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ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ(ΩΝ) ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ  

Για την έκδοση Dioscourides Xpress, όταν παραλάβετε κάποια παραγγελία: 

1. Μεταφερθείτε στο μενού <ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΓΟΡΕΣ> 

2. Επιλέξτε τη <ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ> 

3. Κάντε κλικ στη λειτουργία <Αναζήτηση/Επεξεργασία Παραγγελίας>, οπότε στην οθόνη σας 

έχετε την ακόλουθη εικόνα των παραγγελιών σας: 

 

1 

2 

3 
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Από την οθόνη αυτή, μπορείτε να μετασχηματίσετε τις Οριστικοποιημένες ή Απεσταλμένες 

παραγγελίες και να δημιουργήσετε αυτόματα το σχετικό παραστατικό αγορών. Για το σκοπό αυτό: 

4. Τσεκάρετε την παραγγελία, που αντιστοιχεί στο παραστατικό αγοράς που παραλάβατε  

5. και πατήστε  το κουμπί <Τιμολόγιο Αγοράς>.  

Αν ο προμηθευτής εξέδωσε ένα παραστατικό για 2 ή περισσότερες παραγγελίες 

σας, τότε τσεκάρετε όλες τις σχετιζόμενες και κατόπιν πατήστε το κουμπί 

<Τιμολόγιο Αγοράς>. 

Το επόμενο βήμα είναι η συμπλήρωση των στοιχείων του παραστατικού Αγορών, όπως φαίνεται στην 

ακόλουθη οθόνη: 

 

6. Συμπληρώστε τα παραπάνω στοιχεία και  

7. πατήστε το κουμπί <Δημιουργία Τιμολογίου>.  

Στην οθόνη σας εμφανίζεται τώρα το δημιουργηθέν παραστατικό Αγοράς, όπως βλέπετε στην 

ακόλουθη εικόνα: 
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8. Ελέγξτε τα είδη και τα στοιχεία αξίας του παραστατικού αγορών (Ποσότητες, καθαρή αξία, 

ΦΠΑ).  

9. Διορθώστε (αν χρειάζεται) κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία και στη συνέχεια 

10. πατήστε Ctrl+P, για να το οριστικοποιήσετε (καταχωρήσετε) και  

11. Επιβεβαιώστε την οριστικοποίηση, επιλέγοντας το <Ναί>, στη σχετική ερώτηση:  

 

Με τα βήματα αυτά ολοκληρώνεται ο μετασχηματισμός της παραγγελίας σε παραστατικό Αγορών και 

ενημερώνεται η αποθήκη, δηλαδή προστίθενται στα διαθέσιμα οι παραληφθείσες ποσότητες.  
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Για την έκδοση Dioscourides Win ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

1. Επιλέξτε από τα Υποσσστήματα το  «1. Πωλήσεις – Αγορές»  «2. Διαχείρηση Παραστατικών» 

 «1. Επεξεργασία Παραστατικών Διακίνησης» και  

2. Βρίσκεστε πλέον στην οθόνη των παραστατικών της ημέρας. Πατήστε το 2 για καταχώρηση 

παραστατικού τρίτων. Στην οθόνη σας εμφανίζεται ένα νέο παραστατικό Αγοράς:  

 

3. Στην επικεφαλίδα του  

 Συμπληρώστε τον τύπο παραστατικού (21 ή 22) ανάλογα και πατήστε Enter 

 Στο επόμενο πεδίο πατήστε το κουμπάκι με τις 3 τελείες και επιλέξτε την παραγγελία, 

που αντιστοιχεί στο σχετικό Τιμολόγιο (ή Δελτίο Αποστολής), από το σχετικό 

παράθυρο. 

 

Κάντε εδώ κλικ στις 3 τελείες για να 

επιλέξετε παραγγελία προς 

μετασχηματισμό 
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4. Με την επιλογή παραγγελίας τα στοιχεία του Συνεργάτη (Προμηθευτή) συμπληρώνονται 

αυτόματα 

 

5. Προχωρήστε (με το Enter) για να συμπληρώσετε και τα υπόλοιπα στοιχεία, όπως: 

 Ημερομηνία, 

 Αριθμό παραστατικού και 

 Τρόπο Πληρωμής 

6. Στο επόμενο βήμα και στο μήνυμα που εμφανίζεται, επιλέξτε κάντε κλικ στο <Πλήρη στοιχεία> 

 

Με την κίνηση αυτή μεταφέρονται τα είδη της παραγγελίας στο νέο παραστατικό Αγοράς, όπως 

βλέπετε στην επόμενη εικόνα. 
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7. Ελέγξτε τα στοιχεία αξίας παραστατικού αγορών (Ποσότητες, καθαρή αξία, ΦΠΑ).  

8. Διορθώστε (αν χρειάζεται) κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία και στη συνέχεια 

9. πατήστε Ctrl+P, για να το οριστικοποιήσετε (καταχωρήσετε) και  

10. Επιβεβαιώστε την οριστικοποίηση, επιλέγοντας το <Ναί>, στη σχετική ερώτηση:  

 

Με τα βήματα αυτά ολοκληρώνεται ο μετασχηματισμός της παραγγελίας σε παραστατικό Αγορών και 

ενημερώνεται η αποθήκη, δηλαδή προστίθενται στα διαθέσιμα οι παραληφθείσες ποσότητες.  
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ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 

Για την έκδοση Dioscourides Xpress, όταν πρέπει να καταχωρήσετε ένα παραστατικό 

Αγοράς (π.χ. από τηλεφωνική παραγγελία ή από προμηθευτή παραφαρμάκων), χωρίς 

προηγουμένως να έχετε δημιουργήσει (καταχωρήσει) τη σχετική παραγγελία στην 

εφαρμογή: 

1. Μεταφερθείτε στο μενού <ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΓΟΡΕΣ> και 

2. Επιλέξτε την εργασία <ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ καταχώρηση παραστατικού Αγοράς> 

Στην οθόνη σας εμφανίζεται ένα νέο παραστατικό Αγοράς, όπως της εικόνας:  

 

3. Συμπληρώστε στην επικεφαλίδα (όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα): 

 Τον τύπο παραστατικού (21 ή 22) ανάλογα 

 Τον Προμηθευτή (Συνεργάτη), που το εξέδωσε 

 Την Ημερομηνία & τον Αριθμό του παραστατικού 

 Τον Τρόπο Πληρωμής (99=επί πιστώσει, 00=Μετρητοίς) 
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4. Καταχωρήστε στις γραμμές του παραστατικού: 

 Τα είδη (με το scanner ή πληκτρολογώντας τα αρχικά της Περιγραφής) 

 Την ποσότητα κάθε είδους  

 Την τιμή μονάδος (αν διαφέρει από αυτή του παραστατικού) 

 Την έκπτωση (αν διαφέρει από αυτή του παραστατικού) 

 Το % κέρδους και τη νέα τιμή πώλησης (Μόνο στα παραφαρμακευτικά και εφόσον 

χρειάζεται) 

5. Πατήστε Esc, όταν καταχωρήσετε όλα τα είδη που παραλάβατε. Δείτε την επόμενη εικόνα: 

 

6. Ελέγξτε τα <Σύνολα του Παραστατικού> σας, σε σχέση με τα αναγραφόμενα στο σχετικό 

παραστατικό του Συνεργάτη και 

7. Στη συνέχεια πατήστε Ctrl+P για να το Οριστικοποιήσετε, αφού επιβεβαιώσετε την ενέργεια. 

Με τα βήματα αυτά ολοκληρώνεται η απ’ ευθείας καταχώρηση του παραστατικού Αγορών και 

ενημερώνεται η αποθήκη, δηλαδή προστίθενται στα διαθέσιμα οι παραληφθείσες ποσότητες.  

Για την έκδοση Dioscourides Win τα προηγούμενα βήματα 1 & 2 αντικαθίστανται από τα εξής: 

11. Επιλέξτε από τα Υποσσστήματα το  «1. Πωλήσεις – Αγορές»  «2. Διαχείρηση Παραστατικών» 

 «1. Επεξεργασία Παραστατικών Διακίνησης» και  

12. Ενώ βρίσκεστε στην οθόνη των παραστατικών της ημέρας, πατήστε το 2 για καταχώρηση 

παραστατικού τρίτων. Τα επόμενα βήματα 3-7 είναι ίδια με τα παραπάνω. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ WEB 

Διαδικασία με την οποία εισάγετε τα τιμολόγια αγορών από το web 

site του προμηθευτή σας μέσα στην εφαρμογή σας και αφορά 

ΜΟΝΟ στην έκδοση Dioscourides Xpress. 

Με τη διαδικασίαία αυτή μπορείτε να εισάγετε και να καταχωρίσετε 

τιμολόγια αγορών, οποιασδήποτε παραγγελίας (ηλεκτρονικής ή 

τηλεφωνικής ή από καλάθι προσφορών), με την προϋπόθεση ότι ο 

προμηθευτής σας προσφέρει αυτή λειτουργικότητα.  

Η διαδικασία είναι πολύ εύκολη και σας δίνει τη δυνατότητα να 

κατεβάσετε μαζικά τα τιμολόγια (ή τα Δ.Αποστολής) και τα πιστωτικά 

του συγκεκριμένου προμηθευτή, επιλέγοντας εσείς το χρονικό 

διάστημα (ημερομηνίες) ή ακόμη και τους αριθμούς των 

παραστατικών. 

Σαν λειτουργία δρά συμπληρωματικά στις 2 προηγούμενες 

(Μετασχηματισμός παραγγελίας σε παραστατικό αγορών & 

Χειρόγραφη καταχώριση παραστατικού αγορών). Εξυπηρετεί: 

 φαρμακεία με μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών παραγγελιών σε 

σχέση με τις ηλεκτρονικές  

 φαρμακεία, τα οποία δεν δημιουργούν τις παραγγελίες τους 

μέσα από την εφαρμογή Dioscourides αλλά εξυπηρετούνται 

καλύτερα από την καταχώριση τους σε καλάθι του web site 

 κυρίως όμως φαρμακεία, των οποίων ο προμηθευτής δεν 

απαντά με αρχείο στην ηλεκτρονική υποβολή της παραγγελίας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Στην περίπτωση που δημιουργείτε και υποβάλλετε τις παραγγελίες σας ηλεκτρονικά αλλά 

εισάγετε τα τιμολόγια μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, πρέπει απαραιτήτως να διαγράφετε τις 

(αντίστοιχες) καταχωρισμένες παραγγελίες αμέσως μετά το κατέβασμα των τιμολογίων αγοράς. 

Περιγραφή της λειτουργικότητας 

 Σύνδεση με Προμηθευτή που διαθέτει πλατφόρμα Web Pharma  

Βήμα 1ο  - Επιλογή της λειτουργίας: Από το μενού <ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΓΟΡΕΣ> επιλέγετε το 

<ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τιμολογίων Αγοράς από Web>.  

 

Βήμα 2ο  - Επιλογή Προμηθευτή : Επιλέγετε τον προμηθευτή από τον οποίο θέλετε να κάνετε 

λήψη τιμολογίων. 
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Η επιλογή – εισαγωγή του προμηθευτή μπορεί να γίνει:  

o είτε με τον κωδικό της καρτέλες του π.χ. 13-00027 

o είτε με τον Κωδικό Σύντομης Ανεύρεσης π.χ. 1 

o είτε με τα αρχικά της επωνυμίας στο δεύτερο πεδίο π.χ. ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ κοκ 

Βήμα 3ο – Επιλογή Ημερομηνιών (διαστήματος) για λήψη τιμολογίων: 

Συμπληρώνετε τις ημερομηνίες, για τις οποίες θέλετε να κάνετε λήψη τιμολογίων και πατάτε την 
<Αναζήτηση> (κουμπί με τον φακό). 
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Η εργασία διαρκεί κάποια δευτερόλεπτα. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη των τιμολογίων, αυτά θα 
εμφανιστούν σε λίστα. Στη λίστα θα είναι επιλεγμένα (τσεκαρισμένα) τα τιμολόγια που δεν έχετε ήδη 
εισάγει στο Dioscourides και για τα οποία δεν υπάρχουν ελλείψεις παραμέτρων για την εισαγωγή τους. 
 
Σε περίπτωση που κάποια έχουν ήδη κατεβεί, αυτά δεν θα είναι επιλεγμένα και στη στήλη <Σχόλια> θα 
φαίνεται το μήνυμα <Έχει ήδη καταχωρηθεί>. 
 
Σε περίπτωση ελλείψεων στην παραμετροποίηση-αντιστοίχιση κάποιων τύπων παραστατικών, τα 
σχετικά τιμολόγια δεν θα είναι επιλεγμένα και στα σχόλια θα περιγράφεται εν συντομία η έλλειψη.  
Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνήστε με την ΙΛΥΔΑ. 
 

 
 

 Επιλέξτε από το checkbox <ΕΠΙΛΟΓΗ>, ποιά παραστατικά θα εισαχθούν στο Dioscourides σε 
κατάσταση <ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ>. Αρχικά εμφανίζονται όλα τσεκαρισμένα. 

 Όλα τα παραστατικά αυτά θεωρούνται Χειρόγραφα. 

 

Από τα <ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ> μπορείτε να αλλάξετε τις 
παραμέτρους εισαγωγής τους στο Dioscourides, όπως π.χ. την ημερομηνία. 
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Βήμα 4ο – Εισαγωγή τιμολογίων αγοράς 
 
Τέλος πατήστε το κουμπί <ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ>. 

 
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής τιμολογίων στο Dioscourides θα ενημερωθείτε με το 
παρακάτω μήνυμα: 

 
Ακολουθεί προβολή ενός εκάστου των παραστατικών στην οθόνη σας.  

Στη φάση αυτή μπορείτε να κάνετε τον έλεγχο ή τις τυχόν διορθώσεις και να το οριστικοποιήσετε με 

Ctrl+P.  

Αν πατήσετε το Esc, το παραστατικό θα παραμένει σε κατάσταση Αναμονής στην αντίστοιχη 

ημερομηνία, ώστε να το επεξεργασθείτε και να το οριστικοποιήσετε αργότερα. 
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Βήμα 5ο – Διαχείριση παραστατικών σε Αναμονή 

 

Από το μενού <ΠΩΛΗΣΕΙΣ> επιλέγετε το <Επεξεργασία καταχωρημένων παραστατικών>. 

 

Από το παράθυρο επιλέγετε τα κριτήρια των παραστατικών προς εμφάνιση. 
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Ενδεικτικά μπορείτε να επιλέξετε να διαχειριστείτε ΜΟΝΟ τα παραστατικά του συγκεκριμένου 

προμηθευτή (Συναλλασσόμενος) και ειδικότερα ΜΟΝΟ αυτά, που βρίσκονται <Σε Αναμονή>, βάζοντας 

Ν, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

Το αποτέλεσμα του φιλτραρίσματος εμφανίζεται στην επόμενη εικόνα. 

 

Προβάλλετε κάθε ένα από τα παραστατικά σε Αναμονή και αφού τα ελέγξετε στη συνέχεια τα 

οριστικοποιείτε. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Πριν την οριστικοποίηση κάθε παραστατικού, ελέγξτε τις τιμές αγοράς των παραφαρμάκων 

και των OTC, που περιλαμβάνονται σε αυτό. Αν θέλετε να διαμορφώσετε και να ενημερώσετε τις 

λιανικές τιμές των καρτελών σας, σύμφωνα με τις τιμές αγοράς του παραστατικού, πατήστε Home στη 

γραμμή αυτών των ειδών και στη συνέχεια το Enter μέχρι το τέλος της γραμμής. 
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 Σύνδεση με Προμηθευτή που διαθέτει άλλη εφαρμογή (ΌΧΙ το Web Pharma)  

Βήμα 1ο  - Επιλογή της λειτουργίας: Από το μενού <ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΓΟΡΕΣ> επιλέγετε το 

<ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τιμολογίων Αγοράς από Web>.  

 

Βήμα 2ο  - Επιλογή Προμηθευτή : Επιλέγετε τον προμηθευτή από τον οποίο θέλετε να κάνετε 

λήψη τιμολογίων. 

 

Η επιλογή – εισαγωγή του προμηθευτή μπορεί να γίνει:  

o είτε με τον κωδικό της καρτέλες του π.χ. 13-00027 

o είτε με τον Κωδικό Σύντομης Ανεύρεσης π.χ. 1 

o είτε με τα αρχικά της επωνυμίας στο δεύτερο πεδίο π.χ. ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ κοκ 

Βημα 3ο – Σύνδεση με την εφαρμογή του προμηθευτή 
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Μετά την εισαγωγή του προμηθευτή, κάντε κλικ δεξιά στο πράσινο βελάκι για να συνδεθείτε στην 

εφαρμογή του.  

 

ΣΣ. Στην καρτέλα αυτών των προμηθευτών και στη θέση URL πρέπει να υπάρχει συμπληρωμένο το 

πρόγραμμα ή το site του καθενός εξ αυτών, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα. 

 

Βήμα 4ο – Επιλογή των τιμολογίων από το σχετικό μενού της εφαρμογής του κάθε προμηθευτή 

Στην εφαρμογή του προμηθευτή, επιλέξτε τα τιμολόγια, που θέλετε να «κατεβάσετε» και επιβεβαιώστε 

τη διαδικασία εξαγωγής του σχετικού αρχείου: 
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Όταν ολοκληρωθεί η ενέργεια, ενημερώνεστε για τη διαδρομή του φακέλου αποθήκευσης του αρχείου 

των παραστατικών, που επιλέξατε.  

 

Πατήστε ΟΚ και κλείστε την εφαρμογή του προμηθευτή σας και να επιστρέψετε στην οθόνη εισαγωγής 

των τιμολογίων της εφαρμογής σας. 

Βήμα 5ο – Άνοιγμα του φακέλου και επιλογή του αρχείου των αποθηκευμένων παραστατικών 

Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το φάκελο για να βρείτε και να επιλέξετε το αποθηκευμένο αρχείο. Δείτε 

την επόμενη εικόνα: 

 

Και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί <Αναζήτηση> για να ξεκινήσει η επεξεργασία του αρχείου: 

 

Η εργασία επεξεργασίας του αρχείου διαρκεί κάποια δευτερόλεπτα. Όταν ολοκληρωθεί, τα 
παραστατικά που αντιστοιχούσαν (περιέχονταν) σε αυτό θα εμφανιστούν σε λίστα. Στη λίστα θα είναι 
επιλεγμένα (τσεκαρισμένα) τα τιμολόγια που δεν έχετε ήδη εισάγει στο Dioscourides και για τα οποία 
δεν υπάρχουν ελλείψεις παραμέτρων για την εισαγωγή τους. 
 
Σε περίπτωση που κάποια έχουν ήδη κατεβεί, αυτά δεν θα είναι επιλεγμένα και στη στήλη <Σχόλια> θα 
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φαίνεται το μήνυμα <Έχει ήδη καταχωρηθεί>. 
 
Σε περίπτωση ελλείψεων στην παραμετροποίηση-αντιστοίχιση κάποιων τύπων παραστατικών, τα 
σχετικά τιμολόγια δεν θα είναι επιλεγμένα και στα σχόλια θα περιγράφεται εν συντομία η έλλειψη.  
Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνήστε με την ΙΛΥΔΑ. 
 

  
 

 Επιλέξτε από το checkbox <ΕΠΙΛΟΓΗ>, ποιά παραστατικά θα εισαχθούν στο Dioscourides σε 
κατάσταση <ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ>. Αρχικά εμφανίζονται όλα τσεκαρισμένα. 

 Όλα τα παραστατικά αυτά θεωρούνται Χειρόγραφα. 

 

Από τα <ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ> μπορείτε να αλλάξετε τις 
παραμέτρους εισαγωγής τους στο Dioscourides, όπως π.χ. την ημερομηνία. 
 
Βήμα 6ο – Εισαγωγή τιμολογίων αγοράς 
 
Τέλος πατήστε το κουμπί <ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ>. 
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Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής τιμολογίων στο Dioscourides θα ενημερωθείτε με το 
παρακάτω μήνυμα: 

 
Ακολουθεί προβολή ενός εκάστου των παραστατικών στην οθόνη σας.  

Στη φάση αυτή μπορείτε να κάνετε τον έλεγχο ή τις τυχόν διορθώσεις και να το οριστικοποιήσετε με 

Ctrl+P.  

Αν πατήσετε το Esc, το παραστατικό θα παραμένει σε κατάσταση Αναμονής στην αντίστοιχη 

ημερομηνία, ώστε να το επεξεργασθείτε και να το οριστικοποιήσετε αργότερα. 

Η διαδικασία επεξεργασίας των «σε Αναμονή» παραστατικών είναι ίδια με την προηγούμενη 

περιγραφή μας, όπως μπορείτε να διαβάσετε παραπάνω. 


