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9. Έςοδα – Έξοδα   
 

το υποςφςτθμα αυτό περιλαμβάνονται 

οι εργαςίεσ λογιςτθρίου των βιβλίων Βϋ 

κατθγορίασ (εςόδων – εξόδων). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλζγοντασ το υποςφςτθμα 9 <Ζςοδα - Ζξοδα> αναπτφςςεται οριηόντια το μενοφ των υπο-

επιλογϊν του. 

 
 

9.2 Βαςικά αρχεία 
 

τθν υπο-επιλογι <Βαςικά αρχεία> περιλαμβάνονται τα αρχεία (καρτζλεσ) των πελατϊν και 

των προμθκευτϊν τθσ επιχείρθςθσ.   

τθν περίπτωςθ τθσ πλιρουσ εμπορικισ εφαρμογισ Dioscourides Win, τα αρχεία αυτά είναι 

όμοια με τα αντίςτοιχα των υποςυςτθμάτων  5.<Πελάτεσ> και 6.<Προμθκευτζσ> τθσ εφαρ-

μογισ, που απλά εμφανίηονται και ςε αυτό το υποςφςτθμα. 
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9.2.1 Πελάτεσ 

 

το αρχείο των πελατϊν (9.2.1) περιζχονται οι καρτζλεσ των πελατϊν 

και των αςφαλιςτικϊν ταμείων, με τθ μορφι του πίνακα τθσ 

επόμενθσ εικόνασ (οκόνθσ). 

 

 
 

Διαχεύριςη αρχεύου 

 

τθν υπο-κεφαλίδα τθσ οκόνθσ του αρχείου περιγράφονται τα πλικτρα διαχείριςθσ του αρ-

χείου: 

 

Up, Dn: Πάνω και κάτω βζλοσ για κίνθςθ κατά μικοσ των γραμμϊν -          
εγγραφϊν τθσ οκόνθσ  

PgUp, PgDn: Μεταφορά ςε προθγοφμενθ ι επόμενθ ςελίδα του αρχείου 

Ctrl+Home: Μεταφορά ςτθν πρϊτθ εγγραφι του αρχείου 

Ctrl+End: Μεταφορά ςτθν τελευταία εγγραφι του αρχείου 

Ins(ert):  Ειςαγωγι νζασ εγγραφισ (καρτζλασ) 

Home:  Διόρκωςθ τθσ επιλεγμζνθσ εγγραφισ (καρτζλασ) 

Del(ete) : Διαγραφι τθσ επιλεγμζνθσ εγγραφισ (καρτζλασ) 

Ctrl+Del: Διαγραφι όλων των εγγραφϊν (καρτελϊν) του αρχείου 

Ctrl+A:  Ανεφρεςθ εγγραφισ (καρτζλασ) 

Enter:  Προβολι – παρουςίαςθ ςυγκεντρωτικισ καρτζλασ (υπόδειγμα 1) 

F10:  Εμφάνιςθ αναλυτικϊν κακολικϊν τθσ επιλεγμζνθσ εγγραφισ (υπόδειγμα 2) 

Ctrl+P:  Εκτφπωςθ όλων των εγγραφϊν του αρχείου (υπόδειγμα 3)  

Shift+C:  Αντιγραφι τθσ επιλεγμζνθσ καρτζλασ και δθμιουργία νζασ 

Esc:  Ζξοδοσ από τθν οκόνθ 
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Τπόδειγμα 1. Παρουςίαςθ υγκεντρωτικισ καρτζλασ (Enter) 

 

 

Τπόδειγμα 2. Εκτφπωςθ-εμφάνιςθ Αναλυτικών κακολικών (F10) 
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Τπόδειγμα 3. Εκτφπωςθ αρχείου πελατών (Ctrl+P) 

  

 

9.2.2 Προμηθευτέσ 

 

 

το αρχείο των προμθκευτϊν (9.2.2) περιζχονται οι καρτζλεσ των 

προμθκευτϊν, με τθ μορφι του πίνακα τθσ επόμενθσ εικόνασ 

(οκόνθσ). 

 

 

 
 

Διαχεύριςη αρχεύου 

 

Όμοια με αυτι του αρχείου πελατϊν 
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9.3 Ημερήςιεσ Κινήςεισ 
 

το μενοφ των εργαςιϊν αυτισ τθσ υπο-επιλογισ περιλαμβάνονται οι ακόλουκεσ εργαςίεσ: 

 Κινιςεισ Εςόδων – Εξόδων 

 Κατάςταςθ Ελζγχου Κινιςεων 

 Λογιςτικοποίθςθ Κινιςεων 

 

 
 

9.3.1 Κινήςεισ Εςόδων – Εξόδων 

 

τθν υπο - επιλογι αυτι γίνεται θ επεξεργαςία (καταχϊ-

ρθςθ, διόρκωςθ, διαγραφι) των θμεριςιων κινιςεων 

των παραςτατικϊν Πωλιςεων, Αγορϊν κλπ.  

Οι κινιςεισ καταγράφονται ςε ξεχωριςτζσ οκόνεσ ανά 

θμερομθνία. Σο ςφνολο των θμεριςιων κινιςεων ενόσ μινα διαμορφϊνουν τελικά τθ “Μθ-

νιαία κατάςταςθ Βιβλίου Εςόδων – Εξόδων” και το “ Βιβλίο Εςόδων – Εξόδων ” τθσ επιχεί-

ρθςθσ.  

 

 

Οκόνθ επεξεργαςίασ Θμεριςιων κινιςεων Εςόδων - Εξόδων 
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 Επεξεργαςία κινήςεων εςόδων – εξόδων 

 

Με τθν επιλογι τθσ εργαςίασ προτείνεται θ οκόνθ επεξεργαςίασ τθσ τελευταίασ θμερομθ-

νίασ ςτθν οποία υπάρχουν καταχωρθμζνεσ κινιςεισ εςόδων – εξόδων, ενϊ ο κζρςορασ α-

ναβοςβινει ςτο πεδίο τθσ θμερομθνίασ.  

Πλθκτρολογιςτε τθν θμερομθνία ςτθν οποία κζλετε να εργαςκείτε ι επιβεβαιϊςτε τθν 

προτεινόμενθ με Enter. Αν επιλζξετε θμερομθνία ςτθν οποία δεν υπάρχουν καταχωρθμζνεσ 

κινιςεισ, θ οκόνθ επεξεργαςίασ κα εμφανιςτεί κενι από εγγραφζσ. 

Μετά τθν επιλογι τθσ θμερομθνίασ μπορεί να αρχίςει θ επεξεργαςία των θμεριςιων κινι-

ςεων.  

τθν επικεφαλίδα (Header) τθσ οκόνθσ εμφανίηονται: 

 θ <Θμερομθνία>, που επιλζχκθκε για τθν επεξεργαςία των κινιςεων τθσ,  

 τα Hot Keys που αντιςτοιχοφν ςτισ βαςικζσ επιλογζσ επεξεργαςίασ (Insert, Home, 

Del, Ctrl+Del) και  

 τα μενοφ <Επεξεργαςία>, <Εκτφπωςθ>, <Βοικεια> και <Ζξοδοσ>.  

 

 
 

τισ γραμμζσ (Lines) τθσ οκόνθσ εμφανίηονται οι καταχωρθμζνεσ κινιςεισ τθσ επιλεγμζνθσ 

θμερομθνίασ. Εδϊ  ειςάγονται και οι νζεσ. 

 
 

Θ καταχϊρθςθ των θμεριςιων κινιςεων ςτισ γραμμζσ και τισ ςτιλεσ αυτισ  τθσ οκόνθσ γί-

νεται (όπωσ αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω) είτε: 

 “Αυτόματα” από τθν εφαρμογι, είτε 

 “Χειρόγραφα” με καταχϊρθςθ των κινιςεων από το χριςτθ, είτε 
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 Και με τουσ δφο παραπάνω τρόπουσ, δθλαδι άλλεσ κινιςεισ μποροφν να μεταφζ-

ρονται αυτόματα από τα παραςτατικά και άλλεσ, ςυμπλθρωματικά, να καταχωροφ-

νται χειρόγραφα.  

Η εμφάνιςθ τθσ μπάρασ ςτο τζλοσ των γραμμϊν τθσ οκόνθσ υποδθλϊνει ότι υπάρχουν και 

άλλεσ ςτιλεσ. Για να τισ δείτε, μετακινιςτε τθ δεξιά ςφροντασ τθ με το ποντίκι.  

Σζλοσ ςτθν υπο-κεφαλίδα (Footer) τθσ οκόνθσ εμφανίηονται: 

 τα ςφνολα (με ΦΠΑ) των καταχωρθμζνων Εςόδων και Εξόδων τθσ επιλεγμζνθσ θμε-

ρομθνίασ 

 τα ςτοιχεία τθσ επιλεγμζνθσ (φωτιςμζνθσ) εγγραφισ-κίνθςθσ και  

 θ περιγραφι τθσ λειτουργίασ των πλικτρων επεξεργαςίασ. 

 
 

Για τθν επεξεργαςία των θμεριςιων κινιςεων χρθςιμοποιοφνται τα ακόλουκα λειτουργικά 

πλικτρα και ςυνδυαςμοί αυτϊν: 

Up, Dn: Πάνω και κάτω βζλοσ για κίνθςθ κατά μικοσ των γραμμϊν -          
εγγραφϊν τθσ οκόνθσ  

PgUp, PgDn: Μεταφορά ςε προθγοφμενθ ι επόμενθ θλεκτρονικι ςελίδα τθσ ο-
κόνθσ 

Ctrl+Home: Μεταφορά ςτθν πρϊτθ γραμμι (εγγραφι) τθσ θμερομθνίασ 

Ctrl+End: Μεταφορά ςτθν τελευταία γραμμι (εγγραφι) τθσ θμερομθνίασ 

Ins(ert) : Ειςαγωγι νζασ εγγραφισ (κίνθςθσ) 

Home:  Διόρκωςθ τθσ επιλεγμζνθσ εγγραφισ (κίνθςθσ) 

Del(ete) : Διαγραφι τθσ επιλεγμζνθσ εγγραφισ (κίνθςθσ) 

Ctrl+Del: Διαγραφι όλων των εγγραφϊν (κινιςεων) τθσ θμερομθνίασ 

Ctrl+PgUp: Μεταφορά ςε οκόνθ κινιςεων προθγοφμενθσ θμερομθνίασ  

Ctrl+PgDn: Μεταφορά ςε οκόνθ κινιςεων επόμενθσ θμερομθνίασ 

Esc :  Ζξοδοσ από τθν οκόνθ 

 

9.3.1.1.  Καταχώρηςη - ειςαγωγό ημερόςιων κινόςεων (Insert) 

 

I. “Αυτόματα”  

Εκτελϊντασ τθ Βοθκθτικι εργαςία <4.3.5. Ενθμζρωςθ Εςόδων/Εξόδων> από το υποςφςτθ-

μα <4. Αποκικθ>, μεταφζρονται αυτόματα ςτισ “Θμεριςιεσ κινιςεισ”, όλεσ εκείνεσ, οι ο-

ποίεσ αντιςτοιχοφν ςτα εκτυπωμζνα παραςτατικά Λιανικϊν και Χονδρικϊν Πωλιςεων (Α-
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ποδείξεισ, Σιμολόγια, Ακυρωτικά …) και τα οριςτικοποιθμζνα παραςτατικά Αγορϊν (Σιμο-

λόγια , Πιςτωτικά κλπ) τθσ επιχείρθςθσ.  

Σα παραςτατικά των λιανικϊν πωλιςεων μεταφζρονται ςυνολικά (όλα μαηί ςε μία εγγρα-

φι) και διαχωρίηονται απλά μόνο ανά κατθγορία εςόδων (Λιανικζσ πωλιςεισ, Εκπτϊςεισ-

Επιςτροφζσ  λιανικϊν) και ςυντελεςτι ΦΠΑ, ενϊ 

Οι κινιςεισ των παραςτατικϊν χονδρικϊν πωλιςεων και αγορϊν μεταφζρονται αναλυτικά 

ανά παραςτατικό και διαχωρίηονται ςε γραμμζσ ανά κατθγορία εςόδων/εξόδων και ςυντε-

λεςτι ΦΠΑ. 

 

Παράδειγμα οκόνθσ “Θμεριςιων κινιςεων” μετά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ “Ενθμζρωςθ Εςόδων-Εξόδων” 

Θ εργαςία τθσ αυτόματθσ ενθμζρωςθσ των Θμεριςιων κινιςεων μπορεί να εκτελείται είτε 

κακθμερινά για τθν προθγοφμενθ θμερομθνία είτε ανά διαςτιματα και πάντα για ολοκλθ-

ρωμζνεσ θμερομθνίεσ. 

Αν για οποιοδιποτε λόγο, κάνετε μεταφορά κινιςεων ςτο Εςόδων-Εξόδων πριν τθν ολο-

κλιρωςθ των εργαςιϊν κάποιασ θμερομθνίασ, τότε κα πρζπει να επαναλάβετε τθν εργαςία 

και μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν. Αλλιϊσ τα παραςτατικά που τυχόν κα εκδϊςετε 

μετά τθ μεταφορά δεν κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ Θμεριςιεσ κινιςεισ.  

Είναι πολφ ςυνθκιςμζνο λάκοσ και διορκϊνεται με επανάλθψθ τθσ εργαςίασ “4.3.5 Ενθμζ-

ρωςθ Εςόδων/Εξόδων” για τθ ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία.  
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Να ςθμειωκεί ότι θ επανάλθψθ τθσ εργαςίασ “Ενθμζρωςθ Εςόδων/Εξόδων” ΔΕΝ κα ενθμε-

ρϊςει διπλά τισ κινιςεισ, αλλά κα κάνει εκ νζου τον υπολογιςμό και κα ςυμπλθρϊςει (δι-

ορκϊςει) τισ αξίεσ των παραςτατικϊν που λείπουν. 

 

II. “Χειρόγραφα”  

Για τθ χειρόγραφθ καταχϊρθςθ των θμεριςιων κινιςεων χρθςιμοποιείται το πλικτρο In-

sert, οπότε ενεργοποιείται θ διαδικαςία νζασ εγγραφισ και ο κζρςορασ αναβοςβινει ςτθν 

πρϊτθ ςτιλθ νζασ γραμμισ.  

 

τθν τελευταία ςειρά τθσ οκόνθσ εμφανίηονται μθνφματα που ερμθνεφουν τισ ςυντομο-

γραφίεσ των ςτθλϊν και κακοδθγοφν το χριςτθ για τθ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων. 

 
 

Για να ολοκλθρωκεί θ εγγραφι-ειςαγωγι κάποιασ κίνθςθσ, κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν 

κατά ςειρά όλεσ οι ςτιλεσ τθσ γραμμισ και φυςικά, όςεσ γραμμζσ απαιτοφνται ανάλογα με 

τθν κατθγορία εςόδων/εξόδων και τθν κατθγορία ΦΠΑ.   

 
 

Μετά τθ ςυμπλιρωςθ κάποιασ ςτιλθσ μεταφζρεςτε με Enter ςτθν επόμενθ, ενϊ ςε όςεσ 

ςτιλεσ (ΚΕΕ και ΣΠ) απαιτείται κωδικόσ παραμζτρου, με Enter εμφανίηεται παράκυρο βοι-

κειασ για επιλογι τθσ παραμζτρου. 
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Ε/Ε: Κωδικόσ που διαχωρίηει τα ζςοδα από τα ζξοδα. Εδϊ πρζπει να ειςάγετε 

τον αρικμό “1” αν καταχωρείτε ζςοδα ι τον αρικμό “2” για ζξοδα. 

ΚΕΕ: Εδϊ καταχωρείτε τθν “Κατθγορία κινιςεων Εςόδων ι Εξόδων” ςτθν οποία 

ανικει θ νζα εγγραφι, με τθ μορφι κωδικοφ παραμζτρου. Αν πατιςετε En-

ter ι κάνετε αριςτερό κλικ ςτο κουμπί με τισ τελείεσ , εμφανίηεται 

παράκυρο επιλογισ με τισ αποδεκτζσ παραμζτρουσ κατθγοριϊν Εςόδων ι 

Εξόδων (ανάλογα με τον χαρακτθριςμό 1 ι 2 τθσ ςτιλθσ Ε/Ε). 

 
Επιλογι “ΚΕΕ” Εςόδων 1 

 

 
Επιλογι “ΚΕΕ” Εξόδων 2 
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ΣΠ: Εδϊ καταχωρείτε τον “Σφπο παραςτατικοφ” τθσ νζασ εγγραφισ με τθ μορ-

φι κωδικοφ παραμζτρου. Θ εφαρμογι προτείνει τον πρϊτο χαρακτιρα του 

κωδικοφ, 1 ι 2 ανάλογα με το αν καταχωρείτε Ζςοδα ι Ζξοδα. Αν πατιςετε 

Enter ι κάνετε αριςτερό κλικ ςτο κουμπί με τισ τελείεσ , εμφανίηεται 

παράκυρο επιλογισ με τισ αποδεκτζσ παραμζτρουσ τφπων παραςτατικϊν 

(Εςόδων ι Εξόδων ανάλογα με τον χαρακτθριςμό 1 ι 2 τθσ ςτιλθσ Ε/Ε). 

Χρθςιμοποιιςτε το πλικτρο PgDn για να δείτε όλουσ τουσ τφπουσ παρα-

ςτατικϊν τθσ κατθγορίασ. 

 
Επιλογι “ΣΠ” Εςόδων 1 

 

 
Επιλογι “ΣΠ” Εξόδων 2 
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Ειδικά για τθν καταχϊρθςθ λοιπϊν εξόδων (π.χ. ΔΕΘ, Σθλζφωνο, φδρευςθ), επιλζξ-

τε ςτθ ςτιλθ ΚΕΕ, τθν κατθγορία 910 “Διάφορα (λοιπά) ζξοδα” και ςτθ ςτιλθ ΣΠ, 

ςαν κωδικό τφπου παραςτατικοφ τον 91 “Απόδειξθ Πλθρωμισ”. 

 
 

Σο ίδιο εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ καταχϊρθςθσ λοιπϊν εςόδων. Επιλζξτε 

ςτθ ςτιλθ ΚΕΕ, τθν κατθγορία 910 “Διάφορα (λοιπά) ζςοδα” και ςτθ ςτιλθ ΣΠ, ςαν 

κωδικό τφπου παραςτατικοφ τον 91 “Απόδειξθ Πλθρωμισ”.  
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ειρ/Αρικμ: Εδϊ πλθκτρολογείτε τθ “ειρά και τον Αρικμό” του παραςτατικοφ τθσ νζασ 

εγγραφισ (μόνο ςτα παραςτατικά χονδρικισ) ι το αφινετε κενό για παρα-

ςτατικά λιανικισ. 

 

ΑΦΜ: Εδϊ πλθκτρολογείτε το “ΑΦΜ” του ςυνεργάτθ που αφορά ςτο παραςτατι-

κό (μόνο ςτα παραςτατικά χονδρικϊν πωλιςεων και αγορϊν) ι το αφινετε 

κενό για παραςτατικά λιανικισ. 

 

Αιτιολογία: Σο πεδίο αυτό ςυμπλθρϊνεται αυτόματα με τθν επωνυμία του ςυνεργάτθ 

που αντιςτοιχεί ςτο ΑΦΜ που μόλισ πριν ςυμπλθρϊςατε (Για παραςτατικά 

χονδρικισ).  

Για κινιςεισ παραςτατικϊν λιανικισ πλθκτρολογιςτε εδϊ τον αρικμό του 

θμεριςιου Η τθσ ταμειακισ μθχανισ  

 
ι τον αρικμό του πρώτου – τελευταίου μθχανογραφθμζνου παραςτατι-

κοφ τθσ θμζρασ (ανά κατθγορία). 

 
Πλ: Εδϊ ειςάγετε τον “Σρόπο πλθρωμισ” του παραςτατικοφ (για παραςτατικά 

χονδρικισ) ι του ςυνόλου τθσ κατθγορίασ (για παραςτατικά λιανικισ), με τθ 

μορφι κωδικοφ παραμζτρου (π.χ 00 ι κενό για “Μετρθτοίσ”, 99 για “επί 

Πιςτϊςει”). Αν πατιςετε Enter εμφανίηεται παράκυρο με τισ αποδεκτζσ 

παραμζτρουσ για να επιλζξετε. 

 
 

Φ: Εδϊ ειςάγετε τον “υντελεςτι ΦΠΑ” του παραςτατικοφ (για παραςτατικά 

χονδρικισ) ι τθσ κατθγορίασ (για παραςτατικά λιανικισ), με τθ μορφι κω-

δικοφ παραμζτρου (Κωδικοί Ποςοςτϊν ΦΠΑ). Αν πατιςετε Enter εμφανίηε-

ται παράκυρο με τισ αποδεκτζσ παραμζτρουσ για να επιλζξετε. 
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Κακ. Αξία: Εδϊ ειςάγετε τθν αξία του παραςτατικοφ ι των παραςτατικϊν, θ οποία α-

ντιςτοιχεί ςτθν κατθγορία ΦΠΑ που μόλισ επιλζξατε. Προςοχι ςτα παρα-

ςτατικά χονδρικϊν πωλιςεων και αγορϊν ειςάγετε τθν αξία προ ΦΠΑ, ενϊ 

ςτα παραςτατικά λιανικισ τθ ςυνολικι αξία τθσ κατθγορίασ με ΦΠΑ. 

 
 

Αξία ΦΠΑ: Σο πεδίο αυτό ςυμπλθρϊνεται με τθν αντιςτοιχοφςα “αξία ΦΠΑ”, αυτόμα-

τα από τθν εφαρμογι. Ο υπολογιςμόσ γίνεται επί τθσ αξίασ τθσ προθγοφμε-

νθσ ςτιλθσ “Κακ. Αξία” και του “υντελεςτι ΦΠΑ”.  

Εν τοφτοισ αν υπάρχει διαφορά με τθν αξία ΦΠΑ του παραςτατικοφ ι του Η 

τθσ ταμειακισ ςασ μθχανισ πλθκτρολογιςτε τθ ςωςτι.  
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φνολο: Σο πεδίο αυτό ςυμπλθρϊνεται αυτόματα από τθν εφαρμογι, με το άκροι-

ςμα των δφο προθγοφμενων ςτθλϊν, δθλαδι τθσ “Κακαρισ αξίασ” και τθσ 

“Αξίασ ΦΠΑ”.  

Ειδικά ςτθν καταχϊρθςθ λιανικϊν θ εφαρμογι μεταφζρει εδϊ τθν τιμι τθσ 

ςτιλθσ “Κακαρι αξία”, που πλθκτρολογιςατε (όπωσ είπαμε με ΦΠΑ) και 

υπολογίηει αυτόματα τθν “Κακαρι αξία” με τιμι προ ΦΠΑ. 

 

Πρ.Ε: το πεδίο αυτό ςυμπλθρϊνετε τθν “Προζλευςθ εγγραφϊν”, με τθ μορφι 

κωδικοφ παραμζτρου (Κωδικοί Προζλευςθσ εγγραφϊν). Αν πατιςετε Enter 

εμφανίηεται παράκυρο με τισ αποδεκτζσ παραμζτρουσ για να επιλζξετε. 
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Προςοχι!!! ςτισ περιπτϊςεισ των χειρόγραφων καταχωριςεων κα πρζπει να επιλζγετε 

ΠΑΝΣΑ τον κενό κωδικό παραμζτρου Προζλευςθσ εγγραφϊν.  

Οι άλλεσ δφο παράμετροι (ΑΓ, ΠΩ) χρθςιμοποιοφνται από τθν εφαρμογι ΜΟΝΟ κατά τθ 

διαδικαςία τθσ αυτόματθσ ενθμζρωςθσ των θμεριςιων κινιςεων.  

Μετά τθ ςυμπλιρωςθ των παραπάνω ςτοιχείων ο κζρςορασ μεταφζρεται ςτθν πρϊτθ ςτι-

λθ τθσ επόμενθσ γραμμισ. υνεχίηετε τισ καταχωριςεισ με τον τρόπο που μόλισ περιγρά-

ψαμε. Σελειϊνοντασ πατιςτε Esc. 

 
 

Ζτςι μετά τθ ςυμπλιρωςθ των χειρόγραφων καταχωριςεων, οι θμεριςιεσ κινιςεισ κα 

μποροφςαν να ζχουν π.χ. τθ μορφι τθσ επόμενθσ εικόνασ. 

 
Παράδειγμα οκόνθσ θμεριςιων κινιςεων με Χειρόγραφεσ καταχωριςεισ 
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III. Χρθςιμοποιϊντασ ςυμπλθρωματικά και τουσ δφο παραπάνω τρόπουσ, δθλαδι άλ-

λεσ κινιςεισ να μεταφζρονται αυτόματα από τα παραςτατικά και άλλεσ να καταχω-

ροφνται χειρόγραφα όπωσ για παράδειγμα οι κινιςεισ λοιπϊν εξόδων (Ενοίκια, 

Λοιπζσ δαπάνεσ, Μιςκοδοςία κλπ), γίνεται πολφ εφκολθ θ παρακολοφκθςθ του λο-

γιςτθρίου. 

 

Παράδειγμα οκόνθσ θμεριςιων κινιςεων που προιλκε από αυτόματθ ενθμζρωςθ και ςυμπλθρώκθκε με 
χειρόγραφθ ειςαγωγι λοιπών εξόδων (Ενοίκιο, Μιςκόσ υπαλλιλου, Εργοδοτικζσ ειςφορζσ) 

 

9.3.1.2.  Διόρθωςη εγγραφών Ημερόςιων κινόςεων (Home) 

 

Θ διόρκωςθ εγγραφισ ςτισ Θμεριςιεσ κινιςεισ μπορεί να γίνει με επιλογι τθσ θμερομθνίασ 

και τθσ ςυγκεκριμζνθσ εγγραφισ. τθ ςυνζχεια με το πλικτρο Home ενεργοποιείται  θ 

διόρκωςθ και μεταφζρεςτε (με το πλικτρο Enter) ςτθ ςτιλθ που κα διορκϊςετε. Για να 

καταχωρθκεί θ διόρκωςθ, ςυνεχίηεται με το πλικτρο Enter μζχρι το τζλοσ των ςτθλϊν τθσ 

εγγραφισ. 

Προςοχι !!! Αν διορκϊςετε τθ ςτιλθ “Κακαρι Αξία” κα πρζπει να γνωρίηετε ότι θ εφαρμο-

γι ΔΕΝ υπολογίηει αυτόματα (ςε αυτι τθν περίπτωςθ) τθν αξία ΦΠΑ. Δθλαδι μετά από 

διόρκωςθ τθσ κακαρισ αξίασ κα πρζπει να υπολογίςετε το ΦΠΑ και να διορκϊςετε και τθ 

ςτιλθ “Αξία ΦΠΑ” 
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9.3.1.3.  Διαγραφό εγγραφών Ημερόςιων κινόςεων (Del, Ctrl+Del) 

 

Θ διαγραφι εγγραφισ ςτισ Θμεριςιεσ κινιςεισ μπορεί να γίνει με επιλογι τθσ θμερομθνίασ 

και τθσ ςυγκεκριμζνθσ εγγραφισ. τθ ςυνζχεια πατϊντασ το πλικτρο Del(ete) και επιβε-

βαιϊνοντασ τθ εντολι, θ εγγραφι που επιλζξατε διαγράφεται. 

Για να διαγράψετε όλεσ τισ θμεριςιεσ κινιςεισ κάποιασ θμερομθνίασ μεταφερκείτε ςτθν 

οκόνθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ και πατιςτε το ςυνδυαςμό πλικτρων Ctrl+Del. 

Αν οι κινιςεισ που διορκϊνετε ι διαγράφετε ζχουν προζλευςθ εγγραφισ τα παραςτατικά, 

ΔΕΝ πρζπει να επαναλάβετε τθν εργαςία “4.3.5 Ενθμζρωςθ Εςόδων/Εξόδων” για τισ ςυγκε-

κριμζνεσ θμερομθνίεσ. Θ επανάλθψθ τθσ κα επαναφζρει τισ Θμεριςιεσ κινιςεισ ςτθν αρχι-

κι τουσ μορφι. 

Αυτό ςθμαίνει επίςθσ, πωσ αν κατά λάκοσ διορκϊςατε ι διαγράψατε κάποιεσ Θμεριςιεσ 

κινιςεισ (με προζλευςθ εγγραφισ τα παραςτατικά), μπορείτε να τισ επαναφζρετε επανα-

λαμβάνοντασ τθν εργαςία “4.3.5 Ενθμζρωςθ Εςόδων/Εξόδων” για τισ ςυγκεκριμζνεσ θμε-

ρομθνίεσ. 

 

9.3.2 Κατάςταςη Ελέγχου Κινήςεων 

 

 

Από τθν επιλογι αυτι μπορεί να εκτυπωκεί “Κατά-

ςταςθ ελζγχου” των κινιςεων οριςμζνου διαςτιμα-

τοσ.   

Θ κατάςταςθ ελζγχου περιλαμβάνει τισ θμεριςιεσ κινιςεισ του διαςτιματοσ (είτε των εςό-

δων είτε των εξόδων είτε και των δφο) διαχωριςμζνεσ ανά θμερομθνία. Με τθν επιλογι τθσ 

εργαςίασ εμφανίηεται θ ακόλουκθ οκόνθ διαλόγου. 

 

τα πεδία θμερομθνιϊν (ΑΠΟ…. ΕΩ….) 

ορίηετε τθν περίοδο κινιςεων τθσ κα-

τάςταςθσ ελζγχου και ςτο επόμενο πε-

δίο τθν κατθγορία, ςτθ μορφι: (1) 

ΜΟΝΟ για τα ζςοδα, (2) ΜΟΝΟ για τα 

ζξοδα ι (*) και για τα δφο (προτείνε-

ται). 

 
αν θμερομθνία ΑΠΟ… προτείνεται από τθν εφαρμογι θ πρϊτθ μθ λογιςτικοποιθμζνθ θμε-

ρομθνία που περιζχει κινιςεισ ενϊ ςαν θμερομθνία ΕΩ… ι αντίςτοιχθ τελευταία. 

 

 

 

 



MEGATRON®ERP        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ Ζςοδα – Ζξοδα 

 

19 |  ε λ ί δ α  
 

Από το μενοφ που προςφζρεται ςτθ ςυνζχεια του δια-

λόγου, επιλζξτε τθν προεπιςκόπθςθ ι τθ μορφι εκτφ-

πωςθσ που επικυμείτε. 

Μια εκτφπωςθ αυτισ τθσ κατάςταςθσ μπορεί να δίνε-

ται και ςτο λογιςτικό γραφείο που παρακολουκεί τα 

Βιβλία τθσ επιχείρθςθσ ςασ (αν δεν ζχετε εςείσ τθν ευ-

κφνθ του λογιςτθρίου).  

 

Θ κατάςταςθ που κα πάρετε κα ζχει τθ μορφι των 2 επόμενων εικόνων. 

 
 

 

Κατάςταςθ ελζγχου κινιςεων 

Σα αςτεράκια (*) που εμφανίηονται μπροςτά από τισ εγγραφζσ τόςο ςτθν κατάςταςθ ελζγ-

χου όςο και ςτθν οκόνθ των Θμεριςιων κινιςεων, υποδθλϊνουν ότι οι κινιςεισ ΔΕΝ είναι 

λογιςτικοποιθμζνεσ, αλλά προςωρινζσ. 

Θ κατάςταςθ ελζγχου αποτελεί το απαραίτθτο εργαλείο για τον ζλεγχο των καταχωρθμζ-

νων κινιςεων και βοθκά ςτον εντοπιςμό λακϊν ι παραλείψεων. Μετά τον ζλεγχο των κι-

νιςεων και τισ τυχόν διορκϊςεισ των θμεριςιων φφλλων (9.3.1), μπορείτε να προχωριςετε 
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ςτα επόμενα βιματα (Λογιςτικοποίθςθ κινιςεων και εκτφπωςθ Μθνιαίασ κατάςταςθσ Βι-

βλίου Εςόδων-εξόδων).   

9.3.3 Λογιςτικοποίηςη Κινήςεων 

 

Εργαςία που ακολουκεί τον ζλεγχο (και τισ όποιεσ διορ-

κϊςεισ) των κινιςεων κάκε περιόδου (μινα).  

Με τθ Λογιςτικοποίθςθ γίνεται οριςτικι καταχϊρθςθ 

των (θμεριςιων) κινιςεων Εςόδων/Εξόδων τθσ περιό-

δου, οι οποίεσ μζχρι τότε είναι προςωρινζσ (*).  

ΠΡΟΟΧΘ !!! Μετά τθ λογιςτικοποίθςθ των προςωρινϊν κινιςεων ΔΕΝ κα είναι δυνατι θ 

διόρκωςθ τουσ.  

Αυτό ςθμαίνει ότι ο ζλεγχοσ των καταχωρθμζνων κινιςεων είναι “υποχρεωτικόσ” , ϊςτε 

όλεσ οι απαραίτθτεσ διορκϊςεισ να προθγοφνται τθσ λογιςτικοποίθςθσ. 

 

Με τθν επιλογι τθσ εργαςίασ εμφανί-

ηεται θ οκόνθ διαλόγου τθσ διπλανισ 

εικόνασ. 

Θ εφαρμογι ςασ πλθροφορεί για τθν 

θμερομθνία μζχρι τθν οποία “Ζχει 

γίνει λογιςτικοποίθςθ” (ςτοιχείο που 

προκφπτει από ςχετικι παράμετρο). 

Θ θμερομθνία ΑΠΟ… είναι ςυμπλθ-

ρωμζνθ με τθν πρϊτθ θμερομθνία 

ςτθν οποία υπάρχουν ΜΘ λογιςτικο-

ποιθμζνεσ (προςωρινζσ) κινιςεισ.   

 

Δεν μπορείτε να επζμβετε ςτθν θμερομθνία ΑΠΟ… (το πεδίο είναι ανενεργό). Αν υπάρχει 

λόγοσ να τθν αλλάξετε επικοινωνιςτε με το τμιμα υποςτιριξθσ τθσ εταιρείασ. 

 

Εςείσ πρζπει να ορίςετε τθν θμερομθνία, ΕΩ τθν οποία κζλετε να λογιςτικοποιιςετε τισ 

κινιςεισ. Από τθν εφαρμογι προτείνεται θ τελευταία 

θμερομθνία ςτθν οποία υπάρχουν καταχωρθμζνεσ 

προςωρινζσ κινιςεισ. Καλό είναι να λογιςτικοποιείτε 

μθνιαίεσ περιόδουσ. 

Μετά τον οριςμό τθσ θμερομθνίασ επιβεβαιϊςτε τθν 

εργαςία απαντϊντασ Ναι ςτθ ςχετικι ερϊτθςθ. 

 

Θ λογιςτικοποίθςθ ανικει ςτισ υποχρεωτικζσ εργαςίεσ του λογιςτθρίου και προθγείται ΠΑ-

ΝΣΑ τθσ εκτφπωςθσ τθσ “Μθνιαίασ κατάςταςθσ” ι του “Βιβλίου Εςόδων/Εξόδων” ςε Θεω-

ρθμζνα ζντυπα. υςτινεται να εκτελείται ανά μινα για περίοδο κινιςεων κάκε φορά μζχρι 

τθν τελευταία θμερομθνία του μινα.  
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Κάκε φορά που εκτελείτε τθν εργαςία αυτι, καταγράφεται θ τελευταία θμερομθνία μζχρι 

τθν οποία ζχει γίνει λογιςτικοποίθςθ και ενθμερϊνεται ςχετικι παράμετροσ:                  

 
Βάςει αυτοφ του ςτοιχείου, προκφπτει θ πρϊτθ θμερομθνία ΑΠΟ… τθν οποία προτείνεται θ 

λογιςτικοποίθςθ προςωρινϊν κινιςεων ςτθν επόμενθ προςπάκεια εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ. 

9.4 Πληροφορίεσ – Εκτυπώςεισ 
 

το μενοφ των εργαςιϊν αυτισ τθσ υπο-επιλογισ περιλαμβάνονται οι εκτυπϊςεισ των κεω-

ρθμζνων βιβλίων και άλλων πλθροφοριακϊν καταςτάςεων: 

 Μθνιαία κατάςταςθ Βιβλίου Εςόδων/Εξόδων 

 Βιβλίο Εςόδων/Εξόδων 

 Κατάςταςθ ΦΠΑ 

 Ζςοδα – Ζξοδα κατά κατθγορία 

 Ανάλυςθ Εςόδων – Εξόδων 

 υγκεντρωτικι Αγορϊν/Πωλιςεων 

 
 

 

9.4.1. Μηνιαία κατάςταςη Βιβλίου Εςόδων – Εξόδων 

 

 

Από τθν επιλογι αυτι εκτυπϊνετε ςε κεωρθμζνα 

φφλλα τθ “Μθνιαία κατάςταςθ Εςόδων/Εξόδων”. 

Με τθν επιλογι τθσ εργαςίασ εμφανίηεται θ ακόλουκθ 

οκόνθ διαλόγου. 

 

Σςεκάρετε με το ποντίκι τθν πρϊτθ ερϊ-

τθςθ για να επιλζξετε τθν “Εκτφπωςθ ςε 

κεωρθμζνο Βιβλίο”.  

τθν περίπτωςθ αυτι προτείνεται από τθν 

εφαρμογι θ περίοδοσ κινιςεων προσ ε-

κτφπωςθ.  

Θ θμερομθνία ΑΠΟ… είναι ςυμπλθρωμζνθ 

με τθν αμζςωσ μεγαλφτερθ από τθν τελευ-

ταία εκτυπωμζνθ και ςτθν οποία υπάρχουν λογιςτικοποιθμζνεσ κινιςεισ.  

Δεν μπορείτε να επζμβετε ςτθν θμερομθνία ΑΠΟ… (το πεδίο είναι ανενεργό). Αν υπάρχει 

λόγοσ να τθν αλλάξετε επικοινωνιςτε με το τμιμα υποςτιριξθσ τθσ εταιρείασ. 
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Θ θμερομθνία ΕΩ… είναι ςυμπλθρωμζνθ με τθν τελευταία λογιςτικοποιθμζνθ και μθ ε-

κτυπωμζνθ. Εςείσ πρζπει να πλθκτρολογιςετε τθν τελευταία θμζρα του ίδιου μινα, για τον 

οποίο κα εκτυπϊςετε τθ “Μθνιαία κατάςταςθ”, δθλαδι  

θ περίοδοσ εκτφπωςθσ τθσ Μθνιαίασ κατάςταςθσ πρζπει να είναι περίοδοσ κινιςεων ολό-

κλθρου μινα. 

τθν ερϊτθςθ “Εκτφπωςθ Εςόδων/Εξόδων/και των δφο”, προτείνεται το * που αντιςτοιχεί 

και ςτα δφο (Ζςοδα και Ζξοδα).  

Σοποκετιςτε ςτον εκτυπωτι ςασ το Θεωρθμζνο φφλ-

λο του Βιβλίου και από το μενοφ που προςφζρεται 

ςτθ ςυνζχεια του διαλόγου, επιλζξτε τθν εκτφπωςθ ςε 

Dot matrix. 

Θ εκτφπωςθ τθσ Μθνιαίασ κατάςταςθσ του βιβλίου 

εςόδων/εξόδων ολοκλθρϊνεται ςε μία ςελίδα και  

ζχει τθ μορφι τθσ επόμενθσ εικόνασ. 

 

 

 

Τπόδειγμα εκτφπωςθσ Μθνιαίασ κατάςταςθσ Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων 

Κάκε φορά που εκτυπϊνετε τθ “Μθνιαία κατάςταςθ” ςε κεωρθμζνο βιβλίο, καταγράφεται 

θ θμερομθνία μζχρι τθν οποία ζχει γίνει θ “τελευταία εκτφπωςθ του βιβλίου” και ενθμερϊ-

νεται ςχετικι παράμετροσ του λογιςτθρίου:  
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Βάςει αυτοφ του ςτοιχείου, προκφπτει θ πρϊτθ θμερομθνία ΑΠΟ… τθν οποία προτείνεται θ 

εκτφπωςθ τθσ Μθνιαίασ κατάςταςθσ ςτθν επόμενθ προςπάκεια εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ. 

 

τθν εκτυπωμζνθ κατάςταςθ εμφανίηονται επίςθσ τα “φνολα ΑΠΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ” κάκε κα-

τθγορίασ. Πρόκειται για τα ςφνολα εςόδων και εξόδων όλων των προθγοφμενων μθνϊν 

από τθν αρχι τθσ τρζχουςασ χριςθσ. 

Επίςθσ εμφανίηονται τα “φνολα τθσ περιόδου” κακϊσ και τα “Προοδευτικά ςφνολα”. Σα 

τελευταία είναι αυτά που κα εμφανιςτοφν ςαν ςφνολα ΑΠΟ μεταφορά ςτθν εκτφπωςθ τθσ 

κατάςταςθσ του επόμενου μινα.  

Σα “φνολα ΑΠΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ” αυξάνονται προοδευτικά μζχρι και τον τελευταίο μινα (Δε-

κζμβριο) κάκε χριςθσ.  

Με τθν ζναρξθ νζασ χριςθσ πρζπει να μθδενίηονται, δθλαδι τα  “φνολα ΑΠΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ” 

του Ιανουαρίου κάκε ζτουσ πρζπει να εμφανίηονται με μθδενικι αξία. Αυτό επιτυγχάνεται 

με οριςμό κάκε χρόνο τθσ περιόδου τρζχουςασ 

χριςθσ. 

Θ “περίοδοσ τρζχουςασ χριςθσ”, με τθ μορφι 

Θμερομθνίασ ζναρξθσ και λιξθσ, ορίηεται ςτθν 

αρχι κάκε χρόνου ςε ςχετικι παράμετρο τθσ 

εφαρμογισ, όπωσ φαίνεται ςτθ διπλανι εικόνα. 

 

Θ παράμετροσ αυτι βρίςκεται ςτο μενοφ <Γενι-

κζσ παράμετροι Dioscourides> των Τποςυςτθ-

μάτων, <Λοιπζσ Γενικοί παράμετροι>, όπωσ 

φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα. 
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Θ εκτφπωςθ τθσ “Μθνιαίασ κατάςταςθσ Βιβλίου Εςόδων/Εξόδων”, με μθχανογραφικό τρό-

πο, αντικακιςτά τα αντίςτοιχα χειρόγραφα βιβλία τθσ επιχείρθςθσ. Ωσ εκ τοφτου είναι υπο-

χρεωτικι και κανονικά πρζπει να γίνεται μζχρι τθν τελευταία θμζρα του επόμενου μινα. 

 

 

9.4.2. Βιβλίο Εςόδων – Εξόδων 

 

Από τθν επιλογι αυτι μπορεί να εκτυπωκεί το “Βιβλίο 

Εςόδων/Εξόδων”. Θ εκτφπωςθ αυτοφ του βιβλίου εί-

ναι πλζον ανεπίςθμθ και προαιρετικι, ωσ εκ τοφτου 

γίνεται ςε ΜΘ κεωρθμζνα φφλλα. 

 

 

Με τθν επιλογι τθσ εργαςίασ εμφανίηεται θ ακόλουκθ οκόνθ διαλόγου. 

 

Σα ςτοιχεία που περιζχονται ςτθν οκόνθ 

διαλόγου και αυτισ τθσ εργαςίασ είναι 

όμοια με αυτά τθσ προθγοφμενθσ (Μθ-

νιαία κατάςταςθ Εςόδων/Εξόδων).  

 

Ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ που αναφζρο-

νται ςτθν προθγοφμενθ επιλογι. 

τθν μορφι εκτφπωςθσ αυτισ τθσ κατά-

ςταςθσ τα ςτοιχεία των θμεριςιων κινιςεων εμφανίηονται αναλυτικά ανά θμερομθνία, και 

όχι ςυγκεντρωτικά (όπωσ ςτθ Μθνιαία κατάςταςθ Εςόδων/εξόδων), όπωσ φαίνεται και ςτο 

υπόδειγμα εκτφπωςθσ που ακολουκεί. 

 

 
 

Τπόδειγμα εκτφπωςθσ Βιβλίου Εςόδων – Εξόδων (ςελίδα εςόδων) 
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Τπόδειγμα εκτφπωςθσ Βιβλίου Εςόδων – Εξόδων (ςελίδα εξόδων) 

 

9.4.3. Κατάςταςη ΦΠΑ 

 

Από τθν επιλογι αυτι εκτυπϊνεται θ κατάςταςθ 

ΦΠΑ.  

τθν κατάςταςθ περιζχονται τα απαραίτθτα ςτοιχεία 

για τθ ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν εντφπων είτε των 

Περιοδικϊν είτε τθσ Εκκακαριςτικισ διλωςθσ  ΦΠΑ.  

 

Με τθν επιλογι τθσ εργαςίασ εμφανίηεται θ ακόλουκθ οκόνθ διαλόγου. Εδϊ πρζπει να ορί-

ςετε τθν περίοδο των ςτοιχείων τθσ κατά-

ςταςθσ με τθ μορφι θμερομθνίασ ΑΠΟ… και 

θμερομθνίασ ΕΩ… 

 

 

Θ εκτφπωςθ ζχει τθ μορφι τθσ επόμενθσ ει-

κόνασ. 

 

 

Τπόδειγμα εκτφπωςθσ κατάςταςθσ ΦΠΑ (ςελίδα εκροών) 
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Τπόδειγμα εκτφπωςθσ κατάςταςθσ ΦΠΑ (ςελίδα ειςροών) 

τισ χωριςτζσ ςελίδεσ τθσ κατάςταςθσ αναλφονται ανά κατθγορία τα επιμζρουσ ςτοιχεία 

του ΦΠΑ εκροϊν και ειςροϊν τθσ περιόδου και ςτθν τελευταία ςειρά το τελικό ποςό (για 

καταβολι ι ςαν πιςτωτικό υπόλοιπο). Σο ποςό αυτό προκφπτει από τθ διαφορά ΦΠΑ Ε-

ΚΡΟΩΝ – ΦΠΑ ΕΙΡΟΩΝ. Αν αυτι θ διαφορά ζχει κετικό πρόςθμο, τότε θ διλωςθ ΦΠΑ εί-

ναι χρεωςτικι ενϊ αν ζχει αρνθτικό πρόςθμο, είναι πιςτωτικι. 

Από τα ςτοιχεία τθσ κατάςταςθσ ςυμπλθρϊνονται οι ςχετικοί κωδικοί των δθλϊςεων ΦΠΑ. 

 

 

9.4.4. Έςοδα – Έξοδα κατά Κατηγορία 

 

 

Από τθν επιλογι αυτι μπορεί να εξαχκεί πλθροφορι-

ακι κατάςταςθ που αναλφει τα ζςοδα και τα ζξοδα 

τθσ επιχείρθςθσ κατά κατθγορία. 

 

 

 

το ςχετικό παράκυρο διαλόγου, που εμ-

φανίηεται με τθν επιλογι τθσ εργαςίασ, 

ορίηεται θ περίοδοσ των ςτοιχείων τθσ κα-

τάςταςθσ. 

το πεδίο θμερομθνία ΕΩ… προτείνεται θ 

τρζχουςα (θμερομθνία ςυςτιματοσ). 

τθν ερϊτθςθ “υμπεριλαμβανομζνων των 

προςωρινϊν κινιςεων” προτείνεται με τςεκ το Ναι. Αν επικυμείτε τα ςτοιχεία ΜΟΝΟ των 

λογιςτικοποιθμζνων (οριςτικϊν) κινιςεων, βγάλτε το τςεκ κάνοντασ κλικ με το ποντίκι ςτο 

πεδίο αυτό. 
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τθ ςυνζχεια επιλζγετε το μζςο εκτφπωςθσ από το 

γνωςτό μενοφ και θ κατάςταςθ που κα εξαχκεί, ζχει τθ 

μορφι του υποδείγματοσ που ακολουκεί. 

 

 

 

 

 

 

 Τπόδειγμα εκτφπωςθσ “κατάςταςθσ εςόδων – εξόδων κατά κατθγορία”  

 

 

9.4.5.  Ανάλυςη Εςόδων - Εξόδων 

 

Από τθν επιλογι αυτι μπορεί να εξαχκεί πλθροφορια-

κι κατάςταςθ ςτθν οποία αναλφονται τα ζςοδα και τα 

ζξοδα τθσ επιχείρθςθσ κατά κατθγορία και ταυτόχρονα 

γίνεται εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων με βάςθ το ΚΚ 

(ςυντελεςτισ κακαροφ κζρδουσ),.  

τθν κατάςταςθ περιλαμβάνονται οι κινιςεισ ΜΟΝΟ 

μζχρι τθν τελευταία  λογιςτικοποιθμζνθ θμζρα. το ςχετικό παράκυρο διαλόγου, εμφανίηε-

ται θ πλθροφορία τθσ τελευταίασ λογιςτι-

κοποιθμζνθσ θμζρασ αλλά το παράκυρο 

είναι ανενεργό (δεν επιδζχεται τροποποίθ-

ςθ). Απλά, μπορείτε να ορίςετε, αν κα ςυ-

μπεριλαμβάνονται και οι προςωρινζσ κινι-

ςεισ (προτείνεται με τςεκ).  
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τθ ςυνζχεια επιλζγετε το μζςο εκτφπωςθσ από το 

γνωςτό μενοφ και θ κατάςταςθ που κα εξαχκεί, ζχει τθ 

μορφι του υποδείγματοσ που ακολουκεί. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Τπόδειγμα εκτφπωςθσ “Ανάλυςθσ Εςόδων - εξόδων” 

 

τθν πλθροφοριακι αυτι κατάςταςθ γίνεται λογιςτικόσ προςδιοριςμόσ των αποτελεςμά-

των τθσ επιχείρθςθσ και προτείνεται ανάλογα, αν κα πρζπει να γίνουν Αγορζσ και Δαπάνεσ 

ι Πωλιςεισ. Ο υπολογιςμόσ αυτϊν των ςτοιχείων ςτθρίηεται  ςτθ ςχζςθ : 

 

(Ζξοδα εκτόσ Παγίων + Κακαρά Κζρδθ*) – Ζςοδα εκτόσ Παγίων = φνολο 

 

*Τα κακαρά κζρδθ υπολογίηονται από τα ζςοδα με ζνα ςυντελεςτι κακαροφ κζρδουσ (ΣΚΚ), 

που δίνεται από το Υπουργείο για κάκε κωδικό επαγγζλματοσ. Στθν ςυγκεκριμζνθ περίπτω-

ςθ ο ΣΚΚ είναι 9% και ορίηεται ςτισ παραμζτρουσ τθσ εφαρμογισ.  
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Αν το φνολο τθσ παραπάνω ςχζςθσ είναι ίςο με μθδζν, τότε υπάρχει ιδανικι ιςορροπία 

μεταξφ Εςόδων και Εξόδων, αλλιϊσ ανάλογα με το πρόςθμο του υνόλου απαιτοφνται Αγο-

ρζσ και Δαπάνεσ (αν είναι αρνθτικό -) ι Πωλιςεισ (αν είναι κετικό +).   

 

9.4.6. Συγκεντρωτική Αγορών / Πωλήςεων 

 

Από τθν επιλογι αυτι εκτυπϊνονται (ι εξάγονται ςε 

αρχείο ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του TAXIS) τα 

ςτοιχεία τθσ υγκεντρωτικισ κατάςταςθσ τιμολογίων 

Αγορϊν / Πωλιςεων. 

 

 

το ςχετικό παράκυρο διαλόγου τθσ οκόνθσ που ακολουκεί, πρζπει να ςυμπλθρωκοφν τα 

κριτιρια ςφμφωνα με το υπόδειγμα, εκτόσ αν δοκοφν άλλεσ οδθγίεσ από το Τπουργείο.   

 
 

το πεδίο <υγκεντρωτικι> μπορείτε να επιλζξετε μόνο τισ Αγορζσ, μόνο τισ Πωλιςεισ ι με 

* και τισ δφο. 

το πεδίο <Θμερομθνία> ειςάγετε πάντα τθν 31/12 του οικονομικοφ ζτουσ ςτο οποίο αφο-

ρά θ υγκεντρωτικι Σιμολογίων. Κατόπιν αυτοφ ςυμπλθρϊνεται αυτόματα θ <Περίοδοσ> 

των ςτοιχείων με Θμερομθνίεσ ΑΠΟ 01/01 του ζτουσ που ορίςατε ΕΩ 31/12 του ιδίου.  

το πεδίο <Αφαίρεςθ παραςτατικϊν με αξία μικρότερθ ι ίςθ των:> πλθκτρολογείτε το πο-

ςό, με βάςθ το οποίο πρζπει να εξαιρεκοφν κάποια τιμολόγια. Σο ποςό αυτό κακορίηεται 

κάκε φορά από το Τπουργείο. 

Αν ςτο πεδίο <Δθμιουργία διςκζτασ> επιλζξετε Ναι, τότε πρζπει να τοποκετιςετε μία δι-

ςκζτα ςτο Drive A του υπολογιςτι ςασ, όπου ςτθ ςυνζχεια κα καταγραφεί ςε ειδικό Format 



Ζςοδα – Ζξοδα MEGATRON®ERP         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ 

 

30 |  ε λ ί δ α  
 

το αρχείο τθσ ςυγκεντρωτικισ κατάςταςθσ. Για τθν ακρίβεια καταγράφονται 2 αρχεία ζνα 

για τισ αγορζσ και ζνα για τισ Πωλιςεισ.  

το πεδίο <Είδοσ Εγκατάςταςθσ> πρζπει να ειςάγετε τον χαρακτιρα Ε (ελλθνικό κεφαλαίο). 

Σα <τοιχεία του Τποβάλλοντοσ> κακϊσ και ο <Κωδικόσ τθσ Δ.Ο.Τ.> ςυμπλθρϊνονται αυτό-

ματα από τθν εφαρμογι με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ, όπωσ καταχωρικθκαν κατά 

τθν εγκατάςταςθ. Αυτόματα επίςθσ ςυμπλθρϊνεται και το πεδίο οικονομικοφ <Ζτουσ>. 

τθ ςυνζχεια επιλζγεται το μζςο εκτφπωςθσ από το 

γνωςτό μενοφ και θ κατάςταςθ που κα εξαχκεί, ζχει τθ 

μορφι του υποδείγματοσ που ακολουκεί. 

 

* Όποιο μζςο εκτφπωςθσ και να επιλζξετε θ εφαρμογι 

κα δθμιουργιςει το ειδικό αρχείο και κα το καταγρά-

ψει ταυτόχρονα ςε διςκζτα. 

 

 

Τπόδειγμα εκτφπωςθσ “υγκεντρωτικισ κατάςταςθσ Σιμολογίων” 
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9.5. Βοηθητικά 
 

 
 

το μενοφ των Βοθκθτικϊν προγραμμάτων περιλαμβάνονται δφο πολφ χριςιμεσ εργαςίεσ : 

 Θ Εκτφπωςθ βιβλίων για κεϊρθςθ και 

 Θ Ανάκλθςθ λογιςτικοποιθμζνων κινιςεων 

Οι επιλογζσ <2.Λιψθ ςτοιχείων από Dos> και <3. Αποςτολι και Λιψθ ςτοιχείων> δεν χρθ-

ςιμοποιοφνται από τθν εφαρμογι.  

9.5.1. Εκτύπωςη βιβλίων για θεώρηςη 

 

Από αυτι τθ βοθκθτικι εργαςία μπορείτε να εκτυ-

πϊςετε ςε μθχανογραφικά φφλλα : 

 τθ φίρμα τθσ επιχείρθςθσ ςασ,  

 τον τίτλο του βιβλίου και  

 τθν αρίκμθςθ των ςελίδων του,  

ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να ηθτθκεί από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. θ κεϊρθςθ τουσ (γνωςτι και ωσ 

“τρφπθμα”). 

το ςχετικό παράκυρο διαλόγου 

τθσ οκόνθσ που εμφανίηεται, 

πρζπει να ςυμπλθρωκοφν τα κρι-

τιρια ςφμφωνα με το υπόδειγμα.  

το κριτιριο <Μζγεκοσ χαρτιοφ> 

ςυςτινεται  το τενό (δθλαδι 

μεγζκουσ Α4 και ορίηεται με ), 

το οποίο είναι κατάλλθλο για τουσ περιςςότερουσ Dot Matrix εκτυπωτζσ, που χρθςιμοποι-

οφνται ςτα Φαρμακεία.  

Σοποκετιςτε το κατάλλθλο μθχανογραφικό χαρτί ςτον εκτυπωτι και επιβεβαιϊςτε τα ςτοι-

χεία για ζναρξθ τθσ εκτφπωςθσ. 

 

 

 

9.5.4. Ανάκληςη λογιςτικοποιημένων κινήςεων 

 

Με αυτι τθ βοθκθτικι εργαςία μπορείτε να ανα-

καλζςετε τισ λογιςτικοποιθμζνεσ κινιςεισ κάποιου 

διαςτιματοσ.  
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Με τθ διαδικαςία αυτι οι κινιςεισ του επιλεγμζνου διαςτιματοσ γίνονται και πάλι προςω-

ρινζσ, οπότε μπορείτε πλζον να τισ επεξεργαςκείτε από τθν οκόνθ των θμεριςιων κινιςε-

ων. 

 

το ςχετικό παράκυρο διαλόγου τθσ 

οκόνθσ που εμφανίηεται, πρζπει α-

πλά να ςυμπλθρϊςετε τθν θμερομθ-

νία ΑΠΟ… τθν οποία κζλετε να γίνει 

θ ανάκλθςθ των λογιςτικοποιθμζνων 

κινιςεων.  

Σα άλλα δφο πεδία εμφανίηονται 

ςυμπλθρωμζνα και ανενεργά (δεν 

μπορείτε να επζμβετε ς αυτά). 

 

Μετά τθν επεξεργαςία (9.3.1) των ςτοιχείων των θμεριςιων κινιςεων του ανακλθκζντοσ 

διαςτιματοσ (Διόρκωςθ, προςκικθ – ειςαγωγι κλπ) κα πρζπει να επαναλθφκεί εκ νζου θ 

λογιςτικοποίθςθ (9.3.3) του εν λόγω διαςτιματοσ. 

 Αν δε για το ίδιο διάςτθμα είχαν εκτυπωκεί και τα βιβλία (Μθνιαία κατάςταςθ Εςό-

δων/Εξόδων), μετά τισ διορκϊςεισ κα πρζπει να εκτυπωκοφν και πάλι ςε νζα φφλλα.   

 

9.6. Παράμετροι 
 

 
 

το μενοφ των παραμζτρων του λογιςτθρίου περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία 

για τθ λειτουργία του Τποςυςτιματοσ. Θ εφαρμογι παραδίδεται παραμετροποιθμζνθ και 

δεν επιτρζπεται παρζμβαςθ ςτα ςτοιχεία αυτά χωρίσ τθν υπόδειξθ και κακοδιγθςθ από 

υπεφκυνο τθσ εταιρείασ μασ.  
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Α.  Ειςπράξεισ – Πληρωμέσ 
 

Από το Τποςφςτθμα αυτό εκδίδονται τα παρα-

ςτατικά ειςπράξεων και πλθρωμϊν (μζςω Με-

τρθτϊν ι Αξιογράφων) τθσ επιχείρθςθσ.  

Με τθ διαδικαςία αυτι ενθμερϊνονται οι αναλυ-

τικζσ καρτζλεσ πελατϊν και προμθκευτϊν, παρα-

κολουκοφνται τα υπόλοιπα των και εξάγονται 

ςχετικζσ πλθροφοριακζσ καταςτάςεισ. 

Σαυτόχρονα ενθμερϊνονται οι θμεριςιεσ κινι-

ςεισ και το αναλυτικό κακολικό του Σαμείου 

(Βλζπε ςχετικά ςτο Τποςφςτθμα <Γ. Σαμείο>). 

 

 

 

Επιλζγοντασ το υποςφςτθμα Α <Ειςπράξεισ - Πλθρωμζσ> αναπτφςςονται οριηόντια οι υπο-

επιλογζσ του. 

 

Α.2  Διαχείριςη Παραςτατικών 
Περιλαμβάνει μόνο μία επιλογι, τα <Παραςτατικά ειςπράξεων – πλθρωμϊν>. 

 

 

Α.2.1. Παραςτατικά ειςπράξεων – πληρωμών 

Από τθν υπο-επιλογι αυτι γίνεται θ ζκ-

δοςθ (καταχϊρθςθ) και επεξεργαςία των 

παραςτατικϊν ειςπράξεων – πλθρωμϊν. 

Με τθν επιλογι τθσ εργαςίασ εμφανίηεται 

θ οκόνθ διαλόγου τθσ εικόνασ. Από τα 

κριτιρια τθσ οκόνθσ μπορεί να γίνει πολ-

λαπλι παραμετροποίθςθ των ςτοιχείων 

που κα περιλαμβάνονται ςτθν  επόμενθ 

οκόνθ (οκόνθ Επεξεργαςίασ παραςτατι-
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κϊν).  

Από τθν εφαρμογι προτείνεται πάντα ςαν περίοδοσ επεξεργαςίασ θ τρζχουςα Θμερομθνία 

με όλα τα καταχωρθμζνα ςϋαυτι παραςτατικά.  

Πατϊντασ Enter ι κάνοντασ κλικ ςτο κουμπί ΟΚ εμφανίηεται θ οκόνθ επεξεργαςίασ (διαχεί-

ριςθσ) των παραςτατικϊν τθσ επιλεγμζνθσ θμζρασ ι περιόδου. Αν δεν υπάρχουν καταχω-

ρθμζνα παραςτατικά ειςπράξεων ι πλθρωμϊν θ οκόνθ εμφανίηεται κενι (Τπόδειγμα 1). 

 

Οκόνθ διαχείριςθσ παραςτατικών ειςπράξεων – πλθρωμών Τπόδειγμα 1 

Αλλιϊσ ςτθν οκόνθ εμφανίηονται όλα τα καταχωρθμζνα παραςτατικά ειςπράξεων – πλθ-

ρωμϊν τθσ επιλεγμζνθσ θμζρασ ι περιόδου (Τπόδειγμα 2). 

 

Οκόνθ διαχείριςθσ παραςτατικών ειςπράξεων – πλθρωμών Τπόδειγμα 2 

τισ ςτιλεσ τθσ περιλαμβάνονται ςτοιχεία όπωσ: 

<Αρ. Καταχϊρ.>: Αρικμόσ καταχϊρθςθσ παραςτατικοφ (αφξων αρικμόσ που δίνεται 

από τθν εφαρμογι) 

<Θμερ/νία> : Θμερομθνία καταχϊρθςθσ του παραςτατικοφ 

<ΣΠ> : Σφποσ παραςτατικοφ υπό μορφι κωδικοφ (1: Γραμμάτιο είςπραξθσ, 

2: Ζνταλμα πλθρωμισ, 3: Παραλαβι αξιογράφου, 4: Παράδοςθ αξι-

ογράφου) 
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<Περιγραφι>: Περιγραφι του κωδικοφ Σφπου παραςτατικοφ τθσ προθγοφμενθσ 

ςτιλθσ 

<Ε/Τ>: Ζδρα/Τποκατάςτθμα (0001) 

<υναλαςςόμενοσ>: Επωνυμία του ςυνεργάτθ για τον οποίο εκδόκθκε το παραςτατικό 

<Αρ. Παραςτ>: ο Αρικμόσ του παραςτατικοφ (ι κενό για παραςτατικά ςε Αναμονι) 

<Μ/Χ>: Μθχανογραφικό ι Χειρόγραφο 

<Α>: Κενό ι Ν για παραςτατικό ςε κατάςταςθ Αναμονισ 

<Ε>: Κενό ι Ν για εκδοκζν (οριςτικό) παραςτατικό 

<Ειςπράκτορασ>: Σο όνομα του ειςπράκτορα που καταχωρεί το παραςτατικό 

 

τθν υπο-κεφαλίδα τθσ οκόνθσ περιγράφονται τα πλικτρα διαχείριςθσ του αρχείου: 

 

 

Up, Dn: Πάνω και κάτω βζλοσ για κίνθςθ κατά μικοσ των γραμμϊν -          
εγγραφϊν τθσ οκόνθσ και επιλογι παραςτατικοφ 

PgUp, PgDn: Μεταφορά ςε προθγοφμενθ ι επόμενθ ςελίδα τθσ οκόνθσ 

Ctrl+Home: Μεταφορά ςτθν πρϊτθ εγγραφι τθσ οκόνθσ 

Ctrl+End: Μεταφορά ςτθν τελευταία εγγραφι τθσ οκόνθσ 

Ctrl+P:  Εκτφπωςθ όλων των εγγραφϊν τθσ οκόνθσ (υπόδειγμα 1)  

Enter:  Προβολι – παρουςίαςθ του επιλεγμζνου παραςτατικοφ (υπόδειγμα 2) 

1 ι Ins:  Ειςαγωγι νζασ εγγραφισ (Καταχϊρθςθ Μθχανογραφικοφ παραςτατικοφ) 

2:  Ειςαγωγι νζασ εγγραφισ (Καταχϊρθςθ Χειρόγραφου παραςτατικοφ) 

Esc:  Ζξοδοσ από τθν οκόνθ 

 

 

Εκτφπωςθ εγγραφών τθσ οκόνθσ (Ctrl+P)  Τπόδειγμα 1 
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Παρουςίαςθ – προβολι επιλεγμζνου παραςτατικοφ (Enter)  Τπόδειγμα 2 

τθν οκόνθ καταχϊρθςθσ παραςτατικοφ ειςπράξεων – πλθρωμϊν διακρίνονται 3 τμιματα: 

 Θ επικεφαλίδα (Header), ςτθν οποία εμφανίηονται γενικά ςτοιχεία του παραςτατι-

κοφ (ο τφποσ, θ κατάςταςθ, ο εκδότθσ/ειςπράκτορασ, παρατθριςεισ, Μετρθτά ι Α-

ξιόγραφα) 

 

Επικεφαλίδα παραςτατικοφ ειςπράξεων – πλθρωμών (Header)  

 Οι γραμμζσ (Lines) του παραςτατικοφ, οι οποίεσ διαφοροποιοφνται ανάλογα με τθν 

κατθγορία καταχϊρθςθσ (Μετρθτά ι Αξιόγραφα).  

o Ζτςι ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ (Μετρθτά), ςτισ γραμμζσ καταχωροφνται ο κω-

δικόσ του ςυνεργάτθ ςτον οποίο εκδόκθκε το παραςτατικό, θ αιτιολογία και 

το ποςό. 
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Γραμμζσ παραςτατικοφ ειςπράξεων – πλθρωμών (Lines) με Μετρθτά  

o Ενϊ ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ (Αξιόγραφα) ςτισ γραμμζσ καταχωροφνται ι 

θμερομθνία λιξθσ του αξιογράφου, το είδοσ (επιταγι ι γραμμάτιο), θ κα-

τάςταςθ, ο κωδικόσ και θ επωνυμία του ςυνεργάτθ, το ποςό και ο αρικμόσ 

του αξιογράφου (για επιταγζσ). 

 

Γραμμζσ παραςτατικοφ ειςπράξεων – πλθρωμών (Lines) με Αξιόγραφο 

 Σζλοσ θ Τποκεφαλίδα (Footer), ςτθν οποία εμφανίηονται θ επωνυμία του ςυνεργά-

τθ, το υπόλοιπο τθσ καρτζλασ (πριν τθν καταχϊρθςθ), θ αιτιολογία και το ςφνολο 

του παραςτατικοφ.  

 

Τποκεφαλίδα  παραςτατικοφ ειςπράξεων - πλθρωμών (Footer) 

 

Α.2.1.1. Καταχώρηςη παραςτατικού ειςπρϊξεων – πληρωμών 

 

Από τθν οκόνθ διαχείριςθσ παραςτατικϊν χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα 2 ι 1 μπορείτε να 

καταχωριςετε - εκδϊςετε χειρόγραφα ι μθχανογραφικά (αντίςτοιχα) παραςτατικά ειςπρά-

ξεων ι πλθρωμϊν. 

Χειρόγραφα κεωροφνται εκείνα τα παραςτατικά, που είτε εκδίδονται από τθν επιχείρθςθ 

ςε χειρόγραφα μπλόκ (ι και κακόλου) είτε εκδόκθκαν από τρίτουσ προσ τθν επιχείρθςθ 
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(παραςτατικά τρίτων). Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ αυτά τα παραςτατικά δεν εκτυπϊνονται, 

απλά καταχωροφνται για τθν ενθμζρωςθ τθσ εφαρμογισ. 

Μθχανογραφικά είναι τα παραςτατικά ειςπράξεων – πλθρωμϊν που εκδίδονται από τθν 

επιχείρθςθ και εκτυπϊνονται με μθχανογραφικό τρόπο ςε κατάλλθλα ςχεδιαςμζνο ζντυπο. 

Σεχνικά θ διαδικαςία καταχϊρθςθσ διαφοροποιείται ΜΟΝΟ ςτο ςτάδιο τθσ ζκδοςθσ - ορι-

ςτικοποίθςθσ (Ctrl+P) του παραςτατικοφ, όπου ςτθν περίπτωςθ των Μθχανογραφικϊν πα-

ραςτατικϊν δίνεται θ δυνατότθτα εκτφπωςθσ. 

Σα παραςτατικά ειςπράξεων ι πλθρωμϊν διαχωρίηονται επίςθσ ςε δφο (2) κατθγορίεσ με 

κριτιριο το είδοσ ςυναλλαγισ, δθλαδι αν θ ςυναλλαγι γίνεται με μετρθτά θ Αξιόγραφα 

(Επιταγι ι Γραμμάτιο).  

Σζςςερισ (4) τφποι παραςτατικϊν ειςπράξεων – πλθρωμϊν διατίκενται από τθν εφαρμογι 

και καλφπτουν το ςφνολο των απαιτιςεων: 

 Γραμμάτιο είςπραξθσ (εκδίδετε για είςπραξθ μετρθτϊν, ςυνικωσ από πελάτθ) 

 Ζνταλμα πλθρωμισ (εκδίδετε για πλθρωμι μετρθτϊν ςυνικωσ, ςε προμθκευτι) 

 Παραλαβι αξιογράφου (εκδίδετε για παραλαβι αξιογράφου, ςυνικωσ από πελά-

τθ) 

 Παράδοςθ αξιογράφου (εκδίδετε για παράδοςθ αξιογράφου, ςυνικωσ ςε προμθ-

κευτι) 

Όλοι οι παραπάνω τφποι παραςτατικϊν μποροφν να εκδοκοφν είτε μθχανογραφικά είτε 

χειρόγραφα. 

Για καταχϊρθςθ νζου Χειρόγραφου παραςτατικοφ ειςπράξεων ι πλθρωμϊν και ενϊ βρί-

ςκεςτε ςτθν οκόνθ διαχείριςθσ, χρθςιμοποιιςτε το αρικμθτικό πλικτρο 2, ενϊ για καταχϊ-

ρθςθ νζου Μθχανογραφικοφ το αρικμθτικό πλικτρο 1.  

ε κάκε περίπτωςθ εμφανίηεται θ οκόνθ καταχϊρθςθσ τθσ επόμενθσ εικόνασ.  
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Ο κζρςορασ αναβοςβινει ςτο πρϊτο πεδίο τθσ επικεφαλίδασ  

<Παραςτατικό>: Εδϊ καταχωρείται ο “Σφποσ παραςτατικοφ” τθσ νζασ εγγραφισ με 

τθ μορφι κωδικοφ παραμζτρου. Αν πατιςετε Enter ι κάνετε αρι-

ςτερό κλικ ςτο κουμπί με 

τισ τελείεσ , εμφανί-

ηεται παράκυρο επιλογισ 

με τισ αποδεκτζσ παραμζ-

τρουσ. Επιλζξτε τφπο κα 

πατιςτε Enter για ςυνζ-

χεια. 

 

 

 

< >: Tab που εναλλάςςεται αυτόματα ςφμφωνα με τον επιλεγμζνο τφπο 

παραςτατικοφ. Για τουσ τφπουσ 1 & 2 (Γραμμάτιο είςπραξθσ & Ζ-

νταλμα πλθρωμισ) ενεργοποιείται το Tab καταχϊρθςθσ Μετρθτϊν 

αλλιϊσ για τουσ τφπουσ 3 & 4  (Παραλαβι αξιογράφου και παράδο-

ςθ αξιογράφου) το Tab καταχϊρθςθσ Αξιογράφων.  
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<Πελ/Προμ/Λογ>: Σο πεδίο αυτό ςυμπλθρϊνεται από τθν εφαρμογι με 1, 2 ι 3 ανά-

λογα με το αν το παραςτατικό αφορά ςε πελάτθ (1) , ςε προμθκευ-

τι (2) ι ςε λογαριαςμό λογιςτικισ (3). 

<Ζδρα-Τποκ/μα>: υμπλθρϊνεται αυτόματα με τον κωδικό ζδρασ 

<Εκδότθσ/Ειςπράκτορασ>: Εδϊ πλθκτρολογείτε (ςε ελεφκερο κείμενο) το όνομα του 

εκδότθ ι ειςπράκτορα του παραςτατικοφ. Σο πεδίο ενεργοποιείται 

ι απενεργοποιείται (παραμετρικά) ανάλογα με τθν επικυμία τθσ 

επιχείρθςθσ. 

<Παρατθριςεισ>: Εδϊ μπορείτε να πλθκτρολογείτε (ςε ελεφκερο κείμενο) παρατθρι-

ςεισ που αφοροφν ςτο παραςτατικό. Σο πεδίο ενεργοποιείται ι α-

πενεργοποιείται (παραμετρικά) ανάλογα με τθν επικυμία τθσ επι-

χείρθςθσ. 

<Θμερομθνία>: Θ θμερομθνία του παραςτατικοφ. Από τθν εφαρμογι προτείνεται θ 

τρζχουςα. Αν τθν αλλάξετε πρζπει να επιβεβαιϊςετε τθν ενζργεια 

απαντϊντασ ςε ςχετικι προειδοποίθςθ. 

<Αρ. Παραςτατικοφ>: υμπλθρϊνεται υποχρεωτικά ο αρικμόσ του χειρογράφου ι του 

παραςτατικοφ τρίτων.  

τθν καταχϊρθςθ μθχανογραφικϊν παραςτατικϊν το πεδίο είναι 

ανενεργό, αφοφ ο αρικμόσ κα δοκεί αυτόματα από τθν εφαρμογι 

κατά τθν εκτφπωςθ. 

<Θμερομθνία Σιμολογίου>: Θ θμερομθνία του τιμολογίου με το οποίο ςχετίηεται το πα-

ρόν παραςτατικό. (υμπλθρϊνεται προαιρετικά) 

τθ ςυνζχεια με Enter ο κζρςορασ μεταφζρεται ςτο πρϊτο πεδίο 

του τμιματοσ γραμμϊν του παραςτατικοφ. 

Ανάλογα με τον τφπο καταχϊρθςθσ (Μετρθτά ι Αξιόγραφα), δια-

φορετικά ςτοιχεία απαιτείται να καταχωρθκοφν ςτα πεδία γραμ-

μϊν. Θ προςαρμογι είναι αυτόματθ και το τμιμα των γραμμϊν του 

παραςτατικοφ διαμορφϊνεται κατάλλθλα (όπωσ κα εξετάςουμε 

ςτθ ςυνζχεια με διαφορετικά παραδείγματα). 
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Α.2.1.1.1.  Καταχώρηςη παραςτατικού ειςπράξεων–πληρωμών(με Μετρητά) 

 

 

τιλεσ καταχώρθςθσ παραςτατικοφ Ειςπράξεων/Πλθρωμών (με Μετρθτά)  

<Κωδικόσ>: Πεδίο ανεφρεςθσ του ςυνεργάτθ με τον Κωδικό καρτζλασ. Αν δεν 

γνωρίηετε τον κωδικό με κλικ ςτο κουμπί εμφανίηεται όλο το αρ-

χείο πελατϊν ι προμθκευτϊν (ανάλογα) αλλιϊσ με Enter μεταφζ-

ρεςτε ςε δεφτερο ςτάδιο ανεφρεςθσ με τα ςτοιχεία επωνυμίασ του. 

 

<Επωνυμία>: το ςτάδιο αυτό πλθκτρολογείτε τα αρχικά τθσ επωνυμίασ του ςυ-

νεργάτθ προσ ανεφρεςθ. Αλλιϊσ, με κλικ ςτο κουμπί εμφανίηεται 

όλο το αρχείο πελατϊν ι προμθκευτϊν (ανάλογα) ι με Enter μετα-

φζρεςτε ςτο τρίτο ςτάδιο ανεφρεςθσ με ςτοιχεία του ΑΦΜ.   

<ΑΦΜ>: υμπλθρϊνεται αυτόματα από το ςχετικό πεδίο τθσ καρτζλασ του 

επιλεγζντοσ ςυνεργάτθ. 

Μετά τθν ανεφρεςθ και επιλογι ςυνεργάτθ ςτθν υπο-κεφαλίδα 

(Footer) του παραςτατικοφ εμφανίηεται θ επωνυμία και το μζχρι 

ςτιγμισ υπόλοιπο τθσ καρτζλασ του ενϊ ο κζρςορασ μεταφζρεται 

ςτο επόμενο πεδίο. 

 

<Αρ. Παρ.>: Αρικμόσ παραςτατικοφ (ςυμπλθρϊνεται προαιρετικά). Με Enter ο 

κζρςορασ μεταφζρεται ςτο επόμενο πεδίο. 
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<ΚΑ>: Κωδικόσ αιτιολογίασ (παράμετροσ). Με Enter εμφανίηεται παράκυ-

ρο επιλογισ παραμζτρου. Επιλογι 

και Enter για μεταφορά ςτο επό-

μενο πεδίο. 

  

 

 

<Αιτιολογία>: υμπλθρϊνεται αυτόματα με τθν περιγραφι τθσ παραμζτρου (ΚΑ). 

Μπορεί να μεταβλθκεί προαιρετικά. Enter για μεταφορά ςτο επό-

μενο πεδίο. 

<Αξία>: Αρικμθτικό πεδίο (με 2 δεκαδικά), που αντιςτοιχεί ςτθν αξία του 

παραςτατικοφ. Πλθκτρολογιςτε το ποςό και πατιςτε Enter. Θ 

γραμμι ςυμπλθρϊνεται και ο κζρςορασ μεταφζρεται ςτο πρϊτο 

πεδίο τθσ επόμενθσ γραμμισ.  

Enter για καταχώρθςθ του επόμενου χειρογράφου, ακολουκϊντασ 

τα ίδια βιματα.  

υςτινεται πάντωσ, να μθν καταχωροφνται περιςςότερεσ τθσ μίασ κινιςεισ (εγγραφζσ) ανά 

παραςτατικό. Εντοφτοισ αν αυτό ςασ εξυπθρετεί, θ εφαρμογι διακζτει μθχανιςμό διάςπα-

ςθσ (Ctrl+D) των πολλαπλϊν εγγραφϊν του ιδίου παραςτατικοφ ςε χωριςτά παραςτατικά 

ανά ςυνεργάτθ (Βλζπε «Επεξεργαςία παραςτατικοφ ςε αναμονι»). 

<Esc>: Πατϊντασ μία φορά το πλικτρο Esc θ διαδικαςία καταχϊρθςθσ 

τερματίηεται και το παραςτατικό «κλείνει». το ςθμείο αυτό με 

δεφτερο Esc, το παραςτατικό μπορεί να μείνει ςε «Αναμονι» (επι-

βεβαιϊνοντασ ςχετικι ερϊτθςθ).   

 

Σα παραςτατικά ςε Αναμονι δεν είναι οριςτικά και επομζνωσ δεν ενθμερϊνουν κανζνα 

ςτοιχείο. Φυςικά ςτθν κατάςταςθ αυτι μποροφν να υποςτοφν οποιαδιποτε περαιτζρω ε-

πεξεργαςία (Βλζπε «Επεξεργαςία παραςτατικοφ ςε αναμονι»). 

<Ctrl+P>: Αν πατιςετε Ctrl+P ακολουκεί θ οριςτικοποίθςθ – ζκδοςθ του πα-

ραςτατικοφ, μετά τθν επιβεβαίωςθ ςχετικισ ερϊτθςθσ (όπωσ ςτο 

υπόδειγμα τθσ επόμενθσ εικόνασ). 
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Αν πατιςτε απλά Enter ι κάνετε κλικ ςτο Ναι, το παραςτατικό καταχωρείται οριςτικά (χω-

ρίσ να εκτυπωκεί) και θ οκόνθ «κακαρίηει» για να καταχωριςετε το επόμενο. 

Αν κάνετε κλικ ςτο Όχι ακυρϊνετε τθν εντολι οριςτικοποίθςθσ και επιςτρζφετε ςτθν οκόνθ 

για περαιτζρω επεξεργαςία του παραςτατικοφ.  

Θ διαφορά καταχϊρθςθσ Μθχανογραφικοφ παραςτατικοφ (ζναντι του Χειρόγραφου) εντο-

πίηεται ουςιαςτικά ς’ αυτό το ςτάδιο τθσ καταχϊρθςθσ. Ζτςι αν το παραςτατικό είναι μθχα-

νογραφικό (επιλζξατε το 1 ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ καταχϊρθςθσ), θ ερϊτθςθ που εμ-

φανίηεται μετά τθν εντολι ζκδοςθσ (Ctrl+P) ζχει τθν ακόλουκθ μορφι: 

 

Αν πατιςτε απλά Enter ι κάνετε κλικ ςτο Ναι, το παραςτατικό καταχωρείται οριςτικά και 

εκτυπϊνεται ςτο ειδικά ςχεδιαςμζνο μθχανογραφικό ζντυπο. Σαυτόχρονα θ οκόνθ «κακα-

ρίηει» για να καταχωριςετε το επόμενο. 

Αν κάνετε κλικ ςτο Όχι ακυρϊνετε τθν εντολι οριςτικοποίθςθσ και επιςτρζφετε ςτθν οκόνθ 

για περαιτζρω επεξεργαςία του παραςτατικοφ.  
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Α.2.1.1.2.  Καταχώρηςη παραςτατικού ειςπράξεων–πληρωμών(με Αξιόγραφο) 

 

Θ διαδικαςία καταχϊρθςθσ Αξιογράφου (επιταγισ ι Γραμματίου) διαφοροποιείται μόνο 

ςτο ςτάδιο ςυμπλιρωςθσ των γραμμϊν του παραςτατικοφ.  

 

τιλεσ καταχώρθςθσ παραςτατικοφ Ειςπράξεων/Πλθρωμών (Με Αξιόγραφο)  1 

Ζτςι μετά τθ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων τθσ επικεφαλίδασ (Header) του παραςτατικοφ ό-

που επιλζχκθκε τφποσ παραςτατικοφ που ανικει ςτα αξιόγραφα, ο κζρςορασ μεταφζρεται 

ςτο πρϊτο πεδίο των γραμμϊν.  

το ςθμείο αυτό εμφανίηεται ςτθν οκόνθ ςασ ζνα νζο παράκυρο για να καταχωριςετε τα 

ςτοιχεία του αξιογράφου, όπωσ αυτό τθσ επόμενθσ εικόνασ: 
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Εδϊ πρζπει να ςυμπλθρωκοφν τα ακόλουκα πεδία: 

<Είδοσ>: Κωδικόσ παραμζτρου που χαρακτθρίηει το είδοσ και τθν κατάςταςθ 

του αξιογράφου.  

Με Enter εμφανίηεται 

παράκυρο επιλογισ πα-

ραμζτρου.  

Επιλζγετε και με Enter 

μεταφζρεςτε ςτο επόμε-

νο πεδίο.  

 

 

<Κωδ. υν/μζνου>: Πεδίο για ανεφρεςθ του ςυνεργάτθ με τον Κωδικό καρτζλασ. Αν δεν 

τον γνωρίηετε με κλικ ςτο κουμπί εμφανίηεται όλο το αρχείο πε-

λατϊν ι προμθκευτϊν (ανάλογα) αλλιϊσ με Enter μεταφζρεςτε ςε 

δεφτερο ςτάδιο ανεφρεςθσ με ςτοιχεία τθσ επωνυμίασ. 

<Επωνυμία>: το πεδίο αυτό πλθκτρολογείτε τα αρχικά τθσ επωνυμίασ ςυνεργά-

τθ προσ ανεφρεςθ. Αλλιϊσ με κλικ ςτο κουμπί  ι με Enter εμφα-

νίηεται όλο το αρχείο πελατϊν ι προμθκευτϊν (ανάλογα). 

<Ποςό>: Αρικμθτικό πεδίο (με 2 δεκαδικά). Πλθκτρολογιςτε το ποςό του 

παραςτατικοφ και πατιςτε Enter.  

<Θμερ. Λιξθσ>: Ειςάγεται τθν θμερομθνία λιξθσ του αξιογράφου ςτθ μορφι 

DD/MM/YY. 

<Σράπεηα>: Κωδικόσ παραμζτρου των καταςτθμάτων Σραπεηϊν. Με Enter ι 

κλικ ςτο κουμπί  εμφανίηεται παράκυρο επιλογισ παραμζτρου. 

Επιλζγετε και με-

ταφζρεςτε ςτο 

επόμενο πεδίο.  
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<Λογ. Όψεωσ>: Ο λογαριαςμόσ όψεωσ, από τον οποίο εκδίδεται θ επιταγι (Μόνο 

για επιταγζσ που κα εκδοκοφν Μθχανογραφικά) ι κενό. 

<Αρικμόσ>: Ο αρικμόσ τθσ επιταγισ ι κενό για Γραμμάτιο. Μετά το πεδίο αυτό 

εμφανίηεται δεφτερο παράκυρο καταχϊρθςθσ ςτοιχείων, τθσ ακό-

λουκθσ μορφισ: 

 

Εδϊ ςυμπλθρϊνετε τα ακόλουκα ατοιχεία των δθμιουργοφμενων εγγραφϊν αξιογράφων: 

<Θμ/νία καταχϊρθςθσ κινιςεων>: Προτείνεται από τθν εφαρμογι θ θμερομθνία του 

παραςτατικοφ. Με Enter τθν επιβεβαιϊνετε και ςυνεχίηετε. 

<Κατάςταςθ Αξιογράφου>: Πεδίο ειςαγωγισ Κωδικοφ παραμζτρου των δυνατϊν κατα-

ςτάςεων αξιογράφου (α-

νάλογα με τον τφπο αξιο-

γράφου, επιταγισ ι 

Γραμματίου).  

Με Enter ι κλικ ςτο κου-

μπί  εμφανίηεται πα-

ράκυρο επιλογισ παρα-

μζτρου. Επιλζγετε και με-

ταφζρεςτε ςτο επόμενο 

πεδίο.  
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<Αρικμόσ Παραςτατικοφ>: Ο αρικμόσ του Χειρογράφου ι κενό για μθχανογραφικό. 

<τακερι Αιτιολογία>: Πεδίο ειςαγωγισ Κωδικοφ παραμζτρου των δυνατϊν αιτιο-

λογιϊν. Με Enter ι κλικ ςτο κουμπί  εμφανίηεται παρά-

κυρο επιλογισ πα-

ραμζτρου.  

 

 

 

 

 

Επιλζγετε και επιβεβαιϊνετε τισ καταχωριςεισ απαντϊντασ ςτο ςχετικό μινυμα.  

 

Θ οκόνθ αυτοφ του παράκυρου κλείνει και εμφανίηεται ςυμπλθρωμζνθ θ οκόνθ του πρϊ-

του παράκυρου. 
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Πατιςτε Esc και επιβεβαιϊςτε τθν καταχϊρθςθ τθσ εγγραφισ απαντϊντασ ςτο ςχετικό μι-

νυμα.  

 

 

 

Θ οκόνθ και αυτοφ του παράκυρου (τοιχεία Αξιογράφου) κλείνει και επιςτρζφετε ςτθν 

αρχικι οκόνθ τθσ καταχϊρθςθσ παραςτατικοφ ειςπράξεων – πλθρωμϊν. Θ καταχϊρθςθ τθσ 

εγγραφισ ζχει ολοκλθρωκεί. 

 

Αν πατιςετε Ctrl+P ακολουκεί θ οριςτικοποίθςθ – ζκδοςθ του παραςτατικοφ ι και θ ταυτό-

χρονθ εκτφπωςθ του (για το μθχανογραφικό), μετά τθν επιβεβαίωςθ ςχετικισ ερϊτθςθσ. 
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Α.2.1.2.  Επεξεργαςύα καταχωρημϋνου παραςτατικού 

 

Περιλαμβάνει τισ διαδικαςίεσ επεξεργαςίασ παραςτατικοφ ειςπράξεων – πλθρωμϊν.  

Όλεσ οι αναφερόμενεσ ιςχφουν για τα εκκρεμι, δθλαδι ΜΘ οριςτικοποιθμζνα παραςτατι-

κά, είτε βρίςκονται ςτο ςτάδιο πριν τθν ζκδοςθ τουσ είτε βρίςκονται ςε Αναμονι.  

τα οριςτικοποιθμζνα παραςτατικά δεν επιτρζπεται θ τροποποίθςθ (παράμετροσ) και άρα 

και θ πρόςβαςθ ςε όςεσ διαδικαςίεσ κα μποροφςαν να μεταβάλλουν τα ςτοιχεία τουσ (ό-

πωσ Ins, Home, Del, Ctrl+Del, Ctrl+D). Εξάλλου, αν επιχειριςετε να προβάλλετε οριςτικο-

ποιθμζνο παραςτατικό εμφανίηεται το ακόλουκο προειδοποιθτικό μινυμα: 

 

Χρθςιμοποιϊντασ τα Hot Keys ι τα πλικτρα γνωςτά διαχείριςθσ, οι λειτουργίεσ των οποίων 

περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια, δίνεται θ δυνατότθτα επεξεργαςίασ του παραςτατικοφ. 

 

Up, Dn: Πάνω και κάτω βζλοσ για κίνθςθ κατά μικοσ των γραμμϊν -          
εγγραφϊν τθσ οκόνθσ.  

PgUp, PgDn: Μεταφορά ςε προθγοφμενθ ι επόμενθ ςελίδα τθσ οκόνθσ. 

Ctrl+Home: Μεταφορά ςτθν πρϊτθ γραμμι (εγγραφι) του παραςτατικοφ. 

Ctrl+End: Μεταφορά ςτθν τελευταία γραμμι (εγγραφι) του παραςτατικοφ. 

Ins(ert) : Ειςαγωγι νζασ εγγραφισ (Μόνο για εκκρεμι παραςτατικά). 

Home:  Διόρκωςθ τθσ επιλεγμζνθσ εγγραφισ (Μόνο για εκκρεμι παραςτατικά). 

Del(ete) : Διαγραφι τθσ επιλεγμζνθσ εγγραφισ (Μόνο για εκκρεμι παραςτατικά). 

Ctrl+Del: Διαγραφι όλων των εγγραφϊν του παραςτατικοφ (Μόνο για εκκρεμι πα-
ραςτατικά). 

Ctrl+P: Ζκδοςθ - Οριςτικοποίθςθ ι και Εκτφπωςθ του παραςτατικοφ (Μόνο για εκ-
κρεμι παραςτατικά). 

Esc :  Παραςτατικό ςε Αναμονι ι Ζξοδοσ από τθν οκόνθ. 

Ctrl+S: υγκεντρωτικι καρτζλα υνεργάτθ. Από εκεί με F10 παίρνετε κατάςταςθ 
αναλυτικϊν κακολικϊν.  

Ctrl+L:  Εκτφπωςθ ετικετϊν με ςτοιχεία υνεργάτθ. 

Ctrl+D: Διάςπαςθ παραςτατικοφ (ανά υνεργάτθ). Με τθν εργαςία αυτι δθμιουρ-
γοφνται παραςτατικά ειςπράξεων – πλθρωμϊν ΑΝΑ ςυνεργάτθ και δια-
γράφεται το υπάρχον παραςτατικό.  

Δείτε το χαρακτθριςτικό παράδειγμα ςτθν οκόνθ που ακολουκεί.  
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Εδϊ ζχουν καταχωρθκεί 3 εγγραφζσ - κινιςεισ ςυνολικά, 2 για τον ςυνερ-
γάτθ με κωδικό 30000001 και 1 για τον ςυνεργάτθ με κωδικό 3000005 και 
το παραςτατικό δεν ζχει οριςτικοποιθκεί (εκκρεμεί).  

Με το Ctrl+D εμφανίηεται το ακόλουκο μινυμα επιβεβαίωςθσ:  

Επιβεβαιϊςτε με Ν τθ 
διαδικαςία.  

 

 

 

 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ το 
παραςτατικό διαγράφεται και διαςπάται 
ςε δφο νζα, ζνα για κάκε ςυνεργάτθ.  

Και τα 2 νζα παραςτατικά βρίςκονται ςε 
αναμονι, όπωσ φαίνεται και ςτθν οκόνθ 



MEGATRON®ERP        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ Ειςπράξεισ - Πλθρωμζσ 

 

19 |  ε λ ί δ α  
 

επεξεργαςίασ παραςτατικϊν ειςπράξεων – πλθρωμϊν τθσ εικόνασ. 

ε κάκε ζνα περιλαμβάνονται οι εγγραφζσ ενόσ μόνο ςυνεργάτθ. Για τθν 
οριςτικοποίθςθ τουσ πρζπει να ακολουκιςετε τθ γνωςτι διαδικαςία, δθ-
λαδι να «μπείτε» εκ νζου ςε κάκε ζνα χωριςτά και με Ctrl+P να τα εκδϊςε-
τε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.3  Πληροφοριακέσ Καταςτάςεισ 
 

Από τισ επιλογζσ του μενοφ των πλθρο-

φοριακϊν καταςτάςεων, μόνο θ εργαςία 

<3. Θμεριςια κατάςταςθ Ειςπράξεων – 

πλθρωμϊν> αφορά ςτθν παροφςα ε-

φαρμογι. 

Α.3.3 Ημερήςια κατάςταςη Ειςπράξεων – Πληρωμών 

 

Από τθν επιλογι αυτι μπορεί να εξαχκεί 

πολφ χριςιμθ πλθροφοριακι κατάςταςθ, 

ςχετικι με τισ θμεριςιεσ ειςπράξεισ και 

πλθρωμζσ τθσ επιχείρθςθσ.  

τθν κατάςταςθ περιλαμβάνονται τόςο τα θμεριςια ποςά των παραςτατικϊν ειςπράξεων 

& πλθρωμϊν, όςο και τα ποςά που προζρχονται από τθ Διαχείριςθ Παραςτατικϊν (ΔΠ) πω-

λιςεων και αγορϊν (ΜΟΝΟ τα «Μετρθτοίσ») του αντίςτοιχου Τποςυςτιματοσ.  
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Με τθν επιλογι τθσ εργαςίασ εμφανίηεται θ επόμενθ οκόνθ διαλόγου για ειςαγωγι των 

κριτθρίων τθσ κατάςταςθσ. 

υμπλθρϊςτε τθν θμερομθνία ι τθν 

περίοδο για τθν οποία κζλετε τθν 

πλθροφοριακι κατάςταςθ κακϊσ και 

τα υπόλοιπα κριτιρια, ςφμφωνα με το 

υπόδειγμα τθσ διπλανισ οκόνθσ. 

τθ ςυνζχεια επιλζξτε μζςο εμφάνιςθσ 

ι εκτφπωςθσ   

 

και κα ζχετε τθν κατάςταςθ ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ επόμενθσ οκόνθσ: 

 

Θ κατάςταςθ αναλφει, ςε χωριςτζσ ςελίδεσ ανά θμερομθνία, τισ ειςπράξεισ και τισ πλθρω-

μζσ τθσ επιχείρθςθσ. 
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Α.4  Βοηθητικά 
 

Οι εργαςίεσ που περιλαμβάνονται ςτο μενοφ 

των «Βοθκθτικϊν» δεν αφοροφν ςτθν παροφςα 

εφαρμογι. 

 

Α.5. Παράμετροι 
 

τισ επιλογζσ των παραμζτρων του Τποςυ-

ςτιματοσ καταχωροφνται τα απαραίτθτα 

ςτοιχεία για τθν προςαρμογι τθσ εφαρμογισ 

ςτισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ. 

 

 

 

Θ εφαρμογι παραδίδεται παραμετροποιθμζνθ και ΔΕΝ επιτρζπεται θ επζμβαςθ χωρίσ τθν 

ζγκριςθ και τισ υποδείξεισ υπευκφνου τθσ ΙΛΤΔΑ.   
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Β.  Αξιόγραφα 
 

το Τποςφςτθμα αυτό παρακολουκοφνται τα αξιό-

γραφα τθσ επιχείρθςθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλζγοντασ το αναπτφςςονται οριηόντια οι διακζςιμεσ υπο – επιλογζσ.  

 

 

Β.2. Επεξεργαςία 
 

το μενοφ τθσ περιλαμβάνονται όλεσ οι απαραίτθτεσ 

επιλογζσ - εργαςίεσ επεξεργαςίασ των αξιογράφων. 

 

 

Β.2.1. Ημερήςια Φύλλα κινήςεων 

 

Εδϊ εμφανίηονται υπό τθ μορφι πίνακα όλεσ οι θμεριςιεσ κινιςεισ των αξιογράφων, οι 

οποίεσ καταχωροφνται είτε από το Τποςφςτθμα <Ειςπράξεων – Πλθρωμϊν> είτε από τισ 

εργαςίεσ επεξεργαςίασ (Καταχϊρθςθ νζων, Μεταβολι κατάςταςθσ) του παρόντοσ Τποςυ-

ςτιματοσ.  
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Θ οκόνθ των Θμεριςιων φφλλων ζχει τθ μορφι τθσ επόμενθσ εικόνασ. Με τθν επιλογι τθσ 

εργαςίασ θ εφαρμογι προτείνει τθν τελευταία θμερομθνία ςτθν οποία υπάρχουν θμεριςι-

εσ κινιςεισ αξιογράφων. Πλθκτρολογιςτε τθν επικυμθτι ι πατιςτε Enter για αποδοχι τθσ 

προτεινόμενθσ. 

 

τθν επεξεργαςία των θμεριςιων φφλλων χρθςιμοποιοφνται τα ακόλουκα λειτουργικά 

πλικτρα και ςυνδυαςμοί αυτϊν: 

Up, Dn: Πάνω και κάτω βζλοσ για κίνθςθ κατά μικοσ των γραμμϊν -          
εγγραφϊν τθσ οκόνθσ  

PgUp, PgDn: Μεταφορά ςε προθγοφμενθ ι επόμενθ θλεκτρονικι ςελίδα τθσ ο-
κόνθσ 

Ctrl+Home: Μεταφορά ςτθν πρϊτθ γραμμι (εγγραφι) τθσ θμερομθνίασ 

Ctrl+End: Μεταφορά ςτθν τελευταία γραμμι (εγγραφι) τθσ θμερομθνίασ 

Ctrl+PgUp: Μεταφορά ςε οκόνθ κινιςεων προθγοφμενθσ θμερομθνίασ  

Ctrl+PgDn: Μεταφορά ςε οκόνθ κινιςεων επόμενθσ θμερομθνίασ 

Enter: Προβολι ςτοιχείων αξιογράφου. Επιλζγετε με τα βελάκια (Up, Dn) και με 
Enter βλζπετε τθν οκόνθ με τα ςτοιχεία του αξιογράφου (όπωσ ςτο υπό-
δειγμα που ακολουκεί). 
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Home: Διόρκωςθ τθσ επιλεγμζνθσ εγγραφισ (κίνθςθσ). Εμφανίηεται θ οκόνθ των 
ςτοιχείων αξιογράφου (όπωσ ςτθν προθγοφμενθ εικόνα), από όπου ςτθ ςυ-
νζχεια και πάλι με το Home (που πλζον είναι ενεργό) μπορείτε να κάνετε 
τροποποιιςεισ.  

Από τθν ίδια οκόνθ μπορείτε αξιοποιϊντασ τα υπόλοιπα Hot Keys  να επι-
ςκεφκείτε τθν καρτζλα του ςυνεργάτθ (Ctrl+S) ι να εκτυπϊςετε πλθροφο-
ρίεσ με τα ςτοιχεία του αξιογράφου (Ctrl+P, Ctrl+E). 

Esc :  Ζξοδοσ από τθν οκόνθ 

 

 

 

Β.2.2. Καταχώρηςη Νέων Αξιογράφων 

 

Από τθν επιλογι αυτι γίνεται θ καταχϊρθςθ Νζων αξιογράφων. Θ διαδικαςία είναι όμοια 

με αυτι που περιγράφεται ςτο Τποςφςτθμα Ειςπράξεων – Πλθρωμϊν.  

Με τθν επιλογι τθσ εργαςίασ εμφανίηεται θ οκόνθ καταχϊρθςθσ (ςτθ μορφι του υποδείγ-

ματοσ που ακολουκεί). 
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Εδϊ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε κατά ςειρά τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

<Είδοσ>: Κωδικόσ παραμζτρου που χαρακτθρίηει το είδοσ και τθν κατάςταςθ 

του αξιογράφου.  

Με Enter εμφανίηεται 

παράκυρο επιλογισ πα-

ραμζτρου.  

Επιλζγετε και με Enter 

μεταφζρεςτε ςτο επόμε-

νο πεδίο.  

 

 

<Κωδ. υν/μζνου>: Πεδίο για ανεφρεςθ του ςυνεργάτθ με τον Κωδικό καρτζλασ. Αν δεν 

τον γνωρίηετε με Enter μεταφζρεςτε ςε δεφτερο ςτάδιο ανεφρεςθσ 

με ςτοιχεία τθσ επωνυμίασ αλλιϊσ με κλικ ςτο κουμπί εμφανίηε-

ται όλο το αρχείο πελατϊν ι προμθκευτϊν (ανάλογα). 

<Επωνυμία>: το πεδίο αυτό πλθκτρολογείτε τα αρχικά τθσ επωνυμίασ ςυνεργά-

τθ προσ ανεφρεςθ. Αλλιϊσ με κλικ ςτο κουμπί  ι με Enter εμφα-

νίηεται όλο το αρχείο πελατϊν ι προμθκευτϊν (ανάλογα). 

<Ποςό>: Αρικμθτικό πεδίο (με 2 δεκαδικά). Πλθκτρολογιςτε το ποςό του 

παραςτατικοφ και πατιςτε Enter.  
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<Θμερ. Λιξθσ>: Ειςάγεται τθν θμερομθνία λιξθσ του αξιογράφου ςτθ μορφι 

DD/MM/YY. 

<Σράπεηα>: Κωδικόσ παραμζτρου των καταςτθμάτων Σραπεηϊν. Με Enter ι 

κλικ ςτο κουμπί  εμφανίηεται παράκυρο επιλογισ παραμζτρου. 

Επιλζγετε και με-

ταφζρεςτε ςτο 

επόμενο πεδίο.  

 

  

 

 

 

 

<Λογ. Όψεωσ>: Ο λογαριαςμόσ όψεωσ, από τον οποίο εκδίδεται θ επιταγι (Μόνο 

για επιταγζσ που κα εκδοκοφν Μθχανογραφικά) ι κενό. 

<Αρικμόσ>: Ο αρικμόσ τθσ επιταγισ ι κενό για Γραμμάτιο. Μετά το πεδίο αυτό 

εμφανίηεται δεφτερο παράκυρο καταχϊρθςθσ ςτοιχείων, τθσ ακό-

λουκθσ μορφισ: 
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Εδϊ ςυμπλθρϊνετε τα ακόλουκα ςτοιχεία των δθμιουργοφμενων εγγραφϊν αξιογράφων: 

<Θμ/νία καταχϊρθςθσ κινιςεων>: Προτείνεται από τθν εφαρμογι θ θμερομθνία του 

παραςτατικοφ. Με Enter τθν επιβεβαιϊνετε και ςυνεχίηετε. 

<Κατάςταςθ Αξιογράφου>: Πεδίο ειςαγωγισ Κωδικοφ παραμζτρου των δυνατϊν κατα-

ςτάςεων αξιογράφου (α-

νάλογα με τον τφπο αξιο-

γράφου, επιταγισ ι 

Γραμματίου).  

Με Enter ι κλικ ςτο κου-

μπί  εμφανίηεται πα-

ράκυρο επιλογισ παρα-

μζτρου. Επιλζγετε και με-

ταφζρεςτε ςτο επόμενο 

πεδίο.  

<Αρικμόσ Παραςτατικοφ>: Ο αρικμόσ του Χειρογράφου ι κενό για μθχανογραφικό. 

 

<τακερι Αιτιολογία>: Πεδίο ειςαγωγισ Κωδικοφ παραμζτρου των δυνατϊν αιτιο-

λογιϊν. Με Enter ι κλικ ςτο κουμπί  εμφανίηεται παρά-

κυρο επιλογισ πα-

ραμζτρου.  

 

 

 

 

 

Επιλζγετε και επιβεβαιϊνετε τισ καταχωριςεισ απαντϊντασ ςτο ςχετικό μινυμα.  

 

Θ οκόνθ αυτοφ του παράκυρου κλείνει και εμφανίηεται ςυμπλθρωμζνθ θ οκόνθ καταχϊ-

ρθςθσ νζου αξιογράφου. 
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το ςθμείο αυτό μπορείτε να επεξεργαςκείτε τθν εγγραφι με τα πλικτρα που εμφανίηονται 
ςτο πάνω μζροσ τθσ οκόνθσ. Δθλαδι Home με να τθ διορκϊςετε ι Del με τθ διαγράψετε.  

Από τθν ίδια οκόνθ μπορείτε, αξιοποιϊντασ τα υπόλοιπα Hot Keys, να επιςκεφκείτε τθν 
καρτζλα του ςυνεργάτθ (Ctrl+S) ι να εκτυπϊςετε πλθροφορίεσ με τα ςτοιχεία του αξιογρά-
φου (Ctrl+P, Ctrl+E). 

Για τθν καταχϊρθςθ τθσ εγγραφισ πατιςτε Esc και επιβεβαιϊςτε τθν κίνθςθ απαντϊντασ 

ςτο ςχετικό μινυμα.  

 

 

 

Θ καταχϊρθςθ τθσ εγγραφισ ζχει ολοκλθρωκεί, θ οκόνθ του παράκυρου (τοιχεία Αξιο-

γράφου) κλείνει και εμφανίηεται μια νζα όμοια με τθν αρχικι για να ςυνεχίςετε με τθν κα-

ταχϊρθςθ επόμενου αξιογράφου.  

Για διακοπι τθσ εργαςίασ πατιςτε Esc οπότε και 

βγαίνετε από τθν υπο-επιλογι και επιςτρζφετε ςτο 

μενοφ τθσ <Επεξεργαςίασ>. 
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Β.2.3. Παρουςίαςη – Μεταβολή κατάςταςησ Αξιογράφου 

  

Εργαςία με τθν οποία μπορείτε να δείτε 

απλά ι και να μεταβάλλετε τθν κατάςτα-

ςθ αξιογράφων επιλζγοντασ τα με ςυγκε-

κριμζνα κριτιρια που κα ορίςετε ςτθν 

ςχετικι οκόνθ διαλόγου. 

 

 

 

Εδϊ κα ςυμπλθρϊςετε κατά ςειρά τα ςτοιχεία: 

<Σρζχουςα Κατάςταςθ Αξιογράφου>: Πεδίο ειςαγωγισ Κωδικοφ παραμζτρου των δυνα-

τϊν καταςτάςεων αξιο-

γράφου.  

Με Enter ι κλικ ςτο κου-

μπί  εμφανίηεται πα-

ράκυρο επιλογισ παρα-

μζτρου. Επιλζγετε κατά τα 

γνωςτά και μεταφζρεςτε 

ςτο επόμενο πεδίο.  

 

<Θμερομθνίεσ Λιξθσ>: Εδϊ ορίηετε τισ θμερομθ-

νίεσ λιξθσ των αξιογράφων που κα επιλεγοφν με τθ μορφι διαςτι-

ματοσ ΑΠΟ… ΕΩ….  

<Θμερομθνία παράδοςθσ/παραλαβισ>: υμπλθρϊνονται προαιρετικά εφόςον αυτζσ ζχουν 

ςθμαςία ςτθν επιλογι. 

<Αφξων αρικμόσ αξιογράφου>: Προαιρετικό ςτοιχείο (Μόνο για μθχανογραφθμζνα) 

<Σράπεηα>: Κωδικόσ παραμζτρου των 

Σραπεηικϊν καταςτθμά-

των.  

Αν πατιςετε Enter μπο-

ρείτε να αφιςετε κενι τθν 

παράμετρο (οπότε κα ςυ-

μπεριλθφκοφν όλεσ) αλ-

λιϊσ με κλικ ςτο κουμπί 

 εμφανίηεται παράκυ-
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ρο επιλογισ παραμζτρου. Επιλζγετε και μεταφζρεςτε ςτο επόμενο 

πεδίο.  

<Αρικμόσ>: Μόνο για επιλογι ςυγκεκριμζνου αξιογράφου γνωρίηοντασ τον α-

ρικμό του αλλιϊσ κενό για όλα. 

<Σαξινόμθςθ>: Επιλογι του τρόπου ταξινόμθςθσ των αξιογράφων που κα επιλε-

γοφν βάςει των παραπάνω κριτθρίων (δθλαδι κατά θμερομθνία 

Λιξθσ ι Παράδοςθσ/Παραλαβισ). 

Ζτςι για παράδειγμα θ οκόνθ ειςαγω-

γισ κριτθρίων κα μποροφςε να ςυ-

μπλθρωκεί όπωσ φαίνεται ςτθ διπλα-

νι εικόνα. 

 

  

 

Σο αποτζλεςμα τθσ επιλογισ αξιογράφων βάςει των παραπάνω κριτθρίων εμφανίηεται ςε 

μια οκόνθ εγγραφϊν όπωσ του υποδείγματοσ τθσ επόμενθσ εικόνασ.  

 

τα ςτοιχεία τθσ οκόνθσ των επιλεγζντων αξιογράφων περιλαμβάνονται: 

Θ Θμερομθνία Παράδοςθσ ι Παραλαβισ, 

Θ Θμερομθνία Λιξθσ, 

Σο Είδοσ του Αξιογράφου (κωδικόσ), 

Θ Κατάςταςθ του Αξιογράφου (κωδικόσ), 

Θ Επωνυμία του υνεργάτθ, 

Σο Ποςό του Αξιογράφου, 
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Θ Σράπεηα και 

Ο Αρικμόσ του Αξιογράφου 

Θ επεξεργαςία τθσ οκόνθσ γίνεται με τα γνωςτά πλικτρα κατεφκυνςθσ που εμφανίηονται 

ςτθν τελευταία γραμμι τθσ και τα πλικτρα Insert & Home.  

Για τθν παραπζρα επεξεργαςία (Διόρκωςθ, μεταβολι κατάςταςθσ) κάποιου αξιογράφου 

τθσ οκόνθσ είναι κατ’ αρχιν απαραίτθτθ θ επιλογι και ςτθ ςυνζχεια θ προβολι των ςτοι-

χείων του(όπωσ ςτθν οκόνθ του ακόλουκου υποδείγματοσ). Χρθςιμοποιιςτε γι’ αυτό το 

πλικτρο Enter. 

 

Προβολι - Παρουςίαςθ ςτοιχείων Αξιογράφου 1 

Με Esc βγαίνετε από τθν οκόνθ του ςυγκεκριμζνου αξιογράφου και επιςτρζφετε ςτθν αρχι-

κι, ενϊ με τα πλικτρα Home και  Insert μποροφν από το ςθμείο αυτό να ακολουκιςουν οι 

ακόλουκεσ ενζργειεσ:  

<Home>: Διόρκωςθ ςτοιχείων. Π.χ. Θμερομθνία παράδοςθσ/παραλαβισ 

<Insert>: Με το πλικτρο αυτό μπορεί να γίνει Μεταβολι κατάςταςθσ του Αξιογρά-

φου. Πατϊντασ το ξεκινά θ διαδικαςία και κατ’ αρχιν εμφανίηεται θ επόμε-

νθ οκόνθ για επιλογι τθσ νζασ κατάςταςθσ ςτθν οποία κα περιζλκει το Α-

ξιόγραφο π.χ. «Εξόφλθςθ» 
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Μετά τθν επιλογι τθσ νζασ κατάςταςθσ, ςτθν επόμενθ οκόνθ ςυμπλθρϊνετε: 

<Θμερομθνία> Θ θμερομθνία τθσ μεταβολισ. Από το ςφςτθμα προτείνεται 

θ τρζχουςα. 

<Αρικμόσ Παραςτατικοφ>: υμπλθρϊνεται προαιρετικά π.χ. με ζνα αποδεικτικό κατά-

κεςθσ χρθμάτων ςτον λογαριαςμό όψεωσ. 

 

 

Επιβεβαιϊνοντασ τισ τροποποιιςεισ… 
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Θ εφαρμογι ςασ επιςτρζφει ςτθν οκόνθ παρουςίαςθσ – μεταβολισ  του αξιογράφου, όπου 

πλζον ζχει καταγραφεί θ κίνθςθ τθσ νζασ κατάςταςθσ με κωδικό 32 «Εξόφλθςθ Επιταγισ 

Πλθρωτζασ» (όπωσ ςτο υπόδειγμα τθσ επόμενθσ οκόνθσ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τθ ςυνζχεια πατϊντασ Esc, και μετά από επιβε-

βαίωςθ, οριςτικοποιείται θ τροποποίθςθ και επι-

ςτρζφετε ςτθν αρχικι οκόνθ με τισ εγγραφζσ - κι-

νιςεισ αξιογράφων βάςει των κριτθρίων επιλογισ.  

Από εκεί μπορείτε να επιλζξετε το επόμενο αξιόγραφο ι να «βγείτε» με Esc.  

Θ παραπάνω εργαςία «Β.2.3. Μεταβολι κατάςταςθσ αξιογράφου» εφαρμόηεται ςτισ περι-

πτϊςεισ μεμονωμζνων εγγραφϊν. Κατά τοφτο διαφζρει από τθν επόμενθ εργαςία (Β.2.4.) 

με τθν οποία μπορεί να γίνει «Μαηικι μεταβολι κατάςταςθσ» πολλϊν αξιογράφων ταυτό-

χρονα. 

Άλλα χριςιμα πλικτρα διαχείριςθσ τθσ οκόνθσ με τα τοιχεία Αξιογράφου είναι τα ακό-

λουκα: 

<Ctrl+P>: Εκτφπωςθ των «τοιχείων του αξιογράφου» χωριςτά για κάκε κωδικό <Κα-

τάςταςθσ> (π.χ. 12 ι 32) που κα επιλζξετε μζςα από τθν παραπάνω οκόνθ. 

Χαρακτθριςτικζσ εκτυπϊςεισ ςτα δφο υποδείγματα που ακολουκοφν. 
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Εκτφπωςθ κατάςταςθσ 12 «ε Αναμονι Πλθρωτζα» 1 

 

 

Εκτφπωςθ κατάςταςθσ 32 «Εξόφλθςθ Επιταγισ Πλθρωτζασ» 2 

 

<Ctrl+E>: Εκτφπωςθ τθσ αναλυτικισ κίνθςθσ του αξιογράφου. ’ αυτι φαίνονται όλεσ 

οι κινιςεισ του, όπωσ ςτο υπόδειγμα τθσ επόμενθσ οκόνθσ. 

 

Εκτφπωςθ Αναλυτικισ κίνθςθσ Αξιογράφου 3 

 

<Ctrl+S>: Εμφάνιςθ καρτζλασ ςυνεργάτθ και από εκεί με το F10 τα αναλυτικά κακο-

λικά (κατά τα γνωςτά). 
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Προβολι-Εκτφπωςθ Αναλυτικισ καρτζλασ ςυνεργάτθ (F10)  

 

Β.2.4. Μαζική Μεταβολή Αξιογράφων 

 

Όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ επιλογι 

(Β.2.3) καλείςτε να ειςάγετε τα κριτι-

ρια επιλογισ αξιογράφων.  

Μόνο που εδϊ κα πρζπει να ςυμπλθ-

ρϊςετε τθν <Κατάςταςθ ςτθν οποία 

κα περιζλκουν τα αξιόγραφα> που κα 

επιλεγοφν. 

 

Θ επιλογι τθσ γίνεται από παράκυρο παραμζ-

τρων, που εμφανίηεται κάνοντασ κλικ ςτο κουμπί 

 του πεδίου ι με το πλικτρο Enter.  

 

 

Σα υπόλοιπα κριτιρια ςυμπλθρϊνονται όπωσ πε-

ριγράφεται ςτθν προθγοφμενθ επιλογι. 

 

Τπόδειγμα οκόνθσ με ςυμπλθρωμζνα τα κριτιρια επιλογισ 1 
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Μετά τθ ςυμπλιρωςθ των παραπάνω ςτοιχείων θ εφαρμογι μεταφζρεται ςτθν Οκόνθ πα-

ρουςίαςθσ αξιογράφων ςφμφωνα με τα κριτιρια επιλογισ. 

 

Εδϊ τςεκάρετε, κάνοντασ κλικ με το ποντίκι, τα αξιόγραφα που κζλετε να μεταβλθκοφν (ό-

πωσ φαίνεται ςτο υπόδειγμα τθσ επόμενθσ οκόνθσ).  

 

Πατιςτε Enter ενϊ βρίςκεςτε πάνω ςε μία επιλεγμζνθ εγγραφι. τθν επόμενθ οκόνθ που 

εμφανίηεται ςυμπλθρϊςτε 

τα ςτοιχεία: 

<Θμερομθνία>: Προτείνεται 

θ τρζχουςα και 

<Αρικμόσ Παραςτατικοφ>: 

π.χ  ο αρικμόσ του παρα-

ςτατικοφ κατάκεςθσ ςε λο-

γαριαςμό όψεωσ  
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Επιβεβαιϊςτε τθν καταχϊρθςθ των τροποποιιςε-

ων, απαντϊντασ Ναι ςτθ ςχετικι ερϊτθςθ. 

 

Θ εργαςία ολοκλθρϊκθκε και θ εφαρμογι ςασ επιςτρζφει ςτθν βαςικι οκόνθ του Τποςυ-

ςτιματοσ.  

Θ οκόνθ των «Θμεριςιων φφλλων κινιςεων» αξιογράφων ζχει ενθμερωκεί αυτόματα με τισ 

νζεσ εγγραφζσ από τισ κινιςεισ των μεταβολϊν, όπωσ ςτο υπόδειγμα τθσ επόμενθσ οκόνθσ. 
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Β.3. Πληροφοριακέσ καταςτάςεισ 
 

τθν επιλογι περιλαμβάνονται χριςιμεσ πλθροφο-

ριακζσ καταςτάςεισ. 

 

 

 

 

 

Β.3.1 Κατάςταςη Ελέγχου 

 

Πλθροφοριακι κατάςταςθ ελζγ-

χου του ςυνόλου ι μζρουσ των 

αξιογράφων με διάφορα κριτι-

ρια, όπωσ αυτά που παρατθροφ-

νται ςτθν οκόνθ διαλόγου που 

εμφανίηεται με τθν επιλογι τθσ 

εργαςίασ.  

 

 

 

 

 

 

 

υμπλιρωςθ των κριτθρίων τθσ κατάςταςθσ: 

<Ζδρα – Τποκ/μα>: υμπλθρϊνεται από τθν εφαρμογι με τα ςτοιχεία τθσ εται-

ρείασ/χριςθσ 

<Ειςπρακτζα/Πλθρωτζα>: Ειςάγετε Ε για αξιόγραφα ειςπρακτζα ι Π για πλθρωτζα. 

(Από τθν εφαρμογι προτείνεται το Ε) 

<Είδοσ αξιογράφων>: Κωδικοί (Παράμετροι τθσ εφαρμογισ) με τα είδθ αξιογρά-

φων (Επιταγζσ & Γραμμάτια), που αντιςτοιχοφν ςτα Ει-
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ςπρακτζα ι Πλθρωτζα ανάλογα με τθν επιλογι του προθ-

γοφμενου κριτθρίου. Σο πεδίο ςυμπλθρϊνεται αυτόματα με 

όλεσ τισ διακζςιμεσ παραμζτρουσ. Για επιλογι όλων πατι-

ςτε Enter.  

Για επιλογι μίασ ι μζρουσ αυτϊν κάντε κλικ ςτο κουμπί  

ςτο δεξί άκρο του πεδίου.  

 

το παράκυρο επιλογισ όλεσ οι παράμετροι εμφανίηονται 

«τςεκαριςμζνεσ». Επιλζξτε αφαιρϊντασ το τςεκ από όςεσ 

δεν επικυμείτε. 

<Κατάςταςθ αξιογράφων>: Παράμετροι τθσ εφαρμογισ με τισ δυνατζσ καταςτάςεισ  

των ειδϊν αξιογράφων, που αντιςτοιχοφν ςτισ προθγοφμε-

νεσ επιλογζσ κριτθρίων. Σο πεδίο ςυμπλθρϊνεται αυτόματα 

με όλεσ τισ διακζςιμεσ παραμζτρουσ. Για επιλογι όλων πα-

τιςτε Enter.  

Για επιλογι μίασ ι μζρουσ αυτϊν κάντε κλικ ςτο κουμπί  

ςτο δεξί άκρο του πεδίου.  

  

το παράκυρο επιλογισ όλεσ οι παράμετροι εμφανίηονται 

«τςεκαριςμζνεσ». Επιλζξτε αφαιρϊντασ το τςεκ από όςεσ 

δεν επικυμείτε. 
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<Θμερομθνία κατάςταςθσ>: Μπορεί να ςυμπλθρωκεί προαιρετικά με τθν θμερομθνία 

ςτθν οποία περιιλκαν ςε μία από τισ παραπάνω καταςτά-

ςεισ τα αξιόγραφα ι να μείνει κενι για κατάςταςθ ανεξαρ-

τιτωσ θμερομθνίασ. 

<Σράπεηα>: Παράμετροι τθσ εφαρμογισ. Προτείνονται (με ****) όλεσ οι 

Σράπεηεσ. Για επιλογι όλων πατιςτε Enter. Για μία ςυγκε-

κριμζνθ κάντε κλικ ςτο κουμπί  ςτο δεξί άκρο του πεδίου 

και επιλζξτε «φωτίηοντασ».  

<Προεξοφλικθκε ςτθν>: Παράμετροι τθσ εφαρμογισ με τισ Σράπεηεσ ςτισ οποίεσ 

μπορεί να γίνει προεξόφλθςθ. Προτείνονται (με ****) όλεσ 

οι Σράπεηεσ. Για επιλογι όλων πατιςτε Enter. Για μία ςυ-

γκεκριμζνθ κάντε κλικ ςτο κουμπί  ςτο δεξί άκρο του πε-

δίου και επιλζξτε «φωτίηοντασ».  

<Πωλθτισ>: Δεν αφορά ςτθν παροφςα εφαρμογι. 

<Θζςθ>: Δεν αφορά ςτθν παροφςα εφαρμογι. 

<Λογαριαςμοί κίνθςθσ Λογιςτικισ>: Δεν αφορά ςτθν παροφςα εφαρμογι. 

<Θμερομθνίεσ λιξθσ>: Από τθν εφαρμογι προτείνεται όλο το διάςτθμα που περι-

λαμβάνει ΑΠΟ… τθν πλθςιζςτερθ ΕΩ… τθν πιο μακρινι 

θμερομθνία λιξθσ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία των καταχωρθ-

μζνων αξιογράφων. Μπορεί να ηθτθκεί άλλο. 

<Θμερ. Παραλαβισ/Παράδοςθσ>: Από τθν εφαρμογι προτείνεται διάςτθμα ίςο με τθν 

θμερομθνία του ςυςτιματοσ για παρουςίαςθ των αξιογρά-

φων που παρελιφκθςαν ι παραδόκθκαν ΜΟΝΟ μζςα ςτθν 

τρζχουςα θμερομθνία. Μπορεί να ηθτθκεί άλλο. 

<Παρουςίαςθ με βάςθ τθν τελευταία κατάςταςθ αξιογράφων>: Ναι ι Όχι, ανάλογα. 

 

<Εκτφπωςθ ςυνόλων ανά αρικμό παραςτατικοφ>: Ναι ι Όχι, ανάλογα. 

 

Μετά τθ ςυμπλιρωςθ των κριτθρίων επιλζξετε το 

μζςο ςτο οποίο κα εξάγετε τθν κατάςταςθ ελζγχου θ 

οποία κα ζχει τθ μορφι του ακόλουκου υποδείγμα-

τοσ. 
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Κατάςταςθ ελζγχου αξιογράφων 

Επεξιγθςθ υντομογραφιϊν κατάςταςθσ; 

Α/Α:  Αφξων αρικμόσ με βάςθ τθν ταξινόμθςθ. 

Π/Π:  Θμερομθνία Παράδοςθσ/Παραλαβισ 

<Λιξθ>: Θμερομθνία λιξθσ αξιογράφου 

<ΕΑ>:  Είδοσ  Αξιογράφου (κωδικόσ παραμζτρου)  

<ΚΑ>:  Κατάςταςθ Αξιογράφου (κωδικόσ παραμζτρου) 

<Θμ.Κιν.>: Θμερομθνία Κίνθςθσ αξιογράφου 

<Τποκ>: Ζδρα/Τποκατάςτθμα (κωδικόσ) 

<Κωδικόσ>: Ο κωδικόσ του ςυνεργάτθ που αναφζρεται ςτο αξιόγραφο 

<Επωνυμία>: Θ επωνυμία του ςυνεργάτθ που αναφζρεται ςτο αξιόγραφο 

<Ποςό>: Θ αξία του αξιογράφου 

<Σράπεηα>: Θ τράπεηα από τθν οποία εκδόκθκε 

<Αρ. Παραςτ.>: Ο αρικμόσ του παραςτατικοφ με το οποίο καταχωρικθκε το αξιόγραφο 

<Αρ. Αξιογρ.>: Ο αρικμόσ του αξιογράφου (ΜΟΝΟ για επιταγζσ) 

<ΑΑ Αξιογρ.>:  Εςωτερικι αρίκμθςθ τθσ επιχείρθςθσ. Δεν χρθςιμοποιείται ςυνικωσ. 
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Β.3.2 Αναλυτικό ληξιάριο αξιογράφων 

 

Αναλυτικι κατάςταςθ ελζγχου 

των αξιογράφων με ςυγκζντρωςθ 

ανάλογα με τον τρόπο ταξινόμθ-

ςθσ.  

τθν οκόνθ διαλόγου που εμφανί-

ηεται, μποροφν να οριςτοφν διά-

φορα κριτιρια επιλογισ των αξιο-

γράφων, όπωσ αυτά που παρατθ-

ροφνται ςτθν εικόνα. 

τα κριτιρια που κατά τα άλλα 

είναι όμοια με αυτά που περιγρά-

φθκαν ςτθν αμζςωσ προθγοφμενθ 

επιλογι <Β.3.1. Κατάςταςθ ελζγ-

χου>, προςτίκεται επιπλζον ο: 

<Σρόποσ Σαξινόμθςθσ> Εδϊ μπορείτε να επιλζξετε τον τρόπο με τον οποίο κα γίνει 

θ ταξινόμθςθ και θ ςυγκζντρωςθ των αξιογράφων ςτθν κα-

τάςταςθ. Προτείνεται θ «Θμερομθνία Λιξθσ».  

Για επιλογι άλλου τρόπου ταξινόμθςθσ κάνετε κλικ ςτο 

κουμπί  που βρίςκετε ςτο δεξί άκρο του πεδίου και επι-

λζξτε από 

το μενοφ.  

 

 

 

Μετά τθ ςυμπλιρωςθ των κριτθρίων επιλζξτε το μζςο ςτο οποίο κα εξάγετε τθν κατάςταςθ 

ελζγχου, θ οποία κα ζχει ανάλογα τθ μορφι των ακόλουκων 3 υποδειγμάτων. 

 

Αναλυτικό λθξιάριο αξιογράφων με ταξινόμθςθ κατά θμερομθνία λιξθσ 1 



Αξιόγραφα MEGATRON®ERP         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ 

 

22 |  ε λ ί δ α  
 

 

Αναλυτικό λθξιάριο αξιογράφων με ταξινόμθςθ κατά κωδικό ςυνεργάτθ 2 

 

 

Αναλυτικό λθξιάριο αξιογράφων με ταξινόμθςθ κατά Σράπεηα 3 

 

Επεξιγθςθ υντομογραφιϊν κατάςταςθσ:   

<Ζκδοςθ>:  Θμερομθνία ζκδοςθσ (ΜΟΝΟ για Γραμμάτιο) 

<Μεταβ. ςε τρίτο>: τοιχεία μεταβίβαςθσ ςε τρίτο 

Οι υπόλοιπεσ ςυντομογραφίεσ ςτθλϊν περιγράφθκαν ςτθν αμζςωσ προθγοφμενθ επιλογι. 
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Β.3.3 Συγκεντρωτικό ληξιάριο κατά ημέρα 

 

Πλθροφοριακι κατάςταςθ με ςυγκζ-

ντρωςθ των αξιογράφων κατά θμε-

ρομθνία λιξθσ.  

τθν οκόνθ διαλόγου που εμφανίηε-

ται, μποροφν να οριςτοφν διάφορα 

κριτιρια επιλογισ των αξιογράφων, 

όπωσ αυτά που παρατθροφνται ςτθν 

εικόνα. 

Βλζπε ςχετικά ςτθν πλθροφοριακι 

κατάςταςθ <Β.3.1. Κατάςταςθ ελζγ-

χου>.  

Μετά τθ ςυμπλιρωςθ των κριτθρίων 

επιλζξτε το μζςο ςτο οποίο κα εξάγε-

τε τθν κατάςταςθ ελζγχου, θ οποία 

κα ζχει ανάλογα τθ μορφι του ακό-

λουκου υποδείγματοσ. 

 

 

υγκεντρωτικό λθξιάριο αξιογράφων κατά θμζρα 

τθν κατάςταςθ εμφανίηονται ςυγκεντρωτικά τα ςφνολα (ποςά και τεμάχια) των αξιογρά-

φων κατά θμζρα με ταξινόμθςθ κατά θμερομθνία λιξθσ. 

 

 

 

 



Αξιόγραφα MEGATRON®ERP         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ 

 

24 |  ε λ ί δ α  
 

Β.3.4 Αξιόγραφα ςυναλλαςςομένων ςυγκεντρωτικά 

 

Πλθροφοριακι κατάςταςθ με ςυγκζ-

ντρωςθ των αξιογράφων κατά ςυνερ-

γάτθ. Θ κατάςταςθ αφορά ςε όλουσ 

τουσ ςυναλλαςςόμενουσ (Πελάτεσ και 

Προμθκευτζσ). 

ε αντίκεςθ με τισ προθγοφμενεσ κα-

ταςτάςεισ, εδϊ μπορείτε να επιλζξετε 

κάκε φορά μόνο ζνα είδοσ π.χ. «ΕΠΙΣΑ-

ΓΘ Πλθρωτζα» και μία κατάςταςθ αξι-

ογράφου π.χ. «ε Αναμονι ΕΠΙΣΑΓΘ Πλθρωτζα». 

Μετά τθ ςυμπλιρωςθ των κριτθρίων επιλζξτε το μζςο ςτο οποίο κα εξάγετε τθν κατάςταςθ 

ελζγχου, θ οποία κα ζχει ανάλογα τθ μορφι των ακόλουκων υποδειγμάτων. 

 

Αξιόγραφα ςυναλλαςςομζνων ςυγκεντρωτικά (προμθκευτών) 

 

 

Αξιόγραφα ςυναλλαςςομζνων ςυγκεντρωτικά (Πελατών) 

 



MEGATRON®ERP        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ Αξιόγραφα 

 

25 |  ε λ ί δ α  
 

Β.3.5 Αξιόγραφα πελατών αναλυτικά 

 

Πλθροφοριακι κατάςταςθ των αξιογρά-

φων αναλυτικά κατά ςυνεργάτθ. Θ κατά-

ςταςθ αφορά ΜΟΝΟ ςε Πελάτεσ και ΟΧΙ 

ςε Προμθκευτζσ. 

Για τθ ςυμπλιρωςθ των λοιπϊν κριτθρί-

ων ςυμβουλευκείτε τισ οδθγίεσ που α-

ναφζρονται ςτθν επιλογι <Β.3.1. Κατά-

ςταςθ ελζγχου>. 

Σο επιπλζον ςτοιχείο ς’ αυτι τθν οκόνθ 

διαλόγου είναι το κριτιριο επιλογισ των 

αξιογράφων ενόσ ςυγκεκριμζνου πελάτθ. 

Ζτςι ςτο κριτιριο: 

<Από>: πρζπει να δϊςετε τον κωδικό (ςτο πρϊτο πεδίο) ι τθν επωνυμία του πελά-

τθ (ςτο δεφτερο πεδίο), ενϊ ςτο κριτιριο 

<Ζωσ>: τον κωδικό ι τθν επωνυμία του ίδιου ςτα αντίςτοιχα πεδία.  

Μετά τθ ςυμπλιρωςθ των κριτθρίων επιλζξτε το μζςο ςτο οποίο κα εξάγετε τθν κατάςταςθ 

ελζγχου, θ οποία κα ζχει τθ μορφι του ακόλουκου υποδείγματοσ. 

 

Αξιόγραφα πελατών Αναλυτικά 
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Β.3.6 Αξιόγραφα προμηθευτών αναλυτικά 

 

Πλθροφοριακι κατάςταςθ των αξιογρά-

φων αναλυτικά κατά ςυνεργάτθ. Είναι α-

ντίςτοιχθ τθσ προθγοφμενθσ αλλά αφορά 

ΜΟΝΟ ςε Προμθκευτζσ και ΟΧΙ ςε Πελά-

τεσ. 

Για τθ ςυμπλιρωςθ των λοιπϊν κριτθρίων 

ςυμβουλευκείτε τισ οδθγίεσ που αναφζρο-

νται ςτθν επιλογι <Β.3.1. Κατάςταςθ ελζγ-

χου>. 

Βαςικό ςτοιχείο και ς’ αυτι τθν οκόνθ δια-

λόγου είναι το κριτιριο επιλογισ των αξιο-

γράφων ενόσ ςυγκεκριμζνου προμθκευτι. Ζτςι ςτο κριτιριο: 

<Από>: πρζπει να δϊςετε τον κωδικό (ςτο πρϊτο πεδίο) ι τθν επωνυμία του προ-

μθκευτι (ςτο δεφτερο πεδίο), ενϊ ςτο κριτιριο 

<Ζωσ>: τον κωδικό ι τθν επωνυμία του ίδιου ςτα αντίςτοιχα πεδία.  

Μετά τθ ςυμπλιρωςθ των κριτθρίων επιλζξτε το μζςο ςτο οποίο κα εξάγετε τθν κατάςταςθ 

ελζγχου, θ οποία κα ζχει τθ μορφι του ακόλουκου υποδείγματοσ. 

 

Αξιόγραφα προμθκευτών Αναλυτικά 

 

Β.3.7 Μεταβιβαςθέντα αξιόγραφα ςε Τράπεζα 

Δεν αφορά ςτθν παροφςα εφαρμογι 

 

Β.3.8 Ανεύρεςη αξιογράφων με αύξοντα αριθμό 

Πλθροφοριακι κατάςταςθ για ανεφρεςθ αξιογράφου με ςτοιχείο τον αφξοντα αρικμό. Δεν 

αφορά ςτθν παροφςα εφαρμογι 

 



MEGATRON®ERP        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ Αξιόγραφα 

 

27 |  ε λ ί δ α  
 

Β.3.9 Αναλυτικέσ κινήςεισ ανά ημερομηνία 

 

Πλθροφοριακι κατάςταςθ με τθν οποία 

γίνεται αναλυτικι παρακολοφκθςθ ό-

λων των κινιςεων κάκε αξιογράφου.  

Οι κινιςεισ είναι ςτοιχείο που προκφ-

πτει από τισ εγγραφζσ καταχϊρθςθσ και 

μεταβολισ κατάςταςθσ και απεικονί-

ηουν τθν πορεία των αξιογράφων. 

Σα κριτιρια επιλογισ που μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν και ς’ αυτι τθν κατά-

ςταςθ είναι όμοια με αυτά τθσ επιλογισ 

<Β.3.2. Αναλυτικό λθξιάριο αξιογρά-

φων>. 

Διαφοροποιείται μόνο το μενοφ επιλογισ <Σρόπου Σαξινόμθςθσ> και εμφανίηεται με πε-

ριςςότερεσ παραμζτρουσ-

επιλογζσ (όπωσ φαίνεται και 

ςτθν εικόνα που ακολουκεί). 

Ανάλογα με τον τρόπο ταξινό-

μθςθσ διαφοροποιείται θ  

μορφι τθσ κατάςταςθσ με τισ 

αναλυτικζσ κινιςεισ αξιογράφων. Ζτςι επί τθσ ουςίασ εξάγονται πολλζσ διαφορετικζσ πλθ-

ροφοριακζσ καταςτάςεισ.  

Μία παρόμοια κατάςταςθ είναι και αυτι που εξάγεται με Ctrl+E μζςα από τθν οκόνθ δια-

χείριςθσ ςτοιχείων του παραςτατικοφ καταχϊρθςθσ (ι μεταβολισ) κάποιου αξιογράφου, 

αλλά αυτι αφορά μόνο ςτο ςυγκεκριμζνο αξιόγραφο.  

Τποδείγματα τζτοιων εκτυπϊςεων ςτισ εικόνεσ που ακολουκοφν. 

 

Αναλυτικό κίνθςθ αξιογράφων με κριτιριο ταξινόμθςθσ τθν θμερομθνία λιξθσ 
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Αναλυτικι κίνθςθ αξιογράφων με κριτιριο ταξινόμθςθσ τθν θμερομθνία κίνθςθσ 

 

Β.3.Α Επιπλέον πληροφοριακέσ καταςτάςεισ 

 

Β.3.Α.1. Κινιςεισ/Ιςοηφγιο κατά Ομάδα 

υγκζντρωςθσ Κινιςεων 1 (Δεν αφοροφν 

ςτθν παροφςα εφαρμογι). 

Β.3.Α.2. Κινιςεισ/Ιςοηφγιο κατά Ομάδα 

υγκζντρωςθσ Κινιςεων 2 (Δεν αφοροφν 

ςτθν παροφςα εφαρμογι). 

Β.3.Α.3. Κινιςεισ/Ιςοηφγιο κατά Ομάδα υγκζντρωςθσ Κινιςεων 3 (Δεν αφοροφν ςτθν πα-

ροφςα εφαρμογι. 

Β.3.Α.4. Cash Flow Αξιογρϊφων 

Β.3.Α.5. Βιβλύο Αξιογρϊφων 

 

Πλθροφοριακι με τθν οποία μπορεί να 

εκτυπωκεί κατάςταςθ (βιβλίο) των Ει-

ςπρακτζων και Πλθρωτζων αξιογράφων.   

Σα κριτιρια επιλογισ που μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν και ς’ αυτι τθν κατά-

ςταςθ είναι όμοια με αυτά τθσ επιλογισ 

<Β.3.2. Αναλυτικό λθξιάριο αξιογρά-

φων>. 

Ανάλογα με το κριτιριο ταξινόμθςθσ 

προκφπτει διαφορετικι μορφι βιβλίου. 

Ακολουκοφν υποδείγματα εκτυπϊςεων. 
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Βιβλίο αξιογράφων 1 (Πλθρωτζα με ταξινόμθςθ κατά θμερομθνία λιξθσ) 

 

 

Βιβλίο αξιογράφων 2 (Πλθρωτζα με ταξινόμθςθ κατά Σράπεηα) 

 

 

Βιβλίο αξιογράφων 3 (Ειςπρακτζα με ταξινόμθςθ κατά θμερομθνία λιξθσ) 

 

Β.3.Α.6. Συναλλαγϋσ Μϋςω Τραπϋζησ 

Δεν χρθςιμοποιείται από τουσ χριςτεσ τθσ εφαρμογισ. 

Β.3.Α.7. Πρόβλεψη υπολούπου λογαριαςμού 

Δεν χρθςιμοποιείται από τουσ χριςτεσ τθσ εφαρμογισ. 
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Β.4. Βοηθητικά 
 

το μενοφ των βοθκθτικϊν προγραμμά-

των περιλαμβάνονται εργαςίεσ που ΔΕΝ 

αφοροφν ςτουσ χριςτεσ τθσ εφαρμογισ. 

Πρόκειται για προγράμματα χρθςιμοποι-

οφνται ΜΟΝΟ από εξουςιοδοτθμζνα άτομα τθσ εταιρείασ μασ. 

Β.4.1. Ενημέρωςη ημερομηνίασ παράδοςησ/παραλαβήσ 

Δεν χρθςιμοποιείται από τουσ χριςτεσ τθσ εφαρμογισ. 

Β.4.2. Μηδενιςμόσ και Διαγραφή καταχωρημένων ςτοιχείων 

Δεν χρθςιμοποιείται από τουσ χριςτεσ τθσ εφαρμογισ. 

Β.4.3. Σύνδεςη με Εφαρμογή DOS 

Δεν χρθςιμοποιείται από τουσ χριςτεσ τθσ εφαρμογισ. 

 

Β.5. Παράμετροι 
 

τισ επιλογζσ των παραμζτρων του Τποςυ-

ςτιματοσ καταχωροφνται τα απαραίτθτα 

ςτοιχεία για τθν προςαρμογι τθσ εφαρμο-

γισ ςτισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ. 

 

 

 

Θ εφαρμογι παραδίδεται παραμετροποιθμζνθ και ΔΕΝ επιτρζπεται θ επζμβαςθ χωρίσ τθν 

ζγκριςθ και τισ υποδείξεισ υπευκφνου τθσ ΙΛΤΔΑ.   
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Γ. Ταμείο 
 

το Τποςφςτθμα αυτό παρακολουκείται το ταμείο 

τθσ επιχείρθςθσ, το οποίο τροφοδοτείται και ενθ-

μερϊνεται αυτόματα από τισ κινιςεισ παραςτατι-

κϊν δφο άλλων Τποςυςτθμάτων τθσ εφαρμογισ, 

όπωσ το <1. Πωλιςεισ και Αγορζσ> και το <Α. Ει-

ςπράξεισ – Πλθρωμζσ>.  

Σο ταμείο δθλαδι ςχθματίηεται από: 

1. Σα  παραςτατικά πωλιςεων και αγορϊν με 

τρόπο πλθρωμισ «Μετρθτοίσ» και 

2. Σα παραςτατικά ειςπράξεων και πλθρω-

μϊν (που αφοροφν ΜΟΝΟ ςε μετρθτά και όχι αξιό-

γραφα) 

αν φυςικι ζννοια το ταμείο αντιςτοιχεί ςτα με-

τρθτά που μποροφν να καταμετρθκοφν μζςα ςτο 

χϊρο τθσ επιχείρθςθσ (π.χ. χρθματοκιβϊτιο) και 

ΔΕΝ περιλαμβάνει ποςά από τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ. 

το Τποςφςτθμα περιλαμβάνονται υπο-επιλογζσ με τισ εργαςίεσ επεξεργαςίασ (καταμζτρθ-

ςθσ και ελζγχου του ταμείου), εξαγωγισ πλθροφοριακϊν καταςτάςεων, βοθκθτικϊν προ-

γραμμάτων και παραμετροποίθςθσ. 

 

Μενοφ υποςυςτιματοσ <Σαμείο>  

Γ.2. Επεξεργαςία 
 

Γ.2.1.  Ημερήςια Φύλλα Κινήςεων 

 

Εδϊ εμφανίηονται υπό τθ μορφι πίνακα όλεσ οι θμε-

ριςιεσ κινιςεισ του ταμείου, οι οποίεσ προζρχονται 

ΜΟΝΟ από τα παραςτατικά ειςπράξεων πλθρωμϊν 

(με «Μετρθτά») του ςχετικοφ Τποςυςτιματοσ. Δεν περιλαμβάνονται δθλαδι οι κινιςεισ 

από παραςτατικά πωλιςεων και αγορϊν. 

Θ οκόνθ των Θμεριςιων φφλλων ζχει τθ μορφι τθσ επόμενθσ εικόνασ. Με τθν επιλογι τθσ 

εργαςίασ θ εφαρμογι προτείνει τθν τελευταία θμερομθνία ςτθν οποία υπάρχουν θμεριςι-
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εσ κινιςεισ ταμείου. Πλθκτρολογιςτε τθν επικυμθτι ι πατιςτε Enter για αποδοχι τθσ προ-

τεινόμενθσ. 

 

Θ επεξεργαςία τθσ οκόνθσ Θμεριςιων φφλλων ταμείου γίνεται με τα ακόλουκα πλικτρα 

και για περιοριςμζνεσ ενζργειεσ: 

Up, Dn: Πάνω και κάτω βζλοσ για κίνθςθ κατά μικοσ των γραμμϊν -          
εγγραφϊν τθσ οκόνθσ και επιλογι παραςτατικοφ 

PgUp, PgDn: Μεταφορά ςε προθγοφμενθ ι επόμενθ ςελίδα τθσ οκόνθσ 

Ctrl+Home: Μεταφορά ςτθν πρϊτθ εγγραφι τθσ οκόνθσ 

Ctrl+End: Μεταφορά ςτθν τελευταία εγγραφι τθσ οκόνθσ 

Ctrl+PgUp: Μεταφορά ςε οκόνθ κινιςεων προθγοφμενθσ θμερομθνίασ  

Ctrl+PgDn: Μεταφορά ςε οκόνθ κινιςεων επόμενθσ θμερομθνίασ 

Ctrl+P:  Εκτφπωςθ όλων των εγγραφϊν τθσ οκόνθσ (όπωσ ςτο υπόδειγμα)  

 

Esc:  Ζξοδοσ από τθν οκόνθ 

τθν επεξεργαςία του ταμείου ΔΕΝ περιλαμβάνονται εργαςίεσ καταχϊρθςθσ (νζασ εγγρα-

φισ), διόρκωςθσ ι διαγραφισ. 
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Γ.3. Πληροφοριακέσ Καταςτάςεισ 
 

το μενοφ τθσ επιλογισ περιλαμβάνονται κα-

ταςτάςεισ ελζγχου και καταμζτρθςθσ του τα-

μείου. 

Κάποιεσ από αυτζσ δεν ςχετίηονται με τθν 

παροφςα εφαρμογι. 

 

 

Γ.3.1. Ημερήςια κίνηςη ταμείου 

 

Πλθροφοριακι κατάςταςθ για τθν 

θμεριςια κίνθςθ του ταμείου. ’ 

αυτι ςυμμετζχουν οι αξίεσ των πα-

ραςτατικϊν (τοισ Μετρθτοίσ) με 

προζλευςθ τθ Διαχείριςθ παραςτα-

τικϊν του Τποςυςτιματοσ <Πωλι-

ςεισ – Αγορζσ> κακϊσ και οι αξίεσ 

των παραςτατικϊν με προζλευςθ 

τθ Διαχείριςθ παραςτατικϊν του 

Τποςυςτιματοσ <Ειςπράξεισ – 

Πλθρωμζσ>. 

Θ εφαρμογι προτείνει τθν τελευ-

ταία θμερομθνία που περιζχει κι-

νιςεισ ταμείου. Σθν αποδζχεςτε ι 

τθν αλλάηετε. 

Σα υπόλοιπα κριτιρια τθσ οκόνθσ 

δεν ςχετίηονται με τθν εφαρμογι 

Φαρμακείου. Αγνοιςτε τα.  

το πεδίο <Τπόλοιπο> εμφανίηεται 

το ποςό του «κλειςμζνου» ταμείου και θ θμερομθνία κλειςίματοσ.  

Επιβεβαιϊνοντασ τα ςτοιχεία με Ν, εμφανίηεται θ 

γνωςτι οκόνθ επιλογισ μζςου εμφάνιςθσ (προεπι-

ςκόπθςθσ) ι εκτφπωςθσ τθσ κατάςταςθσ.  

 

Θ κατάςταςθ ζχει τθ μορφι του υποδείγματοσ που 

ακολουκεί. 
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Τπόδειγμα εκτφπωςθσ κατάςταςθσ «Θμεριςιασ κίνθςθσ ταμείου»  

 

 

Γ.3.2. Καταμέτρηςη ταμείου 

 

Για τθν καταμζτρθςθ του τα-

μείου προςφζρεται θ οκόνθ τθσ 

εικόνασ. 

’ αυτι καταχωροφνται τα κα-

ταμετρθμζνα χαρτονομίςματα 

και κζρματα με επιλογζσ δεςμί-

δων, φυςιγγίων ι μονϊν. 

Για τθν καταχϊρθςθ χρθςιμο-

ποιείται το πλικτρο Home, α-

φοφ μεταφερκείτε με τα βελά-

κια ι το ποντίκι πάνω ςτθν α-

ντίςτοιχθ γραμμι. 

Ο κζρςορασ τότε αναβοςβινει 

ςτο πεδίο <Ποςότθτα> για να 

ειςάγετε τθν καταμετρθκείςα. 

Με το Enter θ ποςότθτα κατα-

χωρείται και ο κζρςορασ μεταφζρεται κάκε φορά ςτο πεδίο <Ποςότθτα> τθσ επόμενθσ 

γραμμισ, ενϊ ταυτόχρονα ενθμερϊνεται το πεδίο <ΤΝΟΛΟ> με το μζχρι ςτιγμισ άκροιςμα 

(όπωσ ςτο υπόδειγμα τθσ επόμενθσ οκόνθσ).  
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Για διακοπι των καταχωριςεων 

χρθςιμοποιείται το πλικτρο 

Esc. 

Για διόρκωςθ χρθςιμοποιείται 

και πάλι το πλικτρο Home. 

Μετά το τζλοσ των καταχωρι-

ςεων όλων των ςυνδυαςμϊν 

πατιςτε Esc και επιβεβαιϊςτε 

με Ν τα ςτοιχεία.  

 

 

 

 

 

Ακολουκεί το μενοφ επιλογισ μζςου εμφάνιςθσ – 

εκτφπωςθσ.  

Θ ςχετικι κατάςταςθ <Καταμζτρθςθσ ταμείου>, που 

κα εξαχκεί ζχει τθ μορφι του υποδείγματοσ τθσ ε-

πόμενθσ εικόνασ. 
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Τπόδειγμα εκτφπωςθσ καταμζτρθςθσ ταμείου  
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Γ.3.3. Αναλυτικό καθολικό ταμείου 

 

Πλθροφοριακι κατάςταςθ ςχετικι με το 

αναλυτικό κακολικό του ταμείου. 

τθν οκόνθ διαλόγου που εμφανίηεται 

μποροφν να οριςτοφν οι θμερομθνίεσ του 

διαςτιματοσ και  το προθγοφμενο υπό-

λοιπο. (Από τθν εφαρμογι προτείνεται 

ςαν θμερομθνία ΑΠΟ… θ  01/01 τρζχοντοσ 

ζτουσ). 

Επιλζγοντασ μζςο παρουςίαςθσ ι εκτφ-

πωςθσ εξάγεται το αναλυτικό κακολικό με τθ μορφι του ακόλουκου υποδείγματοσ. 
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Γ.3.4. Κλείςιμο ταμείου 

 

Θ εργαςία αυτι μπορεί να εκτελείται κάκε φορά που «ςυμφωνείται» το ταμείο. Μετά το 

κλείςιμο δεν μποροφν να καταχωρθκοφν κινιςεισ-εγγραφζσ που ενθμερϊνουν το ταμείο 

και αφοροφν ςτο κλειςμζνο διάςτθμα. Αυτό ςθμαίνει ότι: 

ΔΕΝ μποροφν να καταχωρθκοφν οφτε παραςτατικά ειςπράξεων-πλθρωμϊν οφτε πωλιςε-

ων-αγορϊν (Μετρθτοίσ) ςε θμερομθνία μικρότερθ ι ίςθ τθσ «θμερομθνίασ κλειςίματοσ τα-

μείου».  

τθν οκόνθ διαλόγου (ειςαγωγισ κριτθρίων) 

πρζπει να οριςκεί θ νζα <θμερομθνία κλειςί-

ματοσ ταμείου>. Από τθν εφαρμογι προτείνε-

ται θ τρζχουςα. Μπορεί να μεταβλθκεί. 

Σα υπόλοιπα πεδία εμφανίηονται ςυμπλθρω-

μζνα και ανενεργά. 

Μετά από διπλι επιβεβαίωςθ -με Ν ςτισ ςχετι-

κζσ ερωτιςεισ- εκτελείται θ εργαςία κλειςίμα-

τοσ ταμείου, οπότε «κλειδϊνει» το διάςτθμα 

μζχρι και τθ δοςμζνθ θμερομθνία. 

Γ.3.5. Κλείςιμο ταμείου ανά ταμία (Ανενεργό) 

Δεν αφορά ςτθν παροφςα εφαρμογι. 

Γ.3.6. Κινήςεισ / Ιςοζύγιο Κατά Ομάδα Συγκέντρωςησ Κινήςεων 1 

Δεν αφορά ςτθν παροφςα εφαρμογι. 

Γ.3.7. Κινήςεισ / Ιςοζύγιο Κατά Ομάδα Συγκέντρωςησ Κινήςεων 2 

Δεν αφορά ςτθν παροφςα εφαρμογι. 

Γ.3.8. Κινήςεισ / Ιςοζύγιο Κατά Ομάδα Συγκέντρωςησ Κινήςεων 3 

Δεν αφορά ςτθν παροφςα εφαρμογι. 

Γ.3.Ν. Εκτυπώςεισ Χρήςτη 

Δεν αφορά ςτθν παροφςα εφαρμογι. 

 

Γ.4. Βοηθητικά 

Γ.4.1.  Μηδενιςμόσ και Διαγραφή καταχωρημένων ςτοιχείων  

 

Θ εργαςία Δεν αφορά ςτουσ χριςτεσ τθσ εφαρμογισ. Πρόκειται για πρόγραμμα που χρθςι-

μοποιείται ΜΟΝΟ από εξουςιοδοτθμζνα άτομα τθσ εταιρείασ μασ. 
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Γ.5. Παράμετροι 
 

τισ επιλογζσ των παραμζτρων του Τποςυςτιματοσ 

καταχωροφνται τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν 

προςαρμογι τθσ εφαρμογισ ςτισ ανάγκεσ τθσ επι-

χείρθςθσ. 

 

Θ εφαρμογι παραδίδεται παραμετροποιθμζνθ και ΔΕΝ επιτρζπεται θ επζμβαςθ χωρίσ τθν 

ζγκριςθ και τισ υποδείξεισ υπευκφνου τθσ ΙΛΤΔΑ.   

 


