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Σημείωση 

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 
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Εισαγωγή  

Η έκδοση 17.02.08 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.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης έκδοσης είναι τα εξής:  

 Προσθήκες και βελτιώσεις στις Κινήσεις των Παραστατικών  

 Βελτιώσεις και νέες δυνατότητες στην ενότητα των Μισθώσεων  

 Βελτιώσεις και νέες δυνατότητες στην ενότητα Mobile Order  

 Προσθήκες και βελτιώσεις στις εκτυπώσεις των εφαρμογών  

 Βελτιώσεις που αφορούν στις εισαγωγές δεδομένων  

 Νέες δυνατότητες και βελτιώσεις που αφορούν τόσο στην Ενσωματωμένη 

Λογιστική όσο και τα προϊόντα Αυτόνομης Λογιστικής  

 Βελτιώσεις  στην ενότητα των Εντύπων  

 Νέες δυνατότητες και βελτιώσεις στο Ξενοδοχειακό και Εστιατορικό  

 Νέες δυνατότητες και βελτιώσεις στην  Λιανική  

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

(http://support.pylon.gr)  

  

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

Νέες Δυνατότητες - Βελτιώσεις 

Pylon Entry  

Παραστατικά   

 Δυνατότητα παραμετροποίησης αλλαγής των ονομασιών των στηλών (captions) στα 

παραστατικά Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων 

 Βελτιώσεις στην Φόρμα Κοστολογίου των Παραστατικών Αγορών    

 Προσθήκη Ομαδοποίησης όμοιων Γραμμών στα Παραστατικά Πωλήσεων και Αγορών  

 Δυνατότητα προσθήκης εμβόλιμης γραμμής είδους κατά την δημιουργία 

παραστατικών Αγορών – Πωλήσεων από Ενέργειες των Γραμμών (εισαγωγή 

γραμμής) 

 Προσθήκη εικονιδίου (βελάκι) στο Header των Παραστατικών, το οποίο μειώνοντας 

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

αντίστροφα 

 Αφαίρεση πεδίου Retail Color από τα Είδη  

Εργασίες / Λοιπά (Οργάνωση)  

 Προσθήκη Πεδίου "Exported / Λογιστικοποίηση" στη φόρμα των Παραστατικών 

Πωλήσεων, Αγορών, Εισπράξεων. Το πεδίο θα εμφανιστεί  στο Tab [State / Remarks] 

των παραστατικών 

 Προσθήκη Εργασίας «Κατάσταση Ελέγχου ΜΥΦ»:  

 Αρχεία – Εργασίες – Καταστάσεις Ελέγχου ΜΥΦ  

 Προσθήκη των παρακάτω πεδίων στους  Πίνακες Αυτόματης Αρίθμησης Κωδικών:  

 Λογιστικές Κατηγορίες Προμηθευτή 

 Λογιστικές Κατηγορίες Πιστωτή 

 Λογιστικές Κατηγορίες Χρεώστη 

 Κλίμακα Υλοποίησης Ενέργειας 

 Περιγραφές Εργασίας  

 Κατηγορία Αξιογράφου   
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 Προσθήκη «Πεδίων Κλειδιών» που αφορά στην αντιστοίχιση Συναλλασσόμενων στα 

σενάρια εισαγωγής υπολοίπων Συναλλασσόμενων (Πελατών, Προμηθευτών, 

Χρεωστών, Πιστωτών) - Λοιπά Παραστατικά. 

Εκτυπώσεις 

 Προσθήκη στις Κινήσεις ERG του μεταφορικού μέσου που έχει συμπληρωθεί στο 

παραστατικό πώλησης  

Pylon Commercial & ERP 

Παραστατικά   

 Βελτίωση στον τρόπο καταχώρησης της σχέσης των επιστρεφόμενων (είδη 

εγγυοδοσίας)  

 Βελτιώσεις στην ενότητα Αποστολών – Παραλαβών (WMS) 

 Βελτίωση που αφορά στην ορθή μεταφορά του περιεχομένου των Πεδίων Χρήστη 

(γραμμών και των header), των Παραγγελιών Πωλήσεων, κατά την εκτέλεση 

Δημιουργίας Εμπορικού Παραστατικού και Δημιουργίας Σχετιζόμενου Παραστατικού 

 Νέα δυνατότητα Προδιαγραφών Ασορτιμέντου  

 Προσθήκη Στήλης «Μετασχηματισμένο» στις λίστες των Παραστατικών Αποθήκης 

 Δυνατότητα παραμετροποίησης αλλαγής των ονομασιών των στηλών (captions) στα 

παραστατικά Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων 

 Προσθήκη Περιγραφής Τράπεζας Λογαριασμού, στο customization (column chooser) 

των γραμμών των Παραστατικών Είσπραξης, Λοιπών Παραστατικών Λογαριασμών 

Τραπέζης, Κινήσεις Λογαριασμών Τραπέζης και Πολλαπλού Σκοπού.  

 Προσθήκη εμφάνισης των Τελευταίων Ειδών Πελατών και Τελευταίων Ειδών 

Προμηθευτών στις Ενέργειες των Γραμμών των Παραστατικών 

 Προσθήκη προειδοποιητικού μηνύματος το οποίο ενημερώνει το χρήστη, στην 

περίπτωση αλλαγής του Τρόπου Πληρωμής με διακανονισμό κατά τον 

Μετασχηματισμό Παραστατικών Παραγγελιών / Προσφορών με Προκαταβολή. 
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 Προσθήκη παραμέτρου στις Σειρές των Παραστατικών, η οποία διασφαλίζει με την 

εμφάνιση σχετικού προειδοποιητικού ή απαγορευτικού μηνύματος, τον έλεγχο της 

Καθαρής Αξίας και του Πληρωτέου Ποσού των παραστατικών, τα οποία 

καταχωρούνται με Τρόπο Πληρωμής Μετρητά, σύμφωνα με το όριο είσπραξης ή 

τιμολόγησης μετρητών (άνω των 500€)  

 Προσθήκη φίλτρου «Συναλλασσόμενος», στην οθόνη επιλογής των SN των ειδών 

μέσα από τις γραμμές των Παραστατικών, ώστε να προβάλλονται όλα τα SN που 

έχουν εκδοθεί για τον Συναλλασσόμενο που έχει επιλεγεί  

 Προσθήκη Τελευταίας Τιμής Πώλησης στην Οθόνη Κοστολογίου μέσα από τις 

Ενέργειες των Παραστατικών Αγορών. Στις νέες στήλες Παλαιά Τιμή Χονδρικής ή 

Παλαιά Τιμή Λιανικής της οθόνης Υπολογισμού Κοστολογίου, έρχεται η τιμή του 

Είδους όταν ισχύουν τα παρακάτω: 

α)  Στο setup Τιμών /Εκπτώσεων, η τιμή στην Παράμετρο «Τιμή από 

Είδος»  όταν δε βρεθεί (του group Τιμοκατάλογος)  είναι <Ναι>.  

β)  Στον Τιμοκατάλογο (Χονδρικής/Λιανικής) που επιλέγεται, ως Τύπος 

Παλαιάς Τιμής, Δεν υπάρχει συμπληρωμένη η Τιμή Χονδρικής ή  Λιανικής.  

Με την τρέχουσα λειτουργία για τιμή <Ναι> στην παραπάνω παράμετρο οι 

αντίστοιχες στήλες είναι κενές.  

 Προσθήκη εμβόλιμης γραμμής είδους κατά την δημιουργία παραστατικών Αγορών – 

Πωλήσεων από Ενέργειες Γραμμών (Εισαγωγή Γραμμής)  

 Προσθήκη Ενέργειας στα Παραστατικά Πωλήσεων και Αγορών που αφορά στην 

άμεση καταχώρηση Παραστατικών Εισπράξεων – Πληρωμών χωρίς να απαιτείται η 

μετακίνηση σε άλλη ενότητα της εφαρμογής:  

 Εργασίες Παραστατικών – Λοιποί – Δημιουργία Σειράς Είσπραξης και 

Δημιουργία Πληρωμής Προμηθευτή 

 Προσθήκη της εργασίας «Επαναφορά Τιμών» στις Εργασίες των Παραστατικών 

Αποθήκης. Κατά την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας επανέρχονται στο 

παρατατικό οι τιμές που έχουμε ορίσει στους αντίστοιχους τύπους παραστατικά 

 Παραστατικά Αποθήκης – Εργασίες – Επαναφορά  Τιμών   
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 Στην «Περιοχή Σάρωσης» των Παραστατικών Γρήγορης Καταχώρησης Πώλησης όταν 

επιλέγεται είδος που δεν υπάρχει, εμφανίζεται μήνυμα προς το χρήστη «Το Είδος δεν 

βρέθηκε»  

 Προσθήκη δυνατότητας στις Ενέργειες Τελευταίες Τιμές Πώλησης και Αγοράς Είδους, 

των Ενεργειών των Γραμμών των Παραστατικών, να επιλέγονται είτε τα Έγκυρα 

Παραστατικά (εξαιρούνται τα ακυρωμένα / ακυρωτικά) είτε όλα 

Εργασίες / Λοιπά (Οργάνωση)  

 Βελτίωση κατά την διαδικασία αντιγραφής των οντοτήτων και παραμέτρων από 

Εταιρία σε Εταιρία. καταγράφονται μόνο τα errors και όχι τα warnings και τα posted.  

 Δημιουργία Παραστατικών Κόστους Πωληθέντων:  

 Αποθήκη – Για Προχωρημένους – Costing Scenarios  

 Δυνατότητα εισαγωγής Εμπορικών Παραστατικών με Παρτίδες στο εργαλείο 

εισαγωγής Δεδομένων 

 Δυνατότητα Zoom στα σταθερά στοιχεία παγίων μετά την καταχώρηση ή μεταβολή 

του παγίου εμπορικού. 

 Προσθήκη «Πεδίων Κλειδιών» που αφορά στην αντιστοίχιση Συναλλασσόμενων στα 

σενάρια εισαγωγής υπολοίπων Συναλλασσόμενων (Πελατών, Προμηθευτών, 

Χρεωστών, Πιστωτών) - Λοιπά Παραστατικά στο εργαλείο Εισαγωγής Δεδομένων 

 Προσθήκη δυνατότητας αυτόματου υπολογισμού κόστους κατά την καταχώρηση 

Παραστατικών Αγορών με σχετική παραμετροποίηση στα Εμπορικά Παραστατικά:  

 Οργάνωση – Κινήσεις – Παραμετροποίηση Παραστατικού – Παραστατικά 

(cost prices calculation)   

 Προσθήκη των παρακάτω Γρήγορων φίλτρων Αναζήτησης, στις browser Οθόνες των 

SN Ειδών και SN Παγίων:  

 Είδος  

 Συναλλασσόμενος  

 Κάτοχος  

 Αποκλεισμός στις Πωλήσεις  

 Ημερομηνία Λήξης  
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 Δυνατότητα παραμετροποίησης αλλαγής των ονομασιών των στηλών (captions) στα 

παραστατικά Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων 

 Προσθήκη δυνατότητας ταυτόχρονης καταχώρησης διαφορετικών Μισθώσεων με ή 

χωρίς ΦΠΑ, από:  

 Οργάνωση – Λοιπά – Κάθετες Αγορές – Μισθώσεις – Πίνακες – Τύπος 

Μίσθωσης 

 Οργάνωση – Λοιπά – Κάθετες Αγορές – Μισθώσεις – Οργάνωση – Επιλογές 

Παραστατικού  

 Μισθώσεις, βελτιώσεις που αφορούν:  

 Στην Καταχώρηση Είσπραξης Απαιτήσεων (Ενοικίων / Κοινοχρήστων / 

Θέρμανσης 

 Στην Παρακολούθηση του Υπολοίπου των παραπάνω Απαιτήσεων 

ανεξάρτητα αν ο πελάτης της Μίσθωσης κάνει Αντιστοιχήσεις  

 Μισθώσεις, Καταχώρηση των ονομάτων των ενοικιαστών και όχι μόνο του βασικού, 

ως πληροφορία στα παραστατικά που παράγονται από το κύκλωμα των μισθώσεων 

 Μισθώσεις, Κατά την καταχώρηση παραστατικού είσπραξης / κατάθεσης σε 

τραπεζικό λογαριασμό από το κύκλωμα των μισθώσεων, προστέθηκε στο 

αναδυόμενο παράθυρο, πληροφοριακό πεδίο για να καταχωρείται το «παραστατικό 

κίνησης της Τράπεζας», πληροφορία η οποία στη συνέχεια να εμφανίζεται και στο 

παραγόμενο παραστατικό είσπραξης. 

 Μισθώσεις, Ανανέωση Οθόνης Ενοικίων μετά από Διαγραφή Παραστατικού 

Χρεώσεων  

 Σε πεδία της εφαρμογής εμφανίζονται, με το mouse wheel, οι τιμές της βάσης για τα 

πεδία. Αν χωρίς να γίνει focus στο πεδίο, τοποθετηθεί ο Κέρσορας σε αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να εμφανίζονται τιμές που για το πεδίο είναι "κρυμμένες"  από την 

λίστα τιμών του. Αν γίνει focus στο πεδίο, εμφανίζονται μόνο οι επιτρεπτές τιμές του. 

 Προσθήκη «Πεδίων Κλειδιών» που αφορά στην αντιστοίχιση Συναλλασσόμενων στα 

σενάρια εισαγωγής υπολοίπων Συναλλασσόμενων (Πελατών, Προμηθευτών, 

Χρεωστών, Πιστωτών) - Λοιπά Παραστατικά στο εργαλείο Εισαγωγής Δεδομένων  
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 Δωροεπιταγές, Νέες Δυνατότητες και Βελτιώσεις στις εκτυπώσεις των 

Δωρεοεπιταγών   

 Νέες Δυνατότητες και Βελτιώσεις στα Οικονομικά Στοιχεία των Δωροεπιταγών  

 Mobile Order, Νέα δυνατότητα συγχρονισμού συλλογών Πελάτη από το BakcOffice 

βάση αποθήκης που εισάγεται στα αντίστοιχα παραστατικά  

 Mobile Order, Νέα δυνατότητα αλλαγής υποκαταστήματος / αποθήκης κατά την 

διάρκεια του Login μέσα από τα Σχετικά της Εταιρίας (Πληροφορίες) ώστε να μην 

απαιτείται η έξοδος από την εφαρμογή  

 Mobile Order, Δυνατότητα Ενεργοποίησης προβολής Οικονομικών Στοιχείων 

Πελατών μέσα από τον ρόλο του πόρου / χρήστη 

 Mobile Order, Προσθήκη παραμέτρου που αφορά στην εμφάνιση Avatar Image κατά 

την προβολή των Οικονομικών Στοιχείων των Πελατών:  

 Οργάνωση – Φορητές Εφαρμογές – Ρόλοι – Pylon Παραγγελίες – 

Παραμετροποίηση – Πελάτες  

 Mobile Order, προσθήκη επιπλέον δεικτών στα Στατικά Πληροφοριών Πωλητή:  

 Top πελάτες, εμφανίζονται σύμφωνα με τον τζίρο  από τις κινήσεις πελατών 

στις οποίες είναι δεμένος ο πωλητής 

 Top είδη, εμφανίζονται σύμφωνα με την καθαρή αξία των πωλήσεων των 

κινήσεων των ειδών στις οποίες είναι δεμένος ο πωλητής 

 Προσθήκη πεδίων στα στατιστικά του customization tab τα οποία θα 

καθορίζουν τον αριθμό των περισσότερο κινηθέντων πελατών και ειδών. 

 Mobile Order, Προσθήκη στο πίνακα των γραμμών παραμετροποίησης του 

παραστατικού πωλήσεων, πεδίου «Ποσοστό ΦΠΑ» ώστε να προτείνεται στον πίνακα 

γραμμών 

 Mobile Order, Βελτίωση της Offline εργασίας που αφορά στην εικόνα Οικονομικών 

Στοιχείων Ειδών για Παραγγελίες Πωλήσεων αντίστοιχη με την εικόνα Οικονομικών 

Στοιχείων Πελατών.  

 Mobile Order, Δυνατότητα εκμετάλλευσης των Top Πωλήσεων Ειδών ανά Πελάτη ως 

φίλτρο στο browser των ειδών.  
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 Mobile Order, Δημιουργία Επιλογής Προβολής Οντοτήτων  

 Mobile Order, Νέα εργασία συγχρονισμού Offline Κινήσεων των Ειδών, ώστε να 

παρέχεται η δυνατότητα προβολής των τελευταίων τιμών πώλησης για τον πελάτη 

του παραστατικού ή ανεξαρτήτων πελατών. Ο χρήστης θα  μπορεί να επιλέξει να 

εφαρμόσει τιμή μετά των εκπτώσεων 

 Mobile Order, Δυνατότητα επιλογής από τον χρήστη της λειτουργικότητας του 

συγχρονισμού των πελατών από το BackOffice. Όταν η επιλογή είναι ναι τότε θα 

εμφανίζεται mode στο οποίο ο χρήστης θα βλέπει την λίστα πελατών ή τους πελάτες 

στους οποίους ο ίδιος είναι πωλητής 

 Mobile Order, Δημιουργία οθόνης που εξυπηρετεί την διαδικασία αναπλήρωσης των 

φορητών αποθηκών (πού στο tablet ή backoffice) 

 Κινήσεις – Pylon Order – Τακτοποίηση Αποθηκών  

 Mobile Order, Προσθήκη Συνόλων ανά Περίοδο στα Offline Οικονομικά Στοιχεία 

Ειδών   

 Mobile Order, Δυνατότητα εκτύπωσης των Παραστατικών Πωλήσεων που 

εκτυπώνονται από φορητό εκτυπωτή, σε τόσα αντίγραφα όσα έχουν ορισθεί στην 

αντίστοιχη Σειρά Παραστατικού στο BackOffice.  

 Mobile Order Δυνατότητα αναζήτησης πελάτη με βάση το ΑΦΜ στην φορητή 

τιμολόγηση  

 Παραγωγή, Το work date της εφαρμογής θα προτείνεται ως ημερομηνία εκτέλεσης 

μίας εντολής παραγωγής 

 Παραγωγή, Εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος, κατά την Γρήγορη Καταχώρηση 

Παραγωγής. Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει είδη και ποσότητες 

παραγωγής, θα προειδοποιείται από την εφαρμογή  ότι δεν έχουν δημιουργηθεί 

αναλώσεις   

 Παραγωγή, Προσθήκη δύο επιπλέον στηλών, Τιμή Κόστους και Προβλεπόμενη Αξία 

Κόστους (με σύνολα) στις Τεχνικές προδιαγραφές ανά είδος ανάλωσης και 

δυνατότητα επιλογής μεθόδους κοστολόγησης από το tab των φίλτρων της τεχνικής 

προδιαγραφής.  
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 Παραγωγή, Προσθήκη στην Εκτύπωση Εντολής Παραγωγής της πληροφορίας 

παρτίδας του παραγόμενου προϊόντος και πρώτης ύλης  

 Παραγωγή, Δυνατότητα αυτόματης κατηγοριοποίησης εντολών παραγωγής είτε 

κατά τη δημιουργία τους από τις προθέσεις, είτε μετέπειτα από τον Browser των 

εντολών, κάνοντας χρήση των διαθέσιμών Φίλτρων:  

 Την προσθήκη μαζικής επεξεργασίας στις εντολές ώστε μαζικά να αποδίδεται 

η κατηγορία εντολής που θέλουμε για τις επιλεγμένες εγγραφές 

 Την προσθήκη δυνατότητας απόδοσης κατηγορίας εντολής κατά τη 

δημιουργία της από τις προθέσεις 

 Παραγωγή, Δυνατότητα επιλογής τύπου καταχώρησης οντοτήτων παραγωγής 

(προθέσεων / εντολών) ανάλογα από το σημείο που αυτά δημιουργούνται. Θα 

πρέπει στους κεντρικούς browser να φέρουμε την πληροφορία σαν στήλη, να 

βάλουμε  φίλτρο (quick filters) και να δείχνουμε την πληροφορία μέσα στις master 

οθόνες (readonly). 

 Management Personal TimeSheet, Δημιουργία οθόνης απεικόνισης προσωπικών 

εγγραφών timesshet με δυνατότητα καταχώρησης, τροποποίησης και διαγραφής. 

 Management Personal TimeSheet, Δημιουργία οθόνης έγκρισης non approved 

εγγραφών timesheet υφιστάμενων πόρων, βάσει organisational chart. Σε πρίπτωση 

που δεν υπάρχει στο setup, organisational chart, η οθόνη αυτή είναι κλειδωμένη. 

 Απεικόνιση εγγραφών timesheet στα έργα 

Εκτυπώσεις  

 Βελτίωση της Εκτύπωσης «Εκκρεμή Παραστατικά Βάση Διακανονισμών 

Παραστατικών», ώστε κατά την εκτέλεσή της να μην εμφανίζονται τα παραστατικά 

απογραφής που έχουν δημιουργηθεί από μεταφορά υπολοίπων  

 Προσθήκη Εκτύπωσης Αποθήκης, Τιμές Κόστους Ειδών:  

 Αποθήκη – Αναφορές – Εκτυπώσεις – Είδη / Υπηρεσίες – Πάγια – Τιμές 

Κόστους Ειδών  

 Προσθήκη νέας τιμής «Ασορτιμέντο» στο φίλτρο «Τύπος» σε ορισμένες  Εκτυπώσεις 

/ Αναφορές της Αποθήκης  
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 Προσθήκη των Κατηγοριών 1-5 και Δενδροειδή Κατηγοριών 1-5 στις παρακάτω 

Εκτυπώσεις Αποθήκης:  

 Υπόλοιπα ανά Αποθήκη και Είδος  

 Υπόλοιπα ανά είδος και Αποθήκη 

 Προσθήκη Φίλτρου «Βασικός Προμηθευτής Φίλτρου» στις παρακάτω αναφορές με 

στόχο την Πωλήσεις Ειδών ανά συγκεκριμένο Προμηθευτή 

 Αποθήκη – Αναφορές – Εκτυπώσεις – Είδη / Υπηρεσίες / Πάγια – Αναλυτικό 

Ισοζύγιο Αποθήκης  

 Συναλλασσόμενοι – Αναφορές – Εκτυπώσεις – Πελάτες – Είδη Ανά Πελάτη – 

Πελάτες Ανά Είδος  

 Δυνατότητα Ομαδοποίησης Παραστατικών, (group by) ανά Τύπο Σειράς, στα 

Oοικονομικά στοιχεία Συναλλασσόμενων και Ειδών.  

 Δυνατότητα εκτέλεσης ERG & Custom Reports μέσω scripts Βελτιώσεις Pylon  

 Προσθήκη πέντε νέων πεδίων για τον σχεδιασμό νέων φορμών εκτύπωσης, ώστε να 

απεικονίζεται σωστά οι διαφορές στην ανάλυση ΦΠΑ ανά κλάση.  

 Δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση των Παρτίδων και των Serial Numbers, κατά την 

μεταφορά υπολοίπων ειδών που είχαν άλλο λογιστικό υπόλοιπο με το υπόλοιπο των 

Παρτίδων.  

 Δημιουργία νέου Εκτυπωτικού με ανάλυση παραστατικών για τα οποία έχει γίνει 

απόδοση προμήθειας. 

 Διαμόρφωση Όψης Αθροιστών Δωροεπιταγών και Αθροιστών Δωροεπιταγών 

(Οριζόντια & Κάθετη) 
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Ενσωματωμένη Λογιστική  

Νέες Δυνατότητες 

Προσάρτημα  

Δημιουργήθηκε νέο κύκλωμα για την Σχεδίαση, Κατάρτιση και Αυτόματο Υπολογισμό 

όλων των απαραίτητων στοιχειών του Προσαρτήματος που προβλέπονται από τα Ε.Λ.Π.  

 Το κύκλωμα υποστηρίζει την διαμόρφωση Δυναμικών Προτύπων με δυνατότητες 

προσαρμογής του πλήθους και της διάταξης Κονδυλίων, Στηλών, Πινάκων  και 

Ενοτήτων,  ενώ παρέχεται δυνατότητα διαμόρφωσης κειμένου και καταχώρησης 

περιγραφών σε πολλαπλές ενναλακτικές γλώσσες.  

 

o Θέση στο Μενού : Οργάνωση Λογιστική  Λογιστική  Οικονομικές 

Καταστάσεις  Προσάρτημα 

 

 Δυναμική διαμόρφωση και εκτύπωση του προσαρτήματος  

 

o Θέση στο Μενού : Λογιστική  Προσάρτημα και Λογιστική  Αναφορές  

Εκτυπώσεις  Προσάρτημα 

Βιβλίο Εσόδων Εξόδων. Σύνδεση Λογαριασμών με Στήλη και Βιβλίο κατά 
τον  έλεγχο της εκτύπωσης 

Δόθηκε νέα δυνατότητα κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης του Βιβλίου Εσόδων Εξόδων 

ώστε να προθέτονται οι λογαριασμοί στις στήλες και να συνδέονται οι στήλες με το βιβλίο 

Συγκεκριμένα:  

 Κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης σε περίπτωση μη σύνδεσης λογαριασμού ή 

σύνδεσή του με πολλαπλές στήλες εμφανίζεται μια νέα οθόνη για την σύνδεση των 

λογαριασμών με τις στήλες.  Με την ολοκλήρωση της ενέργειας εισάγονται οι στήλες 

στις παραμέτρους του βιβλίου και ολοκληρώνεται η εκτύπωση  

Βιβλίο Εσόδων Εξόδων. Δυνατότητα εμφάνισης – απόκρυψης στηλών και 
προσθήκη νέας στήλης Συναλλασσόμενου  

Προστέθηκε  νέα δυνατότητα  ώστε να εμφανίζονται οι συναλλασσόμενοι   στην εκτύπωση 

του βιβλίου Εσόδων Εξόδων Συγκεκριμένα:  
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 Προστέθηκαν  στη παραμετροποίηση του Βιβλίου δύο νέα πεδία «Ορατές Στήλες» 

ξεχωριστά για έσοδα και για έξοδα, όπου επιλέγονται πλέον αναλυτικά τα πεδία που 

θα εμφανιστούν στην εκτύπωση.  

 Προσαρμόστηκε η εκτύπωση του Βιβλίου Εσόδων Εξόδων ώστε να εμφανίζονται οι 

επιλεγμένες στήλες  

Παραμετρική Εμφάνιση στηλών στην καταχώρηση 

Δημιουργήθηκε νέα δυνατότητα ώστε να ορίζονται παραμετρικά οι εμφανιζόμενες στήλες 

στην καταχώρηση άρθρων και εγγραφών   Συγκεκριμένα:   

 Προστέθηκαν παράμετροι όπου στην καταχώρηση των άρθρων και των εγγραφών,  

επιλέγονται οι εμφανιζόμενες στήλες, η σειρά εμφάνισης το πλάτος των στηλών  

καθώς και ο σχεδιασμός αυτών.   

 

o Θέση στο Μενού: Οργάνωση Λογιστική  Λογιστική Κινήσεις 

Λογιστικής  Γενική Λογιστική  Προσαρμογή Στηλών Καταχώρησης 

Αντίστοιχα και για τα Έσοδα Έξοδα και για την Αναλυτική Λογιστική 

 Προστέθηκαν τρία νέα πεδία στην εταιρία στο tab Λογιστική ένα για το κάθε σύστημα 

λογιστικής όπου ορίζοντας την παραπάνω παράμετρο  διαμορφώνονται αντίστοιχα 

και οι στήλες  στην καταχώρηση 

 

Αντιγραφή παραμετροποίησης μεταξύ Εκδόσεων Εντύπου 

Ενσωματώθηκε  νέα δυνατότητα για την αυτόματη αντιγραφή των παραμέτρων των 

εντύπων από την μία Έκδοση στην άλλη.  Συγκεκριμένα:   

 Ορίζοντας τον τύπο του εντύπου, την έκδοση Προορισμού, την έκδοση Προέλευσης 

καθώς και το Λογιστικό Σύστημα γίνεται αυτόματη αντιστοίχιση όλων των κοινών 

κωδικών. Επιπλέον στο αποτέλεσμα της αντιγραφής δίνεται η δυνατότητα 

προσαρμοσμένων αλλαγών 

 

o Θέση στο Μενού: Λογιστική  Εργασίες Αντιγραφή παραμετροποίησης 

Πεδίων Εντύπων 

o Προστέθηκε επιπλέον ως εργασία και στις παραμέτρους των πεδίων των 

εντύπων  
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Προτεινόμενο Φύλλο Μερισμού   

Δημιουργήθηκε νέα δυνατότητα για να προτείνονται αυτόματα τα Φύλλα Μερισμού της 

Αναλυτικής κατά την καταχώρηση άρθρων.  Συγκεκριμένα:   

 Προστέθηκαν παράμετροι όπου ορίζεται το Φύλλο Μερισμού σύμφωνα, με το 

Υποκατάστημα Εταιρίας , τον Κωδικό Κίνησης , τον λογαριασμό και τις διαστάσεις της 

γραμμής του άρθρου:  

 

o Παράμετροι από Γενική σε Αναλυτική Λογιστική  

 

 Θέση στο Μενού: Οργάνωση Λογιστική  Λογιστική Κινήσεις 

Λογιστικής  Γενική Λογιστική Προτεινόμενα Φύλλα Μερισμού 

 

o Παράμετροι Αναμερισμού από Αναλυτική σε Αναλυτική Λογιστική  

 

 Θέση στο Μενού: Οργάνωση Λογιστική  Λογιστική Κινήσεις 

Λογιστικής  Αναλυτική  Λογιστική Προτεινόμενα Φύλλα 

Μερισμού 

 

 Στην φόρμα καταχώρησης άρθρων Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής προστέθηκε 

νέα Ενέργεια «Προτεινόμενο Φύλλο Μερισμού». Με την επιλογή της ενέργειας 

προτείνεται το Φύλλο Μερισμού που έχει οριστεί στις παραμέτρους . 

Βελτιώσεις στα Πάγια   

Προστέθηκε  νέα δυνατότητα  ώστε οι περίοδοι Αδράνειας να παρακολουθούνται 
και ανά σύστημα παγίου. Συγκεκριμένα:  
 

o Προστέθηκε  στη φόρμα των παγίων νέο tab Περίοδοι Αδράνειας όπου 
καταχωρούνται πλέον αναλυτικά ανά Σύστημα Παγίου.  
 

o Προσαρμόστηκαν οι εκτυπώσεις και οι εργασίες των υπολογισμών των 
παγίων σύμφωνα με την προσθήκη του πεδίου  

 

 Δίνεται πλέον η δυνατότητα παραμετρικά  για το εάν οι αξίες των  συνδεόμενων  

παγίων θα υπολογιστούν  στην αξία κτήσης ή στις αξίες προσθηκών του πατρικού 

παγίου. Συγκεκριμένα:  

 
o Προστέθηκε  νέο πεδίο στη φόρμα των παγίων όπου ορίζει εάν το πάγιο 

συμμετέχει στην Αξία Κτήσης ή στην Αξία Προσθηκών του Πατρικού Παγίου 
 

o Προσαρμόστηκαν οι εκτυπώσεις και οι εργασίες των υπολογισμών των 
παγίων σύμφωνα με την προσθήκη του πεδίου  
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Μαζικός Υπολογισμός των Καταστάσεων Πληροφόρησης    

Δημιουργήθηκε νέα εργασία ώστε να γίνεται μαζικά ο υπολογισμός των Καταστάσεων 

Πληροφόρησης     

 Θέση στο Μενού:     Λογιστική  Εργασίες  Κινήσεις Λογιστικής  Μαζικός 
Υπολογισμός των Καταστάσεων Πληροφόρησης    

 

Δημιουργία κινήσεων Τουριστικών Πακέτων από τα Άρθρα/Εγγραφές 

Προστέθηκε νέα διαδικασία για την καταχώρηση κινήσεων Τουριστικών Πακέτων  και 

μέσα από τις κινήσεις της λογιστικής . Συγκεκριμένα : 

 Δημιουργήθηκε νέα ενέργεια «Κινήσεις Πακέτων Ταξιδίων» μέσα από την κίνηση του 

άρθρου ή της εγγραφής. Με την ενέργεια αυτή επιτυγχάνεται   η καταχώρηση 

κίνησης Ταξιδιωτικού Πακέτου, απευθείας από τα άρθρα ή εγγραφές της λογιστικής  

Εργασία υπολογισμού της Μικτής Αμοιβής στα Τουριστικά Πακέτα 

Προστέθηκε  νέα εργασία υπολογισμού της Μικτής Αμοιβής ώστε να δημιουργούνται 

αυτόματα οι κινήσεις των Μικτών Αμοιβών στα Πακέτα. Συγκεκριμένα:  

 Δημιουργήθηκε νέα διαδικασία, μέσω Wizard  για τον  αυτόματο  μαζικό υπολογισμό 

της κίνησης της Μικτής Αμοιβής των Τουριστικών Πακέτων  καθώς και για την 

δημιουργία της λογιστικής εγγραφής  

 

o Θέση στο Μενού : Λογιστική  Εργασίες Πακέτα Ταξιδιών  Μικτή 
Αμοιβή  
 

Εργασία Εκκαθάρισης στα Τουριστικά Πακέτα 

Προστέθηκε  νέα εργασία Διακανονισμού ΦΠΑ στα Τουριστικά Πακέτα  ώστε να γίνεται  

αυτόματα ο υπολογισμός του ΦΠΑ της εκκαθάρισης. Συγκεκριμένα:  

 Με την  νέα διαδικασία, και μετά από τον υπολογισμό της Μικτής Αμοιβής γίνεται ο  

αυτόματος  μαζικός υπολογισμός του ΦΠΑ της εκκαθάρισης  βάση των συνολικών 

πραγματικών εσόδων - εξόδων  και ορίζεται ο  Διακανονισμός ΦΠΑ  

 

o Θέση στο Μενού : Λογιστική  Εργασίες Πακέτα Ταξιδίων 
Διακανονισμός Φ.Π.Α  
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Βελτιώσεις 

 Κατά την αποθήκευση των παραστατικών και συγκεκριμένα στον έλεγχο για τον 

εντοπισμό διπλοεγγραφών  ενισχύθηκε ο έλεγχος ώστε να αγνοούνται οι ενδιάμεσοι 

χαρακτήρες (- , . /*\ κενό), τα πεζά - κεφαλαία και οι κοινοί χαρακτήρες του Ελληνικού 

και των Αγγλικού αλφαβήτου 

 Στις Εγγραφές των Εσόδων Εξόδων δίνεται πλέον στον αντισυμβαλλόμενο 

λογαριασμό η δυνατότητα επιλογής λογαριασμού με είδος «Άλλο»   

 Στις παραμέτρους του Βιβλίου Εσόδων Εξόδων προστέθηκε έλεγχος για την ύπαρξη 

των κωδικών κίνησης  

 Προσθήκη των πρόσθετων φίλτρων κινήσεων και λογαριασμών στο Βιβλίο Εσόδων 

Εξόδων 

 Στις κινήσεις των  Οικονομικών  Στοιχείων των Συναλλασσομένων και των 

Λογαριασμών προστέθηκε το υπόλοιπο . Επιπλέον δόθηκε η δυνατότητα εμφάνισης 

αποτελεσμάτων ανεξαρτήτου χρήσης    

 Ενεργοποιήθηκε  σε όλες τις εκτυπώσεις η παράμετρος του Multilingual για την 

απεικόνιση των ξενόγλωσσων εκτυπώσεων  

 Απόκρυψη των λογαριασμών με μηδενικό υπόλοιπο στην εργασία Μεταφορά 

Υπολοίπων Προηγούμενης Χρήσης  

 Στις φόρμες καταχώρησης άρθρων/εγγραφών ενεργοποιήθηκε το πεδίο  Δευτερεύον 

Νόμισμα  

 Στον υπολογισμό του εντύπου ΦΠΑ συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι λογαριασμοί 

με είδος «Άλλο» 

 Στην εργασία Αντιπαραβολή Λογιστικής \ Εντύπων προστέθηκε το έντυπο του 

Δημοτικού Φόρου Ρόδου 

 Στην εκτύπωση «Καρτέλες Λογαριασμών» προστέθηκαν επιπλέον τα φίλτρα Μάσκα 

Λογαριασμού, Συναλλασσόμενος και Είδος Λογαριασμού.  

 Προσθήκη φίλτρου Μέθοδος δημιουργίας  στην εκτύπωση Κατάσταση Ανάλυσης ανά 

% ΦΠΑ και βελτίωση του πλάτους των Bands 

 Προστέθηκαν τα φίλτρα Κατηγορία  και Δενδροειδής Κατηγορία Κέντρων Κόστους 

στις εκτυπώσεις Έλεγχος Άρθρων Λογιστικής και Ανάλυση ανά Είδος Λογαριασμού 

 Βελτίωση στην λειτουργία των Δενδροειδών Φίλτρων στις  εκτυπώσεις  των Παγίων 

 Προστέθηκε  νέα δυνατότητα στην Μαζική καταχώρηση Φύλλων Μερισμού όπου 

προτείνεται αυτόματα σύμφωνα με τις παραμέτρους το Φύλλο Μερισμού 
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 Κατά την εισαγωγή εγγραφών με το Fast Import στην αυτόματη εισαγωγή πεδίων 

προστέθηκαν επιπλέον το νόμισμα κίνησης και το νόμισμα του συναλλασσόμενου  

 Προστέθηκαν στα Initial Data δεδομένα για το έντυπο Ε3 και για το ΚΦΑ του 2016 

 Προστέθηκε η δυνατότητα Import των πρότυπων άρθρων  

 Προστέθηκε  δυνατότητα  στο Import  για τις κινήσεις Intrastat - Vies 

 Προστέθηκαν οι Κανόνες Απόσβεσης και οι Κατηγορίες Λογιστικής  στο  Import των 

Παγίων  

 Προστέθηκαν τα Γρήγορα Φίλτρα στην Οθόνη των Ταξιδιωτικών Πακέτων 

 Στις Καταστάσεις Πληροφόρησης στην Ανάλυση Ειδών προστέθηκε το  πλήκτρο 

"Οικονομικά Στοιχεία" για την εμφάνιση των Financial Data των Λογαριασμών 

 Στις Καταστάσεις Πληροφόρησης προστέθηκε η ξενόγλωσση περιγραφή και επιπλέον 

προστέθηκε επιλογή για καθαρισμό των τιμών μετά από την ανάκτηση των 

δεδομένων  

 Στις διαστάσεις των Προϋπολογισμών  και συγκεκριμένα στις κινήσεις των 

λογαριασμών προστέθηκαν οι Κατηγορίες  και οι Δενδροειδείς Κατηγορίες των 

Κέντρων Κόστους  

 Βελτίωση στον υπολογισμό των εντύπων Βεβαιώσεις Αποδοχών ως προς την 

απεικόνιση αξιών  

 Βελτίωση στο Fast Import στην λειτουργία της Ασύγχρονης Εκτέλεσης 

Αυτόνομη  Λογιστική 

Βελτιώσεις 

 Στην Οθόνη των Αξιογράφων δημιουργήθηκαν νέα προφίλ εμφάνισης  και 

προστέθηκαν τα Γρήγορα Φίλτρα.  

 Δημιουργήθηκε δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας των κωδικών των Αξιογράφων   

 Προσθήκη του Εκχωρητή Αξιογράφου σε όλες τις εκτυπώσεις των Αξιογράφων 

 Βελτιώθηκε η διαδικασία ανακατασκευής των αθροιστών καθώς στην φόρμα 

προστέθηκαν οι διαχειριστικές χρήσεις με πολλαπλή επιλογή τους  
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Έντυπα 

Βελτιώσεις & Προσθήκες  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2017 

ΕΝΤΥΠΟ Ν & Ε3 

 

H νέα δυνατότητα πραγματοποιείται μέσα από το εκάστοτε έντυπο με την ενεργοποίηση 
του πλήκτρου Αυτόματη Υποβολή. 

 

ΝΕΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 

Για τους κατόχους του module Advanced Documents, δίνεται η δυνατότητα δημιουργία 
της Δήλωσης Δημοτικού Φόρου Ρόδου. Το έντυπο περιλαμβάνει τη Άντληση Οικονομικών 
Στοιχείων από τα δεδομένα των εγγραφών, που έχουν καταχωρηθεί στην λογιστική όπως 
και την επίσημη εκτύπωση για την απόδοση του Τέλους στο Δήμο Ρόδου. 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 

Προστέθηκαν όλες οι παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την άμεση σύνδεση σε αυτές 
μέσα από την καρτέλα των Υπόχρεων :  

 Γ.Ε.Μ.Η.: 

o Αρχική Σελίδα 

o Εγγραφή μέσω ΓΓΠΣ 

o Καταχώρηση Απόδοσης Φορ.Δήλωσης 

o Στοιχεία Δημοσιότητας Εταιρίας 

 Ε.Φ.Κ.Α.: 

o Αρχική Σελίδα 

o Ατομικά Στοιχεία 

o Ειδοποιητήρια Εισφορών 

 Γ.Γ.Π.Σ. e - παράβολο: 

o Αίτηση για Πιστοποιημένο Χρήστη 

o Τα παράβολα μου 

o Αίτηση για μη Πιστοποιημένο Χρήστη 

 Διάφορα: 

o ΕΡΓΑΝΗ 

o Εύρεση ΑΜΚΑ 
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o Intrastat (Ε.Σ.Υ.Ε.) 

o ΑΤΛΑΣ 

 

Λοιπές Βελτιώσεις  

 Δυνατότητα Αντιγραφής σταθερών ή όλων των στοιχείων του εντύπου Ν 

από το προηγούμενο Οικονομικό Έτος. 

 Δυνατότητα αυτόματης λήψης των παρακάτω Αριθμών Μητρώων του 

Υπόχρεου από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες :  

o Α.Μ.Κ.Α. 

o Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 

o Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α. 

o Αριθμός Μητρώου Ο.Α.Ε.Ε. 

o Αριθμός Μητρώου Ο.Γ.Α. 
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Ξενοδοχειακό 

Νέες Δυνατότητες  

 Προσθήκη Νέας Λειτουργικότητας: Διαχείριση Paid Out μέσω των τρόπων 

πληρωμής. Θα πρέπει να εισάγετε ένα τρόπο πληρωμής τον οποίο να το 

χαρακτηρίσετε ως Paid Out επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο στο παράθυρο των 

πληρωμών. Η εισαγωγή του Paid Out γίνεται μέσα από τις ενέργειες των 

λογαριασμών. Επίσης υπάρχει και η επιλογή επιστροφής Paid Out πάλι μέσα από τις 

ενέργειες του λογαριασμού.  

 Προσθήκη Νέας Λειτουργικότητας: Υπάρχει νέα δυνατότητα διαχωρισμού των 

εσοδών σε Food & Beverage στα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου. Ο 

συγκεκριμένος διαχωρισμός προϋποθέτει ότι έχουν κατηγοριοποιηθεί τα είδη 

χρησιμοποιώντας  μια από τις κατηγορίες των ειδών. Η κατηγορία πρέπει να 

συνδεθεί στην εκάστοτε υπηρεσία της επιχειρηματικής μονάδας. 

 Προσθήκη Νέας Λειτουργικότητας: Διαχωρισμός των τρόπων πληρωμής ανά 

ξενοδοχείο και φιλτράρισμα κατά την καταχώρηση των πληρωμών εάν θα 

εμφανίζονται στα POS, στην υποδοχή ή και στα δυο. Επίσης έχει γίνει αλλαγή και 

στους τρόπους πληρωμής των POS όπου φιλτράρονται οι τρόποι πληρωμής που θα 

εμφανίζονται ανά σταθμό εργασίας ανά επιχειρηματική μονάδα. 

Βελτιώσεις 

 Έχει πραγματοποιηθεί επανασχεδιασμός των επιχειρηματικών μονάδων μέσα στο 

ξενοδοχείο έτσι ώστε να μπορείτε είτε να συνδέσετε μια υπάρχουσα υπηρεσία είτε 

να εισαχθεί αυτόματα καινούργια υπηρεσία.  

 Έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στη Συντήρηση όπως : Auto refresh ανά 30”,αλλαγη 

χρήστη που έχει κλείσει μια εγγραφή χρησιμοποιώντας το συνθηματικό του χρήστη 

του Pylon, νέα κατάσταση «Διαγραμμένη» και τέλος να μπορείτε να κάνετε 

πολλαπλή επιλογή γραμμών για  να πραγματοποιήσετε κάποια ενέργεια. 
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Εστιατορικό - Delivery 

Νέες Δυνατότητες  

 Προσθήκη Νέας Λειτουργικότητας: Νέα ενέργεια για τη Διαχείριση TIPS 

(Φιλοδώρημα). Η διαχείριση γίνεται μέσα από τις Χρηματοοικονομικές Χρεώσεις. 

Επίσης θα πρέπει να ελέγξετε τους τύπους των παραστατικών ότι δέχονται χρεώσεις. 

 Προσθήκη Νέας Λειτουργικότητας: Νέα ενεργεία Fast Screen όπου ανοίγει νέο 

παράθυρο και εμφανίζονται οι Κατηγορίες Ειδών, τα Είδη, οι Προτιμήσεις 

Παραγγελίας καθώς και όλα τα είδη που έχουν καταχωρηθεί. Επίσης μπορείτε να 

τροποποιήσετε γραμμή της παραγγελίας εφόσον δεν έχει μετασχηματιστεί. Επίσης 

να μετασχηματίζεται η παραγγελία μέσα από την παραμετροποίηση της ενέργειας. 

 Προσθήκη Νέας Λειτουργικότητας: Καταχώρηση ορίων καταστήματος στο Delivery 

μέσω του my google maps, όπου θα εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα εάν 

θέλετε να καταχωρήσετε παραγγελία σε πελάτη που η διεύθυνση του είναι εκτός των 

καθορισμένων ορίων.  

 Προσθήκη Νέας Λειτουργικότητας: Νέα ενεργεία «Σύνδεση με κράτηση τραπεζιού» 

όπου μπορείτε να συνδέσετε  μια κράτηση τραπεζιού με συγκεκριμένη παραγγελία. 

 Προσθήκη Νέας Λειτουργικότητας: Νέα ενεργεία «Υπόλοιπο» όπου μπορείτε να 

καταχωρίσετε το υπόλοιπο ενός είδους για εύρος ημερομηνιών από το POS Touch. 

 Προσθήκη Νέας Λειτουργικότητας: Νέα ενεργεία «Έκπτωση % Παραγγελίας 

(Στρογγυλοποίηση σε 1€)» όπου στρογγυλοποιεί την αξία της παραγγελίας στη 

μονάδα μετά την έκπτωση που έχει καταχωρήσει ο χρήστης.    

Βελτιώσεις 

 Προστέθηκε στην ενεργεία  «Διάσπαση Δελτίου Παραγγελίας»  τα είδη που έχετε 

επιλέξει να δημιουργούν και νέα παραγγελία. Επίσης τα επιλεγμένα είδη να κλείνουν 

τη νέα παραγγελία και να χρεώνουν συγκεκριμένο δωμάτιο ή λογαριασμό. 

Λιανική 

Νέες Δυνατότητες  

 Προσθήκη Νέας Λειτουργικότητας: Μπορείτε να πουλήσετε είδος στη λιανική όπου 

έχει παρτίδα ή Serial number. Από το Pos Touch μπορείτε να πραγματοποιήσετε  

μόνο πώληση και όχι να ανοίξετε παρτίδα ή serial number.  



 

 [24]  

  Sherc 47794, Κατά την ακύρωση παραστατικών από retail pos εμφανίζονται τα 

παραστατικά που εκδόθηκαν από τον συγκεκριμένο σταθμό, για αποφυγή λαθών 

 Προσθήκη Νέας Λειτουργικότητας: Όταν ένα είδος έρχεται με μηδενική τιμή ανοίγει 

αυτόματα το πληκτρολόγιο για καταχώρηση της τιμής. Θα πρέπει να έχετε επιλέξει 

ότι επιτρέπεται η συγκεκριμένη ενέργεια για το  συγκεκριμένο σταθμό εργασίας. 

Βελτιώσεις 

 Προστέθηκε παραμετροποίηση στις ενέργειες «Ακύρωση Παραστατικού»  και 

«Επαναφορά Παραστατικού»  έτσι ώστε να εμφανίζονται μόνο τα παραστατικά του 

σταθμού εργασίας που τρέχει την ενέργεια. 

 

  


