DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29
ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ
ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ
Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ
δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι των
παραφαρμάκων ςασ είτε ΜΑΗΙΚΑ είτε Επιλεκτικά ανά είδοσ.
Για Μαηικι αλλαγι και προκειμζνου για
τθν ζκδοςθ Xpress θ επιλογι αυτι
βρίςκεται ςτο μενοφ «ΒΟΗΘΗΣΙΚΑ> των
βαςικών επιλογών τθσ κεντρικισ οκόνθσ.

Όςοι ζχετε τθν ζκδοςθ Win μεταφερκείτε ςτο Υποςφςτθμα <Αποκικθ>,
από εκεί ςτα <Βαςικά Αρχεία> και ανοίξτε το αρχείο των
<Παραφαρμακευτικών>. Θ επιλογι βρίςκεται ςαν κουμπάκι με τίτλο
<ΦΠΑ> ςτθν toolbar αυτισ τθσ οκόνθσ

Όποια ζκδοςθ του προγράμματοσ και να χρθςιμοποιείτε μπορείτε να αξιοποιιςετε τθ νζα
δυνατότθτα, θ οποία ςασ οδθγεί ςτθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ όπου θ μζκοδολογία είναι ίδια:
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Εδώ ςασ δίνεται θ δυνατότθτα να επιλζξετε τα είδθ βάςει τθσ Περιγραφισ ι άλλων κριτθρίων
(Φίλτρων) και ςτθ ςυνζχεια να εκτελζςετε τθν εντολι αλλαγισ ΦΠΑ & των Τιμών Πώλθςθσ Μαηικά.
Στθν οκόνθ αυτι ςασ προςφζρονται δφο τρόποι επιλογισ των ειδών:
1. Με βάςθ τθν Περιγραφι. Ζςτω οτι κζλετε να αλλάξετε το ΦΠΑ και τισ λιανικζσ τιμζσ των
παραφαρμάκων που θ περιγραφι τουσ ξεκινά από LAMBERTS. Τα βιματα που πρζπει να
κάνετε είναι τα εξισ:
Βιμα 1ο : Πλθκτρολογιςτε ςτο πεδίο Από το πρώτο ςυνκετικό τθσ περιγραφισ π.χ. LAMBERTS και
επιλζξτε με Enter το πρώτο είδοσ τθσ ςχετικισ λίςτασ.

Βιμα 2ο : Κατόπιν μεταφερκείτε ςτο πεδίο Ζωσ ,πλθκτρολογιςτε και πάλι LAMBERTS και πατιςτε Ener.
Εμφανίηεται και πάλι όλθ θ λίςτα των ςχετικών προιόντων. Χρθςιμοποιιςτε το Ctrl+End (ι το PgDn,
όςεσ φορζσ χρειάηεται) για να μεταφερκείτε ςτθν τελευταία ςελίδα και επιλζξτε το τελευταίο είδοσ τθσ
λίςτασ.
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Βιμα 3ο : Πλθκτρολογιςτε ςτο πεδίο <Νζο % ΦΠΑ> τον κωδικό τθσ παραμζτρου που αντιςτοιχεί ςτο %
ΦΠΑ ςτον οποίο κζλετε να μεταφερκοφν τα προιόντα που επιλζξατε. Για παράδειγμα αν κζλετε να
μεταφερκοφν ςτο ΦΠΑ 23%, βάλτε εδώ τον κωδικό 03.

Θ επόμενθ παράμετροσ <Επανυπολογιςμόσ Σιμισ Πώλθςθσ> είναι ιδθ τςεκαριςμζνθ (προεπιλογι).
Μθ τθν τροποιιςετε αφοφ προφανώσ κζλετε να επανυπολογιςτεί και αυτι. Θ <τρογγυλοποίθςθ> κα
γίνει ςτο δεφτερο δεκαδικό (προεπιλογι). Οφτε εδώ χρειάηεται να αλλάξετε κάτι.
Βιμα 4ο : Πατιςτε το κουμπί <Προβολι>, ςτο κάτω τμιμα τθσ οκόνθσ.

Θ οκόνθ γεμίηει με τα είδθ που επιλζξατε με τα παραπάνω κριτιρια.
Βιμα 5ο : Πατιςτε το κουμπί <Ενθμζρωςθ % ΦΠΑ>. Επιβεβαιώςτε τθν εντολι ςασ κάνοντασ κλικ ςτο
<Ναί> του μθνφματοσ που εμφανίηεται:

3|Page

Επιβεβαιώςτε τθν εντολι ςασ και δεφτερθ φορά ςτο ςχετικό μινυμα διπλισ επιβεβαίωςθσ:

Όταν ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία εμφανίηεται το ακόλουκο ενθμερωτικό μινυμα. Κάντε κλικ ςτο ΟΚ

Θ οκόνθ κακαρίηει. Δώςτε νζα κριτιρια, αν κζλετε να ςυνεχίςετε τθν εργαςία ι πατιςτε Esc για να
βγείτε από αυτι.
2. Με κριτιρια βάςει Ομαδοποίθςθσ των ειδών. Θ επιλογι των ειδών βάςει ςτοιχείων που
αναφζρονται ςτισ ομάδεσ ςυγκζντρωςθσ εξυπθρετεί ςτθν περίπτωςθ, που
ζχετε
κατθγοριοποιιςει τα προιόντα ςασ ι ζχετε προμθκευτεί το Databox.
Στθν περίπτωςθ αυτι τα βιματα που πρζπει να κάνετε είναι τα εξισ:
Βιμα 1ο: Κάντε κλι ςτο κουμπί <Επιπλζον Φίλτρα>

4|Page

Βιμα 2ο : Στθν οκόνθ ειςαγωγισ κριτθρίων, που εμφανίηεται κάντε κλικ ςτο Tab <τοιχεία
Ομαδοποίθςθσ>.

Βιμα 3ο : Κάντε κλικ ςτο κουμπάκι με τισ 3 τελείεσ ςτθν <Ομάδα υγκζντρωςθσ Είδουσ 1> (Κατθγορίεσ
Databox)

Βιμα 4ο : Στο παράκυρο που εμφανίηεται, επιλζξτε τςεκάροντασ με κλικ τθν κατθγορία ι τισ
κατθγορίεσ που κζλετε να τροποποιιςετε και ςτθ ςυνζχεια πατιςτε Enter.
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Βιμα 5ο : Πατιςτε το πλικτρο <Αποδοχι> για να επιβεβαιώςετε τα κριτιρια.

Με τθν κίνθςθ αυτι επιςτρζφετε ςτθν οκόνθ τθσ εργαςίασ.
Βιμα 6ο : Πλθκτρολογιςτε ςτο πεδίο <Νζο % ΦΠΑ> τον κωδικό τθσ παραμζτρου που αντιςτοιχεί ςτο %
ΦΠΑ ςτον οποίο κζλετε να μεταφερκοφν τα προιόντα που επιλζξατε. Για παράδειγμα αν κζλετε να
μεταφερκοφν ςτο ΦΠΑ 23%, βάλτε εδώ τον κωδικό 03.

Θ επόμενθ παράμετροσ <Επανυπολογιςμόσ Σιμισ Πώλθςθσ> είναι ιδθ τςεκαριςμζνθ (προεπιλογι).
Μθ τθν τροποιιςετε αφοφ προφανώσ κζλετε να επανυπολογιςτεί και αυτι. Θ <τρογγυλοποίθςθ> κα
γίνει ςτο δεφτερο δεκαδικό (προεπιλογι). Οφτε εδώ χρειάηεται να αλλάξετε κάτι.
Βιμα 7ο : Πατιςτε το κουμπί <Προβολι>, ςτο κάτω τμιμα τθσ οκόνθσ.

Θ οκόνθ γεμίηει με τα είδθ που πλθροφν τα κριτιρια ςασ.
Βιμα 8ο : Πατιςτε το κουμπί <Ενθμζρωςθ % ΦΠΑ>. Επιβεβαιώςτε όπωσ και πριν 2 φορζσ τθν εντολι
ςασ κάνοντασ κλικ ςτο <Ναί> των 2 μθνυμάτων, που εμφανίηονται.

6|Page

Όταν ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία εμφανίηεται το ακόλουκο ενθμερωτικό μινυμα. Κάντε κλικ ςτο <ΟΚ>.

Θ οκόνθ κακαρίηει. Δώςτε νζα κριτιρια, αν κζλετε να ςυνεχίςετε τθν εργαςία ι πατιςτε Esc για να
βγείτε από αυτι.

Για τθν Επιλεκτικι αλλαγι (ΦΠΑ & Σιμών Πώλθςθσ) και προκειμζνου
για τθν ζκδοςθ Xpress θ εργαςία αυτι που βρίςκεται επίςθσ ςτο
μενοφ των «ΒΟΗΘΗΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ> των βαςικών
επιλογών, ςασ επιτρζπει να αλλάξετε επιλεκτικά (ζνε-ζνα) το ΦΠΑ και τισ τιμζσ κάποιων προιόντων.
Όςοι ζχετε τθν ζκδοςθ Win μεταφερκείτε ςτο Υποςφςτθμα <Αποκικθ>, από εκεί ςτα <Βοθκθτικά> και
ανοίξτε το υπομενοφ <Αλλαγι Σιμοκαταλόγων>, όπου κα βρείτε τθν ομώνυμθ Βοθκθτικι εργαςία.
Θ επιλογι τθσ ςασ οδθγεί (και ςτισ 2 εκδόςεισ) ςτθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ:

Βιμα 1ο : Πατιςτε Enter για να μεταφερκεί ο κζρςορασ ςτο πεδίο επιλογισ <Αποκικθσ>.
Βιμα 2ο : Ορίςτε τθν αποκικθ 2 που αντιςτοιχεί ςτα Παραφάρμακα και πατιςτε Enter.
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Βιμα 3ο : Μπορείτε να επιλζξετεετε βάςει Περιγραφισ τα είδθ (Από.... Ζωσ....) ι να πατιςετε όςεσ
φορζσ χρειαςτεί το Enter (για επιλογι όλου του καταλόγου).
Βιμα 4ο : Αφιςτε τα υπόλοιπα κριτιρια όπωσ προτείνονται

Βιμα 5ο : Κάντε κλικ ςτο ερώτθμα <Είναι ςωςτά τα δοςμζνα ςτοιχεία> και πατιςτε Enter για να
προχωριςετε.
Βιμα 6ο : Στθν οκόνθ ςασ ζχετε πλζον τον αλφαβθτικό κατάλογο των προιόντων που επιλζξατε ςτθ
μορφι τθσ επόμενθσ εικόνασ:



Αναηιτθςθ είδουσ: Με το ςυνδυαςμό Ctrl+A ανοίγετε τα πεδία αναηιτθςθσ για να
μεταφερκείτε γριγορα ςτο είδοσ που κζλετε να διορκώςετε. Θ Αναηιτθςθ γίνεται είτε με το
Barcode είτε με τα αρχικά τθσ περιγραφισ.
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Διόρκωςθ είδουσ Με το πλικτρο Home μπορείτε να διορκώςετε το «φωτιςμζνο» είδοσ



Ενεργοποιώντασ τθ διόρκωςθ (με το Home), πατιςτε το Enter ώςτε ο κζρςορασ να
αναβοςβινει ςτο πεδίο ΦΠΑ. Στθ κζςθ π.χ. του 07 (13%) πλθκτρολογιςτε 03 (23%) και πατιςτε
Enter.
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Με τθν κίνθςθ αυτι αλλάηετε το % ΦΠΑ και ο κζρςορασ μεταφζρετε ςτο πεδίο τθσ Λιανικισ
τιμισ, θ οποία ιδθ ζχει υπολογιςτεί αυτόματα βάςει του νζου ποςοςτοφ ΦΠΑ. Μπορείτε να
τθν τροποποιιςετε (αν κζλετε) ι να πατιςετε Enter για να τθν αποδεχκείτε.

Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να αλλάξετε επιλεκτικά όποιο είδοσ διαπιςτώςετε ότι ζχει λάκοσ ΦΠΑ.
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