααππννθθεεππρρζζννχχλλ  κκεειιιιννλληηηηθθάά  ππξξννββιιήήκκααηηαα  θθααηηάά  ηηεε  ιιννγγηηζζηηηηθθννππννίίεεζζεε  ηησσλλ  ππααξξααζζηηααηηηηθθψψλλ  

Γλαο άιινο έιεγρνο (απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ δεδνκέλα π.ρ. είδε, πειάηεο, πξνκεζεπηέο θ.ν.θ.) γίλεηαη κε 

ην πιήθηξν  (Έιεγρνο δεδνκέλσλ), πνπ εμεηάδεη αλ νη ρξεζηκνπνηνχκελεο νληφηεηεο έρνπλ ινγηζηηθή 

θαηεγνξία, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο επηιεγκέλεο ινγηζηηθήο νκάδαο. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα ινγηζηηθή 

νκάδα ηεο κνξθήο [54].[00].[Γίδνο#2].[ΦΝΑ#1], ζα εμεηαζηεί αλ φια ηα είδε έρνπλ δεισκέλε ινγηζηηθή 

θαηεγνξία, αθνχ απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ Θνγαξηαζκνχ ΦΝΑ. Γάλ ινηπφλ ηα είδε πνπ ζα 

βξεζνχλ απφ απηφλ ηνλ έιεγρν ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έλαλ απφ ηνπο ηχπνπο παξαζηαηηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ νκάδα απηή, ην ζχζηεκα δε ζα κπνξέζεη λα ζρεκαηίζεη ην ζρεηηθφ θσδηθφ ινγηζηηθήο. Γηα ην ιφγν απηφ 

πξέπεη ε ινγηζηηθή θαηεγνξία λα δεισζεί απαξαίηεηα ζηα είδε (γηα ην ζθνπφ απηφ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ε δπλαηφηεηα καδηθήο κεηαβνιήο). 
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Ε Αξρηθή Βάζε Δεδνκέλσλ (Γθθίλεζεο) πεξηέρεη νξηζκφ ινγηζηηθψλ νκάδσλ ζχκθσλα κε ην πξνηεηλφκελν 

ινγηζηηθφ ζρέδην. ηαλ κεηαβιεζεί ην πεξηερφκελν θάπνηαο νκάδαο, εκθαλίδεηαη κε έληνλε γξακκαηνζεηξά 

(απηφ δειαδή ζεκαίλεη πσο ν νξηζκφο ηεο δηαθέξεη απφ ηνλ πξνηεηλφκελν).  

 

Αλ δηαπηζησζεί αξγφηεξα, κεηά απφ δνθηκέο, φηη απηφ ΔΓΚ είλαη επηζπκεηφ, κπνξνχκε λα επαλαθέξνπκε ηνλ 

αξρηθφ νξηζκφ (γηα ηηο επηιεγκέλεο νκάδεο) κε ρξήζε ηνπ εηθνληδίνπ  (Γπαλαθνξά πξνηεηλόκελσλ ηηκώλ). 

Μινθιεξψλνληαο ηνλ νξηζκφ ησλ ινγηζηηθψλ νκάδσλ, νη κεηαβνιέο ζα απνζεθεπηνχλ κε ηελ επηινγή 

«Απνζήθεπζε» ηνπ νξηδφληηνπ κελνχ: 

 

33..  ΙΙΜΜΚΚΠΠΓΓΘΘΜΜ  ΘΘΜΜΓΓΖΖΟΟΠΠΖΖΗΗΜΜΝΝΜΜΖΖΕΕΟΟΕΕΟΟ  

Βάζεη ηεο δνκήο ηεο ινγηζηηθνπνίεζεο πνπ κέρξη ζηηγκήο εμεηάζηεθε, νη πηζαλέο επεκβάζεηο ζηελ 

παξακεηξνπνίεζε είλαη νη εμήο: 

  Αλ δηαηεξνχκε ην πξνηεηλφκελν ινγηζηηθφ ζρέδην, δελ απαηηείηαη θακκία αιιαγή ζηελ 

παξακεηξνπνίεζε 

  Αλ έρνπκε θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο ζην ινγηζηηθφ ζρέδην, ζα απαηηεζεί επέκβαζε ζηηο ινγηζηηθέο 

θαηεγνξίεο & ζηηο ινγηζηηθέο νκάδεο  

  Αλ ε δνκή (ρξεψζεηο, πηζηψζεηο) θαη ην πεξηερφκελν (αηηηνινγία, ινηπά πεδία) ησλ παξαγφκελσλ απφ ηελ 

έηνηκε παξακεηξνπνίεζε ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ ΔΓΚ είλαη θαηάιιεια γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία-

ινγηζηήξην, ηφηε, ζα απαηηεζεί θαηαζθεπή Ινληέινπ Θνγηζηηθνπνίεζεο. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηειεπηαίαο πεξίπησζεο (πνπ απαηηεί θαη πην εθηεηακέλεο κεηαβνιέο ζηελ 

πξνπαξακεηξνπνηεκέλε πξφηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο), ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αληηγξαθήο ηεο πξνηεηλφκελεο 

Γέθπξαο ζηελ νζφλε ηνπ εθάζηνηε ηχπνπ παξαζηαηηθνχ, ψζηε, θαηαζθεπάδνληαο θαλείο ηε «ινγηθή» ηνπ 

παξαγφκελνπ άξζξνπ απφ απηφ ηνλ ηχπν παξαζηαζηηθνχ, λα έρεη σο βνήζεκα ηελ αξρηθή πξφηαζε. Απηφ 

γίλεηαη, κε ην εηθνλίδην  ζηελ ππνζειίδα 

«Θνγηζηηθή» ηνπ ηχπνπ παξαζηαηηθνχ: 

Οηελ νζφλε νξηζκνχ ηνπ κνληέινπ ινγηζηηθνπνίεζεο 

πνπ εκθαλίδεηαη, ε ελεκέξσζε πνπ πξνβιέπεη ε 

πξνπαξακεηξνπνηεκέλε πξφηαζε (κέζσ ηνπ «ζρεδίνπ ελεκέξσζεο» ηνπ ηχπνπ παξαζηαηηθνχ) είλαη έηνηκε θαη 

κπνξεί θαλείο, επί απηήο, λα πξνβεί ζε κεηαβνιέο: 
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Ε «αληηγξαθή» απηή γίλεηαη 

ΙΟΚΟ γηα ηα πεξηερόκελα 

πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο 

ηνπ παξαζηαηηθνύ 

πξνβιέπεη. Γηα παξάδεηγκα, 

αλ ζην Σηκνιόγην-

Δ.Απνζηνιήο 

απελεξγνπνηήζνπκε 

ππεξεζίεο θαη πάγηα, νη 

αληίζηνηρεο γξακκέο 

ινγηζηηθνπνίεζεο δελ ζα 

εκθαληζηνύλ ζην 

αληηγξαθόκελν κνληέιν. Ο 

ιόγνο πνπ ηα έηνηκα ζρέδηα 

ελεκέξσζεο πεξηέρνπλ 

κεγάιν πιήζνο γξακκώλ είλαη 

όηη ζπρλάθαιύπηνπλ 

δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο 

παξαζηαηηθώλ (π.ρ.ΣΖΠ,ΣΠΤ). 

Οηελ νζφλε απηή, πνπ κνηάδεη κε εθείλε ηνπ ινγηζηηθνχ άξζξνπ, κπνξεί θαλείο λα ζρεδηάζεη ηε ινγηθή ηνπ 

παξαγφκελνπ άξζξνπ. Μη ζηήιεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην πιέγκα κπνξνχλ λα επαπμεζνχλ κε φια ηα πεδία 

ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ πνπ είλαη δηαζέζηκα κε «πξνζζαθαίξεζε ζηειψλ» (δεμί θιηθ ζηε γξακκή ηίηισλ).  

Πκήκα Αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ παξαζηαηηθνχ γηα ηνλ νπνίν νξίδνπκε ην 

κνληέιν, ζηε ζηήιε απηή, εκθαλίδνληαη νη δηαζέζηκεο επηινγέο π.ρ. 

ζην ΙΑΠ (κεηαθνξά αμηνγξάθνπ ζηελ Πξάπεδα), εκθαλίδνληαη νη 

επηινγέο ηνπ παξαδείγκαηνο:  

Πχπνο ηκήκαηνο Αλαιφγσο ηνπ ηκήκαηνο πνπ έρεη επηιεγεί, πηζαλφ λα νξηζηεί 

εηδηθφο ηχπνο π.ρ. επί γξακκήο είδνπο => θαλνληθή, αληίζεηε 

(επηζηξεθφκελν είδνο) ή επί αμηνγξάθνπ => επηηαγή, 

ζπλαιιαγκαηηθή θ.ν.θ.  

Πχπνο 

ινγαξηαζκνχ 

Γδψ κπνξεί θαλείο λα ρξεζηκνπνηήζεη είηε κηα ινγηζηηθή νκάδα (κε 

ζχλζεζε ηνπ θσδηθνχ απφ ηκήκαηα) είηε ι/ζκφ ΑΙΓΟΑ (κε 

αλαδήηεζε ζην ινγηζηηθφ ζρέδην) είηε έθθξαζε ή ηέινο, ινγηζηηθέο 

νκάδεο πνπ δίλνπλ άκεζα θσδηθφ («ζηαζεξά») ή έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί σο «εθθξάζεηο». 

Θνγαξηαζκφο Αλαιφγσο ηνπ «ηχπνπ ι/ζκνχ», κπνξεί λα γίλεη 

αλαδήηεζε ή θαη‟επζείαλ πιεθηξνιφγεζε. Αλ πξφθεηηαη 

γηα ινγηζηηθή νκάδα, κπνξνχκε λα δνχκε ηνλ νξηζκφ ηεο 

κε δεμί θιηθ-εκθάληζε, νπφηε πεξλάκε ζην δηάινγν 

νξηζκνχ ηεο κε φιεο ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ εμεηάζηεθαλ 

ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

Αλ ρξεηαζηεί άλνηγκα λέαο 

νκάδαο ή λένπ ινγαξηαζκνχ, απηφ γίλεηαη απφ ζρεηηθά πιήθηξα ζην θάησ κέξνο ηνπ δηαιφγνπ: 
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Αηηηνινγία Οην πεδίν απηφ (φπσο θαη ζε νπνηαδήπνηε παξφκνηα ζηήιε π.ρ. παξαηήξεζε, ελαιιαθηηθή 

αηηηνινγία), κπνξεί θαλείο αθελφο λα 

πιεθηξνινγήζεη άκεζα θάηη, αθεηέξνπ 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ επηινγή 

ζρεηηθψλ πεδίσλ ηνπ παξαζηαηηθνχ 

κέζσ ηνπ δηαζέζηκνπ εηθνληδίνπ . 

Ιεηά ηελ επηινγή ελφο πεδίνπ, αλ 

πιεθηξνιήζνπκε «+» θαη ζπλερίζνπκε 

κε λέα επηινγή πεδίνπ απφ ην εηθνλίδην, 

κπνξνχκε λα θηηάμνπκε κηα ΟΡΚΘΓΠΕ 

ΑΖΠΖΜΘΜΓΖΑ. Πα πεδία έρνπλ ρσξηζηεί 

ζηα ζπλήζε, ζηα ινηπά θαη ζηα 

ζπλδεδεκέλα πνπ κπνξεί θαλείο λα 

πάξεη απφ άιιν πίλαθα κέζσ ζχλδεζεο (π.ρ. απφ ην είδνο ή ηνλ πειάηε). Aλ ηπρφλ ζέιεηε λα 

πιεθηξνινγήζεηε θάηη ζπγθεθξηκέλν, απηφ πξέπεη λα εηζαρζεί κέζα ζε εηζαγσγηθά (”) π.ρ.  

”πιεξσκή δαλείνπ”. Πέινο, κπνξεί λα επηιέμεη θαλείο κηα απφ ηηο «Πππνπνηεκέλεο αηηηνινγίεο» 

(πνπ νξίδνληαη σο «ζχλζεζε» πεδίσλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ πξντνληηθή 

παξακεηξνπνίεζε) απφ ηελ νκψλπκε ππνζειίδα. 

ξέσζε θαη 

Νίζησζε 

Αλαιφγσο κε ην αλ ζέινπκε λα γίλεη ρξέσζε ή 

πίζησζε, ζπκπιεξψλνπκε ηελ νκψλπκε ζηήιε κε 

ην πνζφ πνπ ζέινπκε λα ελεκεξψζεη ην ι/ζκφ. 

Αληηζηνίρσο κε ηελ αηηηνινγία, εδψ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην εηθνλίδην  γηα επηινγή κεηαμχ 

ησλ αξηζκεηηθψλ πεδίσλ. Πα αξηζκεηηθά πεδία 

νκνίσο κε πξνεγνπκέλσο έρνπλ ρσξηζηεί ζε 

ζπλήζε,  ινηπά θαη ζπλδεδεκέλα.  

Νξφζεκν Ιεηά ηελ επηινγή ηνπ πνζνχ, κπνξεί θαλείο λα αιιάμεη 

ην πξνηεηλφκελν «πξφζεκφ» ηνπ (ζεηηθφ ή αξλεηηθφ). 

Ζζνδχλακν κε απιή επηινγή πεδίνπ θαη «αξλεηηθφ 

πξφζεκν» είλαη λα βάινπκε (κε πιεθηξνιφγεζε) έλα 

ΙΓΖΜΚ (« - ») κπξνζηά απφ ην πνζφ.  

Γεληθά ζα κπνξνχζε θαλείο λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηα πνζά θαη άιια αξηζκεηηθά ζχκβνια π.ρ. 

),(,+,/,* αλ έρεη αλάγθε νξηζκνχ πνζνχ εγγξαθήο κε ππνινγηζκφ απφ ηα πξσηνγελή ζηνηρεία.  

Απηφκαηε Γλεξγνπνηνχκε απηή ηε ζηήιε αλ απιψο ζέινπκε ε ζπγθεθξηκέλε εγγξαθή λα «ΖΟΜΟΗΓΘΖΟΓΖ» 

ην άξζξν (επνκέλσο αγλνείηαη θαη ε «θνξά» θαη ην «πνζφ»). Αλ ην ηκήκα είλαη ηέηνην πνπ 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη πάλσ απφ κία εγγξαθέο (π.ρ. γξακκέο), απηή ε επηινγή ΔΓΚ έρεη λφεκα, 

κφλν ΙΖΑ εγγξαθή ζε έλα άξζξν κπνξεί λα θάλεη «ηζνζθειηζκφ». 

Aλ ρξεηάδεηαη λα νξηζηνχλ πάλσ από έλα ινγηζηηθά άξζξα, πξέπεη ζην ΖΔΖΜ ΘΜΓΖΟΠΖΗΜ ΙΜΚΠΓΘΜ λα δειψζνπκε 

ΔΖΑΦΜΞΓΠΖΗΓΟ ΜΙΑΔΜΝΜΖΕΟΓΖΟ. Ηάλνπκε νξαηή ηε ζηήιε «Μκαδνπνίεζε άξζξνπ» (απφ «πξνζζαθαίξεζε 

ζηειψλ») θαη δίλνπκε δηαθνξεηηθή ηηκή ζηα ζεη γξακκψλ πνπ απνηεινχλ θάζε άξζξν. Ε «νκαδνπνίεζε» (δηαζέζηκε 

θαη ζηνλ πίλαθα παξακεηξνπνίεζεο, ζηε «Γέθπξα Θνγηζηηθήο») είλαη πίλαθαο φπνπ νξίδνπκε έλαλ «θσδηθφ 

ζχκπηπμεο» πνπ θαζνξίδεη αλ νη εγγξαθέο απηήο ηεο νκάδαο ζα δηαρσξηζηνχλ ή φρη απφ ηηο ππφινηπεο.  

Γηζη π.ρ. ζε έλα παξαζηαηηθφ αγνξάο κεηξεηνίο κπνξνχκε λα ζηήζνπκε ην εμήο κνληέιν: 
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Oη πξψηεο 3 εγγξαθέο απνηεινχλ ην ζπκςεθηζηηθφ άξζξν θαη νη επφκελεο 2 ην ηακεηαθφ.  

Γθείλν πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ην δηαρσξηζκφ 

ησλ άξζξσλ είλαη ε ηηκή ηνπ «θθσσδδηηθθννχχ  ζζχχκκππηηππμμεεοο» 

θάζε νκαδνπνίεζεο. Αλ ν «θσδηθφο ζχκπηπμεο» 

είλαη ίδηνο ζε φιεο ηηο νκάδεο, ηφηε ην άξζξν πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί είλαη ΓΚΑ, κε φιεο ηηο εγγξαθέο ηνπ 

παξαζηαηηθνχ. Αλ φκσο π.ρ. ζηελ νκάδα 050 

(εμφθιεζε ηαπηφρξνλα κε εκπνξηθή ζπλαιιαγή) 

βάινπκε έλα νπνηνδήπνηε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν, 

ζην παξάδεηγκά καο, ζα δεκηνπξγεζνχλ 2 μερσξηζηά άξζξα. 

Ιπνξεί θαλείο, θαηά ηελ θαηαζθεπή 

κνληέινπ, λα δεηήζεη «αληηγξαθή» (κελνχ 

«Γλέξγεηεο» ηνπ δηαιφγνπ νξηζκνχ ηνπ 

κνληέινπ) είηε απφ ην κνληέιν 

ινγηζηηθνπνίεζεο ελφο άιινπ ηχπνπ 

παξ/θνχ είηε απφ έλα ζρέδην ελεκέξσζεο.  

Δηαρείξηζε ησλ κνληέισλ ινγηζηηθνπνίεζεο γίλεηαη απφ ηνλ «ΓΓιιεεγγρρνν  ζζρρεεδδηηααζζκκννύύ  ΓΓέέθθππξξααοο». Γθεί, πεξηιακβάλνληαη 

θαη ηα κνληέια 

πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηα ζρέδηα 

ελεκέξσζεο. Οε 

2
ν
 επίπεδν ( ), 

κπνξεί θαλείο λα 

δεη ηη πεξηέρνπλ 

νη γξακκέο ηνπ 

κνληέινπ θαη, σο 

ζπλήζσο, κε δηπιφ θιηθ, λα πεξάζεη ζηελ νζφλε νξηζκνχ θαη λα θάλεη αιιαγέο. 

Δηνξζώζεηο ινγηζηηθνπνίεζεο ΑΦΜΡ έρνπλ εηζαρζεί παξαζηαηηθά 

Αλ ε ινγηζηηθνπνίεζε ΔΓΚ έρεη ειεγρζεί 

πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαλνληθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη, αθνχ πξνρσξήζνπλ νη 

θαηαρσξίζεηο, θαηαζθεπαζηεί λέν 

κνληέιν ή κεηαβιεζεί ην ππάξρνλ, ηφηε 

απαηηείηαη, ε εθ ησλ πζηέξσλ 

ελεκέξσζε ησλ ήδε θαηαρσξεκέλσλ 

παξαζηαηηθψλ κε ην ηξέρνλ κνληέιν 

ινγηζηηθνπνίεζεο ηνπ ηχπνπ παξ/θνχ. 

Ε δηαδηθαζία ζα ελεκεξψζεη φια ηα παξαζηαηηθά απηνχ ηνπ ηχπνπ πνπ είηε δελ έρνπλ ινγηζηηθνπνηεζεί είηε 

έρνπλ ινγηζηηθνπνηεζεί  κελ, αιιά ηα άξζξα ηνπο δελ είλαη νξηζηηθά (νπφηε ζα επαλαυπνινγηζηνχλ). 
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ΓΓΛΛΑΑΠΠΜΜΙΙΖΖΗΗΓΓΡΡΟΟΕΕ  ΝΝΓΓΞΞΖΖΒΒΑΑΘΘΘΘΜΜΚΚΠΠΜΜΟΟ  

Μινθιεξψλνληαο ηελ πινπνίεζε, ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ νη αλάγθεο γηα ηηο εμήο πξφζζεηεο παξακεηξνπνηήζεηο: 

  Ιε ζθνπφ ηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ ν θαζέλαο, ρσξίο άζθνπεο 

πεξηεγήζεηο ζην κελνχ, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ ζζππλληηννκκεεύύζζεεηηοο αλά νκάδα ρξεζηψλ (πνπ, δειαδή, 

επηηεινχλ παξφκνηεο εξγαζίεο): 

  Μκάδεο ζπληφκεπζεο αλά ξφιν ρξεζηψλ 

  Γπηινγή θαηάιιεισλ εθηππψζεσλ 

  Ηαζεκεξηλέο απηφκαηεο ππελζπκίζεηο απφ φςεηο βάζεη ηνπ ξφινπ/ζέζεο εξγαζίαο π.ρ. Δειηία Απνζηνιήο πξνο 

Πηκνιφγεζε, Ναξαγγειίεο γηα παξάδνζε απηή ηελ εβδνκάδα, Αξζξα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζήκεξα θ.ν.θ. 

  Γηνηκα ηππηθά παξαζηαηηθά κε ζπκπιεξσκέλα θάπνηα ζηαζεξά ζηνηρεία π.ρ. Νιεξσκή ελνηθίνπ, Γίζπξαμε, 

Ηαηάζεζε, Απφδεημε Ρπεξεζηψλ, Νξνζθνξά θ.ν.θ. 

Γηα ηνλ θάζε ρξήζηε, ζα κπνξνχζε επίζεο λα ελεξγνπνηεζεί κηα «ζειίδα γξήγνξεο εθθίλεζεο» 

  Ιε ζθνπφ ηελ επθνιφηεξε ζπκπιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ κφλν ζηνηρείσλ θαηά ηηο θαηαρσξίζεηο, ζα πξέπεη 

λα ειεγρζεί ε κκννξξθθήή  ηησσλλ  ππααξξααζζηηααηηηηθθώώλλ, ψζηε λα είλαη θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 

  Οην θάθειν ESDocumentation, κπνξεί λα ειεγρζεί ην αξρείν «ΠΡΟΣΓΖΚΟΙΓΚΑ ΥΓΔΖΑ ΓΙΦΑΚΖΕ.xls» θαη 

λα επηιεγεί ην θαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ηεο εγθαηάζηαζεο ζρέδην εκθάληζεο (είηε κε κεηαβνιή ησλ ηχπσλ 

παξαζηαηηθψλ είηε κε κεηαβνιή ησλ ζεηξψλ ζην ηκήκα «ζρέδηα εκθάληζεο»). Αλ π.ρ. ππάξρεη δηαρείξηζε 

ρξψκαηνο-κεγέζνπο, ζεηξηαθψλ αξηζκψλ ή Barcode θ.ιπ. ζα ρξεηαζηνχλ δηαθνξεηηθέο ζηήιεο.  

  Αλ θάπνηα ζεκαληηθά παξαζηαηηθά έρνπλ άβνιε κνξθή, πξέπεη λα εμεηαζηεί ε θαηαζθεπή δπλακηθήο 

θφξκαο ζηε κνξθή αθξηβψο πνπ επηζπκνχλ νη ρξήζηεο. Μδεγίεο γηα ηε δηαδηθαζία απηή ππάξρνπλ ζην 

Περληθφ Γγρεηξίδην «Γγθαηάζηαζε-Αξρηηεθηνληθή / Γξγαιεία παξακεηξνπνίεζεο θαη πξνζζεηηθήο 

αλάπηπμεο» (θάθεινο EsBooks). 

  Ε εξγαζία απηή ζα πξέπεη λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε key-users 

  Αλ νη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ην πιεθηξνιφγην θαη εηδηθά, αλ κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο, έρνπλ ζπλεζίζεη λα επηηεινχλ θάπνηεο ιεηηνπξγίεο κε ζπγθεθξηκέλα πιήθηξα, κπνξεί λα εμεηαζηεί 

ε ππξξννζζααξξκκννγγήή  ((εεμμααηηννκκίίθθεεππζζεε))  ηηννππ  ππιιεεθθηηξξννιιννγγίίννππ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. Νιεξνθνξίεο ζρεηηθέο ζα 

βξείηε ζην ηέινο ηνπ παξφληνο Γγρεηξηδίνπ. 
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ΟΟΕΕΙΙΑΑΚΚΠΠΖΖΗΗΜΜΖΖ  ΗΗΑΑΚΚΜΜΚΚΓΓΟΟ  ΜΜΞΞΘΘΕΕΟΟ  ΡΡΘΘΜΜΝΝΜΜΖΖΕΕΟΟΕΕΟΟ  

Ηαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο αλάγθεο ηεο εγθαηάζηαζεο, ε ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη 

ησλ πνιιαπιψλ εξγαιείσλ πξνζζεηηθήο αλάπηπμεο πξέπεη λα θξαηεζεί ζην απνιύησο απαξαίηεην επίπεδν, ψζηε: 

  λα εμαζθαιηζηεί ν βέιηηζηνο βαζκφο ζπληήξεζεο  

  λα κεησζεί ε αλάγθε ειέγρνπ θαη πξνζζεηηθήο αλάπηπμεο ζηνηρείσλ εθ ησλ πζηέξσλ (άξα θαη επηπιένλ επέλδπζεο), 

θάζε θνξά πνπ ε εθαξκνγή αλαβαζκίδεηαη ή θάζε θνξά πνπ πξνζηίζεληαη πξνδηαγξαθέο απφ ηνπο ρξήζηεο 

  λα ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα θάζε πξνζζεηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα λέσλ εθδφζεσλ  

  λα εμαζθαιίδεηαη ν κέγηζηνο βαζκφο απηνλνκίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε ηελ Entersoft, ηνπο ζπλεξγάηεο 

ηεο ή εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε 

ΠΠΖΖΙΙΜΜΘΘΜΜΓΓΖΖΑΑΗΗΓΓΟΟ  &&  ΓΓΗΗΝΝΠΠΤΤΠΠΖΖΗΗΓΓΟΟ  ΝΝΜΜΘΘΖΖΠΠΖΖΗΗΓΓΟΟ  

  Γηα λα πινπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο δηακφξθσζεο ηηκψλ ή θαλφλσλ εθπηψζεσλ, ην ζχζηεκα παξέρεη πξφζζεηα 

πεδία, δηαζηάζεηο, ηηκνθαηαιφγνπο, εκπνξηθή πνιηηηθή, πξνθίι νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ θ.ν.θ.  

  Αλ κε απηά ζαλ εξγαιεία ΔΓΚ κπνξεί λα δνζεί ιχζε, απεπζπλζείηε ζηελ Entersoft κε ΑΖΠΕΙΑ ΓΝΓΗΠΑΟΕΟ ή 

δεηείζηε ζπκβνπιή γηα ηελ ελδεδεηγκέλε ιχζε.  

  ΙΕΚ ρξεζηκνπνηήζεηε Απηνκαηηζκνύο θαη Ορέδηα ηδηνηήησλ ή άιια TEXNIKA εξγαιεία. Μη ηηκνινγηαθέο 

θαη εκπνξηθέο πνιηηηθέο πξέπεη λα κπνξνχλ λα ζπληεξεζνχλ απφ ηε Δηεχζπλζε ή ηα ζηειέρε ησλ EΙΝΜΞΖΗΩΚ 

ΠΙΕΙΑΠΩΚ ηεο εηαηξείαο θαη δελ είλαη πάγηεο, αιιάδνπλ ΟΡΚΑ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε αιιαγή ηνπο πξέπεη λα 

κπνξεί λα γίλεη απφ HIGH LEVEL & END-USER εξγαιεία, φπσο απηά πνπ αλαθέξζεθαλ. 

ΝΝΜΜΟΟΜΜΠΠΕΕΠΠΓΓΟΟ  &&  ΑΑΛΛΖΖΓΓΟΟ  

  ΔΓΚ ρξεζηκνπνηνχκε αξλεηηθέο πνζόηεηεο & αμίεο, ζην βαζκφ ηνπιάρηζηνλ πνπ ηεξείηαη ε έηνηκε 

παξακεηξνπνίεζε. Μπνπ πξνβιέπεηαη,  ΑΚΠΖ αξλεηηθψλ πνζψλ, ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ «αληίζεην» ηχπν 

γξακκήο. Oιεο νη αληηζηνηρίζεηο (πνζνηηθέο π.ρ. Ναξαγγειία-Tηκνιφγην & ρξεκαηηθέο π.ρ. Πηκνιφγην-Γίζπξαμε) 

ζηεξίδνληαη ζε ΘΓΠΖΗΑ πνζά θαη επνκέλσο, ΔΓΚ ζα ιεηηνπξγήζνπλ. 

ΜΜΣΣΓΓΖΖΟΟ//ΓΓΗΗΠΠΡΡΝΝΤΤΟΟΓΓΖΖΟΟ  

  Ρπάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο φισλ ησλ φςεσλ, εθηππψζεσλ, αθφκε θαη ζεσξεκέλσλ. ΝΞΖΚ πξνρσξήζεηε 

ζε αιιαγέο, αθφκε θαη πιεξνθνξηαθψλ εθηππψζεσλ, ζα πξέπεη λα βεβαησζείηε όηη απηό είλαη ΑΝΑΞΑΖΠΕΠΜ.  

  Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα αιιάμεηε θάηη, νη πηζαλέο επεθηάζεηο ηνπ πξντφληνο επί απηνχ, ΔΓΚ ζα είλαη νξαηέο.  

ΑΑΘΘΘΘΑΑΓΓΓΓΟΟ  ΟΟΠΠΑΑ  ΝΝΑΑΞΞΑΑΟΟΠΠΑΑΠΠΖΖΗΗΑΑ  

  ΙΕΚ ελεξγνπνηείηε λέν θύθισκα ζηνλ ηύπν παξαζηαηηθνύ π.ρ. Γμφθιεζε ζηελ Νξνζθνξά, Νάγηα ζην 

Δειηίν Γπηζηξνθήο Νειάηε θ.ν.θ. ΓΗΠΜΟ αλ ζαθψο αλαθέξεηαη ζηελ ηεθκεξίσζε ηνπ ηχπνπ παξαζηαηηθνχ φηη απηφ 

θαιχπηεηαη. Πν ίδην ηζρχεη γηα ηνπο ηχπνπο γξακκψλ. ΔΓΚ ΑΞΗΓΖ  δειαδή κηα ηέηνηα ξχζκηζε. Θα πξέπεη 

ηαπηφρξνλα, ν κεραληζκφο ελεκέξσζεο λα θαιχπηεη ηελ επηζπκεηή ιεηηνπξγηθφηεηα. Γπνκέλσο, αλ δελ θαιχπηεηαη 

ήδε, απαηηείηαη ε επέκβαζε εμεηδηθεπκέλνπ ζηειέρνπο γηα ηελ πξνζαξκνγή ή επαλαθαηαζθεπή ζρεδίσλ ελεκέξσζεο. 

  Αλ αιιάμεη θάηη ιεηηνπξγηθφ (φρη δειαδή ζέκα «εκθάληζεο») ζηηο ξπζκίζεηο ηχπσλ παξαζηαηηθψλ, πξέπεη 

απαξαίηεηα λα δνθηκαζηεί, ηφζν σο πξνο ηνλ ηξφπν ΗΑΠΑΤΞΖΟΕΟ θαη δηαρείξηζεο, φζν θαη σο πξνο ηελ ζπλέπεηα 

ζηηο φςεηο θαη άιια εθηππσηηθά. Αλ ε ΓΚΕΙΓΞΤΟΕ δελ είλαη ζσζηή, ε θαηαρψξηζε κπνξεί λα γίλεη, αιιά ηα 

απνηειέζκαηα πηζαλψο λα είλαη ιαλζαζκέλα. Αθφκε θη αλ ε ελεκέξσζε είλαη ζσζηή, ε ΓΗΠΡΝΤΟΕ κπνξεί λα είλαη 

ιαλζαζκέλε, αλ ε ζρεηηθή φςε, ΒΖΠ, θχβνο θ.ιπ. έρεη θαηαζθεπαζηεί κε ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο.   

  Ιελ ΝΞΜΫΝΜΘΓΠΓΠΓ θάπνηα ιεηηνπξγηθφηεηα, εθηφο αλ ζαθψο αλαθέξεηαη ζε πιηθφ ηεθκεξίσζεο πνπ εθδίδεη 

ε Entersoft ή αλ ηελ έρεηε ειέγμεη. 
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ΜΜΞΞΓΓΑΑΚΚΤΤΟΟΕΕ  ΠΠΕΕΟΟ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΟΟ  ΑΑΚΚΠΠΖΖΓΓΞΞΑΑΦΦΤΤΚΚ  ΑΑΟΟΦΦΑΑΘΘΓΓΖΖΑΑΟΟ  

Απαξαίηεηε ελέξγεηα παξακεηξνπνίεζεο είλαη ε νξγάλσζε ηεο ιιήήςςεεοο  ηησσλλ  ααλληηηηγγξξάάθθσσλλ  ααζζθθααιιεείίααοο. Θα πξέπεη: 

  Αθελφο λα νξηζηνχλ νη απαηηνχκελεο παξάκεηξνη (φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα Γεληθέο Παξάκεηξνη 

Γθθίλεζεο)  

  Αθεηέξνπ λα νξγαλσζεί ε ιήςε backup κε ρρξξννλλννππξξννγγξξαακκκκααηηηηζζκκόό ψζηε λα κελ παξαιείπεηαη θαηά ιάζνο. 

Μδεγίεο γηα ηε δηαδηθαζία ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ππάξρνπλ ζην Περληθφ Γγρεηξίδην «Εγκαςάρςαρη-

Αοχιςεκςξμική / Εογαλεία παοαμεςοξπξίηρηπ και ποξρθεςικήπ αμάπςσνηπ» (φάκελος EsBooks). 

ΓΓΗΗΝΝΑΑΖΖΔΔΓΓΡΡΟΟΕΕ  ΠΠΤΤΚΚ  ΞΞΕΕΟΟΠΠΤΤΚΚ  

ΓΓΗΗΝΝΑΑΖΖΔΔΓΓΡΡΟΟΕΕ  ΓΓΖΖΞΞΖΖΟΟΠΠΖΖΗΗΕΕ  

  ξήζε ησλ Γγρεηξηδίσλ ηεο Βηβιηνζήθεο Πεθκεξίσζεο  

  Xξήζε θξηηεξίσλ ζηηο φςεηο 

  Πξφπνη αλαδήηεζεο ζε πεδία 

  Πξφπνη εχξεζεο πιεξνθνξίαο (Ctrl-F) 

  Πξφπνο ρξήζεο ησλ ζπληνκεχζεσλ 

  ξήζε ηνπ ηζηνξηθνχ ηειεπηαίσλ ελεξγεηψλ (Ctrl-H) 

ΓΓΗΗΝΝΑΑΖΖΔΔΓΓΡΡΟΟΕΕ  ΟΟΠΠΖΖΟΟ  ΘΘΓΓΖΖΠΠΜΜΡΡΞΞΓΓΖΖΓΓΟΟ    

  Γηα θάζε νκάδα – ζέζε εξγαζίαο πξέπεη λα γίλεη μερσξηζηή εθπαίδεπζε γηα ην πψο ζα ιεηηνπξγήζνπλ 

  Οπλεζέζηεξεο πεξηπηψζεηο (ηη θάλσ φηαλ...) 

  Γμήγεζε παξαζηαηηθψλ πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ (πφηε θαη πψο ρξεζηκνπνηνχληαη) 

  ξήζε ησλ παξαζηαηηθψλ πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ ΗΑΖ ΙΜΚΜ.  

 H ρξήζε παξαζηαηηθώλ πνπ ΔΓΚ ελεξγνπνηήζεθαλ από ηνλ ππεύζπλν ηεο εγθαηάζηαζεο ΔΓΚ πξέπεη λα 

επηηξέπεηαη (νύηε λα ξπζκίδεηαη ηειεθσληθά ή πξόρεηξα) γηαηί κπνξεί λα γίλεη ΘΑΚΘΑΙΓΚΑ (λα ππνζέζνπλ 

ρξήζηεο πνπ δελ εθπαηδεύηεθαλ, όηη κπνξνύλ λα θάλνπλ θάπνηα δνπιεηά πνπ όκσο, ην παξαζηαηηθό δελ θάλεη). 

  Πξφπνο ρξήζεο ησλ απαξαίηεησλ εθηππσηηθψλ ειέγρνπ 

ΚΚΓΓΓΓΟΟ  ΑΑΝΝΑΑΖΖΠΠΕΕΟΟΓΓΖΖΟΟ  &&  ΠΠΞΞΜΜΝΝΜΜΟΟ  ΑΑΚΚΠΠΖΖΙΙΓΓΠΠΤΤΝΝΖΖΟΟΕΕΟΟ  

Ηαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πξνθχπηνπλ απαηηήζεηο πνπ δελ αληηκεησπίδνληαη ζηελ αξρηθή πινπνίεζε.  

Απηέο νθείινληαη ζε: 

  Ιεηαβνιή ζηελ ππάξρνπζα ξνή εξγαζίαο 

  Αλάγθε πνπ δελ είρε αλαθεξζεί θαη δελ έρεη παξακεηξνπνηεζεί αθφκε 

  Γπηβνιή λέαο δηαδηθαζίαο απφ ην εηαηξηθφ ή εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

  Γληαμε λέσλ πξντφλησλ – λέσλ ηνκέσλ κε λέεο απαηηήζεηο 

Μ ηξφπνο αληηκεηψπηζεο λέσλ απαηηήζεσλ κπνξεί λα είλαη: 

  Γθπαίδεπζε ζε ππάξρνπζα ιεηηνπξγία 

  Κέα παξακεηξνπνίεζε 

  Αιιαγή παξακεηξνπνίεζεο 

  Γπέκβαζε ζηα δεδνκέλα 

  Eπέθηαζε ηεο εθαξκνγήο (AITHMA ζηελ Entersoft) 

  Οπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ  
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ΓΓΗΗΙΙΓΓΠΠΑΑΘΘΘΘΓΓΡΡΟΟΕΕ  ΠΠΜΜΡΡ  ΟΟΡΡΟΟΠΠΕΕΙΙΑΑΠΠΜΜΟΟ  ––  ΘΘΕΕΣΣΕΕ  ΝΝΘΘΕΕΞΞΜΜΦΦΜΜΞΞΕΕΟΟΕΕΟΟ  

Ιηα εγθαηάζηαζε ΔΓΚ είλαη νινθιεξσκέλε αλ νη key-users δελ θαζνδεγεζνχλ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

πάξνπλ ΑΝΜΠΓΘΓΟΙΑΠΑ θαη ΝΘΕΞΜΦΜΞΕΟΕ.  

Ε Βηβιηνζήθε Δεηγκάησλ Γθηππψζεσλ (πνπ είλαη δηαζέζηκε ζε «δηαρεηξηζηέο ζπζηήκαηνο» απφ ηελ επηινγή ηνπ 

κελνχ «Ηεληξηθή Δηαρείξηζε Ι.Ζ.S.») πξέπεη λα κειεηεζεί έηζη ψζηε, λα ελεξγνπνηεζνχλ, πξνβιεζνχλ θαη δνζνχλ 

άκεζνη θαη εχθνινη ηξφπνη ιήςεο ηνπ θαηάιιεινπ ζεη εθηππώζεσλ ζε θάζε ηκήκα, νκάδα θαη ρξήζηε… 
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ΘΘΓΓΖΖΠΠΜΜΡΡΞΞΓΓΖΖΑΑ  ΝΝΘΘΕΕΗΗΠΠΞΞΜΜΘΘΜΜΓΓΖΖΜΜΡΡ  

Ννιινί απφ ηνπο ρεηξηζκνχο ζηελ εθαξκνγή κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ ην πιεθηξνιφγην γηα κεγαιχηεξε δηεπθφιπλζε. 

Γδψ παξαηίζεηαη κηα ιίζηα πιήθηξσλ ή ζπλδπαζκψλ πιήθηξσλ πνπ έρνπλ πξνθαζνξηζκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα: 

ΓΓΓΓΚΚΖΖΗΗΑΑ  
Alt-F12 Πνπνζέηεζε ζην θάθειν κε ηα αξρεία ηεο ηξέρνπζαο φςεο ή θχβνπ 

Alt-F4 Ηιείζηκν εθαξκνγήο 

Ctrl  - Ηιείζηκν επηπέδσλ 

Ctrl  + Αλάπηπμε επηπέδσλ 

Ctrl-A Γπηινγή φισλ ζε ιίζηα 

Ctrl-D Δηαγξαθή νληφηεηαο απφ ηελ νζφλε δηαρείξηζήο ηεο 

Ctrl-F12 Γξγαιείν κνξθνπνίεζεο πιέγκαηνο 

Ctrl-F6 Ιεηαθίλεζε κεηαμχ ησλ αλνηθηψλ παξαζχξσλ 

Ctrl-Insert Γηζαγσγή νληφηεηαο απφ ιίζηα κε αληηγξαθή απφ ηα ζηνηρεία ηεο ηξέρνπζαο γξακκήο 

Ctrl-N Γηζαγσγή λέαο νληφηεηαο απφ ηελ νζφλε δηαρείξηζεο 

Ctrl-PgDn & Ctrl-PgUp Ιεηαθίλεζε κεηαμχ «ππνζειίδσλ» ζε νζφλε δηαρείξηζεο νληφηεηαο 

Ctrl-S Απνζήθεπζε νληφηεηαο 

Ctrl-Shift-F10 Παπηφηεηα πεδίνπ φηαλ είκαζηε ηνπνζεηεκέλνη ζε πεδίν νζφλεο δηαρείξηζεο 

Ctrl-Shift-F12 Ιεηνλνκαζία ζηειψλ πιέγκαηνο 

Ctrl-Shift-F8 Ηιήζε ηνπ εξγαιείνπ δηακφξθσζεο απφ νζφλε δηαρείξηζεο νληφηεηαο 

Delete Δηαγξαθή νληφηεηαο απφ ιίζηα 

Enter Ιεηαθίλεζε ζε επφκελν πεδίν (ζε νζφλε δηαρείξηζεο), άλνηγκα νληφηεηαο (απφ ιίζηα) 

F1 & Shift-F1 Μn line help ζε νζφλε θαη πεδίν 

F3 & F4 Αλαδήηεζε κε εκθάληζε δηαιφγνπ αλαδήηεζεο ή ζε κνξθή drop down 

F5 Αλαλέσζε 

F7 Μξζνγξαθηθφο έιεγρνο ζε πεδίν θεηκέλνπ κηαο νζφλεο δηαρείξηζεο νληφηεηαο 

F10 Ιεηαθνξά ζην θεληξηθφ κελνχ 

Insert  Γηζαγσγή λέαο νληφηεηαο απφ ιίζηα 

Shift-F3 Αλαδήηεζε κε ρξήζε φςεο 

Shift-F10 Γκθάληζε «εζσηεξηθνχ» (pop-up) κελνχ 

Tab & Shift-Tab Ιεηαθίλεζε κεηαμχ πεδίσλ-πεξηνρψλ  

ΟΟΓΓ  ΝΝΑΑΞΞΑΑΟΟΠΠΑΑΠΠΖΖΗΗΑΑ  
Alt-A Ηιήζε ινγηζηηθνχ άξζξνπ πνπ παξήρζε απφ ην παξαζηαηηθφ 

Alt-E Γκθάληζε επνπηηθήο εηθφλαο είδνπο ζε γξακκή είδνπο παξαζηαηηθνχ 

Alt-Enter ή Ctrl-Enter Ηιήζε δηαιφγνπ κε ηα πιήξε ζηνηρεία γξακκήο παξαζηαηηθνχ 

Alt-F Γκθάληζε πίλαθα αλάιπζεο αμηψλ θαηά %ΦΝΑ ζε εκπνξηθφ παξαζηαηηθφ  

Alt-F3 Αλαδήηεζε απφ πνιιαπιφ θσδηθφ ζε γξακκή είδνπο παξαζηαηηθνχ 

Alt-F7 Γθπησζε επί ηνπ ζπλφινπ κε %, πνζφ ή κεηαβνιή ηνπ πιεξσηένπ πνζνχ ζην παξαζηαηηθφ 

Alt-F9 Γηζαγσγή απφ βνεζεηηθή ζπληαγή ζε θελή γξακκή είδνπο παξαζηαηηθνχ 

Alt-F12 Ηιήζε πίλαθα αλάιπζεο δηαζηάζεσλ ζε γξακκή είδνπο παξαζηαηηθνχ (1-1 αλάπηπμε) 

Alt-Q Γθαξκνγή εκπνξηθήο πνιηηηθήο ζε εκπνξηθφ παξαζηαηηθφ 

Alt-S Γπηινγή ζεηξηαθνχ αξηζκνχ ζε γξακκή είδνπο παξαζηαηηθνχ 

Alt-V Γηζαγσγή λέαο γξακκήο παξαζηαηηθνχ κε αληηγξαθή απφ ηελ ηξέρνπζα   

Ctrl-Alt-F12 Δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ εηδψλ ζε γξακκή είδνπο παξαζηαηηθνχ 

Ctrl-Alt-I Γκθάληζε θσηνγξαθίαο είδνπο ζε γξακκή είδνπο παξαζηαηηθνχ 

Ctrl-F7 Γθπησζε κε επηινγή θαζαξήο, κηθηήο, % ή πνζνχ ή πιεξσηένπ) επί γξακκψλ παξαζηαηηθψλ 

Ctrl-F9 Αληηθαηάζηαζε είδνπο απφ ηζνδχλακν ζε γξακκή είδνπο παξαζηαηηθνχ 

Ctrl-F11 Νξνεγνχκελεο θηλήζεηο γηα ην "δεχγνο"-> είδνο γξακκήο-ζπλ/λνο επηθεθαιίδαο 

Ctrl-M Ιεηαθνξά παγίσλ ζε θέληξν θφζηνπο ζε γξακκέο παγίσλ ζπκςεθηζηηθψλ παξαζηαηηθψλ 

Ctrl-Q Ηαηαλνκή ζπλνιηθψλ (κεηξεκέλσλ) πνζνηήησλ ζηηο γξακκέο εηδψλ παξαζηαηηθνχ 

Ctrl-Shift-F9 Νξνζζήθε ζρεηηθψλ εηδψλ κε αληίζεην ηχπν γξακκήο βάζεη πξνθαζνξηζκέλνπ ηχπνπ ζρέζεο 

Ctrl-Y Νξφηαζε πηζησηηθνχ ππνινίπνπ πειάηε ζε γξακκή φξνπ εμφθιεζεο εκπνξηθνχ παξαζηαηηθνχ 

F6 Γλαιιαγή κεηαμχ εηδψλ απνζήθεο θαη φξσλ εμφθιεζεο ζε εκπνξηθφ παξαζηαηηθφ 

F7 Γλαιιαγή κεηαμχ εηδψλ απνζήθεο θαη εηδηθψλ ι/ζκψλ ζε εκπνξηθφ παξαζηαηηθφ 

F8 Απηφκαηε "αλάισζε" αξηζκψλ ζεηξάο ή παξηίδσλ ζε γξακκή είδνπο παξαζηαηηθνχ 

F9 Νξνζζήθε παξειθφκελσλ εηδψλ ζε γξακκή είδνπο παξαζηαηηθνχ 

F11 Γκθάληζε ηξέρνπζαο δηαζεζηκφηεηαο ζε γξακκή είδνπο παξαζηαηηθνχ 

F12 Ηιείζηκν ηνπ πνζνχ γξακκήο αμηνγξάθνπ ζε ι/ζκνχο ινγηζηηθήο ζε ρξεκαηηθά παξαζηαηηθά 

F12 Ηιήζε πίλαθα αλάιπζεο δηαζηάζεσλ ζε γξακκή είδνπο παξαζηαηηθνχ (1-Κ αλάπηπμε) 

Shift-F4 Αιιαγή ηνπ ηχπνπ γξακκήο (γηα επηζηξεθφκελα είδε) ζε γξακκή είδνπο παξαζηαηηθνχ 

Shift-F5 Αλάπηπμε γξακκψλ πξνβιέςεσλ εκπνξηθνχ παξαζηαηηθνχ, βάζεη δηαζηάζεσλ ησλ γξακκψλ εηδψλ  

Shift-F6 Οχλδεζε γξακκψλ αλάισζεο κε παξαγφκελα ζε γξακκέο ζπκςεθηζηηθψλ παξαζηαηηθψλ 

Shift-F7 Aλάπηπμε γξακκψλ εηδηθψλ ι/ζκψλ, βάζεη ησλ νξηδφληησλ δηαζηάζεσλ ησλ γξακκψλ εηδψλ  

Shift-F9 Απηφκαηε πξνζζήθε παξειθφκελσλ εηδψλ ζε γξακκή είδνπο παξαζηαηηθνχ  

Shift-F12 Αληηγξαθή αλάιπζεο δηαζηάζεσλ απφ ηελ πξνεγνχκελε γξακκή είδνπο 
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H ιεηηνπξγία ηνπ πιεθηξνινγίνπ είλαη παξακεηξνπνηήζηκε.  

Ε παξακεηξνπνίεζε γίλεηαη απφ ην θεληξηθφ κελνχ «Γξγαιεία/Γξγαζίεο πξνζζεηηθήο αλάπηπμεο/Δηαρείξηζε 

ζπληνκεύζεσλ (shortcuts)». Γκθαλίδεηαη δηάινγνο κε φιεο ηηο δηαζέζηκεο εληνιέο ζηηο νζφλεο ηεο εθαξκνγήο νη νπνίεο 

έρνπλ ήδε αληηζηνηρηζηεί ζε θάπνην ζπλδπαζκφ πιήθηξσλ ή κπνξνχλ λα αληηζηνηρηζηνχλ, αλ ν ρξήζηεο ην ρξεηαζηεί. 

 
Γρνπλ θαηαζθεπαζηεί 2 «πξνθίι πιεθηξνινγίνπ» (ην φλνκα θαίλεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο ιίζηαο => EBS Default είηε 

EBS Alternative) πνπ επηιέγνληαη απφ γεληθή παξάκεηξν ζηα «Γεληθά-Θεηηνπξγηθά» (0 ή 1 αληίζηνηρα):  

 

Γηα λα αιιάμεη ε ηηκή κηαο ζπληφκεπζεο πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί ην πιήθηξν  ζηε ζηήιε «Οπληφκεπζε» θάπνηαο 

γξακκήο. Οην δηάινγν πνπ εκθαλίδεηαη, κπνξνχλ λα νξηζηνχλ κέρξη 3 ηαπηφρξνλνη ζπλδπαζκνί πιήθηξσλ. Αλ ν ΖΔΖΜΟ 

ζπλδπαζκφο πιήθηξσλ νξίζηεθε θαη ζε άιιε/εο εληνιή/έο, ηφηε, ε ηξέρνπζα γξακκή έρεη ρξσκαηηθή έλδεημε θαη απηέο νη 

«άιιεο» εληνιέο εκθαλίδνληαη ζην θάησ κέξνο, ζηηο «Ορεηηθέο Γληνιέο». Δελ ππάξρεη ιφγνο αλεζπρίαο (φηη νξίζηεθε θάηη 

ιάζνο) αλ νη Ορεηηθέο Γληνιέο ΔΓΚ ΟΡΚΡΝΑΞΜΡΚ ζηελ ίδηα νζφλε/δηαδηθαζία π.ρ. ε εκθάληζε άξζξνπ έρεη πινπνηεζεί σο 

4 εληνιέο γηα θάζε κία θαηεγνξία παξαζηαηηθψλ. Αλ φκσο νη ζρεηηθέο εληνιέο πεξηέρνπλ άιιεο ιεηηνπξγίεο ηεο ΖΔΖΑΟ 

νζφλεο, φςεο θιπ., ζα πξέπεη λα αιιάμεη ε ζπληφκεπζε, ψζηε λα κελ ππάξρεη ρεηξηζηηθφ πξφβιεκα . Ιε θιίθ ζηε ζηήιε 

«Οπληφκεπζε» γίλεηαη ηαμηλόκεζε, νπφηε εχθνια εληνπίδνληαη ηα ιάζε.  

 Ηαιό είλαη λα ρξεζηκνπνηεί θαλείο αξηζκνύο π.ρ. Alt-1…Alt-9 ή Ctrl-1..Ctrl-9 ώζηε λα κπνξεί λα απνθηά κειινληηθέο επεθηάζεηο 

(ζε πιήθηξα – εληνιέο) απηόκαηα θαη γηα λα κε δηαθηλδπλεύζεη λα ππάξρεη ΔΖΠΘΕ θιήζε κε απξόβιεπν απνηέιεζκα.  

Μη εληνιέο ρσξίδνληαη ζε «Γλέξγεηεο», «Απηνκαηηζκνχο» & «Ιεηαβάζεηο» θαη ζε «Μξηδφληηεο ιεηηνπξγίεο» & 

«Ναξαζηαηηθά». Οηε ζηήιε «Γπεμήγεζε» ππάξρεη βνεζεηηθφ θείκελν πνπ εμεγεί ηε ιεηηνπξγία ηεο θάζε κηαο. 

Γηα λα απνζεθεπηνχλ νη ηπρφλ αιιαγέο ζην ηζρχνλ Νξνθίι πιεθηξνινγίνπ, πξέπεη λα επηιεγεί «Απνζήθεπζε». Πν πξνθίι 

είλαη ΓΚΖΑΖΜ γηα ΜΘΜΡΟ ΠΜΡΟ ΞΕΟΠΓΟ.  
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