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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
H Τεχνολογική Επανάσταση που επικράτησε τις τελευταίες δεκαετίες άλλαξε ριζικά τον τρόπο ζωής
των ανθρώπων, επέφερε παράλληλα και µια σειρά αλλαγών που επηρέασε βαθιά και τις επιχειρήσεις.
Οι αλλαγές αυτές µπορούν να αποτελέσουν σηµαντικό όπλο στα χέρια των επιχειρήσεων που θέλουν
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός νέου περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από συνεχώς
µεταβαλλόµενες συνθήκες, από αύξηση και εντατικοποίηση του ανταγωνισµού κ.τ.λ. Για να µπορέσει
όµως να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις η κάθε επιχείρηση έπρεπε να εξελίξει τεχνολογικά τους
τρόπους λειτουργίας της, όσον αφορά το αντικείµενο της, αλλά και όχι µόνο. Ένα από τα κοµµάτια
που έπρεπε να εξελίξει ήταν και η λειτουργικότητα της εµπορικής της διαχείρισης. Μέχρι πριν κάποιες
δεκαετίες όλες οι επιχειρήσεις τηρούσαν την εµπορική τους διαχείριση χειρόγραφα. Αυτό βέβαια
απαιτούσε πολύ χρόνο και προσπάθεια από αρκετούς υπαλλήλους, ενώ τα λάθη ήταν αναπόφευκτο
φαινόµενο. Παραστατικά πώλησης εµπορευµάτων και αγοράς, Φ.Π.Α., τήρηση αποθήκης, εισπράξεις
υπολοίπων πελατών και πληρωµές προµηθευτών, µηνιαίος τζίρος κ.ο.κ., είναι ορισµένα
χαρακτηριστικά εµπορικής διαχείρισης που έπρεπε να τηρούνται χειρόγραφα και µε απόλυτη
ακρίβεια, πράγµα πολύ δύσκολο. Σε πολλές περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις δεν είχαν καν την
δυνατότητα να τα τηρούν όλα αυτά, ενώ ακόµη κι αν τα τηρούσαν ήταν δύσκολο να έχουν
συγκεντρωτικά αποτελέσµατα προκειµένου να βλέπουν την κίνηση της επιχείρησης και πόσο
πετυχηµένη ήταν αυτή, περίοδο µε περίοδο. Η αντιµετώπιση όλων αυτών των προβληµάτων ήταν η
αυτοµατοποίηση τους, µέσα από τους υπολογιστές και τις εφαρµογές εµπορικής διαχείρισης. Οι
εφαρµογές αυτές έλυσαν τα χέρια των επιχειρήσεων, δίνοντας τους ταχύτερα, ασφαλέστερα και πιο
αξιόπιστα όλα τα αποτελέσµατα που ήθελαν και µε πολύ λιγότερα εργατικά χέρια, καθώς όλη την
εργασία υλοποίησης µιας εµπορικής συναλλαγής και τα αποτελέσµατά της, την κάνει πια αυτόµατα η
εµπορική εφαρµογή.
Στη συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία ασχολούµαστε µε το κοµµάτι της ανάλυσης – σχεδίασης και
τρόπου λειτουργίας της εµπορικής διαχείρισης µέσα από την εφαρµογή FINEAS, η οποία σχεδιάστηκε
και υλοποιήθηκε από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές Τσαπουρνή Παναγιώτη και Ιάσωνα Κουκλιάτη.
Το όνοµά της το πήρε από τον µάντη της Ελληνικής µυθολογίας Φινέα, ο οποίος έδωσε τις
απαντήσεις που χρειαζόταν ο Ιάσωνας στην Αργοναυτική εκστρατεία, προκειµένου καταφέρει να
φτάσει στην Κολχίδα. Όπως λοιπόν ο µάντης Φινέας, έτσι και η εφαρµογή FINEAS, σκοπό έχει να
δίνει τις απαντήσεις που θέλουν οι χρήστες, στο κοµµάτι πάντα των εµπορικών – οικονοµικών
συναλλαγών.
Αρχικά θα δούµε τις µορφές σχεδιασµού και αρχιτεκτονικής που χρειάζονται προκειµένου να
λειτουργήσει µια τέτοια εφαρµογή, καθώς και τις απαιτήσεις που προϋποθέτει το περιβάλλον της
εφαρµογής, ώστε να µπορέσει να έχει λειτουργικότητα διαχείρισης από όλους τους χρήστες. Έπειτα
θα δούµε τις απαιτήσεις της εφαρµογής από την πλευρά του hardware και των λειτουργικών
συστηµάτων. Εν συνεχεία, µέσα από την εφαρµογή FINEAS, θα δούµε σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο
άρθρωσης και λειτουργίας µιας οργανωµένης µηχανογραφηµένης εµπορικής διαχείρισης, βήµα προς
βήµα. Θα παρακολουθήσουµε πώς µέσα από την εφαρµογή διαχειριζόµαστε τις οικονοµικές χρήσεις
της εταιρείας µας, την διαχείριση των συναλλασσόµενων µας, πελατών και προµηθευτών, τις
διάφορες συναλλαγές µαζί τους (πωλήσεις – αγορές, εισπράξεις – πληρωµές), την διαχείριση των
αποθηκευτικών µας χώρων, πως µπορεί η εφαρµογή να µας δίνει αξιόπιστα και γρήγορα τις
εκτυπώσεις των παραστατικών, καθώς και την διαφορετικότητα στο αποτέλεσµα που µπορεί να έχει
το καθένα από αυτά τα παραστατικά, τις διάφορες εκτυπωτικές αναφορές και πληροφορίες,
απαραίτητες για την καλύτερη οικονοµική διαχείριση της επιχείρησης µας. Τέλος θα δούµε
δυνατότητες µαζικών λειτουργιών, καθώς και σχεδιασµών φορµών εκτύπωσης παραστατικών.

Σελίδα : 3

FINEAS SOFTWARE

Copyright © Τσαπουρνής Παναγιώτης, 2009
Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved.
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1. ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
Για την υλοποίηση της εµπορικής εφαρµογής FINEAS, έπρεπε να λάβουµε υπ’ όψη τα παρακάτω
στοιχεία:
•

Σε ποιους θα απευθύνεται

•

Πόσο εύχρηστο θα είναι για τον χρήστη

•

Γρήγορη και ασφαλής ανάκτηση πληροφοριών

•

Ταχύτητα απόκρισης συστήµατος

•

Το σύστηµα να λειτουργεί σε οικείο περιβάλλον για τους χρήστες (π.χ. Windows µορφή)

Προσπαθώντας να αποφύγουµε καθυστερήσεις που παρουσιάζονται σε άλλες εφαρµογές (π.χ. το
CONTROL της SINGULAR) επιλέξαµε την αρχιτεκτονική 2 tiers (server – client, database
independent δηλαδή, χωρίς application server – 3 tiers), ενώ η επιλογή της βάσης δεδοµένων
FireBird, έγινε γιατί προσφέρει εξαιρετικό concurrency, υψηλές επιδόσεις, δυνατή ενσωµατωµένη
γλώσσα για stored procedures και triggers και τέλος, είναι open source βάση (προστατεύεται µε GNU
License). Μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον εργασίας, η ταχύτητα και η απόκριση του συστήµατος
στις απαιτήσεις των χρηστών είναι η επιτυχία της ίδιας της εφαρµογής. Παράλληλα το περιβάλλον της
εφαρµογής στηρίχτηκε σε γλώσσα DELPHI. Η φιλοσοφία της όλης σχεδίασης ήταν µια φιλική και
εύχρηστη εφαρµογή για όλους τους χρήστες. Σήµερα κυκλοφορούν πολλές ενδιαφέρουσες
εφαρµογές εµπορικής διαχείρισης, το θέµα είναι όµως, κατά πόσο φιλικές είναι σε όλους τους
χρήστες. Και τι σηµαίνει αυτό: χρήστες δεν είναι µόνο άτοµα ηλικίας από είκοσι έως σαράντα ετών,
αλλά και µεγαλύτερες ηλικίες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα εφαρµογής εµπορικής διαχείρισης που δεν
µπόρεσε να ανταποκριθεί σε αυτό το θέµα, το Business της Epsilon Net, καθώς είναι ιδιαίτερα
δύσκολο η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του. Λαµβάνοντας υπόψη το πολύ σηµαντικό αυτό
κοµµάτι, όσον αφορά τους χρήστες, προσπαθήσαµε να κάνουµε την εφαρµογή όσο περισσότερο
απλοϊκή και εύχρηστη για αυτούς, χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερες απαιτήσεις. Με λίγα λόγια ο
χρήστης να µην αναγκάζεται να µπαίνει σε µεγάλες διαδικασίες εκµάθησης περίπλοκων χειρισµών,
διαδικασιών και πλήκτρων. Ο FINEAS λοιπόν είναι µια σύγχρονη εφαρµογή που διαχειρίζεται πολύ
εύκολα και απλά όλες τις οικονοµικές και εµπορικές κινήσεις της επιχείρησής µας. Οι τρεις βασικές
λέξεις - κλειδιά για την σχεδίαση του προγράµµατος ήταν: Ευχρηστία, Επίδοση, Ασφάλεια. Παρακάτω
θα δούµε τις αρχές του σχεδιασµού και την αρχιτεκτονική που εφαρµόστηκε για την υλοποίηση του
Finea.
1.1 Αρχές Σχεδιασµού
Στόχος της σχεδίασης είναι ο Fineas να γίνει ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος για να
διαχειριζόµαστε τις οικονοµικές συναλλαγές, παρέχοντας µας άµεση πρόσβαση σε κρίσιµες
πληροφορίες που θα δώσουν τη δυνατότητα να διοικήσουµε την επιχείρησή µας δυναµικά και
αποδοτικά. Το πρόγραµµα εποµένως θα πρέπει να είναι ευχάριστο και εύχρηστο. Τα θέµατα που
έπρεπε να αντιµετωπιστούν εδώ είναι: 1) η ∆ιαρρύθµιση - αποτελεσµατική χρήση του χώρου (layout),
2) η Επίγνωση του περιεχοµένου (Content Awareness), 3) η Αισθητική, 4) η Συνέπεια (Consistency),
5) ο Ελάχιστος κόπος από τον χρήστη (Minimal User Effort) – Ευκολία χρήσης (µέχρι 2 κλικ).
Αναλυτικότερα:
1.1.1 ∆ιαρρύθµιση (layout). Η διεπαφή θα πρέπει να είναι ένα σύνολο περιοχών στην οθόνη που
χρησιµοποιούνται µε συνέπεια, για διαφορετικές χρήσεις. Π.χ. Τρία µέρη: επάνω – πλοήγηση, µέση:
αναφορές ή φόρµες για είσοδο, κάτω: κατάσταση (π.χ. σε ποια χρήση βρισκόµαστε). Σε πολλές
περιπτώσεις (π.χ. στο Web) έχουµε πολλαπλά layouts (π.χ. µε χρήση frames) και το καθένα µπορεί
να χωρίζεται σε περιοχές. Οι περιοχές και οι πληροφορίες πρέπει να έχουν προφανή συνάφεια και
ροή π.χ. από πάνω-δεξιά προς κάτω-αριστερά, χρονολογική σειρά, κατά σειρά σηµαντικότητας,
χρήσης κλπ.
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1.1.2 Επίγνωση του περιεχοµένου (Content Awareness). Ο χρήστης θα πρέπει σε κάθε στιγµή να
ξέρει που βρίσκεται στο σύστηµα και ποια πληροφορία βλέπει. Θα πρέπει να χρησιµοποιούµε τίτλο
για κάθε οθόνη, φόρµα ή αναφορά. Θα πρέπει να ενηµερώνουµε το χρήστη πού ακριβώς βρίσκεται
και πώς έφτασε εκεί. Τα ίδια ισχύουν για τις περιοχές µέσα στις οθόνες, φόρµες και εκτυπωτικές
αναφορές. Τα ίδια ισχύουν και για τα πεδία σε κάθε περιοχή – οι ονοµασίες να είναι σύντοµες και
συγκεκριµένες. Τα ίδια ισχύουν και για τις πληροφορίες π.χ. να υπάρχει ηµεροµηνία, αριθµός έκδοσης
κλπ. Να υπάρχει δηλαδή σιγουριά στο χρήστη για την φόρµα των πληροφοριών στην οποία
βρίσκεται.
1.1.3 Αισθητική. Η χρήση χρωµάτων και χώρου θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά. Συνήθως υπάρχει
αντίτιµο (trade-off) στη χρήση κενού χώρου. Στις περισσότερες περιπτώσεις ισχύει το «less is more».
Σηµαντικό είναι και το ποσοστό του «λευκού χώρου» - white space (50% πυκνότητα για αρχάριους,
έως 90% για έµπειρους χρήστες). Το κείµενο είναι σηµαντικό: µέγεθος 10 points είναι καλό. Τα Serif
fonts (π.χ. Times Roman) είναι καλά για γραπτές αναφορές, τα sans-serif (π.χ. Arial, Helvetica) για
οθόνη. Η χρήση χρώµατος πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. Απαλά και όχι κουραστικά και έντονα
χρώµατα. Τα παραπάνω πρέπει να σχετίζονται και µε την προσβασιµότητα της σελίδας. Μπορεί
επίσης να υπάρξει αντίτιµο µεταξύ έµπειρων χρηστών που προτιµούν ευκολία χρήσης (ease of use)
από νέους χρήστες που προτιµούν ευκολία µάθησης (ease of learning). Θα πρέπει λοιπόν να
συνδυαστούν αυτά τα δύο προσεκτικά.
1.1.4 Συνέπεια (Consistency). Επιτρέπει στον χρήστη να προβλέψει τι θα επακολουθήσει. Η συνέπεια
είναι πολύ σηµαντική στην πλοήγηση. Η συνέπεια είναι επίσης πολύ σηµαντική στην ορολογία. Θέλει
προσοχή στην προσπάθεια για συνέπεια να µην οδηγεί σε σύγχυση (αυτό µπορεί να επιτευχθεί π.χ.
µε τη χρήση διαφορετικών χρωµάτων σε φόρµες που παρουσιάζουν µεγάλες οµοιότητες).
1.1.5 Ελάχιστος κόπος από τον χρήστη (Minimal User Effort). Η εύκολη κατανόηση του τρόπου
λειτουργίας της εφαρµογής από τους χρήστες και η αποφυγή εκµάθησης περίπλοκων χειρισµών δίνει
την δυνατότητα στην εφαρµογή να υποστηρίζει όχι µόνο έµπειρους, αλλά και αρχάριους χρήστες.
1.2 ∆ιαδικασία Σχεδιασµού
Η διαδικασία σχεδιασµού είχε µια επαναληπτική διαδικασία πέντε βηµάτων: 1) Βρίσκουµε σενάρια
χρήσης (use scenarios) και καταγράφουµε τα βήµατα που κάνουν οι χρήστες σε κάθε σενάριο. 2)
Σχεδιάζουµε ένα παραθυρικό διάγραµµα πλοήγησης (WND). 3) Σχεδιάζουµε πρότυπα διεπαφών,
που είναι τα βασικά στοιχεία στα οποία θα βασιστεί η διεπαφή. 4) Ετοιµάζουµε ένα πρωτότυπο
διεπαφής. 5) Αξιολογούµε τις διεπαφές και προτείνουµε βελτιώσεις. Αναλυτικά:
1.2.1 ∆ηµιουργία σεναρίων χρήσης (Use scenario). α) Ένα σενάριο χρήσης είναι ένα περίγραµµα των
βηµάτων που θα κάνουν οι χρήστες ώστε να διεκπεραιώσουν ένα τµήµα της εργασίας τους. β) ∆ύο ή
τρία σενάρια είναι αρκετά για την κάθε περίπτωση. γ) Στόχος είναι η διεπαφή να σχεδιαστεί έτσι ώστε
αυτά τα σενάρια να διεκπεραιώνονται γρήγορα και εύκολα.
1.2.2 Σχεδιασµός ∆οµής ∆ιεπαφής. Η δοµή διεπαφής (interface structure) ορίζει τα βασικά συστατικά
της διεπαφής και πώς αυτά συνεργάζονται ώστε να παρέχουν τη λειτουργικότητα στους χρήστες. Ένα
Παραθυρικό ∆ιάγραµµα Πλοήγησης – Window Navigation Diagram (WND) χρησιµοποιείται για να
δείξει όλες τις οθόνες, φόρµες και αναφορές που χρησιµοποιούνται από το σύστηµα και πώς ο
χρήστης µετακινείται µέσα στο σύστηµα. Στο WND κάθε κατάσταση είναι ένα κουτί που µπορεί να
αντιπροσωπεύει ένα παράθυρο, µια φόρµα, ένα κουµπί ή µια αναφορά.
1.2.3 Σχεδιασµός Προτύπων ∆ιεπαφής. Τα πρότυπα διεπαφής (interface standards) είναι τα βασικά
σχεδιαστικά στοιχεία που είναι κοινά σε όλες τις οθόνες, φόρµες και αναφορές του συστήµατος.
Μπορεί να έχουµε πάνω από ένα πρότυπα (άλλο για οθόνη, άλλο για αναφορές κλπ). Οι περιοχές
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ενδιαφέροντος είναι: α) Interface template: ορίζει τη γενική εµφάνιση όλων των στοιχείων της
εφαρµογής. β) Metaphors: Μια έννοια από τον πραγµατικό κόσµο που βοηθά στην κατανόηση
λειτουργίας του συστήµατος. γ) Objects: Τα βασικά συστατικά του συστήµατος. δ) Actions: Ορίζει την
πλοήγηση και τη γραµµατική. ε) Icons: Εικονίδια που αναπαριστούν λειτουργίες. Η χρήση τους απαιτεί
προσοχή.
1.3 Σχεδιασµός µηχανισµού πλοήγησης
Σχεδιάζοντας το WND πρέπει να λάβουµε υπόψη µας κάποιες βασικές αρχές: α) Στόχος είναι η
εύκολη χρήση του συστήµατος – να κάνει το σύστηµα αυτό που θέλει ο χρήστης. β) Όλα τα στοιχεία
πλοήγησης θα πρέπει να είναι σαφή και κατανοητά, τοποθετηµένα σε διαισθητικά αναµενόµενες
θέσεις στην οθόνη. γ) Να προλαµβάνει την διάπραξη σφαλµάτων µε την κατάλληλη ονοµασία των
εντολών και τον περιορισµό των επιλογών. Όταν υπάρχουν πολλές επιλογές θα πρέπει να υπάρχει
κατάταξη των επιλογών σε επίπεδα. δ) η σειρά των στοιχείων της εντολής να είναι οµοιόµορφη.
Ο πλέον χρησιµοποιούµενος µηχανισµός πλοήγησης σήµερα είναι το λεγόµενο ‘’Μενού’’ το οποίο
παρουσιάζει µια λίστα επιλογών. Ο σχεδιασµός του µενού πρέπει να γίνεται µε προσοχή. Όταν
υπάρχουν πολλές επιλογές δηµιουργούµε υποµενού. Επίσης έχουµε και πλοήγηση µε άµεσο
χειρισµό - Direct Manipulation. Εισάγονται εντολές µε χειρισµό αντικειµένων – π.χ. διπλό κλικ σε
εικονίδιο για έναρξη εργασίας στο πρόγραµµα.

Εικόνα Ε. Μορφή Μενού πάνω στην οποία στηρίζεται το Μενού του Finea
Ένα σηµαντικό κοµµάτι στην πλοήγηση είναι και τα µηνύµατα της εφαρµογής. Τα µηνύµατα είναι ο
τρόπος µε τον οποίο απαντά το σύστηµα στον χρήστη και µας πληροφορεί για το αποτέλεσµα ή την
κατάσταση της αλληλεπίδρασης. Συνήθως είναι κείµενο αλλά µπορούν να χρησιµοποιηθούν και
γνωστά εικονίδια. Τα µηνύµατα πρέπει να είναι κατανοητά, σαφή, πλήρη και ορθά από γραµµατική
άποψη. Όλοι οι τύποι µηνυµάτων απαιτούν προσεκτικό σχεδιασµό αλλά ιδιαίτερα τα µηνύµατα
σφάλµατος και τα µηνύµατα βοήθειας. Ειδικά τα µηνύµατα σφάλµατος θα πρέπει να είναι ευγενικά και
να επεξηγούν το πρόβληµα.
Εποµένως η εφαρµογή µας, στηριζόµενη σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να είναι αισθητικά
ευχάριστη, να έχει σχεδιαστική συνέπεια, προσβασιµότητα, και να ελαχιστοποιεί την προσπάθεια των
χρηστών.[1]
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1.4 Παραδείγµατα Use Scenarios για την σχεδίαση της λειτουργίας του Finea

Εικόνα Α. Activity diagram µε την χρήση UML για µια εργασία της εφαρµογής
Στην παραπάνω εικόνα βλέπουµε το activity diagram µε χρήση UML για το use scenario µιας
εργασίας της εφαρµογής, π.χ. της εισαγωγής και εκτύπωσης παραστατικού. Στα διάγραµµα πρέπει
πρώτα να επιλέξουµε ποιους περιλαµβάνει η συγκεκριµένη εργασία για να πραγµατοποιηθεί: έχουµε
τον χρήστη, το σύστηµα και τον εκτυπωτή. Ο χρήστης πρέπει να εισάγει τα στοιχεία που τον
ενδιαφέρουν για το συγκεκριµένο παραστατικό (πελάτης ή προµηθευτής, είδη αποθήκης, τιµές κ.λ.π.).
Το σύστηµα µας πρέπει να λάβει αυτά τα στοιχεία και να παράγει τις αντίστοιχες πληροφορίες για την
σωστή λειτουργία του παραστατικού, π.χ. υπάρχει ο πελάτης ή το είδος στο σύστηµα; Αν όχι πρέπει
να δηµιουργηθεί, αλλιώς θα έρθει αυτόµατα στην καρτέλα του παραστατικού. Επίσης, ακόµη κι αν
υπάρχει ο πελάτης ή το είδος, υπάρχουν όλα εκείνα τα στοιχεία στις αντίστοιχες καρτέλες τους,
προκειµένου να γίνει σωστά η τιµολόγηση; Αφού επεξεργαστούν όλα αυτά από το σύστηµα, ο
χρήστης βλέπει την πληροφορία που προκύπτει και προχωράει στην εκτύπωση. Έπειτα έχει την
επιλογή εισαγωγής νέου παραστατικού ή όχι. Με τον ίδιο τρόπο γίνονται σενάρια για τις διάφορες
εργασίες που θέλουµε να έχει η εφαρµογή, προκειµένου να ξέρουµε πως θα βαδίσουµε όταν θα
ξεκινήσουµε την υλοποίηση. Στην παρακάτω εικόνα βλέπουµε παράδειγµα σχεδίασης παραθυρικού
∆ιαγράµµατος Πλοήγησης (WND) για τον Finea, µε την χρήση UML.
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Εικόνα Β. WND ∆ιάγραµµα
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General activity scenario µε χρήση UML, για την γενικότερη εισαγωγή δεδοµένων και ερωτηµάτων
στον Finea και την εξαγωγή αποτελεσµάτων. Παράδειγµα: Αναζήτηση συγκεκριµένου παραστατικού
πώλησης µε βάση τον πελάτη, τον τύπο παραστατικού και την ηµεροµηνία.

Εικόνα Γ. General activity scenario
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Το Class Diagram µε χρήση UML, που δείχνει την δοµή λειτουργίας του Finea.

Εικόνα ∆. Class Diagram [2]
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1.5 Αρχιτεκτονική
Η αρχιτεκτονική που επιλέχτηκε για το πρόγραµµα είναι η αρχιτεκτονική 2 TIERS (client – server
based). Τα πλεονεκτήµατα που οδήγησαν σε αυτή την επιλογή είναι τα εξής: α) Συµβατή µε
σχεδιασµό για τον Παγκόσµιο Ιστό. β) Modular: διαχωρίζεται η λογική παρουσίασης. γ) Εύκολα
κλιµακούµενη – Scaleable. δ) Συνεργάζεται µε ποικίλους servers και clients. ε) ∆εν έχει ένα κεντρικό
σηµείο ευπάθειας. ζ) καλύτερος χρόνος απόκρισης του συστήµατος: Χρόνος που παίρνει για να γίνει
ορατή µια κίνηση στα υπόλοιπα µέρη του συστήµατος. Π.χ. Μια παραγγελία ή τιµολόγηση ειδών να
φανεί άµεσα στην αποθήκη. Επίσης ένα πολύ σηµαντικό σηµείο εδώ είναι ότι η εφαρµογή είναι
ανοικτού κώδικα κι αυτό µας δίνει την δυνατότητα, εύκολα και γρήγορα, να προσθέτουµε νέες
λειτουργίες και βελτιώσεις στην εφαρµογή, χωρίς να πειράζουµε τον υπάρχον κώδικα, αλλά σε αυτόν
να προσαρµόζουµε αµέσως τα νέα κοµµάτια. Με λίγα λόγια θα µπορεί η εφαρµογή µας να επεκταθεί
µε µια ή περισσότερες επιπλέον λειτουργίες (extra modules), όχι µόνο από εµάς, αλλά και από
κάποιον εξωτερικό κατασκευαστή, χωρίς να χρειάζεται να γίνει αλλαγή στο αρχικό κύκλωµά µας, αλλά
η επιπλέον λειτουργία από τον εξωτερικό κατασκευαστή να ‘’κολλάει’’ αυτόµατα στο σύστηµά µας.

Εικόνα Ζ: Client – Server Based Computing (2 Tiers)

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι µε τις επιλογές αυτές (την FireBird ως βάση δεδοµένων και την
αρχιτεκτονική 2 Tiers) µπορούµε να έχουµε: α) Καλή ∆υναµικότητα – Capacity, στον Αριθµό των
χρηστών (συνολικά και ταυτόχρονα) και στον όγκο των δεδοµένων. β) ∆ιαθεσιµότητα και Αξιοπιστία Availability and Reliability, όσον αφορά τους Χρόνους που το σύστηµα θα είναι διαθέσιµο. γ) Ασφάλεια
– Security: Προστασία από διακοπή λειτουργίας και απώλεια δεδοµένων.[3]
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
• Ο Fineas Pro είναι µια εφαρµογή εµπορικής διαχείρισης και λειτουργεί σε περιβάλλον Windows,
είναι κατασκευασµένο σε Delphi και χρησιµοποιεί σαν βάση για την αποθήκευση των δεδοµένων την
Firebird. Παράλληλα προσαρµόζεται και µπορεί να λειτουργήσει άµεσα και χωρίς πρόβληµα και στις
εξής βάσεις δεδοµένων: ORACLE, MSSQL, MySQL, PostgreSQL.
• Μπορεί να λειτουργήσει είτε σε µεµονωµένο υπολογιστή, είτε να εγκατασταθεί σε δίκτυο οπότε:
- Yπάρχει υπολογιστής που παίζει ρόλο Database Server (FireΒird ή άλλες βάσεις δεδοµένων)
- Το πρόγραµµα εκτελείται στους σταθµούς εργασίας (Clients) που συνδέονται κατευθείαν µε
τον Database Server (2 tier, database independent)
Database Server
Στον υπολογιστή που παίζει ρόλο Database Server βρίσκεται η βάση δεδοµένων της εφαρµογής και
εκτελείται η FireBird ή άλλες βάσεις δεδοµένων οι οποίες την διαχειρίζονται.

∆ίκτυο
Για την λειτουργία σε δίκτυο θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστηµένο και να λειτουργεί οµαλά στους
υπολογιστές µε την βάση δεδοµένων και τους Σταθµούς εργασίας (Clients) το πρωτόκολλο TCP/IP
που χρησιµοποιείται για την µεταξύ τους επικοινωνία, καθώς και άλλα πρωτόκολλα όπως τα NetBEUI
και Novell.

2.1 Απαιτήσεις εφαρµογής
2.1.1 Έκδοση Windows για την εφαρµογή
Εγκατάσταση Single User έκδοσης της εφαρµογής σε έναν υπολογιστή
Λειτουργικό Σύστηµα
Windows 98

Αποδεκτό

Windows NT4 Workstation

Αποδεκτό

Windows 2000 Professional

Προτεινόµενο

Windows XP Professional

Προτεινόµενο

Windows XP Home

Αποδεκτό

Windows VISTA

Προτεινόµενο

Εγκατάσταση Single User έκδοσης της εφαρµογής σε ∆ίκτυο
Η εγκατάσταση µπορεί να γίνει είτε σε ένα υπολογιστή (όπως παραπάνω)
ή
µέρη της να εγκατασταθούν σε διαφορετικούς υπολογιστές όπως στις δικτυακές εγκαταστάσεις
(π.χ η βάση δεδοµένων σε διαφορετικό υπολογιστή από τον σταθµό εργασίας).
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Εγκατάσταση Multi User έκδοσης της εφαρµογής σε ∆ίκτυο
Database Server
Λειτουργικό
Σύστηµα
Windows 98

∆εν προτείνεται.

Windows NT4
Workstation

∆εν προτείνεται

Windows NT4
Server

Ικανοποιητική απόδοση

Windows 2000
Professional

∆εν προτείνεται

Windows 2000
Server
Προτεινόµενο
WindowsXP
Professional

∆εν προτείνεται

Windows
VISTA

∆εν προτείνεται

Windows 2003
Server
Προτεινόµενο

Σταθµοί εργασίας
Λειτουργικό Σύστηµα
Windows 98

Ικανοποιητική λειτουργία.

Windows NT4
Workstation

Ικανοποιητική λειτουργία.

Windows 2000
Professional

Ικανοποιητική λειτουργία.

Windows XP Professional Ικανοποιητική λειτουργία.
Windows XP Home

Υπό Έλεγχο

Windows VISTA

Ικανοποιητική λειτουργία.
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2.1.2 Απαιτήσεις σε Hardware

Γενικές αρχές για το Hardware
• Οι απαιτήσεις σε Hardware µπορεί να διαφοροποιούνται σε σχέση µε τον αριθµό των σταθµών
εργασίας που χρησιµοποιούν ταυτόχρονα την εφαρµογή και το είδος των εργασιών που
εκτελούνται
και
γενικότερα
από
τις
ιδιαίτερες
ανάγκες
κάθε
εγκατάστασης.
Τονίζεται ότι πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν ο συνήθης αριθµός των χρηστών που
χρησιµοποιούν ταυτόχρονα την εφαρµογή και όχι µόνο ο µέγιστος αριθµός χρηστών (π.χ. όχι αυτούς
που την ανοίγουν και κάνουν ελάχιστες και ελαφριές εργασίες µέσα στην µέρα ).
• Η εφαρµογή µπορεί να λειτουργήσει και σε υπολογιστές χαµηλότερων προδιαγραφών από αυτές
που αναφέρονται παρακάτω αλλά η απόδοσή της δεν θα είναι ικανοποιητική.
• Χρήση υπολογιστών καλύτερων προδιαγραφών (γρήγορη CPU , περισσότερη µνήµη RAM ,
ταχύτεροι δίσκοι) έχει σαν αποτέλεσµα ταχύτερη λειτουργία της εφαρµογής.
• Για τον Server και ιδιαίτερα στις µεγαλύτερες εγκαταστάσεις θα πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια για
RAID στους δίσκους, UPS , Hardware καλής ποιότητας και σχεδίασης, συσκευές για Backup.

Single user εγκατάσταση - απαιτήσεις Hardware
Ελάχιστες απαιτήσεις Hardware για Single user, εγκατάσταση µε όλα τα µέρη της εγκατεστηµένα στον
ίδιο υπολογιστή:
Επεξεργαστής

Pentium III , Celeron 600 MHz

Μνήµη RAM

128 MB

Χώρος στον δίσκο κατά την
εγκατάσταση

400 ΜΒ

Εγκατάσταση της εφαρµογής σε δίκτυο
Απαιτήσεις Hardware για σταθµούς εργασίας σε δικτυακή εγκατάσταση της εφαρµογής
Ελάχιστες απαιτήσεις Hardware για τον υπολογιστή που θα εγκατασταθεί το Client µέρος της
εφαρµογής:
Επεξεργαστής

500 Mhz

Μνήµη RAM

128 MB

Χώρος στον δίσκο κατά την
εγκατάσταση

275 ΜΒ
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∆ίκτυο 2-5 Users
Απαιτήσεις Hardware για τον server σε δικτυακή εγκατάσταση της εφαρµογής. O Server δεν
προτείνεται να είναι και σταθµός εργασίας, σε δίκτυα µε περισσότερους από 3 σταθµούς εργασίας.
Προτεινόµενο λειτουργικό για Υπολογιστή µε βάση δεδοµένων µε πάνω από 3 χρήστες: Windows
2000 Server, Windows 2003 Server.
Ελάχιστες απαιτήσεις Hardware για δίκτυο έως 3 χρήστες:
Επεξεργαστής

Pentium III , Celeron 1000 MHz

Μνήµη RAM

256 MB

Χώρος στον δίσκο Χώρος στον
δίσκο κατά την εγκατάσταση

390 ΜΒ

∆ίκτυο 6-10 Users
O Server δεν πρέπει να χρησιµοποιείται και σαν σταθµός εργασίας
Προτεινόµενο λειτουργικό για Υπολογιστή µε βάση δεδοµένων: Windows 2000 Server, Windows
2003 Server.
Ελάχιστες απαιτήσεις Hardware:
Επεξεργαστής

Pentium 4
1,4 GHz

Μνήµη RAM

512 MB

Χώρος στον δίσκο κατά 390 ΜΒ
την εγκατάσταση

∆ίκτυο 11-20 Users
O Server δεν πρέπει να χρησιµοποιείται και σαν σταθµός εργασίας
Προτεινόµενο λειτουργικό για Υπολογιστή µε βάση δεδοµένων: Windows 2000 Server, Windows
2003 Server.
Ελάχιστες απαιτήσεις Hardware:
Επεξεργαστής

Pentium 4
2 GHz

Μνήµη RAM

1GB MB

Χώρος στον δίσκο
κατά την
εγκατάσταση

390 ΜΒ
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3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ξεκινώντας την λειτουργία του Finea το πρώτο στοιχείο που θα µας εµφανιστεί είναι το πεδίο εισόδου
της εφαρµογής µέσω του οποίου συνδεόµαστε στην εφαρµογή. Εκεί µπορούµε να επιλέξουµε την
εταιρεία και την χρήση στην οποία θέλουµε να εργαστούµε. Παράλληλα αν λειτουργούµε µε πολλούς
χρήστες, ορίζουµε τον κάθε χρήστη µε τον αντίστοιχο κωδικό του, προκειµένου να συνδεθούµε στο
πρόγραµµα, τους οποίους κωδικούς µπορούµε να ορίσουµε στην αρχική παραµετροποίηση κατά το
στήσιµο της εφαρµογής.

Εικόνα 1. Σύνδεση στο FINEA

Έχουµε
φυσικά
την
δυνατότητα να δουλεύουµε
πολλές εταιρείες, κάθε µια
από τις οποίες µπορεί να
έχει
τις
δικές
της
διαχειριστικές χρήσεις.
Εικόνα 2. Επιλογή εταιρείας ή χρήσης
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Το αρχικό περιβάλλον του Finea είναι αρκετά απλοϊκό και εύχρηστο, ενώ µπορεί εύκολα να
προσαρµοστεί στις απαιτήσεις του κάθε χρήστη. Στην αριστερή πλευρά της οθόνης του Finea
βλέπουµε ορισµένες Συντοµεύσεις για τις πιο συχνές εργασίες που µπορούν να γίνονται σε µια
εµπορική εφαρµογή, ενώ το πάνω πλαίσιο περιλαµβάνει όλο το βασικό menu της εφαρµογής για την
πλήρη διαχείριση της. Στο κάτω µέρος της οθόνης έχουµε πληροφορίες σε ποια εταιρεία και σε ποια
χρήση εργαζόµαστε, τον χρήστη που εργάζεται την συγκεκριµένη στιγµή και την ηµεροµηνία.

Εικόνα 3. Η κεντρική οθόνη του FINEA [4]

3.1 ΒΑΣΙΚΟ MENU
Το βασικό menu περιλαµβάνει τα εξής πεδία:
•

Αρχείο

•

Οργάνωση

•

Αποθήκη

•

Συναλλασσόµενοι

•

Πωλήσεις

•

Αγορές

•

Χρηµατοοικονοµικά

•

Εκτυπωτικές Αναφορές [4]
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Κεντρικό σηµείο διαχείρισης των
εργασιών
της
εφαρµογής.
Παράλληλα η εφαρµογή, µας
δίνει την δυνατότητα από αυτό
το σηµείο
να βλέπουµε
πληροφορίες και εκκρεµότητες
που µπορεί να έχουµε, όπως
π.χ. αξιόγραφα που λήγουν,
εκκρεµή παραστατικά, κινήσεις
ηµέρας, υπενθυµίσεις, διάφορα
στατιστικά στοιχεία για την
διαχειριστική µας χρήση.
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3.1.1 ΑΡΧΕΙΟ
Στην επιλογή του Αρχείου, στο κεντρικό menu, µπορούµε να αποσυνδεθούµε από την συγκεκριµένη
εταιρεία – βάση προκειµένου να συνδεθούµε σε κάποια άλλη, να µεταφερθούµε στις εκτυπωτικές
αναφορές, από τις οποίες µπορούµε να παίρνουµε αποτελέσµατα για το πώς κινείται η εταιρεία µας
µέσα στη χρήση (υπόλοιπα πελατών - προµηθευτών - αποθήκης κ.λ.π.). Ο ∆ιαχειριστής, µας
επιτρέπει να δηµιουργούµε χρήστες και να παράγουµε κωδικούς για την οργάνωση των
συναλλασσόµενων µας, των ειδών κ.ο.κ. Τέλος από την έξοδο κλείνουµε το πρόγραµµα.

Εικόνα 5. Αρχείο

3.1.1.1 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Στον ∆ιαχειριστή όπως είπαµε δηµιουργούµε χρήστες και παράγουµε την µορφή κωδικοποίησης που
µας εξυπηρετεί είτε για τους συναλλασσόµενους µας (πελάτες – προµηθευτές), είτε για τα είδη µας
στην αποθήκη.

Εικόνα 6. ∆ιαχειριστής
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α. ∆ιαχείριση Χειριστών
∆ηµιουργώντας τους χρήστες της εφαρµογής τους δίνουµε και τα αντίστοιχα δικαιώµατα:

Εικόνα 7. ∆ιαχείριση Χρηστών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παρακάτω µπάρα, την οποία θα την βλέπουµε σε όλα τα πεδία στα οποία θα
κινούµαστε από δω και πέρα (διαχείριση πελατών – προµηθευτών, αποθήκης, πωλήσεις, αγορές,
Οργάνωση), µας δίνει την δυνατότητα να εισάγουµε νέα στοιχεία, να διαγράφουµε ή να
επεξεργαζόµαστε τα ήδη υπάρχοντα (στην περίπτωση εδώ τους χρήστες). Το τελευταίο κουµπί στα
δεξιά της µπάρας είναι η έξοδος και µας µεταφέρει στο προηγούµενο επίπεδο από το οποίο
βρισκόµαστε την συγκεκριµένη στιγµή. Την ίδια λειτουργία εξόδου έχει στο Βασικό Μενού και το
κουµπί Κλείσιµο.

Εικόνα 8. Μπάρα Επεξεργασίας
Η έξοδος
Μετακίνηση σε επόµενη
εγγραφή ή προηγούµενη
εγγραφή. (σε επόµενο ή
προηγούµενο χρήστη
στη συγκεκριµένη
περίπτωση)

Εισαγωγή
νέας εγγραφής
και διαγραφή
εγγραφής

Είσοδος στην
εγγραφή και
επεξεργασία
αυτής
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στοιχείων για
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∆ιάταξη των
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Κάνοντας Εισαγωγή, δηµιουργούµε νέο χρήστη και η καρτέλα του φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Εδώ ορίζουµε τον κωδικό ασφαλείας για την είσοδο του χρήστη στο πρόγραµµα, τα στοιχεία του
χειριστή και φυσικά τον τύπο, ο οποίος ορίζει και τα δικαιώµατά του, αν πρόκειται για απλό χρήστη
(User) ή για χρήστη µε περισσότερα δικαιώµατα (power User, administrator).
∆υνατότητα αλλαγής
κωδικού χειριστή

Εικόνα 9. Καρτέλα Χειριστή
Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι η δηµιουργία χρηστών και οι µορφές κωδικοποίησης, είναι εργασίες
που δικαίωµα να συντελέσει, θα έχει µόνο ο χρήστης administrator. Τα δικαιώµατα των υπόλοιπων
χρηστών ορίζονται από τον administrator, κατά την αρχική εγκατάσταση. Παρακάτω θα αναφέρουµε
τους τύπους χειριστών – χρηστών που έχουµε βάλει στον Finea και τι δικαιώµατα µπορούµε να τους
ορίσουµε.
Τύποι χειριστών:
•

Administrator: Ο απόλυτος ∆ιαχειριστής της Εφαρµογής.

•

Power User: Μπορούµε να του δώσουµε πολλά δικαιώµατα µε λίγους περιορισµούς.

•

User: Ο απλός χρήστης που θα µπορεί να κάνει µόνο τις διάφορες εµπορικές συναλλαγές
της εφαρµογής.

•

Guest: Ο χρήστης που θα βλέπει µόνο τις καταχωρήσεις και τα αποτελέσµατα της
εφαρµογής, χωρίς να µπορεί να παρεµβαίνει.
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β. Γεννήτριες Κωδικών
Στο συγκεκριµένο πεδίο µπορούµε να παράγουµε όποια µορφή κωδικοποίησης µας εξυπηρετεί για
τους πελάτες µας, τους προµηθευτές µας και τα είδη µας στην αποθήκη. Ανάλογα λοιπόν τι θα
ορίσουµε στο πεδίο του υποσυστήµατος η συγκεκριµένη κωδικοποίηση θα αφορά πελάτες,
προµηθευτές, είδη αποθήκης. Για την µορφή της κωδικοποίησης θα πρέπει να λάβουµε υπόψη το
πρόθεµα του κωδικού, και το µέγεθος της αρίθµησης που θα παίρνει.

Εικόνα 10. Γεννήτρια Κωδικών

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουµε τις διάφορες µορφές κωδικοποίησης που έχουµε δηµιουργήσει.

Εικόνα 11.

Μπορούµε φυσικά να ορίσουµε πολλές κατηγορίες πελατών, προµηθευτών ή ειδών ανάλογα µε το
πρόθεµα. Έτσι για παράδειγµα αν θέλουµε να κατηγοριοποιούµε τους πελάτες ανάλογα µε τις πόλεις,
µπορούµε να βάζουµε στο πρόθεµα τα αρχικά κάθε πόλης κι έπειτα η αρίθµηση που θα έχουν
(πελάτης από Αθήνα ΑΘ-000001, ΑΘ-000002, ενώ από Θεσσαλονίκη ΘΕΣ-000001, ΘΕΣ-000002).[4]
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3.1.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η οργάνωση αποτελεί το κύριο κοµµάτι της παραµετροποίησης της εφαρµογής αµέσως µετά την
αρχική της εγκατάσταση. Εδώ ορίζουµε την εταιρεία - εταιρείες, τις χρήσεις της κάθε εταιρείας, τις
σειρές αρίθµησης των παραστατικών, τους τύπους των παραστατικών πωλήσεων και αγορών, τους
τρόπους πληρωµής, τις φόρµες εκτύπωσης (όπου σύµφωνα µε την σχεδίαση τους από το
πρόγραµµα, θα εκτυπώνονται ανάλογα τα τιµολόγια µας), καθώς επίσης και τους εκτυπωτές µε τους
οποίους θα επικοινωνεί το σύστηµά µας, προκειµένου να εκτυπώνονται τα παραστατικά, αλλά και οι
διάφορες εκτυπωτικές αναφορές (όπως π.χ. τα υπόλοιπα των πελατών κ.α.).

Εικόνα 12. Οργάνωση

Επιπλέον στην Οργάνωση ορίζουµε τις Γενικές Ρυθµίσεις της εφαρµογής και την Εµφάνιση όσον
αφορά το περιβάλλον του Finea.

3.1.2.1 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Στην ∆ιαχείριση των εταιρειών µπορούµε να φτιάξουµε την εταιρεία µας όπου θα δουλεύουµε. Φυσικά
µπορούµε να φτιάξουµε όσες εταιρείες θέλουµε χωρίς περιορισµό στον αριθµό αυτό.

Εικόνα 13. ∆ιαχείριση Εταιρειών
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Κάνοντας Εισαγωγή νέας εταιρείας ανοίγει η παρακάτω καρτέλα όπου εδώ συµπληρώνουµε τα
στοιχεία της εταιρείας µας, ενώ παράλληλα δηµιουργούµε τις χρήσεις της εταιρείας. Παρατηρούµε ότι
ενεργή είναι αυτόµατα η τελευταία χρήση, στον πίνακα των Φορολογικών Χρήσεων της Εταιρείας κι
αυτό συµβαίνει γιατί αυτή είναι και η τρέχουσα χρήση. Σε περίπτωση που θέλουµε να µεταβούµε σε
προηγούµενη χρήση, πρέπει από το πεδίο Αρχείο του αρχικού menu, να κάνουµε Αποσύνδεση,
έπειτα
να
συνδεθούµε
και
να
επιλέξουµε
την
χρήση
που
µας
ενδιαφέρει.
Άνοιγµα
νέας χρήσης

Πίνακας Φορολογικών Χρήσεων
της Εταιρείας µας

Ενεργή η
τρέχουσα
χρήση

Εικόνα 14. Καρτέλα Εταιρείας

Όταν συµβεί αυτό, συνδεόµαστε σε µια προηγούµενη χρήση και αυτοµάτως βγαίνει το παρακάτω
µήνυµα το οποίο µας ενηµερώνει ότι δεν µπορούµε να κάνουµε µεταβολές σε προηγούµενες χρήσεις.

Εικόνα 15. Απαγόρευση µεταβολών
Προκειµένου να µπορούµε να κάνουµε µεταβολές σε
προηγούµενη χρήση θα πρέπει να την ορίσουµε
χειροκίνητα σαν ενεργή από τον πίνακα των Φορολογικών
Χρήσεων της Εταιρείας, κάτι το οποίο όµως µπορεί να
κάνει µόνο ο Administrator χρήστης κι όχι ο οποιοσδήποτε
χρήστης.
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Κάνοντας άνοιγµα νέας χρήσης αµέσως εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα όπου µας ενηµερώνει ότι η
νέα χρήση θα είναι η ενεργή η οποία έπειτα θα φαίνεται στον πίνακα των Φορολογικών Χρήσεων της
Εταιρείας. Επίσης η κάθε χρήση είναι µια ξεχωριστή βάση δεδοµένων κι αυτό µας επιτρέπει να
αποφεύγουµε περιπτώσεις ΄΄µπουκώµατος΄΄ της βάσης (λόγω των πολλών χρήσεων και εποµένως
του µεγάλου όγκου της), αν όλες οι χρήσεις ήταν σε κοινή βάση.

Εικόνα 17. Άνοιγµα νέας χρήσης

3.1.2.2 ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Έχοντας ανοίξει την χρήση, θα πρέπει να ορίσουµε και τις περιόδους αυτής της χρήσης. Συνήθως σε
µια χρήση οι περίοδοι είναι δώδεκα, όσοι και οι µήνες ενός έτους. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις
φυσικά της υπερδωδεκάµηνης χρήσης, αλλά κατά βάση το έτος θεωρείται η κύρια µορφή διαχειριστής
χρήσης στις επιχειρήσεις.

Εικόνα 18. Περίοδοι χρήσης
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Στην παρακάτω εικόνα ορίζουµε µε την Εισαγωγή τους µήνες - περιόδους της νέας χρήσης µας.
Υπάρχει και η δυνατότητα αυτόµατης δηµιουργίας των περιόδων της χρήσης.

Αυτόµατη
δηµιουργία
περιόδων
χρήσης

Εικόνα 19. ∆ωδεκάµηνη χρήση

3.1.2.3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Εδώ ορίζουµε τα διάφορα παραστατικά για την τιµολόγησή µας. Κάθε επιχείρηση προκειµένου να
αντιµετωπίζει έκτακτες περιστάσεις στην τιµολόγησή της και γενικότερα στην εµπορική της διαχείριση,
καλό είναι να διατηρεί πέρα από την ηλεκτρονική διαχείριση, και την χειρόγραφη. Αυτό τι σηµαίνει;
Σηµαίνει πως ενώ έχουµε ένα πρόγραµµα εµπορικής διαχείρισης, τον Finea ώστε να λειτουργούµε
ταχύτερα, πιο αξιόπιστα και µε περισσότερα αποτελέσµατα, έχουµε την περίπτωση του τι µπορεί να
συµβεί σε έκτακτη περίπτωση, όπως π.χ. διακοπής ρεύµατος. Εκεί φυσικά χρησιµοποιούµε τα
χειρόγραφα έντυπα µας, προκείµενου να εκδώσουµε π.χ. κάποιο τιµολόγιο. Όταν όµως επανέλθει το
ρεύµα θα γυρίσουµε στο πρόγραµµα για να πάρουµε αυτά που θέλουµε ταχύτερα και πιο
οργανωµένα. Τα στοιχεία όµως που εκδοθήκαν χειρόγραφα; Σ΄ αυτή την περίπτωση θα πρέπει κι
αυτά να καταχωρηθούν στο πρόγραµµα ώστε να µπορεί κι αυτό µε τη σειρά του να έχει την πλήρη
εικόνα της εταιρείας χωρίς ελλείψεις και χωρίς απ’ την άλλη να εκδοθούν και πάλι τα τιµολόγια, αφού
ήδη έχουν εκδοθεί χειρόγραφα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να οργανώσουµε τους διάφορους τύπους
παραστατικών και τις αντίστοιχες σειρές αρίθµησής τους, έτσι ώστε η εφαρµογή να δέχεται διάφορα
παραστατικά µηχανογραφηµένα ή χειρόγραφα.
α. Σειρές Παραστατικών: Σε κάθε παραστατικό µπορούµε να ορίσουµε όσες σειρές αρίθµησης
θέλουµε. Την µηχανογραφηµένη (εκτυπώνεται), την χειρόγραφη (δεν εκτυπώνεται – δεν περνάει από
φορολογικό µηχανισµό, όπως γίνεται µε την µηχανογραφηµένη), καθώς και άλλες σειρές αρίθµησης
ανάλογα µε τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης, καθώς επίσης και την ακυρωτική.

Εικόνα 20. Οργάνωση Παραστατικών
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Στην παρακάτω εικόνα βλέπουµε την λίστα Σειρών Αρίθµησης Παραστατικών, όπου µπορούµε να
δηµιουργήσουµε όσες σειρές θέλουµε, (µε την Εισαγωγή) ή ακόµη να τις επεξεργαστούµε
(Επεξεργασία) ή να διαγράψουµε (∆ιαγραφή). Επίσης εδώ (όπως αργότερα θα δούµε και σε
επόµενες καρτέλες π.χ. Είδη ή Συναλλασσόµενοι) έχουµε και τα κριτήρια Αναζήτησης, µε τα οποία
βρίσκουµε συγκεκριµένη Σειρά που µας ενδιαφέρει είτε µε τον κωδικό της, είτε µε την περιγραφή της,
είτε µε τον τύπο της.

Εικόνα 21. Σειρές Αρίθµησης Παραστατικών

Στα κριτήρια αναζήτησης βάζοντας π.χ. στην περιγραφή ένα µέρος του ονόµατος της σειράς που
θέλουµε και πατώντας Αναζήτηση, µας εµφανίζει όλα όσα ταιριάζουν µε αυτό που γράψαµε στο πεδίο
της Περιγραφής. Όπως επίσης αναλόγως τι τύπο θα ορίσουµε στο αντίστοιχο κριτήριο θα µας
εµφανίσει τις σειρές µε αυτό τον τύπο. Η Αναζήτηση λειτουργεί µε την ίδια φιλοσοφία σε όλα τα σηµεία
της εφαρµογής στα οποία θα την συναντήσουµε.

Εικόνα 22. Αναζήτηση Σειρών Αρίθµησης
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∆ηµιουργώντας µια νέα σειρά µε την Εισαγωγή ή ανοίγοντας µια ήδη υπάρχουσα µε την
Επεξεργασία, η καρτέλα της Σειράς θα είναι όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Εδώ ορίζουµε τον
κωδικό της κάθε Σειράς, την περιγραφή της, τον αύξοντα αριθµό, τον τύπο της, αν πρόκειται δηλαδή
για µηχανογραφηµένη (εκτυπώνεται), χειρόγραφη (δεν εκτυπώνεται), ακυρωτική.

Εικόνα 23. Καρτέλα Σειράς Παραστατικών

Η περίπτωση της ακυρωτικής σειράς είναι ξέχωρη, καθώς η λειτουργία της δεν αφορά σειρά κάποιων
παραστατικών άλλα την ακύρωση αυτών σε περίπτωση λάθους. Επίσης εδώ ορίζουµε τον εκτυπωτή
στον οποίο θα στέλνουµε την εκτύπωση του παραστατικού, το οποίο αφορά η συγκεκριµένη Σειρά.
Με λίγα λόγια η σύνδεση του τιµολογίου-παραστατικού µε την αντίστοιχη Σειρά είναι απαραίτητο
κοµµάτι για την λειτουργία της τιµολόγησης, αφού µέσω της Σειράς το τιµολόγιο παίρνει την αύξουσα
αρίθµηση και φυσικά εκτυπώνεται, αν πρόκειται για µηχανογραφηµένο. Έτσι µπορούν να γίνουν
πολλές Σειρές παραστατικών, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης. Αυτό σηµαίνει ότι
άλλη Σειρά αρίθµησης πρέπει να έχουµε για το τιµολόγιο, άλλη για το πιστωτικό τιµολόγιο και άλλη
για το δελτίο αποστολής κ.ο.κ. Βέβαια υπάρχει και η περίπτωση κάποια παραστατικά να ανήκουν
στην ίδια Σειρά, όπως κάποιες επιχειρήσεις π.χ. βενζινάδικα έχουν δελτίο αποστολής αλλά και δελτίο
αποστολής πετρελαίου. Αυτό γίνεται για δικιά τους διευκόλυνση λόγω αποθήκης κι έτσι έχουν δύο
δελτία αποστολής αλλά ουσιαστικά πρόκειται για τον ίδιο τύπο παραστατικού, το δελτίο αποστολής,
και εποµένως µπορούν και ανήκουν στην ίδια Σειρά. ∆εν µπορούν όµως στην ίδια Σειρά να ανήκουν
το δελτίο αποστολής και το τιµολόγιο. Εκεί µιλάµε πια για διαφορετικά παραστατικά και εποµένως
επιβάλλεται να ανήκουν σε διαφορετική Σειρά. Όσον αφορά τον εκτυπωτή επιλέγουµε στις
µηχανογραφηµένες Σειρές αυτόν ο οποίος περνάει και από τον φορολογικό µηχανισµό, γιατί τα
µηχανογραφηµένα τιµολόγια χωρίς συµβολοσειρά σήµανσης από φορολογικό µηχανισµό δεν
θεωρούνται επίσηµα και δεν λαµβάνονται υπόψη. Είναι η αντίστοιχη θεώρηση από την εφορία όπως
γίνεται στην περίπτωση των µη µηχανογραφηµένων τιµολογίων.
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β. Τύποι Παραστατικών
Εδώ είναι η δηµιουργία και παραµετροποίηση των παραστατικών τα οποία έπειτα τα συνδέουµε,
όπως θα δούµε παρακάτω, µε τις αντίστοιχες σειρές αρίθµησης.

Εικόνα 24. Λίστα Τύπων Παραστατικών

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουµε την λίστα των παραστατικών, καθώς επίσης και τα κριτήρια
αναζήτησής τους, µε βάση τον κωδικό τους, την περιγραφή, τον τύπο του παραστατικού και το τι είδος
παραστατικού είναι. Ο τύπος στην Αναζήτηση σηµαίνει αν πρόκειται για παραστατικό πώλησης, ή
αγοράς, ή διακίνησης αποθήκης ή χρηµατοοικονοµικής διακίνησης (είσπραξη – πληρωµή). Αφορά µε
λίγα λόγια τους τέσσερις βασικούς τύπους εµπορικής διαχείρισης στις συναλλαγές. Το είδος από την
άλλη σηµαίνει αν πρόκειται για δελτίο αποστολής ή δελτίο αποστολής - τιµολόγιο ή γενικού τύπου
(π.χ. κάποιο πιστωτικό τιµολόγιο) ή παραγγελία, ανεξάρτητα αν αφορά πώληση ή αγορά. Αυτό
σηµαίνει ότι αν ορίσουµε στο πεδίο του Είδους στην αναζήτηση το δελτίο αποστολής θα µας
εµφανίσει όλα τα δελτία αποστολής πωλήσεων και αγορών. Φυσικά σε συνδυασµό µε τον τύπο
µπορούµε να πάρουµε µόνο τα δελτία αποστολής που αφορούν π.χ. την πώληση.
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Εικόνα 25. Τύπος Παραστατικών

Παρακάτω θα δούµε πως ορίζουµε στο κάθε παραστατικό που φτιάχνουµε, τι είδος και τι τύπος
παραστατικού είναι, αν είναι ενεργό ή όχι κι εποµένως αν µπορούµε ή όχι να το χρησιµοποιήσουµε
στην τιµολόγηση.

Ενεργά ή µη παραστατικά για
χρησιµοποίηση στην τιµολόγηση
Εικόνα 26. Είδος Παραστατικών
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∆ηµιουργώντας ένα καινούργιο παραστατικό µε την Εισαγωγή ή ανοίγοντας ένα ήδη υπάρχον µε την
Επεξεργασία, µπορούµε να παραµετροποιήσουµε τα παραστατικά που µας ενδιαφέρουν για την
εταιρεία µας.

Εικόνα 27. Καρτέλα Τύπου Παραστατικού

Η σωστή παραµετροποίηση του παραστατικού εδώ, είναι η αρχή της σωστής λειτουργίας των
παραστατικών και εποµένως του όλου προγράµµατος. Τα σηµεία που πρέπει να έχει η καρτέλα του
παραστατικού προκειµένου να λειτουργήσει η τιµολόγησή µας, είναι τα εξής:
•

Κωδικός: Είναι η κωδικοποίηση που ορίζουµε στον κάθε τύπο παραστατικού, π.χ. συνήθως
το ∆ελτίο Αποστολής – Τιµολόγιο του βάζουµε τον κωδικό ∆ΑΤ, ή την Απόδειξη Λιανικής
Πώλησης – ∆ελτίο Αποστολής τον κωδικό ΑΠ∆. Πολλοί χρησιµοποιούν αριθµούς, π.χ. ο
κωδικός 62 για το ∆ελτίο Αποστολής – Τιµολόγιο. Ανάλογα πάντα πως βολεύει αυτούς που
χρησιµοποιούν την εφαρµογή.

•

Περιγραφή: Η πλήρης περιγραφή - όνοµα του παραστατικού

•

Τύπος: Εδώ ορίζουµε τον τύπο του παραστατικού, αν πρόκειται δηλαδή για παραστατικό
πωλήσεων, αγορών, διακίνησης αποθήκης, ή χρηµατοοικονοµικών (εισπράξεις – πληρωµές).

•

Φόρµα: Είναι η επιλογή του σχεδιασµού της µορφής του τιµολογίου που κάνουµε (και θα
δούµε σε επόµενο σηµείο της εφαρµογής αυτή την σχεδίαση), προκειµένου να εκτυπώνεται
στο χαρτί το παραστατικό µε τα σωστά πεδία και τιµές. Μπορεί να έχουµε φτιάξει αρκετές
φόρµες, γιατί αλλά πεδία µπορεί να θέλουµε για ένα δελτίο αποστολής και άλλα για ένα
τιµολόγιο. Εδώ λοιπόν επιλέγουµε πια φόρµα θα είναι σε πιο παραστατικό. Επίσης αν δεν
ορίσουµε φόρµα, δεν θα βγαίνει η εκτύπωση το παραστατικού στο χαρτί - έντυπο.
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•

Είδος: Κατηγοριοποίηση των παραστατικών ανάλογα µε τον Τύπο στον οποίο ανήκουν. Π.χ.
για τα παραστατικά που ανήκουν στον Τύπο των πωλήσεων, τα Είδη παραστατικών αυτού
του τύπου είναι: Γενικού Τύπου, ∆ελτίο Αποστολής, Παραγγελία/Προσφορά και ∆ελτίο
Αποστολής – Τιµολόγιο. Για τον Τύπο Αποθήκης είναι: Γενικού Τύπου και Ενδοδιακίνησης,
για τα Χρηµατοοικονοµικά παραστατικά: Εισπράξεων και Πληρωµών κ.ο.κ. Αυτή η
διαφοροποίηση του Είδους παραστατικού, βοηθάει εσωτερικά το υποσύστηµα της εφαρµογής
να καταλάβει πως θα πρέπει να λειτουργήσει το κάθε παραστατικό σε συνδυασµό και µε την
συµπεριφορά των Εισαγωγών και Εξαγωγών, όπως θα δούµε παρακάτω. Έτσι παραστατικά
όπως τιµολόγια, δελτία αποστολής - τιµολόγια ή πιστωτικά τιµολόγια, θα πρέπει να ανήκουν
στην κατηγορία Είδους Παραστατικού: ∆ελτίο Αποστολής – Τιµολόγιο, ενώ δελτία αποστολής
ή δελτία αποστολής επιστροφής, θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία Είδους
Παραστατικού: ∆ελτίο Αποστολής, κ.ο.κ.

•

Default Σειρά: Είναι η σύνδεση του παραστατικού µε την αντίστοιχη Σειρά Αρίθµησης κι
εποµένως και µε τον εκτυπωτή, αφού όπως είχαµε αναφέρει, στις Σειρές ορίζουµε και τον
εκτυπωτή που θα χρησιµοποιήσουµε για την τιµολόγησή µας. Εδώ επιπλέον ορίζουµε αν
θέλουµε το παραστατικό να είναι µηχανογραφηµένο ή χειρόγραφο, ανάλογα πάλι µε την
σειρά που θα το συνδέσουµε.

Εικόνα 28. Default Σειρά

•

Αρίθµηση:
Εδώ ορίζουµε τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει η αρίθµηση των τιµολογίων, αν δηλαδή η
αυτόµατη αρίθµηση θα γίνεται κατά την αποθήκευση του παραστατικού στο πρόγραµµα ή
κατά την έκδοση – εκτύπωση του, ή ακόµη και καθόλου, αλλά να δίνεται από εµάς
χειροκίνητα (αυτό συνήθως χρησιµοποιείται στην περίπτωση των χειρόγραφων
παραστατικών).

Εικόνα 29. Αρίθµηση

•

Συµπεριφορά Εισαγωγών – Εξαγωγών: Είναι το σηµείο όπου ορίζουµε την λειτουργία του
παραστατικού, αν πρόκειται δηλαδή για απλό τιµολόγιο, ∆ελτίο αποστολής – τιµολόγιο, δελτίο
αποστολής, ή πιστωτικό τιµολόγιο. Η συµπεριφορά ενός τιµολογίου από ένα δελτίο
αποστολής είναι διαφορετική. Στο δελτίο αποστολής, τροποποίηση επιδέχονται µόνο οι
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ποσότητες και όχι οι αξίες. Αυτό γιατί το δελτίο αποστολής δεν έχει σχέση µε αξίες αλλά µόνο
µε µεταφορά εµπορευµάτων, άρα ποσότητες. Το τιµολόγιο από την άλλη έχει σχέση µόνο µε
αξίες κι όχι µε ποσότητες. Το δελτίο αποστολής – τιµολόγιο έχει σχέση και µε αξίες και µε
ποσότητες. Άρα λοιπόν ανάλογα µε το παραστατικό που φτιάχνουµε θα πρέπει στις
εισαγωγές και στις εξαγωγές να κάνουµε τις ανάλογες τροποποιήσεις ποσότητας και αξίας, οι
οποίες είναι:

1) Καµία τροποποίηση, 2) Αύξηση Εισαγωγής, 3) Μείωση Εισαγωγής και 1) Καµία τροποποίηση,
2) Αύξηση Εξαγωγής, 3) Μείωση Εξαγωγής αντίστοιχα.

Εικόνα 30. Συµπεριφορά Εισαγωγών - Εξαγωγών

Εικόνα 31. Τροποποιήσεις στις συµπεριφορές Εισαγωγών – Εξαγωγών των
παραστατικών ποσοτήτων και αξιών

Παράδειγµα: Στην περίπτωση του ∆ελτίου - Αποστολής Τιµολόγιο Πώλησης έχουµε
µεταβολές και στις αξίες (π.χ. κόστος για τον πελάτη στον οποίο απευθύνεται το
παραστατικό), αλλά και στις ποσότητες (τα είδη της αποθήκης που συµπεριλαµβάνονται στο
συγκεκριµένο παραστατικό). Αντίθετα το ∆ελτίο Αποστολής, που χρησιµοποιείται σαν
αποδεικτικό για τις µεταφορές των εµπορευµάτων προς πώληση, αφορά µόνο ποσότητες.
Στο ∆ελτίο Αποστολής – Τιµολόγιο Πώλησης λοιπόν οι συµπεριφορές των Εισαγωγών και
εξαγωγών θα είναι ως εξής:

Εικόνα 32. Συµπεριφορά Εισαγωγών – Εξαγωγών για ∆. Αποστολής – Τιµολόγιο
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Παρατηρούµε ότι δεν κάνουµε καµία µεταβολή στη Συµπεριφορά των Εισαγωγών κι αυτό
είναι εύλογο καθώς οι Εισαγωγές αφορούν την πλευρά των αγορών. Η πλευρά των
πωλήσεων είναι στην Συµπεριφορά των Εξαγωγών, καθώς µε το ∆ελτίο Αποστολής –
Τιµολόγιο Πώλησης έχουµε εξαγωγή ποσότητας ειδών από την αποθήκη, αφού πρόκειται και
για δελτίο αποστολής, ενώ παράλληλα δηµιουργείται και υπόλοιπο αξίας (Αύξηση Εξαγωγής
Αξίας) από τον πελάτη προς εµάς (µας χρωστάει ο πελάτης το πόσο της αξίας του
συγκεκριµένου παραστατικού). Το αντίθετο θα συµβεί στην περίπτωση του πιστωτικού
τιµολογίου – δελτίο αποστολής πώλησης. Θα έχουµε δηλαδή Μείωση Εξαγωγής και στην
αξία, αλλά και στην ποσότητα. Είναι πολύ σηµαντική εποµένως η εδώ παραµετροποίηση γιατί
σε περίπτωση λάθους δεν θα έχουµε την σωστή λειτουργία των παραστατικών. Φυσικά
ανάλογα και µε τον Τύπο παραστατικού που έχουµε ορίσει, κάποια πεδία της Συµπεριφοράς
Εισαγωγών & Εξαγωγών θα είναι διαφορετικά ή ανενεργά. Για παράδειγµα για Τύπο
παραστατικού: Αποθήκη, τα πεδία αξιών θα είναι ανενεργά, καθώς πρόκειται για εσωτερική
κίνηση της αποθήκης µας.

•

Μετασχηµατισµός Παραστατικού: Ορίζουµε σε τι παραστατικό θέλουµε να µετατρέψουµε το
υπάρχον παραστατικό. Τον µετασχηµατισµό τον χρησιµοποιούµε προκειµένου να κάνουµε τις
εργασίες µας γρηγορότερα. Αν για παράδειγµα εκδώσουµε ένα παραστατικό π.χ. δελτίο
αποστολής για την µεταφορά κάποιων εµπορευµάτων σε κάποιο πελάτη κι έπειτα αυτός ο
πελάτης θέλει να τα πληρώσει, θα πρέπει να εκδώσουµε το αντίστοιχο τιµολόγιο.
Προκειµένου λοιπόν να αποφύγουµε την καταχώρηση στο τιµολόγιο όλων των ειδών που
υπάρχουν ήδη στο δελτίο αποστολής έτοιµα, µπορούµε να µετασχηµατίσουµε αµέσως το
δελτίο αποστολής σε τιµολόγιο προσθέτοντας µόνο τις αξίες στα είδη, πριν εκτυπωθεί –
εκδοθεί.

Εικόνα 33. Μετασχηµατισµός Παραστατικού
Τέλος στην καρτέλα του τύπου παραστατικού έχουµε και τα εξής πεδία: Ενεργός, Αυτόµατη
Έκδοση, Συγχώνευση Οµοειδών Γραµµών, Χρήση Σειράς για Παραστατικά Αγορών. Ενεργός είναι η
ενεργοποίηση του παραστατικού προκειµένου να µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε στην
τιµολόγηση ή όχι. Η Αυτόµατη Έκδοση µας επιτρέπει να εκδίδουµε κατευθείαν το παραστατικό
χωρίς να χρειάζεται πρώτα να το καταχωρήσουµε και µετά να το εκδώσουµε. Με την καταχώρηση
γίνεται και η έκδοση. Η Συγχώνευση Οµοειδών Γραµµών µας δίνει την ευχέρεια σε ένα τιµολόγιο να
πηγαίνουν τα ίδια είδη σε κοινές γραµµές και όχι το ίδιο είδος σε ξεχωριστή γραµµή. Έτσι κερδίζουµε
χώρο στην καρτέλα του παραστατικού κατά την έκδοσή του και δεν βλέπουµε το ίδιο είδος πολλές
φορές σε διαφορετικές γραµµές. Θα πρέπει όµως να πούµε ότι το ίδιο είδος που επιλέγουµε σε
επόµενη γραµµή του παραστατικού, θα πρέπει να ανήκει στον ίδιο αποθηκευτικό χώρο, στον ίδιο
τιµοκατάλογο και να έχει το ίδιο ποσοστό έκπτωσης µε την προηγούµενη γραµµή, διαφορετικά δεν θα
γίνει η συγχώνευση. Τέλος, η Χρήση Σειράς σε Παραστατικά Αγορών αφορά τα παραστατικά
αγορών, σε περίπτωση που εκδίδει – εκτυπώνει η εταιρεία µας και αγορές εκτός από πωλήσεις, µε
δικιά µας σειρά αρίθµησης. Όλες οι εταιρείες καταχωρούν στα προγράµµατα τους τις αγορές που
έχουν κάνει από τους διάφορους προµηθευτές. Το κάθε παραστατικό αγοράς το καταχωρούν (δεν το
εκτυπώνουν – εκδίδουν) µε την αρίθµηση που έχει έρθει από τον προµηθευτή. Με λίγα λόγια η
πώληση που εκδίδει ένας προµηθευτής προς εµάς, είναι αγορά για µας και την καταχωρούµε µε την
αρίθµηση που έχει το παραστατικό του προµηθευτή. Το συγκεκριµένο πεδίο µας επιτρέπει να έχουµε
και δική µας αρίθµηση για παραστατικά αγορών που µπορεί να εκδίδει – εκτυπώνει η εταιρεία µας
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όπως π.χ. κάποιο πιστωτικό αγοράς για επιστροφή εµπορευµάτων στον προµηθευτή µας.

γ. Τρόποι Πληρωµής
Στο σηµείο αυτό πρέπει να ορίσουµε τους τρόπους που γίνονται οι διάφορες πληρωµές µεταξύ της
εταιρείας µας και των πελατών – προµηθευτών. Οι δυο βασικοί τρόποι πληρωµής είναι η άµεση
εξόφληση (µετρητά) και η πίστωση, της οποίας η αποπληρωµή µπορεί να είναι από κάποιων ηµερών
έως κάποιων µηνών. Τους τρόπους πληρωµής µέσα στην καρτέλα του παραστατικού – τιµολογίου,
καθώς σε κάθε παραστατικό, πριν καταχωρηθεί – εκδοθεί, θα πρέπει να έχει οριστεί και ο τρόπος
εξόφλησής του. Παρακάτω βλέπουµε τους διάφορους τρόπους πληρωµής, οι οποίοι είναι λογικό να
διαφέρουν, από τις απαιτήσεις που µπορεί να έχει η κάθε εταιρεία µε την οποία κάνουµε συναλλαγές.

Εικόνα 34. Τρόποι Πληρωµής

Αυτό που πρέπει να προσέξουµε σε κάθε πληρωµή είναι το υποσύστηµα και ο τύπος. Το
υποσύστηµα αφορά το αν πρόκειται για περίπτωση πώλησης ή αγοράς ή χρηµατοοικονοµικών
συναλλαγών και ο τύπος, στον οποίο θα επιλέγουµε αν η πληρωµή είναι µετρητά ή πίστωση, καθώς
και τις µέρες αποπληρωµής στην περίπτωση της πίστωσης.

Εικόνα 35. Υποσύστηµα

Εικόνα 36. Τύπος

δ. Φόρµες Εκτύπωσης
Εδώ είναι το σηµείο όπου µπορούµε να δηµιουργήσουµε και να σχεδιάσουµε τις φόρµες εκτύπωσης
των παραστατικών για την τιµολόγηση. Μπορούµε να φτιάξουµε όσες φόρµες θέλουµε ανάλογα µε τις
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απαιτήσεις µας και τα παραστατικά που χρησιµοποιούµε. Για την σχεδίαση των φορµών εκτύπωσης
βλέπε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Εικόνα 37. Φόρµες Εκτύπωσης Παραστατικών

ε. Εκτυπωτές Συστήµατος
Σ’ αυτό το σηµείο της οργάνωσης των παραστατικών ορίζουµε τους εκτυπωτές που θα επικοινωνούν
µε την εφαρµογή, θα συνδέονται µε την κάθε σειρά αρίθµησης και εποµένως µε το κάθε παραστατικό.

Εικόνα 38. Εκτυπωτές Συστήµατος

Κάνοντας Αναζήτηση βλέπουµε ποιους εκτυπωτές έχουµε ορίσει στο σύστηµά µας. Mε την
Επεξεργασία µπαίνουµε σε κάθε έναν από τους υπάρχοντες εκτυπωτές και µπορούµε να κάνουµε
µεταβολές, ενώ µε την Εισαγωγή ορίζουµε νέο εκτυπωτή. Η καρτέλα του κάθε εκτυπωτή έχει την
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παρακάτω µορφή:

Εικόνα 39. Καρτέλα Εκτυπωτή Συστήµατος

Τα βασικά πεδία του εκτυπωτή συστήµατος είναι τα εξής: α) Τύπος, β) Περιγραφή, γ) Εξοµοίωση, δ)
Εκτυπωτής:

•

Τύπος

Ο τύπος µας δίνει την µορφή που θέλουµε να έχει η εκτύπωσή µας. Αν θέλουµε δηλαδή να γίνει η
εκτύπωση σε εκτυπωτή, σε ταµειακή µηχανή ή ακόµη και να πάρουµε την εκτύπωση σε µορφή
αρχείου π.χ. excel.

Εικόνα 40. Τύπος Εκτύπωσης
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•

Περιγραφή

Το όνοµα του εκτυπωτή και σε τι αναφέρεται.
•

Εξοµοίωση & ΟΕΜ κωδικοσελίδα

Η εξοµοίωση είναι µια απαραίτητη ρύθµιση στην περίπτωση κρουστικών (Generic) εκτυπωτών (στους
οποίους χρησιµοποιούνται διάτρητα έντυπα για την τιµολόγηση).

Εικόνα 41. Εξοµοίωση

•

Εκτυπωτής

Εδώ είναι το σηµείο της σύνδεσης της εφαρµογής µε τους εκτυπωτές που είναι εγκατεστηµένοι στον
υπολογιστή και φυσικά τον φορολογικό εκτυπωτή. Αναλόγως βέβαια του τι θα ορίσουµε στον Τύπο
του εκτυπωτή ενεργοποιούνται ή κλειδώνουν κάποια πεδία. Αν ο τύπος είναι ‘’Εκτυπωτής’’, είναι
ανοικτό το πεδίο Εκτυπωτής. Αν ο Τύπος είναι ‘’Ταµειακή’’, ανοίγει το πεδίο Ταµειακή κι εκεί ορίζουµε
την COM µε την οποία είναι συνδεδεµένη η ταµειακή µηχανή µας. Αν ο τύπος είναι ‘’Αρχείο’’, ανοίγει
το πεδίο Αρχείο Εκτύπωσης κι εκεί µπορούµε να σώσουµε την εκτύπωση µας σε µορφή αρχείου TXT.

Εικόνα 42. Τύπος: Εκτυπωτής

Εικόνα 43. Τύπος: Ταµειακή
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Εικόνα 44. Τύπος: Αρχείο Εκτύπωσης

Για το πεδίο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ βλέπε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.

3.1.2.4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Στην εµφάνιση επιλέγουµε αν στο κεντρικό περιβάλλον της εφαρµογής θέλουµε να εµφανίζονται ή όχι
οι διάφορες συντοµεύσεις και µπάρες που υπάρχουν.

Εικόνα 45. Εµφάνιση

Εικόνα 46. Το
περιβάλλον του
Finea χωρίς την
εµφάνιση των
συντοµεύσεων

[4]
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3.1.3 ΑΠΟΘΗΚΗ
Το επόµενο σηµαντικό κοµµάτι µιας εµπορικής διαχείρισης είναι η οργάνωση της Αποθήκης στην
οποία θα καταχωρούµε τα είδη που αγοράζει η επιχείρησή µας και προορίζονται για πώληση, αλλά
και για διάφορες άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα οι διάφορες υπηρεσίες που µπορεί να
παρέχουµε ή τα είδη που προορίζονται για δική µας χρήση (Υλικά, Α΄ Ύλες) ή ακόµη και τα διάφορα
έξοδα, όπως αυτά της αποστολής. Ο διαχωρισµός αυτών των περιπτώσεων µπορεί εύκολα να γίνει
µε την ανάλογη οργάνωση της κωδικοποίησης της αποθήκης µας όπως αυτή µπορεί να γίνει, όπως
είδαµε, από το ΑΡΧΕΙΟ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ  ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΩ∆ΙΚΩΝ. Στην Αποθήκη λοιπόν, θα
έχουµε τη δυνατότητα να παρακολουθούµε τις εισαγωγές και εξαγωγές των ειδών, να ελέγχουµε τα
αποθέµατα των ειδών αυτών και να υπολογίζουµε τον αριθµό των ειδών για παραγγελία µε βάση το
επιθυµητό απόθεµα. Τα βασικά κοµµάτια διαχείρισης της Αποθήκης είναι: η Λίστα των Ειδών, τα
Παραστατικά Αποθήκης, και η Οργάνωση αυτής.

Εικόνα 47. Αποθήκη

3.1.3.1 ΛΙΣΤΑ ΕΙ∆ΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Είναι η καρτέλα διαχείρισης των ειδών και της αποθήκης. Εδώ εισάγουµε τα είδη, τα
επεξεργαζόµαστε, τα διαγράφουµε (αυτά που δεν έχουν κινηθεί τουλάχιστον). Με τα Κριτήρια
Αναζήτησης µπορούµε και βρίσκουµε τα είδη που µας ενδιαφέρουν µε βάση τον κωδικό, την
περιγραφή, την κατηγορία, την µονάδα µέτρησης, το µέγεθος το υπολοίπου στην αποθήκη (από –
έως) και το µέγεθος της τιµής πώλησης (από – έως). Η αναζήτηση σε αυτά τα πεδία, όπως και σε
άλλα σηµεία Αναζήτησης της εφαρµογής, λειτουργεί εύκολα. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω πεδία
βάζουµε ένα µέρος αυτού που ψάχνουµε και πατάµε το κουµπί της ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ. Για παράδειγµα
αν θέλουµε να αναζητήσουµε είδη µέσω της περιγραφής, γράφουµε το όνοµα του είδους έως ένα
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σηµείο αν δεν το θυµόµαστε ολόκληρο και πατάµε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. Αυτοµάτως θα µας εµφανίσει όσα
είδη σχετίζονται µε αυτό που γράψαµε στο πεδίο της περιγραφής και µόνο αυτά. Στην παρακάτω
εικόνα φαίνεται η λίστα των ειδών και τα Κριτήρια Αναζήτησής τους. Επίσης η λίστα µας δείχνει και
κάποια στοιχεία των ειδών όπως: α) αν είναι ενεργό το είδος και µπορεί ή όχι να χρησιµοποιηθεί στην
τιµολόγηση, β) τον κωδικό του, γ) την περιγραφή του, δ) την µονάδα µέτρησης, ε) το υπόλοιπο που
έχει στην αποθήκη, ζ) την τιµή πώλησης, η) το ΦΠΑ και θ) την κατηγορία στην οποία ανήκει.

Εικόνα 48. Λίστα Ειδών Αποθήκης

Εδώ βλέπουµε το είδος που προέκυψε από την Αναζήτηση µέσω της Περιγραφής.

Εικόνα 49. Αναζήτηση µέσω της Περιγραφής
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Υπάρχει πάντα και η περίπτωση να υπάρχουν είδη µε κοινή λέξη και να θέλουµε να βρούµε µόνο
αυτά. Εδώ θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε το σύµβολο % πριν και µετά την συγκεκριµένη λέξη ή
τουλάχιστον πριν την λέξη και µετά να αναζητήσουµε, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 50. Αναζήτηση µε το σύµβολο %

Ψάχνοντας στην αποθήκη µας τα είδη που περιλαµβάνουν την λέξη ‘’ΑΝ∆ΡΙΚΟ’’ βάζουµε στην
Περιγραφή το % κι έπειτα την συγκεκριµένη λέξη. Ανεξάρτητα σε πιο σηµείο της περιγραφής των
ειδών βρίσκεται αυτή η λέξη, το πρόγραµµα θα µας εµφανίσει τα είδη µε την λέξη ‘’ΑΝ∆ΡΙΚΟ’’ στην
περιγραφή τους. Με την ίδια φιλοσοφία η Αναζήτηση λειτουργεί και στα υπόλοιπα πεδία: Κωδικός,
Κατηγορία, Μονάδα Μέτρησης, Υπόλοιπο (από – έως), Τιµή (από – έως). Παρακάτω βλέπουµε την
Αναζήτηση είδους µε βάση την Μονάδα Μέτρησης. Βλέπουµε ότι µας εµφανίζει µόνο τα έξοδα
αποστολής, καθώς αυτά δεν µπορούν να έχουν µονάδα µέτρησης κι έτσι έχουµε βάλει µια εικονική
µονάδα µέτρησης για τέτοιες περιπτώσεις (π.χ. την τελεία). Με το delete φυσικά διαγράφουµε όποια
επιλογή έχουµε κάνει στο Κριτήριο Αναζήτησης π.χ. στην Μονάδα Μέτρησης.

Εικόνα 51. Αναζήτηση Είδους µέσω της Μονάδας Μέτρησης
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Μπαίνοντας στην καρτέλα τους Είδους µε την Επεξεργασία ή ανοίγοντας νέο Είδος µε την Εισαγωγή,
βλέπουµε την παρακάτω εικόνα (στο νέο είδος η παρακάτω καρτέλα είναι κενή).

Εικόνα 52. Καρτέλα Είδους

Κάνοντας αλλαγές στην Καρτέλα του Είδους επιλέγουµε το κουµπί Αποθήκευση για να αποθηκευτούν
ή την Ακύρωση αν δεν θέλουµε να κρατήσουµε τις αλλαγές που κάναµε. Κατά τη δηµιουργία ενός
νέου είδους ή και κατά τη µεταβολή του, η καρτέλα του είδους είναι χωρισµένη σε επτά σελίδες.
Αναλυτικά η κάθε σελίδα ενηµερώνεται µε τον παρακάτω τρόπο:
Σελίδα 1: Βασικά Στοιχεία. Τα πεδία που πρέπει να ενηµερωθούν στη σελίδα αυτή είναι τα
παρακάτω:
Βασικά Στοιχεία Είδους:
Κωδικός: Πρόκειται για τον κωδικό του είδους. Το στοιχείο αυτό χρησιµοποιείται και ως κριτήριο
αναζήτησης γι' αυτό πρέπει να είναι µοναδικό. Ο κωδικός αυτός µπορεί να είναι ένας οποιοσδήποτε
κωδικός που εισάγετε τη στιγµή της καταχώρησης του είδους ή ένας αριθµός που δίνεται µε αύξουσα
αρίθµηση από το σύστηµα την στιγµή της καταχώρησης στην θέση αυτή ή ένας κωδικός
προκαθορισµένης µορφής, µορφής την οποία δηλώνουµε στο ΑΡΧΕΙΟ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΩ∆ΙΚΩΝ, εάν επιθυµούµε να έχουµε τη δυνατότητα να οµαδοποιούµε κατά κάποιον
τρόπο τα είδη µας.
Με το συγκεκριµένο κουµπί
επιλέγουµε την
κωδικοποίηση που µας
ενδιαφέρει για το
συγκεκριµένο είδος.
Ουσιαστικά µας εµφανίζει τις
διάφορες κωδικοποιήσεις
που έχουµε κάνει στην
Γεννήτρια Κωδικών.
Εικόνα 53. Κωδικοποίηση Ειδών
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Αν θυµηθούµε τις Γεννήτριες Κωδικών που είχαµε δει σε προηγούµενη στιγµή, θα έχουν την
παρακάτω µορφή για το συγκεκριµένο παράδειγµά µας. Παρατηρούµε ότι µε βάση το πρόθεµα
κωδικού, έχουµε κατηγοριοποιήσει τα είδη µας κι αυτό, όπως είχαµε πει, µας διευκολύνει στην
διαχείριση της αποθήκης µας.

Εικόνα 54. Κωδικοποιήσεις Ειδών

Περιγραφή: Στο πεδίο αυτό εισάγουµε το όνοµα του είδους που καταχωρούµε.
Κατηγορία: ∆υνατότητα κατηγοριοποίησης των ειδών, πέρα από την κωδικοποίηση. Το στοιχείο
αυτό µας εξυπηρετεί και στα κριτήρια αναζήτησης των ειδών.

Η κατηγορία είναι ένα εργαλείο
όπου µας επιτρέπει να µην
δεσµευόµαστε
από
τους
κωδικούς των Ειδών όσον
αφορά την κατηγοριοποίηση,
ενώ µας δίνει την δυνατότητα σε
είδη µε το ίδιο πρόθεµα
κωδικού, να τα χωρίζουµε σε
µικρότερες
κατηγορίες
–
υποκατηγορίες της βασικής
κατηγορίας, η οποία µπορεί να
στηρίζεται
στο
πρόθεµα
κωδικού, ενώ είναι και ένα πολύ
καλό εργαλείο και για τις
Εκτυπωτικές Αναφορές.
Εικόνα 55. Κατηγορίες Ειδών

Ενεργό: Πεδίο στο οποίο δηλώνουµε εάν επιθυµούµε το είδος να µπορεί να κινηθεί στα παραστατικά.
Εάν ορίσουµε ότι δεν µπορεί να κινηθεί, τότε δεν είναι δυνατή η επιλογή του στην τιµολόγηση.
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Οικονοµικά Στοιχεία:
Τιµή Αγοράς: Πεδίο στο οποίο δηλώνει χειροκίνητα ο χρήστης την τιµή αγοράς του είδους.
Κόστος: Το πεδίο αυτό µας επιτρέπει να υπολογίζουµε το πραγµατικό κόστος από την αγορά του
είδους και ανάλογα µε το ποσοστό κέρδους, αλλά και το αντίστοιχο ΦΠΑ, να προκύπτει η τιµή
πώλησης του είδους ή αντίθετα µε βάση την τιµή να προκύπτει το ποσοστό κέρδους.

Εικόνα 56. Κόστος
Παράδειγµα: η τιµή αγοράς του είδους είναι στα 20 ευρώ και πατώντας στη λέξη ‘’Κόστος’’ µας ανοίγει
ο πίνακας Ανάλυσης Κόστους. Εδώ έχοντας ορίσει την τιµή αγοράς, και βάζοντας και τα ποσοστά
των διαφόρων εξόδων (π.χ. Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα), αλλά και άλλα έξοδα που µπορεί να µας
επιβαρύνουν, για την απόκτηση του είδους, προκύπτει το πραγµατικό κόστος του είδους για την
επιχείρησή µας. Ανάλογα µε το ποσοστό κέρδους που µας ενδιαφέρει (π.χ. ένα 40 τοις εκατό) και το
ποσοστό του ΦΠΑ, µπορούµε να βγάλουµε την τιµή πώλησης (συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ)
που θα χρησιµοποιήσουµε για το συγκεκριµένο είδος. Φυσικά µπορεί να γίνει και το αντίθετο, δηλαδή
να ορίσουµε την τιµή πώλησης και µε βάση την τιµή αγοράς και τα διάφορα έξοδα, να βγει το
ποσοστό κέρδους για την συγκεκριµένη τιµή.
Φ.Π.Α.: Το ποσοστό του ΦΠΑ του είδους κατά την διαδικασία της πώλησης.
Τµήµα Ταµειακής: Πεδίο στο οποίο ορίζουµε το τµήµα της ταµειακής µηχανής στο οποίο ανήκει το
συγκεκριµένο είδος (π.χ. τµήµα 1 για είδη µε ΦΠΑ 19% ή τµήµα 2 για είδη µε ΦΠΑ 9%).
Κέρδος %: Είναι το ποσοστό του κέρδους που θα έχει η πώληση του είδους σε σχέση µε το κόστος
αγοράς του.
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Τιµή Πώλησης: Πεδίο στο οποίο δηλώνουµε την τιµή εκείνη µε την οποία συνήθως θέλουµε να
γίνεται η πώληση του είδους και µπορεί να προκύπτει, αν θέλουµε, από το Κόστος και το ποσοστό
κέρδους (Ανάλυση Κόστους). Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι αυτή είναι η ενδεικτική τιµή πώλησης του
είδους σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιούµε για το είδος τιµοκαταλόγους.

Ποσοτικά Στοιχεία:
Μονάδα Μέτρησης: Στο πεδίο αυτό επιλέγουµε από τον πίνακα µονάδων µέτρησης, εκείνη µε την
οποία επιθυµούµε να µετράµε το είδος (π.χ. Τεµάχια, Λίτρα κ.τ.λ.).
Απογραφή: Είναι η ποσότητα της απογραφής του είδους, στην αρχή π.χ. της χρήσης (αρχική
ποσότητα). Η απογραφή του είδους καταχωρείται µε το ανάλογο παραστατικό
Υπόλοιπο: Βλέπουµε το τρέχον υπόλοιπο του είδους µετά από τις διάφορες κινήσεις πώλησης και
αγοράς σε συνδυασµό και µε την ποσότητα απογραφής.
Ανάλωση κατά παραγγελία: Η συγκεκριµένη επιλογή χρησιµοποιείται στην περίπτωση που το είδος
λειτουργεί µε συνταγή (θα το δούµε παρακάτω).
Ζυγιζόµενο: Στην περίπτωση που θέλουµε το είδος να είναι ζυγιζόµενο και να χρησιµοποιείται για
ζυγιστικές µηχανές µε την χρήση barcode, όπως θα δούµε και λίγο πιο µετά στους εναλλακτικούς
κωδικούς του είδους.
Παρακολούθηση παρτίδας: Σε περίπτωση που θέλουµε το είδος να παρακολουθεί παρτίδες, όπως
συµβαίνει συνήθως στα φάρµακα και τα τρόφιµα.

Εικόνα 57. Ποσοτικά Στοιχεία
Αθροιστές Συνόλων:
Ποσότητες: Έχουµε εικόνα των συνόλων των εισαγωγών και εξαγωγών του είδους όσον αφορά τις
ποσότητες.
Αξίες: Έχουµε εικόνα των συνόλων των εισαγωγών και εξαγωγών του είδους όσον αφορά τις αξίες.

Εικόνα 58. Αθροιστές Συνόλων
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Σελίδα 2: Αποθήκες.
Στο πεδίο αυτό ορίζουµε τον αποθηκευτικό χώρο στον οποίο θέλουµε να ανήκει το είδος µας. Στην
συνέχεια, από την Οργάνωση της Αποθήκης, θα δούµε πως δηµιουργούµε αυτούς τους
αποθηκευτικούς χώρους. Εδώ βλέπουµε και τις ποσότητες κίνησης της αποθήκης για το είδος
(εισαγωγές – εξαγωγές και διαθεσιµότητα του είδους από τις διάφορες αγοροπωλησίες, για την
συγκεκριµένη και µόνο αποθήκη).

Εικόνα 59. Αποθήκες

Σελίδα 3: Τιµοκατάλογοι.
Στο πεδίο αυτό επιλέγουµε τον τιµοκατάλογο, στον οποίο θέλουµε να ανήκει το είδος µας και να
αντλεί από αυτόν την τιµή πώλησης στην τιµολόγηση (σε περίπτωση που δεν ορίσουµε τιµοκατάλογο
θα αντλείται η τιµή από τα Βασικά Στοιχεία). Παρακάτω θα δούµε πως δηµιουργούµε τους
τιµοκαταλόγους, τους οποίους και επιλέγουµε εδώ. Όπως είδαµε στα Βασικά Στοιχεία, ανάλογα µε το
τι έχουµε ορίσει στο Κόστος, και στο ποσοστό κέρδους, προκύπτει η ανάλογη τιµή πώλησης.
Βάζοντας και στον τιµοκατάλογο αυτό το ποσοστό κέρδους (αφού έχει γίνει πρώτα η συγκεκριµένη
εργασία στα Βασικά Στοιχεία), θα µας φέρει αυτόµατα το κόστος είδους και την τιµή πώλησης που
θέλουµε. Βέβαια αν στους εδώ τιµοκαταλόγους που έχουµε φτιάξει, αλλάξουµε την τιµή πώλησης
(π.χ. θέλουµε τιµοκατάλογο χονδρικής ή τιµοκατάλογο λιανικής τιµής), θα αλλάξει και το ποσοστό
κέρδους για τον συγκεκριµένο τιµοκατάλογο ή το αντίθετο. Έτσι µπορούµε να έχουµε άλλη τιµή
πώλησης στους τιµοκαταλόγους και άλλη στα Βασικά Στοιχεία του είδους και ανάλογα αν στο
τιµολόγιο ζητήσουµε ή όχι τιµοκατάλογο θα µας φέρνει την ανάλογη τιµή του είδους.

Εικόνα 60. Τιµοκατάλογοι
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Σελίδα 4. Εναλλακτικοί Κωδικοί.
Στη σελίδα αυτή µπορούµε να εισάγουµε εναλλακτικούς κωδικούς για κάθε είδος.

Εικόνα 61. Εναλλακτικοί Κωδικοί

Εδώ ορίζουµε τον τύπο του εναλλακτικού κωδικού, τον ίδιο τον κωδικό, τον προµηθευτή του είδους
και κάποια σχόλια - παρατηρήσεις. Οι εναλλακτικοί κωδικοί είναι οι εξής:
1. Barcode: Επιλέγοντας αυτόν τον τύπο και βάζοντας δίπλα, στο πεδίο ‘’κωδικός’’ το barcode
που θέλουµε, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε barcodes στην τιµολόγηση. Παράλληλα
επιλέγοντας από τα Βασικά Στοιχεία του είδους την επιλογή ζυγιζόµενο, το είδος µέσω του
barcode, µπορεί να συνεργαστεί µε ζυγιστικές µηχανές.
2. Προµηθευτή: Η κωδικοποίηση των ειδών του κάθε προµηθευτή είναι διαφορετική από την δική
µας κωδικοποίηση. Εδώ λοιπόν µπορούµε να ορίσουµε τον κωδικό που έχει ο προµηθευτής στα
τιµολόγια του για το συγκεκριµένο είδος και δίπλα να επιλέξουµε τον προµηθευτή. Αυτό γίνεται
γιατί το συγκεκριµένο είδος µπορεί να το αγοράζουµε από περισσότερους από έναν
προµηθευτές. Ορίζοντας λοιπόν εδώ τους προµηθευτές µε τους αντίστοιχους κωδικούς που
έχουν για το συγκεκριµένο είδος, θα µπορούµε να έχουµε και στις Εκτυπωτικές Αναφορές, αλλά
και στις παραγγελίες καλύτερη παρακολούθηση του είδους σε σχέση µε τους προµηθευτές.
3. Εναλλακτικός: Στην περίπτωση που θέλουµε να παρακολουθούµε πιο αναλυτικά το είδος
χρησιµοποιούµε τον εναλλακτικό κωδικό. Αν για παράδειγµα θέλουµε να έχουµε διαφοροποίηση
στα ρούχα ή τα παπούτσια που πουλάµε ανάλογα µε το χρώµα ή το µέγεθος, θα πρέπει να
ορίσουµε εδώ τους αντίστοιχούς κωδικούς για το µαύρο π.χ. παπούτσι ή για το µπλε. Με λίγα
λόγια ενώ το είδος είναι ένα, αλλά σε διάφορα χρώµατα κι εµείς θέλουµε να βλέπουµε (µέσα από
τις Εκτυπωτικές Αναφορές) τι πουλήσαµε ή αγοράσαµε στο κάθε χρώµα του είδους, θα πρέπει
εδώ να ορίσουµε τον αντίστοιχο εναλλακτικό κωδικό για το κάθε χρώµα.
4. Γενικός: Κωδικός ο οποίος δεν έχει κάποια ιδιαιτερότητα, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί από
εµάς για οτιδήποτε θεωρούµε ότι µπορεί να µας διευκολύνει – βοηθήσει, π.χ. κωδικός
εργοστασίου.
5. Φορολογικός: Εδώ βάζουµε τον κωδικό σύνδεσης µε την λογιστική (π.χ. λογαριασµό
λογιστικού σχεδίου - εάν έχουµε λογιστική) προκειµένου να γίνει η γέφυρα ενηµέρωσης από το
εµπορικό κοµµάτι στο λογιστικό κοµµάτι.
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Σελίδα 5. Μονάδες Μέτρησης.
Στην σελίδα αυτή ορίζουµε την περίπτωση που το είδος µπορεί να συσχετιστεί µε δύο ή περισσότερες
µονάδες µέτρησης. Αν για παράδειγµα το είδος µας είναι σε τεµάχια, αλλά θέλουµε να τιµολογήσουµε
το κιβώτιο µέσα στο οποίο υπάρχει ένας αριθµός τεµαχίων από αυτό το είδος, κάνοντας την εδώ
συσχέτιση (π.χ. το κάθε κιβώτιο περιλαµβάνει 6 τεµάχια από το είδος), θα ξέρουµε ότι µε την
τιµολόγηση κάθε κιβωτίου θα φεύγουν 6 τεµάχια από αυτό το είδος από την αποθήκη.

Εικόνα 62. Μονάδες Μέτρησης

Σελίδα 6. Συνταγή.
Εδώ έχουµε την περίπτωση που το είδος µας είναι ένα είδος που προέρχεται από τον συνδυασµό
άλλων ειδών, για παράδειγµα ο καναπές σε εργοστάσιο (χρησιµοποιούµε ξύλο, πανί, αφρολέξ,
µέταλλο) ή ο καφές σε καφετερία (χρησιµοποιούµε καφέ, ζάχαρη, γάλα). Τα είδη που αποτελούν π.χ.
τον καναπέ έχουν φύγει από την αποθήκη µας και αναλώθηκαν για να γίνει ο καναπές, πουληθεί δεν
πουληθεί ο καναπές. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να έχουµε επιλέξει την Ανάλωση κατά
παραγγελία στο είδος καναπές, ώστε τα είδη που αποτελούν την συνταγή του συγκεκριµένου είδους
να ενηµερώσουν την αποθήκη στην εφαρµογή, πουληθεί δεν πουληθεί, όπως είπαµε, το είδος
καναπές. Και είναι λογικό καθώς αναλώθηκαν για γίνει αυτό το είδος. Η ηµεροµηνία (από – έως)
αφορά τα εποχιακά είδη, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην συνταγή, µόνο για την χρονική
περίοδο στην οποία ανήκουν.

Εικόνα 63. Συνταγή
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Η Φύρα αφορά το ποσοστό απώλειας που µπορεί να έχει το είδος που χρησιµοποιείται για την
συνταγή. Π.χ. στην κατασκευή του κρεβατιού παίρνουµε από την αποθήκη έναν αριθµό καρφιών και
κάποια από αυτά τυχαίνει να είναι χαλασµένα ή φτιάχνουµε µια σαλάτα σε ένα εστιατόριο και
ορισµένα φύλλα µαρουλιού πετιούνται καθώς κάνουµε την σαλάτα γιατί έχουν µαραθεί. Εποµένως
υπάρχει ένα γενικό ποσοστό απώλειας αυτών των ειδών που αποτελούν µέρος της συνταγής και για
καλύτερη πληροφόρησή µας και της αποθήκης ορίζουµε εδώ το αυτό το ποσοστό της Φύρας.

Σελίδα 7. Παρατηρήσεις.
∆ιάφορα σχόλια και παρατηρήσεις που θέλουµε να γνωρίζουµε για το είδος.

3.1.3.2 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Έχοντας κάνει την ανάλογη παραµετροποίηση, όπως είχαµε δει, στην ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ  ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ, για τις πωλήσεις, τις αγορές, τα χρηµατοοικονοµικά
και την αποθήκη, µπορούµε εδώ να καταχωρούµε τα παραστατικά αποθήκης τα οποία έχουµε ορίσει
ως ενεργά. Τα παραστατικά αποθήκης χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις ενδοδιακίνησης ειδών (π.χ.
από έναν αποθηκευτικό χώρο στον άλλο), για δειγµατισµό ή καταστροφή του είδους, ανάλωση Α΄
υλών κ.α. Ότι έχει σχέση δηλαδή µε διακίνηση του είδους που δεν αφορά όµως αγορά ή πώληση
αυτού.

Εικόνα 64. Λίστα Παραστατικών Αποθήκης

Για την αναζήτηση των παραστατικών αποθήκης έχουµε κάνει δύο σελίδες. Στην πρώτη µπορούµε να
αναζητήσουµε το παραστατικό µε βάση τον τύπο του παραστατικού, την σειρά αρίθµησης, την
αποθήκη, τον αριθµό (Α/Α) που παίρνει στη σειρά αρίθµησης (από – έως) και την ηµεροµηνία
καταχώρησης (από – έως).
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Εικόνα 65. Αναζήτηση µε βάση τα Είδη

Στην δεύτερη σελίδα µπορούµε να αναζητήσουµε τα παραστατικά µε βάση τα είδη, είτε µε τον κωδικό
του είδους, την περιγραφή ή το barcode του είδους. Φυσικά µπορεί να γίνει συνδυασµός αναζήτησης
ανάµεσα στις δύο σελίδες για µεγαλύτερη ακρίβεια εύρεσης του παραστατικού. Κάνοντας Εισαγωγή
ανοίγει η καρτέλα του παραστατικού αποθήκης που θέλουµε να φτιάξουµε.

Εικόνα 66. Παραστατικό Αποθήκης

Το παραστατικό αποθήκης είναι χωρισµένο σε τρεις καρτέλες - σελίδες: στα Είδη, τα Στοιχεία
Μετασχηµατισµού και τις Παρατηρήσεις. Αναλυτικότερα:

Σελίδα 1. Είδη.
Τύπος Παραστατικού. Εδώ επιλέγουµε τον τύπο παραστατικού που θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε.
Ο κάθε τύπος έχει την ιδιότητα να προσδίδει στην κίνηση στην οποία χρησιµοποιείται χαρακτηριστικά
απαραίτητα για την πραγµατοποίηση της, καθώς και στοιχεία που καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο
ενηµερώνονται διάφορα οικονοµικά στοιχεία του είδους.
Σειρά. Αναλόγως τον τύπο παραστατικού θα εµφανίζεται και η αντίστοιχη σειρά αρίθµησης µε τον
αύξοντα αριθµό (Α/Α).
Ηµεροµηνία και Ώρα. Εδώ βάζουµε την ηµεροµηνία καταχώρησης του παραστατικού. Σηµαντικό
κριτήριο και για την Αναζήτηση των παραστατικών.
Από Αποθηκευτικό χώρο σε Αποθηκευτικό χώρο. Στην διακίνηση των ειδών ορίζουµε από ποιόν
αποθηκευτικό χώρο σε ποιόν αποθηκευτικό χώρο θέλουµε να µεταφερθούν τα είδη µας.
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Εικόνα 67. Τύπος Παραστατικού

Σελίδα 68. ∆ιακίνηση από Αποθηκευτικό χώρο σε Αποθηκευτικό χώρο

Τέλος επιλέγουµε τα είδη που θέλουµε να κινήσουµε στο συγκεκριµένο παραστατικό αποθήκης. Για
την καταχώρηση του παραστατικού
πατάµε
το
κουµπί
της
Αποθήκευσης,
για
τον
µετασχηµατισµό του σε κάποιο
άλλο παραστατικό επιλέγουµε το
κουµπί του Μετασχηµατισµού, ενώ
σε περίπτωση που δεν θέλουµε να
το καταχωρήσουµε γιατί µπορεί π.χ.
να έχουµε κάνει κάποια λάθη στα
είδη που επιλέξαµε ή έχουµε βάλει
λάθος
τύπο
παραστατικού,
επιλέγουµε απλά το κουµπί της
Ακύρωσης και καθαρίζει η καρτέλα
του παραστατικού προκειµένου να
ξεκινήσουµε από την αρχή την
εγγραφή.
Εικόνα 69. Επιλογή Ειδών για το παραστατικό Αποθήκης
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Σελίδα 2. Στοιχεία Μετασχηµατισµού. Στη σελίδα αυτή βλέπουµε τα στοιχεία του µετασχηµατισµού
του συγκεκριµένου παραστατικού. Αν το παραστατικό µετασχηµατίστηκε σε άλλο παραστατικό, εδώ
θα φανεί πιο είναι το παραστατικό στο οποίο µετασχηµατίστηκε ή από πιο παραστατικό
µετασχηµατίστηκε. Περισσότερα στοιχεία για το µετασχηµατισµό θα δούµε στο κύκλωµα των
πωλήσεων, καθώς εκεί ο µετασχηµατισµός παραστατικών είναι πιο σύνηθες φαινόµενο από ότι στα
παραστατικά αποθήκης.

Σελίδα 3. Παρατηρήσεις.
∆ιάφορα σχόλια και παρατηρήσεις που θέλουµε για το συγκεκριµένο παραστατικό αποθήκης (π.χ. το
λόγο της διακίνησης).

3.1.3.3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Στο σηµείο αυτό οργανώνουµε την αποθήκη µας, καθώς εδώ ορίζουµε τους αποθηκευτικούς χώρους,
τους τιµοκαταλόγους, τις κατηγορίες των ειδών και τις µονάδες µέτρησης, όπου όλα αυτά έπειτα τα
χρησιµοποιούµε στα είδη που δηµιουργούµε, όπως είδαµε στην λίστα ειδών αποθήκης.

Εικόνα 70. Οργάνωση Αποθήκης

Αναλυτικότερα:
•

Αποθηκευτικοί Χώροι

Εδώ ορίζουµε τους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας µας, τους οποίους έπειτα χρησιµοποιούµε
για τα είδη µας.

Εικόνα 71. Αποθηκευτικοί Χώροι
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Κάνοντας Εισαγωγή, ανοίγει κενό πεδίο για να προσθέσουµε νέο αποθηκευτικό χώρο. Έτσι
µπορούµε να ορίσουµε ποια είδη θέλουµε να ανήκουν σε ποιον αποθηκευτικό χώρο.

•

Τιµοκατάλογοι

Εδώ δηµιουργούµε τους τιµοκαταλόγους που χρησιµοποιούµε για τα είδη µας.

Εικόνα 72. Τιµοκατάλογοι

Ποσοστό Σερβιτόρων και Ποσοστό ∆ηµοτικού Φόρου: Είναι διάφορα επιπλέον έξοδα που µπορεί να
διαµορφώσουν το Κόστος του είδους, αν χρησιµοποιούµε τον συγκεκριµένο τιµοκατάλογο (στα οποία
έξοδα αλλάζει η περιγραφή τους ανάλογα µε τι έξοδα έχει η κάθε εταιρεία που χρησιµοποιεί την
εφαρµογή. Αυτό γίνεται από την Οργάνωση  Ρυθµίσεις Εφαρµογής όπως θα δούµε στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).

•

Κατηγορίες

Εδώ δηµιουργούµε τις κατηγορίες για τα Είδη. Μία ενδιαφέρουσα λειτουργία που έχουµε προσθέσει
εδώ, είναι ότι µπορούµε να ορίσουµε στις κατηγορίες των ειδών, το Φ.Π.Α., το ποσοστό κέρδους
ειδών, τα διάφορα έξοδα του είδους (π.χ. ποσοστό Γ.Β.Ε., ή δηµοτικός φόρος και ποσοστά
σερβιτόρων αν πρόκειται π.χ. για κατάστηµα εστίασης. Αυτές οι περιγραφές µπορούν να αλλάξουν,
όπως είπαµε και πιο πάνω). Το αποτέλεσµα θα είναι ότι µε την αποθήκευση όλα τα είδη τα οποία
ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες, µαζικά θα δεχθούν αυτές τις αλλαγές. Φυσικά εµφανίζεται µήνυµα το
οποίο µας ρωτά αν θέλουµε να προχωρήσουµε σε αυτή την εργασία και αν θέλουµε να κάνουµε τις
αλλαγές.

Εικόνα 73. Κατηγορίες Ειδών
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Παράδειγµα: Τα είδη που ανήκουν στην κατηγορία ΒΡΑΧΙΟΛΙ (σύµφωνα µε την παραπάνω εικόνα)
θα έχουν τρία διαφορετικά έξοδα (ποσοστό Γ.Β.Ε. 4%, δηµοτικός φόρος 2% και ποσοστά σερβιτόρων
3%) κι επίσης το ποσοστό κέρδους θέλουµε να είναι στο 35%. Όσα είδη ανήκουν σε αυτή την
κατηγορία και είχαν διαφορετικό ποσοστό κέρδους, θα έχουν µετά την ενηµέρωση 35%. Το µήνυµα
που µας εµφανίζεται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι το παρακάτω:

Εικόνα 74. Μήνυµα Επιβεβαίωσης
Ανάλογα µε το τι θα επιλέξουµε στο µήνυµα γίνονται αν θέλουµε ή όχι οι αλλαγές – ενηµερώσεις. Σε
περίπτωση που επιλέγουµε ‘’Yes’’ γίνονται οι ενηµερώσεις. Παρατηρούµε παρακάτω ένα είδος που
ανήκει στην κατηγορία ΒΡΑΧΙΟΛΙ και είχε πριν ποσοστό κέρδους 40%.

Εικόνα 75. Μεταβολές του είδους που ανήκει στην κατηγορία ΒΡΑΧΙΟΛΙ

Το ποσοστό κέρδους έγινε 35%, ενώ το είδος, που πρώτα είχε µόνο ένα ποσοστό εξόδων, έχει τώρα
και τα τρία ποσοστά εξόδων (ποσοστό Γ.Β.Ε. 4%, δηµοτικός φόρος 2% και ποσοστά σερβιτόρων
3%). Τα αποτέλεσµα είναι να αλλάξει αυτοµάτως το Πραγµατικό Κόστος των ειδών που ανήκουν σε
αυτή την κατηγορία και το ποσοστό κέρδους, όχι όµως και η τελική τιµή πώλησης, καθώς η τιµή
πώλησης δεν µπορεί να αλλάζει ανεξέλεγκτα. Μπορούµε φυσικά µέσα από το είδος που µας
ενδιαφέρει, µετά από αυτές τις αλλαγές, στην Ανάλυση Κόστους, να επιλέξουµε το ποσοστό κέρδους
και να µας φέρει την τιµή πώλησης σύµφωνα µε αυτές τις αλλαγές. ∆ιατηρώντας όµως την
υπάρχουσα τιµή, και µε τα νέο Πραγµατικό Κόστος µπορούµε να βγάλουµε το Ποσοστό κέρδους µε
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την υπάρχουσα τιµή. Αυτή η διαδικασία λοιπόν, µας δίνει την δυνατότητα να κάνουµε µαζικές
αλλαγές, µέσω της κατηγορίας ειδών, στα κόστη και στα ποσοστά κέρδους των ειδών. ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αυτές οι αλλαγές αφορούν το είδος κι όχι αυτά που έχουµε ορίσει στον τιµοκατάλογο –
τιµοκαταλόγους του είδους.

• Μονάδες Μέτρησης
Εδώ δηµιουργούµε τις διάφορες µονάδες µέτρησης των ειδών. Στην παρακάτω εικόνα βλέπουµε τις
µονάδες µέτρησης που έχουµε φτιάξει.

Εικόνα 76. Μονάδες Μέτρησης

Στις Μονάδες Μέτρησης έχουµε άλλα δύο πεδία:
1. Καθολικές συσχετίσεις µονάδων µέτρησης
2. Συσχετίσεις µονάδων µέτρησης ανά κατηγορία ειδών

Αναλυτικά:
1. Είδαµε την συσχέτιση µονάδων µέτρησης στην καρτέλα που αφορά το είδος. Εδώ ορίζουµε µαζικά
την καθολική συσχέτιση µεταξύ δυο διαφορετικών µονάδων µέτρησης ανεξαρτήτως είδους. Αυτό
σηµαίνει πως αν εδώ ορίσουµε π.χ. ότι ένα κιβώτιο περιλαµβάνει είκοσι τεµάχια, τότε σε όλα τα είδη
που χρησιµοποιούν µονάδα µέτρησης κιβώτιο, θα έχουν συσχέτιση είκοσι τεµαχίων.

Εικόνα 77. Καθολικές Συσχετίσεις Μονάδων Μέτρησης
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2. Στη Συσχέτιση ανά κατηγορία Ειδών µπορούµε να κάνουµε µαζική συσχέτιση σε όσα είδη ανήκουν
στην συγκεκριµένη κατηγορία είδους, ώστε να µην χρειάζεται σε κάθε ένα είδος να γίνεται η
συσχέτιση. Π.χ. όσα είδη ανήκουν στην κατηγορία ΒΡΑΧΙΟΛΙ, το κάθε κουτί-κιβώτιο θα περιλαµβάνει
20 τεµάχια. Αυτή η συσχέτιση θα ενηµερώσει όλα τα είδη που ανήκουν στην κατηγορία ΒΡΑΧΙΟΛΙ.

Εικόνα 78. Συσχετίσεις Μονάδων Μέτρησης ανά Κατηγορία Ειδών

Φυσικά µπορεί να γίνει συνδυασµός µεταξύ των δύο συσχετίσεων. Επίσης ανεξάρτητα από αυτές τις
µαζικές µεταβολές που µας διευκολύνουν, εννοείται πως σε ορισµένες περιπτώσεις ειδών που µπορεί
π.χ. το κιβώτιο να έχει διαφορετικό συντελεστή π.χ. 15 τεµάχια κι όχι είκοσι, µπορούµε να µπούµε
στην καρτέλα του είδους και να κάνουµε εκεί την συσχέτιση.[4]

3.1.4 ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ
Κάθε πρόσωπο Φυσικό ή Νοµικό µε το οποίο διενεργεί δοσοληψίες η εταιρία µας, αποτελεί έναν
Συναλλασσόµενο. Τέτοια πρόσωπα είναι οι πελάτες, στους οποίους πουλάµε τα εµπορεύµατά µας και
οι προµηθευτές, από τους οποίους αγοράζουµε τα εµπορεύµατα προκειµένου έπειτα να τα
πουλήσουµε στους πελάτες. Σ΄ αυτό το σηµείο κάνουµε την καταχώρηση αυτών των
συναλλασσόµενων, προκειµένου έπειτα να µπορούµε να προχωρήσουµε και στην τιµολόγηση αυτών.

Εικόνα 80. Συναλλασσόµενοι

Εδώ έχουµε: α) την ∆ιαχείριση των Πελατών και την συντόµευση της Εισαγωγής νέου πελάτη (η
συντόµευση υπάρχει καθαρά για λόγους διευκόλυνσης, καθώς η εργασία εισαγωγής νέου πελάτη
είναι µια από τις πιο βασικές χρήσεις σε ένα εµπορικό πρόγραµµα και ο όγκος των πελατών είναι
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συνήθως µεγάλος), β) την ∆ιαχείριση των Προµηθευτών και τέλος γ) την Οργάνωση.

3.1.4.1 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Επιλέγοντας την ∆ιαχείριση των Πελατών ανοίγει η καρτέλα που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 81. ∆ιαχείριση Πελατών

Εδώ µπορούµε να κάνουµε Εισαγωγή, Επεξεργασία, ή ∆ιαγραφή Πελάτη, ενώ µε τα Κριτήρια
Αναζήτησης µπορούµε να βρούµε συγκεκριµένο πελάτη. Τα κριτήρια Αναζήτησης είναι τα εξής:
1. Κωδικός
2. Επωνυµία
3. Κατηγορία (µπορούµε να κατηγοριοποιήσουµε τους πελάτες ανάλογα µε κάποιες
ιδιαιτερότητες π.χ. κακός πελάτης, δεν πληρώνει, δεν τον τιµολογούµε κ.α.)
4. Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας
5. Α.Φ.Μ.
6. Τηλέφωνο
7. ∆ιεύθυνση

Η καρτέλα του πελάτη κάνοντας Εισαγωγή ή Επεξεργασία είναι η παρακάτω:
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Εικόνα 82. Καρτέλα Πελάτη

Η καρτέλα του πελάτη χωρίζεται σε τρεις σελίδες:
1. Βασικά Στοιχεία
2. Οικονοµικά Στοιχεία
3. Παρατηρήσεις

Αναλυτικότερα:
1. Βασικά στοιχεία. Εδώ καταχωρούµε όλα τα βασικά στοιχεία του πελάτη που είναι απαραίτητα για
την τιµολόγηση. Αυτά είναι:
Κωδικός. Ο κωδικός του πελάτη ο οποίος φυσικά είναι και µοναδικός. Η λειτουργία του στηρίζεται
(όπως είχαµε δει και στα είδη) στην γεννήτρια κωδικών κι έτσι µπορούµε να διαχωρίζουµε –
οµαδοποιούµε τους πελάτες σύµφωνα µε την κωδικοποίησή τους.
Συσχέτιση. Η συσχέτιση του πελάτη µε κωδικό ή λογαριασµό λογιστικής για την ενηµέρωση από το
εµπορικό στην λογιστική µέσω αυτόµατης διαδικασίας (γέφυρα).
Επωνυµία. Εδώ ορίζουµε το όνοµα του Συναλλασσόµενου, (αν πρόκειται για Ιδιώτη), ή την επωνυµία
της εταιρίας (αν ο Συναλλασσόµενος είναι Νοµικό Πρόσωπο).
Α.∆.Τ. Συµπληρώνουµε τον αριθµό δελτίου ταυτότητας, αν πρόκειται για ιδιώτη.
Α.Φ.Μ. Συµπληρώνουµε τον αριθµό Φορολογικού Μητρώου του Συναλλασσόµενου.
∆.Ο.Υ. Συµπληρώνουµε την ∆.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται ο συναλλασσόµενος.
Κατηγορία. Μας δίνει την δυνατότητα να κατηγοριοποιούµε τους πελάτες, όπως είδαµε πριν π.χ.
ποιος είναι κακός πελάτης και θέλει προσοχή κ.λ.π.
Επάγγελµα. Το επάγγελµα του συναλλασσόµενου.
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Υπεύθυνος. Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας µας µε τον πελάτη, µπορούµε να καταχωρήσουµε
τα στοιχεία του υπεύθυνου.
Στοιχεία ∆ιεύθυνσης. Εδώ ορίζουµε την πόλη στην οποία είναι η έδρα του πελάτη, τον ταχυδροµικό
κώδικα, την διεύθυνση, το e-mail και την ιστοσελίδα του πελάτη, όλα δηλαδή τα στοιχεία που
χρειάζονται προκειµένου να έρθουµε σε επαφή µαζί του.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας. Εδώ καταχωρήσουµε όλα τα τηλέφωνα του πελάτη, χωρίς κάποιον
περιορισµό στον αριθµό των τηλεφώνων που µπορούµε να προσθέσουµε.

Εικόνα 83. Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Εικόνα 84. Οικονοµικά Στοιχεία
2. Οικονοµικά Στοιχεία. Στη δεύτερη σελίδα ορίζουµε τα απαραίτητα οικονοµικά στοιχεία του
συναλλασσόµενου, τα οποία είναι:
Όριο Πίστωσης. Ορίζοντας αυτό το όριο, δεν µπορούµε πάνω από αυτό το ποσό να παραγγείλουµε
ή να τιµολογήσουµε για τον συγκεκριµένο πελάτη αν δεν µας κλείσει αυτό το ποσό.
Απογραφή. Είναι το αρχικό ποσό – υπόλοιπο του πελάτη προς εµάς και συµψηφίζεται µε το ποσό
που θα προκύψει µέσω των συναλλαγών µας, µαζί του. Η περίπτωση αυτή µπορεί να συµβεί π.χ. σε
περίπτωση που εγκαθιστούµε το πρόγραµµα στα µέσα της χρήσης και προκειµένου να ξέρουµε το
πραγµατικό υπόλοιπο του πελάτη βάζουµε το ποσό του υπολοίπου µέχρι την ηµέρα που
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εγκαταστάθηκε το πρόγραµµα στο πεδίο της Απογραφής. Έπειτα αφού οι κινήσεις θα γίνονται από το
πρόγραµµα και σε συνδυασµό µε την απογραφή, θα έχουµε το πραγµατικό υπόλοιπο. Επίσης το
ποσό της απογραφής είναι το υπόλοιπο της προηγούµενης χρήσης για την τρέχουσα χρήση.
Έκπτωση. Η έκπτωση που θα έχει ο συγκεκριµένος πελάτης, από εµάς, στην τιµολόγηση.
Προοδευτική Χρέωση & Πίστωση. Είναι η καθολική εικόνα των εισροών και εκροών του πελάτη για
όλες τις χρήσεις µέχρι αυτή τη στιγµή. Αφορά ουσιαστικά τα αθροιστικά σύνολα εισροών και εκροών
για όλες τις χρήσεις.
Τιµοκατάλογος. Επιλέγουµε τον τιµοκατάλογο που µας ενδιαφέρει για τον συγκεκριµένο πελάτη,
ώστε όταν τον τιµολογούµε, τα είδη του παραστατικού να παίρνουν την τιµή που τους έχουµε ορίσει
στο συγκεκριµένο τιµοκατάλογο. Αν δεν ορίσουµε τιµοκατάλογο, τα είδη στην τιµολόγηση του πελάτη
θα πάρουν την τιµή που έχουν εκτός τιµοκαταλόγου.

Εικόνα 85. Τιµοκατάλογος
Τρόπος Πληρωµής. Αποτελεί τον τρόπο που επιλέγει συνήθως ο Πελάτης να εκπληρώνει τις
οικονοµικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις κινήσεις - συναλλαγές της εταιρίας µας µαζί του.
Ανάλογα τι έχουµε ορίσει εδώ, αυτός θα είναι αυτόµατα στην τιµολόγηση και ο τρόπος πληρωµής για
τον συγκεκριµένο πελάτη.

Εικόνα 86. Τρόπος Πληρωµής
η

Ένα τελευταίο κοµµάτι στην 1 σελίδα είναι η µηνιαία εικόνα του πελάτη και το υπόλοιπο του προς
εµάς. Επιπλέον κάνοντας διπλό κλικ σε κάθε µία περίοδο – µήνα, θα µας ανοίξει η λίστα των
παραστατικών πωλήσεων του µήνα και θα µπορούµε να δούµε όλα τα παραστατικά του πελάτη για
την περίοδο που επιλέξαµε.

Εικόνα 87. Μηνιαία Εικόνα του Πελάτη
3. Παρατηρήσεις. Στο πεδίο αυτό γράφουµε ένα κείµενο – πληροφορία που να αφορά τον πελάτη.
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3.1.4.2 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Η διαχείριση των προµηθευτών δεν διαφέρει και πολύ µε αυτή των πελατών. Στηρίζεται στην ίδια
λειτουργία.

Εικόνα 88. Λίστα Προµηθευτών
Τα κριτήρια Αναζήτησης κάποιου Προµηθευτή στηρίζονται κι εδώ στον κωδικό, την περιγραφή, την
κατηγορία, και το Α.Φ.Μ. Παρακάτω βλέπουµε την καρτέλα του προµηθευτή, η οποία, όπως και
στους πελάτες, είναι χωρισµένη σε τρεις σελίδες: 1) Βασικά Στοιχεία, 2) Οικονοµικά Στοιχεία και 3)
Παρατηρήσεις. Στη πρώτη σελίδα, στα Βασικά Στοιχεία, έχουµε τα ίδια πεδία µε αυτή των πελατών.

Εικόνα 89. Καρτέλα Προµηθευτή

Σελίδα : 62

FINEAS SOFTWARE

Η µόνη διαφοροποίηση που υπάρχει σε σχέση µε τους πελάτες είναι στη σελίδα 2 στα Οικονοµικά
Στοιχεία. Έχουµε κι εδώ την απογραφή (πόσο χρωστάµε αρχικά στον προµηθευτή), την προοδευτική
χρέωση και πίστωση και τον τρόπο πληρωµής προς τον προµηθευτή.

Εικόνα 90. Καρτέλα Προµηθευτή

Επίσης εδώ έχουµε τις εξής λειτουργίες:
•

Όριο Πίστωσης: Είναι το όριο που πρέπει εµείς να κλείσουµε στον προµηθευτή
προκειµένου να κάνουµε νέες παραγγελίες και αγορές.

•

∆ιαχείριση Back Order παραλαβών: Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για την
διαχείριση των παραγγελιών που κάνουµε και δεν την βλέπουµε συχνά σε εµπορικά
προγράµµατα. Το Back Order εφαρµόζεται σε περιπτώσεις που ο προµηθευτής δεν
έχει την ποσότητα που θέλουµε να αγοράσουµε και µας στέλνει λιγότερα από όσα
ζητήσαµε, ενώ τα υπόλοιπα θα µας τα στείλει µετά από κάποιες ηµέρες. Προκειµένου
το κύκλωµα της παραγγελίας να κρατήσει την πληροφορία ότι από την συγκεκριµένη
παραγγελία εκκρεµούν ποσότητες του είδους από τον προµηθευτή και τις
αναµένουµε και για να αποφευχθεί φυσικά η περίπτωση να γίνει ξανά παραγγελία
των εναποµενόντων ποσοτήτων (π.χ. από κάποιον άλλο πωλητή), ορίζουµε στην
καρτέλα των προµηθευτών την λειτουργία του Back Order.

•

Ηµέρες Ελέγχου Back Order: Είναι η χρονική περίοδος που το σύστηµά µας κρατάει
την πληροφορία του back order για την κάθε παραγγελία.

•

Τρόπος Υπολογισµού της Τιµής
Αγοράς:
Προκειµένου
να
κοστολογήσουµε το σύνολο των
αγορών
για
τον
κάθε
προµηθευτή
(και
να
το
χρησιµοποιήσουµε
και
στις
Εκτυπωτικές
Αναφορές),
ορίζουµε εδώ τους τρόπους
Εικόνα 91. Τρόπος Υπολογισµού Τιµής Αγοράς
υπολογισµού της τιµής αγοράς.
Υπάρχουν τρεις επιλογές υπολογισµού: L.IF.O., F.I.F.O. και Μέση Τιµή. Έτσι
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ανάλογα του τι θα ορίσουµε εδώ, σύµφωνα και µε το τι µας εξυπηρετεί σαν εταιρεία,
θα διαµορφωθεί και το πιθανό κόστος της παραγγελίας από τον συγκεκριµένο
προµηθευτή, αλλά και η κοστολόγηση του συνόλου των προηγούµενων αγορών από
τον προµηθευτή.

3.1.4.3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Σ’ αυτό το σηµείο µπορούµε να προσθέσουµε τις πόλεις, τις τράπεζες, τις οποίες και ορίζουµε στα
Στοιχεία ∆ιεύθυνσης των πελατών και προµηθευτών. Επίσης, εδώ ορίζουµε και τις κατηγορίες στις
οποίες ανήκουν οι Συναλλασσόµενοι, οι οποίες µας δίνουν επιπλέον δυνατότητες διαχωρισµού των
συναλλασσόµενων, ενώ χρησιµοποιούνται και ως κριτήριο Αναζήτησης (π.χ. να αναζητήσουµε ποιοι πελάτες
είναι κακοπληρωτές).

Εικόνα 92. Λίστα Πόλεων

Εικόνα 94. Κατηγορίες Πελατών

Εικόνα 93. Τράπεζες

Εικόνα 95. Κατηγορίες Προµηθευτών

[4]

3.1.5 ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Έχοντας δει τα σηµαντικά κοµµάτια της εµπορικής διαχείρισης µέσα από το πρόγραµµα, όπως οι
αποθηκευτικοί χώροι, οι συναλλασσόµενοι, καθώς και τον τρόπο διαχείρισής τους, ήρθε η ώρα να
δούµε πως γίνονται οι εµπορικές συναλλαγές της εταιρείας µας µε τους συναλλασσόµενους και πως
αυτό επιτυγχάνεται µέσα από το πρόγραµµά µας. Θα δούµε πρώτα τις Πωλήσεις, οι οποίες αφορούν
τις συναλλαγές µε τους πελάτες, την πώληση των εµπορευµάτων µας µε την έκδοση των τιµολογίων
προς αυτούς, καθώς και τις υποχρεώσεις που έχουν οι πελάτες προς εµάς µετά την πώληση των
εµπορευµάτων.
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Εικόνα 96. Πωλήσεις

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουµε: α) την µετάβαση στα Παραστατικά Πωλήσεων, όπου εκεί θα
εκδώσουµε τα διάφορα τιµολόγια πώλησης, θα µετασχηµατίσουµε δελτία αποστολής σε τιµολόγια,
καθώς και την συντόµευση της εισαγωγής παραστατικού (η συντόµευση υπάρχει καθαρά για λόγους
διευκόλυνσης, καθώς η έκδοση τιµολογίων είναι η κύρια χρήση σε ένα εµπορικό πρόγραµµα), β) τα
Εργαλεία όπου εκεί έχουµε την Επιβεβαίωση των Ταχυπληρωµών και της ACS και γ) τους Πωλητές ∆ιανοµείς.

3.1.5.1 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Επιλέγοντας τα Παραστατικά Πωλήσεων η εφαρµογή, µας ανοίγει την παρακάτω καρτέλα, την λίστα
των παραστατικών πωλήσεων.

Εικόνα 97. Λίστα Παραστατικών Πωλήσεων

Η λίστα των παραστατικών πωλήσεων, όσον αφορά την Αναζήτηση παραστατικών, είναι χωρισµένη
σε δύο σελίδες: στα κριτήρια αναζήτησης και στην αναζήτηση των παραστατικών µε βάση τα είδη.
Αναλυτικότερα:
1) Κριτήρια Αναζήτησης. Η εύρεση του παραστατικού που θέλουµε µπορεί να γίνει µε τις εξής
επιλογές: µε βάση τον Τύπο του παραστατικού, την Σειρά Αρίθµησης, την Ηµεροµηνία Καταχώρησης
του παραστατικού, τον Αριθµό του παραστατικού (Α/Α), τον Πελάτη (κωδικό, επωνυµία, Α.Φ.Μ.), την
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Συνολική Ποσότητα των εµπορευµάτων – ειδών του παραστατικού (π.χ. θέλουµε να δούµε τα
παραστατικά µε ποσότητα περισσότερη των 100 τεµαχίων), µε βάση την Συνολική Αξία του
παραστατικού (π.χ. θέλουµε να δούµε τα παραστατικά µε αξία άνω των 5000 ευρώ).

Εικόνα 98. Αναζήτηση µε βάση τον Τύπο

Εικόνα 99. Αναζήτηση µε βάση την Σειρά
Αρίθµησης

2) Αναζήτηση Ειδών. Αν θέλουµε να αναζητήσουµε τι έχει τιµολογηθεί για κάποιο είδος, αυτή η
αναζήτηση µπορεί να γίνει εδώ, είτε µε τον κωδικό του είδους, είτε µε την περιγραφή, είτε µε το
barcode. Φυσικά η αναζήτηση κάποιου παραστατικού µπορεί να γίνει πιο ακριβής αν κάνουµε
συνδυασµό όλων αυτών των πεδίων που µόλις είδαµε παραπάνω.

Εικόνα 100. Αναζήτηση µε βάση το είδος

Με την Εισαγωγή προχωράµε στην δηµιουργία παραστατικού. Εδώ εκδίδουµε Παραστατικά
Πωλήσεων (Παραγγελίες, ∆ελτία Αποστολής, Τιµολόγια, Αποδείξεις) σε πελάτες ή τα καταχωρούµε
(πρόχειρα – χωρίς Έκδοση) µε σκοπό να τα εκδώσουµε κάποια άλλη στιγµή, επιλέγοντας τον
κατάλληλο Τύπο για την κάθε περίπτωση. Τα µηχανογραφηµένα παραστατικά που καταχωρούµε
χωρίς την επιλογή της έκδοσης (είναι πρόχειρα), δεν ενηµερώνουν κανένα οικονοµικό στοιχείο της
εφαρµογής (π.χ. αποθήκη, πελάτη), µέχρι την έκδοσή τους. Η καρτέλα του παραστατικού είναι
χωρισµένη σε τέσσερις σελίδες: στην πρώτη - ΕΙ∆Η -, η οποία είναι και η βασική, ορίζουµε τον τύπο
του παραστατικού (αν θα είναι τιµολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης ή δελτίο αποστολής κ.α.), την
σειρά αρίθµησης, την ηµεροµηνία, τον πελάτη στον οποίο θέλουµε να εκδώσουµε το παραστατικό και
φυσικά την επιλογή των ειδών που θα πουλήσουµε στον πελάτη. Αναλυτικότερα: 1) Τύπος:
Επιλέγουµε τον κατάλληλο τύπο (παραγγελία, τιµολόγιο, απόδειξη, δελτίο αποστολής) που προσδίδει
χαρακτηριστικά στο παραστατικό ως προς τον τρόπο µε τον οποίο ενηµερώνει διάφορα µέρη της
εφαρµογής. 2) Σειρά & Αριθµός: Αν τα Παραστατικά του Τύπου που επιλέξαµε εκδίδονται σε σειρές,
επιλέγουµε µια από τις: χειρόγραφες, αν καταχωρούµε ένα παραστατικό που δεν έχει εκδοθεί από το
σύστηµα ή µηχανογραφικές, τις οποίες σειρές τις έχουµε ορίσει στον κάθε Τύπο Παραστατικού από
την Οργάνωση  Παραστατικών  Σειρές Παραστατικών.
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Εικόνα 101. Παραστατικό Πώλησης

Ανάλογα µε τη σειρά που διαλέγουµε, το σύστηµα θέτει τον επόµενο διαθέσιµο αριθµό της σειράς
αυτής µε την Έκδοση, αν η σειρά είναι µηχανογραφική, ενώ αν είναι χειρόγραφη ορίζουµε εµείς τον
αριθµό. Τι πρέπει να γνωρίζουµε: Τόσο η σειρά όσο και ο αριθµός είναι απαραίτητα για την έκδοση
του παραστατικού. 3) Ηµεροµηνία & Ώρα: Αποτελεί την ηµεροµηνία κατά την οποία καταχωρούµε
στο σύστηµα το Παραστατικό. 4) Αποθήκη: Επιλέγουµε τον αποθηκευτικό χώρο τον οποίο θα
ενηµερώσει η έκδοση του παραστατικού, όσον αφορά τα είδη. 5) Συναλλασσόµενος Πελάτης:
Επιλέγουµε τον Λογαριασµό του Πελάτη για τον οποίο εκδίδουµε το Παραστατικό. 6) Τρόπος
πληρωµής: ∆ηλώνει εάν το παραστατικό εξοφλείται κατά τη στιγµή της έκδοσής του, µε ένδειξη
"Μετρητά", ή εκδίδεται "µε Πίστωση". Τι πρέπει να γνωρίζουµε: Για κάθε παραστατικό που δεν
εξοφλείται την στιγµή της έκδοσής του αλλά "µε πίστωση" δηµιουργείται υπόλοιπο στον πελάτη. 7)
Έκπτωση %: Πρόκειται για την έκπτωση που αντιστοιχεί στον τρόπο πληρωµής του παραστατικού
(µετρητοίς ή µε πίστωση). Αν έχουµε ορίσει και κάποια έκπτωση στην καρτέλα του πελάτη θα
εµφανιστεί αυτόµατα εδώ. 8) Τιµοκατάλογος: Επιλέγουµε τον τιµοκατάλογο που θέλουµε και
σύµφωνα µ’ αυτόν παίρνουν τις αντίστοιχες τιµές τα είδη του παραστατικού, αν φυσικά έχουν τιµή
τιµοκαταλόγου, όπως είχαµε δει στις καρτέλες των ειδών. 9) ∆ιανοµέας: Εδώ µπορούµε να ορίσουµε
τους πωλητές µας ή τις διάφορες εταιρείες ταχυπληρωµής που αναλαµβάνουν να στείλουν το
τιµολόγιο στον πελάτη. 10) Είδη Αποθήκης: Στις γραµµές Ειδών Αποθήκης του Παραστατικού
επιλέγουµε τα είδη εκείνα για τα οποία χρεώνουµε τον Πελάτη. Η τελική αξία της κάθε γραµµής,
υπολογίζεται όταν από την τιµή του Είδους Αποθήκης, αφαιρείται η συνολική αξία εκπτώσεων (είδους,
πελάτη) και προστίθεται η αξία ΦΠΑ. Έχουµε τη δυνατότητα να µεταβάλλουµε φυσικά την τιµή καθώς
και τις εκπτώσεις είδους και πελάτη κατά την στιγµή της τιµολόγησης.
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Εικόνα 102. Στοιχεία Παραστατικού στην Πρώτη Σελίδα και Επιλογή Ειδών

Η επιλογή του Είδους στο παραστατικό περιλαµβάνει τα εξής: 1) ο κωδικός και η περιγραφή του
είδους της συγκεκριµένης γραµµής στο οποίο αναφέρεται η ανάλυση, 2) η ποσότητα της κίνησης
(αποθήκη, µονάδα µέτρησης, ποσότητα), 3) η τιµή µονάδος (µε ή χωρίς τον τιµοκατάλογο – εδώ
έχουµε την διευκόλυνση εάν δεν θέλουµε το παραστατικό να τραβάει από ένα τιµοκατάλογο, αλλά
κάθε είδος να τραβά ξέχωρα τιµή από διαφορετικό τιµοκατάλογο, θα πρέπει να το ορίζουµε εδώ), 4) η
έκπτωση του κάθε είδους, πέρα από την έκπτωση του παραστατικού (ποσοστό και αξία), 5) η καθαρή
αξία, 7) το Φ.Π.Α. (ποσοστό και αξία) και τέλος 8) η τελική αξία του είδους. Μετά και την επιλογή των
ειδών, στο κάτω µέρος της σελίδας έχουµε τα τελικά σύνολα του παραστατικού: Ποσότητα, Αξία προ
Έκπτωσης, Αξία Έκπτωσης, Καθαρή Αξία, Αξία Φ.Π.Α., Τελική Αξία.

Εικόνα 103. Τελικά Σύνολα Παραστατικού

Επιπλέον στην πάνω µπάρα του παραστατικού έχουµε κάποια επιπλέον πλήκτρα:

Εικόνα 104. Επιπλέον πλήκτρα τιµολόγησης

Αυτά είναι:

‘Έκδοση
Παραστατικού

‘Έκδοση
Voucher &
Ταχυπληρωµής

Μετασχηµατισµός
& Ακύρωση
παραστατικού
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Επιπλέον µε το κουµπί που βλέπουµε δίπλα µπορούµε να
κάνουµε Εισαγωγή νέου είδους, νέου πελάτη ή προβολή της
καρτέλας του πελάτη, για τον οποίο θέλουµε να εκδώσουµε
το συγκεκριµένο παραστατικό κι όλα αυτά ενώ είµαστε µέσα
στο παραστατικό, καθώς και την εκτύπωση εγγύησης που
µπορεί να υπάρχει. Με το κουµπί της Ακύρωσης
παραστατικού, ακυρώνεται το παραστατικό (αυτό συµβαίνει
σε περίπτωση λάθους έκδοσης του παραστατικού) και
δηµιουργείται το αντίστοιχο ακυρωτικό. Μετά την ακύρωση, το
Παραστατικό παίρνει τον χαρακτηρισµό "Ακυρωµένο" και στα
στοιχεία του µετασχηµατισµού, στην τρίτη σελίδα, εµφανίζονται και τα στοιχεία της ακύρωσής του
(όπως θα δούµε στη συνέχεια), όπου δηλώνουν την ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η
ακύρωση. Στην λίστα των παραστατικών, το ακυρωµένο θα φαίνεται µε πράσινο χρώµα, ενώ το
αντίστοιχο ακυρωτικό του µε κόκκινο. Με τον µετασχηµατισµό µπορούµε να µετασχηµατίσουµε το
παραστατικό µας σε κάποιο άλλο. Μέσα από την εργασία αυτή έχουµε τη δυνατότητα από ένα
παραστατικό πωλήσεων, για παράδειγµα ∆ελτίο Αποστολής, να δηµιουργήσουµε χωρίς να εισάγουµε
τα στοιχεία µε το χέρι, ένα άλλο παραστατικό πωλήσεων διαφορετικού τύπου, για παράδειγµα
Τιµολόγιο Πωλήσεων, το οποίο ουσιαστικά είναι η µετεξέλιξη της συναλλαγής. Τα εµπορεύµατα π.χ.
ενός ∆ελτίου Αποστολής που δεν έχουν τιµολογηθεί, τιµολογούνται µε το µετασχηµατισµό του ∆.
Αποστολής σε Τιµολόγιο για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Φυσικά το κάθε παραστατικό µπορεί να
µετασχηµατιστεί µόνο στα παραστατικά που του έχουµε ορίσει στην οργάνωση των τύπων
παραστατικών, όπως είχαµε δει.
Τι πρέπει να γνωρίζουµε: Η κατευθείαν Αποθήκευση του παραστατικού χωρίς έκδοση, το αποθηκεύει
ως πρόχειρο, για τις µηχανογραφηµένες σειρές αρίθµησης, ενώ αν θέλουµε να γίνει επίσηµο και να
εκδοθεί – εκτυπωθεί (και να περάσει από φορολογικό µηχανισµό), θα πατήσουµε το κουµπί της
Έκδοσης. Στην χειρόγραφη σειρά, απλά πατάµε την Αποθήκευση.
Ένα επιπλέον εργαλείο της εφαρµογής για την γρήγορη επιλογή των ειδών
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

στην τιµολόγηση

Προβολή καρτέλας είδους που
έχουµε επιλέξει και εισαγωγή
νέου είδους
Λειτουργία
γρήγορης
αναζήτησης ειδών

Εικόνα 105. Λειτουργία Γρήγορης Αναζήτησης Ειδών
Επιπλέον εδώ έχουµε και τις επιλογές της προβολής καρτέλας του είδους που τιµολογούµε και της
εισαγωγής νέου είδους, ενώ είµαστε µέσα στο παραστατικό.
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Επιλέγοντας να µετασχηµατίσουµε
το παραστατικό, µας εµφανίζεται ένα
πεδίο που µας λέει σε τι
παραστατικά µπορούµε να το
µετασχηµατίσουµε.

Το
µήνυµα
προειδοποίησης
επιλέγουµε
να
ακυρώσουµε
παραστατικό.

όταν
το

Στη δεύτερη σελίδα έχουµε την Ανάλυση Φ.Π.Α του παραστατικού. Φυσικά στην περίπτωση που
έχουµε Είδη µε διαφορετικό Φ.Π.Α., η ανάλυση τους θα φανεί εδώ.

Εικόνα 106. Ανάλυση Φ.Π.Α.

Η τρίτη σελίδα µας δίνει τα Στοιχεία Μετασχηµατισµού του παραστατικού, αν δηλαδή το έχουµε
µετασχηµατίσει σε κάποιο άλλο παραστατικό ή το έχουµε ακυρώσει, αυτή η πληροφορία θα φανεί
εδώ. Παρακάτω βλέπουµε ότι το συγκεκριµένο παραστατικό ακυρώθηκε και βλέπουµε τα στοιχεία του
ακυρωµένου παραστατικού.

Με το
συγκεκριµένο
κουµπί θα
ανοίξει (στην
περίπτωσή
µας) το
ακυρωµένο
παραστατικό.

Εικόνα 107. Στοιχεία Μετασχηµατισµού
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Τέλος έχουµε τις Παρατηρήσεις όπου µπορούµε να γράψουµε όποια πληροφορία θέλουµε για το
παραστατικό και φυσικά αν θέλουµε να εµφανιστεί αυτή η πληροφορία και στην εκτύπωση - έκδοση
του παραστατικού, µέσω της φόρµας σχεδίασης.

3.1.5.2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Σε αυτό το σηµείο έχουµε τα εργαλεία για την περίπτωση λειτουργίας των πωλήσεων µε
Ταχυπληρωµές. Τα είδη που πουλάµε πηγαίνουν στους παραλήπτες πόρτα-πόρτα µέσω
ταχυδροµικής µε αντικαταβολή και εκδίδεται µαζί µε το τιµολόγιο και η ταχυπληρωµή ή το Voucher
ανάλογα µε την περίπτωση, από εµάς. Για την ενηµέρωση του συστήµατός µας, ότι στάλθηκαν τα
εµπορεύµατα στους παραλήπτες, η ταχυδροµική µας στέλνει πίσω ένα αρχείο.

Εικόνα 108. Εργαλεία

Από το Αρχείο Εισαγωγής επιλέγουµε το αρχείο που πήραµε από την ταχυδροµική και πατάµε το
κουµπί της Εισαγωγής.

Εικόνα 109. Επιβεβαίωση Ταχυπληρωµών
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Αυτοµάτως θα εµφανιστούν στον αριστερό πίνακα (Εικόνα 108) όλες οι ηµεροµηνίες που είχε το
αρχείο (π.χ. τον προηγούµενο µήνα), ενώ στον δεξιό πίνακα για κάθε ηµεροµηνία που επιλέγουµε,
φαίνονται οι εγγραφές που επιβεβαιώθηκαν από το Πόρτα - Πόρτα. Κάνοντας διπλό κλικ σε κάθε µία
από αυτές τις εγγραφές θα µας ανοίξει το αντίστοιχο παραστατικό που είναι καταχωρηµένο στο
πρόγραµµα (η σύνδεση οφείλεται στον τύπο και τον αριθµό του παραστατικού, την ηµεροµηνία, τον
πελάτη και τον ∆ιανοµέα). Με την εισαγωγή του αρχείου τα αντίστοιχα παραστατικά έχουν πάρει έναν
αριθµό, τον κωδικό επιβεβαίωσης (σε µορφή barcode), αυτοµάτως. Φυσικά το ότι σταλθήκαν τα
εµπορεύµατα στους παραλήπτες δεν σηµαίνει ότι τα αποδεχτήκαν, εποµένως και τα πλήρωσαν.
Προκειµένου να επιβεβαιωθεί κι αυτό, ώστε να ξέρουµε ποια παραστατικά πώλησης ολοκληρώθηκαν,
δηλαδή έγινε η αποδοχή και η πληρωµή από τον παραλήπτη, στον κωδικό επιβεβαίωσης του
παραστατικού κάνουµε ‘’κλικ’’ στην επιλογή ‘’Κωδικός Επιβεβαίωσης’’ και µε αυτό τον τρόπο
ενηµερώνεται και το σύστηµά µας. Στα παραστατικά που επεστράφησαν δεν κάνουµε αυτή την
επιλογή και θα πρέπει να εκδώσουµε πιστωτικά τιµολόγια.

Εικόνα 110. Κωδικός Επιβεβαίωσης στο παραστατικό πώλησης
Η συγκεκριµένη εργασία της επιλογής του κωδικού επιβεβαίωσης για τα παραστατικά που
ολοκληρώθηκαν, µπορεί να γίνει και από την Λίστα των Παραστατικών Πωλήσεων. Αφού κάνουµε
αναζήτηση των παραστατικών στην περίοδο µας ενδιαφέρει, επιλέγουµε το παραστατικό που θέλουµε
και µε δεξί ‘’κλικ’’ πάνω του, εµφανίζεται η επιλογή της επιβεβαίωσης. Εκεί επιλέγουµε ‘’Κωδικός
Επιβεβαίωσης’’ και ενηµερώνεται η επιλογή στο παραστατικό. Υπάρχει και η επιλογή του ‘’Check
Επιβεβαίωσης’’, που απλά µας δείχνει τον αριθµό του κωδικού επιβεβαίωσης που έχει πάρει το
παραστατικό.
Επίσης έχουµε και την περίπτωση του ACS Connect όπου και εδώ η λειτουργία είναι παρόµοια, µε
την διαφορά ότι όλα γίνονται on – line µε την ACS. ∆εν λαµβάνουµε µε λίγα λόγια από την ACS
κάποιο αρχείο, αλλά γίνεται συγχρονισµός και ενηµέρωση µε τον κεντρικό server της ACS για την
χρονική περίοδο που µας ενδιαφέρει και τα Voucher εκδίδονται από εκεί κατευθείαν στον εκτυπωτή
µας (φυσικά θα πρέπει να έχουµε έντυπα της ACS κι όχι δικά µας). Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι
αυτό είναι µια καινοτόµος λειτουργία, που δεν συναντάµε σε άλλες εµπορικές εφαρµογές και µας δίνει
µια πολύ καλή παρακολούθηση των πωλήσεων µε αντικαταβολή.

Εικόνα 111. Συγχρονισµός ACS Connect
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3.1.5.3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Εδώ ορίζουµε τους διάφορους Πωλητές µας και ∆ιανοµείς των εµπορευµάτων που πουλάµε και
µπορούµε να τους επιλέξουµε στα τιµολόγια πώλησης, όπως είδαµε.

Εικόνα 112. Λίστα Πωλητών - ∆ιανοµέων

Με την Εισαγωγή δηµιουργούµε νέο πωλητή - διανοµέα και ανοίγει η παρακάτω καρτέλα.

Εικόνα 113. Καρτέλα Πωλητή - ∆ιανοµέα

Εδώ ορίζουµε τον κωδικό, το όνοµα του πωλητή - διανοµέα και τον τιµοκατάλογο στον οποίο ανήκει.
Σύµφωνα µε αυτόν τον τιµοκατάλογο, όταν θα επιλέγουµε τον πωλητή - διανοµέα στο τιµολόγιο, τα
είδη θα παίρνουν τις τιµές αυτού του τιµοκαταλόγου, αν φυσικά δεν έχουµε ορίσει κάποιον άλλο
τιµοκατάλογο στο παραστατικό, αλλά θέλουµε τον τιµοκατάλογο του πωλητή - διανοµέα. Τέλος
µπορούµε να προσθέσουµε και κάποιες χρήσιµες παρατηρήσεις που αφορούν τον πωλητή διανοµέα.[4]
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3.1.6 ΑΓΟΡΕΣ
Στην επιλογή αυτή µπορούµε να εκτελέσουµε όλες τις εργασίες που αφορούν στα παραστατικά των
αγορών µας, είτε αυτά έχουν εκδοθεί από τους προµηθευτές µας, είτε από την εταιρία µας
(µηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Παραστατικά Αγορών µπορεί
να λαµβάνουµε από Προµηθευτές ή να εκδίδουµε εµείς οι ίδιοι.
Τα παραστατικά αυτά έχουµε τη δυνατότητα να τα
µετασχηµατίζουµε σε άλλου τύπου παραστατικά (π.χ. ∆ελτία
Αποστολής Αγορας σε Τιµολόγια Αγορας), αρκεί να δηλώσουµε
στον τύπο κάθε παραστατικού, εκείνους τους τύπους στους
οποίους µπορεί να µετασχηµατιστεί. Τα µηχανογραφηµένα
παραστατικά που καταχωρούµε χωρίς ενηµέρωση - έκδοση δεν
Εικόνα 114. Αγορές
ενηµερώνουν κανένα οικονοµικό στοιχείο της εφαρµογής (π.χ.
προµηθευτές, είδη αποθήκης) µέχρι την έκδοση τους.
Οι Αγορές χωρίζονται στα 1) Παραστατικά Αγορών, οπού εκεί καταχωρούµε τις αγορές µας και 2) στις
Προπαραγγελίες Αγορών, όπου εκεί καταχωρούµε τις προπαραγγελίες που θέλουµε να κάνουµε, τις
οποίες έπειτα τις µετατρέπουµε σε παραγγελίες για τους προµηθευτές στα παραστατικά αγορών.
Έπειτα, τις παραγγελίες, τις µετασχηµατίζουµε σε τιµολόγια αγοράς, όταν θα γίνει η αγορά. Φυσικά
κάποιες προπαραγγελίες µπορεί να µην γίνουν ποτέ παραγγελίες, αλλά µπορούµε να κρατάµε ένα
ιστορικό µε τις προπαραγγελίες, δηλαδή του τι θέλαµε, τι τελικά παραγγείλαµε και τι αγοράσαµε.

3.1.6.1 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΓΟΡΩΝ

Η λειτουργία των Παραστατικών Αγορών δεν διαφέρει από αυτή των Πωλήσεων. Η καρτέλα των
αγορών είναι κι αυτή χωρισµένη σε δύο σελίδες Αναζήτησης όπως και οι πωλήσεις, δηλαδή µε βάση
τον τύπο, τον προµηθευτή, την ηµεροµηνία κ.α., αλλά και µέσω των ειδών, αν π.χ. θέλω να δω για
ένα είδος τι αγορές κάναµε σε κάποια ηµεροµηνία.

Εικόνα 115. Λίστα Παραστατικά Αγορών

Επιλέγοντας την Εισαγωγή, ανοίγει το Παραστατικό Αγοράς. Όπως και στις Πωλήσεις, το
Παραστατικό Αγοράς είναι κι αυτό χωρισµένο σε τέσσερις σελίδες. Στην πρώτη - ΕΙ∆Η - επιλέγουµε
τον τύπο παραστατικού, τον προµηθευτή, τον τρόπο πληρωµής, την ηµεροµηνία καταχώρησης, τον
αποθηκευτικό χώρο και φυσικά τα είδη που αγοράζουµε. Κι εδώ έχουµε τα κουµπιά της Έκδοσης (σε
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περίπτωση που εκδίδουµε – εκτυπώνουµε εµείς το παραστατικό π.χ. ∆ελτίο Αποστολής Προµηθευτή
Επιστροφής), Ακύρωσης, Μετασχηµατισµού, καθώς και το κουµπί για την εισαγωγή νέου είδους, νέου
προµηθευτή και προβολής του προµηθευτή, ενώ τέλος έχουµε κι εδώ για την επιλογή των ειδών και
τη λειτουργία της γρήγορης αναζήτησης των ειδών.

Εικόνα 116. Παραστατικό Αγοράς

Στη δεύτερη σελίδα έχουµε την Ανάλυση Φ.Π.Α. του παραστατικού, στην τρίτη τα Γενικά Στοιχεία και
στην τέταρτη τις Παρατηρήσεις για το παραστατικό. Στα Γενικά Στοιχεία µπορούµε να δούµε, όπως
και στις πωλήσεις, τα Στοιχεία Μετασχηµατισµού του παραστατικού, αν δηλαδή το έχουµε
µετασχηµατίσει σε κάποιο άλλο παραστατικό και ποιο είναι αυτό.

Εικόνα 117. Γενικά Στοιχεία
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3.1.6.2 ΠΡΟΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Οι προπαραγγελίες αγορών µας δίνουν την δυνατότητα να έχουµε ένα αρχείο του τι θέλουµε να
παραγγείλουµε και σύµφωνα µ’ αυτό το αρχείο να προχωράµε στις παραγγελίες και αγορές.

Εικόνα 118. Προπαραγγελίες Αγορών
Έχουµε τα Κριτήρια Αναζήτησης προπαραγγελιών τα οποία είναι: ο αριθµός της προπαραγγελίας
(Α/Α), η ηµεροµηνία καταχώρησης, οι παρατηρήσεις, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η
προπαραγγελία και ο αποθηκευτικός χώρος τον οποίο θα αφορά.
Η αναζήτηση µέσω της κατάστασης, µας
δείχνει σε ποιο βήµα βρίσκεται η κάθε
προπαραγγελία, αν δηλαδή είναι νέα, αν
είναι σε έλεγχο προκειµένου να γίνει η
παραγγελία,
αν
µετατράπηκε
σε
παραγγελία και αν ολοκληρώθηκε, έγινε
δηλαδή η αγορά.

Εικόνα 119. Κατάσταση Προπαραγγελίας

Επιλέγοντας Εισαγωγή ανοίγει η καρτέλα για την δηµιουργία - διαχείριση νέας προπαραγγελίας.

Εικόνα 120. ∆ιαχείριση Προπαραγγελίας
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Στη αρχική διαχείριση της προπαραγγελίας η κατάστασή της είναι ΝΕΑ και επιλέγουµε τα εξής: την
αποθήκη την οποία αφορά, τον τύπο υπολογισµού τιµής αγοράς των ειδών, τα είδη που θελουµε να
παραγγείλουµε και φυσικά τους προµηθευτές από τους οποίους θέλουµε να παραγγείλουµε.

Ο τύπος υπολογισµού, µας δίνει την
επιλογή υπολογισµού της τιµής
αγοράς των ειδών που θα είναι στην
προπαραγγελία, µε βάση το σύνολο
των προηγούµενων τιµών αγοράς. Οι
επιλογές είναι:
Εικόνα 121. Τύπος Υπολογισµού Τιµής Είδους

1) Καρτέλα Είδους: υπολογισµός µε βάση την τιµή αγοράς που έχει η καρτέλα του είδους στην
αποθήκη.
2) F.I.F.O: µε βάση την τιµή FIFO.
3) L.I.F.O: µε βάση την τιµή LIFO.
4) Μέση Τιµή: µε βάση την µέση τιµή αγοράς του είδους.
5) Φθηνότερης Αγοράς: µε βάση την φθηνότερη τιµή αγοράς του είδους.
6) Ακριβότερης Αγοράς: µε βάση την ακριβότερη τιµή αγοράς του είδους.
Επιλέγοντας τα είδη που θέλουµε στην προπαραγγελία, στα Στοιχεία Είδους, βλέπουµε την
διαθεσιµότητα στην ποσότητα που υπάρχει για το κάθε είδος και βάζουµε τις ποσότητες που θέλουµε
να παραγγείλουµε, στα Ποσοτικά – Οικονοµικά Στοιχεία, ενώ ανάλογα τι τύπο υπολογισµού τιµής
επιλέξαµε, εµφανίζεται και η ανάλογη τιµή αγοράς, σε σχέση πάντα µε το σύνολο των προηγούµενων
τιµών από τις προηγούµενες αγορές για το συγκεκριµένο είδος. Έτσι µπορούµε να υπολογίσουµε
πόσο περίπου µπορεί να κοστίσει όλη η αγορά για τα είδη που θέλουµε να παραγγείλουµε.
Μετακινώντας την καρτέλα προς τα δεξιά µπορούµε να δούµε την τελευταία τιµή αγοράς και την
φθηνότερη τιµή αγοράς του είδους για την τρέχουσα χρήση. Επίσης δεξιότερα µπορούµε να
επιλέξουµε τους προµηθευτές από τους οποίους θα παραγγείλουµε τα είδη που θέλουµε κι έτσι από
µία προπαραγγελία µπορούµε να έχουµε πολλές παραγγελίες, ανάλογα πόσους προµηθευτές και
πόσα είδη αφορά η κάθε προπαραγγελία.

Εικόνα 122. Επιλογή Ειδών και Προµηθευτών στην Προπαραγγελία
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Θα πρέπει επίσης να αναφέρουµε πως αν στην προπαραγγελία δεν επιλέξουµε κάποιον τύπο
υπολογισµού τιµής αγοράς, δεν θα µας εµφανιστούν τιµές στα Ποσοτικά – Οικονοµικά Στοιχεία. Αν
όµως έχουµε ορίσει τύπο υπολογισµού τιµής αγοράς (όπως έχουµε δει) στις καρτέλες των
προµηθευτών, τότε θα εµφανιστούν οι τιµές σύµφωνα µε αυτά που έχουµε ορίσει στους προµηθευτές.
Έχοντας ολοκληρώσει τις επιλογές των ειδών αποθηκεύουµε την εγγραφή. Όταν θελήσουµε να την
µετατρέψουµε σε παραγγελία θα πρέπει από την κατάσταση ΝΕΑ να µεταβεί στην κατάσταση
ΕΛΕΓΧΟΣ.
∆ηµιουργία
παραγγελιών.
Είναι
κλειστή η επιλογή καθώς η
κατάσταση είναι ΝΕΑ.
Μετατροπή της προπαραγγελίας
από ΝΕΑ σε ΕΛΕΓΧΟ.
Εκτύπωση Προπαραγγελίας.

Εικόνα 123. Κατάσταση ΝΕΑ

Με την µετατροπή της προπαραγγελίας στην κατάσταση ΕΛΕΓΧΟΣ µπορούµε να προχωρήσουµε
στην δηµιουργία παραγγελίας.
Μήνυµα για την µετάβαση
από κατάσταση ΝΕΑ σε
κατάσταση ΕΛΕΓΧΟΣ.
Ανοικτό το πεδίο για την
δηµιουργία
παραγγελίας,
όταν είµαστε στην κατάσταση
ΕΛΕΓΧΟΣ.

Εικόνα 124. Κατάσταση ΈΛΕΓΧΟΣ

Μόλις δηµιουργηθούν οι παραγγελίες στις Αγορές, η κατάσταση της προπαραγγελίας γίνεται
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ, ενώ όταν ολοκληρωθεί η παραγγελία (γίνουν οι αγορές – µετασχηµατισµός
παραγγελίας σε παραστατικό αγοράς), η κατάσταση της προπαραγγελίας γίνεται ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ.
Θα πρέπει επίσης να αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε την λειτουργία του Back Order που είδαµε, η
διαδικασία της προπαραγγελίας δεν προχωράει σε παραγγελία για τους προµηθευτές που έχουν
υπόλοιπο για κάποια είδη στο Back Order, εφόσον στην προπαραγγελία είναι έστω ένα από αυτά τα
είδη. Θα πρέπει λοιπόν να αδειάσει το Back Order του προµηθευτή για τα συγκεκριµένα είδη, ώστε να
προχωρήσουµε στην παραγγελία τους και εν συνεχεία στην αγορά τους, από τον συγκεκριµένο
προµηθευτή. Φυσικά για άλλα είδη που ο προµηθευτής δεν έχει υπόλοιπο back Order, η
προπαραγγελία ολοκληρώνεται κανονικά.[4]

Σελίδα : 78

FINEAS SOFTWARE

3.1.7 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Στο κύκλωµα των Χρηµατοοικονοµικών εργασιών µπορούµε να εκδίδουµε Απόδειξη είσπραξης κάθε
φορά που εισπράττουµε χρήµατα ή αξιόγραφα από Πελάτη, προς εξόφληση οφειλής (π.χ. τιµολόγιο
πώλησης επί πιστώσει) ή έναντι προκαταβολής. Επίσης, µπορούµε να εκδώσουµε Απόδειξη
πληρωµής κάθε φορά που πληρώνουµε χρήµατα ή µεταβιβάζουµε αξιόγραφα σε Προµηθευτή προς
εξόφληση οφειλής (π.χ. τιµολόγιο αγοράς επί πιστώσει) ή έναντι προκαταβολής.

Εικόνα 125. Χρηµατοοικονοµικά

Το κύκλωµα των Χρηµατοοικονοµικών περιλαµβάνει: τα Χρηµατοοικονοµικά Παραστατικά, την
∆ιαχείριση των Αξιογράφων και την Οργάνωση όσον αφορά τις διάφορες κατηγορίες των
Αξιογράφων. Αναλυτικότερα:

3.1.7.1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

Εδώ γίνεται όλη η κίνηση των διαφόρων Αποδείξεων Εισπράξεων και Πληρωµών. Σε περίπτωση που
έχουµε πάρει προκαταβολή για κάποια πώληση ή ο πελάτης µας πληρώνει για τιµολόγιο που είχε
εκδοθεί επί πιστώσει (κι εποµένως δηµιουργείται υπόλοιπο στην καρτέλα του), θα πρέπει να
εκδώσουµε Απόδειξη Είσπραξης για να φανεί στο σύστηµα το ποσό της είσπραξης της
προκαταβολής ή να κλείσει το υπόλοιπο στην καρτέλα του πελάτη. Η αντίστοιχη λειτουργία για τις
Πληρωµές προς τους Προµηθευτές µας, γίνεται πάλι από εδώ.

Εικόνα 126. Λίστα Χρηµατοοικονοµικών Παραστατικών
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Τα κριτήρια Αναζήτησης Αποδείξεων Είσπραξης και Πληρωµών γίνονται µε βάση τον Τύπο (τι τύπο
χρηµατοοικονοµικού παραστατικού θέλουµε), την Σειρά (αν υπάρχει), την Ηµεροµηνία καταχώρησης
(από – έως), τον Αριθµό της Απόδειξης (από – έως), την Αξία της Απόδειξης (από – έως), τον
Κωδικό, Α.Φ.Μ. και Επωνυµία του Πελάτη ή Προµηθευτή. Με την Εισαγωγή δηµιουργούµε νέα
Είσπραξη ή Πληρωµή, ενώ µε την Επεξεργασία µπορούµε να ανοίξουµε µια υπάρχουσα Απόδειξη και
να την επεξεργαστούµε σε περίπτωση που µπορεί να έχει γίνει κάποιο λάθος κατά την αρχική
καταχώρηση. Θα πρέπει επίσης να θυµίσουµε ότι η παραµετροποίηση των χρηµατοοικονοµικών
παραστατικών (όπως και των παραστατικών πωλήσεων και αγορών), γίνεται από την ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ  ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ, όπου εκεί επιλέγουµε τον Τύπο ‘’Χρηµατοοικονοµικά’’
και στο Είδος παραστατικού επιλέγουµε την Είσπραξη ή Πληρωµή, αν πρόκειται για παραστατικό
είσπραξης ή πληρωµής αντίστοιχα. Επίσης έχοντας ορίσει σαν ‘’Τύπο’’ παραστατικού τα
‘’Χρηµατοοικονοµικά’’, δεν έχουµε την ‘’Συµπεριφορά Εισαγωγών και Εξαγωγών’’, όπως έχουµε δει
στους ‘’Τύπους’’ Πωλήσεων ή Αγορών, αλλά τον ‘’Τρόπο Ενηµέρωσης’’. Θα πρέπει να προσέξουµε
την παραµετροποίηση του ‘’Τρόπου Ενηµέρωσης’’ προκειµένου να λειτουργήσει σωστά το
παραστατικό της είσπραξης ή πληρωµής. Επίσης επιλέγουµε την ‘’Εξόφληση λογαριασµών πελατών’’
ή την ‘’Εξόφληση λογαριασµών προµηθευτών’’, ανάλογα αν πρόκειται για Είσπραξη ή Πληρωµή,
ώστε να ενηµερώνεται αντίστοιχα η καρτέλα του πελάτη ή του προµηθευτή µε αυτή την κίνηση.

Εικόνα 127. Καρτέλα Τύπου Παραστατικού Χρηµατοοικονοµικών

Προχωρώντας στην Εισαγωγή µιας χρηµατοοικονοµικής κίνησης θα µας ανοίξει η παρακάτω καρτέλα:
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Εικόνα 128. Χρηµατοοικονοµικό Παραστατικό

Εδώ επιλέγουµε τον Τύπο του χρηµατοοικονοµικού παραστατικού, τον αριθµό του παραστατικού, την
ηµεροµηνία καταχώρησης, το Είδος Συναλλασσόµενου (αν πρόκειται για πελάτη ή προµηθευτή), τον
συναλλασσόµενο, (ποιος πελάτης µας πληρώνει ή ποιον προµηθευτή πληρώνουµε), τον τρόπο
πληρωµής και το χρηµατικό ποσό. Φυσικά µπορούµε να δηµιουργήσουµε πολλούς τρόπους
πληρωµής, όπως έχουµε ήδη δει, από την ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ  ΤΡΟΠΟΙ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Τέλος στις Παρατηρήσεις µπορούµε να γράψουµε κάποια πληροφορία για την
χρηµατοοικονοµική συναλλαγή και προχωράµε στην Αποθήκευση. Αυτοµάτως ενηµερώνεται και η
καρτέλα του συγκεκριµένου συναλλασσόµενου.

3.1.7.2 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

Σε περίπτωση που θέλουµε να έχουµε µια αναλυτική παρακολούθηση Αξιογράφων που εισπράττουµε
από πελάτες ή πληρώνουµε σε προµηθευτές, θα το κάνουµε από αυτό εδώ το σηµείο. Αξιόγραφα
είναι οι επιταγές, τα γραµµάτια, οι συναλλαγµατικές, τα χρεόγραφα κ.τ.λ., τα οποία χρησιµοποιούνται
συχνά αντί µετρητών.

Εικόνα 129. Λίστα Αξιογράφων
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Τα κριτήρια Αναζήτησης Αξιογράφων γίνονται µε βάση: την Κατηγορία Αξιόγραφου (αν είναι επιταγή,
γραµµάτιο, συναλλαγµατική κ.α.), τον Τύπο (αν είναι εισπρακτέο ή πληρωτέο), την Κατάσταση (αν
είναι σε εκκρεµότητα, προς πληρωµή, διαµαρτυρόµενο, εξοφληµένο), την τράπεζα, την ηµεροµηνία
έκδοσης και λήξης του αξιόγραφου (από – έως), τον αριθµό του αξιόγραφου, τον αριθµό λογαριασµού
της τράπεζας, τον κωδικό, Α.Φ.Μ. και Επωνυµία του πελάτη, τον τριτεγγυητή. Με την Εισαγωγή
ανοίγει η παρακάτω καρτέλα για την αναλυτική καταχώρηση του αξιόγραφου.

Εικόνα 130. Καρτέλα Αξιόγραφου

Η καρτέλα του Αξιόγραφου χωρίζεται σε δύο σελίδες. Τα Βασικά Στοιχεία του Αξιόγραφου και τις
Παρατηρήσεις. Τα Βασικά Στοιχεία αφορούν την όλη διαχείριση του Αξιόγραφου. Εδώ καταχωρούµε
τον Αριθµό του αξιόγραφου, την Κατηγορία, τον Τύπο, την Κατάσταση του αξιόγραφου, τα Στοιχεία
της Τράπεζας, την Ηµεροµηνία Έκδοσης και Λήξης του αξιόγραφου, την Αξία του αξιόγραφου, τα
Στοιχεία του Συναλλασσόµενου Εκδότη. Αυτό που θα πρέπει να αναφέρουµε είναι η σηµαντικότητα
του πεδίου ‘’Κατάσταση’’, καθώς από εδώ µπορούµε να βλέπουµε σε ποια φάση βρίσκεται το
αξιόγραφο. Οι φάσεις είναι οι εξής:
α) Σε εκκρεµότητα: είναι η περίοδος πριν την λήξη του αξιόγραφου.
β) Προς Πληρωµή: Έχει λήξη το αξιόγραφο και µπορούµε να εισπράξουµε τα χρήµατα από την
τράπεζα (Εισπρακτέο αξιόγραφο) ή αντίθετα να βάλουµε τα χρήµατα στην τράπεζα (Πληρωτέο
αξιόγραφο).
γ) ∆ιαµαρτυρόµενο. Έχει λήξη το αξιόγραφο αλλά δεν µπορούµε να πάρουµε τα χρήµατα, καθώς ο
πελάτης δεν τα έχει βάλει στην τράπεζα (Εισπρακτέο αξιόγραφο) ή δεν µπορούµε εµείς να
πληρώσουµε για το συγκεκριµένο αξιόγραφο (Πληρωτέο Αξιόγραφο).
δ) Εξοφληµένο. Έχουµε πάρει τα χρήµατα από την τράπεζα για το συγκεκριµένο αξιόγραφο
(Εισπρακτέο αξιόγραφο) ή έχουµε βάλει τα χρήµατα στην τράπεζα για την πληρωµή του αξιόγραφου
(Πληρωτέο αξιόγραφο). Σε αυτή την φάση σταµατάει και η παρακολούθηση του αξιόγραφου.
Επίσης θα πρέπει να αναφέρουµε ότι υπάρχει alert υπενθύµισης στην κεντρικό περιβάλλον του Finea,
το οποίο µας ενηµερώνει για τις ηµεροµηνίες λήξης των αξιογράφων.
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3.1.7.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

Εδώ ορίζουµε τις διάφορες Κατηγορίες Αξιόγραφων.

Εικόνα 131. Κατηγορίες Αξιόγραφων

[4]

3.1.8 ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Οι Εκτυπωτικές Αναφορές είναι όλες εκείνες οι εκτυπώσεις – καταστάσεις αποτελεσµάτων που
προκύπτουν από τις κινήσεις - συναλλαγές που έχουµε κάνει στην εφαρµογή µας. Τι εκτυπώσεις
αυτές µπορούµε να τις πάρουµε στην οθόνη µας ή στον εκτυπωτή µας. Παράδειγµα εκτύπωσης είναι
η περίπτωση υπολοίπων πελατών - προµηθευτών ή τι τιµολογήσαµε για κάποιον συγκεκριµένο
πελάτη τον προηγούµενο µήνα ή τα υπόλοιπα ειδών αποθήκης. Τις εκτυπώσεις αυτές µπορούµε να
τις επιλέξουµε από το ΑΡΧΕΙΟ  ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ, αλλά και από το αρχικό περιβάλλον
της εφαρµογής, όταν συνδεόµαστε στο Finea, ή από τις Συντοµεύσεις.

Επιλέγοντας τις εκτυπωτικές αναφορές,
µας ανοίγει η ∆ιαχείριση τους, όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα κι εκεί
µπορούµε να επιλέξουµε την εκτύπωση
που µας ενδιαφέρει. Βλέπουµε το
παράδειγµα της εκτύπωσης ‘’περιοδικές
πωλήσεις ανά τύπο παραστατικού και
σειρά’’.
Εικόνα 132. Εκτυπωτικές Αναφορές
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Εικόνα 133. ∆ιαχείριση Εκτυπωτικών Αναφορών

Επιλέγοντας την συγκεκριµένη εκτύπωση ανοίγει η καρτέλα επιλογής κάποιων παραµέτρων.

Στις Παραµέτρους επιλέγουµε
την περίοδο που θέλουµε, τις
σειρές αρίθµησης (π.χ. την
µηχανογραφηµένη
ή
την
χειρόγραφη) και φυσικά τα
παραστατικά
που
µας
ενδιαφέρουν στην συγκεκριµένη
εκτύπωση και πατώντας ΟΚ
πέρνουµε τα αποτελέσαµατα
στην οθόνη ή στον εκτυπωτή,
ανάλογα αν πριν επιλέξαµε
Προεπισκόπηση ή Εκτύπωση.

Εικόνα 134. Παράµετροι Εκτύπωσης

Εικόνα 135. Αποτέλεσµα Εκτύπωσης στην Οθόνη
Σελίδα : 84

FINEAS SOFTWARE

Θα πρέπει να αναφέρουµε εδώ ότι η ∆ιαχείριση των Εκτυπωτικών Αναφορών είναι ανοικτή
προκειµένου να φτιάξουµε εµείς οι ίδιοι ότι εκτυπωτικό µας εξυπηρετεί, χωρίς κάποιον περιορισµό. Με
την εργαλειοθήκη που υπάρχει µπορούµε να παραµετροποιήσουµε τις εκτυπώσεις µας.

Εικόνα 136. Εργαλεία ∆ηµιουργίας Εκτύπωσης

Τα εργαλεία είναι τα εξής:
Σχεδίαση Εκτυπωτικής Αναφοράς
∆ηµιουργία Νέας Αναφοράς & Επεξεργασία Επιλεγµένης Αναφοράς
∆ιαγραφή Επιλεγµένης Αναφοράς
Εισαγωγή & Εξαγωγή Εκτυπωτικής Αναφοράς από - σε Αρχείο για χρησιµοποίηση π.χ.
σε µετέπειτα εκτύπωση.

Με το εργαλείο της Σχεδίασης των Εκτυπωτικών Αναφορών που χρησιµοποιούµε για τον FINEA,
µπορούµε να σχεδιάσουµε την µορφή και εµφάνιση της εκτύπωσης, να επιλέξουµε από την βάση
δεδοµένων τα πεδία και τους πίνακες που χρειαζόµαστε, τις µεταβλητές συστήµατος, τις κλάσεις κ.α.,
προκειµένου η εκτύπωση να µας φέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Φυσικά πρώτα σχεδιάζουµε
(από το Dialog Page) τα πεδία επιλογών της εκτύπωσης (π.χ. την περίοδο των κινήσεων), δηλαδή τι
θέλουµε να πάρουµε από την συγκεκριµένη εκτύπωση, κι έπειτα σχεδιάζουµε (από το Report Page)
την εκτύπωση των αποτελεσµάτων. Παρακάτω βλέπουµε τη σχεδίαση του εκτυπωτικού ‘’Περιοδικές
Κινήσεις ανά Τύπο και Σειρά’’ όσον αφορά το Dialog Page και το Report Page.[5]
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Εικόνα 137. Dialog Page

Εικόνα 138. Report Page
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία πραγµατεύεται την µορφή και τον τρόπο λειτουργίας µιας
εφαρµογής εµπορικής διαχείρισης, σχεδιασµένη και υλοποιηµένη από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές
Τσαπουρνή Παναγιώτη και Κουκλιάτη Ιάσωνα. Παρουσίασε τα χαρακτηριστικά του σχεδιασµού και
της αρχιτεκτονικής που πρέπει να έχει η εφαρµογή, ώστε να είναι ένας εύχρηστος και γρήγορος
τρόπος για να διαχειριζόµαστε την οικονοµικές συναλλαγές της επιχείρησής µας. Παράλληλα έδωσε
τις προδιαγραφές που απαιτούνται όσον αφορά το hardware και τα λειτουργικά συστήµατα.
Παρουσίασε µε εκτενή τρόπο την λειτουργία και άρθρωση της µηχανογραφηµένης εµπορικής
διαχείρισης µέσα από την συγκεκριµένη εφαρµογή, δείχνοντας έτσι τα πλεονεκτήµατα που µπορεί να
έχει η λειτουργία της για τις επιχειρήσεις. Είδαµε την διαχείριση των χρήσεων, τις κωδικοποιήσεις, την
οργάνωση των παραστατικών και του τρόπου εκτύπωσης τους. Προχωρήσαµε στην λειτουργία της
αποθήκης και την διαχείριση των συναλλασσόµενων (πελατών – προµηθευτών). Είδαµε την
τιµολόγηση και τις διάφορες λειτουργίες αυτής, όπως η ακύρωση λόγω λάθους του παραστατικού ή
τον αυτόµατο µετασχηµατισµό κάποιου παραστατικού σε άλλο, τις εισπράξεις και πληρωµές.
Παρουσιάσαµε την δυνατότητα διαχείρισης εκτυπωτικών αναφορών και αποτελεσµάτων µέσα από
την εφαρµογή.
Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι για να λειτουργήσουν όλα αυτά χρειάζεται να γίνει η σωστή
παραµετροποίηση του προγράµµατος. Καµία εφαρµογή δεν µπορεί να έχει τα επιθυµητά
αποτελέσµατα αν η παραµετροποίηση δεν γίνει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της κάθε
επιχείρησης. Μην ξεχνάµε άλλωστε ότι διαφορετική παρακολούθηση π.χ. αποθήκης και
κωδικοποίησης αυτής µπορεί να έχει η κάθε επιχείρηση, ενώ και τα παραστατικά πώλησης και
αγοράς µπορούν εύκολα να διαφέρουν, ανάλογα πάντα µε το αντικείµενο και τη φύση της δουλειάς
που έχουν οι διάφορες επιχειρήσεις.
Ολοκληρώνοντας, υπάρχουν πολλές ακόµα δυνατότητες επέκτασης του προγράµµατος. Αυτή την
στιγµή η εφαρµογή µπορεί να διαχειριστεί σε πραγµατικά δεδοµένα, τις βασικές εµπορικές
συναλλαγές µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Μελλοντικά, στόχος µας είναι να ενταχθεί στην εφαρµογή η
λογιστική διαχείριση (Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίας), η διαχείριση ΚΕΠΥΟ, η αυτόµατη ενηµέρωση (γέφυρες)
εµπορικού – λογιστικής, εργαλεία back up, ενώ ανάλογα µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, θα
µπορούν να λειτουργούν extra modules όπως: οι συµβάσεις – συνδροµές, η παρακολούθηση
υποκαταστηµάτων, είδη εγγυοδοσίας, διαχείριση παγίων, Front Office για την διάταξη των τραπεζιών
σε εστιατόρια κ.α.
Αυτό θα δώσει την δυνατότητα να µιλάµε για ένα πλήρες κύκλωµα εµπορικής διαχείρισης στο επίπεδο
των ERP.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΦΟΡΜΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
Σε αυτό το παράρτηµα θα δούµε το εργαλείο που χρησιµοποιούµε στον Finea προκειµένου να
δηµιουργήσουµε και να σχεδιάσουµε τις φόρµες εκτύπωσης των διαφόρων παραστατικών. Μέσα από
την σχεδίαση των φορµών αυτών θα δούµε πως παίρνουν µορφή τα παραστατικά πάνω στο χαρτί.
Από την Οργάνωση  Παραστατικών  Φόρµες Εκτύπωσης, ανοίγει το πεδίο όπου έχουµε
αποθηκευµένες τις φόρµες. Με την Επεξεργασία ανοίγουµε µια υπάρχουσα φόρµα για να την
παραµετροποιήσουµε και µε την Εισαγωγή ξεκινάµε µια καινούργια σχεδίαση.

Λίστα Φορµών Εκτύπωσης

Το κουµπί της
έναρξης σχεδίασης.
Επιλογή αν η
εκτύπωση της
φόρµας θα αφορά
κρουστικό
εκτυπωτή (Dot
Matrix) ή όχι.
Εισαγωγή Νέας Φόρµας Εκτύπωσης

Εδώ ορίζουµε τον κωδικό και την Περιγραφή της φόρµας προκειµένου να ξέρουµε τι αφορά. Επίσης
ορίζουµε, στα δεξιά, αν η εκτύπωση πρόκειται να γίνει σε κρουστικό εκτυπωτή (Dot Matrix) ή όχι κι
αυτό γιατί υπάρχει διαφορετική λειτουργικότητα στους κρουστικούς εκτυπωτές σε σχέση µε τους
υπόλοιπους εκτυπωτές laser ή inkjet. Για να προχωρήσουµε στη σχεδίαση, πατάµε το κουµπί
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ και µας ανοίγει η παρακάτω εικόνα µε το εργαλείο σχεδίασης µιας φόρµας.

Ρυθµίσεις Σελίδας

Η εργαλειοθήκη
εισαγωγής γραµµών,
κειµένου, εικόνας
κ.λ.π. σε περίπτωση
εκτύπωσης σε λευκό
χαρτί

Εργαλείο Σχεδίασης

Το συγκεκριµένο εργαλείο είναι χωρισµένο σε τρία βασικά κοµµάτια: 1) Ο κεντρικός χώρος, όπου
είναι το µέρος της σχεδίασης της φόρµας. Σε αυτό το σηµείο µπαίνουν όλα τα πεδία, όπως η
περιγραφή του τύπου παραστατικού, τα στοιχεία του πελάτη, η
καθαρή αξία, το ΦΠΑ, η τελική αξία κ.λ.π.. Η ακριβή τους
τοποθέτηση εδώ, θα έχει την ανάλογη εµφάνιση έπειτα στο
εκτυπωµένο χαρτί. Φυσικά θα πρέπει να λάβουµε υπόψη και τις
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ της ΣΕΛΙ∆ΑΣ (µέγεθος χαρτιού, διαστάσεις). Οι
ρυθµίσεις αυτές είναι απαραίτητες και πρέπει να γίνονται από
την αρχή, ώστε η σχεδίαση που κάνουµε να ταιριάξει µε τις
διαστάσεις του χαρτιού, προκειµένου να γίνει σωστά η
εκτύπωση. 2) Στην δεξιά πλευρά έχουµε τις παραµέτρους και
τα δεδοµένα της φόρµας. Ότι πεδία πρέπει να µπουν στην
φόρµα, τα αντλούµε από εδώ και τα µεταφέρουµε – σύρουµε
στον κεντρικό χώρο. Επίσης θα πρέπει να ορίσουµε και τι
αφορά η φόρµα, αν πρόκειται δηλαδή για πωλήσεις, αγορές ή
κάτι άλλο, προκειµένου να ανοίξουν τα ανάλογα δεδοµένα.
Αυτό γίνεται από την ΑΝΑΦΟΡΑ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ και µας
ανοίγει η Επιλογή Πίνακα ∆εδοµένων Αναφοράς.

Ρυθµίσεις Σελίδας

Σελίδα : 89

FINEAS SOFTWARE

Επιλογή Πίνακα ∆εδοµένων
Αναφοράς
3) Στην αριστερή πλευρά έχουµε όλες τις παραµέτρους οργάνωσης - διαµόρφωσης ενός πεδίου που
έχουµε επιλέξει από την δεξιά πλευρά. Από το τι ακριβώς αφορά το συγκεκριµένο το πεδίο, το
µέγεθος και το πλάτος του, έως το χρωµατισµό του. Επίσης εδώ, σε περίπτωση που δεν
εκτυπώνουµε σε προεκτυπωµένο έντυπο, αλλά σε απλή λευκή κόλλα χαρτιού (π.χ. Α4), µπορούµε να
σχεδιάσουµε διάφορές γραµµές στην φόρµα µας, να εισάγουµε εικόνα (λογότυπο εταιρείας), κείµενο
(στοιχεία της εταιρείας), προκειµένου να εµπλουτιστεί η εκτύπωση του εντύπου µας. Στις παρακάτω
εικόνες βλέπουµε την µορφή που µπορεί να πάρει µια φόρµα εκτύπωσης, καθώς προχωράµε στο
σχεδιασµό της.[5]

Μορφή Φόρµας Εκτύπωσης κατά τον Σχεδιασµό της, για µη κρουστικό
εκτυπωτή (π.χ. laser) και για χαρτί Α4, χωρίς προεκτυπωµένα στοιχεία.
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Μορφή Φόρµας Εκτύπωσης κατά τον Σχεδιασµό της για κρουστικό
εκτυπωτή για διάτρητο χαρτί, µε προεκτυπωµένα στοιχεία.

Σελίδα : 91

FINEAS SOFTWARE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Στην Οργάνωση του Finea στο Βασικό Menu, έχουµε την επιλογή ‘’Ρυθµίσεις Εφαρµογής’’. Εδώ είναι
το σηµείο όπου µπορούµε να ρυθµίσουµε τις διάφορες διαχειριστικές λειτουργίες του Finea, όπως για
παράδειγµα τον τρόπο εµφάνισης των διαφόρων παραθύρων της εφαρµογής και τον τρόπο
αναζήτησης, τον τρόπο σύνδεσης στην εφαρµογή π.χ. αν πρόκειται για µεµονωµένο χρήστη (µε
επιλογή σύνδεσης ‘’Local’’) ή για δίκτυο (µε διάφορες επιλογές σύνδεσης όπως π.χ. ΤCP/IP), την
διαδροµή για την σύνδεση µε το αρχείο της βάσης δεδοµένων. Επίσης έχουµε ρυθµίσεις για τα είδη,
τις πωλήσεις και τις αγορές.

Στην περίπτωση των ειδών αποθήκης είχαµε δει την Ανάλυση Κόστους ως προς την διαµόρφωση της
τιµής πώλησης του είδους και το κέρδος που µπορεί να έχει. Μέσα από τις Ρυθµίσεις Εφαρµογής
στην επιλογή Είδη, µπορούµε να προσθέσουµε λεκτικά κι άλλα έξοδα (ανάλογα µε τα έξοδα που
υπάρχουν) ώστε η Ανάλυση κόστους, να διαµορφωθεί όπως φαίνεται παρακάτω.

Πριν
την
παραµετροποίηση
Ρυθµίσεις Εφαρµογής

στις

Μετά την παραµετροποίηση στις
Ρυθµίσεις Εφαρµογής
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∆ιαµόρφωση λεκτικών για τα διάφορα ‘Έξοδα στα είδη και
τους τιµοκαταλόγους.
Η ίδια λειτουργία ενηµερώνει και το κύκλωµα των τιµοκαταλόγων, ώστε να υπάρχουν και σε αυτούς
δυνατότητα καταχώρησης των αντίστοιχων εξόδων. Επίσης, στην Οργάνωση, ορίζουµε τους
εκτυπωτές και τις φόρµες εκτύπωσης για τις περιπτώσεις των ταχυπληρωµών, voucher και
εγγυήσεων. Αυτό γίνεται γιατί ένα
τιµολόγιο µε την επιλογή της Έκδοσης
εκτυπώνεται
και
περνάει
στο
φορολογικό εκτυπωτή, όπως έχουµε
δει. Αν για αυτό το τιµολόγιο θέλουµε
να εκτυπώσουµε και µια από τις
προαναφερθέντες
επιλογές
(π.χ.
Voucher, όπως γίνεται σε εταιρείες
κρατήσεων δωµατίων – ξενοδοχείων,
όπου µαζί µε το τιµολόγιο δίνεται και
το Voucher για το ξενοδοχείο), δεν
επιλέγουµε πάλι Έκδοση, άλλα την
επιλογή του κουµπιού Voucher κι έτσι
έχουµε την εκτύπωση του, χωρίς νέα
σειρά αρίθµησης, σε εκτυπωτή χωρίς
φορολογική σήµανση και φυσικά σε
άλλη φόρµα εκτύπωσης, σε αυτή που
φτιάξαµε για τα Voucher.

∆ιαµόρφωση εκτυπώσεων Voucher, Ταχυπληρωµών,
Εγγυήσεων
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