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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 

 Δυνατότητα κατάρτισης προϋπολογισμού Αποσβέσεων και επενδύσεων. 

 Επανασχεδιασμός οθονών παραμετροποίησης Σχεδίων διακίνησης. 

 Νέες εκτυπώσεις ενοποιημένης πληροφόρησης εκκρεμοτήτων παραγγελιών και εντολών. 
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Entersoft ERP 

Προϋπολογισμός αποσβέσεων και επενδύσεων 

Σε αυτή την έκδοση ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες βελτιώσεις ώστε να γίνει δυνατή η χρήση των τύπων φύλλου 

Προϋπολογισμού Αποσβέσεων και Επενδύσεων με πλήρεις δυνατότητες παραμετροποίησης και υπολογισμών. 

 Φύλλο προϋπολογισμού αποσβέσεων 

Στους τύπους φύλλων αποσβέσεων οι διαθέσιμες διαστάσεις είναι το πάγιο και το υποκατάστημα καθώς και όλα τα 

ομαδοποιητικά τους πεδία. 

Στους διαθεσίμους μετρητές θα βρείτε τους παρακάτω: 

▪ Φορολογικές αποσβέσεις 

▪ Εναλλακτικές αποσβέσεις 

▪ Λογιστικές αποσβέσεις (ΕΛΠ/ΔΛΠ) 

▪ Βοηθητικός αριθμός 1..5 

 Φύλλο προϋπολογισμός επενδύσεων 

Στους τύπους φύλλων επενδύσεων οι διαθέσιμες διαστάσεις είναι επίσης το πάγιο και το υποκατάστημα με τα ομαδοποιητικά 

τους. 

Στους διαθεσίμους μετρητές θα βρείτε τους παρακάτω: 

• Ποσότητα  

• Τιμή κόστους. Υπολογίζεται από το πηλίκο αξίας/ποσότητα 

• Αξία κόστους  

• Αποσβέσεις  

• Βοηθητικός αριθμός 1..5 

 Κατάρτιση προϋπολογισμού 

Για την αποτελεσματικότερη κατάρτιση των προϋπολογισμών αποσβέσεων και επενδύσεων, δόθηκαν επιπλέον δυνατότητες και 

εργαλεία κατάρτισης αποκλειστικά για τα φύλλα αποσβέσεων και επενδύσεων. Έτσι είναι δυνατό να συμπληρωθούν τα ποσά των 

μετρητών αποσβέσεων με άμεσο και επί του φύλλου προϋπολογισμού, υπολογισμό της αξίας αποσβέσεων για την επιλεγμένη 

Χρήση. Γι’ αυτό το σκοπό σε αυτά τα φύλλα υπάρχει σχετική ενέργεια Προϋπολογισμένες αποσβέσεις:  
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Κατά  τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες αποσβέσεων που έχουν επιλεγεί στα αντίστοιχα πεδία του φύλλου 

προϋπολογισμού σε κάθε γραμμή του προϋπολογισμού: 

 Κανόνας φορολογικών αποσβέσεων 

 Κανόνας εναλλακτικών αποσβέσεων 

 Κανόνας λογιστικών αποσβέσεων 

Με βάση τον επιλεγμένο κανόνα για κάθε έναν από τους παραπάνω τύπους αποσβέσεων γίνεται υπολογισμός της αξίας αποσβέσεων 

για όλη την επιλεγμένη χρήση και στην συνέχεια γίνεται επιμερισμός της αξίας ισοδύναμα σε όλες τις περιόδους κατάρτισης. 

Η αποσβεστέα αξία που λαμβάνει υπόψη του ο υπολογισμός, όταν πρόκειται για πάγια με κτήσεις, είναι η αξία όλων των κτήσεων 

κάθε παγίου.  

Ειδικά για την περίπτωση προϋπολογισμού επενδύσεων, είναι δυνατό να συμπεριλάβετε και πάγια χωρίς κτήσεις (νέα πάγια) ή 

πάγια για τα οποία επιθυμείτε να ληφθεί υπόψη η μελλοντική αξία επενδύσεων 

(κτήσεων). Δίνεται, λοιπόν η δυνατότητα να καταχωρήσετε σε όσες περιόδους 

επιθυμείτε, για κάθε πάγιο, την επιπλέον αξία επενδύσεων που θα ληφθεί υπόψη 

στον υπολογισμό. Αυτή η αξία δηλώνεται στο πεδίο Αξία κόστους της γραμμής 

προϋπολογισμού.  

Κατά την εκτέλεση της ενέργειας υπολογισμού προϋπολογισμένων αποσβέσεων σε 

φύλλο επενδύσεων, δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε αν θα γίνει υπολογισμός 

αποσβέσεων ή/και για νέα πάγια. 

Έτσι κατά την εκτέλεση της ενέργειας μπορείτε να επιλέξετε αν θα γίνει 

υπολογισμός αποσβέσεων ή/και για νέα πάγια. 

Να σημειώσουμε επίσης ότι υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης της αξίας των 

προϋπολογισμένων αποσβέσεων συγκεντρωτικά. Για το σκοπό αυτό επιλέξτε 

από τις διαθέσιμες ενέργειες την ενέργεια Εμφάνιση προϋπολογισμένων 

αποσβέσεων.  

Τέλος να αναφέρουμε ότι οι υπολογισμένες αξίες αποσβέσεων ανά περίοδο αποθηκεύονται επίσης στα πεδία Αριθμός 6,7,8 

αντίστοιχα για τις Τακτικές, Εναλλακτικές και Λογιστικές αποσβέσεις. 
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Σχέδια ελέγχου διακινήσεων 

Επανασχεδιάσαμε την οθόνη παραμετροποίησης των Σχεδίων διακίνησής ειδών αποθήκης, παγίων και γενικών ειδών. Κύριο 

χαρακτηριστικό της εμφάνισης της νέας οθόνης είναι η οργάνωση των επιλογών σε ξεχωριστές περιοχές με βάση την λειτουργία 

που εξυπηρετούν. Έτσι γίνεται ευκολότερος ο εντοπισμός τους και η κατανόηση του σκοπού που εξυπηρετεί κάθε επιλογή 

παραμετροποίησης. 

 

Οργάνωση της οθόνης 

Η οθόνη χωρίζεται οριζόντια σε δύο περιοχές: στην περιοχή των γενικών στοιχείων ταυτοποίησης του σχεδίου διακίνησης, 

Κωδικός περιγραφή κλπ. και στην περιοχή των παραμέτρων που αποτελείται από δύο δεικτοσελίδες (tabpages):  

Σελίδα διαχείρισης εγγραφών 

Σε αυτή την περιοχή γίνεται η βασική παραμετροποίηση του σχεδίου διακίνησης. Στο αριστερό τμήμα υπάρχει μια λίστα με όλους 

τους χαρακτηρισμούς για τους οποίους έχει παραμετροποιηθεί το τρέχον σχέδιο διακίνησης. Με την χρήση των ενεργειών στο πάνω 

μέρος της λίστας μπορείτε να εισάγετε νέα εγγραφή, να διαγράψετε μια υπάρχουσα και να επηρεάσετε την σχετική προτεραιότητα 

των εγγραφών. 

Επιλέγοντας έναν χαρακτηρισμό από την λίστα αριστερά, στην περιοχή δεξιά εμφανίζονται ομαδοποιημένες σε κατηγορίες 

(expanders) όλες οι δυνατές επιλογές παραμετροποίησης του σχεδίου διακίνησης για τον επιλεγμένο χαρακτηρισμό.   

Οι διαθέσιμες κατηγορίες είναι οι εξής: 

❖ Έλεγχοι επάρκειας στοκ. Παράμετροι σχετικές με τους ελέγχους διαθεσιμότητας αποθεμάτων. 

❖ Διαχείριση αριθμών σειράς. Παράμετροι σχετικές με ελέγχους και την επιλογή αριθμών σειράς 

❖ Διαχείριση παρτίδων. Παράμετροι σχετικές με την επιλογή παρτίδων. 

❖ Συμπεριφορά ως προς τις υπόλοιπες διαστάσεις αποθήκης. Παράμετροι που αφορούν την διαχείριση των υπόλοιπων 

διαστάσεων αποθήκης, πλέον των αριθμών σειράς και παρτίδων. 

❖ Αυτοματοποιήσεις για συνδεδεμένα είδη. Παράμετροι για την εφαρμογή των σχέσεων μεταξύ ειδών στα παραστατικά. 

❖ Διαχείριση σχέσης είδους προμηθευτών. Παράμετροι για ελέγχους και ενημερώσεις των ειδών σε σχέση με τους 

προμηθευτές. 

❖ Έλεγχοι οριακών τιμών δηλωμένων στα είδη. Παραμετροποίηση ελέγχων μέγιστης έκπτωσης, μικτού κέρδους κλπ. 

❖ Έλεγχοι σεζόν.  

❖ Σχόλια 
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Τέλος να σημειωθεί ότι η νέα οθόνη διαχείρισης των σχεδίων ελέγχου διακίνησης είναι διαθέσιμη και από το εργαλείο 

«Διαμόρφωσης οθονών» για περαιτέρω διαμόρφωση. 

Σελίδα σχετικών είδη 

Εδώ εμφανίζονται δύο λίστες:  

❖ Είδη που το χρησιμοποιούν. Εμφανίζει τα είδη στα οποία έχει επιλεγεί το συγκεκριμένο σχέδιο διακίνησης 

❖ Είδη που δεν το χρησιμοποιούν. Εμφανίζει τα είδη στα οποία δεν έχει δηλωθεί κάποιο σχέδιο διακίνησης. Αν συμπληρώσετε 

κάποια τιμή στην παράμετρο Σχέδιο ελέγχου τότε η όψη θα εμφανίσει εκτός από τα είδη που δεν έχουν σχέδιο διακίνησης 

και όσα έχουν σχέδιο διακίνησης διαφορετικό από αυτό της παραμέτρου. 

Στις παραπάνω λίστες υπάρχουν διαθέσιμες ενέργειες για την ανάθεση ή την αφαίρεση του σχεδίου σε είδη. 

Γενικά είδη, πάγια 

Παρόμοιες αλλαγές με αυτές που περιεγράφηκαν παραπάνω για το σχέδιο ελέγχου διακίνησης των ειδών αποθήκης έχουν 

εφαρμοστεί και στις αντίστοιχες οθόνες διαχείρισης των σχεδίων διακίνησης γενικών ειδών και παγίων. 

Εκκρεμότητες εκτέλεσης παραγγελιών και εντολών 

Προστέθηκαν νέες εκτυπώσεις σχετικές με εκκρεμότητες εκτέλεσης παραγγελιών πώλησης, διακίνησης και εκτέλεσης 

εντολών παραγωγής. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η ενοποίηση της πληροφορίας σε μια εκτύπωση ανεξάρτητα από το αν το 

είδος παρακολουθεί διαστάσεις αποθήκης. Οι όποιες υπάρχουσες αναφορές εμφάνιζαν αυτές τις πληροφορίες σε ξεχωριστές 

εκτυπώσεις, ανά διάσταση αποθήκης και ανά είδος.  

Ανεκτέλεστες παραγγελίες σε προμηθευτές (αναλυτικά) 

Μενού: Αγορές/ Παραγγελιοδοσία/ Αναμενόμενες παραγγελίες (αναλυτικά)  

Εμφανίζει αναλυτικά ανά γραμμή είδους ή γραμμή ανάλυσης τις εκκρεμείς παραγγελίες σε προμηθευτές.  

Αποτελεί την ενοποιημένη εκδοχή των υπαρχόντων εκτυπώσεων(μενού: Παραγγελιοδοσία): 

▪ Αναμενόμενες παραγγελίες (αναλυτικά)  

▪ Αναμενόμενες παραγγελίες (κατά διάσταση) 

οι οποίες και έχουν πλέον αφαιρεθεί από το μενού της εφαρμογής. 

Ανάμεσα στα κριτήρια της όψης συμπεριλαμβάνονται και τα εξής: 

 Ανάλυση διαστάσεων. Όταν επιλεγεί η όψη αναλύει τα αποτελέσματα ανά διάσταση αποθήκης, για όσα είδη παρακολουθούν 

διαστάσεις και επιπλέον εμφανίζει στήλες με τις πληροφορίες των διαστάσεων αποθήκης. 

 Προέρχεται από. Επιλέξτε τα παραστατικά (κωδικούς) που παίζουν τον ρόλο των παραγγελιών σε προμηθευτές δηλαδή 

αποτελούν τα παραστατικά προέλευσης. 

Λίστα δεσμεύσεων (αναλυτικά) 

Μενού: Αποθήκες/ Διαχείριση Δεσμεύσεων  

Εμφανίζει αναλυτικά ανά γραμμή είδους ή γραμμή ανάλυσης τις δεσμεύσεις για παραγγελίες πελατών. 

Αποτελεί την ενοποιημένη κατάσταση των υπαρχόντων εκτυπώσεων (μενού: Παραγγελίες / Δεσμεύσεις): 

▪ Αναλυτική λίστα δεσμεύσεων  

▪ Δεσμεύσεις αποθέματος κατά διάσταση 

οι οποίες και έχουν πλέον αφαιρεθεί από το μενού της εφαρμογής. 

Και εδώ υπάρχουν διαθέσιμα τα κριτήρια Ανάλυση διαστάσεων και Προέρχεται από. 

Ανεκτέλεστες ενδοδιακινήσεις (αναλυτικά) 

Μενού: Αποθήκες/ Εγγραφές αποθήκης 
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Αποτελεί νέα εκτύπωση που εμφανίζει πληροφορίες που αφορούν την πορεία της εκτέλεσης ενδοδιακινήσεων, συγκεντρωτικά ανά 

είδος ή αναλυτικά ανά γραμμή ανάλυσης, ανάλογα με την τιμή της παραμέτρου Ανάλυση διαστάσεων. Επιπλέον υπάρχει η 

δυνατότητα περαιτέρω ανάλυσης της πληροφορίας σε επίπεδο γραμμής προέλευσης ανάλογα με την τιμή της παραμέτρου 

Ανάλυση προέλευσης. Αν επιλεγεί  τότε η εκτύπωση εμφανίζει τις πληροφορίες αναλυτικά ανά γραμμή προέλευσης, αλλιώς 

ομαδοποιεί τις πληροφορίες ανά είδος και διαστάσεις. 

 

Ανεκτέλεστες εντολές (αναλυτικά) 

Μενού: Παραγωγή/ Εντολές Παραγωγής/ Ανεκτέλεστες εντολές (αναλυτικά) 

Είναι μια νέα εκτύπωση που εμφανίζει τις εκκρεμότητες εκτέλεσης εντολών παραγωγής / συναρμολόγησης σε επίπεδο 

γραμμής είδους και γραμμής ανάλυσης. Όπως και στις προηγούμενες εκτυπώσεις υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξετε το επίπεδο της 

πληροφόρησης, δηλαδή αν τα αποτελέσματα θέλετε να ληφθούν σε επίπεδο μόνο είδους ή και διαστάσεων. 

 

Χρηματοοικονομικά 

Διαχείριση Τραπεζικών εξόδων 

Η καταχώρηση των τραπεζικών κινήσεων μέσω extrait δεν υποστήριζε έως τώρα την ταυτόχρονη καταχώρηση στο ίδιο 

παραστατικό των διάφορων τραπεζικών εξόδων που χρεώνονται από την τράπεζα.  

Πλέον αυτό είναι δυνατό να γίνει με την χρήση των παρακάτω τύπων παραστατικών για την καταχώρηση των extrait:  

ΕΝΧ Μαζικές εισπράξεις σε Χρηματικό λ/σμό 

ΠΝΧ Μαζικές πληρωμές από Χρηματικό λ/σμό 

ΕΝΧΠ Καταθέσεις από πελάτες 
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ΕΝΧΡ Καταθέσεις από προμηθευτές 

ΠΝΧΡ Καταθέσεις σε προμηθευτές 

ΠΝΧΠ Καταθέσεις σε πελάτες 

Σε αυτά τα παραστατικά υποστηρίζεται πλέον και η χρήση γενικών ειδών και ειδικών λογαριασμών  τύπου επιβαρύνσεων, 

ώστε με την χρήση τους να μπορέσετε να καταχωρήσετε τα διάφορα τραπεζικά έξοδα εμβασμάτων (χρεώνονται, πιστώνοντας τον 

Τραπεζικό Λ/σμό της επικεφαλίδας). 

Οι παραπάνω χρεώσεις εμφανίζονται ως πληρωμές  στις παρακάτω εκτυπώσεις εισπράξεων και πληρωμών: 

 Παραστατικά πληρωμών (μενού: Λογιστήριο/ Εισπράξεις & Πληρωμές) 

 Ταμειακή κατάσταση ελέγχου (μενού: Λογιστήριο/ Εισπράξεις & Πληρωμές) 

 Εισπράξεις-Πληρωμές (μενού: Εικόνα επιχείρησης/ χρηματοοικονομικός έλεγχος) 

 Εισπράξεις-Πληρωμές - ανά εταιρεία (μενού: Εικόνα επιχείρησης/ Όμιλος - Λογιστήριο) 

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την δυνατότητα της καταχώρηση τραπεζικών εξόδων στους παραπάνω τύπους 

παραστατικών είναι απαραίτητο να εκτελέσετε την εισαγωγή τους μέσα από τους φακέλους της προϊοντικής 

παραμετροποίησης (ESMasterConfig\ 2.DocumentTypes).  Επίσης με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να εισάγετε και το σχέδιο ιδιοτήτων 

ES-4-TradeAccoutFromCashAccount (ESMasterConfig\ 1.FieldPropertiesProfiles) 

Οργάνωση πληρωμών 

Στη διαδικασία οργάνωσης πληρωμών, πλέον όταν επιλεγεί εξόφληση με Μετρητά δεν απαιτείται η συμπλήρωση του τραπεζικού 

λογαριασμού του προμηθευτή. 

Εισπράξεις και πληρωμές 

Στις διαδικασίες Εισπράξεις μέσω λίστας απαιτήσεων και Πληρωμές από λίστα υποχρεώσεων, καλύφθηκε και η περίπτωση 

εξόφλησης απαίτησης ή υποχρέωσης σε συναλλασσόμενους για τους οποίους δεν είχε επιλεγεί κάποια μέθοδος αυτόματης 

αντιστοίχισης. Πλέον η καταχώρηση εξοφλήσεων σε αυτούς τους συν/νους αντιστοιχίζει τα ανοικτά υπόλοιπα με την μέθοδο FIFO 

και δημιουργεί επιλεκτικές οικονομικές αντιστοιχίσεις.  

Χρηματικοί λογ/μοι 

Στα διαθέσιμα πεδία των χρηματικών λογαριασμών προστέθηκαν και τρία ακόμα οριζόμενα πεδία, Σχόλιο 1- 3. 

Εκτυπώσεις 

Στις παρακάτω εκτυπώσεις τύπου καρτέλας και ισοζυγίου χρηματικών λογαριασμών, προστέθηκε το κριτήριο της Σύμβασης 

του Χρηματικού Λογαριασμού: 

Μενού: Λογιστήριο/ Ταμείο 

▪ Ισοζύγιο  
▪ Ισοζύγιο (ανά νόμισμα) 
▪ Καρτέλες (λογιστική μορφή) 
▪ Καρτέλες (βάσει λήξης) 
▪ Καρτέλες (με προβλέψεις) 
▪ Ημερήσια Χρηματικά Διαθέσιμα 

Μενού: Λογιστήριο/ Επίσημες καταστάσεις 

▪ Ισοζύγιο Χρηματικών Διαθεσίμων 

Μενού: Εικόνα επιχείρησης/ Χρηματοοικονομικός έλεγχος 

▪ Πρόβλεψη Χρηματικής Ροής βάσει βεβαιωμένων προβλέψεων 
▪ Πρόβλεψη Χρηματικής Ροής βάση στοιχείων προγρ/σμού (Εμπ.τομέας Χρήστη) 
▪ Πρόβλεψη Χρηματικής Ροής βάση στοιχείων προγρ/σμού 
▪ Πρόβλεψη Χρηματικής Ροής βάση στοιχείων προϋπολογισμού 
▪ Πρόβλεψη Χρηματικής Ροής βάσει όλων των προβλέψεων  
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Εκτυπώσεις 

Ενοποιημένες καταστάσεις αποθήκης 

Σε όλα τα ενοποιημένα ισοζύγια και καρτέλες αποθήκης (μενού: Αποθήκες & Αποθέματα/ Ενοποιημένες αναφορές ανά 

διάσταση) έγιναν οι παρακάτω βελτιώσεις με στόχο να αυξηθεί η ευχρηστία τους: 

 Στα κριτήρια των εκτυπώσεων προστέθηκαν παράμετροι διαστάσεων αποθήκης, Χρώμα, Μέγεθος, Διάσταση 1 και 

Διάσταση2.  

 Δόθηκε δυνατότητα επιλογής αν θα εμφανίζεται ο κωδικός ή η περιγραφή ή και τα δύο πεδία σε αυτές τις αναφορές. Αυτή 

η ρύθμιση της συμπεριφοράς των εκτυπώσεων μπορεί να γίνει από την νέα παράμετρο εταιρίας  

ΒΙΤ - εμφάνιση οριζόντιων διαστάσεων αποθήκης 

που θα βρείτε στην κατηγορία Εκτυπώσεις των παραμέτρων της εταιρίας. 

Εκτυπώσεις εισπρακτέων 

Σερ όλες τις εκτυπώσεις τύπου ισοζυγίου και καρτέλας εισπρακτέων δόθηκε η δυνατότητα ομαδοποίησης και με τα πεδία 

Ομάδα συναλλασσόμενου και Κατηγορία συναλλασσόμενου. 

Αφορά τις εκτυπώσεις: 

▪ Ισοζύγιο Εισπρακτέων (λογιστική μορφή) 
▪ Ισοζύγιο Εισπρακτέων (με διαχωρισμό τζίρου) 
▪ Ισοζύγιο Εισπρακτέων (με εμπορικό υπόλοιπο) 
▪ Ισοζύγιο Εισπρακτέων (με ανάλυση υπολοίπου) 
▪ Ισοζύγιο Εισπρακτέων (με ανάλυση εγγυοδοσιών) 

▪ Καρτέλες Εισπρακτέων (απλή μορφή) 
▪ Καρτέλες Εισπρακτέων (αναλυτική μορφή) 
▪ Καρτέλες Εισπρακτέων με διαχωρισμό τζίρου 
▪ Καρτέλες Εισπρακτέων (με εμπορικό υπόλοιπο) 
▪ Καρτέλες Εισπρακτέων (με ανάλυση εγγυοδοσιών) 

Ισοζύγιο λογιστικής 

Στο ισοζύγιο λογιστικής δόθηκε η δυνατότητα να εμφανίζονται σε ξεχωριστές στήλες η χρέωση και η πίστωση των τακτοποιητικών 

εγγραφών. Η δυνατότητα αυτή ενεργοποιείται αυτόματα όταν στο κριτήριο Εγγραφές λήξης Χρήσης της εκτύπωσης επιλεγεί κάτι 

από τα παρακάτω: 

✓ Περιλαμβάνονται 

✓ Διαχωρίζονται 

✓ Διαχωρισμός τακτοποιητικών 

Ενοποιημένες αναφορές ανά διάσταση 

Σε όλες της εκτυπώσεις τύπου ισοζυγίου και καρτέλας της περιοχής Αποθήκες & Αποθέματα / Ενοποιημένες αναφορές κατά 

διάσταση, δόθηκε η δυνατότητα ομαδοποίησης με βάση την Λογιστική κατηγορία του είδους. Το ίδιο πεδίο του είδους 

προστέθηκε και στα διαθέσιμα κριτήρια των εκτυπώσεων. 
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Ομαδοποιήσεις σε BIT 

Σε όλες τις εκτυπώσεις τύπου ισοζυγίου και καρτέλας δόθηκε η δυνατότητα ομαδοποίησης των αποτελεσμάτων με βάση τα 

πεδία της ομάδας και της κατηγοριοποίησης των Εταιρικών διαστάσεων, Δραστηριότητας, Εμπορικού τομέα, Διάστασης 1 

και 2. 

 

Διάφορες βελτιώσεις 

Καταχώρηση παραστατικών 

Στην καταχώρηση γραμμής είδους σε παραστατικό, στο διάλογο επιλογής σειριακών αριθμών (F12) δόθηκε η δυνατότητα 

εμφάνισης μέσω της προσθαφαίρεσης στηλών και των πεδίων Πίνακας 1-5 των αριθμών σειράς. 

Προφίλ δικαιωμάτων παραστατικών 

Δόθηκε η δυνατότητα υπέρβασης μέσω προφίλ δικαιωμάτων πρόσβασης, του ελέγχου που γίνεται σε παραστατικά τα οποία έχουν 

συνδεθεί με κινήσεις χρηματικών συναλλαγών για τις οποίες έχουν υπολογιστεί συναλλαγματικές διαφορές. 

Τιμολόγηση εντολών αποστολής 

Στην διαδικασία Τιμολόγησης εντολών αποστολής (μενού: Πωλήσεις Δρομολόγηση – Τιμολόγηση), που είναι διαθέσιμη σε 

εγκαταστάσεις με ενεργοποιημένη την διαχείριση Entersoft WMS, όταν η διαδικασία εκτελείται με την επιλογή «Διαχωρισμός 

παραστατικών», οι τιμές των πεδίων της επικεφαλίδας του παραγόμενου παραστατικού τιμολόγησης, λαμβάνονται υπόψη από το 

παραστατικό που αποτελεί την εντολή αποστολής (ΠΔΣ, ΠΑΒ κ.λπ.) και όχι από το παραστατικό της δρομολόγησης (ΕΑΠ) όπως 

γινόταν μέχρι τώρα.  

Διαδικασία αποτίμησης 

Κατόπιν μελέτης διαφόρων εγκαταστάσεων της εφαρμογής μας σχετικά με τους χρόνους εκτέλεσης της διαδικασίας της 

αποτίμησης, καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα πακέτο από database indexes που συστήνουμε να εφαρμοστούν σε 

περιπτώσεις εγκαταστάσεων όπου παρατηρείται πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην εκτέλεση της συγκεκριμένης διαδικασίας.  

Για νa εφαρμόσετε τις αλλαγές ανοίξτε το αρχείο CSIndexes.sql που θα βρείτε στην περιοχή 

ESConfig\ESDBScripts\Optimizations\Costing\ESCOStockValuation  μέσα από το SQL Server Management Studio και εκτελέστε το 

στην Β.Δ. που χρησιμοποιεί η εφαρμογή. 
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Υποστήριξη του POS της τράπεζας Πειραιώς 

Υποστηρίχτηκε από την εφαρμογή η χρήση του POS της τράπεζας Πειραιώς για συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες. Οδηγίες 

παραμετροποίησης και χρήσης του συγκεκριμένου POS θα βρείτε διαθέσιμες στο άρθρο της βάσης γνώσης με κωδικό KB-00658. 

Οριζόντια λειτουργικότητα 

Αντικατάσταση αναζήτησης 

Σε δυναμικές οθόνες όπου υπάρχουν πεδία με δυνατότητα αναζήτησης τιμών, όταν έχει αντικατασταθεί η αναζήτηση με custom 

shift+F3, όταν η αναζήτηση επιστρέψει μια μόνο τιμή η τιμή αυτή επιλέγεται αυτόματα χωρίς να ανοίξει η οθόνη αναζήτησης. 

Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται όταν στις ιδιότητες της αναζήτησης επιλέξετε  

✓ Αντικατάσταση της αναζήτησης  

✓ Αυτόματη εκτέλεση 

 

Toolbar Εκτέλεσης αυτοματισμών  

Είναι πλέον δυνατό σε toolbar εκτέλεσης ενεργειών σε δυναμικές οθόνες, να προσθέσετε ενέργεια εκτέλεσης οποιουδήποτε 

αυτοματισμού της συγκεκριμένης φόρμας.  

Οι αυτοματισμοί είναι διαθέσιμοι από την ομάδα ενεργειών Αυτοματισμοί της toolbar 
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Εκκαθάριση ιστορικού συμβάντων 

Εμπλουτίστηκε με νέες δυνατότητες η λειτουργία της Εκκαθάρισης ιστορικού συμβάντων (μενού :Εργαλεία κ Ρυθμίσεις/ 

Ιστορικό ενεργειών χρηστών). 

Πλέον  με την επιλογή του μενού ανοίγει διάλογος για να επιλέξετε τις 

παραμέτρους εκτέλεσης της ενέργειας εκκαθάρισης. Εκτός των δύο 

πρώτων επιλογών που αφορούν λειτουργικότητα που προϋπήρχε σε 

παλαιότερες εκδόσεις 

1. Εκκαθάριση αρχείου ιστορικού τιμών 

2. Εκκαθάριση αρχείων για όλες τις εταιρίες 

προστέθηκαν επιπλέον επιλογές/ δυνατότητες: 

 Αποθήκευση αντιγράφου ασφαλείας στον σκληρό δίσκο. Πριν την εκκαθάριση οι υπάρχουσες εγγραφές του ιστορικού 

αποθηκεύονται σε αρχείο στον δίσκο του εξυπηρετητή της εφαρμογής. Το αρχείο αποθηκεύεται στον φάκελο που έχει δηλωθεί 

στην μεταβλητή (Environment variable) TEMP του συστήματος με ονομασία  

ESLOG_{company}_{date}_{Time}.log 

 Διατήρηση ιστορικού σε μέρες. Με αυτή την επιλογή διαγράφονται όλες οι εγγραφές πλην των τελευταίων ν ημερών που 

θα επιλέξετε στο αντίστοιχο πεδίο. 

 Χρονοπρογραμματισμός. Δόθηκε επίσης η δυνατότητα εκτέλεσης της εκκαθάρισης χρονοπρογραμματισμένα, 

χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες επιλογές του διαλόγου. 

Σύμπτυξη γραμμών με αυτοματισμό 

Δόθηκε η δυνατότητα σύμπτυξης γραμμών ειδών και γραμμών ανάλυσης παραστατικού με χρήση αυτοματισμού. Η 

δυνατότητα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί  με την χρήση της νέας ενέργειας Σύμπτυξη γραμμών.  

Η ενέργεια αυτή απαιτεί την διαμόρφωση των τιμών δύο παραμέτρων: 

o CompactLineItem. Αναθέστε την τιμή True αν θέλετε να γίνει σύμπτυξη των γραμμών ειδών του παρ/κου 
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o CompactLineItemAnalysis. Αναθέστε την τιμή True αν θέλετε να γίνει σύμπτυξη των γραμμών ανάλυσης.

 


