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Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 

Δείτε μια συνοπτική περιγραφή των κύριων επεκτάσεων της έκδοσης.  

Entersoft ERP 

 Δυνατότητα κατάρτισης προϋπολογισμού Δαπανών ανά πωλητή  

 Δυνατότητα διαχείρισης Προσφορών σε πολλαπλά νομίσματα 
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Προϋπολογισμός   

Προϋπολογισμός δαπανών ανά πωλητή  

 Στα φύλλα προϋπολογισμού Αγορών (από τα οποία μπορεί να υλοποιηθεί ο προϋπολογισμός δαπανών) προστέθηκε 

δυνατότητα επιλογής του πωλητή ως διάσταση. 

Ξένο νόμισμα 

 Στις Καρτέλες συναλλασσομένων ανά νόμισμα προστέθηκε ως στήλη το εναλλακτικό παραστατικό. 

 Στα παραστατικά Εμπορικών συναλλαγών, τα οποία ανήκουν σε τύπους ΧΩΡΙΣ σχέδιο ενημέρωσης, προστέθηκε 

δυνατότητα διαχείρισης της ισοτιμίας ξένου νομίσματος ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΔΟΥΣ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

Προσφορές για παράδειγμα, αν έχουμε τιμές (τιμοκαταλόγους) για κάποια είδη σε κάποιο ξένο νόμισμα (π.χ. $), ενώ για 

κάποια άλλα είδη τιμές (τιμοκαταλόγους) σε διαφορετικό νόμισμα (π.χ. €) και θα θέλαμε να περιλάβουμε όλα τα είδη σε 

μία Προσφορά. Εμφανίζοντας τη στήλη Ισοτιμία στο πλέγμα των γραμμών, επιτρέπεται επέμβαση σε αυτήν (και από το 

χρήστη, αλλά και από οποιοδήποτε άλλο μηχανισμό ανάθεσης σε επίπεδο εγκατάστασης), υπό την παραπάνω συνθήκη 

(απουσία σχεδίου ενημέρωσης), αλλιώς, η τιμή της στήλης εξισώνεται πάντα με την Ισοτιμία της επικεφαλίδας. Με τον τρόπο 

αυτό, δημιουργείται μια συνολική προσφορά που το ύψος της σε βασικό νόμισμα υπολογίζεται με τον επιθυμητό τρόπο.  

Αν χρειάζεστε αυτή τη λειτουργικότητα, θα πρέπει να φροντίσετε σε επίπεδο υλοποίησης, να γίνεται σωστή μετάβαση 

στο επόμενο στάδιο, όπου η ισοτιμία των γραμμών δεν μπορεί να διαφέρει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κατασκευάσετε 

ειδικό κανόνα μετάβασης που θα αντιγράφει τις αξίες σε βασικό νόμισμα ή με κάποια άλλη μέθοδο τέτοια ώστε, να 

μην μεταφερθούν στο παραγόμενο παραστατικό (που πλέον θα ενημερώνει τα διάφορα υποσυστήματα) τιμές/αξίες σε 

πολλαπλά νομίσματα (γιατί θα μετατραπούν σε βασικό νόμισμα με τη μία και μοναδική ισοτιμία της επικεφαλίδας !!!). 

 Στην Intrastat Αφίξεων και στην VIES Αποκτήσεων η Χώρα λαμβάνεται από την Δ/νση Παράδοσης και όχι από τη 

Δ/νση του προμηθευτή.  

Καθεστώς ΦΠΑ 

Στο πεδίο Καθεστώς ΦΠΑ (των συναλλασσομένων, των παραστατικών κ.λπ.) έγινε η εξής αλλαγή ορολογίας στις διαθέσιμες 

τιμές: 

Προηγούμενος όρος  Νέος όρος 

 Κανονικό 

 Μειωμένο 

 Εντός ΕΕ 

 Εκτός ΕΕ 

 Απαλλαγή 

  Κανονικό (Εθνικό) 

 Μειωμένο (Εθνικό)  

 Ενδοκοινοτικό  

 Τρίτων Χωρών 

 Απαλλαγή 

 

  

 


