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Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 

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

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

Entersoft ERP 

 Ενοποιήθηκαν σε ΕΝΑ τύπο παραστατικού οι διορθωτικές εγγραφές συναλλασσομένων (σε φορολογική και λογιστική 

βάση), ενώ δόθηκαν και πρόσθετοι τύποι για ενημέρωση της περιόδου Κλεισίματος Ισολογισμού. 

 Ενοποιήθηκαν σε ΕΝΑ τύπο παραστατικού οι διορθωτικές εγγραφές δαπανών 

 Στην Αποθήκη, προστέθηκε νέα Μηνιαία Κατάσταση Βιβλίου Αποθήκης με ανάλυση προοδευτικών 
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Entersoft ERP 

Αποθήκη 

Νέα μορφή Ισοζυγίου 

Προστέθηκε νέα μορφή Κατάστασης Βιβλίου Αποθήκης, αντίστοιχη σε στήλες της Αναλυτικής μορφής, με τη διαφορά ότι τα στοιχεία εκ 

μεταφοράς δεν αναπτύσσονται σε στήλες αλλά σε γραμμές.  Το κάθε είδος σε αυτή τη μορφή Ισοζυγίου αναλώνει 4 γραμμές:  

1. Απογραφή  

2. Εκ μεταφοράς 

3. Κίνηση περιόδου 

4. Προοδευτικά 

Συγκεκριμένα (και αναλόγως των κριτηρίων εύκολης εποπτείας από 

τους χρήστες) παρέχονται 2 εναλλακτικές μορφές: 

 Μηνιαία Κατάσταση (με ανάλυση προοδευτικών) 

Η μορφή αυτή μοιάζει με εκείνη που παίρνουμε αν ενεργοποιήσουμε τη λειτουργία «ανάλυση περιόδων» με τη διαφορά ότι αν στο 

ημ/νιακό διάστημα περιλαμβάνονται πάνω από μία περίοδοι, η κίνηση περιόδου αθροίζεται σε ΜΙΑ γραμμή (αντί σε ισάριθμες των 

μηνών γραμμές). Η Παραγωγή σε εξέλιξη δεν διαφοροποιείται από την Παραγωγή, η αξία Πωλήσεων (τζίρος) εμφανίζεται στο 

τέλος, μαζί με το “Κέρδος/Ζημία”, τα δε προοδευτικά ανά είδος απεικονίζονται στη γραμμή ομαδοποίησης του είδους: 

 

 Μηνιαία Κατάσταση (εναλλακτική μορφή) 

H μορφή αυτή εξάγει τα ίδια αποτελέσματα με την προηγούμενη, αλλά διαφέρει στους τίτλους (οι τίτλοι των περιεχομένων 

των 4 γραμμών ανά είδος βρίσκονται στις στήλες κι όχι στις γραμμές) και επιπλέον, οι πρώτες 8 στήλες εμφανίζουν μόνο 

ποσότητες (καταλήγοντας στην 8η στήλη ΑΠΟΘΕΜΑ), ενώ οι επόμενες 8 τα κόστη (καταλήγοντας στην 8η στήλη ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕΝΟΝΤΩΝ), και ακολουθεί η στήλη ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (όπου εμφανίζεται και η αξία πωλήσεων περιόδου). 
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Χρώμα-Μέγεθος 

Στον πίνακα με το πλέγμα 2 διαστάσεων που εμφανίζεται με F12 στα παραστατικά για την ανάλυση γραμμών ειδών που 

παρακολουθούνται (κυρίως) κατά χρώμα-μέγεθος, δόθηκε η δυνατότητα παραμετρικής εμφάνισης όχι μόνο του κωδικού και της 

περιγραφής αλλά και των σχολίων της γραμμής 

διαστασιολογίου, μέσω της γενικής παραμέτρου 

Είδη/Bar-codes: Εμφανιζόμενο πεδίο των 

διαστασιολογίων στο πλέγμα (F12). 

Η λειτουργικότητα αυτή θα χρησιμεύσει σε 

περιπτώσεις όπου, σε κάποια π.χ. χρώματα σε 

κάποια σαιζόν, ορίζεται νέα ονομασία, αλλά στην 

ουσία είναι το ίδιο χρώμα (δεν ανοίγεται καινούργιο 

χρώμα στον πίνακα χρωμάτων). Όμως στο 

παραστατικό ο χρήστης θα ήθελε να βλέπει το 

χρώμα με την τρέχουσα (για τη συγκεκριμένη 

σαιζόν) ονομασία του (market name).  
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Διορθωτικές εγγραφές Λογιστηρίου 

Ενοποίηση διορθωτικών εγγραφών συν/νων 

Προστέθηκαν οι εξής νέοι τύποι παραστατικών για την καταχώριση διορθωτικών εγγραφών χρέωσης ή πίστωσης ή μεταφοράς υπολοίπου 

μεταξύ συναλλασσομένων, σε αντικατάσταση των “ΔΧX”, “ΣΜΕ”, “ΔΠΠ”, “ΣΜΠ”, “ΜΕΤ”, “ΜΕΠ”: 

ΣΓΣ Διορθωτική εγγραφή υπολοίπου συν/νων 

Χρησιμοποιείται για μεταφορά υπολοίπων μεταξύ συναλλασσομένων π.χ. από πελάτη σε προμηθευτή, από πελάτη σε πελάτη κ.ο.κ. ή 

οποιεσδήποτε διορθώσεις (που λογιστικά κλείνουν σε κάποιον ενδιάμεσο λ/σμό). Αρνητικά ποσά δεν επιτρέπονται.  ΑΝ οι χρεώσεις και οι 

πιστώσεις δεν είναι ίσες, για το κλείσιμο του λογιστικού άρθρου θα χρησιμοποιηθεί ο λ/σμός της επικεφαλίδας,    

ΣΓΣ-Κ Διορθωτική εγγραφή υπολοίπου συν/νων - Εγγραφή Ισολογισμού 

Χρησιμοποιείται στο τέλος της Χρήσης για τακτοποίηση υπολοίπων μεταξύ συν/νων π.χ. από πελάτη σε προμηθευτή, από πελάτη σε πελάτη κ.ο.κ. 

ή οποιεσδήποτε διορθώσεις (που λογιστικά κλείνουν σε κάποιον ενδιάμεσο λ/σμό). Αρνητικά ποσά δεν επιτρέπονται.  Λογιστικοποιείται στo 

Ημερολόγιο Απογραφών & Πράξεων Ισολογισμού που πρέπει να είναι συμπληρωμένο στην υποσελίδα "Λογιστική". ΑΝ οι χρεώσεις και οι 

πιστώσεις δεν είναι ίσες, για το κλείσιμο του λογιστικού άρθρου θα χρησιμοποιηθεί ο λ/σμός της επικεφαλίδας,    

Προστέθηκαν επίσης οι παρακάτω τύποι παραστατικών για τυχόν διορθώσεις που αφορούν προσαρμογές στα ΕΛΠ ή ΔΛΠ: 

ΣΓΥ Διορθωτική εγγραφή υπολοίπου συν/νων (ΕΛΠ/ΔΛΠ) 

Χρησιμοποιείται για μεταφορά υπολοίπων μεταξύ συν/νων ή διορθώσεις που λογιστικά κλείνουν σε κάποιον ενδιάμεσο λ/σμό και αφορούν 

προσαρμογές στα ΕΛΠ/ΔΛΠ. Αρνητικά ποσά δεν επιτρέπονται. Λογιστικοποιείται στo Ημερολόγιο Διαφορών ΕΛΠ/ΔΛΠ που πρέπει να δηλωθεί στην 

υποσελίδα "Λογιστική". ΑΝ οι χρεώσεις και οι πιστώσεις δεν είναι ίσες, για το κλείσιμο του άρθρου θα χρησιμοποιηθεί ο λ/σμός της επικεφαλίδας,     

ΣΓΥ-Κ Διορθωτική εγγραφή υπολοίπου συν/νων (ΕΛΠ/ΔΛΠ) - Εγγραφή Ισολογισμού 

Χρησιμοποιείται για μεταφορά υπολοίπων μεταξύ συν/νων ή διορθώσεις που λογιστικά κλείνουν σε κάποιον ενδιάμεσο λ/σμό και αφορούν 

προσαρμογές στα ΕΛΠ/ΔΛΠ. Αρνητικά ποσά δεν επιτρέπονται. Λογιστικοποιείται στo Ημ/γιο Απογραφών & Πράξεων Ισολογισμού ΕΛΠ/ΔΛΠ που 

πρέπει να δηλωθεί στην υποσελίδα "Λογιστική". ΑΝ οι χρεώσεις και οι πιστώσεις δεν είναι ίσες, για το κλείσιμο του λογιστικού άρθρου θα 

χρησιμοποιηθεί ο λ/σμός της επικεφαλίδας,    

Ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει είτε τη στήλη Χρέωση είτε τη στήλη Πίστωση. Αν πρόκειται για ισόποσες Χρεώσεις και Πιστώσεις 

(μεταφορά υπολοίπων μεταξύ συναλλασσομένων), ο λ/σμός Λογιστικής της επικεφαλίδας δεν απαιτείται και δεν θα χρησιμοποιηθεί, διότι 

κατά τη λογιστικοποίηση το άρθρο θα ισοσκελιστεί. Αν όμως πρόκειται για απλή διορθωτική χρέωσης ή πίστωσης, τότε το άρθρο θα 

κλείσει με χρήση του λ/σμού της επικεφαλίδας.  

 

Όσον αφορά τα “ΣΓΣ-Κ” και “ΣΓΥ-Κ” για διορθώσεις που τυχόν χρειαστούν στο τέλος της Χρήσης με ενημέρωση της περιόδου 

κλεισίματος, ελέγξτε το Ημερολόγιο (πρέπει να είναι το Ημ/γιο Απογραφών και Ισολογισμού και το αντίστοιχο Ημ/γιο Διαφορών ΕΛΠ/ΔΛΠ 

της περιόδου Ισολογισμού). Το πρόγραμμα προτείνει την ημ/νία λήξης της προηγούμενης Χρήσης, σε αυτή την περίπτωση. 

Για να χρησιμοποιήσετε τα παραστατικά αυτά, πρέπει να εισάγετε από το ESMasterConfig τόσο τους παραπάνω τύπους παραστατικών, 

όσο και τα σχέδια ιδιοτήτων 4-ΣΓΣ και 4-DefaultYearEndDate.     
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Ενοποίηση διορθωτικών εγγραφών δαπανών 

Προστέθηκε ο παρακάτω νέος τύπος παραστατικού για την καταχώριση διορθωτικών εγγραφών χρέωσης ή πίστωσης ή μεταφοράς 

ποσών μεταξύ γενικών ειδών, σε αντικατάσταση των “ΣΓΜ”, “ΣΓΧ”, “ΣΓΠ”: 

ΣΓΕ Συμψηφισμός μεταξύ γενικών ειδών 

Χρησιμοποιείται για διορθώσεις σε είδη δαπανών ή υπηρεσιών. Αν οι αξίες Χρέωσης και Πίστωσης δεν είναι ίσες, το λογιστικό άρθρο που 

θα δημιουργηθεί θα κλείσει στον λ/σμό της επικεφαλίδας, γι' αυτό και πρέπει να συμπληρώνεται στην περίπτωση αυτή. Μπορούν να 

δοθούν αρνητικές αξίες, στην περίπτωση που θέλουμε αρνητικές χρεώσεις ή πιστώσεις.   

Ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει είτε τη στήλη Χρέωση είτε τη στήλη Πίστωση. Αν πρόκειται για ισόποσες Χρεώσεις και Πιστώσεις 

(μεταφορά ποσών μεταξύ γενικών ειδών), ο λ/σμός Λογιστικής της επικεφαλίδας δεν απαιτείται, διότι κατά τη λογιστικοποίηση το άρθρο 

θα ισοσκελιστεί. Αν όμως πρόκειται για απλή διορθωτική χρέωσης ή πίστωσης, το άρθρο θα κλείσει στο λ/σμό της επικεφαλίδας.  

 
Για να χρησιμοποιήσετε το παραστατικό αυτό, πρέπει να εισάγετε από το ESMasterConfig: 

••  Τον τύπο παραστατικού ΣΓΕ 

••  Το σχέδιο ιδιοτήτων 4-ΣΓΕ   

••  Το δείκτη εσόδων – εξόδων ΕΞ60-ΔΑΠ 

Χρηματοοικονομικά 

Τρόπος πληρωμής 

Για τον υπολογισμό της ημ/νίας έναρξης, δόθηκε η δυνατότητα τοποθέτησης στον ίδιο 

μήνα (όπου ανήκει η ημ/νία αναφοράς) ή μετάθεσης στην επόμενη “ημέρα μήνα”: 

Έτσι σε ένα Τιμολόγιο με ημ/νία 25/3/2017, αν ο τρόπος πληρωμής ορίζει  

- Υπολογισμός έναρξης -> ημέρα μήνα = 21 και τοποθέτηση στον ίδιο μήνα (ΝΑΙ) 

- Υπολογισμός λήξης -> πλήθος μηνών = 2  

Η λήξη θα υπολογιστεί με έναρξη 21/3/2017 οπότε θα προκύψει 21/5/2017 

Αν στο ίδιο σενάριο απενεργοποιηθεί η τοποθέτηση στον ίδιο μήνα (ΟΧΙ), η λήξη θα 

υπολογιστεί με έναρξη 21/4/2017 (η 1η επόμενη 21η μήνα μετά την ημ/νία του 

παραστατικού 25/3) οπότε θα προκύψει 21/6/2017. 

Τραπεζικός λογαριασμός 

Στους Χρηματικούς λ/σμούς που συνδέονται με Τράπεζα, το σύστημα προτείνει αυτόματα στο Υποκατάστημα την κύρια Δ/νση και 

στα Swift code & Ειδικός κωδικός, το περιεχόμενο των ομώνυμων πεδίων από τον πίνακα “Τράπεζες”, αν εκεί είναι συμπληρωμένα. 
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Οργάνωση πληρωμών 

Στο 2ο επίπεδο των αναλυτικών εγγραφών υποχρεώσεων, δόθηκε η δυνατότητα εμφάνισης 

επιπλέον στηλών της εγγραφής (μέσω της μεταβολής γραμμογράφησης και, ακολούθως, 

αποθήκευσης του σχεδίου εμφάνισης): 

••  Αιτιολογία παραστατικού 

••  Εναλλακτική αιτιολογία εγγραφής  

••  Σχόλιο εγγραφής  

Στο σχόλιο της εγγραφής χρηματικών λ/σμών μεταφέρεται η αιτιολογία των γραμμών 

χρηματικών λ/σμών, σύμφωνα με την προϊοντική παραμετροποίηση. Όμως, τα περιεχόμενα των 

πεδίων “Εναλλακτική αιτιολογία” και “Σχόλιο” είναι παραμετροποιήσιμα, μέσω των 

τυποποιημένων αιτιολογιών. 

 

Παραμετροποίηση προγραμματισμένων χρηματοροών 

Όσοι έχετε ενεργοποιήσει την ενημέρωση του Cash flow από τις Παραγγελίες (προγραμματισμένες εισροές και εκροές) και ταυτοχρόνως 

χρησιμοποιείτε μεταβάσεις που περιλαμβάνουν χρηματικούς λ/σμούς όπως π.χ. 

 134. ΠΑΡ=>ΤΔΑ (με προκαταβολή) 

 134. ΠΑΡ=>ΤΔΑ (Q) (με προκαταβολή) 

 150. ΤΔΑ=>ΑΕΠ 

θα πρέπει να εισάγετε εκ νέου τους κανόνες μετάβασης από το EsMasterConfig ή να προσθέσετε μόνοι σας φίλτρο γραμμών ώστε να 

ΜΗΝ μεταφέρονται γραμμές τύπου “δέσμευσης” που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του cash flow: 

 



 

EBS Εκδοση 4.4.2.1 

Σελίδα: 9 / 9 

Προστασία των χρηστών από λάθη 

Οριστικά κλεισμένοι Φάκελοι Εισαγωγών  

Για να προστατέψετε πλήρως τα στοιχεία ενός κλεισμένου Φακέλου, υπάρχει η επιλογή να ενεργοποιήσετε το κανόνα “Έλεγχος για 

μεταβολή στοιχείων παραστατικών συνδεδεμένων με ΚΛΕΙΣΜΕΝΟ Φάκελο”, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται κάθε είδους μεταβολή 

σε παραστατικά που συνδέονται με κλεισμένο Φάκελο. 

Αν αυτό δεν είναι επιθυμητό, οι ελάχιστοι έλεγχοι που λειτουργούν σε όλα τα παραστατικά που συνδέονται με οριστικά 

κλεισμένο Φάκελο (ανεξάρτητα από τον παραπάνω κανόνα) είναι: 

 Απαγόρευση μεταβολής ημ/νίας, σειράς, φακέλου και αξιών 

 Απαγόρευση εισαγωγής και διαγραφής γραμμής είδους, καθώς και μεταβολής είδους σε υπάρχουσα γραμμή 

 Διαγραφή και ακύρωση ολόκληρου του παραστατικού (εκτός αν ανήκει στα παραστατικά κλεισίματος) 

Αυτό σημαίνει πως (αν δεν ενεργοποιήσετε κανέναν άλλον έλεγχο) επιτρέπονται όλες οι υπόλοιπες μεταβολές, για παράδειγμα σε 

γραμμές διακανονισμού πληρωμής, σε πληροφοριακά πεδία ή εταιρικές διαστάσεις κ.λπ. 

Διάφορες βελτιώσεις 

Αποστολή εσωτερικού μηνύματος 

Η Αποστολή εσωτερικού μηνύματος μεταφέρθηκε στο αναδυόμενο μενού από την 

οριζόντια μπάρα εργαλείων πάνω αριστερά, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

αυτή τη λειτουργία οι χρήστες που δεν έχουν καθόλου πρόσβαση στο μενού 

Εργαλεία & Ρυθμίσεις (όπου βρισκόταν η επιλογή αυτή).  

Επίσης, στη διαδικασία αναζήτησης παραλήπτη του εσωτερικού μηνύματος, η λίστα 

εμφανίζει πλέον μία φορά τον κάθε χρήστη (κι όχι μία φορά για κάθε ομάδα στην 

οποία ανήκει). 

Διαγραφή καταγραφών συσκευών 

Η διαδικασία διαγραφής παλαιών καταγραφών συσκευών (Εργαλεία & Ρυθμίσεις/Εργασίες συντήρησης) αντικαταστάθηκε από τον 

αυτοματισμό Διαγραφή παλαιών καταγραφών που σχετίζονται με τον συγχρονισμό κινητών συσκευών (Auto) και μια προγραμματισμένη 

ενέργεια (DeleteDIOldData), την οποία μπορεί άμεσα να εκτελέσει ο χρήστης ή να χρονοπρογραμματίσει.  

 


