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Σσεηικά με ηο εγσειπίδιο 

Σν εγρεηξίδην απηό ζαο δίλεη ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο γηα ηελ ρξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο WinPoS. Πξέπεη όκσο ήδε λα γλσξίδεηε πώο λα ρξεζηκνπνηείηε ηνλ 

ππνινγηζηή ζαο, πσο ιεηηνπξγεί ην πνληίθη, πσο λα επηιέγεηε έλα κελνύ, πσο λα θάλεηε 

θιηθ ζε έλα θνπκπί, πσο λα επηιέγεηε θαη λα δηνξζώλεηε θείκελν θηι. Αλ έρεηε 

ακθηβνιίεο γηα ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο, παξαθαιείζζε λα αλαθεξζείηε ζηα 

θαηάιιεια εγρεηξίδηα πνπ ζπλνδεύνπλ ηνλ ππνινγηζηή ζαο. 

 

Γενικά για ηην εθαπμογή 

Η εθαξκνγή WinPoS θαιύπηεη ην θύθισκα Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο. 

Πεξηιακβάλεη, δειαδή, Πειάηεο, Πξνκεζεπηέο, Απνζήθε, Πσιεηέο θαη Έθδνζε 

Παξαζηαηηθώλ. 

 Έρεη αλαπηπρζεί ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 186/1992 θαη ηελ εξκελεπηηθή εγθύθιην 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ 1118148/936/0015 ηεο 24.11.92. 

 πλεξγάδεηαη κε ηελ Λνγηζηηθή ησλ πξνγξακκάησλ EUROFASMA, 

DEFACTO, ΚΔΦΑΛΑΙΟ θαη StarGate ηεο Infostar γηα απηόκαηε κεηαθνξά 

παξαζηαηηθώλ. Τπάξρεη βέβαηα ε δπλαηόηεηα (κε επηπιένλ θόζηνο) λα ζπλδεζεί θαη κε 

νπνηνδήπνηε άιιν πξόγξακκα ινγηζηηθήο, έρεη ηε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο 

παξαζηαηηθώλ από ASCII θάθειν. 

 Γηαζέηεη έλα πνιύ θηιηθό πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο (user interface) κε ηνλ 

ρξήζηε. Γηαζέηεη θείκελν βνεζείαο  (on-line help) ζε όια ηα ζεκεία ηα νπνία 

απαηηείηαη όπσο επίζεο θαη όιεο ηηο απαξαίηεηεο δηθιείδεο αζθαιείαο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ ζσζηή ελεκέξσζε ησλ δεδνκέλσλ ζαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



          

 

Απαιτούμενος εξοπλισμός 

 Η εθαξκνγή ηξέρεη θάησ από δηάθνξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Οη απαηηήζεηο 

από πιεπξάο Hardware δηαθέξνπλ αλάινγα ηελ πιαηθόξκα. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

θαίλνληαη νη ειάρηζηεο θαη νη επηζπκεηέο απαηηήζεηο ζηηο πιαηθόξκεο Macintosh θαη 

Windows αληίζηνηρα. 

>>>>>> 

 

¶Ï·ÙÊ¼ÚÌ·    E¾ÂÍÂÚÁ·ÛÜ‹˜     MÓ‹ÌË RAM AÓ¿Ï×ÛË

EÏ¿¯ÈÛÙÔE¾ÈÐ×ÌËÙ¼EÏ¿¯ÈÛÙË E¾ÈÐ×ÌËÜ‹ OÐ¼ÓË˜

Macintosh 68K 68020 68030/33 2MB 2.5MB 640x400

Power Macintosh 601 601/60 9.5MB 11MB 640x480

Windows 3.1 80386 80386/40 2MB 2.5MB 640x480  

 

 H ειάρηζηε επηζπκεηή κλήκε RAM, αθνξά μόνο ηελ εθαξκνγή WinPoS θαη 

δελ ζπλππνινγίδεηαη ε απαηηνύκελε RAM από ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. Απαηηείηαη 

βέβαηα ζθιεξόο δίζθνο θαη ππνζηεξίδνληαη όινη νη γλσζηνί εθηππσηέο APPLE θαη 

IBM Proprinter compatibles θαζώο θαη Laserprinters. 

 Η εθαξκνγή κπνξεί λα ηξέμεη θαη ζε άιιεο πιαηθόξκεο, όπσο Windows NT, 

HP/UNIX, SUN-SOLARIS θιπ. Μπνξείηε επίζεο λα ζπλδέζεηε ζε Macintosh πνιινύο 

δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο  IBM Proprinter- FX compatibles εθηππσηώλ. Γηα πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ζπλδέζεηο εθηππσηώλ θαζώο θαη γηα ηελ δσναηόηηηα εγκαηάζηαζης ζε 

πλαηθόρμες εκηός Macintosh-Windows πρέπει να επικοινωνήζεηε με ηην ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΕΠΕ. 

 

Σημείωση Oη εθαξκνγέο ιεηηνπξγνύλ παλνκνηόηππα ζε όιεο ηηο πιαηθόξκεο. ε 

όπνην ζεκείν ππάξρεη θάπνηα δηαθνξά ζηελ ρξήζε - ζπλήζσο ιόγσ δηαθνξεηηθνύ 

ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο - ππάξρεη μερσξηζηή ζεκείσζε ζην εγρεηξίδην. Όπνπ 

ρξεηάδεηαη ρξήζε θάπνηνπ εηδηθνύ πιήθηξνπ, πξώηα αλαθέξεηαη ην όλνκα ηνπ 

πιήθηξνπ ζηνλ Macintosh θαη κεηά ζε παξέλζεζε ην αληίζηνηρν ησλ Windows (π.ρ. 

παηώληαο ην πιήθηξν Option (Alt)....) 

 

 



          

 

 

 

 

Δγκαηάζηαζη ζε ζκληπό δίζκο 

Γηα λα εγθαηαζηήζεηε ην πξόγξακκα WinPoS, βάιηε ηε δηζθέηα λνύκεξν 1 (D1) 

ζην Drive θαη ηξέμηε (κε δηπιό θιηθ) ην Script Δγθαηαζηάηε. Αθνινύζσο θάληε θιηθ 

ζην θνπκπί Δγθαηάζηαζε. Θα ζαο δεηεζεί λα επηιέμεηε έλα λέν Νηνζηέ γηα λα 

μεθηλήζεη ε εγθαηάζηαζε. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Άλνηγκα θαη θαηόπηλ θιηθ ζην θνπκπί 

Δγθαηάζηαζε. Πξνζέμηε λα έρεηε δηαζέζηκν ρώξν ζην ζθιεξό δίζθν πεξηζζόηεξν από 

ηνλ απαηηνύκελν. Αθνινύζσο, ζπκπιεξώζηε ην όλνκά ζαο, ηελ εηαηξία ζαο θαη ηνλ 

εηξηαθό Αξηζκό θαη δώζηε OK. Η απνζπκπίεζε θαη εγθαηάζηαζε ζην ζθιεξό δίζθν 

ζα μεθηλήζεη. Μεηά ην ηέινο ηεο απνζπκπίεζεο θάληε θιηθ ζην θνπκπί Tέλος. Η 

εθαξκνγή έρεη ήδε εγθαηαζηαζεί ζηνλ ζθιεξό δίζθν, αιιά ρξεηάδεηαη κεξηθέο αθόκε 

ξπζκίζεηο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά. 

 

Macintosh  Αλνίμηε ην ληνζηέ κε ην πξόγξακκα θαη ζύξεηε ην θάθειν Omnis 

Preferences κέζα ζην ληνζηέ Preferences ηνπ Νηνζηέ πζηήκαηνο (System 7) ή 

θαηεπζείαλ ζην Νηνζηέ πζηήκαηνο (System 6.0.X). Αλ δελ ην θάλεηε, δελ ζα έρεηε 

ισξίδα κε νδεγίεο ζην θάησ κέξνο ηνπ παξαζύξνπ όηαλ ηξέρεηε ην πξόγξακκα. 

 Αλ ρξεζηκνπνηήζεηε θνηλό dot matrix εθηππσηή "ηξέμηε" ηελ εθαξκνγή 

Ρύζκηζε Δθηππσηή. Δπηιέμηε από ηνλ πίλαθα ηνλ εθηππσηή ζαο θαη θάληε "θιηθ" ζην 

θνπκπί "Δλεκέξσζε". Μεηά δώζηε "Tέινο". Η εθαξκνγή ζα είλαη πιένλ ζσζηά 

ελεκεξσκέλε γηα ηνλ εθηππσηή ζαο, όζνλ αθνξά ζηηο draft εθηππώζεηο. Η δηαδηθαζία 

απηή δελ ρξεηάδεηαη λα επαλαιεθζεί παξά κόλν εθόζνλ αιιάμεηε ηνλ εθηππσηή ζαο. 

 

Windows  Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα κεηαθέξεηε ηηο 

απαξαίηεηεο νηθνγέλεηεο ραξαθηήξσλ από ην subdirectory Omnis Fonts κέζα ζην 

ζύζηεκά ζαο. Η δηαδηθαζία απηή γίλεηαη από ηελ δηαρείξηζε αξρείσλ ησλ Windows. Aλ 

δελ είζηε ζίγνπξνη γηα ηελ δηαδηθαζία, κπνξείηε λ' αλαθεξζείηε ζην εγρεηξίδην ησλ 

Windows  ή ζηελ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΕΠΕ. 

 

 

 

 



          

 

 

 

 

Αζθάλεια Γεδομένων - Ανηίγπαθα Αζθαλείαρ 

 Η εθαξκνγή δελ δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία backup. Tν backup ζαο 

κπνξεί λα γίλεη είηε κε θαηεπζείαλ αληηγξαθή ηνπ αξρείνπ ζαο κέζσ ηνπ ιεηηνπξγηθνύ 

ζπζηήκαηνο είηε κε ηα ππάξρνληα ζηελ αγνξά εμεηδηθεπκέλα παθέηα backup. Αλ δελ 

γλσξίδεηε ηελ δηαδηθαζία ή δελ δηαζέηεηε πξόγξακκα backup, κπνξείηε λα 

απεπζπλζείηε ζηελ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΕΠΕ ή ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο πσιεηέο ηεο γηα 

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο. 

 O θαιύηεξνο ηξόπνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ αληηγξάθσλ αζθαιείαο είλαη ε 

ηζηνξηθή αξρεηνζέηεζή ηνπο. Γειαδή, αλάινγα κε ηνλ απνζεθεπηηθό ρώξν πνπ 

δηαζέηεηε, ή ηήξεζε εκεξεζίσλ, εβδνκαδηαίσλ, κεληαίσλ θνθ γεληώλ backup. 

Τπάξρνπλ ζηελ αγνξά πνιιά πξνγξάκκαηα ηα νπνία δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα 

πξνγξακκαηηζκνύ όιεο ηεο δηαδηθαζίαο ή νπνία κπνξεί λα γίλεηαη ζε κε εξγάζηκεο 

ώξεο, εμνηθνλνκώληαο πνιύηηκν ρξόλν θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ ζσζηή δηαδηθαζία ηεο 

αληηγξαθήο αλά γεληά backup. 

 

Σημείωση Aλ εξγάδεζηε ζε δίθηπν πξέπεη όινη νη ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ 

εθαξκνγή λα δίλνπλ κεγάιε πξνζνρή θαη λα ελεκεξώλνπλ ηνλ ππεύζπλν ηεο θάζε 

επηρείξεζεο ή ηελ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΕΠΕ θαηεπζείαλ, γηα θάζε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ή ηνπ Hardware, θαηά ηελ δηάξθεηα ελεκεξώζεσλ αξρείσλ. πλήζσο 

απηήο ηεο θύζεο ηα πξνβιήκαηα κπνξνύλ λ' απνθαηαζηαζνύλ κε ηηο ελζσκαησκέλεο 

ζηελ εθαξκνγή ιεηηνπξγίεο απνθαηάζηαζεο αξρείσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

 

 

Δγσειπίδιο και άμεζη βοήθεια 

 Η εθαξκνγή πέξαλ ηνπ θηιηθνύ πεξηβάιινληνο επηθνηλσλίαο κε ην ρξήζηε, 

δηαζέηεη θαη άκεζε βνήζεηα (On-line help) ή νπνία ελεξγνπνηείηαη όηαλ ν δείθηεο ηνπ 

πνληηθηνύ είλαη επάλσ από ην αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ ζέινπκε λα δνύκε ηε ρξήζε. Σν 

επεμεγεκαηηθό θείκελν βνεζείαο κπνξεί λα εκθαλίδεηαη κόληκα ζηελ κπάξα βνεζείαο 

όπσο νλνκάδεηαη (ή θαη ζηα ballons βνεζείαο αλ έρεηε Macintosh). H ξύζκηζε ηεο 

ελεξγνπνίεζεο-απελεξγνπνίεζεο ηεο βνήζεηαο γίλεηαη από ην Menu WinPoS V11,1 

Δπηινγή Λσξίδα Βνεζείαο. 

 

Μεηακίνηζη ζηα πεδία 

 H κεηαθίλεζε ηνπ θέξζνξα κέζα ζηα πεδία γίλεηαη κε tab γηα εκπξόο θίλεζε θαη 

shift-tab  (θξαηάκε παηεκέλν ην  shift θαη παηάκε παξάιιεια ην tab  γηα πίζσ θίλεζε ή 

βέβαηα κε ην πνληίθη. 

 

Κίνηζη μέζα ζηο ππόγπαμμα 

 Όιε ε εθαξκνγή κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ηε ρξήζε ηνπ πνληηθηνύ αιιά θαη 

ηνπ πιεθηξνινγίνπ. Γηα θάζε παξάζπξν πνπ αλνίγεη εκθαλίδεηαη δεμηά ζηελ κπάξα ηνπ 

κελνύ θαη έλα λέν κελνύ ζην νπνίν θαίλνληαη νη εληνιέο ηνπ παξαζύξνπ θαη νη 

ζπλδπαζκνί ησλ πιήθηξσλ πνπ ηηο θαινύλ. 'Έηζη, αλ ζαο βνιεύεη ην πνληίθη κε απιά 

"θιηθ" ζηα θαηάιιεια θνπκπηά κπνξείηε λα εθηειείηε όιεο ηηο εληνιέο, αλαηξέρνληαο 

ζην πιεθηξνιόγην κόλν όηαλ πξέπεη λα γξάςεηε αξηζκνύο, θσδηθνύο, νλόκαηα θιπ. Αλ 

πάιη ζαο βνιεύεη ην πιεθηξνιόγην κπνξείηε λα επηιέγεηε ηηο αληίζηνηρεο εληνιέο από 

απηό θαη λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη ην πνληίθη.  

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

 

 

 

Κοςμπιά ενηολών 

 Σν εηθνλίδην θάζε θνπκπηνύ είλαη θαη αληηπξνζσπεπηηθό ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. ε 

θάζε θνπκπί αλαθέξεηαη θαη ν ζπλδπαζκόο πιήθηξσλ πνπ ηνπ ηζνδπλακεί. Αο δνύκε 

επηγξακκαηηθά ηελ ιεηηνπξγία ησλ βαζηθώλ εληνιώλ ηεο εθαξκνγήο. 

 

 Δπηζηξνθή ζηελ πξνεγνύκελε ή ζηελ θεληξηθή θάξηα επηινγώλ 

command H (control-H) 

 

 Δθηύπσζε θαξηέιαο ή ζηαηιζηικών κε επηινγή θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο 

ηαμηλόκεζεο όπνπ απαηηείηαη command-T (control-T) 

 

Δπιλογή Καηεύθςνζη Δκηύπωζηρ  

 

 

 

Η επηινγή θαηεύζπλζεο όισλ ησλ εθηππώζεσλ κπνξεί λα είλαη ζηε νζόλε, ζε 

θάθειν (ASCII file), ζε επηζεώξεζε ζειίδαο, ζε laser ή inkjet εθηππσηή κέζσ επιλογέα 

(print manager), ε ζε εθηππσηή αθίδαο απεπζείαο κέζσ ζεηξηαθήο ζύξαο ηνπ 

ππνινγηζηή ζαο. ηηο εθηππώζεηο πξνο laser ή inkjet πξνηείλεηαη απηόκαηα ή νξηδόληηα 

ή πιάγηα ξύζκηζε ζειίδαο αλάινγα κε ηελ κνξθή ηεο εθηύπσζεο. ηηο πιάγηεο όκσο 



          

 

εθηππώζεηο πξέπεη λα ξπζκίδεηε ηελ ζκίθξπλζε ζε 80% πεξίπνπ γηα λα ρσξά ή 

εθηύπσζε ζηελ ζειίδα ζαο. 

 

Σημείωση Γηα λα εθηππώζεηε ζε laser ή inkjet, πξέπεη πξώηα λα επηιέμεηε κέζσ 

επιλογέα (print manager) ηνλ εθηππσηή ζαο. Αληίζεηα, νη απ' επζείαο εθηππώζεηο 

παξαθάκπηνπλ ηνπο νδεγνύο εθηππώζεσλ ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ιόγνπο 

ηαρύηεηνο. 

 

   Πξνβνιή-εθηύπσζε θηλήζεσλ κε επηινγή θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο-

ηαμηλόκεζεο όπνπ απαηηείηαη command-R (control-R) 

 

 

  Αναζήηηζη καρηέλας. Η αλαδήηεζε κπνξεί λα γίλεη πιεθηξνινγώληαο 

ηνπο αξρηθνύο ραξαθηήξεο ελόο πεδίνπ ή αθόκε θαη κε ζπλδπαζκό 

πεξηζζνηέξσλ πεδίσλ. Τπάξρεη επίζεο ή δπλαηόηεηα θόξησζεο όισλ 

ησλ εγγξαθώλ ηνπ αξρείνπ κε "?" ή όισλ ησλ εγγξαθώλ πνπ 

πεξηέρνπλ κία ζπγθεθξηκέλε ξίδα. π.ρ. αλαδήηεζε κε "?ΑΦΟΙ" ζα βξεη 

όιεο ηηο εγγξαθέο πνπ πεξηέρνπλ ηε ξίδα AΦOI. H αλαδήηεζε κε "?" 

είλαη ρξνλνβόξα θαη ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν όηαλ 

ρξεηάδεηαη πξαγκαηηθά. Όηαλ πεξηζζόηεξεο εγγξαθέο ηαηξηάδνπλ ζηα 

θξηηήξηα αλαδήηεζεο ζαο ηόηε αλνίγεη απηόκαηα παξάζπξν επηινγήο 

ηεο θαηάιιειεο εγγξαθήο command-S (control-S) 

 

Δπιλογή από καηάλογο 

H επηινγή από θαηάινγν γίλεηαη κε ηα βέιε θαη ην πιήθηξν Return ή κε δηπιό 

θιηθ πάλσ ζηελ γξακκή ηνπ θαηαιόγνπ πνπ ζέινπκε. 

εηθνλα 



          

 

Σημείωση Κξαηώληαο παηεκέλν ην πιήθηξν Option (Alt), θαη θάλνληαο θιηθ ζην 

θνπκπί αλαδήηεζε, ζα μαλαεκθαληζηεί ν ηειεπηαίνο θαηάινγνο επηινγήο εγγξαθώλ. ' 

απηόλ ηνλ θαηάινγν όκσο εκθαλίδνληαη νη εγγξαθέο όπσο είραλ ηελ ζηηγκή ηεο 

αλάγλσζήο ηνπ. Αιιαγέο πνπ ηπρόλ πξαγκαηνπνηήζαηε δελ ζα θαλνύλ παξά κόλν όηαλ 

μαλαδηαβαζηνύλ νη εγγξαθέο (εύξεζε ρσξίο Option (Alt),). 

 

  Δκθαλίδεη ηελ πξώηε εγγξαθή ζην αξρείν ζαο  

 command-F (control-F) 

 

 

 

  Δκθαλίδεη ηελ πξνεγνύκελε εγγξαθή ζην αξρείν ζαο command-P 

(control-P) 

 

  Δκθαλίδεη ηελ επόκελε εγγξαθή ζην αξρείν ζαο  

 command-N (control-N) 

 

  Δκθαλίδεη ηελ ηειεπηαία εγγξαθή ζην αξρείν ζαο 

 command-L (control-L) 

 

 

  Πξνζζήθε εγγξαθήο ζην αξρείν ζαο command-I (control-I) 

 

  Γηόξζσζε  ηξέρνπζαο θαηαρώξεζεο command-E (control-E) 

 

  Γηαγξαθή ηξέρνπζαο θαηαρώξεζεο κε ηειεπηαία πξνεηδνπνίεζε 

command-D (control-D) 

 



          

 

 Οξίδεη ππνθαηαζηήκαηα ηνπ ίδηνπ πειάηε 

 

  Δκθαλίδνληαη κεηά ην πάηεκα ησλ θνπκπηώλ αλαδήηεζε, πξνζζήθε ή 

δηόξζσζε. Tν Ok εθηειεί ηελ πξνεγνύκελε εληνιή θαη έρεη ηζνδύλακν 

πιήθηξν ην Enter  ή ην Return. Tν X (Άθπξν) αθπξώλεη ηελ 

πξνεγνύκελε εληνιή θαη έρεη ηζνδύλακν πιήθηξν ην command ηελεία 

(escape). 

 

Σημείωση Tα πιήθηξα Enter  θαη Return  έρνπλ δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά όηαλ ν 

θέξζνξαο βξίζθεηαη κέζα ζε πεδίν εηζαγσγήο δεδνκέλσλ κε πνιιέο 

γξακκέο. ' απηήλ ηελ πεξίπησζε ην Return  αιιάδεη γξακκή κέζα ζην 

πεδίν θαη δελ εθηειεί ηελ πξνεγνύκελε εληνιή. Μέζα ζ' έλα πεδίν 

πνιιώλ γξακκώλ κόλν ην Enter ηζνδπλακεί κε θιηθ ζην θνπκπί Ok. 

 

    Οδεγεί ζηελ θαξηέιια ησλ barcodes ηνπ είδνπο 

 

     Οξίδεη ηελ ηηκή ηνπ είδνπο αλά ππνθαηάζηεκα 

 

  Οξίδεη ηα πξνζζεηηθά ή αθαηξεηηθά είδε ηνπ βαζηθνύ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γημιοςπγώνηαρ ένα νέο θάκελο δεδομένων 

 Αθνύ δηαβάζαηε ηηο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή είζηε έηνηκνη λα 

μεθηλήζεηε ηελ εξγαζία ζαο. Πξώηα ινηπόλ πξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε έλα θάθειν 

(αξρείν) δεδνκέλσλ ζην νπνίν ζα απνζεθεύνληαη όια ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο ζαο. 

Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε όζνπο ηέηνηνπο θαθέινπο δεδνκέλσλ ζέιεηε. Σν κέγηζην 

κέγεζνο θάζε ηέηνηνπ θαθέινπ κπνξεί λα είλαη κέρξη 2 GB. Γελ ππάξρεη θπζηθό 

κέγηζην όξην εγγξαθώλ ζε θαλέλα αξρείν. Μεξηθά όκσο αξρεία πεξηνξίδνληαη από ηελ 

κνξθή ησλ θσδηθώλ ηνπο π.ρ. ην αξρείν θαηεγνξηώλ πειαηώλ έρεη κέγηζην όξην 999 

εγγξαθέο ιόγσ ηεο απηόκαηεο αξίζκεζεο ηνπ. 

 Γηα λα δεκηνπξγήζεηε ηνλ πξώην θάθειν δεδνκέλσλ, "ηξέμηε" ηελ εθαξκνγή 

WINPOS. Θα εκθαληζηεί έλα παξάζπξν γηα επηινγή θαθέινπ δεδνκέλσλ ("Select data 

file"). Κάληε θιηθ ζην θνπκπί "New data file". Γξάςηε ην όλνκα ηνπ θαθέινπ 

δεδνκέλσλ (π.ρ. Data.df1), επηιέμηε ην νηοζιέ (directory) ζην νπνίν ζ' απνζεθεπηεί ν 

λένο θάθεινο θαη παηήζηε OK. Ακέζσο κεηά ζα εξσηεζείηε εάλ ζέιεηε λα εγθαηληαζηεί 

ν θάθεινο δεδνκέλσλ. Απηό ην κήλπκα ζα εκθαλίδεηαη κόλν θάζε θνξά πνπ 

δεκηνπξγείηε έλαλ λέν θάθειν δεδνκέλσλ. Μελ επηιέμεηε πνηέ θάθειν δεδνκέλσλ από 

άιιε OMNIS 7 εθαξκνγή γηαηί ππάξρεη πεξίπησζε λα θαηαζηξαθεί. 

 

Σημείωση Σν όλνκα ηνπ θαθέινπ δεδνκέλσλ αθνινπζεί ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηε. Έηζη ζηνλ Macintosh έρεη κόλν 

πεξηνξηζκό ηνπο 32 ραξαθηήξεο κήθνο θαη κπνξείηε λα γξάςε ηελ πιήξε επσλπκία ηεο 



          

 

εηαηξείαο ζαο (π.ρ. ΠΑΝΔΜΠΟΡΙΚΗ AE 1994). ηα Windows  όκσο αθνινπζεί ηνπο 

πεξηνξηζκνύο ηνπ DOS κε απαξαίηεηα ηελ θαηάιεμε .df1 (π.ρ. Data_94.df1) 

 

 Κάζε θνξά πνπ ηξέρεηε ηελ εθαξκνγή, αλνίγεη απηόκαηα θαη ν ηειεπηαίνο 

θάθεινο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε. Αλ ζέιεηε λα εξγαζηείηε κε άιιν θάθειν ή 

λα δεκηνπξγήζεηε λέν, ή δηαδηθαζία είλαη ή ίδηα θαη εθηειείηαη από ηελ εληνιή 

"Επιλογή δεδομένων" ηνπ θεληξηθνύ κελνύ. 

 Μεηά ηελ επηινγή ή εγθαηλίαζε ελόο θαθέινπ δεδνκέλσλ, ζα ζαο δεηεζεί ν 

θσδηθόο ρξήζηε, όπσο θαίλεηαη παξάζπξν πνπ αθνινπζεί. 

 

 

 

 

 

 

Καηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ θαθέινπ δεδνκέλσλ θαηαρσξείηαη έλαο ρξήζηεο κε 

ηνλ θσδηθό "master", ν νπνίνο έρεη θαη ην δηθαίσκα λα νξίδεη ηνπο ππόινηπνπο ρξήζηεο 

θαη δηθαηώκαηα πξόζβαζεο. ην θεθάιαην 'Υξήζηεο θαη δηθαηώκαηα" ζα δείηε πσο 

νξίδνληαη νη δηαθνξεηηθνί ρξήζηεο θαη ηα δηθαηώκαηα πξόζβαζήο ηνπο. Πξνο ην παξόλ 

γξάςηε "master" ζην πεδίν θσδηθόο θαη παηήζηε Enter. Οη ραξαθηήξεο πνπ 

πιεθηξνινγείηε δελ θαίλνληαη θαη πξέπεη επίζεο λα πξνζέρεηε ηα θεθαιαία / πεδά. 

Ακέζσο κεηά ζα εκθαληζηεί ε βαζηθή θάξηα εξγαζίαο ε νπνία ζαο επηηξέπεη λα 

κεηαθηλείζηε ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο εθαξκνγήο. 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

Παπαμεηποποίηζη Δθαπμογήρ 

 Αθνύ δεκηνπξγήζαηε ηνλ πξώην ζαο θάθειν δεδνκέλσλ πξέπεη ηώξα λα 

ξπζκίζεηε θάπνηα γεληθά ζηνηρεία ηεο εθαξκνγήο. Γειαδή λα θαηαρσξήζεηε θάπνηεο 

γεληθέο παξακέηξνπο θαη πξνηηκήζεηο, όπσο επίζεο θαη θάπνηα αξρηθή 

παξακεηξνπνίεζε ησλ θαηεγνξηώλ, εκεξνινγίσλ, παξαζηαηηθώλ θ.ι.π. απαξαίηεησλ 

γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο παξακέηξσλ. Κάλνληαο θιηθ πάλσ ζην θνπκπί 

"Βνεζεηηθέο εξγαζίεο" ζα εκθαληζηεί ην αληίζηνηρν παξάζπξν από ην νπνίν ζα 

θαηαρσξήζνπκε όιεο ηηο απαξαίηεηεο παξακέηξνπο ηεο εθαξκνγήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

ηα επόκελα θεθάιαηα πεξηγξάθεηαη όιε ε δηαδηθαζία παξακεηξνπνίεζεο κε ηηο 

απαξαίηεηεο επεμεγήζεηο θαη πεξηνξηζκνύο όπνπ ππάξρνπλ.  

 

Φπήζηερ - Γικαιώμαηα 

Κάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί ρξήζηεο - δηθαηώκαηα, εκθαλίδεηαη κία άιιε θάξηα 

επηινγήο. Από ην θνπκπί ρξήζηεο θιεηδηά κπνξείηε λα θαζνξίζεηε ηα νλόκαηα θαη ηα 

δηθαηώκαηα ησλ ρξεζηώλ ηεο εθαξκνγήο. Από ην θνπκπί αιιαγή ρξήζηε κπνξείηε λα 

επηιέμεηε άιιν θσδηθό ρξήζηε γηα εξγαζία κε ηελ εθαξκνγή.  

 

 

 

Όπσο ήδε γλσξίδεηε ηo θιεηδί γηα λα ηξέμεηε ηελ πξώηε θνξά ζην πξόγξακκα είλαη 

"master".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

 

Φπήζηερ – Κλειδιά  

 

 
 

 

O "master" έρεη δηθαίσκα πξόζβαζεο ζε όιεο ηηο εληνιέο θαη είλαη ν κόλνο πνπ 

κπνξεί λα θαζνξίδεη ηα νλόκαηα θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ άιισλ ρξεζηώλ. Δζείο 

κπνξείηε βέβαηα λα ηνπ αιιάμεηε θαη ηνλ θσδηθό θαη ην όλνκα. H εθαξκνγή 

αλαγλσξίδεη πάληα ηνλ "master" αλεμάξηεηα από ηελ αιιαγή νλόκαηνο θσδηθνύ 

(εκθαλίδεηαη πξώηνο ζηνλ θαηάινγν ρξεζηώλ θαη έρεη έλα αζηεξάθη αξηζηεξά). 

 Μπνξείηε λα νξίζεηε όζνπο ρξήζηεο ζέιεηε. Τπάξρνπλ 8 επίπεδα πξόζβαζεο 

εληνιώλ (0 κέρξη 7). Tν 0 είλαη ην αλώηεξν επίπεδν πξόζβαζεο θαη ην 7 ην θαηώηαην. 

Έηζη έλαο ρξήζηεο πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί επηπέδνπ 4, έρεη πξόζβαζε ζε όιεο ηηο 

εληνιέο από ην επίπεδν 4 κέρξη ην επίπεδν 7. αληίζηνηρα ν "master" (επίπεδν 0) έρεη 

πξόζβαζε παληνύ. 

  



          

 

 

O θαζνξηζκόο ησλ δηθαησκάησλ πξόζβαζεο ζε θάζε εληνιή (θνπκπί) ηεο 

εθαξκνγήο καο είλαη πνιύ απιόο θαη γίλεηαη θάλνληαο θιηθ ζηελ εληνιή πνπ ζέινπκε 

κε παηεκέλα ηαπηόρξνλα ηα πιήθηξα option  θαη command (alt και control).  

 Τπάξρεη δπλαηόηεηα θαζνξηζκνύ δηθαησκάησλ ζε επίπεδν νιόθιεξνπ 

παξαζύξνπ πρ ζην θνπκπί "Πειάηεο" από ηελ κάζθα "Κεληξηθώλ Δπηινγώλ" ή ζε 

επίπεδν εληνιήο πρ ζην θνπκπί "Γηαγξαθή" από ην παξάζπξν "Πειαηώλ". O 

θαζνξηζκόο ησλ δηθαησκάησλ γίλεηαη πάληα κ' έλα παξάζπξν ζαλ απηό πνπ αθνινπζεί. 

 

 
 

 

 

Υξήζηκν είλαη λα νξίζεηε δηθαηώκαηα γηα ηηο παξακέηξνπο, ηηο πξνηηκήζεηο, ηηο 

ζεσξεκέλεο εθηππώζεηο θαη ηελ θαηαρώξεζε, αθύξσζε, δηαγξαθή παξαζηαηηθώλ. 

Μπνξείηε λα εθηππώζεηε θαηάινγν ησλ δηθαησκάησλ πξόζβαζεο από ην παξάζπξν 

"Xξήζηεο-Kιεηδηά" 

 

Προσοχή Aλ αιιάμεηε ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο θαη ην όλνκα ηνπ "master" θαη ηνλ 

μεράζεηε ζα ρξεηαζηεί επέκβαζε ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα λα κπνξέζεηε λα αλνίμεηε ηα 

δεδνκέλα ζαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

Παπάμεηποι Δκηςπώζεων 

 πκπιεξώλεηε ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο ζαο όπσο πξέπεη λα εθηππώλνληαη ζηηο 

απιέο θαη επίζεκεο εθηππώζεηο ζαο. 

 

 

 

Tν θείκελν ησλ παξαηεξήζεσλ παξαζηαηηθώλ είλαη έλα ειεύζεξν θείκελν ην νπνίν 

κπνξεί λα εθηππώλεηαη ζε όπνηα παξαζηαηηθά επηζπκείηε (πρ Δπραξηζηνύκε γηα ηελ 

πξνηίκεζή ζαο θιπ.). Ρπζκίδεηε ζε πνηα παξαζηαηηθά ζα εθηππώλεηαη ην παξαπάλσ 

θείκελν από ηνλ "Οξηζκό ηύπσλ παξαζηαηηθώλ" πνπ ζα δνύκε παξαθάησ. 

 O Kσδηθόο θόξκαο παξαζηαηηθνύ ππνδειώλεη ηε θόξκα ηνπ εληύπνπ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεηε γηα εληαίν έληππν παξαζηαηηθώλ. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα 

από ηηο 28 έηνηκεο θόξκεο ή λα απεπζπλζείηε ζηελ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΕΠΕ ώζηε λα 

πξνζαξκόζνπκε ηελ εθηύπσζε ζε όπνην έληππν ζέιεηε εζείο. 

 H ξύζκηζε γξακκώλ αλά παξαζηαηηθό θαη κήθνπο πεξηγξαθήο είδνπο αθνξά ηελ 

θάζε θόξκα. Γελ πξέπεη λα αιιάμεηε απηέο ηηο ξπζκίζεηο ρσξίο πξνεγνύκελε 

ζπλελλόεζε κε ηελ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΕΠΕ. 

 O αξηζκόο reverse line feed αληηζηνηρεί ζηηο γξακκέο πνπ πξέπεη λα θάλεη πίζσ 

ν εθηππσηήο ζαο ζηελ εθηύπσζε παξαζηαηηθνύ. Απηή ή ξύζκηζε ρξεηάδεηαη ζε 



          

 

εθηππσηέο πνπ δελ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα auto-load γηα λα κπνξείηε λα θόβεηε ην 

παξαζηαηηθό ζην γπαιάθη ηνπ εθηππσηή θαη κεηά απηόο λα ηξαβά πίζσ απηόκαηα ην 

έληππν γηα λα μεθηλήζεη ζσζηά ή επόκελε εθηύπσζε. 

 H ξύζκηζε απεπζείαο εθηύπσζεο πξνηείλεη ηελ ζύξα πνπ ζα είλαη ζπλδεδεκέλνο 

ν εθηππσηήο ζαο.  

 H ξύζκηζε εμαγσγήο δεδνκέλσλ κε εηζαγσγηθά ή όρη θαη ηεο δηάηαμεο ησλ 

ASCII αξρείσλ αθνξά ηηο εθηππώζεηο ζε θάθειν γηα επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ από 

άιιεο εθαξκνγέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

Πποηιμήζειρ  

 

 



          

 

 

 

ηηο πξνηηκήζεηο κπνξείηε λα νξίζεηε αλ ην πξόγξακκα ζα ζαο πξνηείλεη 

απηόκαηνπο θσδηθνύο θαηά ηελ θαηαρώξεζε πειαηώλ, πξνκεζεπηώλ, πσιεηώλ θαη 

εηδώλ. Oη παξαπάλσ θσδηθνί κπνξνύλ λα ηξνπνπνηνύληαη ειεύζεξα ζε όιε ηελ 

δηάξθεηα ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο. Γελ απαηηείηαη απνκλεκόλεπζή ηνπο θαη σο εθ ηνύηνπ 

ν κόλνο ιόγνο πνπ κπνξείηε λα κελ επηιέμεηε ηελ απηόκαηε αξίζκεζε είλαη ε αλάγθε 

ζηαηηζηηθήο παξαθνινύζεζεο κε έλα παξαπάλσ θιεηδί από ηηο πξνζθεξόκελεο 

θαηεγνξίεο αλά πειάηε, πξνκεζεπηή θιπ. 

 Μπνξείηε επίζεο λα επηιέμεηε ηνλ αξηζκό ησλ δεθαδηθώλ ςεθίσλ γηα ηηο 

ζηξνγγπινπνηήζεηο ζηελ απνζήθε θαη ην θιείδσκα ησλ πεδίσλ από κεηαθνξά ώζηε λα 

κελ κπνξεί θάπνηνο ρξήζηεο θαηά ιάζνο λα ηα αιιάμεη 

 H ξύζκηζε ρσξηζηό πιεθηξνιόγην πξέπεη λα επηιερζεί αλ ε εθαξκνγή πξόθεηηαη 

λα δνπιέςεη ζε Windows ή ζε κηθηό δίθηπν Macintosh θαη Windows. H ξύζκηζε απηή 

εμαζθαιίδεη όηη ιέμεηο κε θνηλνύο ραξαθηήξεο (πρ AYTOKINHTO) ζα γξαθνύλ κε 

ακηγείο ειιεληθνύο ή ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο. 

 H ηειεπηαία εκεξνκελία ζεσξεκέλεο εθηύπσζεο ελεκεξώλεηαη επηιεθηηθά από 

ηηο εθηππώζεηο απνζήθεο θαη παξαζηαηηθώλ. αο εμαζθαιίδεη όηη δελ ζα θαηαρσξεζνύλ 

πξηλ από απηήλ λέα παξαζηαηηθά. Μπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί από ηνλ ρξήζηε, αιιά 

ρξεηάδεηαη πξνζνρή αλ ηππώλεηε ζεσξεκέλα βηβιία απνζήθεο ή εκεξνιόγηα 

παξαζηαηηθώλ. 

 H επηινγή εκεξνινγίσλ 2εο ή 3εο θαηεγνξίαο ζαο επηηξέπεη λα εθηππώλεηε 

αλάινγα κε ηνλ ηύπν βηβιίσλ ζαο ηα εκεξνιόγηα αγνξώλ θαη πσιήζεσλ. Aλ επηιέμεηε 

2ε θαηεγνξία ηόηε ζα αλνίμνπλ γηα θαηαρώξεζε ηα πεδία ηεο πεξηγξαθήο ησλ 

κνλαδηθώλ ζπληειεζηώλ γηα ηνλ δηαρσξηζκό ησλ εηδώλ ζαο. Δπίζεο ζηελ θαξηέια 

είδνπο απνζήθεο ζα έρεηε ηελ δπλαηόηεηα νξηζκνύ ηνπ κνλαδηθνύ ζπληειεζηή αλά 

είδνο. 

 Tν επίπεδν πξόζβαζεο ρξεζηώλ ζηηο ζεσξεκέλεο εθηππώζεηο νξίδεηαη από απηό 

ην παξάζπξν. 

 

 

 

 



          

 

 

Καηηγοπίερ Πελαηών-Ππομηθεςηών 

 

 

Oη θαηεγνξίεο βνεζνύλ ζηελ θαιύηεξε επηινγή θαη ηαμηλόκεζε ησλ εγγξαθώλ ζαο 

θαηά ηηο δηάθνξεο εθηππώζεηο. Μπνξείηε ειεύζεξα λα δηνξζώζεηε ηελ πεξηγξαθή ηνπο 

ή λα επαλαθαζνξίζεηε ηελ νκάδα θαηεγνξία ζε θάζε πειάηε / πξνκεζεπηή. H αξίζκεζή 

ηνπο είλαη απηόκαηε θαη δελ αιιάδεη από ηνλ ρξήζηε. 

 

Αποθήκη – ΦΠA 
 

 
 

Κάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί Απνζήθε-ΦΠA, εκθαλίδεηαη κία άιιε θάξηα κε όιεο ηηο 

βνεζεηηθέο εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ηελ απνζήθε θαη ην ΦΠA ζαο. Μπνξείηε λα νξίζεηε 



          

 

ηύπνπο θαη θαηεγνξίεο εηδώλ απνζήθεο αληίζηνηρα όπσο ηηο θαηεγνξίεο θαη νκάδεο 

πειαηώλ. Δπίζεο έρεηε ηελ δπλαηόηεηα λα νξίδεηε θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο, ηνπο 

ζπληειεζηέο ΦΠA, θαη ηνπο ηηκνθαηαιόγνπο ηεο απνζήθεο ζαο. 
 

Τύποι / Καηηγοπίερ ειδών αποθήκηρ  
 

 
 

ηηο θαηεγνξίεο εηδώλ ηζρύνπλ όζα αλαθέξακε παξαπάλσ γηα ηηο θαηεγνξίεο θαη 

νκάδεο πειαηώλ πξνκεζεπηώλ. 



          

 

 

Τιμοκαηάλογοι  

 

 
 

Oη ηηκνθαηάινγνη ζαο βνεζνύλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λ' αθνινπζήζεηε 

δηαθνξεηηθή πνιηηηθή εθπηώζεσλ - πξνκεζεηώλ γηα δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο πειαηώλ ή 

πσιεηώλ αληίζηνηρα. Γηα παξάδεηγκα, κπνξείηε λα νξίζεηε κέρξη 9 θιηκαθνύκελα 

πνζνζηά έθπησζεο ζε θάπνην πειάηε γηα ην ίδην είδνο αλάινγα κε ην ηδίξν ηνπ θαη 

αληίζηνηρα 9 θιηκαθνύκελα πνζνζηά πξνκήζεηαο πσιεηώλ. 

ηηο θαξηέιεο εηδώλ απνζήθεο νξίδεηε ηνλ ηηκνθαηάινγν ζηνλ νπνίν αλήθεη ην 

θάζε είδνο. ηηο θαξηέιεο πειαηώλ-πσιεηώλ κπνξείηε λα θαηαρσξήζεηε ηελ θαηεγνξία 

έθπησζεο-πξνκήζεηαο (0 έσο 9). Καηά ηελ έθδνζε ηνπ παξαζηαηηθνύ ππνινγίδεηαη 

απηόκαηα από ηνλ ηηκνθαηάινγν ηνπ θάζε είδνπο πνπ θαηαρσξείηε, ε έθπησζε-

πξνκήζεηα αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ πειάηε-πσιεηή (π.ρ. ε θαηεγνξία 0 δελ 

ππνινγίδεη θαλέλα πνζνζηό, ελώ αλ ν πειάηεο έρεη θαηεγνξία έθπησζεο 3, 

ππνινγίδεηαη ην πνζνζηό πνπ έρεηε θαηαρσξήζεη ζηνλ ηηκνθαηάινγν ηνπ είδνπο γηα ηελ 

θαηεγνξία 3). 

 Όια ηα είδε πξέπεη λα αλήθνπλ ζ' έλαλ ηνπιάρηζηνλ ηηκνθαηάινγν, έζησ θαη αλ 

δελ αθνινπζείηε ηέηνηα πνιηηηθή. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, απιά δελ ζπκπιεξώλεηε ηα 

πνζνζηά ηνπ ηηκνθαηαιόγνπ αιιά νύηε θαη ηηο θαηεγνξίεο πειαηώλ-πσιεηώλ. Έρεηε 

ηελ δπλαηόηεηα λα νξίζεηε κέρξη 999 ηηκνθαηαιόγνπο ζηελ απνζήθε ζαο. 

 
 

 

 

 

 

 



          

 

 

 

Αναπποζαπμογή ηιμών αποθήκηρ 

Από ηελ καδηθή αλαπξνζαξκνγή ηηκώλ κπνξείηε λα θάλεηε καδηθέο 

αλαηηκήζεηο-ππνηηκήζεηο ζηηο ηηκέο αγνξάο - πώιεζεο ηεο απνζήθεο ζαο. 

 

 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε αλαπξνζαξκνγή ζε ηηκέο πώιεζεο ή αγνξάο. Δθόζνλ 

επηιέμεηε ηελ ηηκή αγνξάο ηόηε ε ηηκή πώιεζεο αλαπξνζαξκόδεηαη βάζεη ησλ 

θαηαρσξεκέλσλ πνζνζηώλ θέξδνπο. Αλ, όκσο, επηιέμεηε θαη ζηξνγγπινπνίεζε ηόηε 

είλαη πηζαλόλ λα ηξνπνπνηεζνύλ ηα πνζνζηά θέξδνπο αλάινγα ην πνζό ηεο 

ζηξνγγπινπνίεζεο. Πάλησο ζε θακία πεξίπησζε ε αλαπξνζαξκνγή δελ γίλεηαη 

απηόκαηα. Πξώηα δηαβάδνληαη νη εγγξαθέο πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηά ζαο, γίλνληαη νη 

απηόκαηνη ππνινγηζκνί αλαπξνζαξκνγήο θαη αλνίγεη έλα λέν παξάζπξν ζην νπνίν 

θαίλνληαη νη λέεο ηηκέο.  

 

Δικόνα  

 

Αλ ζέιεηε λα δηνξζώζεηε έλα-έλα ηα είδε ζαο κπνξείηε λα ην θάλεηε 

επηιέγνληαο ηα θαη θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί δηόξζσζε ή κε δηπιό θιηθ πάλσ ζηελ 

γξακκή ηνπ θαηαιόγνπ. Σόηε ζα αλνίμεη έλα λέν παξάζπξν, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ, 

ζην νπνίν κπνξείηε λα εηζάγεηε ηηο λέεο ηηκέο. 



          

 

 
 

Όηαλ ηειεηώζεηε κε ηνπο ειέγρνπο θαη πηζαλέο δηνξζώζεηο κπνξείηε λα 

επηιέμεηε όζα είδε ζέιεηε, λα ηα εθηππώζεηε θαη κεηά λα ελεκεξώζεηε ηελ απνζήθε κε 

ηηο λέεο ηηκέο. 

 

 

Σςνηελεζηέρ ΦΠA 
 

 
 



          

 

Γηα λα αξρίζεηε ηελ εξγαζία ζαο πξέπεη λα θαηαρσξήζεηε ηνπο απαξαίηεηνπο 

γηα ηελ απνζήθε ζαο ζπληειεζηέο ΦΠA. Γηα θάζε ζπληειεζηή ΦΠA πνπ θαηαρσξείηε, 

πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηε θαη ην αληίζηνηρν κεησκέλν ηνπ πνζνζηό, αλ έρεηε πειάηεο 

πνπ δηθαηνύληαη κεησκέλν πνζνζηό ΦΠA. Καηά ηελ θαηαρώξεζε παξαζηαηηθώλ, 

ππνινγίδεηαη απηόκαηα γηα θάζε είδνο θαη αλάινγα κε ην θαζεζηώο ΦΠA ηνπ πειάηε 

(θαλνληθό, κεησκέλν ή απαιιαγή) θαη ην πνζνζηό ΦΠA. 
 

 
 

 

Μονάδερ Μέηπηζηρ 
Καηαρσξείηε όιεο ηηο απαξαίηεηεο κνλάδεο κέηξεζεο ηεο απνζήθεο ζαο 
 

 
 

Οη πεξηγξαθέο ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο εθηππώλνληαη ζηα παξαζηαηηθά ζαο. 

 

 

Οπιζμόρ Ημεπολογίων Παπαζηαηικών  
Με ηελ δεκηνπξγία ελόο λένπ θαθέινπ δεδνκέλσλ δεκηνπξγνύληαη απηόκαηα νη 

βαζηθνί ηύπνη παξαζηαηηθώλ θαη ηα εκεξνιόγηά ηνπο. Πξηλ θαηαρσξήζεηε παξαζηαηηθά 

κπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηνπο ηύπνπο θαη ηα εκεξνιόγηα.  
 

Δικόνα 

 

  

Από ηνλ νξηζκό εκεξνινγίσλ κπνξείηε λα νξίζεηε κέρξη 99 εκεξνιόγηα 

παξαζηαηηθώλ. Καηόπηλ από ηνλ νξηζκό παξαζηαηηθώλ νξίδεηε πνην εκεξνιόγην ζα 

ελεκεξώλεη ν θάζε ηύπνο παξαζηαηηθνύ.  



          

 

 
 

   

Η πεξηγξαθή ησλ εκεξνινγίσλ κπνξεί λα δηνξζσζεί θαη κεηά ηελ θαηαρώξεζε 

παξαζηαηηθώλ. Δθόζνλ ρξεηαζηεί λα ην θάλεηε πξέπεη λα πξνζέμεηε λα κελ αιιάμεηε 

ην λόεκα ηεο θαη βέβαηα εάλ ηππώλεηε ζεσξεκέλα εκεξνιόγηα ζα πξέπεη λα είζηε πνιύ 

πξνζεθηηθνί αθόκε θαη ζε αιιαγέο πεξηγξαθήο. Μπνξείηε επίζεο λα νξίζεηε ην 

πξόζεκν ησλ εθηππνύκελσλ παξαζηαηηθώλ. Σα παξαζηαηηθά εθηππώλνληαη θαλνληθά 

ζηα εκεξνιόγηα κε ην πξόζεκό ηνπο. Σα ηηκνιόγηα πώιεζεο, δειαδή, ηα νπνία 

ρξεώλνπλ ηνπο πειάηεο εκθαλίδνληαη κε ζεηηθέο ηηκέο ελώ ηα ηηκνιόγηα αγνξάο ηα 

νπνία πηζηώλνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο εκθαλίδνληαη κε αξλεηηθέο ηηκέο. Δάλ ζέιεηε λα 

αληηζηξέςεηε ηα πξόζεκα (γηα παξάδεηγκα ζηα εκεξνιόγηα αγνξώλ, λα νξίζεηε όηη νη 

αγνξέο λα εθηππώλνληαη κε ζεηηθό πξόζεκν θαη νη επηζηξνθέο αγνξώλ κε αξλεηηθό), 

πξέπεη λα νξίζεηε όηη ην ζεηηθό πξόζεκν ζα είλαη ζηελ πίζησζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

εκεξνιόγην. 

 

Προσοχή Aλ έρεηε ήδε εθηππώζεη εκεξνιόγηα κέζα ζε κία ρξήζε δελ πξέπεη αιιάμεηε 

ην πξόζεκν ησλ εθηππώζεσλ. 
 



          

 

 

Οπιζμόρ Τύπων Παπαζηαηικών 
 

Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε όζνπο επηπιένλ ηύπνπο παξαζηαηηθώλ ζέιεηε ή λα 

ηξνπνπνηήζεηε ηα αξρηθά. O θάζε ηύπνο είλαη πιήξσο νξηδόκελνο από ηνλ ρξήζηε. 

Γίλεηαη πην θάησ κηα πην ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ θάζε πεδίνπ. 

 

 
 

 

Κωδικόρ  O θσδηθόο είλαη ειεύζεξα νξηδόκελνο θαη δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί 

αλ θαηαρσξεζνύλ παξαζηαηηθά. Δθηππώλεηαη ζε όιεο ηηο εθηππώζεηο 

καδί κε ηελ ζεηξά θαη ηνλ αξηζκό ηνπ θάζε παξαζηαηηθνύ. 

 

Πεπιγπαθή H πεξηγξαθή ηνπ παξαζηαηηθνύ όπσο ζέιεηε λα εθηππώλεηαη ζηα 

ζεσξεκέλα έληππα. Δπηηξέπεηαη δηόξζσζε αιιά ρξεηάδεηαη πξνζνρή 

εάλ έρεηε ήδε εθηππώζεη παξαζηαηηθά ή εκεξνιόγηα. 

 

Σειπά Μπνξείηε λα νξίζεηε όζεο ζεηξέο ζέιεηε. Σν ραξαθηεξηζηηθό ηεο 

ζεηξάο κπνξεί λα είλαη είηε ραξαθηήξαο (A-Z) είηε αξηζκόο (0-9). Γηα 

θάζε λέα ζεηξά παξαζηαηηθνύ πξέπεη λα νξίζεηε όιεο ηηο παξακέηξνπο 

ηνπ. 

 

Τελεςηαίο νούμεπο- ημεπομηνία  



          

 

 Tα πεδία απηά ελεκεξώλνληαη απηόκαηα ζηα παξαζηαηηθά κε 

απηόκαηε αξίζκεζε θαη απνηξέπνπλ ηελ θαηαρώξεζε λένπ 

παξαζηαηηθνύ κε πξνγελέζηεξε εκεξνκελία ή λνύκεξν. Μπνξείηε λα 

ηα ηξνπνπνηήζεηε ζε πεξίπησζε πνπ δηαγξάςεηε ην ηειεπηαίν 

παξαζηαηηθό θαη ζέιεηε ην επόκελν λα μαλαπάξεη ην ίδην λνύκεξν. 
 

Γιακανονιζμόρ 

 Πξνηείλεη ηνλ δηαθαλνληζκό ηνπ παξαζηαηηθνύ πξνο έθδνζε. Δάλ 

επηιέμεηε "Μεηξεηνίο" ελεκεξώλεηαη θαη ε ρξέσζε θαη ε πίζησζε ηνπ 

επηιεγκέλνπ από ηελ "Υξενπίζησζε ινγαξηαζκώλ" πειάηε ή 

πξνκεζεπηή. Αληίζεηα αλ επηιέμεηε "Δπί πηζηώζεη" ελεκεξώλεηαη 

κόλν ε ρξέσζε ή κόλν ε πίζησζε. ε έλα Σηκνιόγην Μεηξεηνίο, 

δειαδή, ζα ελεκεξσζεί απηόκαηα θαη ε ρξέσζε θαη ε πίζησζε ηνπ 

πειάηε κε ην ίδην παξαζηαηηθό. Αλ ζέιεηε λα εθδίδεηε απνδείμεηο 

εηζπξάμεσο, πξέπεη λα έρνπλ δηαθαλνληζκό "Δπί πηζηώζεη" θαη ην 

πεδίν κλείδωμα διακανονιζμού επηιεγκέλν γηα λα απνθιείεηαη ε 

δπλαηόηεηα αιιαγήο ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηά ηελ έθδνζε ηνπ 

παξαζηαηηθνύ. 

 

Δνημέπωζη Ημεπολογίος  

 Κάζε παξαζηαηηθό πξέπεη λα αλήθεη ζε έλα εκεξνιόγην. ηηο 

εθηππώζεηο ησλ εκεξνινγίσλ παξαζηαηηθώλ κπνξνύκε λα επηιέμνπκε 

όζνπο ηύπνπο παξαζηαηηθώλ ζέινπκε αλά εκεξνιόγην. 

 

Γιακίνηζη Καζνξίδεηε ηνλ ηύπν ηνπ παξαζηαηηθνύ σο πξνο ηελ δηαθίλεζε 

εκπνξεπκάησλ (πξντόλησλ θιπ), ππεξεζηώλ ή ηελ έθδνζε απνδείμεσλ 

εηζπξάμεσλ-πιεξσκώλ. Δπεξεάδεη ηνπο ππνινγηζκνύο ζπλόισλ 

πεξηόδσλ θαη MYΦ. 

 

 

 

 

 

 

Δνημέπωζη Πελαηών-Ππομηθεςηών 

 Κάζε παξαζηαηηθό πξέπεη λα θηλεί έλαλ πειάηε ή έλαλ πξνκεζεπηή. 

Δπίζεο πξέπεη λα θαζνξίζεηε αλ πξέπεη λα ελεκεξώλεη ην ππόινηπν 

ηνπ ινγαξηαζκνύ (πρ ηηκνιόγηα-απνδείμεηο) ή όρη (δειηία απνζηνιήο). 

 

Φπεοπίζηωζη Λογαπιαζμών 

 Τπάξρνπλ δύν επηινγέο, είηε ρξέσζε απνζήθεο θαη πίζησζε πειαηώλ 

ή πξνκεζεπηώλ (ηηκνιόγην αγνξάο, πηζησηηθό ηηκνιόγην πξνο πειάηε), 

είηε πίζησζε απνζήθεο θαη ρξέσζε αληίζηνηρα πειαηώλ ή 

πξνκεζεπηώλ (ηηκνιόγην πώιεζεο). 

 

Δνημέπωζη Αποθήκηρ 

 Αλάινγα κε ην παξαζηαηηθό κπνξείηε λα επηιέμεηε θαη ηελ ελεκέξσζε 

ηεο απνζήθεο. Σα ηηκνιόγηα, δειαδή, λα ελεκεξώλνπλ κόλν θαη' αμία, 

ηα δειηία απνζηνιήο κόλνλ θαηά πνζόηεηα θαη ηα ηηκνιόγηα-δειηία 



          

 

απνζηνιήο θαηά πνζόηεηα θαη θαηά αμία. Οη απνδείμεηο εηζπξάμεσο-

πιεξσκήο θπζηνινγηθά δελ πξέπεη λα ελεκεξώλνπλ ηελ απνζήθε ζαο, 

αιιά αλ δελ ρξεζηκνπνηείηε Γελ. Λνγηζηηθή κπνξείηε λα αλνίμεηε ζηελ 

απνζήθε ζαο έλα είδνο ζαλ Λνγαξηαζκό ηακείνπ ζην νπνίν ζα 

παξαθνινπζείηε ην ηακείν ζαο ελεκεξώλνληαο ην από ηηο απνδείμεηο 

εηζπξάμεσο πιεξσκήο (κε ηνλ πεξηνξηζκό όηη δελ πξέπεη λα έρεηε 

παξαζηαηηθά κεηξεηνίο). ' απηήλ ηελ πεξίπησζε νη απνδείμεηο ζα 

πξέπεη λα ελεκεξώλνπλ θαηά πνζόηεηα θαη αμία ηελ απνζήθε ζαο. 

Δπίζεο αλ ζέιεηε λα κεηαθέξεηε ζηελ Γελ. Λνγηζηηθή γξακκάηηα ή 

επηηαγέο, πξέπεη γηα θάζε ινγαξηαζκό Γελ. Λνγηζηηθήο λα αλνίμεηε 

αληίζηνηρν ινγαξηαζκό ζηελ απνζήθε ζαο θαη νη απνδείμεηο 

εηζπξάμεσο πιεξσκήο λα ελεκεξώλνπλ θαηά πνζόηεηα θαη αμία ηελ 

απνζήθε ζαο. 

 Η ελεκέξσζε πνζόηεηαο θαη αμίαο παξαζηαηηθνύ, παξαθνινπζεί έλα 

δηαθνξεηηθό ππόινηπν ζην θάζε είδνο, ην νπνίν ειέγρεη αλ νη 

δηαθηλήζεηο θαηά πνζόηεηα αληηζηνηρνύλ ζηηο δηαθηλήζεηο θαηά αμία 

ηνπ θάζε παξαζηαηηθνύ. Με ηνλ ηξόπν απηό ειέγρεηαη απηόκαηα αλά 

είδνο ε εθθξεκόηεηα πνζνηήησλ πξνο απνζηνιή ή πξνο ηηκνιόγεζε. 

Οη εθθξεκόηεηεο απηέο θαίλνληαη θαηεπζείαλ ζηελ θαξηέια ηνπ 

είδνπο, αιιά κπνξνύκε θαη λα ηηο εθηππώζνπκε καδηθά από ηηο 

εθηππώζεηο απνζήθεο. 
 

Δνημέπωζη Πωληηών  

 Αλ παξαθνινπζείηε πσιεηέο, από απηό ην πεδίν ξπζκίδεηε ην πσο ζα 

ελεκεξώλνληαη νη πσιεηέο ζαο από ην θάζε παξαζηαηηθό. Γηα 

παξάδεηγκα ζην ηηκνιόγην πώιεζεο πίζησζε πσιεηώλ ελώ ζην 

πηζησηηθό ζεκείσκα ρξέσζε πσιεηώλ. 

 

Δκκπεμόηηηα 

 Έλα παξαζηαηηθό κπνξεί λα είλαη απηνηειέο (πρ ηηκνιόγην - δειηίν 

απνζηνιήο), ή λα αλνίγεη εθθξεκόηεηα (π.ρ. δειηίν απνζηνιήο) ή λα 

θιείλεη εθθξεκόηεηα (π.ρ. ηηκνιόγην). Καηά ηελ έθδνζε παξαζηαηηθνύ 

πξνηείλεηαη ν ηύπνο εθθξεκόηεηαο ησλ παξακέηξσλ, αιιά κπνξείηε λα 

ηνλ αιιάμεηε ειεύζεξα. Όια ηα παξαζηαηηθά ηα νπνία βξίζθνληαη ζε 

εθθξεκόηεηα, εκθαλίδνληαη αλά πειάηε/πξνκεζεπηή, όηαλ ζειήζνπκε 

λα θαηαρσξήζνπκε έλα παξαζηαηηθό ην νπνίν θιείλεη εθθξεκόηεηα. 

Έλα παξαζηαηηθό κπνξεί λα θιείζεη ηελ εθθξεκόηεηα πνιιώλ άιισλ 

παξαζηαηηθώλ. 
 

Απίθμηζη Μπνξείηε λα επηιέμηε ειεύζεξε ή απηόκαηε αξίζκεζε. Αλ εθηππώλεηε 

από ηελ εθαξκνγή ηα επίζεκα παξαζηαηηθά ζαο, πξέπεη λα επηιέμεηε 

απηόκαηε αξίζκεζε θαη επίζεο ην πεδίν απηόκαηεο εθηύπσζεο-

νξηζηηθνπνίεζεο παξαζηαηηθνύ κε ηελ εθηύπσζε. 

 

Ππόζημο Πξόζεκν ελεκέξσζεο εγγξαθώλ. Όια ηα παξαζηαηηθά εθηππώλνληαη 

κε ζεηηθό πξόζεκν. Αλ νξίζεηε αξλεηηθό πξόζεκν ηόηε ε ελεκέξσζε 

ζα γίλεηαη αθαηξεηηθά ζηνπο ινγαξηαζκνύο θαη ζηηο πεξηόδνπο πξνο 

ελεκέξσζε. Έηζη έλα πηζησηηθό ηηκνιόγην πξνκεζεπηή κπνξεί λα 

ελεκεξώλεη είηε ηελ πίζησζε ηνπ πειάηε κε ζεηηθό πξόζεκν είηε ηελ 

ρξέσζε ηνπ κε αξλεηηθό πξόζεκν. 



          

 

 

Δκηύπωζη ώπαρ - αξιών 

 Αλ ηα πεδία είλαη επηιεγκέλα ηππώλεηαη αληίζηνηρα ή ώξα εθηύπσζεο 

θαη νη ηηκέο ηνπ παξαζηαηηθνύ. Γηα παξάδεηγκα ζηα δειηία απνζηνιήο 

πξέπεη απαξαίηεηα λα εθηππώλεηαη ή ώξα θαη πξναηξεηηθά αμίεο, ελώ 

ζηα ηηκνιόγηα πξέπεη απαξαίηεηα λα εθηππώλνληαη νη αμίεο. 

 

Αξιόγπαθο Αλ επηιέμεηε ην πεδίν ηόηε ζε θάζε γξακκή ηνπ παξαζηαηηθνύ ζα 

ππάξρεη ε δπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο θαη αμηόγξαθσλ. Μπνξείηε ζην 

ίδην παξαζηαηηθό αλ ζέιεηε λα ζπλδπάζεηε επηηαγέο, ζπλαιιαγκαηηθέο 

ή θαη κεηξεηά αθόκε. Όια ηα αμηόγξαθα παξαθνινπζνύληαη αλά 

εκεξνκελία - ηύπν παξαζηαηηθνύ από ηελ εληνιή εθθαζάξηζε 

αμηόγξαθσλ ησλ βνεζεηηθώλ εξγαζηώλ παξαζηαηηθώλ. 

 

Δκηύπωζη παπαηηπήζεων 

 Αλ επηιέμεηε ην πεδίν ηόηε ζε θάζε παξαζηαηηθό ζα εθηππώλνληαη θαη 

νη γεληθέο παξαηεξήζεηο παξαζηαηηθώλ. Σν θείκελν απηό κπνξείηε λα 

ην εηζάγεηε από ηηο "Παξακέηξνπο εθηππώζεσλ". 

 

Υπενθύμιζη AΦM/ ΓOY 
 Καηά ηελ θαηαρώξεζε ηνπ παξαζηαηηθνύ αλ θάπνην από απηά ηα 

πεδία ηνπ πειάηε/πξνκεζεπηή είλαη αζπκπιήξσηα ηόηε ππάξρεη 

πξνεηδνπνίεζε. 
 

Δνημέπωζη ηιμών αγοπάρ/πώληζηρ αποθήκηρ 
 Μπνξείηε λα ελεκεξώλεηε απηόκαηα ηελ απνζήθε ζαο από ηα 

παξαζηαηηθά αγνξώλ θάζε θνξά πνπ νη ηηκέο αιιάδνπλ. Με ηελ 

επηιεθηηθή ελεκέξσζε, θάζε θνξά πνπ ε ηηκή ηνπ παξαζηαηηθνύ 

δηαθέξεη από ηελ ηηκή αγνξάο ηνπ είδνπο ζαο, ε εθαξκνγή ζαο 

πξνεηδνπνηεί αλ ζέιεηε ελεκεξώλεηε ηελ απνζήθε κε ηελ λέα ηηκή 

αγνξάο θαη ππνινγίδεηαη απηόκαηα βάζεη ηνπ ηξέρνληνο πνζνζηνύ 

θέξδνπο θαη ε λέα ηηκή πώιεζεο. Με ηελ απηόκαηε ελεκέξσζε, δελ 

ππάξρεη πξνεηδνπνίεζε γη’ απηό ρξεηάδεηαη πξνζνρή ηδίσο αλ δελ 

θαηαρσξείηε ηα παξαζηαηηθά κε ηελ ζσζηή εκεξνινγηαθή ζεηξά ηνπο. 
 
 

Τύπορ Παπαζηαηικού για ηην Γενική Λογιζηική 
 Αλ κεηαθέξεηε θηλήζεηο ζηελ Γελ. Λνγηζηηθή, πξέπεη ζε θάζε ηύπν 

παξαζηαηηθνύ λα αληηζηνηρήζεηε ην ζσζηό ηύπν παξαζηαηηθνύ γηα ηελ 

Γελ. Λνγηζηηθή. 

 

Διδικόρ Λογαπιαζμόρ 
 Αλ κεηαθέξεηε θηλήζεηο ζηελ Γελ. Λνγηζηηθή, γλσξίδεηε όηη νη 

ινγαξηαζκνί πνπ ελεκεξώλεη ν θάζε ηύπνο παξαζηαηηθνύ 

θαηαρσξνύληαη ζηελ Γελ. Λνγηζηηθή. Έηζη όηη ζεσξείηαη π.ρ. 

ηηκνιόγην πώιεζεο γηα ηελ Γελ. Λνγηζηηθή, ελεκεξώλεη ηνπο 

αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνύο. Δπηιέγνληαο ην πεδίν "Eηδηθόο 

Λνγαξηαζκόο", κπνξείηε λα αγλνήζεηε ηηο παξακέηξνπο Γελ. 

Λνγηζηηθήο θαη λα νξίζεηε ηνπο ινγαξηαζκνύο πξνο ελεκέξσζε από 

ηελ πιεπξά ηνπ εκπνξηθνύ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε πξέπεη λα 



          

 

πξνζέρεηε γηαηί αλ αιιάμεηε ην ινγηζηηθό ζαο ζρέδην, πξέπεη λα 

ελεκεξώζεηε θαη ηνπο εηδηθνύο ινγαξηαζκνύο ηνπ εκπνξηθνύ.  

 Η ελεκέξσζε ησλ εηδηθώλ ινγαξηαζκώλ γίλεηαη από εηδηθό θνπκπί ην 

νπνίν είλαη δηαζέζηκν κόλν όηαλ ηειεηώζεηε ηελ πξνζζήθε ή 

δηόξζσζε παξαζηαηηθνύ (κόιηο παηήζεηε ok). 

 
 

Καηασώπηζη ειδικών λογαπιαζμών  
 Κάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί "Καηαρώξεζεο εηδηθώλ ινγαξηαζκώλ" 

εκθαλίδεηαη έλα λέν παξάζπξν ζην νπνίν κπνξείηε λα θαηαρσξήζεηε 

ηνπο εηδηθνύο ινγαξηαζκνύο αγνξώλ/πσιήζεσλ θαη ΦΠA. 

 

Δικόνα 

Αλ δελ θαηαρσξήζεηε θάπνηνπο ινγαξηαζκνύο, ηόηε ηζρύνπλ νη 

παξάκεηξνη Γελ. Λνγηζηηθήο. 

 
 

Καηηγοπίερ Παπακπάηηζηρ  
 

 
 

 

Έρεηε ηελ δπλαηόηεηα λα θαηαρσξήζεηε κέρξη 99 θαηεγνξίεο παξαθξαηήζεσλ. 

Η θσδηθνπνίεζε ηνπο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζσζηή κεηαθνξά ησλ εγγξαθώλ ζηελ 

Γελ. Λνγηζηηθή. Ιδηαίηεξε πξνζνρή, όκσο, ρξεηάδεηαη ζηελ δηαγξαθή θαηεγνξηώλ 

παξαθξάηεζεο. Δάλ ρξεηαζηεί λα δηαγξάςεηε κία θαηεγνξία πξέπεη λα είζηε ζίγνπξνη 

όηη δελ έρεηε θαηαρσξήζεη παξαζηαηηθά κε απηήλ ηελ παξαθξάηεζε. 

Δθόζνλ θαηαρσξήζαηε ηηο παξακέηξνπο κέρξη απηό ην ζεκείν, ηόηε είζηε 

έηνηκνη λα πξνρσξήζεηε ζηελ θαηαρώξεζε πειαηώλ, πξνκεζεπηώλ, εηδώλ απνζήθεο, 

πσιεηώλ θαη θαηόπηλ λα εθδώζεηε θαη παξαζηαηηθά. Γπξίδνπκε, ινηπόλ, ζηελ θάξηα 

θεληξηθώλ επηινγώλ απ' όπνπ κπνξνύκε λα έρνπκε πξόζβαζε ζε πειάηεο, πξνκεζεπηέο, 

απνζήθε θαη άιια. 
 

Πελάηερ – Ππομηθεςηέρ  
 

Κάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί πειάηεο-πξνκεζεπηέο αληίζηνηρα εκθαλίδνληαη νη θάξηεο 

πειαηώλ ή πξνκεζεπηώλ. Οη θάξηεο έρνπλ πνιιά θνηλά ζεκεία. 
 



          

 

 
 

 
 

 

Κωδικόρ O θσδηθόο κπνξεί λα έρεη κήθνο κέρξη 10 ραξαθηήξεο. Αλ έρεηε 

επηιέμεη ζηηο πξνηηκήζεηο ηελ απηόκαηε αξίζκεζε, ηόηε ζα πξνηείλεηαη 

απηόκαηα ζε θάζε πξνζζήθε λένπ είδνπο λένο θσδηθόο είδνπο. 

Μπνξείηε ειεύζεξα λα ηξνπνπνηείηε ηνπο θσδηθνύο ζαο όπνηε 

ζειήζεηε. 

 

Υπόλοιπα ζηοισεία 

 Βιέπνπκε πάλσ ζηηο θαξηέιεο ηα γεληθά ζηνηρεία, ηηο ρξεώζεηο-

πηζηώζεηο αλά κήλα θαη ην πξννδεπηηθό ππόινηπν. ην πεδίν "Από 

κεηαθνξά" πξέπεη λα κεηαθέξεηε ην ππόινηπν ηνπ πειάηε-

πξνκεζεπηή. Δάλ ην ππόινηπν είλαη πηζησηηθό ην πεδίν από κεηαθνξά 

πξέπεη λα έρεη αξλεηηθό πξόζεκν. Τπελζπκίδνπκε όηη όηαλ ηειεηώζεηε 



          

 

ηελ θαηαρώξεζε ησλ από κεηαθνξά ππνινίπσλ, κπνξείηε λα 

θιεηδώζεηε ηα πεδία από ηηο "πξνηηκήζεηο".  

 O ινγαξηαζκόο Γελ. Λνγηζηηθήο πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κόλν αλ ν 

επηιεγκέλνο πειάηεο-πξνκεζεπηήο ζέιεηε λα κεηαθέξεηαη ζε 

δηαθνξεηηθνύο από ηνλ γεληθνύο ινγαξηαζκνύο Γελ. Λνγηζηηθήο. 

 

Υποκαηαζηήμαηα πελάηη            

 Αλ ν πειάηεο έρεη ππνθαηαζηήκαηα κε ην ίδην AΦM αιιά δηαθνξεηηθή 

δηεύζπλζε, όλνκα ή θάηη άιιν πξέπεη λα ηα θαηαρσξήζεηε ζαλ 

ππνθαηαζηήκαηά ηνπ. Αλ ην θάζε ππνθαηάζηεκα έρεη δηαθνξεηηθό 

AΦM, ηόηε πξέπεη λα θαηαρσξεζνύλ ζαλ μερσξηζηέο θαξηέιεο 

πειαηώλ. ηελ θαηαρώξεζε παξαζηαηηθώλ κπνξείηε λα επηιέμεηε 

κεηαμύ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ελόο πειάηε. 

 

Καηηγοπία έκπηωζηρ πελάηη 

 Η θαηεγνξία έθπησζεο ηνπ πειάηε δέρεηαη ηηκέο από 0 έσο 9. H ηηκή 0 

δελ ππνινγίδεη απηόκαηα θακία έθπησζε, ελώ νη ηηκέο 1 έσο 9 

ππνινγίδνπλ απηόκαηα - θαηά ηελ έθδνζε παξαζηαηηθώλ - ηα 

αληίζηνηρα πνζνζηά έθπησζεο πνπ έρνπλ νξηζζεί από ηνπο 

ηηκνθαηαιόγνπο ηεο απνζήθεο. ε θάζε λέν παξαζηαηηθό πνπ 

εθδίδεηε, κόιηο επηιέμεηε ηνλ πειάηε πνπ επηζπκείηε, πξνηείλεηαη ε 

θαηεγνξία έθπησζεο ηνπ θαη ν βαζηθόο πσιεηήο κε ηελ πξνκήζεηα 

ηνπ, εθόζνλ ππάξρεη. Μπνξείηε βέβαηα λα ηξνπνπνηείηε ηα παξαπάλσ 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ζαο. 
 

 

Πωληηέρ – Κινήζειρ πωληηών  
 

Από ηελ θάξηα θεληξηθώλ επηινγώλ έρεηε πξόζβαζε ζηηο θάξηεο θαη ζηηο 

θηλήζεηο ησλ πσιεηώλ. 

 

 
 

 

ηελ θαξηέια ηνπ πσιεηή, εθηόο ησλ γεληθώλ ηνπ ζηνηρείσλ θαηαρσξείηαη θαη ε 

θαηεγνξία πξνκήζεηάο ηνπ. Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πξνκήζεηαο, ππνινγίδεηαη από 

ην αληίζηνηρν πνζνζηό ηνπ ηηκνθαηαιόγνπ εηδώλ θαη ην πνζνζηό πξνκήζεηαο ζηελ 

θαηαρώξεζε παξαζηαηηθώλ. 

 



          

 

 
 

 

Kωδικόρ πωληηή 
O θσδηθόο ηνπ πσιεηή κπνξεί λα έρεη κήθνο κέρξη 10 ραξαθηήξεο. Αλ έρεηε επηιέμεη 

ζηηο πξνηηκήζεηο ηελ απηόκαηε αξίζκεζε, ηόηε ζα πξνηείλεηαη απηόκαηα ζε θάζε 

πξνζζήθε λένπ είδνπο λένο θσδηθόο είδνπο. Μπνξείηε ειεύζεξα λα ηξνπνπνηείηε ηνπο 

θσδηθνύο ζαο όπνηε ζειήζεηε. 

 Οη θηλήζεηο πσιεηώλ ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο. Απηέο πνπ θαηαρσξνύληαη 

απηόκαηα από ηελ εθαξκνγή θαηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ παξαζηαηηθώλ θαη απηέο 

πνπ κπνξεί λα θαηαρσξήζεη ν ρξήζηεο από ην παξάζπξν θηλήζεσλ πσιεηώλ.  

 Όιεο νη θηλήζεηο ηνπ θάζε πσιεηή είλαη δηαζέζηκεο κε πνιιαπιά θξηηήξηα 

αλαδήηεζεο από ην θνπκπί θηλήζεηο ηεο βαζηθήο θαξηέιαο πσιεηώλ. 
 

Δικόνα 

 

Παξαθάησ βιέπεηε θαη ην παξάζπξν θηλήζεσλ πσιεηώλ από ην νπνίν κπνξείηε λα 

θαηαρσξείηε ηηο πιεξσκέο πνπ θάλεηε ή νπνηαδήπνηε άιιε κε απηόκαηε θίλεζε. 
 

 
 
 



          

 

 

Αποθήκη  
 

 ηελ θαξηέια απνζήθεο ππάξρνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ εηδώλ, όπσο επίζεο 

θαη νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ ε εθαξκνγή απηόκαηα ππνινγίδεη, όπσο είλαη ηα ζύλνια 

πεξηόδνπ θαη νη εθθξεκείο πνζόηεηεο πξνο έθδνζε ηηκνινγίσλ-δειηίσλ απνζηνιήο. 

 

 
 

 

Kωδικόρ είδοςρ  

 O θσδηθόο ηνπ είδνπο κπνξεί λα έρεη κήθνο κέρξη 15 ραξαθηήξεο. Αλ 

έρεηε επηιέμεη ζηηο πξνηηκήζεηο ηελ απηόκαηε αξίζκεζε, ηόηε ζα 

πξνηείλεηαη απηόκαηα ζε θάζε πξνζζήθε λένπ είδνπο λένο θσδηθόο 

είδνπο. Μπνξείηε ειεύζεξα λα ηξνπνπνηείηε ηνπο θσδηθνύο ζαο όπνηε 

ζειήζεηε. Δάλ όκσο ηππώλεηε ζεσξεκέλν βηβιίν απνζήθεο πξέπεη λα 

είζηε πνιύ πξνζεθηηθνί κε ηηο αιιαγέο θσδηθώλ. 

 



          

 

Πεπιγπαθή είδοςρ   

 Η πεξηγξαθή ηνπ είδνπο κπνξεί λα θζάζεη κέρξη θαη ηνπο 200 

ραξαθηήξεο. ηελ νζόλε ζαο γηα θάζε 40 ραξαθηήξεο ζπκπιεξώλεηαη 

θαη κία λέα γξακκή ζηελ πεξηγξαθή ηνπ είδνπο. Δάλ ζέιεηε λα 

εθδίδεηε παξαζηαηηθά από ηελ εθαξκνγή θαη έρεηε ήδε ζεσξεκέλν 

έληππν ην νπνίν δελ ρσξά 40 ραξαθηήξεο ζηελ πεξηγξαθή ηνπ είδνπο, 

πξέπεη αθ' ελόο λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΕΠΕ γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο εθηύπσζεο ζην έληππό ζαο, αθ' εηέξνπ λα πξνζέμεηε 

δηόηη νη πεξηγξαθέο ησλ εηδώλ θαηά ηελ εθηύπσζε παξαζηαηηθώλ ζα 

"θόβνληαη" δηαθνξεηηθά απ' όηη ζηελ νζόλε ζαο. 
 

Δπιθςμηηό απόθεμα - πποειδοποίηζη αποθέμαηορ 
 Αλ θαηαρσξήζεηε επηζπκεηό απόζεκα, κπνξείηε από ηηο "εθηππώζεηο 

απνζήθεο" λα ειέγρεηε γξήγνξα ηα είδε ησλ νπνίσλ ην ππόινηπν είλαη 

κηθξόηεξν ηνπ επηζπκεηνύ. Δπίζεο αλ επηιέμεηε ην "πξνεηδνπνίεζε 

απνζέκαηνο", ζα πξνεηδνπνηείζηε θαη θαηά ηελ έθδνζε ησλ 

παξαζηαηηθώλ. 
 

Υπολογιζμόρ ηιμών - ποζοζηών κέπδοςρ 
 Η ηηκή πώιεζεο πξν θαη κεηά ΦΠA ππνινγίδεηαη απηόκαηα κεηά από 

θάζε αιιαγή πνζνύ-πνζνζηνύ θέξδνπο. Οκνίσο κε θάζε αιιαγή ηεο 

ηηκήο πώιεζεο, ππνινγίδνληαη εθ λένπ ην πνζό θαη ην πνζνζηό 

θέξδνπο ζαο. Έηζη κπνξείηε λα ζηξνγγπινπνηήζεηε θάπνηα ηηκή ή λα 

δνθηκάζεηε γξήγνξα θάπνηνπο ππνινγηζκνύο. 

 

Δκκπεμείρ ποζόηηηερ ειζαγωγών-εξαγωγών 

 Οη εθθξεκείο πνζόηεηεο εηζαγσγώλ-εμαγσγώλ ππνινγίδνληαη 

απηόκαηα από ηελ εθαξκνγή. Αλ ε ηηκή ησλ πεδίσλ είλαη ζεηηθή 

ζεκαίλεη όηη εθθξεκεί έθδνζε παξαζηαηηθνύ πνπ ελεκεξώλεη "αμία 

απνζήθεο" δει. ηηκνινγίνπ. Δλώ αλ ε ηηκή είλαη αξλεηηθή ηόηε 

εθθξεκεί έθδνζε παξαζηαηηθνύ πνπ ελεκεξώλεη "πνζόηεηα απνζήθεο" 

δει. δειηίνπ απνζηνιήο. Μπνξείηε λα ειέγρεηε καδηθά ηελ απνζήθε 

ζαο σο πξνο ηηο εθθξεκείο πνζόηεηεο από ηηο "εθηππώζεηο απνζήθεο". 
 

Μέζη ηιμή αποθέμαηορ 

 Η κέζε ηηκή απνζέκαηνο ππνινγίδεηαη απηόκαηα από ηελ εθαξκνγή. O 

ηύπνο ππνινγηζκνύ είλαη: πλνιηθή αμία εηζαγσγώλ /πλνιηθή 

πνζόηεηα εηζαγσγώλ. 

 

Βαζικόρ Ππομηθεςηήρ 
 Πιεξνθνξηαθό ζηνηρείν ην νπνίν ελεκεξώλεηαη από ηνλ ρξήζηε. 

 

Τύπορ είδοςρ για ηην Γεν. Λογιζηική 

 Αλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ Γελ. Λνγηζηηθή πξέπεη λα νξίζεηε ην παξαπάλσ 

πεδίν. O ηύπνο ηνπ είδνπο θαζνξίδεη θαη ηνλ ινγαξηαζκό ζηνλ νπνίν 

ζα κεηαθεξζνύλ νη θηλήζεηο ζαο. Αλ γηα θάπνην είδνο ζέιεηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε εηδηθό ινγαξηαζκό θαη όρη απηόλ ησλ παξακέηξσλ 

ηεο Γελ. Λνγηζηηθήο πξέπεη λα επηιέμεηε ην "Γαπάλε, Πάγην (εηδηθόο 

ινγαξηαζκόο)". ε απηήλ ηελ πεξίπησζε εκθαλίδνληαη άιια δύν πεδία 

γηα ηνπο εηδηθό ινγαξηαζκό είδνπο θαη ΦΠA. Αλ δελ ζπκπιεξώζεηε 



          

 

ηνλ εηδηθό ινγαξηαζκό ΦΠA, ζα ηζρύεη ν θαλνληθόο ινγαξηαζκόο 

ΦΠA ησλ παξακέηξσλ Γελ. Λνγηζηηθήο. Να ζπκάζηε όκσο πάληα, όηη 

ρξεηάδεηαη ελεκέξσζε ησλ εηδηθώλ ινγαξηαζκώλ ζε θάζε πηζαλή 

αιιαγή ηνπ Λνγηζηηθνύ ζαο ζρεδίνπ. 

 

Παπαζηαηικά 
 

Αθνύ έρεηε πξώηα θαζνξίζεη ηα εκεξνιόγηα θαη ηνπο ηύπνπο παξαζηαηηθώλ κπνξείηε 

λα θαηαρσξήζεηε, λα δηνξζώζεηε, λα εθηππώζεηε ηα παξαζηαηηθά ζαο.  

H δηαδηθαζία θαηαρώξεζεο παξαζηαηηθνύ είλαη ε παξαθάησ: 

 

Δπιλογή ηύπος παπαζηαηικού 

 Μόιηο θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί πξνζζήθε, εκθαλίδεηαη ν θαηάινγνο ηύπσλ 

παξαζηαηηθώλ γηα λα επηιέμεηε.  

 

 
 



          

 

 

ην θάησ αξηζηεξά ηκήκα ηνπ παξαζύξνπ βιέπεηε αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ 

παξαζηαηηθνύ θαη ηελ πξνηεηλόκελε "εθθξεκόηεηα". Μπνξείηε λα αιιάμεηε ηελ 

εθθξεκόηεηα ρσξίο λα ηξνπνπνηεζεί ν ηύπνο ηνπ παξαζηαηηθνύ. Δθόζνλ επηιέμεηε 

θιείζηκν εθθξεκόηεηαο, ηόηε ζα εκθαληζηεί έλα παξάζπξν επηινγήο ηνπ 

πειάηε/πξνκεζεπηή ηνπ νπνίνπ ζα αλαδεηεζνύλ ηα εθθξεκή παξαζηαηηθά. Μόιηο 

ζπκπιεξώζεηε ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε θαη παηήζεηε ην πιήθηξν "Enter" ζα αλνίμεη έλα 

λέν παξάζπξν κε όια ηα εθθξεκή παξαζηαηηθά ηνπ επηιεγκέλνπ πειάηε. Μπνξείηε λα 

επηιέμεηε όζα παξαζηαηηθά ζέιεηε από ηνλ θαηάινγν εθθξεκώλ. Σν λέν παξαζηαηηθό 

πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, πξνζζέηεη απηόκαηα ηα είδε κε ίδην θσδηθό, ηηκή κνλάδνο (αλ 

ππάξρνπλ) θαη δεκηνπξγεί έλα λέν παξαζηαηηθό ζύκθσλα κε ηηο επηινγέο ζαο. Η 

εθθξεκόηεηα ησλ παξαζηαηηθώλ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ εθθξεκόηεηα πνζνηήησλ εηδώλ 

απνζήθεο. Μπνξείηε ειεύζεξα λα θιείζεηε εθθξεκόηεηεο παξαζηαηηθώλ (Βνεζεηηθέο 

εξγαζίεο : Δθθξεκή Παξαζηαηηθά) ή λα πξνζζαθαηξέζεηε είδε ζε παξαζηαηηθά πνπ 

θιείλνπλ εθθξεκόηεηα. Γελ ππάξρεη θαλέλαο έιεγρνο ζ' απηό ην ζεκείν. Πάληα όκσο 

ζηηο θαξηέιεο απνζήθεο, ζα θαίλνληαη νη πξαγκαηηθέο εθθξεκόηεηεο εηδώλ νη νπνίεο 

ελεκεξώλνληαη κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ παξαζηαηηθώλ. 

 

 
 

Ημεπομηνία  Πξνηείλεηαη απηόκαηα από ην ξνιόη ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ππνινγηζηή 

ζαο αιιά κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί. ηα απηόκαηα αξηζκνύκελα 

ειέγρεηαη κε βάζε ην ηειεπηαίν εθηππσκέλν παξαζηαηηθό. Όια ηα 

παξαζηαηηθά ειέγρνληαη κε βάζε ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία 

εθηύπσζεο ζεσξεκέλσλ εκεξνινγίσλ.  

 

A/A Aλ ν α/α είλαη απηόκαηνο ηόηε δίλεηαη θαηά ηελ ζηηγκή ηεο 

νξηζηηθνπνίεζεο ηνπ παξαζηαηηθνύ. Αλ όρη πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί 

νπσζδήπνηε. 

 

Οπιζηικέρ - πποζωπινέρ εγγπαθέρ 



          

 

 Tα παξαζηαηηθά ζαο ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο. Tα νξηζηηθά θαη 

ηα πξνζσξηλά. Tα πξνζσξηλά δελ ελεκεξώλνπλ ππόινηπα πειαηώλ, 

πξνκεζεπηώλ, απνζήθεο θαη κπνξνύλ λα δηνξζσζνύλ, λα δηαγξαθνύλ 

θηι. Υξεζηκεύνπλ είηε ζαλ πξόηππα γηα ηελ έθδνζε παξαζηαηηθώλ 

είηε γηα έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ πξηλ ηελ ηειηθή θαηαρώξεζε, έθδνζε 

ηνπ παξαζηαηηθνύ. Tα νξηζηηθά παξαζηαηηθά δελ δηνξζώλνληαη, νύηε 

δηαγξάθνληαη από ηνλ ρξήζηε. Aλ ν ηύπνο ηνπ παξαζηαηηθνύ ζαο, έρεη 

επηιεγκέλν ην πεδίν "νξηζηηθνπνίεζε θαη θαηαρώξεζε κόλν κεηά ηελ 

εθηύπσζε" ηόηε, αθόκε θαη αλ έρεηε επηιέμεη θαηά ηελ θαηαρώξεζε 

ηνπ παξαζηαηηθνύ ην "νξηζηηθή εγγξαθή", αλ θαηά ηελ επηινγή 

εθηύπσζεο παηήζεηε "Άθπξν", ην παξαζηαηηθό ζα θαηαρσξεζεί ζαλ 

πξνζσξηλή εγγξαθή. Οπνηνδήπνηε ηέηνην παξαζηαηηθό - ην νπνίν 

νλνκάδεηαη αδηεθπεξαίσην - κπνξείηε λα ην νξηζηηθνπνηήζεηε 

εθηππώλνληαο ην από ην παξάζπξν παξαζηαηηθώλ ή καδηθά από ηα 

"αδηεθπεξαίσηα παξαζηαηηθά" (Βνεζεηηθέο εξγαζίεο : Παξαζηαηηθά).  

 Όια ηα αδηεθπεξαίσηα παξαζηαηηθά έρνπλ α/α '00000'. 
 

 

Γιακανονιζμόρ Πξνηείλεηαη από ηηο παξακέηξνπο ηνπ παξαζηαηηθνύ. Μπνξεί λα 

ηξνπνπνηεζεί θαηά ηελ θαηαρώξεζε αλ δελ είλαη επηιεγκέλν ην πεδίν 

"θιείδσκα δηαθαλνληζκνύ". 

 

 

Πελάηηρ-Ππομηθεςηήρ 

 πκπιεξώλεηε ην AΦM ή ηκήκα ηεο επσλπκίαο θαη παηάηε ην 

πιήθηξν tab. Θα εκθαληζηεί έλαο θαηάινγνο από ηνλ νπνίν κπνξείηε 

λα πξνζζέζεηε, δηνξζώζεηε πειάηεο/πξνκεζεπηέο θαηά ηελ 

θαηαρώξεζε παξαζηαηηθώλ. Γελ κπνξείηε όκσο λα θαηαρσξήζεηε 

ππνθαηαζηήκαηα ελόο πειάηε θαηά ηελ θαηαρώξεζε παξαζηαηηθώλ. Η 

εξγαζία απηή πξέπεη λα γίλεη από ην παξάζπξν πειαηώλ. 
 

Δικόνα 

Η επηινγή πειάηε/πξνκεζεπηή γίλεηαη κε δηπιό θιηθ ή "Enter". Η θαηεγνξία έθπησζεο 

θαη ν βαζηθόο πσιεηήο ηνπ πειάηε πξνηείλνληαη απηόκαηα κε ηελ επηινγή ηνπ. 

Μπνξείηε λ' αιιάμεηε απηά ηα πεδία ρσξίο λα γίλεη θακία αιιαγή ζηελ θαξηέια ηνπ 

πειάηε. 

 

Καη' ενηολή Πελάηηρ-Ππομηθεςηήρ 

 Δάλ πξόθεηηαη γηα δειηίν απνζηνιήο ην νπνίν ζα ηηκνινγεζεί ζε 

δηαθνξεηηθό πειάηε/πξνκεζεπηή από ηνλ παξαπάλσ, ηόηε πξέπεη ν 

πξνο ηηκνιόγεζε πειάηεο/πξνκεζεπηήο λα θαηαρσξεζεί ζηνλ "Καη' 

εληνιή". Η εθθξεκόηεηα ηόηε ηνπ παξαζηαηηθνύ θαηαρσξείηαη ζηνλ 

θαη' εληνιή. Μπνξείηε λα επηιέμεηε κε AΦM ή ηκήκα ηεο επσλπκίαο 

όπσο θαη πξνεγνπκέλσο.  

 

Αποζηολή-πποοπιζμόρ-ζκοπόρ 

 Tα πεδία πξνηείλνληαη από ηνλ ηύπν ηνπ παξαζηαηηθνύ, αιιά 

δηνξζώλνληαη ειεύζεξα. 

 

 



          

 

 

 

 

Πωληηήρ O βαζηθόο πσιεηήο ηνπ πειάηε θαη ε θαηεγνξία πξνκήζεηαο ηνπ 

πξνηείλνληαη απηόκαηα. Μπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ ειεύζεξα. Η 

ελεκέξσζε ησλ θηλήζεσλ πσιεηώλ γίλεηαη κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ 

παξαζηαηηθνύ. Η επηινγή ηνπ πσιεηή γίλεηαη κε ηνλ θσδηθό ηνπ ή 

ηκήκα ηνπ νλόκαηόο ηνπ. 

 

Δίδη παπαζηαηικού 

 πκπιεξώλεηε ηνλ θσδηθό είδνπο, ή ηκήκα ηεο πεξηγξαθήο ηνπ θαη 

παηάηε ην πιήθηξν tab. Θα εκθαληζηεί έλαο θαηάινγνο από ηνλ νπνίν 

κπνξείηε λα πξνζζέζεηε, λα δηνξζώζεηε είδε θαηά ηελ θαηαρώξεζε 

παξαζηαηηθώλ. 

 

Δικόνα 

 

Η επηινγή είδνπο γίλεηαη κε δηπιό θιηθ ή "Enter". Μεηά ηελ επηινγή ηνπ 

κπνξείηε αλ ζέιεηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηελ πεξηγξαθή ηνπ ή λα πξνζζέζεηε ζρόιηα ζηηο 

ζέζεηο ηεο πεξηγξαθήο, ρσξίο ηξνπνπνίεζε ηεο πξαγκαηηθήο πεξηγξαθήο ηνπ είδνπο. 

Απηό γίλεηαη αλ κέζα ζην πεδίν πεξηγξαθήο παηήζεηε ην πιήθηξν tab θξαηώληαο 

παηεκέλν όκσο ην πιήθηξν command (control). Μπνξείηε επίζεο λα ηξνπνπνηήζεηε 

όια ηα πξνηεηλόκελα πνζά, αθόκε θαη ην πνζό ΦΠA (προζοχή ζηελ αληηζηνηρία κε ην 

πνζνζηό - ε δπλαηόηεηα δίλεηαη γηα θαηαρώξεζε παξαζηαηηθώλ ηξίησλ κε ιαλζαζκέλν 

ππνινγηζκό ΦΠA). ε θάζε αιιαγή ππνινγίδνληαη απηόκαηα ηα ππόινηπα πνζά-

πνζνζηά. Όηαλ ζπκπιεξώζεηε όια ηα ζηνηρεία ηνπ είδνπο, παηώληαο είηε tab από ην 

ηειεπηαίν πεδίν (ζύλνιν Γξρ.) ή return, ην είδνο θαηαρσξείηαη πξνζσξηλά ζηνλ 

θαηάινγν εηδώλ θαη κπνξείηε λα επηιέμεηε λέν είδνο κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Έρεηε ηελ 

δπλαηόηεηα λα πξνζζέζεηε όζα είδε ζέιεηε ζην ίδην παξαζηαηηθό. Δάλ ζέιεηε 

δηόξζσζε ελόο είδνπο πνπ είλαη ήδε ζηνλ πξνζσξηλό θαηάινγν, θάληε δηπιό θιηθ πάλσ 

ζηελ γξακκή ηνπ. Όηαλ ηειεηώζεηε ηελ επηινγή εηδώλ θαη δελ έρεηε λα ζπκπιεξώζεηε 

παξαηεξήζεηο, παξαθξαηήζεηο θιπ, παηήζηε Ok ή "Enter" γηα ηελ θαηαρώξεζε ηνπ 

παξαζηαηηθνύ. 

 Δθόζνλ ην παξαζηαηηθό δέρεηαη αμηόγξαθα, ζε θάζε γξακκή ηνπ κπνξείηε λα  

αμηόγξαθα παξαθνινπζνύληαη από ηα εκεξνιόγηα εθθαζαξίζεσλ αμηόγξαθσλ. 

Μπνξείηε λα αλακείμεηε ζην ίδην παξαζηαηηθό θαη κεηξεηά θαη επηηαγέο ή 

ζπλαιιαγκαηηθέο. 
 

Σσεηικά Παπαζηαηικά 

 Σν πεδίν ππνινγίδεηαη απηόκαηα από ηα παξαζηαηηθά ησλ νπνίσλ ζα 

θιείζεηε ηελ εθθξεκόηεηα. Μπνξείηε λα ην ηξνπνπνηήζεηε ειεύζεξα. 

 

Παπαηηπήζειρ 

 πκπιεξώλεηε ειεύζεξα ηηο παξαηεξήζεηο ζαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

παξαζηαηηθό.  
 

Παπακπάηηζη 

 Μπνξείηε λα ζπκπιεξώζεηε κέρξη δύν θαηεγνξίεο παξαθξάηεζεο ζην 

παξαζηαηηθό ζαο. Η θάζε θαηεγνξία πξνηείλεη ην πνζνζηό ηεο, ην 

νπνίν κπνξείηε ειεύζεξα λα ηξνπνπνηείηε θαηά ηελ θαηαρώξεζε 



          

 

παξαζηαηηθώλ. Η παξαθξάηεζε βέβαηα ππνινγίδεηαη ζην θαζαξό πξν 

ΦΠA πνζό ηνπ παξαζηαηηθνύ. 
 

 

Γιόπθωζη-ακύπωζη Παπαζηαηικού 

 Γηόξζσζε επηηξέπεηαη κόλν ζηα πξνζσξηλά παξαζηαηηθά. ηα 

νξηζηηθά παξαζηαηηθά επηηξέπεηαη κόλν αθύξσζε ηνπο. Η αθύξσζε 

κεδελίδεη ην παξαζηαηηθό, ελεκεξώλεη ηνπο πειάηεο/πξνκεζεπηέο, 

απνζήθε θαη αθήλεη ζεκεηώλεη ην επηιεγκέλν παξαζηαηηθό ζαλ άθπξν. 

 

Γιαγπαθή Παπαζηαηικού 

 Γηαγξαθή επηηξέπεηαη κόλν ζηα πξνζσξηλά παξαζηαηηθά. Μπνξείηε 

βέβαηα θαη έλα νξηζηηθό παξαζηαηηθό λα ην δηαγξάςεηε θξαηώληαο 

παηεκέλν ην πιήθηξν option (alt). Κακία δηαγξαθή παξαζηαηηθνύ δελ 

επηηξέπεηαη πίζσ από ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία εθηύπσζεο 

ζεσξεκέλσλ εκεξνινγίσλ ή βηβιίνπ απνζήθεο ("Πξνηηκήζεηο"). 
 

Αναπαπαγωγή Παπαζηαηικού 

 Δίλαη κία πνιύ ρξήζηκε εληνιή ε νπνία δεκηνπξγεί έλα αληίγξαθν ηνπ 

ηξέρνληνο παξαζηαηηθνύ ρσξίο λα επεξεάδεη ην πξσηόηππν. Η 

δηαδηθαζία είλαη πνιύ απιή. Δπηιέγεηε ην παξαζηαηηθό ην νπνίν 

ζέιεηε λ' αλαπαξαρζεί θαη θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί αλαπαξαγσγή. Θα 

εκθαληζηεί έλα παξάζπξν ζην νπνίν ζα επηιέμεηε ηνλ ηύπν θαζώο θαη 

ηελ εθθξεκόηεηα ηνπ λένπ παξαζηαηηθνύ. ηελ αλαπαξαγσγή νη 

δπλαηόηεηεο ρεηξηζκνύ ησλ εθθξεκνηήησλ είλαη ιίγν δηαθνξεηηθέο από 

ηελ θαηεπζείαλ θαηαρώξεζε ελόο παξαζηαηηθνύ. Σν θάζε λέν 

παξαζηαηηθό από αλαπαξαγσγή πξνηείλεηαη ζαλ απηνηειέο. Αλάινγα 

κε ηελ εθθξεκόηεηα ηνπ πξσηνηύπνπ πξνηείλνληαη θαη νη επηινγέο ηνπ 

λένπ παξαζηαηηθνύ. Έηζη ινηπόλ, πξέπεη ν ρξήζηεο λα ξπζκίζεη κόλνο 

ηνπ ην πηζαλό θιείζηκν εθθξεκνηήησλ ηνπ λένπ παξαζηαηηθνύ ελώ 

πξνηείλεηαη ζαλ δπλαηή επηινγή θαη ε επαλαθνξά ηεο εθθξεκόηεηαο 

ησλ παξαζηαηηθώλ πνπ πηζαλόλ είρε θιείζεη ην πξσηόηππν. 
 

Δκηύπωζη παπαζηαηικού 

 Μπνξείηε λα εθηππώζεηε έλα παξαζηαηηθό, όζεο θνξέο ζέιεηε. Αλ ην 

παξαζηαηηθό είλαη ξπζκηζκέλν λα νξηζηηθνπνηείηαη κόλν κεηά ηελ 

εθηύπσζή ηνπ, ηόηε κεηά ηελ θαηαρώξεζή, πξνηείλεηαη απηόκαηα ε 

εθηύπσζή ηνπ. Aλ επηιέμεηε Ok ηόηε απηόκαηα παίξλεη α/α θαη 

εθηππώλεηαη. Αλ επηιέμεηε Άθπξν ηόηε παίξλεη α/α "00000" θαη 

γίλεηαη αδηεθπεξαίσην.   
 

Βοηθηηικέρ επγαζίερ παπαζηαηικών 

 Από ηηο "Βνεζεηηθέο εξγαζίεο παξαζηαηηθώλ" κπνξείηε λα 

επεμεξγάδεζηε καδηθά νξηζκέλεο θαηεγνξίεο παξαζηαηηθώλ. 
 

Πποζωπινά παπαζηαηικά 

 Από ην παξάζπξν πξνζσξηλώλ παξαζηαηηθώλ κπνξείηε λα εθηππώλεηε 

θαη λα νξηζηηθνπνηείηε κεηά ηνπο ειέγρνπο ζαο καδηθά όζα 

παξαζηαηηθά επηζπκείηε. Η εκθάληζε ησλ παξαζηαηηθώλ γίλεηαη 

επηιέγνληαο ηνπο ηύπνπο πνπ επηζπκείηε θαη θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί 



          

 

εύξεζε. Δπίζεο γίλεηαη θαη κε δηπιό θιηθ ζηνλ ηύπν ηνπ θάζε 

παξαζηαηηθνύ. Δπηηξέπεηαη πνιιαπιή επηινγή ζηνλ θαηάινγν θαη 

θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί δηόξζσζε νξηζηηθνπνηνύληαη ηα επηιεγκέλα 

παξαζηαηηθά. Μπνξείηε επίζεο λα ηα ηαμηλνκείηε ζηελ νζόλε ζαο γηα 

θαιύηεξν έιεγρν. ' απηό ην παξάζπξν δελ εκθαλίδνληαη ηα 

πξνζσξηλά παξαζηαηηθά ηα νπνία νξηζηηθνπνηνύληαη κόλν κεηά ηελ 

εθηύπσζή ηνπο. Απηά απνηεινύλ έλα ππνζύλνιν ησλ πξνζσξηλώλ θαη 

όπσο είπακε νλνκάδνληαη από ηελ εθαξκνγή αδηεθπεξαίσηα. 
 

Αδιεκπεπαίωηα παπαζηαηικά 

 Tα αδηεθπεξαίσηα παξαζηαηηθά κπνξνύλ λα εθηππώλνληαη θαη λα 

νξηζηηθνπνηνύληαη καδηθά από ηηο βνεζεηηθέο εξγαζίεο. Οη επηινγέο 

είλαη ίδηεο κε ηα πξνζσξηλά παξαζηαηηθά. 

 

Δκκπεμή παπαζηαηικά 

 Από απηό ην παξάζπξν κπνξεί λα γίλεηαη ν γεληθόο έιεγρνο ησλ 

εθθξεκνύλησλ παξαζηαηηθώλ. Μπνξεί επίζεο λα θιείλεη θαη ε 

εθθξεκόηεηα παξαζηαηηθώλ (ρξήζηκν γηα μεραζκέλα παξαζηαηηθά). Οη 

επηινγέο είλαη ίδηεο κε ηα πξνεγνύκελα παξάζπξα. 
 

Δκκαθάπιζη αξιόγπαθων 

 Από απηό ην παξάζπξν κπνξείηε λα ειέγρεηε, εθηππώλεηε, 

εθθαζαξίδεηε αμηόγξαθα. Οη επηινγέο είλαη ίδηεο κε ηα πξνεγνύκελα 

παξάζπξα. 

 

Μεηαθοπά ζηη Γεν. Λογιζηική 

 Η κεηαθνξά ησλ θηλήζεσλ ζηε Γελ. Λνγηζηηθή γίλεηαη κέζσ 

εθηύπσζεο ζε θάθειν (ASCII file). Μόιηο ζπκπιεξώζεηε ηηο επηινγέο 

ζαο θαη παηήζεηε Ok ζα ζαο δεηεζεί έλα όλνκα θαθέινπ γηα ηελ 

απνζήθεπζε ησλ θηλήζεσλ. Όηαλ ηειεηώζεη ε εθηύπσζε κπνξείηε λα 

ηξέμεηε ηελ Γελ. Λνγηζηηθή θαη λα θνξηώζεηε ην αξρείν θηλήζεσλ ηνπ 

Δκπνξηθνύ. Η εθηύπσζε κπνξεί λα είλαη ζπγθεληξσηηθή (έλα-έλα 

παξαζηαηηθό) ή αλαιπηηθή (ζύλνια παξαζηαηηθώλ αλά εκέξα/ηύπν). 

Αλ νη ινγαξηαζκνί πνπ έρεηε θαηαρσξήζεη ζηηο παξακέηξνπο ηνπ 

Δκπνξηθνύ δελ ππάξρνπλ ζηελ Λνγηζηηθή, ηόηε ζα ιάβεηε θαη ηα 

αληίζηνηρα κελύκαηα θαηά ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ. Αλ θάλεηε 

κεηαθνξά θηλήζεσλ, πξέπεη λα δίλεηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην λα κελ 

θαηαρσξνύληαη από ην Δκπνξηθό θαη άιια παξαζηαηηθά κε ίδηα ε 

πξνγελέζηεξε εκεξνκελία ηεο κεηαθνξάο θηλήζεσλ. 
 



          

 

Δκηςπώζειρ 

 
 Από ην παξάζπξν Δθηππώζεηο ("Κεληξηθέο επηινγέο : Δθηππώζεηο") έρεηε 

πξόζβαζε ζηηο βαζηθέο εθηππώζεηο ηεο εθαξκνγήο.  

 

 



          

 

Δκηςπώζειρ Πελαηών-Ππομηθεςηών 
 

 Δθηππώζεηο ππνινίπσλ, θαηαιόγσλ θαη εηηθεηώλ κε δηάθνξα θξηηήξηα. 

 

 
 

 

Τπάξρεη δπλαηόηεηα λα εθηππώζεηε ππόινηπα κέρξη νπνηαδήπνηε πεξίνδν ζέιεηε. Η 

αληηζηνίρεζε ραξαθηήξσλ θσδηθνύ επηηξέπεη ηε ζύγθξηζε ραξαθηήξσλ έλα πξνο έλα. 

Γειαδή αλ δεηήζεηε από θσδηθό AG1000 έσο ZG1099 κε αληηζηνίρεζε ηόηε ζα 

εθηππσζνύλ όιεο νη εγγξαθέο κε κνξθή "*G10**" όπνπ "*" νπνηνζδήπνηε ραξαθηήξαο. 

Αληίζεηα ρσξίο αληηζηνίρεζε ζα εθηππσζνύλ όιεο νη εγγξαθέο αλάκεζα ζηνπο δύν 

θσδηθνύο (AG10**, AG11**, AG12** θνθ). 

 



          

 

Δκηςπώζειρ MYΦ Πελαηών-Ππομηθεςηών 
 

 Η επηινγή ησλ παξαζηαηηθώλ πνπ ζα δηακνξθώζνπλ ηηο ζπγθεληξσηηθέο 

θαηαζηάζεηο γίλεηαη ηελ ζηηγκή ηεο εθηύπσζεο. πλεπώο νπνηαδήπνηε αιιαγή ησλ 

ηύπσλ παξαζηαηηθώλ (ελεκέξσζε αμίαο-πνζόηεηαο MYΦ θιπ), επεξεάδεη αλαδξνκηθά 

θαη ηελ MYΦ. Η εθηύπσζε είλαη ρξνλνβόξα γηαηί δηαβάδεη όια ηα παξαζηαηηθά αιιά 

κπνξείηε - κεηά ηελ πξώηε εθηύπσζε - λα εθηππώζεηε όζα αληίγξαθα ζέιεηε πνιύ 

γξήγνξα. 

 

Ημεπολόγια Παπαζηαηικών 
 

 
 

Έρεηε ηελ δπλαηόηεηα λα εθηππώζεηε κε δηάθνξα θξηηήξηα αλά εκεξνιόγην 

παξαζηαηηθώλ. Κάλνληαο θιηθ πάλσ ζην εκεξνιόγην παξαζηαηηθώλ, εκθαλίδνληαη νη 

ηύπνη παξαζηαηηθώλ ηνπ. Μπνξείηε λα έρεηε πνιιαπιή επηινγή ζηνπο ηύπνπο θαζώο 

θαη ηα ππόινηπα θξηηήξηα ηα νπνία βιέπεηε. Δθόζνλ δεηήζεηε εθηύπσζε ζε ζεσξεκέλν 

έληππν, ζα εξσηεζείηε ζην ηέινο αλ ζέιεηε λα ελεκεξσζεί ε εκεξνκελία ησλ 

παξακέηξσλ. Μεηά ηελ ελεκέξσζε ησλ παξακέηξσλ ειέγρεηαη ε έθδνζε παξαζηαηηθώλ 

θαη δελ επηηξέπεηαη θαηαρώξεζε κε πξνγελέζηεξε ηεο ελεκέξσζεο εκεξνκελία. 

Μπνξείηε όκσο λα εθηππώζεηε έλα ζεσξεκέλν εκεξνιόγην όζεο θνξέο ζέιεηε (αλ 

ζπκβεί ιάζνο ή καδέςεη ην ραξηί). Υξεηάδεηαη κόλν πξνζνρή από ηνλ ρξήζηε ώζηε λα 

κελ μαλαηππώζεηε ην ίδην δηάζηεκα. 

 Αλ έρεηε ζηελό εθηππσηή αθίδαο κπνξείηε λα εθηππώζεηε εκεξνιόγην κόλν γηα 

5 ζπληειεζηέο ΦΠA (κεδεληθή + 2 θαηεγνξίεο κε ηνπο θαλνληθνύο-κεησκέλνπο 

ζπληειεζηέο ηνπο). Αλ όκσο έρεηε πάλσ από 5 ζπληειεζηέο, κπνξείηε λα εθηππώζεηε 

(κέρξη 7 πξνο ην παξόλ ζπληειεζηέο) κόλν ζε θαξδύ εθηππσηή. 

 



          

 

Δκηςπώζειρ Αποθήκηρ – Βιβλίο Αποθήκηρ  

 
 

Από ηηο εθηππώζεηο απνζήθεο εθηππώλεηε θαηαιόγνπο, απνζέκαηα, 

ηηκνθαηαιόγνπο, εηηθέηεο θαη θηλήζεηο (βηβιίν) απνζήθεο. Η εθηύπσζε απνζεκάησλ θαη 

βηβιίνπ απνζήθεο κπνξνύλ λα δεηεζνύλ γηα νπνηνδήπνηε δηάζηεκα Tα θξηηήξηα θαη νη 

ηύπνη εθηύπσζεο πάιη είλαη δηάθνξα. ηζρύεη όηη θαη ζηελ εθηύπσζε εκεξνινγίσλ γηα ην 

ζεσξεκέλν έληππν (ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε απνζεκάησλ ή βηβιίνπ απνζήθεο). 

 
 

Ημεπολόγιο Ταμείος-ΦΠA 

 Δίλαη κία άιιε κνξθή εθηύπσζεο ηνπ εκεξνινγίνπ παξαζηαηηθώλ. 

Γελ δίλεηαη δπλαηόηεηα επηινγήο παξαζηαηηθώλ αιιά νη θαηεγνξίεο 

ΦΠA-αγνξώλ πσιήζεσλ, εθηππώλνληαη ή κία θάησ από ηελ άιιε θαη 

όρη νξηδόληηα. 

Ληξιάπια παπαζηαηικών 

 Δπηινγή εθηύπσζεο εκεξνινγίσλ παξαζηαηηθώλ κε εκεξνκελία 

ιήμεο. Τπάξρεη δπλαηόηεηα επηινγήο από έσο εκεξνκελίεο ιήμεσο 



          

 

αιιά θαη εθδόζεσο ησλ παξαζηαηηθώλ θαζώο θαη πνιινί ηξόπνη 

ηαμηλόκεζεο. Γείηε επίζεο θαη ηηο "Βνεζεηηθέο εξγαζίεο : 

Παξαζηαηηθά : Δθθαζάξηζε παξαζηαηηθώλ". 

 

Σηαηιζηική Αποθήκηρ  

 Δθηύπσζε ζηαηηζηηθώλ απνζήθεο κε πνιιαπιά θξηηήξηα. Η εθηύπσζε 

απαηηεί αξθεηή κλήκε RAM από ηνλ ππνινγηζηή ζαο (αλάινγα κε ην 

κέγεζνο ηνπ αξρείνπ). 

 

Ημεπολόγιο Παπακπάηηζηρ  

 Αλαιπηηθά νη παξαθξαηήζεηο παξαζηαηηθώλ αλά εκεξνκελία, 

θαηεγνξία παξαθξάηεζεο. 

 

Ανακαηαζκεςή Απσείων 

 θάικαηα ζην αξρείν ζαο κπνξνύλ λα ζπκβνύλ αλά πάζα ζηηγκή είηε 

από πηώζεηο - δηαθνπέο ηάζεσο, είηε από ζθάικαηα ηνπ ινγηζκηθνύ, 

είηε ζθάικαηα ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο, είηε από βιάβε ηνπ 

hardware. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο όηαλ ζπκβεί έλα ηέηνην 

ζθάικα ζα ην θαηαιάβεηε (κήλπκα εθαξκνγήο, θόιιεκα από ζθάικα 

ζπζηήκαηνο, θιπ). Αλ δε απηό ζπκβεί θαηά ηελ δηάξθεηα ελεκέξσζεο 

αξρείσλ (πξνζζήθε, δηαγξαθή, δηόξζσζε εγγξαθήο) ηόηε ε 

πηζαλόηεηα ζθάικαηνο είλαη κεγαιύηεξε. Γηα λα ειέγμεηε θάηη ηέηνην, 

ην πξώην πξάγκα πνπ πξέπεη λα θάλεηε είλαη λα δείηε ηελ θαηάζηαζε 

ηεο εγγξαθήο πνπ θάλαηε. Γηα παξάδεηγκα, έζησ όηη θαηαρσξνύζαηε 

έλα παξαζηαηηθό θαη δηαθνπεί ε θαηαρώξεζε ή ε εθηύπσζε ηνπ ζε 

ζεσξεκέλν έληππν, ζα πξέπεη λα δείηε πξώηα αλ ην παξαζηαηηθό πνπ 

θαηαρσξνύζαηε ππάξρεη, αλ έρεη όια ηα είδε ηνπ, αλ ην ζύλνιν ηνπ 

παξαζηαηηθνύ ζπκθσλεί κε ηα επηκέξνπο είδε ηνπ. Αλ όια απηά είλαη 

εληάμεη πξέπεη λα δείηε ην ππόινηπν θαη ηα ζύλνια πεξηόδνπ ηνπ 

πειάηε/πξνκεζεπηή εηδώλ πνπ θαηαρσξνύζαηε θαζώο θαη ηα ζύλνια 

ΦΠA πεξηόδσλ. Αλ ππάξρεη αζπκθσλία ζ' απηά ηόηε πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα θαηαθύγεηε ζηηο ιεηηνπξγίεο απνθαηάζηαζεο αξρείνπ. 

Η εξγαζία αλαθαηαζθεπήο αξρείνπ κπνξεί λα γίλεη ζπλνιηθά ή θαηά 

πεξίνδν. Η ζπλνιηθή αλαθαηαζθεπή ππνινγίδεη πάιη θαη ζσζηά θαη 

όια ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (ηειεπηαία εκεξνκελία αγνξάο-

πώιεζεο θιπ), αιιά αλ ην αξρείν ζαο είλαη πνιύ κεγάιν κπνξεί λα 

κελ ζαο θζάλνπλ ηα ρξνληθά όξηα δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ζαο. Η 

αλαθαηαζθεπή πεξηόδσλ είλαη πην επέιηθηε κία θαη κπνξεί λα γίλεη 

ηκεκαηηθά. Γελ κπνξεί όκσο λα ππνινγίζεη μαλά ηα πιεξνθνξηαθά 

ζηνηρεία πνπ αλαθέξακε πην πάλσ. 

 


