
Ενοποίηση καρτελών (αποθήκης ή πελατών) 
 

Αλλαγή κωδικού Ειδών (Ενοποίηση διπλών καρτελών αποθήκης) 

Βοηθητική εργασία του Υποσυστήματος <Αποθήκη>, με την οποία μπορείτε να:  

a) Αλλάξετε τον κωδικό καρτέλας κάποιου Π/Φ, 

b) Μεταφέρετε τα στοιχεία ενός κωδικού σε κάποιον άλλο (ενοποίηση) 

Πρακτικά η εργασία αυτή εξυπηρετεί το δεύτερο και χρησιμοποιείται όταν διαπιστωθεί, οτι 

για το ίδιο προιόν υπάρχουν 2 (ή/και περισσότερες) καρτέλες.  

Πότε παρουσιάζεται το φαινόμενο; 

Διπλές εγγραφές συνήθως δημιουργούνται με τις διαδικασίες αυτόματης ενημέρωσης του 

αρχείου Π/Φ σας με ηλεκτρονικά αρχεία π.χ. από το Συνεταιρισμό σας, την ΙΜΣ ή το 

Databox.  

Τι πρέπει να κάνετε; 

 Βρείτε τις καρτέλες, που πρέπει να συνενώσετε. Για το σκοπό αυτό, ανοίξτε το 

αρχείο-κατάλογο των παραφαρμακευτικών και ταξινομήστε τα είδη αλφαβητικά. 

Κατόπιν με τα πλήκτρα κίνησης (↑,↓) ή αλλαγής σελίδας (PgUp, PgDn) ή με τη 

διαδικασία ανεύρεσης (Ctrl+A) μεταφερθείτε στη σχετική σελίδα του αρχείου.  

 Σημειώστε τους κωδικούς των 2 καρτελών, που θέλετε να ενοποιήσετε. Στο 

παράδειγμα μας έστω οι κωδικοί:  10820 και  23487.   

 

 Φωτίστε το είδος, που θέλετε να καταργήσετε και πατήστε Ctrl+R ή κάντε κλικ με 

το ποντίκιστο κουμπί R της toolbar του αρχείου. 
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 Στην οθόνη που εμφανίζεται, δώστε τα στοιχεία που ζητά. Σαν παλαιό κωδικό σας 

εμφανίζει αυτόν που θέλετε να καταργήσετε (π.χ. 10820). Στη θέση του νέου 

κωδικού, πληκτρολογήστε: - - Στο πρώτο πεδίο τον αριθμό 2 για να δηλώσετε τον 

κωδικό αποθήκης (2=Παραφαρμακευτικά)  

- και στο δεύτερο τον κωδικό, που θέλετε να κρατήσετε (π.χ. 23487. 

 

 Επιβεβαιώστε με Ν τα δοσμένα στοιχεία και  

 Στην επόμενη ερώτηση, απαντήστε <Όχι>, για να κρατήσετε τα δεδομένα του νέου 

κωδικού: 

 

 Τέλος η διαδικασία ολοκληρώνεται και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα: 

 

Το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας: 

a) Όλα τα στοιχεία (οι κινήσεις από παραστατικά πωλήσεων και Αγορών, στατιστικά, 

υπόλοιπα αποθήκης) του «παλαιού» κωδικού μεταφέρονται και προστίθενται στα 

αντίστοιχα στοιχεία του «νέου». 
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b) Ο παλαιός κωδικός διαγράφεται και το αρχείο σας ξεκαθαρίζει από διπλο-

εγγραφές. 

ΠΕΛΑΤΕΣ 

Πρόκειται για το αρχείο-κατάλογο των πελατών. Η ευθύνη 

συντήρησης και ενημέρωσης αυτού του αρχείου ανήκει εξ 

ολοκλήρου στον χρήστη.  

Η διαχείρηση και αυτού του αρχείου γίνεται με τα πλήκτρα που περιγράψαμε στην 

παράγραφο <Διαχείριση Βασικών Αρχείων>, όπως και σε όλα τα βασικά αρχεία.  

 

Ειδικά για το άνοιγμα νέων καρτελών, έχουμε αναφερθεί στο κεφάλαιο <Εκτέλεση 

ηλεκτρονικών συνταγών>, όπου έχουμε δεί  την αυτόματη δημιουργία καρτέλας νέου 

πελάτη. 

Υπάρχει όμως μια ειδική βοηθητική εργασία, την οποία θα χρειαστείτε συχνά και θα 

περιγράψουμε παρακάτω: 

Αλλαγή κωδικού πελάτη (Ενοποίηση διπλών καρτελών πελάτη) 

Βοηθητική εργασία με την οποία μπορείτε να:  

1. Αλλάξετε τον κωδικό καρτέλας κάποιου πελάτη, 

2. Δημιουργήσετε καρτέλα προμηθευτή από τα στοιχεία καρτέλας πελάτη 

3. Μεταφέρετε τα στοιχεία ενός κωδικού σε κάποιον άλλο (ενοποίηση καρτελών) 

Πρακτικά η εργασία αυτή εξυπηρετεί τον τρίτο λόγο και χρησιμοποιείται όταν διαπιστωθεί, 

οτι για τον ίδιο πελάτη υπάρχουν 2 (ή/και περισσότερες) καρτέλες.  

Πότε παρουσιάζεται το φαινόμενο; 

Διπλές εγγραφές συνήθως δημιουργούνται με τις διαδικασίες αυτόματης ενημέρωσης του 

αρχείου των πελατών με την εκτέλεση των ηλεκτρονικών συνταγών μέσω της εφαρμογής.  

Πότε όμως;  Όταν προ-υπήρχαν καρτέλες κάποιων πελατών, τις οποίες είχατε «ανοίξει» 

μόνοι σας, αλλά με ελλειπή στοιχεία. Για την ακρίβεια δεν ήταν συμπληρωμένο το στοιχείο 

του ΑΜΚΑ.  

Αυτές οι 2 καρτέλες πρέπει να συνενωθούν. 

Τι πρέπει να κάνετε; 

 Βρείτε τις καρτέλες, που πρέπει να συνενώσετε. Για το σκοπό αυτό, ανοίξτε το 

αρχείο-κατάλογο των πελατών και ταξινομήστε τους αλφαβητικά. Κατόπιν με τα 

πλήκτρα κίνησης (↑,↓) ή αλλαγής σελίδας (PgUp, PgDn) ή με τη διαδικασία 

ανεύρεσης (Ctrl+A) μεταφερθείτε στη σχετική σελίδα του αρχείου.  
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Συνήθως οι καρτέλες αυτές βρίσκονται η μία κάτω από την άλλη. Αυτή με το μικρότερο 

κωδικό είναι η παλαιότερη καρτέλα και λογικά η δεύτερη, που δημιουργήθηκε εκ των 

υστέρων με την εκτέλεση κάποιας ηλεκτρονικής συνταγής  έχει μεγαλύτερο κωδικό και πιο 

πλήρη στοιχεία. 

 Σημειώστε τους κωδικούς και των 2 καρτελών, που θα ενοποιήσετε. Στο 

παράδειγμα μας έστω οι κωδικοί  30000006 και 30000024, που θεωρείτε ότι 

αντιστοιχούν στον ίδιο πελάτη (ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ). 

 Μεταφέρετε τη μπάρα και «φωτίστε» την παλαιά (προς κατάργηση) εγγραφή, π.χ. 

30000006 

 

 Χρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+R ή κάντε κλικ με το ποντίκι στο 

κουμπί R της γραμμής εργαλείων, όπως δείχνει το κόκκινο βέλος. 
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 Στην επόμενη οθόνη, δώστε τα στοιχεία που ζητά. Σαν παλαιό κωδικό εμφανίζει 

ήδη συμπληρωμένο, αυτόν που θέλετε να καταργήσετε (π.χ. 30000006). 

 
 Στο πεδίο <Κατηγορία> επιλέξτε τον κωδικό «ΠΕΛ=Πελάτες». Στη θέση του νέου 

κωδικού, πληκτρολογήστε αυτόν που θέλετε να κρατήσετε (π.χ. 30000024). Στο 

πρώτο πεδίο πρίν από κάθε κωδικό καρτέλας συμπληρώνετε ΠΑΝΤΑ το 0001. 

 

 
 Επιβεβαιώστε με Ν τα δοσμένα στοιχεία και  

 Στην επόμενη ερώτηση, απαντήστε <Όχι>, για να κρατήσετε τα δεδομένα του νέου 

κωδικού:  
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 Τέλος η διαδικασία ολοκληρώνεται και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα: 

 

Το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας: 

a) Όλα τα στοιχεία (παραστατικά πωλήσεων και Αγορών, Δανεικά,  Ιστορικό, 

υπόλοιπα πελάτη) του «παλαιού» κωδικού μεταφέρονται και προστίθενται στα 

αντίστοιχα του «νέου». 

b) Η παλαιά καρτέλα διαγράφεται και το αρχείο σας ξεκαθαρίζει από διπλο-

εγγραφές. 

Για να μην δημιουργούνται διπλές καρτέλες πελατών, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες 

εκτέλεσης των ηλεκτρονικών συνταγών. 

 


