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1 1.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1.1 1.1ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η εισαγωγή των χρηστών στο σύστηµα ACE ERP γίνεται από το εικονίδιο ACE ERP.exe. Με διπλό
κλικ στο εν λόγω εικονίδιο εµφανίζεται η οθόνη εισαγωγής των στοιχείων του χρήστη, όπου ορίζετε
το όνοµα χρήστη, ο κωδικός πρόσβασης, η γλώσσα στην οποία θα εµφανίζεται το σύστηµα καθώς
επίσης και η εταιρεία που πρόκειται να εργαστείτε. Το όνοµα χρήστη και ο κωδικός είναι µοναδικά
και ο ρόλος τους είναι διττός. Πρώτον εξασφαλίζεται η ασφάλεια των στοιχείων του συστήµατος
και δεύτερον ο κάθε χρήστης µπορεί να έχει τη δική του παραµετροποίηση καθώς και δικαιώµατα
στις οθόνες του συστήµατος έτσι ώστε να βλέπει και να διαχειρίζεται τα στοιχεία που εκείνος έχει
ορίσει ο διαχειριστής του συστήµατος.

1.2 1.2 Γενική χρήση συστήµατος ACE ERP
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1.2.1 Εισαγωγή στοιχείων

Στις διάφορες φόρµες ή λίστες του ACE ERP τα πεδία που έχουν πράσινο φόντο είναι υποχρεωτικά
και πρέπει να συµπληρωθούν για να µπορέσετε να συνεχίσετε την καταχώρηση. Τα πεδία τα οποία
υπάρχει βελάκι (drop down list) επιλέγετε την πληροφορία προς καταχώρηση από αντίστοιχο
πίνακα και δεν συµπληρώνεται χειροκίνητα. Στην περίπτωση που θέλετε να επηρεάσετε τα στοιχεία
ή δεν υπάρχει η επιθυµητή καταχώρηση στον αντίστοιχο πίνακα µπορείτε να την ορίσετε πατώντας
το κουµπί µε τις 3 τελίτσες (βοηθητικό κουµπί) και είτε διορθώνετε τα στοιχεία χειροκίνητα και
σώζετε τις αλλαγές ή καταχωρείται µία νέα εγγραφή. Τέλος επιλέγετε το επιθυµητό στοιχείο στο
υπό ανάλυση πεδίο.

Παράδειγµα πεδίου: 
Πολλά πεδία του προγράµµατος έχουν ένα κουµπί στα δεξιά µε ένα βέλος προς τα κάτω. Τα
κουµπιά αυτά ονοµάζονται βοηθητικά κουµπιά. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο πεδίο για να
εµφανιστεί ένας κατάλογος µε τα στοιχεία που είναι διαθέσιµα για αυτό.

1.2.2 Εισαγωγή ηµεροµηνιών

Στα πεδία των ηµεροµηνιών πατώντας το πεδίο ορισµού της ηµεροµηνίας εµφανίζεται το
ηµερολόγιο στο οποίο και ορίζετε την ηµεροµηνία µε τον κέρσορα από το ποντίκι σας.

Παράδειγµα πεδίου: 
Στα υπόλοιπα πεδία για να εισάγετε µια πληροφορία σε ένα πεδίο, κάνετε κλικ στο πεδίο.
Εµφανίζεται το σηµείο εισαγωγής (κέρσορας) που δηλώνει ότι µπορείτε να αρχίσετε να
πληκτρολογείτε. Όταν τελειώσετε, πατήστε tab ή µετακινηθείτε απλά µε το ποντίκι σε άλλο πεδίο,
για να αποθηκεύσετε το κείµενο πατήστε τη συντόµευση Ctrl+S ή το αντίστοιχο ενεργό κουπί από
το µενού. Πεδία όπως τηλέφωνο, e-mail, ΑΦΜ διαθέτουν έλεγχο για την ορθότητα της
καταχωρηµένης πληροφορίας.

1.2.3 Για να αλλάξετε ή να διαγράψετε κανονικά πεδία

Επισηµάνετε το περιεχόµενο του πεδίου και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το νέο περιεχόµενο του
πεδίου αντικαθιστώντας το παλιό ή επισηµάνετε το περιεχόµενο του πεδίου και στη συνέχεια
πατήστε τις συντοµεύσεις που χρησιµοποιείται και στο MS Word (Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V) ή πατήστε
διαγραφή από το πληκτρολόγιο.

1.2.4 Για την αλλαγή του περιεχοµένου πλαισίων ελέγχου

Για να αλλάξετε το περιεχόµενο πλαισίων ελέγχου (πεδία µε checkbox), κάντε κλικ στο πεδίο. Αν
τοποθετήσετε σηµάδι επιλογής θα σηµαίνει ότι απαντάτε µε "Ναι" στην ερώτηση του πεδίου
(ενεργοποιείτε τη λειτουργία). Για να αλλάξετε ένα Ναι σε Όχι (δηλαδή να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία), κάνετε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου.
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1.2.5 Ορισµός φίλτρων

Στο σύστηµα ACE ERP µπορείτε να ορίσετε 3 είδη φίλτρων:
· Φίλτρο πεδίου
· Φίλτρο πίνακα
· Σύνθετο φίλτρο

Το φίλτρο πεδίου εκτελεί την ίδια λειτουργία µε το φίλτρο πίνακα. Με τη διαφορά ότι µε το φίλτρο
πεδίου ορίζετε ένα φίλτρο µόνο για το πεδίο όπου βρίσκεται ο δροµέας. Μπορείτε να
χρησιµοποιήσετε φίλτρα πεδίου και φίλτρα πίνακα ώστε στην οθόνη να εµφανίζονται µόνο
συγκεκριµένες εγγραφές που επιθυµείτε. Ορίζετε ένα φίλτρο προσδιορίζοντας κριτήρια για ένα ή
περισσότερα πεδία σε έναν πίνακα. Το πρόγραµµα ελέγχει, στη συνέχεια, όλες τις εγγραφές και
φιλτράρονται µόνο οι εγγραφές που πληρούν τα συγκριµένα κριτήρια.
Για την εµφάνιση της γραµµής των φίλτρων (σε περίπτωση που δεν είναι ορατή), πατήστε δεξί κλικ
στη γραµµή τίτλων της λίστας που θέλετε να θέσετε τα κριτήρια εύρεσης και επιλέξτε εµφάνιση
γραµµής φίλτρου.

Στο παράθυρο που εµφανίζεται, εισάγετε τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται. Σας δίνεται
επίσης η δυνατότητα να ορίσετε φίλτρα (στο παράθυρο που εµφανίζεται) να ορίσετε πολλαπλά
φίλτρα στα πεδία (φίλτρο πίνακα).
Με τον ορισµό ενός φίλτρο σε κάποιο πεδίο εµφανίζεται στο κάτω αριστερό µέρος της οθόνης το
πεδίο επεξεργασία φίλτρου. Πατώντας το σας εµφανίζεται η οθόνη των σύνθετων φίλτρων
(Flowfilters), όπου µπορείτε να ορίσετε συγκεκριµένους περιορισµούς αθροιστικά για όλα τα πεδία
της οθόνης.
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Πατώντας το «Και» προσθέτετε νέα πεδία, επιλέγοντας το «είναι ίσο µε» σας εµφανίζει τη λίστα
των επιλογών που έχετε και τέλος στο πεδίο «δώστε τιµή» ορίζετε χειροκίνητα τους χαρακτήρες
που επιθυµείτε. Πατώντας εφαρµογή το σύστηµα εφαρµόζει τις παραµέτρους στα φίλτρα χωρίς να
σας κλείσει την οθόνη, ενώ πατώντας εντάξει σηµαίνει πως είστε σίγουροι για τους χαρακτήρες που
θέσατε και σας κλείνει το παράθυρο της επεξεργασίας του σύνθετου φίλτρου.
Μπορείτε επίσης να εµφανίσετε τα σύνθετα φίλτρα, κάνοντας δεξί κλικ σε µία στήλη και επιλέγεται
«επεξεργαστής φίλτρου».

1.2.6 Παραµετροποίηση οθόνης

Κάνοντας δεξί κλικ στον τίτλο κάθε πίνακα το σύστηµα ACE ERP σας δίνει µία σειρά επιλογών για
την παραµετροποίηση της οθόνης.
Απόκρυψη στήλης: ∆εξί κλικ και έπειτα επιλογή "Remove this column". Η απόκρυψη της µπορεί να
γίνει και µε τη διαδικασία του drag and drop.
Εµφάνιση στήλης: Στην περίπτωση που επιθυµείτε την εµφάνιση µίας στήλης επιλέγετε «εµφάνιση
στηλών». Σας εµφανίζεται στο κάτω αριστερό µέρος της οθόνης ένας πίνακας ο οποίος
περιλαµβάνει όλες τις δυνατές στήλες που µπορείτε να προσθέσετε στη συγκεκριµένη οθόνη. Με
διπλό κλικ στο όνοµα µίας στήλης το σύστηµα την τοποθετεί στον κεντρικό πίνακα.
Εµφάνιση όλων των στηλών: Σας εµφανίζει αυτόµατα όλα τα δυνατά πεδία που µπορούν να
συµπεριληφθούν στην οθόνη.
Απόκρυψη όλων των στηλών: Σας αποκρύπτει αυτόµατα όλα τα πεδία της οθόνης.
Οµαδοποίηση κατά αυτή τη στήλη: Πατώντας δεξί κλικ στη στήλη στην οποία επιθυµείτε να κάνετε
οµαδοποίηση των δεδοµένων (σύµφωνα µε αυτή τη στήλη) επιλέγετε τη συγκεκριµένη δυνατότητα.
Π.χ. κατηγοριοποίηση των προµηθευτών βάση της πόλης.
Από-οµαδοποίηση: Η επαναφορά της αρχικής οθόνης (µετά την οµαδοποίηση) γίνεται επιλέγοντας
από-οµαδοποίηση.
Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές – παραµετροποιήσεις και κάθε φορά που εισέρχεστε στο
σύστηµα να εµφανίζονται οι οθόνες όπως ακριβώς τις θέλετε θα πρέπει µετά τις αλλαγές να
πατήσετε είτε µε το πλήκτρο συντόµευσης ctrl+L ή από τα ενεργά κουµπιά του µενού αποθήκευση
παραµετροποίησης. Η παραµετροποίηση δεν αφορά όλους τους χρήστες αλλά είναι
εξατοµικευµένη.
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1.3 Πρόσθετα πεδία

Για να προσθέσετε τα πρόσθετα πεδία στις οθόνες, επιλέγετε βοηθητικά à ∆ιαχείριση πρόσθετων
πεδίων (από τη γραµµή του µενού, ribbon διαχείριση οθόνης)

Στην οθόνη που εµφανίζεται ορίζετε στο detail το όνοµα του πεδίου στο πεδίο «τίτλος πεδίου»,
επιλέγετε τον τύπο του στο αντίστοιχο πεδίο και στο όνοµα πεδίου συµπληρώνετε µε λατινικούς
χαρακτήρες την ονοµασία που επιθυµείτε να υπάρχει στη βάση δεδοµένων.

Στην περίπτωση που το πρόσθετο πεδίο περιλαµβάνει λίστα από ήδη υπάρχων αντικείµενο του
συστήµατος (π.χ. λίστα λογιστικού σχεδίου,) ορίζετε τύπο πεδίου λίστα και στο όνοµα του
αντικειµένου, επιλέγετε το όνοµα του αρχείου της λίστας που επιθυµείτε να εµφανιστεί. Στην
περίπτωση που θέλετε να ορίσετε και κάποιο κριτήριο, το επιλέγετε στο πεδίο «κριτήριο». Για
παράδειγµα αν θέλετε να εµφανίσετε από το λογιστικό σχέδιο τους λογαριασµούς µόνο του
τέταρτου επιπέδου, ορίζετε το αντίστοιχο κριτήριο – φίλτρο µε drill down (πατώντας τις τρεις
τελίτσες στο πεδίο του κριτηρίου).
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Το πρόσθετο πεδίο εµφανίζεται πλέον σε όλες τις λίστες και στο detail των παραστατικών

1.4 Παράδειγµα πρόσθετου πεδίου (διάσταση είδους)

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η διάσταση ενός είδους - ένα πεδίο (πρόσθετο) το οποίο
παίρνει τιµές από συγκερασµό πληροφοριών άλλων πεδίων.
Κατασκευάζετε στα πρόσθετα πεδία το πεδίο µε το όνοµα που επιθυµείτε (π.χ. διάσταση είδους)
και έπειτα στις αυτόµατες αριθµήσεις ορίζετε στη στήλη πεδίου το όνοµα του πρόσθετου πεδίου
(π.χ. Item Dimension), στην οντότητα τον πίνακα που βρίσκεται (π.χ. I_Item) και τέλος στη µορφή
της αρίθµησης «κατασκευάζετε» τη µορφή – συνδυασµό των στοιχείων από τα οποία συντελείται
το εν λόγω πεδίο.

Παράδειγµα



ACE ERP12

Copyright ACE-Hellas SA

1.5 ∆ικαιώµατα οθόνης

Με τη συγκεκριµένη επιλογή µπορεί ο εκάστοτε χρήστης – εφόσον διαθέτει δικαιώµατα
administrator – να διορθώσει καταχωρηµένο παραστατικό χωρίς ανάγκη επέµβασης στο βασικό
κώδικα

1.6 Αυτόµατες αριθµήσεις

Το σύστηµα δίνει τη δυνατότητα να ορίζει ο χρήστης τις αυτόµατες αριθµήσεις σε κάθε πίνακα (π.χ.
πελάτες, προµηθευτές, είδη) αλλά και πεδία που δηµιουργούνται από τη συνένωση πολλαπλών
στοιχείων (π.χ. ∆ιαστάσεις ειδών), συνδυάζοντας πρόσθετα πεδία µε αυτόµατες αριθµήσεις.
Για να ορίσετε αυτόµατες αριθµήσεις καταγράφετε την οντότητα του συστήµατος στην οποία θα
εµφανίζεται η αυτόµατη αρίθµηση (όνοµα αρχείου, π.χ. I_Items για τα είδη), ορίζετε το πεδίο (π.χ.
κωδικός είδους, Cd), τον αριθµό έναρξης, το βήµα αλλαγής της αρίθµησης (1 για συνεχόµενη
αρίθµηση), το µήκος (αριθµό ψηφίων του κωδικού) και αν θα είναι σταθερό ή όχι (30-1 θα
µπορούσε να είναι το ίδιο µε 30-0001). Τέλος ορίζετε και τη µορφή της αυτόµατης αρίθµησης (π.χ.
ΠΕΛ – 0001). Το σύµβολο {0}, υποδηλώνει την αύξουσα αρίθµηση.
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2 2.UPDATE VERSION

2.1 2.UPDATE VERSION

Οι ανανεώσεις του συστήµατος παρέχονται µε βάση τις εκάστοτε αλλαγές στη φορολογική
νοµοθεσία.
Εφόσον υπάρχουν τέτοιες αλλαγές ή/και βελτιώσεις στην εφαρµογή ο εκάστοτε πελάτης
ενηµερώνεται αυτόµατα. Με βάση το serial number του πελάτη γίνεται ταυτοποίηση της έκδοσης
(version) που υπάρχει εγκατεστηµένη στον κάθε υπολογιστή. Όταν ο χρήστης πάει να ανοίξει το
πρόγραµµα θα του εµφανιστεί αυτόµατα το παρακάτω µήνυµα:

Επιλέγοντας 'Ενηµέρωση τώρα' θα αρχίσει να αναβαθµίζεται αυτόµατα η έκδοση του πελάτη:
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Στο τελικό πια στάδιο αναβάθµισης θα υπάρχει ενηµέρωση για την επιτυχή ολοκλήρωση της
διαδικασίας αναβάθµισης ή για την ύπαρξη τυχόν λαθών.



2.UPDATE VERSION 17

Copyright ACE-Hellas SA

Όταν εισέλθετε στο πρόγραµµα θα ενηµερωθείτε επακριβώς για τις  βελτιώσεις/αλλαγές της νέας
version
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3 3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
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3.1 3.1Λογιστικές χρήσεις

Στην επιλογή των λογιστικών χρήσεων δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να καταχωρεί (ανά
εταιρεία) τις λογιστικές χρήσεις στις οποίες καταχωρούνται οι λογιστικές εγγραφές.

3.2 3.2Ανάλυση λογιστικών χρήσεων

Ορίζοντας εταιρεία περιγραφή και έτος στα πεδία του ηµεροµηνιακού διαστήµατος και πατώντας
το κουµπί «Αυτόµατο άνοιγµα» το σύστηµα ανοίγει όλους τους µήνες όπου µπορεί ο χρήστης να
καταχωρεί εγγραφές λογιστικής και οι οποίες ανήκουν στην εν λόγω λογιστική χρήση. Επιλέγοντας
το checkbox «ʼνοιγµα περιόδου σε όλες τις εταιρείες» ανοίγονται αυτόµατα οι χρήσεις σε όλες τις
καταχωρηµένες στο σύστηµα εταιρείες.
Η ένδειξη (checkbox) κλειστεί επισηµαίνει πως έχει γίνει οριστικοποίηση της περιόδου και
απαγορεύει στο χρήστη να καταχωρήσει εγγραφές λογιστικής. Επιλέγεται αυτόµατα µε τη
διαδικασία της οριστικοποίησης.
Ο κάθε χρήστης (που έχει και τα αντίστοιχα δικαιώµατα) µπορεί να ανοίξει τόσες λογιστικές
περιόδους, όσες επιθυµεί για να µπορεί να κάνει τον επιθυµητό διαχωρισµό των εγγραφών στο
τέλος της κάθε χρήσης (π.χ. 13η, 14η, περίοδος κοκ).
Στην ουσία τα φίλτρα των εγγραφών ισολογισµού, κλεισίµατος, τακτοποιητικές και γενικής
εκµετάλλευσης µπορεί να είναι και οι λογιστικές περίοδοι, το νούµερο ισοζυγίου αλλά και ο τύπος
εγγραφών των παραστατικών του λογιστηρίου.
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3.3 3.3Λογιστικό σχέδιο

Στην οθόνη των λογαριασµών λογιστικής καταχωρείται το λογιστικό σχέδιο της κάθε εταιρείας.
Καταχωρείτε τους λογαριασµούς γενικής - χρηµατοοικονοµικής λογιστικής και αναλυτικής -
λογιστική κόστους ,τις περιγραφές τους, προσδιορίζετε το επίπεδο τους και συµπληρώνετε ένα
σύνολο προσδιοριστικών πληροφοριών των λογαριασµών µε σκοπό την αυτοµατοποίηση των
λογιστικών διαδικασιών αλλά και την εξαγωγή κατάλληλων εκτυπωτικών. Η λίστα των λογαριασµών
λογιστικής εµφανίζει τις επιθυµητές στήλες ανάλογα µε την παραµετροποίηση της οθόνης. Ο κάθε
χρήστης αποθηκεύει τη δική του παραµετροποίηση (πατώντας στο µενού το κουµπί αποθήκευσης
της παραµετροποίησης) η οποία και εµφανίζεται κάθε φορά που ο χρήστης εισέρχεται στο σύστηµα
µε τα προσωπικά του στοιχεία σύνδεσης.
Οι προτεινόµενες στήλες του λογιστικού σχεδίου είναι οι εξής:
Κωδ. Εταιρείας Λογαριασµός Περ. λογαριασµού Επίπεδο
Τροφοδοτούµενος Συνολική χρέωση Συνολική πίστωση Υπόλοιπο

Στην περίπτωση που επιθυµείτε να προσθέσετε επιπλέον στήλες κάνετε δεξί κλικ στον τίτλο των
στηλών και επιλέγετε από το µενού που σας εµφανίζεται «Επιλογέας Στηλών». Από το σύνολο των
δυνατών στηλών που µπορούν να προστεθούν επιλέγετε µε διπλό κλικ τις επιθυµητές. Για την
αποθήκευση της ανανεωµένης οθόνης πατήστε στο µενού το κουµπί αποθήκευσης της
παραµετροποίησης.

Όλες οι στήλες (κάτω από τον τίτλο τους) εµφανίζουν τη γραµµή των φίλτρων. Για την εµφάνιση της
γραµµής των φίλτρων (σε περίπτωση που δεν είναι ορατή), πατήστε δεξί κλικ στη γραµµή τίτλων
της λίστας που θέλετε να θέσετε τα κριτήρια εύρεσης και επιλέξτε εµφάνιση γραµµής φίλτρου.

Πληκτρολογώντας τους αρχικούς χαρακτήρες των καταχωρηµένων δεδοµένων τα στοιχεία
φιλτράρονται στην οθόνη. Μπορείτε να ορίσετε ένα φίλτρο προσδιορίζοντας κριτήρια για ένα ή
περισσότερα πεδία στον πίνακα του λογιστικού σχεδίου. Το πρόγραµµα ελέγχει, στη συνέχεια, όλες
τις εγγραφές και φιλτράρονται µόνο οι εγγραφές που πληρούν τα συγκεκριµένα κριτήρια.
Με τον ορισµό ενός φίλτρο σε οποιοδήποτε πεδίο εµφανίζεται στο δεξί κάτω µέρος της οθόνης το
πεδίο «επεξεργασία φίλτρου». Πατώντας το, σας εµφανίζεται η οθόνη των σύνθετων φίλτρων
(Flowfilters), όπου µπορείτε να ορίσετε συγκεκριµένους περιορισµούς για όλα τα πεδία της οθόνης.
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Πατώντας το «Και» προσθέτετε νέα πεδία, επιλέγοντας το «είναι ίσο µε» σας εµφανίζει τη λίστα
των επιλογών που έχετε και τέλος στο πεδίο «δώστε τιµή» ορίζετε χειροκίνητα τους χαρακτήρες
που επιθυµείτε. Πατώντας εφαρµογή το σύστηµα εφαρµόζει τις παραµέτρους στα φίλτρα χωρίς να
σας κλείσει την οθόνη, ενώ πατώντας εντάξει σηµαίνει πως είστε σίγουροι για τους χαρακτήρες που
θέσατε και σας κλείνει το παράθυρο της επεξεργασίας του σύνθετου φίλτρου.

Μπορείτε επίσης να εµφανίσετε τα σύνθετα φίλτρα, κάνοντας δεξί κλικ σε µία στήλη και επιλέγεται
«επεξεργαστής φίλτρου».

Για να προσθέσετε ένα νέο λογαριασµό λογιστικής µπορείτε να κάνετε τις εξής κινήσεις:

1.  Να πατήσετε στη γραµµή του µενού το κουµπί «Νέα εγγραφή», ή διαφορετικά το πλήκτρο
συντόµευσης Ctrl+N (όπου και καταχωρείτε αναλυτικά την καρτέλα του λογαριασµού).

2. Να πατήσετε στη γραµµή του µενού το κουµπί «Εισαγωγή δεδοµένων» και στο παράθυρο
που σας εµφανίζεται ορίζετε το path του αρχείου excel από το οποίο θα γίνει η εισαγωγή
των στοιχείων του λογιστικού σχεδίου. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η οµοιοµορφία και η
ίδια σειρά των στηλών του συστήµατος που εµφανίζονται στην οθόνη µε τις αντίστοιχες
του αρχείου προς εισαγωγή.

3. Να εφαρµόσετε τη διαδικασία copy-paste από αντίστοιχο αρχείο excel έχοντας επίσης ως
βασική προϋπόθεση την οµοιοµορφία των στηλών καθώς επίσης και το στυλ της οθόνης να
είναι λίστα επεξεργασία.
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3.4 3.4Καρτέλα λογαριασµού

Κάνοντας διπλό κλικ σε ένα λογαριασµό λογιστικής εµφανίζεται η αναλυτική καρτέλα του. Στο
πρώτο tab «Γενικά στοιχεία» αναγράφονται τα περιγραφικά στοιχεία του λογαριασµού (εταιρεία
στην οποία ανήκει, κωδικός και περιγραφή του λογαριασµού καθώς επίσης και κάποια σχόλια). Τα
πεδίο της συνολικής χρέωσης, πίστωσης καθώς και του υπολοίπου, εµφανίζουν τα αντίστοιχα
υπόλοιπα του λογαριασµού για την τρέχουσα οικονοµική χρήση. Στην περίπτωση που επιθυµείτε
να δείτε αναλυτικά τις κινήσεις του λογαριασµού (ορίζοντας χειροκίνητα το επιθυµητό χρονικό
διάστηµα) πατάτε τον υπερσύνδεσµο του αντίστοιχου υπολοίπου.

Οι προτεινόµενες στήλες του λογιστικού σχεδίου είναι οι εξής:
Ηµεροµηνία Κωδικός σειράς Κωδ. Παραστατικού Περ. Παραστατικού
Αριθµ. Παραστατικού ΧρέωσηΠίστωση Υπόλοιπο

Πατώντας το tab «Επιπλέον στοιχεία», εµφανίζεται µία λίστα στην οποία µπορείτε να
αντιστοιχίσετε το λογαριασµό λογιστικής του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου µε λογαριασµό
(περιγραφή και κωδικός) ξένου λογιστικού σχεδίου ανά χώρα. Η εν λόγω λειτουργία σχετίζεται µε
την εξαγωγή ισοζυγίων ανά χώρα (µε την κίνηση του πρωτογενούς λογαριασµού γενικής λογιστικής,
στη συγκεκριµένη περίπτωση µε την κίνηση του λογαριασµού του ελληνικού γενικού λογιστικού
σχεδίου).
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 Στο tab «Στοιχεία Λογαριασµού», ορίζετε τα εξής στοιχεία:
Τον τύπο λογαριασµού (ως πληροφοριακό στοιχείο)
Την κατηγορία στην οποία ανήκει, απαραίτητο στοιχείο για την αυτόµατη δηµιουργία των εσόδων-
εξόδων (κύκλωµα εσόδων-εξόδων) καθώς επίσης και για την εξαγωγή της ΜΥΦ.
Το πεδίο του επιπέδου ορίζει το επίπεδο του λογαριασµού.
Το checkbox «Τροφοδοτούµενος» υποδηλώνει ότι ο εν λόγω λογαριασµός λογιστικής κινείται στα
λογιστικά άρθρα.

Το checkbox «Ανάλυση σε κόστος» δηλώνει πώς αν ο συγκεκριµένος λογαριασµός συµµετέχει σε
λογιστικό άρθρο (απευθείας λογιστική καταχώρηση) θα ενηµερώσει το report της κοστολόγησης.

Το checkbox «Ενηµερώνει Cash Flow» δηλώνει πως ο λογαριασµός θα ενηµερώσει την εκτύπωση
των ταµειακών ροών.

Το checkbox «Αναλυτικής Λογιστικής» δηλώνει πως ο λογαριασµός είναι λογαριασµός αναλυτικής
λογιστικής.

Το checkbox «Αποσβεσθέντα» επιλέγεται όταν ο λογαριασµός λογιστικής ανήκει στα αποσβεσθέντα
– αποσβεσµένα πάγια, έτσι ώστε να αφαιρείται το αντίστοιχο ποσό των αποσβέσεων από την αξία
κτήσης για τον ορθό υπολογισµό της αναπόσβεστης αξίας των παγίων στις οικονοµικές
καταστάσεις.

Το checkbox «Λογαριασµός ΦΠΑ» υποδηλώνει ότι ο λογαριασµός λογιστικής είναι λογαριασµός
ΦΠΑ. Το συγκεκριµένο πεδίο όταν επιλεχτεί ενεργοποιεί το πεδίο «Οµάδα ΦΠΑ», όπου και
επιλέγεται η οµάδα ΦΠΑ που απαιτείται.

Τον τρόπο αποτελέσµατος του λογαριασµού έτσι ώστε να δηµιουργείται σωστά το λογιστικό άρθρο
της γενικής εκµετάλλευσης (για τους λογαριασµούς της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης), ή των
εγγραφών ανοίγµατος / κλεισίµατος – απογραφές (για τους λογαριασµούς ισολογισµού).

Το είδος του λογαριασµού, όπου επιλέγεται αν ο λογαριασµός είναι ισολογισµού ή κατάστασης
αποτελεσµάτων χρήσης. Στην περίπτωση του ισολογισµού ενεργοποιούνται τα αµέσως επόµενα 2
πεδία «Λογ. Απογραφής Ανοίγµατος» και Λογ. Απογραφής Κλεισίµατος» έτσι ώστε να επιλεχτούν οι
κατάλληλοι λογαριασµοί  για την αυτοµατοποιηµένη διαδικασία των απογραφών (και
απενεργοποιείται το πεδίο «Λογ. Γενικής Εκµετάλλευσης»). Στην περίπτωση που ο λογαριασµός
είναι κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης ενεργοποιείται το πεδίο «Λογ. Γενικής Εκµετάλλευσης»
για να δώσει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει τον αντίστοιχο λογαριασµό γενικής
εκµετάλλευσης σύµφωνα µε τον οποίο θα δηµιουργηθεί το αυτόµατο άρθρο στο τέλος της χρήσης.

Ισολογισµός: Επιλέγετε την κατηγορία του ισολογισµού την οποία θα ενηµερώσει ο λογαριασµός
γενικής λογιστικής.
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Υπόλοιπο: Επιλέγετε το υπόλοιπο του λογαριασµού (το συγκεκριµένο πεδίο συµµετέχει στον
υπολογισµό των οικονοµικών καταστάσεων, των αριθµοδεικτών, των βιβλίων εσόδων-εξόδων).

Κατ. Αποτελεσµάτων Χρήσης: Επιλέγετε την κατηγορία της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης την
οποία θα ενηµερώσει ο λογαριασµός γενικής λογιστικής.

Π∆Α: Επιλέγετε την κατηγορία του πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων την οποία θα ενηµερώσει ο
λογαριασµός γενικής λογιστικής.

Οµάδα Βιβλίου Εσόδων/Εξόδων: Επιλέγετε την κατηγορία / στήλη των βιβλίων εσόδων - εξόδων την
οποία θα ενηµερώσει ο λογαριασµός γενικής λογιστικής.

Tab 'Επιπλέον Στοιχεία':

Στο συγκεκριµένο tab ορίζετε τις αντιστοιχήσεις λογαριασµών του ΕΓΛΣ µε αντίστοιχα ξένα (ανά
χώρα)
Tab 'Αναλυτική Λογιστική':
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Στο συγκεκριµένο tab ορίζονται παραµετρικά οι λογαριασµοί της Αναλυτικής λογιστικής.

3.5 3.5Νούµερο ισοζυγίου

Το νούµερο ισοζυγίου ορίζεται στην καταχώρηση παραστατικού (σε περίπτωση που δεν έχει
οριστεί ως παράµετρος στους τύπους παραστατικών) για να διαχωριστούν – φιλτραριστούν οι
εγγραφές λογιστικής. Ο διαχωρισµός των εγγραφών γίνεται και στις λογιστικές εκτυπώσεις. Μία
τυπική παραµετροποίηση νούµερων ισοζυγίου παρατίθενται στον πίνακα του συστήµατος
«Νούµερο Ισοζυγίου».

3.6 Παραδείγµατα λογιστικών εγγραφών

- Αγορά εδαφικής έκτασης

10 Εδαφικές εκτάσεις
10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα

38 Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
38.00 Ταµείο
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- Έξοδα επιβάρυνσης µετά την αγορά (π.χ. συµβολαιογραφικά)

16 Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης
16.14 Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων

38 Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
38.00 Ταµείο

Έξοδα διαµορφώσεως των εδαφικών εκτάσεων

- Αν τα σχετικά έργα δεν φθείρονται (εκβραχισµοί, ισοπεδώσεις) --> Προσαυξάνεται η τιµή κτήσεως

   10 Εδαφικές εκτάσεις 
10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα

38 Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
38.00 Ταµείο

- Αν τα σχετικά έργα φθείρονται --> Αποσβένονται

(Αρκεί να µην έχουν περιληφθεί στο κόστος των τεχνικών έργων ως τµήµα του κόστους
κατασκευής)

11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχνικά έργα
11.03 Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων

38 Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
38.00 Ταµείο

Όταν υπάρχει κίνδυνος οικονοµικής απαξίωσης και υποτίµησης της εδαφικής έκτασης σχηµατίζεται
πρόβλεψη µε πίστωση του λογαριασµού 44.10 και χρέωση του 83.10.

83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
83.10 Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιµήσεων πάγιων στοιχείων

44 Προβλέψεις
44.10 Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιµήσεων πάγιων στοιχείων

Πώληση Παγίων

Πώληση µη οικοδοµηµένης εδαφικής έκτασης
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(Τίµηµα της πώλησης)

38 Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
38.00 Ταµείο

10 Εδαφικές Εκτάσεις
10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα

(Τυχόν σχηµατισµένη πρόβλεψη για υποτίµηση της πωλούµενης έκτασης)

 44 Προβλέψεις
44.10 Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιµήσεων πάγιων στοιχείων

10 Εδαφικές Εκτάσεις
10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα

(Τυχόν έξοδα που δηµιουργούνται από την πώληση του παγίου)

10 Εδαφικές Εκτάσεις
10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα

38 Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
38.00 Ταµείο

Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων και οι υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων -->
αποσβένονται

66 Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
66.01 Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχνικών έργων 
66.01.03 Αποσβέσεις διαµορφώσεως γηπέδων
66.05 Αποσβέσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης
66.05.14 Αποσβέσεις εξόδων κτήσεως ακινητοποιήσεων

11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχνικά έργα
11.99 Αποσβεσµένα κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχνικά έργα
11.99.03 Αποσβεσµένες διαµορφώσεις γηπέδων
16 Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης
16.99 Αποσβεσµένες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης
16.99.14 Αποσβεσµένα έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων

- Υπολογισµός αποσβέσεων
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11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχνικά έργα
11.99 Αποσβεσµένα κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχνικά έργα
11.99.03 Αποσβεσµένες διαµορφώσεις γηπέδων
16 Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης
16.99 Αποσβεσµένες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης

11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα  
11.03 Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων
16 Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης
16.14 Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων

- Εάν υπάρχει αναπόσβεστο υπόλοιπο (Αν το υπόλοιπο του λογ/σµού εδαφικές εκτάσεις είναι
χρεωστικό) τότε ενσωµατώνετε τις διαµορφώσεις και τα έξοδα κτήσης στο λογαριασµό 10.00
Γήπεδα

10 Εδαφικές Εκτάσεις
10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα

11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχνικά έργα
11.03 Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων
16 Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης
16.14 Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων

- Εάν ο λογαριασµός εδαφικών εκτάσεων έχει (ακόµη) χρεωστικό υπόλοιπο πρέπει να κλείσει

81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα
81.02 Έκτακτες ζηµίες
81.02.00 Ζηµίες από εκποίηση ακινήτων

10 Εδαφικές εκτάσεις
10.00 Γήπεδα οικόπεδα

- Εάν ο λογαριασµός εδαφικών εκτάσεων έχει πιστωτικό υπόλοιπο τότε έχουµε κέρδος

10 Εδαφικές εκτάσεις
10.00 Γήπεδα οικόπεδα

81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα
81.03 Έκτακτα κέρδη
81.03.00 Κέρδη από εκποίηση ακινήτων

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
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- Τακτικές Αποσβέσεις

66 Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
 66.01 Αποσβέσεις κτιρίων

11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχνικά έργα
11.99 Αποσβεσµένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχνικά έργα

- Τακτικές και πρόσθετες αποσβέσεις

66 Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
66.01 Αποσβέσεις κτιρίων
85 Αποσβέσεις παγίων µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
85.01 Αποσβέσεις κτιρίων

11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχνικά έργα
11.99 Αποσβεσµένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχνικά έργα

Αγορά παγίου µε επιχορηγήσεις

(Τα µηχανήµατα χρεώνονται µε τη συνολική αξία που έχουν και όχι µε το ποσό που θα πληρώσει η
επιχείρηση)

12 Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
12 Μηχανήµατα

38 Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
38.00 Ταµείο

(Με την κοινοποίηση ότι η επιχείρηση δικαιούται την επιχορήγηση)

33 Χρεώστες 
33.14 Ελληνικό ∆ηµόσιο

41 Αποθεµατικά - ∆ιαφορές αναπροσαρµογής επιχορηγήσεις επενδύσεων
41.10 Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων

Μηχανήµατα: 10.000

- 40% επιχορήγηση --> 40% x 10000 x10% (απόσβεση) = 400*
- 60% µετρητά

Κάθε χρόνο τα µηχανήµατα αποσβένονται µε 10% όταν τα έχουµε αγοράσει µε µετρητά
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* Κάθε χρόνο θα µειώνονται οι επιχορηγήσεις παγίων µε 10%

(µείωση επιχορηγ.--> έσοδο στα έκτακτα και ανόργανα έσοδα --> επηρεάζει τα κέρδη της επιχ. χωρίς
να επηρεάζει το ταµείο)

Στο τέλος της χρήσης µε τον υπολογισµό των αποσβέσεων

66 Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
66.02 Αποσβέσεις µηχανηµάτων

12 Μηχανήµατα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις - Λοιπός µηχ/κός εξοπλισµός
12.99 Αποσβεσµένα µηχ/τα - τεχν. Εγκ. - Λοιπός µηχ/κός εξοπλισµός

Απόσβεση επιχορηγήσεων µε εµφάνιση εσόδου

41 Αποθεµατικά - ∆ιαφορές αναπροσαρµογής επιχορηγ. Επενδύσεων
41.10 Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων

81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα
81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
81.01.05 Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων

ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

38 ∆ιαθέσιµα
38..00 Ταµείο

11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά Έργα
11.00 Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων

(Κλείνουµε το λογαριασµό που αφορούν το ακίνητο, εδαφικές εκτάσεις)

11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά Έργα
11.00 Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων

10 Εδαφικές Εκτάσεις 
10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα

Αποσβέσεις στο χρονικό διάστηµα που ξεκίνησε η χρήση µέχρι την πώληση

66 Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
66.01 Αποσβέσεις κτιρίων-εγκ/σεων κτιρίων - τεχνικών έργων
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66.01.00 Αποσβέσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων
 66.01.03 Αποσβέσεις διαµορφώσεως γηπέδων
66.05 Αποσβέσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης
66.05.14 Αποσβέσεις εξόδων κτήσεως ακινητοποιήσεων

11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Τεχνικά έργα
11.99 Αποσβεσµένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχν. έργα
11.99.00 Αποσβεσµένα κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων
 11.99.03 Αποσβεσµένες διαµορφώσεις γηπέδων
16 Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης
16.99 Αποσβεσµένες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης
16.99.14 Αποσβεσµένα έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων

11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Τεχνικά έργα
11.99 Αποσβεσµένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχν. έργα
11.99.00 Αποσβεσµένα κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων
11.99.03 Αποσβεσµένες διαµορφώσεις γηπέδων
16 Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης
16.99 Αποσβεσµένες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης
16.99.14 Αποσβεσµένα έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων

11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Τεχνικά έργα
11.00 Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων
11.03 Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων
11.99.03 Αποσβεσµένες διαµορφώσεις γηπέδων
16 Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης
16.14 Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων

(Οι διαµορφώσεις και τα έξοδα κτήσης προσαυξάνουν την τιµή κτήσης του ακινήτου)

- πιστώνονται µε το αναπόσβεστο υπόλοιπο

11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Τεχνικά έργα
11.00 Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων

11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Τεχνικά έργα
11.03 Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων
16 Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης
16.14 Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων

(οι επιχορηγήσεις και οι προβλέψεις µειώνουν την τιµή κτήσης του ακινήτου)

 41 Αποθεµατικά - ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεων επενδύσεων
41.10 Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων
44 Προβλέψεις
44.10 Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιµήσεων πάγιων στοιχείων
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11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Τεχνικά έργα
11.00 Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων

Αν η πώληση πραγµατοποιηθεί µε ζηµία

81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα
81.02 Έκτακτες Ζηµίες
81.02.00 Ζηµίες από εκποίηση ακινήτων

11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Τεχνικά έργα
11.00 Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων

Αν η πώληση πραγµατοποιηθεί µε κέρδη

11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Τεχνικά έργα
11.00 Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων

81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα
81.03 Έκτακτα κέρδη
81.03.00 Κέρδη από εκποίηση ακινήτων

Κλείσιµο βιβλίων
80 Γενική Εκµετάλλευση
80.00 Λογαριασµός γενικής εκµετάλλευσης

21 Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή
21.00 Απόθεµα ετοίµων προϊόντων αρχής περιόδου
23 Παραγωγή σε εξέλιξη
23.00 Παραγωγή σε εξέλιξη αρχής περιόδου
24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας
24.00 Απόθεµα πρώτων υλών αρχής περιόδου

80 Γενική Εκµετάλλευση
 80.00 Λογαριασµός γενικής εκµετάλλευσης

24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας
24.01 Αγορές πρώτων υλών

21 Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή
21.05 Απόθεµα ετοίµων προϊόντων τέλους χρήσης
23 Παραγωγή σε εξέλιξη
23.05 Παραγωγή σε εξέλιξη τέλους χρήσης
 24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας
24.05 Απόθεµα πρώτων υλών τέλους χρήσης
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80 Γενική Εκµετάλλευση
80.00 Λογαριασµός γενικής εκµετάλλευσης

80 Γενική Εκµετάλλευση
80.00 Λογαριασµός γενικής εκµετάλλευσης

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
62 Παροχές τρίτων
64 ∆ιάφορα έξοδα 
65 Τόκοι και συναφή

70 Πωλήσεις εµπορευµάτων
70.00 Έσοδα από πωλήσεις εσωτερικού
75 Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών
75.05 Ενοίκια κτιρίων
76 Έσοδα κεφαλαίων
76.01 Έσοδα χρεογράφων

80 Γενική Εκµετάλλευση
80.00 Λογαριασµός γενικής εκµετάλλευσης

80 Γενική εκµετάλλευση
80.00 Λογαριασµός γενικής εκµετάλλευσης

80 Γενική Εκµετάλλευση
80.01 Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης

 80 Γενική εκµετάλλευση
80.02 Έξοδα µη προσδιοριστικά των µικτών αποτελεσµάτων
80.02.00 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
80.02.02 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
80.02.06 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

80 Γενική Εκµετάλλευση
80.01 Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης

 80 Γενική Εκµετάλλευση
80.01 Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης

80 Γενική εκµετάλλευση
80.03 Έσοδα µη προσδιοριστικά των µικτών αποτελεσµάτων
80.03.00 ʼλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
80.03.02 Έσοδα χρεογράφων

80 Γενική Εκµετάλλευση
80.01 Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
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86 Αποτελέσµατα χρήσεως
86.00 Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
86.00.00 Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως

80 Γενική εκµετάλλευση
80.03 Έσοδα µη προσδιοριστικά των µικτών αποτελεσµάτων
80.03.00 ʼλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
80.03.02 Έσοδα χρεογράφων

86 Αποτελέσµατα χρήσεως
86.00 Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
86.00.01 ʼλλα έσοδα εκµετάλλευσης
86.01 Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα

86 Αποτελέσµατα χρήσεως
86.00 Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
86.00.02 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
86.02.04 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
 86.01 Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
86.01.09 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

80 Γενική εκµετάλλευση
80.02 Έξοδα µη προσδιοριστικά των µικτών αποτελεσµάτων
80.02.00 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
80.02.02 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
80.02.06 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

 86 Αποτελέσµατα χρήσεως
86.02 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα
86.02.08 Έκτακτες ζηµίες
86.02.09 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
86.02.10 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα
81.02 Έκτακτες ζηµίες
82 Έξοδα και έσοδα προηγούµενων χρήσεων
82.00 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
83.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

86 Αποτελέσµατα χρήσεως
86.02 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα
86.02.08 Έκτακτες ζηµίες
86.02.09 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
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86.02.10 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα
81.02 Έκτακτες ζηµίες
82 Έξοδα και έσοδα προηγούµενων χρήσεων
82.00 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
83.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

82 Έξοδα και έσοδα προηγούµενων χρήσεων
 82.01 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων

86 Αποτελέσµατα χρήσεως
86.02 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα
86.02.02 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων

86 Αποτελέσµατα χρήσεως
86.99 Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως

86 Αποτελέσµατα χρήσεως
86.00 Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
86.00.02 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
 86.00.04 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
86.01 Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
86.01.09 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
86.02 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα
86.02.08 Έκτακτες ζηµίες
86.02.09 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
86.02.10 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

86 Αποτελέσµατα χρήσεως
86.00 Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
86.00.00 Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
86.00.01 ʼλλα έσοδα εκµετάλλευσης
86.01 Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
86.01.01 Έσοδα χρεογράφων
86.02 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα
86.02.02 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων

86 Αποτελέσµατα χρήσεως
86.99 Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως

86 Αποτελέσµατα χρήσεως
86.99 Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως

88 Αποτελέσµατα προς διάθεση
88.00 Καθαρά κέρδη χρήσεως
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Εγγραφές αναλυτικής λογιστικής

ʼνοιγµα βιβλίων χρήσης (Γενική Λογιστική)

21 Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή
21.00 Απόθεµα ετοίµων Χ αρχής περιόδου 
23 Παραγωγή σε εξέλιξη
23.00 ΠΣΕ αρχής περιόδου Χ
24 Πρώτες & Βοηθ. Ύλες - Υλικά συσκ.
24.00 Απόθεµα πρώτων υλών αρχ. Περιόδου
(∆ιάφοροι λογ/σµοί ενεργητικού)

 89 Ισολογισµός
89.00 Ισολογισµός ανοίγµατος χρήσης

ʼνοιγµα βιβλίων χρήσης (Αναλυτική Λογιστική)

94 Αποθέµατα
94.01 Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή
94.01.00 Έτοιµο προϊόν Χ
94.03 Παραγωγή σε εξέλιξη
94.03.00 Παραγωγή σε εξέλιξη Χ
94.04 Πρώτες και βοηθ. Ύλες-υλικά συσκ.

90 ∆ιάµεσοι αντικριζόµενοι λογαριασµοί
90.01 Αρχικά αποθέµατα λογισµένα
90.01.01 Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή
90.01.03 Παραγωγή σε εξέλιξη
90.01.04 Πρώτες και βοηθ. Ύλες-υλικά συσκ.

Αγορά 'Α υλών (Γενική Λογιστική)

24 Πρώτες και Βοηθ. Ύλες 
24.01 Αγορές ʼ υλών

50 Προµηθευτές
50.00 Προµηθευτές Εσωτερικού
50.00.00 Προµηθευτές Εσωτερικού

Αγορά 'Α υλών (Αναλυτική Λογιστική)

94 Αποθέµατα
94.04 Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκευασίας
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90 ∆ιάµεσοι αντικριζόµενοι λογαριασµοί
90.02 Αγορές Λογισµένες

Πραγµατοποίηση Οργανικών Εξόδων (Γενική Λογιστική)

60 Αµοιβές και Έξοδα προσωπικού
60.00 Αµοιβές έµµισθού προσωπικού
60.01 Αµοιβές Ηµεροµίσθιου προσωπικού
 60.03 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έµµισθου προσωπικού
60.04 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ηµεροµίσθου προσωπικού
62 Παροχές τρίτων
62.00 Ηλεκτρικό ρεύµα παραγωγής
62.03 Τηλεπικοινωνίες
62.07 Επισκευές και συντηρήσεις
62.98 Λοιπές παροχές τρίτων
63 Φόροι - Τέλη
63.03 Φόροι - Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων
64 ∆ιάφορα έξοδα
64.00 Έξοδα µεταφορών
64.01 Έξοδα ταξιδίων
64.07 Έντυπα και γραφική ύλη
64.08 Υλικά άµεσης ανάλωσης
65 Τόκοι και συναφή έξοδα
65.02 Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα τραπεζών
65.05 Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσµων τραπεζικών χρηµ/σεων
66 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωµατωµένες στο λειτ. κόστος
66.01 Αποσβέσεις κτιρίων
66.02 Αποσβέσεις µηχανηµάτων
66.03 Αποσβέσεις µεταφορικών µέσων
66.04 Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισµού
68 Προβλέψεις
68.00 Προβλέψεις για αποζ. προσωπ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

∆ιάφοροι λογαριασµοί

Πραγµατοποίηση Οργανικών Εξόδων (Αναλυτική Λογιστική)

91 Ανακατάταξη εξόδων - αγορών και εσόδων
91.05 Οργανικά έξοδα κατά είδος προς µερισµό
91.05.00 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
91.05.02 Παροχές τρίτων
91.05.03 Φόροι - Τέλη
91.05.04 ∆ιάφορα έξοδα
91.05.05 Τόκοι και συναφή έξοδα
91.05.06 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων
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91.05.08 Προβλέψεις

90 ∆ιάµεσοι - Αντικριζόµενοι λογαριασµού
90.06 Οργανικά έξοδα κατ' είδος λογισµένα
90.06.00 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού λογισµένα
90.06.02 Παροχές τρίτων λογισµένες
90.06.03 Φόροι - Τέλη λογισµένα
90.06.04 ∆ιάφορα έξοδα λογισµένα
90.06.05 Τόκοι και συναφή έξοδα λογισµένα
90.06.06 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων λογ/νες
90.06.08 Προβλέψεις εκµ/σης λογισµένες

Μερισµός λειτουργικών εξόδων στα κέντρα κόστους (Αναλυτική Λογιστική)

92 Κέντρα (Θέσεις) κόστους
92.00 Έξοδα λειτουργίας παραγωγής
92.00.00 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
92.00.02 Παροχές τρίτων
92.00.03 Φόροι - Τέλη
92.00.04 ∆ιάφορα έξοδα
92.00.05 Τόκοι και συναφή έξοδα
92.00.06 Αποσβέσεις παγίων ενσωµ. Στο λειτ. Κόστος
92.00.08 Προβλέψεις
92.01 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
92.03 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
92.04 Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας

91 Ανακατάταξη εξόδων-αγορών-εσόδων 
91.05 Οργανικά έξοδα κατά είδος προς µερισµό
91.05.00 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
91.05.02 Παροχές τρίτων
91.05.03 Φοροί - Τέλη
91.05.04 ∆ιάφορα έξοδα
91.05.05 Τόκοι και συναφή έξοδα
91.05.06 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωµ. στο λειτ. κόστος
91.05.08 Προβλέψεις

Μεταφορά του αρχικού αποθέµατος ΠΣΕ στο λογαριασµό παραγωγής

- Προσδιορισµός του κόστους παραγωγής
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93 Κόστος παραγωγής
93.00 Παραγωγή σε εξέλιξη Χ

94 Αποθέµατα
94.03 Παραγωγή σε εξέλιξη
94.03.00 Παραγωγή σε εξέλιξη Χ

- Μεταφορά ʼ υλών στην παραγωγική διαδικασία

93 Κόστος παραγωγής
93.00 Παραγωγή σε εξέλιξη Χ

94 Αποθέµατα
94.04 Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκευασίας

Μεταφορά εξόδων παραγωγής στο λογαριασµό παραγωγή σε εξέλιξη

93 Κόστος παραγωγής
93.00 Παραγωγή σε εξέλιξη Χ

92 Κέντρα (θέσεις) κόστους
92.00 Έξοδα λειτουργίας παραγωγής
92.00.00 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
92.00.02 Παροχές τρίτων 
92.00.03 Φόροι τέλη
92.00.04 ∆ιάφορα έξοδα
92.00.05 Τόκοι και συναφή έξοδα
92.00.06 Αποσβέσεις παγίων ενσωµ. στο λειτ. κόστος
92.00.08 Προβλέψεις

Μεταφορά ετοίµων προϊόντων και ηµιτελών από την παραγωγή στην αποθήκη

- Καταλογισµός του κόστους παραγωγής των ετοίµω προϊόντων της χρήσεως καθώς και των
ηµικατεργασµένων τέλους χρήσεως.

94 Αποθέµατα
94.01 Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή
 94.01.00 Έτοιµο προϊόν Χ
94.03 Παραγωγή σε εξέλιξη
94.03.00 Παραγωγή σε εξέλιξη Χ

93 Κόστος παραγωγής (ΠΣΕ)
93.00 Παραγωγή σε εξέλιξη Χ
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Πραγµατοποίηση εσόδων - Πωλήσεις (Γενική Λογιστική)

38 Χρηµατικά διαθέσιµα
38.00 Ταµείο

71 Πωλήσεις προϊόντων ετοίµων και ηµιτελών
71.00 Έσοδα από πωλήσεις προϊόντος Χ (εσωτερικού)

Πραγµατοποίηση εσόδων - Πωλήσεις (Αναλυτική Λογιστική)

90 ∆ιάµεσοι - Αντικριζόµενοι Λογαριασµοί
90.07 Οργανικά έσοδα κατά είδος λογισµένα
90.07.71 Πωλήσεις προϊόντων ετοίµων και ηµιτελών

96 Έσοδα - Μικτά αναλυτικά αποτελέσµατα
96.01 Πωλήσεις προϊόντων ετοίµων και ηµιτελών
96.01.00 Έσοδα από πωλήσεις προϊόντος Χ

Καταλογισµός κόστους πωλήσεων ετοίµων προϊόντων

96 Έσοδα - Μικτά αναλυτικά αποτελέσµατα
96.20 Κόστος παραγωγής πωληµένων
96.20.71 Κόστος πωληµένων προϊόντων ετοίµων και ηµιτελών

94 Αποθέµατα
94.01 Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή
94.01.00 Έτοιµο προϊόν Χ

Εγγραφές για τον προσδιορισµό του µικτού αποτελέσµατος (τέλος της χρήσης)

- Μεταφορά από των α' στους β'

96 Έσοδα - Μικτά αναλυτικά αποτελέσµατα
96.01 Πωλήσεις προϊόντων ετοίµων και ηµιτελών 
96.01.01 Έσοδα από πωλήσεις προϊόντος Χ

96 Έσοδα - Μικτά αναλυτικά αποτελέσµατα 
96.22 Μικτά αναλυτικά αποτελέσµατα
96.22.01 Προϊόντων ετοίµων και ηµιτελών
96.22.01.00 Έτοιµο προϊόν Χ

- Μεταφορά από των β' στους α'
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96 Έσοδα - Μικτά αναλυτικά αποτελέσµατα 
96.22 Μικτά αναλυτικά αποτελέσµατα
96.22.01 Προϊόντων ετοίµων και ηµιτελών
96.22.01.00 Έτοιµο προϊόν Χ

96 Έσοδα - Μικτά αναλυτικά αποτελέσµατα 
96.20 Κόστος παραγωγής πωληµένων
96.20.00 Κόστος προϊόντος Χ                   

3.7 Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προµηθευτών 2014

Στο πλαίσιο των συνεχών αλλαγών της φορολογικής νοµοθεσίας και συγκεκριµένα όσον αφορά τις
νέες συγκεντρωτικές καταστάσεις, καθορίστηκε από 01/01/2014 ο νέος τρόπος υποβολής των
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων προµηθευτών και πελατών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα
φορολογικά στοιχεία. Το σύστηµα µας, ACE ERP, ενηµερώθηκε άµεσα συµπεριλαµβάνοντας και τις
αλλαγές σύµφωνα µε την τελευταία ΠΟΛ 1078/2014.
Ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζουµε τις εν λόγω καταστάσεις φορολογικών στοιχείων είναι ο
εξής:
Στην παραµετροποίηση του παραστατικού ορίζεται σε αντίστοιχο checkbox «Ενηµερώνει
συγκεντρωτικές καταστάσεις» αν ενηµερώνει τις νέες συγκεντρωτικές καταστάσεις. Στην περίπτωση
των παραστατικών εσόδων / εξόδων / αγορών  / πωλήσεων / λογιστηρίου, που ενηµερώνουν τις
λοιπές πωλήσεις και τα λοιπά έξοδα θα πρέπει να είναι επιλεγµένο και το αντίστοιχο checkbox
«Συγκεντρωτική υποβολή ανά περίοδο».
Τα παραστατικά του λογιστηρίου έχουν µία επιπρόσθετη ιδιαιτερότητα, καθώς θα πρέπει και ο
λογαριασµός λογιστικής να ενηµερώνει τις συγκεντρωτικές καταστάσεις µε αντίστοιχη επιλογή του
οµότιτλου checkbox.
Οι κατηγορίες βάσει των οποίων ενηµερώνονται οι συγκεντρωτικές καταστάσεις στο σύστηµα ACE
ERP και εξάγονται στο κατάλληλο αρχείο είναι οι κάτωθι:

· Τιµολόγια πωλήσεων – πιστωτικά τιµολόγια (τα φορολογικά στοιχεία εµφανίζονται
οµαδοποιηµένα ανά ΑΦΜ, εµφανίζεται η καθαρή αξία, η αξία ΦΠΑ, το πλήθος των
τιµολογίων καθώς επίσης και ο τύπος – κανονικό / πιστωτικό για τους υπόχρεους
απεικόνισης συναλλαγών).

· Λιανικές πωλήσεις (εµφανίζονται οι λιανικές πωλήσεις – λιανική πώληση για το σύστηµα
είναι η πώληση που πραγµατοποιείται µέσω παραστατικού που χαρακτηρίζεται ως λιανική
µε αντίστοιχο checkbox -  ανά id ταµειακής µηχανής)

· Λοιπές πωλήσεις (δεν απαιτείται id µηχανής και εµφανίζονται οι αξίες των παραστατικών).
Στην παραµετροποίηση του παραστατικού θα πρέπει να είναι επιλεγµένο το checkbox
«Συγκεντρωτική υποβολή ανά περίοδο»

· Τιµολόγια αγορών – πιστωτικά τιµολόγια (τα φορολογικά στοιχεία εµφανίζονται
οµαδοποιηµένα ανά ΑΦΜ, εµφανίζεται η καθαρή αξία, η αξία ΦΠΑ, το πλήθος των
τιµολογίων καθώς επίσης και ο τύπος – κανονικό / πιστωτικό για τους υπόχρεους
απεικόνισης συναλλαγών)

· Τίτλοι κτήσης / Τιµολόγια αγορών από ιδιώτη (τα φορολογικά στοιχεία εµφανίζονται
οµαδοποιηµένα ανά ΑΦΜ, εµφανίζεται η καθαρή αξία, η αξία ΦΠΑ, το πλήθος των
τιµολογίων καθώς επίσης και ο τύπος – κανονικό / πιστωτικό για τους µη υπόχρεους
απεικόνισης συναλλαγών, συναλλαγές µε ιδιώτες). Για να συµπεριληφθούν τα παραστατικά
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στην εν λόγω κατηγορία θα πρέπει ο συναλλασσόµενος να έχει επιλεγµένη την κατηγορία,
στην καρτέλα του, φυσικό πρόσωπο.

· Λοιπά έξοδα (έξοδα ∆ΕΚΟ, αποδείξεις µέχρι 100€ και παραστατικό που δεν περιέχει
στοιχεία αντισυµβαλλοµένου). Η υποβολή είναι συγκεντρωτική ανά περίοδο. Στην
παραµετροποίηση του παραστατικού θα πρέπει να είναι επιλεγµένο το checkbox
«Συγκεντρωτική υποβολή ανά περίοδο».

Εφ' όσον στα παραστατικά έχουν γίνει οι προαναφερθείσες παραµετροποιήσεις, στην οθόνη
ΜΥΦ 2014 εµφανίζονται κατηγοριοποιηµένα τα φορολογικά στοιχεία  βάσει των κατηγοριών
που έχει ορίσει η γενική διεύθυνση φορολογίας.
Ο χρήστης θα πρέπει να πατήσει το κουµπί του υπολογισµού για να εµφανιστούν τα στοιχεία
και αφού κάνει τον απαραίτητο έλεγχο θα πρέπει να οριστικοποιήσει τα δεδοµένα για να
µπορεί να εξάγει το κατάλληλα µορφοποιηµένο αρχείο xml, µέσω της επιλογής «Εξαγωγή».
Με τον υπολογισµό των φορολογικών στοιχείων ανά κατηγορία το σύστηµα διενεργεί έναν
έλεγχο σφαλµάτων για την εγκυρότητα των ΑΦΜ που θα εξαχθούν στο αρχείο xml.

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυµεί να επεξεργαστεί κάποιες γραµµές, να αλλάξει την αξία,
να σβήσει την εγγραφή µπορεί να το πράξει, κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές και έπειτα να
σώσει τις καταχωρήσεις και να κάνει εξαγωγή. Σε περίπτωση που γίνει όµως
επαναϋπολογισµός των εγγραφών θα χαθούν οι αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν χειροκίνητα.
Για να υπάρχει ορθολογική δοµή της πληροφορίας και να µην υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν οι
χειροκίνητες αλλαγές προτείνουµε στα πεδία της ΜΥΦ που εµφανίζονται σε όλους τους τύπους
των παραστατικών όλων των κυκλωµάτων να αλλάζει ο χρήστης χειροκίνητα τις αξίες ή την
οµαδοποίηση για να υπάρχει η ιχνηλασιµότητα της πληροφορίας. Με την αποθήκευση των
χειροκίνητων αλλαγών στο παραστατικό, θα εµφανίζονται οι νέες πληροφορίες στο αρχείο των
συγκεντρωτικών καταστάσεων µε τον υπολογισµό αυτών.
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4.1 REPORTING ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Το M.I.S. Reporting είναι εξ' ορισµού ένα δυναµικό εργαλείο µέσω του οποίου ο χρήστης µπορεί να
αντλεί οποιαδήποτε πληροφορία εξάγεται από µεµονωµένους λογαριασµούς του λογιστικού
σχεδίου ή µέσω πολύπλοκων πράξεων µεταξύ αυτών. Αυτό σηµαίνει ότι µέσω του M.I.S. Reporting
ο χρήστης µπορεί να βγάλει περιοδική δήλωση του ΦΠΑ, ισολογισµούς, αριθµοδείκτες και γενικά
ότι σχετίζεται µε πράξεις των υπολοίπων των λογαριασµών του λογιστικού σχεδίου.

Η λειτουργικότητα του προγράµµατος είναι τέτοια ώστε µπορείτε να αντλήσετε αυτόµατα
λογιστικά & φοροτεχνικά έντυπα.

4.1.1 4.1.1Έντυπα

Για παράδειγµα εάν θέλετε να αντλήσετε το έντυπο Φ2, στη συγκεκριµένη επιλογή στο
menu απεικονίζεται λίστα µε τις υπολογισµένες υπολογισµένες περιόδους:
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Με την επιλογή 'Νέα εγγραφή' υπολογίζετε το νέο έντυπο Φ2:

∆ηλώνετε το έντυπο που θέλετε να υπολογίσετε, τις ηµεροµηνίες από και έως, δηλώνετε την αρχή
προηγούµενης χρήσης και πατάτε το πεδίο 'Υπολογισµός' – έστω για περίοδο Μαρτίου 2013:

Αριστερά στην οθόνη απεικονίζονται τα επιµέρους πεδία της περιοδικής δήλωσης (πρόκειται για
υπολογισµένους αριθµοδείκτες)

Νέο έντυπο ΦΠΑ (ΠΟΛ. 1049/2015)
Παράδειγµα νέου εντύπου:
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4.1.2 4.1.2Βιβλία Β' Κατηγορίας

Ανάλυση εξόδων / εσόδων & µηνιαία κατάσταση εξόδων / εσόδων
Τα παρακάτω παράδειγµα αποτελεί εκτύπωση βιβλίων Β' Κατηγορίας (ανάλυση εσόδων):
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Η προεπισκόπηση της εκτύπωσης θα εµφανίσει τα παρακάτω στοιχεία:

Τα παρακάτω παράδειγµα αποτελεί εκτύπωση βιβλίων Β' Κατηγορίας (µηνιαία κατάσταση εσόδων):

Η προεπισκόπηση της εκτύπωσης θα εµφανίσει τα παρακάτω στοιχεία:
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4.2 4.2Εκτυπώσεις

Υπάρχει µία πλειάδα εκτυπώσεων σύννοµων µε το Κ.Β.Σ. Εκτός του ότι όλα τα reports βγαίνουν σε
εκτυπώσιµη µορφή έχουν δηµιουργηθεί επιµέρους εκτυπώσεις που βγαίνουν απευθείας σε αρχείο
excel (π.χ. Ισοζύγιο , καρτέλα και ηµερολόγιο σε excel)

4.2.1 4.2.1Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση

Οικονοµικές καταστάσεις

Πρόκειται για εκτυπώσεις που υπολογίζουν / απεικονίζουν τον Ισολογισµό, τη Κατάσταση
Αποτελεσµάτων Χρήσης και το Πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων µιας εταιρείας:
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4.2.2 4.2.2Αριθµοδείκτες

Πρόκειται για εκτυπώσεις (analysis report) που υπολογίζουν / απεικονίζουν πληθώρα
αριθµοδεικτών µιας εταιρείας:

Σας δίνεται η δυνατότητα για απεικόνιση απεριόριστων οµάδων αριθµοδεικτών µε προσθήκη
στηλών και νέων κριτηρίων:

Οµαδοποιείτε για παράδειγµα σύµφωνα µε τις 'Λειτουργικές δαπάνες'
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Στη συνέχεια µπορείτε να διαµορφώσετε τις εκτυπώσεις µε φίλτρα που δηλώνετε δυναµικά εκείνη
τη στιγµή στην εκτύπωση:
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Και φυσικά µπορείτε να αντλήσετε οποιαδήποτε οικονοµική πληροφορία σε σχέση µε
προηγούµενα έτη µέσω της επιλογής 'Σύγκριση µε προηγούµενα έτη' :

Σας παρέχεται η δυνατότητα να εξάγετε το οποιοδήποτε αρχείο σε excel, pdf, word, xml κ.λ.π. :



4.REPORTING ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 55

Copyright ACE-Hellas SA

Για παράδειγµα απεικονίζεται η προηγούµενη ανάλυση σε αρχείο excel:

4.2.3 4.2.3Ανάλυση λογαριασµού

Πρόκειται για εκτύπωση (analysis report) που υπολογίζει / απεικονίζει τις κινήσεις λογαριασµών
µιας εταιρείας – ο χρήστης µπορεί να παραµετροποιήσει όσα reports θέλει και ουσιαστικά όποτε
επιλέγει το κάθε report να βελτιστοποιείται ο χρόνος απόκρισης και αποτελέσµατος:

Έστω ότι θέλετε να εξάγετε αποτελέσµατα για τη παραµετροποίηση '6% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ':
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Ή για παράδειγµα θέλετε να εξάγετε σε επίπεδο α' βαθµού την οµάδα 7 (Πωλήσεις)
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Το ίδιο report  µπορεί να απεικονιστεί µε την επιλογή 'Σύγκριση µε προηγούµενα έτη' ώστε να
µπορείτε να έχετε συγκριτικό έλεγχο µε προγενέστερα έτη:

Με την επιλογή της παραµέτρου εµφάνιση γραφήµατος µπορείτε να δείτε διαγραµµατικά πλέον τα
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αποτελέσµατα της ανάλυσης σας:

Για παράδειγµα το αποτέλεσµα της απεικόνισης του γενικού συνόλου του λογαριασµού 70 µε τύπο
γραφήµατος 'Bar' είναι:

Ή σε µορφή γραφήµατος 'Point':

Ή σε µορφή γραφήµατος 'Radar area':
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Ή σε µορφή γραφήµατος 'Bar 3D':

Το ACE ERP υποστηρίζει πληθώρα γραφηµάτων:

Η εξαγωγή της ανάλυσης σε αρχείο excel θα ήταν:
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4.2.4 4.2.4Έλεγχος ΦΠΑ

Πρόκειται για εκτύπωση (analysis report) που βοηθάει στον έλεγχο των εγγραφών ΦΠΑ:

4.3 4.3ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Enter topic text here.

4.3.1 4.3.1Αριθµοδείκτες (γενική ανάλυση)

Γενική ανάλυση αριθµοδεικτών
Αριθµοδείκτες

Αριθµοδείκτες Ρευστότητας
Έµµεσης Ρευστότητας
(Κυκλοφορ. Ενεργ.+Μεταβ. Λογ/σµοί Ενεργ.)/(Βραχ. Υποχρ.+Μεταβ. Λογ/σµοί Παθ.)
Εάν το κυκλοφορούν ενεργητικό και οι µεταβατικοί λογαριασµοί του ενεργητικού αρκούν για να
καλύψουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και τους µεταβατικούς λογαριασµούς του παθητικού.
Υψηλά ποσά του Κυκλοφορ. Ενεργ.+Μεταβ. Λογ/σµοί Ενεργ. σε σχέση µε

Βραχ. Υποχρ.+Μεταβ. Λογ/σµοί Παθ. Παρέχουν αυξηµένη βεβαιότητα ότι οι βραχυχρόνιες
υποχρεώσεις µπορούν να ικανοποιηθούν από τη ρευστοποίηση στοιχείων του κυκλοφορούντος
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ενεργητικού και των µεταβατικών λογαριασµών. Προσοχή θέλει η ρευστοποίηση µε τιµές < των
λογιστικών αξιών. Η ύπαρξη αυξηµένου Κυκλ. Ενεργ. παρέχει ασφάλεια στους πιστωτές. ∆ειχνει αν
υπάρχει κάποιο περιθώριο ασφαλείας σε περίπτωση έκτακτων αναγκών.
Κυκλ. Ενεργ = ∆ιαθέσιµα+Χρεόγραφα+Απαιτήσεις+Αποθέµατα
ʼµεσης ή Ειδικής Ρευστότητας (Quick Ratio)
(∆ιαθέσιµα+Χρεόγραφα+Απαιτήσεις+Έσοδα Εισπρακτέα) / (Βραχ. Υποχρ.-Προκ. Πελατών +Έξοδα
∆εδουλευµένα)
Οι απαιτήσεις εµφανίζονται µειωµένες µε το ποσό που αναµένεται να µην εισπραχθεί (Προβλ. Για
επισφ. Απαιτήσεις).
Παραβλέπονται τα αποθέµατα γιατί είναι πιο δύσκολο να ρευστοποιηθούν.

Αριθµοδείκτες Ταµειακής Ρευστότητας
∆είχνουν την ικανότητα µία επιχ/ση να ικανοποιεί τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις.
(Παρουσιάζει πληροφορίες για µια δεδοµένη χρονική στιγµή)
(∆ιάθεσιµα + Χρεόγραφα)/ (Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις – Προκαταβολές Πελατών + Έξοδα
∆εδουλευµένα)

Αµυντικό διάστηµα (∆ιάστηµα Ασφαλείας)
Πόσες ηµέρες τα υπάρχοντα διαθέσιµα συν τα ποσά που προκύπτουν από τη ρευστοποίηση
χρεογράφων και την είσπραξη απαιτήσεων µπορούν να καλύψουν τα αναµενόµενα έξοδα
λειτουργίας.
(∆ιαθέσιµα+Χρεόγραφα+Απαιτήσεις)/(Ηµερήσια Έξοδα*)
* Κόστος Πωλήσεων+ Έξοδα διοικητικής λειτουργίας + Έξοδα R&D + Έξοδα διάθεσης + Χρηµ/κά
έξοδα – Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος

Αριθµοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων
Κόστος Πωληθέντων / Αποθέµατα
∆είχνει την ικανότητα της διοίκησης µιας επιχείρησης να διαχειρίζεται αποτελεσµατικά τα
αποθέµατα προκειµένω να παράγει κέρδη.
∆είχνει πόσες φορές έχουν πωληθεί τα αποθέµατα µέσα στη χρήση.

Μία µείωση στο δείκτη µπορεί να σηµαίνει ότι η επιχείρηση περιλαµβάνει είδη τα οποία είναι
δύσκολο να πωληθούν (απαρχαιωµένα ή µειωµένη ζήτηση) ή µπορεί να οφείλεται σε υπερβολικές
αγορές αποθεµάτων για την ικανοποίηση των συµβάσεων οι οποίες απαιτούν υψηλές παραδόσεις
στο µέλλον (για την αντιµετώπιση ελλείψεων ή αυξήσεων στις τιµές αγοράς των ειδών τα οποία
περιλαµβάνονται στα αποθέµατα). Η χρησιµοποίηση µεθόδων αποτελεσµατικής διαχ/σης των
αποθεµάτων "just in time", οι οποίες απαιτούν παραδόσεις από τους προµηθευτές µόνον όταν τα
αποθέµατα θα χρησιµοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία ή όταν πρόκειται να πωληθούν.
Ένας υψηλός δείκτης δείχνει µία µικρή επένδυση σε αποθέµατα η οποία µπορεί να καταλήξει σε
απώλεια πωλήσεων ή κακή εξυπηρέτηση των πελατών
Χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία αγοράς έως την ηµεροµηνία πώλησης των αποθεµάτων,
δηλαδή την περίοδο πώλησης των αποθεµάτων και υπολογίζεται ως εξής:
365 ηµέρες / Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθέµατων
Και δείχνει τις ηµέρες τις οποίες χρειάζεται µία επιχείρηση για να πωλήσει τα αποθέµατα της
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Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων
Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων αναφέρεται στο χρόνο µετατροπής των απαιτήσεων σε
διαθέσιµα
∆είχνει την ικανότητα της διοίκησης µιας επιχείρησης να διαχειρίζεται αποτελεσµατικά τις
απαιτήσεις προκειµένω να παράγει κέρδη.
Πωλήσεις (επί πιστώσει) / Απαιτήσεις

Περίοδος είσπραξης απαιτήσεων
365 ηµέρες/ Κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων

Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού (Assets Turnover)
Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού
Ικανότητα των ενεργητικών στοιχείων να δηµιουργούν πωλήσεις

Κυκλοφοριακή ταχύτητα κυκλοφορούντος ενεργητικού
Πωλήσεις / Κυκλοφορούν ενεργητικό
Υψηλός αριθµοδείκτης δείχνει ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά για
τη δηµιουργία πωλήσεων

Κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων
Πωλήσεις / Πάγια
Ένας χαµηλός δείκτης δείχνει ότι τα πάγια δε χρησιµοποιούνται αποδοτικά για τη δηµιουργία
πωλήσεων.

Αποδοτικότητα του συνόλου των κεφαλαίων
{(Καθαρά Κέρδη+Τόκοι έξοδα)*[(1-(Φόρος Εισοδ/Κέρδη προ φόρων)]/Σύνολο Ενεργητικού}

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων
(Καθαρά Κέρδη – Μερίσµατα προνοµιούχων µετοχών)/(ΙΚ)
Αποδοτικότητα των κεφαλαίων που ανήκουν στους κοινούς (& όχι προνοµιούχους) µετόχους

Αποδοτικότητα πωλήσεων (Return on sales)
{Καθαρά Κέρδη+(Τόκοι έξοδα)*[(1-(Φόρος Εισοδ/Κέρδη προ φόρων)]/Πωλήσεις}

Χρηµατοοικονοµική µόχλευση (Financial Leverage)
Σύνολο Ενεργητικού / Ι.Κ.
∆είχνει το βαθµό που τα ενεργητικά στοιχεία χρηµατοδοτούνται µε ίδια κεφάλαια. Υψηλός δείκτης
χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης δείχνει  µία σχετικά χαµηλή χρήση ιδίων κεφαλαίων και σχετικά
υψηλή χρήση ξένων κεφαλαίων, δηλαδή υψηλότερη

χρηµατοοικονοµική µόχλευση. Ναι µεν αυξάνει την αποδοτικότητα των Ι.Κ. αλλά δηµιουργεί
κίνδυνο χρεοκοπίας για την επιχείρηση.

Αριθµοδείκτης Ξ.Κ./Ι.Κ. (ακολουθεί ανάλογη συµπεριφορά)
Τι ποσοστό των Ι.Κ. αποτελούν τα Ξ.Κ. και είναι ενδεικτικός του βαθµού προστασίας των πιστωτών
µε τα Ι.Κ.
Συστατικά της αποδοτικότητας των Ι.Κ.:  Αποδοτικότητα Πωλήσεων προ φόρων, Κυκλοφοριακή
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ταχύτητα ενεργητικού, Χρηµ/κή µόχλευση, ποσοστό κερδών που δεν πληρώνεται για φόρους è
Παράγοντες που καθορίζουν το ρυθµό αύξησης των Ι.Κ. από εσωτερικούς πόρους.
Οι παράγοντες διακρίνονται σε λειτουργικούς και χρηµ/κούς.
Η Αποδοτικότητα Πωλήσεων προ φόρων, Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού αποτελούν τους
λειτουργικούς παράγοντες ενώ η Χρηµ/κή µόχλευση, ποσοστό κερδών που δεν

πληρώνεται για φόρους  και η µερισµατική πολιτική αποτελούν τους χρηµατοοικονοµικούς
παράγοντες. Μία αύξηση των Ι.Κ. η οποία αποδίδεται σε λειτουργικούς παράγοντες θεωρείται
περισσότερο επιθυµητή από µία αύξηση η οποία αποδίδεται σε χρηµατοοικονοµικούς παράγοντες.
Οι χρηµατοοικονοµικοί παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο µίας επιχείρησης, δηµιουργούν
εξαρτήσεις από εξωτερικές οµάδες και εισάγουν αβεβαιότητα και διακύµανση στο ρυθµό αύξησης
των ιδίων κεφαλαίων

Για να είµαστε πιο συγκεκριµένοι στην ανάλυση παραθέτω ένα παράδειγµα
Έµµεσης Ρευστότητας
(Κυκλοφορ. Ενεργ.+Μεταβ. Λογ/σµοί Ενεργ.)/(Βραχ. Υποχρ.+Μεταβ. Λογ/σµοί Παθ.)
Θα πρέπει στους λογαριασµούς γενικής λογιστικής να ορίζονται από την παραµετροποίηση πλέον
σε ποια κατηγορία ανήκει ο κάθε λογαριασµός έτσι ώστε το λογιστικό ή χρηµατοοικονοµικό τµήµα
µιας εταιρείας οποιουδήποτε κλάδου να µπορεί να αντλήσει τους εν λόγω λογαριασµούς σε
αντίστοιχα reports χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.

Αντίστοιχα θα εξάγεται και ο πίνακας µερισµατικής πολιτικής της εταιρείας
Θα πρέπει να εµφανίζεται πίνακας ανά χρονιά µε την εξής κύρια στήλη

Κέρδη µετά από φόρους
Συνολικό µέρισµα

% επί των κερδών

Οι αριθµοδείκτες κρίθηκαν ότι είναι βασικοί και γενικότερης χρησιµότητας, επειδή παρουσιάζουν
ανάγλυφα τη στατική και δυναµική εικόνα της οικονοµικής µονάδας.

Οι οικονοµικές µονάδες έχουν τη δυνατότητα, παράλληλα µε την κατάρτιση των αριθµοδεικτών , να
καταρτίζουν και άλλους, που παρέχουν τη δυνατότητα πληρέστερης και βαθύτερης αναλύσεως των
οικονοµικών στοιχείων της µονάδας.
Οι επαγγελµατικές οργανώσεις των παραγωγικών τάξεων, κατά κλάδους της οικονοµίας, έχουν τη
δυνατότητα να ζητούν από τις οικονοµικές µονάδες - µέλη τους και άλλους δείκτες, που
εξυπηρετούν τις ειδικότερες ανάγκες του κλάδου και διευκολύνουν τη συγκέντρωση
πληροφοριακού υλικού για την αποτελεσµατικότερη άσκηση της πολιτικής της οικείας Κλαδικής
Ενώσεως.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Γενικά
1. Οι αριθµοδείκτες είναι σχέσεις µεταξύ µεγεθών, λογιστικής ή στατιστικής προελεύσεως, που
καταρτίζονται µε σκοπό τον προσδιορισµό της πραγµατικής θέσεως ή της αποδοτικότητας των
διάφορων τµηµάτων ή ολόκληρων τοµέων της οικονοµικής µονάδας και, σε τελική ανάλυση, της
πραγµατικής καταστάσεως ολόκληρης της οικονοµικής µονάδας ή και γενικότερα του κλάδου στον
οποίο ανήκει η µονάδα αυτή.
2. Με τους αριθµοδείκτες προσδιορίζεται η σχέση µεταξύ βασικών επιχειρηµατικών µεγεθών,
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διευκολύνεται η επιχειρηµατική δράση και επεξηγούνται τα αποτελέσµατα που προκύπτουν απ'
αυτή. Με το σύστηµα των αριθµοδεικτών προσδιορίζεται, επίσης, ο βαθµός αποδόσεως των
διάφορων δραστηριοτήτων της οικονοµικής µονάδας, µε σκοπό την ορθολογικότερη εκµετάλλευση
των µέσων δράσεώς της.
3. Η συσχέτιση βασικών µεγεθών από τη θέση και τη δραστηριότητα των οικονοµικών µονάδων και
ο προσδιορισµός των αριθµοδεικτών, που γίνεται µε βάση τα µεγέθη αυτά, οδηγεί στη δηµιουργία
µιας πυραµίδας, στην κορυφή της οποίας βρίσκεται ο δείκτης:
Αποτελέσµατα
Ίδια Κεφάλαια
Με την παραπέρα ανάλυση του κορυφαίου αυτού δείκτη προχωρεί η διερεύνηση στην οικονοµική
µονάδα προς τρεις βασικές κατευθύνσεις:
α. την ανάλυση της οικονοµικής διαρθρώσεώς της
β. την ανάλυση της αποδοτικότητάς της
γ. την ανάλυση της διαχειριστικής πολιτικής της.

4. Για την κατάρτιση των αριθµοδεικτών τα λογιστικά µεγέθη λαµβάνονται από:
- τον ισολογισµό
- το λογαριασµό γενικής εκµεταλλεύσεως
- το λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως
- τους λογαριασµούς της γενικής λογιστικής
- τους λογαριασµούς της αναλυτικής λογιστικής
- τα λογιστικά και εξω-λογιστικά έντυπα και στατιστικά στοιχεία της οικονοµικής µονάδας.

5. Οι αριθµοδείκτες καταρτίζονται µε βάση τους εξής κανόνες:
α. Η συσχέτιση των µεγεθών γίνεται κατά τρόπο ώστε οι δείκτες - αριθµοί που προκύπτουν να είναι
ευθέως ανάλογοι µε την κατάσταση που απεικονίζουν, δηλαδή οι υψηλότεροι δείκτες να
αντιστοιχούν σε ευνοϊκότερες καταστάσεις και οι χαµηλότεροι σε δυσµενέστερες. Για παράδειγµα
αναφέρεται ο αριθµοδείκτης:
Ίδια Κεφάλαια ή 3.500.000.000 ή 50%
Σύνολο Υποχρεώσεων 7.000.000.000

ή σε ευνοϊκότερη κατάσταση 4.200.000.000 ή 60%
7.000.000.000

Η αντιστροφή του κλάσµατος, δηλαδή:
Σύνολο Υποχρεώσεων ή 7.000.000.000 ή 200%
Ίδια Κεφάλαια 3.500.000.000

ή σε ευνοϊκότερη κατάσταση 7.000.000.000 ή 167%
4.200.000.000

δεν είναι σύµφωνη µε τον παραπάνω κανόνα.
β. Τα µεγέθη των συσχετίσεων επιλέγονται κατά τρόπο που να µειώνει στο ελάχιστον π.χ. τα λάθη ή
τις επιπτώσεις νοµισµατικών διακυµάνσεων.
γ. Στη θέση των απόλυτων τιµών, κατά το δυνατό, λαµβάνονται οι τιµές µέσου όρου.
δ. Οι δείκτες που αναφέρονται στην έννοια του κόστους, κατά κανόνα, εκτιµούνται σε συσχέτιση µε
δείκτες που η σύνθεσή τους βασίζεται σε ποσοτικά δεδοµένα.
ε. ∆είκτες που οι όροι τους αναφέρονται σε διάστηµα χρήσεως µικρότερο από δώδεκα (12) µήνες
δεν είναι ενδεικτικοί της όλης καταστάσεως της οικονοµικής µονάδας και κρίνονται πάντοτε σε
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συσχέτιση µε δείκτες αντίστοιχων χρονικών περιόδων προηγούµενων ετών.
στ. Οι δείκτες καλύπτουν όλους τους τοµείς δραστηριότητας της οικονοµικής µονάδας. Για το λόγο
αυτό ταξινοµούνται σε οµάδες κατά τρόπο που να επιτρέπει µία αρκετά πλατύτερη ανάλυση κάθε
δραστηριότητας.
ζ. ∆είκτης µεµονωµένος έχει σχετική µόνο χρησιµότητα. Γι' αυτό επιβάλλεται να γίνεται σύγκριση
διάφορων δεικτών µεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζονται ορθά συµπεράσµατα.
η. Οι δείκτες είναι δυνατό να είναι απλοί ή σύνθετοι.

Χρησιµότητα των αριθµοδεικτών στα πλαίσια του ΓΛΣ
1. Για την κατάρτιση των αριθµοδεικτών που εξασφαλίζονται από το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο,

οι οικονοµικές µονάδες οδηγούνται από τις αρχές της ορθολογικής διαχειρίσεως και
διοικήσεως και από τη σκοπιµότητα βελτιώσεως και συστηµατοποιήσεως της οικονοµικής
έρευνας και αναλύσεως στον τοµέα της δραστηριότητάς τους.

2. Οι ακόλουθοι βασικοί στόχοι, που διέπουν την κατάρτιση των αριθµοδεικτών του κεφ. 4.2,
λαµβάνονται υπόψη από τις οικονοµικές µονάδες:
α. Η εξασφάλιση των µέσων διαγνώσεως και εκτιµήσεως των όρων ή συνθηκών κάτω από τις
οποίες λειτουργούν οι οικονοµικές µονάδες.
β. Η κατάρτιση των δεικτών µε τρόπο ενιαίο, ώστε να είναι δυνατή η σύγκρισή τους µε τους
αντίστοιχους δείκτες οµοειδών οικονοµικών µονάδων.
γ. Η καλύτερη αξιοποίηση του λογιστικού και στατιστικού υλικού των οικονοµικών µονάδων, για
την εξυπηρέτηση όχι µόνο των αναγκών τους και πλατύτερα εκείνων που ασχολούνται µε την
έρευνα των διάφορων τοµέων της επιχειρηµατικής δραστηριότητας,

αλλά και γενικότερα, π.χ. των Οργανισµών ή Υπηρεσιών που απασχολούνται µε οικονοµικές και
κοινωνικές µελέτες σε υψηλότερο επίπεδο.

Κατηγορίες αριθµοδεικτών
1. Οι αριθµοδείκτες ταξινοµούνται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα µε τα κριτήρια που
χρησιµοποιούνται στην κατάρτισή τους και τον τύπο της επιχειρηµατικής έρευνας και αναλύσεως
που επιδιώκεται.
2. Οι αριθµοδείκτες ταξινοµούνται σε τρεις κατηγορίες από τις οποίες:
- Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τους αριθµοδείκτες οι οποίοι εξυπηρετούν τις ανάγκες
αξιολογήσεως της οικονοµικής θέσεως της οικονοµικής µονάδας, όπως αυτή εµφανίζεται σε
στατική µορφή. Τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την κατάρτιση των αριθµοδεικτών αυτών
αντλούνται βασικά από τους λογαριασµούς του ισολογισµού, δηλαδή από τις οµάδες 1-5 του
σχεδίου λογαριασµών.
- Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει τους αριθµοδείκτες οι οποίοι εξυπηρετούν τις ανάγκες
αναλύσεως της δυναµικής εικόνας της επιχειρηµατικής προσπάθειας και του αποτελέσµατος που
προκύπτει από τη λειτουργία της οικονοµικής µονάδας. Τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την
κατάρτιση των αριθµοδεικτών αυτών αντλούνται βασικά από τους λογαριασµούς οργανικών, κατ'
είδος, εξόδων και εσόδων (οµάδες 6-7 του σχεδίου λογαριασµών), γενικής εκµεταλλεύσεως και
αποτελεσµάτων (οµάδα 8 του σχεδίου λογαριασµών).
- Η τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει δείκτες οι οποίοι εξυπηρετούν την ανάγκη συσχετίσεως των
στατικών στοιχείων του ισολογισµού προς τα δυναµικά στοιχεία της εκµεταλλεύσεως, µε σκοπό τον
προσδιορισµό της ορθολογικής ή µη χρησιµοποιήσεως των µέσων της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας.
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3. Οι αριθµοδείκτες κατά κατηγορίες, είναι οι εξής:

α. Οικονοµικής ∆ιαρθρώσεως
1. Κυκλοφορούν» ενεργητικό %

Σύνολο ενεργητικού
2. Ίδια κεφάλαια %

Σύνολο υποχρεώσεων
3. Ίδια κεφάλαια %

Πάγιο ενεργητικό
4. «Κυκλοφορούν» ενεργητικό %

Βραχυπρόθεσµες   υποχρεώσεις
5. Κεφάλαιο κινήσεως %

«Κυκλοφορούν» ενεργητικό   

β. Αποδόσεως και Αποδοτικότητας
6. Καθαρά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως %

Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών
7. Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων %

Ίδια κεφάλαια
8. Μικτά αποτελέσµατα %

Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών
9. Μικτά αποτελέσµατα %

Κόστος πωλήσεων αποθεµάτων και υπηρεσιών
10. Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών %

Ίδια κεφάλαια
11. Κόστος πωλήσεων αποθεµάτων %

Μέσος όρος αποθεµάτων περιόδου

γ. ∆ιαχειριστικής Πολιτικής
12. Νέες επενδύσεις %

Περιθώριο αυτοχρηµατοδοτήσεως
13. Υποχρεώσεις προς προµηθευτές Χ 360 = ηµέρες

Αγορές αποθεµάτων και υπηρεσιών µε πίστωση
14. Απαιτήσεις από πελάτες Χ 360 = ηµέρες

Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών µε πίστωση
15. Απαιτήσεις από πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών Χ 360 = ηµέρες

Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ
Εννοιολογικό περιεχόµενο των όρων των αριθµοδεικτών
Σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στα επιµέρους κεφάλαια του ΓΛΣ και στις σχετικές παραγράφους
τους, το περιεχόµενο των όρων των αριθµοδεικτών µε την αλφαβητική σειρά τους, είναι το εξής:
1. Αγορές αποθεµάτων και υπηρεσιών µε πίστωση. Για τη συγκεκριµένη περίοδο προσδιορίζονται
µε οποιοδήποτε τρόπο οι αγορές αποθεµάτων και υπηρεσιών που γίνονται µε πίστωση. Έναν από
τους τρόπους αποτελεί ο προσδιορισµός του αθροίσµατος των καθαρών πιστώσεων (πιστώσεις
µείον αντιλογισµοί) των λογ/σµών 50.00-50.04.
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2. Απαιτήσεις από πελάτες. Για τον προσδιορισµό των απαιτήσεων από πελάτες αθροίζονται τα
υπόλοιπα των λογαριασµών 30.00 «πελάτες εσωτερικού», 30.01 «πελάτες εξωτερικού», 30.02
«Ελληνικό ∆ηµόσιο», 30.03 «Ν.Π.∆.∆. και ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις»,

30.06 «πελάτες - παρακρατηµένες εγγυήσεις», 30.97 «πελάτες επισφαλείς», 30.98 «Ελληνικό
∆ηµόσιο λογ. επίδικων απαιτήσεων» και 30.99 «λοιποί πελάτες λογ. επίδικων απαιτήσεων».
3. Απαιτήσεις από πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών. Για τον προσδιορισµό των απαιτήσεων
από πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών αθροίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασµών των
πελατών (όρος Νο 2: απαιτήσεις από πελάτες) και τα υπόλοιπα των ανείσπρακτων γραµµατίων
εισπρακτέων, οπουδήποτε και αν βρίσκονται αυτά, δηλαδή των λογαριασµών 31.00 «γραµµάτια
στο χαρτοφυλάκιο», 31.01 «γραµµάτια στις Τράπεζες για είσπραξη», 31.02 «γραµµάτια στις
Τράπεζες σε εγγύηση», 31.03 «γραµµάτια σε καθυστέρηση», 31.07 «γραµµάτια σε Ξ.Ν. στο
χαρτοφυλάκιο», 31.08 «γραµµάτια σε Ξ.Ν. στις Τράπεζες για είσπραξη», 31.09 «γραµµάτια σε Ξ.Ν.
στις Τράπεζες σε εγγύηση» και 31.10 «γραµµάτια σε Ξ.Ν. σε καθυστέρηση».
4. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Το άθροισµα των κονδυλίων των κατηγοριών Γ (ΙΙ)
«βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις» και ∆ «µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού» του παθητικού του
ισολογισµού της παρ. 4.1.103.
5. ∆ιαρκή κεφάλαια. Το άθροισµα των κονδυλίων των κατηγοριών Α «ίδια κεφάλαια» και Γ (Ι)
«µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις» του παθητικού του ισολογισµού Τα κονδύλια της κατηγορίας Α
λαµβάνονται µειωµένα κατά τα ποσά των κατηγοριών Α «οφειλόµενο κεφάλαιο» και ∆ (ΙΙ) (4)
«κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόµενη χρήση» του ενεργητικού του ισολογισµού
6. Ίδια κεφάλαια. Το άθροισµα των κονδυλίων των κατηγοριών Α (Ι) «ίδια κεφάλαια», Α (ΙΙ)
«διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο», Α (ΙΙΙ) «διαφορές αναπροσαρµογής - επιχορηγήσεις
επενδύσεων», Α (IV) «αποθεµατικά κεφάλαια» και Α (V) «αποτελέσµατα εις νέο» του παθητικού
του ισολογισµού . Τα κονδύλια των κατηγοριών Α (Ι) και Α (ΙΙ) λαµβάνονται µειωµένα κατά τα ποσά
των κατηγοριών Α «οφειλόµενο κεφάλαιο» και ∆ (ΙΙ) (4) «κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόµενη
χρήση» του ενεργητικού του ισολογισµού.
7. Καθαρά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως. Το υπόλοιπο του λογαριασµού 80, το οποίο
απεικονίζεται και στην κατάσταση του λογαριασµού γενικής εκµεταλλεύσεως (κέρδη ή ζηµίες
εκµεταλλεύσεως).
8. Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως πριν από την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος και των λοιπών
µη ενσωµατωµένων στο λειτουργικό κόστος φόρων. Το υπόλοιπο του λογαριασµού 86, το οποίο
απεικονίζεται και στην κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως (κέρδη ή ζηµίες
χρήσεως προ φόρων).
9. Κεφάλαιο κινήσεως (µε την έννοια του καθαρού «κυκλοφορούντος» ενεργητικού). Για τον
προσδιορισµό του κεφαλαίου κινήσεως αθροίζονται τα κονδύλια του κυκλοφορούντος ενεργητικού
(∆ (Ι) «αποθέµατα», ∆ (ΙΙ) «απαιτήσεις», ∆ (ΙΙΙ) «χρεόγραφα» και ∆ (IV) «διαθέσιµα»), µειωµένα
κατά το ποσό της κατηγορίας ∆ (ΙΙ) (4) «κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόµενη χρήση», και τα
κονδύλια της κατηγορίας Ε «µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού» του ενεργητικού του
ισολογισµού. Από το άθροισµα αυτό αφαιρείται το άθροισµα των κονδυλίων Γ (ΙΙ)
«βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις» και ∆ «µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού» του παθητικού του
ισολογισµού . Η διαφορά (+ ή -) απεικονίζει το κεφάλαιο κινήσεως κάθε οικονοµικής µονάδας στο
τέλος της περιόδου προσδιορισµού του.
ʼλλος τρόπος προσδιορισµού του κεφαλαίου κινήσεως, που καταλήγει στο ίδιο αποτέλεσµα, είναι
ο εξής:

Αθροίζονται τα καταβληµένα ίδια κεφάλαια και οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και από το
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άθροισµα αυτό αφαιρείται το πάγιο ενεργητικό. Στο πάγιο ενεργητικό περιλαµβάνονται και τα
κονδύλια της κατηγορίας Β «έξοδα εγκαταστάσεως» του ενεργητικού της καταστάσεως
ισολογισµού. Στα καταβληµένα ίδια κεφάλαια περιλαµβάνονται τα κονδύλια της κατηγορίας Β
«προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα» του παθητικού του αυτού ισολογισµού. Τα καταβληµένα
ίδια κεφάλαια αποτελούνται από τα κονδύλια της κατηγορίας Α «ίδια κεφάλαια» του παθητικού
του ισολογισµού , µειωµένα κατά τα ποσά των κατηγοριών Α «οφειλόµενο κεφάλαιο» και ∆ (ΙΙ) (4)
«κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόµενη χρήση» του ενεργητικού του αυτού ισολογισµού.
10. Κόστος πωλήσεων αποθεµάτων και υπηρεσιών. Για τον προσδιορισµό του κόστους πωλήσεων
αποθεµάτων και υπηρεσιών αθροίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασµών 70 έως και 73 και από το
άθροισµα που προκύπτει αφαιρείται το υπόλοιπο του λογαριασµού 86.00.00 «µικτά αποτελέσµατα
(κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως». Το κόστος πωλήσεων αποθεµάτων και υπηρεσιών
απεικονίζεται και στην κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως
11. Κόστος πωλήσεων αποθεµάτων. Για τον προσδιορισµό του κόστους πωλήσεων αποθεµάτων
(εµπορευµάτων, έτοιµων και ηµιτελών προϊόντων, καθώς και λοιπών αποθεµάτων του λογ. 72),
από το κόστος πωλήσεων αποθεµάτων και υπηρεσιών αφαιρείται το κόστος πωλήσεων υπηρεσιών.
12. «Κυκλοφορούν» ενεργητικό. Το άθροισµα των κονδυλίων ∆ (Ι) «αποθέµατα», ∆ (ΙΙ)
«απαιτήσεις» (εκτός από το ποσό της κατηγορίας ∆ (ΙΙ) (4) «κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόµενη
χρήση»), ∆ (ΙΙΙ) «χρεόγραφα», ∆ (IV) «διαθέσιµα» και Ε «µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού» του
ενεργητικού του ισολογισµού.
13. Μικτά αποτελέσµατα. Το υπόλοιπο του λογαριασµού 86.00.00 «µικτά αποτελέσµατα (κέρδη ή
ζηµίες) εκµεταλλεύσεως», το οποίο απεικονίζεται και στην κατάσταση του λογαριασµού
αποτελεσµάτων χρήσεως.
14. Μέσος όρος αποθεµάτων περιόδου. Για τον προσδιορισµό του µέσου όρου αποθεµάτων
περιόδου, αθροίζονται τα αποθέµατα ενάρξεως και λήξεως της περιόδου των λογαριασµών 20-28
και το άθροισµα διαιρείται µε τον αριθµό 2. Τα αποθέµατα ενάρξεως της χρήσεως και τα
αποθέµατα τέλους χρήσεως απεικονίζονται και στην κατάσταση του λογαριασµού της γενικής
εκµεταλλεύσεως.
Περισσότερο ακριβής τρόπος υπολογισµού του µέσου όρου αποθεµάτων της περιόδου είναι
εκείνος, σύµφωνα µε τον οποίο λαµβάνονται υπόψη τα µηνιαία αποθέµατα. Συγκεκριµένα, στο
τέλος κάθε µήνα αθροίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασµών 94 «αποθέµατα» και των σχετικών
υπο-λογαριασµών του 93 «κόστος παραγωγής (παραγωγή σε εξέλιξη)» και το άθροισµα διαιρείται
µε τον αριθµό των µηνών της περιόδου. Η επιλογή του τρόπου αυτού αφήνεται στην κρίση της
οικονοµικής µονάδας.
15. Νέες επενδύσεις. Οι αυξήσεις του πάγιου ενεργητικού που γίνονται µέσα στη χρήση (λογ.
οµάδας 1 σχεδίου λογαριασµών), για τον προσδιορισµό των οποίων δε λαµβάνονται υπόψη οι
λογαριασµοί 16.10-16.19 «έξοδα πολυετούς αποσβέσεως» και οι λογαριασµοί 18.02-18.14
«µακροπρόθεσµες απαιτήσεις».
16. Πάγιο ενεργητικό. Το άθροισµα των κονδυλίων των κατηγοριών Γ (Ι) «ασώµατες
ακινητοποιήσεις», Γ (ΙΙ) «ενσώµατες ακινητοποιήσεις» και Γ (ΙΙΙ) «συµµετοχές και άλλες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις» του ενεργητικού του ισολογισµού.
17. Περιθώριο αυτοχρηµατοδοτήσεως. Για τον προσδιορισµό του περιθωρίου
αυτοχρηµατοδοτήσεως αθροίζονται αλγεβρικά τα κέρδη χρήσεως που δε διανέµονται (µετά την
αφαίρεση των φόρων - εισφοράς ΟΓΑ - λοιπών φόρων που δεν περιλαµβάνονται στο λειτουργικό
κόστος) ή οι ζηµίες χρήσεως (µετά την προσαύξησή τους µε τους λοιπούς φόρους που δεν
περιλαµβάνονται στο λειτουργικό κόστος) και οι αποσβέσεις χρήσεως των λογαριασµών 66 και 85.
Τα κέρδη που δε διανέµονται απεικονίζονται στον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων της παρ.
4.1.302 (λογ. 41.02 «τακτικό αποθεµατικό», 41.03 «αποθεµατικά καταστατικού», 41.04-05 «ειδικά



ACE ERP70

Copyright ACE-Hellas SA

και έκτακτα αποθεµατικά», 41.08 «αφορολόγητα αποθεµατικά» και 42.00 «υπόλοιπο κερδών εις
νέο»). Στον ίδιο πίνακα απεικονίζονται και τα καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως (κέρδη ή ζηµίες λογ.
86.99), ο φόρος εισοδήµατος και η εισφορά ΟΓΑ (λογ. 88.08), καθώς και οι λοιποί µη
ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι (λογ. 88.09).
18. Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών. Για τον προσδιορισµό των πωλήσεων αποθεµάτων και
υπηρεσιών αθροίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασµών 70 «πωλήσεις εµπορευµάτων», 71
«πωλήσεις προϊόντων έτοιµων και ηµιτελών», 72 «πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων και άχρηστου
υλικού», 73 «πωλήσεις υπηρεσιών», 74 «επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων» και 75
«έσοδα παρεπόµενων ασχολιών». Τα υπόλοιπα των λογαριασµών 70, 71, 72 και 73 απεικονίζονται
και στην κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως µε τον τίτλο «κύκλος εργασιών
(πωλήσεις)». Στον ίδιο πίνακα απεικονίζονται και τα υπόλοιπα των λογαριασµών 74 και 75.
Συγκεκριµένα τα τελευταία αυτά υπόλοιπα προκύπτουν από τα «άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως»
µετά την αφαίρεση των «χρησιµοποιηµένων προβλέψεων προς κάλυψη εξόδων εκµεταλλεύσεως»
του λογαριασµού 78.05.
19. Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών µε πίστωση. Για τη συγκεκριµένη περίοδο
προσδιορίζονται µε οποιοδήποτε τρόπο οι πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών µε πίστωση. Έναν
από τους τρόπους αποτελεί ο προσδιορισµός του αθροίσµατος των καθαρών χρεώσεων (χρεώσεις
µείον αντιλογισµοί) των λογαριασµών 30.00-30.03.
20. Σύνολο ενεργητικού. Το γενικό σύνολο ενεργητικού της καταστάσεως ισολογισµού τέλους
χρήσεως της παρ. 4.1.103, το οποίο προκύπτει από το άθροισµα των κονδυλίων των κατηγοριών
του ενεργητικού: Β «έξοδα εγκαταστάσεως», Γ «πάγιο ενεργητικό», ∆ «κυκλοφορούν ενεργητικό»
εκτός από το ποσό της κατηγορίας ∆ (ΙΙ) (4) «κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόµενη χρήση» και Ε
«µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού» της καταστάσεως αυτής.
21. Σύνολο παθητικού. Το γενικό σύνολο παθητικού της καταστάσεως ισολογισµού τέλους
χρήσεως, το οποίο προκύπτει από το άθροισµα των κονδυλίων των κατηγοριών του παθητικού: Α
«ίδια κεφάλαια», Β «προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα», Γ «υποχρεώσεις» και ∆ «µεταβατικοί
λογαριασµοί παθητικού» της καταστάσεως αυτής. Τα κονδύλια της κατηγορίας Α «ίδια κεφάλαια»
λαµβάνονται µειωµένα κατά τα ποσά των κατηγοριών Α «οφειλόµενο κεφάλαιο» και ∆ (ΙΙ) (4)
«κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόµενη χρήση» του ενεργητικού του ισολογισµού.
22. Σύνολο υποχρεώσεων. Το άθροισµα των κονδυλίων των κατηγοριών Γ (Ι) «µακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις» και Γ (ΙΙ) «βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις» του παθητικού της καταστάσεως
ισολογισµού τέλους χρήσεως.
23. Υποχρεώσεις προς προµηθευτές. Για τον προσδιορισµό των υποχρεώσεων προς προµηθευτές
αθροίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασµών 50.00 «προµηθευτές εσωτερικού», 50.01
«προµηθευτές εξωτερικού», 50.02 «Ελληνικό ∆ηµόσιο», 50.03 «Ν.Π.∆.∆. και ∆ηµόσιες
Επιχειρήσεις», 50.06 «προµηθευτές - παρακρατηµένες εγγυήσεις» και 50.08 «προµηθευτές
εσωτερικού λογ. πάγιων στοιχείων», καθώς και τα υπόλοιπα των λογαριασµών 51.00 «γραµµάτια
πληρωτέα σε ∆ρχ.», 51.01 «γραµµάτια πληρωτέα σε Ξ.Ν.» και 51.02 «γραµµάτια πληρωτέα
εκδόσεως Ν.Π.∆.∆. και ∆ηµόσιων Επιχειρήσεων», κατά το µέρος που αφορούν αγορές αποθεµάτων
της οµάδας 2 και υπηρεσιών. Η ανάγκη διασπάσεως των γραµµατίων πληρωτέων που αφορούν
αγορές πάγιων στοιχείων εξυπηρετείται από τους τριτοβάθµιους υπο-λογαριασµούς των
λογαριασµών 51.00, 51.01 και 51.02.

1. «Κυκλοφορούν» ενεργητικό = (%) 
Σύνολο ενεργητικού 

Ο αριθµοδείκτης αυτός, σε συνδυασµό µε τον αριθµοδείκτη
Πάγιο ενεργητικό
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Σύνολο ενεργητικού,
απεικονίζει την αναλογία των κεφαλαίων που έχουν διατεθεί στις δύο αυτές κατηγορίες
δεσµεύσεώς τους.
Για την κατάρτιση του παραπάνω αριθµοδείκτη από τις οικονοµικές µονάδες και την αξιολόγησή
του λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες αρχές:
- Το άριστο σηµείο ισορροπίας µεταξύ κυκλοφορούντος και πάγιου ενεργητικού εξαρτάται από τον
τοµέα δραστηριότητας της οικονοµικής µονάδας.
- Οι οικονοµικές µονάδες εντάσεως πάγιου κεφαλαίου είναι υποχρεωµένες να πραγµατοποιούν
σηµαντικές επενδύσεις για τεχνολογικούς λόγους.
- Οι βιοµηχανικές µονάδες δεσµεύουν σηµαντικά κεφάλαια σε πάγιες εγκαταστάσεις και
µηχανολογικό εξοπλισµό, ενώ οι εµπορικές δεσµεύουν µεγάλα κεφάλαια σε αποθέµατα.
- Οι διαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των οικονοµικών µονάδων του αυτού κλάδου,
αποκαλύπτουν τη διαφορετική πολιτική που ακολουθεί κάθε µία από τις µονάδες αυτές και
εντοπίζουν την ορθότητα ή µη των επιχειρηµατικών αποφάσεων στον τοµέα των επενδύσεων.
2. Ίδια κεφάλαια = (%) 

Σύνολο υποχρεώσεων 
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το βαθµό της οικονοµικής αυτάρκειας της οικονοµικής
µονάδας.
Για τη µέτρηση της δανειακής εξαρτήσεως χρησιµοποιούνται οι αριθµοδείκτες:
Σύνολο υποχρεώσεων = (%) και Ίδια κεφάλαια = (%)
Σύνολο παθητικού Σύνολο παθητικού
Για την κατάρτιση των παραπάνω αριθµοδεικτών από τις οικονοµικές µονάδες και την αξιολόγησή
τους λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες αρχές:
- Η άριστη σχέση είναι δυνατό να διαφέρει από µονάδα σε µονάδα, όχι µόνο επειδή ανήκουν σε
διάφορους τοµείς δραστηριότητας, αλλά και επειδή διαφέρουν ως προς το µέγεθος και την
περιουσιακή τους διάρθρωση.
- Η τάση των οικονοµικών µονάδων να επεκτείνονται σε διάφορους κλάδους δραστηριότητας, σε
συνδυασµό µε την προσπάθεια να διαφοροποιούν τα προϊόντα τους, επαυξάνει τις δυσκολίες
εκτιµήσεως της οικονοµικής τους αυτάρκειας.
3. Ίδια κεφάλαια = (%) 

Πάγιο ενεργητικό 
Ο αριθµοδείκτης αυτός, ο οποίος απεικονίζει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων
της οικονοµικής µονάδας από τα ίδια κεφάλαιά της, καταρτίζεται στις εξής δύο παραλλαγές:
α. Υπό στενή έννοια, οπότε στα ίδια κεφάλαια περιλαµβάνονται µόνο το καταβληµένο κεφάλαιο, η
(καταβληµένη) διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και τα κάθε είδους αποθεµατικά.
β. Υπό ευρύτερη έννοια, οπότε στα ίδια κεφάλαια, εκτός από το καταβληµένο κεφάλαιο, την
(καταβληµένη) διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και τα αποθεµατικά, περιλαµβάνονται
τόσο το υπόλοιπο κερδών που µεταφέρεται εις νέο, όσο και τα κεφάλαια (κυρίως όταν πρόκειται
για ατοµικές επιχειρήσεις και προσωπικές εταιρίες) που η φύση τους επιτρέπει την εξοµοίωσή τους
προς τα ίδια κεφάλαια (π.χ. καταθέσεις και δάνεια του επιχειρηµατία ή των εταίρων).
Για την κατάρτιση του παραπάνω αριθµοδείκτη από τις οικονοµικές µονάδες και την αξιολόγησή
του λαµβάνεται υπόψη ότι η σταθερότητα που χαρακτηρίζει τα ίδια κεφάλαια προσδίδει στον
τρόπο αυτό χρηµατοδοτήσεως των µέσων δράσεως αναµφισβήτητη ασφάλεια, όταν ο λόγος του
κλάσµατος (= το πηλίκο της διαιρέσεως) είναι µεγαλύτερος από τη µονάδα (σε ποσοστό, όταν
υπερβαίνει το 100%).
Η σταθερότητα αυτή, που χαρακτηρίζει και τα κεφάλαια που η οικονοµική µονάδα δανείζεται
µακροπρόθεσµα, εκφράζεται µε το δείκτη:
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Σύνολο διαρκών κεφαλαίων = (%)
Πάγιο ενεργητικό
Για την κατάρτιση του αριθµοδείκτη αυτού από τις οικονοµικές µονάδες και την αξιολόγησή του
λαµβάνεται υπόψη ότι, όταν το πηλίκο της διαιρέσεως είναι µικρότερο από τη µονάδα («1), ένα
µέρος των ακινητοποιήσεων της οικονοµικής µονάδας χρηµατοδοτείται από βραχυπρόθεσµα
κεφάλαια. Αντίθετα, όταν το πηλίκο αυτό είναι µεγαλύτερο από τη µονάδα (»1), η οικονοµική
διάρθρωση της οικονοµικής µονάδας θεωρείται ότι είναι καλή, χωρίς να αποκλείεται ανεπαρκής
χρησιµοποίηση κεφαλαίων µε επιπτώσεις στην αποδοτικότητα.
4. «Κυκλοφορούν» ενεργητικό = (%) 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει τη γενική ρευστότητα της οικονοµικής µονάδας. Για την
αξιολόγηση της τιµής του λαµβάνεται υπόψη η σύνθεση των όρων του. Ειδικότερα, για το
«κυκλοφορούν» ενεργητικό, λαµβάνονται υπόψη και τα µη εµπορεύσιµα αποθέµατα και οι
επισφαλείς απαιτήσεις.
Οι οικονοµικές µονάδες, εκτός από τον παραπάνω δείκτη «γενικής ρευστότητας», προσδιορίζουν
και το δείκτη «ειδικής ρευστότητας»:
∆ιαθέσιµα = (%)
Ληκτές υποχρεώσεις
Ο αριθµοδείκτης αυτός επιτρέπει στην οικονοµική µονάδα και στον εξωτερικό µελετητή να
εκτιµούν αν και κατά πόσο οι ληκτές υποχρεώσεις καλύπτονται, σε δεδοµένη στιγµή, από τα
διαθέσιµα της κατηγορίας ∆ (IV) του ενεργητικού του ισολογισµού της παρ. 4.1.103.
5. Κεφάλαιο κινήσεως = (%) 

«Κυκλοφορούν» ενεργητικό 
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τµήµα του «κυκλοφορούντος» ενεργητικού, το
οποίο χρηµατοδοτείται από το πλεόνασµα των διαρκών κεφαλαίων (ιδίων κεφαλαίων και
µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων).
Για την κατάρτιση του παραπάνω αριθµοδείκτη από τις οικονοµικές µονάδες και την αξιολόγησή
του λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες αρχές:
- Όταν είναι ίσος µε τη µονάδα (=1), το σύνολο του παθητικού αποτελείται από διαρκή κεφάλαια.
- Όταν είναι ίσος µε το µηδέν (=0), το κεφάλαιο κινήσεως είναι ανύπαρκτο.
- Όταν είναι µικρότερος από το µηδέν («0), τµήµα των ακινητοποιήσεων χρηµατοδοτείται από
βραχυπρόθεσµα δανειακά κεφάλαια.
6. Καθαρά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως = (%) 

Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών 
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της οικονοµικής µονάδας, χωρίς το
συνυπολογισµό των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσµάτων των λογαριασµών της οµάδας 8.
Για τη µέτρηση της αποδόσεως της οικονοµικής µονάδας χρησιµοποιείται επίσης ο δείκτης:
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων (εισοδήµατος = (%)
ΟΓΑ - λοιπών µη ενσωµατωµένων στο λειτουργικό κόστος) 
Σύνολο εσόδων
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει τη συνολική απόδοση της οικονοµικής µονάδας, σε σύγκριση µε
τα συνολικά της έσοδα.
Το σύνολο των εσόδων προκύπτει από το άθροισµα όλων των κατηγοριών εσόδων που
απεικονίζονται και στην κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως.
7. Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων = (%) 

Ίδια κεφάλαια 
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της οικονοµικής
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µονάδας.
Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων είναι συνάρτηση του περιθωρίου επί των πωλήσεων, σε
σχέση µε την ταχύτητα ανακυκλώσεως των ιδίων κεφαλαίων, σύµφωνα µε την εξίσωση:
Καθαρά αποτελέσµατα Καθαρά αποτελέσµατα  
προ φόρων = προ φόρων Χ Πωλήσεις 
Ίδια κεφάλαια Πωλήσεις Ίδια κεφάλαια 
Η αποδοτικότητα του συνόλου των απασχολούµενων κεφαλαίων προσδιορίζεται µε το δείκτη:
Καθαρά αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων = (%)
Σύνολο απασχολούµενων κεφαλαίων
8. Μικτά αποτελέσµατα = (%) 

Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών 
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των συνολικών
πωλήσεων. Το µικτό κέρδος είναι το οικονοµικό εκείνο περιθώριο µε το οποίο κάθε οικονοµική
µονάδα καλύπτει:
- το λειτουργικό της κόστος που δεν απορροφάται από το κόστος παραγωγής,
- τους τόκους των δανειακών κεφαλαίων,
- τους τόκους ιδίων κεφαλαίων,
- την αυτοχρηµατοδότηση νέων επενδύσεων, αναγκαίων για τη συνέχιση της δραστηριότητάς της,
- την πληρωµή των φόρων που αναλογούν στα αποτελέσµατά της και
- τη διάθεση κερδών.
9. Μικτά αποτελέσµατα = (%) 

Κόστος πωλήσεων αποθεµάτων και υπηρεσιών 
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί του κόστους
πωλήσεων. Χρησιµοποιείται στην εφαρµογή της τιµολογιακής πολιτικής, καθώς επίσης και στην
εφαρµογή των αγορανοµικών διατάξεων, όταν τα είδη της οικονοµικής µονάδας ελέγχονται
αγορανοµικά.
10. Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών = (%) 

Ίδια κεφάλαια 
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την ανακύκλωση των ιδίων κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της
χρήσεως.
Η ανακύκλωση αυτή, σε συνδυασµό µε το περιθώριο κέρδους, προσδιορίζει την αποδοτικότητα των
ιδίων κεφαλαίων, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται για τον παραπάνω αριθµοδείκτη 7.
11. Κόστος πωλήσεων αποθεµάτων = (%) 

Μέσος όρος αποθεµάτων περιόδου 
Ο αριθµοδείκτης αυτός, ο οποίος καλείται και δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων,
απεικονίζει το βαθµό ανακυκλώσεως των αποθεµάτων κατά τη διάρκεια της χρήσεως.
Για την κατάρτιση του παραπάνω αριθµοδείκτη από τις οικονοµικές µονάδες και την αξιολόγησή
του λαµβάνεται υπόψη ότι ο δείκτης αυτός διαφέρει από µονάδα σε µονάδα ανάλογα µε τον κλάδο
στον οποίο ανήκει και ανάλογα µε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνονται οι προµήθειες ή η
παραγωγή των αποθεµάτων. Είναι δείκτης µεγάλης σηµασίας για τις διοικήσεις των οικονοµικών
µονάδων, οι οποίες, µέσω αυτού, παρακολουθούν τον ορθό προγραµµατισµό των παραγγελιών
αποθεµάτων και την υλοποίηση των αποφάσεών τους σχετικά µε τη δέσµευση του
απασχολούµενου κεφαλαίου.
12. Νέες επενδύσεις = (%) 

Περιθώριο αυτοχρηµατοδοτήσεως 
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το βαθµό καλύψεως των νέων επενδύσεων της οικονοµικής
µονάδας από τους ετήσιους πόρους της εκµεταλλεύσεώς της. Από τον ίδιο δείκτη φαίνεται η
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προσπάθεια επεκτάσεως, ανανεώσεως και εκσυγχρονισµού των µέσων δράσεως της οικονοµικής
µονάδας, όταν οι νέες επενδύσεις υπερβαίνουν και αυτό το περιθώριο αυτοχρηµατοδοτήσεως.
13. Υποχρεώσεις προς προµηθευτές Χ 360 = ηµέρες

Αγορές αποθεµάτων και υπηρεσιών µε πίστωση 
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ηµέρες το µέσο όρο προθεσµίας εξοφλήσεως των οφειλών
της οικονοµικής µονάδας προς τους προµηθευτές της, κατά την ηµέρα κλεισίµατος του
ισολογισµού.
Για την κατάρτιση του παραπάνω αριθµοδείκτη από τις οικονοµικές µονάδες και την αξιολόγησή
του λαµβάνονται οι εξής αρχές:
- Ο µέσος όρος προθεσµίας ποικίλλει, ανάλογα π.χ. µε τον τοµέα δραστηριότητας της οικονοµικής
µονάδας ή την εποχή, δεδοµένου ότι υπολογίζεται επί του ποσού των αγορών σε µια ορισµένη
περίοδο και όχι επί του µέσου όρου της χρήσεως.
- Βασικά, για τις εποχιακές οικονοµικές µονάδες, σχηµατίζεται µετά από συσχέτιση του µέσου
ύψους, π.χ. µηνιαίου ή τριµηνιαίου, των υποχρεώσεων από αγορές αποθεµάτων και υπηρεσιών
προς εκείνο της αξίας των αγορών αποθεµάτων και υπηρεσιών της ιδίας περιόδου.
- Η αξία του εκτιµάται ακόµα περισσότερο από το γεγονός ότι η καθυστέρηση εξοφλήσεως των
υποχρεώσεων προς τους προµηθευτές περιορίζει µεν τη χρηµατική στενότητα για την οικονοµική
µονάδα, συγχρόνως όµως η καθυστέρηση αυτή δείχνει και το βαθµό εξαρτήσεώς της από τους
προµηθευτές, ο οποίος, αν είναι υψηλός, είναι δυνατό να την οδηγήσει σε οικονοµικές δυσχέρειες,
στην περίπτωση που οι προµηθευτές αυτοί αλλάξουν πολιτική απέναντί της.
14. Απαιτήσεις από πελάτες Χ 360 = ηµέρες

Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών µε πίστωση 
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ηµέρες το µέσο όρο προθεσµίας εισπράξεως, ή
διακανονισµού µε γραµµάτια εισπρακτέα, των απαιτήσεων της οικονοµικής µονάδας από τους
πελάτες της, κατά την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού.
Για την κατάρτιση του παραπάνω αριθµοδείκτη από τις οικονοµικές µονάδες και την αξιολόγησή
του λαµβάνεται υπόψη ότι ο µέσος όρος προθεσµίας ποικίλλει, ανάλογα π.χ. µε τον τοµέα
δραστηριότητας ή τις συνθήκες αγοράς. Για τις εποχιακές οικονοµικές µονάδες, ο αριθµοδείκτης
αυτός σχηµατίζεται µετά από συσχέτιση του µέσου µηνιαίου ύψους των πιστώσεων που
παραχωρήθηκαν προς πελάτες, προς το µέσο µηνιαίο ποσό των πωλήσεων κατά τη διάρκεια της
ίδιας περιόδου.
15. Απαιτήσεις από πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών Χ 360 = ηµέρες

Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών 
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ηµέρες το µέσο όρο προθεσµίας εισπράξεως των
απαιτήσεων της οικονοµικής µονάδας (ανοικτών λογαριασµών και γραµµατίων εισπρακτέων) από
τους πελάτες της, κατά την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού ή κατά οποιαδήποτε άλλη
ηµεροµηνία λήξεως δωδεκάµηνης περιόδου.

4.3.2 4.3.2Αριθµοδείκτες

Προκειµένου να αντληθούν τα reports του Ισολογισµού, της Κ.Α.Χ. και των Αριθµοδεικτών θα
πρέπει να έχουν παραµετροποιηθεί οι αριθµοδείκτες:
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∆είτε για παράδειγµα το δείκτη 303 (το οποίο αποτελεί και το κελί 303 στη Περιοδική ΦΠΑ):



ACE ERP76

Copyright ACE-Hellas SA

4.3.3 4.3.3Κατηγορίες Αριθµοδεικτών

Παραµετροποιείτε το σύνολο των αριθµοδεικτών σε επίπεδο κωδικού, περιγραφής και εντύπου:

4.3.4 4.3.4Οµαδοποίηση αριθµοδεικτών

4.3.5 4.3.5Μεταβλητές

Ορίζετε τις µεταβλητές
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4.3.6 4.3.6Πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων

4.3.7 4.3.7Ισολογισµός

4.3.8 4.3.8Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης



Κεφάλαιο

V
5.ΒΙΒΛΙΑ
ΕΣΟ∆ΩΝ-ΕΞΟ∆ΩΝ
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5 5.ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ-ΕΞΟ∆ΩΝ



ACE ERP80

Copyright ACE-Hellas SA

5.1 5Βιβλία εσόδων - εξόδων

Το σύστηµα σας δίνει τη δυνατότητα να εξάγετε τα βιβλία εσόδων εξόδων είτε για λόγους
λογιστικής πληροφόρησης είτε για να εκτυπώνετε τη θεωρηµένη µηνιαία κατάσταση εσόδων –
εξόδων για την κάλυψη αναγκών των εταιρειών µε βιβλία Β' κατηγορίας.
Τα βιβλία Β' κατηγορίας είναι παραµετρικά, δηλαδή ο χρήστης µπορεί να ορίσει στις κατηγορίες
εσόδων – εξόδων, συγκεκριµένους κωδικούς και οµάδες για τα έξοδα και τα έσοδα αντίστοιχα,
ορίζοντας ταυτόχρονα αν θα εκτυπωθούν στα βιβλία εσόδων ή εξόδων.

 Ο κωδικός της κάθε κατηγορίας συνδέεται µε αντίστοιχο κωδικό λογαριασµού του λογιστικού
σχεδίου που τηρεί η εταιρεία.

Εφ' όσον έχει γίνει η κατάλληλη παραµετροποίηση που προαναφέρθηκε σας δίνεται η δυνατότητα
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να εκτυπώσετε τα εξής:
ü Βιβλίο εσόδων
ü Βιβλίο εξόδων
ü Μηνιαία κατάσταση εσόδων (έξοδα)
ü Μηνιαία κατάσταση εσόδων (έσοδα)

Το σύστηµα ACE ERP µέσα από τα έσοδα – έξοδα σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε προτυπωµένα
έντυπα τα οποία µπορείτε να τα θεωρήσετε στην εκάστοτε ∆ΟΥ. Οι αναλυτικές πληροφορίες των
εντύπων ορίζονται στην επιλογή «Προ-εκτύπωση εντύπων».

Ορίζετε τα στοιχεία της εταιρείας, κωδικό και στοιχεία διεύθυνσης, τα στοιχεία της εκτύπωσης, τα
στοιχεία που θα αναγράφονται στα έντυπα (είδος εκτύπωσης), καθώς επίσης και τα αναλυτικά
στοιχεία της σελίδας. Τέλος,  πατάτε το κουµπί προεπισκόπηση για να εµφανίσετε το έντυπο στην
οθόνη σας.
Προτεινόµενες  κατηγορίες  εσόδων – εξόδων
Κωδικός Οµάδας Βιβλίου Εσόδων/Εξόδων Οµάδα Βιβλίου
Εσόδων/Εξόδων Έσοδο/Έξοδο Λογαριασµοί
01 Πωλήσεις Εµπορευµάτων Έσοδο 70%
02 Πωλ. Προϊόντ. Έσοδο 71%
03 Πωλ. Λοιπ. Αποθ. Έσοδο 72%
04 Πωλ. Υπηρεσ. Έσοδο 73%
05 Λοιπά Έσοδα Έσοδο 74%, 81.01%, 82.01%
06 Έσ.Παρεπ. Ασχολιών Έσοδο 75%
07 Έσοδα Κεφαλ. Έσοδο 76%
08 Ιδιοπαραγωγή Έσοδο 78%
10 Ενδοκ. Αποκτ. Έσοδο 08.00%
09 Πωλ. Παγίων Έσοδο 08.02%
11 Φ.Π.Α. Έσοδο 08.54%, 54.00.7%
12 Α' & Β' Ύλες Έξοδο 24%
25 Φ.Π.Α. Έξοδο 54% αγορών, εξόδων
23 Αγορές Παγίων Έξοδο 11%, 12%, 13%, 14%, 16%
15 ∆ιάφορα Έξοδα Έξοδο 81.00%, 82,.00%
13 Αναλώσιµα Υλικά Έξοδο 25%
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14 Ανταλλακτικά Έξοδο 26%
16 Αµοιβές Προσωπικού Έξοδο 60%
17 Αµοιβές Τρίτων Έξοδο 61%
18 Παροχές Τρίτων Έξοδο 62%
19 Φόροι Τέλη Έξοδο 63%
20 ∆ιάφορα Έξοδα Έξοδο 64%
21 Τόκοι-Συναφή Έξοδα Έξοδο 65%
22 Αποσβέσεις Έξοδο 66%
24 Ενδοκ. Αποκτ Έξοδο Ενδοκ. Αποκτ.
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6.1 6.1ΡΟΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

Σε αυτή τη φόρµα παραµετροποιείτε τη λογική αλληλουχία της κατάστασης (status) των επιταγών
σας. Για λόγους ιστορικότητας στις κινήσεις, σωστής λογιστικής ενηµέρωσης και ορθής απεικόνισης
στις εκτυπωτικές καταστάσεις ορίζετε τη κατάσταση από την οποία προέρχεται µια επιταγή, τη
κατάσταση στην οποία θα παρέλθει καθώς και το κωδικό του παραστατικού που θα συντελέσει στη
ροή αυτής της κατάστασης.
Για παράδειγµα µία εισπρακτέα επιταγή σε πρωτογενές στάδιο δεν µπορεί να έχει τιµή για
προγενέστερη κατάσταση – κατά την παραλαβή της ενεργοποιείται το status της επόµενης
κατάστασης (π.χ. 'Στο Χαρτοφυλάκιο'):

Στο ανωτέρω παράδειγµα απεικονίζονται στο κόκκινο φόντο οι πρωτογενείς κινήσεις των
εισπρακτέων και πληρωτέων επιταγών αντίστοιχα.
Τιµή  'Από Κατάσταση': σε αυτό το πεδίο ορίζετε την κατάσταση από την οποία προέρχεται η
επιταγή

Τιµή  'Επόµενη Κατάσταση': σε αυτό το πεδίο ορίζετε την κατάσταση στην οποία θα παρέλθει η
επιταγή

Τιµή  'Κωδ. Παραστατικού': επιλέγετε το παραστατικό που θα ενηµερώσει αυτόµατα το status του
σώµατος της επιταγής, τις Λογιστικές Εγγραφές, τη καρτέλα του  συναλλασσόµενου (Πελάτη για
Εισπρακτέα και Προµηθευτή για Πληρωτέα Επιταγή) και το ταµείο.

6.2 6.2ΤΑΜΕΙΑ

Στην συγκεκριµένη οθόνη παραµετροποιείτε τα ταµεία σας. Εφόσον δηλώνετε συγκεκριµένους
λογαριασµούς στις επιµέρους επιλογές ανά εταιρεία και ηµεροµηνιακό διάστηµα θα
πραγµατοποιούνται και αυτόµατες λογιστικές ενηµερώσεις. Η συγκεκριµένη λειτουργικότητα
παρέχεται µέσω των διαφόρων κινήσεων των επιταγών όπου σαν χρήστης έχετε την ευχέρεια να
επιλέγετε κινήσεις ταµείων σε επίπεδο χρεωστικό ή πιστωτικό. Ως ενεργό χαρακτηρίζεται το ταµείο
το οποίο θα έρχεται σαν επιλογή για να κινηθεί:
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6.3 6.3ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

Μέσω της συγκεκριµένης οθόνης παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης των µηχανογραφηµένων
επιταγών.

Τιµή  'Τράπεζα': σε αυτό το πεδίο ορίζετε τον κωδικό της τράπεζας
Τιµή  'Από Αριθµό': ορίζετε την αρίθµηση έναρξης (η σειριακή πληροφόρηση παρέχεται από τη
τράπεζα)
Τιµή  'Έως Αριθµό': ορίζετε την αρίθµηση λήξης (η σειριακή πληροφόρηση παρέχεται από τη
τράπεζα)
Τιµή  'Σύνολο': σε αυτό το πεδίο εµφανίζεται αυτόµατα ο αριθµός των επικείµενων επιταγών µε
βάση την αρίθµηση του µπλοκ της τράπεζας
Τιµή  'Υπόλοιπο Αριθµών': σε αυτό το πεδίο εµφανίζεται αυτόµατα ο υπολειπόµενος αριθµός των
επικείµενων επιταγών
Τιµή  'Επόµενη Αρίθµηση': σε αυτό το πεδίο εµφανίζεται αυτόµατα η επικείµενη αρίθµηση των
επιταγών
Enter topic text here.

6.4 6.4ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Σε αυτή τη φόρµα ορίζετε τις τράπεζες σε επίπεδο κωδικού και περιγραφής.
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6.5 6.5ΕΠΙΤΑΓΕΣ

Σε αυτή τη φόρµα εµφανίζονται σε µορφή λίστας όλες οι καταχωρήσεις των επιταγών παρέχοντας
πληροφόρηση για τον κωδικό της επιταγής, τον αριθµό της, τον συναλλασσόµενο (εισπρακτέα ή
πληρωτέα), το ποσό, το status της επιταγής, τον τύπο της (χειρόγραφη ή µηχανογραφηµένη), τη
τράπεζα, το ταµείο κίνησης κ.ο.κ.

Στην ίδια οθόνη, µε την επιλογή 'Νέα Εγγραφή' στο header της οθόνης καταχωρούµε νέο σώµα
επιταγής:

Τιµή  'Ηµεροµηνία': σε αυτό το πεδίο ορίζετε τον ηµεροµηνία καταχώρησης της επιταγής
Τιµή  'Κωδικός': ορίζετε την αλφαριθµητική κωδικοποίηση της επιταγής – η συγκεκριµένη τιµή
δηλώνεται χειροκίνητα ή το πρόγραµµα παρέχει τη δυνατότητα αύξουσας αρίθµησης κατόπιν
παραµετροποίησης
Τιµή  'Αριθµός Επιταγής': αναγράφετε τον αριθµό επιταγής
Τιµή  'Τύπος Επιταγής': ορίζετε τον τύπο της επιταγής (εισπρακτέα / πληρωτέα)
Τιµή  'Είδος': ορίζετε το είδος της επιταγής (π.χ. ηµέρας / µεταχρονολογηµένη)
Τιµή  'Κατάσταση': σαν πρωτογενής είδους κίνηση δεν δηλώνεται κάποια κατάσταση
Τιµή  'Παρατηρήσεις': πρόκειται για πεδίο που αναγράφετε οποιαδήποτε είδους πληροφόρηση
Τιµή  'Χειρόγραφη': δηλώνετε εάν η επιταγή είναι χειρόγραφη ή µηχανογραφηµένη
Τιµή  'Ηµεροµηνία Λήξης': ορίζετε την ηµεροµηνία λήξης της επιταγής
Τιµή  'Ηµ. Έκδοσης': ορίζετε την ηµεροµηνία έκδοσης της επιταγής (ουσιαστικά πρόκειται για την
ηµεροµηνία καταχώρησης της επιταγής)
Τιµή  'Ποσό': ορίζετε το ποσό της επιταγής
Τιµή  'Πελάτης': ορίζετε το κωδικό του πελάτη εφόσον πρόκειται για εισπρακτέα επιταγή
Τιµή  'Προµηθευτής': ορίζετε το κωδικό του προµηθευτή εφόσον πρόκειται για πληρωτέα επιταγή
Τιµή  'Ταµείο': το συγκεκριµένο πεδίο θα απεικονιστεί αυτόµατα µετά την ενηµέρωση της πρώτης
κίνησης της επιταγής
Τιµή  'Τράπεζα': ορίζετε τη τράπεζα που εµφανίζεται στο σώµα της επιταγής
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6.6 6.6ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

Σε αυτή τη φόρµα ορίζετε τη κατάσταση των επιταγών σας σε επίπεδο κωδικού, περιγραφής και
τελικού status. Παραµετροποιείτε όλες τις πιθανές καταστάσεις από τις οποίες µπορεί να προέλθει
και να καταλήξει µία επιταγή -  δεδοµένου ότι µια κατάσταση είναι και η τελική (π.χ. εξόφληση
επιταγής ή µεταφορά στο ταµείο) πρέπει να δηλώσετε αυτή τη πληροφορία στη συγκεκριµένη
στήλη.
Προσοχή: Εφόσον µία επιταγή έχει παρέλθει σε status που είναι τελικό δεν µπορείτε να
πραγµατοποιήσετε καµία άλλη κίνηση

6.7 6.7ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

Σε αυτή τη φόρµα ορίζετε τους πιθανούς τύπους παραστατικών επιταγών. Παραµετροποιείτε όλα
τα πιθανά παραστατικά για εισπρακτέες ή/και πληρωτέες επιταγές. Στην ίδια οθόνη, µε την επιλογή
'Νέα Εγγραφή' στο header της οθόνης καταχωρούµε νέο τύπο παραστατικού:
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Tab 'Βασικά Στοιχεία':
Τιµή  'Εταιρεία': η συγκεκριµένη τιµή έρχεται προτεινόµενη ανάλογα µε ποία εταιρεία έχετε
εισέλθει στο πρόγραµµα
Τιµή  'Τύπος Παραστατικού': επειδή πρόκειται για παραστατικό επιταγής που θα ενηµερώσει
έµµεσα το κύκλωµα του Ταµείου πρέπει να επιλέξετε 'Ταµείο' στο συγκεκριµένο πεδίο
Τιµή  'Κωδ. Παραστατικού': αναγράφετε τον κωδικό παραστατικού επιταγής
Τιµή  'Περιγραφή': αναγράφετε τη περιγραφή του παραστατικού επιταγής
Τιµή  'Τύπος Εγγραφών': αναγράφετε τον τύπο εγγραφής του παραστατικού επιταγής

Tab 'Επιπλέον Στοιχεία':
Ορίζετε στοιχεία που αφορούν τη κοστολόγηση π.χ. Νούµερο Ισοζυγίου, Οριζόντια Κοστολόγηση,
Μοντέλο Κέντρο Κόστους κ.λ.π.
Tab 'Φόρµα Εκτύπωσης':
Ορίζετε στοιχεία που αφορούν την εκτύπωση της κίνησης π.χ. αν θα εκτυπωθεί το παραστατικό
µετά τη καταχώρηση (εφόσον πρόκειται για πληρωτέα επιταγή), ποια φόρµα εκτύπωσης θα
δηλωθεί στη κίνηση κ.ο.κ.
Στο detail της οθόνης ορίζετε δεδοµένα που διαµορφώνουν τις αυτόµατες κινήσεις στα διάφορα
modules του προγράµµατος. Για παράδειγµα, οι επιµέρους τύποι κίνησης για τη κίνηση 'Παραλαβή'
πρέπει να αφορούν τα κυκλώµατα του Λογιστηρίου, των Επιταγών και των Πελατών καθώς και οι
επιµέρους κωδικοί αυτών των τύπων να αντιπροσωπεύουν τη σωστή Λογιστική και Εµπορική
ενηµέρωση.

6.8 6.8ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

Σε αυτή τη φόρµα εµφανίζονται σε µορφή λίστας όλα τα παραστατικά των επιταγών (εισπρακτέες
ή/και πληρωτέες) παρέχοντας πληροφόρηση για τον κωδικό παραστατικού καταχώρησης της
επιταγής, την ηµεροµηνία καταχώρησης της κίνησης, τον αριθµό παραστατικού, τον
συναλλασσόµενο (εισπρακτέα ή πληρωτέα), το ποσό, τη τράπεζα κ.ο.κ.
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Στην ίδια οθόνη, µε την επιλογή 'Νέα Εγγραφή' στο header της οθόνης καταχωρούµε τη κίνηση της
επιταγής:

Τιµή  'Ηµεροµηνία': σε αυτό το πεδίο ορίζετε τον ηµεροµηνία καταχώρησης της επιταγής
Τιµή 'Εταιρεία': η συγκεκριµένη τιµή έρχεται προτεινόµενη ανάλογα µε ποία εταιρεία έχετε
εισέλθει στο πρόγραµµα
Τιµή  'Τύπος Παραστατικού': ορίζετε το παραστατικό κίνησης της επιταγής
Τιµή  'Παραστατικό': µπορείτε να ορίσετε το λεκτικό της κίνησης της επιταγής
Τιµή 'Σειρά Παραστατικού': ανάλογα του τύπου παραστατικού που έχετε επιλέξει προτείνεται
αυτόµατα το εν λόγω πεδίο

Τιµή 'Αριθµός Παραστατικού': αναγράφετε τον αριθµό του παραστατικού ή οποιαδήποτε αρίθµηση
θέλετε
Τιµή 'Πελάτης': ορίζετε τον πελάτη της κίνησης εφόσον πρόκειται για εισπρακτέα επιταγή
Τιµή 'Προµηθευτής': ορίζετε τον προµηθευτή της κίνησης εφόσον πρόκειται για πληρωτέα επιταγή
Τιµή  'Τράπεζα': ορίζετε τη τράπεζα που εµφανίζεται στο σώµα της επιταγής
Τιµή  'Κατάσταση': σαν πρωτογενής είδους κίνηση δεν δηλώνεται κάποια κατάσταση
Τιµή 'Αιτιολογία': πρόκειται για τιµή που επιλέγετε µέσα από λίστα ενδεικτικών τιµών
Τιµή  'Οριζόντια Κοστολόγηση': ορίζετε τιµή εφόσον θέλετε η επιταγή να ενηµερώσει το report
Κοστολόγησης
Τιµή  'Μοντέλο Κ.Κ.': ορίζετε το µοντέλο κέντρου κόστους κοστολόγησης – εφόσον οριστεί τιµή



6.WORKFLOW ΕΠΙΤΑΓΩΝ - ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΑΜΕΙΩΝ 91

Copyright ACE-Hellas SA

ενεργοποιείται η οθόνη των Κέντρων Κόστους όπου επιλέγουµε τα επιµέρους κόστη
Στο detail της οθόνης καταχωρείτε τα εξής:
Κατηγορία: επιλέγετε τη τιµή 'Επιταγές'

Κωδικός Επιταγής: µε βάση το συναλλασσόµενο που έχετε επιλέξει στο header του
παραστατικού και τη κατηγορία 'Επιταγές' στο detail προτείνονται και συγκεκριµένες
επιταγές

Ποσό: το ποσό της κίνησης έρχεται προτεινόµενο µετά την επιλογή του κωδικού επιταγής
Κωδικός Ταµείου: επιλέγετε το ταµείο που θα ενηµερώσει τη κίνηση

6.9 6.9ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟΥ

Σε αυτή τη φόρµα εµφανίζονται σε µορφή λίστας όλες οι πιθανές κινήσεις Ταµείου'.

Στην ίδια οθόνη, µε την επιλογή 'Νέα Εγγραφή' στο header της οθόνης καταχωρούµε νέα κίνηση
Ταµείου:

Τιµή  'Κωδ. Παραστατικού': αναγράφετε τον κωδικό κίνησης ταµείου
Τιµή  'Περιγραφή': αναγράφετε τη περιγραφή της κίνησης ταµείου
Ενηµέρωση Εµπορικού: ορίζετε το πρόσηµο (Θετικά - Αρνητικά) µε το οποίο θα ενηµερώσει η
συγκεκριµένη κίνηση το ταµείο
Τιµή  'Χρέωση/Πίστωση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε εάν θα χρεωθεί ή θα πιστωθεί η καρτέλα
Ταµείου στο Εµπορικό Κύκλωµα
Παρατήρηση: Σε περιπτώσεις διακίνησης µετρητών (ταµείων) θα χρησιµοποιήσετε τη κίνηση
'∆ιακίνηση Ταµείου' – στη συγκεκριµένη παραµετροποίηση ορίζετε τη κίνηση του κάθε ταµείου έτσι
ώστε να χρεωθεί το ένα ταµείο και θα πιστωθεί το άλλο.
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6.10 6.10ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

Σε αυτή τη φόρµα ορίζετε τους πιθανούς τύπους κινήσεων παραστατικών επιταγών.
Παραµετροποιείτε όλες τις πιθανές κινήσεις (για εισπρακτέες ή/και πληρωτέες επιταγές). Στην ίδια
οθόνη, µε την επιλογή 'Νέα Εγγραφή' στο header της οθόνης καταχωρούµε νέο τύπο κίνησης
παραστατικού επιταγής:

Τιµή  'Κωδικός': αναγράφετε τον κωδικό κίνησης επιταγής
Τιµή  'Περιγραφή': αναγράφετε τη περιγραφή του κωδικού κίνησης επιταγής

- Ενηµέρωση Λογιστηρίου
Τιµή  'Πρόσηµο': ορίζετε το πρόσηµο (Θετικά - Αρνητικά) µε το οποίο θα ενηµερώσει η
συγκεκριµένη κίνηση το Λογιστήριο
Τιµή  'Χρέωση/Πίστωση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε εάν θα χρεωθεί ή θα πιστωθεί ο
Λογαριασµός που ενηµερώνεται αυτόµατα στο Λογιστήριο
Τιµή  'Λογαριασµός': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το τύπο του λογαριασµού που θα ενηµερωθεί
αυτόµατα στο Λογιστήριο – έχετε να επιλέξετε µεταξύ των παρακάτω επιλογών
Τιµή  'Ανάλυση γραµµών': επιλέγεται όταν είναι επιθυµητή να φαίνεται η λογιστική κίνηση της
επιταγής αναλυτικά και όχι µαζικά (π.χ. σε περίπτωση µαζικού κλεισίµατος πολλών επιταγών)
Τιµή   'Είδος Επιταγής': προαιρετικά µπορεί να οριστεί η κίνηση της επιταγής να λειτουργεί όταν
πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις (π.χ. αν το είδος της επιταγής είναι κανονική, ηµέρας ή
µεταχρονολογηµένη)

Τιµή   'Τύπος Επιταγής': προαιρετικά µπορεί να οριστεί η κίνηση της επιταγής να λειτουργεί όταν
πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις (π.χ. αν ο τύπος της επιταγής είναι εισπρακτέα ή πληρωτέα):
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- Ενηµέρωση Εµπορικού
Τιµή  'Πρόσηµο': ορίζετε το πρόσηµο (Θετικά - Αρνητικά) µε το οποίο θα ενηµερώσει η
συγκεκριµένη κίνηση το Εµπορικό Κύκλωµα
Τιµή  'Χρέωση/Πίστωση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε εάν θα χρεωθεί ή θα πιστωθεί η καρτέλα
Επιταγής στο Εµπορικό Κύκλωµα

6.11 6.11ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Στο πρόγραµµα υπάρχει µία πληθώρα εκτυπώσεων που παρέχει στο χρήστη άµεση και έγκυρη
πληροφόρηση σχετικά µε τη ιστορικότητα της κίνησης των επιταγών, το status τους, την
ηµεροµηνία εξόφλησης τους κ.ο.κ.

- Καρτέλα Ταµείου – πρόκειται για αναλυτική εκτύπωση που παρέχει στο χρήστη
πληροφόρηση σχετικά µε το ταµείο που έχει κινηθεί στη κίνηση, του Λογαριασµό
Λογιστικής που έχει συνδεθεί παραµετρικά µε το ταµείο αυτό και γενικά µια πλήρη
ιστορικότητα κίνησης ταµείου σε επίπεδο εγγραφών.
Ο χρήστης δύναται να δει πώς έχει διαµορφωθεί η εκάστοτε κίνηση του ταµείου
πατώντας διπλό κλικ πάνω στη γραµµή που τον ενδιαφέρει

- Ισοζύγιο Ταµείου – πρόκειται για εκτύπωση ταµείου που παρέχει στο χρήστη
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συγκεντρωτική πληροφόρηση σχετικά µε το ταµείο που έχει κινηθεί.
Ο χρήστης δύναται να δει πώς έχει διαµορφωθεί το ισοζύγιο του ταµείου πατώντας
διπλό κλικ πάνω στη γραµµή που τον ενδιαφέρει ώστε να εµφανιστεί η αναλυτική
εκτύπωση της καρτέλας του ταµείου

- Ιστορικό Κινήσεων Επιταγών – το συγκεκριµένο report περιλαµβάνει αναλυτικά τις
εγγραφές που αφορούν κινήσεις της εκάστοτε επιταγής /γών. Παρέχει αναλυτική
ηµερολογιακή πληροφόρηση καθώς και ενηµέρωση σχετικά µε τις καταστάσεις που
έχει επέλθει η επιταγή.
Πιο συγκεκριµένα: απεικονίζονται αναλυτικά ο αριθµός της επιταγής, η ηµεροµηνία
πρώτης παραλαβής, η ηµεροµηνία λήξης, ο εκδότης, το status και το ποσό.

- Επιταγές ανά Ηµεροµηνία Εξόφλησης – το συγκεκριµένο report περιλαµβάνει
αναλυτικά τις εγγραφές που αφορούν κινήσεις επιταγής /γών σε συγκεκριµένη
κατάσταση (status) και ηµεροµηνία.

- Επιταγές ανά Εκδότη – το συγκεκριµένο report περιλαµβάνει αναλυτικά το κατάλογο
επιταγών ανά εκδότη.
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- Επιταγές ανά Τράπεζα – το συγκεκριµένο report περιλαµβάνει αναλυτικά το κατάλογο
επιταγών ανά τράπεζα.
Πιο συγκεκριµένα: απεικονίζονται αναλυτικά ο κωδικός τράπεζας, ο αριθµός της
επιταγής, η ηµεροµηνία λήξης και το ποσό.



Κεφάλαιο

VII
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7 7.ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΓΙΩΝ
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7.1 7.1Γενικά στοιχεία

Λογαριασµοί 10 - 15

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία : Τα πάγια που έχουν υλική µορφή (κτίρια, µηχανήµατα
µεταφορικά µέσα)

Λογαριασµοί 16.00 - 16.09

ʼυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία ή ασώµατες ακινητοποιήσεις : Τα πάγια που έχουν υλική
µορφή (Φήµη και πελατεία, δικαιώµατα χρήσεως, συγγραφικά δικαιώµατα)

Λογαριασµοί 16.10 - 16.19

Έξοδα πολυετούς απόσβεσης : είναι έξοδα που δεν κρίνεται σκόπιµο να επιβαρύνουν τη χρήση που
πραγµατοποιούνται αλλά µεταφέρονται στο ενεργητικό και αποσβένονται Σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ
αυτά τα έξοδα εµφανίζονται σε ξεχωριστή οµάδα (έξοδα εγκατάστασης) από τα πάγια και
αποσβένονται από ένα έως το πολύ πέντε έτη σε ισόποσες δόσεις.

Λογαριασµοί 18.00 - 18.01

Συµµετοχές : είναι συµµετοχές στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών µε ποσοστό τουλάχιστον
10% και εφ' όσον υπάρχει πρόθεση διαρκούς κατοχής αυτών

Λογαριασµοί 18.02 - 18.99

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις : είναι απαιτήσεις που για την είσπραξή τους απαιτείται διάστηµα
µεγαλύτερο του ενός έτους από την ηµεροµηνία κατάρτισης του ισολογισµού.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Επέκταση ή προσθήκη είναι µία τεχνική παρέµβαση που συντελεί στην αύξηση του µεγέθους και
της παραγωγικής δυναµικότητας του παγίου. Τα έξοδα επεκτάσεων και προσθηκών προσαυξάνουν
την τιµή κτήσης των παγίων

Βελτίωση είναι µία τεχνική παρέµβαση που προκαλεί αύξηση της ωφέλιµης ζωής ή της
παραγωγικότητας ή µείωση του κόστους λειτουργίας του παγίου. Τα έξοδα βελτιώσεων
προσαυξάνουν την τιµή κτήσεως των παγίων.

Συντήρηση είναι µία τεχνική παρέµβαση που αποσκοπεί στη διατήρηση της παραγωγικής
ικανότητας του παγίου για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Τα έξοδα συντήρησης επιβαρύνουν τη
χρήση που πραγµατοποιούνται.

Επισκευή είναι µία τεχνική παρέµβαση που αποσκοπεί στην αντικατάσταση ή επιδιόρθωση
φθαρµένων µερών για επαναφορά της αρχικής παραγωγικής ικανότητας του παγίου. Τα έξοδα
επισκευών επιβαρύνουν τη χρήση που πραγµατοποιούνται.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αποσβέσεις Παγίων

Απόσβεση είναι η µείωση της αξίας ενός παγίου λόγω φθοράς από τη χρησιµοποίηση του στην
παραγωγική διαδικασία ή λόγω τεχνολογικής προόδου που έκανε αντιοικονοµική τη
χρησιµοποίηση του.

Αποσβέσιµο πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο που υπόκειται σε
απόσβεση.

Ωφέλιµη διάρκεια ζωής του πάγιου είναι το χρονικό διάστηµα στο οποίο η επιχείρηση εκτιµά ότι
το πάγιο θα εξυπηρετεί την παραγωγική της δραστηριότητα.

Αποσβεστέα αξία είναι το τµήµα της τιµής κτήσεως του παγίου που θα αποσβεστεί.

Υπολειµµατική αξία είναι η προσδοκώµενη αξία ρευστοποίησης του παγίου στο τέλος της
ωφέλιµης ζωής του. Η υπολειµµατική αξία εκτιµάται πριν από την έναρξη της χρησιµοποίησης του
παγίου από την επιχείρηση.

Αναπόσβεστη αξία είναι η αξία του παγίου που δεν έχει αποσβεστεί είναι η λογιστική του αξία.

Το κύκλωµα παγίων είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα λογιστικής και εµπορικής παρακολούθησης
των παγίων µιας εταιρείας. Υποστηρίζει την ταυτόχρονη λογιστική παρακολούθηση µε τις Ελληνικές
Λογιστικές Αρχές καθώς και µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. ∆ίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να
παρακολουθεί τα πάγια της εταιρείας µέσω πολλαπλών βιβλίων παγίων καθώς και να
πραγµατοποιεί αυτόµατες (και µαζικές) κινήσεις αποσβέσεων και απογραφών.

7.2 7.2Κινήσεις Παγίων

Παραµετροποίηση καρτέλας παγίου
Μέσω της συγκεκριµένης οθόνης παραµετροποιείτε τις επιµέρους κινήσεις των παγίων
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Πιο συγκεκριµένα, η εφαρµογή παρέχει ήδη παραµετροποιηµένες κινήσεις παγίων ώστε να
βοηθήσουν το χρήστη στη λειτουργία του επιµέρους κυκλώµατος:

Παραµετροποίηση κινήσεων παγίου
στη συγκεκριµένη οθόνη παραµετροποιείτε τις επιµέρους κινήσεις των παγίων
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Αναλυτικά ορίζονται τα εξής πεδία:
Κωδικός κίνησης
Περιγραφή
Απόσβεση (επιλέγω το εν λόγω πεδίο εφόσον πρόκειται για κίνηση απόσβεσης)
Πώληση (επιλέγω το εν λόγω πεδίο εφόσον πρόκειται για κίνηση πώλησης)
Ενηµέρωση Λογαριασµού Παγίου – ορίζετε τη χρεωστική ή πιστωτική κίνηση λογαριασµού
λογιστικής του παγίου
Ενηµέρωση Λογαριασµού ΦΠΑ Παγίου - ορίζετε τη χρεωστική ή πιστωτική κίνηση λογαριασµού
λογιστικής φπα του παγίου
Ενηµέρωση Λογαριασµού Απόσβεσης - ορίζετε τη χρεωστική ή πιστωτική κίνηση λογαριασµού
λογιστικής απόσβεσης και αποσβεσθέντων του παγίου

Κινήσεις παγίων
Απογραφή παγίων
Στη συγκεκριµένη οθόνη απεικονίζονται οι επιµέρους κινήσεις απογραφής των παγίων.

Με την επιλογή 'Νέα εγγραφή' πραγµατοποιείτε νέα κίνηση απογραφής. Εφόσον θέλετε να
εισάγετε πάγια από το παλαιό σας σύστηµα στο νέο η συγκεκριµένη λειτουργία ενδείκνυται.
Καταστροφή παγίων
Στη συγκεκριµένη οθόνη πραγµατοποιείτε κίνηση καταστροφής παγίου (η καταχώρηση
παραστατικού επεξηγείται πλήρως στο εµπορικό κύκλωµα):
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Αποσβέσεις
Στη συγκεκριµένη οθόνη απεικονίζονται οι επιµέρους κινήσεις απόσβεσης των παγίων.

Με την επιλογή 'Νέα εγγραφή' πραγµατοποιείτε νέα κίνηση απόσβεσης. Εφόσον θέλετε να
πραγµατοποιήσετε κίνηση απόσβεσης µέσω αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας η συγκεκριµένη
λειτουργία ενδείκνυται.

Επιλέγετε τα εξής πεδία:
Βιβλίο απόσβεσης
Τρόπο απόσβεσης
Ηµεροµηνία απόσβεσης
Ενηµέρωση λογιστηρίου – το πεδίο 'ενηµέρωση λογιστηρίου' πρέπει να είναι επιλεγµένο κατ'
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επιλογή γιατί πραγµατοποιούνται αυτόµατες γέφυρες στο λογιστήριο
Ενηµέρωση παγίων
Αν θέλετε να τρέξετε αποσβέσεις για όλα τα πάγια τότε αφήνετε τη λίστα που εµφανίζεται όπως
έχει. Σε περίπτωση µεµονωµένου υπολογισµού απόσβεσης, διαγράφετε τα πάγια στα οποία δεν
θέλετε να πραγµατοποιηθεί η απόσβεση

7.3 7.3Πάγια

Λίστα παγίων
Η λίστα παγίων περιλαµβάνει το σύνολο των καταχωρηµένων παγίων στο σύστηµα.

Με διπλό κλικ µπορείτε να δείτε τη καρτέλα του παγίου και µε την επιλογή νέα εγγραφή να
εισάγετε νέο πάγιο:
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Νέο πάγιο tab 'Βασικά Στοιχεία' – πρέπει να συµπληρώσετε τουλάχιστον τα πεδία µε διαφορετικό
χρωµατισµό (υποχρεωτικά). Όσο περισσότερα πεδία συµπληρώσετε τόσο καλύτερα είναι για την
εσωτερική σας πληροφόρηση.

Νέο πάγιο tab 'Πρόσθετα Στοιχεία' – πρόκειται για πληροφοριακά κυρίως πεδία

Μεγάλης βαρύτητας πεδίο αποτελεί το πεδίο 'Οµάδα λογαριασµών παγίων' διότι αποτελεί την
λογιστική γέφυρα κατά τη καταχώρηση παραστατικών εµπορικής φύσης (π.χ. Αγορά Παγίου,
Πώληση παγίου κ.ο.κ.).
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7.4 7.4∆ιαχείριση παγίων

Βιβλία παγίων
Το κύκλωµα παγίων του συστήµατος υποστηρίζει τη δηµιουργία πολλαπλών βιβλίων παγίων, έτσι
ώστε να καλύπτονται επαρκώς οι εκάστοτε νοµικές και διοικητικές απαιτήσεις. ∆ίνεται η
δυνατότητα στο χρήστη να δένει κάθε πάγιο µε περισσότερα από ένα βιβλία παγίων (όσα έχουν
καταχωρηθεί στην καρτέλα των βιβλίων παγίων). Με τα πολλαπλά βιβλία παγίων καλύπτονται
επαρκώς οι ιδιαιτερότητες των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 
Επιπροσθέτως τα βιβλία παγίων αποτελούν "φίλτρο" για τη διενέργεια αυτόµατων κινήσεων (π.χ.
αποσβέσεις, απογραφές).

Βιβλία αποσβέσεων
Ορίζετε το βιβλίο αποσβέσεων των παγίων

Οµάδες παγίων
Οι οµάδες παγίων δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να κωδικοποιεί το κάθε πάγιο µε τέτοιο τρόπο
ώστε να προσδιορίζεται απόλυτα η φυσική του οντότητα. Ουσιαστικά µπορείτε να
κατηγοριοποιήσετε τα πάγια και να ορίσετε τους λογαριασµούς της γενικής λογιστικής που κινούν.
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7.5 7.5REPORTING

Mητρώο παγίων
Πρόκειται για την εκτύπωση του µητρώου παγίων (σύννοµη µε τον Κ.Β.Σ.). Ορίζετε συγκεκριµένα
ηµεροµηνιακά διαστήµατα, εταιρεία, κατηγορίες παγίων, βιβλίο παγίου, καταστάσεις παγίων (π.χ.
µεταχειρισµένο, κατεστραµµένο κ.λ.π.)

Η απεικόνιση µίας τέτοιας εκτύπωσης θα µπορούσε να είναι ως εξής:
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Η εν λόγω εκτύπωση µπορεί να εξαχθεί σε πληθώρα αρχείων:

Mητρώο παγίων σε excel
Για περισσότερη λειτουργικότητα υπάρχει report που απεικονίζει κατευθείαν τα δεδοµένα σε excel:

Με τελικό αποτέλεσµα:
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8 8.ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
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8.1 8.1Κοστολογική διαχείριση

To ACE ERP είναι ένα κοστοκεντρικό σύστηµα, το κόστος ενηµερώνει το εµπορικό και το λογιστικό
κύκλωµα. ∆ίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να καταχωρεί και να οµαδοποιεί τα κέντρα κόστους
που επιθυµεί, να τα συσχετίζει µε πολλαπλά κοστολογικά µοντέλα, να φτιάχνει προϋπολογισµούς
και να οργανώνει ολοκληρωµένα κοστολογικά δέντρα.

8.1.1 8.1.1Κέντρα κόστους

Στην οθόνη των κέντρων κόστους καταχωρείται το σύνολο των κέντρων κόστους - φορέων κόστους
µε την αντίστοιχη επιθυµητή κωδικοποίηση τους. Ως κέντρο κόστους νοείται ό,τι µπορεί να
ενηµερωθεί κοστολογικά (π.χ. έξοδα διοίκησης, υπάλληλοι, έργα, υλικά κ.α.)

8.1.2 8.1.2Οµάδες κέντρων κόστους

Στην καρτέλα των οµάδων κέντρων κόστους καταχωρούνται οι κωδικοί και οι περιγραφές των
οµάδων κέντρων κόστους καθώς επίσης γίνεται η σύνδεση των οµάδων µε τα µεµονωµένα κέντρα
κόστους (στις λεπτοµέρειες τις οθόνης). Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση θα πρέπει τα κέντρα
κόστους να έχουν ήδη ανοιχτεί στην αντίστοιχη οθόνη των κέντρων κόστους.
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8.2 8.2Μοντέλα κέντρων κόστους

Στην καρτέλα των οµάδων κέντρων κόστους καταχωρούνται οι κωδικοί και οι περιγραφές των
µοντέλων κέντρων κόστους καθώς επίσης γίνεται η σύνδεση των µοντέλων µε τις µεµονωµένες
οµάδες κέντρων κόστους (στις λεπτοµέρειες τις οθόνης). Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση θα
πρέπει οι οµάδες να έχουν ήδη ανοιχτεί στην αντίστοιχη οθόνη των οµάδων κέντρων κόστους.
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8.3 8.3Κοστολογικό δέντρο

Στη συγκεκριµένη οθόνη φαίνεται διαγραµµατικά σε δενδροειδή δοµή το κοστολογικό στήσιµο της
εταιρείας. Το κοστολογικό δέντρο έχει τόσες οµάδες και υποοµάδες όσες έχουν οριστεί στα πεδία
των κέντρων κόστους, των οµάδων κέντρων κόστους και των µοντέλων κέντρων κόστους.

8.4 8.4Οριζόντια κοστολόγηση

Στην οθόνη της οριζόντιας κοστολόγησης, ορίζονται οι τύποι της προϋπολογιστικής κίνησης µε τον
κωδικό και την περιγραφή τους. Στην καταχώρηση ενός παραστατικού επιλέγετε τα κέντρα κόστους
του (κάθετου) κοστολογικού µοντέλου και συνάµα ορίζετε και τον κατάλληλο τύπο
προϋπολογιστικής κίνησης για να συγκεκριµενοποιήσετε την υπό καταχώρηση κοστολογική
πληροφορία.

8.5 8.5Reports κοστολόγησης

Τα reports κοστολόγησης είναι δυναµικά, εύπλαστα και πλήρως παραµετρικά. Ο χρήστης
αποφασίζει πως θα δοµήσει και πως θα εµφανίσει την κοστολογική πληροφορία. Η κάθετη δοµή
του κόστους καθώς επίσης και η οριζόντια ανάλυση (τύποι προϋπολογιστικής κίνησης)
διαµορφώνεται και οµαδοποιείται ανάλογα µε τις επιλογές που ορίζει ο χρήστης είτε σε κάθετο
είτε σε οριζόντιο επίπεδο.

Τα 2 φίλτρα στοιχεία για τα reports της κοστολόγησης είναι το ηµεροµηνιακό διάστηµα καθώς και
το µοντέλο κέντρων κόστους που ορίζει την κάθετη ανάλυση του κόστους  -  τα επίπεδα κόστους µε
την ανάλυση κάθε επιπέδου (κοστολογικό δέντρο). Επιλέγοντας µοντέλο κέντρων κόστους
αυτόµατα προσαρµόζονται τα επίπεδα του κόστους στα αντίστοιχα πεδία.
Η κοστολογική πληροφορία σύµφωνα µε την οµαδοποίηση που έχει οριστεί εµφανίζεται στην
οθόνη σας µε τη µορφή γραφηµάτων. Στον πίνακα που εµφανίζονται τα ποσά, µπορείτε να κάνετε
διπλό κλικ σε οποιοδήποτε κελί και θα σας εµφανίσει τα παραστατικά τα οποία προκάλεσαν το
συγκεκριµένο ποσό (στο tab της ανάλυσης). Στην περίπτωση που θέλετε να βλέπετε µόνο τον
κοστολογικό πίνακα (χωρίς το γράφηµα) µπορείτε να από-επιλέξετε το checkbox «εµφάνιση
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ανάλυσης».
Τα ποσά που εµφανίζονται µε µείον υποδηλώνουν τα έσοδα.
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9.1 9.1ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

Με το module των πελατών γίνεται η διαχείριση και η επεξεργασία των πελατών της εταιρείας.

9.1.1 9.1.1ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η συγκεκριµένη επιλογή αφορά πρότυπα εισαγωγής διαφορετικού είδους κατηγορίας πελατών
ώστε ο χρήστης να εισάγει στην οθόνη της καρτέλας του πελάτη όσο λιγότερα στοιχεία µπορεί.
Αυτή η δυνατότητα παρέχει ελαχιστοποίηση του χρόνου καταχώρησης νέου πελάτη και αποφυγή
πιθανόν λαθών σε υποχρεωτικά πεδία ορισµού.
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9.1.2 9.1.2ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η συγκεκριµένη επιλογή αφορά εισαγωγή διαφορετικών τιµοκαταλόγων βάση ειδικών κριτηρίων
και επιχειρηµατικής πολιτικής (π.χ. εκπτώσεις).

Για παράδειγµα υπάρχει ο 'ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ' και ο 'Τιµοκατάλογος iTunes & App Store
Cards':
Στο συγκεκριµένο τιµοκατάλογο απεικονίζονται στο header της οθόνης οι εξής επιλογές:
Κωδικός τιµοκαταλόγου
Περιγραφή τιµοκαταλόγου
Εταιρεία
Υποκατάστηµα
Οµάδα συναλλασσόµενου
Πελάτης (θα µπορούσε ο τιµοκατάλογος να αφορά συγκεκριµένο πελάτη)
Οµάδα έκπτωσης πελατών
Τιµές µε ΦΠΑ (Λιανική)
ΦΠΑ (στοχευµένη κατηγορία ΦΠΑ)

Οικογένεια, οµάδα, υποοµάδα είδους, καµπάνια
Ηµεροµηνία ισχύος τιµοκαταλόγου
Ενεργός
Έκπτωση (ποσοστό που µπορεί αυτόµατα να µετακυληστεί σε κάθε είδος στο τιµοκατάλογο)

'ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ'
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'Τιµοκατάλογος iTunes & App Store Cards'
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9.1.3 9.1.3ΛΙΣΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

Στη λίστα των πελατών καταγράφετε το σύνολο των πελατών της εταιρείας

Με διπλό κλικ αριστερά από το κωδικό του πελάτη µπορείτε να εισέλθετε στην αναλυτική καρτέλα
του πελάτη:

Tab 'Γενικά':
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Στο συγκεκριµένο tab περιγράφονται τα δηµογραφικά στοιχεία του συναλλασσόµενου, γίνεται
έλεγχος του ΑΦΜ, µπορείτε µέσω συγκεκριµένης λειτουργικότητας (πεδίο δίπλα στο ΑΦΜ) να
συµπληρώσετε αυτόµατα τα στοιχεία του πελάτη (GSIS), µπορείτε µέσω συγκεκριµένης
λειτουργικότητας (πεδίο δίπλα στη διεύθυνση) να απεικονίζεται αυτόµατα η διεύθυνση του πελάτη
σε χάρτη, απεικονίζεται το λογιστικό υπόλοιπο του πελάτη κ.λ.π.

Λογιστικό υπόλοιπο του πελάτη:
Στη συγκεκριµένη οθόνη παρέχεται πλήρης ενηµέρωση των κινήσεων του πελάτη. Σε κάθε
περίπτωση µε διπλό κλικ µπορείτε να εισέλθετε και να δείτε την εγγραφή που σας ενδιαφέρει:

Tab 'Τιµολόγηση':
Στο συγκεκριµένο tab ορίζονται τα οικονοµικά στοιχεία του συναλλασσόµενου.
Πιο συγκεκριµένα, ορίζεται η οµάδα του πελάτη από την οποία προκύπτει η σύνδεση του
συναλλασσόµενου µε το Λογιστήριο (γέφυρα εµπορικού κυκλώµατος µε Λογιστήριο)

Ορίζεται η οµάδα ΦΠΑ του συναλλασσόµενου προκειµένου να υπολογιστεί σωστά ο λογαριασµός
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ΦΠΑ σε καταχώρηση λογιστικού άρθρου (προερχόµενο από το εµπορικό κύκλωµα):

Ορίζονται πεδία που αφορούν τον υπολογισµό της ΜΥΦ:
Φορέας (µε τιµές Ιδιωτικός, ∆ηµόσιος, Λιανική)
Υπόχρεος ΜΥΦ
Ορίζονται πεδία που αφορούν τον τύπο του πελάτη, της οµάδας έκπτωσης πελατών για extra
πληροφόρηση
Ορίζεται το πιστωτικό όριο του πελάτη ώστε να υπάρχει προειδοποιητικό (ή απαγορευτικό κατά
περίπτωση) µήνυµα κατά τη καταχώρηση αξιακού παραστατικού (π.χ. Τιµολόγιο ∆ελτίο Αποστολής)
Ορίζονται στοιχεία που αφορούν τρόπους και µεθόδους πληρωµής

Tab '∆ιευθύνσεις':
Στο συγκεκριµένο tab ορίζονται οι ενδεχόµενες πολλαπλές διευθύνσεις του συναλλασσόµενου

Tab 'Σχόλια':

Στο συγκεκριµένο tab ορίζονται τα πιθανά σχόλια που χρήζουν προσοχή και υπενθύµιση

9.1.4 9.1.4ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

∆ιαχείριση παραστατικών - Σε αυτή τη φόρµα ορίζετε τους πιθανούς τύπους παραστατικών
πελατών (π.χ. χρέωση πελάτη) και παραµετροποιείτε όλα τα πιθανά παραστατικά.

Στην ίδια οθόνη, µε την επιλογή 'Νέα Εγγραφή' στο header της οθόνης καταχωρούµε νέο τύπο
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παραστατικού:

9.1.5 9.1.5ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

Εµπορικό κύκλωµα – Συναλλασσόµενοι – παραστατικών πελατών. Σε αυτή τη φόρµα απεικονίζονται
σε µορφή λίστας όλες οι προερχόµενες κινήσεις των παραστατικών πωλήσεων από το κύκλωµα των
πωλήσεων, της Λιανικής ή του Λογιστικού κυκλώµατος. Στις επιµέρους στήλες µπορείτε µε χρήση
κριτηρίων να φιλτράρετε τις εγγραφές που επιθυµείτε να δείτε. Στην ίδια οθόνη, µε την επιλογή
'Νέα Εγγραφή' στο header της οθόνης καταχωρούµε νέο παραστατικό πελάτη:

9.1.6 9.1.6∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

9.1.2

'Επανενηµέρωση υπολοίπων'
Η συγκεκριµένη επιλογή αφορά οθόνη αυτόµατης ενηµέρωσης υπολοίπων συναλλασσοµένων και
βοηθητικών πινάκων παραµετροποίησης.
Η επιλογή 'Επανενηµέρωση υπολοίπων' αποτελεί ένα wizard που ο χρήστης έχει τη δυνατότητα κατ'
επιλογή να ενηµερώνει και να διορθώνει προγενέστερες κινήσεις συναλλασσοµένων, τρόπων
πληρωµής, παραστατικών λογιστηρίου και εµπορικού κυκλώµατος.
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'Οµάδες Συναλλασσόµενων'
Στη συγκεκριµένη οθόνη ορίζετε τις πιθανές οµάδες συναλλασσοµένων.

'Οµάδες ΦΠΑ Συναλλασσόµενων'
Στη συγκεκριµένη οθόνη ορίζετε τις πιθανές οµάδες συναλλασσοµένων µε την ανάλυση ΦΠΑ.



ACE ERP124

Copyright ACE-Hellas SA

'Κινήσεις Συναλλασσόµενων'
Στη συγκεκριµένη οθόνη ορίζονται οι πιθανές κινήσεις συναλλασσοµένων ώστε να
χρησιµοποιηθούν στις παραµετροποιήσεις των παραστατικών.

Τιµή  'Κωδικός': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το κωδικό κίνησης συναλλασσόµενου
Τιµή  'Περιγραφή': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη περιγραφή της κίνησης συναλλασσόµενου

Ενηµέρωση Λογιστηρίου
Ενηµέρωση Λογαριασµού Συναλλασσοµένου
Τιµή  'Πρόσηµο Λογιστήριο': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το πρόσηµο µε το οποίο θα
ενηµερωθεί στην αυτόµατη γέφυρα µε το λογιστήριο ο λογαριασµός του είδους
Τιµή  'Χρέωση/Πίστωση Λογιστήριο': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη φύση της κίνησης (χρέωση
ή πίστωση) στο Λογιστικό Κύκλωµα

Ενηµέρωση Εµπορικού
Τιµή  'Πρόσηµο στο Εµπορικό': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το πρόσηµο µε το οποίο θα
ενηµερωθεί ο συναλλασσόµενος στη καρτέλα κίνησης του
Τιµή  'Χρέωση/Πίστωση στο Εµπορικό': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη φύση της κίνησης
(χρέωση ή πίστωση) στο Εµπορικό Κύκλωµα

9.1.7 9.1.7ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Οι εκτυπώσεις των πελατών δεν περιορίζονται µόνο στις συµβατικές εκτυπώσεις που προβλέπονται
άλλωστε και από την Ελληνική νοµοθεσίας (καρτέλα - ισοζύγια), αλλά επιπρόσθετα υπάρχει και µία
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άλλη πληθώρα αναφορών (ANALYSIS REPORTS)
Από τα reports καρτέλα / ισοζύγιο των πελατών µπορούµε να αντλήσουµε όλες τις κινήσεις που
έχουν ενηµερώσει τους πελάτες από οποιοδήποτε κύκλωµα του συστήµατος (Λογιστήριο &
Εµπορικό Κύκλωµα). ∆ίνεται λοιπόν η δυνατότητα της λεπτοµερής παρακολούθησης των πελατών
και των κινήσεων τους. Για να αντλήσετε τα στοιχεία που επιθυµείτε πρέπει να ορίσετε κατάλληλες
παραµέτρους.

Καρτέλα πελάτη

Στο συγκεκριµένο report µπορείτε να ορίσετε παραµέτρους (ηµεροµηνικακό διάστηµα,
µεµονωµένο ή σύνολο πελατών, σύνολα προηγούµενων περιόδων κ.λ.π.). συµπληρωµατικά
µπορείτε να έχετε πλήθος αποθηκευµένων παραµετροποιήσεων ώστε να µη χρειάζεται κάθε φορά
να ορίζετε παραµέτρους, δηλαδή:
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Η τελική απεικόνιση του report θα µπορούσε να έχει ως εξής:

Με διπλό κλίκ πάνω σε οποιαδήποτε εγγραφή µπορείτε να δείτε την εγγραφή από την οποία
προέκυψε το υπόλοιπο:
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Ισοζύγιο πελάτη

Στην οθόνη "Ισοζύγιο Πελατών" απεικονίζονται τα γενικά στοιχεία πελάτη και εταιρείας καθώς και
οι ορισµένες ηµεροµηνίες. Επιπροσθέτως απεικονίζονται οι πελάτες µε τις κινήσεις χρέωσης και
πίστωσης της προηγούµενης περιόδου της ορισµένης περιόδου, τα σύνολα του έτους, τα υπόλοιπα
τους και το συγκεντρωτικό υπόλοιπο. Στο κάτω µέρος της οθόνης διακρίνονται τα σύνολα των
κινήσεων χρέωσης και πίστωσης των πελατών.
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Με διπλό κλίκ πάνω σε οποιαδήποτε εγγραφή µπορείτε να δείτε τη καρτέλα του πελάτη και στη
συνέχεια να δείτε την ίδια την εγγραφή.
Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα ευέλικτης πλοήγησης και εµφάνισης πληροφοριών µέσω της
καρτέλας του πελάτη, δηλαδή:

Μέσω της επιλογής 'Εκτυπώσεις' παρέχεται δυνατότητα διαφόρων συµβατικών και µη
εκτυπώσεων:
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Μέσω της επιλογής '∆ιαδικασίες' παρέχονται µέσω έµµεσων οθονών πληθώρα οικονοµικών
ενηµερώσεων:
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10 10.ANALYSIS REPORTS ΠΕΛΑΤΩΝ
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10.1 10.ANALYSIS REPORTS ΠΕΛΑΤΩΝ

Το συγκεκριµένο report αφορά άντληση πληροφορίας από το κύκλωµα των πελατών
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Με µία άλλη µορφή µπορείτε να δείτε µέσω αυτού του report τις κινήσεις των συναλλασσόµενων.
Το είδος της αναφοράς δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να προσθέσει ενδεχόµενα στήλες ή να
µορφοποιήσει διαφορετικά την απεικόνιση της εκτύπωσης:

Με διπλό κλικ σε αξιακό πεδίο εµφανίζεται η εγγραφή/ές από την οποία προκύπτει το υπόλοιπο
και µπορείτε να εισέλθετε και να τη δείτε (π.χ.  για το πελάτη 3-000024):
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Σε κάθε περίπτωση µπορείτε το αποτέλεσµα της ανάλυσης να την απεικονίσετε σε πληθώρα
αρχείων

Θα απεικονιστεί µήνυµα για την πορεία ολοκλήρωσης του αρχείου

Έστω ότι το αρχείο το εξάγατε σε excel:
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11.1 11.1ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
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11.1.1 11.1.1ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Σε αυτή τη φόρµα ορίζετε τους πιθανούς τύπους παραστατικών πωλήσεων (π.χ. ∆ελτία Αποστολής,
Τιµολόγια κ.ο.κ.) και παραµετροποιείτε όλα τα πιθανά παραστατικά.

Στην ίδια οθόνη, µε την επιλογή 'Νέα Εγγραφή' στο header της οθόνης καταχωρούµε νέο τύπο
παραστατικού:

Tab 'Βασικά Στοιχεία':
Τιµή  'Εταιρεία': το συγκεκριµένο πεδίο προτείνεται αυτόµατα από το σύστηµα σύµφωνα µε την
εταιρεία που έχετε εισέλθει στο πρόγραµµα.
Τιµή  'Τύπος Παραστατικού': επιλέγετε συγκεκριµένο τύπο κίνησης παραστατικού – εφόσον είστε
στο κύκλωµα Πωλήσεις επιλέγετε τη τιµή 'Πωλήσεις' για να σας απεικονιστεί το παραστατικό στο
menu των Πωλήσεων
Τιµή  'Κωδικός Παραστατικού': αναγράφετε τον κωδικό παραστατικού
Τιµή  'Περ. Παραστατικού': αναγράφετε τη περιγραφή του παραστατικού
Τιµή  'Τύπος Εγγραφών': ορίζετε τον τύπο της εγγραφής του είδους – στη περίπτωση της Αποθήκης
πρόκειται για τύπο 'Κανονική'
Τιµή  'Ανάλυση Σε Κόστος': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον το παραστατικό θέλετε να



11.ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 139

Copyright ACE-Hellas SA

συµµετέχει στις εκτυπώσεις της κοστολόγησης
Τιµή  'Ενηµερώνει ΜΥΦ': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον το παραστατικό ενηµερώνει τις
καταστάσεις της ΜΥΦ
Τιµή  'Ακυρωτικό': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον το παραστατικό είναι ακυρωτικό
Τιµή  'Πιστωτικό': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον το παραστατικό είναι πιστωτικό
Τιµή  'Παραστατικό Εξωτερικού': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον πρόκειται για
παραστατικό εξωτερικού (Φάκελος Εισαγωγής)
Τιµή  'Θεωρηµένο': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον το παραστατικό είναι θεωρηµένο –
δηλαδή εκδίδεται και περνάει από φορολογική σήµανση
Τιµή  'Μετρητοίς': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον το παραστατικό είναι µετρητοίς –
δηλαδή ενηµερώνεται και το κύκλωµα του ταµείου στη κίνηση
Τιµή  'Ενηµερώνει Cash Flow': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον το παραστατικό
ενηµερώνει τον ταµειακό προγραµµατισµό (CASH FLOW)
Τιµή  'Ενηµερώνει Αξία': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο για δύο λόγους – ο πρώτος είναι για
λόγους εµφάνισης ή µη στη λειτουργία της αντιστοίχισης πληρωµών και εισπράξεων (καλύψεις
OPEN ITEMS) και ο δεύτερος για λόγους ελέγχου (αν έχει επιλεγεί από το χρήστη  το συγκεκριµένο
πεδίο, το πρόγραµµα δεν επιτρέπει να καταχωρηθεί κίνηση είδους αν δεν έχει συµπληρωθεί πρώτα
η αξία του)
Τιµή 'Ενηµερώνει Ποσότητα': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο µόνο στην περίπτωση που ο τύπος
παραστατικού πρέπει να ενηµερώσει ποσοτικά την αποθήκη
Τιµή 'Επιστροφή Σειριακού': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο µόνο στην περίπτωση που ο τύπος
παραστατικού επιστρέφει σειριακό στην αποθήκη

Τιµή 'INTRASTAT': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο µόνο στην περίπτωση που ο τύπος
παραστατικού πρέπει να ενηµερώσει το αντίστοιχο report
Τιµή 'Ενεργό': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο στην περίπτωση που ο τύπος παραστατικού πρέπει
να εµφανίζεται για επιλογή στην καταχώρηση ενός παραστατικού
Στο επιµέρους tab 'Κίνηση Παραστατικού' ορίζετε την συγκεκριµένη κίνηση της Αποθήκης, δηλαδή
πώς θα απεικονισθεί το είδος στα reports και πως θα ενηµερωθεί το κύκλωµα της Αποθήκης.
Στο tab 'Σειρά Παραστατικού' ορίζετε την συγκεκριµένη σειρά που θα απεικονισθεί στα reports της
Αποθήκης.

Στο tab 'Μετασχηµατιζόµενα Παραστατικά' ορίζετε τα παραστατικά στα οποία µπορεί να
µετασχηµατιστεί το πρωτογενές παραστατικό σας

Tab 'Επιπλέον Στοιχεία':
Σε αυτή τη φόρµα ορίζετε παραµέτρους που αφορούν τη κοστολόγηση
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Τιµή  'Νούµερο Ισοζυγίου': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το νούµερο ισοζυγίου της εγγραφής
που θα προκύψει από το παραστατικό -  η συγκεκριµένη παραµετροποίηση αφορά φιλτράρισµα
των λογιστικών εγγραφών
Τιµή  'Οριζόντια Κοστολόγηση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το τύπο της οριζόντιας
κοστολόγησης
Τιµή  'Μοντέλο Κέντρου Κόστους': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το µοντέλο κέντρου κόστους της
κοστολόγησης

Τιµή  'Σχόλια Παραστατικού': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε κάποια σχόλια (πρόκειται για µη
υποχρεωτικό πεδίο)
Τιµή  'Μέθοδος Επιµερισµού Επιβάρυνσης': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τον τρόπο µε τον
οποίο θα επιµεριστεί η επιβάρυνση που φέρει ένα παραστατικό
Τιµή  'Ενηµερώνει Βιβλίο Κοστολογίου': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε αν το παραστατικό θα
εµφανίζεται στο αντίστοιχο report
Tab 'Φόρµα Εκτύπωσης':
Σε αυτή τη φόρµα ορίζετε παραµέτρους εκτύπωσης του παραστατικού

Τιµή  'Ενέργεια Μετά την Αποθήκευση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη κίνηση που θα
ακολουθήσει το παραστατικό µετά την αποθήκευση (π.χ. τίποτα, προεπισκόπηση, εκτύπωση)
Τιµή  'Φόρµα Εκτύπωσης': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη φόρµα εκτύπωσης του παραστατικού
(π.χ. SB_Header, SB_Header κ.ο.κ.)
Tab '∆ικαιώµατα χρηστών':

Εδώ επιλέγονται οι χρήστες οι οποίο θα µπορούν να καταχωρήσουν παραστατικά του
συγκεκριµένου τύπου.
Tab '∆ικαιώµατα ρόλων':
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Εδώ επιλέγονται οι ρόλοι οι οποίο θα µπορούν να καταχωρήσουν παραστατικά του συγκεκριµένου
τύπου.

Κινήσεις Παραστατικών:
Σε αυτή τη φόρµα ορίζετε τους πιθανούς τύπους κινήσεων των παραστατικών αποθήκης και
παραµετροποιείτε όλους τους πιθανούς τρόπους συµπεριφοράς των κινήσεων αυτών.

Στην ίδια οθόνη, µε την επιλογή 'Νέα Εγγραφή' στο header της οθόνης καταχωρούµε νέο τύπο
κίνησης παραστατικού:

Τιµή  'Κωδικός': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το κωδικό κίνησης αποθήκης
Τιµή  'Περιγραφή': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη περιγραφή της κίνησης αποθήκης

Ενηµέρωση Λογιστηρίου
Ενηµέρωση Λογαριασµού Είδους
Τιµή  'Πρόσηµο': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το πρόσηµο µε το οποίο θα ενηµερωθεί στην



ACE ERP142

Copyright ACE-Hellas SA

αυτόµατη γέφυρα µε το λογιστήριο ο λογαριασµός του είδους
Τιµή  'Χρέωση/Πίστωση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη φύση της κίνησης (χρέωση ή πίστωση)
στο Λογιστικό Κύκλωµα

Ενηµέρωση Λογαριασµού ΦΠΑ Είδους
Τιµή  'Πρόσηµο': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το πρόσηµο µε το οποίο θα ενηµερωθεί στην
αυτόµατη γέφυρα µε το λογιστήριο ο λογαριασµός ΦΠΑ του είδους
Τιµή  'Χρέωση/Πίστωση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη φύση της κίνησης (χρέωση ή πίστωση)
στο Λογιστικό Κύκλωµα
Τιµή  'Ενηµερώνει ΦΠΑ': στο συγκεκριµένο πεδίο επιβεβαιώνετε την ενηµέρωση του ΦΠΑ
(Περιοδική ∆ήλωση ΦΠΑ) στο Λογιστικό Κύκλωµα
Ενηµέρωση Λογαριασµού Έκπτωσης Είδους
Τιµή  'Πρόσηµο': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το πρόσηµο µε το οποίο θα ενηµερωθεί στην
αυτόµατη γέφυρα µε το λογιστήριο ο λογαριασµός έκπτωσης του είδους
Τιµή  'Χρέωση/Πίστωση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη φύση της κίνησης (χρέωση ή πίστωση)
στο Λογιστικό Κύκλωµα
Τιµή  'Ενηµερώνει Εκπτώσεις': στο συγκεκριµένο πεδίο επιβεβαιώνετε την ενηµέρωση του
λογαριασµού Εκπτώσεων στο Λογιστικό Κύκλωµα
Ενηµέρωση Λογαριασµού Πίστωσης Είδους
Τιµή  'Πρόσηµο': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το πρόσηµο µε το οποίο θα ενηµερωθεί στην
αυτόµατη γέφυρα µε το λογιστήριο ο λογαριασµός πίστωσης του είδους
Τιµή  'Χρέωση/Πίστωση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη φύση της κίνησης (χρέωση ή πίστωση)
στο Λογιστικό Κύκλωµα
Τιµή  'Ενηµερώνει Λογαριασµό Πίστωσης': στο συγκεκριµένο πεδίο επιβεβαιώνετε την ενηµέρωση
του λογαριασµού πιστώσεων στο Λογιστικό Κύκλωµα

Ενηµέρωση Εµπορικού
Αποθήκη
Τιµή  'Ενηµέρωση Αποθήκης': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το τύπο της κίνησης (εισαγωγή για
Αγορά ή εξαγωγή για Πώληση) της κίνησης του παραστατικού
Τιµή  'Πρόσηµο': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το πρόσηµο µε το οποίο θα ενηµερωθεί το είδος
στη καρτέλα κίνησης του
Τιµή  'Χρέωση/Πίστωση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη φύση της κίνησης (χρέωση ή πίστωση)
στο Εµπορικό Κύκλωµα
Τιµή  'Ενηµερώνει Ποσότητα': στο συγκεκριµένο πεδίο επιβεβαιώνετε την ενηµέρωση της
ποσότητας του είδους στα reports του Εµπορικού Κυκλώµατος
Τιµή  'Ενηµερώνει Αξία': στο συγκεκριµένο πεδίο επιβεβαιώνετε την ενηµέρωση της αξίας του
είδους στα reports του Εµπορικού Κυκλώµατος

11.2 11.2ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ)

Σε αυτή τη φόρµα απεικονίζονται σε µορφή λίστας όλες οι προερχόµενες κινήσεις των
παραστατικών πωλήσεων από το κύκλωµα των πωλήσεων και της Λιανικής. Στις επιµέρους στήλες
µπορείτε µε χρήση κριτηρίων να φιλτράρετε τις εγγραφές που επιθυµείτε να δείτε. Στην ίδια οθόνη,
µε την επιλογή 'Νέα Εγγραφή' στο header της οθόνης καταχωρούµε νέο παραστατικό πώλησης:
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Παρακάτω περιγράφεται η οθόνη καταχώρησης νέου παραστατικού πώλησης:

Λόγω παραµετροποίησης, υπάρχουν κάποια πεδία που πρέπει να συµπληρωθούν υποχρεωτικά
(π.χ. στο παράδειγµα µας χρωµατίζονται µε µπλε χρώµα), ενώ υπάρχουν και πεδία που
προτείνονται χωρίς να χρειαστεί να επέµβει ο χρήστης (π.χ. αποθήκη εµπορευµάτων).
Υπάρχουν τρία tabs στη καταχωρητική οθόνη των πωλήσεων:

Tab 'Βασικά Στοιχεία':
Τιµή  'Ηµεροµηνία καταχώρησης': το συγκεκριµένο πεδίο προτείνεται αυτόµατα από το σύστηµα
Τιµή  'Εταιρεία': το συγκεκριµένο πεδίο προτείνεται αυτόµατα από το σύστηµα σύµφωνα µε την
εταιρεία που έχετε εισέλθει στο πρόγραµµα
Τιµή  'Τύπος Παραστατικού': αναγράφετε τον κωδικό παραστατικού
Τιµή  'Παραστατικό': αυτόµατα συµπληρώνεται η περιγραφή του παραστατικού µε βάση τη τιµή
που επιλέξατε στο τύπο παραστατικού
Τιµή  'Σειρά Παραστατικού': αυτόµατα συµπληρώνεται η σειρά του παραστατικού µε βάση τη τιµή
που επιλέξατε στο τύπο παραστατικού
Τιµή  'Αρίθµηση': εφόσον το παραστατικό έχει θεωρηµένη σειρά θα απεικονιστεί στο συγκεκριµένο
πεδίο η αυτόµατη αρίθµηση του. Εάν πρόκειται για χειρόγραφο παραστατικό πρέπει ο χρήστης να
συµπληρώσει τη τιµή χειροκίνητα
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Τιµή  'Πελάτης': επιλέγετε τον πελάτη της κίνησης του παραστατικού – στο διπλανό πεδίο
απεικονίζεται ο κωδικός του πελάτη
Τιµή  'ΑΦΜ': αυτόµατα συµπληρώνεται το ΑΦΜ του πελάτη µε βάση τη τιµή που επιλέξατε στη
τιµή 'Πελάτης'

Τιµή  'Έκπτωση %': το συγκεκριµένο πεδίο συµπληρώνεται εφόσον θέλετε να πραγµατοποιήσετε
µαζική ποσοστιαία έκπτωση στο σύνολο του παραστατικού
Τιµή  'Έκπτωση': το συγκεκριµένο πεδίο συµπληρώνεται εφόσον θέλετε να πραγµατοποιήσετε
µαζική αξιακή έκπτωση στο σύνολο του παραστατικού
Τιµή 'Πωλητής': ορίζεται ο πωλητής που πραγµατοποίησε την πώληση
Τιµή  'Αποθήκη': προτείνεται (κατόπιν παραµετροποίησης) η αποθήκη του παραστατικού. Σε
αντίθετη περίπτωση µπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε αποθηκευτικό χώρο θέλετε
Τιµή 'Αιτιολογία': προτείνεται να καταχωρήσετε οποιοδήποτε λεκτικό ούτως ώστε να µπορεί να
µπορεί ή όχι να εκτυπωθεί υπό προϋποθέσεις

Tab 'Επιπλέον Στοιχεία':
Τιµή  'Τρόπος Παράδοσης': συµπληρώνετε τον τρόπο παράδοσης
Τιµή  'Σκοπός ∆ιακίνησης': συµπληρώνετε τον σκοπό διακίνησης (π.χ. πώλησης)
Τιµή  'Νόµισµα': προτείνεται η τιµή 'EUR'
Τιµή  'Χρήστης': αυτόµατα συµπληρώνεται ο κωδικός χρήστη της εγγραφής
Τιµή  'Πρωτεύον Κλειδί': αυτόµατα συµπληρώνεται το συγκεκριµένο πεδίο
Τιµή  'Κατάσταση Παραστατικού': κατά τη καταχώρηση του παραστατικού το status της κίνησης
είναι 'κανονικό' – ωστόσο οι πιθανές καταστάσεις κάθε παραστατικού, ανεξαρτήτως αγοράς ή
πώλησης, είναι οι κάτωθι:

Κανονικό – έχει καταχωρηθεί το παραστατικό χωρίς πρόβληµα
Ηµιτελές – το παραστατικό έχει καταχωρηθεί χωρίς ενηµερώσεις στα διάφορα κυκλώµατα
Ακυρωµένο – το παραστατικό αφορά ακυρωτικό παραστατικό προγενέστερης εγγραφής
Μετασχηµατισµένο - το παραστατικό έχει µετασχηµατιστεί πλήρως
Μερικώς Μετασχηµατισµένο - το παραστατικό έχει µετασχηµατιστεί µερικώς
Προσχέδιο - το παραστατικό αφορά προσχέδιο καταχώρησης

Τιµή  'Εκτυπωµένο': εφόσον το παραστατικό έχει θεωρηµένη σειρά και καταχωρηθεί,  θα
συµπληρωθεί αυτόµατα το συγκεκριµένο πεδίο – υποδηλώνεται στο χρήστη ότι έχει
πραγµατοποιηθεί η θεωρηµένη εκτύπωση του

Τιµή  'Μέθοδος Επιµερισµό Επιβάρυνσης': επιλέγετε συγκεκριµένο τύπο επιβάρυνσης (Κανένας,
Ισοµερώς ή Αναλογικά), ούτως ώστε να κατανοήσει το πρόγραµµα τον τρόπο επιµερισµού της
επιβάρυνσης

Τιµή  'Χώρα': αυτόµατα συµπληρώνεται ο κωδικός χώρας του πελάτη
Τιµή  'Υποκατάστηµα': επιλέγετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον θέλετε να επιλέξετε το
'Υποκατάστηµα' του πελάτη
Τιµή  '∆ιεύθυνση Αποστολής': το συγκεκριµένο πεδίο συµπληρώνεται εφόσον η διεύθυνση
αποστολής διαφέρει από αυτή που προτείνεται στη καρτέλα του πελάτη
Τιµή  'Πωλητής': επιλ έγεται το συγκεκριµένο πεδίο για στατιστικούς λόγους (π.χ. µπορείτε να
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εξάγετε reports που αφορούν τα παραστατικά πωλήσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί από
συγκεκριµένο πωλητή)

Tab 'Τρόποι Πληρωµής':
Στο συγκεκριµένο tab προτείνεται ο τρόπος πληρωµής του πελάτη. Μπορείτε να αλλάξετε την
προτεινόµενη τιµή και να ορίσετε ταµείο εάν βέβαια πρόκειται για ταµειακό τρόπο πληρωµής.
Ωστόσο, οι ηµέρες που παραµετροποιούνται στον εκάστοτε τρόπο πληρωµής ορίζουν και τη σωστή
απεικόνιση των απαιτήσεων από το πελάτη. Οικονοµική πληροφόρηση µπορείτε να λάβετε µέσω
των καλύψεων εισπράξεων και της εκτύπωσης 'Ενηλικίωσης υπολοίπων'

Παράδειγµα παραστατικού πώλησης:

Στο detail της καταχωρητικής οθόνης του παραστατικού ορίζετε τον τύπο κατηγορίας της
καταχώρησης (πιθανές τιµές είναι τύπος 'Είδη' και 'Πάγια'). Επιλέγετε το κωδικό του είδους που
θέλετε να κινήσετε και έρχεται προτεινόµενη η περιγραφή του είδους και η µοναδιαία ποσότητα
κίνησης. Στη συνέχεια επιλέγετε από το πεδίο 'Σειριακός Αριθµός' το serial no του είδους που θα
κινηθεί. Εµφανίζεται λίστα µε τους µοναδικούς σειριακούς αριθµούς του είδους.
Εφόσον υπάρχει τιµοκατάλογος που συνδέει το πελάτη µε το συγκεκριµένο είδος θα έρθει
προτεινόµενη και η τιµή µονάδος του είδους. Σε κάθε περίπτωση ο κωδικός ΦΠΑ προτείνεται από
τη καρτέλα του πελάτη (tab 'Τιµολόγηση', πεδίο 'ΟΜΑ∆Α ΦΠΑ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ') και έτσι
υπολογίζεται αυτόµατα η συνολική αξία του είδους (καθαρή αξία + αξία ΦΠΑ = συνολική αξία). Η
αξία έκπτωσης του είδους, όποτε υπάρχει, αφαιρείται από τη καθαρή αξία ούτως ώστε να
προστεθεί η αξία ΦΠΑ σε αυτή και να αποτελέσει τη συνολική αξία του είδους ({καθαρή αξία – αξία
έκπτωσης} + αξία ΦΠΑ = συνολική αξία). Προκειµένου να αποφευχθούν οποιαδήποτε µηνύµατα
λάθους στην αυτόµατη γέφυρα της Λογιστικής εγγραφής έχει πραγµατοποιηθεί συγκεκριµένη
παραµετροποίηση ώστε να υπάρχει σωστή συνδεσµολογία τύπου είδους και πελάτη (π.χ. οµάδα
είδους 'Εµπορεύµατα' σε συνδυασµό οµάδα πελάτη 'Εσωτερικού' κινούν συγκεκριµένους
λογαριασµούς λογιστικής).
Στο tab 'Επιβαρύνσεις' καταχωρείτε τις τυχόν επιβαρύνσεις που επιβαρύνουν την αξία των ειδών

Στο detail της καταχωρητικής οθόνης της επιβάρυνσης ορίζετε τον τύπο εξόδου που θέλετε να
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κινήσετε και έρχεται προτεινόµενη η περιγραφή του, το ποσοστό ΦΠΑ και ο λογαριασµός
λογιστικής ΦΠΑ. Η αξία του εξόδου επιβαρύνει τη συνολική αξία του παραστατικού:

∆ηλαδή στο παράδειγµα µας απεικονίζεται στη τελική γραµµή του παραστατικού η καθαρή αξία
του παραστατικού, η αξία ΦΠΑ, το σύνολο επιβαρύνσεων και η Τελική Συνολική Αξία. Η
καταχώρηση του συγκεκριµένου παραστατικού δηµιουργεί κινήσεις στα κυκλώµατα του
Προµηθευτή, της Αποθήκης και του Λογιστηρίου. Μπορείτε να πληροφορείστε για αυτές τις
ενηµερώσεις από το tab '∆ιαδικασίες'-'Παραγόµενα Παραστατικά'

Η συγκεκριµένη επιλογή θα σας ενηµερώσει για τα εξής:

Μπορείτε να εισέλθετε σε κάθε επιµέρους υποσυστήµατος εγγραφή και να πληροφορηθείτε
αναλυτικά για τις κινήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί, δηλαδή:
Υποσύστηµα 'Πελάτες'

Υποσύστηµα 'Αποθήκη'

Υποσύστηµα 'Λογιστήριο'



Κεφάλαιο

XII
12.ΚΥΚΛΩΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
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12 12.ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
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12.1 12.1ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Με το module των προµηθευτών γίνεται η διαχείριση και η επεξεργασία των προµηθευτών της
εταιρείας.

12.1.1 12.1.1ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Τιµοκατάλογος προµηθευτών
Η συγκεκριµένη επιλογή απεικονίζει διαφορετικούς τιµοκατάλογους βάση ειδικών κριτηρίων και
επιχειρηµατικής πολιτικής (π.χ. εκπτώσεις).
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Έλεγχος τιµών
Η συγκεκριµένη επιλογή αφορά την σύγκριση διαφορετικών τιµοκαταλόγων ανά είδος και
προµηθευτή.
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∆ηµιουργία τιµοκαταλόγων
Η συγκεκριµένη επιλογή αφορά δηµιουργία δυναµικών τιµοκαταλόγων µε βάση ηµεροµηνιακά
φίλτρα. Απεικονίζονται οι προµηθευτές για τους οποίους έχει πραγµατοποιηθεί αυτόµατη
εισαγωγή διαφορετικών τιµοκαταλόγων βάση ειδικών κριτηρίων και επιχειρηµατικής πολιτικής.
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12.1.2 12.1.2ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Στη λίστα των προµηθευτών καταγράφετε το σύνολο των προµηθευτών της εταιρείας

Με διπλό κλίκ αριστερά από το κωδικό του προµηθευτή µπορείτε να εισέλθετε στην αναλυτική
καρτέλα του προµηθευτή:

Tab 'Γενικά':
Στο συγκεκριµένο tab περιγράφονται τα δηµογραφικά στοιχεία του συναλλασσόµενου, γίνεται
έλεγχος του ΑΦΜ, µπορείτε µέσω συγκεκριµένης λειτουργικότητας (πεδίο δίπλα στο ΑΦΜ) να
συµπληρώσετε αυτόµατα τα στοιχεία του προµηθευτή (GSIS), γίνεται έλεγχος ΑΦΜ για του
προµηθευτές εξωτερικού (προϋπόθεση να έχει οριστεί η χώρα), µπορείτε µέσω συγκεκριµένης
λειτουργικότητας (πεδίο δίπλα στη διεύθυνση) να απεικονίζεται αυτόµατα η διεύθυνση του
προµηθευτή σε χάρτη, απεικονίζεται το λογιστικό υπόλοιπο του προµηθευτή κ.λ.π.
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Λογιστικό υπόλοιπο του προµηθευτή:
Στη συγκεκριµένη οθόνη παρέχεται πλήρης ενηµέρωση των κινήσεων του προµηθευτή. Σε κάθε
περίπτωση µε διπλό κλικ µπορείτε να εισέλθετε και να δείτε την εγγραφή που σας ενδιαφέρει

Έστω ότι θέλετε να δείτε από πού προκύπτει η εγγραφή µε αρίθµηση '0879':

Tab 'Τιµολόγηση':
Στο συγκεκριµένο tab ορίζονται τα οικονοµικά στοιχεία του συναλλασσόµενου.

Πιο συγκεκριµένα, ορίζεται η οµάδα του προµηθευτή από την οποία προκύπτει η σύνδεση του
συναλλασσόµενου µε το Λογιστήριο (γέφυρα εµπορικού κυκλώµατος µε Λογιστήριο)
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Ορίζεται η οµάδα ΦΠΑ του συναλλασσόµενου προκειµένου να υπολογιστεί σωστά ο λογαριασµός
ΦΠΑ σε καταχώρηση λογιστικού άρθρου (προερχόµενο από το εµπορικό κύκλωµα):

Ορίζονται πεδία που αφορούν τον υπολογισµό της ΜΥΦ:
Φορέας (µε τιµές Ιδιωτικός, ∆ηµόσιος, Λιανική)
Υπόχρεος ΜΥΦ
Ορίζονται πεδία που αφορούν τον τύπο του προµηθευτή για extra πληροφόρηση
Ορίζεται το χρεωστικό όριο του προµηθευτή ώστε να υπάρχει προειδοποιητικό (ή απαγορευτικό
κατά περίπτωση) µήνυµα κατά τη καταχώρηση αξιακού παραστατικού (π.χ. Τιµολόγιο ∆ελτίο
Αποστολής)
Ορίζονται στοιχεία που αφορούν τρόπους και µεθόδους πληρωµής

Tab 'Υποκαταστήµατα':
Στο συγκεκριµένο tab ορίζονται οι ενδεχόµενες πολλαπλές διευθύνσεις του συναλλασσόµενου

Tab 'Σχόλια':
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Στο συγκεκριµένο tab ορίζονται τα πιθανά σχόλια που χρήζουν προσοχή και υπενθύµιση

12.1.3 12.1.3ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Πρόκειται για ελέγχους σε παραστατικά προµηθευτών:

12.1.4 12.1.4ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Εµπορικό κύκλωµα – Συναλλασσόµενοι – παραστατικών προµηθευτών. Σε αυτή τη φόρµα
απεικονίζονται σε µορφή λίστας όλες οι προερχόµενες κινήσεις των παραστατικών πωλήσεων από
το κύκλωµα των πωλήσεων, της Λιανικής ή του Λογιστικού κυκλώµατος. Στις επιµέρους στήλες
µπορείτε µε χρήση κριτηρίων να φιλτράρετε τις εγγραφές που επιθυµείτε να δείτε. Στην ίδια οθόνη,
µε την επιλογή 'Νέα Εγγραφή' στο header της οθόνης καταχωρούµε νέο παραστατικό προµηθευτή:
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12.1.5 12.1.5∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

'Επανενηµέρωση υπολοίπων'
Η συγκεκριµένη επιλογή αφορά οθόνη αυτόµατης ενηµέρωσης υπολοίπων συναλλασσοµένων και
βοηθητικών πινάκων παραµετροποίησης.
Η επιλογή 'Επανενηµέρωση υπολοίπων' αποτελεί ένα wizard που ο χρήστης έχει τη δυνατότητα κατ'
επιλογή να ενηµερώνει και να διορθώνει προγενέστερες κινήσεις συναλλασσοµένων, τρόπων
πληρωµής, παραστατικών λογιστηρίου και εµπορικού κυκλώµατος.

'Οµάδες Συναλλασσόµενων'
Στη συγκεκριµένη οθόνη ορίζετε τις πιθανές οµάδες συναλλασσοµένων.

'Οµάδες ΦΠΑ Συναλλασσόµενων'
Στη συγκεκριµένη οθόνη ορίζετε τις πιθανές οµάδες συναλλασσοµένων µε την ανάλυση ΦΠΑ.
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'Κινήσεις Συναλλασσόµενων'
Στη συγκεκριµένη οθόνη ορίζονται οι πιθανές κινήσεις συναλλασσοµένων ώστε να
χρησιµοποιηθούν στις παραµετροποιήσεις των παραστατικών.

Τιµή  'Κωδικός': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το κωδικό κίνησης συναλλασσόµενου
Τιµή  'Περιγραφή': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη περιγραφή της κίνησης συναλλασσόµενου

Ενηµέρωση Λογιστηρίου
Ενηµέρωση Λογαριασµού Συναλλασσοµένου
Τιµή  'Πρόσηµο Λογιστήριο': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το πρόσηµο µε το οποίο θα
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ενηµερωθεί στην αυτόµατη γέφυρα µε το λογιστήριο ο λογαριασµός του είδους
Τιµή  'Χρέωση/Πίστωση Λογιστήριο': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη φύση της κίνησης (χρέωση
ή πίστωση) στο Λογιστικό Κύκλωµα

Ενηµέρωση Εµπορικού
Τιµή  'Πρόσηµο στο Εµπορικό': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το πρόσηµο µε το οποίο θα
ενηµερωθεί ο συναλλασσόµενος στη καρτέλα κίνησης του
Τιµή  'Χρέωση/Πίστωση στο Εµπορικό': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη φύση της κίνησης
(χρέωση ή πίστωση) στο Εµπορικό Κύκλωµα

12.2 12.2ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Οι εκτυπώσεις των προµηθευτών δεν περιορίζονται µόνο στις συµβατικές εκτυπώσεις που
προβλέπονται άλλωστε και από την Ελληνική νοµοθεσίας (καρτέλα - ισοζύγια), αλλά επιπρόσθετα
υπάρχει και µία άλλη πληθώρα αναφορών (ANALYSIS REPORTS)
Από τα reports καρτέλα / ισοζύγιο των προµηθευτών µπορούµε να αντλήσουµε όλες τις κινήσεις
που έχουν ενηµερώσει τους προµηθευτές από οποιοδήποτε κύκλωµα του συστήµατος (Λογιστήριο
& Εµπορικό Κύκλωµα). ∆ίνεται λοιπόν η δυνατότητα της λεπτοµερής παρακολούθησης των
προµηθευτών και των κινήσεων τους. Για να αντλήσετε τα στοιχεία που επιθυµείτε πρέπει να
ορίσετε κατάλληλες παραµέτρους.
Καρτέλα προµηθευτή

Στο συγκεκριµένο report µπορείτε να ορίσετε παραµέτρους (ηµεροµηνικακό διάστηµα,
µεµονωµένο ή σύνολο προµηθευτών, σύνολα προηγούµενων περιόδων κ.λ.π.). συµπληρωµατικά
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µπορείτε να έχετε πλήθος αποθηκευµένων παραµετροποιήσεων ώστε να µη χρειάζεται κάθε φορά
να ορίζετε παραµέτρους, δηλαδή:

Η τελική απεικόνιση του report θα µπορούσε να έχει ως εξής:

Με διπλό κλίκ πάνω σε οποιαδήποτε εγγραφή µπορείτε να δείτε την εγγραφή από την οποία
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προέκυψε το υπόλοιπο:

Ισοζύγιο προµηθευτή

Στην οθόνη "Ισοζύγιο Προµηθευτών" απεικονίζονται τα γενικά στοιχεία προµηθευτή και εταιρείας
καθώς και οι ορισµένες ηµεροµηνίες. Επιπροσθέτως απεικονίζονται οι προµηθευτές µε τις κινήσεις
χρέωσης και πίστωσης της προηγούµενης περιόδου της ορισµένης περιόδου, τα σύνολα του έτους,
τα υπόλοιπα τους και το συγκεντρωτικό υπόλοιπο. Στο κάτω µέρος της οθόνης διακρίνονται τα
σύνολα των κινήσεων χρέωσης και πίστωσης των προµηθευτών.
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Με διπλό κλίκ πάνω σε οποιαδήποτε εγγραφή µπορείτε να δείτε τη καρτέλα του προµηθευτή και
στη συνέχεια να δείτε την ίδια την εγγραφή.
Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα ευέλικτης πλοήγησης και εµφάνισης πληροφοριών µέσω της
καρτέλας του προµηθευτή, δηλαδή:

Μέσω της επιλογής 'Εκτυπώσεις' παρέχεται δυνατότητα διαφόρων συµβατικών και µη
εκτυπώσεων:
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Μέσω της επιλογής '∆ιαδικασίες' παρέχονται µέσω έµµεσων οθονών πληθώρα οικονοµικών
ενηµερώσεων:



Κεφάλαιο
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13 13.ANALYSIS REPORTS ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Το συγκεκριµένο report αφορά άντληση πληροφορίας από το κύκλωµα των προµηθευτών

13.1 13.1ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Με µία άλλη µορφή µπορείτε να δείτε µέσω αυτού του report τις κινήσεις των συναλλασσόµενων.
Το είδος της αναφοράς δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να προσθέσει ενδεχόµενα στήλες ή να
µορφοποιήσει διαφορετικά την απεικόνιση της εκτύπωσης:

Με διπλό κλικ σε αξιακό πεδίο εµφανίζεται η εγγραφή/ές από την οποία προκύπτει το υπόλοιπο
και µπορείτε να εισέλθετε και να τη δείτε (π.χ.  για το προµηθευτή 5-000247):
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Σε κάθε περίπτωση µπορείτε το αποτέλεσµα της ανάλυσης να την απεικονίσετε σε πληθώρα
αρχείων

Θα απεικονιστεί µήνυµα για την πορεία ολοκλήρωσης του αρχείου

Έστω ότι το αρχείο το εξάγατε σε excel:
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14 14.ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΓΟΡΩΝ
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14.1 14.1ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΓΟΡΩΝ
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14.1.1 14.1.1ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Σε αυτή τη φόρµα ορίζετε τους πιθανούς τύπους παραστατικών αγορών (π.χ. ∆ελτία Αποστολής,
Τιµολόγια κ.ο.κ.) και παραµετροποιείτε όλα τα πιθανά παραστατικά.

Στην ίδια οθόνη, µε την επιλογή 'Νέα Εγγραφή' στο header της οθόνης καταχωρούµε νέο τύπο
παραστατικού:

Tab 'Βασικά Στοιχεία':
Τιµή  'Εταιρεία': το συγκεκριµένο πεδίο προτείνεται αυτόµατα από το σύστηµα σύµφωνα µε την
εταιρεία που έχετε εισέλθει στο πρόγραµµα.
Τιµή  'Τύπος Παραστατικού': επιλέγετε συγκεκριµένο τύπο κίνησης παραστατικού – εφόσον είστε
στο κύκλωµα Αγορών επιλέγετε τη τιµή 'Αγορές' για να σας απεικονιστεί το παραστατικό στο menu
των Αγορών
Τιµή  'Κωδικός Παραστατικού': αναγράφετε τον κωδικό παραστατικού
Τιµή  'Περ. Παραστατικού': αναγράφετε τη περιγραφή του παραστατικού
Τιµή  'Τύπος Εγγραφών': ορίζετε τον τύπο της εγγραφής του είδους – στη περίπτωση της Αποθήκης
πρόκειται για τύπο 'Κανονική'
Τιµή  'Ανάλυση Σε Κόστος': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον το παραστατικό θέλετε να
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συµµετέχει στις εκτυπώσεις της κοστολόγησης
Τιµή  'Ενηµερώνει ΜΥΦ': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον το παραστατικό ενηµερώνει τις
καταστάσεις της ΜΥΦ
Τιµή  'Ακυρωτικό': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον το παραστατικό είναι ακυρωτικό
Τιµή  'Πιστωτικό': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον το παραστατικό είναι πιστωτικό
Τιµή  'Θεωρηµένο': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον το παραστατικό είναι θεωρηµένο –
δηλαδή εκδίδεται και περνάει από φορολογική σήµανση
Τιµή  'Ενηµερώνει Cash Flow': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον το παραστατικό
ενηµερώνει τον ταµειακό προγραµµατισµό (CASH FLOW)
Τιµή  'Ενηµερώνει Αξία': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο για δύο λόγους – ο πρώτος είναι για
λόγους εµφάνισης ή µη στη λειτουργία της αντιστοίχισης πληρωµών και εισπράξεων (καλύψεις
OPEN ITEMS) και ο δεύτερος για λόγους ελέγχου (αν έχει επιλεγεί από το χρήστη  το συγκεκριµένο
πεδίο, το πρόγραµµα δεν επιτρέπει να καταχωρηθεί κίνηση είδους αν δεν έχει συµπληρωθεί πρώτα
η αξία του)
Τιµή 'Ενηµερώνει Ποσότητα': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο µόνο στην περίπτωση που ο τύπος
παραστατικού πρέπει να ενηµερώσει ποσοτικά την αποθήκη
Τιµή 'Επιστροφή Σειριακού': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο µόνο στην περίπτωση που ο τύπος
παραστατικού επιστρέφει σειριακό στην αποθήκη
Τιµή 'INTRASTAT': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο µόνο στην περίπτωση που ο τύπος
παραστατικού πρέπει να ενηµερώσει το αντίστοιχο report
Τιµή 'Ενεργό': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο στην περίπτωση που ο τύπος παραστατικού πρέπει
να εµφανίζεται για επιλογή στην καταχώρηση ενός παραστατικού

Στο επιµέρους tab 'Κίνηση Παραστατικού' ορίζετε την συγκεκριµένη κίνηση της Αποθήκης, δηλαδή
πώς θα απεικονισθεί το είδος στα reports και πως θα ενηµερωθεί το κύκλωµα της Αποθήκης.
Στο tab 'Σειρά Παραστατικού' ορίζετε την συγκεκριµένη σειρά που θα απεικονισθεί στα reports της
Αποθήκης.

Στο tab 'Μετασχηµατιζόµενα Παραστατικά' ορίζετε τα παραστατικά στα οποία µπορεί να
µετασχηµατιστεί το πρωτογενές παραστατικό σας

Tab 'Επιπλέον Στοιχεία':
Σε αυτή τη φόρµα ορίζετε παραµέτρους που αφορούν τη κοστολόγηση
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Τιµή  'Νούµερο Ισοζυγίου': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το νούµερο ισοζυγίου της εγγραφής
που θα προκύψει από το παραστατικό -  η συγκεκριµένη παραµετροποίηση αφορά φιλτράρισµα
των λογιστικών εγγραφών
Τιµή  'Οριζόντια Κοστολόγηση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το τύπο της οριζόντιας
κοστολόγησης
Τιµή  'Μοντέλο Κέντρου Κόστους': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το µοντέλο κέντρου κόστους της
κοστολόγησης
Τιµή  'Σχόλια Παραστατικού': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε κάποια σχόλια (πρόκειται για µη
υποχρεωτικό πεδίο)
Τιµή  'Μέθοδος Επιµερισµού Επιβάρυνσης': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τον τρόπο µε τον
οποίο θα επιµεριστεί η επιβάρυνση που φέρει ένα παραστατικό

Τιµή  'Ενηµερώνει Βιβλίο Κοστολογίου': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε αν το παραστατικό θα
εµφανίζεται στο αντίστοιχο report

Tab 'Φόρµα Εκτύπωσης':
Σε αυτή τη φόρµα ορίζετε παραµέτρους εκτύπωσης του παραστατικού

Τιµή  'Ενέργεια Μετά την Αποθήκευση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη κίνηση που θα
ακολουθήσει το παραστατικό µετά την αποθήκευση (π.χ. τίποτα, προεπισκόπηση, εκτύπωση)
Τιµή  'Φόρµα Εκτύπωσης': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη φόρµα εκτύπωσης του παραστατικού
(π.χ. SB_Header, SO_Header κ.ο.κ.)

Tab '∆ικαιώµατα χρηστών':

Εδώ επιλέγονται οι χρήστες οι οποίο θα µπορούν να καταχωρήσουν παραστατικά του
συγκεκριµένου τύπου.
Tab '∆ικαιώµατα ρόλων':
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Εδώ επιλέγονται οι ρόλοι οι οποίο θα µπορούν να καταχωρήσουν παραστατικά του συγκεκριµένου
τύπου.

14.1.2 14.1.2Κινήσεις Παραστατικών

Σε αυτή τη φόρµα ορίζετε τους πιθανούς τύπους κινήσεων των παραστατικών αποθήκης και
παραµετροποιείτε όλους τους πιθανούς τρόπους συµπεριφοράς των κινήσεων αυτών.

Στην ίδια οθόνη, µε την επιλογή 'Νέα Εγγραφή' στο header της οθόνης καταχωρούµε νέο τύπο
κίνησης παραστατικού:

Τιµή  'Κωδικός': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το κωδικό κίνησης αποθήκης
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Τιµή  'Περιγραφή': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη περιγραφή της κίνησης αποθήκης

Ενηµέρωση Λογιστηρίου
Ενηµέρωση Λογαριασµού Είδους
Τιµή  'Πρόσηµο': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το πρόσηµο µε το οποίο θα ενηµερωθεί στην
αυτόµατη γέφυρα µε το λογιστήριο ο λογαριασµός του είδους
Τιµή  'Χρέωση/Πίστωση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη φύση της κίνησης (χρέωση ή πίστωση)
στο Λογιστικό Κύκλωµα
Ενηµέρωση Λογαριασµού ΦΠΑ Είδους
Τιµή  'Πρόσηµο': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το πρόσηµο µε το οποίο θα ενηµερωθεί στην
αυτόµατη γέφυρα µε το λογιστήριο ο λογαριασµός ΦΠΑ του είδους
Τιµή  'Χρέωση/Πίστωση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη φύση της κίνησης (χρέωση ή πίστωση)
στο Λογιστικό Κύκλωµα
Τιµή  'Ενηµερώνει ΦΠΑ': στο συγκεκριµένο πεδίο επιβεβαιώνετε την ενηµέρωση του ΦΠΑ
(Περιοδική ∆ήλωση ΦΠΑ) στο Λογιστικό Κύκλωµα
Ενηµέρωση Λογαριασµού Έκπτωσης Είδους
Τιµή  'Πρόσηµο': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το πρόσηµο µε το οποίο θα ενηµερωθεί στην
αυτόµατη γέφυρα µε το λογιστήριο ο λογαριασµός έκπτωσης του είδους
Τιµή  'Χρέωση/Πίστωση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη φύση της κίνησης (χρέωση ή πίστωση)
στο Λογιστικό Κύκλωµα
Τιµή  'Ενηµερώνει Εκπτώσεις': στο συγκεκριµένο πεδίο επιβεβαιώνετε την ενηµέρωση του
λογαριασµού Εκπτώσεων στο Λογιστικό Κύκλωµα
Ενηµέρωση Λογαριασµού Πίστωσης Είδους
Τιµή  'Πρόσηµο': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το πρόσηµο µε το οποίο θα ενηµερωθεί στην
αυτόµατη γέφυρα µε το λογιστήριο ο λογαριασµός πίστωσης του είδους
Τιµή  'Χρέωση/Πίστωση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη φύση της κίνησης (χρέωση ή πίστωση)
στο Λογιστικό Κύκλωµα
Τιµή  'Ενηµερώνει Λογαριασµό Πίστωσης': στο συγκεκριµένο πεδίο επιβεβαιώνετε την ενηµέρωση
του λογαριασµού πιστώσεων στο Λογιστικό Κύκλωµα

Ενηµέρωση Εµπορικού
Αποθήκη
Τιµή  'Ενηµέρωση Αποθήκης': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το τύπο της κίνησης (εισαγωγή για
Αγορά ή εξαγωγή για Πώληση) της κίνησης του παραστατικού
Τιµή  'Πρόσηµο': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το πρόσηµο µε το οποίο θα ενηµερωθεί το είδος
στη καρτέλα κίνησης του
Τιµή  'Χρέωση/Πίστωση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη φύση της κίνησης (χρέωση ή πίστωση)
στο Εµπορικό Κύκλωµα
Τιµή  'Ενηµερώνει Ποσότητα': στο συγκεκριµένο πεδίο επιβεβαιώνετε την ενηµέρωση της
ποσότητας του είδους στα reports του Εµπορικού Κυκλώµατος
Τιµή  'Ενηµερώνει Αξία': στο συγκεκριµένο πεδίο επιβεβαιώνετε την ενηµέρωση της αξίας του
είδους στα reports του Εµπορικού Κυκλώµατος

14.1.3 14.1.3ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΓΟΡΩΝ (ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ)

Σε αυτή τη φόρµα απεικονίζονται σε µορφή λίστας όλες οι προερχόµενες κινήσεις των
παραστατικών αγορών από το κύκλωµα των αγορών. Στις επιµέρους στήλες µπορείτε µε χρήση
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κριτηρίων να φιλτράρετε τις εγγραφές που επιθυµείτε να δείτε. Στην ίδια οθόνη, µε την επιλογή
'Νέα Εγγραφή' στο header της οθόνης καταχωρούµε νέο παραστατικό αγοράς:

Παρακάτω περιγράφεται η οθόνη καταχώρησης νέου παραστατικού αγοράς:

Λόγω παραµετροποίησης, υπάρχουν κάποια πεδία που πρέπει να συµπληρωθούν υποχρεωτικά
(π.χ. στο παράδειγµα µας χρωµατίζονται µε µπλε χρώµα), ενώ υπάρχουν και πεδία που
προτείνονται χωρίς να χρειαστεί να επέµβει ο χρήστης (π.χ. αποθήκη εµπορευµάτων).
Υπάρχουν τρία tabs στη καταχωρητική οθόνη των αγορών:

Tab 'Βασικά Στοιχεία':
Τιµή  'Ηµεροµηνία καταχώρησης': το συγκεκριµένο πεδίο προτείνεται αυτόµατα από το σύστηµα
Τιµή  'Εταιρεία': το συγκεκριµένο πεδίο προτείνεται αυτόµατα από το σύστηµα σύµφωνα µε την
εταιρεία που έχετε εισέλθει στο πρόγραµµα
Τιµή  'Τύπος Παραστατικού': αναγράφετε τον κωδικό παραστατικού
Τιµή  'Παραστατικό': αυτόµατα συµπληρώνεται η περιγραφή του παραστατικού µε βάση τη τιµή
που επιλέξατε στο τύπο παραστατικού
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Τιµή  'Σειρά Παραστατικού': αυτόµατα συµπληρώνεται η σειρά του παραστατικού µε βάση τη τιµή
που επιλέξατε στο τύπο παραστατικού
Τιµή  'Αρίθµηση': επειδή η πλειοψηφία των παραστατικών αγορών αφορούν χειρόγραφα
παραστατικά πρέπει ο χρήστης να συµπληρώσει τη τιµή χειροκίνητα
Τιµή  'Προµηθευτής': επιλέγετε τον προµηθευτή της κίνησης του παραστατικού – στο διπλανό
πεδίο απεικονίζεται ο κωδικός του προµηθευτή
Τιµή  'ΑΦΜ': αυτόµατα συµπληρώνεται το ΑΦΜ του προµηθευτή µε βάση τη τιµή που επιλέξατε
στη τιµή 'Προµηθευτής'

Τιµή  'Έκπτωση %': το συγκεκριµένο πεδίο συµπληρώνεται εφόσον θέλετε να πραγµατοποιήσετε
µαζική ποσοστιαία έκπτωση στο σύνολο του παραστατικού
Τιµή  'Έκπτωση': το συγκεκριµένο πεδίο συµπληρώνεται εφόσον θέλετε να πραγµατοποιήσετε
µαζική αξιακή έκπτωση στο σύνολο του παραστατικού
Τιµή  'Αποθήκη': προτείνεται (κατόπιν παραµετροποίησης) η αποθήκη του παραστατικού. Σε
αντίθετη περίπτωση µπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε αποθηκευτικό χώρο θέλετε
Τιµή 'Αιτιολογία': προτείνεται να καταχωρήσετε οποιοδήποτε λεκτικό ούτως ώστε να µπορεί να
µπορεί ή όχι να εκτυπωθεί υπό προϋποθέσεις

Tab 'Επιπλέον Στοιχεία':
Τιµή  'Τρόπος Παράδοσης': συµπληρώνετε τον τρόπο παράδοσης
Τιµή  'Σκοπός ∆ιακίνησης': συµπληρώνετε τον σκοπό διακίνησης (π.χ. πώλησης)
Τιµή  'Νόµισµα': προτείνεται η τιµή 'EUR'
Τιµή  'Χρήστης': αυτόµατα συµπληρώνεται ο κωδικός χρήστη της εγγραφής
Τιµή  'Πρωτεύον Κλειδί': αυτόµατα συµπληρώνεται το συγκεκριµένο πεδίο
Τιµή  'Κατάσταση Παραστατικού': κατά τη καταχώρηση του παραστατικού το status της κίνησης
είναι 'κανονικό' – ωστόσο οι πιθανές καταστάσεις κάθε παραστατικού, ανεξαρτήτως αγοράς ή
πώλησης, είναι οι κάτωθι:

Κανονικό – έχει καταχωρηθεί το παραστατικό χωρίς πρόβληµα
Ηµιτελές – το παραστατικό έχει καταχωρηθεί χωρίς ενηµερώσεις στα διάφορα κυκλώµατα
Ακυρωµένο – το παραστατικό αφορά ακυρωτικό παραστατικό προγενέστερης εγγραφής
Μετασχηµατισµένο - το παραστατικό έχει µετασχηµατιστεί πλήρως
Μερικώς Μετασχηµατισµένο - το παραστατικό έχει µετασχηµατιστεί µερικώς
Προσχέδιο - το παραστατικό αφορά προσχέδιο καταχώρησης

Τιµή  'Εκτυπωµένο': εφόσον το παραστατικό έχει θεωρηµένη σειρά και καταχωρηθεί,  θα
συµπληρωθεί αυτόµατα το συγκεκριµένο πεδίο – υποδηλώνεται στο χρήστη ότι έχει
πραγµατοποιηθεί η θεωρηµένη εκτύπωση του
Τιµή  'Μέθοδος Επιµερισµό Επιβάρυνσης': επιλέγετε συγκεκριµένο τύπο επιβάρυνσης (Κανένας,
Ισοµερώς ή Αναλογικά), ούτως ώστε να κατανοήσει το πρόγραµµα τον τρόπο επιµερισµού της
επιβάρυνσης

Τιµή  'Χώρα': αυτόµατα συµπληρώνεται ο κωδικός χώρας του προµηθευτή
Τιµή  'Υποκατάστηµα': επιλέγετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον θέλετε να επιλέξετε το
'Υποκατάστηµα' του προµηθευτή
Τιµή  '∆ιεύθυνση Αποστολής': το συγκεκριµένο πεδίο συµπληρώνεται εφόσον η διεύθυνση
αποστολής διαφέρει από αυτή που προτείνεται στη καρτέλα του προµηθευτή
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Τιµή  'Πωλητής': επιλέγεται το συγκεκριµένο πεδίο για στατιστικούς λόγους (π.χ. µπορείτε να
εξάγετε reports που αφορούν τα παραστατικά αγορών που έχουν πραγµατοποιηθεί από
συγκεκριµένο πωλητή)

Tab 'Τρόποι Πληρωµής':
Στο συγκεκριµένο tab προτείνεται ο τρόπος πληρωµής του προµηθευτή. Μπορείτε να αλλάξετε την
προτεινόµενη τιµή και να ορίσετε ταµείο εάν βέβαια πρόκειται για ταµειακό τρόπο πληρωµής.
Ωστόσο, οι ηµέρες που παραµετροποιούνται στον εκάστοτε τρόπο πληρωµής ορίζουν και τη σωστή
απεικόνιση των απαιτήσεων από το πελάτη. Οικονοµική πληροφόρηση µπορείτε να λάβετε µέσω
των καλύψεων εισπράξεων και της εκτύπωσης 'Ενηλικίωσης υπολοίπων'

Παράδειγµα παραστατικού αγοράς:

Στο detail της καταχωρητικής οθόνης του παραστατικού ορίζετε τον τύπο κατηγορίας της
καταχώρησης (πιθανές τιµές είναι τύπος 'Είδη' και 'Πάγια'). Επιλέγετε το κωδικό του είδους που
θέλετε να κινήσετε και έρχεται προτεινόµενη η περιγραφή του είδους και η µοναδιαία ποσότητα
κίνησης.

Παρατήρηση: είδος µε SERIAL NO
Στη καρτέλα του είδους (tab 'Πρόσθετα στοιχεία) ορίζετε εάν το είδος κινεί σειριακό αριθµό:

Με δεξί κλικ στη γραµµή του είδους ενεργοποιείται η ακόλουθη οθόνη και επιλέγω 'Σειριακοί
Αριθµοί':

Εµφανίζεται η οθόνη που ορίζονται οι σειριακοί αριθµοί του είδους. Οι σειριακοί αριθµοί είτε
ορίζονται χειροκίνητα είτε εισάγονται µαζικά µε ένα excel ή τέλος µπορούν να σκαναριστούν µε την
βοήθεια ενός barcode reader.
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Κλείνοντας την συγκεκριµένη οθόνη συνεχίζω στη καταχώρηση του παραστατικού
Εφόσον υπάρχει τιµοκατάλογος που συνδέει το προµηθευτή µε το συγκεκριµένο είδος θα έρθει
προτεινόµενη και η τιµή µονάδος του είδους. Σε κάθε περίπτωση ο κωδικός ΦΠΑ προτείνεται από
τη καρτέλα του προµηθευτή (tab 'Τιµολόγηση', πεδίο 'ΟΜΑ∆Α ΦΠΑ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ') και έτσι
υπολογίζεται αυτόµατα η συνολική αξία του είδους (καθαρή αξία + αξία ΦΠΑ = συνολική αξία). Η
αξία έκπτωσης του είδους, όποτε υπάρχει, αφαιρείται από τη καθαρή αξία ούτως ώστε να
προστεθεί η αξία ΦΠΑ σε αυτή και να αποτελέσει τη συνολική αξία του είδους ({καθαρή αξία – αξία
έκπτωσης} + αξία ΦΠΑ = συνολική αξία). Προκειµένου να αποφευχθούν οποιαδήποτε µηνύµατα
λάθους στην αυτόµατη γέφυρα της

Λογιστικής εγγραφής έχει πραγµατοποιηθεί συγκεκριµένη παραµετροποίηση ώστε να υπάρχει
σωστή συνδεσµολογία τύπου είδους και προµηθευτή (π.χ. οµάδα είδους 'Εµπορεύµατα' σε
συνδυασµό οµάδα προµηθευτή 'Εσωτερικού' κινούν συγκεκριµένους λογαριασµούς λογιστικής).
Στο tab 'Επιβαρύνσεις' καταχωρείτε τις τυχόν επιβαρύνσεις που επιβαρύνουν την αξία των ειδών

Στο detail της καταχωρητικής οθόνης της επιβάρυνσης ορίζετε τον τύπο εξόδου που θέλετε να
κινήσετε και έρχεται προτεινόµενη η περιγραφή του, το ποσοστό ΦΠΑ και ο λογαριασµός
λογιστικής ΦΠΑ. Η αξία του εξόδου σε κάθε περίπτωση επιβαρύνει τη συνολική αξία του
παραστατικού:

∆ηλαδή στο παράδειγµα µας απεικονίζεται στη τελική γραµµή του παραστατικού η καθαρή αξία
του παραστατικού, η αξία ΦΠΑ, το σύνολο επιβαρύνσεων και η Τελική Συνολική Αξία. Η
καταχώρηση του συγκεκριµένου παραστατικού δηµιουργεί κινήσεις στα κυκλώµατα του
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Προµηθευτή, της Αποθήκης και του Λογιστηρίου. Μπορείτε να πληροφορείστε για αυτές τις
ενηµερώσεις από το tab '∆ιαδικασίες'-'Παραγόµενα Παραστατικά'

Η συγκεκριµένη επιλογή θα σας ενηµερώσει για τα εξής:

Μπορείτε να εισέλθετε σε κάθε επιµέρους υποσυστήµατος εγγραφή και να πληροφορηθείτε
αναλυτικά για τις κινήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί, δηλαδή:
Υποσύστηµα 'Προµηθευτές'

Υποσύστηµα 'Αποθήκη'

Υποσύστηµα 'Λογιστήριο'
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15 15.ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)

Η ευρεία έννοια του όρου αφορά τη παρακολούθηση των Παραγγελιών από το Εξωτερικό και
γενικότερα την Λογιστική Ενηµέρωση του Λογαριασµού 32.%. Η παρακολούθηση του Φακέλου
Εισαγωγής γίνεται µέσω του παραστατικού Παραγγελία Εξωτερικού και των παραστατικών Αγορών
(Προµηθευτών) που αφορούν έξοδα που επιβαρύνουν την αξία των ειδών και συµπεριλαµβάνονται
στην έννοια C.I.F. – δηλαδή COST (Κόστος - ∆απάνη), INSURANCE (Έξοδα Ασφαλίστρων), FREIGHT
(Έξοδα Μεταφοράς).

15.1 15.1ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Στη συγκεκριµένη οθόνη ορίζετε τις κωδικοποιήσεις των φακέλων εισαγωγής. Πρόκειται για τη τιµή
του εκάστοτε φακέλου που πρέπει να συµπληρώνετε στα παραστατικά αγοράς
Τιµή  'Εταιρεία (Κωδ. Εταιρείας)': το συγκεκριµένο πεδίο έρχεται προεπιλεγµένο
Τιµή  'Εταιρεία (Περ. Εταιρείας)': το συγκεκριµένο πεδίο έρχεται προεπιλεγµένο
Τιµή  'Κωδικός Φακέλου Εισαγωγής': ορίζετε το κωδικό του φακέλου εισαγωγής
Τιµή  'Φακέλος Εισαγωγής': ορίζετε τη περιγραφή του φακέλου εισαγωγής
Τιµή 'Λογαριασµός (Λογαριασµός Λογιστικής)': ορίζετε το λογαριασµό λογιστικής (32%) που αφορά
το φακέλου εισαγωγής
Τιµή 'Λογαριασµός (Περ. Λογαριασµού)': το συγκεκριµένο πεδίο έρχεται συµπληρωµένο εφόσον
έχετε επιλέξει το κωδικό του λογαριασµό στο προηγούµενο πεδίο
Τιµή  'Κλειστός': η συγκεκριµένη τιµή ενηµερώνεται αυτόµατα εφόσον πραγµατοποιήσετε τη
διαδικασία κλεισίµατος του φακέλου εισαγωγής – αποτελεί µία πληροφόρηση της κατάστασης του
φακέλου

15.2 15.2ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Πρόκειται για αυτόµατη διαδικασία κλεισίµατος του φακέλου εισαγωγής. Ουσιαστικά
πραγµατοποιείται µία πίστωση του λογαριασµού 32.% προκειµένου να ισοσκελιστεί ο
συγκεκριµένος λογαριασµός και χρεώνεται ο λογαριασµός αγορών των ειδών 20.%
Τιµή  'Εταιρεία ': το συγκεκριµένο πεδίο έρχεται προεπιλεγµένο
Τιµή  'Φάκελος Εισαγωγής': επιλέγετε συγκεκριµένο φάκελο που θέλετε να κλείσετε

Τιµή 'Τύπος Παραστατικού' : ορίζετε το τύπο παραστατικού λογιστικής που θα ενηµερώσει τη
πίστωση του λογαριασµού 32.%

Τιµή  'Σειρά Παραστατικού': ορίζετε τη σειρά του παραστατικού λογιστικής
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Τιµή 'Ηµ/νία Καταχώρησης': ορίζετε την ηµεροµηνία καταχώρησης της λογιστικής καταχώρησης

Πατώντας 'Επόµενο >'  πηγαίνετε στην παρακάτω οθόνη και επιλέγετε 'Τέλος'
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15.3 15.3ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Πρόκειται για µια αναλυτική πληροφόρηση των λογαριασµών λογιστικής που συµµετείχαν στη
διαδικασία κίνησης του φακέλου εισαγωγής, καθώς και της συνολικής ποσότητας και αξίας των
ειδών και αξίας επιβάρυνσης τους.
Τιµή  'Φάκελος Εισαγωγής': επιλέγετε το συγκεκριµένο φάκελο που θέλετε να δείτε την ανάλυση
της κίνησης του
Τιµή 'Λογαριασµός' : ορίζετε λογαριασµό λογιστικής εφόσον θέλετε να πληροφορηθείτε µόνο για
τη κίνηση του συγκεκριµένου λογαριασµό στο φάκελο εισαγωγής

Εκτύπωση χωρίς φίλτρο λογαριασµού:
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Εκτύπωση µε φίλτρο λογαριασµού (για παράδειγµα 32.01.00.00):

15.4 15.4ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

Αναλύεται παράδειγµα φακέλου εισαγωγής που περιέχει παραστατικά αγορών προµηθευτή
εξωτερικού, επιβαρύνσεις προµηθευτή εσωτερικού (µεταφορικά µε ή χωρίς ΦΠΑ) και αυτόµατο
κλείσιµο λογιστικών εγγραφών (32.% και 20.%)
ΕΠΙΠΕ∆Ο Α:
Από το menu των παραστατικών αγοράς καταχωρώ ένα παραστατικό (Τιµολόγιο Αγοράς) σε
προµηθευτή εξωτερικού:
Το τιµολόγιο αγοράς

Επίσης πρέπει να συµπληρωθεί στο tab 'Παραγγελίες Εξωτερικού' ο κωδικός φακέλου εισαγωγής
που εµπλέκεται µε τη συγκεκριµένη κίνηση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περιπτώσεις µη συµπλήρωσης του κωδικού φακέλου στα παραστατικά θα υπάρχει
πρόβληµα σε καταχωρήσεις λογιστηρίου, στα παραστατικά επιβαρύνσεων και στη διαδικασία
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αυτόµατου κλεισίµατος
Το παραστατικό Αγοράς δηµιουργεί κινήσεις στο Λογιστήριο, στην Αποθήκη και στον Προµηθευτή,
δηλαδή πραγµατοποιούνται οι κάτωθι κινήσεις:

ΕΠΙΠΕ∆Ο B:
Σε δεύτερη φάση καταχωρείται παραστατικό προµηθευτή και αφορά επιβαρύνσεις (στο
παράδειγµα µας 'Μεταφορικά Έξοδα'). Μόνο η καθαρή αξία κάθε εξόδου/επιβάρυνσης θα
επιβαρύνει ισοµερώς ή αναλογικά (ανάλογα τι θα επιλέξει ο χρήστης) την αξία των ειδών που
συµµετέχουν σε παραστατικά µε το συγκεκριµένο κωδικό φάκελο εισαγωγής

Το παραστατικό που αφορά επιβαρύνσεις καταχωρείται από το κύκλωµα 'Εσόδων-Εξόδων'.  Στο
menu 'Οµάδες Εξόδων' έχουν ανοιχτεί όλες οι πιθανές κατηγοριοποιήσεις επιβαρύνσεων ώστε κατά
τη καταχώρηση της επιβάρυνσης να ενηµερώνονται αυτόµατα οι λογαριασµοί λογιστικής που
πρέπει

Στο συγκεκριµένο παραστατικό έχει χρησιµοποιηθεί η επιβάρυνση Α-ΤΕΛ ΜΗΧΑ που έχει ΦΠΑ. Στην
επιβάρυνση πρέπει να οριστεί το παραστατικό που θα επιβαρύνει. Πατώντας στην ανάλυση της
γραµµής εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Το έξοδο αυτό επιβαρύνει το παραστατικό του προµηθευτή εξωτερικού που περιγράφηκε
παραπάνω:



ACE ERP186

Copyright ACE-Hellas SA

Μέσω της συγκεκριµένης οθόνης ο χρήστης πληροφορείται για την πρωτογενή ηµεροµηνία
καταχώρησης των παραστατικών αγοράς προµηθευτή εξωτερικού, τον αριθµό τους και το κωδικό
φακέλου εισαγωγής που είχε συνδεθεί µε τα επιµέρους παραστατικά.
Για να ολοκληρωθεί η καταχώρηση του παραστατικού πρέπει να επιλεγεί από το χρήστη στο tab
'Επιπλέον Στοιχεία' η µέθοδος επιµερισµού της επιβάρυνσης (π.χ. Ισοµερώς ή Αναλογικά):

Το συγκεκριµένο παραστατικό Αγοράς δηµιουργεί κινήσεις στο Λογιστήριο, στην Αποθήκη και στον
Προµηθευτή, δηλαδή πραγµατοποιούνται οι κάτωθι κινήσεις:

Στο κύκλωµα της Αποθήκης θα πληροφορείστε αναλυτικά σχετικά µε την αξία της επιβάρυνσης που
επιµερίζεται στις επιµέρους ποσότητες των ειδών. ∆ηλαδή, για το παράδειγµα µας, στη ποσότητα
των 650 τεµαχίων (αφορά 650 διαφορετικά serial numbers και από τα δύο παραστατικά αγορών)
θα επιµεριστεί η αξία των 677,92€ που αποτελεί την καθαρή αξία των ποσών επιβάρυνσης

ΕΠΙΠΕ∆Ο Γ:
Μετά και τον επιµερισµό των επιβαρύνσεων πραγµατοποιείτε την αυτόµατη λειτουργία 'Κλείσιµο
Φακέλου Εισαγωγής' ώστε να κλείσετε το φάκελο εισαγωγής. ∆ηµιουργείται αυτόµατα το λογιστικό
άρθρο που κλείνει (πιστώνει) το λογαριασµό λογιστικής 32.% και χρεώνεται ο λογαριασµός αγοράς
του είδους 20.%



15.ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) 187

Copyright ACE-Hellas SA

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙ∆ΟΥΣ
Εφόσον πραγµατοποιηθούν όλες οι απαραίτητες κινήσεις, είστε σε θέση να πάρετε διάφορες
πληροφορίες που αφορούν τα οικονοµικά στοιχεία του είδους – για παράδειγµα,  στη καρτέλα του
είδους µπορείτε να δείτε το µέσο κόστος του είδους (τιµή αποτίµησης),  τη ποσότητα εισαγωγής
και εξαγωγής, το απόθεµα, το κόστος πωλήσεων, το κόστος Τελικού Αποθέµατος, το Μικτό κέρδος
και τις αναµενόµενες και δεσµευµένες ποσότητες. Όλα τα παραπάνω στοιχεία µπορείτε να τα δείτε
αναλυτικά ανά αποθηκευτικό χώρο αλλά και µε τη χρήση φίλτρων κριτηρίων σε επίπεδο
µεµονωµένων τιµών
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16 16.ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΕΞΟ∆ΩΝ
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16.1 16.1Καταχώρηση εσόδων - εξόδων / Λίστες παραστατικών

Από το menu 'Εµπορικό κύκλωµα' / ''Έξοδα' (Έσοδα) καταχωρείτε τα νέα παραστατικά
(Παραστατικά εξόδων & εσόδων) και παρακολουθείτε το ιστορικό των καταχωρήσεων σας (Λίστα
παραστατικών).
Στην οθόνη 'Παραστατικά εξόδων', µε την επιλογή 'Νέα Εγγραφή' στο header της οθόνης
καταχωρούµε νέο παραστατικό εξόδου:

Τα πεδία που βρίσκονται στο header του παραστατικού και έχουν διαφορετική σκίαση είναι
υποχρεωτικά και πρέπει να οριστούν. Στο detail του παραστατικού ορίζετε το έξοδο και τη τιµή
µονάδος του. Η προτεινόµενη ενηµέρωση του λογαριασµού ΦΠΑ και της αξίας ΦΠΑ έρχονται σαν
προεπιλεγµένα πεδία καθώς έχουν ήδη οριστεί στη παραµετροποίηση του εξόδου.
Εφόσον θέλετε να ορίσετε τελική τιµή και να προταθεί η τιµή από το σύστηµα αυτόµατα, πρέπει να
µαρκάρετε αρχικά την επιλογή 'Αποφορολόγηση' και ύστερα να δηλώσετε τη συνολική αξία στο
πεδίο 'Συνολική Αξία'. Το πρόγραµµα θα αποφορολογίσει τη συνολική αξία και θα απεικονίσει τα
σωστά ποσά στα πεδία 'Τιµή Μονάδος' και 'Αξία ΦΠΑ'.
Στη 'Λίστα παραστατικών' εµφανίζονται σε µορφή λίστας όλες οι καταχωρήσεις των εσόδων
(εξόδων) παρέχοντας πληροφόρηση για τον κωδικό παραστατικού εσόδου, την ηµεροµηνία
παραστατικού, το κωδικό συναλλασσοµένου, τη καθαρή αξία, τη συνολική αξία, αν είναι µετρητοίς
το παραστατικό, το υπόλοιπο του προµηθευτή κ.ο.κ.
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16.2 16.2Παρακράτηση φόρου:

Εφόσον θέλετε να καταχωρήσετε παραστατικό µε παρακράτηση φόρου, θα πρέπει να ορίσετε στο
πεδίο 'Παρακράτηση' τον συγκεκριµένο τύπο παρακράτησης που θέλετε να εισάγετε:

Ο κάθε κωδικός παρακράτησης έχει παραµετροποιηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται οι
απαιτούµενες ποσοστιαίες αξιακές κρατήσεις -  δηλαδή για παράδειγµα η παρακράτηση ελεύθερου
επαγγελµατία θα γίνει µε ποσοστό παρακράτησης 20%:

Στο παραπάνω παράδειγµα ορίζετε απλώς τη τιµή µονάδας (100€) – προτείνονται ο λογαριασµός
και η αξία ΦΠΑ 23€ - και µετά επιλέγετε και το τύπο συγκεκριµένης παρακράτησης. Αυτόµατα θα
υπολογιστεί η συνολική αξία του παραστατικού µειωµένη κατά το ποσοστό παρακράτησης επί της
συνολικής αξίας

16.3 16.3∆ιαχείριση εσόδων - εξόδων
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16.3.1 16.3.1Τύποι παραστατικών εξόδων:

Στη συγκεκριµένη οθόνη ορίζω τα παραστατικά των εξόδων:

Tab 'Βασικά Στοιχεία':
Τιµή  'Εταιρεία': το συγκεκριµένο πεδίο προτείνεται αυτόµατα από το σύστηµα σύµφωνα µε την
εταιρεία που έχετε εισέλθει στο πρόγραµµα.
Τιµή  'Τύπος Παραστατικού': επιλέγετε συγκεκριµένο τύπο κίνησης παραστατικού – εφόσον είστε
στο κύκλωµα εξόδων επιλέγετε τη τιµή 'Έξοδα' για να σας απεικονιστεί το παραστατικό στο menu
των εξόδων
Τιµή  'Κωδικός Παραστατικού': αναγράφετε τον κωδικό παραστατικού
Τιµή  'Περ. Παραστατικού': αναγράφετε τη περιγραφή του παραστατικού
Τιµή  'Τύπος Εγγραφών': ορίζετε τον τύπο της εγγραφής του είδους
Τιµή  'Ανάλυση Σε Κόστος': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον το παραστατικό θέλετε να
συµµετέχει στις εκτυπώσεις της κοστολόγησης
Τιµή  'Ενηµερώνει ΜΥΦ': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον το παραστατικό ενηµερώνει τις
καταστάσεις της ΜΥΦ
Τιµή  'Ακυρωτικό': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον το παραστατικό είναι ακυρωτικό
Τιµή  'Πιστωτικό': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον το παραστατικό είναι πιστωτικό
Τιµή  'Θεωρηµένο': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον το παραστατικό είναι θεωρηµένο –
δηλαδή εκδίδεται και περνάει από φορολογική σήµανση
Τιµή  'Ενηµερώνει Cash Flow': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον το παραστατικό
ενηµερώνει τον ταµειακό προγραµµατισµό (CASH FLOW)
Τιµή  'Ενηµερώνει Αξία': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο για δύο λόγους – ο πρώτος είναι για
λόγους εµφάνισης ή µη στη λειτουργία της αντιστοίχισης πληρωµών και εισπράξεων (καλύψεις
OPEN ITEMS) και ο δεύτερος για λόγους ελέγχου (αν έχει επιλεγεί από το χρήστη  το συγκεκριµένο
πεδίο, το πρόγραµµα δεν επιτρέπει να καταχωρηθεί κίνηση είδους αν δεν έχει συµπληρωθεί πρώτα
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η αξία του)
Τιµή  'Επιστροφή Σειριακού': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον στο παραστατικό υπάρχει
περίπτωση εισαγωγής σειριακού αριθµού είδους είτε από επιστροφή ή από εισαγωγή
Τιµή 'INTRASTAT': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο µόνο στην περίπτωση που ο τύπος
παραστατικού πρέπει να ενηµερώσει το αντίστοιχο report.
Τιµή 'Ενεργό': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο µόνο στην περίπτωση που ο τύπος παραστατικού
πρέπει να εµφανίζεται για επιλογή στην καταχώρηση ενός παραστατικού.

Στο επιµέρους tab 'Κίνηση Παραστατικού' ορίζετε τις συγκεκριµένες κινήσεις που θα ενηµερώσουν
τα απαιτούµενα κυκλώµατα.

Στο tab 'Σειρά Παραστατικού' ορίζετε την συγκεκριµένη σειρά που θα απεικονισθεί προτεινόµενη
κατά τη καταχώρηση του παραστατικού.

Στο tab 'Μετασχηµατιζόµενα Παραστατικά' ορίζετε τα παραστατικά στα οποία µπορεί να
µετασχηµατιστεί το πρωτογενές παραστατικό σας

Tab 'Επιπλέον Στοιχεία':
Σε αυτή τη φόρµα ορίζετε παραµέτρους που αφορούν τη κοστολόγηση

Τιµή  'Νούµερο Ισοζυγίου': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το νούµερο ισοζυγίου της εγγραφής
που θα προκύψει από το παραστατικό -  η συγκεκριµένη παραµετροποίηση αφορά φιλτράρισµα
των λογιστικών εγγραφών
Τιµή  'Οριζόντια Κοστολόγηση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το τύπο της οριζόντιας
κοστολόγησης
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Τιµή  'Μοντέλο Κέντρου Κόστους': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το µοντέλο κέντρου κόστους της
κοστολόγησης
Τιµή  'Σχόλια Παραστατικού': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε κάποια σχόλια (πρόκειται για µη
υποχρεωτικό πεδίο)
Τιµή  'Μέθοδος Επιµερισµού Επιβάρυνσης': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τον τρόπο µε τον
οποίο θα επιµεριστεί η επιβάρυνση που φέρει ένα παραστατικό
Τιµή  'Ενηµερώνει Βιβλίο Κοστολογίου': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε αν το παραστατικό θα
εµφανίζεται στο αντίστοιχο report

Tab 'Φόρµα Εκτύπωσης':
Σε αυτή τη φόρµα ορίζετε παραµέτρους εκτύπωσης του παραστατικού

Τιµή  'Ενέργεια Μετά την Αποθήκευση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη κίνηση που θα
ακολουθήσει το παραστατικό µετά την αποθήκευση (π.χ. τίποτα, προεπισκόπηση, εκτύπωση)
Τιµή  'Φόρµα Εκτύπωσης': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη φόρµα εκτύπωσης του παραστατικού
(π.χ. SB_Header, SB_Header κ.ο.κ.)

Tab '∆ικαιώµατα Χρηστών':
Σε αυτή τη φόρµα ορίζετε παραµέτρους που αφορούν τους χρήστες που θα µπορούν να
καταχωρούν το συγκεκριµένο παραστατικό

Tab '∆ικαιώµατα Ρόλων':
Σε αυτή τη φόρµα ορίζετε ρόλους χρηστών που θα µπορούν να καταχωρήσουν το συγκεκριµένο
παραστατικό
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16.4 16.4Οµάδες εξόδων:

Μέσω της συγκεκριµένης οθόνης παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης των εσόδων.

Για παράδειγµα:

Τιµή  'Κωδικός': σε αυτό το πεδίο ορίζετε τον κωδικό του εξόδου – µπορεί να συµπίπτει µε το
λογαριασµό λογιστικής, αλλά µπορείτε να δηλώσετε οτιδήποτε θεωρείτε εσείς σωστό
Τιµή  'Περιγραφή': ορίζετε τη περιγραφή του εξόδου
Τιµή  'Έσοδο/Έξοδο': ορίζετε τη φύση του κωδικού (έσοδο ή έξοδο)
Τιµή  'Τύπος Έσόδου/Έξόδου'': ορίζετε το τύπο του κωδικού
Τιµή  'Λογαριασµός': σε αυτό το πεδίο ορίζετε το λογαριασµό λογιστικής του εξόδου
Τιµή  'Λογαριασµός ΦΠΑ': σε αυτό το πεδίο ορίζετε το λογαριασµό λογιστικής ΦΠΑ του εξόδου,
όπου θα απεικονίζεται αυτόµατα κατά τη καταχώρηση του παραστατικού εξόδου Τιµή
'Λογαριασµός Έκπτωσης': σε αυτό το πεδίο ορίζετε το λογαριασµό έκπτωσης του εξόδου
Τιµή   'Ενεργό': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο στην περίπτωση που το έξοδο πρέπει να
εµφανίζεται για επιλογή στην καταχώρηση παραστατικού

Παρατήρηση:
Στο λογαριασµό φπα πρέπει να οριστούν τα εξής στοιχεία:
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Πρέπει να επιλεγεί το πεδίο ότι ο συγκεκριµένος λογαριασµός αποτελεί λογαριασµό ΦΠΑ και να
συµπληρωθεί η οµάδα ΦΠΑ

16.5 16.5Κινήσεις εσόδων - εξόδων:

Σε αυτή τη φόρµα ορίζετε τους πιθανούς τύπους κινήσεων εσόδων – εξόδων και παραµετροποιείτε
όλους τους πιθανούς τρόπους συµπεριφοράς των κινήσεων αυτών.

Στην ίδια οθόνη, µε την επιλογή 'Νέα Εγγραφή' στο header της οθόνης καταχωρούµε νέο τύπο
κίνησης παραστατικού:
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Τιµή  'Κωδικός': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το κωδικό κίνησης αποθήκης
Τιµή  'Περιγραφή': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη περιγραφή της κίνησης αποθήκης

Ενηµέρωση Λογιστηρίου
Ενηµέρωση Λογαριασµού Εσόδου / Εξόδου
Τιµή  'Πρόσηµο': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το πρόσηµο µε το οποίο θα ενηµερωθεί στην
αυτόµατη γέφυρα µε το λογιστήριο ο λογαριασµός του είδους

Τιµή  'Χρέωση/Πίστωση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη φύση της κίνησης (χρέωση ή πίστωση)
στο Λογιστικό Κύκλωµα
Ενηµέρωση Λογαριασµού ΦΠΑ Εσόδου / Εξόδου
Τιµή  'Πρόσηµο': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το πρόσηµο µε το οποίο θα ενηµερωθεί στην
αυτόµατη γέφυρα µε το λογιστήριο ο λογαριασµός ΦΠΑ του Εσόδου / Εξόδου
Τιµή  'Χρέωση/Πίστωση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη φύση της κίνησης (χρέωση ή πίστωση)
στο Λογιστικό Κύκλωµα
Τιµή  'Ενηµερώνει ΦΠΑ': στο συγκεκριµένο πεδίο επιβεβαιώνετε την ενηµέρωση του ΦΠΑ
(Περιοδική ∆ήλωση ΦΠΑ) στο Λογιστικό Κύκλωµα
Ενηµέρωση Λογαριασµού Έκπτωσης Εσόδου / Εξόδου
Τιµή  'Πρόσηµο': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το πρόσηµο µε το οποίο θα ενηµερωθεί στην
αυτόµατη γέφυρα µε το λογιστήριο ο λογαριασµός έκπτωσης του Εσόδου / Εξόδου
Τιµή  'Χρέωση/Πίστωση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη φύση της κίνησης (χρέωση ή πίστωση)
στο Λογιστικό Κύκλωµα
Τιµή  'Ενηµερώνει Εκπτώσεις': στο συγκεκριµένο πεδίο επιβεβαιώνετε την ενηµέρωση του
λογαριασµού Εκπτώσεων στο Λογιστικό Κύκλωµα
Παρακράτηση
Τιµή  'Πρόσηµο': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το πρόσηµο µε το οποίο θα ενηµερωθεί στην
αυτόµατη γέφυρα µε το λογιστήριο ο λογαριασµός παρακράτησης του Εσόδου / Εξόδου
Τιµή  'Χρέωση/Πίστωση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη φύση της κίνησης (χρέωση ή πίστωση)
στο Λογιστικό Κύκλωµα
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17 17.ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ
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17.1 17.1ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

Από την επιλογή 'Μετασχηµατισµοί' µπορείτε και πραγµατοποιείτε µετατροπές παραστατικών (π.χ.
από Παραγγελία σε Τιµολόγιο ∆ελτίο Αποστολής). Η συγκεκριµένη επιλογή βρίσκεται στο menu
'Εµπορικό Κύκλωµα' / 'Μετασχηµατισµοί'
Προκειµένου να πραγµατοποιήσετε οποιαδήποτε µετατροπή, πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη
παραµετροποίηση στα επιµέρους παραστατικά. ∆ηλαδή στο παραστατικό 'Παραγγελία Αγοράς'
πρέπει να υπάρχει µία λογική αλληλουχία στα παραστατικά µετασχηµατισµού. Στην επιλογή της
επεξεργασίας του παραστατικού 'Παραγγελία' στο tab 'Μετασχηµατιζόµενα Παραστατικά' πρέπει
να δηλωθούν τα παραστατικά στα οποία µπορεί να µετατραπεί. Για παράδειγµα το παραστατικό
'Παραγγελία Αγοράς' µπορεί να µετασχηµατιστεί είτε σε ∆ελτίο Αποστολής Αγοράς ή σε Τιµολόγιο
∆ελτίο Αποστολής. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζετε την αποφυγή πιθανής λανθασµένη
µετατροπής

Έστω ότι έχουν πραγµατοποιηθεί τρία παραστατικά παραγγελίας αγοράς σε συγκεκριµένο
προµηθευτή:

Στο menu των µετασχηµατισµών έχετε την εξής οθόνη:
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Τιµή  'Εταιρεία': το συγκεκριµένο πεδίο προτείνεται αυτόµατα από το σύστηµα σύµφωνα µε την
εταιρεία που έχετε εισέλθει στο πρόγραµµα.
Τιµή  'Ηµεροµηνία': ορίζετε το χρονικό διάστηµα στο οποίο έχουν καταχωρηθεί τα παραστατικά
που θέλετε να µετασχηµατίσετε
Τιµή  'Αρίθµηση': ορίζετε συγκεκριµένες αριθµήσεις του παραστατικού
Τιµή  'Παραστατικό Προέλευσης': επιλέγετε το τύπο παραστατικού από το οποίο θα αντλήσετε
λίστα παραστατικών προς µετασχηµατισµό
Τιµή  'Σειρά Παραστατικού': επιλέγετε τη σειρά παραστατικού προέλευσης
Τιµή  'Πελάτης': επιλέγετε συγκεκριµένο πελάτη (εφόσον πρόκειται για παραστατικό πώλησης)
ώστε να αντλήσετε µόνο τα παραστατικά του
Τιµή  'Προµηθευτής': επιλέγετε συγκεκριµένο προµηθευτή (εφόσον πρόκειται για παραστατικό
αγοράς) ώστε να αντλήσετε µόνο τα παραστατικά του
Τιµή  'Παραστατικό Προορισµού': επιλέγετε το τύπο παραστατικού στο οποίο θα µετασχηµατιστεί ο
τύπος παραστατικού που έχετε δηλώσει στο πεδίο 'Παραστατικό Προέλευσης'
Τιµή  'Σειρά Παραστατικού': επιλέγετε τη σειρά παραστατικού προορισµού
Τιµή  'Μετατροπή': η συγκεκριµένη επιλογή σας δίνει δύο επιµέρους δυνατότητες:

- Μετατροπή Πολλά Προς Ένα (πάνω από ένα παραστατικά θα µετατρέπονται σε ένα
τελικό παραστατικά – π.χ. τρία ∆ελτία Αποστολής θα µετασχηµατιστούν σε ένα
Τιµολόγιο)

- Μετατροπή Ένα Προς Πολλά (ένα παραστατικό θα µετατρέπεται σε ένα άλλο
παραστατικό – µία Παραγγελία Αγοράς θα µετασχηµατιστεί σε ένα ∆ελτίο Αποστολής)

Πεδίο 'Λίστα Παραστατικών': µόλις πατήσετε τη συγκεκριµένη επιλογή το πρόγραµµα αυτόµατα θα
σας απεικονίσει σε µορφή λίστας τα παραστατικά που πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να µπορούν
να µετασχηµατιστούν
Πεδίο 'Μετασχηµατισµός Παραστατικών': µόλις πατήσετε τη συγκεκριµένη επιλογή το πρόγραµµα
αυτόµατα θα πραγµατοποιήσει τη µετατροπή του/των παραστατικών που θέσατε
Θα έχετε το εξής αποτέλεσµα:
Θα δηµιουργηθεί αυτόµατα ένα παραστατικό Τιµολόγιο ∆ελτίο Αποστολής στο συγκεκριµένο
προµηθευτή, µε τα συγκεκριµένα είδη που επιλέξατε και σε συγκεκριµένες ποσότητες. Το
παραστατικό αγοράς µπορεί απλά να καταχωρηθεί
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17.2 17.2∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

Έστω ότι καταχωρείτε ένα παραστατικό παραγγελίας αγοράς:

Εφόσον έχει αποθηκευτεί το εν λόγω παραστατικό, µπορείτε µέσω της επιλογής '∆ιαδικασίες' /
'Μετασχηµατισµός Παραστατικού' να πραγµατοποιήσετε το µετασχηµατισµό του:

Ενεργοποιείται η κάτωθι οθόνη µε τις ακόλουθες τιµές:
Τιµή  'Μετασχηµατιζόµενο Παραστατικό': επιλέγετε το τύπο παραστατικού στο οποίο θα
µετασχηµατιστεί το πρωτογενές παραστατικό
Τιµή  'Σειρά Παραστατικού': επιλέγετε τη σειρά παραστατικού προορισµού
Πεδίο 'Μετασχηµατισµός Παραστατικού': µόλις πατήσετε τη συγκεκριµένη επιλογή το πρόγραµµα
αυτόµατα θα σας δηµιουργήσει το νέο παραστατικού µετασχηµατισµού

και
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Παραστατικό Τιµολόγιο ∆ελτίο Αποστολής Αγοράς έχει δηµιουργηθεί και µπορείτε να το
καταχωρήσετε πραγµατοποιώντας τις αυτόµατες ενηµερώσεις στα διάφορα κυκλώµατα του
συστήµατος
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18 18.ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
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18.1 18.1ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Όταν πραγµατοποιείτε µια πληρωµή σε έναν προµηθευτή ή λαµβάνετε µία είσπραξη από ένα
πελάτη, θα πρέπει να συσχετίζετε τις συγκεκριµένες αυτές κινήσεις µε τις εκάστοτε αξιακές
εγγραφές των συγκεκριµένων προµηθευτών και πελατών.
Αυτό ισχύει προκειµένου να έχετε σωστά στατιστικά στοιχεία συναλλασσοµένων και εκτυπώσεις
συµφωνιών λογαριασµών.

Στο σύστηµα Ace ERP οι καλύψεις απεικονίζονται στο menu 'Ταµείο – επιταγές' – 'Καλύψεις'.

Στη συγκεκριµένη οθόνη φαίνονται αναλυτικά όλες οι καλύψεις που έχουν πραγµατοποιηθεί και
απεικονίζονται πληροφορίες όπως αυτές των παραστατικών πληρωµής ή είσπραξης, του
πρωτογενούς παραστατικού που αφορά τη κάλυψη, των ηµεροµηνιών καταχώρησης του κάθε
παραστατικού, η αξία κάλυψης κ.ο.κ.

Μέσω των παραστατικών Απόδειξης Είσπραξης και Απόδειξης Πληρωµής (Χρηµ/κή Λογιστική /
Ταµείο-Επιταγές / Παραστατικά Επιταγών) καταχωρούµε τα παραστατικά Εισπράξεων και
Πληρωµών αντίστοιχα.

Και  µέσω του κυκλώµατος του Λογιστηρίου (Χρηµ/κή λογιστική / Παραστατικά λογιστηρίου /
Καταχώρηση παραστατικών) µε νέα εγγραφή έχετε τη δυνατότητα καταχώρησης παραστατικών
Εισπράξεων και Πληρωµών:
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Το ταµειακό παραστατικό αφορά κίνηση ταµείου σε σχέση µε πελάτη ή προµηθευτή
Κατά την αποθήκευση του παραστατικού το πρόγραµµα AceERP πραγµατοποιεί αυτόµατα τις
ενηµερώσεις του Λογιστηρίου και του Εµπορικού Κυκλώµατος (Εγγραφή Πελάτη). Στη συνέχεια
πρέπει να προχωρήσετε στη κάλυψη επιµέρους εγγραφών – αυτό πραγµατοποιείται µε την επιλογή
του menu 'Κάλυψη Παραστατικών':

Η 'Κάλυψη Παραστατικών' αφορά οθόνη που συσχετίζετε το ποσό της είσπραξης (ή πληρωµής) µε
τα 'ανοικτά' παραστατικά του συναλλασσόµενου. Ουσιαστικά, τα παραστατικά αυτά είναι τα
αξιακά παραστατικά – αυτά που ενηµερώνουν τις χρεω-πιστώσεις των συναλλασσόµενων στο
εµπορικό κύκλωµα
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Τα πεδία της συγκεκριµένης οθόνης αφορούν τα εξής:
Ποσό Κάλυψης   à  πρόκειται για το ποσό που έχει δηλωθεί στο παραστατικό είσπραξης – το
συγκεκριµένο πεδίο έρχεται προτεινόµενο στην οθόνη
Καλυµµένη Αξία  à πρόκειται για την αξία που έχει καλύψει το ποσό κάλυψης µε βάση την
αντιστοίχιση των παραστατικών που έχετε επιλέξει στις επιλογές 'Τιµολόγια' και 'Λιανική'
Υπόλοιπο à πρόκειται για την αξία που δεν έχετε καλύψει, δηλαδή δεν έχετε πραγµατοποιήσει
κάποια περαιτέρω αντιστοίχηση ώστε να καλύψετε ολόκληρο το ποσό κάλυψης - το συγκεκριµένο
ποσό προσαρµόζεται µε βάση τα παραστατικά που επιλέγετε να καλύψετε, ούτως ώστε ανά πάσα
στιγµή έχετε πληροφόρηση για το αν το ταµειακό παραστατικό υπερβαίνει ή υπολείπεται των
παραστατικών κάλυψης
Αυτόµατη κάλυψη à η συγκεκριµένη επιλογή αφορά τη διενέργεια των καλύψεων µε βάση τη
µέθοδο FIFO (First In First Out ), δηλαδή τα ταµειακά παραστατικά να καλύπτουν τα παλαιότερα
ηµερολογιακά παραστατικά. Αν το επιθυµείτε µπορείτε κατ' επιλογή να κάνετε καλύψεις σε
παραστατικά ανεξαρτήτως ηµερολογιακού εύρους εφόσον από-επιλέξετε την συγκεκριµένη
επιλογήΣτο παράθυρο 'Παραστατικά για κάλυψη' εµφανίζονται τα παραστατικά του
συναλλασσοµένου. Αναφέρονται τα παραστατικά, οι ηµεροµηνίες καταχώρησης τους, η συνολική
αξία παραστατικού, η καλυµµένη αξία κ.ο.κ. . Στην επιλογή 'Πληρωµές' εµφανίζονται κατεξοχήν τα
ταµειακά παραστατικά. Το κουµπί 'Κάλυψη' ολοκληρώνει τη συσχέτιση
Στη παρακάτω οθόνη απεικονίζεται το παραστατικό πώλησης του πελάτη του προηγούµενου
παραδείγµατος
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Σε οποιοδήποτε οθόνη παραστατικού (Εµπορικού ή Λογιστικού κυκλώµατος) από το tab
'∆ιαδικασίες' µπορείτε να πληροφορηθείτε για τις καλύψεις που έχει πραγµατοποιήσει (ή του
έχουν κάνει) το εκάστοτε παραστατικό

18.1.1 18.1.1Συσχέτιση εγγραφών πελατών (προµηθευτών) - OPEN ITEMS

Οι συσχετίσεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν και µέσω του κυκλώµατος συναλλασσοµένων από
την επιλογή 'Κάλυψη Παραστατικών'. Πρόκειται για έναν πιο γρήγορο και εύχρηστο τρόπο κάλυψης
παραστατικών

Πατώντας το εν λόγω πεδίο εµφανίζεται το menu:
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Μέσω αυτής της οθόνης µπορείτε πλέον να ορίσετε συγκεκριµένες πληρωµές που θα καλύπτουν
συγκεκριµένα παραστατικά. Βεβαίως µπορείτε να αφήσετε την επιλογή 'Αυτόµατη κάλυψη' ενεργή
και το πρόγραµµα να πραγµατοποιήσει καλύψεις µε τη µέθοδο FIFO

Στο συγκεκριµένο παράδειγµα έχει επιλεχθεί να γίνει χειροκίνητη κάλυψη (από-επιλέγετε το πεδίο
της 'Αυτόµατης κάλυψης'). Η πληρωµή των 992,00€ θα καλύψει το ΤΠΥ µε 'Αριθµό

παραστατικού' '22162' των 1.062,11€. Στο header της συγκεκριµένης οθόνης πληροφορείστε για το
ποσό τη καλυµµένης αξίας καθώς και για το υπόλοιπο ακάλυπτο ποσό.
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18.1.2 18.1.2Ακύρωση συσχέτισης εγγραφών πελατών (προµηθευτών) - OPEN
ITEMS

Εφόσον έχετε προβεί σε συσχέτιση εγγραφών για έναν συναλλασσόµενο και θέλετε να την
ακυρώσετε πρέπει αρχικά να βρείτε το παραστατικό είσπραξης ή πληρωµής. Καλείτε το
συγκεκριµένο παραστατικό και από το menu '∆ιαδικασίες' / 'Καλύψεις που έχει κάνει' βλέπετε τα
παραστατικά που έχουν καλυφθεί. Επιβεβαιώνετε τα στοιχεία του παραστατικού ή των
παραστατικών που επιθυµείτε και αφού τα επιλέξετε όλα ή µερικά από αυτά προχωράτε στη
διαγραφή τους (µετά την επιλογή των γραµµών πατάτε δεξί κλικ και '∆ιαγραφή')

18.2 18.2ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Το report 'Ενηλικιώσεις Υπολοίπων' δίνει µία εκτενή πληροφόρηση σχετικά µε τα απαιτητά ποσά
είσπραξης (πρόκειται για οικονοµικές απαιτήσεις από τους πελάτες) και τα πληρωτέα ποσά
οφειλής (πρόκειται για οφειλές προς τους προµηθευτές). Πιο συγκεκριµένα, το εν λόγω report
απεικονίζει το σύνολο της υπολειπόµενης αξίας είσπραξης ή πληρωµής καθώς και τις πραγµατικές
ηµέρες που µεσολαβούν για την απαίτηση αυτής της είσπραξης ή πληρωµής.
∆ηλαδή, µε βάση την ηµεροµηνία καταχώρησης του πρωτογενούς παραστατικού (Τιµολόγιο ή
Απόδειξη Λιανικής), τον τρόπο πληρωµής του πελάτη που συµµετέχει στο συγκεκριµένο
παραστατικό και τη πραγµατοποίηση του παραστατικού είσπραξης ή πληρωµής (Απόδειξη
Είσπραξης – Απόδειξη Πληρωµής) πλάθεται το οικονοµικό report της 'Ενηλικιώσεις Υπολοίπων'.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να παραµετροποιήσετε και τις 'Περιόδους Ενηλικίωσης' (Reporting /
Ενηλικίωση υπολοίπων). Έστω ότι θέλουµε να βλέπουµε σε επίπεδο µήνα τις ενηλικιώσεις

των συναλλασσοµένων. Αυτό σηµαίνει πως πρέπει να ανοίξουµε ανά µήνα συγκεκριµένα
διαστήµατα ηµερών, δηλαδή:
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Προκειµένου να δείτε τις 'Ενηλικιώσεις Υπολοίπων' πηγαίνετε στο κύκλωµα Reporting / Ενηλικίωση
υπολοίπων.
Πεδίο 'Ενηλικίωση Υπολοίπων' à  ορίζετε συγκεκριµένη περίοδο ενηλικίωσης
Πεδίο 'Ηµεροµηνία Καταχώρησης' à ορίζετε την ηµεροµηνία η οποία αποτελεί τη χρονική
βάση απεικόνισης ηµερών πληρωµής
Πατώντας ανανέωση εµφανίζεται για παράδειγµα το ακόλουθο report µε στατιστικά δεδοµένα και
διαγραµµατική απεικόνιση:

Ο πελάτης µε κωδικό 3-000002 έχει τρόπο πληρωµής 'Επί Πιστώσει 60 ηµέρες'.
Για την ηµεροµηνία της 17.06.2013 εµφανίζεται το ποσό των 7,00€, οι µέρες για είσπραξη ειναι 60
και η περίοδος ενηλικίωσης έχει τιµή '3 µήνες'. Αυτό σηµαίνει πως ο συγκεκριµένος πελάτης έχει
ανοικτό υπόλοιπο 60 ηµερών, µε βάση τη παραµετροποίηση

των περιόδων ενηλικίωσης, από την ηµέρα καταχώρησης που διαµορφώθηκε το υπόλοιπο των
7,00€.
Στον ίδιο πελάτη για την ηµεροµηνία της 15.10.2012 εµφανίζεται το ποσό των 58,00€, οι µέρες για
είσπραξη είναι -185 και η περίοδος ενηλικίωσης έχει την τιµή 'Καθυστέρηση'. Αυτό σηµαίνει πως ο
συγκεκριµένος πελάτης έχει ανοικτό υπόλοιπο το οποίο και έχει καθυστερήσει να εξοφλήσει µε
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βάση τη παραµετροποίηση των περιόδων ενηλικίωσης.

Αντίστοιχα για την ηµεροµηνία 18.4.2013 εµφανίζεται το ποσό 3,00€, οι µέρες για είσπραξη είναι 0
και η περίοδος ενηλικίωσης έχει την τιµή 'Καθυστέρηση'. Αυτό σηµαίνει πως ο συγκεκριµένος
πελάτης έχει οριακά ανοικτό υπόλοιπο του οποίου η καταληκτική ηµεροµηνία εξόφλησης
συµπίπτει µε την 'Ηµεροµηνία Έναρξης' του report.

Ωστόσο, για να έχετε σωστή πληροφόρηση από αυτό το report, πρέπει να υπάρχει και η σωστή
παραµετροποίηση στις καρτέλες Πελατών-Προµηθευτών. ∆ηλαδή, στη καρτέλα συναλλασσόµενου
(tabà Τιµολόγηση) πρέπει να ορίσετε στο menu 'Πληρωµές' τον τρόπο Πληρωµής εξόφλησης των
παραστατικών:

Ο αριθµός των ηµερών πληρωµής είναι απόλυτα συνυφασµένος µε την ηµεροµηνία καταχώρησης
του αξιακού παραστατικού Αγοράς ή Πώλησης. Εφόσον πρόκειται για παραστατικό που δεν είναι
'Μετρητοίς', ο τρόπος πληρωµής του πελάτη καθορίζει απολύτως τις πραγµατικές ηµέρες
πληρωµής ή είσπραξης απαιτητού ποσού.
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19.1 19.1Επαφές

Στην λίστα των επαφών γίνεται η καταχώρηση των νέων και η διαχείριση των υπαρχόντων επαφών.

Μπαίνοντας σε µία επαφή οδηγούµαστε στην παρακάτω οθόνη.

Tab Γενικά
Ο «Τύπος Επαφής» χρησιµοποιείται για να προσδιοριστεί η φύση της επαφής. ∆ίνονται δυο
επιλογές. Η επιλογή «Εταιρεία» υποδηλώνει νοµικό πρόσωπο, ενώ η επιλογή «Πρόσωπο»
υποδηλώνει φυσικό πρόσωπο. Αν ο χρήστης επιλέξει «Εταιρεία», εµφανίζεται το tab «Πρόσωπα»
όπου ο χρήστης µπορεί να συνδέσει τις επαφές-πρόσωπα που αφορούν την συγκεκριµένη επαφή-
εταιρεία.
Ο «Κωδικός Επαφής» ορίζεται είτε χειροκίνητα (από τον χρήστη) είτε αυτόµατα (από το σύστηµα),
ανάλογα µε την επιθυµητή παραµετροποίηση.
Η «Περιγραφή Επαφής» θα συµπληρώνεται από τον χρήστη τη στιγµή που ανοίγει µία νέα επαφή.
Η «Εναλ. Περιγραφή» αποτελεί προαιρετικό πεδίο χειροκίνητης καταχώρησης δεύτερης
περιγραφής για την επαφή.
Το πεδίο «ΑΦΜ» είναι υποχρεωτικό πεδίο κατά την αποθήκευση και πραγµατοποιεί έλεγχο
ορθότητας στην χειροκίνητη καταχώρηση του χρήστη.
Τα πεδία «Ταχ. Κώδικας» και «Πόλη» είναι look up πεδία και συµπληρώνονται από τον χρήστη.
Όταν ο χρήστης επιλέξει ταχυδροµικό κώδικα έρχεται αυτόµατα η πόλη. Αν επιλέξει πόλη έρχεται
αυτόµατα ο ταχυδροµικός κώδικας µόνο στην περίπτωση που η πόλη αντιστοιχεί σε έναν µόνο
ταχυδροµικό κώδικα. Σε άλλη περίπτωση ο χρήστης επιλέγει ταχυδροµικό κώδικα από την λίστα
στην οποία αυτόµατα έχει µπει φίλτρο η πόλη που επέλεξε νωρίτερα.
Το πεδίο «Εταιρεία» ενεργοποιείται µόνο στην περίπτωση που ο τύπος επαφής είναι πρόσωπο.
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Εδώ ο χρήστης ορίζει την επαφή-εταιρεία κάτω από την οποία συνδέεται η επαφή-πρόσωπο.
Η «Ηµ/νια Καταχώρησης» και η «'Ωρα Καταχώρησης» αφορούν τη στιγµή που δηµιουργήθηκε και
αποθηκεύτηκε η επαφή και θα συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα. Θα µπορούν όµως να
αλλαχθούν και χειροκίνητα από τον χρήστη.
Στο πεδίο «Πωλητής» θα ορίζεται ο κωδικός του πωλητή που άνοιξε την εκάστοτε επαφή.
Στο πεδίο «Τρόπος Πληρωµής» ο χρήστης θα ορίζει τον επιθυµητό τρόπο συνδιαλλαγής µε την
εκάστοτε επαφή. Θα κληρονοµείται κατά τον αυτόµατο µετασχηµατισµό σε πελάτη.
Ως «Οµάδα Πελάτη» θα ορίζεται η οµάδα που θα κληρονοµηθεί σε ενδεχόµενη µετατροπή της
επαφής σε πελάτη.
Ο «Τύπος Εταιρείας» χρησιµοποιείται µόνο σε επαφές-εταιρείες και προσδιορίζει την φύση αυτής
(π.χ. Ατοµική, ∆ηµόσιο, ΑΕ κ.α.).
Στο πεδίο «Αριθµός Εργαζοµένων» ορίζεται το εύρος των εργαζοµένων που απασχολεί η επαφή-
εταιρεία. Το πεδίο χρησιµοποιείται µόνο σε επαφές-εταιρείες.
Ως «Επάγγελµα» ορίζεται η δραστηριότητα της επαφής-εταιρείας ή το επάγγελµα της επαφής-
πρόσωπο.
Στο πεδίο «Ανταγωνισµός» εισάγονται τα ανταγωνιστικά προϊόντα που τυχόν χρησιµοποιεί η
επαφή.
Το «Πιστωτικό Όριο» θα κληρονοµείται κατά τον αυτόµατο µετασχηµατισµό της επαφής σε
συναλλασσόµενο.
Το checkbox «Επαγγελµατική Σχέση Με Πελάτη» ενηµερώνεται αυτόµατα µόνο και κατά τον
µετασχηµατισµό της επαφής σε πελάτη. Αντίστοιχα και το checkbox «Επαγγελµατική Σχέση Με
Προµηθευτή».

Παραµένοντας στο tab «Γενικά», στο κάτω µέρος της οθόνης υπάρχουν άλλα τρία tabs. Το tab
«Σχόλια» χρησιµοποιείται για την εισαγωγή από τον χρήστη πολλαπλών σχολίων µε ηµεροµηνία
που αφορούν την επαφή. Αντίστοιχα στο tab «∆ιευθύνσεις» καταχωρούνται όλες οι εναλλακτικές
διευθύνσεις που έχει η επαφή, ενώ στο tab «Επαγγελµατική Σχέση» ορίζονται οι τύποι
επαγγελµατικής σχέσης που έχουν αναπτυχθεί µεταξύ της επαφής και της επιχείρησης (π.χ.
Συνεργάτης, Ανταγωνιστής, Πελάτης, κ.α.).

Tab Πρόσωπα
Εµφανίζεται µόνο όταν πρόκειται για επαφή-εταιρεία. Στο tab Πρόσωπα µιας επαφής-εταιρείας
εµφανίζονται οι επαφές-πρόσωπα που στην εσωτερική τους οθόνη έχει οριστεί στο πεδίο
«Εταιρεία» η συγκεκριµένη επαφή-εταιρεία.
Με διπλό κλικ σε µια επαφή-πρόσωπο ο χρήστης µπαίνει στην αντίστοιχη οθόνη που αναπτύχθηκε
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παραπάνω .
Με το checkbox «Ενεργός Στην Εταιρεία» ο χρήστης ορίζει αν η συγκεκρµµένη επαφή-πρόσωπο
εξακολουθεί να εργάζεται στην επαφή-εταιρεία.
Με το checkbox «Υπεύθυνος» ορίζεται ποιος είναι ο υπεύθυνος της εν λόγω επαφής-εταιρείας.
Στο πεδίο «Θέση Στην Εταιρεία» ο χρήστης επιλέγει την θέση της επαφής-πρόσωπο στην επαφή-
εταιρεία (π.χ. Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Οικονοµικός ∆ιευθυντής, κ.α.)
Το πεδίο «Επάγγελµα» έρχεται αυτόµατα από την εσωτερική οθόνη της επαφής-πρόσωπο, αν
βέβαια έχει οριστεί. Σε άλλη περίπτωση µπορεί να συµπληρωθεί από τον χρήστη και αυτόµατα να
ενηµερωθεί και η εσωτερική οθόνη της επαφής-πρόσωπο.

Tab Αρχείο Επικοινωνίας
Στο αρχείο επικοινωνίας καταχωρούνται τα πρακτικά όλων των πραγµατοποιηθέντων επικοινωνιών
µε την συγκεκριµένη επαφή. Με διπλό κλικ σε µια γραµµή ο χρήστης µπορεί να δει λεπτοµερώς ένα
αρχείο επικοινωνίας. Για να καταχωρήσει ένα νέο αρκεί µε δεξί κλικ να επιλέξει «Εισαγωγή» και να
µπει στην παρακάτω οθόνη.

Το πεδίο «Θέµα» επιλέγεται από τον χρήστη και προσδιορίζει το αντικείµενο της επικοινωνίας.
Οι «Παρατηρήσεις» αποτελούν πεδίο χειροκίνητης καταχώρησης και εισάγονται οι λεπτοµέρειες
που αφορούν την συγκεκριµένη εγγραφή επικοινωνίας.
Στο πεδίο «∆ιάρκεια σε Λεπτά» ο χρήστης εισάγει την χρονική διάρκεια (σε λεπτά) της
επικοινωνίας.
Η «Ηµερ. Επικοινωνίας» καθώς και η ώρα συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα.
Στο πεδίο «Αξιολόγηση» αποτυπώνεται περιεκτικά η εκτίµηση του χρήστη για την συγκεκριµένη
επικοινωνία.
Ως «Πωλητής» ορίζεται ο χρήστης που πραγµατοποίησε την επικοινωνία.
Στο πεδίο «Καµπάνια» ο χρήστης ορίζει την καµπάνια την οποία αφορά το συγκεκριµένο αρχείο
επικοινωνίας.
Τα checkbox «Στόχος Καµπάνιας» και «Ανταπ. στην Καµπάνια» ορίζονται από τον χρήστη και
υποδηλώνουν το status της επικοινωνίας ως προς την καµπάνια που ορίστηκε παραπάνω.
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Με το checkbox «Ακυρωµένο» η εγγραφή επικοινωνίας χαρακτηρίζεται ως µη πραγµατοποιηθείσα.
Με το checkbox «Αποτ. Προσπάθεια» χαρακτηρίζεται η εγγραφή επικοινωνίας που δεν εκπλήρωσε
τον σκοπό της και κατ' επέκταση δεν απέφερε τα επιθυµητά αποτελέσµατα.
Στα checkbox «Εξερ. Ροή Πληρ.» και «Εισερ. Ροή Πληρ.» υποδηλώνεται αν η επικοινωνία
πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία του χρήστη ή της επαφής αντίστοιχα.
Ανά εγγραφή επικοινωνίας υπάρχει και το tab «Σχόλια» όπου εισάγεται το σχόλιο, η ηµεροµηνία
του σχολίου και τέλος ποιος χρήστης το καταχώρησε.

Εάν ο χρήστης βρίσκεται στην καρτέλα µιας επαφής και επιθυµεί να την µετασχηµατίσει σε
συναλλασσόµενο θα πρέπει να πάει στο tab «∆ιαδικασίες» και να επιλέξει είτε «∆ηµιουργία
Πελάτη» είτε «∆ηµιουργία Προµηθευτή». Όταν ο χρήστης εκκινήσει την διαδικασία του
µετασχηµατισµού εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη µε σκοπό να ορίσει πρότυπο συναλλασσόµενου.
Αν βέβαια το επιθυµεί µπορεί να συνεχίσει τον µετασχηµατισµό και χωρίς να επιλέξει πρότυπο ή
ακόµα και να ακυρώσει την διαδικασία του µετασχηµατισµού επιλέγοντας να κλείσει την οθόνη.

Το πρότυπο εξυπηρετεί τον χρήστη στην ταχύτερη καταχώρηση του νέου συναλλασσόµενου. Μια
επαφή µπορεί να µετασχηµατιστεί το πολύ σε έναν πελάτη και το πολύ σε έναν προµηθευτή. Όταν
γίνει ένας µετασχηµατισµός η αντίστοιχη επιλογή απενεργοποιείται, ενώ στην καρτέλα της επαφής
ενηµερώνεται το αντίστοιχο checkbox, «Επαγγελµατική Σχέση Με Πελάτη» ή «Επαγγελµατική Σχέση
Με Προµηθευτή» κατά περίπτωση.

Παραµένοντας στην καρτέλα της επαφής και πηγαίνοντας στο tab «∆ιαδικασίες», ο χρήστης µπορεί
να καλέσει την λίστα των ειδών Τ/Υ που αφορούν την συγκεκριµένη επαφή.
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19.2 19.2Καµπάνιες

Επιλέγοντας στο menu «Καµπάνιες», ο χρήστης οδηγείται στην παρακάτω λίστα.

Στην συνέχεια µε διπλό κλικ εισέρχεται στην καµπάνια που επιθυµεί.

Το πεδίο «Κωδικός Καµπάνιας» συµπληρώνεται χειροκίνητα ή αυτόµατα, ανάλογα µε την
παραµετροποίηση του συστήµατος.
Το πεδίο «Περιγραφή Καµπάνιας» είναι αλφαριθµητικό πεδίο και ορίζεται αυτόµατα από τον
χρήστη.
Τα πεδία «Ηµ/νια Έναρξης» και «Ηµ/νια Λήξης» είναι πεδία χειροκίνητης καταχώρησης και
υποδηλώνουν το διάστηµα ισχύος της καµπάνιας.
Στο πεδίο «Πωλητής» εισάγεται ο χρήστης που άνοιξε την καµπάνια.
Το πεδίο «Κατάσταση Καµπάνιας» συµπληρώνεται χειροκίνητα και υποδηλώνει το status της
καµπάνιας, ενώ το checkbox «Ενεργή» υποδηλώνει αν είναι σε ισχύ ή όχι.

19.3 19.3Πωλητές

Από την επιλογή «Λίστα Πωλητών» ο χρήστης οδηγείται στην παρακάτω οθόνη

Και κάνοντας διπλό κλικ µεταφέρεται στην καρτέλα ενός πωλητή.
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Το πεδίο «Κωδ. Πωλητή» συµπληρώνεται χειροκίνητα ή αυτόµατα, ανάλογα µε την
παραµετροποίηση του συστήµατος.
Το πεδίο «Περ. Πωλητή» είναι αλφαριθµητικό πεδίο και ορίζεται αυτόµατα από τον χρήστη.
Το πεδίο «ΑΦΜ», αν και δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο κατά την αποθήκευση, πραγµατοποιεί έλεγχο
ορθότητας στην χειροκίνητη καταχώρηση του χρήστη.
Τα πεδία «Ταχ. Κώδικας» και «Πόλη» είναι look up πεδία και συµπληρώνονται από τον χρήστη.
Όταν ο χρήστης επιλέξει ταχυδροµικό κώδικα έρχεται αυτόµατα η πόλη. Αν επιλέξει πόλη έρχεται
αυτόµατα ο ταχυδροµικός κώδικας µόνο στην περίπτωση που η πόλη αντιστοιχεί σε έναν µόνο
ταχυδροµικό κώδικα. Σε άλλη περίπτωση ο χρήστης επιλέγει ταχυδροµικό κώδικα από την λίστα
στην οποία αυτόµατα έχει µπει φίλτρο η πόλη που επέλεξε νωρίτερα.
Το πεδίο «Προµήθεια» συµπληρώνεται από τον χρήστη και δηλώνει το ποσοστό βάσει του οποίου
υπολογίζονται οι προµήθειες του συγκεκριµένου πωλητή.
Το checkbox «Ενεργός» υποδηλώνει αν είναι ο πωλητής είναι εν ενεργεία στην εταιρεία.
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20.1 20.1ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Η αποτίµηση των αποθεµάτων αποτελεί µία περιοδική εργασία. Κάθε εταιρεία πρέπει να
υπολογίζει το κόστος αποτίµησης κάθε είδους ανάλογα τη περίοδο αποτίµησης που έχει οριστεί
(π.χ. µηνιαία, τριµηνιαία κ.ο.κ.)
Στη συγκεκριµένη φόρµα απεικονίζεται το κόστος αποτίµησης του είδους όπως αυτό έχει
διαµορφωθεί από τια αξιακές κινήσεις του είδους.

Τιµή  'Από ηµ/νια': σε αυτό το πεδίο ορίζετε την ηµεροµηνία έναρξης υπολογισµού της αποτίµησης
Τιµή  'Έως ηµ/νια': σε αυτό το πεδίο ορίζετε την ηµεροµηνία λήξης υπολογισµού της αποτίµησης
Τιµή  'Εταιρεία': σε αυτό το πεδίο εµφανίζεται default η εταιρεία µε την οποία έχετε εισέλθει στο
πρόγραµµα
Πατώντας το πεδίο 'Ανανέωση' γίνονται και οι απαραίτητοι υπολογισµοί προκειµένου να
ενηµερωθεί σωστά το κόστος αποτίµησης του κάθε είδους

20.2 20.2ΣΕΙΡΙΑΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Οι σειριακοί αριθµοί αποτελούν µία µοναδική συστοιχία αλφαριθµητικών πεδίων που απαρτίζουν
τη µοναδική ταυτότητα του είδους. Στην συγκεκριµένη οθόνη έχετε τη πληροφόρηση των ειδών σας
όσον αφορά τους σειριακούς αριθµούς.

Απεικονίζονται οι κωδικοί των ειδών, οι σειριακοί αριθµοί, η αποθήκη και η πληροφόρηση αν ο
συγκεκριµένος σειριακός αριθµός είναι εντός ή εκτός αποθήκης.
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20.3 20.3ΕΙ∆Η

Σε αυτή τη φόρµα απεικονίζονται σε µορφή λίστας όλα τα είδη της εταιρείας

Στην ίδια οθόνη, µε την επιλογή 'Νέα Εγγραφή' στο header της οθόνης καταχωρούµε νέο είδος:

Tab 'Βασικά Στοιχεία':
Τιµή  'Κωδ. Είδους': ορίζετε το κωδικό του είδους ή προτείνεται συγκεκριµένη αύξουσα
κωδικοποίηση κατόπιν ειδικής παραµετροποίησης
Τιµή  'Περιγραφή Είδους': αναγράφετε τη περιγραφή του είδους
Τιµή  'Ξένη Περιγραφή': αναγράφετε τη ξένη περιγραφή του είδους
Τιµή  'Barcode': αναγράφετε το barcode του είδους
Τιµή  'Ενεργό': προτείνεται αυτόµατα από την εφαρµογή η συγκεκριµένη τιµή
Στην ίδιο οθόνη απεικονίζεται το απόθεµα του εκάστοτε είδους ανά αποθηκευτικό χώρο,  καθώς
επίσης παρέχεται πληροφόρηση για τη ποσότητα εισαγωγής και εξαγωγής του είδους, τα
Αναµενόµενα και ∆εσµευµένα (Παραγγελίες Αγοράς και Πώλησης αντίστοιχα), το Μέσο Κόστος, το
Κόστος Τελικού Αποθέµατος και το Κόστος Πωλήσεων.
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Επιπρόσθετα µπορείτε να ορίσετε είδη σύνθεσης και εναλλακτικά είδη σε περίπτωση έλλειψης
αποθέµατος του πρωτογενούς είδους

Tab 'Πρόσθετα Στοιχεία':
Τιµή  'Οικογένεια Είδους': επιλέγετε την οικογένεια του είδους
Τιµή  'Μονάδα Μέτρησης': αναγράφετε τη µονάδα µέτρησης του είδους (π.χ. τεµάχιο, παλέτα
κ.ο.κ.)
Τιµή  'Οµάδα Είδους': επιλέγετε την οµάδα του είδους
Τιµή  'Υποοµάδα': επιλέγετε την υποοµάδα του είδους
Τιµή  'Κατηγορία Είδους': επιλέγετε την κατηγορία του είδους
Τιµή  'Κωδικός Παραγωγού': επιλέγετε τον κωδικό παραγωγού του είδους
Τιµή  'Παρτίδα': ορίζετε τη παρτίδα του είδους εφόσον υφίσταται
Τιµή  'Προµηθευτής': ορίζεται το προµηθευτή του είδους εφόσον το επιθυµείτε
Τιµή  'Κωδ. Είδους Προµηθ.': ορίζεται τον κωδικό είδους προµηθευτή προκειµένου να τον
χρησιµοποιήσετε σε καταχωρήσεις ή αναζητήσεις
Τιµή  'Ποσοστό Μικτού Κέρδους': ορίζεται το ποσοστό µικτού κέρδους µε το οποίο θα εµφανίζεται
το είδος στα αντίστοιχα report
Τιµή  'Κινεί Σειριακό Αριθµό': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον το είδος κινεί σειριακό
αριθµό – αν το πεδίο δεν µαρκαριστεί δεν µπορεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα κίνησης
ειδών µε σειριακούς αριθµούς στο Εµπορικό Κύκλωµα
Τιµή  'Κινήθηκε': το συγκεκριµένο πεδίο ενηµερώνεται αυτόµατα εφόσον το είδος κινηθεί σε
παραστατικά Εµπορικού Κυκλώµατος
Τιµή  'Ύψος': ορίζετε το ύψος του είδους εφόσον χρειάζεται
Τιµή  'Πλάτος': ορίζετε το πλάτος του είδους εφόσον χρειάζεται
Τιµή  'Βάρος': ορίζετε το βάρος του είδους εφόσον χρειάζεται
Τιµή  'Μήκος': ορίζετε το µήκος του είδους εφόσον χρειάζεται
Τιµή  'Παρατηρήσεις': στο συγκεκριµένο πεδίο αναγράφετε διάφορες παρατηρήσεις
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Tab 'Τιµολόγηση':
Τιµή  'Οµάδα Προϊόντος': ορίζετε το κωδικό του είδους ή προτείνεται συγκεκριµένη αύξουσα
αλφαριθµητική κωδικοποίηση κατόπιν ειδικής παραµετροποίησης
Τιµή  'Οµάδα ΦΠΑ': αναγράφετε τη περιγραφή του είδους
Τιµή  'ΦΠΑ': αναγράφετε τη ξένη περιγραφή του είδους
Τιµή  'Όριο Αναπαραγ. Ασφάλειας': ορίζετε το κατώτατο όριο ασφάλειας των ειδών σας – όταν το
απόθεµα του είδους πέσει κάτω από αυτό το όριο το πρόγραµµα σας προειδοποιεί κατάλληλα
Τιµή  'Τελευταία Τιµή Πώλησης': στο συγκεκριµένο πεδίο εµφανίζεται η τελευταία τιµή πώλησης
του είδους
Τιµή  'Τελευταία Τιµή Πώλησης µε Έκπτωση': στο συγκεκριµένο πεδίο εµφανίζεται η τελευταία τιµή
πώλησης µε έκπτωση του είδους
Τιµή  'Τελευταία Τιµή Αγοράς': στο συγκεκριµένο πεδίο εµφανίζεται η τελευταία τιµή αγοράς του
είδους
Τιµή  'Τελευταία Τιµή Αγοράς µε Έκπτωση': στο συγκεκριµένο πεδίο εµφανίζεται η τελευταία τιµή
αγοράς µε έκπτωση του είδους

Tab 'INTRASTAT':
Τιµή  'INTRASTAT': µαρκάρετε το πεδίο εφόσον το συγκεκριµένο είδος πρέπει να συµµετέχει στα
reports του intrastat
Τιµή  'Καθαρό Βάρος': ορίζετε το καθαρό βάρος του είδους
Τιµή  'Μικτό Βάρος': ορίζετε το µικτό βάρος του είδους
Τιµή  'Χώρα Προέλευσης': ορίζετε τη χώρα προέλευσης του είδους

20.4 20.4ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΙ∆ΩΝ

Σε αυτή τη φόρµα απεικονίζονται σε µορφή λίστας όλες οι προερχόµενες κινήσεις των ειδών από το
κύκλωµα των Αγορών, των Πωλήσεων και της Λιανικής
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20.5 20.5∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Στο συγκεκριµένο menu ορίζετε όλους τις βοηθητικές παραµέτρους που αφορούν το κύκλωµα της
Αποθήκης
Παράµετροι Αποθήκης: ορίζετε κωδικό – περιγραφή εταιρείας καθώς και τη µέθοδο Κοστολόγησης
που θα ακολουθήσει η εταιρεία καθ'όλη τη διάρκεια της οικονοµικής χρήσης

Ενηµερώσεις Αποθήκης: πρόκειται για ένα wizard που ενηµερώνει τις τελευταίες τιµές των ειδών

Οµάδες Ειδών: ορίζετε τις πιθανές οµάδες των ειδών (π.χ. εµπορεύµατα, αναλώσιµα κ.ο.κ.)

Οµάδες Καταχώρησης Ειδών: πρόκειται για παραµετροποίηση που καθορίζει ανά εταιρεία, ανά
ηµεροµηνιακό διάστηµα, ανά οµάδα είδους και οµάδα συναλλασσόµενου (π.χ. εσωτερικού,
λιανικής, εξωτερικού κ.ο.κ.) τους πιθανούς λογαριασµούς λογιστικής κίνησης. ∆ηλαδή στη
αυτόµατη γέφυρα του Εµπορικού Κυκλώµατος µε το Λογιστήριο θα ενηµερωθούν συγκεκριµένοι
Λογαριασµοί που ορίζονται µε βάση τη φύση του είδους (Οµάδα Είδους) και το τύπο του
συναλλασσόµενου που συµµετέχει στη κίνηση αποθήκης του Εµπορικού Κυκλώµατος
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Παρτίδα: εφόσον πρόκειται για είδος που κινεί παρτίδα, στη συγκεκριµένη επιλογή θα ορίζετε το
κωδικό, τη περιγραφή της παρτίδας και την ηµεροµηνία λήξης παρτίδας του είδους

Αποθήκη: ορίζετε όλες τους πιθανούς αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας σας. Το πεδίο
'Θεωρηµένη Αποθήκη' χρησιµοποιείται για να ξεχωρίζετε τις θεωρηµένες αποθήκες από τις
αποθήκες τρίτων

Σύνδεση Οµάδων ΦΠΑ: ορίζετε όλες τους πιθανές τιµές σύνδεσης οµάδων ΦΠΑ ειδών µε ΦΠΑ
συναλλασσόµενων ανά ηµεροµηνιακό διάστηµα
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20.6 20.6ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Τύποι Παραστατικών
Σε αυτή τη φόρµα ορίζετε τους πιθανούς τύπους παραστατικών αποθήκης (π.χ. Ενδο-διακινήσεις)
και παραµετροποιείτε όλα τα πιθανά παραστατικά. Στην ίδια οθόνη, µε την επιλογή 'Νέα Εγγραφή'
στο header της οθόνης καταχωρούµε νέο τύπο παραστατικού:

Tab 'Βασικά Στοιχεία':
Τιµή  'Εταιρεία': το συγκεκριµένο πεδίο προτείνεται αυτόµατα από το σύστηµα σύµφωνα µε την
εταιρεία που έχετε εισέλθει στο πρόγραµµα.
Τιµή  'Τύπος Παραστατικού': επιλέγετε συγκεκριµένο τύπο κίνησης παραστατικού – εφόσον είστε
στο κύκλωµα αποθήκης επιλέγετε τη τιµή 'Αποθήκη' για να σας απεικονιστεί το παραστατικό στο
menu της Αποθήκης
Τιµή  'Κωδικός Παραστατικού': αναγράφετε τον κωδικό παραστατικού
Τιµή  'Περ. Παραστατικού': αναγράφετε τη περιγραφή του παραστατικού
Τιµή  'Τύπος Εγγραφών': ορίζετε τον τύπο της εγγραφής του είδους – στη περίπτωση της Αποθήκης
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πρόκειται για τύπο 'Κανονική'
Τιµή  'Ανάλυση Σε Κόστος': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον το παραστατικό θέλετε να
συµµετέχει στις εκτυπώσεις της κοστολόγησης
Τιµή  'Ενηµερώνει ΜΥΦ': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον το παραστατικό ενηµερώνει τις
καταστάσεις της ΜΥΦ
Τιµή  'Ακυρωτικό': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον το παραστατικό είναι ακυρωτικό
Τιµή  'Πιστωτικό': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον το παραστατικό είναι πιστωτικό
Τιµή  'Παραστατικό Εξωτερικού': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον πρόκειται για
παραστατικό εξωτερικού (Φάκελος Εισαγωγής)
Τιµή  'Θεωρηµένο': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον το παραστατικό είναι θεωρηµένο –
δηλαδή εκδίδεται και περνάει από φορολογική σήµανση
Τιµή  'Μετρητοίς': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον το παραστατικό είναι µετρητοίς –
δηλαδή ενηµερώνεται και το κύκλωµα του ταµείου στη κίνηση
Τιµή  'Ενηµερώνει Cash Flow': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο εφόσον το παραστατικό
ενηµερώνει τον ταµειακό προγραµµατισµό (CASH FLOW)
Τιµή  'Ενηµερώνει Αξία': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο για δύο λόγους – ο πρώτος είναι για
λόγους εµφάνισης ή µη στη λειτουργία της αντιστοίχισης πληρωµών και εισπράξεων (καλύψεις
OPEN ITEMS) και ο δεύτερος για λόγους ελέγχου (αν έχει επιλεγεί από το χρήστη  το συγκεκριµένο
πεδίο, το πρόγραµµα δεν επιτρέπει να καταχωρηθεί κίνηση είδους αν δεν έχει συµπληρωθεί πρώτα
η αξία του)
Τιµή 'Ενηµερώνει Ποσότητα': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο µόνο στην περίπτωση που ο τύπος
παραστατικού πρέπει να ενηµερώσει ποσοτικά την αποθήκη
Τιµή 'Επιστροφή Σειριακού': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο µόνο στην περίπτωση που ο τύπος
παραστατικού επιστρέφει σειριακό στην αποθήκη
Τιµή 'INTRASTAT': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο µόνο στην περίπτωση που ο τύπος
παραστατικού πρέπει να ενηµερώσει το αντίστοιχο report
Τιµή 'Ενεργό': τσεκάρετε το συγκεκριµένο πεδίο στην περίπτωση που ο τύπος παραστατικού πρέπει
να εµφανίζεται για επιλογή στην καταχώρηση ενός παραστατικού
Στο επιµέρους tab 'Κίνηση Παραστατικού' ορίζετε την συγκεκριµένη κίνηση της Αποθήκης, δηλαδή
πώς θα απεικονισθεί το είδος στα reports και πως θα ενηµερωθεί το κύκλωµα της Αποθήκης.
Στο tab 'Σειρά Παραστατικού' ορίζετε την συγκεκριµένη σειρά που θα απεικονισθεί στα reports της
Αποθήκης.

Στο tab 'Μετασχηµατιζόµενα Παραστατικά' ορίζετε τα παραστατικά στα οποία µπορεί να
µετασχηµατιστεί το πρωτογενές παραστατικό σας
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Tab 'Επιπλέον Στοιχεία':
Σε αυτή τη φόρµα ορίζετε παραµέτρους που αφορούν τη κοστολόγηση

Τιµή  'Νούµερο Ισοζυγίου': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το νούµερο ισοζυγίου της εγγραφής
που θα προκύψει από το παραστατικό -  η συγκεκριµένη παραµετροποίηση αφορά φιλτράρισµα
των λογιστικών εγγραφών
Τιµή  'Οριζόντια Κοστολόγηση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το τύπο της οριζόντιας
κοστολόγησης
Τιµή  'Μοντέλο Κέντρου Κόστους': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το µοντέλο κέντρου κόστους της
κοστολόγησης
Τιµή  'Σχόλια Παραστατικού': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε κάποια σχόλια (πρόκειται για µη
υποχρεωτικό πεδίο)
Τιµή  'Μέθοδος Επιµερισµού Επιβάρυνσης': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τον τρόπο µε τον
οποίο θα επιµεριστεί η επιβάρυνση που φέρει ένα παραστατικό
Τιµή  'Ενηµερώνει Βιβλίο Κοστολογίου': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε αν το παραστατικό θα
εµφανίζεται στο αντίστοιχο report

Tab 'Φόρµα Εκτύπωσης':
Σε αυτή τη φόρµα ορίζετε παραµέτρους εκτύπωσης του παραστατικού

Τιµή  'Ενέργεια Μετά την Αποθήκευση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη κίνηση που θα
ακολουθήσει το παραστατικό µετά την αποθήκευση (π.χ. τίποτα, προεπισκόπηση, εκτύπωση)
Τιµή  'Φόρµα Εκτύπωσης': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη φόρµα εκτύπωσης του παραστατικού
(π.χ. SB_Header, SB_Header κ.ο.κ.)

Tab '∆ικαιώµατα χρηστών':

Εδώ επιλέγονται οι χρήστες οι οποίο θα µπορούν να καταχωρήσουν παραστατικά του
συγκεκριµένου τύπου.

Tab '∆ικαιώµατα ρόλων':
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Εδώ επιλέγονται οι ρόλοι οι οποίο θα µπορούν να καταχωρήσουν παραστατικά του συγκεκριµένου
τύπου.

20.7 20.7Κινήσεις Παραστατικών:

Σε αυτή τη φόρµα ορίζετε τους πιθανούς τύπους κινήσεων των παραστατικών αποθήκης και
παραµετροποιείτε όλους τους πιθανούς τρόπους συµπεριφοράς των κινήσεων αυτών.

Στην ίδια οθόνη, µε την επιλογή 'Νέα Εγγραφή' στο header της οθόνης καταχωρούµε νέο τύπο
κίνησης παραστατικού:
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Τιµή  'Κωδικός': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το κωδικό κίνησης αποθήκης
Τιµή  'Περιγραφή': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη περιγραφή της κίνησης αποθήκης

Ενηµέρωση Λογιστηρίου
Ενηµέρωση Λογαριασµού Είδους

Τιµή  'Πρόσηµο': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το πρόσηµο µε το οποίο θα ενηµερωθεί στην
αυτόµατη γέφυρα µε το λογιστήριο ο λογαριασµός του είδους
Τιµή  'Χρέωση/Πίστωση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη φύση της κίνησης (χρέωση ή πίστωση)
στο Λογιστικό Κύκλωµα
Ενηµέρωση Λογαριασµού ΦΠΑ Είδους
Τιµή  'Πρόσηµο': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το πρόσηµο µε το οποίο θα ενηµερωθεί στην
αυτόµατη γέφυρα µε το λογιστήριο ο λογαριασµός ΦΠΑ του είδους
Τιµή  'Χρέωση/Πίστωση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη φύση της κίνησης (χρέωση ή πίστωση)
στο Λογιστικό Κύκλωµα
Τιµή  'Ενηµερώνει ΦΠΑ': στο συγκεκριµένο πεδίο επιβεβαιώνετε την ενηµέρωση του ΦΠΑ
(Περιοδική ∆ήλωση ΦΠΑ) στο Λογιστικό Κύκλωµα
Ενηµέρωση Λογαριασµού Έκπτωσης Είδους
Τιµή  'Πρόσηµο': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το πρόσηµο µε το οποίο θα ενηµερωθεί στην
αυτόµατη γέφυρα µε το λογιστήριο ο λογαριασµός έκπτωσης του είδους
Τιµή  'Χρέωση/Πίστωση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη φύση της κίνησης (χρέωση ή πίστωση)
στο Λογιστικό Κύκλωµα
Τιµή  'Ενηµερώνει Εκπτώσεις': στο συγκεκριµένο πεδίο επιβεβαιώνετε την ενηµέρωση του
λογαριασµού Εκπτώσεων στο Λογιστικό Κύκλωµα
Ενηµέρωση Λογαριασµού Πίστωσης Είδους
Τιµή  'Πρόσηµο': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το πρόσηµο µε το οποίο θα ενηµερωθεί στην
αυτόµατη γέφυρα µε το λογιστήριο ο λογαριασµός πίστωσης του είδους
Τιµή  'Χρέωση/Πίστωση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη φύση της κίνησης (χρέωση ή πίστωση)
στο Λογιστικό Κύκλωµα
Τιµή  'Ενηµερώνει Λογαριασµό Πίστωσης': στο συγκεκριµένο πεδίο επιβεβαιώνετε την ενηµέρωση
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του λογαριασµού πιστώσεων στο Λογιστικό Κύκλωµα

Ενηµέρωση Εµπορικού
Αποθήκη
Τιµή  'Ενηµέρωση Αποθήκης': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το τύπο της κίνησης (εισαγωγή για
Αγορά ή εξαγωγή για Πώληση) της κίνησης του παραστατικού
Τιµή  'Πρόσηµο': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε το πρόσηµο µε το οποίο θα ενηµερωθεί το είδος
στη καρτέλα κίνησης του
Τιµή  'Χρέωση/Πίστωση': στο συγκεκριµένο πεδίο ορίζετε τη φύση της κίνησης (χρέωση ή πίστωση)
στο Εµπορικό Κύκλωµα
Τιµή  'Ενηµερώνει Ποσότητα': στο συγκεκριµένο πεδίο επιβεβαιώνετε την ενηµέρωση της
ποσότητας του είδους στα reports του Εµπορικού Κυκλώµατος
Τιµή  'Ενηµερώνει Αξία': στο συγκεκριµένο πεδίο επιβεβαιώνετε την ενηµέρωση της αξίας του
είδους στα reports του Εµπορικού Κυκλώµατος
Τιµή  '∆ιακίνηση': εφόσον πρόκειται για κίνηση διακίνησης του είδους το ορίζετε στο συγκεκριµένο
πεδίο

20.8 20.8ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Στο πρόγραµµα υπάρχει µία πληθώρα εκτυπώσεων που παρέχει στο χρήστη άµεση και έγκυρη
πληροφόρηση σχετικά µε τη ιστορικότητα της κίνησης των ειδών

- Καρτέλα Ειδών – πρόκειται για εκτύπωση που παρέχει στο χρήστη αναλυτική
πληροφόρηση σχετικά µε τη ποσοτική και αξιακή κίνηση του είδους.
Ο χρήστης δύναται να δει πώς έχει διαµορφωθεί η εκάστοτε κίνηση του είδους
πατώντας διπλό κλικ πάνω στη γραµµή που τον ενδιαφέρει
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Μπορείτε να πληροφορηθείτε για την ηµεροµηνία καταχώρησης της κίνησης, το κύκλωµα από το
οποίο προέρχεται η κίνηση, το τύπο του παραστατικού, τον αριθµό και τα σχόλια του
παραστατικού κίνησης καθώς και τις επιµέρους ή συνολικές ποσότητες και αξίες εισαγωγής και
εξαγωγής.

- Ισοζύγιο Είδους – πρόκειται για εκτύπωση που παρέχει στο χρήστη συγκεντρωτική
πληροφόρηση σχετικά µε τη ποσοτική και αξιακή κίνηση του είδους.
Ο χρήστης δύναται να δει πώς έχει διαµορφωθεί το ισοζύγιο του είδους/ειδών
πατώντας διπλό κλικ πάνω στη γραµµή που τον ενδιαφέρει, ώστε να εµφανιστεί η
αναλυτική εκτύπωση της καρτέλας του ταµείου

- Ισοζύγιο Αποθήκης – πρόκειται για µία εναλλακτική εκτύπωση Είδους που παρέχει στο
χρήστη συγκεντρωτική ποσοτική και αξιακή πληροφόρηση σε συγκεκριµένο
αποθηκευτικό χώρο
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- Stock Ειδών – το συγκεκριµένο report αφορά µια αναλυτική απεικόνιση (µε καθορισµό
φίλτρων από το χρήστη) του αποθέµατος των ειδών.

Στο παραπάνω παράδειγµα µπορείτε να δείτε πως έχει πραγµατοποιηθεί φίλτρο στο κωδικό
είδους, την περιγραφή του, το κωδικό εταιρείας και τη περιγραφή αποθήκης. Οι επιµέρους στήλες
σας παρέχουν πληροφόρηση σχετικά µε τη ποσότητα και αξία εισαγωγών (Αγορές), τη ποσότητα
και αξία εξαγωγών (Πωλήσεις), το απόθεµα και το υποσύστηµα από τον οποίο έχουν προκύψει τα
εν λόγω ποσά.
Το συγκεκριµένο report δίνει τα ίδια αποτελέσµατα µε τη συµβατική εκτύπωση 'Καρτέλα Είδους' –
ωστόσο, µπορείτε να αποθηκεύσετε τη συγκεκριµένη παραµετροποίηση (πεδίο 'Αποθήκευση
Παραµετροποίησης' στο header της οθόνης) ούτως ώστε κάθε φορά που εισέρχεστε στο report να
έχετε µια οπτικά ενηµερωµένη απεικόνιση των στατιστικών στοιχείων που επιθυµείτε.
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20.9 20.9Παραγωγή

Τα είδη που έχουν τεχνικές προδιαγραφές είναι χαρακτηρισµένα στα 'Γενικά στοιχεία' σαν τύπος
'Προϊόν'. ∆ηµιουργείται έτσι αυτόµατα το tab 'Tεχνική προδιαγραφή' όπου ορίζονται τα είδη
(τεχνικές προδιαγραφές) από τα οποία απαρτίζεται το πρωτογενές είδος. Μόλις τρέξω τη
διαδικασία 'Αποτίµηση αποθεµάτων' και µετά τη '∆ιαδικασία παραγωγής' θα ενηµερωθούν
αυτόµατα οι στήλες του Μέσου κόστους και του Κόστους (Ποσότητα * Μέσο κόστος). Επιπρόσθετα
µπορώ να ορίσω κατηγορίες ΓΒΕ σε ποσοστιαίο επίπεδο ούτως ώστε σε περιπτώσεις
καταχωρήσεων εξόδων να συµµετέχει το κάθε είδους εξόδου στην σύνθεση του µέσου κόστους του
είδους.

Στις οµάδες εξόδων πρέπει να οριστεί η επιµέρους ανάλυση κόστους ανά έξοδο:
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Με αυτό τον τρόπο στη καταχώρηση παραστατικού εξόδου υπάρχει η πληροφόρηση του
επιµερισµού του κόστους στην οθόνη του πεδίου 'Ανάλυση κόστους έσοδα/έξοδα'.

Αρχικά πρέπει να οριστούν µέσω των παραστατικών παραγωγής τα αντίστοιχα παραστατικά
παραγωγής και ανάλωσης:
Παραστατικό ανάλωσης (πρόκειται για εξαγωγή α' υλών ή τεχνικών προδιαγραφών του είδους):

Επεξεργασία κίνησης αποθήκης 'ΑΝΑΛΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗ'
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Παραστατικό παραγωγής (πρόκειται για κατασκευή του πρωτογενούς είδους):

Επεξεργασία κίνησης αποθήκης 'ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ'
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Στην οθόνη 'Παράµετροι κυκλώµατος παραγωγής' πρέπει να οριστούν τα κατάλληλα παραστατικά
ανάλωσης και παραγωγής:

Βασική προϋπόθεση αυτόµατης ενηµέρωσης λογιστικών εγγραφών είναι να οριστούν κατάλληλοι
λογαριασµοί λογιστικής στην οθόνη 'Οµάδες καταχώρησης ειδών' – δηµιουργούνται νέες γραµµές
οµάδες ειδών και δηλώνονται σε κάθε περίπτωση µόνο οι λογαριασµοί παραγωγής και ανάλωσης :
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Προηγείται το παραστατικό αγοράς των α΄υλών:

Στη συνέχεια τρέχω τη διαδικασία της 'Αποτίµησης αποθεµάτων:

Τέλος τρέχω τη '∆ιαδικασία παραγωγής'- δηλώνω τη ποσότητα του είδους που πρέπει να παραχθεί:

Η παραπάνω διαδικασία δηµιουργεί αυτόµατα τρία παραστατικά. ∆ύο που αφορούν ενηµέρωση
αποθήκης και ένα λογιστήριο. Από το µενού των διαδικασιών έχω την εξής πληροφόρηση:
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Παραστατικό παραγωγής – εισαγωγή είδους (προϊόν) σε αποθηκευτικό χώρο:

Παραστατικό ανάλωσης - εξαγωγή ειδών (α' υλών) από αποθηκευτικό χώρο:

Παραστατικό λογιστηρίου:
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21 21.ΚΥΚΛΩΜΑ SERVICE
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21.1 21.1Είδη Τ/Υ

Τα είδη τεχνικής υποστήριξης είναι τα αντικείµενα προς επισκευή ή οι εργασίες
συντήρησης που ανήκουν σε έναν πελάτη. Τα είδη Τ/Υ είναι µοναδικά και
χρησιµοποιούνται στις παραγγελίες Τ/Υ (πρόκειται για τις εντολές τεχνικής υποστήριξης
που θα αναλυθούν παρακάτω) και στα συµβόλαια Τ/Υ.

Υπάρχουν δύο τρόποι δηµιουργίας ενός είδους Τ/Υ:
· Ο χρήστης ανοίγει το είδος Τ/Υ χειροκίνητα πηγαίνοντας στην λίστα ειδών Τ/Υ.
· Ο χρήστης καταχωρεί παραστατικό παραγγελίας το οποίο κινεί ένα κωδικό είδους.

Ο κωδικός είδους θα δηµιουργήσει αυτόµατα ένα είδος Τ/Υ, µόνο αν στην καρτέλα
του έχει οριστεί να δηµιουργεί είδος Τ/Υ. Για να πραγµατοποιήσει ο χρήστης αυτή
την παραµετροποίηση θα πρέπει στην οθόνη «Οµάδα Είδους Τ/Υ» να ανοίξει µια
οµάδα και να επιλέξει το checkbox «∆ηµιουργία Είδους Τ/Υ». Στην συνέχεια
πηγαίνει στην καρτέλα του είδους που επιθυµεί και στο tab Πρόσθετα Στοιχεία
επιλέγει την οµάδα είδους Τ/Υ που µόλις έφτιαξε. Οι δύο παρακάτω οθόνες
αποτυπώνουν αυτή ακριβώς την διαδικασία.

Στην λίστα «είδη Τ/Υ» γίνεται η µαζική απεικόνισή τους, όπως φαίνεται παρακάτω.

Μπαίνοντας σε ένα από τα είδη Τ/Υ που απεικονίζονται στην λίστα, ο χρήστης οδηγείται
στην παρακάτω οθόνη.

Tab Γενικά
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Το πεδίο «Κωδ. Είδη Τεχν. Υποσ.» συµπληρώνεται είτε αυτόµατα είτε χειροκίνητα ανάλογα
µε την παραµετροποίηση του συστήµατος.
Το πεδίο «Περιγ. Είδη Τεχν. Υποσ.» είτε συµπληρώνεται χειρόγραφα από τον χρήστη είτε
κληρονοµεί την περιγραφή του είδους αποθήκης στο οποίο αντιστοιχεί το συγκεκριµµένο
είδος Τ/Υ (αυτόµατη δηµιουργία είδους Τ/Υ).
Το πεδίο «Εναλ. Περιγραφή» αποτελεί µια επιπλέον περιγραφή για το είδος Τ/Υ και
συµπηρώνεται χειροκίνητα από τον χρήστη.
Στο πεδίο «Είδος» ορίζεται ο κωδικός του είδους από τον οποίο προέρχεται το είδος Τ/Υ.
Αν το είδος Τ/Υ δηµιουργήθηκε χειροκίνητα τότε και το πεδίο αυτό συµπληρώνεται
χειροκίνητα. Αν το είδος Τ/Υ δηµιουργήθηκε αυτόµατα τότε και αυτό το πεδίο
συµπληρώνεται αυτόµατα.
Το πεδίο «Οµάδα Είδους Τ/Υ» κληρονοµείται από το είδος, αλλιώς συµπληρώνεται από τον
χρήστη χειροκίνητα.
Το πεδίο «Σειριακός Αρ.» ενηµερώνεται είτε αυτόµατα είτε χειροκίνητα από τον χρήστη,
ανάλογα τον τρόπο δηµιουργίας του είδους Τ/Υ.
Στο πεδίο «Κατάσταση» συµπληρώνεται χειροκίνητα το status του είδους Τ/Υ.
Στο πεδίο «Πόρος» συµπληρώνεται χειροκίνητα ο προτεινόµενος πόρος σε ενδεχόµενη
υποστήριξη.
Το πεδίο «Κωδικός Παραγωγού» κληρονοµείται αυτόµατα από την καρτέλα του είδους
κατά την αυτόµατη δηµιουργία του είδους Τ/Υ ή διαφορετικά συµπληρώνεται χειροκίνητα
από τον χρήστη. Το πεδίο «Κωδικός Παραγωγού» έχει την ίδια λειτουργικότητα µε το
αντίστοιχο πεδίο στην καρτέλα του είδους.
Το πεδίο «Προµηθευτής» υποδηλώνει τον προµηθευτή του είδους Τ/Υ.
Το πεδίο «Πελάτης» υποδηλώνει το πρόσωπο το οποίο χρησιµοποιεί το είδος Τ/Υ και
µπορεί να κληρονοµηθεί (όπου υπάρχει) από την επαφή.
Το πεδίο «Επαφή» κληρονοµείται (όπου υπάρχει) από τον πελάτη που ορίσθηκε
παραπάνω.
Το πεδίο «Μονάδα Μέτρησης» είτε συµπληρώνεται χειροκίνητα είτε κληρονοµείται
αυτόµατα από την καρτέλα του είδους.
Το checkbox «Ανενεργό» υποδηλώνει αν ένα είδος Τ/Υ είναι ενεργό ή όχι και κατ'
επέκταση αν θα λαµβάνεται υπόψη στα reports ή όχι.
Στο πεδίο «Αντικατ. Είδους» ορίζει χειροκίνητα ο χρήστης το νέο είδος Τ/Υ µε το οποίο
αντικαθιστά το παλιό είδος Τ/Υ. Ένα είδος Τ/Υ που έχει ενηµερωµένο το πεδίο «Αντικατ.
Είδους», πρέπει να έχει υποχρεωτικά οριστεί και ως ανενεργό.
Το πεδίο «Αιτιολ. Αντικατάστασης» είναι αλφαριθµητικό πεδίο και ορίζει ο χρήστης



ACE ERP250

Copyright ACE-Hellas SA

χειροκίνητα τον λόγο αντικατάστασης του είδους Τ/Υ.
Το πεδίο «Ηµ/νία Τελευταίας Τ/Υ» ενηµερώνεται αυτόµατα µε την καταχώρηση του του
τελευταίου χρονικά ∆ΤΕ που αφορά το συγκεκριµµένο είδος Τ/Υ.
Το πεδίο «Ηµ/νία Εγκατάστασης» θα συµπληρώνεται αυτόµατα όταν η παραγγελία που
δηµιούργησε το συγκεκριµµένο είδος Τ/Υ τιµολογείται.
Στο tab των σχολίων ο χρήστης εισάγει χειροκίνητα µία παρατήρηση και την ηµεροµηνία
που αποθηκεύεται στο σύστηµα. Η ηµεροµηνία έρχεται αυτόµατα από το σύστηµα αλλά ο
χρήστης µπορεί να την αλλάξει αν το επιθυµεί.

Tab Εγγυήσεις
Εδώ ο χρήστης εισάγει τις λεπτοµέρειες της εγγύησης ανά είδος Τ/Υ.

Στο πεδίο «Τύπος Εγγύησης» ο χρήστης επιλέγει αν η εγγύηση αφορά «Ανταλλακτικά»,
«Εργατικά» ή «Μεταφορικά».
Στα πεδία «Ηµεροµηνία από» και «Ηµεροµηνία έως» ορίζεται η χρονική περίοδος ισχύος
του συγκεκριµµένου τύπου εγγύησης.
Στο πεδίο «Ποσοστό» συµπληρώνεται το ποσοστό κάλυψης που παρέχεται σε περίπτωση
που η εγγύηση χρησιµοποιηθεί.

Tab Συµβόλαια
Εδώ εµφανίζονται όλα τα συµβόλαια Τ/Υ που αφορούν το εκάστοτε είδος Τ/Υ.

Με δεξί κλικ και επιλέγοντας «Εισαγωγή» ο χρήστης µπορεί να κατασκευάσει ένα νέο
συµβόλαιο Τ/Υ. Επιλέγοντας «Επεξεργασία» εισέρχεται στην εσωτερική οθόνη του
συµβολαίου Τ/Υ, ενώ µε την επιλογή «∆ιαγραφή» µπορεί να διαγράψει το επιλεγµένο
συµβόλαιο.

Tab Σύνθεση
Στο εν λόγω tab ο χρήστης ορίζει τα είδη από τα οποία αποτελείται το συγκεκριµµένο είδος
Τ/Υ.

Κατά την δηµιουργία ενός είδους Τ/Υ, ο χρήστης ορίζει τον κωδικό είδους από τον οποίο
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προέρχεται το είδος Τ/Υ και το tab Σύνθεση κληρονοµείται από το αντίστοιχο tab που
υπάρχει στην καρτέλα του είδους.

21.2 21.2Συµβόλαια Τ/Υ

Υπάρχουν δύο τρόποι δηµιουργίας ενός συµβολαίου Τ/Υ:

· Ο χρήστης ανοίγει το συµβόλαιο Τ/Υ χειροκίνητα πηγαίνοντας στην λίστα
«Συµβόλαια Τ/Υ».

· Σε ένα παραστατικό παραγγελίας ο χρήστης µπορεί να εισάγει ένα κωδικό είδους ο
οποίος µε την κατάλληλη παραµετροποίηση να οδηγήσει στην αυτόµατη δηµιουργία
ενός συµβολαίου Τ/Υ. Για να καταστεί αυτό δυνατό θα πρέπει στην καρτέλα του
είδους και στο tab «Γενικά Στοιχεία» να έχει οριστεί η επιλογή «Συµβόλαιο» στο
πεδίο «Τύπος». Εισάγοντας λοιπόν ο χρήστης αυτό το είδος στην παραγγελία,
ενεργοποιείται το πλήκτρο «+» στον κωδικό του είδους. Επιλέγοντας το «+»
εµφανίζεται ένας πίνακας όπου ο χρήστης ορίζει τα στοιχεία που αφορούν το προς
δηµιουργία συµβόλαιο Τ/Υ, όπως ηµεροµηνιακό διάστηµα ισχύος και πρότυπο
συµβολαίου. Οι κωδικοί ειδών  που υπάρχουν στην παραγγελία θα εµφανιστούν και
στον πίνακα του συµβολαίου Τ/Υ. Οι ίδιοι κωδικοί µε την αποθήκευση της
παραγγελίας θα δηµιουργήσουν τα είδη Τ/Υ (αν έχουν την κατάλληλη
παραµετροποίηση) που θα δεθούν κάτω από το συµβόλαιο Τ/Υ. Οι δύο παρακάτω
οθόνες αποτυπώνουν αυτή ακριβώς την διαδικασία.

Στη λίστα «Συµβόλαια Τ/Υ» γίνεται η µαζική απεικόνιση όλων των συµβολαίων.

Με διπλό κλικ σε ένα συµβόλαιο ο χρήστης οδηγείται στην εσωτερική του οθόνη.



ACE ERP252

Copyright ACE-Hellas SA

Το πεδίο «Κωδ. Συµβολαίου» συµπληρώνεται είτε αυτόµατα είτε χειροκίνητα ανάλογα µε
την παραµετροποίηση του συστήµατος.
Το πεδίο «Περιγραφή Συµβολαίου» είτε συµπληρώνεται χειρόγραφα από τον χρήστη, είτε
κληρονοµεί την περιγραφή του πρότυπου συµβολαίου.
Στο πεδίο «Πελάτης» ορίζεται ο  συναλλασσόµενος στον οποίο ανήκει το συµβόλαιο, ενώ
τα γκρι πεδία κληρονοµούν τιµές από τα αντίστοιχα πεδία της καρτέλας του
συναλλασσόµενου και δεν µπορούν να συµπληρωθούν χειροκίνητα.
Στο πεδίο «Οµάδας Συµβολαίου» ο χρήστης ορίζει την οµάδα στην οποία ανήκει το
εκάστοτε συµβόλαιο.
Τα πεδία «Ηµ/νια Έναρξης» και «Ηµ/νια Λήξης» συµπληρώνονται είτε αυτόµατα είτε
χειροκίνητα και υποδηλώνουν το ηµεροµηνιακό διάστηµα ισχύος του συµβολαίου. Το
σύστηµα δεν επιτρέπει την καταχώρηση άνω του ενός συµβολαίου για το ίδιο είδος Τ/Υ
στην ίδια χρονική περίοδο.
Το πεδίο «Πρωτ. Ηµ/νια Τ/Υ» ενηµερώνεται αυτόµατα την στιγµή που θα καταχωρηθεί το
πρώτο ∆ΤΕ για το συγκεκριµµένο συµβόλαιο, ενώ το τελευταίο χρονικά ∆ΤΕ που
καταχωρήθηκε στο σύστηµα θα ενηµερώσει το πεδίο «Τελ. Ηµ/νια Τ/Υ».
Το πεδίο «Κατάσταση» υποδηλώνει το status του συµβολαίου και η προεπιλεγµένη τιµή
του είναι Προς έγκριση. Στην περίπτωση της αυτόµατης δηµιουργίας του συµβολαίου η
τιµή είναι κλειδωµένη και µετατρέπεται σε Υπογεγραµµένο µόνο όταν η παραγγελία που το
δηµιούργησε τιµολογηθεί.
Στο πεδίο «Πωλητής» ορίζεται ο χρήστης που καταχώρησε το συγκεκριµµένο συµβόλαιο.

Tab Είδη Τ/Υ
Στο tab Είδη Τ/Υ ο χρήστης ορίζει τα είδη Τ/Υ τα οποία αφορά το εν λόγω συµβόλαιο.

Στο πεδίο «Κωδ. Είδη Τεχν. Υποσ.» πατώντας το πλήκτρο «+» ανοίγει ο πίνακας
«Καλύψεις Συµβολαίου». Εδώ ο χρήστης ορίζει τις ιδιότητες του συµβολαίου. Στα πεδία
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«Κωδ. Ιδιότητας» και «Περιγρ. Ιδιότητας» επιλέγεται η επιθυµητή ιδιότητα που θέλει ο
χρήστης να δώσει στο συµβόλαιο. Τα πεδία «Κωδ. Μον. Μετρ.» και «Περ. Μον. Μετρ.»
κληρονοµούνται από την ιδιότητα. Στο πεδίο «Ποσότητα» ο χρήστης, αν το επιθυµεί,
µπορεί να δώσει ένα όριο για την χρήση της ιδιότητας. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού
του ορίου το σύστηµα δεν επιτρέπει πλέον την χρήση της ίδιας ιδιότητας. Το πεδίο
«Μετασχηµατιζόµενη Ποσότητα» υποδηλώνει το ποσό για το οποίο έχει χρησιµοποιθεί η
ιδιότητα, ενηµερώνεται αυτόµατα από το σύστηµα και δεν µπορεί να τροποποιηθεί
χειροκίνητα.
Στο tab των σχολίων ο χρήστης εισάγει χειροκίνητα µία παρατήρηση και την ηµεροµηνία
που αποθηκεύεται στο σύστηµα. Η ηµεροµηνία έρχεται αυτόµατα από το σύστηµα αλλά ο
χρήστης µπορεί να την αλλάξει αν το επιθυµεί.

21.3 21.3Εντολές Τ/Υ

Οι εντολές Τ/Υ αποτελούν τις απαιτήσεις των πελατών για τεχνική υποστήριξη. Στην λίστα
των εντολών Τ/Υ γίνεται η µαζική απεικόνισή τους.

Μπαίνοντας σε µία από τις εντολές Τ/Υ που απεικονίζονται στην λίστα, ο χρήστης οδηγείται
στην παρακάτω οθόνη.

Tab Γενικά
Το πεδίο «Κωδ. Εντολής Τ/Υ» συµπληρώνεται είτε αυτόµατα είτε χειροκίνητα ανάλογα µε
την παραµετροποίηση του συστήµατος.
Το πεδίο «Περιγ. Εντολής Τ/Υ» συµπληρώνεται χειροκίνητα από τον χρήστη και αποτελεί
µία γενική περιγραφή της κατάστασης που αντοµετωπίζει ο πελάτης.
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Τα πεδία «Πελάτης» και «Επαφή» συµπληρώνονται από τον χρήστη και αφορούν τον
πελάτη (ή επαφή) για τον οποίο δηµιουργείται η εντολή Τ/Υ. Αν ο χρήστης επιλέξει πελάτη
φέρνει αυτόµατα και την επαφή όπου αυτή υπάρχει, ενώ αν επιλέξει επαφή
συµπληρώνεται αυτόµατα και ο αντίστοιχος πελάτης.
Στο πεδίο «Πρόσωπο Επικοινωνίας» ο χρήστης επιλέγει από τα πρόσωπα της επαφής
(εφόσον έχει), το πρόσωπο µε το οποίο επικοινώνησε.
Στο πεδίο Ζώνη Τ/Υ ορίζεται η γεωγραφική ζώνη η οποία λαµβάνει µέρος στον υπολογισµό
του χρόνου απόκρισης και του κόστους µετάβασης.
Με το πεδίο «Γνωστοποίηση Σε Πελάτη» ορίζεται χειροκίνητα ο τρόπος επικοινωνίας µε
τον πελάτη.
Τα πεδία «Οµάδα Πόρου» και «Πόρος» θα συµπληρώνονται από τον χρήστη. Αν ο χρήστης
επιλέξει πρώτα οµάδα πόρου στο πεδίο «Πόρος» θα φέρει προς επιλογή µόνο τους πόρους
που έχουν την συγκεκριµµένη οµάδα. Αν επιλέξει αντίστοιχα πόρο, τότε θα έρθει αυτόµατα
και η οµάδα του.
Στο πεδίο «Συµβόλαιο» ο χρήστης επιλέγει το συµβόλαιο του πελάτη µε το οποίο
καλύπτονται τα είδη προς τεχική υποστήριξη.
Στο πεδίο «Κατάσταση» ορίζεται το status της εντολής Τ/Υ από τέσσερις προκαθορισµένες
τιµές.
Το πεδίο «Τύπος Εντολής» συµπληρώνεται χειροκίνητα από τον χρήστη και αποσκοπεί
στην οµαδοποίηση των εντολών.
Το πεδίο «Παρατηρήσεις» αποτελεί ένα γενικό σχόλιο για την εντολή.
Τα πεδία «Προγ. Ηµερ. Αποκρ.» και «Προγ. Ώρα Αποκρ.» συµπληρώνονται από τον
χρήστη αυτόµατα και υποδηλώνουν την συνάντηση που κανονίστηκε µε τον πελάτη. Τα
πεδία αυτά υπερισχύουν των αναµενόµενων χρόνων απόκρισης.
Τα πεδία «Ηµερ. Καταχώρησης» και «Ώρα Καταχώρησης» ενηµερώνονται αυτόµατα από
το σύστηµα αλλά µπορούν να τροποποιηθούν και από τον χρήστη.

Tab Είδη Τ/Υ
Εδώ ο χρήστης επιλέγει ένα ή και περισσότερα είδη Τ/Υ από µια λίστα που φέρνει µόνο τα
είδη Τ/Υ του συγκεκριµµένου πελάτη που καλύπτονται από το επιλεγµένο συµβόλαιο, όπου
βέβαια υπάρχει συµβόλαιο.

Tab Πρόσθετα Στοιχεία
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Τα πεδία «Αναµ. Ηµερ. Αποκρ.» και «Αναµ. Ώρα Αποκρ.» συµπληρώνονται αυτόµατα από
το σύστηµα. Οι χρόνοι απόκρισης που θα υπολογίσει το σύστηµα εξαρτώνται από τις
παραµετροποίηση του χρήστη στις παρακάτω οθόνες.

Ο χρήστης δηλαδή θα πρέπει να ορίσει τις ώρες απόκρισης εντός και εκτός συµβολαίου ή
εγγύησης, το ωράριο εργασίας, το εβδοµαδιαίο σύστηµα εργασίας και τέλος τις αργίες.
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Τα πεδία «Ηµερ. Αποστολής ΦΑ» και «Ώρα Αποστολής ΦΑ» θα ενηµερώνονται αυτόµατα
από το σύστηµα όταν ο χρήστης στείλει µια φόρµα αποδοχής.
Τέλος τα πεδία «Ηµερ. Αποδοχής ΦΑ» και «Ώρα Αποδοχής ΦΑ» θα ενηµερώνονται  από
τον χρήστη και θα υποδηλώνουν την ηµεροµηνία και ώρα που ο πελάτης αποδέχτηκε την
φόρµα αποδοχής.
Στο tab «Σχόλια» ο χρήστης θα καταχωρεί τις παρατηρήσεις του σχετικά µε την εκάστοτε
εντολή Τ/Υ.

21.4 21.4∆ελτία Τεχνικής Εξυπηρέτησης (∆ΤΕ)

Τα ∆ΤΕ παράγονται µέσω µίας εντολής Τ/Υ. Ενώ η εντολή αποτελεί την παραγγελία του
πελάτη για τεχνική υποστήριξη, το ∆ΤΕ δηλώνει την εργασία του τεχνικού τµήµατος στην
απαίτηση αυτή του πελάτη.
Για να κατασκευάσει ο χρήστης ένα ∆ΤΕ θα πρέπει να βρίσκεται σε µία εντολή Τ/Υ, να πάει
στο tab «∆ιαδικασίες», να επιλέξει «∆ηµιουργία ∆ΤΕ» και να οδηγηθεί στην παρακάτω
οθόνη.

Tab Βασικά Στοιχεία
Το πεδίο «Ηµ/νια Καταχώρησης» συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα αλλά µπορεί
να αλλάξει και χειροκίνητα από τον χρήστη.
Στο πεδίο «Εταιρεία» ο χρήστης επιλέγει την εταιρεία η οποία παρέχει την υποστήριξη.
Στο πεδίο «Υποκατάστηµα» ορίζεται το υπκατάστηµα της εταιρείας.
Στο πεδίο «Τύπος Παραστατικού» ο χρήστης συµπληρώνει το είδος του ∆ΤΕ που επιθυµεί
κατά περίπτωση και στην «Σειρά Παραστατικού» δηλώνεται η σειρά του τύπου
παραστατικού που ορίστηκε παραπάνω. Ο τύπος παραστατικού
Τα πεδία «Πελάτης» και «Πόρος» κληρονοµούνται από την εντολή Τ/Υ όπως και το πεδίο
«Εντολή Τεχνικής Υποστήριξης».
Στο πεδίο «Κατάσταση Εντολής» ο χρήστης ορίζει το εκάστοτε status του ∆ΤΕ.
Στο πεδίο «Αποθήκη» ο χρήστης ορίζει την προεπιλεγµένη τιµή που θα κληρονοµηθεί στις
γραµµές του παραστατικού.
Η «Αιτιολογία» αποτελεί ένα χειροκίνητο πεδίο καταχώρησης σχολίων.
Τα πεδία «Ηµ/νια έναρξης εργασίας» και «Ώρα έναρξης εργασίας» θα συµπληρώνονται
από τον τεχνικό και αφορούν τις πραγµατικές ώρες άφιξης στον πελάτη.

Tab Επιπλέον Στοιχεία
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Τα πεδία «Χρήστης» και «Πρωτεύον Κλειδί» ενηµερώνονται αυτόµατα από το σύστηµα ενώ
η «Κατάσταση Παραστατικού» έρχεται µε προεπιλεγµένη τιµή Κανονικό. Είναι στην
ευχέρια του χρήστη βέβαια αν θα αλλάξει την προεπιλεγµένη τιµή. Οι άλλες τιµές είναι
Ηµιτελές (δεν έχει πάρει την τελική του µορφή και ως εκ τούτου δεν ενηµερώνει µε
καµµία κίνηση το σύστηµα), Ακυρωµένο (επιλέγεται αυτόµατα από το σύστηµα την στιγµή
της ακύρωσης του παραστατικού), Μετασχηµατισµένο (επιλέγεται αυτόµατα από το
σύστηµα την στιγµή της ολικής µετατροπής του παραστατικού), Μερικώς
Μετασχηµατισµένο (επιλέγεται αυτόµατα από το σύστηµα την στιγµή της µερικής
µετατροπής του παραστατικού) και Προσχέδιο (επιλέγεται από τον χρήστη µε σκοπό να
ορίσει το συγκεκριµµένο παραστατικό ως προσχέδιο).

Tab Τρόποι Πληρωµής

Το πεδίο τρόπος πληρωµής κληρονοµείται από την καρτέλα του πελάτη και αποτελεί
σηµαντικό στοιχείο κατά την τιµολόγηση.

Tab Στατιστικά

Στο εν λόγω tab ο χρήστης αποτυπώνει την αξιολόγηση της υπηρεσίας που παρείχε στον
πελάτη. Για κάθε µία ερώτηση ο χρήστης επιλέγει χειροκίνητα την τιµή που θεωρεί ότι
ανταποκρίνεται καλύτερα στην πραγµατικότητα.
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