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Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 

Δείτε μια συνοπτική περιγραφή των κύριων επεκτάσεων της έκδοσης. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή όλων των νέων λειτουργιών 

& βελτιώσεων με οδηγίες χρήσης & παραδείγματα όπου χρειάζεται.  

Entersoft ERP 

 Νέες Καρτέλες παγίων ανά Κτήση (ΕΛΠ/ΔΛΠ) 

 Στη διαδικασία Αναπλήρωσης στοκ βάσει κατηγοριών αποθεμάτων προστέθηκε η δυνατότητα να περιλαμβάνονται και οι 

ελλείψεις στις παραγγελίες ενδοδιακίνησης, ώστε να γίνει άμεσα εντοπισμός τους και προώθηση σε παραγγελίες αγορών.  

 Νέα λίστα εγγραφών τιμοκαταλόγων  
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Entersoft ERP 

Αποθήκη 

Αναπλήρωση αποθεμάτων βάσει κατηγοριών 

 Βελτιώθηκε η διαδικασία ορισμού των ορίων ανά αποθηκευτικό Χώρο, έτσι ώστε να μην απαιτείται η δήλωση ορίων για κάθε 

κατηγορία αποθέματος για Χώρους που χρησιμοποιούνται για τροφοδοσία, παρά μόνο για όσους θα ζητηθεί αναπλήρωση. 

 Δόθηκε η δυνατότητα να περιληφθούν στις Παραγγελίες ενδοδιακίνησης (που παράγει η διαδικασία) και οι ποσότητες 

ελλείψεων που υπολογίστηκαν, ώστε να δημιουργείται αρνητικό μελλοντικό υπόλοιπο και να μπορούν εύκολα να 

δημιουργηθούν παραγγελίες σε προμηθευτές, με βάση αυτή την πληροφορία.  

Το αν θα περιληφθούν και οι ελλείψεις στα 

παραστατικά που παράγονται καθορίζεται από 

μια νέα γενική παράμετρο, στην κατηγορία “Ροές 

εργασιών”: 

Τιμοκατάλογοι 

Στο μενού Πωλήσεις/Είδη & τιμές προστέθηκε η όψη Εγγραφές τιμοκαταλόγων στην οποία εμφανίζονται με διάφορα κριτήρια 

όλες οι γραμμές των τιμοκαταλόγων.  

 

Πρόκειται για μια όψη που εκτελείται ταχύτατα και απευθύνεται σε όσους έχουν μεγάλο μέγεθος τιμοκαταλόγων, πολλά είδη, 

τήρηση ιστορικού τιμών κ.λπ. Στις μη ορατές στήλες της όψης είναι διαθέσιμα όλα τα πεδία (διαστάσεις κ.λπ.) των εγγραφών 

τιμοκαταλόγων. Με double-click καλείται η οθόνη επεξεργασίας τιμοκαταλόγων, ώστε να κάνει κανείς τροποποιήσεις.  

Ταυτόχρονα, στην όψη “Τιμοκατάλογος Πωλήσεων” του ίδιου μενού (η οποία επεξεργάζεται τιμοκαταλόγους αναφοράς και εκτελεί 

ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία): 

1. Έγινε αλλαγή του τίτλου της σχετικής επιλογής σε “Τιμές πώλησης σε ισχύ”  

2. Έγινε υποχρεωτική η συμπλήρωση των κριτηρίων “Τιμοκατάλογος” και “Κωδικός είδους”, ώστε να εμποδίζονται οι χρήστες να 

την εκτελούν χωρίς κριτήρια, δημιουργώντας πιθανώς σοβαρό πρόβλημα αναμονής στους υπόλοιπους. 

Διαχείριση εναλλακτικής μονάδας μέτρησης 

 Η δήλωση εναλλακτικής μονάδας μέτρησης πρέπει πλέον να γίνει συγκεκριμένα στο πεδίο Εναλλακτική μονάδα μέτρησης 

του είδους και δεν συμπληρώνεται αυτόματα (αν δηλωθεί μια πρόσθετη μονάδα στη λίστα μονάδων μέτρησης/συσκευασιών 

του είδους). Η αυτοματοποίηση αυτή καταργήθηκε.  

 Στην κύρια όψη των ειδών Αποθήκης, το περιεχόμενο της στήλης “Μονάδα μέτρησης” συμβαδίζει πλέον με την επιλογή “τύπος 

ΜΜ” του σχετικού κριτηρίου ( ). Αν επιλεγεί η εναλλακτική ΜΜ, σε όσα είδη δεν την παρακολουθούν, η στήλη αυτή θα είναι 

κενή και η στήλη “Απόθεμα” μηδενική. 
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Συναλλασσόμενοι 

Πιστωτικός έλεγχος 

 Δόθηκε η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν τα 5 οριζόμενα υπόλοιπα της Πιστωτικής Πολιτικής ΚΑΙ σε παραστατικά 

Χρηματικών συναλλαγών. Μέχρι αυτή την έκδοση, αν είχε ενεργοποιηθεί Πιστωτικός έλεγχος σε τύπους παραστατικών 

Χρηματικών συναλλαγών, οι λειτουργικοί έλεγχοι ήταν μόνο εκείνοι που αφορούν αξιόγραφα (επιτρεπτός χρόνος λήξης, όρια 

ανά εκδότη/black list, ληγμένα και μη εξοφλημένα).  

Για να λειτουργήσει οποιοσδήποτε έλεγχος που στηρίζεται στα 5 οριζόμενα υπόλοιπα (όπου μπορεί κανείς να αντλήσει 

οποιαδήποτε πληροφορία για το συν/νο, μέσω της σχετικής έκφρασης/query που μπορεί να κατασκευάσει) πρέπει απαραιτήτως 

να τον ενεργοποιήσετε στη σελίδα “Συμπεριφορά ανά παραστατικό” όπου οι έλεγχοι διαφοροποιούνται ανά χαρακτηρισμό 

τύπου παραστατικού (σε αντίθεση με τους ελέγχους αξιογράφων που λειτουργούν αυτόματα, αν στον τύπο παραστατικού 

ενεργοποιηθεί πιστωτικός έλεγχος). Το υπόλοιπο που θα επιλέξετε να λειτουργεί σε ταμειακά παραστατικά καλό είναι να 

ενεργοποιηθεί ΜΟΝΟ σε ταμειακά και να απενεργοποιηθεί σε παραστατικά εμπορικών συναλλαγών.  

Διαχείριση καθεστώτος ΦΠΑ 

 Η αλλαγή του καθεστώτος ΦΠΑ στον συναλλασσόμενο δεν μεταφέρεται πλέον υποχρεωτικά και το συνδεδεμένο Πρόσωπο, 

επηρεάζοντας όποιες επόμενες καρτέλες συν/νων ανοιχτούν για το ίδιο πρόσωπο. Αυτό ρυθμίζεται πλέον από τη νέα παράμετρο 

εταιρείας “Ενημέρωση καθεστώτος ΦΠΑ προσώπου από συναλλασσόμενο” στην κατηγορία Διαχείριση επαφών.  

Η συγκεκριμένη δυνατότητα αφορά πολυεταιρικές/πολυεθνικές εγκαταστάσεις στην ίδια Β.Δ. με κοινό πίνακα προσώπων, όπου 

το καθεστώς ΦΠΑ των συν/νων αφορά αποκλειστικά την εταιρεία και τη συγκεκριμένη καρτέλα, στην οποία γίνεται η αλλαγή.  

Η νέα παράμετρος θα πρέπει να ελεγχθεί σε ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της Β.Δ., σε αυτές τις περιπτώσεις.  

Αγορές 

 H απαγόρευση σύνδεσης παραστατικών σε κλεισμένους φακέλους Εισαγωγών περιορίζεται πλέον μόνο στους Οριστικά 

κλεισμένους φακέλους.  

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 Προστέθηκε Καρτέλα Παγίων ανά Κτήση στο μενού Εικόνα Επιχείρησης/Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ/ΔΛΠ)/Πάγια. Η 

λειτουργικότητα της εκτύπωσης είναι εκείνη της αντίστοιχης Καρτέλας παγίων για τη φορολογική βάση (Λογιστήριο/Διαχείριση 

παγίων/Καρτέλες) με τη διαφορά ότι περιλαμβάνονται και όλες οι εγγραφές προσαρμογών στα ΕΛΠ/ΔΛΠ. 

 


