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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 

 Νέες όψεις Δεικτών πωλήσεων και κερδοφορίας με δυναμική ιεραρχία διαστάσεων. 

 Νέα κριτήρια επιλογής Προμηθευτών σε όλες τις διαδικασίες Οργάνωσης πληρωμών 

 Ανάλυση του Cash Flow και κατά 15νθήμερο 

Οριζόντια χαρακτηριστικά 

 Στις εφαρμογές ESRetail & ESKiosk καταργήθηκε η πρόσβαση σε απλούς χρήστες στις τεχνικές πληροφορίες εγκατάστασης, 

μέσω της “γραμμής κατάστασης”. 
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Entersoft ERP 

Δείκτες πωλήσεων & κερδοφορίας 

Όψεις δυναμικών ιεραρχιών διαστάσεων 

Στο μενού Εικόνα Επιχείρησης/Εποπτεία πωλήσεων προστέθηκαν 4 νέες 

όψεις  

 Δείκτες πωλήσεων ιεραρχίας ειδών 

 Δείκτες πωλήσεων (δυναμική ιεραρχία) 

 Δείκτες κερδοφορίας ιεραρχίας ειδών 

 Δείκτες πωλήσεων (δυναμική ιεραρχία) 

που εμφανίζουν στοιχεία πωλήσεων (Τζίρος, Ποσότητα, Πλήθος 

συναλλαγών, Πλήθος ειδών, Πλήθος πελατών) και κερδοφορίας (Κόστος 

πωληθέντων, Μεικτό κέρδος, %ΜΚ) σε σύγκριση με το αντίστοιχο 

προηγούμενο διάστημα, χρησιμοποιώντας:  

1. την ιεραρχία των ειδών (Οικογένεια, Ομάδα, Κατηγορία, Υποκατηγορία) ή  

2. μια δυναμική ιεραρχία με επιλογή των πεδίων ομαδοποίησης (μέχρι 5 

επίπεδα) από το χρήστη (Υποκατάστημα, Οριζόντιες εταιρικές διαστάσεις, 

Ομαδοποιητικά πεδία είδους και πελάτη και Γεωγραφικών ομαδοποιήσεων) 

H στήλη “Ιεραρχία χαρακτηριστικών” εμφανίζει τις διαστάσεις με τη μορφή δένδρου 

και, στις υπόλοιπες αριθμητικές στήλες, δημιουργούνται αυτόματα τα σύνολα σε 

κάθε επίπεδο, βάσει των επόμενων επιπέδων.  

Οι όψεις αυτές εφαρμόζουν τις νέες δυνατότητες των SQL Additions των όψεων 

και μπορούν να αποτελέσουν υπόδειγμα για εκμετάλλευση σε παρόμοιες 

περιπτώσεις. 
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Χρηματοοικονομικά  

Οργάνωση πληρωμών 

Σε όλες τις διαδικασίες οργάνωσης πληρωμών (Οργάνωση πληρωμών, Ετοιμασία πλάνου πληρωμών προς έγκριση, Έγκριση εντολών 

πληρωμής, Δημιουργία πληρωμών 

βάσει εγκεκριμένων εντολών) 

προστέθηκαν νέα κριτήρια επιλογής 

προμηθευτών: 

 Ομάδα 

 Κατηγορία  

 Οικογένεια 

 Λογιστική κατηγορία 

 Τράπεζα 

Η “Τράπεζα” αφορά τον κύριο τραπεζικό λ/σμό συναλλασσόμενου. 

Cash flow 

Σε όλες τις μορφές Πρόβλεψης Χρηματοροής προστέθηκε η δυνατότητα ανάλυσης ποσών κατά 15νθήμερο. 

 

 

Αποθήκη 

• Η λειτουργία Προσδιορισμός παρτίδων, που είναι διαθέσιμη στα παραστατικά για αυτόματη ανάλωση διαθέσιμου υπολοίπου 

παρτίδων βάσει παραμέτρων, εφαρμόζεται πλέον και μαζικά (επί του συνόλου των επιλεγμένων γραμμών).  

• Οι έλεγχοι προστασίας από λάθη που τυχόν έχουν παραμετροποιηθεί σε κανόνες (business rules) επί μεταβολής πεδίων 

γραμμών ανάλυσης των παραστατικών, δόθηκε η δυνατότητα να εφαρμόζονται και στα κελιά ποσοτήτων στο διάλογο 

Ανάλυσης σε διαστάσεις (F12), με την ενέργεια Προστασία πεδίου Grid. 
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Οριζόντια λειτουργικότητα 

ESRetail & ESKiosk 

Έλεγχος πρόσβασης σε τεχνικές πληροφορίες 

Η πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τη Βάση Δεδομένων, τους Χρήστες κ.λπ. μέσω της γραμμής κατάστασης είναι πλέον 

διαθέσιμη μόνο σε χρήστες που είναι “διαχειριστές συστήματος” (administrators), όπως ακριβώς και στα Entersoft Business Suite, 

Entersoft Expert.  

 


