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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 

▪ Ενσωμάτωση υποστήριξης Ηλεκτρονικών Βιβλίων Α.Α.Δ.Ε. 
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Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε. 

Η έκδοση αυτή περιέχει μια σειρά από λειτουργίες για την υποστήριξη της ενημέρωση των Ηλεκτρονικών βιβλίων της Α.Α.Δ.Ε.. 

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται και είναι πλήρως λειτουργικές οι παρακάτω δυνατότητες: 

- Παραμετροποίηση επικοινωνίας με την Α.Α.Δ.Ε. 

- Παραμετροποίηση παραστατικών  

- Παραμετροποίηση φόρων και κρατήσεων 

- Δημιουργία συνόψεων παραστατικών 

- Αποστολή συνόψεων παραστατικών εκδότη στην Α.Α.Δ.Ε. 

Οι παραπάνω λειτουργίες είναι αυτές που υποστηρίζει και λειτουργούν χωρίς προβλήματα η πιλοτική πλατφόρμα των 

Ηλεκτρονικών Βιβλίων - myData της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την 1/12/2019 που είναι και η ημερομηνία ολοκλήρωσης του σταδίου 

των δοκιμών της τρέχουσας έκδοσης.  

Η υπόλοιπη λειτουργικότητα (αποστολή παρ/κων λήπτη, χαρακτηρισμός παρ/κων κλπ) βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης και 

δοκιμών, εν αναμονή της επίλυσης των τεχνικών προβλημάτων της υπηρεσίας myData και της ανακοίνωσης της ολοκληρωμένης 

τεχνικής τεκμηρίωσης από την μεριά της Α.Α.Δ.Ε.. Επίσης αναμένουμε και την δημοσίευση του σχετικού νόμου που θα καθορίζει το 

οριστικό πλαίσιο λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Βιβλίων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μόλις γίνουν οι παραπάνω αναμενόμενες 

ενέργειες από την Α.Α.Δ.Ε. και η υπηρεσία γίνει πλήρως λειτουργική,  η Entersoft θα διαθέσει τις κατάλληλες αναβαθμίσεις για την 

υποστήριξη του συνόλου της λειτουργικότητας. 

Θεωρήστε λοιπόν ότι η παρούσα έκδοση αποτελεί μια δοκιμαστική έκδοση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έγκαιρη 

προετοιμασία και εξοικείωση των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν την εφαρμογή της Entersoft, με τις απαιτήσεις που προκύπτουν 

από την τήρηση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων. Με την χρήση αυτής της έκδοσης συμμετέχετε στην πιλοτική λειτουργία της πλατφόρμας. 

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως και παραμετροποίησης θα μπορέσετε να βρείτε στο κείμενο της έκδοσης EBS-

MyData-AADE.pdf που υπάρχει στον φάκελο ESBooks της εφαρμογής. 

Πάγια  

Στην εκτύπωση του Αναλυτικού Μητρώου Παγίων άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των συνόλων, όταν έχει επιλεγεί η παράμετρος 

Συγκέντρωση ανά Βασικό Πάγιο της εκτύπωσης. Συγκεκριμένα, σε αυτή την περίπτωση στα σύνολα τόσο της ομαδοποίησης όσο 

και τα γενικά σύνολα, λαμβάνονται υπόψη και αθροίζονται μόνο οι αξίες των βασικών παγίων. 

Παραστατικά 

Στην εκτέλεση της ενέργειας Διαγραφής εκκρεμοτήτων ποσότητας, που είναι διαθέσιμη σε λίστες παραστατικών 

αγορών και πωλήσεων, προστέθηκε μήνυμα επιβεβαίωσης εκτέλεσης της ενέργειας ώστε να αποφεύγεται η ακούσια 

εκτέλεση της. 
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Διασύνδεση με ACS courier 

Κάποιες φορές, ο έλεγχος διεύθυνσης που γινόταν κατά την δημιουργία 

αποστολής με τον πάροχο ACS courier, αποτύγχανε λόγω αδυναμίας 

εύρεσης της διεύθυνσης αποστολής. Αυτό πλέον μπορεί να αποφευχθεί 

χρησιμοποιώντας την δυνατότητα που παρέχει η ACS για έλεγχο της 

διεύθυνσης μόνο με την χρήση του Ταχυδρομικού Κώδικα της 

διεύθυνσης. 

Η παραμετροποίηση μπορεί να γίνει από την οθόνη διαχείρισης των 

παραμέτρων επικοινωνίας με την ACS μέσω του πεδίου Επικύρωση 

διευθύνσεων, επιλέγοντας την τιμή By Zip Code. 

Η ίδια παράμετρος υπάρχει διαθέσιμη με την μορφή παραμέτρου και 

κατά την δημιουργία αποστολής ώστε να επιλέξετε διαφορετική μέθοδο 

εύρεσης διεύθυνσης αποστολής. 

Είδη αποθήκης 

• Στον σχεδιασμό οθόνης για την οντότητα Είδος Αποθήκης, στα διαθέσιμα πεδία, προστέθηκε και το πεδίο της 

Μονάδας μέτρησης του βασικού προμηθευτή του είδους. 

• Στην παραμετροποίηση του σχεδίου ελέγχου διακίνησης, αφαιρέθηκε η επιλογή Μήνυμα με δυνατότητα 

υπέρβασης, που δεν υποστηριζόταν ως δυνατότητα από το σχέδιο ελέγχου διακινήσεων.  

Αν είχατε χρησιμοποιήσει αυτή την επιλογή, μετά την αναβάθμιση σε αυτή την έκδοση αυτή θα αλλάξει σε 

Απαγόρευση. 

Η αλλαγή αφορά τα παρακάτω πεδία παραμετροποίησης ελέγχων: 

o Τρόπος ελέγχου υπολοίπου (Βασική ΜΜ) 
o Τρόπος ελέγχου υπολοίπου (Εναλ. ΜΜ) 
o Έλεγχος Σαιζόν 
o Έλεγχος διπλοκαταχώρησης είδους 

 

TaxFree – Global Blue 

Δόθηκε η δυνατότητα κλήσης της ακύρωσης συναλλαγής με την Global Blue με την χρήση κώδικα (VB έκφραση) σε αυτοματισμό.  

Η ενέργεια πρέπει να περιέχει κώδικα της παρακάτω μορφής: 

#References ESFIDocumentsFO.dll 

#Imports Entersoft.ERP.Financials.UI 

#References IFormInterfaces.dll 

#Imports Entersoft.Framework.Windows.Forms 
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Dim objectEditForm = CType(CType(src.Table.DataSet, ESDataSet).ObjectEditForm, IObjectEditForm) 

Dim cmd As New DevPatterns.Command 

cmd.AddDecorator(New GlobalBlueGlobalCommands.VoidCommand(objectEditForm)) 

cmd.Execute() 

ή σε περίπτωση που θέλουμε να διαφοροποιήσουμε την αξία που ακυρώνεται του παραστατικού που ακυρώνεται: 

Dim cmd As New DevPatterns.Command 

cmd.AddDecorator(New GlobalBlueGlobalCommands.VoidCommand(objectEditForm, $overridenTotalGrossAmount)) 

cmd.Execute() 

Επικοινωνία συστημάτων (Data interchange) 

Μέσω της νέας επιλογής Enable on server που προστέθηκε στον πίνακα ελέγχου ή μέσω του XML element SentinelPort στο 

CSDataInterchange.xml, δίνεται η δυνατότητα ορισμού της πόρτας στην οποία λειτουργεί ο EAS που εξυπηρετεί το Data interchange. Όταν η 

παράμετρος δεν συμπληρωθεί τότε χρησιμοποιείται ο EAS στον οποίο έγινε η παραμετροποίηση του data interchange.  
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Τύποι εργασιών 

Στην παραμετροποίηση τύπων εργασιών του CRM δόθηκε η δυνατότητα ορισμού στο φίλτρο ειδών και τύπου ειδών 

Υλικών Συσκευασίας. 

 


