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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
 
Σας ευχαριστούµε για την προτίµησή σας στο πρόγραµµά µας. Πι-
στεύουµε ότι θα ανταποκριθεί στις ανάγκες σας και είµαστε πάντοτε 
στην διάθεση σας για κάθε πρόταση που θα οδηγήσει στην βελτίωσή 
του. 
 
Το πρόγραµµα είναι πολύ απλό στην χρήση του και σχεδιασµένο ώστε 
να µπορείτε να το χρησιµοποιήσετε αµέσως µόλις το εγκαταστήσετε. 
∆εν απαιτεί προσαρµογές ή παραµέτρους εκτός από την απλή δήλωση 
στοιχείων της εταιρείας. 
 
Για να ολοκληρώσουµε την προσπάθειά µας γράψαµε τις οδηγίες αυ-
τές. Το εγχειρίδιο ακολουθεί τη δοµή των τµηµάτων ( modules) του 
πακέτου. Για λόγους ευκολίας τα περιεχόµενα έχουν διπλή αρίθµηση.  
 
Η πρώτη είναι η τυπική δεκαδική αρίθµηση κεφαλαίων και πα-
ραγράφων και η δεύτερη (σε παρένθεση στους τίτλους που απαιτείται), 
παραπέµπει στις θέσεις / επιλογές της οργάνωσης των µενού του προ-
γράµµατος. 
 
Για όσους απέκτησαν το πακέτο Win-Dos, θυµίζουµε ότι στην εγκα-
τάστασή τους, στην επιλογή 7.Ε. υπάρχει το εγχειρίδιο σε µορφή PDF. 
 
 

AnacondA Α.E. 
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Χρήσιµες Πληροφορίες 

 
 
 

• Τεχνική Υποστήριξη 

Τεχνική Υποστήριξη παρέχεται καθηµερινά (∆ευτέρα ως Παρασκευή 
9-5) στα τηλέφωνα 210 6538166 και 801 100 6538 (∆έκα γραµµές, 
αστική χρέωση ). Αποστολή FAX  στο 210 6538167. 
 

• Τα προϊόντα µας 
Μπορείτε να πάρετε αρχικές πληροφορίες για όλα τα προϊόντα µας α-
µέσως, από το µενού Info  του ίδιου του προγράµµατός σας. Επίσης 
από την ηλεκτρονική µας διεύθυνση στο Internet  όπου υπάρχει και 
αποστολή demos. Για πρόσθετα στοιχεία, τηλεφωνείστε µας. Θα χα-
ρούµε να µιλήσουµε µαζί σας. 
 
 

• Στο Internet  
H εταιρεία διαθέτει δικό της χώρο στο Internet  στη διεύθυνση 
www.anaconda.gr και µε e-mail : anaconda@domi.gr. Εκεί θα βρεί-
τε χρήσιµες πληροφορίες, εκδόσεις, demo, κ.α. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Κεφάλαιο                              ( menu προγράµµατος ) Σελίδα 

1.Εισαγωγή 14 

1.1. Φιλοσοφία του πακέτου 15 

1.2. Εγκατάσταση του προγράµµατος 18 

1.3.  Εγκατάσταση ταυτότητας του προγράµµατος 21 

1.4. Εικονίδια και πλήκτρα γενικής χρήσης στο πρόγραµ-
µα. 

23 

1.5. Εφαρµογή του προγράµµατος 27 

1.6. ∆ηµιουργία εταιρείας / Κωδικοποίηση Βασικών Αρ-
χείων 

27 

1.7. Κωδικοί Χρηστών 33 

1.8. Έξοδος από την εφαρµογή 38 

2. ΠΕΛΑΤΕΣ 39 

2.1. Εισαγωγή 40 

2.2. Βασικό Αρχείο (Α.1.) 40 

2.3. Κατάλογοι (3.1.) 48 

2.3.1. ∆ιευθύνσεις (3.1.1.) 48 

2.3.2. Υπόλοιπα (3.1.2.) 48 

2.3.3. Οικονοµικός (3.1.3.) 48 

2.3.4. Eτικετογράφος (3.Α.) 50 

2.4. Καρτέλες Πελατών (2.1.) 51 

2.4.1. Αναλυτική καρτέλα πελάτη (2.1.1) 52 

2.4.2. Ενοποιηµένη καρτέλα Πελατών (2.1.2) 52 
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Κεφάλαιο                              ( menu προγράµµατος ) Σελίδα 

2.4.3. Καρτέλες Πελατών (2.1.3.) 53 

2.4.4. Ισοζύγιο Πελατών (2.1.4.) 53 

2.4.5. Παλαιότητα Υπολοίπων (2.1.5.) 54 

2.4.6 Ανάλυση Υπολοίπων ανά Μήνα (2.1.6.) 54 

2.5. Λοιπές Λειτουργίες 55 

2.5.1. Ταµειακές Κινήσεις (1.5.1.) 55 

2.5.2. Κινήσεις πελατών (2.6.) 57 

2.5.2.1. ∆όσεις -  Κρατήσεις Πελατών (2.6.1.) 57 

2.5.2.2. Υπόλοιπα  κατά Είδος  Κίνησης (2.6.2) 58 

2.5.2.3. Οµαδικές Χρεώσεις  (2.6.3.) 59 

2.5.3 Import/Export Αρχείου Πελατών (3.∆.1.) 59 

3. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 61 

3.1. Εισαγωγή 62 

3.2. Βασικό Αρχείο (4.2.) 62 

3.3. Κατάλογοι (3.2.) 68 

3.3.1. ∆ιευθύνσεις (3.2.1.) 68 

3.3.2. Υπόλοιπα (3.2.2.) 68 

3.3.3. Οικονοµικός (3.2.3.) 69 

3.3.4.Eτικετογράφος (3.Β.) 69 

3.4. Καρτέλες (2.2.) 71 

3.4.1. Αναλυτική καρτέλα (2.2.1.) 72 

3.4.2. Καρτέλες Προµηθευτών (2.2.2.) 72 
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Κεφάλαιο                              ( menu προγράµµατος ) Σελίδα 

3.4.3. Ισοζύγιο Προµηθευτών (2.2.3.) 73 

3.4.4. Παλαιότητα υπολοίπων (2.2.4.) 73 

3.5. Λοιπές Λειτουργίες 74 

3.5.1. Ταµειακές  Κινήσεις (1.5.2.) 74 

3.5.2.Import/Export Αρχείου Προµηθευτών (3.∆.2.) 76 

4. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ 78 

4.1. Εισαγωγή 79 

4.2. Εταιρείες (5.1.) 79 

4.3. Βοηθητικά Προγράµµατα (5.M.) 80 

4.3.1. Ηµεροµηνία συστήµατος (5.M.1.) 81 

4.3.2. Ορισµός χρωµάτων (5.Μ.2.) 81 

4.3.3. Reserved (5.M.4.) 81 

4.3.4. Menu Edit (Reserved) (5.M.5.) 81 

4.3.5. Στοιχεία ∆ισκέτας ΜΥΦ (5.M.7.) 82 

4.3.6. Λογ. Απαλλ. Συναλλαγών (5.M.8.) 82 

4.3.7.Προσωρινή  Έξοδος στο Λειτουργικό (5.M.A.) 83 

4.3.8. Εξωτερικά Προγράµµατα (5.M.B.) 83 

4.3.9. Αντίγραφα Ασφαλείας (ZIP-Backup) (5.Μ.Γ.) 83 

4.3.10. Επαναφορά Αρχείων (ZIP-Restore) (5.Μ.∆.) 84 

4.3.11. Editοr (5.M.Ζ.) 84 

5. ΑΠΟΘΗΚΗ 86 

5.1. Εισαγωγή 87 
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Κεφάλαιο                              ( menu προγράµµατος ) Σελίδα 

5.2. Πίνακες Αποθήκης (5.4.) 87 

5.2.1. Αιτιολογίες κίνησης (5.4.1.) 88 

5.2.2. Οµάδες (5.4.2.) 89 

5.2.3. Αποθήκες (5.4.3.) 89 

5.2.4. Μονάδες  Μέτρησης (5.4.4.) 91 

5.2.5. Προελεύσεις (5.4.5.) 91 

5.2.6. Συσκευασίες (5.4.6.) 91 

5.2.7. Συνθέσεις (5.4.7.) 91 

5.2.8. Πίνακες κωδικοποίησης (5.4.8.) 92 

5.3. Βασικό Αρχείο Ειδών (4.3.) 93 

5.4. ∆ιαχείριση Αποθήκης (1.7.) 101 

5.5. Κινήσεις Αποθήκης (1.8.) 105 

5.5.1 Μετακίνηση ειδών (1.8.1.) 105 

5.5.2. Μετακινήσεις ειδών σε τρίτους (1.8.2.) 106 

5.5.3. ∆ανεισµός ειδών (1.8.3.) 108 

5.5.4. Οµαδική αποστολή είδους (1.8.4.) 109 

5.6. Κατάλογοι Αποθήκης (3.3.) 110 

5.6.1. Τιµοκατάλογοι (3.3.1.) 111 

5.6.2. Υπόλοιπα (3.3.2.) 111 

5.6.3. Ισοζύγια (3.3.3.) 113 

5.6.4. Στατιστικά (3.3.4.) 113 

5.6.5. Τιµών Αναπροσαρµογή (3.3.5.) 115 
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5.6.6. Κατάλογοι Απογραφής (3.3.6.) 116 

5.6.7. Κατάλογος Ειδών (3.3.7.) 117 

5.6.8. Eτικετογράφος Αποθήκης (3.Γ.) 117 

5.6.8.1. Ετικέτες Γενικής Χρήσης (3.Γ.1.) 118 

5.6.8.2. Ετικέτες ειδών αποθήκης (3.Γ.2.) 118 

5.6.8.3. Φόρµα Ετικέτας Ειδών Αποθήκης (3.Γ.3.) 120 

5.6.8.4. Barcode Setup (3.Γ.4.) 121 

5.6.8.5. Μορφή κωδικού Barcode / Θύρα Εκτύπωσης (3.Γ.5.) 122 

5.7. Αναλυτικά αποθήκης (2.A.) 123 

5.7.1.  Εκτυπώσεις Αναλυτικών (2.A.1.) 123 

5.7.2. Οµαδική ∆ιαγραφή Αναλυτικών (2.Α.2.) 125 

5.8. Μεταβολή Αναλυτικών κινήσεων (4.6.) 125 

5.9. Βιβλίο Αποθήκης (2.Β.) 126 

5.9.1. Καρτέλες Ειδών Αποθήκης (2.Β.1.) 126 

5.9.2. Υπόλοιπα Ειδών σε Ηµεροµηνία (2.Β.2.) 126 

5.9.3. Ισοζύγιο Εισερχοµένων - Εξερχοµένων (2.Β.3.) 127 

5.9.4. Ισοζύγιο ανά Κύκλωµα Κίνησης (2.Β.4.) 127 

5.9.5. Εκτύπωση Παραγωγών (2.Β.5.) 128 

5.9.6. Ολική Παραγωγή Ειδών (2.Β.6.) 128 

5.9.7. Βιβλίο Αποθήκης Μηνός (CD) (2.Β.7.) 128 

5.9.8. Καρτέλες Πελατών (Ενοποιηµένες)  (2.Β.8.) 128 

5.9.9. Καρτέλες Προµηθευτών (Ενοποιηµένες)  (2.Β.9.) 128 
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5.10. Αλλαγή Χρήσεως (4.7.) 130 

5.11. Συνταγολόγια Αποθήκης (4.4.) 131 

5.12. Import/Export Αρχείου Ειδών (3.∆.3.) 133 

5.13. Import/Export Αναλυτικών Κινήσεων Ειδών (3.∆.4.) 134 

5.14. ∆ιαχείριση Παρτίδων. ( 5.Ι. ) 136 

5.14.1 Αρχείο. (5.Ι.1.) 137 

5.14.2. Εκτυπώσεις καταλόγων. (5.Ι.2.) 139 

5.14.3. Φόρµα Ετικέτας. (5.Ι.3.) 139 

5.14.4. Εκτυπώσεις ετικετών. (5.Ι.4.) 140 

5.15. ∆ιαχείριση Serial Number (1.Η.) 145 

5.15.1. Καταχώριση  Κινήσεων (1.Η.1.) 146 

5.15.2. Εκτυπώσεις Serial Number (1.H.2.1.) 147 

5.16. Report Generator (4.Α.) 148 

5.16.1. Επεξήγηση εικονιδίων του Report Generator 153 

6. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 154 

6.1. Εισαγωγή 155 

6.2. Πίνακες Τιµολόγησης (5.5.) 155 

6.2.1. Επιλογή Πίνακα (5.5.1.) 155 

6.2.2. Συντελεστές Φ.Π.Α. (5.5.2.) 157 

6.2.3. Επιλογή Πάγιου Πίνακα (5.5.3.) 157 

6.2.4. Πράξεις Τιµολόγησης (5.5.4.) 157 

6.3. Φόρµες εντύπων (5.6.) 159 
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6.3.1. Βασικό - Έντυπο Λιανικής (5.6.1.) 160 

6.3.2. Έντυπο Παραγγελίας (5.6.3.) 161 

6.3.3. Έντυπο Επιταγή – Πινακίων (5.6.4.) (5.6.5.) 162 

6.3.4. Εκτυπωτές εντύπων (5.6.A.) 162 

6.3.5. MEMO θεωρηµένων εντύπων (5.6.B.) 162 

6.3.6. Στοιχεία Εκδότη Φ.Η.Μ. (5.6.Γ.) 164 

6.3.7. Τίτλοι Ειδών Παραστατικών (5.6.∆.) 164 

6.3.8. Laser Εκτυπωτές Εντύπων (5.6.Ε.) 164 

6.4. Αγορές - Πωλήσεις (1.1.) 164 

6.5. Εκτύπωση Παραστατικών (1.4.) 168 

6.6. Καταχώρηση Πωλητών (5.3.3.) 169 

6.6.1. Καρτέλα Πωλητή (2.3.) 170 

6.7. Εκκρεµή Παραστατικά (2.9.) 170 

7. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 171 

7.1. Εισαγωγή 172 

7.2. Λογιστικό Σχέδιο (4.Λ.) 173 

7.2.1. Αρχείο Λογαριασµών (4.Λ.1.) 173 

7.2.2. Πίνακας Λογαριασµών ΦΠΑ (4.Λ.2.) 177 

7.2.3. Αρχείο Γέφυρας Εντύπων ΦΠΑ (4.Λ.3.) 178 

7.2.4. Κατάλογος Λογιστικού  σχεδίου (4.Λ.4.) 178 

7.2.5. Κατάλογος Γέφυρας Εντύπων (A.L.5.) 179 

7.3. Πίνακες Λογιστικής (5.3.) 179 
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7.4. Λογιστικές Εγγραφές (1.Α.) 183 

7.5. ∆ηµιουργία Σύνθετων Άρθρων (1.Β.) 186 

7.5.1. Σύνθετες Εγγραφές (1.9.) 186 

7.6. Εγγραφές Ισολογισµού (1.Γ.) 187 

7.7. Αναλυτικά Λογιστικής (2.7.) 187 

7.7.1. Προβολή Λογιστικών Εγγραφών (2.7.1.) 188 

7.7.2. Οµαδική ∆ιαγραφή Λογιστικών Εγγραφών (2.7.2.) 188 

7.7.3. Ηµερολογιακή Οργάνωση Λογιστικών Εγγραφών (2.7.3.) 189 

7.7.4. Στρογγυλοποίηση Λογιστικών Εγγραφών (2.7.4.) 189 

7.7.5. Έλεγχος Συνέπειας Λογιστικής (2.7.5.) 189 

7.8. Καθολικά (2.8.) 189 

7.9. Ισοζύγια Λογιστικής (3.7.) 190 

7.9.1. Ισοζύγιο µηνός (3.7.1.) 190 

7.9.2. Ισοζύγιο Περιόδου (3.7.2.) 191 

7.9.3. Ισοζύγιο Περιόδου και Απογραφής (3.7.3.) 191 

7.9.4. Κινήσεις Συγκεντρωτικές (3.7.4.) 192 

7.9.5. Μηνιαίες Κινήσεις Λογαριασµών(3.7.5.) 192 

7.9.6. Ισοζύγιο σε δισκέτα (3.7.6.) 193 

7.10. Βιβλία Λογιστικής (3.8.) 194 

7.10.1. Γενικό Ηµερολόγιο (3.8.1.) 194 

7.10.2. Συγκεντρωτικό Ηµερολόγιο (3.8.2.) 196 

7.10.3. Γενικό  Καθολικό (3.8.3.) 196 
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7.10.4. Θεωρηµένο Ισοζύγιο (3.8.4.) 197 

7.10.5. Βιβλίο  Εσόδων-Εξόδων (3.8.5.) 197 

7.10.6. Μηνιαία  Σύνολα (3.8.6.) 197 

7.10.7. Πολύστηλο Βιβλίο Εσόδων / Εξόδων (3.8.7.) 198 

7.11. Mηνιαίες & Ετήσιες Εργασίες (4.Μ.) 199 

7.11.1. Καταστάσεις ΦΠΑ – Ε3 (4.Μ.1.) 199 

7.11.1.1. Μηνιαία κατάσταση ΦΠΑ (4.Μ.1.1.) 199 

7.11.1.2.  Συγκεντρωτική κατάσταση ΦΠΑ (4.Μ.1.2.) 200 

7.11.1.3. Έντυπο Ε3 (4.Μ.1.3.) 201 

7.11.2. Συγκεντρωτικές ΜΥΦ (4.Μ.2.) 202 

7.11.2.1.Συγκεντρωτικές ΜΥΦ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 2005 (4.Μ.2.1.) 202 

7.11.2.2.  Συγκεντρωτικές ΜΥΦ ΑΠΟ ΤΟ 2006 (4.Μ.2.2.) 202 

7.11.2.3.  Συγκεντρωτικές Πετρελαίου (4.Μ.2.3.) 203 

7.11.3. Εγγραφές αποτελεσµάτων (4.Μ.3.) 203 

7.11.4. Μεταφορά υπολοίπων προηγούµενης χρήσης (4.Μ.4.) 204 

7.11.5. Αλλαγή  Χρήσης (4.Μ.5) 206 

7.12. Import/Export Κινήσεων Λογιστικής (3.∆.5.) 208 

8. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 210 

8.1. Εισαγωγή 211 

8.2. Αρχείο Τραπεζών (4.Τ.1.) 211 

8.3. Κατάλογοι τραπεζών (4.Τ.2.) 212 

8.4. Αξιόγραφα (1.∆.) 212 
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9.5. Κινήσεις (1.E.5.) 222 

9.6. Άρθρο κινήσεων παγίων (1.E.6.) 223 

9.7. Μεταφορά από προηγούµενη Χρήση (1.E.7.) 223 

10. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 225 

10.1. Εισαγωγή 226 
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1.1. Φιλοσοφία του πακέτου 
 

Η σειρά προγραµµάτων AnacondA είναι η ολοκληρωµένη λύση 
στη µηχανογραφική υποστήριξη των εµπορικών και βιοτεχνικών επι-
χειρήσεων. 

 
Το AnacondA σχεδιάστηκε έχοντας κατά νου τον χρήστη. ∆ιαθέ-

τοντας µοναδική ολοκλήρωση και προσαρµοστικότητα, µπορεί να µε-
τασχηµατίζεται όχι µόνον από εγκατάσταση σε εγκατάσταση αλλά και 
από εταιρεία σε εταιρεία στην ίδια εγκατάσταση. 

 
Για παράδειγµα, ένα λογιστικό γραφείο που παρακολουθεί τα βι-

βλία διαφόρων πελατών του θα µπορούσε να καταχωρήσει ένα Κατά-
στηµα Λιανικής Πώλησης Ηλεκτρολογικού Υλικού, ένα κατάστηµα  
ενδυµάτων µε παρακολούθηση εµπορευµάτων κατά χρώµα και µέγε-
θος, µία Βιοτεχνία Παραγωγής χρωµάτων µε συνταγές, παραγωγή και 
συσκευασίες, µία Βιοτεχνική Μονάδα Κατασκευής Ενδυµάτων ή Υ-
ποδηµάτων κλπ. 

 
Το πρόγραµµα συµπεριφέρεται τελείως διαφορετικά από εταιρεία 

σε εταιρεία, προσαρµοζόµενο κάθε φορά στις ιδιαιτερότητες της συ-
γκεκριµένης εταιρείας. Η διαδικασία προσαρµογής κάθε νέας εταιρεί-
ας κατά την στιγµή της δηµιουργίας της, διαρκεί περίπου 2 λεπτά. 

 
Το πακέτο διαθέτει ένα µοναδικό πρόγραµµα δηµιουργίας κα-

ταλόγων / εκτυπώσεων. Μπορούν να δηµιουργηθούν πολλές δια-
φορετικές εκτυπώσεις ανάλογα µε τις ανάγκες. Όλες οι εκτυπώσεις 
µπορούν να αναφέρονται είτε στην οθόνη είτε σε κάποιο εκτυπωτή 
είτε σε αρχείο στον δίσκο του υπολογιστή. 

 
Το AnacondA έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει το µέγιστο απλό-

τητας και αυτοµατισµού εργασιών. Με την καταχώρηση και µόνον ε-
νός παραστατικού µπορεί να κινηθεί ολόκληρο το εγκατεστηµένο ε-
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µπορικό κύκλωµα δηλαδή... 
*   ενηµέρωση της αναλυτικής καρτέλας των ειδών 
*   ενηµέρωση της καρτέλας του πελάτη ή προµηθευτή 
*   ενηµέρωση µε χρονολογική προτεραιότητα µιας ή περισσοτέ-
ρων παραγγελιών όταν ταιριάζουν τα είδη  
*   καταχώρηση της επί "πιστώσει" λογιστικής εγγραφής  

 
...και τέλος (αν η πράξη είναι µετρητοίς)  
 

*   καταχώρηση εγγραφής ταµείου  
*   ενηµέρωση του υπολοίπου του πελάτη ή προµηθευτή. 

 
Το AnacondA είναι απλό. Οµοιόµορφοι κανόνες πληκτρολόγησης 

ισχύουν σε όλα τα τµήµατά του. Όλα τα βασικά αρχεία αναζητούνται 
είτε µε κωδικό είτε µε τµήµα της περιγραφής. Τα ∆ελτία Αποστολής 
και οι Παραγγελίες τιµολογούνται αυτόµατα χωρίς επαναπληκτρολό-
γηση. Βοηθητικά παράθυρα OnLine Help εµφανίζονται παντού ανα-
λύοντας πλήρως το τµήµα του προγράµµατος όπου ευρίσκεστε. 

 
Το AnacondA προσαρµόζεται. ∆εκάδες εργασίες που σε άλλα προ-

γράµµατα απαιτούν επέµβαση του προγραµµατιστή ή απλά δεν γίνο-
νται, στο AnacondA είναι υπόθεση λεπτών. Μπορείτε να φτιάξετε τα 
δικά σας µεγεθολόγια (σε αριθµό και µέγεθος), χρωµατολόγια, κατη-
γορίες αποθήκης, να δοµήσετε τις δικές σας αιτιολογίες και διαδικασί-
ες διακίνησης των ειδών της αποθήκης, να σχεδιάσετε τα δικά σας έ-
ντυπα (τιµολόγια, προφόρµες, επιταγές, κλπ) να διαµορφώσετε τις δι-
κές σας φάσεις και στάδια κατασκευής προϊόντων, να συµπληρώσετε 
και να προσαρµόσετε το λογιστικό σχέδιο στις ανάγκες σας, να δηµι-
ουργήσετε εναλλακτικούς πίνακες τιµολόγησης επάνω στα ίδια προϊό-
ντα (ΦΠΑ παραµεθορίων περιοχών, κίνηση άνευ ΦΠΑ κλπ), να δια-
µορφώσετε ειδικές κινήσεις στην τιµολόγηση, και πολλά άλλα που α-
ναλύονται κατά τµήµα στις επόµενες παραγράφους. 
Το AnacondA διαθέτει ευέλικτη µέθοδο κωδικοποίησης στοιχείων. 
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Με µέγεθος 3 ως 20 χαρακτήρες, δέχεται γράµµατα, αριθµητικές περι-
οχές και σύµβολα. Με χρήση πινάκων κατηγοριών µε µέχρι 999 στοι-
χείων επιτρέπει την οµαδοποίηση µε απεριόριστους τρόπους. 

 
Το AnacondA διαθέτει πολλά βοηθητικά προγράµµατα: διευ-

θυνσιογράφο πελατών και προµηθευτών, κειµενογράφο, ετικετογράφο 
γενικής χρήσης, ετικετογράφο ειδών αποθήκης µε φόρµα ετικέτας και 
δυνατότητα εκτύπωσης και γραµµωτού κώδικα ( Barcode ), εν-
σωµατωµένες διαδικασίες Backup και Restore, κλπ. 

  
Το AnacondA διαχειρίζεται πολλαπλά νοµίσµατα. Υπολογίζει συ-

ναλλαγµατικές διαφορές και τηρεί πίνακα νοµισµατικών ισοτιµιών.  
 
Το AnacondA είναι ένα και µόνο πρόγραµµα. Όποια τµήµατα κι αν 

έχετε τώρα, όποια κι αν είναι η επιχείρησή σας, όσο στοιχεία κι αν έχε-
τε καταχωρήσει, η επέκταση του προγράµµατός σας διαρκεί ένα λεπτό 
και δεν απαιτεί καµία απολύτως µετατροπή στα αρχεία σας. Μπορείτε 
να είστε ήσυχος ότι το πρόγραµµά σας είναι έτοιµο να ακολουθήσει 
την επέκταση των δραστηριοτήτων σας όποτε το θελήσετε. 
Όπως αντιλαµβάνεστε φροντίσαµε ιδιαίτερα να δώσουµε από τώρα 

απάντηση στις αυριανές σας ερωτήσεις. 
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1.2. Εγκατάσταση του προγράµµατος 
 
Η εγκατάσταση του προγράµµατος στον υπολογιστή είναι απλή και 

καθοδηγεί τον χρήστη χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη παραµετροποίη-
ση. 
Η διαδικασία εγκατάστασης έχει ως εξής.... 
 
Τοποθετείτε το CD εγκατάστασης στον υπολογιστή σας. 
 
Από το µενού Start (Έναρξη) των Windows επιλέγετε την εντολή 

Run (Εκτέλεση) και γράφετε την εντολή: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

(όπου D το γράµµα της συσκευής CD/DVD του υπολογιστή σας) 
 
 
 

κάνοντας κλικ στο ΟΚ θα ενεργοποιηθεί το πρόγραµµα εγκατάστασης 
που θα σας καθοδηγήσει στην υπόλοιπη διαδικασία. 
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Το πρόγραµµα θα σας προτείνει σαν περιοχή εγκατάστασης το 
\ΜBAR\. Μην αλλάξετε την περιοχή αυτή διότι είναι υποχρεωτική 
σαν περιοχή εγκατάστασης. 
 

 
 
Μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε δίσκο  ( τοπικό ή δίσκο δικτύου ) 
για την εγκατάσταση του προγράµµατος όχι όµως και τον φάκελο ο 
οποίος πάντα πρέπει να είναι ο \MBAR\ 
Επιλέγοντας ‘Change Directory’ µπορείτε να επιλέξετε τον δίσκο ε-
γκατάστασης που επιθυµείτε. 



AnacondA Win-Dos                                                           Οδηγίες Xρήσης 

Σελίδα - 20 

 
 
Μόλις η εγκατάσταση των αρχείων ολοκληρωθεί το πρόγραµµα θα 
σας ενηµερώσει σχετικά. 
 

 
 

Ταυτόχρονα θα  έχει δηµιουργήσει το Μενού ‘Anaconda Menu’ στο 
κυρίως µενού Start των Windows µε την  επιλογή για το πρόγραµµα 
‘Anaconda Win-Dos’. Για ευκολία δική σας µπορείτε να την κάνετε 
συντόµευση στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. 
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1.3.  Εγκατάσταση ταυτότητας του προγράµµατος 
 
Από το µενού Start (Έναρξη) των Windows επιλέγετε την εντολή 

Run (Εκτέλεση) και γράφετε την εντολή: 
 
 

 
 
 

(όπου D το γράµµα της συσκευής CD/DVD του υπολογιστή σας) 
 
Θα ακολουθήσουν απλές ερωτήσεις, που αφορούν τον δίσκο προέλευ-
σης και προορισµού της ταυτότητας εγκατάστασης. 
 



AnacondA Win-Dos                                                           Οδηγίες Xρήσης 

Σελίδα - 22 

 
 

Μ’ αυτή την διαδικασία θα µεταφερθούν στον δίσκο του υπολογιστή 
σας τα απαραίτητα αρχεία για την αναγνώριση της εγκατάστασης. 
Χωρίς αυτά το πρόγραµµα δεν µπορεί να λειτουργήσει. Η διαδικασία 
διαρκεί µερικά δευτερόλεπτα. 
 
Για την εκκίνηση του προγράµµατος επιλέγετε το εικονίδιο ‘Ana-
condA Win-Dos ’ από το ‘ AnacondA Menu ’ ή από την επιφάνεια 
εργασίας. 
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1.4. Εικονίδια και πλήκτρα γενικής χρήσης στο πρό-
γραµµα 

 
Έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια τυποποίησης των εντολών 

σε όλο το πρόγραµµα.  
Στις επόµενες παραγράφους θα περιγράψουµε αυτές τις εντολές 

ώστε να αποφύγουµε την άσκοπη επανάληψη σε κάθε επί µέρους κε-
φάλαιο. Αν αργότερα ξεχάσετε κάποια γενικά πλήκτρα, θα συµβου-
λεύεστε το µέρος αυτό του εγχειριδίου. 

 
Εικονίδια Γενικής Χρήσης 

 

 
Προηγούµενη Καρτέλα 

 
Αποθήκευση Τρέχου-
σας Καρτέλας 

 
Επόµενη Καρτέλα 

 
∆ιαγραφή Τρέχουσας 
Καρτέλας 

 
Προηγούµενη Σελίδα 
Page Up  

Αναζήτηση Επόµενου 
Ελεύθερου Κωδικού 

 
Επόµενη Σελίδα 
Page Down  

Βοήθεια Τρέχουσας 
Εργασίας 

 
Εκτύπωση Τρέχουσας 
Οθόνης  

Σηµειώσεις Χρήστη 
Τρέχουσας Εργασίας 

 
Ανακατασκευή Index 

 
Αλλαγή Χρήστη 

 
Έξοδος/Κλείσιµο Τρέ-
χουσας καρτέλας  

Αλλαγή Κωδικού Καρ-
τέλας 
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Πλήκτρα Γενικής Χρήσης 

Enter Αποδοχή εργασίας, επιλογής, απάντησης, κλπ. 
Esc ∆ιακοπή εργασίας 
Shift Αλλαγή κεφαλαία / µικρά 
←←←← , →→→→ Μετακίνηση του δροµέα ∆εξιά / Αριστερά 
Page Up Προηγούµενη οθόνη 
Page Down Επόµενη οθόνη 
F1 Βοήθεια στην τρέχουσα εργασία 
F3 Εναλλαγή τρέχουσας ηµεροµηνίας µε 01/01 έτους 
F10 Οριστικοποίηση πράξης, Αποθήκευση 
<Alt>+<X>  Κλήση αριθµοµηχανής ( σε ∆ρχ / Ευρώ ) 
<Alt>+<U> Αλλαγή χρήστη 

Πλήκτρα σε Πεδία χαρακτήρων (όχι αριθµητικά) 

Ins Εισαγωγή χαρακτήρα στον δροµέα 
Del ∆ιαγραφή χαρακτήρα δεξιά του δροµέα 
Backspace ∆ιαγραφή χαρακτήρα αριστερά του δροµέα 
<Ctrl>+<→→→→> Μετακίνηση του δροµέα στην επόµενη λέξη 
<Ctrl>+<←←←←> Μετακίνηση του δροµέα στην προηγούµενη λέξη 
F2 Επαναφορά πεδίου 
  

Πλήκτρα Αναζήτησης Στοιχείων ( Αρχεία – Πίνακες ) 

F5 Αναζήτηση µε κωδικό ( Αρχεία ) 
<Shift>+<?> Αναζήτηση µε περιγραφή ( Αρχεία / Πίνακες ) 
<Ctrl>+<F5> Αναζήτηση µε ολόκληρο τον Index 
<F7> Προβολή προηγούµενης εγγραφής 
<F8> Προβολή επόµενης εγγραφής 
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Στις αναζητήσεις βασικών αρχείων (όχι πινάκων) η κλήση της  ε-
ντολής προβάλλει ένα πεδίο µε τόσα αστεράκια όσο το  µήκος κωδι-
κού ή µήκος αναζήτησης (πχ ********+). Τα αστεράκια έχουν την 
σηµασία των γενικευµένων φίλτρων αναζήτησης. Αν αλλάξετε κάποια 
αστεράκια µε γράµµατα ή αριθµούς (ανάλογα µε την κωδικοποίηση 
που ακολουθείτε) τότε κατά την αναζήτηση το πρόγραµµα θα ταιριάξει 
τα στοιχεία που δώσατε και θα σας φέρει µόνο όσα περιεχόµενα ται-
ριάζουν µε το φίλτρο σας. 

 

 
 

 
 
...στο αρχείο πελατών θα φέρει όσους πελάτες το επώνυ-

µό/επωνυµία τους αρχίζει από ΠΕΛ 
 

 
 
Το σύµβολο + δίπλα στη µάσκα υποδηλώνει αποδοχή του φίλτρου 

αναζήτησης. Αντίθετα αν το αλλάξετε σε - τότε το φίλτρο αντιστρέφε-
ται και υποδηλώνει όλα τα στοιχεία που δεν πληρούν το δηλωµένο 
φίλτρο. 
Τα στοιχεία, που βρίσκει το πρόγραµµα να ταιριάζουν µε το φίλτρο, 

τα προβάλει σε ειδικό παράθυρο. Με τα πλήκτρα <PgDn> / <PgUp> 
βλέπετε επόµενες ή προηγούµενες οµάδες στοιχείων. Επιλέγετε την 
γραµµή/στοιχείο που θέλετε και το καλείτε στην οθόνη σας. 

 



AnacondA Win-Dos                                                           Οδηγίες Xρήσης 

Σελίδα - 26 

 
Πλήκτρα σε οθόνες καταλόγων 

<→→→→> Μετατόπιση της προβολής 1 θέση δεξιά 
<←←←←> Μετατόπιση της προβολής 1 θέση αριστερά 
<Home> Μετατόπιση στην αρχή της προβολής 
<End> Μετατόπιση στο τέλος της προβολής 
<PgUp> Προηγούµενη οθόνη 
<PgDn> Επόµενη οθόνη 
<Enter> Άνοιγµα επιλεγµένης γραµµής 
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1.5. Εφαρµογή του προγράµµατος 
 
Στην πρώτη οθόνη του προγράµµατος επιβεβαιώνετε την ηµεροµη-

νία ή την αλλάζετε αν αυτό είναι απαραίτητο. 
 

 
 
1.6. ∆ηµιουργία εταιρείας / Κωδικοποίηση Βασικών 

Αρχείων 
 
Το πρόγραµµα AnacondA είναι έτσι κατασκευασµένο ώστε να 

προσαρµόζεται στις εκάστοτε ανάγκες µιας εταιρείας. Γι' αυτό το λόγο 
έχει ενσωµατωµένη τη διαδικασία παραµετροποίησής του, έτσι ώστε 
να διαφοροποιείται για τις ξεχωριστές ανάγκες κάθε επιχείρησης σαν 
να ήταν ειδικά  κατασκευασµένο για το συγκεκριµένο είδος επιχείρη-
σης. 
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Για την δηµιουργία εταιρείας γράφετε τον αριθµό που επιθυµείτε ( 
1 – 999 ), σαν κωδικό, και συµπληρώνετε τα υπόλοιπα στοιχεία της 
εταιρείας. Κάνετε την αποθήκευση πατώντας το πλήκτρο F10 ή το α-

ντίστοιχο εικονίδιο αποθήκευσης.  
 

 
 
Αν δεν δώσετε κωδικό εταιρείας το πρόγραµµα αυτόµατα επιλέγει 

τον πρώτο ελεύθερο και τον καταχωρεί. 
Αν έχετε ήδη δηµιουργήσει εταιρεία την επιλέγετε δίνοντας τον 

κωδικό της, ή κάνετε επιλογή από τον κατάλογο µε ( Shift + ? ) ή  .  
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Όταν δηµιουργήσετε την εταιρεία θα πρέπει να ορίσετε τις βασικές 
παραµέτρους και την µορφή κωδικού για τα βασικά αρχεία ( πελάτες – 
προµηθευτές – αποθήκη ), απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του 
προγράµµατος. 

 

 
 
Αρνητικές ποσότητες: Με ‘0’ δεν µπορείτε να εξάγετε ποσότητες 

αν δεν υπάρχουν επαρκή υπόλοιπα στην αποθήκη και δεν µπορείτε να 
διακινήσετε την αποθήκη παρά µόνο µε προοδευτικές ηµεροµηνίες. 
Συνήθως λειτουργεί µε αυτόν τον τρόπο όταν παρακολουθείτε θεωρη-
µένη αποθήκη. Με ‘1’ εξάγετε ποσότητες χωρίς έλεγχο υπολοίπων και 
ηµεροµηνίας εγγραφών. Προσοχή !!! οι εγγραφές ταξινοµούνται µε 
ευθύνη του χρήστη. 
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Οµάδες Κωδ. Αποθήκης (Ο): Με ‘1’ υποχρεωτική σύνδεση του 
κωδικού της αποθήκης µε τον πίνακα οµάδων της αποθήκης (πχ Εµπο-
ρεύµατα, Έτοιµα Προϊόντα. Α' & Β' Ύλες κλπ). Η σύνδεση του είδους 
µε λογιστική οµάδα µπορεί να γίνει και εσωτερικά κατά την δηµιουρ-
γία της καρτέλας του είδους στο Βασικό αρχείο της Αποθήκης. Αλλά 
εάν θα γίνει στο κωδικό του είδους θα έχετε καλύτερη στατιστική ανά-
λυση. Μπορείτε να δηµιουργήσετε µέχρι 9 Οµάδες από το menu 5.4.2 

 
Κατηγορία Α΄ (ΚΚ): Με ‘1’ υποχρεωτική σύνδεση του κωδικού 

της αποθήκης µε τον A΄ πίνακα κατηγοριών της αποθήκης. Μπορείτε 
να δηµιουργήσετε µέχρι 99 Κατηγορίες (Α΄) από το menu 5.4.8.1. 

 
Κατηγορία Β΄ (GGG): Με ‘1’ υποχρεωτική σύνδεση του κωδικού 

της αποθήκης µε τον Β΄ πίνακα κατηγοριών της αποθήκης. Μπορείτε 
να δηµιουργήσετε µέχρι 998 Κατηγορίες (Β΄) από το menu 5.4.8.4. 

 
Συνθέσεις ειδών: Με ‘1’ υποχρεωτική σύνδεση του κάθε είδους µε 

τον πίνακα περιγραφής της βασικής σύνθεσης και της προέλευσής του. 
Αυτό γίνεται για ορισµένα είδη, που απαιτεί ο νόµος κατά τη διακίνη-
σή του µε ένα παραστατικό, να αναφέρεται στο έντυπο, σε κάθε είδος, 
η σύνθεση και η προέλευσή του. Μπορείτε να δηµιουργήσετε µέχρι 
198 Συνθέσεις από το menu 5.4.7. 

 
Λατινικός Κωδικός Αποθήκης: Εάν δηλώσετε µέρος του κωδικού 

της αποθήκης σαν Αλφαριθµητικό τότε το πρόγραµµα σε αυτές τις θέ-
σεις µε ‘1’  δέχεται µόνο Λατινικούς χαρακτήρες. Στην αντίθετη περί-
πτωση ‘0’ δέχεται µόνον Ελληνικούς χαρακτήρες. 

 
1=ΜΤ-2=FIFO-3=LIFO :  ∆ηλώνετε τη µέθοδο αποτίµησης που θα 

χρησιµοποιεί το πρόγραµµα στις αυτόµατες λειτουργίες. 
 
∆εκαδικά Ποσοτήτων: Έχετε δυνατότητα να δηλώσετε από 0 έως 

4 δεκαδικά για τις ποσότητες στην αποθήκη σας. 
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∆εκαδικά Τιµών: Αντίστοιχα µπορείτε να δηλώσετε από 0 ως 4 
δεκαδικά για τις τιµές στην αποθήκη σας. 

 
Πλη/γιο Ελληνικό = 1 : Με ‘1’  επιλέγετε σαν βασικό πλη-

κτρολόγιο εργασίας το Ελληνικό και µε ‘0’ το Λατινικό. 
 
∆εκαδικά Αποθήκης: Προκαθορίζετε από 0 ως 4 δεκαδικά για τις 

αξίες που θα ενηµερώνουν την λογιστική σας σε κάθε αγορά ή πώληση 
που κινεί την αποθήκη σας. 

 
∆εκαδικά Λογιστικής: ∆ηλώνετε από 0 ως 4 δεκαδικά που θα 

χρησιµοποιηθούν για τις αξίες στην Λογιστική. 
 
∆εκαδικά Νοµισµάτων: Αν χρησιµοποιείτε ξένο νόµισµα, κα-

θορίζετε από 0 ως 4 δεκαδικά για τις αξίες νοµισµάτων. 
 
∆εκαδικά Ισοτιµιών: Αντίστοιχα µπορείτε να δηλώσετε από 0 ως 

4 δεκαδικά για τις αξίες ισοτιµιών των νοµισµάτων. 
 
Προβολή ∆ρχ / Ευρώ 0/1 : αφορά το νόµισµα στο οποίο αυτόµατα 

θα γίνεται η προβολή αξιών. Το νόµισµα προβολής είναι ανεξάρτητο 
από εκείνο της καταχώρισης που ρυθµίζεται από άλλη παράµετρο. Η 
ρύθµιση για την σωστή απεικόνιση είναι ‘1’ Ευρώ. Αλλάζετε την 
ρύθµιση σε ‘0’  εάν θελήσετε να διαχειριστείτε εταιρείες επί εποχής 
δραχµών. 

  
Κωδικός Πελατών - Προµηθευτών - Αποθήκης: ∆ηλώνετε την 

µορφή που πρέπει να έχει κάθε κωδικός στα βασικά αρχεία των Πελα-
τών, Προµηθευτών και Αποθήκης. 
Ο κωδικός των Πελατών και των Προµηθευτών έχει µέγεθος από 3 

έως 8 χαρακτήρες ενώ ο Κωδικός της Αποθήκης από 3 έως 20 χαρα-
κτήρες. Οι χαρακτήρες που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για τον ορι-
σµό της µορφής του κάθε κωδικού είναι : 
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Α = ο χαρακτήρας µπορεί να είναι γράµµα, αριθµός ή "/" 
Ν = ο χαρακτήρας µπορεί να είναι µόνο αριθµός από 0 - 9 
Οι χαρακτήρες που δηλώνονται σαν Ν στοιχίζονται αυτόµατα δεξιά 

ενώ οι Α στοιχίζονται αυτόµατα από αριστερά. Πχ αν ο κωδικός είναι 
της µορφής ΝΝΝΝ τότε πληκτρολογώντας 12 γίνεται 0012. Στο αριθ-
µητικό µέρος υπάρχει δυνατότητα αυτόµατης εύρεσης του επόµενου 
ελεύθερου αριθµητικού κωδικού, όπως θα δούµε στα σχετικά κεφά-
λαια. 

 
- = Το σύµβολο "-" χωρίζει τον κωδικό σε σταθερά σηµεία. 
 

πχ  ΑΑΑ-ΝΝΝΝ 
 
Ειδικά για τον κωδικό της αποθήκης υπάρχουν και άλλα σύµβολα 

που βοηθούν για πληρέστερη κωδικοποίηση. 
 
CC Αν το πρόγραµµα διαχειρίζεται τα είδη της αποθήκης σας κατά 

χρώµα τότε τα συνεχόµενα σύµβολα CC δηλώνουν την θέση του κω-
δικού στην οποία υπάρχει ο α/α Χρώµατος. 

 
KK  Αν δηλώσετε σύνδεση του κωδικού µε (A΄) κατηγορίες Απο-

θήκης τότε τα συνεχόµενα σύµβολα ΚΚ δηλώνουν την θέση του κω-
δικού στην οποία υπάρχει ο α/α Κατηγορίας. 

 
GGG Αν δηλώσετε σύνδεση του κωδικού µε (Β΄) κατηγορίες Απο-

θήκης τότε τα συνεχόµενα σύµβολα GGG δηλώνουν την θέση του 
κωδικού στην οποία υπάρχει ο α/α Κατηγορίας. 

 
S Αν το πρόγραµµα διαχειρίζεται τα είδη της αποθήκης σας κατά 

µεγεθολόγιο τότε το σύµβολο S δηλώνει την θέση του κωδικού στην 
οποία υπάρχει ο α/α του Μεγεθολογίου. 

 
O Αν δηλώσατε σύνδεση του κωδικού µε οµάδες της αποθήκης 
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τότε το σύµβολο Ο δηλώνει την θέση του κωδικού στην οποία υπάρχει 
ο α/α Οµάδος της Αποθήκης. 

 
Ισοτιµία Ευρώ: ∆ηλώνετε την αξία του Ευρώ σε ∆ρχ που θα χρη-

σιµοποιηθεί για την αντιστοίχηση αξιών. Για την Ελλάδα πρέπει να 
χρησιµοποιείτε 3 σηµαντικά δεκαδικά. 
Τέλος καταχωρείτε το Setup της εταιρείας µε το <F10> ή πατώντας 

το εικονίδιο  
 
1.7. Κωδικοί Χρηστών 
 
Όταν επιλέξετε εταιρεία και δεν υπάρχει κωδικός εισόδου, πατήστε 

<Enter> και <F10> για να µπείτε στο κυρίως menu επιλογών του 
προγράµµατος. 

 

 
 
Το πρόγραµµα παρέχει την δυνατότητα να ορίσετε µέχρι 100 δια-

φορετικούς χρήστες µε διαφορετικές αρµοδιότητες για τον καθένα. Ο 



AnacondA Win-Dos                                                           Οδηγίες Xρήσης 

Σελίδα - 34 

χρήστης που έχει κωδικό 100 έχει πλήρη αρµοδιότητα και οποιαδήπο-
τε στιγµή θελήσει µπορεί να αλλάξει τους κωδικούς ή τις αρµοδιότη-
τες των άλλων χρηστών. Φυσικά µπορεί να αλλάξει ακόµα και τον δι-
κό του κωδικό. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να ελέγχει τον κύκλο των 
εργασιών του κάθε χρήστη ώστε να µην έχει πρόσβαση σε τµήµατα 
του προγράµµατος για τα οποία είναι αναρµόδιος. 

 
Το πρόγραµµα αρχικά δεν έχει κανένα κωδικό. Η διαδικασία για να 

δηµιουργήσετε κωδικούς εισόδου είναι η εξής: 
 
Κατ' αρχήν επιλέγετε την εταιρεία για την οποία θέλετε να ορίσετε 

κωδικούς. Στην ερώτηση "Κωδικός Εισόδου" πατάτε το <Enter>, αν 
δεν υπάρχει κανένας κωδικός, ή πληκτρολογήστε τον κωδικό του χρή-
στη <100>, εάν έχετε ήδη ορίσει κάποιους κωδικούς. Το πρόγραµµα 
θα σας οδηγήσει στο παράθυρο όπου έχετε καταχωρήσει τα πλήρη 
στοιχεία της εταιρείας. 

 
Πατάτε συγχρόνως <Alt> + <S>. Θα παρουσιαστεί ένα παράθυρο 

που ζητά τον αριθµό του χρήστη.  
 

 
 
∆ώστε τον αριθµό του χρήστη για το οποίο θέλετε να ορίσετε αρ-

µοδιότητες και στην συνέχεια δώστε τον κωδικό εισόδου που θέλετε 
να έχει αυτός. Αν προσέξετε η επικεφαλίδα του παράθυρου είναι 
"Αρµοδιότητες (1-4)" και σηµαίνει ότι βρίσκεστε στην πρώτη οθόνη 
από τις 4 που αφορούν το χρήστη. Με <PgDn> ή <PgUp> εναλλάσ-
σετε τις οθόνες. 
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Στις επόµενες τρεις οθόνες ορίζετε ουσιαστικά την πρόσβαση του 

χρήστη σε κάθε τµήµα του προγράµµατος δίνοντας  
 
1= Ναι  ή 
0=Οχι  στα σχετικά πεδία... 
 
Τέλος καταχωρείτε τις επιλογές και κάνετε την ίδια διαδικασία για 

άλλο χρήστη. Έξοδος µε <Esc>. 
Στις επιλογές Ύψος / Πλάτος Οθόνης ορίζετε το µέγεθος των εσω-

τερικών παράθυρων του προγράµµατος για τον επιλεγµένο χρήστη. 
Έχει να κάνει αποκλειστικά µε τις προτιµήσεις του κάθε χρήστη στην 
απεικόνιση της οθόνης του. 

 
Εκτυπώσεις 
 
Όλες οι εκτυπώσεις ξεκινούν µε την ερώτηση... 
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Μπορείτε λοιπόν οποιαδήποτε εκτύπωση να την οδηγήσετε σε διά-
φορες συσκευές εξόδου στοιχείων όπως την Οθόνη, τον Εκτυπωτή, 
Αρχείο στο δίσκο και αρχείο σε µορφή Ascii. Ας δούµε τις δυνατότη-
τες. 

 
1. Η προβολή οθόνης είναι η τυπική γρήγορη παρουσίαση στοιχεί-

ων στην οθόνη για έλεγχο ή ενηµέρωση (πχ Καρτέλα Πελάτη, Ηµερο-
λόγιο Λογιστικής κλπ). Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα πλήκτρα 
που αναφέρθηκαν προηγουµένως. 

 
2. Η Εκτύπωση στέλνει τα στοιχεία στον συνδεδεµένο εκτυπωτή. 

Στην περίπτωση αυτή προηγείται η ερώτηση...  
 

 
 
...όλες οι εκτυπώσεις µπορούν να βγουν µε γράµµατα κανονικά ή 

στενά. Αυτό δεν σηµαίνει όµως ότι όλες οι εκτυπώσεις µπορούν να 
βγουν σε στενό χαρτί. Αντίθετα υπάρχουν εκτυπώσεις που απαιτούν 
στενούς χαρακτήρες και φαρδύ χαρτί. Επιλέγετε ανάλογα.  
Σηµείωση: το πρόγραµµα χρησιµοποιεί το σετ χαρακτήρων 437 

(Dos Geek character set). Κατά συνέπεια ο συνδεδεµένος εκτυπωτής 
(dot matrix ή InkJet) πρέπει να υποστηρίζει αυτό το σετ ελληνικών. 

 
Στις εκτυπώσεις που έχει νόηµα, προβλέπεται δυνατότητα προσω-

ρινής διακοπής της εκτύπωσης µε το πλήκτρα <F10>. Αυτό γίνεται για 
πιθανή τακτοποίηση του χαρτιού. 

 
Επίσης οι εκτυπώσεις διακόπτονται µε το πλήκτρο <Esc>. Να θυ-

µάστε ότι η διακοπή δεν είναι ποτέ άµεση διότι µεσολαβεί το Buffer 
του εκτυπωτή. 

 
3. Η εκτύπωση σε αρχείο είναι χρήσιµη είτε για µεταφορά των 
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στοιχείων σε άλλο χώρο (όπου θα γίνει η πραγµατική εκτύπωση) είτε 
για να ολοκληρώσετε γρήγορα την εκτύπωση και να την στείλετε σε 
χαρτί αργότερα. Για το λόγο αυτό και η εκτύπωση σε αρχείο έχει α-
κριβώς την δοµή (τίτλοι και σελιδοποίηση) της εκτύπωσης σε χαρτί.  

 
Για να σώσετε να δεδοµένα σε αρχείο θα πρέπει να δώσετε ένα ό-

νοµα αρχείου. Το όνοµα θα πρέπει να πληροί την ονοµατολογία του 
DOS, και µπορεί να περιλαµβάνει πλήρες Path. Το πρόγραµµα ελέγχει 
αν το όνοµα που δηλώνετε υπάρχει κι αν υπάρχει ήδη σας ρωτά αν θέ-
λετε να το αντικαταστήσετε οπότε θα διαγραφούν τα παλαιά στοιχεία.  

 
4. Η εκτύπωση σε αρχείο Ascii διαφοροποιείται κατά το ότι δεν τυ-

πώνονται οι τίτλοι ανά σελίδα αλλά µόνο τα δεδοµένα. Προσφέρεται 
για εύκολη µεταφορά των δεδοµένων σε άλλα προγράµµατα. 
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1.8. Έξοδος από την εφαρµογή 
 

 
 
Από την επιλογή 5.Χ γίνεται ο τερµατισµός της εφαρµογής αφού 

πρώτα απαντήσετε στην ερώτηση : 
 

 
 
όπου σας δίνετε η δυνατότητα για τη δηµιουργία backup του προ-

γράµµατος και των εταιρειών σας. 
 
Προσοχή !!! Μην κλείνετε ποτέ τον υπολογιστή αν δεν έχετε 

βγει από το πρόγραµµα µε την κανονική διαδικασία εξόδου. 
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2. ΠΕΛΑΤΕΣ 
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2.1. Εισαγωγή 
 
Το κύκλωµα αυτό σας προσφέρει µια πλήρη διαχείριση πελατών, 

δίνοντάς σας την δυνατότητα να ελέγχετε: 
 
• τις καρτέλες πελατών µε τα στοιχεία και τα υπόλοιπά  
• τις αναλυτικές χρεώσεις και πιστώσεις ανά µήνα 
• τις παλαιότητες των υπολοίπων τους. 
 
Σας δίνει τα οικονοµικά και στατιστικά στοιχεία που χρειάζεστε για 

την αξιολόγησή τους καθώς και καταλόγους, ετικέτες µε τις διευθύν-
σεις τους. Κρατάει τις τιµές από τις προσφορές που ενδεχοµένως τους 
έχετε δώσει, και σε βοηθητικά αρχεία µπορείτε να κρατήσετε λοιπά 
στοιχεία γύρω από των πελάτη ή ακόµα και τον εξοπλισµό που του 
έχετε προσφέρει για την βοήθεια του τεχνικού σας σέρβις. 

 
Παρακάτω θα σας παρουσιάσουµε βήµα βήµα όλες αυτές τις δυνα-

τότητες που σας προσφέρονται. Θα θέλαµε όµως να σας τονίσουµε ότι 
σηµαντικό ρόλο σε όλες αυτές τις διαδικασίες παίζει η κωδικοποίηση 
των πελατών για την οποία έχετε ανάλυση και παραδείγµατα στο πρώ-
το µέρος του εγχειριδίου. 

 
2.2. Βασικό Αρχείο (Α.1.) 
 
Πεδία 
 
Η βασική καρτέλα του πελάτη περιλαµβάνει τα πληροφοριακά 

στοιχεία του καθώς και τα συγκεντρωτικά οικονοµικά στοιχεία. (Η α-
ναλυτική καρτέλα του πελάτη δεν αφορά το Βασικό αρχείο και παρου-
σιάζεται σε άλλο τµήµα του προγράµµατος που καλύπτει τις Λογιστι-
κές καρτέλες). 

 
Κάθε στοιχείο της καρτέλας ονοµάζεται πεδίο. Ορισµένα πεδία συ-
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µπληρώνονται από το χρήστη κι ορισµένα είναι υπολογιστικά πεδία 
και ενηµερώνονται αυτόµατα από το πρόγραµµα (πχ µε την καταχώ-
ρηση παραστατικού).  

 
Επειδή σε µία οθόνη δε χωρούν όλα τα στοιχεία της καρτέλας ενός 

πελάτη, η τελευταία έχει διαµορφωθεί σε διαδοχικές σελίδες. Για να 
δείτε την επόµενη οθόνη πατάτε το πλήκτρο <PgDn> και για να ξανα-
γυρίσετε πίσω το πλήκτρο <PgUp>. 

 

 
 
Πολλά πεδία έχουν προφανή σηµασία. Παρακάτω δίνουµε εξηγή-

σεις µόνο όπου απαιτείται. 
 
Κωδικός : είναι µοναδικός για κάθε πελάτη κι ένα από τα τρία 

κλειδιά ανεύρεσής του. Μπορεί να αποτελείται από νούµερα ή γράµ-
µατα ανάλογα µε την µορφή κωδικού που έχει οριστεί κατά την δηµι-
ουργία της εταιρείας. Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό να συµπληρω-
θεί. 

 
Επωνυµία :  δίνετε την πλήρη επωνυµία του πελάτη όπως τυ-
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πώνεται στα τιµολόγια καθώς και τους υπόλοιπους καταλόγους.  Απο-
τελεί το δεύτερο κλειδί ανεύρεσης του πελάτη. Είναι υποχρεωτικό να 
συµπληρωθεί. 

 
ΑΦΜ : το πεδίο δέχεται αριθµούς και γράµµατα. Η δήλωση ΑΦΜ 

δεν είναι υποχρεωτική. Αν δοθεί γίνεται έλεγχος ορθότητας. Αν έχει 
µήκος 9 χαρακτήρες δεν γίνεται έλεγχος. Είναι το τρίτο κλειδί αναζή-
τησης. 

 
Πρόσθετα πλήκτρα 
 
*   = Στην θέση 16 του ΑΦΜ σηµαίνει ότι ο πελάτης είναι ∆ηµόσια 

Υπηρεσία. 
 
1  = Στην ίδια θέση όταν ο πελάτης απαλλάσσεται ΜΥΦ. 
 
2  = Στην ίδια θέση όταν ο πελάτης δεν θα εµφανίζεται στη ΜΥΦ. 
 
-  = Στην ίδια θέση σηµαίνει ότι µπορείτε να καταχωρίσετε ό,τι θέ-

λετε (πχ αριθµ. ταυτότητας) χωρίς να γίνει έλεγχος. 
 
Η συµπλήρωση των πεδίων, Οµάδα / Πόλη / Περιοχή, είναι χρή-

σιµη όταν απαιτείται συγκεκριµένη ταξινόµηση και οµαδοποίηση των 
πελατών. 

 
Πίνακας ΦΠΑ : συµπληρώνεται στην περίπτωση που ο πελάτης 

έχει καθεστώς ΦΠΑ διαφορετικό από τον πάγιο πίνακα που έχετε ορί-
σει στο πρόγραµµα. ( Μειωµένος ΦΠΑ στην παραµεθόριο 15% ) 

  
Πωλητής : σύνδεση του πελάτη µε πωλητή. Με <Shift>+<?>  επι-

λέγετε από τον πίνακα. Οι πωλητές καταχωρούνται στους πίνακες της 
λογιστικής. 
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Όριο Πίστωσης : αν δηλώσετε κάποιο ποσόν, στη τιµολόγηση ό-
ταν το νέο υπόλοιπο του πελάτη ξεπερνά το όριο πίστωσής του, το 
πρόγραµµα προβάλλει µήνυµα. 
Έκπτωση/Επιβάρυνση : αν χρησιµοποιηθεί, στη τιµολόγηση προ-

βάλλει το ποσοστό έκπτωσης/επιβάρυνσης που κάνετε συνήθως στον 
πελάτη. Η έκπτωση υπενθυµίζει, δεν υποχρεώνει. 
Ηµ. Πίστωσης : Ο αριθµός των ηµερών βάση των οποίων θα κά-

νουµε έλεγχο για την απαίτηση πληρωµής από τον πελάτη σε σχέση µε 
την ηµεροµηνία χρέωσης. 

 
Η δεύτερη οθόνη έχει τα οικονοµικά στοιχεία του πελάτη. 
 

 
 
Τιµοκατάλογος : 1 – 2 – 3 ποια τιµή θα έχει ο πελάτης κατά την 

τιµολόγηση ανάλογα µε την τιµή χονδρικής που έχετε ορίσει για κάθε 
είδος στο αρχείο αποθήκης. 

  
Λογαριασµός Λογιστικής: αν δηλωθεί γίνεται αυτόµατη χρήση 

του στις εγγραφές, αντί του πάγια επιλεγµένου.( Ανάπτυξη των πελα-
τών στο λογαριασµό 30.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ του λογιστικού σχεδίου ). 
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Πωλήσεις έτους : η καθαρή αξία των πωλήσεων του έτους. 
 
Συνολικές πωλήσεις : η καθαρή αξία των συνολικών πωλήσεων 

από την ηµέρα δηµιουργίας του πελάτη. 
Έντυπα - Αξία εντύπων: αριθµός και καθαρή αξία των εντύπων 

στον πελάτη από την αρχή του έτους. Οι αριθµοί αυτοί θα τυπωθούν 
στην συγκεντρωτική τιµολογίων στο τέλος του έτους. 

 
Υπόλοιπο λογ/σµού:  το τρέχον υπόλοιπο του πελάτη. 
 
Στη Τρίτη σελίδα προβάλλονται ανά µήνα οι χρεοπιστώσεις. 
 

 
 
∆ηµιουργία  καρτέλας πελάτη 
 
Για να δηµιουργήσετε µια νέα καρτέλα πελάτη δίνετε ένα νέο κωδι-

κό. Εάν πληκτρολογήσετε κωδικό που έχει ήδη δοθεί σε άλλο πελάτη 
θα εµφανιστεί η καρτέλα εκείνου του πελάτη. 
Η δηµιουργία κωδικού πρέπει να ακολουθεί την δοµή του κωδικού 

που δηλώσατε στην δηµιουργία της εταιρείας.  
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Πχ εάν έχετε δηλώσει φόρµα κωδικού ΑΑΑ-ΝΝΝΝ τότε για να δη-
µιουργήσετε το πρώτο πελάτη της Αθήνας θα πληκτρολογήσετε Α-
ΘΗ1 και πατώντας το <Enter> ο κωδικός θα γίνει ΑΘΗ-0001. Το 
πρόγραµµα κάνει διαχωρισµό του πρώτου µέρους του κωδικού από το 
δεύτερο. 
Αν θέλετε, το πρόγραµµα µπορεί να υπολογίσει µόνο του τον επό-

µενο διαθέσιµο αριθµητικό κωδικό (του τύπου ΝΝΝ δηλαδή). Η εντο-
λή είναι <Shift>+<F10> και η αναζήτηση αρχίζει από το τρέχον περι-
εχόµενο του πεδίου. 

 
Πχ αν έχετε φτάσει στον κωδικό 1358 τότε η εντολή θα σας δώσει 

αυτόµατα το 1359 σε κάθε περίπτωση αλλά αν γράψετε πρώτα 1300 
και δώσετε <Shift>+<F10> θα κάνει πολύ πιο γρήγορα διότι το βοη-
θήσατε να µην ψάχνει από το 1. 

 
Τελειώνετε την εισαγωγή ενός πεδίου και µεταφέρεστε στο επόµενο 

µε το πλήκτρο <Enter>. Απαραίτητα στοιχεία για την δηµιουργία ενός 
πελάτη είναι ο κωδικός και η επωνυµία. Όταν συµπληρωθούν τα στοι-
χεία του πελάτη για να ολοκληρωθεί η καταχώρησή του πατάτε το 
<F10>. Αν τα στοιχεία του πελάτη κατά την καταχώρηση είναι ανε-
παρκή τότε το πρόγραµµα ειδοποιεί ότι η εγγραφή είναι αδύνατη.  

 
Η καταχώρηση νέας καρτέλας πελάτη δηµιουργεί µηδενικές αξίες 

σε όλα τα οικονοµικά στοιχεία της καρτέλας. 
 
Αν η καρτέλα που ανοίγετε αφορά προϋπάρχοντα πελάτη σας (αυτή 

η περίπτωση συµβαίνει πάντοτε στο µεταβατικό στάδιο όπου η επιχεί-
ρηση µεταπίπτει από την χειρόγραφη διαχείριση στην µηχανογράφη-
ση) ορισµένοι από τους πελάτες σας θα έχουν µη µηδενικό υπόλοιπο 
λογαριασµού. Η ενηµέρωση αυτών των υπολοίπων µπορεί να γίνει από 
τη Γενική Λογιστική ή, αν το πακέτο σας δεν περιλαµβάνει τη Γενι-
κή Λογιστική, µε την επιλογή Εγγραφές Ισολογισµού. 
Προβολή - Τροποποίηση - ∆ιαγραφή  
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Καλείτε στην οθόνη την καρτέλα ενός πελάτη µε τις εξής τρόπους 
... 

 
1. Πληκτρολογώντας τον κωδικό του πελάτη (άµεση επιλογή) 
  
2. Πατώντας το πλήκτρο <F5> και δίνοντας µέρος του κωδικού. 
 
3. Πατώντας <Shift>+<?> και δίνοντας µέρος της επωνυµίας. 
 
4. Πατώντας <Ctrl>+<F5> µε δυνατότητα επιλογών αναζήτησης µε 

όλο τον index πελατών. 
 
5. Με τα πλήκτρα <F7> και <F8> εµφανίζονται διαδοχικά προη-

γούµενες ή επόµενες καρτέλες αντίστοιχα. 
 
Έχοντας καλέσει στην οθόνη σας την καρτέλα ενός πελάτη µπορεί-

τε... 
 
1. Να τροποποιήσετε κάποια από τα στοιχεία και να αποθηκεύσετε 

την νέα εικόνα. 
 
2. Να διαγράψετε τη καρτέλα του πελάτη. Θα ζητηθεί επιβεβαίωση 

διότι η πράξη είναι οριστική και δεν υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς. 
∆εν µπορείτε να διαγράψετε πελάτη που έχει κινηθεί στη τρέχουσα 
χρήση.   

 
3. Να αλλάξετε το κωδικό του πελάτη. Η αλλαγή επιτρέπεται κι ό-

ταν ο πελάτης έχει κινηθεί χωρίς να χάνονται οι κινήσεις του. 
 
Πρόσθετες  λειτουργίες  
 
Memo πελατών 
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Για κάθε πελάτη που ανοίγετε προβλέπεται ένας βοηθητικός χώρος 
για καταχώρηση σύντοµων σηµειώσεων. Για να καταχωρήσετε ένα 
memo ή για να δείτε το memo ενός πελάτη χρησιµοποιείτε τα πλήκτρα 
<Alt>+<1>. Το memo ενεργοποιείται οπουδήποτε έχετε καλέσει ένα 
πελάτη (τιµολόγηση, λογιστική κλπ). Η καταχώρηση του memo ολο-
κληρώνεται πατώντας αποθήκευση. 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το memo για να διαχειριστείτε στην 

Τιµολόγηση πελάτες µε πολλές διαφορετικές διευθύνσεις παράδοσης. 
Στο σχετικό κεφάλαιο θα εξηγήσουµε πώς. 

 
Εταίροι µιας Εταιρείας Πελάτη 
Αν καλέσετε κάποιον πελάτη στην οθόνη έχετε την δυνατότητα να 

καταχωρήσετε την εταιρική σύνθεση της επιχείρησή του. Για να γίνει 
αυτό πληκτρολογείτε <Alt>+<E> που σας εµφανίζει ένα χώρο κατα-
χώρησης των σχετικών πληροφοριών. ∆ηλώνετε όνοµα εταίρου, τηλέ-
φωνο και µια σύντοµη παρατήρηση. 

  
Οργάνωση  Επιχείρησης 
Εάν κάποιοι πελάτες είναι επιχειρήσεις µε χωριστό Λογιστήριο, 

Γραµµατεία κλπ και θέλετε να έχετε πληροφορίες για το κάθε τµήµα, 
το πρόγραµµα σας δίνει την δυνατότητα. Καλείτε το συγκεκριµένο πε-
λάτη και πληκτρολογείτε <Alt>+<O> .  Προβάλλεται ένα παράθυρο 
όπου για τα διάφορα τµήµατα µπορείτε να καταχωρήσετε Όνοµα υ-
πεύθυνου, Τηλέφωνο και Τηλέφωνο της Οικίας του. 

 
Ανακατασκευή Αρχείου ∆εικτών 
Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβληµα στο Αρχείο των Πε-

λατών, από πτώση τάσεως ρεύµατος, από βλάβη του υπολογιστή ή γε-
νικότερα από οποιοδήποτε άλλο λόγο τότε για να αποκατασταθεί η κα-
λή λειτουργία του αρχείου υπάρχει µία εργασία που ονοµάζεται Ανα-
κατασκευή Index.  Θα καταλάβετε την ανάγκη χρήσης της λειτουργίας 
αυτής αν έχετε δυσκολία στο να καλέσετε κάποιον πελάτη ή δεν σας 
τον εµφανίζει το πρόγραµµα, ενώ γνωρίζετε ότι υπάρχει. 
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Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται να κάνετε Ανακατασκευή του 
Index. Για να την ενεργοποιήσετε, χωρίς να καλέσετε πελάτη δίνετε 
<Alt>+<I> . Θα ζητηθεί επιβεβαίωση για να αρχίσει η ανακατασκευή 
index.  
ΠΡΟΣΟΧΉ !!!  εάν και µετά από αυτήν τη λειτουργία υπάρχει 

πρόβληµα στο αρχείο σας τότε καλέστε το τµήµα υποστήριξης της 
εταιρείας µας. 
Πρόσθετα Πλήκτρα 
<Αlt>+<S> = τρόπος υπολογισµού δόσης (µόνο στο πρόγραµµα 

Συνεταιρισµών) 
<Αlt>+<P> = ορισµός δόσεων Πελάτη (µόνο στο πρόγραµµα Συνε-

ταιρισµών) 
Υπάρχει και η δυνατότητα µαζικής διαγραφής πελατών µε φίλτρο 

την µάσκα κωδικών. Για την λειτουργία όµως αυτή µιλήστε πρώτα µα-
ζί µας διότι είναι µη αναστρέψιµη. 

 
2.3. Κατάλογοι (3.1.) 
 
Επιλεγµένα στοιχεία από τις καρτέλες πελατών µπορούν να παρου-

σιαστούν σε καταλόγους.  
 

 
2.3.1. ∆ιευθύνσεις (3.1.1.) 
Ένας τυπικός κατάλογος µε τις διευθύνσεις των πελατών, συµπλη-

ρωµένος ανάλογα µε τις επιλογές που θα δώσετε. 
 
2.3.2. Υπόλοιπα (3.1.2.) 
Κατάλογος µε τα τρέχοντα υπόλοιπα των πελατών. Στο τέλος α-

θροίζονται τα υπόλοιπα. 
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2.3.3. Οικονοµικός (3.1.3.) 
Ένας πολύ χρήσιµος κατάλογος για να έχετε µε µια µατιά εικόνα 

για την κατάταξη των πελατών σας ανάλογα µε το ύψος των αγορών 
τους. 
Οποιοδήποτε κατάλογο και αν επιλέξετε πριν αρχίσει η παρουσίαση 

των στοιχείων θα πρέπει να απαντήσετε σε ερωτήσεις, που καθορίζουν 
το περιεχόµενο του σχετικού καταλόγου: 

 
Μάσκα κωδικού ********+:  χρησιµοποιείται σαν φίλτρο και σας 

επιτρέπει να προσδιορίσετε οµάδα πελατών. 
 

Πχ  01*****+ 
 
...θα εµφανιστούν πελάτες µε κωδικό που αρχίζει από 01. 
∆ΟΥ: αν πείτε Ν(αι) στο κατάλογο ∆ιευθύνσεων αντικαθίσταται το 

πεδίο Ταχ. Κώδ.  µε το πεδίο ∆ΟΥ του πελάτη. 
 
Από... Έως: χρησιµοποιούνται για να προσδιορίσετε την αρχή και 

το τέλος του καταλόγου σε περιπτώσεις όπου θέλετε υποοµάδα µόνον 
της παραπάνω δηλωµένης µάσκας. 
Εάν δεν θυµάστε ακριβώς τους συγκεκριµένους κωδικούς, µε το 

<F5> µπορείτε να κάνετε αναζήτηση µε µάσκα κωδικού και µε τον 
αντίστοιχο αριθµό σειράς να επιλέξετε τον αρχικό και τον τελικό κω-
δικό (Από-Έως). 

 
Πωλητής: προσδιορίζετε αν θέλετε τον Πωλητή που συνδέεται µε 

τον Πελάτη. 
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∆ιευθύνσεις Ν/Ο: δηλώνετε για το Κατάλογο Υπολοίπων Πελατών 
εάν θέλετε να εµφανίζεται η ∆ιεύθυνση του Πελάτη. 

 
Ταξινόµηση κατά Κωδικό/Επώνυµο(ια) (Κ/Ε) Κ: επιλέγετε αν 

στην προβολή θα γίνει ταξινόµηση ως προς τον (Κ)ωδικό ή την (Ε)πω-
νυµία των πελατών.  

 
2.3.4. Eτικετογράφος (3.Α.) 
Μπορείτε να τυπώσετε ετικέτες µε τις διευθύνσεις όλων ή ορισµέ-

νων πελατών σας. Είναι χρήσιµο όταν απευθύνεστε οµαδικά ( µε κά-
ποια επιστολή ) σε πελάτες σας, και σας απαλλάσσει από τον κόπο να 
γράψετε µε το χέρι τις διευθύνσεις στους φακέλους. 

 

 
 
O ετικετογράφος είναι παραµετρικός και µπορείτε να χρησι-

µοποιήσετε διαφορετικών µεγεθών ετικέτες. Πρέπει λοιπόν πριν αρχί-
σει η εκτύπωση να απαντήσετε αν θέλετε να εκτυπώσετε µε τις υπάρ-
χουσες διαστάσεις ή να τις αλλάξετε. ∆ηλώνετε τα εξής στοιχεία... 
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Ετικέτες Οριζόντια: πόσες ετικέτες υπάρχουν οριζόντια. 
Πλάτος Ετικέτας:  το πλάτος της ετικέτας σε χαρακτήρες. 
Οριζόντια Απόσταση: η απόσταση των ετικετών. 
Κενό αριστερά: το κενό αριστερά από την πρώτη ετικέτα. 
Γραµµές Σελίδας Α4: ορίζετε το πλήθος των γραµµών ανά σελίδα 
 προκειµένου να επιτύχετε την σωστή αποτύπωση των στοιχείων. 
Μάσκα κωδικού:  φίλτρο όπως στην αναζήτηση καρτέλας. 
 
Από...  Έως: αρχή και το τέλος του καταλόγου. Εάν δεν θυµάστε 

ακριβώς τους συγκεκριµένους κωδικούς µε το <F5> µπορείτε να κά-
νετε αναζήτηση µε µάσκα κωδικού. 

 
Πελάτες µε Υπόλοιπα (*/0/1): Οι τιµές που δίνετε είναι: 
* = εκτύπωση ανεξάρτητα από το υπόλοιπο 
1 = εκτύπωση µόνο όσων έχουν υπόλοιπο 
0 = εκτύπωση µόνο όσων δεν έχουν υπόλοιπο 
 
Ταξινόµηση κατά Κωδικό / Επώνυµο(ια) Κ/Ε Κ:  δηλώνετε αν η 

εκτύπωση θα γίνει µε ταξινόµηση ως προς (Κ)ωδικό ή ως προς  
(Ε)πωνυµία. 

 
Από Ηµεροµηνία / Έως Ηµεροµηνία : περιορίζει τον κατάλογο 

βάση της τελευταίας ηµεροµηνίας κίνησης κάθε πελάτη. 
 
2.4. Καρτέλες Πελατών (2.1) 
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2.4.1. Αναλυτική καρτέλα πελάτη (2.1.1) 
Η αναλυτική κίνηση του πελάτη εµφανίζεται στη λογιστική του 

καρτέλα. Για να αρχίσει η παρουσίαση µιας καρτέλας θα πρέπει να 
απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις... 

 

 
 
Πελάτης: δηλώνετε τον πελάτη που σας ενδιαφέρει. Αν δεν θυµό-

σαστε το κωδικό του, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τους βασικούς 
τρόπους αναζήτησης. 

 
Ανάλυση Υπολοίπου Ν/Ο: µε (Ν)αι, το πρόγραµµα αθροίζει τις κι-

νήσεις ανά µήνα. 
 
Κίνηση σε νόµισµα Ν/Ο: µε (Ν)αι προβάλλονται ΚΑΙ οι κινήσεις 

του πελάτη σε νόµισµα (αν υπάρχουν). 
 
Ενοποίηση Παραστατικών Ν/Ο: µε (Ν)αι οι διπλές εγγραφές των 
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ίδιων παραστατικών ( π.χ. πωλήσεις και µεταφορικά στο ίδιο Τ∆Α ) 
εµφανίζονται αθροιστικά σε µία γραµµηή. 
Η καρτέλα θα είναι πλήρης ακόµα και µε εγγραφές που δεν τυπώ-

θηκαν στο βιβλίο Ταµείου ή ∆ιαφόρων Πράξεων. Στο τέλος αθροίζο-
νται τα οικονοµικά πεδία και στη συνέχεια αν υπάρχει Υπόλοιπο ανα-
λύεται κατά µήνα. Τέλος, εάν το ζητήσετε, παρουσιάζεται η καρτέλα 
σε ραβδόγραµµα. 

 
2.4.2. Ενοποιηµένη καρτέλα Πελατών (2.1.2) 
 
Από αυτή την επιλογή έχετε παρουσίαση αναλυτικής καρτέλας µιας 

οµάδας ή όλων των πελατών σας. Απαντάτε στα παρακάτω:  

 
Στη καρτέλα προβάλλονται όλες οι κινήσεις των πελατών που επι-

λέξατε και στο τέλος αθροίζονται οι οικονοµικές στήλες. 
 
2.4.3. Καρτέλες Πελατών (2.1.3) 
 
Από αυτή την επιλογή εκτυπώνετε µαζικά τις καρτέλες για όλους  ή 

για µια οµάδα από τους πελάτες σας, µε δυνατότητα επιλογής ηµερο-
λογιακού διαστήµατος. 

 
Τα αποτελέσµατα του πίνακα θα περιέχουν στοιχεία ανάλογα µε τις 

επιλογές που θα έχετε ορίσει. 
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2.4.4 Ισοζύγιο Πελατών (2.1.4) 
 
Από αυτή την επιλογή εκτυπώνετε το ισοζύγιο των πελατών σας ή 

οµάδα αυτών, µε δυνατότητα επιλογής ηµερολογιακού διαστήµατος. 

 
Η εκτύπωση περιλαµβάνει τον κατάλογο των επιλεγµένων πελατών 

µε τα προοδευτικά σύνολα προηγούµενης περιόδου, τα σύνολα των 
κινήσεως της επιλεγµένης περιόδου και τα υπόλοιπα τους. 

 
2.4.5 Παλαιότητα Υπολοίπων (2.1.5) 
 
Από αυτή την επιλογή έχετε την δυνατότητα να εκτυπώσετε κατά-

λογο υπολοίπων πελατών µε ανάλυση ιστορικότητας αυτών σε ηµέρες. 

 
Η εκτύπωση θα περιλαµβάνει στήλες µε τα ποσά των υπολοίπων 

των πελατών κα την κατάταξη τους σε παλαιότητα ηµερών ανά 30, 60, 
90, 90+  ηµέρες. 

 
2.4.6 Ανάλυση Υπολοίπων ανά Μήνα (2.1.6) 
 
Από αυτή την επιλογή µπορείτε να πάρετε την ανάλυση του σηµε-

ρινού υπολοίπου των πελατών σας επιµερισµένο στους προηγούµε-
νους µήνες ανάλογα µε την κίνηση αυτών. 
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2.5. Λοιπές Λειτουργίες 
 
Στην παράγραφο αυτή περιγράφονται διάφορες πρόσθετες ερ-

γασίες, λειτουργίες και πλήκτρα. 
 
2.5.1. Ταµειακές Κινήσεις (1.5.1.) 
 

 
Η χρέωση των πελατών γίνεται είτε από τη Τιµολόγηση, αυτόµατα, 

είτε από τη Λογιστική. Αντίστοιχα η πίστωση γίνεται είτε από τη Τι-
µολόγηση (δηλώνοντας (Ν) στην ερώτηση Μετρητοίς Ν/Ο), είτε από 
τις Λογιστικές Εγγραφές είτε από την επιλογή Ταµειακές Κινήσεις. 
Η λειτουργία αυτή είναι απλούστερη από την λογιστική εγγραφή 

διότι εδώ δεν χρειάζεται να δηλώσετε εσείς τους λογαριασµούς που θα 
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κινηθούν, ορίζονται αυτόµατα από το πρόγραµµα. 

 
Πρέπει να έχετε δηλώσει στον πίνακα σταθερών της  λογιστικής 

τους αναλυτικούς λογαριασµούς Πελατών - Προµηθευτών - Ταµείου. 
 
Στο πεδίο της ηµεροµηνίας µε <Alt>+<Ε> προβάλλεται το µήνυµα 

"Έντυπο Εισπράξεως". Το καλείτε εάν θέλετε να τυπώνετε απόδειξη 
είσπραξης.  Για να δηλώσετε το ανάλογο έντυπο πληκτρολογείτε 
<Shift>+<?> και από τα έντυπα που προβάλλονται επιλέγετε το κα-
τάλληλο. (Αν δεν υπάρχει, το δηλώνετε στους πίνακες της Λογιστικής, 
επιλογή Παραστατικά Κινήσεως). Οριστικοποιείτε µε <F10>. Όµοια 
δηλώνετε και το αντίστοιχο Έντυπο Πληρωµής. 
Αν δηλώσετε έντυπο, τότε κάθε φορά που καταχωρείτε µία εγγρα-

φή, απαντάτε στην ερώτηση. 
 

 
 
Για το αν και σε ποιο µέσο θα γίνει η εκτύπωση. 
Στα υπόλοιπα πεδία µε <Alt>+<Ε> καλείτε µία υπάρχουσα λογι-

στική εγγραφή για προβολή, τροποποίηση ή διαγραφή. 
Με <Alt>+<D>  διαγράφετε την τρέχουσα εγγραφή. Θα σας ζητηθεί 

πρώτα επιβεβαίωση. 
Με <F7> και <F8> µετακινήστε στην επόµενη ή προηγούµενη λο-

γιστική εγγραφή της ίδιας κατηγορίας. 
 
Αν στο πεδίο του ποσού καταχωρήσετε αρνητικό ποσό, η πράξη α-

ντιστρέφεται και γίνεται πληρωµή σε πελάτη. 
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2.5.2. Κινήσεις πελατών (2.6.) 
 
Το τµήµα αυτό του προγράµµατος καλύπτει τις ιδιαιτερότητες δια-

χείρισης του αρχείου των πελατών σε Προµηθευτικούς Συνε-
ταιρισµούς.  
Στους Συνεταιρισµούς οι πελάτες (µέλη του συνεταιρισµού) κάνουν 

αγορές αλλά η πληρωµή των εµπορευµάτων γίνεται µε την µέθοδο των 
δόσεων / κρατήσεων και µάλιστα µε διάφορους τρόπους υπολογισµού 
του εκάστοτε υπολοίπου καθώς και µε µεταβλητό αριθµό δόσεων. 

 
2.5.2.1. ∆όσεις -  Κρατήσεις Πελατών (2.6.1.) 
 

 
Συµπληρώνετε τα πεδία του πίνακα για τους πελάτες µέλη συνεται-

ρισµού και ανάλογα πως αυτά έχουν δηλωθεί µέσα στο αρχείο πελα-
τών. 
Μάσκα : ********: χρησιµοποιείται σαν φίλτρο όπως και στην 

αναζήτηση καρτέλας πελάτη. 
Από...  Έως: ειδικεύουν την οµάδα που καθορίστηκε παραπάνω µε 

το πεδίο της Μάσκας. 
Αριθµός δόσης (µήνας -2):  δηλώνετε τη δόση που αφορά. 
Είδος Κίνησης : (1-9) : γράφετε τον αριθµό του τρόπου µε τον ο-

ποίον παρακολουθείτε την πληρωµή των Κρατήσεων-∆όσεων. Υπάρ-
χουν 9 διαφορετικοί τρόποι που αναλύονται ανάλογα µε τις ανάγκες 
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του. 
Μορφή Καταλόγου (1/2): υπάρχουν 2 δυνατοί κατάλογοι. Ο πρώ-

τος περιλαµβάνει τον Κωδικό του Πελάτη, την Επωνυµία του και το 
ποσόν που πρέπει να πληρώσει σαν κράτηση. Ο δεύτερος περιλαµβά-
νει τον Κωδικό του Πελάτη και το ποσόν που πρέπει να πληρώσει.  
Ταξινόµηση κατά Κωδικό/Επώνυµο(ια) Κ/Ε: επιλέγετε αν η πα-

ρουσίαση θα ταξινοµηθεί ως προς τους (Κ)ωδικούς των πελατών ή ως 
προς τις (Ε)πωνυµίες τους αλφαβητικά.  
Λογιστικές Εγγραφές ? (Ν/Ο): δηλώνετε εάν θέλετε να γίνουν 

ταυτόχρονα Λογιστικές Εγγραφές. Το πρόγραµµα προτείνει την επιλο-
γή (Ν)αι. Εάν την επιλέξετε τότε το πρόγραµµα θα συνεχίσετε µε τις 
επόµενες ερωτήσεις, διαφορετικά αν διαλέξετε (Ο)χι τότε θα συνεχί-
σετε µε την επιλογή... 
Ηµεροµηνία Εγγραφών: η ηµεροµηνία µε την οποία θέλετε να κα-

ταχωρηθούν οι Λογιστικές Εγγραφές. 
Λογαριασµός προς Χρέωση: ο Λογαριασµός της Λογιστικής που 

θέλετε να χρεωθεί κατά την Λογιστική Εγγραφή. 
Λογ/µός προς Πίστωση: αντίστοιχα ο Λογαριασµός που θέλετε να 

πιστωθεί κατά την Λογιστική Εγγραφή. 
Ο)θόνη/Ε)κτυπωτής/Α)ρχείο/a(S)cii: ορίζετε το µέσον. 
 
Σηµείωση : Οι ιδιαιτερότητες της παρούσας εργασίας, όπως µετα-

φορά εγγραφών Ισολογισµού κλπ, περιγράφονται αναλυτικά στο <F1> 
των επιλογών µέσα στο ίδιο το πρόγραµµα. 

 
2.5.2.2. Υπόλοιπα  κατά Είδος  Κίνησης (2.6.2) 
 
Για να αρχίσει η παρουσίαση πρέπει να προσδιορίσετε ορισµένα 

στοιχεία και συγκεκριµένα... 
Μάσκα: φίλτρο οµάδας πελατών. 
Από... Έως: για την περίπτωση που δεν θέλετε όλους τους Πελάτες 

που προσδιορίζονται από το πεδίο Μάσκας.  
Είδος Κίνησης (1-9): ∆ηλώνετε αριθµητικά τον τρόπο µε τον ο-
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ποίον παρακολουθείτε την πληρωµή των Κρατήσεων. 
Εγγραφές Ισολογισµού<?> (Ν/Ο): ∆ηλώνετε εάν θέλετε µέσα στα 

υπόλοιπα θα εµφανίζονται και οι Εγγραφές Ισολογισµού. 
Ταξινόµηση κατά Κωδικό / Επώνυµο(ια) Κ/Ε: τρόπος ταξινό-

µησης. Αποδέχεστε το Κ ή επιλέγετε (Ε)πωνυµία για αλφαβητική τα-
ξινόµηση ονοµάτων. 
Ο)θόνη/Ε)κτυπωτής/Α)ρχείο/a(S)cii: Επιλέγετε το µέσο. 
 
2.5.2.3 Οµαδικές Χρεώσεις  (2.6.3) 
 
Η τρίτη επιλογή αναφέρεται σε Οµαδικές Χρεώσεις Πελατών. 

Χρησιµοποιείται κι από άλλες Επιχειρήσεις που για κάποιο λόγο θέ-
λουν να χρεώσουν οµαδικά τους Πελάτες τους (πχ λογιστικές εγγρα-
φές επιχείρησης που έχει συνδροµητές). 

 
2.5.3 Import/Export Αρχείου Πελατών (3.∆.1.) 
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Μπορείτε να µεταφέρετε τµήµα ή και ολόκληρο το βασικό αρχείο 
των πελατών µιας εταιρείας σε µία άλλη ή από ένα υπολογιστή σε ένα 
άλλο. Τα διαθέσιµα φίλτρα επιλογής είναι η µάσκα του κωδικού κι η 
ηµεροµηνία δηµιουργίας της καρτέλας.  
Μεταφορά µπορείτε να κάνετε οσεσδήποτε φορές διότι γίνεται έ-

λεγχος κωδικών και δεν δηµιουργούνται διπλές καρτέλες. Επίσης προ-
βλέπεται και δοκιµαστική µεταφορά (στην οθόνη ή τον εκτυπωτή) τό-
σο στην εξαγωγή όσο και στην εισαγωγή ώστε να ελέγξετε πρώτα τι 
θα συµβεί αν κάνετε πραγµατική µεταφορά. Απαντάτε στα εξής µηνύ-
µατα :  

 

 
 
1.Εξαγωγή  2.Εισαγωγή (1/2): επιλέγετε δηλαδή αν θα στείλετε ή 

θα λάβετε στοιχεία. 
 

 
 
Συµπληρώνετε τα απαραίτητα πεδία ανάλογα µε τις επιλογές που 

θέλετε για την µεταφορά. 
Τα στοιχεία προς µεταφορά καταχωρούνται σε ένα αρχείο µε όνοµα 

cust.dat στην περιοχή mbar\mbin . Από εκεί θα το αντιγράψετε σε 
δισκέτα αν θέλετε να κάνετε µεταφορά σε άλλο υπολογιστή. Τα συ-
µπληρωµατικά στοιχεία όπως το memo δεν µεταφέρονται. Αν κάνετε 
εισαγωγή στοιχείων, τελειώνοντας θα σας προτείνει να κάνετε ανακα-
τασκευή Index. Θα δηλώνετε πάντοτε Ναι.  
Προσοχή !!! όταν κάνετε εισαγωγή στοιχείων (import) θα κά-

νετε οπωσδήποτε πρώτα Backup την εταιρεία εισαγωγής. 
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3. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
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3.1. Εισαγωγή 
 
Το κύκλωµα αυτό σας προσφέρει µια πλήρη διαχείριση των προµη-

θευτών, δίνοντάς σας την δυνατότητα, κάθε στιγµή να ελέγχετε: 
 
• τις καρτέλες µε τα στοιχεία τους και τα υπόλοιπά τους. 
• τις αναλυτικές χρεώσεις και πιστώσεις που έχουν γίνει. 
• τις παλαιότητες των υπολοίπων τους. 
 
Σας δίνει τα οικονοµικά και στατιστικά στοιχεία που χρειάζεστε για 

την αξιολόγησή τους καθώς και καταλόγους, ετικέτες µε τις διευθύν-
σεις τους κλπ. 
Παρακάτω θα παρουσιάσουµε βήµα όλες αυτές τις δυνατότητες που 

σας προσφέρονται. 
Τονίζουµε ότι σηµαντικό ρόλο σ’ όλες αυτές τις διαδικασίες παίζει 

η κωδικοποίηση προµηθευτών για την οποία έγινε ανάλυση στο πρώτο 
µέρος του εγχειριδίου. 

 
3.2. Βασικό Αρχείο (4.2.) 

 
Πεδία 
 
Η βασική καρτέλα ενός προµηθευτή περιλαµβάνει πληροφοριακά 

στοιχεία και τα συγκεντρωτικά οικονοµικά στοιχεία. (Η αναλυτική κί-
νηση του προµηθευτή παρουσιάζεται σε άλλο τµήµα του προγράµµα-
τος που καλύπτει τις Λογιστικές καρτέλες). Κάθε στοιχείο µιας καρτέ-
λας ονοµάζεται πεδίο. 
Ορισµένα πεδία συµπληρώνονται από τον χρήστη και άλλα είναι 

υπολογιστικά πεδία και ενηµερώνονται αυτόµατα από το πρόγραµµα 
(πχ µε την καταχώρηση παραστατικού). 
Επειδή µία οθόνη δεν χωράει όλα τα στοιχεία της καρτέλας ενός 

προµηθευτή, η τελευταία έχει διαµορφωθεί σε διαδοχικές σελίδες. Για 
να δείτε την επόµενη οθόνη πατάτε το πλήκτρο <PgDn> και για να 
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ξαναγυρίσετε πίσω το πλήκτρο <PgUp>. Παρακάτω θα αναλυθούν 
πεδία µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

 

 
 
Κωδικός :  είναι µοναδικός για κάθε προµηθευτή κι ένα από τα 

τρία κλειδιά ανεύρεσής του. Αποτελείται από αριθµούς ή γράµµατα 
ανάλογα µε την µορφή κωδικοποίησης που έχει οριστεί κατά την δη-
µιουργία της εταιρείας. Είναι υποχρεωτικό για τη δηµιουργία νέας 
καρτέλας. 
Επωνυµία : η επωνυµία του προµηθευτή όπως τυπώνεται στα τι-

µολόγια και στους υπόλοιπους καταλόγους. Αποτελεί το δεύτερο βα-
σικό κλειδί ανεύρεσής του και είναι υποχρεωτικό για την δηµιουργία 
νέας καρτέλας. 
ΑΦΜ : το πεδίο δέχεται αριθµούς και γράµµατα. Η δήλωση ΑΦΜ 

δεν είναι υποχρεωτική. Αν δοθεί, και έχει µήκος 9, γίνεται έλεγχος ορ-
θότητας. Είναι το τρίτο κλειδί αναζήτησης. 
Η συµπλήρωση των πεδίων, Οµάδα / Πόλη / Περιοχή, είναι χρή-

σιµη όταν απαιτείται συγκεκριµένη ταξινόµηση και οµαδοποίηση των 
προµηθευτών. 
Η δεύτερη οθόνη περιέχει οικονοµικά στοιχεία της καρτέλας του 

προµηθευτή. Τα πεδία που παρουσιάζονται είναι: 
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Λογαριασµός Λογιστικής : αν δηλωθεί, αντικαθιστά στις εγγραφές 

τον πάγιο λογαριασµό προµηθευτών. 
 
Τιµοκατάλογος : δεν χρησιµοποιείται 
 
Αγορές έτους : η καθαρή αξία των αγορών µέσα στο έτος. 
 
Συνολικές Αγορές : η καθαρή αξία των συνολικών αγορών στο 

προµηθευτή από την ηµέρα που άνοιξε η καρτέλα. 
 
Παραστατικά - Αξία Παραστατικών: ο αριθµός και καθαρή αξία 

των παραστατικών που έχουν εκδοθεί από την αρχή του έτους. Οι α-
ριθµοί αυτοί θα τυπωθούν στη συγκεντρωτική τιµολογίων στο τέλος 
του έτους. 
Υπόλοιπο λογ/σµού : το τρέχον υπόλοιπο του προµηθευτή. 
 
Στη Τρίτη σελίδα προβάλλονται ανά µήνα οι χρεοπιστώσεις. 
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∆ηµιουργία καρτέλας  
 
Για να δηµιουργήσετε µια νέα καρτέλα δίνετε ένα νέο κωδικό. Εάν 

πληκτρολογήσετε κάποιο κωδικό που υπάρχει ήδη, θα εµφανιστεί η 
καρτέλα του. 

 
Η πληκτρολόγηση του κωδικού πρέπει να ακολουθεί τη µορφή κω-

δικού που έχετε δηλώσει στη δηµιουργία εταιρείας. 
 
Τελειώνετε την εισαγωγή ενός πεδίου και µεταφέρεστε στο επόµενο 

µε το πλήκτρο <Enter>. Απαραίτητα στοιχεία για την δηµιουργία ενός 
προµηθευτή είναι ο κωδικός και η επωνυµία. 
Αφού ολοκληρώσετε την καταχώρηση των στοιχείων αποθηκεύετε 

την καρτέλα. Αν τα στοιχεία είναι ανεπαρκή τότε το πρόγραµµα ειδο-
ποιεί µε σχετικό µήνυµα. 
Η καταχώρηση µιας νέας καρτέλας προµηθευτή δηµιουργεί µηδενι-

κές αξίες σε όλα τα οικονοµικά στοιχεία που περιέχονται στην καρτέ-
λα. 
Κατά το µεταβατικό στάδιο όταν η επιχείρηση µεταπίπτει από την 

χειρόγραφη διαχείριση στην µηχανογράφηση, ενδέχεται ορισµένοι από 
τους προµηθευτές να µην έχουν µηδενικό υπόλοιπο λογαριασµού. 



AnacondA Win-Dos                                                           Οδηγίες Xρήσης 

Σελίδα - 66 

Η ενηµέρωση αυτών των υπολοίπων µπορεί να γίνει ή µέσα από 
την Γενική Λογιστική όπου δηλώνετε εσείς τους λογαριασµούς της 
λογιστικής που θα ενηµερωθούν, είτε µε την επιλογή Εγγραφές Ισο-
λογισµού. 

 
Προβολή - Τροποποίηση - ∆ιαγραφή 
Καλείτε στην οθόνη σας την καρτέλα ενός προµηθευτή µε τους ε-

ξής τρόπους ... 
 
1. Πληκτρολογώντας τον κωδικό του προµηθευτή (άµεση επιλογή) 
  
2. Πατώντας το πλήκτρο <F5> και δίνοντας µέρος του κωδικού. 
 
3. Πατώντας <Shift>+<?> και δίνοντας µέρος της επωνυµίας. 
 
4. Πατώντας <Ctrl>+<F5> µε δυνατότητα επιλογών αναζήτησης µε 

όλο τον index προµηθευτών. 
 
5. Με τα πλήκτρα <F7> και <F8> εµφανίζονται διαδοχικά προη-

γούµενες ή επόµενες καρτέλες αντίστοιχα. 
Έχοντας καλέσει στην οθόνη σας την καρτέλα ενός προµηθευτή 

µπορείτε... 
 
1. Να τροποποιήσετε κάποια από τα στοιχεία και να αποθηκεύσετε 

την νέα εικόνα. 
 
2. Να διαγράψετε τη καρτέλα του προµηθευτή. Θα ζητηθεί επιβε-

βαίωση διότι η πράξη είναι οριστική και δεν υπάρχει δυνατότητα επα-
ναφοράς. ∆εν µπορείτε να διαγράψετε προµηθευτή που έχει κινηθεί 
στη τρέχουσα χρήση.   

 
3. Να αλλάξετε το κωδικό του προµηθευτή. Η αλλαγή επιτρέπεται 

κι όταν ο προµηθευτής έχει κινηθεί χωρίς να χάνονται οι κινήσεις του. 
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Πρόσθετες λειτουργίες 
 
Memο προµηθευτών 
Για κάθε προµηθευτή προβλέπεται βοηθητικός χώρος για κα-

ταχώρηση σύντοµων σηµειώσεων. 
 
Για να καταχωρήσετε ένα memo ή για να δείτε το memo ενός προ-

µηθευτή πρέπει να χρησιµοποιήσετε τον συνδυασµό πλήκτρων 
<Alt>+<2>. Το memo προµηθευτή ενεργοποιείται παντού όπου έχετε 
καλέσει κάποιον προµηθευτή. 

 
Οργάνωση Επιχείρησης 
 
Εάν κάποιοι προµηθευτές είναι επιχειρήσεις µε ξεχωριστό Λογι-

στήριο, Γραµµατεία κλπ και θέλετε να έχετε πληροφορίες για το κάθε 
τµήµα το πρόγραµµα σας δίνει και αυτήν την δυνατότητα. 

 

 
 
Καλείτε τον συγκεκριµένο προµηθευτή και πληκτρολογείτε 

<Alt>+<Ο>. Προβάλλεται ένα παράθυρο όπου για την ∆ιεύθυνση, το 
Τµήµα Παραγγελιών, το Λογιστήριο κλπ µπορείτε να καταχωρήσετε 
διάφορα στοιχεία όπως το Όνοµα του υπεύθυνου, το τηλέφωνό του, το 
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όνοµα της Γραµµατείας και το τηλέφωνό της. Τελειώνοντας καταχω-
ρείτε µε <F10>. 

 
Ανακατασκευή Αρχείου ∆εικτών 
Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβληµα στο Αρχείο των 

Προµηθευτών, από πτώση τάσεως ρεύµατος, από βλάβη του υπολογι-
στή ή γενικότερα από οποιοδήποτε άλλο λόγο τότε για να αποκατα-
σταθεί η καλή λειτουργία του αρχείου υπάρχει µία εργασία που ονο-
µάζεται Ανακατασκευή Index. 
Για να την ενεργοποιήσετε µπαίνετε στο αρχείο προµηθευτών χωρίς 

να καλέσετε κάποιο προµηθευτή και πατάτε συγχρόνως το <Alt>+<I> . 
Θα σας ζητηθεί µία επιβεβαίωση για να αρχίσει η ανακατασκευή του 
index. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Εάν και µετά από αυτήν την λειτουργία υπάρχει 

πρόβληµα στο αρχείο τότε καλέστε το τµήµα υποστήριξης της ε-
ταιρείας µας. 

3.3. Kατάλογοι (3.2.) 
 
Επιλεγµένα στοιχεία από τις καρτέλες προµηθευτών µπορούν να 

παρουσιαστούν µε τη µορφή καταλόγων. 
 

 
3.3.1. ∆ιευθύνσεις (3.2.1.) 
Ένας τυπικός κατάλογος µε τις διευθύνσεις των προµηθευτών, συ-

µπληρωµένος ανάλογα µε τις επιλογές που θα δώσετε. 
  
3.3.2. Υπόλοιπα (3.2.2.) 
Κατάλογος µε τα τρέχοντα υπόλοιπα των προµηθευτώ σας. Στο τέ-
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λος του καταλόγου αθροίζονται τα υπόλοιπα. 
 
3.3.3. Οικονοµικός (3.2.3.) 
Ένας πολύ χρήσιµος κατάλογος για να έχετε µε µια µατιά, εικόνα 

για την κατάταξη των προµηθευτών, ανάλογα µε το ύψος των αγορών 
σας. 

 Οποιοδήποτε κατάλογο και αν επιλέξετε πριν αρχίσει η παρουσία-
ση των στοιχείων θα πρέπει να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, 
που καθορίζουν το περιεχόµενο του καταλόγου. 

 

 
Μάσκα κωδικού ********+:   φίλτρο όπως και στην αναζήτηση 

της καρτέλας ενός προµηθευτή που σας επιτρέπει να προσδιορίσετε 
οµάδα προµηθευτών. 
Από...Έως: χρησιµοποιούνται για να προσδιορίσετε την αρχή και 

το τέλος του καταλόγου σε περιπτώσεις όπου θέλετε υποοµάδα µόνον 
της παραπάνω δηλωµένης µάσκας. 
Εάν δεν θυµάστε ακριβώς τους συγκεκριµένους κωδικούς, µε το 

<F5> µπορείτε να κάνετε αναζήτηση µε µάσκα κωδικού και µε τον 
αντίστοιχο αριθµό σειράς να επιλέξετε τον αρχικό και τον τελικό κω-
δικό (Από...   Έως). 
Ταξινόµηση κατά Κωδικό / Επώνυµο(ια) Κ/Ε: σας επιτρέπει να 

προσδιορίσετε αν η παρουσίαση θα γίνει µε ταξινόµηση ως προς τους 
(Κ)ωδικούς των προµηθευτών ή τις (Ε)πωνυµίες τους αλφαβητικά. 

 
3.3.4.Eτικετογράφος (3.Β.) 
 
Μπορείτε να τυπώσετε αυτοκόλλητες ετικέτες µε τις διευθύνσεις 

όλων ή ορισµένων προµηθευτών σας. Η εργασία  αυτή είναι χρήσιµη 
στις περιπτώσεις όπου απευθύνεστε οµαδικά (µε κάποια επιστολή) σε 
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προµηθευτές σας, και σας απαλλάσσει από τον κόπο να γράψετε τις 
διευθύνσεις µε το χέρι στους φακέλους. Αρκεί να χρησιµοποιήσετε τον 
ετικετογράφο δεδοµένου ότι τα στοιχεία τους υπάρχουν αποθηκευµένα 
στον υπολογιστή. 

 
O ετικετογράφος είναι παραµετρικός και µπορείτε να χρησι-

µοποιήσετε διαφορετικών µεγεθών ετικέτες. Πρέπει λοιπόν πριν αρχί-
σει η εκτύπωση να απαντήσετε αν θέλετε να εκτυπώσετε µε τις υπάρ-
χουσες διαστάσεις ή να τις αλλάξετε. Αναλυτικά δηλώνετε τα εξής... 

 
 
Ετικέτες Οριζόντια: πόσες ετικέτες υπάρχουν οριζόντια. 
Πλάτος Ετικέτας:  το πλάτος της ετικέτας σε χαρακτήρες. 
Οριζόντια Απόσταση: η απόσταση των ετικετών. 
Κενό αριστερά: το κενό αριστερά από την πρώτη ετικέτα. 
Γραµµές Σελίδας Α4: ορίζετε το πλήθος των γραµµών ανά σελίδα 
 προκειµένου να επιτύχετε την σωστή αποτύπωση των στοιχείων. 
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Μάσκα κωδικού ********:  φίλτρο όπως στην αναζήτηση της 
καρτέλας ενός προµηθευτή και σας επιτρέπει να προσδιορίσετε και να 
αποµονώσετε οµάδα προµηθευτών. 

 
Από   Έως:  Προσδιορίζετε αρχή και τέλος καταλόγου. 
 
Εάν δεν θυµάστε ακριβώς τους συγκεκριµένους κωδικούς µε το 

<F5> µπορείτε να κάνετε αναζήτηση µε µάσκα κωδικό. 
Εκτύπωση: τελευταία ερώτηση πριν την έναρξη εκτύπωσης. Αν 

δεν θέλετε να εκτυπώσετε πατάτε το <Esc> και ακυρώνετε τη διαδι-
κασία. Φροντίστε να ευθυγραµµίσετε το χαρτί στον εκτυπωτή θέτο-
ντας το επάνω όριο µίας ετικέτας στο σηµείο όπου η κεφαλή εκτύπω-
σης δείχνει ότι θα τυπωθεί η πρώτη γραµµή. 

 
Στη συνέχεια θα αρχίσει η εκτύπωση, που µπορεί και να διακοπεί 

οριστικά µε το <Esc>. Για προσωρινή διακοπή (τυχόν κεντράρισµα 
ετικέτας) θέτετε τον εκτυπωτή σας OffLine. 

3.4. Καρτέλες (2.2.) 
 

 
 
3.4.1. Αναλυτική καρτέλα (2.2.1) 
 
H αναλυτική κίνηση του προµηθευτή εµφανίζεται στην λογιστική 
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του καρτέλα. Για να αρχίσει η παρουσίαση µιας καρτέλας θα απαντή-
σετε στις εξής ερωτήσεις: 

 

 
Προµηθευτής: δηλώνετε τον προµηθευτή που σας ενδιαφέρει. Αν 

δε θυµάστε τον κωδικό, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τους βασικούς 
τρόπους αναζήτησης. 

 
Κίνηση σε νόµισµα Ν/Ο: απαντώντας (Ν)αι προβάλλονται ΚΑΙ οι 

κινήσεις του προµηθευτή σε νόµισµα (αν υπάρχουν). 
Η καρτέλα θα είναι πλήρης ακόµα και µε εγγραφές που δεν τυπώ-

θηκαν στο βιβλίο Ταµείου ή ∆ιαφόρων Πράξεων. Στο τέλος αθροίζο-
νται τα οικονοµικά πεδία και στην συνέχεια αν υπάρχει Υπόλοιπο α-
ναλύεται κατά µήνα. 

3.4.2 Καρτέλες Προµηθευτών (2.2.2) 
 
Από αυτή την επιλογή έχετε παρουσίαση αναλυτικής καρτέλας ενός 

προµηθευτή ή µιας οµάδας προµηθευτών σας. 
  

 
Τα αποτελέσµατα του πίνακα θα περιέχουν στοιχεία ανάλογα µε τις 

επιλογές που θα έχετε ορίσει. Στο τέλος αθροίζονται οι οικονοµικές 
στήλες. 

 
3.4.3. Ισοζύγιο Προµηθευτών (2.2.3) 
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Από αυτή την επιλογή εκτυπώνετε το ισοζύγιο των προµηθευτών 
σας ή οµάδα αυτών, µε δυνατότητα επιλογής ηµερολογιακού διαστή-
µατος. 

 
 
Η εκτύπωση περιλαµβάνει τον κατάλογο των επιλεγµένων προµη-

θευτών µε τα προοδευτικά σύνολα προηγούµενης περιόδου, τα σύνολα 
των κινήσεως της επιλεγµένης περιόδου και τα υπόλοιπα τους. 

 
 
 
3.4.4. Παλαιότητα υπολοίπων (2.2.4) 
 
Από αυτή την επιλογή έχετε την δυνατότητα να εκτυπώσετε κατά-

λογο υπολοίπων προµηθευτών µε ανάλυση ιστορικότητας αυτών σε 
ηµέρες. 

 
 
Η εκτύπωση θα περιλαµβάνει στήλες µε τα ποσά των υπολοίπων 

των πελατών κα την κατάταξη τους σε παλαιότητα ηµερών ανά 30, 60, 
90, 90+  ηµέρες. 

 
3.5. Λοιπές Λειτουργίες 
Στην παράγραφο αυτή περιγράφονται διάφορες πρόσθετες ερ-
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γασίες, λειτουργίες και πλήκτρα. 
 
3.5.1. Ταµειακές  Κινήσεις (1.5.2) 

 
Η πίστωση των προµηθευτών γίνεται είτε από τις αγορές, αυ-

τόµατα, είτε από την λογιστική. Αντίστοιχα, η χρέωση γίνεται είτε 
από τις αγορές (δηλώνοντας (Ν)αι στην ερώτηση Μετρητοίς Ν/Ο), ή 
από τις Λογιστικές εγγραφές είτε από τις Ταµειακές Κινήσεις (επι-
λογή Πληρωµές Προµηθευτών). 
Η λειτουργία αυτή είναι απλούστερη από την λογιστική εγγραφή 

διότι δεν χρειάζεται να δηλώσετε εσείς τους λογαριασµούς που θα κι-
νηθούν (το κάνει πρόγραµµα). 

 
Πρέπει να έχετε δηλώσει στον πίνακα σταθερών της λογιστικής 

τους τριτοβάθµιους λογαριασµούς Πελατών - Προµηθευτών - Ταµεί-
ου. 
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Σε όλα τα πεδία πλην της ηµεροµηνίας µε <Alt>+<Ε> καλείτε µία 
υπάρχουσα λογιστική εγγραφή για προβολή, τροποποίηση ή διαγραφή. 
Στο πεδίο της ηµεροµηνίας µε <Alt>+<Ε> προβάλλεται το µήνυµα 

"Έντυπο Πληρωµής". Καλείτε αυτή την λειτουργία εάν θέλετε να τυ-
πώνετε και την απόδειξη πληρωµής.  
Για να δηλώσετε το ανάλογο έντυπο δίνετε <Shift>+<?> και από τα 

έντυπα που προβάλλονται επιλέγετε το κατάλληλο. (Στη περίπτωση 
που δεν υπάρχει, το δηλώνετε στους πίνακες Λογιστικής-επιλογή Πα-
ραστατικά Κινήσεως). Οριστικοποιείτε µε <F10>. Αν δηλώσετε έντυ-
πο, κάθε φορά που καταχωρείτε µία εγγραφή, απαντάτε στην ερώτηση 

 

 
 
για το αν και σε ποιο µέσο θα γίνει η εκτύπωση. 
Με <Alt>+<D>  διαγράφετε την τρέχουσα εγγραφή εφόσον σας ζη-

τηθεί πρώτα µία επιβεβαίωση. Με <F7> και <F8> µετακινήστε στην 
επόµενη ή προηγούµενη λογιστική εγγραφή της ίδιας κατηγορίας. 

 
Αν στο πεδίο του ποσού καταχωρήσετε αρνητικό ποσό, τότε η πρά-

ξη αντιστρέφεται και γίνεται είσπραξη από προµηθευτή. 
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3.5.2. Import/Export Αρχείου Προµηθευτών (3.∆.2.) 
 

 
Μπορείτε να µεταφέρετε τµήµα ή και ολόκληρο το βασικό αρχείο 

των προµηθευτών µιας εταιρείας σε µία άλλη ή από ένα υπολογιστή σε 
ένα άλλο. Τα διαθέσιµα φίλτρα επιλογής είναι η µάσκα του κωδικού κι 
η ηµεροµηνία δηµιουργίας της καρτέλας.  
Μεταφορά µπορείτε να κάνετε οσεσδήποτε φορές διότι γίνεται έ-

λεγχος κωδικών και δεν δηµιουργούνται διπλές καρτέλες. Επίσης προ-
βλέπεται και δοκιµαστική µεταφορά (στην οθόνη ή τον εκτυπωτή) τό-
σο στην εξαγωγή όσο και στην εισαγωγή ώστε να ελέγξετε πρώτα τι 
θα συµβεί αν κάνετε πραγµατική µεταφορά. Απαντάτε στα εξής µηνύ-
µατα :  
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1.Εξαγωγή  2.Εισαγωγή (1/2): επιλέγετε δηλαδή αν θα στείλετε ή 

θα λάβετε στοιχεία. 
 

 
 
Συµπληρώνετε τα απαραίτητα πεδία ανάλογα µε τις επιλογές που 

θέλετε για την µεταφορά. 
 
Τα στοιχεία προς µεταφορά καταχωρούνται σε ένα αρχείο µε όνοµα 

supl.dat στην περιοχή mbar\mbin . Από εκεί θα το αντιγράψετε σε 
δισκέτα αν θέλετε να κάνετε µεταφορά σε άλλο υπολογιστή. Τα συ-
µπληρωµατικά στοιχεία όπως το memo δεν µεταφέρονται. Αν κάνετε 
εισαγωγή στοιχείων, τελειώνοντας θα σας προτείνει να κάνετε ανακα-
τασκευή Index. Θα δηλώνετε πάντοτε Ναι.  

 
Προσοχή !!!  όταν κάνετε εισαγωγή στοιχείων (import ) θα κάνετε 

οπωσδήποτε πρώτα Backup την εταιρεία εισαγωγής. 
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4. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ 
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4.1. Εισαγωγή 
 
Το πρόγραµµα συνοδεύεται από διάφορα βοηθητικά υποπρο-

γράµµατα που δεν είναι καθηµερινής χρήσης αλλά συµπληρώνουν το 
περιβάλλον εργασίας. 

 
4.2. Εταιρείες (5.1.) 
 
Μπορείτε να διαχειρίζεστε εταιρείες που, ενδεχοµένως, µπορούν να 

έχουν διαφορετικό setup η κάθε µία. Η επιλογή της εταιρείας εργασίας 
γίνεται είτε όταν µπαίνετε στο πρόγραµµα είτε, εφόσον βρίσκεστε ήδη 
σε κάποια εταιρεία, από τη τρέχουσα επιλογή. 

 
Επιλέγοντας αυτήν την εργασία παρουσιάζεται ένα παράθυρο όπου 

σας ζητείται ο α/α της εταιρείας. Αν δεν τον θυµάστε κάνετε αναζήτη-
ση µε <Shift>+<?> κατά τα γνωστά. 

 

 
 
Μπορείτε να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία πατώντας <Εnter> 

στο πεδίο Εταιρεία και δίνοντας στην συνέχεια τα στοιχεία της. Στην 
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περίπτωση αυτή το πρόγραµµα δίνει αυτόµατα την αρίθµηση εταιρεί-
ας. Καταχωρείτε την νέα εταιρεία µε το <F10>. Το setup εταιρείας 
αναλύθηκε στην εισαγωγή. 

 
Αν θέλετε να ανοίξετε εταιρεία µε συγκεκριµένο αριθµό (πχ λογι-

στικά γραφεία που έχουν πολλούς πελάτες) τότε πριν πατήσετε το 
<Enter> γράφετε εσείς τον αριθµό σειράς που θέλετε να πάρει η νέα 
εταιρεία (και που δεν πρέπει να υπάρχει ήδη).  

 
4.3. Βοηθητικά Προγράµµατα (5.M.) 
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4.3.1. Ηµεροµηνία συστήµατος (5.M.1.) 
Αλλάζετε την ηµεροµηνία του συστήµατος είτε στην αρχή µπαίνο-

ντας στο πρόγραµµα είτε κατά την χρήση του προγράµµατος από την 
συγκεκριµένη επιλογή. Η αλλαγή παραµένει ενεργή µέχρι να την αλ-
λάξετε πάλι ή να κλείσετε το σύστηµα. 

 
4.3.2. Ορισµός χρωµάτων (5.Μ.2.) 
Από αυτή την επιλογή καθορίζετε τα χρώµατα προβολής στην οθό-

νη. Στο πάνω µέρος παρουσιάζονται οι χρωµατικοί συνδυασµοί χαρα-
κτήρων και οθόνης µε τις αντίστοιχες τιµές και στο κάτω µέρος καθο-
ρίζετε τους συνδυασµούς που θέλετε στα διάφορα τµήµατα της οθόνης 
και του προγράµµατος. 

 
Screen   = η βασική οθόνη 
Edit Fields   = η εισαγωγή ενός πεδίου 
Help Screen  = η οθόνη µε τις οδηγίες χρήσεως 
Messages   = τα µηνύµατα του προγράµµατος 
Calculator   = η αριθµοµηχανή 
Menu Bar   = η µπάρα επιλογής 
Menu Access Key  = σύµβολο για άµεση επιλογή 
Menu Bar Disabled = ό,τι δεν είναι ενεργοποιηµένο 
Menu Bar Active  = ό,τι είναι ενεργοποιηµένο 
Active Access Key  = η επιλογή που βρίσκεστε 
 
4.3.3. Reserved (5.M.4.) 
 
Επιλογή για µελλοντική χρήση. 
 
4.3.4. Menu Edit (Reserved) (5.M.5.) 
 
Επιλογή για µελλοντική χρήση. 
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4.3.5. Στοιχεία ∆ισκέτας ΜΥΦ (5.M.7.) 
Από αυτή την επιλογή συµπληρώνετε τα στοιχεία που χρειάζονται 

για την τη δηµιουργία του αρχείου για την υποβολή της ΜΥΦ. Η οθό-
νη εργασίας σας υπενθυµίζει ποια στοιχεία πρέπει να δώσετε και µέσα 
σε παρένθεση αναφέρει πόσοι χαρακτήρες είναι διαθέσιµοι ανά πεδίο. 
Ειδικά τα δύο τελευταία στοιχεία πρέπει να δοθούν στα Αγγλικά και 
µε τον τρόπο που αναφέρεται ακριβώς. 

 

 
 
4.3.6. Λογ. Απαλλ. Συναλλαγών (5.M.8.) 
Από αυτή την επιλογή καταχωρείτε τους λογαριασµούς Αγορών και 

Πωλήσεων που τυχόν χρησιµοποιείτε για να καταχωρίσετε συναλλα-
γές απαλλασσόµενες του ΦΠΑ. Ο πίνακας αυτός χρησιµοποιείται για 
να τυπωθεί η προβλεπόµενη κατάσταση απαλλασσοµένων συναλλα-
γών (από την επιλογή 4.Μ.2). 
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4.3.7. Προσωρινή  Έξοδος στο Λειτουργικό (5.M.A.) 
Σας παρέχεται η δυνατότητα προσωρινής εξόδου (Shell) στο λει-

τουργικό σύστηµα χωρίς να χρειαστεί να βγείτε έξω από το πρόγραµ-
µα. Μπορείτε να τρέξετε άλλα προγράµµατα και στη συνέχεια να γυ-
ρίσετε στο σηµείο που βρισκόσασταν πληκτρολογώντας Exit  
<Enter>. 

 
4.3.8. Εξωτερικά Προγράµµατα (5.M.B.) 
Έχετε την δυνατότητα να τρέξετε λειτουργίες του MS-DOS ή άλλα 

προγράµµατα χωρίς να χρειαστεί να βγείτε από το AnacondA. Στο 
κάτω αριστερό µέρος της οθόνης παρουσιάζεται το µήνυµα... 

COMMAND : 
...που σηµαίνει ότι περιµένει την εντολή σας. Τελειώνοντας τη δια-

δικασία µε το <Enter> γυρίζετε µέσα στο πρόγραµµα. 
 
ΠΡΟΣΟΧΉ !!! Αν το εξωτερικό πρόγραµµα που θέλετε να τρέ-

ξετε δεν χωράει στη κεντρική µνήµη του υπολογιστή παρουσιάζε-
ται σχετικό µήνυµα. 

 
4.3.9. Αντίγραφα Ασφαλείας (ZIP-Backup) (5.Μ.Γ.) 
Από αυτή την επιλογή µπορείτε να κάνετε αντίγραφα ασφαλείας ε-

πιλεκτικά για µια εταιρεία ή όλες και το πρόγραµµα µαζί. 
 

 
 
Τα αντίγραφα ασφαλείας είναι σε συµπιεσµένη µορφή (.ZIP) και 
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έχουν ελάχιστες απαιτήσεις σε χώρο αποθήκευσης. Για περισσότερη 
ασφάλεια καλό είναι να έχετε διπλά αντίγραφα ασφαλείας κι ας µην 
χρειαστεί να τα χρησιµοποιήσετε ποτέ.  
Είναι σηµαντικό να έχετε την δυνατότητα να επαναφέρετε τα δεδο-

µένα σας σε περίπτωση βλάβης του δίσκου του υπολογιστή σας. 
 
4.3.10. Επαναφορά Αρχείων (ZIP-Restore) (5.Μ.∆.) 
 
Αυτή η επιλογή είναι η ακριβώς αντίστροφη εργασία του Backup. 

Επαναφέρει τα δεδοµένα σε προηγούµενη χρονική στιγµή.  
 

 
 
Η διαδικασία ολοκληρώνεται ανάλογα µε τις επιλογές που θα ορί-

σουµε στις παραµέτρους επαναφοράς. 
 
4.3.11. Editοr (5.M.Ζ.) 
 
Το πρόγραµµα διαθέτει ένα επεξεργαστή κειµένου όπου µπορείτε 

να τον χρησιµοποιήσετε για την δηµιουργία επιστολών, σηµειώσεων, 
τυποποιηµένων φορµών ή ότι άλλο µπορεί να χρειαστεί στην διαχείρι-
ση της εταιρείας. Επίσης µπορείτε να δηµιουργήσετε φωνητικό µήνυ-
µα, χρησιµοποιώντας την ενσωµατωµένη δυνατότητα ( text to speech ) 
του προγράµµατος, και να το στείλετε µε e-mail. 
Το κάθε κείµενο που δηµιουργείτε µπορείτε να το αποθηκεύσετε σε 

αρχείο για µελλοντική χρήση. Επίσης µπορείτε να κάνετε φόρτωση 
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παλαιότερου κειµένου και να το επεξεργαστείτε. Με το πλήκτρο ανά-
γνωση γίνεται η απαγγελία του κειµένου από την επιλεγµένη φωνή, 
εφ’ όσον  έχει εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί η συγκεκριµένη υπη-
ρεσία. 
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5. ΑΠΟΘΗΚΗ 
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5.1. Εισαγωγή 
 
Μερικές από τις πιο συνηθισµένες ερωτήσεις σχετικά µε την απο-

θήκη είναι... 
 
• Τι στοκ έχετε αυτήν τη στιγµή σε ποσότητες και αξίες ? 
• Τι εισαγωγές και εξαγωγές έχουν γίνει αυτό το µήνα ? 
• Ποια η σηµερινή κίνηση της αποθήκης σας ? 
• Ποια είδη κινούνται πολύ και µε τι ποσοστό κέρδους? 
• Τι κόστος αντιπροσωπεύει κάθε είδος, ποιες οι πωλήσεις του και 

ποιο το µικτό σας κέρδος κατ' είδος? 
• Ποια είδη έχει αγοράσει ένας πελάτης ή µία κατηγορία πελατών 

το τελευταίο δίµηνο. 
 
Είναι ένα µικρό µέρος από τα ερωτήµατα στα οποία µπορεί να σας 

απαντήσει το πρόγραµµα. Και βέβαια, οι απαντήσεις θα είναι απόλυτα 
ακριβείς και όχι εµπειρικές όπως ίσως κάνατε µέχρι σήµερα. Έτσι, η 
ποιότητα και η πιστότητα των πληροφοριών που θα σας προσφέρει θα 
σας βοηθήσει να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της αγοράς και του 
ανταγωνισµού. 

 
Κι αυτό θα συµβαίνει, χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογήσετε ένα 

τεράστιο όγκο πληροφοριών για να σας δοθούν οι  απαντήσεις. Γιατί 
το σύστηµα ενηµερώνεται αυτόµατα από τις αγορές και τις πωλήσεις 
που γίνονται, επεξεργάζεται αυτές τις κινήσεις και σας προσφέρει την 
πληροφόρηση που χρειάζεστε. 

 
5.2. Πίνακες Αποθήκης (5.4.) 
 
Πρέπει να προσαρµόσετε το πρόγραµµα στις ανάγκες της αποθήκης 

σας. Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από κάποιους πίνακες όπου δηλώνετε 
ορισµένα στοιχεία που θα καθοδηγήσουν το πρόγραµµα να κινηθεί 
ανάλογα. Συγκεκριµένα.... 
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5.2.1. Αιτιολογίες κίνησης (5.4.1.) 
 
Είναι ο βασικότερος πίνακας. Εδώ δηµιουργούνται αιτίες κινήσεων 

που αφορούν εισαγωγές, εξαγωγές, εσωτερικές κινήσεις ή παραγωγή. 
Σε κάθε αιτιολογία δηλώνετε τι κάνει η κίνηση σε σχέση µε την απο-
θήκη και µε αυτόν τον τρόπο κατευθύνετε το πρόγραµµα. 

 
Μπορείτε να καταχωρήσετε µέχρι 90 διαφορετικές Αιτιολογίες. Για 

λόγους δική σας ευκολίας το πρόγραµµα διαθέτει έτοιµες τις βασικό-
τερες πράξεις ώστε εσείς να συµπληρώσετε τις ελάχιστες πρόσθετες 
που πιθανόν χρειάζεστε.  

 
Σε κάθε µία από τις στήλες που υπάρχουν δίπλα στην αιτιολογία 

δηλώνετε τα εξής... 
 

 
 

 
Με΄0΄ χρεώνει και µε ΄1΄ πιστώνει την αποθήκη 

 
Με ΄0΄ δεν κινεί και µε ΄1΄ κινεί ποσότητα στα είδη 

 
Με ΄0΄ δεν κινεί και µε ΄1΄ κινεί αξία στα είδη 

 

Με ΄0΄γίνεται η κίνηση χωρίς να απαιτείται έντυπο και µε ΄1΄ 
απαιτείται δήλωση εντύπου 
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Ορίζουµε ποιο κύκλωµα θα κινηθεί. 0-Πωλήσεις, 1-Αγορές, 2-
Εσωτερική διαχείριση και 3-Φασόν/Παραγωγή 

 

0-Τιµολόγιο, 1-Αφαιρετικά ο ΦΠΑ, 2-Λιανική µε καρτέλα πε-
λάτη, 3-Λιανική χωρίς καρτέλα πελάτη. 

 
0-Ζητά και τα δύο έντυπα, 1-Μόνο το δικό µας( πωλήσεις ), 2-
Μόνο το έντυπο τρίτου( αγορές ) 

 
0-Χωρίς τιµές, 1-Καταχωρεί τιµές, 2-Τυπώνει τιµές (∆Α) 
0-Κανονικό, 1-Εκπτωτικο, 2-Ακυρωτικό, 3-Εκπτ+Ακυρωτ(ΤΠ) 

 

Ορίζετε το παραστατικό που θα κινηθεί µε την συγκεκριµένη 
αιτιολογία. 

 

Με 1- δηµιουργεί ΜΠΤΚ/FIFO/LIFO στα είδη. Με 2 προσαυ-
ξάνει την FIFO του είδους. 

 

Με 1 η ποσότητα που θα δηλωθεί στο παραστατικό µεταφέρε-
ται και στην λογιστική. 

 
Τριψήφιος αριθµός που αφορά το σύστηµα ΗΦΑΙΣΤΟΣ 

 
5.2.2. Οµάδες (5.4.2.) 
 
∆ηλώνετε ως 9 οµάδες ειδών αποθήκης που µπορεί να είναι... 
α) Λογιστικές οµάδες, π.χ. Εµπορεύµατα, Α&Β Ύλες κλπ. 
β) Λογικές οµάδες, πχ Εµπορ. Εισαγωγής, Εγχώρια κλπ. 
 
Κάθε οµάδα που δηλώνετε µπορεί να έχει ιδιαίτερη λογιστική πα-

ρακολούθηση. 
 
5.2.3. Αποθήκες (5.4.3.) 
 
Τηρούνται µέχρι 20 διαφορετικοί αποθηκευτικοί χώροι που µπορεί 

να είναι.... 
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• Φυσικές δικές σας αποθήκες. 
• Υποκαταστήµατα (µε χωριστούς λογαριασµούς Λογιστικής) 
• Παρακαταθήκες σε Τρίτους (απογράφεται ως δικό σας απόθεµα). 
• Χώροι για παρακαταθήκες ειδών Τρίτων (δεν απογράφεται ως δι-

κό σας απόθεµα). 
 
∆ίπλα από την ονοµασία κάθε αποθήκης υπάρχουν δύο στήλες όπου 

δηλώνετε τον τύπο του αποθηκευτικού χώρου. Την δεύτερη στήλη την 
χρησιµοποιείτε µόνο όταν ο αποθηκευτικός χώρος είναι υποκατάστη-
µα για να δηλώσετε τον αριθµό του υποκαταστήµατος. 

 
Αναλυτικά, στην πρώτη στήλη... 
0      =   Αποθήκη ιδίων 
1      =   Αποθήκη σε τρίτους 
2      =   Αποθήκη τρίτων 
 
Στην δεύτερη στήλη... 
1 - 9 = Υποκαταστήµατα 
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5.2.4. Μονάδες  Μέτρησης (5.4.4.) 
 
∆ηλώνετε µέχρι 9 διαφορετικές µονάδες µέτρησης για ενηµέρωση 

και εκτύπωση στα παραστατικά (κιλά, τεµάχια, µέτρα ). 
 
5.2.5. Προελεύσεις (5.4.5.) 
 
Καταχωρείτε µέχρι 99 διαφορετικές χώρες προέλευσης των ειδών 

της αποθήκης. Η προέλευση µπορεί να τυπωθεί δίπλα από το είδος εάν 
είναι απαραίτητο σε ορισµένα παραστατικά. 

 
5.2.6. Συσκευασίες (5.4.6.) 
 
∆ηλώνετε µέχρι 90 συσκευασίες που µπορεί να είναι περιγραφικές 

ή και λειτουργικές κατά την διακίνηση των ειδών.  Αυτό σηµαίνει ότι: 
 
Πχ Έχετε ένα είδος σε συσκευασία πέντε κιλών στην οποία είναι 

δηλωµένο κάποιο απόβαρο. Κατά την κίνηση του είδους µπορεί να 
υπολογιστεί σαν ποσότητα κινήσεως ή ολόκληρο το βάρος των πέντε 
κιλών ή το βάρος των πέντε κιλών µείον το απόβαρο (Μικτοβαρές) 
οπότε η συσκευασία αποκτά λειτουργική σηµασία. 

 
 Για κάθε συσκευασία δηλώνετε... 
• την Περιγραφή της. 
• το Απόβαρο εάν υπάρχει. 
• την Μονάδα η οποία απεικονίζεται στα παραστατικά σαν δεύτερη 

µονάδα διακίνησης. 
• την Ποσότητα η οποία είναι ουσιαστικά η Μικτοβαρής ποσότητα 

της συσκευασίας. 
 
5.2.7. Συνθέσεις (5.4.7.) 
 
∆ηλώνετε µέχρι 199 διαφορετικές συνθέσεις Α' Υλών για ηµιέτοιµα 

ή έτοιµα προϊόντα. Οι συνθέσεις των Υλών αναφέρονται διότι σε ορι-
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σµένες περιπτώσεις εκτυπώσεως παραστατικών πρέπει εκτός από την 
περιγραφή του είδους να υπάρχει και η σύνθεσή του. 

 
5.2.8. Πίνακες κωδικοποίησης (5.4.8.) 
 
Τα παρακάτω στοιχεία συνδέονται µόνο µε τον κωδικό του είδους 

και για να ενεργοποιηθούν πρέπει να έχουν δηλωθεί στο Setup της ε-
ταιρείας.   
Στη περίπτωση αυτή οι αντίστοιχοι πίνακες συνθέτουν υποχρεωτικά 

τους σχετικούς χαρακτήρες κωδικού του είδους. 
 

 
 
Αν σε ορισµένα είδη δεν θέλετε να ενεργοποιούνται οι αντίστοιχοι 

πίνακες τότε οι σχετικοί χαρακτήρες του κωδικού παίρνουν την τιµή 0. 
Κατηγορίες (99) :  Μέχρι 99 κατηγορίες. 
Χρώµατα: Μέχρι 99 διαφορετικά χρώµατα. 
Μεγεθολόγια:  9 µεγεθολόγια των 20 µεγεθών έκαστο. 
Κατηγορίες (999) : Μέχρι 999 κατηγορίες. 
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5.3. Βασικό Αρχείο Ειδών (4.3.) 
 

 
Πεδία 
 
H καρτέλα του είδους αποτελείται από 7 διαδοχικές οθόνες. Κάθε 

οθόνη συµπεριλαµβάνει ορισµένα πεδία ανάλογα µε την εφαρµογή για 
την οποία είναι οργανωθεί η αποθήκη. Παρακάτω αναλύεται η σηµα-
σία όσων πεδίων παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα. Πιθανόν ορι-
σµένα από αυτά δεν υπάρχουν στη δική σας καρτέλα, αν δεν χρειάζο-
νται στην εγκατάστασή σας. 

 
Για να δείτε επόµενη ή προηγούµενη οθόνη χρησιµοποιείτε αντί-

στοιχα τα πλήκτρα <PgUp> και <PgDn>. 
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Στις οθόνες τις αποθήκης άλλα πεδία συµπληρώνονται από τον 

χρήστη και άλλα υπολογίζονται αυτόµατα από το πρόγραµµα καθώς 
κάνετε διάφορες εγγραφές. 

 
Σε όσα πεδία υπάρχει αναζήτηση (πχ πίνακας ή αρχείο), γίνεται µε 

τον τυποποιηµένο τρόπο αναζήτησης που ισχύει για πίνακες ή για το 
συγκεκριµένο αρχείο. Οι τρόποι αυτοί περιγράφονται στο εισαγωγικό 
κεφάλαιο, πλήκτρα Γενικής Χρήσης. Παρακάτω περιγράφονται µόνο 
όσα πεδία έχουν  ιδιαιτερότητα. 

 
1η Σελίδα 
Απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρηση ενός είδους είναι ο κωδι-

κός, η περιγραφή, ο συντελεστής φπα που έχει το είδος, η οµάδα απο-
θήκης ( εµπορεύµατα, προϊόντα. κτλ ) και αν υπάρχει η ανάλογη σύν-
δεση, η σύνθεση του είδους και η προέλευση σύνθεσης. 

 
Κωδικός : είναι µοναδικός για κάθε είδος και το βασικότερο κλειδί 

ανεύρεσής του. Μπορεί να αποτελείται από νούµερα, χαρακτήρες, ελ-
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ληνικούς ή λατινικούς, όχι όµως συνδυασµό και των δύο. Για να 
χρησιµοποιήσετε ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, το δηλώνετε 
στο Setup της εταιρείας. Τµήµα του κωδικού επίσης µπορεί και να 
συνδέεται µε τους ανάλογους πίνακες κωδικοποίησης, ( κατηγορίες – 
χρώµα – µέγεθος – οµάδα αποθήκης ) . Όλα αυτά εξαρτώνται από τη 
µορφή κωδικού αποθήκης που έχετε δηλώσει στο Setup της εταιρείας. 

 
BarCode : ο δεύτερος αυτός κωδικός χρησιµοποιείται µόνο για 

γραµµωτό κωδικό του είδους. 
  
Όριο Ασφαλείας : βάση του ορίου µπορείτε να πάρετε υπόλοιπα 

για τα είδη που υπάρχει  έλλειψη. 
 
Κατηγορία ΦΠΑ: οι πίνακες κατηγοριών ΦΠΑ βρίσκονται στους 

Πίνακες Τιµολόγησης,  Συντελεστές ΦΠΑ. 
 
Προσαύξηση Πώλησης - Αγοράς: αν το είδος έχει µεγεθολόγιο 

και υπάρχει σταθερή δραχµική αύξηση. 
 
Προµηθευτής :  συσχετισµός είδους µε Προµηθευτή και Κωδικού 

του είδους για τον προµηθευτή αυτόν. Χρήσιµο αν δουλεύετε µε ξέ-
νους οίκους για το ίδιο εµπόρευµα. 

 
2η Σελίδα 
Ανάλογα µε τον τύπο προγράµµατος που έχετε, συµπληρώνετε την 

αντίστοιχη οµάδα πεδίων από τις παρακάτω: 
 
Συσκευασία (0-4): αν τα είδη κινούνται συσκευασµένα µπορείτε 

να τα παρακολουθήσετε µε τους παρακάτω διαφορετικούς τρόπους 
δίνοντας τον αντίστοιχο αριθµό: 

 
0  = ∆εν είναι συσκευασµένο. 
1  = Το βλέπετε σαν καθαρό βάρος. 
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2  = Το βλέπετε σαν µικτοβαρές. 
3  = Το διακινείτε υποχρεωτικά σαν καθαρό βάρος. 
4  = Το διακινείτε υποχρεωτικά σαν µικτοβαρές 

 
Συσκευασία: επιλέγετε από τον πίνακα µε τις συσκευασίες που έ-

χετε ανοίξει στους πίνακες της αποθήκης. 
 
Ποσότητα Συσκευασίας: εναλλακτική ποσότητα συσκευασίας που 

µπορεί να χρησιµοποιήσετε. Το πρόγραµµα την χρησιµοποιεί σαν 
πρωτεύουσα ποσότητα συσκευασίας. 

 
Σε όλες τις επόµενες σελίδες τα πεδία είναι υπολογιστικά και ενη-

µερώνονται µόνο από το πρόγραµµα. 
 
3η Σελίδα 
Περιλαµβάνει τις προοδευτικές Τιµές Κόστους (Μέση τιµή και 

FIFO), τα ετήσια και τα συνολικά ύψη αγορών, τις συνολικές ποσότη-
τες (εκ µεταφοράς εισαγωγές εξαγωγές και υπόλοιπα ανεξάρτητα απο-
θηκευτικού χώρου) βασικής και δευτερεύουσας µονάδας µέτρησης, τις 
ποσότητες Τρίτων και Σε Τρίτους, και τις ποσότητες σε Παραγγελίες 
Πελατών και Προµηθευτών. 

4η Σελίδα 
Μηνιαία ανάλυση αγορών και πωλήσεων κατά ποσότητα  και αξία. 
 
5η Σελίδα 
Ανάλυση υπολοίπων για τους 10 πρώτους αποθηκευτικούς χώρους. 

Ποσότητες εκ Μεταφοράς από την προηγούµενη χρήση, Εισαγωγή, 
Εξαγωγή, τρέχον Υπόλοιπο, τιµή αποτίµησης της προηγούµενης Απο-
γραφής και Τρέχουσα τιµή αποτίµησης. 

 
6η Σελίδα 
Ανάλυση υπολοίπων για τους 10 επόµενους αποθηκευτικούς χώ-

ρους. Ποσότητες εκ Μεταφοράς από την προηγούµενη χρήση,  Εισα-
γωγή, Εξαγωγή, τρέχον Υπόλοιπο, τιµή αποτίµησης της προηγούµενης 
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Απογραφής και Τρέχουσα τιµή αποτίµησης. 
 
7η Σελίδα 
Ανάλυση των ετήσιων αγορών ανά αποθηκευτικό χώρο. 
 
∆ηµιουργία καρτέλας είδους 
 
Για να δηµιουργήσετε µια νέα καρτέλα είδους, πληκτρολογείτε ένα 

νέο κωδικό. Εάν ο κωδικός που πληκτρολογήσατε ανήκει σε άλλο εί-
δος τότε θα σας εµφανιστεί η καρτέλα του στην οθόνη µε τα πλήρη 
στοιχεία του. Η πληκτρολόγηση του κωδικού πρέπει να ακολουθεί την 
δοµή που δηλώσατε κατά την δηµιουργία της εταιρείας. 

 
Αν έχετε συνδέσει τον κωδικό της αποθήκης µε διάφορους πίνακες 

κωδικοποίησης, τότε κατά τη πληκτρολόγησή του µπορείτε να καλέσε-
τε µε συνδυασµούς πλήκτρων αυτούς τους πίνακες. Έτσι, η εισαγωγή 
του κωδικού γίνεται πιο εύκολη αποφεύγοντας συγχρόνως την περί-
πτωση λάθους.   

 
Βασική προϋπόθεση, είναι να έχουν δηµιουργηθεί πρώτα αυτοί οι 

πίνακες. Στο πεδίο του κωδικού πατώντας... 
<Alt>+<O>  εµφανίζεται ο πίνακας µε τις Οµάδες 
<Alt>+<Κ> εµφανίζεται ο πίνακας µε τις Κατηγορίες (99) 
<Alt>+<C> εµφανίζεται ο πίνακας µε τα  Χρώµατα 
<Alt>+<S> εµφανίζεται ο πίνακας µε τα  Μεγεθολόγια 
<Alt>+<G> εµφανίζεται ο πίνακας µε τις Κατηγορίες (999) 
 
Επιλέγοντας ένα αριθµό σειράς µέσα από τους πίνακες βλέπετε να 

µπαίνει στην κατάλληλη θέση του κωδικού η επιλογή σας. Συνεχίζετε 
µε τον επόµενο πίνακα  κι ο κωδικός σας χτίζεται σχεδόν µόνος του. 

 
Αν θέλετε, το πρόγραµµα µπορεί να υπολογίσει µόνο του τον επό-

µενο διαθέσιµο αριθµητικό κωδικό (του τύπου ΝΝΝ δηλαδή). Η εντο-
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λή είναι <Shift>+<F10> και η αναζήτηση αρχίζει από το τρέχον περι-
εχόµενο του πεδίου. 
Πχ αν έχετε φτάσει στον κωδικό 1358 τότε η εντολή θα σας δώσει 

αυτόµατα το 1359 σε κάθε περίπτωση αλλά αν γράψετε πρώτα 1300 
και δώσετε <Shift>+<F10> θα κάνει πολύ πιο γρήγορα διότι το βοη-
θήσατε να µην ψάχνει από το 1. 

 
Τελειώνοντας µε την πληκτρολόγηση του κωδικού και πατώντας το 

<Εnter> θα δείτε να εµφανίζονται στο πάνω δεξιό µέρος της καρτέλας 
του είδους οι επιλογές που έχετε κάνει από τους πίνακες και να συνδέ-
ονται µε το είδος. 

 
Αν κάποιο είδος δεν θέλετε να το συνδέσετε µε τους πίνακες οι ο-

ποίοι όµως έχουν δηλωθεί στο Setup της εταιρείας γιατί σας εξυπηρε-
τούν για κάποια άλλα είδη, τότε καλείτε το κάθε πίνακα κι αντί για 
σειρά επιλογής πατάτε το <Esc> και στις σχετικές θέσεις µπαίνει η 
τιµή 0. 

 
Αν δώσετε λάθος αξίες στις τιµές κόστους και πώλησης του είδους, 

διαµορφώνονται λάθος και οι πρώτες προοδευτικές τιµές του είδους µε 
αποτέλεσµα λάθος στην συνέχεια υπολογισµού µέσων τιµών βάσει 
των κινήσεων. 

 
Αν τα στοιχεία κατά την καταχώριση είναι ανεπαρκή τότε το πρό-

γραµµα σας ειδοποιεί και απαγορεύει την καταχώριση.  
 
Για να οριστικοποιήσετε την εγγραφή πατάτε το <F10>. 
 
Εάν έχετε συνδέσει τον κωδικό µε χρώµατα το πρόγραµµα σας ρω-

τά αν θέλετε να δηµιουργήσετε τον ίδιο οδηγό σε άλλα χρώµατα αυτό-
µατα. Είτε δίνετε τον α/α χρώµατος, είτε επιλέγετε µέσα από τον πίνα-
κα χρωµάτων καλώντας τον µε <Shift>+<?>. 
∆ιακόπτετε τη διαδικασία πατώντας το <Esc>. 
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Η καταχώριση µίας νέας καρτέλας είδους δηµιουργεί µηδενικές αρ-
χικές ποσότητες και αξίες.  

 
Στη περίπτωση όπου η καρτέλα που ανοίγετε αφορά προϋπάρχον 

είδος (αυτή η περίπτωση συµβαίνει πάντοτε στο µεταβατικό στάδιο 
όπου η επιχείρηση µεταπίπτει από την χειρόγραφη διαχείριση στην 
µηχανογραφική) ενδέχεται ορισµένα είδη να έχουν υπόλοιπα σε ποσό-
τητες και αξίες. 

 
Η διαδικασία ενηµέρωσης αυτών των υπολοίπων γίνεται µε την α-

πογραφή µέσα από την επιλογή ∆ιαχείριση Αποθήκης µε Αιτιολογία 
Απογραφή. Για να βοηθηθείτε περισσότερο, το πρόγραµµα σας δίνει 
ειδικούς καταλόγους απογραφής για να σηµειώνετε δίπλα σε κάθε εί-
δος τις απογραφόµενες ποσότητες (επιλογή 3.Κατάλογοι - 3.Αποθήκη 
- 6.Καταστάσεις Απογραφής). 

 
 
Προβολή - Τροποποίηση - ∆ιαγραφή  
 
Καλείτε ένα είδος µε τους εξής τρόπους... 
1) Πληκτρολογώντας τον κωδικό του είδους (άµεση επιλογή) και 

πατώντας το <Enter>. 
 
2) Κάνοντας αναζήτηση µε τα εξής... 
F5  αναζήτηση µε το βασικό κωδικό 
Ctrl + F5   αναζήτηση µε όλο τον Index 
 
3) Ονοµαστική αναζήτηση µε το συνδυασµό <Shift>+<?>. 
 
4) Με τα πλήκτρα <F7> και <F8> βλέπετε επόµενη ή προηγούµενη 

καρτέλα. 
 
Έχοντας καλέσει την καρτέλα ενός είδους µπορείτε... 
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α) Να τροποποιήσετε κάποια στοιχεία. 
 
β) Να διαγράψετε τη καρτέλα µε το συνδυασµό των πλήκτρων 

<Alt>+<D>. 
 
Θα ζητηθεί επιβεβαίωση για τη διαγραφή διότι η πράξη είναι ορι-

στική και δεν υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς. Θα σας επιτραπεί να 
κάνετε διαγραφή µόνο αν είναι µηδενισµένη η ποσότητα του είδους 
και δεν έχει κινηθεί κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης. 

 
γ) Να αλλάξετε τον κωδικό του είδους µε τον συνδυασµό των πλή-

κτρων <Alt>+<C> .  H αλλαγή επιτρέπεται ακόµα και αν το είδος έχει 
κινηθεί χωρίς να καταστρέφονται οι κινήσεις. 

 
Πρόσθετα πλήκτρα - λειτουργίες 
 
<Alt>+<I> 
Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβληµα στο Αρχείο των Ει-

δών από πτώση τάσεως ρεύµατος, από βλάβη του Η/Υ ή γενικότερα 
από οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε για να αποκατασταθεί το αρχείο υ-
πάρχει µία λειτουργία που ονοµάζεται Ανακατασκευή Index. 

 
Για να την ενεργοποιήσετε από το αρχείο ειδών και χωρίς να καλέ-

σετε κάποιο είδος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα <Alt>+<I> .  Θα σας 
ζητηθεί µία επιβεβαίωση για να αρχίσει η ανακατασκευή του index. 

 
ΠΡΟΣΟΧΉ !!! εάν και µετά από αυτήν τη λειτουργία υπάρχει 

πρόβληµα στο αρχείο σας τότε καλέστε το τµήµα τεχνικής υπο-
στήριξη της Anaconda. 

 
<Alt>+<3> 
Αν καλέσετε κάποιο είδος στην οθόνη µπορείτε να του συ-

µπληρώσετε πρόσθετες πληροφορίες στο memo ειδών. 
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Πατώντας συγχρόνως τα πλήκτρα <Alt>+<3> βλέπετε το παράθυρο 
του memo να εµφανίζεται πάνω στην καρτέλα του είδους. Συµπληρώ-
νετε τα στοιχεία που θέλετε και οριστικοποιείτε την καταχώρηση πα-
τώντας το <F10>. 

 
Το µέγεθος του memo είναι διαφορετικό για το χρήστη 100 και δι-

αφορετικό για όλους τους υπόλοιπους χρήστες. Το memo ειδών είναι 
διαθέσιµο παντού στο πρόγραµµα όπου έχετε καλέσει κάποιο είδος. 

 
<Alt>+<Y> 
Εµφανίζονται τα υπόλοιπα της αποθήκης καθώς και οι παραγγελίες 

πελατών, προµηθευτών. Εάν το είδος ακολουθεί µεγεθολόγιο παρου-
σιάζονται οι ποσότητες ανά µέγεθος. 

 
5.4. ∆ιαχείριση Αποθήκης (1.7.) 
 
Χρησιµοποιείτε αυτήν την επιλογή για να καταχωρήσετε κινήσεις 

που αφορούν είτε το κύκλωµα 2 (=Εσωτερική ∆ιαχείριση), είτε το κύ-
κλωµα 3 (=Παραγωγή, Φασόν).  
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Τα πεδία που συµπληρώνετε είναι: 
 
Αιτιολογία: αφορά την αιτία µε την οποία γίνεται η κίνηση. Οι Αι-

τιολογίες θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στους Πίνακες της Αποθήκης, 
Αιτιολογίες Κινήσεων. Με <Shift>+<?> καλείτε τον πίνακα για να 
επιλέξετε Αιτιολογία Κίνησης. 

 
Αν η Αιτιολογία περιλαµβάνει και Εκτύπωση Εντύπου, µπορείτε 

στο πεδίο Αιτιολογία  µε τα πλήκτρα <Alt>+<A> να δηλώσετε: 
1.   ∆ιεύθυνση Παράδοσης 
2.   Σκοπό ∆ιακίνησης 
3.   Τρόπο Αποστολής 
 
α/α Παραγωγής: ο αύξων αριθµός παραγωγής πρέπει να συνοδεύει 

κάθε παραγωγική διαδικασία. Το πρόγραµµα προτείνει πάντα τον επό-
µενο α/α τον οποίο πρέπει να αλλάζετε αν η πράξη αφορά παλαιότερη 
παραγωγή. 
Ο α/α παραγωγής µηδενίζεται µε κάθε αλλαγή χρήσης στην αποθή-

κη. Αν θέλετε να αλλάξετε την προτεινόµενη αρίθµηση τότε δίνετε τον 
α/α και πατάτε το πλήκτρο <F10>. 

 
Παραστατικό α/α Τρίτου: αν η κίνηση αφορά Φασόν και γίνεται 

εξαγωγή ή εισαγωγή στην αποθήκη τότε δηλώνετε το παραστατικό και 
τον αριθµό του. 

 
Προµηθευτής / Κατασκευαστής: δηλώνετε το Προµηθευτή ή Κα-

τασκευαστή που αφορά η κίνηση. 
 
Έτοιµο Προϊόν: δίνετε το κωδικό έτοιµου προϊόντος που αφορά η 

παραγωγή. Χρησιµοποιήσετε τα γνωστά πλήκτρα αναζήτησης. Παρα-
κάτω αναλύεται ο ρόλος του πεδίου. 

 
Κωδικός, Περιγραφή, Αποθήκη, Ποσότητα, Τιµή, Αξία: για κά-
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θε είδος που κινείται, δηλώνετε διάφορα στοιχεία που αφορούν την 
κίνηση. 

 
Αν η κίνηση αφορά Εσωτερική ∆ιαχείριση, µπορείτε να έχετε αι-

τιολογίες όπως: Απογραφή, Καταστροφή κλπ. Τότε το πρόγραµµα θα 
σας οδηγήσει στα πεδία που πρέπει να συµπληρώσετε. 

 
Αν η κίνηση αφορά Παραγωγή τότε... 
α)  Το πρόγραµµα ρωτά αν θα κάνετε χρήση Συνταγολογίου.  
Αν (Ν)αι τότε... 
 
• Ζητείται απαραίτητα ο Κωδικός Έτοιµου Προϊόντος κι η ποσό-

τητα παραγωγής η οποία εάν το είδος έχει µεγεθολόγιο θα σας παρου-
σιαστεί παράθυρο µε ανάλυση κατά µέγεθος. 

 
• Προβάλλονται τα είδη του συνταγολογίου µε τις απαιτούµενες για 

την παραγωγή ποσότητες, τις οποίες µπορείτε να µεταβάλλετε, όπως 
επίσης µπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κάποιο είδος. 

 
Αν (Ο)χι τότε... 
 
β) Το πρόγραµµα ρωτά αν θέλετε να γίνουν αναλώσεις συντα-

γολογίων. 
 
Αν (Ν)αι τότε... 
 
• Προαιρετικά ζητείται ο Κωδικός Ετοίµου Προϊόντος κι αν δώ-

σετε κάποιο, δηλώνετε και ποσότητα παραγωγής του. 
 
• Αν καλέσετε είδος συνδεδεµένο µε συνταγολόγιο τότε το είδος 

θεωρείται ως Έτοιµο Προϊόν και γίνονται αναλώσεις των Α' Υλών 
από το συνταγολόγιό του.  Τα είδη που δεν έχουν συνταγή θεωρείται 
ότι αφορούν παραγωγική πράξη του αρχικού προϊόντος, εάν δηλώσατε 
κάποιο. 
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Αν (Ο)χι τότε... 
 
γ) δεν επιλέγετε κάποια από τις παραπάνω επιλογές. Αν δηλώσετε 

Κωδικό Ετοίµου Προϊόντος θεωρείται ότι όλα τα είδη που θα κινη-
θούν αφορούν την παραγωγή ετοίµου. 

 
Έτοιµο Προϊόν θεωρείται από το πρόγραµµα... 
 
• Το είδος που δηλώνεται στην θέση του κωδικού ετοίµου. 

*   Κάθε είδος που έχει συνταγολόγιο και έγινε ε-
πιλογή χρήσης συνταγών. 
 

Τα έτοιµα προϊόντα διαµορφώνουν τιµές κόστους. 
 
• Εάν δηλώσετε χρήση συνταγολογίου. 
 
• Αν δηλώσετε αναλώσεις συνταγών τότε διαµορφώνονται τα είδη 

που έχουν συνταγολόγιο, διαφορετικά, εάν δηλώσετε κάποιο Έτοιµο 
Προϊόν τότε όλα τα είδη που δεν έχουν συνταγολόγιο υπάγονται σ’ 
αυτό. 

 
• Αν απλά δηλώσετε κάποιο έτοιµο προϊόν. 
 
Το κόστος των προϊόντων αυξάνει αν η κίνηση δηλώνει εξαγωγή 

και δεν κινείται το ίδιο το προϊόν και µειώνεται αντίστοιχα κατά την 
εισαγωγή.   

 
Είναι σηµαντικό να δηλώνετε σωστά την παραγόµενη ποσότητα του 

προϊόντος για δηµιουργία σωστής τιµής αποτίµησης. 
 
Πχ αν είχατε αναλώσει 1000 κιλά Α' Ύλης για τη παραγωγή 900 κι-

λών ετοίµου προϊόντος και επιστρέφονται από την παραγωγή 50 κιλά 
Α' Ύλης. Τότε, κάνοντας την εγγραφή επιστροφής από την παραγωγή 
της Α' Ύλης, πρέπει να δηλώσετε το έτοιµο προϊόν και σαν ποσότητα 
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παραγωγής πάλι τα 900 κιλά.  
 
Με αυτόν τον τρόπο διευκρινίζετε, ότι η ποσότητα Α' Ύλης που ε-

πιστράφηκε, αφορά το συγκεκριµένο προϊόν και την συγκεκριµένη 
ποσότητα. 

 
5.5. Κινήσεις Αποθήκης (1.8.) 
 
5.5.1 Μετακίνηση ειδών (1.8.1.) 
 
Χρησιµοποιείται για να µετακινείτε είδη µεταξύ δικών σας αποθη-

κευτικών χώρων. Συµπληρώνετε τα εξής πεδία: 
 

 
 
Αιτία κίνησης [Π]: καλείτε µία από τις αιτιολογίες πίστωσης µε 

<Shift>+<?> από τον πίνακα  Αιτιολογίες Κίνησης. Αν η Αιτιολογία 
περιλαµβάνει και εκτύπωση εντύπου, µπορείτε στο πεδίο αιτιολογία µε 
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τα πλήκτρα <Alt>+<A> να δηλώσετε: 
 
1.  ∆ιεύθυνση Παράδοσης 
2.  Σκοπό ∆ιακίνησης 
3.  Τρόπο Αποστολής 
 
Αιτία κίνησης [X]:  καλείτε µία από τις αιτιολογίες χρέωσης µε 

<Shift>+<?> από τον πίνακα Αιτιολογίες Κίνησης. 
 
Παραστατικό: αν η Πιστωτική κίνηση προβλέπει έντυπο, δη-

λώνετε το είδος του εντύπου. Η εκτύπωση του εντύπου γίνεται σύµ-
φωνα µε τις παραµέτρους που έχετε δηλώσει στο βασικό ή εναλλακτι-
κό έντυπο. 
α/α: δηλώνετε τον αύξοντα αριθµό του εντύπου ή χρησιµοποιείτε 

τον µετρητή του προγράµµατος. 
 
Στη συνέχεια δίνετε τα στοιχεία των ειδών και δηλώνετε τις αποθή-

κες οι οποίες θα ενηµερωθούν από την κίνηση. Τελειώνετε την κατα-
χώρηση πατώντας το πλήκτρο <F10>. 

 
Αν οι αιτιολογίες κίνησης προβλέπουν έντυπο (π.χ. ∆ελτίο Εσωτε-

ρικής ∆ιακίνησης ) τότε σας δίνετε η δυνατότητα να το εκτυπώσετε 
απαντώντας στο ερώτηµα : 

 

 
 
Προσοχή !!! ∆εν µπορείτε να µετακινήσετε είδη που ανήκουν σε 

αποθηκευτικούς χώρους που είναι δηλωµένοι ως Τρίτων ή σε Τρί-
τους. 
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5.5.2. Μετακινήσεις ειδών σε τρίτους (1.8.2.) 
 
An η Παραγωγή σας γίνεται σε Τρίτους κι υπάρχουν στάδια που 

τα παραγόµενα είδη µετακινούνται µεταξύ τους, µπορείτε να παρακο-
λουθήσετε αυτές τις µετακινήσεις κατά χρόνο, ποσότητα και αξία, χω-
ρίς αυτές οι εγγραφές να επηρεάζουν το κύκλωµα αποθήκης (δεν εµ-
φανίζονται στο βιβλίο αποθήκης). Τα πεδία που πρέπει να συµπληρώ-
σετε είναι: 

 

 
 
Αιτία Κίνησης [Π]:   αιτιολογία αποστολής των ειδών. 
 
Κατασκευαστής: αναφέρετε τον κατασκευαστή που αποστέλλει τα 

είδη. 
 
Παραστατικό α/α Τρίτου: είδος παραστατικού αν απαιτείται 
 
Αιτία Κίνησης [Χ]: αιτιολογία παραλαβής των ειδών από τον πα-

ραλήπτη. 
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Κατασκευαστής: αναφέρετε τον κατασκευαστή που παραλαµβάνει 
τα είδη. 

 
Κωδικός ετοίµου: ο κωδικός του τελικού Έτοιµου Προϊόντος που 

αφορά την πράξη. Αν δηλωθεί, όλα τα είδη που µετακινούνται θεω-
ρούνται ότι αφορούν την παραγωγή του. 
Παραγωγή: δίνετε αριθµό παραγωγής που αφορά η πράξη. 
 
Στη συνέχεια δηλώνετε τα στοιχεία των ειδών που µετακινούνται. 

Τελειώνετε τις καταχωρήσεις πατώντας το πλήκτρο <F10>. 
Για την εκτύπωση του παραστατικού ισχύει ότι αναφέρεται παρα-

πάνω. 
 
5.5.3. ∆ανεισµός ειδών (1.8.3.) 
 
Χρησιµοποιείται για τη µετακίνηση ειδών από δική σας αποθήκη σε 

άλλη δηλωµένη ως αποθήκη σε τρίτους (δηλαδή αποστολή παρακατα-
θήκης).  Συµπληρώνετε τα πεδία: 
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Αιτιολογία [Π]:   αιτιολογία µεταφοράς των ειδών. 
 
Αποθήκη τρίτων: δηλώνετε την αποθήκη που θα πάνε τα είδη. 
 
Παραστατικό α/α: είδος του παραστατικού, όταν αυτό απαιτείται, 

και αύξων αριθµός του εντύπου. 
 
Πελάτης:  ∆ίνετε τον πελάτη που αποστέλλονται τα είδη. 
 
Στη συνέχεια, δηλώνετε τα στοιχεία των ειδών που µετακινούνται 

και τελειώνετε την καταχώρηση πατώντας το πλήκτρο <F10>. 
Για την εκτύπωση του παραστατικού ισχύει ότι αναφέρεται παρα-

πάνω. 
 
5.5.4. Οµαδική αποστολή είδους (1.8.4.) 
 
Μπορείτε να κάνετε αποστολή είδους σε µία οµάδα πελατών, πχ 

περίπτωση αποστολής περιοδικού σε συνδροµητές χωρίς να χρειαστεί 
να κάνετε µία-µία τις εγγραφές αφαίρεσης από την αποθήκη. Με αυτόν 
το τρόπο ενηµερώνεται η αποθήκη, οι πελάτες, και µπορείτε να έχετε 
και εκτύπωση ετικετών µε τις διευθύνσεις των πελατών. 

 

 
 
∆ηλώνετε Αιτία κίνησης, τα είδη και ποσότητα ανά πελάτη. 
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Μάσκα ******** + : προσδιορίζετε µία οµάδα πελατών χρη-
σιµοποιώντας τη µάσκα σαν φίλτρο. 

 
Από... Έως: προσδιορίζετε από / έως κωδικό πελάτη. 
 
Πελάτες µε Υπόλοιπα (*/0/1): *=όλοι οι πελάτες, 0=πελάτες µε 

υπόλοιπο, 1=πελάτες χωρίς υπόλοιπο. 
Εκτύπωση Ετικετών Ν/Ο: µε (Ν)αι θα εκτυπωθούν ετικέτες µε τις 

διευθύνσεις των πελατών. 
Συνέχεια Ν/Ο: Με (Ν)αι αποδέχεστε την εργασία και πατώντας το 

πλήκτρο <F10> αρχίζει η εκτέλεση της. 
 
5.6. Κατάλογοι Αποθήκης (3.3.) 
 
Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται εκτυπώσεις που αφορούν τα εί-

δη της αποθήκης. Οι κατάλογοι αφορούν το βασικό αρχείο ειδών κι όχι 
πληροφορίες από τις αναλυτικές κινήσεις. Οι πληροφορίες καρτέλας 
ανήκουν σε άλλη οµάδα εκτυπώσεων. 
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5.6.1. Τιµοκατάλογοι (3.3.1.) 
 
Από αυτή την επιλογή έχετε την δυνατότητα να εκτυπώσετε κατα-

λόγους ειδών αποθήκης ανάλογα µε τις ανάγκες της επιχείρησης σας.  
 

 
 
Συµπληρώνοντας τις επιλογές του πίνακα ανάλογα µε τις απαιτή-

σεις σας έχετε την δυνατότητα να λάβετε καταλόγους για όλα τα είδη 
σας ή για µια οµάδα αυτών. Κάθε τιµοκατάλογος έχει την δυνατότητα 
να απεικονίζει τρεις τιµές ταυτόχρονα. ( π.χ. κόστους, χονδρικής και 
λιανικής ) 
Το αποτέλεσµα του πίνακα θα περιλαµβάνει τις στήλες µε τις επι-

λογές σας όπως τις έχετε ορίσει παραπάνω. 
 
5.6.2. Υπόλοιπα (3.3.2.) 
 
Από αυτή την επιλογή έχετε την δυνατότητα να εκτυπώσετε κατα-

στάσεις µε τα τρέχοντα υπόλοιπα των ειδών της αποθήκης. 
 Οι εκτυπώσεις αυτές µπορεί να είναι είτε κατά οµάδα αποθήκης ( 

προϊόντα, εµπορεύµατα, Α’ & Β’ Ύλες ), είτε κατά αποθηκευτικό χώ-
ρο ( δικές σας φυσικές αποθήκες ή αποθήκες τρίτων ή σε τρίτους ). 
Στην εκτύπωση µπορείτε να επιλέξετε και την εµφάνιση ή όχι της 

τιµής µονάδας και αξίας των υπολοίπων.  
Από αυτή την επιλογή µπορείτε να εκτυπώσετε και την επίσηµη 

απογραφή των ειδών της αποθήκης σας στο τέλος της χρήσης. 
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∆ιαθέσιµα ? Ν/Ο:  µε (Ν)αι παρουσιάζεται η διαφορά µεταξύ Υ-

πολοίπων αποθήκης και ποσοτήτων Παραγγελιών. 
 
Σύνολα ? Ν/Ο:  µε (Ν)αι έχετε µόνο τα σύνολα. 
 
Αποθήκη *:  δηλώνετε αποθηκευτικό χώρο. Με *  θα δείτε όλους 

τους χώρους. 
 
Κάτω του ορίου Ασφαλείας (Ν/Ο/0/1/2):  απαντώντας (Ν)αι έχετε 

µόνο τα είδη που το υπόλοιπό τους έχει πέσει κάτω από το όριο ασφα-
λείας, που έχετε δηλώσει µέσα στην καρτέλα του κάθε είδους, ώστε να 
προσδιορίσετε τις ελλείψεις σας. Με 0 έχετε µόνο τα είδη που έχουν 
µηδενικές ποσότητες. Με 1 παίρνετε τα θετικά της αποθήκης. Με 2 
παίρνετε τα αρνητικά της αποθήκης.   

 
Το αποτέλεσµα του πίνακα θα περιλαµβάνει τις στήλες µε τις επι-

λογές σας όπως τις έχετε ορίσει παραπάνω. 
 
Προσοχή !!!  Ο κατάλογος αυτός σας δείχνει πάντοτε τρέχοντα υ-

πόλοιπα όπως αυτά εµφανίζονται τώρα στις διάφορες σελίδες της βα-
σικής καρτέλας των ειδών. ∆εν είναι Ιστορική παρουσίαση υπολοίπου.  

 
Για να πάρετε Ιστορικά υπόλοιπα, Ισοζύγια κλπ, δηλαδή πλη-

ροφορίες σε ορισµένη ηµεροµηνία ή ηµερολογιακό διάστηµα θα πάτε 
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στην επιλογή Καρτέλες - Βιβλίο Αποθήκης (2.Β.). 
 
5.6.3. Ισοζύγια (3.3.3.) 
 
Από αυτή την επιλογή έχετε την εικόνα της αποθήκης ανά είδος, µε 

την κίνηση του από την αρχή της χρήσης, µέχρι σήµερα συγκεντρωτι-
κά. Έχετε πληροφορίες για τις ποσότητες εκ’ µεταφοράς, σε αποθήκες 
τρίτων ή σε τρίτους, υπολοίπων, καθώς την συνολική αξία αγορών και 
πωλήσεων 

 
Ποσότητες διαχείρισης (2/0/Οχι): µε 2 υπόλοιπα στη µονάδα µέ-

τρησης που διαχειρίζεστε τα είδη. Με 0 στην εναλλακτική µονάδα µέ-
τρησης. Με (Ο)χι στη βασική µονάδα µέτρησης. 

 
Προσοχή !!!  Το Ισοζύγιο αυτό είναι τρέχον. Σας δείχνει την εικόνα 

όπως εµφανίζεται τώρα στις διάφορες σελίδες της βασικής καρτέλας 
των ειδών. ∆εν είναι Ιστορική παρουσίαση Ισοζυγίου. Για να πάρετε 
Ισοζύγια σε ηµερολογιακό διάστηµα θα καταφύγετε στην επιλογή 
Καρτέλες-Βιβλίο Αποθήκης (2.Β.). 

 
5.6.4. Στατιστικά (3.3.4.) 
 
Μια χρήσιµη στατιστική ανάλυση, των ειδών ή µίας οµάδας ειδών, 

που σας βοηθάει να αξιολογήσετε σωστότερα το κόστος, τις πωλήσεις 
και το µικτό κέρδος κατά είδος. ∆ηλώνετε τις επιλογές σας συµπληρώ-
νοντας κατάλληλα τον παρακάτω πίνακα: 
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Στην εκτύπωση του πίνακα θα έχετε πληροφορίες για κάθε είδος 

της αποθήκης σας, σχετικά µε, Κόστος χρήσεως, Συνολικό κόστος και 
από προηγούµενες χρήσεις, Πωλήσεις χρήσεως, Σύνολο πωλήσεων και 
από προηγούµενες χρήσεις, Μικτό κέρδος πωληθέντων και όλα αυτά 
µε δραχµική και ποσοστιαία συµµετοχή κατ' είδος στο σύνολο. Τέλος 
δίνεται η ηµεροµηνία τελευταίας κίνησης του είδους. 

 
5.6.5. Τιµών Αναπροσαρµογή (3.3.5.) 
Από αυτή την επιλογή µπορείτε να κάνετε µαζική αναπροσαρµογή 

τιµών σε κάποια ή σε όλα τα είδη της αποθήκης σας. Επιλέγετε σε 
ποια τιµή θα γίνει η αναπροσαρµογή και αν θα είναι ποσοστιαία ή 
σταθερή. 

 
Προσοχή!!! Πριν προχωρήσετε στην επιλογή αυτή, πάρτε πρώτα 

Backup την συγκεκριµένη εταιρεία γιατί αν δώσετε λάθος επιλογές, τα 
αποτελέσµατα δεν είναι πάντα αναστρέψιµα. 
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 Τιµή Νοµίσµατος 0/1 % Σταθερή: µε 1 που σηµαίνει µεταβολή 
δηλώνετε την αναπροσαρµογή είτε σε Ποσοστιαία (%) είτε σε Σταθε-
ρή αξία. Με 0 σηµαίνει ότι δεν θέλετε να µεταβληθεί η τιµή. (Το ίδιο 
ισχύει σε όλες τις επιλογές). 

 
Τιµή Κόστους 0/1 % Σταθερή Ισοτιµίας 0/1: µε 1 δηλώνετε την 

αναπροσαρµογή Ποσοστιαία ή Σταθερή. Στην Ισοτιµία µε 1 δηλώνετε 
αν η αναπροσαρµογή θα γίνει βάση της Ισοτιµίας ή µε 0 βάση της Τι-
µής Κόστους. 

 
Τιµή Χονδρικής  0/1  %  Σταθερή  Επί του κόστους 0/1: µε 1 

δηλώνετε την αναπροσαρµογή ή ποσοστιαία ή σταθερή. Στη τιµή επί 
του κόστους 1 δηλώνετε αν η αναπροσαρµογή θα γίνει βάση της Τιµής 
Κόστους ή µε 0 βάση της Τιµής Χονδρικής. 

 
Τιµή Λιανικής  0/1  %   Σταθερή  Επί του κόστους 0/1: µε 1 δη-

λώνετε την αναπροσαρµογή ή ποσοστιαία ή σταθερή. Στη τιµή επί του 
κόστους 1 δηλώνετε αν η αναπροσαρµογή θα γίνει βάση Τιµής Κό-
στους ή µε 0 βάση Τιµής Λιανικής. 

 
Αλλαγή Κατηγορίας ΦΠΑ   1/0    από :    σε : µε 1, που σηµαίνει 

Ναι στην αλλαγή κατηγορίας, δηλώνετε από ποια σε ποια να γίνει η 
αλλαγή. Την κατηγορία ΦΠΑ την προσδιορίζετε βάση του πίνακα κα-
τηγοριών ΦΠΑ. 

 
Κατηγορία ΦΠΑ   *:  µε *  δηλώνετε όλα τα είδη ανεξαρτήτως κα-

τηγορίας ΦΠΑ διαφορετικά προσδιορίζετε τα είδη που ανήκουν σε µια 
συγκεκριµένη κατηγορία. 

 
Στρογγυλοποίηση: δηλώνετε, αν θέλετε, στρογγυλοποίηση των 

νέων τιµών που θα προκύψουν. 
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5.6.6. Κατάλογοι Απογραφής (3.3.6.) 
 
Κατά την περίοδο απογραφής της αποθήκης µπορείτε να τυπώσετε 

καταλόγους των ειδών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συµπληρώνετε τα 
στοιχεία της απογραφής. Προσδιορίζετε το κατάλογο που θέλετε να 
τυπωθεί µε τις παρακάτω ερωτήσεις: 

 
 
Μάσκα *************+: προσδιορίζετε κατηγορία ειδών. 
 
Από...   Έως...: προσδιορίζετε αρχή και τέλος καταλόγου. 
 
Κενές σειρές 2-9: δηλώνετε πόσες κενές σειρές θέλετε να υπάρ-

χουν µεταξύ των ειδών για να σηµειώνετε εύκολα. 
 
Οµάδα Αποθήκης: προσδιορίζετε από ποια λογιστική οµάδα της 

αποθήκης θέλετε να γίνει η επιλογή των ειδών. Από το 1 έως το 9 ε-
φόσον υπάρχουν στους πίνακες οµάδων και είναι συνδεδεµένες µε τα 
είδη. 

 
Ταξινόµηση κατά Κωδικό/Περιγραφή: επιλέγετε τον τρόπο ταξι-

νόµησης των ειδών. 
Τελειώνοντας θα σας παρουσιαστεί ο επιλεγµένος κατάλογος µε 

Κωδικό, Περιγραφή και Τιµή κόστους. Επίσης θα υπάρχει κενός χώ-
ρος για να συµπληρώσετε τα Τεµάχια, την τιµή Πώλησης και το Σύνο-
λο. 
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5.6.7. Κατάλογος Ειδών (3.3.7.) 
 
Μια απλή κατάσταση των ειδών της αποθήκης. Προσδιορίζετε τον 

κατάλογο που θέλετε να τυπωθεί µε τις παρακάτω ερωτήσεις : 
 

 
 
Μάσκα *************+: προσδιορίζετε κατηγορία ειδών. 
 
Από...   Έως...: προσδιορίζετε αρχή και τέλος καταλόγου. 
 
Θα παρουσιαστεί ο κατάλογος µε Κωδικό, Περιγραφή, Όριο Ασφα-

λείας, Οµάδα Αποθήκης και Μονάδα Μέτρησης. 
 
5.6.8. Eτικετογράφος Αποθήκης (3.Γ.) 
 
Ο Ετικετογράφος Αποθήκης που περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα 

είναι ένα ευέλικτο και πολύ χρήσιµο εργαλείο παραµετρικής εκτύπω-
σης ετικετών είτε για τα είδη της αποθήκης σας είτε γενικής χρήσης. 
Με τα διάφορα υποπρογράµµατα που διαθέτει σας επιτρέπει ένα πλή-
θος προσαρµογές και ευκολίες. Θα σας παρουσιάσουµε τις εργασίες 
µε την σειρά του Μενού. 
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5.6.8.1. Ετικέτες Γενικής Χρήσης (3.Γ.1.) 
 
Σε αυτό το σηµείο µπορείτε να εκτυπώσετε αυτοκόλλητες ετικέτες 

γενικής χρήσης. Το περιεχόµενο των ετικετών είναι κείµενο που εσείς 
γράφετε στην κάθε γραµµή.  
Τέλος ορίζετε πόσες ετικέτες θέλετε να τυπωθούν και ξεκινάτε την 

διαδικασία εκτύπωσης. 
 
5.6.8.2. Ετικέτες ειδών αποθήκης (3.Γ.2.) 
 
Μπορείτε να εκτυπώσετε ετικέτες για είδη της αποθήκης σας απα-

ντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις. 
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Ανάλογα µε τον ορισµός της φόρµας της ετικέτας στην επιλογή 

3.Γ.3 έχετε την δυνατότητα να εκτυπώσετε και τον γραµµωτό κώδικα 
του κάθε είδους.  

 
Κωδικός: Επιλέγετε τον κωδικό του είδους για το οποίο θέλετε να 

εκτυπώσετε ετικέτες. Αν δεν δώσετε κωδικό σας ζητείται Παραστατι-
κό (πχ Τιµολόγιο/ ∆ελτίο Αποστολής), κι αν δηλώσετε κάποιο σας  
ζητείται ο α/α και η Ηµεροµηνία που αφορά. Είναι µια χρήσιµη δυνα-
τότητα για να τυπώσετε τόσες ετικέτες, όσα τα είδη σε συγκεκριµένο 
παραστατικό. 

 
Αν στον κωδικό πατήσετε το <PgDn> µπορείτε να δηλώσετε Μά-

σκα και Από ... Έως Κωδικό, για να τυπώσετε ετικέτες για όσα είδη 
θέλετε µε µία εντολή. 

 
1. Λιανική 2. Χονδρική: ∆ίνοντας τον αντίστοιχο αριθµό επιλέγετε 

ποια τιµή θα τυπωθεί στην ετικέτα. 
 
Ποσότης:  Προσδιορίζετε πόσες ετικέτες θέλετε να εκτυπωθούν. 

Αν το είδος συνδέεται µε µεγεθολόγιο δίνετε τις ποσότητες ανά µέγε-
θος. 

 
Μemo1 : Αν στην δοµή της ετικέτας ειδών (επιλογή Φόρµα Ετι-

κέτας Ειδών Αποθήκης 3.Γ.4) έχετε δηλώσει ότι το πεδίο Memo1 
θέλετε να τυπωθεί, το πρόγραµµα θα σας ζητήσει να ορίσετε τώρα το  
περιεχόµενο της γραµµής Memo1. Το σχετικό κείµενο θα επαναλαµ-
βάνεται σε κάθε ετικέτα. 
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Μemo2 : Αν στην δοµή της ετικέτας ειδών (επιλογή Φόρµα Ετι-
κέτας Ειδών Αποθήκης 3.Γ.4) έχετε δηλώσει ότι το πεδίο Memo1 
θέλετε να τυπωθεί, το πρόγραµµα θα σας ζητήσει να ορίσετε τώρα το 
περιεχόµενο της γραµµής Memo2. Το σχετικό κείµενο θα επαναλαµ-
βάνεται σε κάθε ετικέτα. 
Εκτύπωση: Τέλος µε Ε δίνετε έναρξη εργασίας στον εκτυπωτή. 

Προσοχή !!!  οι ετικέτες θα τυπωθούν στον εκτυπωτή που είναι συνδε-
δεµένος στη θύρα επικοινωνίας (communication port) που έχετε ορίσει 
στην επιλογή Θύρα Εκτύπωσης 3.Γ.7. (συνήθως LPT1:  ή LPT2: ). 
Το On-Line Help περιέχει πρόσθετες οδηγίες αν πρέπει να ορίσετε την 
θύρα εξόδου. 

 
5.6.8.3. Φόρµα Ετικέτας Ειδών Αποθήκης (3.Γ.3.) 
O ετικετογράφος είναι παραµετρικός και µπορείτε να δηλώσετε 

ποια από τα διαθέσιµα στοιχεία του είδους θέλετε να θα τυπωθούν. Θα 
δείτε έναν πίνακα που στο αριστερό µέρος υπάρχουν τα διαθέσιµα πε-
δία εκτύπωσης. Οριζόντια και για κάθε πεδίο µπορείτε να προσδιορί-
σετε...  
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Όχι / Ναι: Με 0 το πεδίο δεν τυπώνεται, µε 1 τυπώνεται, µε 2 τυ-
πώνεται και το λεκτικό του. 
Γραµµή: Ο αριθµό της γραµµής  όπου θα τυπωθεί. 
Στήλη: Ο αριθµός της στήλης  όπου θα τυπωθεί. 
Στενά: Με 1 οι χαρακτήρες θα είναι στενοί, µε 0 κανονικοί.  
Πλάτος: Ορίζετε το πλάτος εκτύπωσης σε χαρακτήρες.  
Για να καταχωρηθεί η φόρµα εκτύπωσης δίνετε <F10>. Αν θέλετε 

στο σηµείο αυτό µπορείτε να έχετε δοκιµαστική εκτύπωση της µορφής 
της ετικέτας όπως την έχετε προσδιορίσει. 

 
5.6.8.4. Barcode Setup (3.Γ.4.) 
 
Στην επιλογή αυτή περιλαµβάνονται οι παράµετροι που αφορούν 

εκτύπωση γραµµωτού κωδικού. Το πρόγραµµα µπορεί να τυπώσει ετι-
κέτες (και γραµµωτό κωδικό) σε πολλών ειδών εκτυπωτές, περιλαµβα-
νοµένων και ειδικών εκτυπωτών για ετικέτες (Fargo, Ovation). Για α-
ναλυτικές πληροφορίες όλων των παραµέτρων καλέστε το διαθέσιµο 
On Line Help του προγράµµατος. 
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5.6.8.5. Μορφή κωδικού Βarcode/ Θύρα Εκτύπωσης (3.Γ.5.) 
Περιγράφετε την δοµή του κωδικού. Πληκτρολογείτε τόσα C όσο 

το µήκος του κωδικού. Αν στη συνέχεια πληκτρολογήσετε το γράµµα 
D µόνο, όταν καταχωρείτε κάποιο έντυπο και γίνει ανάγνωση 
BarCode στη σειρά του συγκεκριµένου είδους, εµφανίζονται αυτόµα-
τα κατά µήκος:  
Ο Κωδικός του είδους, η Ποσότητα, η Τιµή και η Αξία. 

 
Αν δεν χρησιµοποιήσετε το γράµµα D, µπορείτε να επιλέξετε εσείς 

κάθε ένα από τα πεδία που θα ακολουθήσουν τον Κωδικό και πλη-
κτρολογείτε τόσους χαρακτήρες των πεδίων τους όσο είναι το µήκος 
τους. Με S θα τυπωθεί το µεγεθολόγιο και µε Α η Αποθήκη που κινεί-
ται. Αυτά τα πεδία, βέβαια πρέπει να είναι δηλωµένα στον Κωδικό του 
BarCode. 
∆ηλώνετε την θύρα επικοινωνίας όπου έχετε συνδέσει  τον εκτυπω-

τή σας. Συνήθως είναι το LPT1:  ή LPT2:  αλλά λάβετε υπόψη σας ότι  
υπάρχουν ειδικοί εκτυπωτές που συνδέονται σε σειριακή θύρα και α-
παιτούν καθορισµό παραµέτρων. Στο On Line Help θα βρείτε συγκε-
ντρωµένες τις παραµέτρους. 
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5.7. Αναλυτικά αποθήκης (2.A.) 
 
5.7.1  Εκτυπώσεις Αναλυτικών (2.A.1.) 
Οι κινήσεις που πραγµατοποιείτε καθηµερινά µε την λειτουργία του 

προγράµµατος ( αγορές, πωλήσεις, εσωτερική διακίνηση ) δηµιουρ-
γούν εγγραφές στην αποθήκη οι οποίες µπορούν να σας δώσουν χρή-
σιµες πληροφορίες. Στατιστικά στοιχεία κίνησης των ειδών της απο-
θήκης ή και των πελατών σας καθώς και η ιστορικότητα τους θα βοη-
θούσε να έχετε µια πιο αντικειµενική εικόνα της επιχείρηση. Από τα 
αναλυτικά της αποθήκης µπορείτε να έχετε µια µεγάλη ποικιλία από 
καταλόγους απαντώντας σε µια σειρά ερωτήσεων που λειτουργούν ως 
φίλτρα... 

 

 
 
Είδος - Μάσκα: επιλέγετε είδος ή οµάδα ειδών. 
Πελάτης - Μάσκα: προσδιορίζετε πελάτη ή κατηγορία πελατών. 
Προµηθευτής - Μάσκα: προσδιορίζετε προµηθευτή ή κατηγορία 

προµηθευτών. 
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Πωλητής:  συσχετίζετε µε κάποιο πωλητή. 
Κύκλωµα: 0=Πωλήσεις, 1= Αγορές, 2=Εσωτερική διαχείριση, 

3=Παραγωγή ή Φασόν, *=όλα τα κυκλώµατα. 
Αιτιολογία - Παραστατικό - Έντυπο: συσχετίζετε µε κάποια Αι-

τιολογία Κίνησης, µε Παραστατικό ή Έντυπο. 
Προϊόν Παραγωγής: αν έχετε κύκλωµα παραγωγής µπορείτε να 

πάρετε ιστορικό προϊόντος ή οµάδας προϊόντων. 
Αποθήκη - Αποθήκη Τρίτου: επιλέγετε Αποθηκευτικό χώρο ή µε 

* όλους. 
α/α Παραγωγής: ζητάτε το ιστορικό µιας συγκεκριµένης πα-

ραγωγής. 
Από...   Έως...: προσδιορίζετε την χρονική περίοδο. 
Μεγάλη Περιγραφή Ν/Ο: επιλέγετε αν θέλετε µεγάλη η όχι Περι-

γραφή (για λόγους περιορισµού του πλάτους εκτύπωσης). 
Κατάλογοι αναλυτικών Ν/Ο: µπορείτε να δείτε τις εγγραφές ανα-

λυτικά ή συγκεντρωτικά κατά είδος. 
Ποσότητες διαχείρισης 2/0/O: αν τηρείτε την αποθήκη σας σε δι-

αφορετικές µονάδες µέτρησης κατ' είδος µπορείτε να επιλέξετε τον 
τρόπο προβολής. Με 2 έχετε υπόλοιπα στη µονάδα µέτρησης που δια-
χειρίζεστε τα είδη. Με 0 υπόλοιπα στην εναλλακτική µονάδα µέτρη-
σης. Με (Ο)χι υπόλοιπα στη βασική µονάδα µέτρησης. 
Ανάλυση µεγεθολογίων Ν/Ο: αν τα είδη έχουν µεγεθολόγιο επιλέ-

γετε (Ν)αι αν θέλετε ανάλυση ανά µέγεθος. 
Προηγούµενες Χρήσεις: στον κατάλογο που θα λάβετε θα γίνεται 

αναφορά και στις προηγούµενες χρήσεις. 
Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω φίλτρα, µπορείτε να εµφανίσετε 

οτιδήποτε στατιστικά στοιχεία σας ενδιαφέρουν. Πχ δηλώνοντας Κω-
δικό Προϊόντος ή Μάσκα σε συνδυασµό µε την ανάλογη Αιτιολογία 
θα έχετε κατάλογο όλων των ειδών που κινήθηκαν στην περίοδο που 
επιλέξατε σε  σχέση µε το προϊόν (ιστορικό κόστος αναλωθέντων). 
Οι αριθµοί που ακολουθούνται από * είναι απλά ενηµερωτικοί και 

όχι πραγµατικοί (πχ ποσότητες σε Τιµολόγια και Αξίες σε ∆ελτία Α-
ποστολής).  
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Σε οποιονδήποτε κατάλογο µετά την εµφάνιση της πρώτης οθόνης 
πατώντας ένα πλήκτρο εµφανίζεται µια δεύτερη όπου αναγράφονται 
συγκεντρωτικά κατά Αιτιολογία οι Εισαγωγές και οι Εξαγωγές σε Πο-
σότητες και Αξίες, καθώς και οι προµήθειες Πωλητών. 
∆ώστε την σηµασία που αξίζει στην παρούσα επιλογή γιατί µπορεί 

να βοηθήσει σοβαρά στην πληροφόρησή σας. 
 
5.7.2. Οµαδική ∆ιαγραφή Αναλυτικών (2.Α.2.) 
 
Αυτή η επιλογή θέλει ιδιαίτερη προσοχή στην χρήση της καθότι δι-

αγράφει όλες εκείνες τις εγγραφές της αποθήκης που συµφωνούν µε τα 
κριτήρια αναζήτησης που έχουµε δηλώσει. Καλό είναι πριν προχωρή-
σετε στην διαγραφή να δίνετε τις επιλογές σας στα αναλυτικά αποθή-
κης και να παίρνετε µια εικόνα των προς διαγραφή εγγραφών στην ο-
θόνη. 
Το πρόγραµµα ζητάει 3 φορές επιβεβαίωση για την οριστική δια-

γραφή η οποία είναι µη αναστρέψιµη. Το αποτέλεσµα της διαγραφής 
εµφανίζεται σε κατάσταση στην οθόνη σας. 

 
5.8. Μεταβολή Αναλυτικών κινήσεων (4.6.) 
 
Κάθε κίνηση που έχει καταχωρηθεί στην αποθήκη έχετε το δικαίω-

µα να µεταβάλλετε τα στοιχεία της ή να την διαγράψετε. 
 
Επειδή αυτά τα στοιχεία καθορίζουν οικονοµικά και στατιστικά δε-

δοµένα της επιχείρησης θα πρέπει κατά την µεταβολή της κίνησης να 
έχετε πλήρη επίγνωση της πράξης που κάνετε. 
Μπαίνοντας µέσα στην επιλογή Εγγραφές Αναλυτικών εµφανίζε-

ται µία οθόνη µε όλα τα πεδία. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση συγκε-
κριµένης εγγραφής δίνοντας τον αριθµό της εφόσον τον γνωρίζετε, ή 
να µετακινηθείτε µέσα στις εγγραφές πατώντας τα πλήκτρα <F7> και 
<F8>.  
Φέρνοντας την εγγραφή στην οθόνη σας, έχετε την δυνατότητα να 
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τροποποιήσετε κάποια στοιχεία της ή ακόµα και να την διαγράψετε 
οριστικά, αφού πρώτα επιβεβαιώσετε την επιλογή σας γιατί η πράξη 
είναι µη αναστρέψιµη. 

 
5.9. Βιβλίο Αποθήκης (2.Β.) 
 
Το βιβλίο αποθήκης είναι για κάποιες εταιρείες υποχρεωτικό. Επει-

δή όµως παρέχει πολύ καλή πληροφόρηση για την κατάσταση των ει-
δών της αποθήκης, πολλές επιχειρήσεις το παρακολουθούν χωρίς να 
είναι υποχρεωµένες να το τηρούν επίσηµα. 

 
5.9.1. Καρτέλες Ειδών Αποθήκης (2.Β.1.) 

 
Από αυτή την επιλογή εκτυπώνετε µαζικά καρτέλες των ειδών της 

αποθήκης σας. Σας δίνετε η δυνατότητα ολικής ή επιλεκτικής εκτύπω-
σης ανά αποθηκευτικό χώρο, οµάδας ειδών και διάστηµα από µήνα σε 
µήνα. Περιέχονται αναλυτικές πληροφορίες των κινήσεων όλων των 
ειδών που επιλέγηκαν.  

 
5.9.2. Υπόλοιπα Ειδών σε Ηµεροµηνία (2.Β.2.) 
 
Από αυτή την επιλογή µπορείτε επίσης να εκτυπώσετε ολικά ή επι-

λεκτικά τα υπόλοιπα των ειδών της αποθήκης σε συγκεκριµένη ηµε-
ροµηνία. Χρήσιµη επιλογή στις περιπτώσεις που βγάζετε στατιστικά 
στοιχεία κατά περιόδους.  
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5.9.3. Ισοζύγιο Εισερχοµένων - Εξερχοµένων (2.Β.3.) 
 

 
 
Από αυτή την επιλογή έχετε ισοζύγιο των ειδών της αποθήκης µε 

δυνατότητα επιλογής αποθηκευτικού χώρου, οµάδας ειδών και ηµερο-
λογιακό διάστηµα.  
Ο πίνακας περιέχει ποσότητες και αξίες απογραφής, εκ µεταφοράς, 

περιόδου και προοδευτικά σύνολα καθώς και υπόλοιπα ποσοτήτων. 
 
5.9.4. Ισοζύγιο ανά Κύκλωµα Κίνησης (2.Β.4.) 
 
Από αυτή την επιλογή µπορείτε να πάρετε ισοζύγιο ανά κύκλωµα 

(Αγορές, Πωλήσεις, Εσωτερική διακίνηση και παραγωγή). Στα αποτε-
λέσµατα περιλαµβάνονται τόσο αξίες όσο και ποσότητες συγκεντρω-
τικά για το κάθε κύκλωµα που έχει κινηθεί στα αναλυτικά της αποθή-
κης. 
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5.9.5. Εκτύπωση Παραγωγών (2.Β.5.) 
 
Από αυτή την επιλογή έχετε την αναλυτική κίνηση ενός είδους για 

µια συγκεκριµένη παραγωγή του µε δυνατότητα ανάλυσης µεγεθολο-
γίου εφ’ όσον προβλέπεται. 

 

 
 
5.9.6. Ολική Παραγωγή Ειδών (2.Β.6.) 
 
Από αυτή την επιλογή έχετε ένα συγκεντρωτικό ισοζύγιο ανά οµά-

δα αποθήκης µε πληροφορίες για τα εκ’ µεταφοράς και υπόλοιπα όλου 
του κυκλώµατος, τις προβλεπόµενες ποσότητες παραγωγής καθώς και 
τυχόν διαφορές από την µέχρι τώρα κατάσταση του κάθε είδους. 

 

 
 
5.9.7. Βιβλίο Αποθήκης Μηνός (CD) (2.Β.7.) 
 
Από αυτή την επιλογή µπορείτε να διαβάσετε το θεωρηµένο βιβλίο 
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Αποθήκης για τον επιλεγµένο µήνα από το CD στο οποίο το έχετε α-
ποθηκεύσει. Μπορείτε να επιλέξετε εµφάνιση Ισοζυγίου ή αναλυτικής 
καρτέλας των ειδών. Πρέπει να ορίσετε την µονάδα CD από την οποία 
θα γίνει η ανάγνωση. 

 
5.9.8. Καρτέλες Πελατών (Ενοποιηµένες)  (2.Β.8.) 
 
Από αυτή την επιλογή µπορείτε να πάρετε µαζικά για όλους ή για 

µια οµάδα πελατών σας την αναλυτική καρτέλα τους µε εµφάνιση α-
ντίστοιχων εγγραφών λογιστικής και αποθήκης. 

 

 
 
 
5.9.9. Καρτέλες Προµηθευτών (Ενοποιηµένες)  (2.Β.9.) 
 
Έχει την ίδια λειτουργία µε την προηγούµενη επιλογή αλλά για 

προµηθευτές. 
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5.10. Αλλαγή Χρήσεως (4.7.) 
 
Από αυτή την επιλογή γίνεται ο µηδενισµός των κινήσεων της απο-

θήκης και µεταφορά των υπολοίπων των ειδών σαν εκ’ µεταφοράς υ-
πόλοιπα. Η επιλογή αυτή γίνεται συνήθως στο τέλος κάθε χρήσης 

 

 
 
Το πρόγραµµα σας ειδοποιεί ότι τα αναλυτικά της αποθήκης θα µη-

δενιστούν κι ότι πρέπει να πάρετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων 
σας ώστε να έχετε και την προηγούµενη χρήση.  Επίσης, καλό θα ήταν 
να τυπώσετε και το βιβλίο αποθήκης. 

 
Απαντώντας στις σχετικές επιλογές ενεργοποιείτε την διαδικασία 

αλλαγής χρήσης. 
Επιπλέον λειτουργίες και δυνατότητες αναλύονται παρακάτω. Συ-

γκεκριµένα, ανάλογα την επιλογή στην ερώτηση ‘Συνέχεια?(Ν/Ο): θα 
έχετε και τις εξής λειτουργίες. 
• Q Μηδενισµός της τρίτης σελίδας στο αρχείο αποθήκης και απο-
γραφής ανά χώρο, µε δυνατότητα διατήρησης των εκ µεταφοράς. 

• Μ Μηδενισµός των πεδίων των ειδών της αποθήκης. 
• R   µε 1 κάνει ενηµέρωση των ποσοτήτων και των αξιών των ειδών 
από τις αναλυτικές κινήσεις τους. Πρέπει πριν από αυτή την επιλο-
γή να έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Q, και εάν έχετε εκ µεταφο-
ράς Υπόλοιπα Αποθήκης από Προηγούµενη Χρήση, να έχετε ενερ-
γοποιήσει την επιλογή A. Με 2 κάνει µόνα ανακατασκευή του αρ-
χείου των δεικτών. 

• A  Μεταφορά Υπολοίπων αποθήκης από την προηγούµενη στην 
τρέχουσα χρήση σαν εκ µεταφοράς υπόλοιπα ολικά και ανά αποθη-
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κευτικό χώρο. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των κωδικών που 
δεν ευρίσκονται κατά την µεταφορά. 

• Τ  Μεταφορά των τιµών των ειδών από άλλη εταιρεία που δηλώνει 
που χρήστης. Ακολουθούν 2 πρόσθετες ερωτήσεις. Μεταφορά Τι-
µών Τρίτης Σελίδας  και Μεταφορά Τιµών Πρώτης Σελίδας που 
ανάλογα µεταφέρουν τις σχετικές αξίες.  

• Ε  ∆ιορθώνει κινήσεις της αποθήκης που αφορούν  εκπτώσεις και 
καταχωρήθηκαν χωρίς να δηλωθεί το παραστατικό ως εκπτωτικό µε 
αποτέλεσµα λανθασµένη τιµή αποτίµησης. Με 1 ελέγχει παραστα-
τικά Αγορών, µε 0 Πωλήσεων, µε 0 προβάλει ή τυπώνει όλες τις 
κινήσεις που είναι χαρακτηρισµένες ως εκπτωτικά και µε 9 µηδενί-
ζει όλα τα εκπτωτικά. 

• Ρ  Μηδενισµός Παραγγελιών στα είδη αποθήκης (∆εν επηρεάζει το 
κύκλωµα των Παραγγελιών). 

• L  Ενηµέρωση τιµής L.I.F.O. των ειδών από τις αναλυτικές τους 
κινήσεις.  

• F  Ενηµέρωση τιµής F.I.F.O. των ειδών από τις αναλυτικές τους 
κινήσεις. 

• 1  Μεταφορά Τιµής Κόστους κάθε είδους στην αντίστοιχη Τιµή 
Αποτίµησης. 

 
5.11. Συνταγολόγια Αποθήκης (4.4.) 
 
Αν η επιχείρησή σας έχει κύκλωµα Παραγωγής τότε στα Συ-

νταγολόγια της αποθήκης µπορείτε να δηλώσετε τα συστατικά κάθε 
Προϊόντος. Έτσι σε κάθε παραγωγική διαδικασία που γίνεται αναλώ-
νονται αυτόµατα οι Α & Β Ύλες που χρειάζονται για την παραγωγή 
του προϊόντος. Επιπλέον οι τιµές κόστους που διαµορφώνονται, µετα-
φέρονται στην καρτέλα του είδους ώστε να έχετε τις πραγµατικές τιµές 
αποτίµησης.  
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Κωδικό ή Περιγραφή: Το είδος για το οποίο δηµιουργείτε το συ-

νταγολόγιο. 
Ποσότητα Παραγωγής - Φθορά: Αν δηλώσετε ποσότητα παρα-

γωγής τότε το σύνολο των ποσοτήτων των συστατικών πρέπει να δη-
µιουργεί την παραγόµενη ποσότητα, διαφορετικά θεωρείται σαν παρα-
γωγή µονάδος του προϊόντος. Σαν φθορά µπορείτε να δηλώσετε την 
προβλεπόµενη φύρα. 
Στη συνέχεια, δηλώνετε τα είδη και τις ποσότητες που αποτελούν 

τα συστατικά του προϊόντος. Μπορείτε να δηλώσετε µέχρι 150 είδη ως 
συστατικά, κι ακόµα να δηλώσετε σαν συστατικό και είδος για το ο-
ποίο υπάρχει συνταγολόγιο. Έτσι ουσιαστικά έχετε δικαίωµα απεριό-
ριστου αριθµού συστατικών. 
Καλείτε τα εµπεριεχόµενα συνταγολόγια εάν στην θέση του κωδι-

κού που έχει συνταγή πιέσετε το πλήκτρο <F8>. Επιστρέφετε µε το 
πλήκτρο <F7>. Καταχωρείτε πατώντας το <F10>. 
Καταχώρηση σε χρώµατα Ν/Ο: µπορείτε να δηµιουργήσετε συγ-

χρόνως συνταγολόγια για το ίδιο είδος σε διάφορα χρώµατα. Έτσι α-
ποφεύγετε τη πρόσθετη πληκτρολόγηση για κάθε χρώµα. Απαντώντας 
λοιπόν (Ν)αι το πρόγραµµα σας ερωτά... 
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Αλλαγή χρώµατος της συνταγής Ν/Ο: µε (Ν)αι αλλάζουν και τα 
χρώµατα στα συστατικά της συνταγής (αν έχουν χρώµατα) σύµφωνα 
µε το χρώµα του προϊόντος. 

 
α/α χρώµατος: επιλέγετε µε <Shift>+<?> το χρώµα του προϊόντος. 

Τελειώνοντας φεύγετε µε <Esc>. Θα δείτε να έχουν δηµιουργηθεί για 
τον ίδιο οδηγό τα συνταγολόγιά του σε διαφορετικά χρώµατα.  

 
∆ίνοντας (Ο)χι καταχωρεί το συνταγολόγιο και περιµένει στη θέση 

του κωδικού προϊόντος για νέο συνταγολόγιο. 
 
Από αυτήν την θέση µπορείτε να καλέσετε τα είδη για τα οποία κα-

ταχωρήσατε συνταγολόγιο πατώντας το <PgDn>. 
 
Θα σας εµφανιστεί µία µάσκα ******+ για ονοµαστική αναζήτηση. 

Αν θέλετε να δείτε τα είδη από την αρχή πατάτε το <Enter> χωρίς να 
δώσετε αρχικά περιγραφής είδους. 

 
Τα είδη που έχουν συνταγολόγιο, παντού µέσα στο πρόγραµµα εµ-

φανίζονται µε "."  µεταξύ κωδικού και περιγραφής. 
 
5.12. Import/Export Αρχείου Ειδών (3.∆.3.) 
 
Μπορείτε να µεταφέρετε τµήµα ή και ολόκληρο το βασικό αρχείο 

των ειδών µιας εταιρείας σε µία άλλη ή από ένα υπολογιστή σε ένα 
άλλο. Τα διαθέσιµα φίλτρα επιλογής είναι η µάσκα του κωδικού κι η 
ηµεροµηνία δηµιουργίας της καρτέλας.  

 
Μεταφορά µπορείτε να κάνετε οσεσδήποτε φορές διότι γίνεται έ-

λεγχος κωδικών και δεν δηµιουργούνται διπλές καρτέλες. Επίσης προ-
βλέπεται και δοκιµαστική µεταφορά (στην οθόνη ή τον εκτυπωτή) τό-
σο στην εξαγωγή όσο και στην εισαγωγή ώστε να ελέγξετε πρώτα τι 
θα συµβεί αν κάνετε πραγµατική µεταφορά. 
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∆ηλώνοντας 1 εξάγετε είδη και µε 2 εισάγετε. 
 
Αν πρόκειται για εξαγωγή πρέπει να δηλώσετε από την επιλογή που 

ακολουθεί ποια είδη θα επιλέξετε ορίζοντας και το εύρος της ηµερο-
µηνίας δηµιουργίας τους. 

 

 
 
Τα στοιχεία προς µεταφορά καταχωρούνται σε ένα αρχείο µε όνοµα 

kind.dat στην περιοχή mbar\mbin . Από εκεί θα το αντιγράψετε αν 
θέλετε να κάνετε µεταφορά σε άλλον υπολογιστή. Τα συµπληρωµατι-
κά στοιχεία όπως το memo δεν µεταφέρονται. Αν κάνετε εισαγωγή, 
τελειώνοντας σας προτείνει  ανακατασκευή Index. Θα δηλώνετε πά-
ντοτε Ναι.  

 
Προσοχή !!!  όταν κάνετε εισαγωγή στοιχείων (import ) θα κάνετε 

οπωσδήποτε πρώτα Backup την εταιρεία εισαγωγής. 
 
5.13. Import/Export Αναλυτικών Κινήσεων Ειδών 

(3.∆.4.) 
 
Όπως κάνετε την µεταφορά τον ειδών της αποθήκης από εταιρεία 

σε εταιρεία, στον ίδιον ή σε άλλον υπολογιστή, µε τον ίδιο τρόπο µπο-
ρείτε να µεταφέρετε µέρος ή ολόκληρο το αρχείο των αναλυτικών εγ-
γραφών της αποθήκης. Αυτό βοηθάει ιδιαίτερα όταν υπάρχουν υποκα-
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ταστήµατα και θέλετε να έχετε πραγµατική εικόνα στο σύνολο τους. 
Μεταφέρετε τις εγγραφές όλων των υποκαταστηµάτων σε µια εγκατά-
σταση. 
Πριν κάνετε εξαγωγή κινήσεων πάντα να φροντίζετε πρώτα να 

κάνετε ηµερολογιακή οργάνωση των αναλυτικών της αποθήκης. 
 
Σε αντίθεση µε την µεταφορά των ειδών της αποθήκης, στις εγγρα-

φές αναλυτικών δεν µπορεί να γίνει έλεγχος για ύπαρξη ή όχι της εγ-
γραφής, γι’ αυτό και υπάρχει περίπτωση διπλής µεταφοράς αν ο χρή-
στης δεν ορίσει σωστά ηµερολογιακά διαστήµατα.  
Προβλέπεται όµως δοκιµαστική µεταφορά (στην οθόνη ή τον εκτυ-

πωτή) τόσο στην εξαγωγή όσο και στην εισαγωγή ώστε να ελέγξετε 
πρώτα τι θα συµβεί αν κάνετε πραγµατική µεταφορά.  
Η διαδικασία είναι παρόµοια µ’ αυτή της µεταφοράς των ειδών.  
Στην µεταφορά αναλυτικών εγγραφών µπορείτε να ορίσετε ποια αι-

τιολογία στην αποθήκη θα εξαιρεθεί από την µεταφορά, ή ποια  αιτιο-
λογία αποκλειστικά θα εξαχθεί.  

 

  
 
Τα στοιχεία προς µεταφορά καταχωρούνται σε αρχεία µε όνοµα 

kindm.dat και kindmi.dat  και στην περιοχή mbar\mbin . Από εκεί θα 
το αντιγράψετε αν θέλετε να κάνετε µεταφορά σε άλλο υπολογιστή. 

 
Αν κατά την εισαγωγή υπάρχουν Πελάτες, Προµηθευτές ή Είδη που 

δεν υπάρχουν στη νέα εταιρεία, η µεταφορά µαταιώνετε  µε µήνυµα. 
Οι κωδικοί που λείπουν γράφονται σε ένα αρχείο µε όνοµα 
kinderror.dat . Θα πρέπει πρώτα να δηµιουργήσετε τους κωδικούς και 
µετά να κάνετε εισαγωγή στοιχείων. 

 
Προσοχή !!!  όταν κάνετε εισαγωγή στοιχείων (import ) θα κάνετε 

οπωσδήποτε πρώτα Backup την εταιρεία εισαγωγής. 
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5.14. ∆ιαχείριση Παρτίδων. ( 5.Ι. ) 
 
Σ’ αυτό το τµήµα του προγράµµατος δίνεται η δυνατότητα να δια-

χειριστείτε  είδη των οποίων η παραγωγή ή διακίνηση απαιτεί πρόσθε-
τες πληροφορίες για την κατάσταση τους, όπως ευπαθή προϊόντα, 
τρόφιµα και φάρµακα. Για τον έλεγχο ηµεροµηνίας παραγωγής/λήξης 
των ειδών είναι απαραίτητο να διαχειρίζονται σε παρτίδες. 

 

 
  
Ενεργοποίηση παρτίδας. 
 
Για να δηµιουργήσετε παρτίδα σ’ ένα είδος θα πρέπει πρώτα να το 

χαρακτηρίσετε ‘είδος σε παρτίδα’ . Στο αρχείο αποθήκης, στην δεύτε-
ρη σελίδα του κάθε είδους ενεργοποιούνται οι παρτίδες. 
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Στην επιλογή [S/N,Παρτίδες (1/2)]: πληκτρολογείστε το ‘2’ και 

δηλώστε στην επόµενη επιλογή αν αφορά Α’ Ύλη ή Τελικό Προϊόν 
δίνοντας την τιµή 1 ή 2 αντίστοιχα. 
Έτσι απλά το είδος είναι πλέον έτοιµο για να µπορέσετε να δηµι-

ουργήσετε παρτίδες σ’ αυτό. 
Για να δείτε τις διαθέσιµες παρτίδες για ένα είδος όταν είστε στην 

καρτέλα του µέσα στο αρχείο αποθήκης, πατήστε το εικονίδιο  
κάτω δεξιά στην καρτέλα. 

 
5.14.1 Αρχείο. (5.Ι.1.) 
 
Σ’ αυτή την επιλογή δηµιουργείτε τις παρτίδες για το κάθε είδος 

που έχει ενεργοποιηθεί. Μπορείτε να δηµιουργήσετε παρτίδες για 
32.000 είδη και για κάθε είδος µέχρι 9.999 παρτίδες. Ο κωδικός της 
κάθε παρτίδας αποτελείται στο πρώτο µέρος του από τον κωδικό  απο-
θήκης του είδους, κωδικοποιηµένο από το 1 έως το 32.000, και στο 
δεύτερο µέρος από τον αύξοντα αριθµό της παρτίδας, από το 1 έως το 
9.999. 
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Για να δηµιουργήσετε µια παρτίδα, πρώτα επιλέγετε το είδος µε τον 
συνδυασµό των πλήκτρων Alt+P . Με το πλήκτρα  Shift+F10 η παρτί-
δα παίρνει αυτόµατα τον επόµενο ελεύθερο αύξοντα αριθµό, εκτός αν 
επιθυµείτε να δώσετε εσείς συγκεκριµένο αριθµό παρτίδας. Απαραίτη-
το στοιχείο για την δηµιουργία παρτίδας είναι ο εργοστασιακός κωδι-
κός της. Ο κωδικός αποθήκης του είδους συµπληρώνεται αυτόµατα. 
Αν θελήσετε να έχετε αναλυτικά την ιστορικότητα της κάθε παρτίδας 
καλό είναι να συµπληρώνετε και τον προµηθευτή. Όσον αφορά την 
Ηµεροµηνίες Παραγωγής - Λήξης, τις συµπληρώνετε σύµφωνα µε τα 
στοιχεία του κάθε είδους. Το πεδίο ‘Ηµέρες Ασφαλείας:’  έχει να κά-
νει µε το πόσες ηµέρες πριν τη λήξη της, θα σας ειδοποιήσει το πρό-
γραµµα για την συγκεκριµένη παρτίδα κατά την διαδικασία της τιµο-
λόγησης. 
Οι ποσότητες Αγοράς/Παραγωγής και Υπόλοιπο Αποθήκης ενηµε-

ρώνονται αυτόµατα από τις κινήσεις της παρτίδας, όπως και οι ηµερο-
µηνίες Εγγραφής και Τελευταίας Κίνησης. 
Καταχωρείτε την παρτίδα µε το πλήκτρο F10 ή κάνοντας κλικ στο 

αντίστοιχο εικονίδιο για την αποθήκευση.  
Αν η παρτίδα αφορά τελικό προϊόν και θέλετε να τη συνδέσετε µε 

παρτίδα Α’ Ύλης, αυτή την δηλώνετε στο πεδίο Παρτίδα Α’ Ύλης. 
Μπορείτε να καλέσετε µια παρτίδα, είτε µε τον κωδικό της ( F5 ), 

είτε µε τον εργοστασιακό κωδικό της ( Shift+? ). Στο F5 ισχύει και το 
Alt+P  για  επιλογή είδους. 
Για περισσότερες επιλογές µπορείτε να κάνετε γενική αναζήτηση 

παρτίδων, πατώντας το εικονίδιο  στον κωδικό παρτίδας. 
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Αφού καλέσετε µια παρτίδα, µπορείτε να κάνετε διορθώσεις ή να 
την διαγράψετε. ∆εν επιτρέπεται διαγραφή παρτίδας η οποία έχει κινη-
θεί µέσα στην χρήση. 

 
5.14.2. Εκτυπώσεις καταλόγων. (5.Ι.2.) 
 
Από αυτή την επιλογή εκτυπώνετε τις παρτίδες σε καταλόγους, τα-

ξινοµηµένες κατά ηµεροµηνία λήξης για ευκολότερο έλεγχο. Οι κατά-
λογοι περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία που αφορούν την κάθε παρτίδα. 
Μπορείτε να πάρετε καταλόγους επιλεκτικά χρησιµοποιώντας διάφορα 
κριτήρια αναζήτησης.  

 

 
 
5.14.3. Φόρµα Ετικέτας. (5.Ι.3.) 
 
Σ’ αυτή την επιλογή ορίζετε την γραµµογράφηση των ετικετών που 

πιθανόν θα θελήσετε να εκτυπώσετε για τις παρτίδες σας. Με λίγα λό-
για ποια στοιχεία της παρτίδας θα εκτυπώνονται και σε ποια στήλη και 
γραµµή ανάλογα µε το µέγεθος της ετικέτας που θα χρησιµοποιήσετε. 
Η φόρµα ορίζετε εύκολα συµπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα 

ως εξής:  
Στην πρώτη στήλη 
 µε 0 το πεδίο δεν εκτυπώνεται, 
 µε 1 το πεδίο εκτυπώνεται, ορίζοντας στις στήλες δεξιά τη  
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 θέση ( Γραµµή – Στήλη )  και το πλάτος του σε χαρακτήρες, 
 µε 2 εκτυπώνεται στην ετικέτα και το λεκτικό του πεδίου. 
 

 
 
Καταχωρείτε τη φόρµα ετικέτας µε το πλήκτρο F10 ή κάνοντας 

κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο για την αποθήκευση.  
 
5.14.4. Εκτυπώσεις ετικετών. (5.Ι.4) 
 
Από αυτή την επιλογή πραγµατοποιείτε πλέον τις εκτυπώσεις σε 

αυτοκόλλητες ετικέτες για τις παρτίδες που έχετε δηµιουργήσει. 
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Ανάλογα τον αριθµό και την διάταξη των ετικετών ανά σελίδα , ( 
γραµµές / στήλες ) πρέπει να δηλώσετε τα στοιχεία αυτά στις αντίστοι-
χες θέσης στην φόρµα εκτύπωσης. Τα στοιχεία δίνονται µόνο την 
πρώτη φορά και αποθηκεύονται για κάθε επόµενη χρήση. Αλλαγές θα 
χρειαστεί να γίνουν µόνο αν αλλάξουν οι ετικέτες που χρησιµοποιείτε. 
Για την εκτύπωση, δηλώνετε την παρτίδα που επιθυµείτε να εκτυ-

πώσετε και τον αριθµό των ετικετών. Επίσης µπορείτε να κάνετε µαζι-
κές εκτυπώσεις, από - έως παρτίδα, ή χρησιµοποιώντας Μάσκα Παρτί-
δων.  
Οι εκτυπώσεις γίνονται είτε σε Laser είτε σε Dot Matrix εκτυπωτή, 

ανάλογα µε την επιλογή που θα κάνετε στην σχετική ερώτηση κατά 
την εκτύπωση. 

 

 
 
Εάν επιλέξετε ‘D’  η εκτύπωση θα γίνει σε εκτυπωτή Dot Matrix (α-

κίδων) και µε ‘W’  σε εκτυπωτή Laser µε σαφώς καλύτερη ποιότητα 
εκτύπωσης. 

 ∆εν ενδείκνυται η εκτύπωση σε Dot Matrix εκτυπωτή όταν η ετικέ-
τα περιλαµβάνει και τον γραµµωτό κώδικα ( Barcode) της παρτίδας.  

 
Κινήσεις – Ενηµέρωση Παρτίδων. 
 
Οι κινήσεις των ειδών που είναι συνδεδεµένα µε παρτίδες, γίνονται 

όπως όλα τα άλλα είδη, ( Αγορές – Πωλήσεις – Εσωτερική ∆ιακίνηση 
) µε την διαφορά ότι γι’ αυτά τα είδη πρέπει να επιλέγετε και την συ-
γκεκριµένη παρτίδα που θέλετε να κινήσετε κάθε φορά.  
Έχουν ληφθεί υπ’ όψιν όλες εκείνες οι παράµετροι που εξασφαλί-

ζουν την ασφαλή διακίνηση των ειδών σε παρτίδες ενηµερώνοντας τον 
χρήστη µε σχετικά µηνύµατα όταν χρειάζεται, αποφεύγοντας έτσι την 
κατά λάθος κίνηση σε παρτίδα µε µηδενικό υπόλοιπο ή παρτίδα που 
έχει λήξει. 
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Στις Αγορές – Πωλήσεις όταν καλέσετε ένα είδος µε παρτίδες εµ-
φανίζεται πίνακας µε τις διαθέσιµες παρτίδες του. 

 

 
Άµεσα ο πίνακας σας ενηµερώνει για όλα τα χαρακτηριστικά της 

κάθε παρτίδας που εµφανίζει ( Ηµεροµηνία Παραγωγής/Λήξης – Πο-
σότητα – Υπόλοιπο και Κατάσταση Παρτίδας. 
Αν η κατάσταση είναι 0 η παρτίδα δεν έχει ακόµα κινηθεί. Με 1 η 

παρτίδα έχει κινηθεί και µε 2 έχει µηδενιστεί το υπόλοιπο της. 
Όταν η κατάσταση µιας παρτίδας είναι 0 ή 2 δεν επιτρέπεται η κί-

νηση της. Αρχικά λοιπόν για κάθε παρτίδα θα πρέπει να κάνετε µια 
χρεωστική κίνηση στην αποθήκη είτε σαν αγορά , είτε σαν παραγωγή ( 
Εσωτερική ∆ιακίνηση ). Μ’ αυτό τον τρόπο η κατάσταση της παρτίδας 
γίνεται 1 κι έτσι επιτρέπεται η κίνηση της. 
Αν έχετε ορίσει Ηµέρες Ασφάλειας για µια παρτίδα το πρόγραµµα 

θα σας ενηµερώσει σχετικά, τόσες ηµέρες, πριν την ηµεροµηνία λήξης. 
Όταν κατά την πώληση µιας παρτίδας δηλώσετε ποσότητα µεγαλύ-

τερη από την διαθέσιµη το πρόγραµµα θα εµφανίσει σχετικό µήνυµα 
µε την προτροπή να µειωθεί η ποσότητα στο διαθέσιµο υπόλοιπο της 
παρτίδας. 
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Πατώντας ΟΚ η ποσότητα θα προσαρµοστεί στο διαθέσιµο υπόλοι-

πο και µε ESC θα µπορέσετε να διαλέξετε άλλη παρτίδα. 
 
Εάν έχει παρέλθει η Ηµεροµηνία Λήξης σε µια παρτίδα το πρό-

γραµµα θα εµφανίσει σχετικό απαγορευτικό µήνυµα, αφήνοντας στον 
χρήστη την ευθύνη για τον παραπέρα χειρισµό της παρτίδας. 

 

 
 
Αναλυτικά κινήσεων Παρτίδων – Εκτυπώσεις. 
 
Μπορείτε να πάρετε αναλυτικά, ανά παραστατικό – ηµεροµηνία και 

πελάτη, ή συγκεντρωτικά κατά ποσότητες, όλη την κίνηση των παρτί-
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δων που έχετε κινήσει ανά ηµερολογιακό διάστηµα και µε συνδυασµό 
όλων των διαθέσιµων επιλογών από τα αναλυτικά αποθήκης. 
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5.15. ∆ιαχείριση Serial Number (1.Η.) 
 

 
 
Όπως αναλύσαµε παραπάνω την διαχείριση παρτίδων, µε τον ίδιο 

τρόπο το πρόγραµµα σας δίνει την δυνατότητα πλήρους διαχείρισης 
των Serial Number σε συσκευές που αυτά έχουν επιλογή. 
Αρχικά πρέπει να ορίσετε την µορφή του κωδικού Serial Number 

στο Menu (1.Η.3.3.) 
 

 
όπου Α – αριθµητικοί ή αλφαβητικοί χαρακτήρες 
και    Ν – αριθµητικοί µόνο χαρακτήρες. 
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Ενεργοποίηση Serial Number. 
 
Για να µπορέσετε να αντιστοιχίσετε Serial Number  σε κάποια είδη 

της αποθήκης σας θα πρέπει πρώτα να τα ενεργοποιήσετε µέσα στην 
καρτέλα τους. Στο αρχείο αποθήκης, στην δεύτερη σελίδα του κάθε 
είδους ενεργοποιούνται Serial Number. 

 

 
 

Στην επιλογή [S/N,Παρτίδες (1/2)]: πληκτρολογείστε το ‘1’.  
 
5.15.1. Καταχώριση  Κινήσεων (1.Η.1.) 
 

 
 
Από αυτή την επιλογή δηµιουργείτε τους κωδικούς των Serial 

Numbers και τους συνδέετε µε τα είδη στην αποθήκη σας. 
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Κατά την τιµολόγηση των ειδών ( αγορές – πωλήσεις ) που έχουν 
συνδεθεί µε Serial Numbers, το πρόγραµµα θα δίνει την δυνατότητα 
να επιλέξετε τόσα Serial αντίστοιχα της ποσότητας του κάθε είδους.  

 
5.15.2. Εκτυπώσεις Serial Number (1.H.2.1.) 
 

 
 
Από αύτη την επιλογή µπορείτε να πάρετε γενικό κατάλογο για όλα 

τα Serial Numbers ή για συγκεκριµένη οµάδα ανάλογα τις ανάγκες της 
επιχείρησης σας.  
Η εκτύπωση περιλαµβάνει όλα τα βασικά στοιχεία των Serial Num-

ber για την αναγνώριση τους. 
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5.16. Report Generator (4.Α.) 
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Από αυτή την επιλογή δηµιουργείτε εκτυπώσεις, που δεν προβλέ-
πονται από το πρόγραµµα, προσαρµοσµένες στις δικές σας ανάγκες. 
Ταξινοµηµένες και οµαδοποιηµένες ανάλογα µε τις απαιτήσεις σας και 
τις ιδιαιτερότητες της κάθε εκτύπωσης.  
Σχεδόν σε όλα τα αρχεία του προγράµµατος ( πελάτες - προµηθευ-

τές – αποθήκη – αξιόγραφα – πάγια κτλ ) και αναλυτικά κινήσεων ( 
λογιστικής – αποθήκης ) υπάρχει η δυνατότητα του Report Generator.  
Αρχικά θα πρέπει να δηµιουργήσετε για κάθε αρχείο την εκτύπωση 

που θέλετε. Μπορείτε  να δηµιουργήσετε 10 εκτυπώσεις ( πίνακες ) , 
για κάθε αρχείο, και κάθε εκτύπωση να περιέχει µέχρι 20 πεδία ( στή-

λες ). Κάνοντας κλικ στο  εµφανίζονται οι διαθέσιµες επιλογές για 
κάθε πεδίο. 

 
 
Επιλέξτε το Αρχείο για το οποίο θέλετε να δηµιουργήσετε την ε-

κτύπωση, π.χ. Πελάτες 
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Επιλέξτε µια από τις 10 εκτυπώσεις δίνοντας της ονοµασία και συ-

µπληρώστε τα επιθυµητά πεδία. 
 

 
 
Αποθηκεύετε τον Πίνακα για να µπορείτε να τον καλέσετε από το 



AnacondA Win-Dos                                                           Οδηγίες Xρήσης 

Σελίδα - 151 

αντίστοιχο αρχείο ή κίνηση. 
Ο πίνακας του παραδείγµατος αφορά Πελάτες και κατά συνέπεια 

είναι διαθέσιµος από το αρχείο Πελατών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για την παραπάνω επιλογή η εκτύπωση θα έχει την εξής µορφή: 
 
Πίνακας Πωλητών, ταξινοµηµένος κατά α/α Πελάτη µε σύνολο 

Πωλήσεων έτους και Υπόλοιπο Λογαριασµού. 

 
 
Ο ίδιος Πίνακας οµαδοποιηµένος ανά Πωλητή µε αύξουσα ταξινό-

µηση Πωλήσεων και επιµέρους Σύνολα. 
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Μπορείτε να εµφανίσετε τον πίνακα µε αύξουσα ή φθίνουσα ταξι-

νόµηση κάθε στήλης απλά κάνοντας κλικ στον τίτλο της. 
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5.16.1. Επεξήγηση εικονιδίων του Report Generator 
 

 
Έξοδος/Κλείσιµο καρ-
τέλας 

 
∆ιαγραφή επιλεγµένων 

 Προσθήκη στηλών 

 
Ανανέωση στοιχείων 
τρέχουσας γραµµής 

 
Ανανέωση όλων 

 
Προεπισκόπηση εκτύ-
πωσης   

 
Εκτύπωση επιλεγµένων 

 
Εκτύπωση όλων 

 
Εκτύπωση σε Dot Ma-
trix εκτυπωτή 

 

Επιλογή αποτελέσµα-
τος τρέχουσας στήλης 

 

Εξαγωγή αρχείου στην 
επιλεγµένη µορφή 
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6. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 
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6.1. Εισαγωγή 
 
Το κύκλωµα αυτό ενηµερώνει αυτόµατα τους Πελάτες, τους Προ-

µηθευτές, την Αποθήκη, τις Παραγγελίες και την Γενική Λογιστική, 
ανάλογα µε την αιτιολογία κίνησης. 
Οι αιτιολογίες κινήσεων αφορούν Εισαγωγές ή Εξαγωγές που γίνο-

νται µε κάποιο παραστατικό Αγορών ή Πωλήσεων. ∆ηλώνονται δε 
στους πίνακες της αποθήκης. 
Τα παραστατικά κινήσεων και η αρίθµησή τους δηλώνονται µέσα 

στους πίνακες της Λογιστικής. 
Το κύκλωµα είναι εντελώς παραµετρικό και µπορεί να προ-

σαρµοστεί στις ιδιαιτερότητες τιµολόγησης που ενδέχεται να έχει µία 
επιχείρηση. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει, πριν αρχίσετε την διαδικασία 
της τιµολόγησης, να δηλώσετε τις δικές σας παραµέτρους που θα κα-
θοδηγήσουν την λειτουργία του προγράµµατος. 
Για να σας βοηθήσουµε έχουµε ήδη διαµορφώσει τις πιο προφανείς 

παραµέτρους κι εσείς µπορείτε ή να τις αλλάξετε ή να τις συµπληρώ-
σετε. Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος προσαρµογής. 

 
6.2. Πίνακες Τιµολόγησης (5.5.) 
 
Η αυτόµατη καταχώρηση λογιστικών εγγραφών κατά την διαδικα-

σία έκδοσης παραστατικών, στις Αγορές - Πωλήσεις γίνεται σύµφωνα 
µε έναν πίνακα αντιστοίχησης των κινήσεων της αποθήκης και σύνδε-
ση τους µε τις οµάδες λογαριασµών της λογιστικής. Η σύνδεση αυτή 
είναι καταχωρηµένη σε µία οµάδα πινάκων, η δε διαχείρισή της πραγ-
µατοποιείται ως εξής. 

 
6.2.1. Επιλογή Πίνακα (5.5.1.) 
Επιλέγετε οµάδα 4 συντελεστών ΦΠΑ που θα χρησιµοποιηθούν 

στην καταχώρηση του παραστατικού. Η επιλογή παραµένει ενεργή µέ-
χρι να την αλλάξετε ή να βγείτε από το πρόγραµµα οπότε επιστρέφει 
στη πάγια επιλογή που ορίζετε παρακάτω. 
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Μπορείτε να καταχωρήσετε µέχρι 9 διαφορετικές οµάδες συ-
ντελεστών. Άµεση εφαρµογή της λειτουργίας αυτής είναι η περίπτωση 
των λεγοµένων "παραµεθόριων" περιοχών µε έκπτωση 30% στους 
βασικούς συντελεστές ΦΠΑ. 
Μπορείτε να επιλέξετε ένα πίνακα, να µεταβάλλετε την επι-

κεφαλίδα του πίνακα ή να δηµιουργήσετε ένα καινούργιο πίνακα. Σε 
αυτήν την περίπτωση η καταχώρηση των 4 συντελεστών ΦΠΑ θα γίνει 
στην επιλογή Συντελεστές ΦΠΑ. 

 
∆ηµιουργία ενός νέου Πίνακα 
Μπαίνοντας στην Επιλογή Πίνακα εµφανίζεται ένα παράθυρο µε 

τον Βασικό Πίνακα ΦΠΑ. 

 
 
 Πατώντας το <Esc> το πρόγραµµα θα σας ρωτήσει... 
 

 
 
Mε (Ν)αι δίνετε την επικεφαλίδα του πίνακα και τον καταχωρείτε 

µε <F10>. 
Μεταβολή ενός Πίνακα 
Μπορείτε να µεταβάλλετε την επικεφαλίδα ενός πίνακα ως εξής: 

µπαίνοντας µέσα στην Επιλογή Πίνακα, διαλέγετε το πίνακα που σας 
ενδιαφέρει µε την φωτεινή µπάρα επιλογής και το <Enter>. Παρου-
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σιάζεται η παρακάτω ερώτηση... 

 
 
Απαντώντας (Ν)αι δίνετε την νέα περιγραφή του πίνακα και κατα-

χωρείτε µε το <F10>. 
 
6.2.2. Συντελεστές Φ.Π.Α. (5.5.2.) 
Έχοντας επιλέξει ένα Πίνακα µπορείτε να δηλώσετε ή να τροπο-

ποιήσετε κάποιους από τους 4 καταχωρηµένους συντελεστές ΦΠΑ.  
Τελειώνετε την καταχώρηση µε <F10>. 

 
6.2.3. Επιλογή Πάγιου Πίνακα (5.5.3.) 
Στην περίπτωση που χρησιµοποιείτε περισσότερους από έναν πίνα-

κες συντελεστών ΦΠΑ µπορείτε να δηλώσετε ποιος θα είναι Πάγιος 
πίνακας, δηλαδή εκείνος που θα χρησιµοποιείται αυτόµατα κατά την 
τιµολόγηση αν δεν ορίσετε άλλον εσείς. 

 
6.2.4. Πράξεις Τιµολόγησης (5.5.4.) 
Έχετε την δυνατότητα να δηλώσετε πρόσθετες κινήσεις που επι-

δρούν στη δηµιουργία της τελικής αξίας του τιµολογίου.  

 
Ορίζετε µια περιγραφή για την πρόσθετη πράξη η οποία θα εκτυ-

πωθεί και στο παραστατικό και δηλώνετε την λειτουργία της ως εξής: 
Πρόσηµο : 0    προστίθεται στην αξία του τιµολογίου 
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1 αφαιρείται από την αξία του τιµολογίου 
Είδος : 0    θα δηλωθεί καθαρό ποσό 

1 θα δηλωθεί ποσότητα και αξία 
2 θα δηλωθεί ποσοστό επί καθαρής αξίας των 

ειδών του τιµολογίου 
3 θα δηλωθεί ποσοστό επί προοδευτικής αξίας 

ως εκείνο το σηµείο 
 

Φόρος :  ∆ηλώνετε τον συντελεστή του φόρου ( 1 – 4 ) που 
 θα έχει η πράξη. Με 0 η κίνηση δεν υπάγεται σε 
 ΦΠΑ. 

 
Κίνηση : 0    το ποσό δεν δηµιουργεί προοδευτικά αξία 
 1    το ποσό δηµιουργεί προοδευτική αξία στο 
   τιµολόγιο 

2 το ποσό αποτελεί την τελική αξία του 
 τιµολογίου 

 
Λογαριασµός: δηλώνετε τον λογαριασµό Λογιστικής που θα κινη-

θεί. Θα πρέπει προηγουµένως να έχει δηµιουργηθεί ο λογαριασµός στο 
λογιστικό σχέδιο. Τελειώνετε την καταχώρηση των πράξεων µε 
<F10>. 

 
∆ηµιουργία γέφυρας Τιµολόγησης - Λογιστικής 
 
Αυτή είναι από τις βασικότερες ρυθµίσεις του προγράµµατος και 

εξασφαλίζει την σωστή ενηµέρωση της λογιστικής κατά την διαδικα-
σία της τιµολόγησης. Είτε εκδίδουµε παραστατικά πώλησης, είτε κα-
ταχωρούµε παραστατικά αγορών, το κύκλωµα ενηµερώνετε αυτόµατα. 
Αρχικά η αποθήκη µε τις αντίστοιχες ποσότητες και αξίες του τιµολο-
γίου. Έπειτα η λογιστική µε τις εγγραφές στην καρτέλα του πελάτη ή 
του προµηθευτή, καθώς επίσης και ο ανάλογος λογαριασµός, Αγορών 
ή Πωλήσεων. 
Όλο αυτό για να δουλέψει σωστά και αξιόπιστα πρέπει να δηλω-
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θούν και οι σωστοί λογαριασµοί οι οποίοι αφορούν το όλο κύκλωµα.  
 • Πωλήσεις χονδρικής και λιανική 
• Αγορές 
• Επιστροφές Πωλήσεων 
• Επιστροφές Αγορών 
 
Η ανάπτυξη της σύνδεσης θα γίνει κατά συντελεστή ΦΠΑ, οµάδα 

ειδών αποθήκης ( εµπορεύµατα, προϊόντα, κτλ ) και κατά αποθηκευτι-
κό χώρο.  
Προσοχή!!! Για να κάνετε την σύνδεση πρέπει να υπάρχουν οι 

σχετικοί λογαριασµοί στο λογιστικό σχέδιο. 
 
Εποµένως πρώτα θα πρέπει να δηµιουργήσετε µέσα από το λογιστι-

κό σχέδιο τους λογαριασµούς και µετά να κάνετε τις συνδέσεις. Οι 
βασικές συνδέσεις είναι ήδη εγκατεστηµένες.  Συνεπώς, µόνο σε περί-
πτωση κάποιας ιδιαιτερότητας θα χρειαστεί να επέµβετε και να επε-
κτείνετε την σύνδεση. 

 
Πώς κάνετε την σύνδεση 
Μπαίνοντας στην επιλογή Λογαριασµοί Λογιστικής Σύνδεσης και 

εφόσον έχετε επιλέξει Πίνακα, Οµάδα Αποθήκης και Υποκατάστηµα, 
προβάλλεται ένα παράθυρο όπου καλείστε να δηλώσετε τους λογαρια-
σµούς της Λογιστικής που πρέπει να συνδεθούν µε αυτήν την οµάδα. 
Τελειώνοντας καταχωρείτε την σύνδεση µε το <F10>. 

 
6.3. Φόρµες εντύπων (5.6.) 
 
Το πρόγραµµά υποστηρίζει οποιοδήποτε έντυπο πολλαπλής χρήσης 

επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε για την έκδοση παραστατικών γιατί 
έχει την δυνατότητα παραµετροποίησης της φόρµας εκτύπωσης και 
δυνατότητα διαχωρισµού των εντύπων χονδρικής / λιανικής. Σ’ αυτό 
το µενού περιλαµβάνονται οι εργασίες προσαρµογής των εκτυπώσεων 
των παραστατικών σας. 
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6.3.1. Βασικό - Έντυπο Λιανικής (5.6.1.) 
 

 
 
Σ’ αυτή την επιλογή γίνεται η παραµετροποίηση στα έντυπα που θα 

εκτυπώνονται από το πρόγραµµα. Συµπληρώνοντας κατάλληλα τις ε-
πιλογές στα πεδία της φόρµας έχετε την δυνατότητα να διαµορφώσετε 
το έντυπο που επιθυµείται.  

 

 
Στην δηµιουργία της φόρµας υπάρχουν 14 σελίδες στις οποίες ε-

ναλλάσσετε µε τα αντίστοιχα πλήκτρα. 
Η συµπλήρωση των στηλών γίνεται ως εξής: 
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στην πρώτη στήλη µε: 
1 εκτυπώνεται το συγκεκριµένο πεδίο 
0 δεν εκτυπώνεται 
2 εκτυπώνεται και το λεκτικό του πεδίου 
 
στις επόµενες στήλες ορίζετε τη θέση εκτύπωσης του πεδίου στην 

συγκεκριµένη φόρµα. 
 
Γραµµές / Μεγέθη εντύπου: το σύνολο των σειρών του εντύπου 

και αν τυπώνονται µεγέθη, πόσα υπάρχουν ανά γραµµή. 
 
Είδη / Απόσταση ειδών: ο µέγιστος αριθµός των ειδών που χωρά 

το έντυπο, κι αν από είδος σε είδος µεσολαβεί κάποια κενή γραµµή. 
 
∆ιαχωρισµός χιλιάδων: δηλώνετε αν θέλετε να υπάρχει δια-

χωριστικό σύµβολο "." 
 
Κατά την δηµιουργία του εντύπου θα πρέπει να προσέχετε ώστε τα 

στοιχεία που δηλώνετε να είναι συµβατά µεταξύ τους. Το βασικό λά-
θος που µπορεί να γίνει είναι να δηλώσετε θέσεις εκτύπωσης που να 
επικαλύπτουν η µία την άλλη. 

 
Καταχωρείτε την φόρµα και προβάλλεται ένα µήνυµα αν θέλετε 

δοκιµαστική εκτύπωση. Αν απαντήσετε (Ν)αι έχετε την δυνατότητα να 
τυπώσετε µία εικόνα του εντύπου για να δείτε τον τρόπο που θα τοπο-
θετηθούν τα πεδία. 

 
 
 
6.3.2. Έντυπο Παραγγελίας (5.6.3.) 
Με την ίδια φιλοσοφία µπορείτε να δηµιουργήσετε, αν υπάρχει α-

νάγκη και τη φόρµα παραγγελίας, έχοντας την δυνατότητα να την ε-
κτυπώσετε και να δώσετε αντίγραφο στον πελάτη σας. 
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6.3.3. Έντυπο Επιταγή – Πινακίων (5.6.4.) (5.6.5.) 
Από αυτές τις επιλογές, µπορείτε αν έχετε προεκτυπωµένο µηχανο-

γραφικό έντυπο επιταγών, να ρυθµίσετε τη φόρµα  του, ώστε να κάνε-
τε την εκτύπωση τους µέσα από το πρόγραµµα. Το ίδιο µπορείτε να 
κάνετε και για τα πινάκια των αξιόγραφων σας ρυθµίζοντας ανάλογα 
την εκτύπωση τους.  

 
6.3.4. Εκτυπωτές εντύπων (5.6.A.) 
Για κάθε ένα από τα είδη των εντύπων µπορείτε να δηλώσετε ξεχω-

ριστό εκτυπωτή όπου θα γίνεται η εκτύπωση των εντύπων της οµάδας. 
 

 
 
Όσον αφορά τα παραστατικά πώλησης που απαιτούν σήµανση από 

φορολογικό µηχανισµό, χρειάζονται ιδιαίτερες ρυθµίσεις ανάλογα τον 
µηχανισµό που θα χρησιµοποιηθεί και τον τρόπο διαχείρισης τους από 
αυτόν. 

 
 
6.3.5. MEMO θεωρηµένων εντύπων (5.6.B.) 
Όταν εκδίδετε παραστατικά, µπορείτε να γράψετε κάποιο µήνυµα 

επάνω στο έντυπο σε µορφή memo. 
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Το µήνυµα αυτό µπορείτε να το πληκτρολογήσετε επί τόπου, τη 

στιγµή της καταχώρησης του εντύπου. Μπορείτε όµως να δη-
µιουργήσετε τυποποιηµένα µηνύµατα, να τα καταχωρήσετε µόνιµα 
στον υπολογιστή και κατόπιν να τα ανακαλέσετε κατά την διάρκεια 
της εκδόσεως του παραστατικού και να επιλέξετε το µήνυµα που θέλε-
τε να τυπωθεί. Στο πίνακα που προβάλλεται µπορείτε να καταχωρήσε-
τε µέχρι 99 διαφορετικά µηνύµατα. 
Επίσης µπορείτε να καταχωρίσετε όχι µόνο µηνύµατα αλλά και την 

∆ιεύθυνση Παράδοσης, Αποστολής καθώς και τον σκοπό διακίνησης. 
Την επιλογή του µηνύµατος µπορείτε να την κάνετε κατά την τιµο-

λόγηση, στο πεδίο επιλογής του memo και σε οποιοδήποτε πεδίο προ-
βλέπεται αυτή η επιλογή, ( διεύθυνση παράδοσης, σκοπός διακίνησης, 
κλπ ). 

 

 
 
 
 

 
Στις παρακάτω επιλογές µπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία εκ-

δότη, τους τίτλους ειδών και να ορίζετε τους εκτυπωτές καθώς και την 
φόρµα ( σε µορφή JPG) του παραστατικού. Αυτές οι επιλογές καθορί-
ζουν την µορφή και το είδος της εκτύπωσης των παραστατικών σας 



AnacondA Win-Dos                                                           Οδηγίες Xρήσης 

Σελίδα - 164 

είτε αυτά αναφέρονται σε χονδρικές ή λιανικές πωλήσεις. Επίσης µπο-
ρείτε να ορίσετε και άλλες φόρµες που χρησιµοποιείτε, όπως παραγγε-
λίες, πινάκια επιταγών κ.α. 

6.3.6. Στοιχεία Εκδότη Φ.Η.Μ. (5.6.Γ.) 

 
6.3.7. Τίτλοι Ειδών Παραστατικών (5.6.∆.) 

 
6.3.8. Laser Εκτυπωτές Εντύπων (5.6.Ε.) 

 
6.4. Αγορές - Πωλήσεις (1.1.) 
Από αυτή την επιλογή εκδίδετε τα παραστατικά πώλησης καθώς ε-

πίσης καταχωρείτε και τα παραστατικά αγορών. Μ’ αυτό τον τρόπο, 
ανάλογα την αιτιολογία κίνησης και το παραστατικό, έχετε αυτόµατη 
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ενηµέρωση τόσο της αποθήκης σε ποσότητες και αξίες, όσο και της 
λογιστικής, Πελάτες – Προµηθευτές – Αναλυτικά Λογιστικής.  

 
 
∆ηλώνετε τα στοιχεία της κίνησης που θέλετε και καταχωρείτε τους 

κωδικούς των ειδών στα αντίστοιχα πεδία δίνοντας ποσότητα και τιµή 
για τον καθένα. Ορισµένα πεδία συµπληρώνονται αυτόµατα από το 
πρόγραµµα ανάλογα των ρυθµίσεων της συγκεκριµένης κίνησης. 

 
Πρόσθετα πλήκτρα 
<Alt> + <Π> 
Στον χώρο των γενικών στοιχείων καταχώρηση στοιχείων Παραλή-

πτη.  
<Alt> + <Π> 
Στον χώρο των ειδών του παραστατικού, καλείται τις παραγγελίες 

του πελάτη ή προµηθευτή που έχετε δηλώσει στα γενικά στοιχεία για 
το µετασχηµατισµό τους σε ∆ελτίο Αποστολής, Τιµολόγιο, κτλ. 

<Alt> + <Α> 
Στον χώρο των γενικών στοιχείων καταχώρηση στοιχείων Αποστο-

λέα.  
<Alt> + <R> 
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Παραµετροποίηση βασικών προεπιλογών τιµολόγησης. Λεπτοµέ-
ρειες στο <F1>. Οριστικοποιείτε τις µεταβολές µε <F10>. Με <Esc> 
οι µεταβολές ισχύουν προσωρινά. 

 
<Alt> + <F> 
Αλλαγή του Πίνακα συντελεστών ΦΠΑ. Ισχύει µόνο για την πα-

ρούσα πράξη και δεν επηρεάζει το ΦΠΑ των αρχείων Αποθήκης και 
Πελατών. Μετά το τέλος της τρέχουσας πράξης ισχύει και πάλι ο Πά-
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γιος Πίνακας συντελεστών ΦΠΑ. 
<Alt> + <C> 
Στον χώρο των γενικών στοιχείων καταχώρηση ∆ιεύθυνσης Απο-

στολής, Παράδοσης, Σκοπός ∆ιακίνησης και Πρακτορείο. 
<Alt> + <Β> 
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της χρήσης Barcode. Με Β-1 γί-

νεται χρήση Barcode. Με Β-0 δεν γίνεται χρήση Barcode. 
<Alt> + <Τ> 
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση τιµοκαταλόγου λιανικής. Με Τ-1 

γίνεται χρήση τιµοκαταλόγου λιανικής και µε Τ-0 χονδρικής. 
<Alt> + <L> 
Στο χώρο των ειδών του παραστατικού κάνετε διαχείριση αιτιολο-

γιών λογιστικών εγγραφών. 
<Alt> + <Ε> 
Στο χώρο των ειδών του παραστατικού ενοποιεί γραµµές ειδών µε 

ίδια χαρακτηριστικά, είδος/αποθήκη/τιµή/έκπτωση. 
<Alt> + < PgDn > 
<Alt> + < PgUp > 
Στην Αιτιολογία καλείτε τα εκκρεµεί παραστατικά Πελατών, Προ-

µηθευτών για Τιµολόγηση. Τα εκκρεµή παραστατικά που τιµολογού-
νται αυτόµατα διαγράφονται από τον κατάλογο των εκκρεµών παρα-
στατικών.  

<Alt> + <D> 
Κάνετε διαγραφή παραστατικού όταν το έχετε καλέσει µε την πα-

ραπάνω διαδικασία.  
<Alt> + <0> 
Καθαρισµός του αρχείο των εκκρεµών παραστατικών µετά από Τι-

µολογήσεις ή ∆ιαγραφές και επαναδηµιουργία του INDEX του αρχεί-
ου. Η εργασία ζητάει πάντα επιβεβαίωση από την χρήστη και πρέπει 
να τελειώσει χωρίς διακοπή. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την παραπάνω διαδικασία κανείς άλλος χρή-

στης δεν πρέπει να είναι στην οθόνη έκδοσης παραστατικών.  
<Alt> + <Υ> 
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Στον χώρο των ειδών του παραστατικού, καλείται τα συνταγολόγια 
και τιµολογείτε τα αναλυτικά είδη τους. 

<F4> 
Στο χώρο των ειδών του παραστατικού εισάγει κενές γραµµές για 

ελεύθερο κείµενο το οποίο εκτυπώνεται. 
<F8> 
Στο πεδίο έκπτωσης στην γραµµή του είδους δηλώνετε τελική τιµή 

είδους και παράγεται το ποσοστό (%) έκπτωσης. 
<F9> 
Στο χώρο των ειδών του παραστατικού, δηλώνετε πρόσθετες πρά-

ξεις, ( µεταφορικά, έξοδα αντικαταβολής, κτλ ) εφόσον έχετε ορίσει 
τον πίνακα στην επιλογή 5.5.4. 

<PgUp>,  <PgDn> 
Προηγούµενη / επόµενη οκτάδα ειδών στο έντυπο, όταν υπάρχει 

πολυσέλιδο παραστατικό. 
<Alt> + <1> 
Καλείτε το memo πελατών αφού επιλέξετε πελάτη. 
<Alt> + <2> 
Καλείτε το memo προµηθευτών αφού επιλέξετε κάποιον. 
<Alt> + <3> 
Καλείτε το memo των ειδών της αποθήκης εφόσον έχετε επιλέξει 

ένα είδος και βρίσκεστε στην συγκεκριµένη γραµµή του παραστατι-
κού. 
Τέλος καταχωρείτε το έντυπο µε <F10>. 
 
6.5. Εκτύπωση Παραστατικών (1.4.) 
Με αυτήν την επιλογή τυπώνετε παραστατικά που δεν αφορούν α-

ποθήκη. Πχ Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, Πιστωτικό Σηµείωµα 
Έκπτωσης κλπ. 
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Συµπληρώνετε τα γενικά στοιχεία έκδοσης, γράφετε αιτιολογία, 

ποσό και λογαριασµό που θα κινηθεί. Η µορφή εκτύπωσης ακολουθεί 
την γραµµογράφηση του βασικού εντύπου. 

<F9> 
Ισχύουν οι πρόσθετες πράξεις Τιµολόγησης αν έχετε ορίσει κά-

ποιες. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι λογαριασµοί καταχωρούνται µε ευθύνη του 

χρήστη. ∆εν γίνεται έλεγχος για την ορθότητα τους. 
 
6.6. Καταχώρηση Πωλητών (5.3.3.) 
 
Από αυτή την επιλογή µπορείτε να δηλώσετε µέχρι 197 ονόµατα 

πωλητών σας και να τα συνδέσετε άµεσα στην καρτέλα των πελατών. 
Μ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνετε την αυτόµατη ενηµέρωση της καρτέ-
λας του κάθε πωλητή µε την κίνηση του πελάτη, ή µε την καταχώρηση 
της Λογιστικής Εγγραφής. Έτσι θα έχετε αναλυτικά τις καρτέλες µε τις 
κινήσεις και τις προµήθειες των πωλητών σας. 
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 6.6.1. Καρτέλα Πωλητή (2.3.) 
Από αυτή την επιλογή εκτυπώνετε τις αναλυτικές καρτέλες των πω-

λητών σας. 
 

 
 
6.7. Εκκρεµή Παραστατικά (2.9.) 
Όλα τα ∆ελτία Αποστολής Πώλησης που εκδίδονται από το πρό-

γραµµα καθώς και όλα τα παραστατικά αγορών που καταχωρούνται, 
και φυσικά δηλώνονται σε εκκρεµότητα, έχετε την δυνατότητα να τα 
εκτυπώσετε για τυχόν ελέγχους. Για µεγαλύτερη ευελιξία προβλέπο-
νται αρκετά φίλτρα επιλογής εγγραφών. Συµπληρώνετε τα πεδία και 
καταχωρείται την επιλογή σας. 
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7. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
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7.1. Εισαγωγή 
 
Η Γενική Λογιστική του AnacondA καλύπτει πλήρως βιβλία B’ και 

Γ' κατηγορίας. Είναι βασισµένη στο ενιαίο λογιστικό σχέδιο και ενη-
µερώνεται αυτόµατα είτε από το εµπορικό µέρος του πακέτου είτε ξε-
χωριστά από τις λογιστικές εγγραφές. 

 
Η ενηµέρωση γίνεται ON LINE δηλαδή σε επίπεδο εγγραφής έχετε 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το κλείσιµο Ισολογισµού και τα ισοζύ-
για ανά µήνα. 

 
Κάθε ταµειακή εγγραφή ελέγχεται µήπως δηµιουργεί αρνητικό τα-

µείο και αν δηµιουργεί εµφανίζει σχετικό µήνυµα. 
 
Παρέχονται όλα τα θεωρηµένα ηµερολόγια που χρειάζονται και υ-

πάρχει δυνατότητα διόρθωσης οποιασδήποτε λογιστικής εγγραφής ε-
φόσον δεν έχει τυπωθεί σε θεωρηµένο έντυπο. 

 
Στο τέλος κάθε µήνα η κατάσταση ΦΠΑ αναλύεται κατά κατηγορία 

όπως απαιτείται, και προβάλλεται στην µορφή του ειδικού εντύπου, µε 
δυνατότητα απ’ ευθείας ηλεκτρονικής υποβολής. 

 
Στο τέλος του έτους επίσης, η συγκεντρωτική ΦΠΑ διαχειρίζεται µε 

τον ίδιο τρόπο, καθώς και οι συγκεντρωτικές καταστάσεις τιµολογίων 
πελατών – προµηθευτών.. 

 
Η κωδικοποίηση των λογαριασµών που ακολουθείται είναι αυτή 

του ενιαίου λογιστικού σχεδίου του κράτους και όλα τα αποτελέσµατα 
που παρουσιάζονται είναι σύµφωνα µε τις οµάδες του. 
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7.2. Λογιστικό Σχέδιο (4.Λ.) 
 
7.2.1. Αρχείο Λογαριασµών (4.Λ.1.) 
Το πρόγραµµα παραδίδεται µε ανεπτυγµένους τους κυριότερους 

λογαριασµούς σύµφωνα µε το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο σε τεταρτο-
βάθµια ανάπτυξη. ∆εν είναι όµως υποχρεωτικό να το ακολουθήσετε. 
Μπορείτε να οργανώσετε δικό σας λογιστικό σχέδιο και απλά να δη-
λώσετε την οµαδοποίηση αυτή καθώς και τους βασικούς λογαρια-
σµούς κίνησης στις Σταθερές Λογιστικού Σχεδίου. 
Οι λογαριασµοί αναπτύσσονται ιεραρχικά, δηλαδή για να δη-

µιουργήσετε ένα τριτοβάθµιο πρέπει να υπάρχουν δευτεροβάθµιος και 
πρωτοβάθµιος. Μπορείτε να δηµιουργήσετε λογαριασµούς µέχρι 4ου 
βαθµού. 

 

 
 
Οι Πελάτες δεν θα αναπτυχθούν σε χωριστούς λογαριασµούς διότι 

τα αναλυτικά στοιχεία κάθε πελάτη φυλάσσονται ξεχωριστά σε άλλο 
τµήµα του προγράµµατος µε πλήρη στοιχεία χρέωσης, πίστωσης και 
υπολοίπων.  Το ίδιο ισχύει και για τους Προµηθευτές. 
Αν δηµιουργήσετε δικό σας σχέδιο λογαριασµών είναι σκόπιµο να 

αναπτύξετε πρώτα τους λογαριασµούς ΦΠΑ και να τους εντάξετε στον 
Πίνακα Λογαριασµών ΦΠΑ (επιλογή 4.Λ.2.) διότι θα απαιτηθούν 
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για τη σύνδεση όσων υπάγονται σε ΦΠΑ. 
Η σύνδεση µε λογαριασµό φόρου γίνεται µόνο σε 3ου ή 4ου βαθ-

µού λογαριασµούς όπου γίνονται λογιστικές εγγραφές. 
 
∆ηµιουργία λογαριασµού 
 
Για να δηµιουργήσετε ένα νέο λογαριασµό πληκτρολογείτε ένα νέο 

κωδικό. Εάν πληκτρολογήσετε κάποιο κωδικό που ανήκει σε άλλο λο-
γαριασµό θα εµφανιστούν στην οθόνη τα στοιχεία του. Η πληκτρολό-
γηση του κωδικού πρέπει να ακολουθεί ανάλογα µε τον βαθµό του τη 
λογική της κωδικοποίησης που περιγράφηκε παραπάνω. 
Μπορείτε να δηµιουργήσετε λογαριασµούς που αναφέρονται σε δι-

αφορετικά κέντρα κόστους αν το πρόγραµµά σας υποστηρίζει κέντρα 
κόστους. Πρώτα όµως θα πρέπει να δηλώσετε αυτά τα κέντρα στους 
Πίνακες της Λογιστικής. 
Πριν αρχίσετε την καταχώρηση ενός λογαριασµού κι ευρισκόµενοι 

στο πεδίο του κωδικού πατώντας το <F4> εµφανίζεται το πρώτο κέ-
ντρο κόστους. Με <Shift> + <?> καλείτε τον πίνακα µε τα κέντρα κό-
στους και επιλέγετε το επιθυµητό.  Από αυτή τη στιγµή κάθε λογαρια-
σµός που δηµιουργείτε συνδέεται µε το συγκεκριµένο κέντρο κόστους. 
∆ηλώνετε τα στοιχεία του και αποθηκεύετε τον Λογαριασµό. 
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Προσοχή !!!  
1. µην δηλώνετε τους Λογαριασµούς Φόρου ως Λογαριασµούς Βι-

βλίου.  
2. Μην κινήσετε τους Λογαριασµούς ΦΠΑ παρά µόνον µαζί µε 

τους αντίστοιχους συνδεδεµένους Λογαριασµούς. 
Αναλυτικός (Ν/Ο): ορίζετε σαν Αναλυτικούς µόνον τους λογαρια-

σµούς κίνησης. Όλοι οι άλλοι θα είναι συγκεντρωτικοί. 
Λογαριασµός Φόρου: ο λογαριασµός φόρου που πρέπει να συνδέ-

εται και να κινείται µαζί του. Μπορείτε να τον επιλέξετε µε τα πλή-
κτρα <F5> ή < Shift > + <?> µέσα από τον Πίνακα Λογαριασµών 
ΦΠΑ. 
Γέφυρα Περ/Εκκαθ : στο πεδίο αυτό συνδέετε το λογαριασµό µε 

την ειδική γέφυρα των εντύπων για να γίνεται απεικόνιση στα έντυπα 
της Εφορίας. Οι κωδικοί γέφυρας υπάρχουν ήδη έτοιµοι, και στο Λο-
γιστικό σχέδιο που σας παραδώσαµε υπάρχουν έτοιµες και οι συνδέ-
σεις. Ισχύουν τα γενικά πλήκτρα αναζήτησης. 
Αν κατά την αποθήκευση του  Λογαριασµού τα στοιχεία του είναι 

ανεπαρκή, το πρόγραµµα θα σας ενηµερώσει µε σχετικό µήνυµα. 
Αν τηρείτε κέντρα κόστους, το πρόγραµµα θα προβάλλει την ερώ-

τηση  

 
για να επιλέξετε αν δηµιουργηθεί ο λογαριασµός για όλα τα κέντρα 

κόστους. 
 
Πρόσθετα πλήκτρα /εργασίες 
 
Re-Index Αρχείου ∆εικτών <Alt> + <I> 
Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβληµα στο αρχείο του Λο-

γιστικού σχεδίου ή στο αρχείο των Λογιστικών Άρθρων, τότε για να 
αποκατασταθεί το αρχείο υπάρχει η λειτουργία ανακατασκευής δει-
κτών του αρχείου. 
Για να την ενεργοποιήσετε από την επιλογή αρχείο του λογιστικού 
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σχεδίου ή στο αρχείο των σταθερών λογαριασµών (για όλα τα λογιστι-
κά άρθρα) και από το πεδίο του κωδικού πατάτε συγχρόνως το 

<Alt> + <I> . 
Θα σας ζητηθεί µία επιβεβαίωση για να ξεκινήσει η ανακατασκευή 

του index. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την ανακατασκευή index στο λογιστικό σχέδιο 

δεν πρέπει άλλος χρήστης να βρίσκεται σε εργασίες του προγράµµατος 
που χρησιµοποιούν το λογιστικό σχέδιο. ( Αγορές – Πωλήσεις,  Λογι-
στικές εγγραφές, κτλ ). 

 
Προσοχή !!! Αν και µετά από αυτή τη λειτουργία υπάρχει ακόµα 

πρόβληµα στο αρχείο σας τότε καλέστε την τεχνική υποστήριξη της 
AnacondA. 

 
Έλεγχος  Ορθότητας <Αlt>+<0> (µηδέν) 
Με την εντολή αυτή στο αρχείο του Λογιστικού σχεδίου ελέγχετε 

την ορθότητα των επιπέδων των λογαριασµών. 
Προβολή - Τροποποίηση - ∆ιαγραφή 
Ευρισκόµενοι στο πεδίο του κωδικού µπορείτε να προβάλλετε ένα 

λογαριασµό στην οθόνη. Αν δουλεύετε µε κέντρα κόστους θα πρέπει 
πατώντας το <F4> και µετά το <Shift>+<?> να επιλέξετε το κέντρο 
κόστους που σας ενδιαφέρει. 

 
Καλείτε στην οθόνη σας ένα λογαριασµό ως εξής: 
 
1. Πληκτρολογώντας τον κωδικό του λογαριασµού (άµεση επιλογή) 

και <Enter>. 
2. Πληκτρολογώντας σύντµηση του κωδικού και αφήνοντας το 

πρόγραµµα να διαµορφώσει τον κωδικό. Πχ 38... παράγει 
38.00.00.0000 αυτόµατα. 

3. Χρησιµοποιώντας τις γενικές αναζητήσεις µε <F5> και 
<Shift>+<?>.  

4. Με τα πλήκτρα <F7> και <F8> εµφανίζονται προηγούµενοι ή 
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επόµενοι λογαριασµοί αντίστοιχα. 
Έχοντας καλέσει στην οθόνη σας ένα λογαριασµό µπορείτε να τρο-

ποποιήσετε τα στοιχεία του ή να τον διαγράψετε (µόνον αν είναι 3ου ή 
4ου βαθµού). Θα σας ζητηθεί µία επιβεβαίωση για την διαγραφή διότι 
η πράξη είναι οριστική και δεν υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς.  

 
Παρατήρηση ! ∆εν µπορείτε να διαγράψετε ένα λογαριασµό που 

έχει κινηθεί µέσα στην τρέχουσα χρήση. 
 
7.2.2. Πίνακας Λογαριασµών ΦΠΑ (4.Λ.2.) 
Στο Πίνακα αυτό δηλώνετε όλους τους λογαριασµούς φόρου 3ου 

και 4ου βαθµού που έχετε δηµιουργήσει στο λογιστικό σχέδιο.  
Η ένταξη αυτή είναι απαραίτητη αφενός µεν για να δώσετε κάποιο 

συντελεστή στο λογαριασµό και αφετέρου διότι ο πίνακας αυτός απο-
τελεί τη γέφυρα σύνδεσης λογαριασµών φόρου µε λογαριασµούς κί-
νησης (αγορών, πωλήσεων κλπ). 

 
 
Για να εντάξετε στον πίνακα ένα νέο λογαριασµό, πληκτρολογείτε 

τον κωδικό του. Πρέπει βέβαια ο λογαριασµός να υπάρχει ήδη στο λο-
γιστικό σχέδιο. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις γενικές αναζητήσεις. 
Κατόπιν δηλώνετε τον α/α του συντελεστή ΦΠΑ. Αν δεν θυµάστε 

τον α/α κάνετε αναζήτηση στον πίνακα συντελεστών. 
Προσοχή!!! Αν η λογιστική έχει κινηθεί σε συνδυασµό µε κάποιους 
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λογαριασµούς του πίνακα και στη συνέχεια αλλάξετε αυτούς τους λο-
γαριασµούς είναι πιθανό να αλλοιωθούν τα αποτελέσµατα της λογιστι-
κής. 
Μην αλλάζετε ποτέ θέση στους λογαριασµούς φόρου εκτός αν γνω-

ρίζετε καλά τι κάνετε. Αν χρειάζεται να προσθέσετε νέους λογαρια-
σµούς, προσθέστε τους στις ελεύθερες θέσεις του πίνακα. 

 
7.2.3. Αρχείο Γέφυρας Εντύπων ΦΠΑ (4.Λ.3.) 
Στην επιλογή αυτή δηµιουργούνται οι κωδικοί σύνδεσης  των λογα-

ριασµών της λογιστικής µε ειδικούς παραµετρικούς κωδικούς για την 
προβολή του ΦΠΑ στα ειδικά εντύπων του υπουργείου. 

 
 
 Το αρχείο παραδίδεται έτοιµο και φυσιολογικά δεν θα χρειαστεί να 

ασχοληθείτε εσείς για να το συµπληρώσετε. 
 
7.2.4. Κατάλογος Λογιστικού  σχεδίου (4.Λ.4.) 
H επιλογή αυτή σας επιτρέπει να πάρετε µια εκτύπωση του λογιστι-

κού σχεδίου της επιχειρήσεως. 

 
Μπορείτε να επιλέξετε όλο ή µέρος του λογιστικού σχεδίου για ε-

κτύπωση, δηλώνοντας ανάλογα τις επιλογές σας. 
Στην εκτύπωση εµφανίζεται η γέφυρα εντύπων ΦΠΑ για τον κάθε 

λογαριασµό καθώς και ο λογαριασµός ΦΠΑ που είναι συνδεδεµένος. 
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7.2.5. Κατάλογος Γέφυρας Εντύπων (A.Λ.5.) 
H επιλογή αυτή σας επιτρέπει να πάρετε µια εκτύπωση του δευτε-

ρεύοντος λογιστικού σχεδίου που αφορά τον ΦΠΑ. Η εκτύπωση περι-
λαµβάνει τις γέφυρες εντύπου ΦΠΑ και τους παραµετρικούς κωδικούς 
για την αποτύπωση στα έντυπα Περιοδικής / Εκκαθαριστικής ΦΠΑ. 

 
7.3. Πίνακες Λογιστικής (5.3.) 
Οι Πίνακες Λογιστικής περιλαµβάνουν πληροφορίες και πα-

ραµέτρους που χρησιµοποιούνται από τη Λογιστική ή την Τιµολόγη-
ση. 

  
Παραστατικά Κινήσεως: δηλώνετε τα παραστατικά που χρη-

σιµοποιείτε. Μπορείτε να έχετε περισσότερες από µία σειρές εντύπων 
οπότε τις ονοµάζετε σειρά Α, σειρά Β, κλπ 

 
∆ίπλα σε κάθε παραστατικό προβάλλεται ο µετρητής εντύπων (το 
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τελευταίο τυπωµένο έντυπο). Ορίζετε οποιαδήποτε στιγµή θελήσετε 
τον αριθµό από τον οποίο θα αρχίσει να µετράει ο µετρητής. 

  
Κατηγορίες ΦΠΑ: ορίζετε τους συντελεστές ΦΠΑ ανάλογα µε τις 

ανάγκες που δηµιουργούνται και χρησιµοποιούνται στη σύνδεση των 
λογαριασµών. 

 
Πωλητές:  Καταχωρείτε µέχρι και 197 ονόµατα πωλητών σας για 

να τα χρησιµοποιήσετε στην Τιµολόγηση ή στις Λογιστικές εγγραφές 
ώστε να τηρείτε καρτέλα Πωλητού. 

 
Νοµίσµατα-Ισοτιµίες: µπορείτε να δηλώσετε µέχρι και 50 ξένα 

νοµίσµατα µε τις αντίστοιχες ισοτιµίες τους. Κάθε φορά που αλλάζει 
κάποια ισοτιµία ενηµερώνετε την ισοτιµία του αντίστοιχου νοµίσµα-
τος. Το Ευρώ (ως εναλλακτικό βασικό νόµισµα) δεν καταχωρείτε στο 
παρόντα πίνακα που αφορά µόνο ξένα νοµίσµατα. 

 
Κέντρα Κόστους: µπορείτε να ορίσετε έως 99 διαφορετικά κέντρα 

κόστους. Έτσι, σε περίπτωση που θέλετε κάποιο λογιστικό κατάλογο 
µπορείτε να τον έχετε είτε κατά κέντρο κόστους δίνοντας τον α/α του, 
είτε συγκεντρωτικά για όλα τα κέντρα κόστους. Στο 01 δηλώνετε τη 
∆ιαχειρίστρια Εταιρεία.  

 
Σταθερές Λογιστικού Σχεδίου: δηλώνετε την αντιστοίχηση των 

10 οµάδων της Λογιστικής καθώς και τους βασικούς λογαριασµούς 
που κινούνται αυτόµατα σε διάφορα σηµεία του προγράµµατος. Προη-
γουµένως πρέπει να έχουν δηµιουργηθεί στο λογιστικό σχέδιο.  



AnacondA Win-Dos                                                           Οδηγίες Xρήσης 

Σελίδα - 181 

 
 
Εκτύπωση εντύπων: χρησιµοποιείται για την προετοιµασία εντύ-

πων για θεώρηση από την εφορία. Εκτυπώνει τα στοιχεία της εταιρείας 
και τον τίτλο του εντύπου, Ισοζύγιο, Φύλλο Απογραφής, Εσόδων – 
εξόδων, κτλ.  

 
Οµάδες Πελατών/Προµηθευτών  
Σ’ αυτήν την επιλογή µπορείτε να καταχωρήσετε µέχρι 50 οµάδες 

στις οποίες θα κατατάξετε τους πελάτες και προµηθευτές σας για ευ-
κολότερη οµαδοποίηση και εξαγωγή στατιστικών πινάκων, αφού στις 
περισσότερες εκτυπώσεις προβλέπεται πεδίο επιλογής οµάδας. 

 
Πόλεις 
Σ’ αυτήν την επιλογή µπορείτε να καταχωρήσετε µέχρι 149 πόλεις 

στις οποίες θα κατατάξετε τους πελάτες και προµηθευτές σας για ευ-
κολότερη οµαδοποίηση και εξαγωγή στατιστικών πινάκων, αφού στις 
περισσότερες εκτυπώσεις προβλέπεται πεδίο επιλογής πόλης. 

 
Περιοχές 
Σ’ αυτήν την επιλογή µπορείτε να καταχωρήσετε µέχρι 139 περιο-

χές στις οποίες θα κατατάξετε τους πελάτες και προµηθευτές σας για 
ευκολότερη οµαδοποίηση και εξαγωγή στατιστικών πινάκων, αφού 
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στις περισσότερες εκτυπώσεις προβλέπεται πεδίο επιλογής περιοχής. 
Συνδεδεµένες Εταιρείες 
Σ’ αυτήν την επιλογή καταχωρείτε τις εταιρείες που επιθυµείτε να 

έχουν σύνδεση µε την παρούσα εταιρεία. Αυτό θα σας βοηθήσει στην 
εξαγωγή εκτυπώσεων µε στοιχεία που αφορούν όλες τις συνδεδεµένες 
εταιρείες. π.χ. κατάλογος διευθύνσεων ή οικονοµικός πελατών, θα εµ-
φανίσει τους πελάτες όλων των συνδεδεµένων εταιριών. 

 
Παράµετροι Λογιστικής 
Σ’ αυτήν την επιλογή υπάρχουν παράµετροι που κατά κύριο λόγο 

χειρίζεται το πρόγραµµα. Ειδικές περιπτώσεις απαιτούν την επέµβαση 
του χρήστη ο οποίος πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τι κάνει. Σε αντίθε-
τη περίπτωση πρέπει να επικοινωνεί µε την AnacondA. 

 
Αιτιολογίες Εγγραφών 
Σ’ αυτήν την επιλογή καταχωρείτε µέχρι 50 αιτιολογίες τις οποίες 

καλείται όταν κάνετε τις λογιστικές εγγραφές, αποφεύγοντας έτσι την 
επαναλαµβανόµενη εγγραφή τους. 

 
Τίτλοι Στηλών Εσόδων 
Σ’ αυτήν την επιλογή δηµιουργείτε τις επικεφαλίδες/ονοµασίες των 

στηλών των Εσόδων για το βιβλίο Εσόδων / Εξόδων που θα εµφανι-
στούν στην εκτύπωση του. 

 
Τίτλοι Στηλών Εξόδων 
Σ’ αυτήν την επιλογή δηµιουργείτε τις επικεφαλίδες/ονοµασίες των 

στηλών των Εξόδων για το βιβλίο Εσόδων / Εξόδων που θα εµφανι-
στούν στην εκτύπωση του. 

 
Αυτοκίνητα 
Σ’ αυτήν την επιλογή καταχωρείτε τους αριθµούς κυκλοφορίας των 

αυτοκινήτων της εταιρείας σας για εύκολη αναζήτηση κατά την τιµο-
λόγηση για την εκτύπωση τους στα παραστατικά διακίνησης.  
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Προηγούµενες χρήσεις 
Σ’ αυτήν την επιλογή καταχωρείτε τις θέσεις των προηγούµενων 

χρήσεων της εταιρείας για να µπορείτε να λαµβάνετε οικονοµικά στοι-
χεία και στατιστικά της τρέχουσας χρήσης µε αναφορά αντίστοιχα σε 
όλες τις προηγούµενες. 

 
7.4. Λογιστικές Εγγραφές (1.Α.) 
Καταχωρείτε ή καλείτε λογιστικές εγγραφές για ενηµέρωση, τρο-

ποποίηση ή διαγραφή. Με κάθε λογιστική εγγραφή που κάνετε συµ-
βαίνουν τα ακόλουθα: 

• Ενηµερώνονται τα υπόλοιπα του καθολικού χρονικά και προο-
δευτικά µέχρι 31/12.  Εποµένως έχετε ισοζύγιο και αποτελέσµατα 
χρήσεως κέρδη-ζηµίες έως τις 31/12 (ακόµα και µε αποθέµατα αποθή-
κης) . 

• Ενηµερώνονται καρτέλες και υπόλοιπα Πελατών - Προµηθευτών. 
• Έχετε έτοιµη την κατάσταση ΦΠΑ µηνός ή εκκαθαριστική χρή-

σης. 
• Είναι έτοιµες οι Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Τιµολογίων (ΜΥΦ) 

και η κατάσταση Απαλλασσοµένων Συναλλαγών. 
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Ισχύουν όλες οι επιλογές αναζήτησης και κάποια πλήκτρα για ειδι-
κές εργασίες. Συγκεκριµένα  

< Alt > + < F9 > 
Σας δίνει την δυνατότητα να χαρακτηρίσετε µια εγγραφή ανάλογα 

τις ανάγκες 
 

 
 
< Ctrl > + < F9 > 
Στον α/α εγγραφής σας επιτρέπει να κινήσετε σαν δεύτερο λογα-

ριασµό κάποιο λογαριασµό που είναι συνδεδεµένος µε ΦΠΑ χωρίς να 
κινηθεί ο λογαριασµός ΦΠΑ. 

 
<F7> 
Στο πεδίο Λογαριασµός, εισάγει αυτόµατα τον λογαριασµό Ταµεί-

ου. 
 
<F8> 
Στο πεδίο Λογαριασµός, εισάγει αυτόµατα τον λογαριασµό Πελα-

τών. 
 
<F9> 
Στο πεδίο Λογαριασµός, εισάγει αυτόµατα τον λογαριασµό Προµη-

θευτώ. 
 
Αν δηλώσετε σαν δεύτερο λογαριασµό 30.00.00.0000 (Πελάτες) ή 

50.00.00.0000 (Προµηθευτές), θα πρέπει να δώσετε Πελάτη ή Προµη-
θευτή στα αντίστοιχα πεδία.  

 
<F7> στην θέση ΦΠΑ Α 
Ενηµερώνει το ποσό του ΦΠΑ ανάλογα τον συντελεστή, χωρίς να 

χρειάζεται να τον πληκτρολογήσει ο χρήστης. Φυσικά ο χρήστης µπο-
ρεί να κάνει οποιεσδήποτε διορθώσεις χρειαστεί. 
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<F8> στην θέση ΦΠΑ Α 
Αν η εγγραφή που κάνετε απαιτεί αποφορολόγηση της αξίας (πχ 

Λιανική Πώληση) τότε ως καθαρή αξία δηλώνετε την τελική αξία και 
στην θέση του φόρου πιέστε το <F8>. Θα γίνει αυτόµατα αποφορολό-
γηση της αξίας βάση του συντελεστού φόρου. Θα εµφανιστεί η καθα-
ρή αξία, η αξία φόρου και το τελικό ποσό που πληκτρολογήσατε θα 
µεταφερθεί στο σύνολο. 

 
Στην καταχώρηση της λογιστικής εγγραφής, αν έχουν κινηθεί λογα-

ριασµοί Πελατών / Προµηθευτών µε αντίστοιχους λογαριασµούς πω-
λήσεων / Αγορών ή ∆απανών, το πρόγραµµα θα εµφανίσει το µήνυµα:  

 

 
για να ορίσετε τη συµµετοχή της εγγραφής στην συγκεντρωτική τι-

µολογίων. 
Συγκεκριµένα: 
µε Ν – συµµετέχει και σαν παραστατικό και σαν αξία. 
µε Ο – δεν συµµετέχει καθόλου. 
µε Α – συµµετέχει µόνο σαν αξία. 
µε Μ – ορίζει ο χρήστης το ποσό που θα πάει στην συγκεντρωτική 

τιµολογίων. 
 
Επίσης, αν η εγγραφή αφορά Πελάτη ή Προµηθευτή, θα απαντήσε-

τε στην ερώτηση: 
 

 
 
Αν η απάντηση είναι Ν τότε θα γίνει άλλη µια ταµειακή εγγραφή 

για την εξόφληση του παραστατικού. 
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7.5. ∆ηµιουργία Σύνθετων Άρθρων (1.Β.) 
Το πρόγραµµα υποστηρίζει σειρά λογιστικών άρθρων για την τυπο-

ποίηση και την επιτάχυνση της καταχώρησης λογιστικών εγγραφών. 
Μπορείτε να δηµιουργήσετε σύνθετα άρθρα σύµφωνα µε τις ανάγκες 
της εταιρείας σας, Αγορές/Πωλήσεις, Ενδοκοινοτικές αγορές, Έξοδα, 
Μισθοδοσία, κτλ. Με τον τρόπο αυτό καταχωρείτε πλήθος εγγραφών 
µε ελάχιστες κινήσεις.  
Για την δηµιουργία ενός σύνθετου άρθρου, δίνετε έναν τριψήφιο 

κωδικό, την περιγραφή του και καταχωρείτε τους λογαριασµούς που 
θέλετε. Τους λογαριασµούς οι οποίοι είναι συνδεδεµένοι µε λογαρια-
σµό ΦΠΑ τους δηλώνετε Α Λογαριασµούς για να µπορέσει να κινηθεί 
και ο συνδεδεµένος ΦΠΑ. Αν δεν θέλετε να κινήσετε τον συνδεδεµένο 
λογαριασµό ΦΠΑ τότε τον δηλώνετε σαν Β Λογαριασµό. ∆εν µπορεί-
τε να κινήσετε σαν Α Λογαριασµό τον 38.00.00.0000. Μπορείτε να 
καταχωρήσετε µέχρι 143 γραµµές στο κάθε άρθρο. 
Κατά την δηµιουργία των σύνθετων άρθρων πρέπει να ορίσετε στο 

αντίστοιχο πεδίο αν η συγκεκριµένη εγγραφή θα καταχωρηθεί στην 
συγκεντρωτική τιµολογίων ή όχι.  

 
7.5.1. Σύνθετες Εγγραφές (1.9.) 
Στην επιλογή αυτή κάνετε καταχώριση σύνθετων εγγραφών ή κα-

λείτε συγκεκριµένο άρθρο που έχετε από πριν δηµιουργήσει. Στην κα-
ταχώρηση ορίζετε να η εγγραφή θα πάει στην ΜΥΦ και πρέπει ο λο-
γαριασµός Πωλήσεων/Αγορών να είναι στην ίδια γραµµή µε τον λο-
γαριασµό Πελάτες/Προµηθευτές. 
Επίσης δεν µπορείτε να κινήσετε σαν Α Λογαριασµό Ταµείο και το 

σύνολο χρέωσης/πίστωσης πρέπει να κλείνει για να γίνει η εγγραφή. 
Αν τροποποιήσετε, µέσα από τις σύνθετες, εγγραφή που έγινε από 

τις Λογιστικές Εγγραφές, δεν µπορείτε να προσθέσετε άλλες γραµµές 
στο άρθρο. 
Η ηµεροµηνία εγγραφής είναι κοινή για όλες τις εγγραφές και αν 

αλλάξει θα αλλάξει για όλες. 
Πατώντας < Alt > + < R > µπορείτε να κάνετε επαναλαµβανόµενες 
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εγγραφές µε την ίδια ηµεροµηνία, στην ίδια οµάδα λογαριασµών χωρίς 
να χρειάζεται να τους ξαναγράψετε. Αυτό απλοποιεί κατά πολύ την 
καταχώρηση.  

 
7.6. Εγγραφές Ισολογισµού (1.Γ.) 
Από αυτή την επιλογή κάνετε τις εγγραφές Ισολογισµού Ανοίγµα-

τος, µεταφέροντας τα υπόλοιπα προηγούµενης χρήσης. 
Συγκεκριµένα µεταφέρετε τα υπόλοιπα Πελατών / Προµηθευτών 

όπως αυτά είχαν διαµορφωθεί κατά το κλείσιµο της προηγούµενης 
χρήσης. Αυτή η επιλογή χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο σε ειδικές 
περιπτώσεις, όπως π.χ. όταν κάνετε µετάβαση από το χειρόγραφο στο 
µηχανογραφηµένο σύστηµα, όταν θέλετε να καταχωρήσετε επιλεκτικά 
κάποιες εγγραφές, κτλ. Για την αυτόµατη µεταφορά υπολοίπων Πελα-
τών / Προµηθευτών καθώς και του καθολικού θα αναφερθούµε παρα-
κάτω. 

 
7.7. Αναλυτικά Λογιστικής (2.7.) 
Από αυτή την επιλογή έχετε τη δυνατότητα να λάβετε καταλόγους 

λογιστικών εγγραφών ή να κάνετε διάφορες εργασίες διαχείρισης εγ-
γραφών. 
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7.7.1. Προβολή Λογιστικών Εγγραφών (2.7.1.) 
Μπορείτε να ζητήσετε κατάλογο εγγραφών ενός λογαριασµού ή 

οµάδας λογαριασµών για µία περίοδο ή σε επίπεδο ηµέρας. 
Έχετε ποικιλία επιλογών και κριτηρίων για την εξαγωγή των κατα-

λόγων που επιθυµείτε.  

 
 
Τα αποτελέσµατα των εκτυπώσεων θα περιέχουν όλα τα στοιχεία 

για την κάθε εγγραφή. Έχετε την επιλογή να λάβετε και ιστορικότητα 
στοιχείων από προηγούµενες χρήσεις, εφόσον υπάρχουν προηγούµενες 
χρήσεις, και τις έχετε συνδέσει στην επιλογή 5.3.Θ.  
Πριν από την προβολή των παραπάνω εκτυπώσεων, φροντίζετε πά-

ντα να κάνετε ηµερολογιακή οργάνωση (7.2.3.), για την τακτοποίηση 
των εγγραφών που έχουν γίνει µε ανακατεµένες ηµεροµηνίες. 

 
7.7.2. Οµαδική ∆ιαγραφή Λογιστικών Εγγραφών (2.7.2.) 
Αυτή είναι µια επιλογή η οποία χρειάζεται την ιδιαίτερη προσοχή 

σας. Κάνει ακριβώς αυτό που λέει, διαγράφει µαζικά και οριστικά όλες 
εκείνες τις εγγραφές οι οποίες τηρούν τα κριτήρια που δίνετε. Το πρό-
γραµµα ζητάει επιβεβαίωση πριν την οριστικοποίηση. Προσοχή! πρέ-
πει να ξέρετε πολύ καλά τι κάνετε. 
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7.7.3. Ηµερολογιακή Οργάνωση Λογιστικών Εγγραφών (2.7.3.) 
Αυτή η επιλογή, όπως αναφέραµε παραπάνω, τακτοποιεί ηµερολο-

γιακά τις λογιστικές εγγραφές οι οποίες έχουν γίνει µε ανακατεµένες 
ηµεροµηνίες.  

 
 
7.7.4. Στρογγυλοποίηση Λογιστικών Εγγραφών (2.7.4.) 
Αυτή η επιλογή ελέγχει σε βάθος δεκαδικών ψηφίων όλες τις αξίες 

των λογιστικών εγγραφών και τις στρογγυλοποιεί σε επίπεδο δύο δε-
καδικών ψηφίων.  

 
7.7.5. Έλεγχος Συνέπειας Λογιστικής (2.7.5.) 
Αυτή η επιλογή ενηµερώνει τα υπόλοιπα των λογαριασµών της Λο-

γιστικής από εσφαλµένη ενηµέρωση, η οποία µπορεί να οφείλεται σε 
απότοµη διακοπή της λειτουργίας του προγράµµατος, είτε λόγω τρο-
φοδοσίας του Η/Υ ή επιλογή του χρήστη λόγω δυσλειτουργίας του 
συστήµατος.  
Όταν το πρόγραµµα είναι εγκατεστηµένο σε δίκτυο Η/Υ πρέπει να 

εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου προκειµένου να 
επιτυγχάνεται η οµαλή λειτουργία του προγράµµατος.  
Από αυτή την επιλογή µπορείτε επίσης να κάνετε έλεγχο των εγ-

γραφών Πελατών – Προµηθευτών όσον αφορά την Μ.Υ.Φ. 
 

 
 
Απαντώντας θετικά στην παραπάνω ερώτηση θα γίνει έλεγχος όλων 

των εγγραφών πελατών-προµηθευτών και θα εκτυπωθεί κατάλογος µε 
τις εγγραφές που πρέπει να ελέγξουµε για Μ.Υ.Φ. 

 
7.8. Καθολικά (2.8.) 
Προβάλλονται οι αναλυτικές εγγραφές κατά λογαριασµό στο διά-

στηµα των µηνών που επιλέγετε.  
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Παρουσιάζονται µόνο οι λογαριασµοί που κινήθηκαν. Στην εκτύ-

πωση εµφανίζονται ανά γραµµή όλα τα απαραίτητα στοιχεία της κάθε 
κίνησης του συγκεκριµένου λογαριασµού και τα ποσά ‘εκ µεταφοράς’  
και ‘εις µεταφορά’. 

 
7.9. Ισοζύγια Λογιστικής (3.7.) 

 
 
7.9.1. Ισοζύγιο µηνός (3.7.1.) 
 
Μπορείτε να ζητήσετε ισοζύγιο µιας οµάδας λογαριασµών ή πλήρες 

ισοζύγιο µε ανάλυση σε οποιοδήποτε βαθµό για συγκεκριµένο µήνα.  
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Επιλέγετε τον βαθµό των λογαριασµών που θέλετε στην εκτύπωση. 

Αν επιλέξετε Πλήρη Κατάλογο ‘Ο’  εµφανίζονται µόνο τα υπόλοιπα 
των λογαριασµών διαφορετικά εµφανίζεται πλήρη ανάλυση, Προοδευ-
τικά-Περιόδου-Υπόλοιπα. Αν επιλέξετε Προοδευτικά Μηνός ‘Ν’ , τα 
ποσά της περιόδου αθροίζονται στα προοδευτικά. Επίσης αν επιλέξετε 
Αποτελέσµατα Χρήσης ‘Ν’ , εµφανίζεται κατάσταση µε τα αποτελέ-
σµατα της εταιρείας µέχρι το µήνα που ζητήσατε, στα οποία µπορείτε 
να επιλέξετε αν θα υπολογιστούν και αποσβέσεις µέχρι συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία. Μπορείτε να ζητήσετε να προβληθούν και στοιχεία προη-
γούµενων χρήσεων εφ’ όσον έχετε δηλώσει τις προηγούµενες χρήσεις 
στο 5.3.Θ. 

 
7.9.2. Ισοζύγιο Περιόδου (3.7.2.) 
Μπορείτε να πάρετε ισοζύγιο ενός ή οµάδος λογαριασµών για µία 

ηµερολογιακή περίοδο. 
 

 Το αποτέλεσµα της εκτύπωσης περιλαµβάνει τους λογαριασµούς στον 
βαθµό που επιλέξατε, την χρέωση - πίστωση τους και το υπόλοιπο για 
το ηµερολογιακή περίοδο που ορίσατε.  

 
7.9.3. Ισοζύγιο Περιόδου και Απογραφής (3.7.3.) 
Από αυτή την επιλογή µπορείτε να πάρετε, εκτός το ισοζύγιο της 

προηγούµενης επιλογής, και τα ποσά εξ απογραφής των αντίστοιχων 
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λογαριασµών. 
 
7.9.4. Κινήσεις Συγκεντρωτικές (3.7.4.) 
Παρουσιάζονται όλοι οι λογαριασµοί που έχουν κινηθεί σε σχέση 

µε τον ή τους λογαριασµούς της µάσκας που ορίσατε σε κάποιο ηµε-
ρολογιακό διάστηµα. 

 
 

 
 
Μπορείτε να δηλώσετε συγκεκριµένο λογαριασµό 3ου ή 4ου βαθµού, 

ή οµάδα λογαριασµών στην µάσκα. 
 
7.9.5. Μηνιαίες Κινήσεις Λογαριασµών(3.7.5.) 
Έχετε σε µηνιαία ανάλυση την εικόνα κίνησης ενός λογαριασµού 

για όλο το δωδεκάµηνο. 
Μπορείτε να δώσετε λογαριασµό σε οποιοδήποτε βαθµό θέλετε να 

πάρετε την ανάλυση του. 
Εµφανίζεται ο λογαριασµός που επιλέξατε και συγκεντρωτικά η κί-

νηση και το υπόλοιπο του ανά µήνα. 
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7.9.6. Ισοζύγιο σε δισκέτα (3.7.6.) 
Από αυτή την επιλογή δηµιουργείτε το αρχείο σε δισκέτα για την 

υποβολή του ισοζυγίου στην εφορία. Το όνοµα του αρχείου έχει την 
µορφή ΧΧΧΧΧΧΧΧ.TRB όπου ΧΧΧΧΧΧΧΧ τα 8 τελευταία ψηφία 
του ΑΦΜ του υπόχρεου. 
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7.10. Βιβλία Λογιστικής (3.8.) 
Από αυτή την επιλογή τυπώνετε τα διάφορα θεωρηµένα βιβλία, που 

απαιτεί ο Κ.Β.Σ., για την εταιρεία σας, (Ηµερολόγιο, Ισοζύγιο, Βιβλίο 
Εσόδων-Εξόδων). 
Προσοχή !! Πριν την εκτύπωση των βιβλίων φροντίστε να κάνετε 

ηµερολογιακή οργάνωση των εγγραφών για την σωστή απεικόνιση 
των αποτελεσµάτων. 

 
 
7.10.1. Γενικό Ηµερολόγιο (3.8.1.) 
Από την επιλογή αυτή τυπώνετε τα θεωρηµένα ηµερολόγια της επι-

χείρησης. Συµπληρώνοντας ανάλογα τα πεδία της φόρµας µπορείτε  να 
λάβετε διαφόρων ειδών ηµερολόγια. 

 

 



AnacondA Win-Dos                                                           Οδηγίες Xρήσης 

Σελίδα - 195 

Προσοχή !!!  φροντίστε να κάνετε την αρίθµηση που πρέπει ανάλο-
γα µε το είδος ηµερολογίων που τυπώνετε. Το πρόγραµµα θα κάνει 
ό,τι αρίθµηση του ζητήσετε. 

 
Αναλυτικά : 
 
Με 1 εκτυπώνετε Γενικό ηµερολόγιο (µε ενιαία αρίθµηση) 
 
Με 2 εκτυπώνετε Ηµερολόγιο Ταµείου (µε δική του αρίθµηση) 
 
Με 3 εκτυπώνετε Ηµερολ. ∆ια. Πραξ. (µε δική του αρίθµηση) 
 
Με 8 εκτυπώνετε Γενικό Ηµερολόγιο αλλά µε διαχωρισµό ανά η-

µέρα Ταµειακών & Συµψηφιστικών Εγγραφών.  
 
Με 4 εκτυπώνετε µόνο τις Τακτοποιητικές Εγγραφές που καταχω-

ρούνται µε την τελευταία ηµέρα της χρήσης αλλά που γίνονται µετά 
την εκτύπωση των θεωρηµένων του µήνα και τυπώνονται στο Ηµερολ. 
Ισολογισµού. Η επιλογή είναι χρήσιµη για εκτυπώσεις ελέγχου. Οι εγ-
γραφές αυτές περιλαµβάνονται στο τελευταίο προσωρινό Ισοζύγιο. 

 
Με 5 εκτυπώνετε µόνο τις Εγγραφές Ισολογισµού που προσδιορί-

ζουν τα αποτελέσµατα και τυπώνονται στο Ηµερολ. Ισολογισµού. Η 
επιλογή είναι χρήσιµη για εκτυπώσεις ελέγχου. 

 
Με 6 εκτυπώνετε µόνο τις Εγγραφές που κλείνουν τους ανοιχτούς 

λογαριασµούς µετά τις εγγραφές Ισολογισµού. Τυπώνονται στο Ηµε-
ρολ. Ισολογισµού. Η επιλογή είναι χρήσιµη για εκτυπώσεις ελέγχου. 

 
Με 7 εκτυπώνετε το Ηµερολόγιο Ισολογισµού που περιλαµβάνει 

όλες τις εγγραφές µετά τα µηνιαία ηµερολόγια (δηλαδή τακτο-
ποιητικές, Ισολογισµού, κλεισίµατος βιβλίων). 
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Έχετε την δυνατότητα να λάβετε πρόχειρη εκτύπωση του επιλεγµέ-
νου βιβλίου για τυχόν έλεγχο, χωρίς να γίνει οριστικοποίηση των εγ-
γραφών. Με την εκτύπωση του θεωρηµένου οι εγγραφές της επιλεγµέ-
νης περιόδου οριστικοποιούνται και δεν υπάρχει δυνατότητα µεταβο-
λής ή επανεκτύπωσης. Γι' αυτό καλό θα είναι προηγουµένως να κάνετε 
έναν έλεγχο των εγγραφών σε µία πρόχειρη εκτύπωση. 

 
7.10.2. Συγκεντρωτικό Ηµερολόγιο (3.8.2.) 
Από αυτή την επιλογή τυπώνετε το Συγκεντρωτικό Ηµερολόγιο 

εφόσον έχει τυπωθεί το Θεωρηµένο Ηµερολόγιο, και έχουν οριστι-
κοποιηθεί οι εγγραφές για τον συγκεκριµένο µήνα. 

 

 
 
Αν δεν έχετε εκτυπώσει Θεωρηµένο Ηµερολόγιο θα εµφανιστεί 

σχετικό µήνυµα από το πρόγραµµα. 
  
7.10.3. Γενικό  Καθολικό (3.8.3.) 
Από την επιλογή αυτή τυπώνετε το Γενικό Καθολικό εφόσον έχει 

τυπωθεί το Θεωρηµένο Ηµερολόγιο, και έχουν οριστικοποιηθεί οι 
εγγραφές για τον συγκεκριµένο µήνα. 

 

 
 
Αν δεν έχετε εκτυπώσει Θεωρηµένο Ηµερολόγιο θα εµφανιστεί 

σχετικό µήνυµα από το πρόγραµµα. 
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7.10.4. Θεωρηµένο Ισοζύγιο (3.8.4.) 
Από αυτή την επιλογή τυπώνετε το Θεωρηµένο Ισοζύγιο του επι-

λεγµένου µήνα µε δυνατότητα  1ου βαθµού, 1ου & 2ου ή πλήρης ανά-
πτυξης. 

 

 
 
7.10.5. Βιβλίο  Εσόδων-Εξόδων (3.8.5.) 
Η επιλογή αυτή ενεργοποιείται εφόσον η εταιρεία είναι δηλωµένη 

ότι τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων. 
  

 
 
Τυπώνονται µόνο οι λογαριασµοί του λογιστικού σχεδίου που έ-

χουν δηλωθεί ότι αφορούν το βιβλίο. 
Με την εκτύπωση του θεωρηµένου Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων οι εγ-

γραφές της επιλεγµένης περιόδου οριστικοποιούνται και δεν υπάρχει 
δυνατότητα µεταβολής ή επανεκτύπωσης. Γι' αυτό καλό θα είναι προ-
ηγουµένως να κάνετε έναν έλεγχο των εγγραφών σε µία πρόχειρη ε-
κτύπωση. 

 
7.10.6. Μηνιαία  Σύνολα (3.8.6.) 
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Η επιλογή αυτή αφορά επίσης εταιρεία που τηρεί βιβλίο Β'  κατηγο-
ρίας και µόνον τότε ενεργοποιείται. Αθροίζει στο τέλος του µήνα και 
εκτυπώνει κατά λογαριασµό το σύνολο της κίνησής του συγκεντρωτι-
κά. 
Προσοχή !!!  η εκτύπωση σε θεωρηµένο έντυπο καθιστά τις εγ-

γραφές αυτές οριστικές και δεν µπορείτε να τις ξανατυπώσετε.  Γι' αυ-
τό καλό θα είναι προηγουµένως να κάνετε έναν έλεγχο των εγγραφών 
σε µία πρόχειρη εκτύπωση. 
Αυτή η διαδικασία τυπώνει µόνο εκείνους τους λογαριασµούς του 

λογιστικού σχεδίου που έχουν δηλωθεί ότι αφορούν το βιβλίο.  
 
7.10.7. Πολύστηλο Βιβλίο Εσόδων / Εξόδων (3.8.7.) 
Από αυτή την επιλογή εκτυπώνετε το Βιβλίο Εσόδων Εξόδων εµ-

φανίζοντας τον κάθε λογαριασµό στην στήλη που θέλετε. Αφού έχετε 
δηµιουργήσει τους τίτλους στηλών του βιβλίου όπως εσείς θέλετε ( 
menu 5.3.Ε & Ζ ) το δηλώνετε µέσα στην λειτουργία του λογαριασµού 
και θα εκτυπώνετε πάντα στην επιλεγµένη στήλη. 
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7.11. Mηνιαίες & Ετήσιες Εργασίες (4.Μ.) 
Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται εργασίες που απαιτούνται είτε 

στο τέλος του µήνα, είτε στο τέλος της χρήσης. 
 

 
 
7.11.1. Καταστάσεις ΦΠΑ – Ε3 (4.Μ.1.) 
Στην επιλογή αυτή εκτυπώνετε και υποβάλετε ηλεκτρονικά κατα-

στάσεις ΦΠΑ και έντυπο Ε3.  
 
7.11.1.1. Μηνιαία κατάσταση ΦΠΑ (4.Μ.1.1.) 
Τυπώνετε την περιοδική κατάσταση ΦΠΑ για οποιοδήποτε µήνα. Η 

κατάσταση περιλαµβάνει και τις εγγραφές που δεν έχουν οριστικοποι-
ηθεί.  
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Η παρουσίαση της κατάστασης γίνεται ως εξής: 
Πρώτα αναλύονται οι λογαριασµοί κίνησης. Τυπώνονται σε χωρι-

στές στήλες οι αξίες για τους υποκείµενους και χωριστά για τους α-
παλλασσόµενους /εξαιρούµενους κλπ. 
Κατόπιν έχετε ανάλυση των λογαριασµών ΦΠΑ. Όλοι οι λο-

γαριασµοί ΦΠΑ πρέπει να έχουν δηλωθεί στο πίνακα φόρων, πχ 
54.00.70.0004  ΦΠΑ Εκροών 21%. 
Επίσης έχετε ανάλυση ανά οµάδα (οµάδα 1, 2, 6, 7) σε χωριστές 

στήλες για την αξία την υπαγόµενη και την αξία την απαλλασσόµενη. 
Στη συνέχεια έχετε σύνολο αξιών Εκροών και Εισροών, ΦΠΑ Ε-

κροών και Εισροών, ανάλυση ανά συντελεστή ΦΠΑ και τέλος το υπό-
λοιπο του ΦΠΑ που µπορεί να είναι Χρεωστικό ή Πιστωτικό. 
Εδώ φαίνεται η ανάγκη σύνδεσης των λογαριασµών του λογιστικού 

σχεδίου µε τον πίνακα λογαριασµών φόρου καθώς και την ανάγκη δη-
µιουργίας του πίνακα λογαριασµών φόρων. 
Στο τέλος εκτυπώνεται και το έντυπο του ΦΠΑ, όπως το προβλέπει 

το Υπουργείο, µε τα ποσά στις αντίστοιχες θέσεις. Έχετε την δυνατό-
τητα να το εκτυπώσετε ή να το υποβάλετε ηλεκτρονικά.  

 
7.11.1.2.  Συγκεντρωτική κατάσταση ΦΠΑ (4.Μ.1.2.) 
Τυπώνετε τη συγκεντρωτική κατάσταση ΦΠΑ στο τέλος της χρή-

σεως. Η κατάσταση περιλαµβάνει και τις εγγραφές που δεν έχουν ορι-
στικοποιηθεί.  
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H κατάσταση περιλαµβάνει σε µηνιαία ανάλυση τα πεδία: Εισροές, 

ΦΠΑ Εισροών, Προηγούµενο πιστωτικό υπόλοιπο, Σύνολο Εισροών, 
Εκροές, ΦΠΑ Εκροών, Υπόλοιπο. 
Στο τέλος αθροίζονται οι στήλες Εισροές, ΦΠΑ Εισροών, Εκροές, 

ΦΠΑ Εκροών. 
Εκτυπώνεται το έντυπο της εκκαθαριστικής, όπως το προβλέπει το 

Υπουργείο, µε τα ποσά στις αντίστοιχες θέσεις. Έχετε την δυνατότητα 
να το εκτυπώσετε ή να το υποβάλετε ηλεκτρονικά. 

 
7.11.1.3. Έντυπο Ε3 (4.Μ.1.3.) 
  Σ' αυτή την επιλογή µπορούµε να εκτυπώσουµε το έντυπο Ε3. 

Προϋπόθεση χρήσης είναι να έχετε προηγουµένως συµπληρώσει τους 
κατάλληλους κωδικούς (Ε3-1 ή/και Ε3-2)  στους σχετιζόµενους λογα-
ριασµούς του λογιστικού σας σχεδίου. Για να συµπεράνετε σε ποιούς 
λογαριασµούς θα προσθέσετε γέφυρα µε το Ε3 θα πρέπει  να έχετε δύο 
στοιχεία υπόψη σας.  

Πρώτον ότι κατά τον υπολογισµό του εντύπου το πρόγραµµα κά-
νει 2 περάσµατα. Ένα  πέρασµα από τα ισοζύγια και ένα από τις ανα-
λυτικές κινήσεις. Άρα όπου το έντυπο Ε3 δεν απαιτεί ανάλυση (πχ δα-
πάνες) χρησιµοποιείστε κατ’ ευθείαν τους πρωτοβάθµιους ώστε να κά-
νετε λίγη δουλειά. Όπου όµως απαιτείται ανάλυση (πχ πωλήσεις, αγο-
ρές κλπ) τότε βάλτε γέφυρα στους αναλυτικούς. 
∆εύτερο να συµπληρώσετε στο τρέχον καταχωρητικό τα γενικά 

στοιχεία του εντύπου αλλά και πρόσθετα ποσά που µπορούν να επη-
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ρεάσουν το έντυπο (πχ σελίδα 5 δαπάνες παραγωγής) ή τις σελίδες 3 
και 4 όπου δηλώνετε κωδικούς, ποσά και υπενθυµητικά κείµενα για ε-
σάς. 
Οι 2 πρώτες σελίδες καταχώρησης αφορούν πεδία της πρώτης σελί-

δας του Ε3. Οι 2 επόµενες σελίδες περιλαµβάνουν πεδία ελεύθερης 
χρήσης όπου ο χρήστης δηλώνει κωδικό του εντύπου, ποσόν που θα 
προστεθεί αλγεβρικά σε αυτόν και µία µικρή σηµείωση για να θυµάται 
ο χρήστης  για ποιο λόγο έβαλε εκεί το ποσόν. (πχ 426    10.350   "α-
πογραφή έναρξης εµπορευµάτων"). 
Η 5η σελίδα περιλαµβάνει σταθερά πεδία ΜΟΝΟ για τη περίπτωση 

καταχώρισης ποσών που αφορούν συµµετοχή στο κόστος πωληθέντων 
προϊόντων (κωδ. 408).  Ακόµα περιλαµβάνει ποσά που θα αφαιρεθούν 
από τα κέρδη για τον προσδιορισµό κερδών προς φορολόγηση (κωδ. 
481). 
Τέλος η 6η σελίδα αφορά κωδικούς ελευθέρων κειµένων 

(Μ.Σ.Κ.Κ.). 
Το πλήκτρο στο κάτω µέρος της οθόνης  εξυπηρετεί για να κάνετε 

συγκέντρωση παραστατικών από το αρχείο εντύπων (5.3.1.) 
 
7.11.2.Συγκεντρωτικές ΜΥΦ (4.Μ.2.) 
Από αυτή την επιλογή µπορείτε να εκτυπώσετε καταστάσεις ή να 

δηµιουργήσετε το αρχείο για την ηλεκτρονική υποβολή της ΜΥΦ. 
 
7.11.2.1.Συγκεντρωτικές ΜΥΦ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 2005 (4.Μ.2.1.) 
Μπορείτε να πάρετε συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών / προ-

µηθευτών µε γραµµογράφηση για το αρχείο όπως ίσχυε από το 2005 
και πριν. 

 
7.11.2.2. Συγκεντρωτικές ΜΥΦ ΑΠΟ ΤΟ 2006 (4.Μ.2.2.) 
Στο τέλους του έτους τυπώνετε τη συγκεντρωτική κατάσταση τιµο-

λογίων των πελατών και προµηθευτών, καθώς και τις καταστάσεις α-
παλλασσοµένων συναλλαγών. Στην κατάσταση υπολογίζονται τιµολό-
για και πιστωτικά. Η επιλογή αυτή εφαρµόζει την νέα γραµµογράφηση 
για το αρχείο όπως ισχύει από το 2006 και µετά. 
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Μπορείτε να εκτυπώσετε καταστάσεις τιµολογίων πελατών / προ-

µηθευτών για να κάνετε τους απαραίτητους ελέγχους.  
Κατά την εκτύπωση των καταστάσεων γίνεται έλεγχος για λανθα-

σµένα ΑΦΜ και εµφανίζονται τα σχετικά µηνύµατα στην οθόνη.  
Επίσης δηµιουργείτε το αρχείο χρεωστικών και πιστωτικών υπο-

λοίπων πελατών / προµηθευτών, αφού προηγουµένως έχετε συµπλη-
ρώσει τον πίνακα µε τα Στοιχεία ∆ισκέτας ΜΥΦ (επιλογή 5.Μ.7.) και 
να το υποβάλετε ηλεκτρονικά. 

 
7.11.2.3. Συγκεντρωτικές Πετρελαίου (4.Μ.2.3.) 
Από αυτή την επιλογή δηµιουργείτε το αρχείο για την ΜΥΦ εξαµή-

νου για την εταιρεία. 

 
Έχετε την δυνατότητα να δηµιουργήσετε αρχείο ή να κάνετε ηλε-

κτρονική υποβολή. 
 
7.11.3. Εγγραφές αποτελεσµάτων (4.Μ.3.) 
Με την επιλογή αυτή γίνεται αυτόµατα από το πρόγραµµα το µεγα-

λύτερο µέρος από τις λογιστικές εγγραφές αποτελεσµάτων. Μεταφέ-
ρονται τα υπόλοιπα των λογαριασµών των οµάδων 2, 6 και 7 στο λο-
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γαριασµό Γεν. Εκµετάλλευσης 80.00.00.0000 ώστε να µηδενιστούν. 
Έτσι το πιο χρονοβόρο µέρος της εργασίας γίνεται αυτόµατα. 

 

 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε κάνει τις απαιτούµενες εγ-

γραφές αποτελεσµάτων (πχ αποσβέσεις) και να µην έχετε κάνει τις εγ-
γραφές αποθεµάτων.  
Επίσης πρέπει να έχετε τυπώσει το Τελικό Ισοζύγιο Χρήσης καθώς 

και τις µηνιαίες καταστάσεις του τελευταίου ΦΠΑ. Απαντάτε στα πα-
ρακάτω µηνύµατα: 
Ηµεροµηνία Εγγραφών: δίνετε την ηµεροµηνία που θέλετε να γί-

νουν οι εγγραφές αποτελεσµάτων. Το πρόγραµµα προτείνει την ηµε-
ροµηνία 31/12/έτους. 
Αµέσως µετά την λήξης της εργασίας θα πρέπει να κάνετε τις εγ-

γραφές αποθεµάτων, χρεώνοντας τους σχετικούς λογαριασµούς µε τα 
αποθέµατα, σε πίστωση του 80.00.00.0000 που θα περιέχει πλέον µόνο 
το κόστος αναλωθέντων. 
Αποµένει να κάνετε τις εγγραφές της οµάδος 8 για να βγουν τα κα-

θαρά αποτελέσµατα χρήσης. 
Προσοχή !!!  πρέπει να κάνετε backup την εταιρεία πριν την διαδι-

κασία. 
 
7.11.4. Μεταφορά υπολοίπων προηγούµενης χρήσης (4.Μ.4.) 
Με την επιλογή αυτή µεταφέρετε στην τρέχουσα (νέα) χρήση τα 

υπόλοιπα Πελατών, Προµηθευτών και Καθολικού από άλλη µία εται-
ρεία που ουσιαστικά θα πρέπει να είναι η προηγούµενη χρήση της πα-
ρούσας εταιρείας. 
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Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να εργάζεστε στη νέα χρήση της 
εταιρείας διατηρώντας συγχρόνως το δικαίωµα να ολοκληρώσετε τις 
λογιστικές εγγραφές της προηγούµενης. ∆ηλαδή κατά την αλλαγή της 
χρήσης ζητάτε από το πρόγραµµα να µην κάνει µεταφορές υπολοίπων, 
τις οποίες θα κάνετε αργότερα από την παρούσα επιλογή. 
Η τεχνική της αλλαγής χρήσεως αναλύεται περισσότερο παρακάτω. 

Εδώ για την ώρα θα υποθέσουµε ότι έχει ήδη γίνει η αλλαγή χρήσης 
στην εταιρεία και ότι κάποια από τα υπόλοιπα (πελατών ή προµηθευ-
τών ή καθολικού ή και όλα ενδεχοµένως) δεν είχαν µεταφερθεί στη 
νέα χρήση. Την περίπτωση αυτή καλύπτει η συγκεκριµένη επιλογή.  

 

 
 
∆ίνοντας στα αντίστοιχα πεδία τις επιλογές σας πραγµατοποιείτε 

την µεταφορά από την µια χρήση στην άλλη των υπολοίπων που επι-
λέξατε. Αυτό σηµαίνει ότι µπορείτε επιλεκτικά να µεταφέρετε µόνο 
πελάτες ή προµηθευτές και αργότερα κάνετε την µεταφορά των υπο-
λοίπων καθολικού. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  Το πρόγραµµα δεν κάνει έλεγχο για προηγούµενες 
µεταφορές που σηµαίνει ότι οι επιλογές είναι καθαρά στην ευθύνη του 
χρήστη για την αποφυγή διπλών εγγραφών. 
Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση, για την ορθή µεταφορά των υπο-

λοίπων, είναι τα αρχεία πελατών, προµηθευτών και λογιστικού σχεδί-
ου των δύο εταιρειών να είναι ίδια. Το πρόγραµµα βέβαια σε περίπτω-
ση που διαπιστωθεί διαφορά σε οποιοδήποτε αρχείο ενηµερώνει τον 
χρήστη και σταµατά την µεταφορά. 
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7.11.5. Αλλαγή  Χρήσης (4.Μ.5.) 
Η εργασία αυτή µηδενίζει τις εγγραφές της χρήσης, δηλαδή τα Α-

ναλυτικά του Καθολικού, το Συγκεντρωτικό Ηµερολόγιο, το Γενικό 
Καθολικό, τις κινήσεις και τα υπόλοιπα των λογαριασµών και τέλος 
τις κινήσεις και τα υπόλοιπα Πελατών και Προµηθευτών. 

 Πρέπει προηγουµένως να κάνετε τα εξής: 
 
• Να τυπώσετε όλα τα Βιβλία (Ηµερολόγια,  ΦΠΑ κλπ) 
• Να κάνετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας. 
 
Αν υπάρχουν εγγραφές ατύπωτες (µη οριστικοποιηµένες) θα προ-

βληθεί τα µήνυµα.... 
 

 
 
Εάν επιλέξετε συνέχεια θα ζητηθεί επιβεβαίωση 
 

 
Επιβεβαιώνοντας την επιλογή ξεκινάει η διαδικασία για την αλλαγή 

χρήσης. 
 

 
 
Απαντάτε στις επιλογές ανάλογα τις εργασίες που θέλετε να γίνουν. 
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 **** ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ **** 
 
Στη λήξη της λογιστικής χρήσης, πρέπει να ακολουθείτε της εξής 

διαδικασία για την αλλαγή χρήσης. 
• ∆ηµιουργείτε µια νέα εταιρεία (που θα είναι η νέα χρήση της ε-

ταιρείας σας). Στην ερώτηση... 
 

 
 
...απαντάτε (Ν)αι κι επιλέγετε την εταιρεία της οποίας κλείνει η 

χρήση. Αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι να υπάρχουν ταυτό-
χρονα δύο πανοµοιότυπες εταιρείες. 

 
• Επιλέγετε ως εταιρεία εργασίας τη νέα εταιρεία που δηµιουρ-

γήσατε. Αν θέλετε όµως µπορείτε παράλληλα να συνεχίσετε εργασίες 
στην εταιρεία της οποίας κλείνει η χρήση. 

 
• Αν τα υπόλοιπα του καθολικού σας είναι τα οριστικά, τα µετα-

φέρετε στη νέα χρήση. Αν όχι, υπάρχει η διαδικασία Μεταφοράς Υ-
πολοίπων (επιλογή 4.Μ.4) κι ενώ έχετε ήδη δουλέψει στη νέα χρήση. 
Το ίδιο συµβαίνει και µε τα υπόλοιπα Πελατών-Προµηθευτών. 

 
• Απαραίτητη προϋπόθεση για να µεταφερθούν αργότερα τα 

υπόλοιπα στη νέα χρήση είναι να µην διαγράψετε κανένα λογα-
ριασµό του Λογ. Σχεδίου µέχρι να γίνει η µεταφορά υπολοίπων. 

 
• Μπορείτε µε Ηµεροµηνία Συστήµατος 31 ∆εκεµβρίου, να κάνετε 

Εγγραφές στο Βιβλίο Ισολογισµού στις Λογιστικές Εγγραφές αφού 
προηγουµένως έχετε πατήσει τον συνδυασµό των πλήκτρων 
<Alt>+<F9>, στο α/α Εγγραφής και έχετε επιλέξει κατηγορία (4 - Τα-
κτοποιητική, 5 - Ισολογισµού, 6 - Κλεισίµατος). Φυσικά σας θυµίζου-
µε ότι οι περισσότερες της οµάδας 5 και όλη η οµάδα 6 γίνονται και 
αυτόµατα. 
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Προσοχή !!!!   Εάν επιθυµείτε οι Εγγραφές Ενάρξεως Ισολογισµού 
να καταχωρηθούν στο Βιβλίο Εγγραφών Ισολογισµού, θα πρέπει στην 
ερώτηση: 

Να µεταφερθούν τα Υπόλοιπα Καθολικού, Πελατών-Προµηθευτών; 
...να απαντήσετε (Ο)χι. Στη συνέχεια, µεταφέρεστε στο 4. Αρχεία / 

Μηνιαίες-Ετήσιες Εργασίες / Μεταφορά Υπολοίπων Προηγούµε-
νης Χρήσης όπου θα ολοκληρωθεί η µεταφορά των Υπολοίπων, εφό-
σον στην ερώτηση "ΙΣ. ΑΝ. (Ν/Ο) " απαντήσετε (Ν)αι. 

 
7.12.Import/Export Κινήσεων Λογιστικής (3.∆.5.) 
Μπορείτε να µεταφέρετε τµήµα ή και ολόκληρο το αρχείο των ανα-

λυτικών κινήσεων της Λογιστικής εταιρείας σε µία άλλη ή από ένα 
υπολογιστή σε ένα άλλο. Πρέπει πρώτα να κάνετε ηµερολογιακή ορ-
γάνωση των κινήσεων. 
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∆εν µπορεί να γίνει έλεγχος διπλής µεταφοράς γι΄ αυτό και ο χρή-
στης θα πρέπει να ξέρει  καλά τι κάνει. Προβλέπεται όµως δοκιµαστι-
κή µεταφορά (στην οθόνη ή τον εκτυπωτή) τόσο στην εξαγωγή όσο 
και στην εισαγωγή ώστε να ελέγξετε πρώτα τι θα συµβεί αν κάνετε 
πραγµατική µεταφορά. 

 

 
Επιλέγετε πρώτα αν πρόκειται για εξαγωγή ή εισαγωγή κινήσεων. 
Αν η επιλογή αφορά εξαγωγή ορίζετε το ηµερολογιακό διάστηµα 

για το οποίο θα µεταφερθούν οι κινήσεις. 

 
Επιβεβαιώνετε την επιλογή και αρχίζει η διαδικασία ορίζοντας αν 

θα δηµιουργηθεί αρχείο ή απλά θα γίνει απεικόνιση στην οθόνη για 
τυχόν έλεγχο. 
Τα στοιχεία προς µεταφορά καταχωρούνται στην περιοχή 

\mbar\mbin  σε δύο αρχεία µε όνοµα  
logm.dat και  
logmi.dat 
Αν η πρόθεση σας είναι να τα µεταφέρετε σε άλλον υπολογιστή 

πρέπει να τα αντιγράψετε στην ίδια περιοχή \mbar\mbin , για να µπο-
ρέσει να πραγµατοποιηθεί η εισαγωγή τους στην νέα εγκατάσταση.  
Αν κατά την εισαγωγή υπάρχουν Πελάτες, Προµηθευτές ή Λογα-

ριασµοί που δεν υπάρχουν στη νέα εταιρεία, η µεταφορά µαταιώνετε  
µε µήνυµα. Οι κωδικοί που λείπουν γράφονται σε ένα αρχείο µε όνοµα 
logerror.dat. Θα πρέπει πρώτα να δηµιουργήσετε τους κωδικούς και 
µετά να κάνετε εισαγωγή στοιχείων. 
Προσοχή !!!  όταν κάνετε εισαγωγή στοιχείων (import ) θα κάνετε 

οπωσδήποτε πρώτα Backup την εταιρεία εισαγωγής. 
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8. AΞΙΟΓΡΑΦΑ 
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8.1. Εισαγωγή 
Το τµήµα αυτό διαχειρίζεται χρεόγραφα (γραµµάτια, επιταγές, υπο-

σχετικές) πελατών ή προµηθευτών σας. Όλο το κύκλωµα συνδέεται 
αυτόµατα µε Πελάτες, Προµηθευτές και Γενική Λογιστική ώστε µε 
µία κίνηση χρεογράφου, αν θέλετε, να γίνει αυτόµατη ενηµέρωση της 
Λογιστικής. 

 
Φυσικά µπορείτε να δουλέψετε και εντελώς ξεχωριστά από τα υπό-

λοιπα µέρη του προγράµµατος χωρίς να έχετε σύνδεση On-Line. 
 
Η διαχείριση αυτή απαιτεί δύο αρχεία, το αρχείο Τραπεζών και το 

αρχείο Αξιογράφων. Στη συνέχεια αναλύεται η δοµή κάθε αρχείου, η 
σηµασία των πεδίων τους καθώς και η σύνδεση που µπορούν να έχουν 
µεταξύ τους. 

 
8.2. Αρχείο Τραπεζών (4.Τ.1.) 
 

 
 
Μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία των τραπεζών µε τις οποίες 
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συνεργάζεστε. Τις τράπεζες τις καλείτε, όπου απαιτείται, στη διαχείρι-
ση των Αξιόγραφων. Μπορείτε να συµπληρώσετε όλα τα πεδία ή ό-
ποια εσείς θεωρείτε απαραίτητα και σαν πληροφοριακά στοιχεία στην 
επικοινωνία σας µε την Τράπεζα.  

 
Προβολή - Τροποποίηση - ∆ιαγραφή 
 
Καλείτε στην οθόνη την καρτέλα µιας Τράπεζας µε τους εξής τρό-

πους: 
1. Πληκτρολογώντας τον κωδικό της τράπεζας (άµεση επιλογή) και 

πατώντας το <Enter>. 
2. Χρησιµοποιώντας αναζήτηση µε κωδικό, µε το πλήκτρο <F5>. 
3. Με τα πλήκτρα <F7> και <F8> εµφανίζεται προηγούµενη ή επό-

µενη καρτέλα αντίστοιχα. 
Έχοντας καλέσει στην οθόνη σας την καρτέλα µίας τράπεζας µπο-

ρείτε να τροποποιήσετε κάποια από τα στοιχεία της, να την διαγράψετε 
ή να αλλάξετε τον κωδικό της µε τον συνδυασµό των πλήκτρων <Alt> 
+ <C> 

 
8.3. Κατάλογοι τραπεζών (4.Τ.2.) 
 
Από αυτή την επιλογή µπορείτε να πάρετε καταλόγους µε τα πλήρη 

στοιχεία όλων των τραπεζών που έχετε καταχωρήσει ή συγκεκριµένης 
οµάδας δίνοντας την ανάλογη επιλογή.  

 

8.4. Αξιόγραφα (1.∆.) 
 
8.4.1. Αρχείο  Αξιογράφων  (1.∆.1.) 
 
Από αυτή την επιλογή καταχωρείτε τα στοιχεία πληρωτέων ή ει-

σπρακτέων αξιογράφων και στη συνέχεια τα διαχειρίζεστε. Η διαδικα-
σία καταχώρησης γίνεται στην ίδια φόρµα για όλα τα αξιόγραφα συ-
µπληρώνοντας τα απαραίτητα κάθε φόρα πεδία ανάλογα µε το είδος 
του αξιογράφου. 
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Χωρίς να έχετε επιλέξει έντυπο και πατώντας τα πλήκτρα 

<Alt>+<0> µπορείτε να ορίσετε τον µετρητή του κάθε αξιογράφου 
καθώς και τον αντίστοιχο λογαριασµό της λογιστικής που θα ενηµε-
ρώνει κάθε φορά η κίνηση του. 
Ακόµα σ’ αυτό το σηµείο πατώντας το <Alt>+<E>  ορίζετε το ετή-

σιο επιτόκιο µε το οποίο υπολογίζονται αυτόµατα οι τόκοι πάνω στο 
ποσό του εντύπου. 
Τέλος µε την εντολή <Alt>+<9> καθαρίζετε το αρχείο αξιογράφων 

από τα διαγραµµένα παλαιών χρήσεων ώστε να γίνεται πιο γρήγορα η 
αναζήτηση. Μετά την διαγραφή θα ζητηθεί να γίνει ανακατασκευή 
INDEX  την οποία πρέπει να επιβεβαιώσετε. 

 
Ας έρθουµε τώρα στη κωδικοποίηση αξιογράφων. Οι 3 πρώτοι χα-

ρακτήρες καθορίζουν το είδος και την κατάσταση του. 
 
Συγκεκριµένα: 
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ΕΚκ-ΧΧΧΧΧΧ 
 
όπου Ε (Είδος) 
 
(Γ)ραµµάτιο 
(Ε) πιταγή 
(Υ)ποσχετική 
(∆)απάνη 
 
όπου Κ (Κατηγορία) 
 
(Ε)ισπρακτέο 
(Π)ληρωτέο 
 
και όπου κ (Κατάσταση) 
 
0 αξιόγραφο στην αρχική κατάσταση 
Ε αξιόγραφο που έχει εξοφληθεί/ρυθµιστεί 
∆ αξιόγραφο που έχει διαµαρτυρηθεί 
Μ αξιόγραφο που έχει µεταβιβασθεί 
Χ αξιόγραφο που έχει δοθεί στην Τράπεζα για χορήγηση 
Τ αξιόγραφο που έχει δοθεί στην Τράπεζα για εξόφληση 
Ε αξιόγραφο που έχει δοθεί στην Τράπεζα για  εγγύηση 
Θ αξιόγραφα από χορήγηση/εγγύηση 
Α αξιόγραφο που έχει ακυρωθεί/αντικατασταθεί 
Β διόρθωση Τράπεζας σε περίπτωση χορήγηση/τράπεζα/εγγύηση 
 
Για την καταχώρηση ενός αξιογράφου, απλά δίνετε το είδος και την 

κατηγορία του. Το πρόγραµµα αυτόµατα δίνει αύξοντα αριθµό τον α-
µέσως επόµενο ελεύθερο µετρητή για το κάθε αξιόγραφο και θεωρεί 
αυτό στην αρχική του κατάσταση. 
Αφού συµπληρώσετε όλα τα πεδία του αξογράφου και πατήσετε το 

F10 για την εγγραφή του επιλέγετε αν θα γίνει λογιστική εγγραφή  ή 
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όχι συµπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία. 
Μπορείτε να καλέσετε ένα αξιόγραφο στην οθόνη γράφοντας απλά 

τον κωδικό του ή να κάνετε σύνθετη αναζήτηση πατώντας το πλήκτρο 
F5. 

 
 
Αφού καλέσετε ένα αξιόγραφο, µπορείτε να το µεταβάλετε, να το 

διαγράψετε ή να το διαχειριστείτε ως εξής : 
 

  
Αναλυτικά : 
0. Έξοδος 
Κλείνετε το αξιόγραφο χωρίς να γίνει καµία αλλαγή. 
1. Μεταβολή 
Μπορείτε να διορθώσετε τις ηµεροµηνίες, τα στοιχεία του εντύπου 

και το ποσό. ∆εν υπάρχει όµως σύνδεση µε τη λογιστική. Την αλλα-
γή της λογιστικής εγγραφής, αν χρειαστεί, θα την κάνετε από  το 1.Α. 
Λογιστικές Εγγραφές. 

2. ∆ιαγραφή 
Με 2 διαγράφετε το έντυπο. Αν έχετε κάνει και λογιστική εγγραφή 

θα πρέπει να πάτε στη λογιστική και να τη διαγράψετε ή να την αντι-
λογήσετε αν είναι σκόπιµο. 

3. Εξόφληση 
Αυτή η επιλογή επιβεβαιώνει την πληρωµή του εντύπου και το έ-

ντυπο (γραµµάτιο ή επιταγή) µετατρέπεται σε Ρυθµισµένο. Ο τρίτος 
χαρακτήρας του κωδικού του εντύπου µεταβάλλεται σε Ρ (πχ ΕΕΡ, 
ΓΠΡ,  ΕΠΡ κλπ). Μπορείτε να ενηµερώσετε και τη λογιστική. 

4. ∆ιαµαρτύρηση 
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Επιβεβαιώνετε τη διαµαρτύρηση του εντύπου και ο κωδικός µετα-
βάλλεται σε ΓΠ∆, ΕΠ∆, ΓΕ∆ κλπ. Μπορείτε να ενηµερώσετε και τη 
λογιστική. 

5. Μεταβίβαση 
Αφορά µόνο εισπρακτέα έντυπα.  ∆ηλώνετε τον Προµηθευτή και ο 

κωδικός γίνετε ΓΕΜ, ΕΕΜ. 
6. Χορήγηση 
Αφορά µόνο εισπρακτέα έντυπα και ζητείται η σχετική τράπεζα. Ο 

κωδικός του εντύπου µετατρέπεται σε ΓΕΧ, ΕΕΧ. 
7. Σε Τράπεζα 
Αφορά µόνο εισπρακτέα έντυπα. ∆ηλώνετε την τράπεζα που το πα-

ραδίδετε προς είσπραξη. Ο κωδικός του εντύπου µετατρέπεται σε 
ΓΕΤ,  ΕΕΤ. 

8. Σε Εγγύηση 
Ζητείται η σχετική τράπεζα.  Αφορά µόνο εισπρακτέα έντυπα και ο 

κωδικός µετατρέπεται σε ΓΕE, ΕΕE. 
9. Σε Εκκαθάριση 
Αφορά έντυπα από χορήγηση Εγγύηση. Ο κωδικός µετατρέπεται σε 

ΕΕΘ, ΓΕΘ. 
 Α. Ακύρωση 
Ακυρώνει το αξιόγραφο, σε περίπτωση επιστροφής στο πελάτη ή 

από τον προµηθευτή και αντικατάσταση του µε νέο. Αν επιλέξετε να 
ενηµερωθεί η λογιστική, θα γίνουν αρνητικές εγγραφές στους επιλεγ-
µένους λογαριασµούς της αρχικής εγγραφής. Ο κωδικός του µετατρέ-
πεται σε ΕΕΑ, ΕΠΑ. 
Β. Τράπεζα 
∆ιόρθωση Τράπεζας σε περίπτωση Χορήγησης, Σε Τράπεζα και σε 

Εγγύηση. 
Σε περίπτωση διαγραφής αξιογράφου, απαιτείται να κάνετε καθαρι-

σµό του αρχείου από τα διαγραµµένα αξιόγραφα και ανακατασκευή 
Index, όπως αναφέρεται παραπάνω. 
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8.4.2. Κατάλογοι (1.∆.2.) 
 
Στην επιλογή αυτή κάνετε εκτύπωση ή προβολή αξιογράφων µε δυ-

νατότητα πολλαπλών επιλογών, απλά συµπληρώνοντας τα αντίστοιχα 
πεδία στην σχετική φόρµα αναζήτησης. 

 
Προσοχή στην επιλογή: 
Σύνολα (Ν/Ο/Η/∆): µε Ν(αι) εµφανίζονται µόνο τα σύνολα της α-

ξίας των εντύπων για τη χρονική περίοδο που δηλώσατε. Με Η προ-
βάλλονται µερικά σύνολα ανά ηµέρα και µε ∆ γίνεται µαζική δια-
γραφή των αξιογράφων που πληρούν τις επιλογές του καταλόγου που 
ζητήσατε. Το πρόγραµµα ζητά επιβεβαίωση της επιλογής και η δια-
γραφή είναι µη αναστρέψιµη. 

 
8.4.3. Μεταφορά προηγούµενης χρήσης (1.∆.3.) 
  
Από αυτή την επιλογή κάνετε την µεταφορά των αξιογράφων προη-

γούµενης χρήσης τα οποία διαµορφώθηκαν από την αλλαγή χρήσης 
και µετά. Συγκεκριµένα µεταφέρονται όλα τα νέα αξιόγραφα που δη-
µιουργήθηκαν καθώς όποια µεταβολή υπήρξε στα ήδη υπάρχοντα ε-
νηµερώνοντας την κατάσταση τους στην τρέχουσα χρήση.  
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∆ηλώνετε µόνο τον αριθµό εταιρείας της προηγούµενης χρήσης και 

επιβεβαιώνετε την επιλογή. 
Προσοχή !!!  πριν την µεταφορά αξιογράφων πρέπει οπωσδήποτε 

να κάνετε Backup την εταιρεία που θα δεχθεί την µεταφορά.  
Η διαδικασία αυτή δεν κάνει λογιστικές εγγραφές διότι αυτές θα 

µεταφερθούν µε την λογιστική µεταφορά του καθολικού. 
 
8.4.4. Εκτύπωση Πινακίων (1.∆.4.) 
 
Από αυτή την επιλογή προβάλετε ή εκτυπώνετε τα πινάκια των αξι-

ογράφων κατά πελάτη, προµηθευτή ή τράπεζα στο διάστηµα των ηµε-
ροµηνιών που θα δηλώσετε. 

  

 
 
Έχετε την δυνατότητα να δηλώσετε έντυπο µε συγκεκριµένη γραµ-

µογράφηση στο οποίο θα γίνει η εκτύπωση του πινακίου. 
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9. ΠΑΓΙΑ 
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9.1. Αρχείο Πάγιων Στοιχείων (1.E.1.) 
Από αυτή την επιλογή καταχωρείτε όλα τα πάγια στοιχεία της εται-

ρείας σας. 

 
Κωδικός: είναι µοναδικός για κάθε πάγιο και βασικό κλειδί ανεύ-

ρεσής του. Αποτελείται από αριθµητικό κωδικό 8 θέσεων, και µπορεί 
να είναι απλή αύξουσα αρίθµηση ή κωδικοποίηση σύµφωνα µε τις α-
νάγκες σας ή την οµάδα του παγίου. 
Ο Λογαριασµός Παγίου και οι Λογαριασµοί Αποσβέσεων του 

παγίου, πρέπει προηγουµένως να έχουν δηµιουργηθεί στο λογιστικό 
σχέδιο για να µπορεί να γίνει η σύνδεση τους στο κάθε πάγιο που αφο-
ρούν. 
Αποσβεστέα, Υπολειµµατική, Αποσβεσθείσα Αξία: οι αξίες αυ-

τές ενηµερώνονται αυτόµατα ανάλογα µε τις κινήσεις που θα κα-
ταχωρηθούν κατά τη χρήση. 
Τακτική Απόσβεση: το ποσοστό (%) της Απόσβεσης. 
Μπορείτε να καλέσετε έναν πάγιο που υπάρχει µε τα γνωστά πλή-

κτρα αναζήτησης <F5> και <Shift>+<?>, µε <F7> (προηγούµενο)  
και <F8> (επόµενο).  
Αφού καλέσετε ένα πάγιο στην οθόνη µπορείτε να κάνετε αλλαγές 

ή να το διαγράψετε, εφόσον επιτρέπεται. 
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9.2. Κατάλογος  Παγίων (1.E.2.) 
Από αυτή την επιλογή κάνετε προβολή ή εκτύπωση όλων των πα-

γίων της εταιρείας µαζικά ή κατά οµάδες ανάλογα µε την κωδικοποίη-
ση τους.  

 
Επίσης έχετε την δυνατότητα να κάνετε προϋπολογισµό αποσβέσε-

ων µέχρι την ηµεροµηνία που θα ορίσετε.  
 
9.3. Καρτέλες Παγίων (Μητρώο) (1.E.3.) 
Από αυτή την επιλογή κάνετε προβολή ή εκτύπωση της αναλυτικής 

καρτέλας του κάθε παγίου.  

Ανάλογα µε τις επιλογές που θα ορίσετε θα λάβετε και τις αντίστοιχες 
εκτυπώσεις. 

O κατάλογος περιλαµβάνει τα βασικά στοιχεία του παγίου (λογα-
ριασµοί λογιστικής, ποσοστό απόσβεσης κλπ) και στη συνέχεια ανά-
λυση όλων των κινήσεων που έχουν γίνει στο πάγιο από την ηµεροµη-
νία κτήσης του. 

 
9.4. Αποσβέσεις (1.E.4.) 
Από αυτή την επιλογή κάνετε αυτόµατα Λογιστικές εγγραφές απο-

σβέσεων και ενηµερώνεται το Μητρώο των πάγιων στοιχείων της ε-
ταιρείας.  
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Η λειτουργία αυτή θέλει ιδιαίτερη προσοχή από τον χρήστη ώστε 

να δώσει τις σωστές επιλογές για τα πάγια στα οποία θα γίνουν απο-
σβέσεις. Μπορούν να γίνουν αποσβέσεις σε όλα τα πάγια ή σε οµάδα 
αυτών. 
Προσοχή !!! Το πρόγραµµα δεν κάνει έλεγχο αν έχουν γίνει ξανά 

αποσβέσεις. Ο χρήστης έχει την ευθύνη του ελέγχου για την απο-
φυγή διπλών εγγραφών.  

 
9.5. Κινήσεις (1.E.5.) 
Από αυτή την επιλογή καταχωρείτε τις κινήσεις που αφορούν τα 

Πάγια, (αγορές/πωλήσεις). 

 
Καταχωρείτε το παραστατικό αγοράς ή πώλησης δίνοντας τα αντί-

στοιχα στοιχεία των λογαριασµών και του παραστατικού. 
Καλώντας ένα πάγιο για να καταχωρίσετε την κίνηση του, στο κάτω 

µέρος της φόρµας εµφανίζονται οι λογαριασµοί λογιστικής που αφορά 
η συγκεκριµένη κίνηση. 
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Προσοχή ! O Λογαριασµός Παγίου δίνεται πάντα σαν Α’ 
Λογ/σµός. 
Μπορείτε να καλέσετε µια κίνηση και να την διορθώσετε ή να την 

διαγράψετε. Με <F7>  ή <F8> κινήστε σε προηγούµενη ή επόµενη κί-
νηση παγίου.  

 
9.6. Άρθρο κινήσεων παγίων (1.E.6.) 
Από αυτή την επιλογή µπορείτε να καταχωρήσετε µαζικά όλα τα 

πάγια, σε περιπτώσεις που το παραστατικό αγοράς ή πώλησης, περιέ-
χει περισσότερα από ένα πάγια.  

 
Στο τέλος της καταχώρησης θα επιλέξετε αν γίνει λογιστική εγγρα-

φή και αν θα πάει στην ΜΥΦ. Αν επιλέξετε ΝΑΙ στην ΜΥΦ, η πρώτη 
εγγραφή θα πάει κατά αξία και παραστατικό και όλες οι υπόλοιπες µό-
νο κατά αξία.  
Τις κινήσεις αυτές το πρόγραµµα τις θεωρεί απλές κινήσεις παγίων 

και µπορείτε να τις καλέσετε και να τις τροποποιήσετε από την επιλο-
γή 1.Ε.5 ή από τις Λογιστικές εγγραφές 1.Α. 

 
9.7. Μεταφορά από προηγούµενη Χρήση (1.E.7.) 
Από αυτή την επιλογή δίνεται η δυνατότητα να µεταφέρετε στην 

νέα χρήση όλα τα νέα πάγια, που δηµιουργήθηκαν στην προηγούµενη 
χρήση, και δεν υπάρχουν στην τρέχουσα. Καθώς και όλες τις κινήσεις 
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των παγίων που έγιναν στην προηγούµενη χρήση, χωρίς να χρειάζεται 
να τις γράψετε ξανά.  

 
∆ίνετε τον κωδικό της εταιρείας από την οποία θα γίνει η µεταφορά 

και επιβεβαιώνετε την επιλογή. Αυτόµατα αρχίζει η διαδικασία µετα-
φοράς. 
Προσοχή !!!  µετά την µεταφορά πρέπει να κάνετε ηµερολογιακή 

οργάνωση των κινήσεων στην επιλογή Κινήσεις Παγίων (1.Ε.5.). 
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10. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ       
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10.1. Εισαγωγή 
Το κύκλωµα αυτό σας επιτρέπει να παρακολουθείτε αναλυτικά τις 

παραγγελίες από τους Πελάτες σας και προς τους Προµηθευτές σας. 
Κάθε παραγγελία παρακολουθείται ξεχωριστά  κι ενηµερώνεται αυτό-
µατα από την Τιµολόγηση. 
Σε κάθε πώληση ή αγορά αναζητείτε τις εκκρεµείς παραγγελίες που 

αφορούν τον συγκεκριµένο Πελάτη ή Προµηθευτή και προχωράτε 
στην περαιτέρω επεξεργασία της, ( τιµολόγηση µερική ή ολική των 
ειδών ), ακόµα και σε περισσότερες από µια παραγγελίες. 
Η ενηµέρωση την υπολοίπων των παραγγελιών από την τιµολόγηση 

γίνεται πάντα από τις ηµερολογιακά παλαιότερες καταχωρίσεις. 
Οποιαδήποτε στιγµή έχτε τη δυνατότητα να δηµιουργήσετε κατα-

λόγους ανά πελάτη, προµηθευτή και είδος µε τις αρχικές παραγγελίες 
και τα υπόλοιπα που πρέπει να εκτελεστούν. 
Με την σωστή διαχείριση και έλεγχο των παραγγελιών, έχετε την 

δυνατότητα, αφ’ ενός να προµηθευτείτε εγκαίρως τις απαραίτητες πο-
σότητες εµπορευµάτων για να καλύψετε το σύνολο των παραγγελιών ή 
ακόµα αν έχετε παραγωγή να κάνετε καλύτερη εκτίµηση του συνόλου 
του παραγόµενου προϊόντος.  

 
10.2. Καταχώρηση παραγγελιών (4.8.1.) 
Στο αρχείο παραγγελιών καταχωρείτε κάθε παραγγελία είτε από πε-

λάτες είτε προς προµηθευτές. Μπαίνοντας στο αρχείο των παραγγε-
λιών παρουσιάζεται ένα παράθυρο όπου καταχωρείτε τα βασικά στοι-
χεία της παραγγελίας. 

 
Παραγγελία: δίνετε τον κωδικό της παραγγελίας. Η µορφή του κω-

δικού είναι Ν-ΝΝΝΝΝΝ όπου εάν Ν=0 τότε είναι παραγγελία πελάτη 
και εάν Ν=1 τότε είναι παραγγελία προς προµηθευτή. Στο δεύτερο µέ-
ρος του κωδικού δίνετε τον κωδικό της παραγγελίας που πρέπει να  
αποτελείται από αριθµούς. 
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Συµπληρώνετε τα βασικά πεδία στην φόρµα της παραγγελίας και 

καταχωρείτε τα είδη και τις ποσότητες. 
Αν συµπληρώσετε έκπτωση και προµήθεια πωλητή, αυτά θα έρθουν 

στην τιµολόγηση ως έχουν. 
 
Κατάστασης: καταστάσεις παραγγελίας θεωρούνται: 
0= Παραγγελία στην αρχική της µορφή. 
1= Παραγγελία που κινήθηκε µερικώς ή πλήρως. 
2= Παραγγελία που η αξία των υπολοίπων της είναι µηδενική. 
 
Παρουσίαση - Τροποποίηση -  ∆ιαγραφή 
Μπορείτε να εµφανίσετε µία παραγγελία στην οθόνη µε δύο διαφο-

ρετικούς τρόπους: 
1) ∆ίνοντας τον κωδικό της παραγγελίας. 
2) Πατώντας <F5> (αναζήτηση κατά κωδικό) και δηλώνετε αν πρό-

κειται για παραγγελία πελάτη (0) ή προµηθευτή (1) στο πρώτο µέρος 
του κωδικού. 
Έχοντας καλέσει µια παραγγελία µπορείτε να τροποποιήσετε τα 

στοιχεία της ή να την διαγράψετε. 
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10.3. ∆ιαγραφή Παραγγελιών Περιόδου (4.8.2.) 
Η επιλογή αυτή αφορά την διαγραφή παραγγελιών που έχουν κλεί-

σει, για να γίνεται καθαρισµός του αρχείου των παραγγελιών, µε απο-
τέλεσµα βελτίωση της ταχύτητας λειτουργίας του προγράµµατος.  

 

 
 
Η ηµεροµηνία που δηλώνετε, είναι η ηµεροµηνία παράδοσης, µέχρι 

την οποία θα διαγραφούν οι παραγγελίες. Επίσης δηλώνετε ποιας κα-
τάστασης οι παραγγελίες θα διαγραφούν (0 1 2 ).Με την διαγραφή των 
παραγγελιών όλες οι δεσµευµένες ποσότητες αποδεσµεύονται. 

  
10.4.Κατάλογος Παραγγελιών Πελατών-Προµηθευτών  

(3.4.) (4.8.3.1.) 
Από αυτή την επιλογή µπορείτε να ζητήσετε κατάλογο παραγγελιών 

κατά πελάτη ή προµηθευτή για µία συγκεκριµένη περίοδο. 
 

 
 
 Ανάλογα τις επιλογές που θα συµπληρώσετε στην φόρµα θα λάβε-
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τε βασικά στοιχεία των παραγγελιών ή αναλυτικά ανά είδος και ποσό-
τητα. 

10.5.Κατάλογος Παραγγελιών Ειδών (3.5.) (4.8.3.2.) 
Από αυτή την επιλογή µπορείτε  να έχετε καταλόγους παραγγελιών 

κατά είδος ή αναλυτικά σε σχέση µε κάθε παραγγελία ή συγκεντρωτι-
κά για όλες τις παραγγελίες. 

 
Οι κατάλογοι που παίρνετε µε αυτή την επιλογή εµφανίζουν κατ' εί-

δος ή κατά οµάδα ειδών τις παραγγελίες που εκκρεµούν και τις αγορές 
που πρέπει να γίνουν για να καλυφθούν αυτά τα ελλείµµατα. Αν υπάρ-
χουν συνταγολόγια, εµφανίζονται και τα ελλείµµατα των συστατικών.  

 
Ο πλήρης κατάλογος περιλαµβάνει επιπλέον παραγγελίες Πελατών, 

παραγγελίες Προµηθευτών, διαφορά των πιο πάνω και διαθέσιµα υπό-
λοιπα. 

 
10.5.Κατάλογος Παραγγελιών Ελλειµµάτων (3.6.) 

(4.8.3.3.) 
Από αυτή την επιλογή µπορείτε να πάρετε καταλόγους ελλειµµάτων 

στις ποσότητες ειδών των παραγγελιών σας, για να έχετε άµεσο έλεγχο 
και συµπλήρωση των αποθεµάτων σας. 
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Ελπίζουµε αυτό το εγχειρίδιο να σας βοήθησε στην πρώτη επαφή µε 
το πρόγραµµα και να σας κατατόπισε κάπως σε τυχόν δυσκολίες στον 
χειρισµό του προγράµµατος. Επειδή όµως κανένα βιβλίο δεν µπορεί να 
είναι πλήρες, έτσι ώστε να αντικαταστήσει την προσωπική επαφή,  θα 
είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πρόταση 
σας για την ανάπτυξη των λειτουργιών του προγράµµατος. Η εµπειρία 
µας στην υποστήριξη και η τεχνογνωσία στην ανάπτυξη µας δίνουν το 
κίνητρο και σε σας την εµπιστοσύνη 
Σας θυµίζουµε όµως ότι αρκετές πληροφορίες εργασίας περιλαµ-
βάνονται στο On-Line Help του ίδιου του προγράµµατος.  
Θα δεχτούµε µε ιδιαίτερη ευχαρίστηση παρατηρήσεις που θα συντελέ-
σουν στην βελτίωση είτε του εγχειριδίου χρήσης είτε, ακόµα καλύτε-
ρα, του ίδιου του προγράµµατός σας. 

AnacondA A.E. 
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