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ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ  

Για τθν ζκδοςθ Dioscourides Xpress, όταν παραλάβετε κάποια παραγγελία: 

1. Μεταφερκείτε ςτο μενοφ <ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕ – ΑΓΟΡΕ> 

2. Επιλζξτε τθ <ΔΙΑΧΕΙΡΗΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ> 

3. Κάντε κλικ ςτθ λειτουργία <Αναηιτθςθ/Επεξεργαςία Παραγγελίασ>, οπότε ςτθν οκόνθ ςασ 

ζχετε τθν ακόλουκθ εικόνα των παραγγελιών ςασ: 
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Από τθν οκόνθ αυτι, μπορείτε να μεταςχθματίςετε τισ Οριςτικοποιθμζνεσ ι Απεςταλμζνεσ 

παραγγελίεσ και να δθμιουργιςετε αυτόματα το ςχετικό παραςτατικό αγορών. Για το ςκοπό αυτό: 

4. Σςεκάρετε τθν παραγγελία, που αντιςτοιχεί ςτο παραςτατικό αγοράσ που παραλάβατε  

5. και πατιςτε  το κουμπί <Σιμολόγιο Αγοράσ>.  

Αν ο προμθκευτισ εξζδωςε ζνα παραςτατικό για 2 ι περιςςότερεσ παραγγελίεσ 

ςασ, τότε τςεκάρετε όλεσ τισ ςχετιηόμενεσ και κατόπιν πατιςτε το κουμπί 

<Σιμολόγιο Αγοράσ>. 

Σο επόμενο βιμα είναι θ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων του παραςτατικοφ Αγορών, όπωσ φαίνεται ςτθν 

ακόλουκθ οκόνθ: 

 

6. υμπλθρώςτε τα παραπάνω ςτοιχεία και  

7. πατιςτε το κουμπί <Δθμιουργία Σιμολογίου>.  

τθν οκόνθ ςασ εμφανίηεται τώρα το δθμιουργθκζν παραςτατικό Αγοράσ, όπωσ βλζπετε ςτθν 

ακόλουκθ εικόνα: 
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8. Ελζγξτε τα είδθ και τα ςτοιχεία αξίασ του παραςτατικοφ αγορών (Ποςότθτεσ, κακαρι αξία, 

ΦΠΑ).  

9. Διορκώςτε (αν χρειάηεται) κάποιο από τα παραπάνω ςτοιχεία και ςτθ ςυνζχεια 

10. πατιςτε Ctrl+P, για να το οριςτικοποιιςετε (καταχωριςετε) και  

11. Επιβεβαιώςτε τθν οριςτικοποίθςθ, επιλζγοντασ το <Ναί>, ςτθ ςχετικι ερώτθςθ:  

 

Με τα βιματα αυτά ολοκλθρώνεται ο μεταςχθματιςμόσ τθσ παραγγελίασ ςε παραςτατικό Αγορών και 

ενθμερώνεται θ αποκικθ, δθλαδι προςτίκενται ςτα διακζςιμα οι παραλθφκείςεσ ποςότθτεσ.  
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Για τθν ζκδοςθ Dioscourides Win ακολουκιςτε τα παρακάτω βιματα: 

1. Επιλζξτε από τα Τποςςςτιματα το  «1. Πωλιςεισ – Αγορζσ»  «2. Διαχείρθςθ Παραςτατικών» 

 «1. Επεξεργαςία Παραςτατικών Διακίνθςθσ» και  

2. Βρίςκεςτε πλζον ςτθν οκόνθ των παραςτατικών τθσ θμζρασ. Πατιςτε το 2 για καταχώρθςθ 

παραςτατικοφ τρίτων. τθν οκόνθ ςασ εμφανίηεται ζνα νζο παραςτατικό Αγοράσ:  

 

3. τθν επικεφαλίδα του  

 υμπλθρώςτε τον τφπο παραςτατικοφ (21 ι 22) ανάλογα και πατιςτε Enter 

 το επόμενο πεδίο πατιςτε το κουμπάκι με τισ 3 τελείεσ και επιλζξτε τθν παραγγελία, 

που αντιςτοιχεί ςτο ςχετικό Σιμολόγιο (ι Δελτίο Αποςτολισ), από το ςχετικό 

παράκυρο. 

 

Κάντε εδώ κλικ ςτισ 3 τελείεσ για να 

επιλζξετε παραγγελία προσ 

μεταςχθματιςμό 
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4. Με τθν επιλογι παραγγελίασ τα ςτοιχεία του υνεργάτθ (Προμθκευτι) ςυμπλθρώνονται 

αυτόματα 

 

5. Προχωριςτε (με το Enter) για να ςυμπλθρώςετε και τα υπόλοιπα ςτοιχεία, όπωσ: 

 Ημερομθνία, 

 Αρικμό παραςτατικοφ και 

 Σρόπο Πλθρωμισ 

6. το επόμενο βιμα και ςτο μινυμα που εμφανίηεται, επιλζξτε κάντε κλικ ςτο <Πλιρθ ςτοιχεία> 

 

Με τθν κίνθςθ αυτι μεταφζρονται τα είδθ τθσ παραγγελίασ ςτο νζο παραςτατικό Αγοράσ, όπωσ 

βλζπετε ςτθν επόμενθ εικόνα. 
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7. Ελζγξτε τα ςτοιχεία αξίασ παραςτατικοφ αγορών (Ποςότθτεσ, κακαρι αξία, ΦΠΑ).  

8. Διορκώςτε (αν χρειάηεται) κάποιο από τα παραπάνω ςτοιχεία και ςτθ ςυνζχεια 

9. πατιςτε Ctrl+P, για να το οριςτικοποιιςετε (καταχωριςετε) και  

10. Επιβεβαιώςτε τθν οριςτικοποίθςθ, επιλζγοντασ το <Ναί>, ςτθ ςχετικι ερώτθςθ:  

 

Με τα βιματα αυτά ολοκλθρώνεται ο μεταςχθματιςμόσ τθσ παραγγελίασ ςε παραςτατικό Αγορών και 

ενθμερώνεται θ αποκικθ, δθλαδι προςτίκενται ςτα διακζςιμα οι παραλθφκείςεσ ποςότθτεσ.  
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ΑΠ΄ΕΤΘΕΙΑ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟΤ ΑΓΟΡΑ 

Για τθν ζκδοςθ Dioscourides Xpress, όταν πρζπει να καταχωριςετε ζνα παραςτατικό 

Αγοράσ (π.χ. από τθλεφωνικι παραγγελία ι από προμθκευτι παραφαρμάκων), χωρίσ 

προθγουμζνωσ να ζχετε δθμιουργιςει (καταχωριςει) τθ ςχετικι παραγγελία ςτθν 

εφαρμογι: 

1. Μεταφερκείτε ςτο μενοφ <ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕ – ΑΓΟΡΕ> και 

2. Επιλζξτε τθν εργαςία <ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ καταχώρθςθ παραςτατικοφ Αγοράσ> 

τθν οκόνθ ςασ εμφανίηεται ζνα νζο παραςτατικό Αγοράσ, όπωσ τθσ εικόνασ:  

 

3. υμπλθρώςτε ςτθν επικεφαλίδα (όπωσ φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα): 

 Σον τφπο παραςτατικοφ (21 ι 22) ανάλογα 

 Σον Προμθκευτι (υνεργάτθ), που το εξζδωςε 

 Σθν Ημερομθνία & τον Αρικμό του παραςτατικοφ 

 Σον Σρόπο Πλθρωμισ (99=επί πιςτώςει, 00=Μετρθτοίσ) 
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4. Καταχωριςτε ςτισ γραμμζσ του παραςτατικοφ: 

 Σα είδθ (με το scanner ι πλθκτρολογώντασ τα αρχικά τθσ Περιγραφισ) 

 Σθν ποςότθτα κάκε είδουσ  

 Σθν τιμι μονάδοσ (αν διαφζρει από αυτι του παραςτατικοφ) 

 Σθν ζκπτωςθ (αν διαφζρει από αυτι του παραςτατικοφ) 

 Σο % κζρδουσ και τθ νζα τιμι πώλθςθσ (Μόνο ςτα παραφαρμακευτικά και εφόςον 

χρειάηεται) 

5. Πατιςτε Esc, όταν καταχωριςετε όλα τα είδθ που παραλάβατε. Δείτε τθν επόμενθ εικόνα: 

 

6. Ελζγξτε τα <φνολα του Παραςτατικοφ> ςασ, ςε ςχζςθ με τα αναγραφόμενα ςτο ςχετικό 

παραςτατικό του υνεργάτθ και 

7. τθ ςυνζχεια πατιςτε Ctrl+P για να το Οριςτικοποιιςετε, αφοφ επιβεβαιώςετε τθν ενζργεια. 

Με τα βιματα αυτά ολοκλθρώνεται θ απ’ ευκείασ καταχώρθςθ του παραςτατικοφ Αγορών και 

ενθμερώνεται θ αποκικθ, δθλαδι προςτίκενται ςτα διακζςιμα οι παραλθφκείςεσ ποςότθτεσ.  

Για τθν ζκδοςθ Dioscourides Win τα προθγοφμενα βιματα 1 & 2 αντικακίςτανται από τα εξισ: 

1. Επιλζξτε από τα Τποςςςτιματα το  «1. Πωλιςεισ – Αγορζσ»  «2. Διαχείρθςθ Παραςτατικών» 

 «1. Επεξεργαςία Παραςτατικών Διακίνθςθσ» και  

2. Ενώ βρίςκεςτε ςτθν οκόνθ των παραςτατικών τθσ θμζρασ, πατιςτε το 2 για καταχώρθςθ 

παραςτατικοφ τρίτων. Σα επόμενα βιματα 3-7 είναι ίδια με τα παραπάνω. 

 


