
 

 

 

 

Μαζική Έκδοση Παραστατικών 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της 

διαδικασίας μαζικής δημιουργίας και εκτύπωσης παραστατικών. 

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να 

ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. 

  



 

1 Εισαγωγή 

Η μαζική έκδοση παραστατικών αποτελεί μία επιπλέον δυνατότητα του module 

Τιμολόγησης, με την οποία δίνεται δυνατότητα δημιουργίας πακέτων τιμολόγησης, για 

την μαζική έκδοση και εκτύπωση Τιμολογίων των πελατών.  

2 Διαχείριση Πακέτων Μαζικής Έκδοσης Παραστατικών 

Η δημιουργία πακέτων μαζικής έκδοσης παραστατικών πραγματοποιείται από το 

μενού Τιμολόγηση ->Μαζική Έκδοση Παραστατικών. Από τον πίνακα διαχείρισης 

Πακέτων μαζικής έκδοσης Παραστατικών, με δεξί κλικ δίνεται δυνατότητα εξαγωγής 

του Πίνακα των Πακέτων, σε μορφή Excel, Txt και Html. 

 

2.1 Δημιουργία Πακέτου 

Επιλέγοντας ,εμφανίζεται η φόρμα στην οποία συμπληρώνονται οι 

παράμετροι, ώστε να πραγματοποιηθεί η Μαζική Δημιουργία Παραστατικών. 

 



 

Η φόρμα μαζικής έκδοσης παραστατικών αποτελείται από 3 επιμέρους group.  

1 Στο πρώτο groupσυμπληρώνεται η ονομασία του πακέτου. Τα πακέτα μαζικής 

τιμολόγησης αποθηκεύονται ανά Εταιρεία και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως 

προς τον αριθμό τους. 

2 Στο δεύτερο groupκαθορίζονται οι Παράμετροι Παραστατικών.  

 στην λίστα επιλογής του πεδίου «Παραστατικό» εμφανίζεται η συντομογραφία 

του τύπου και η σειρά των παραστατικών Παροχής Υπηρεσιών.  

 Επιλέγοντας το Παραστατικό, εμφανίζεται αυτόματα η Τρέχουσα αρίθμηση. 

Αποτελεί πληροφοριακό πεδίο και ενημερώνει τον χρήστη για την τιμή από την 

οποία θα ξεκινήσει η αρίθμηση των τιμολογίων. Η μεταβολή του εν λόγω πεδίου 

πραγματοποιείται από το μενού Τιμολόγηση ΠαράμετροιΤύποι 

Παραστατικώνtab«Σειρές».  

 Ως Ημερομηνία Έκδοσης λαμβάνεται default η ημερομηνία του συστήματος και 

μπορεί να μεταβληθεί, εφόσον έχει επιλεγεί η παράμετρος «Δυνατότητα 

μεταβολής της ημερομηνίας παραστατικού» από το μενού Τιμολόγηση  

Παράμετροι  Παράμετροι Παραστατικών.  

 Επιλέγοντας το παραστατικό, ορίζονται ταΕίδηΤιμολόγησης τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία των Παραστατικών. Στο σημείο αυτό 

εμφανίζονται μόνο τα Είδη, τα οποία ανήκουν στις επιλεγμένες κατηγορίες στον 

Τύπο παραστατικού (από το μενού Τιμολόγηση  ΠαράμετροιΤύποι 

Παραστατικών tab «Είδη») 

3 Από το τρίτο group καθορίζεται η συμπλήρωση του πίνακα των Συναλλασσομένων, 

για τους οποίους θα πραγματοποιηθεί η μαζική έκδοση Παραστατικών. Για την 

ανάκτηση Συναλλασσομένων δίνονται οι εξής επιλογές: 

 Όλων των πελατών: εμφανίζονται οι συναλλασσόμενοι με 

καταχωρημένη κίνηση εσόδου στην εταιρία που εκδίδει τα τιμολόγια σε 

οποιοδήποτε έτος χρήσης. 



 

 Όσων έχουν τιμολογηθεί: εμφανίζονται οι συναλλασσόμενοι για τους 

οποίους έχει εκδοθεί τιμολόγιο στο παρελθόν, ανεξαρτήτως τύπου 

παραστατικού. 

 Όσων έχουν τιμολογηθεί με το επιλ. Παραστατικό: εμφανίζονται οι 

συναλλασσόμενοι για τους οποίους έχει εκδοθεί τιμολόγιο ΜΟΝΟ για 

τον επιλεγμένο τύπο παραστατικού. 

 Συναλλασσόμενοι που υπάρχουν ως Εταιρεία: εμφανίζονται όλοι οι 

συναλλασσόμενοι της βάσης για τους οποίους έχει δημιουργηθεί 

εταιρεία στον Πίνακα Διαχείρισης Εταιρειών ανεξαρτήτως αν έχουν 

αντιστοιχηθεί με αυτήν, μέσω της επιλογής «Αντιστοίχηση 

Συναλλασσομένων με Εταιρείες», του μενού της Τιμολόγησης. 

Με το πλήκτρο αντλούνται οι συναλλασσόμενοι στο κάτω μέρος της φόρμας, 

σύμφωνα με την παράμετρο ανάκτησης που ορίστηκε. 

 

Στο group των Συναλλασσόμενων δίνονται επιπλέον οι εξής δυνατότητες: 

 Απευθείας εισαγωγή Συναλλασσομένου από τον χρήστη 

Απευθείας μεταβολή Συναλλασσομένου από τον χρήστη 

Απευθείας διαγραφή του επιλεγμένου Συναλλασσόμενου από την λίστα 



 

Μετά από επιβεβαίωση του χρήστη μηδενίζονται όλες οι εγγραφές 

Συναλλασσομένων 

Επιπλέον,από το group των Συναλλασσομένων παρέχεται δυνατότητα  

 επιλογής της Εγκατάστασης, για την οποία θα τιμολογηθεί ο 

Συναλλασσόμενος, σε περίπτωση που υπάρχει και Υποκατάστημα 

 καθορισμού του πεδίου στο οποίο θα μεταφερθεί η Αξία του Τιμολογίου 

(Συνολική ή Καθαρή Αξία) κατά την δημιουργία των Παραστατικών 

 απευθείας συμπλήρωση του ποσού ανά Είδος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

μεταφορά του ποσού είναι προηγουμένως να έχει συμπληρωθεί η Τιμή (Αξία) 

Μονάδας,στο Είδος Τιμολόγησης (από το μενού Τιμολόγηση  Παράμετροι 

 Είδη). 

Με δεξί κλικ υπάρχουν χρήσιμες συντομεύσεις, όπως καρτέλα Συναλλασσόμενου, 

μεταβολή Συναλλασσομένου, καθώς και εξαγωγή του grid των συναλλασσομένων, σε 

μορφή Excel, Txt και Html. 

 

2.2 Μαζική Δημιουργία και Εκτύπωση των Παραστατικών 

Εφόσον έχουν συμπληρωθεί οι παράμετροι του πακέτου, ο χρήστης, κατόπιν 

επιβεβαίωσης, θα προβεί σε μαζική δημιουργία των παραστατικών, μέσω της επιλογής 

. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας Παραστατικών και κατόπιν 

επιβεβαίωσης, πραγματοποιείται μαζική εκτύπωση και απευθείας προβολή, μόνο των 

Παραστατικών που δημιουργήθηκαν, στον Πίνακα Παραστατικών. 

 


