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Σημαντική Ενημέρωση 

Η νέα έκδοση υποστηρίζει τον νέο Τιμοκατάλογο Προϊόντων 2017.  

Επισημαίνουμε ότι για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις με παλαιούς σειριακούς αριθμούς,  

δεν θα επηρεαστεί η λειτουργικότητα τους.  

Εισαγωγή  

Η έκδοση 17.01.61 για τις εφαρμογές PYLON περιλαμβάνει βελτιώσεις - διορθώσεις και 

νέες λειτουργικές δυνατότητες για τα υπάρχοντα υποσυστήματα. Οι νέες αυτές 

λειτουργικές δυνατότητες καθιστούν την εφαρμογή περισσότερο ανταγωνιστική ενώ 

ταυτόχρονα αυξάνουν το εύρος των κάθετων αγορών που μπορεί πλέον να καλύψει. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης έκδοσης είναι τα εξής:  

• Πολλαπλές βελτιώσεις που αφορούν το Pylon Entry 

• Πολλαπλές βελτιώσεις εφαρμογών Pylon  

• Ολοκληρωμένη διαχείριση Προκαταβολών 

• Δημιουργία νέας ομάδας Εκτυπώσεων «Καταστάσεις Ελέγχου» 

• Δημιουργία Γεννήτριας Barcode Ειδών  

• Ολοκλήρωση με διάφορες βελτιώσεις και  διορθώσεις της  διαχείρισης των 

Δωροεπιταγών.  

• Προσθήκη δημιουργίας Σεναρίων Μεταφοράς Παραστατικών Συμψηφισμών  

• Προσθήκη εργασίας «Διακανονισμός» στην Λίστα Εμπορικών Παραστατικών 

• Προσθήκη νέων εργασιών στα Παραστατικά  

• Προσθήκη Προτύπων σε όλες τις οντότητες του Μενού Αποθήκη  

• Δημιουργία Συνοπτικής Απεικόνισης των Οικονομικών Στοιχείων της Επιχείρησης 

• Δυνατότητα δημιουργίας Μπλοκ Αξιογράφων με Αυτόματη ή Προκαθορισμένη 

Αρίθμηση 

• Ενσωμάτωση των Πρόσθετων Χρεώσεων στην διαδικασία εισαγωγής Εμπορικών 

Παραστατικών 

• Πολλαπλές βελτιώσεις που αφορούν τόσο  την Ενσωματωμένη Λογιστική όσο και 

τα προϊόντα Αυτόνομης Λογιστικής  
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• Προσθήκη Νέων Εντύπων  

• Νέες δυνατότητες και βελτιώσεις στο Ξενοδοχειακό και Εστιατορικό  

 

Η έκδοση είναι διαθέσιμη από το portal συνεργατών της Epsilon Net,  

(http://support.pylon.gr)  
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Εμπορική Διαχείριση 

Νέες Δυνατότητες  

Βελτιώσεις  

Παραστατικά   

• Προσθήκη Εργασίας «Διακανονισμός» στη Λίστα των Εμπορικών Παραστατικών. Η 

εργασία ενεργοποιείται με την επιλογή ενός, κάθε φορά, Παραστατικού.  

• Η διαγραφή γραμμών με μηδενικές αξίες στον  πίνακα Πρόσθετων Χρεώσεων των 

Παραστατικών, δεν επιφέρει πια Επανυπολογισμό Αξιών. 

• Βελτιώσεις στη διαδικασία υπολογισμού των Αξιών στα Εμπορικά Παραστατικά. 

Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε η δυνατότητα επέμβασης  από τον χρήστη, στη 

Συνολική Αξία των γραμμών των Παραστατικών. Οι νέες αυτές Αξίες, μεταφέρονται 

αυτούσιες στον πίνακα ανάλυσης του ΦΠΑ του παραστατικού, για να ληφθούν υπ’ 

όψιν  στον τελικό υπολογισμό. Επίσης αν εκ των υστέρων αλλοιωθεί και το Τελικό 

Πληρωτέο, τότε η αποφορολογημένη Αξία της έκπτωσης, θα αποδοθεί στις γραμμές 

εκείνες που δεν επενέβη ο χρήστης, αν και εφόσον η αξία της έκπτωσης δεν 

υπερβαίνει το 7% της αξίας των γραμμών αυτών. Η υπέρβαση του ποσοστού αυτού, 

αυτόματα σημαίνει επανυπολογισμό σε όλες ανεξαιρέτως  τις γραμμές του 

παραστατικού. 

• Παραστατικά Πωλήσεων που δημιουργούνται μέσω της εργασίας «Δημιουργία 

Εμπορικού Παραστατικού», από Παραστατικό Αγορών και αντίστροφα, δεν 

κληρονομούν πια,  πιθανές Χρεώσεις από το αρχικό Παραστατικό. 

• Προσθήκη νέου tab «Συναλλασσόμενοι» στην οθόνη καθορισμού των παραμέτρων 

του Μετασχηματισμού των Παραστατικών, στο οποίο είναι δυνατός ο καθορισμός 

διαφορετικών  Συναλλασσόμενων Τιμολόγησης, Παραγγελίας, Αποστολής για τα 

προς δημιουργία Παραστατικά. 

• Σε Παραστατικό που έχει προέλθει από τη διαδικασία του μετασχηματισμού, 

εφαρμόζεται πλέον και στις γραμμές ειδών που προστίθενται εκ των υστέρων, το 

ποσοστό της Έκπτωσης του Παραστατικού. 
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• Σε Παραστατικό που δημιουργείται μέσω Αντιγραφής, το πεδίο «Ημερομηνία 

Παράδοσης», ακολουθεί πλέον τον τρόπο που ενημερώνονται και οι υπόλοιπες 

Ημερομηνίες του Παραστατικού. 

• Προσθήκη κουμπιού (βελάκι) στο Header του Παραστατικού, το οποίο μειώνοντας 

τις γραμμές (οπτικά) του Header, αυξάνει (οπτικά) τις γραμμές του Παραστατικού και 

αντίστροφα. 

• Βελτιώσεις στην διαδικασία του Μετασχηματισμού Παραστατικών, με τις οποίες δεν 

εκτελούνται διάφοροι έλεγχοι (π.χ. Έλεγχος υπολοίπου, Πιστωτικός Έλεγχος) που 

αφορούν στο «αρχικό» Παραστατικό. 

• Προσθήκη Παραμέτρων «Διατήρηση Αιτιολογιών», «Διατήρηση Σχολίων» στις 

οθόνες των  εργασιών «Δημιουργία Εμπορικού Παραστατικού», «Δημιουργία 

Παραστατικού Αποθήκης». 

• Δημιουργία νέων εργασιών στα Παραστατικά "Αντιγραφή Σχετιζόμενου", 

"Δημιουργία Σχετιζόμενου Παραστατικού Αποθήκης", "Δημιουργία Σχετιζόμενου 

Εμπορικού Παραστατικού". 

• Διορθώσεις στον υπολογισμό Αξιών σε Παραστατικό, στο οποίο μεταβλήθηκε το 

Πληρωτέο, με σκοπό να τηρείται κατά την αποθήκευση η μεταβολή αυτή. 

• (Πρόταση παρτίδων ή επιλογή παρτίδων με έλεγχο υπολοίπου απαγορευτικό ή 

προβλεπόμενο 

• Βελτιώσεις που αφορούν στην ενημέρωση των Κέντρων Κόστους Κέρδους, από τις 

οντότητες των γραμμών στις γραμμές, των  Παραστατικών Σύνθεσης (Αποθήκης) και 

Χρηματοοικονομικών.  

• Προσθήκη tab «Πληροφορίες Εντύπου» στην οθόνη Γρήγορης Καταχώρησης 

Πώλησης. Ορίζονται σε αυτό, η Συνολική Έκπτωση του Παραστατικού (Ποσοστιαία ή 

Αξιακή, καθώς και Αιτιολογία 1η και 2η). 

• Στις γραμμές των Παραστατικών, όταν καταχωρείται Κωδικός Barcode στην περιοχή 

Σάρωσης και ελέγχονται οι Διαμορφώσεις barcode επλέγονται αυτές που έχουν στο 

"Συμμετέχει στην Αναζήτηση (PartinSearch) "Ναι". 

• Προσθήκη δυνατότητας Customization των οθονών Τιμών και Πρόσθετων Χρεώσεων 

που εμφανίζονται από τις «Ενέργειες» των Γραμμών των Εμπορικών Παραστατικών. 
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• Προσθήκη στήλης «Ειδικά Στοιχεία», στις γραμμές της οθόνης «Γρήγορη 

Καταχώρηση Πωλήσεων», η οποία αναγράφει την σχετική πληροφορία των 

Πωλούμενων Ειδών που διαχειρίζονται είτε Παρτίδες, είτε S.N, είτε Χαρακτηριστικά. 

• Δυνατότητα σχεδίασης των γραμμών των Παραστατικών στην οθόνη «Γρήγορη 

καταχώρηση Πώλησης», καθώς και προσθήκη σχολίων σε αυτή 

• Προσθήκη Παραμέτρου σύμφωνα με την οποία είναι δυνατή η μη μεταφορά των 

Εκκρεμών Παραγγελιών από Χρήση σε  Χρήση και παράλληλα η συνέχιση της 

παρακολούθησης του Διαθέσιμου και Προβλεπόμενου Υπολοίπου των Ειδών όπως 

αυτό διαμορφώνεται και από τις Παραγγελίες της προηγούμενης  

•  Διαδρομή: Οργάνωση – Κινήσεις – Παραμετροποίηση Παραστατικού – Εμπορικά 

Παραστατικά 

• Προσθήκη του πεδίου "Ημερομηνία Παράδοσης" στις γραμμές των παραστατικών 

στα Σενάρια Εισαγωγής Παραστατικών. 

o Διαδρομή: Οργάνωση - Για Προχωρημένους - Εισαγωγές Δεδομένων   

Εργασίες / Λοιπά (Οργάνωση)  

• Ολοκλήρωση με διάφορες βελτιώσεις και  διορθώσεις της  διαχείρισης των 

Δωροεπιταγών.  

• Προσθήκη ελέγχου ως προς την περίοδο που έχει εκτελεστεί (ανεξαρτήτως μεθόδου) 

η εργασία «Υπολογισμός Τιμών Κόστους», με παράλληλη πρόταση  για την εκτέλεση 

της επόμενης και εμφάνιση Ενημερωτικού μηνύματος αν επιχειρηθεί εκτέλεση σε 

περίοδο ήδη υπολογισμένη. 

• Βελτιώσεις στο Customization. 

• Βελτιώσεις που αφορούν στη μη αυτόματη Κωδικοποίηση του Πίνακα "Λογιστική 

Κατηγορία" των Ειδών.  

• Ολοκληρωμένη διαχείριση Προκαταβολών στα Εμπορικά Παραστατικά. Στις Σειρές 

των Παραστατικών καθορίζεται το Παραστατικό Προκαταβολής. Αν στο 

καταχωρούμενο Παραστατικό το «Είδος» στον τύπο Παραστατικού είναι ένα από 

Προσφορά, Παραγγελία, Δελτίο Παράδοσης και επιλεγεί ο ειδικά σχεδιασμένος 

Τρόπος πληρωμής (2 νέες Παράμετροι στον πίνακα Τρόπων Πληρωμής), με την 

αποθήκευση του παράγεται αυτομάτως το Παραστατικό της Προκαταβολής. Οι 
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μετασχηματισμοί του Παραστατικού αυτού, μεταφέρουν την σύνδεση με την 

Προκαταβολή και δημιουργούνται οι συνδέσεις στη διαχείριση των Αντιστοιχίσεων. 

Εκτός αυτού, Παραστατικό Προκαταβολής (νέα σχετική Παράμετρος στον τύπο του 

Παραστατικού) άμεσα καταχωρημένο από τις Εισπράξεις / Πληρωμές , μπορεί να 

συνδεθεί σε περισσότερα του ενός Εμπορικά Παραστατικά (Παραστατικά – Εργασίες 

- Προκαταβολή). Γενικά στη διαχείριση των Αντιστοιχίσεων, στη σύνδεση 

παραστατικών (Δημιουργία) με Παραστατικά (Αντιστοίχιση), προηγείται οτιδήποτε 

αφορά σε Προκαταβολή. 

• Προσθήκη φίλτρου στις Οθόνες «Τελευταίες Τιμές Πώλησης», «Τελευταίες Τιμές 

Αγορών». Συγκεκριμένα, καθορίζεται η εμφάνιση των Τιμών με βάση τη σχεδίαση 

των Τύπων Κίνησης. Επίσης προστέθηκε στήλη «Τελική Τιμή» στο Grid των Κινήσεων 

(Αποθήκη – Τιμές / Εμπορικές Πολιτικές και στις «Ενέργειες» των γραμμών των 

Παραστατικών). Επιπλέον, εμφανίζεται ανά γραμμή ο Συναλλασσόμενος 

Παράδοσης, καθώς και το Υποκατάστημα αυτού. 

• Σε Είδη, Υπηρεσίες, Παρτίδες,  Κατηγορίες Ειδών, Υπηρεσιών, Δενδροειδείς 

Κατηγορίες Ειδών, Υπηρεσιών,  που δεν έχουν κινηθεί στην τρέχουσα χρήση, 

μεταφέρονται στα Οικονομικά τους Στοιχεία και στο tab Τιμές, πληροφορίες από 

προηγούμενη στην οποία κινήθηκαν. 

•  Προσθήκη των πεδίων «Itemid», «Datefrom», «Dateto» στην εκτύπωση «Πωλήσεις 

Ειδών» (Αποθήκη – Αναφορές – Business Intelligence). 

• Αναδιαμόρφωση της οθόνης «Επιλογή Χαρακτηριστικών Αποθέματος» με σκοπό τη  

λειτουργικότερη απεικόνιση των προς επιλογή, συνδυασμών (Αποθήκη – Είδη – tab: 

Ειδικά Στοιχεία - Χαρακτηριστικά),. 

• Προσθήκη Ελέγχου στην ύπαρξη διαφορετικών τιμών μεταξύ κοινών πεδίων σε 

Οικογένεια - Πρότυπο που χρησιμοποιούνται σε ένα Είδος / Υπηρεσία. 

• Προσθήκη Προτύπων σε όλες τις οντότητες του Μενού Αποθήκη. 

• Δημιουργία Συνοπτικής Απεικόνισης των Οικονομικών Στοιχείων της Επιχείρησης. 

Συνοψίζονται, Εμπορική και Οικονομική Δραστηριότητα με παράλληλη έκφραση των 

δεδομένων, σε Διαγράμματα και Πίτες.  

• Προσθήκη ενότητας «Δεδομένα Ευκαιριών Πώλησης» στα οικονομικά Στοιχεία των 

Πωλητών. 
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• Προσθήκη δυνατότητας επιλογής Σειράς στο προς δημιουργία Παραστατικό μέσα 

από τη διαχείριση των Συμβάσεων. 

• Προσθήκη δυνατότητας προγραμματισμού Εξόφλησης ή Τιμολόγησης ανά περίοδο, 

βάσει "Συγκεκριμένης Ημερομηνίας αυτής". 

• Δυνατότητα δημιουργίας "Μπλοκ Αξιογράφων" με Αυτόματη ή Προκαθορισμένη 

αρίθμηση. 

• Διορθώσεις που αφορούν στην Ανανέωση Σύμβασης (Χρηματοοικονομικά - 

Συμβάσεις). 

• Προσθήκη Πεδίων ακολούθως των  Τιμών Πώλησης, όπου  εμφανίζεται η ποσόστοση 

Κέρδους σε σχέση με την καθορισμένη Τιμή Αγοράς (% πάνω από την αγορά). 

• Προσθήκη πεδίου στις συμβάσεις Monthly from start date, το οποίο αν ο επιλεγμένος 

χρονοπρογραμματισμός είναι μηνιαίος, η έναρξη των Διακανονισμών ορίζεται από 

την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης. Αν  δεν ανήκει στις έγκυρες εβδομάδες ή 

μέρες, προστίθεται η τελευταία μέρα του μήνα αυτού. 

• Προσθήκη πεδίου «Τομέας» στην οθόνη των Δρομολογίων. Οι τιμές που παίρνει 

είναι «Δυναμικό», «Στατικό». Τα Στατικού τύπου Δρομολόγια μπορούν να 

καθορισθούν στα Υποκαταστήματα των Πελατών.  Όλα μπορούν να επιλεγούν στα 

Παραστατικά (tab: Στοιχεία Αποστολής). Τέλος το πεδίο αυτό, προστέθηκε ως φίλτρο 

στις εργασίες «Μαζική Εκτύπωση», «Μαζική Έκδοση» Παραστατικών.  

• Προσθήκες – Βελτιώσεις στη διαχείριση «Χρηματοροές». Στην οθόνη καθορισμού 

των Σεναρίων, προστέθηκαν φίλτρα Εξαιρούμενων, Επιπλέον Τύπων Παραστατικών.  

Στην Επισκόπηση προστέθηκε Γράφημα Χρηματοροής. Επίσης σε κάθε κελί 

προστέθηκε κουμπί, η χρήση του οποίου εμφανίζει σε οθόνη, τα Παραστατικά που 

αναλύουν τη συγκεντρωτική αξία του. Τέλος δημιουργήθηκε «Ημερολόγιο» όπου 

εμφανίζονται ανά ημέρα, με διαφορετικές χρωματικές αποδόσεις , οι πηγές Εσόδων 

Και Υποχρεώσεων. Σε όσες από αυτές υπάρχουν διακανονισμοί, υπάρχει η 

δυνατότητα ημερομηνιακής μετακίνησης τους. 

• Προσθήκη Ενέργειας που αφορά στη δυνατότητα Διαγραφής των υπολογισμένων 

Προμηθειών, ). 

o Διαδρομή:  Διαχείριση - Πλάνα Προμηθειών - Προμήθειες 
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• Προσθήκη δυνατότητας δημιουργίας Σεναρίων Μεταφοράς Παραστατικών 

Συμψηφισμών Πελατών / Προμηθευτών,  

o Διαδρομή:  Οργάνωση – Για Προχωρημένους – Εισαγωγές 

Δεδομένων 

• Προσθήκη  στον Configurator της εφαρμογής και ποιο συγκεκριμένα στην ενότητα 

Executables \ Various επιλογής που κατεβάζει το executable του TeamViewer. 

• Προσθήκη της «Τιμής Κτήσης», ως προτεινόμενης Τιμής στην παραμετροποίηση των 

Τύπων Παραστατικών Πώλησης. 

• Προσθήκη δυνατότητας παραμετροποίησης των γραμμών στην «Γρήγορη 

καταχώρηση Πώλησης». 

o Διαδρομή: Οργάνωση – Κινήσεις – Παραμετροποίηση Παραστατικού 

– Γρήγορη καταχώρηση Πωλήσεων tab: Γραμμές Grid) 

• Προσθήκη των ποσοστών Έκπτωσης στα Σενάρια Εισαγωγής Τιμοκαταλόγων. 

o Διαδρομή : Οργάνωση – Για Προχωρημένους - Εισαγωγές 

Δεδομένων  

• Προσθήκη ονόματος στην Ενέργεια «Αντιγραφή» με δεξί κλικ σε σειρά Παραστατικού 

μέσα από τη Λίστα Σειρών Παραστατικών 

o (Διαδρομή : Οργάνωση – Οργάνωση – Κινήσεις - Σειρές 

• Ενσωμάτωση των Πρόσθετων Χρεώσεων στη διαδικασία του Import Εμπορικών 

Παραστατικών. 

• Ολοκληρωμένη διαχείριση καθορισμού προτεινόμενων Σειρών Παραστατικών, ανά 

Εταιρία, Υποκατάστημα, Ομάδα Χρηστών, Χρήστη για όλα τα Υποσυστήματα. 

o Διαδρομή : Οργάνωση – Κινήσεις – Προτεινόμενες Σειρές 

• Νέα Παράμετρος που αφορά στην προσθήκη κριτηρίου σύνδεσης των Παραστατικών 

με τις Φάσεις Παραγωγής, βάσει Υποκαταστήματος του Παραστατικού. 

• Προσθήκη στα Import Παραστατικών Πωλήσεων των Χαρακτηριστικών Ειδών  

o Διαδρομή : Οργάνωση - Για Προχωρημένους - Εισαγωγές Δεδομένων 

• Προσθήκη των Πρόσθετων Χρεώσεων των Παραστατικών στη "Συνδεσιμότητα" 
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• Προσθήκη διαφόρων προθεμάτων στη σχεδίαση Προτύπων εγγραφών  για το 

Απλογραφικό Λογιστικό Σύστημα 

• Δυνατότητα παραμετροποίησης και προσθήκης στηλών στις γραμμές των 

Παραστατικών, στην οθόνη Γρήγορης Καταχώρησης των Πωλήσεων (Οργάνωση – 

Κινήσεις – Παραμετροποίηση Παραστατικού – Γρήγορη Καταχώρηση Πωλήσεων). 

• Προσθήκη του tab: Γραμμές Πιστωτικών Καρτών, στην  Εμφάνιση Γραμμών,  στις 

Σειρές των Λογαριασμών Τράπεζας (Οργάνωση – Κινήσεις – Σειρά Παραστατικού – 

Κινήσεις Λογαριασμών Τράπεζας – tab: Λοιπά: Εμφάνιση Γραμμών).  

• Προσθήκη των φίλτρων Υποκατάστημα Εταιρίας, Πρότυπο Λογιστικής, Τύπος 

Παραστατικού, Σειρά, στην εργασία της Εξαγωγής Αρχείου Λογιστικής. 

• Διαδρομή:  Κινήσεις – Εργασίες – Ενημέρωση Λογιστικής 

Εκτυπώσεις 

• Βελτιώσεις στην εκτύπωση των Χρηματοοικονομικών «Ημερολόγιο Εισπράξεων και 

Πληρωμών», με τις οποίες εμφανίζονται πλέον σωστά, Χρώσεις γραμμών, 

συναρτήσει του καθορισμένου τρόπου  συμμετοχής τους στην διαμόρφωση της 

Συνολικής Αξίας του Παραστατικού (Κινήσεις – Αναφορές – Εκτυπώσεις - 

Χρημοτοοικονομικά). 

• Δημιουργία νέας ομάδας εκτυπώσεων «Καταστάσεις Ελέγχου». Συγκεκριμένα είναι 

οι εξής: «Κατάσταση ελέγχου Πωλήσεων - Εσόδων», «Κατάσταση ελέγχου Αγορών - 

Εξόδων», «Κατάσταση Ελέγχου Αποθήκης», «Κατάσταση Ελέγχου 

Χρηματοοικονομικών Παραστατικών». Είναι εκτυπώσεις στις οποίες 

αντιπαραβάλλονται τα δεδομένα των καταχωρημένων Παραστατικών της 

εφαρμογής, με τα στελέχη αυτών. 

• Προσθήκη των εκτυπώσεων «Αναλυτικό Ισοζύγιο», «Μικτό Κέρδος», «Καρτέλα 

Είδους ανά Χαρακτηριστικό Αποθέματος», «Ισοζύγιο είδους ανά Χαρακτηριστικό 

Αποθέματος», «Καρτέλα παρτίδας», «Ισοζύγιο Παρτίδας», στη Λίστα των Ειδών. 

• Προσθήκη πεδίων που αφορούν στην 2η Μονάδα Μέτρησης στην εκτύπωση 

"Απογραφή Αποθηκών" 

• Βελτίωση στην απεικόνιση των δεδομένων της στήλης «Ανοιχτή Αξία» (Θετικές αξίες  

από παραστατικά που ενημερώνουν τη «Δημιουργία», Αρνητικές από Παραστατικά 
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που ενημερώνουν την «Αντιστοίχιση») (Συναλλασσόμενοι – Αναφορές – Εκτυπώσεις 

– (όλοι οι ρόλοι) Αντιστοιχίσεις Συναλλασσόμενων – Υπόλοιπα /Προβολή: Με 

ανάλυση Υπολοίπου). 

• Προσθήκη φίλτρων «Πελάτης/Προμηθευτής Αποστολής - Κωδικός», 

«Πελάτης/Προμηθευτής Αποστολής - Όνομα», στις εκτυπώσεις των Πελατών / 

Προμηθευτών (Συναλλασσόμενοι – Αναφορές – Εκτυπώσεις – Πελάτες / 

Προμηθευτές – Αντιστοιχίσεις Συναλλασσόμενων - Υπόλοιπα). 

• Προσθήκη Hyperlink στο πεδίο «Κωδικός» Συναλλασσόμενου στην εκτύπωση των 

Αντιστοιχίσεων «Υπόλοιπα» (Συναλλασσόμενοι – Αναφορές – Εκτυπώσεις – 

Πελάτες/Προμηθευτές/Χρεώστες/Πιστωτές – Αντιστοιχίσεις Συναλλασσόμενων) 

• Προσθήκη εκτύπωσης «Εκκρεμή Παραστατικά» στα Οικονομικά Στοιχεία των 

Πελατών / Προμηθευτών (Συναλλασσόμενοι – Πελάτες / Προμηθευτές – Οικονομικά 

Στοιχεία tab: Εκτυπώσεις). 

• Προσθήκη φίλτρου για την απόρριψη Μηδενικών Υπολοίπων στις εκτυπώσεις 

Ισοζυγίων Διαστάσεων, για όλους τους Ρόλους Συναλλασσόμενων (Διαχείριση 

Αναφορές – Εκτυπώσεις – Διαστάσεις - Ισοζύγια). 

•  Προσθήκη των πεδίων «Κωδικός Εργοστασίου», «2η Αιτιολογία Παραστατικού» στο 

σχεδιαστικό εργαλείο φορμών εκτύπωσης Παραστατικών. 

• Προσθήκη των στηλών «Κατάθεση», «Ανάληψη» στην εκτύπωση «Activities» 

(Κινήσεις – Αναφορές – Εκτυπώσεις - Ταμεία) 

Ενσωματωμένη Λογιστική  

Νέες Δυνατότητες 

 Προβολή συνδέσεων Λογαριασμών  
 
Δημιουργήθηκε νέα δυνατότητα για την εμφάνιση των συνδέσεων των Λογαριασμών  με 

όλες τις παραμέτρους που έχουν ενημερώσει . Συγκεκριμένα: 

• Στην φόρμα και στην οθόνη των λογαριασμών προστέθηκε νέα εργασία «Συνδέσεις 

Λογαριασμού» όπου επιλέγοντας τον /τους λογαριασμούς, την Διαχειριστική χρήση 

και το Είδος του λογαριασμού – εταιρικός ή διεταιρικός - εμφανίζονται όλες οι 
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πιθανές συνδέσεις τους  εταιρικά ή διεταιρικά αντίστοιχα. Οι συνδέσεις που 

εμφανίζονται είναι με τα Έντυπα , τα Βιβλία Εσόδων Εξόδων , τις  Οικονομικές 

Καταστάσεις , τις Μεταβλητές και με άλλα Λογιστικά Συστήματα , Δευτερεύοντα ή 

Virtual.  

Οδηγίες Καταχώρησης στα Πρότυπα Άρθρα  
 
Προστέθηκε  νέα δυνατότητα καταχώρησης οδηγιών και εικόνων στα Πρότυπα Άρθρα με 

μεταφορά τους στην καταχώρηση των άρθρων /εγγραφών.  Συγκεκριμένα: 

• Στα πρότυπα άρθρα / εγγραφές προστέθηκε νέο tab Οδηγίες Καταχώρησης, στο 

οποίο δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής κειμένου και αρχείου εικόνας 

• Στην φόρμα καταχώρησης άρθρων Γενικής - Αναλυτικής Λογιστικής  και Εσόδων 

Εξόδων,  με την επιλογή του πρότυπου δίνεται παραμετρικά η δυνατότητα για  

εμφάνιση των οδηγιών .  

Προσθήκες στα Πρότυπα Άρθρα 
 

• Προστέθηκε στα πρότυπα άρθρα Γενικής Λογιστικής και Εσόδων Εξόδων  νέο πεδίο 

για την συμπεριφορά ενημέρωσης του Συναλλασσομένου κατά την  επαναλήψιμη 

εισαγωγή.  

• Προστέθηκε στα πρότυπα Άρθρα το πεδίο «Πεδίο Εκκίνησης» όπου ορίζεται το πεδίο 

που θα μεταφερθεί ο κέρσορας μετά την εισαγωγή του Πρότυπου. 

Μαζικοί Συμψηφισμοί Συναλλασσόμενων - Εισαγωγή και Εξαγωγή Excel  
 

Στην Μαζική Δημιουργία Συμψηφισμών Συναλλασσόμενων προστέθηκε η δυνατότητα για 

εισαγωγή και εξαγωγή κινήσεων από αρχείο Excel . Συγκεκριμένα:  

• Στην φόρμα εισαγωγής συμψηφισμών, προστέθηκαν οι ενέργειες Εξαγωγή σε Excel 

και Εισαγωγή από το Excel, όπου ορίζεται αντίστοιχα η εξαγωγή ή η εισαγωγή  του 

αρχείου 

• Στην συνέχεια κατά την Εισαγωγή,  οι κινήσεις του Excel εισάγονται στην φόρμα των 

Μαζικών Συμψηφισμών και η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά 

Προεπισκόπηση στα Πρότυπα των Οικονομικών Καταστάσεων   
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Δίνεται πλέον η δυνατότητα για Προεπισκόπηση στα Πρότυπα των Οικονομικών 

Καταστάσεων  εξασφαλίζοντας την άμεση εικόνα  των αποτελεσμάτων στον σχεδιασμό 

των προτύπων. Συγκεκριμένα:  

• Στην φόρμα δημιουργίας του Πρότυπου των Οικονομικών Καταστάσεων  προστέθηκε 

στις εργασίες η Προεπισκόπηση Προτύπου 

Βελτιώσεις στο Fast Import   
  

• Προστέθηκε στην εισαγωγή αρχείου με  Fast Import η δυνατότητα αυτόματης 

εισαγωγής πεδίων που δεν βρίσκονται στην εταιρία εισαγωγής 

o Συγκεκριμένα στο τέταρτο βήμα του Wizard, εμφανίζονται σε νέα οθόνη όλα 

τα πεδία τα οποία πρέπει να  εισαχθούν στην εταιρία προκειμένου να 

προχωρήσει η διαδικασία εισαγωγής του αρχείου.  

o Επιπλέον προστέθηκε το Action «Διαχείριση Σφαλμάτων». Με την εκτέλεση 

του Action εμφανίζεται η παραπάνω οθόνη εισαγωγής πεδίων 

• Προστέθηκε στην εισαγωγή αρχείου με  Fast Import η δυνατότητα ανανέωσης των 

δεδομένων εισαγωγής. 

o Συγκεκριμένα στο τέταρτο βήμα του Wizard προστέθηκε το Action 

«Ανανέωση». Με την εκτέλεση του Action θα γίνεται ανανέωση όλων των 

εγγραφών που παρουσιάζουν σφάλματα και εάν έχουν γίνει όλες οι 

απαραίτητες διορθώσεις  θα προχωράει η διαδικασία χωρίς σφάλματα.  

• Επιπλέον, έγιναν βελτιώσεις στην διαδικασία εισαγωγής  σχετικά με την σύνδεση των  

ακυρωμένων  και  των ακυρωτικών κινήσεων και σχετικά με πεδία των 

Συναλλασσόμενων 

Εκτυπώσεις 

Προστέθηκαν οι παρακάτω εκτυπώσεις  

• Δημιουργήθηκε νέα εκτύπωση  Κατάσταση Ανάλυσης ανά % Φ.Π.Α.  

o Θέση στο Μενού:  Λογιστική Αναφορές  Εκτυπώσεις  

ΠληροφοριακέςΚινήσεις Λογιστικής Κατάσταση Ανάλυσης ανά % Φ.Π.Α. 

• Δημιουργία νέας εκτύπωσης με Ανάλυση ανά Είδος Λογαριασμού Έσοδο , Έξοδο , 

ΦΠΑ Εσόδων ή ΦΠΑ Εξόδων  
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o Θέση στο Μενού:  Λογιστική Αναφορές  Εκτυπώσεις  

ΠληροφοριακέςΛογαριασμοί Ανάλυση ανά Είδος Λογαριασμού 

Βελτιώσεις 

• Προστέθηκε προειδοποιητικός έλεγχος στις καταχωρήσεις άρθρων Γενικής 

Λογιστικής και εγγραφών Εσόδων Εξόδων για τον Συναλλασσόμενο ο οποίος δεν 

είναι ενεργός , έχει δηλαδή, προγενέστερη ημερομηνία Διακοπής Εργασιών 

• Προστέθηκε  η δυνατότητα ελέγχου καταχώρησης ίδιου ΑΦΜ με άλλου ήδη 

καταχωρημένου Συναλλασσομένου 

• Στα δεδομένα εμφάνισης στην Επιφάνια Εργασίας και συγκεκριμένα στην 

Επισκόπηση ΦΠΑ και στις Εκροές – Εισροές αφαιρέθηκαν οι κινήσεις ανοίγματος.  

• Προστέθηκε  στις Επίσημες  Εκτυπώσεις  η δυνατότητα εκτύπωσης των φίλτρων που 

έχουν οριστεί στην εκτύπωση  

• Προστέθηκε στις Πληροφοριακές Εκτυπώσεις και συγκεκριμένα στις  Επιλογές 

Εκτύπωσης η παράμετρος για την εμφάνιση των  δεδομένων της σφραγίδας Εταιρίας  

• Στα Οικονομικά Στοιχεία των Συσχετιζόμενων Παγίων προστέθηκε η Διαχειριστική 

Χρήση για την απεικόνιση των οικονομικών δεδομένων ανά χρήση.  

• Στις παραμέτρους εισαγωγής εγγραφής β’ κατηγορίας  από αρχείο μισθοδοσίας,  

προστέθηκε νέο πεδίο για τον αντισυμβαλλόμενο των  ασφαλιστικών  εισφορών 

• Έγινε αναδιάρθρωση της φόρμας των Σεναρίων Άρθρων Γενικής  και  Αναλυτικής  

Λογιστικής καθώς και των Σεναρίων Κλεισίματος Ισολογισμού για την καλύτερη 

λειτουργικότητας τους 

• Βελτιστοποίηση στον χρόνο απόκρισης δεδομένων στις Οικονομικές  Καταστάσεις  

• Προστέθηκε στην οθόνη των ΚΑΔ η δυνατότητα εξαγωγής σε αρχείο PDF, Excel , 

HTML, MHT, Κείμενο ,Xml 

• Προστέθηκε στα Initial Data νέο είδος Δαπάνης Αναμόρφωσης με κωδικό 2023   

"Δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή 

ορίζεται στην παρ. 2 του αρ. 12 του ν.4172/2013, εφόσον η τμηματική ή ολική 

εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρ. μέσου πληρωμής ή μέσω 

παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (περ. ιδ άρθρου 23)" 
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Αυτόνομη  Λογιστική 

Νέες Δυνατότητες 

  Μαζική διαδικασία ενημέρωσης Συναλλασσόμενων από τη ΓΓΠΣ 
 

Προστέθηκε  νέα  δυνατότητα  μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η μαζική ενημέρωση των 

Συναλλασσόμενων από την ΓΓΠΣ. Συγκεκριμένα :  

• Δημιουργήθηκε νέα εργασία όπου, ορίζοντας στα φίλτρα  εάν θα ενημερωθούν  όλοι 

οι συναλλασσόμενοι ή μόνο τις εταιρίας, εάν θα ενημερωθούν νέοι 

συναλλασσόμενοι ή εκείνοι οι οποίοι έχουν ήδη ενημερωθεί σε προγενέστερο χρόνο, 

εκτελείται η ενημέρωση των επιλεγμένων συναλλασσόμενων μαζικά από την ΓΓΠΣ. 

o Θέση στο Μενού:  Συναλλασσόμενοι  Εργασίες  Μαζική Ανάκτηση από 

Γ.Γ.Π.Σ 

 
Προσθήκες και Βελτιώσεις στην δημιουργία Χρήσεων    

 
Προστέθηκαν νέες λειτουργικότητες στην Δημιουργία και στην Αυτόματη Δημιουργία 

Χρήσεων. Συγκεκριμένα: 

• Προστέθηκαν κανόνες  ελέγχου και προτείνονται οι ημερομηνίες Έναρξης και Λήξης 

της εταιρίας, ως ημερομηνίες Έναρξης και Λήξης των διαχειριστικών Χρήσεων στην 

δημιουργία των χρήσεων. 

• Προστέθηκε κανόνας  ελέγχου για το πεδίο Ενδιάμεση Χρήση της εταιρίας και 

προτείνεται η ημερομηνία Έναρξης της χρήσης σύμφωνα με την τιμή της παραμέτρου 

«Ενδιάμεση Χρήση» 

Βελτιώσεις 

• Στις παραμέτρους των Συναλλασσόμενων  προστέθηκε νέο πεδίο για τον έλεγχο 

καταχώρησης ίδιου ΑΦΜ 

• Κατά την επιλογή και εισαγωγή σε εταιρία,  γίνεται έλεγχος  ως προς τις  ημερομηνίες 

Έναρξης και Λήξης του Κεντρικού Υποκαταστήματος της Εταιρίας, και προτείνεται η 

εισαγωγή – login εντός αυτών των ορίων. 
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Έντυπα 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 

 

ΕΝΤΥΠΟ (Ν) –ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (για 
τους κατόχους του module Advanced Documents) 

 

Η δήλωση υποβάλλεται απ’ όλα τα Νομικά Πρόσωπα και Νομικές Οντότητες του άρθρου 
45 του Ν.4172/2013. Tο έντυπο διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες : 

• Υπολογισμός 
• Αντιγραφή δεδομένων από Ε3 & Κ.Φ.Α. 
• Εκτύπωση σε Α4 
• Εκτύπωση Βεβαίωσης Εταίρων 
• Εκτύπωση Επιπρόσθετων Πινάκων 

 

ΕΝΤΥΠΟ Ε3 – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

Το έντυπο είναι διαθέσιμο μέσα από την κατηγορία Φορολογίας Εισοδήματος και 
διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες : 
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• Υπολογισμός 
• Δυνατότητα αντιγραφής των δεδομένων από το περσινό Ε3. Για την ευκολότερη και 

ταχύτερη συμπλήρωση του εντύπου, δίνεται η δυνατότητα Αντιγραφής όλων των 
διαθέσιμων δεδομένων του περσινού εντύπου Ε3 Οικ. Έτους 2016, απευθείας στο 
φετινό έντυπο Ε3 Οικ. Έτους 2017. Επιλέγοντας «Αντιγραφή > Από Ε3.» αρχικά 
μπορείτε να επιλέξετε τους Πίνακες τους οποίους επιθυμείτε να αντιγράψετε. Η 
δυνατότητα της Αντιγραφής δίνεται τόσο για Αντιγραφή των Σταθερών Φορολογικών 
Στοιχείων ανά Πίνακα όσο και για την Αντιγραφή όλων των στοιχείων του περσινού 
Εντύπου Ε3 ταυτόχρονα.  

• Για τους κατόχους υποσυστήματος Λογιστικής δίνεται η Δυνατότητα άντλησης των 
ποσών από τους Λογαριασμούς. Ενώ παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα ανάλυσης 
των ποσών ανά λογαριασμό, για κάθε πεδίο του εντύπου Ε3 μέσα από το ίδιο το 
έντυπο. 

• Δυνατότητα εκτύπωσης : 
o Εντύπου σε χαρτί Α4 
o Επιπρόσθετων Πινάκων 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2017 (μέσα στο έντυπο Ε3) 

Στο νέο έντυπο προστέθηκε ένας νέος κωδικός στον Πίνακα I, «2023. Δαπάνες που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του 
άρθρου 12 του ν.4172/2013, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει 
πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών (περ. ιδ άρθρου 23)». Το έντυπο είναι διαθέσιμο μέσα από την 
κατηγορία «Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος» και διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες : 

• Εκτύπωση σε Α4 
• Αντιγραφή Κ.Φ.Α. 2016 : με την Αντιγραφή όλου του Ε3 από το περσινό. 

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2017 (Ε3 – Κ.Φ.Α.) 

 

Η ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων Ε3 και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης 
πραγματοποιείται ως ένα έντυπο, μέσα από το έντυπο Ε3 με την ενεργοποίηση της 
επιλογής «Αυτόματη Υποβολή» στη  γραμμή εργαλείων του εντύπου. Η υποβολή έχει 
διατεθεί από την Γ.Γ.Π.Σ. προς το παρόν μόνο για τα Φυσικά Πρόσωπα.  

Σημείωση: Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου για τα Νομικά Πρόσωπα θα ενσωματωθεί 
άμεσα μετά την ενεργοποίηση του από την Γ.Γ.Π.Σ. 
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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Δίνεται η δυνατότητα κατά την άντληση ποσών στην Κατάσταση Φορολογικής 
Αναμόρφωσης να έρχονται και τα ποσά προς Αναμόρφωση που έχουν καταχωρηθεί μέσα 
από τα άρθρα Γενικής Λογιστικής και από τις εγγραφές Εσόδων – Εξόδων. Σε περίπτωση 
που βρεθούν ποσά και από την παραμετροποίηση Λογαριασμών στα πεδία του εντύπου, 
εμφανίζεται φόρμα, για επιλογή των ποσών προς Αναμόρφωση από τον χρήστη. 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

 
• Βελτίωση στον τρόπο Δημιουργίας Εντύπων, ώστε ο χρήστης να μην χρειάζεται να 

επιλέγει το version για κάθε έντυπο αλλά μόνο το έτος. Εφόσον μέσα στο ίδιο έτος 
βρεθεί και δεύτερη έκδοση του ίδιου εντύπου, τότε και μόνο ζητείται η επιλογή της 
Περιόδου τη οποία αφορά το προς δημιουργία έντυπο. 

 

 

Ξενοδοχειακό 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πρέπει να ακολουθήσετε τις ίδιες οδηγίες για την 

έκδοση 17.01 σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε αναβάθμιση από έκδοση μικρότερης 

της 17.01.  Οι συγκεκριμένες οδηγίες  βρίσκονται στο http://support.epsilonnet.gr/ . 

Νέες Δυνατότητες  

• Προσθήκη Νέας Λειτουργικότητας: Διαχείριση TIPS (Φιλοδώρημα) μέσα από το 

λογαριασμό του πελάτη, κράτησης, γκρουπ και εκδηλώσεων με προσθήκη νέας 

ενέργειας. Η διαχείριση γίνεται μέσα από τις Χρηματοοικονομικές Χρεώσεις οπού τις 

αντιστοιχίζουμε με Επιχειρηματική Μονάδα μέσα στα Ξενοδοχεία. Επίσης θα πρέπει 

να ελέγξετε τους τύπους των παραστατικών ότι δέχονται χρεώσεις. 

• Προσθήκη Νέας Λειτουργικότητας: Υπάρχει πλέον δυνατότητα στους 

τιμοκατάλογους που συνδέονται στους χρεώστες να ορίζετε ημερομηνίες κράτησης 

από  - έως έτσι ώστε να φορτώνονται οι  αντίστοιχοι τιμοκατάλογοι μέσα στην 

κράτηση. 
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Βελτιώσεις 

• Προσθήκη στους λογαριασμούς πελατών, κρατήσεων, εκδηλώσεων, γκρουπ η 

δυνατότητα επιλογής υποκαταστήματος πελάτη και έκδοση παραστατικού βάσει του 

υποκαταστήματος του πελάτη .  

• Αυτόματη σύνδεση λογιστικής κατηγορίας πελατών και χρεωστών. Μέσα από το 

ξενοδοχεία μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη λογιστική κατηγορία για πελάτη 

και χρεώστη.  

• Προστέθηκε νέο παράθυρο παραμετροποίησης για το πλάνο δωμάτιων όπου 

μπορείτε να ορίσετε ποια πεδία θα εμφανίζονται στο Tool Tip καθώς και μετά από 

πόση ώρα αλλά και πόση ώρα θα παραμένει ανοικτό.  

 

 

 

Εστιατορικό 

Νέες Δυνατότητες  

• Προσθήκη Νέας Λειτουργικότητας: Νέα ενέργεια Διαχείριση TIPS (Φιλοδώρημα). 

Στην παραμετροποίηση της ενέργειας συνδέετε χρηματοοικονομική χρέωση και θα 

πρέπει να ελέγξετε τους τύπους των παραστατικών ότι δέχονται χρεώσεις. 
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