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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

τθν παροφςα διπλωματικι εργαςία παρουςιάηεται ζνα εγχειρίδιοπου 

αναφζρεται ςτισ βαςικζσ λειτουργίεσ του ERP ςυςτιματοσ τθσ εταιρίασ Entersoft 

ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν(Π.Μ..) τθσ 

Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ με Ειδίκευςθ ςτθν Επιχειρθματικι Πλθροφορικι.  

Αρχικά παρουςιάηονται μερικά γενικά πράγματα για τα ςυςτιματα ERP 

όπωσ θ δθμιουργία τουσ και οι λειτουργίεσ τουσ ,  γίνεται μια ιςτορικι αναδρομι 

ςχετικά με τθν  πορεία τουσ ςτον χρόνο και τθν εξζλιξθ τουσ και τζλοσ 

απαρικμοφνται  τα οφζλθ κακϊσ και τα μειονεκτιματα που ζχουν οι επιχειριςεισ 

από τθν χριςθ τουσ. 

τθν ςυνζχεια  παρουςιάηεται θ εταιρία Entersoft κακϊσ και τα προϊόντα 

που παρζχει ςτθν αγορά. Δίνεται μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτο Entersoft Business Suite 

που είναι μια ολοκλθρωμζνθ και ενοποιθμζνθ ςουίτα επιχειρθματικοφ λογιςμικοφ 

τθσ Entersoft για ERP, CRM, Retail, Mobile, E-Commerce και Business Intelligence 

εφαρμογζσ. 

Επιπρόςκετα, περιγράφονται όλεσ οι βαςικζσ λειτουργίεσ του  E.R.P. τθσ 

Entersoft όπωσ θ δθμιουργία μιασ οικονομικισ χριςθσ και καταγράφονται  τα 

ςτοιχεία τθσ εταιρίασ. Επίςθσ περιγράφεται θ διαδικαςία εγγραφϊν ίδρυςθσ μιασ 

επιχείρθςθσ .  

υνεχίηοντασ,  περιγράφονται όλεσ οι διαδικαςίεσ ςτισ οποίεσ προβαίνουμε  

για τθν καταχϊρθςθ ενόσ προμθκευτι με τον οποίο ςυνεργαηόμαςτε,  τθν 

καταχϊρθςθ ενόσ πελάτθ τθσ επιχείρθςθσ,  θ καταχϊρθςθ ενόσ είδουσ που 

εμπορεφεται θ επιχείρθςθ και θ διαδικαςία καταχϊρθςθσ  ενόσ παγίου. Επίςθσ 

περιγράφεται θ διαδικαςία αγοράσ από ζναν προμθκευτι κακϊσ και θ πλθρωμι ς’ 

αυτόν, θ διαδικαςία πϊλθςθσ ςε ζναν πελάτθ κακϊσ και θ είςπραξθ απ’ αυτόν. 

Σζλοσ κα περιγράφονται και οι αποςβζςεισ χριςθσ τθσ επιχείρθςθσ . 

Σζλοσ, περιγράφεται θ διαδικαςία με τθ οποία εμφανίηονται τα 

αποτελζςματα του ςυνόλου των κινιςεων που γίνονται με τθν χριςθ του 

ςυςτιματοσ από το αναλυτικό θμερολόγιο και το ιςοηφγιο γενικοφ και αναλυτικϊν 

κακολικϊν. 
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εργαςίασ. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

ΣΟΧΟ 

Ο ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ είναι θ δθμιουργία ενόσ 

εκπαιδευτικοφ εγχειρίδιου  χριςθσ του ERP τθσ  ENTERSOFT. Θα περιγραφοφν όλεσ 

οι βαςικζσ λειτουργίεσ  του ςυγκεκριμζνουERP για τθν διαχείριςθ των οικονομικϊν 

μιασ εταιρίασ  από τθν δθμιουργία τθσ μζχρι το τζλοσ τθσ ι το τζλοσ μιασ 

οικονομικισ χριςθσ. 

Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο κα αποτελζςει ζνα πολφ χριςιμο εργαλείο για 

τουσ μελλοντικοφσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ. Παράλλθλα κα αναδειχκοφν οι 

μεγάλεσ δυνατότθτεσ  κακϊσ και  τα οφζλθ που προκφπτουν, για τθν επιχείρθςθ , 

από τθν χριςθ ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ  όπωσ θ μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων 

και  του χρόνου εκτζλεςθσ των διαδικαςιϊν με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ 

παραγωγισ και κατ’ επζκταςθ τθν αφξθςθ του κζρδουσ τθσ επιχείρθςθσ. Η μόνθ 

απαίτθςθ από τθν επιχείρθςθ  είναι θ αγορά του ςυςτιματοσ κακϊσ και θ κάλυψθ  

του κόςτουσ για τθν εκπαίδευςθ των χειριςτϊν του προγράμματοσ . 

 

ΕΠΙΚΟΠΗΗ 

Η διπλωματικι που κα εκπονθκεί κα είναι βαςιςμζνθ ςτο ςφνολο των 

χρθματοοικονομικϊν λειτουργιϊν μιασ επιχείρθςθσ (από τθν ζναρξθ τθσ εταιρίασ  

ωσ τισ τελικζσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ).Ο κφριοσ ςτόχοσ κα είναι θ 

παρουςίαςθ του ERP προγράμματοσ ςε τελικοφσ χριςτεσ και θ εξοικείωςθ τουσ με 

τθν εφαρμογι του βιμα προσ βιμα. Σο ERP πάνω ςτο οποίο κα βαςιςτεί θ 

παρουςίαςθ κα είναι το Entersoft τθσ εταιρίασ ΕΝΣΕΡΟΦΣ Α.Ε. 

Η διπλωματικι εργαςία κα αποτελείται από 7 ενότθτεσ. Η πρϊτθ από αυτζσ 

περιλαμβάνει κάποια ειςαγωγικά ςτοιχεία ςχετικά με τθν πορεία των ERP ςτον 

χρόνο, τθν ανάπτυξθ και τθν εξζλιξθ τουσ κακϊσ και τα οφζλθ που ζχει μια 

επιχείρθςθ από τθν χριςθ τουσ. Επίςθσ περιγράφονται τα πικανά μειονεκτιματα 

των E.R.P. ςυςτθμάτων. 

Η δεφτερθ ενότθτα περιλαμβάνει γενικζσ πλθροφορίεσ για τθν εταιρεία 

Entersoft και για τα προϊόντα τθσ και δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο Entersoft 

Business Suite που είναι θ ολοκλθρωμζνθ και ενοποιθμζνθ ςουίτα επιχειρθματικοφ 

λογιςμικοφ τθσ Entersoft για ERP, CRM, Retail, Mobile, E-Commerce και Business 

Intelligence εφαρμογζσ. 
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τθν τρίτθ ενότθτα περιγράφεται θ  προετοιμαςία χριςθσ του λογιςμικοφ 

ξεκινϊντασ από τθν αρχικι θμερομθνία, τθν δθμιουργία χριςεων και τθν 

δθμιουργία περιόδων. 

τθν τζταρτθ ενότθταπεριγράφεται θ διαδικαςία δθμιουργίασ μιασ 

εταιρίασκαι θ παραμετροποίθςθ τθσ γενικισ λογιςτικισ, του ΦΠΑ, των πελατϊν και 

των προμθκευτϊν οι οποίεσ είναι κακοριςτικζσ για τθν λειτουργία τθσ εταιρίασ ςτο 

πρόγραμμα. 

Η πζμπτθ ενότθτα περιλαμβάνει όλεσ τισ διαδικαςίεσ γφρω από τθν 

καταχϊρθςθ και τθν επεξεργαςία των εγγραφϊν των προμθκευτϊν που 

ςυνεργάηεται θ επιχείρθςθ, των πελατϊν τθσ επιχείρθςθσ, των ειδϊν που 

εμπορεφεται θ επιχείρθςθ και των παγίων τθσ επιχείρθςθσ. 

υνεχίηοντασ ςτθν ζκτθ ενότθτα περιγράφεται το ςφνολο των διαδικαςιϊν 

που απαιτοφνται για τθν πϊλθςθ ενόσ είδουσ ςε ζναν πελάτθ και τθν είςπραξθ απ’ 

αυτόν, που περιλαμβάνουν τθν νζα προςφορά προσ τον  πελάτθ, τθν μετάβαςθ τθσ 

προςφοράσ ςε παραγγελία πϊλθςθσ, τθν μετάβαςθ τθσ παραγγελίασ πϊλθςθσ ςε 

δελτίο αποςτολισ και τζλοσ τθν μετάβαςθ του δελτίου αποςτολισ ςε τιμολόγιο 

πϊλθςθσ. Επίςθσ περιγράφεται το ςφνολο των διαδικαςιϊν που απαιτοφνται για 

τθν αγορά ενόσ είδουσ από ζναν προμθκευτι και τθν πλθρωμι ς’ αυτόν, που 

περιλαμβάνουν τθν νζα προςφορά από τον  προμθκευτι, τθν μετάβαςθ τθσ 

προςφοράσ ςε παραγγελία αγοράσ, τθν μετάβαςθ τθσ παραγγελίασ αγοράσ ςε 

δελτίο παραλαβισ και τζλοσ τθν μετάβαςθ του δελτίου παραλαβισ ςε τιμολόγιο 

αγοράσ. Επιπρόςκετα, ςτθν ίδια ενότθτα περιγράφεται το ςφνολο των διαδικαςιϊν 

που προβαίνουμε για τθν ζκδοςθ αποδείξεων είςπραξθσ και πλθρωμισ και τζλοσ 

περιγράφεται θ διαδικαςία για τθν ακφρωςθ ενόσ εκδοκζντοσ παραςτατικοφ. 

Σζλοσ, ςτθν ζβδομθ ενότθτα περιγράφεταιθ διαδικαςία με τθ οποία 

εμφανίηονται τα αποτελζςματα του ςυνόλου των κινιςεωνπου γίνονται με τθν 

χριςθ του ςυςτιματοσ από το αναλυτικό θμερολόγιο και το ιςοηφγιο γενικοφ και 

αναλυτικϊν κακολικϊν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1TαERP ςυςτιματα 

1.1.1Οριςμοί 

Σα ςυςτιματα ERP είναι μια προςπάκεια ενςωμάτωςθσ όλων των 

λειτουργιϊν και των τμθμάτων  μιασ επιχείρθςθσ,  ςε ζνα υπολογιςτικό ςφςτθμα 

που κα εξυπθρετεί όλεσ τισ ανάγκεσ οποιουδιποτε τμιματοσ  τθσ 

επιχείρθςθσ(Wailgumetal. 2008ςελ 132). 

Ζνα E.R.P. ςφςτθμα είναι ζνα λειτουργικό ςφςτθμα ευρζων πλθροφοριϊν 

που ολοκλθρϊνει όλεσ τισ πλευρζσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. 

Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ τθσ φπαρξθσ και τθσ λειτουργίασ του είναι μια βάςθ 

δεδομζνων, μία εφαρμογι και μία ενιαία διεπαφι για όλθ τθν επιχείρθςθ(Bingietal. 

1999 ςελ.8). 

Σα E.R.P. ςυςτιματα είναι ολοκλθρωμζνα πακζτα λογιςμικοφ που 

αυτοματοποιοφν εταιρικζσ λειτουργίεσ όπωσ χρθματοοικονομικζσ, ανκρϊπινων 

πόρων, παραγωγισ, εφοδιαςμοφ και διανομισ( Hollandetal. 1999a ςελ.289). 

Σα E.R.P. ςυςτιματα είναι πακζτα λογιςμικοφ που ενςωματϊνουν τθν 

πλθροφορία που υπάρχει ςε  ολόκλθρθ τθν επιχείρθςθ με αποτζλεςμα να 

αποτρζπεται θ φπαρξθ αντιφάςεων ςτθν επιχειρθματικι πλθροφορία κακϊσ και θ 

εξαςφάλιςθ από τον οργανιςμό ολοκλθρωμζνων αναφορϊν και εκκζςεων ςχετικά 

με τθν πλθροφορία αυτι( Shakir 2000 ςελ.1034). 

υνοψίηοντασ, ζνα ERP ςφςτθμα  (EnterpriseResourcePlanning),  αποτελεί 

μία ακολουκία από άμεςα υλοποιιςιμα πακζτα εφαρμογϊν, που καλφπτουν όλεσ 

τισ λειτουργίεσ μίασ επιχείρθςθσ και διακζτουν τθν απαραίτθτθ ευλυγιςία για τθ 

δυναμικι προςαρμογι τουσ ςτισ απαιτιςεισ και τισ μεταβολζσ που ςυμβαίνουν ςε 

αυτι.Επίςθσ παρζχει ολοκλθρωμζνεσ πλθροφοριακζσ λφςεισ για τθν καλφτερθ και 

αποδοτικότερθ διαχείριςθ και προγραμματιςμό των πόρων τθσ επιχείρθςθσ.Σζλοσ, 

δίνει τθ δυνατότθτα ςτθν επιχείρθςθ να λειτουργιςει ςυντονιςμζνα  ςαν ενιαίο 

ςφνολο, κακοδθγοφμενθ από τισ πλθροφορίεσ που δζχεται από το περιβάλλον. 
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1.1.2.Ιςτορικι αναδρομι 

 

Σθν δεκαετία του 1960 όλεσ οι διεκνείσ επιχειριςεισ επικεντρωνόταν ςτθν 

μθχανογραφθμζνθ υποςτιριξθ των λειτουργιϊν τουσ. Αναπτφχκθκαν δθλαδι 

πλθροφοριακά πακζτα που υποβοθκοφςαν τισ βαςικζσ διαδικαςίεσ τθσ οικονομικισ 

τουσ διαχείριςθσ όπωσ θ λογιςτικι και θ μιςκοδοςία αλλά και τθν αποτελεςματικι 

οργάνωςθ και διαχείριςθ μεγάλων ποςοτιτων αποκεμάτων. Αυτό είχε ωσ 

αποτζλεςμα οι περιςςότερεσ εφαρμογζσ να περιορίηονται μόνοςτθν 

αποτελεςματικι οργάνωςθ και διαχείριςθ μεγάλων ποςοτιτων αποκεμάτων( 

Κακοφρθσ,  Πολυχρονόπουλοσ, 2005). 

Κατά τθν δεκαετία 1970 επειδι οι επιχειριςεισ δεν είχαν τθν δυνατότθτα να 

κρατοφν μεγάλεσ ποςότθτεσ αποκεμάτων αναπτφχκθκαν ςυςτιματα Πρόβλεψθσ 

Απαιτιςεων Τλικϊν ( MaterialRequirmentsPlanningM.R.P.). Κατά ςυνζπεια τα 

κυκλϊματα προγραμματιςμοφ παραγωγισ , ελζγχου παραγωγισ και κοςτολόγθςθσ 

προμθκειϊν  ςυνδζκθκαν μεταξφ τουσ. Αυτι θ βελτίωςθ του  ςυςτιματοσ ζπαιξε 

πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και ςτθν βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ(Schragenheim, 2000, Odenetal.,1993).  

Κατά τθν δεκαετία 1980 εξαιτίασ των  νζων  τεχνολογιϊν πλθροφορικισ 

αναπτφχκθκαν λειτουργίεσ που ςχετίηονται με τισ χρθματοοικονομικζσ  

δραςτθριότθτεσ μιασ επιχείρθςθσ. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα τθν δθμιουργία των 

πρϊτων ολοκλθρωμζνων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 

(ManufacturingResourcePlanningII (M.R.P. II)) που ςυνδφαηαν τα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ παραγωγισ και υλικϊν με τθν λογιςτικι και χρθματοοικονομικι 

διαχείριςθ τθσ επιχείρθςθσ. Κατά ςυνζπεια τα ςυςτιματα MRPII ζπαιηαν 

κακοριςτικό ρόλο ςτθν λιψθ αποφάςεων ςε μια επιχείρθςθ. Δθλαδι τα ςυςτιματα 

ςχεδιαςμοφ παραγωγικϊν πόρων (M.R.P. II) εξελίχκθκαν ενςωματϊνοντασ το 

ςφςτθμα δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ όπωσ αυτό ορίςτθκε από το 

AssociationofOperationsManagement(APICSKhalid, 2003),(Κακοφρθσ, 

Πολυχρονόπουλοσ 2005). 

Σζλοσ ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990 τα M.R.P. II εξελίχκθκαν ακόμθ 

περιςςότερο αφοφ προςτζκθκαν ς’ αυτά  όλοι οι παραγωγικοί πόροι μιασ 

επιχείρθςθσ όπωσ θ παραγωγι προϊόντων, θ διαχείριςθ αποκεμάτων, θ διαχείριςθ 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ κακϊσ και όλθ θ εμπορικι και θ οικονομικι διαχείριςθ 

μιασ επιχείρθςθσ(Moller, 2005, Schragenheim, 2000). Αυτά τα ολοκλθρωμζνα 

πλθροφοριακά ςυςτιματα ονομάηονται υςτιματα Διαχείριςθσ Ενεργειακϊν 

Πόρων ( EnterpriseRecoursePlanning (E.R.P.)). 
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Εικόνα 1.1.1: θ εξζλιξθ των E.R.P. ςυςτθμάτων 

Μζχρι ςτιγμισ τα E.R.P. ςυςτιματα αποτελοφν περιουςιακά ςτοιχεία τθσ 

επιχείρθςθσ δθλαδι θ επιχείρθςθ από τθν ςτιγμι που κα το αποκτιςει, 

καλφπτοντασ το κόςτοσ τθσ αγοράσ (που είναι υψθλό), εξαςφαλίηει μόνιμθ άδεια 

χριςθσ του και αναλαμβάνει πλιρωσ τθν διαχείριςθ του μετά τθν εγκατάςταςθ 

του(Moller, 2005). 

Αντίκετα με το παραπάνω μοντζλο που προχποκζτει τθν κτιςθ του 

ςυςτιματοσ, τα τελευταία χρόνια, αναπτφςςεται ζνα νζο μοντζλο που είναι 

βαςιςμζνο ςτθν τεχνολογία cloudcomputing. φμφωνα με αυτό το μοντζλο θ 

εταιρία δεν χρειάηεται να αγοράςει το ςφςτθμα αλλά να το νοικιάςει για όςο χρόνο 

επικυμεί καταβάλλοντασ ζνα χρθματικό ποςό που είναι πολφ μικρότερο από το 

ποςό που αποτελείται για τθν αγορά του( Rosemann, Gable,2004). 

Πλζον τα ςυμβατικά E.R.P. ςυςτιματα παρζχουν cloud υπθρεςίεσ με 

αποτζλεςμα να προςφζρουν ςτισ επιχειριςεισ ευελιξία ςτισ διεργαςίεσ τουσ χωρίσ 

να απαιτοφνται ςθμαντικζσ μετατροπζσ ςτο υπάρχον ςφςτθμα ι μεγάλθ οικονομικι 

επιβάρυνςθ. 

 

1.2 Λειτουργίεσ υςτθμάτων E.R.P. 

Σα πλθροφοριακά ςυςτιματα E.R.P. υποςτθρίηουν τισ βαςικότερεσ 

επιχειρθματικζσ διαδικαςίεσ και είναι δομθμζνα ςε υποςυςτιματα (modules). Οι 

βαςικζσ λειτουργίεσ των υποςυςτθμάτων αυτϊν ςυνοψίηονται παρακάτω. 

Σο υποςφςτθμα Οικονομικισ διαχείριςθσ είναι το βαςικότερο υποςφςτθμα 

των E.R.P. γιατί ανταλλάςει πλθροφορίεσ με όλα τα υπόλοιπα υποςυςτιματα. Οι 

βαςικζσ διαδικαςίεσ αυτοφ του υποςυςτιματοσ περιλαμβάνουν  τθν Γενικι και 

Αναλυτικι Λογιςτικι, τθν Διαχείριςθ των παγίων, τισ Οικονομικζσ καταςτάςεισ, τουσ 

Ειςπρακτζουσ και Πλθρωτζουσ Λογαριαςμοφσ, τθν Διαχείριςθ των διακζςιμων 

αποκεμάτων, τον Προχπολογιςμό κ.α. 
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Σο υποςφςτθμα Πωλιςεων και Μάρκετινγκ περιλαμβάνει λειτουργίεσ όπωσ  

τθν Παραγγελιολθψία, τθν Σιμολόγθςθ, το Μθτρϊο Πελατϊν, τα τατιςτικά 

Πωλιςεων, τθν Εξυπθρζτθςθ Πελατϊν, το Marketing, τθν ανάλυςθ οφειλϊν κ.α. . Σο 

υποςφςτθμα αυτό ανταλλάςει πλθροφορίεσ κυρίωσ με τα υποςυςτιματα τθσ 

Οικονομικισ Διαχείριςθσ, Αποκικευςθσ-Διανομισ , Προμθκειϊν και Παραγωγισ. 

Σο υποςφςτθμα Προμθκειών περιζχει λειτουργίεσ ςχετικά με τον Ζλεγχο και 

τθν Διαχείριςθ των αιτιςεων τθσ αγοράσ, τον Ζλεγχο των Παραλαβϊν, τθν 

Αξιολόγθςθ Προμθκευτϊν κ.α. Σο υποςφςτθμα αυτό ανταλλάςει πλθροφορίεσ 

κυρίωσ με τα υποςυςτιματα τθσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ, Αποκικευςθσ-

Διανομισκαι Παραγωγισ. 

Σο υποςφςτθμα Αποκικευςθσ-Διανομισ  περιζχει λειτουργίεσ ςχετικά με 

τθν Διαχείριςθ Αποκεμάτων, τον Προγραμματιςμό τθσ Διανομισ των προϊόντων, τθν 

Διαχείριςθ Αποκθκϊν κ.α. .  Σο υποςφςτθμα αυτό ανταλλάςει πλθροφορίεσ κυρίωσ 

με τα υποςυςτιματα τθσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ, Αποκικευςθσ-Διανομισ  και 

Παραγωγισ και Προμθκειϊν. 

Σο υποςφςτθμα Ανκρώπινων Πόρων  περιζχει λειτουργίεσ ςχετικά με τον 

Προγραμματιςμό προςωπικοφ, τθν Αξιολόγθςθ του προςωπικοφ, τθν Μιςκοδοςία 

κ.α. . Σο υποςφςτθμα αυτό ανταλλάςει πλθροφορίεσ κυρίωσ με το υποςφςτθμα τθσ 

Οικονομικισ Διαχείριςθσ. 

Σο υποςφςτθμα Παραγωγισ περιζχει λειτουργίεσ ςχετικά με τον 

Προγραμματιςμό των Απαιτιςεων Δυναμικότθτασ, τον Μακροπρόκεςμο 

Προγραμματιςμό Παραγωγισ,  τον Προγραμματιςμό των Απαιτιςεων Τλικϊν, τον 

Ζλεγχο και τθν Κοςτολόγθςθ τθσ Παραγωγισ κ.α. . Σο υποςφςτθμα αυτό ανταλλάςει 

πλθροφορίεσ κυρίωσ με τα υποςυςτιματα τθσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ, 

Αποκικευςθσ-Διανομισ  και Πωλιςεων και Μάρκετινγκ και Προμθκειϊν. 

 

1.3 Οφζλθ και μειονεκτιματα τθσ χριςθσ των ERP ςυςτθμάτων 

 

Σο κεμελιϊδεσ πλεονζκτθμα του ERP είναι ότι ενςωματϊνοντασ τισ χιλιάδεσ 

διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ επιχειριςεισ λειτουργοφν κερδίηει χρόνο και ζξοδα. 

Μποροφν να παρκοφν αποφάςεισ πιο εφκολα και με λιγότερα λάκθ. Σα δεδομζνα 

γίνονται ορατά ςε όλο τον οργανιςμό. Εργαςίεσ που ωφελοφνται από αυτιν τθν 

ολοκλιρωςθ ςυμπεριλαμβάνουν: τθν πρόβλεψθ των πωλιςεων, που επιτρζπει 

βζλτιςτθ απογραφι, τθν παρακολοφκθςθ παραγγελίασ, από τθν αποδοχι ζωσ τθν 

εκπλιρωςθ κακϊσ και τθν παρακολοφκθςθ εςόδων, από το τιμολόγιο μζςω τθσ 

είςπραξθσ των μετρθτϊν.  
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Σα ERP ςυςτιματα επικεντρϊνονται ςτα δεδομζνα επιχειριςεων, 

προςκομίηοντασ τα εξισ οφζλθ: 

 Εξουδετερϊνουν τθν ανάγκθ να ςυγχρονιςτοφν αλλαγζσ μεταξφ πολλαπλϊν 

ςυςτθμάτων- εδραίωςθ των οικονομικϊν, μάρκετινγκ και πωλιςεων, 

ανκρϊπινουσ πόρουσ και βιομθχανικζσ εφαρμογζσ 

 Δίνουν τθ δυνατότθτα ονομαςίασ / κωδικοποίθςθσ ενόσ τυποποιθμζνου 

προϊόντοσ 

 Παρζχουν μια πλιρθ εικόνα των επιχειριςεων (όχι ‘νθςίδεσ πλθροφοριϊν’ 

φτιάχνουν πλθροφορίεσ πραγματικοφ χρόνου διακζςιμεσ για διαχείριςθ 

οπουδιποτε, οποιαδιποτε ςτιγμι για να πάρουν τισ ςωςτζσ αποφάςεισ 

 Μειϊνουν τα λειτουργικά ζξοδα τθσ επιχείρθςθσ 

 Ενοποιοφν όλεσ τισ διαδικαςίεσ  μιασ επιχείρθςθσ  εξαςφαλίηοντασ ζτςι 

κεντρικό ζλεγχο 

 Μειϊνουν τον χρόνο εκτζλεςθσ διαδικαςιϊν 

 Προςφζρουν ςτθν εταιρία γριγορθ εξοικείωςθ ςτισ μεταβολζσ του 

επιχειρθματικοφ τοπίου 

 υμβάλλουν ςτθν δθμιουργία ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ με τον πελάτθ 

δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν παροχι ποιοτικϊν υπθρεςιϊν ς’ αυτόν 

 

ε γενικζσ γραμμζσ είναι λάκοσ θ αντίλθψθ ότι με τθν χριςθ ενόσ E.R.P. 

ςυςτιματοσ οι λειτουργίεσ μιασ επιχείρθςθσ κα βελτιωκοφν  από τθν μια ςτιγμι 

ςτθν άλλθ. Για να γευκοφν τα παραπάνω οφζλθ οι επιχειριςεισ από τθν χριςθ 

ενόσ E.R.P. ςυςτιματοσ κα πρζπει να ξεπεράςουν ςυγκεκριμζνα προβλιματα 

όπωσ αυτά που ακολουκοφν: 

 Σο μεγάλο κόςτοσ αγοράσ ενόσ E.R.P. ςυςτιματοσ 

 Η ενςωμάτωςθ των διάφορων τμθμάτων του ςυςτιματοσ με τισ 

επιχειρθματικζσ διαδικαςίεσ και τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ τθσ 

επιχείρθςθσ. 

 Η άμεςθ εξάρτθςθ τθσ επιχείρθςθσ από τον καταςκευαςτι του 

ςυςτιματοσ 

 Ο χρόνοσ που απαιτείται για τθν ενςωμάτωςθ κακϊσ και για τθν 

εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ ςτθν χριςθ του 

ςυςτιματοσ  

 Σο πλικοσ εξειδικευμζνων και ζμπειρων ςτελεχϊν ςτον προγραμματιςμό 

και ςτθν διαχείριςθ ςυςτθμάτων E.R.P. είναι περιοριςμζνο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1 Η Εταιρεία ENTERSOFT 

 

Η Entersoft Α.Ε. είναι μία καινοτομικι εταιρεία πλθροφορικισ, ειδικευμζνθ 

ςτθν παραγωγι λογιςμικοφ και παροχι υπθρεςιϊν για επιχειριςεισ. Ιδρφκθκε από 

πρωτοπόρουσ επιχειρθματίεσ και καταξιωμζνα ςτελζχθ που διακζτουν μεγάλθ 

εμπειρία ςτον τομζα επιχειρθματικοφ λογιςμικοφ και υπθρεςιϊν. Η εταιρεία 

παρουςιάηει αλματϊδθ ανάπτυξθ τα τελευταία χρόνια και ποιοτικά διευρυνόμενο 

πελατολόγιο. 

 Η εταιρεία είναι ειςθγμζνθ ςτθν Εναλλακτικι Αγορά του Χρθματιςτθρίου 

Ακθνϊν, διακζτει 4 κυγατρικζσ εταιρείεσ ςε Βουλγαρία, Ρουμανία, τθν ελλθνικι 

Retail Link A.E.  κακϊσ και τθν ελλθνικι Cardisoft A.E..  Εξάγει τα προϊόντα τθσ ςτθν 

Κφπρο, ερβία, Ηνωμζνα Αραβικά Εμιράτα και αουδικι Αραβία μζςω 

αντιπροςϊπων με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται.  

Η Entersoft, παρζχειανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ και 

οργανιςμοφσ που τθν επιλζγουνμζςω του πλθροφοριακοφ τθσ ςφςτθμα και τουσ 

βοθκάει να αξιοποιιςουν τισ νζεσ τεχνολογίεσ για να ενιςχφςουν τθν ανάπτυξθ τουσ 

και να ενδυναμϊςουν τα ςτελζχθ τουσ με εργαλεία γριγορθσ και αποτελεςματικισ 

διαχείριςθσ και ανάλυςθσ τθσ πλθροφορίασ. τοχεφει ςτισ δυναμικζσ εκείνεσ 

επιχειριςεισ που αναηθτοφν τθν τόνωςθ τθσ εξωςτρζφειάσ τουσ και τθν 

αποτελεςματικότερθ λειτουργία τουσ,μζςω τθσ διαρκοφσ αξιοποίθςθσ ςφγχρονων 

δυνατοτιτων και ευελιξίασ των ςυςτθμάτων λογιςμικοφ. 

Οι παράγοντεσ που ςυμβάλλουν αποφαςιςτικά ςτθν επιτυχι εκπλιρωςθ 

των παραπάνω ςτόχων είναι: 

 Η Σεχνολογικι Πρωτοπορία των Προϊόντων. Η Entersoft είναι  θ μοναδικι 

ελλθνικι εταιρεία που ζχει υιοκετιςει εξ’ ολοκλιρου τθ νζα διαδικτυακι 

πλατφόρμα Microsoft® .NET για τθν ανάπτυξθ πλιρουσ ςειράσ προϊόντων 

για επιχειριςεισ κάκε μεγζκουσ. 

 Οι Ποιοτικζσ Τπθρεςίεσ. Η εμπειρία τθσ εταιρείασ από τθν υλοποίθςθ 

εκατοντάδων ζργων ςε μεςαίεσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ κακϊσ και θ 

υποςτιριξθ χιλιάδων μικρομεςαίων επιχειριςεων ςτο παρελκόν ςε 

ςυνδυαςμό με τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν, διαςφαλίηει 

τθν βζλτιςτθ παροχι υπθρεςιϊν προσ τουσ πελάτεσ. 



 ΠΜ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  

16 
 

 Η Ποιότθτα Ανκρώπινου Δυναμικοφ. Σα ςτελζχθ τθσ Entersoft διακζτουν 

πολφχρονθ εμπειρία ςτο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο και ςτθ φροντίδα των 

πελατϊν. Αποτελοφν ζνα από τα βαςικά πλεονεκτιματα τθσ εταιρείασ που 

επενδφει διαρκϊσ ςτθν ποιοτικι αναβάκμιςθ των γνϊςεϊν τουσ. 

 

2.2 Προϊόντα τθσ Entersoft 

Η εταιρεία Entersoft παρζχει ςτθν αγορά μια ςειρά από προϊόντα που 

απευκφνονται ςε μικρζσ, μεςαίεσ αλλά και μεγάλεσ επιχειριςεισ. 

Σα κφρια προϊόντα τθσ είναι: 

 ToEntersoft Business Suite®.H  ολοκλθρωμζνθ και ενοποιθμζνθ ςουίτα 

επιχειρθματικοφ λογιςμικοφ τθσ Entersoft για ERP, CRM, Retail, Mobile, E-

Commerce και Business Intelligence εφαρμογζσ. 

 ΣoEntersoftExpert®. Σο πιο ςφγχρονο λογιςμικό υποςτιριξθσ τθσ διοίκθςθσ 

για τον ζλεγχο και τθν ανάπτυξθ μιασ αναπτυςςόμενθσ επιχείρθςθσ, με το 

πιο πλιρεσ ςφςτθμα λογιςμικοφ με ενιαία ERP, CRM, Retail, Mobile, E-

Commerce και BusinessIntelligence λειτουργικότθτα. 

 Σο Entersoft CRM®. Ζνα καινοτομικό ςφςτθμα διαχείριςθσ πελατειακϊν 

ςχζςεων (CRM) που καλφπτει όλεσ τισ ενζργειεσ των τμθμάτων Πωλιςεων, 

Marketing, Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν και Service (SLAs). υλλειτουργεί πλιρωσ 

με το ERP, δθμιουργϊντασ ζνα ενιαίο περιβάλλον διαχείριςθσ και 

λειτουργίασ και προςφζρει τθ ςυνολικι εικόνα τθσ επιχείρθςθσ ςε 

πραγματικό χρόνο. 

 ToEntersoftRetail®. Ζνα μοντζρνο και αυτόνομο λογιςμικό και αποτελεί τθν 

πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για αλυςίδεσ λιανικισ και franchising. 

Προςφζρει υβριδικι λειτουργικότθτα, online και offline και είναι πλιρωσ 

ενοποιθμζνο με ERP, CRM και E-Commerce. 

 ToEntersoftMobile®.Είναι μια αυτόνομθ εφαρμογι για smartphones και 

tablets, ανεπτυγμζνθ ςτισ πλατφόρμεσ iOS, για ςυςκευζσ τθσ Apple, 

Windows Mobile 6.5, Windows Phone 7, Windows 8 και Android.Τποςτθρίηει 

επικοινωνία με Wi-Fi, GPRS, 3G, VPN, είναι πολυγλωςςικό και ςυγχρονίηει τα 

δεδομζνα παραμετρικά ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ κάκε επιχείρθςθσ, από 

τον χριςτθ ςτο κεντρικό ςφςτθμα και από το ςφςτθμα ςτο χριςτθ ι ςφνολο 

χρθςτϊν. 

 Σο Entersoft Ε-Commerce®. Ζνα ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα 

θλεκτρονικοφ εμπορίου, ενοποιθμζνο με το ERP & CRM ςφςτθμα του 

EntersoftBusinessSuite® ι EntersoftExpert®. Εναλλακτικά λειτουργεί ςε 

ςυνδυαςμό με οποιοδιποτε άλλο ERP ι CRM λογιςμικό. 
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 Σο PROT@ERP. Είναι το πιο πλιρεσ Hospitality ERP τθσ ελλθνικισ αγοράσ και 

απευκφνεται ςε μεςαίεσ και μεγάλεσ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ και αλυςίδεσ. 

Καλφπτει όλθ τθν απαιτοφμενθ λειτουργικότθτα για Αποκικεσ 

Food&Beverage, Διαχείριςθ Προμθκευτϊν και Αγορϊν, Χρθματοοικονομικι 

Διαχείριςθ, Διαχείριςθ Παγίων, Γενικι Λογιςτικι, Αναλυτικι Λογιςτικι, 

Κοςτολόγθςθ Παραγωγισ και Προχπολογιςμοφσ, κακϊσ και εξειδικευμζνεσ 

δυνατότθτεσ διαχείριςθσ πολλαπλϊν ξενοδοχειακϊν μονάδων (αλυςίδεσ). 

 ΣοHR MaSterτθσLavisoft A.E..Είναι ζνα Ολοκλθρωμζνο φςτθμα Διαχείριςθσ 

Ανκρωπίνων Πόρων απαραίτθτο εργαλείο για κάκε Διεφκυνςθ Προςωπικοφ. 

Αποτελεί προϊόν ςυνεχοφσ εξζλιξθσ, ενςωματϊνοντασ τθν τεχνογνωςία που 

ςυςςωρεφεται από τθ χριςθ του ςε μεγάλεσ βιομθχανικζσ, εμπορικζσ 

μονάδεσ και επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν. 

 

2.3 Σο E.R.P. τθσ  Entersoft 

ΣοEntersoft Business Suite 

όπωσαναφζρκθκεείναιθολοκλθρωμζνθκαιενοποιθμζνθςουίταεπιχειρθματικοφλογις

μικοφτθσEntersoftγια ERP, CRM, Retail, Mobile, E-Commerce και Business 

Intelligence εφαρμογζσ. 

Οι ενότθτεσ του EntersoftBusinessSuite® που ςυνκζτουν το ERPυποςφςτθμα 

του, οργανϊνουν και διαχζουν τθν πλθροφορία ςε όλο τον οργανιςμό 

προςφζροντασ επιχειρθματικζσ διαδικαςίεσ και πλθροφόρθςθ, πολλαπλά ζτοιμα 

ςενάρια λειτουργίασ (bestpractices) που αφοροφν ςτθν ραχοκοκαλιά τθσ 

επιχείρθςθσ, ενιςχφοντασ τθν παραγωγικότθτα και τθν ανταγωνιςτικότθτά τθσ. 

 Επίςθσ προςφζρει πλοφςια πλθροφόρθςθ ςε Dashboards αλλά και 

αναλφςεισ Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ, μζςα από μια ενιαία βάςθ δεδομζνων με 

αποτζλεςμα τθν δθμιουργία  των ςυνκθκϊν για άμεςθ ανταπόκριςθ ςτισ αλλαγζσ 

και γριγορθ αξιοποίθςθ των επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν. 

  

 

Σο υποςφςτθμα ERP του EntersoftBusinessSuite® περιλαμβάνει 

ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ για: 

 

o Οικονομικι Διαχείριςθ 

o Γενικι Λογιςτικι 

o Διεκνι Λογιςτικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π., Ι.Α.S.) 
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o Προχπολογιςμόσ & Ζλεγχοσ 

o Χρθματοοικονομικι Διαχείριςθ 

o Διαχείριςθ Ειςπρακτζων και Πλθρωτζων 

o Διαχείριςθ Αποκεμάτων και Αποκθκϊν 

o Διαχείριςθ Πωλιςεων και Διανομϊν 

o Διαχείριςθ Αγορϊν και Προμθκειϊν 

o Διαχείριςθ Παραγωγισ 

o Διαχείριςθ Ζργων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 Προετοιμαςία χριςθσ του λογιςμικοφ 

Για να ξεκινιςει θ χριςθ του προγράμματοσείναι αναγκαίο να ρυκμιςτοφν 

κάποιοι παράμετροι οι οποίοι είναι πολφ ςθμαντικοί όπωσ θ αρχικι θμερομθνία και 

θ δθμιουργία οικονομικϊν χριςεων. 

Μετά τθν εγκατάςταςθ του προγράμματοσ και πριν τθν χριςθ του μασ 

ηθτείται θ ςυμπλιρωςθ κάποιων πεδίων (Εικόνα 3.1.1) όπωσ το όνομα χριςτθ και 

το κλειδί που είναι κωδικοί που μασ δίνονται από τθν Entersoft κατά τθν αγορά του 

προγράμματοσ. Επίςθσ μασ ηθτείται θ επιλογι τθσ βάςθσ δεδομζνων τθν οποία 

εγκακιςτοφμε ςτον υπολογιςτι μασ πριν από τθν εγκατάςταςθ του προγράμματοσ. 

υνεχίηοντασ ςτα επόμενα πεδία μασ ηθτείται θ επιλογι του ονόματοσ τθσ εταιρίασ, 

ενόσ υποκαταςτιματοσ τθσ εταιρίασ κακϊσ και θ γλϊςςα ςτθν οποία κζλουμε να 

δουλεφει το πρόγραμμα. Σζλοσ, μασ ηθτείται θ θμερομθνία. το πεδίο αυτό κατά 

τθν πρϊτθ χριςθ του προγράμματοσ πρζπει να ςυμπλθρϊςουμε τθν τελευταία 

μζρα του προθγοφμενου ζτουσ, γιατί ςτο πρόγραμμα δεν ζχει δθμιουργθκεί νζα 

οικονομικι χριςθ για το ζτοσ που διανφουμε, τθν οποία κα δθμιουργιςουμε με τθν 

είςοδο μασ ςτο πρόγραμμα. 

 

 

Εικόνα 3.1.1:Διαδικαςίαειςόδου ςτο πρόγραμμα 
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3.2 Δθμιουργία νζασ οικονομικισ χριςθσ 

 

Αφοφ ειςζλκουμε για πρϊτθ φορά ςτο εςωτερικό του προγράμματοσθ 

πρϊτθ από τισ ενζργειεσ μασ είναι θ δθμιουργία μιασ νζασ οικονομικισ χριςθσ για 

το ζτοσ που διανφουμε. 

Για να επιτευχκεί αυτό ακολουκοφμε τθνεξισ διαδικαςία: Επιλζγουμε 

“Γενικά” και ςτθν ςυνζχεια “Εταιρίεσ/Τποκαταςτιματα” (Εικόνα 3.2.1) . 

 

 

Εικόνα 3.2.1: Διαδικαςία δθμιουργίασ νζασ οικονομικισ χριςθσ(1). 

 

 

τθν ςυνζχεια, κάνοντασ διπλό “κλικ” ςτο όνομα τθσ εταιρίασ μασ και 

επιλζγοντασ “Οικονομικζσ Χριςεισ”, ανοίγει ζνασ πίνακασ που περιλαμβάνει όλεσ 

τισ προθγοφμενεσ οικονομικζσ χριςεισ τισ εταιρίασ που επιλζξαμε. Παρατθροφμε 

ότι θ τελευταία από τισ οικονομικζσ χριςεισ που εμφανίηονται ςτον πίνακα αυτό, 

είναι αυτι του προθγοφμενου ζτουσ(Εικόνα 3.2.2). Αυτό ςυμβαίνει εφόςον 

επιλζξαμε μια καταχωρθμζνθ ςτο πρόγραμμα εταιρία. Αν επιλζξουμε μια εταιρία 

τθν οποία μόλισ δθμιουργιςαμε (Κεφάλαιο 4) παρατθροφμε ότι δεν υπάρχουν 

καταχωρθμζνεσ οικονομικζσ χριςεισ. 
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Εικόνα 3.2.2: Διαδικαςία δθμιουργίασ νζασ οικονομικισ χριςθσ(2). 

 

 

υνεχίηοντασ επιλζγουμε “Νζα Χριςθ” και ςτον πίνακα που ανοίγει 

ςυμπλθρϊνουμε τα ςτοιχεία τθσ καινοφριασ χριςθσ. Παρατθροφμε ότι το ςφςτθμα 

ονομάηει αυτόματα τθν νζα χριςθ με το όνομα του ζτουσ που διανφουμε, δίνει 

ςτθν θμερομθνία ζναρξθσ και ςτθν θμερομθνία λιξθσ τθν πρϊτθ και τθν τελευταία  

μζρα αυτοφ του ζτουσ και τζλοσ δίνει ςτο πεδίο “Βαςικό Νόμιςμα” τθν επιλογι 

“EURO”.  υνεχίηοντασ και ενϊ ο τφποσ χριςθσ είναι προσ το παρόν “Τπό οριςμό” 

ςυμπλθρϊνουμε ςτο πεδίο “Όριο Ιςολογιςμοφ” τθν θμερομθνία 30/4 του επόμενου 

ζτουσ και ςτο πεδίο “Κοςτολογικι Περίοδοσ” 12 μινεσ.  

τθν ςυνζχεια μεταβαίνουμε ςτθν επιλογι “Γζνεςθ Περιόδων” και το 

ςφςτθμα δίνει αυτόματα ςτα πεδία “Ημερομθνία Ζναρξθσ” και “Ημερομθνία Λιξθσ” 

τθν πρϊτθ και τθν τελευταία θμζρα του ζτουσ τθν νζασ χριςθσ που δθμιουργοφμε 

και επιλζγουμε “Γζνεςθ” (Εικόνα 3.2.3). Παρατθροφμε ότι δθμιουργοφνται 14 

λογιςτικζσ περίοδοι οι 12 από τισ οποίεσ για κάκε μινα του ζτουσ,  μία περίοδοσ τθσ 

απογραφισ ςτθν αρχι καιμία περίοδοσ του κλειςίματοσ ςτο τζλοσ. 

Σζλοσ,  επιλζγουμε ςτο πεδίο “Σφποσ Χριςθσ” τθν επιλογι  “Ανοιχτι” και 

αποκθκεφουμε τθν νζα χριςθ που δθμιουργιςαμε. Από εδϊ και ςτο ζξθσ δεν 

χρειάηεται να επιλζγουμε ςτο πεδίο “Ημερομθνία” τθσ αρχικισ μάςκασ τθν 

τελευταία μζρα του προθγοφμενου ζτουσ κατά τθν είςοδο μασ ςτο πρόγραμμα. 
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Εικόνα 3.2.3: Διαδικαςία δθμιουργίασ νζασ οικονομικισ χριςθσ(3). 

 

3.3 Αλλαγι περιβάλλοντοσ εργαςίασ 

Κατά τθν χριςθ του προγράμματοσ μασ παρζχεται από τθν Entersoft 

δυνατότθτα να εργαηόμαςτε ςε δφο διαφορετικά περιβάλλοντα εργαςίασ αναλόγωσ 

με το τι μασ εξυπθρετεί καλφτερα. Για να αλλάξουμε το περιβάλλον εργαςίασ ςτο 

οποίο εργαηόμαςτε ακολουκοφμε τθν εξισ διαδικαςία: Μεταβαίνουμε ςτθν επιλογι 

“Γενικά” και ςτθν ςυνζχεια επιλζγουμε τθν επιλογι “Προςαρμογι Περιβάλλοντοσ 

Εργαςίασ” (Εικόνα 3.3.1).  

 

Εικόνα 3.3.1: Αλλαγι περιβάλλοντοσ εργαςίασ 
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τθν ςυνζχεια από το παράκυρο που ανοίγει επιλζγουμε ςε ποιο 

περιβάλλον κζλουμε να εργαςτοφμε ζχοντασ ωσ επιλογζσ τισ “Παραμονι ςτο 

προθγοφμενο περιβάλλον”(Εικόνα 3.3.2)  ι “Αλλαγι ςτο περιβάλλον τθσ ζκδοςθσ 

4”(Εικόνα 3.3.3).  

 

Εικόνα 3.3.2: Παλιό περιβάλλον εργαςίασ 

 

 

Εικόνα 3.3.3: Νζο  περιβάλλον εργαςίασ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1 Δθμιουργία μιασ εταιρίασ 

Η δθμιουργία μιασ νζασ εταιρίασ ςτο πρόγραμμα επιτυγχάνεται με τθν εξισ 

διαδικαςία: Από το αρχικό μενοφ του προγράμματοσ επιλζγουμε “Γενικά” και 

“Εταιρίεσ και υποκαταςτιματα”. Παρατθροφμε ότι το πρόγραμμα εμφανίηει μία 

λίςτα με όλεσ τισ εταιρίεσ και τα υποκαταςτιματα που είναι ιδθ καταχωρθμζνα. 

τθν ςυνζχεια επιλζγουμε “Ειςαγωγι νζασ γραμμισ” (Εικόνα 4.1.1). 

 

Εικόνα 4.1.1: Δθμιουργία νζασ εταιρίασ(1) 

 

 

Αφοφ επιλζξουμε τθν “Ειςαγωγι νζασ γραμμισ” το πρόγραμμα μασ 

εμφανίηει μία καρτζλα ςτθν οποία μασ ηθτείται να ςυμπλθρϊςουμε τα ςτοιχεία τθσ 

καινοφριασ εταιρίασ που κα δθμιουργιςουμε όπωσ Κωδικόσ, Επωνυμία, Νομικι 

μορφι, Επάγγελμα, Αρμόδια ΔΟΤ ςτθν οποία ανικει, επωνυμία κ.α.   (Εικόνα 4.1.2). 

 

Προςοχι πρζπει να δοκεί ςτο πεδίο «Κακεςτϊσ Φ.Π.Α.», διότι επθρεάηεται 

τόςο θ Σιμολόγθςθ και ο υπολογιςμόσ του Φ.Π.Α. Αγορϊν όςο και θ διαχείριςθ των 

μικτϊν (τελικϊν) τιμϊν πϊλθςθσ. Αν  θ εταιρεία ζχει μειωμζνο κακεςτϊσ Φ.Π.Α. 

αλλάηουμε τθν προτεινόμενθ τιμι «κανονικό» του πεδίου .  
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Εικόνα 4.1.2: Δθμιουργία νζασ εταιρίασ(2) 

 

Παραδείγματοσ χάριν κα καταχωριςουμε μία νζα εταιρία με το όνομα 

HORIZONA.E.  ςυμπλθρϊνοντασ όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία του όπωσ το Α.Φ.Μ. 

τθσ, τθν διεφκυνςθ τθσ, το επάγγελμα , τθν Δ.Ο.Τ. ςτθν οποία ανικει, τθν νομικι τθσ 

μορφι και ςτθν ςυνζχεια πατϊντασ τθν επιλογι “αποκικευςθ”κα τθν 

καταχωριςουμε ςτο ςφςτθμα (Εικόνα 4.1.3). 

 

 

Εικόνα 4.1.3: Δθμιουργία εταιρίασ  παραδείγματοσ 
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4.2 Παραμετροποιιςεισ 

Αξίηει να αναφερκεί ότι κατά τθν χριςθ του 

προγράμματοσχρθςιμοποιοφνται οι παραμετροποιιςεισ τθσ γενικισ λογιςτικισ, του 

Φ.Π.Α., των πελατϊν και τωνπρομθκευτϊν όπωσ αυτζσ ζχουν καταχωρθκεί ςτο 

ςφςτθμα από τον προγραμματιςτι του. Ωςτόςο αν επικυμοφμε να επζμβουμε και 

να αλλάξουμε κάποια απ’ αυτζσ τισ παραμετροποιιςεισ ακολουκοφμε τθν διαδρομι 

“Εργαλεία”, “Παραμετροποιιςεισ” (Εικόνα 4.2.1). τθν ςυνζχεια  επιλζγουμε τι 

κζλουμε να παραμετροποιιςουμε κάνοντασ “κλικ” ςτισ επιλογζσ που εμφανίηονται 

ςτθν οκόνθ (Εικόνα 4.2.2) 

 
Εικόνα 4.2.1:Διαδικαςία αλλαγισ παραμετροποιιςεων(1) 

 

Εικόνα 4.2.1:Διαδικαςία αλλαγισ παραμετροποιιςεων(2) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.1 Διαδικαςία επιλογισ- καταχώρθςθσ προμθκευτών 

τθν υποενότθτα αυτι κα περιγραφεί θ διαδικαςία με τθν οποία ο χριςτθσ 

του προγράμματοσ εμφανίηει τθν λίςτα των προμθκευτϊν με τουσ οποίουσ 

ςυνεργάηεται θ επιχείρθςθ κακϊσ και θ διαδικαςία που ακολουκείται με ςκοπό τθν 

δθμιουργία ενόσ νζου προμθκευτι. 

Η διαδικαςία με τθν οποία ανοίγουμε τθν λίςτα των προμθκευτϊν τθσ 

επιχείρθςθσ είναι θ εξισ: Από τισ βαςικζσ οντότθτεσ που υπάρχουν ςτο κφριο μενοφ 

του προγράμματοσ επιλζγουμε τθν “Αγορζσ_Προμικειεσ” και ςτθν ςυνζχεια τον 

“Κατάλογο Προμθκευτϊν”. τθν ςυνζχεια ςτο “παράκυρο” που ανοίγει επιλζγoυμε 

“…” ςτο πεδίο κωδικόσ προμθκευτι. Ακολουκϊντασ αυτι τθν διαδικαςία ανοίγει 

μία λίςτα με όλουσ τουσ προμθκευτζσ που ςυνεργάηεται θ επιχείρθςθ. Από αυτι 

τθν λίςτα μποροφμε να επιλζξουμε και να ανοίξουμε τθν καρτζλα οποιουδιποτε 

προμθκευτι επιλζγοντασ τον και πατϊντασ τθν επιλογι “Αποδοχι”ςτο παράκυρο 

που μασ εμφανίηει το πρόγραμμα (Εικόνα 5.1.1). 

 

Εικόνα 5.1.1: Άνοιγμα λίςτασ προμθκευτών 

 

υνεχίηοντασ, θ διαδικαςία με τθν οποία καταχωρείται ζνασ νζοσ 

προμθκευτισ μζχρι ενόσ ςθμείου είναι παρόμοια με τθν διαδικαςία ανοίγματοσ τθσ 

λίςτασ των προμθκευτϊν. Δθλαδι, ακολουκϊντασ τθν διαδρομι 

“Αγορζσ_Προμικειεσ”, “Κατάλογοσ Προμθκευτϊν” και επιλζγοντασ “Ειςαγωγι νζασ 

γραμμισ” το πρόγραμμα ανοίγει μία καρτζλα ςτθν οποία ηθτοφνται τα ςτοιχεία του 

νζου προμθκευτι όπωσ ο κωδικόσ, τον οποίο τον δίνει αυτόματα το ςφςτθμα, το 
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ονοματεπϊνυμο του, θ αρμόδια Δ.Ο.Τ. ςτθν οποία αυτόσ ανικει, τον Α.Φ.Μ. του 

κ.α. (Εικόνα 5.1.2). Πολφ ςθμαντικό πεδίο που είναι απαραίτθτθ θ ςυμπλιρωςθ του 

είναι το “Λογαριαςμόσ Λογιςτικισ” που βρίςκεται ςτθν καρτζλα “Λογιςτικά 

ςτοιχεία” (Εικόνα 5.1.3). 

 

Εικόνα 5.1.2: Δθμιουργία νζου προμθκευτι(1) 

 

Εικόνα 5.1.3Δθμιουργία νζου προμθκευτι(2)(υμπιρωςθ λογαριαςμοφ λογιςτικισ) 

Παραδείγματοσ χάριν κα καταχωριςουμε ζναν νζο προμθκευτι με το όνομα 

Παναγιϊτου Παναγιϊτθσ ςυμπλθρϊνοντασ όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία του όπωσ 

τον Α.Φ.Μ. του, τθν διεφκυνςθ του, το επάγγελμα του, τθν Δ.Ο.Τ. ςτθν οποία 

ανικει,  κα τον ομαδοποιιςουμε ςφμφωνα με τισ ομαδοποιιςεισ που μασ προτείνει 

το ςφςτθμα, κα ςυμπλθρϊςουμε τον λογαριαςμό λογιςτικισ που βρίςκεται ςτθν 



 ΠΜ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  

29 
 

καρτζλα “Λογιςτικά ςτοιχεία" και ςτθν ςυνζχεια κα τον καταχωριςουμε ςτο 

ςφςτθμα πατϊντασ τθν επιλογι “Αποκικευςθ” (Εικόνα 5.1.4). 

 

Εικόνα 5.1.4: Δθμιουργία προμθκευτι παραδείγματοσ 

 

5.2 Διαδικαςία επιλογισ- καταχώρθςθσ πελατών 

 

τθν υποενότθτα αυτι κα περιγραφεί θ διαδικαςία με τθν οποία ο χριςτθσ 

του προγράμματοσ ανοίγει τθν λίςτα των πελατϊν με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται θ 

επιχείρθςθ κακϊσ και θ διαδικαςία που ακολουκείται με ςκοπό τθν δθμιουργία 

ενόσ νζου πελάτθ. 

Η διαδικαςία με τθν οποία ανοίγουμε τθν λίςτα των πελατϊν τθσ 

επιχείρθςθσ είναι θ εξισ: Από τισ βαςικζσ οντότθτεσ που υπάρχουν ςτο κφριο μενοφ 

του προγράμματοσ επιλζγουμε τθν “Πωλιςεισ_Παραγγελίεσ” και ςτθν ςυνζχεια τον 

“Κατάλογο Πελατϊν”. τθν ςυνζχεια ςτο “παράκυρο” που ανοίγει επιλζγουμε “…” 

ςτο πεδίο κωδικόσ πελάτθ. Ακολουκϊντασ αυτι τθν διαδικαςία ανοίγει μία λίςτα με 

όλουσ τουσ πελάτεσ που ςυνεργάηεται θ επιχείρθςθ από τθν οποία μποροφμε να 

επιλζξουμε και να ανοίξουμε τθν καρτζλα οποιουδιποτε πελάτθ επιλζγοντασ τον 

και πατϊντασ τθν επιλογι “Αποδοχι” ςτθν καρτζλα που μασ εμφανίηει το 

πρόγραμμα (Εικόνα 5.2.1). 



 ΠΜ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  

30 
 

 

Εικόνα 5.2.1: Άνοιγμα λίςτασ πελατών 

υνεχίηοντασ, θ διαδικαςία με τθν οποία δθμιουργείται ζνασ νζοσ πελάτθσ 

μζχρι ενόσ ςθμείου είναι παρόμοια με τθν διαδικαςία ανοίγματοσ τθσ λίςτασ των 

πελατϊν και ζχει ελάχιςτεσ διαφορζσ με τθν διαδικαςία δθμιουργίασ ενόσ νζου 

προμθκευτι. Δθλαδι, ακολουκϊντασ τθν διαδρομι “Πωλιςεισ_Παραγγελίεσ”, 

“Κατάλογο Πελατϊν” και επιλζγοντασ “Ειςαγωγι νζασ γραμμισ” το πρόγραμμα 

ανοίγει μία καρτζλα ςτθν οποία ηθτοφνται τα ςτοιχεία του νζου πελάτθ όπωσ ο 

κωδικόσ του, τον οποίο τον δίνει αυτόματα το ςφςτθμα, το ονοματεπϊνυμο του, θ 

αρμόδια Δ.Ο.Τ. ςτθν οποία αυτόσ ανικει, τον Α.Φ.Μ. του κ.α. (Εικόνα 5.2.2).Πολφ 

ςθμαντικό πεδίο που είναι απαραίτθτθ θ ςυμπλιρωςθ του είναι το “Λογαριαςμόσ 

Λογιςτικισ” που βρίςκεται ςτθν καρτζλα “Λογιςτικά ςτοιχεία” (Εικόνα 5.2.3). 

 

Εικόνα 5.2.2: Δθμιουργία νζου πελάτθ 
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Εικόνα 5.2.3Δθμιουργία νζου πελάτθ(2)(υμπιρωςθ λογαριαςμοφ λογιςτικισ) 

Παραδείγματοσ χάριν κα καταχωριςουμε ζναν νζο πελάτθ με το όνομα 

Ηλιόπουλοσ Δθμιτριοσ   ςυμπλθρϊνοντασ όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία του όπωσ 

τον Α.Φ.Μ. του, τθν διεφκυνςθ του, το επάγγελμα του, τθν Δ.Ο.Τ. ςτθν οποία ανικει 

κ.α., κα τον ομαδοποιιςουμε ςφμφωνα με τισ ομαδοποιιςεισ που μασ προτείνει το 

ςφςτθμα,κα ςυμπλθρϊςουμε τον λογαριαςμό λογιςτικισ που βρίςκεται ςτθν 

καρτζλα “Λογιςτικά ςτοιχεία" και ςτθν ςυνζχεια κα τον καταχωριςουμε ςτο 

ςφςτθμα πατϊντασ τθν επιλογι “Αποκικευςθ” (Εικόνα 5.2.4). 

 

 

Εικόνα 5.2.4: Δθμιουργία πελάτθ  παραδείγματοσ 
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5.3 Διαδικαςία επιλογισ- καταχώρθςθσ ειδών 

τθν υποενότθτα αυτι κα περιγραφεί θ διαδικαςία με τθν οποία ο χριςτθσ 

του προγράμματοσ ανοίγει τθν λίςτα των ειδϊντα οποία εμπορεφεται ι 

χρθςιμοποιεί θ επιχείρθςθ για τθν παραγωγι των προϊόντων τθσ κακϊσ και θ 

διαδικαςία που ακολουκείται με ςκοπό τθν δθμιουργία ενόσ νζου είδουσ. 

Η διαδικαςία με τθν οποία ανοίγουμε τθν λίςτα των ειδϊν τθσ επιχείρθςθσ 

είναι θ εξισ: Από τισ βαςικζσ οντότθτεσ που υπάρχουν ςτο κφριο μενοφ του 

προγράμματοσ επιλζγουμε τθν “Διαχείριςθ Αποκικθσ” και ςτθν ςυνζχεια “Είδθ 

Αποκικθσ”. τθν ςυνζχεια ςτο παράκυρο που ανοίγει επιλζγουμε “…” ςτο πεδίο 

κωδικόσ είδουσ. Ακολουκϊντασ αυτι τθν διαδικαςία ανοίγει μία λίςτα με όλα τα 

είδθ τθσ επιχείρθςθσ από τθν οποία μποροφμε να επιλζξουμε και να ανοίξουμε τθν 

καρτζλα οποιουδιποτε είδουσ επιλζγοντασ το και πατϊντασ τθν επιλογι “Αποδοχι” 

ςτθν καρτζλα που μασ εμφανίηει το πρόγραμμα (Εικόνα 5.3.1). 

 

 

Εικόνα 5.3.1: Άνοιγμα λίςτασ ειδών 

υνεχίηοντασ, θ διαδικαςία με τθν οποία δθμιουργείται ζνα νζοείδοσ μζχρι  

ενόσ ςθμείου είναι ίδια με τθν διαδικαςία ανοίγματοσ τθσ λίςτασ των ειδϊν και 

παρόμοια με τθν διαδικαςία δθμιουργίασ ενόσ νζου προμθκευτι ι ενόσ νζου 

πελάτθ. Δθλαδι, ακολουκϊντασ τθν διαδρομι “Διαχείριςθ Αποκικθσ”, “Είδθ 

Αποκικθσ” και επιλζγοντασ “Ειςαγωγι νζασ γραμμισ” το πρόγραμμα ανοίγει μία 

καρτζλα ςτθν οποία ηθτοφνται τα ςτοιχεία του νζου είδουσ όπωσ ο κωδικόσ του, το 

Barcodeτου, θ περιγραφι του, ο καταςκευαςτισ του, οπρομθκευτισ από τον οποίο 

το προμθκευόμαςτε κ.α. (Εικόνα 5.3.2). 
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Εικόνα 5.3.2: Δθμιουργία νζου είδουσ 

 

Παραδείγματοσ χάριν κα καταχωριςουμε ζνα νζο είδοσ (φορθτόσ Η/Τ)  με 

καινοφριο κωδικό S200136 και κα ςυμπλθρϊςουμε  όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία 

του όπωσ τθν περιγραφι του, τισ τιμζσ λιανικισ(700,00) και χονδρικισ(400,00) που 

παίρνει κ.α. , κα τον ομαδοποιιςουμε ςφμφωνα με τισ ομαδοποιιςεισ που μασ 

προτείνει το ςφςτθμα (οικογζνεια ςτθν οποία ανικει, τφποσ, ομάδα κ.α.)  και ςτθν 

ςυνζχεια κα το καταχωριςουμε ςτο ςφςτθμα πατϊντασ τθν επιλογι “Αποκικευςθ” 

(Εικόνα 5.3.3). 

 

Εικόνα 5.3.3: Δθμιουργία είδουσ παραδείγματοσ 
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5.4 Διαδικαςία διαχείριςθσ-καταχώρθςθσ παγίων και 

αποςβζςεων τουσ 

Σα Πάγια είναι περιουςιακά ςτοιχεία τθσ εταιρείασ, μζροσ του Ενεργθτικοφ 

τθσ. Σο υποςφςτθμα αυτό επιτρζπει τθν παρακολοφκθςθ του Μθτρϊου των 

Παγίων, του κόςτουσ τουσ, των Αποςβζςεων με διάφορεσ μεκόδουσ και κάκε 

είδουσ μεταβολϊν κόςτουσ, κακϊσ και ζνα πλικοσ πλθροφοριακϊν ςτοιχείων. 

Για τθν διαχείριςθ ενόσ παγίου ακολουκοφμε τθν εξισ διαδικαςία:Από το 

κεντρικό μενοφ του προγράμματοσ επιλζγουμε “Διαχείριςθ”, “Πάγια”, “Διαχείριςθ 

Παγίων” (Εικόνα 5.4.1), και ςτθν ςυνζχεια επιλζγουμε “…” που βρίςκεται ςτο κελί 

“Πάγιο” τθσ νζασ ςελίδασ που εμφανίηεται με αποτζλεςμα να εμφανιςτεί μια λίςτα 

με όλα τα πάγια τθσ επιχείρθςθσ. Επιλζγοντασ ζνα απ’ αυτά και πατϊντασ 

“Αποδοχι” μποροφμε να το επεξεργαςτοφμε κάνοντασ πάνω του διπλό ”κλικ”και να 

επιλζξουμε αν είναι ανενεργό και εκτόσ εκμετάλλευςθσ ςτα πεδία που εμφανίηονται 

κακϊσ και να δοφμε τθν μζκοδο με τθν οποία αυτό αποςβζνεται ι να τθν 

αλλάξουμε (Εικόνεσ 5.4.2, 5.4.3). 

 

 

 

 

Εικόνα 5.4.1:Διαχείριςθ Παγίου 
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Εικόνα 5.4.2:Επιλογι Παγίου 

 

 

Εικόνα 5.4.3:Διαχείριςθ ενόσ επιλεγμζνου Παγίου 

 

Επιπρόςκετα, ζχουμε τθν δυνατότθτα να δθμιουργιςουμε ζνα νζο πάγιο, 

μια διαδικαςία που ζχει πολλζσ ομοιότθτεσ μ’ αυτιν τθσ δθμιουργίασ 

προμθκευτϊν, πελατϊν και ειδϊν.Ακολουκϊντασ τθν διαδρομι 

“Διαχείριςθ”,”Πάγια”,”Διαχείριςθ Παγίων”, όπωσ και προθγουμζνωσ, ςτθν ςυνζχεια 

επιλζγουμε “Ειςαγωγι νζασ γραμμισ” και ςτον πίνακα που εμφανίηεται ειςάγουμε 

τα ςτοιχεία του νζου παγίου όπωσ τον κωδικό,τθν περιγραφι του κ.α. . Πολφ βαςικά 

πεδία που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν είναι αυτά των “Λογαριαςμόσ Λογιςτικισ” 

(Κζντρα Μεριςμοφ, Κόςτοσ Πωλθκζντων κ.α.), “Κατθγορία ΦΠΑ” (Μθδενικι, 
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Κανονικι, Μειωμζνθ κ.α.), “Κανόνασ Αποςβζςεων” (Απόςβεςθ 100%, 

Γιπεδα/Οικόπεδα, Ζπιπλα κ.α.) και “Μονάδα Μζτρθςθσ” (Γραμμάρια, Εμβαδόν, 

Κυβικά Μζτρα κ.α.). 

Για να επιλζξουμε κανόνα αποςβζςεων κάνουμε διπλό ”κλικ” μζςα ςτο κελί 

αποςβζςεων,  επιλζγουμε “Ειςαγωγι” και ςτον πίνακα που εμφανίηεται επιλζγουμε 

τθν μζκοδο που κζλουμε (Εικόνα 5.4.3). 

Επίςθσ, ςκόπιμο είναι να αναφερκεί ότι το πρόγραμμα μασ δίνει τθν 

δυνατότθτα να ειςάγουμε μια καινοφρια μζκοδο αποςβζςεων. Αυτό επιτυγχάνεται 

κάνοντασ δεξί “κλικ” ςτο πεδίο “Κανόνασ αποςβζςεων”, επιλζγοντασ “Ειςαγωγι” 

και ςυνεχίηοντασ ειςάγουμε τα ςτοιχεία του νζου κανόνα απόςβεςθσ όπωσ ο 

κωδικόσ, θ περιγραφι, θ μζκοδοσ και επιλζγουμε αν αυτόσ κα προςδιορίηεται με 

ςυντελεςτι ι με βάςθ τα χρόνια ηωισ (Εικόνα 5.4.4) 

Εικόνα 5.4.3:Δθμιουργία Παγίου 
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Εικόνα 5.4.4:Δθμιουργία νζου κανόνα αποςβζςεων 

Παραδείγματοσ χάριν κα δθμιουργιςουμε ζνα νζο πάγιο ακολουκϊντασ τθν 

διαδρομι “Διαχείριςθ”, ”Πάγια”, ”Διαχείριςθ Παγίων”, “Ειςαγωγι νζασ γραμμισ” 

και ςτον πίνακα που εμφανίηεται ειςάγουμε τον κωδικό του νζου παγίου,που είναι 

διαφορετικόσ απ’ αυτοφσ που υπάρχουν ςτθν λίςτα των παγίων (14.03.00.008), τθν 

περιγραφι του(SERVERS), τον τφπο του( Μθχανιματα) και τθν Οικογζνεια ςτθν 

οποία ανικει (Πλθροφορικι). Πολφ ςθμαντικά πεδία που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν 

είναι ο Λογαριαςμόσ Λογιςτικισ(14.03), θ Κατθγορία ΦΠΑ(1111), θ Μονάδα 

μζτρθςθσ (ΣΕΜ) και θ μζκοδοσ αποςβζςεων. Για να επιλζξουμε ι να αλλάξουμε τθν 

μζκοδο αποςβζςεων κάνουμε δεξί “κλικ” ςτο κελί κανόνασ αποςβζςεων και ςτον 

πίνακα που εμφανίηεται ειςάγουμε τα ςτοιχεία τθσ μεκόδου που κζλουμε (Εικόνεσ 

5.4.5, 5.4.6). 

 

Εικόνα 5.4.5:Δθμιουργία Παγίου και ειςαγωγι κανόνα αποςβζςεων(1) 
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Εικόνα 5.4.6:Δθμιουργία Παγίου και ειςαγωγι κανόνα αποςβζςεων(2) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

6.1 Διαδικαςία πώλθςθσ ςε πελάτθ 

Η ενότθτα αυτι περιλαμβάνει το ςφνολο των διαδικαςιϊν που απαιτοφνται 

για τθν πϊλθςθ ενόσ είδουσ ςε ζναν πελάτθ κακϊσ και τθσ είςπραξθσ απ’ αυτόν.Η 

διαδικαςία τθσ πϊλθςθσ ενόσ είδουσ ς’ ζναν πελάτθ περιλαμβάνει ζνα ςφνολο 

βθμάτων. Αυτά είναιθνζα προςφορά προσ τον  πελάτθ, θ μετάβαςθ τθσ προςφοράσ 

ςε παραγγελία πϊλθςθσ, θ μετάβαςθ τθσ παραγγελίασ πϊλθςθσ ςε δελτίο 

αποςτολισ και τζλοσ θ μετάβαςθ του δελτίου αποςτολισ ςε τιμολόγιο πϊλθςθσ.  

6.1.1 Διαδικαςία καταχώρθςθσ νζασ προςφοράσ 

 

Η διαδικαςία προςφοράσ ς’ ζναν πελάτθ είναι θ εξισ: Από τθν γραμμι 

εργαλείων του προγράμματοσ επιλζγουμε “Εμπορικζσ Πράξεισ”,“Παραγγελιολθψία” 

και τζλοσ ςτον πίνακα που εμφανίηεται επιλζγουμε “Προςφορά ςε πελάτθ” (Εικόνα 

6.1.1.1). τθν ςυνζχεια επιλζγουμε τον αποδζκτθτθσ προςφοράσ από τθν λίςτα των 

πελατϊν που μου ανοίγει ςτο πεδίο “Αποδζκτθσ” (Εικόνα 6.1.1.2). 

 

 

Εικόνα 6.1.1.1:Προετοιμαςία για προςφορά ςε πελάτθ 
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Εικόνα 6.1.1.2:Διαδικαςία επιλογισ  πελάτθ 

Παρατθροφμε ότι εφόςον ο ςυγκεκριμζνοσ πελάτθσ είναι ιδθ 

καταχωρθμζνοσ ςτο ςφςτθμα ςυμπλθρϊνονται αυτόματα και τα άλλα πεδία. Σο 

μόνο που μζνει να ςυμπλθρϊςουμε είναι το πεδίο “ Σρόποσ πλθρωμισ”. Επίςθσ 

από τισ επιλογζσ που μασ εμφανίηονται ςτα δεξιά τθσ οκόνθσ επιλζγουμε 

“Ειςαγωγι” με αποτζλεςμα να ειςάγουμε μια κενι γραμμι ςτθν λίςτα των ειδϊν 

που ακολουκεί και ςτθν ςυνζχεια επιλζγουμε “Προβολι” με αποτζλεςμα να 

εμφανιςτεί ζνασ πίνακασ μζςω του οποίου επιλζγουμε το είδοσ που μασ ενδιαφζρει 

από τθν αποκικθ, χρθςιμοποιϊντασ παράλλθλα τον κατάλογο των καταχωρθμζνων 

ειδϊν και αντιγράφοντασ τον κωδικό του είδουσ που μασ ενδιαφζρει ςτο κατάλλθλο 

πεδίο του.Επίςθσ ειςάγουμε τθν ποςότθτα από το ςυγκεκριμζνο είδοσ που κα 

περιζχει θ προςφορά(Εικόνα 6.1.1.3). 

 

Εικόνα 6.1.1.3:Αναηιτθςθ είδουσ από τθν αποκικθ και επιλογι τθσ ποςότθτασ που κα περιζχει θ προςφορά 
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Σζλοσ, πατϊντασ“Αποδοχι” παρατθροφμε ότι θ γραμμι τθν οποία ειςάγαμε 

χρθςιμοποιϊντασ τθν επιλογι “Ειςαγωγι” ςυμπλθρϊκθκε με το είδοσ που 

επιλζξαμε από τον πίνακα που προζκυψε όταν επιλζξαμε τθν επιλογι “Προβολι”. 

Επίςθσ το ςφςτθμα μασ εμφανίηει αυτομάτωσ  και τθν τιμι του είδουσ(Εικόνα 

6.1.1.4).. Καταλιγοντασ επιλζγουμε “Αποκικευςθ” για να καταχωρθκεί θ 

προςφορά . 

 

 

Εικόνα 6.1.1.4:Ειςαγωγι είδουσ προσ πώλθςθ 
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6.1.2 Διαδικαςία μετάβαςθσ τθσ προςφοράσ ςε παραγγελία 

 

Η διαδικαςία μετάβαςθσ τθσ προςφοράσ ςε παραγγελία είναι θ εξισ: 

Ενϊ βριςκόμαςτε ςτο εςωτερικό τθσ προςφοράσ που δθμιουργιςαμε 

επιλζγουμε  “Μετάβαςθ” και ςτθν ςυνζχεια “471 ΠΡΦ=> ΠΑΡ ”( Εικόνα 6.1.2.1). 

 

 

Εικόνα 6.1.2.1:Διαδικαςία μετάβαςθσ από προςφορά ςε παραγγελία(1) 

 

 

Παρατθροφμε ότι το ςφςτθμα μασ δίνει αυτόματα τιμζσ ςε όλα τα πεδία 

εκτόσ απ’ αυτό τθσ “ειράσ” ςτο οποίο επιλζγουμε ”Παραγγελία Πϊλθςθσ” και ς’ 

αυτό του “Επιπζδου επιλογισ” ςτο οποίο επιλζγουμε “ετ Παραςτατικϊν” και 

ςυνεχίηουμε  πλθκτρολογϊντασ “Επόμενο” (Εικόνα 6.1.2.2). τθν ςυνζχεια 

επιβεβαιϊνουμε τθν πρόκεςθ μασ επιλζγοντασ“Εκτζλεςθ”(Εικόνα 6.1.2.3) και 

αμζςωσ ξεκινάει θ διαδικαςία μετάβαςθσ με αποτζλεςμα να προκφπτει το 

ςυμπλθρωμζνο δελτίο παραγγελίασ (Εικόνα 6.1.2.4). 
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Εικόνα 6.1.2.2:Διαδικαςία μετάβαςθσ από προςφορά ςε παραγγελία(2) 

 

 

 

Εικόνα 6.1.2.3:Διαδικαςία μετάβαςθσ από προςφορά ςε παραγγελία(3) 
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Εικόνα 6.1.2.4: υμπλθρωμζνο δελτίο παραγγελίασ 
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6.1.3 Διαδικαςία μετάβαςθσ τθσ παραγγελίασ ςε δελτίο 

αποςτολισ 

Η διαδικαςία μετάβαςθσ τθσ παραγγελίασ ςε δελτίο αποςτολισ είναι θ εξισ:  

Ενϊ βριςκόμαςτε ςτο εςωτερικό τθσ παραγγελίασ που δθμιουργιςαμε 

επιλζγουμε  “Μετάβαςθ” και ςτθν ςυνζχεια “111 ΠΑΡ=>ΔΑΠ ”( Εικόνα 6.1.3.1). 

 

 

Εικόνα 6.1.3.1:Διαδικαςία μετάβαςθσ από παραγγελία  ςε δελτίο αποςτολισ(1) 

 

 

Παρατθροφμε ότι το ςφςτθμα μασ δίνει αυτόματα τιμζσ ςε όλα τα πεδία . 

εκτόσ από αυτό του “Επιπζδου επιλογισ” ςτο οποίο επιλζγουμε “ετ 

Παραςτατικϊν”. τθν ςυνζχεια επιλζγουμε τθν επιλογι “ειρά βάςει ιδίου 

κωδικοφ” και ςυνεχίηουμε  πλθκτρολογϊντασ “Επόμενο” (Εικόνα 6.1.3.2). τθν 

ςυνζχεια επιβεβαιϊνουμε τθν πρόκεςθ μασ επιλζγοντασ “Εκτζλεςθ” (Εικόνα 

6.1.3.3) και αμζςωσ ξεκινάει θ διαδικαςία μετάβαςθσ με αποτζλεςμα να προκφπτει 

το ςυμπλθρωμζνο δελτίο αποςτολισ (Εικόνα 6.1.3.4). 
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Εικόνα 6.1.3.2:Διαδικαςία μετάβαςθσ από  παραγγελία ςε δελτίο αποςτολισ(2) 

 

 

 

Εικόνα 6.1.3.3:Διαδικαςία μετάβαςθσ από παραγγελία ςε δελτίο αποςτολισ(3) 
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Εικόνα 6.1.3.4:υμπλθρωμζνο δελτίο αποςτολισ  
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6.1.4 Διαδικαςία μετάβαςθσ από δελτίο αποςτολισ ςε τιμολόγιο 

πώλθςθσ 

 

Η διαδικαςία μετάβαςθσ του δελτίου αποςτολισ ςε τιμολόγιο πϊλθςθσ είναι 

θ εξισ:  

Ενϊ βριςκόμαςτε ςτο εςωτερικό του δελτίου αποςτολισ που 

δθμιουργιςαμε επιλζγουμε  “Μετάβαςθ” και ςτθν ςυνζχεια “113ΔΑΠ=> ΣΙΠ ”( 

Εικόνα 6.1.4.1). 

 

Εικόνα 6.1.4.1:Διαδικαςία μετάβαςθσ από  δελτίο αποςτολισ ςε τιμολόγιο πώλθςθσ(1) 

 

Παρατθροφμε ότι το ςφςτθμα μασ δίνει αυτόματα τιμζσ ςε όλα τα πεδία. 

τθν ςυνζχεια επιβεβαιϊνουμε τθν πρόκεςθ μασ επιλζγοντασ “Εκτζλεςθ” (Εικόνα 

6.1.4.2) και αμζςωσ ξεκινάει θ διαδικαςία μετάβαςθσ με αποτζλεςμα να προκφπτει 

το ςυμπλθρωμζνο τιμολόγιο πϊλθςθσ το οποίο για να εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ 

πρζπει να το αναηθτιςουμε ςτα παραςτατικά πϊλθςθσ ακολουκϊντασ τθν 

διαδρομι “Εγγραφζσ”, “Λίςτα παραςτατικϊν”(Εικόνα 6.1.4.3). τθν ςυνζχεια ςτο 

πεδίο “Σφποσ Παραςτατικϊν” επιλζγουμε “Σιμολόγιο Πϊλθςθσ” , ςτο πεδίο  

“Ημερομθνία” επιλζγουμε τθν θμερομθνία που δθμιουργικθκε το τιμολόγιο και 

επιβεβαιϊνουμε τθν πρόκεςθ μασ πλθκτρολογϊντασ “Αποδοχι” (Εικόνα 6.1.4.4). 
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Εικόνα 6.1.4.2:Διαδικαςία μετάβαςθσ από  δελτίο αποςτολισ ςε τιμολόγιο πώλθςθσ(2) 

 

 

 

 

Εικόνα 6.1.4.3:Διαδικαςία αναηιτθςθσ του  τιμολογίου πώλθςθσ(1) 
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Εικόνα 6.1.4.4:Διαδικαςία αναηιτθςθσ του  τιμολογίου πώλθςθσ(2) 

 

Παρατθροφμε ότι ςτθ πρϊτθ γραμμι του πίνακα που προκφπτει εμφανίηεται 

το τιμολόγιο πϊλθςθσ που δθμιουργιςαμε (Εικόνα 6.1.4.5). Κάνοντασ διπλό “κλικ” 

παρατθροφμε ότι ανοίγει το τιμολόγιο πϊλθςθσ (Εικόνα 6.1.4.6) ςτο οποίο ζχουμε 

τθν δυνατότθτα να επιλζξουμε διαφορετικοφσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ αυτό κα 

πλθρωκεί (Εικόνα 6.1.4.7). Σζλοσ, επιλζγουμε “Αποκικευςθ”. 

 

 

Εικόνα 6.1.4.5:Διαδικαςία αναηιτθςθσ του  τιμολογίου πώλθςθσ(3) 
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Εικόνα 6.1.4.6:Εμφάνιςθ τιμολογίου πώλθςθσ 

 

 

 

Εικόνα 6.1.4.7:Επιλογι τρόπου πλθρωμισ τιμολογίου πώλθςθσ 
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6.2 Διαδικαςία αγοράσ από προμθκευτι 

Η ενότθτα αυτι περιλαμβάνει το ςφνολο των διαδικαςιϊν που απαιτοφνται 

για τθν αγορά ενόσ είδουσ από ζναν προμθκευτι κακϊσ και τθσ πλθρωμισ ς’ αυτόν. 

Η διαδικαςία τθσ αγοράσ ενόσ είδουσ από ζνανπρομθκευτι περιλαμβάνει ζνα 

ςφνολο βθμάτων. Αυτά είναι θ νζα προςφορά από τον  προμθκευτι, μετάβαςθ τθσ 

προςφοράσ ςε παραγγελία αγοράσ, θ μετάβαςθ τθσ παραγγελίασ αγοράσ ςε δελτίο 

παραλαβισ και τζλοσ θ μετάβαςθ του δελτίου παραλαβισ ςε τιμολόγιο αγοράσ. 

6.2.1 Διαδικαςία καταχώρθςθσ νζασ προςφοράσ 

Η διαδικαςία προςφοράσ από ζναν προμθκευτι είναι θ εξισ: Από τθν 

γραμμι εργαλείων του προγράμματοσ επιλζγουμε “Εμπορικζσ Πράξεισ”, 

“Παραγγελιοδοςία” και τζλοσ ςτον πίνακα που εμφανίηεται επιλζγουμε “Προςφορά 

από προμθκευτι” (Εικόνα 6.2.1.1). τθν ςυνζχεια επιλζγουμε τον προμθκευτι από 

τον οποίο κα γίνει προςφορά (Εικόνα 6.1.1.2). Για να επιλζξουμε τον προμθκευτι 

ανοίγουμε παράλλθλα τον κατάλογο των προμθκευτϊν και αντιγράφουμε τον 

κωδικό του ςτο κατάλλθλο πεδίο. 

 

Εικόνα 6.2.1.1:Διαδικαςία επιλογισ προμθκευτι 

 

 

υνεχίηοντασ ςτθν οκόνθ εμφανίηεται ζνασ πίνακασ ςτον οποίο πρζπει να 

ςυμπλθρϊςουμε τον αποδζκτθ τθσ παραγγελίασ, τθν διεφκυνςθ του, τον πωλθτι 

και τον τρόπο πλθρωμισ. Παρατθροφμε ότι εφόςον ο ςυγκεκριμζνοσ προμθκευτισ 

είναι ιδθ καταχωρθμζνοσ ςτο ςφςτθμα με αντιγραφι του κωδικοφ του ι του 

ονόματοσ του από τον κατάλογο των προμθκευτϊν  ςυμπλθρϊνονται αυτόματα και 
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τα άλλα πεδία. Σο μόνο που μζνει να ςυμπλθρϊςουμε είναι το πεδίο “ Σρόποσ 

πλθρωμισ”. Επίςθσ από τισ επιλογζσ που μασ εμφανίηονται ςτα δεξιά τθσ οκόνθσ 

επιλζγουμε “Ειςαγωγι” με αποτζλεςμα να ειςάγουμε μια κενι γραμμι ςτθν λίςτα  

των ειδϊν που ακολουκεί και ςτθν ςυνζχεια επιλζγουμε “Προβολι” με αποτζλεςμα 

να εμφανιςτεί ζνασ πίνακασ μζςω του οποίου επιλζγω το είδοσ που με ενδιαφζρει 

από τθν αποκικθ,  χρθςιμοποιϊντασ παράλλθλα τον κατάλογο των καταχωρθμζνων 

ειδϊν και αντιγράφοντασ τον κωδικό του είδουσ που μασ ενδιαφζρει ςτο κατάλλθλο 

πεδίο του. τθν ςυνζχεια επιλζγουμε τθν ποςότθτα από το ςυγκεκριμζνο είδοσ που 

κα περιζχει θπροςφορά και τθν τιμι του είδουσ  (Εικόνα 6.2.1.3). 

 

 

 

Εικόνα 6.2.1.3:Αναηιτθςθ είδουσ από τθν αποκικθ και επιλογι τθσ ποςότθτασ που κα περιζχει θ προςφορά 

 

 

Σζλοσ, πατϊντασ “Αποδοχι” παρατθροφμε ότι θ γραμμι τθν οποία ειςάγαμε 

χρθςιμοποιϊντασ τθν επιλογι “Ειςαγωγι” ςυμπλθρϊκθκε με το είδοσ που 

επιλζξαμε από τον πίνακα που προζκυψε όταν επιλζξαμε τθν επιλογι “Προβολι”. 

Καταλιγοντασ επιλζγουμε “Αποκικευςθ” για να καταχωρθκεί θ προςφορά (Εικόνα 

6.2.1.3). 
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Εικόνα 6.2.1.3:Ειςαγωγι είδουσ προσ αγορά 

 

6.2.2 Διαδικαςία μετάβαςθσ τθσ προςφοράσ ςε παραγγελία ςε 

προμθκευτι 

Η διαδικαςία μετάβαςθσ τθσ προςφοράσ ςε παραγγελία είναι θ εξισ: 

Ενϊ βριςκόμαςτε ςτο εςωτερικό τθσ προςφοράσ που δθμιουργιςαμε 

επιλζγουμε  “Μετάβαςθ” και ςτθν ςυνζχεια “473 ΠΡΓ=> ΠΠΡ ”( Εικόνα 6.2.2.1). 

 

 

Εικόνα 6.2.2.1:Διαδικαςία μετάβαςθσ από προςφορά ςε παραγγελία ςε προμθκευτι(1) 
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Παρατθροφμε ότι το ςφςτθμα μασ δίνει αυτόματα τιμζσ ςε όλα τα πεδία 

εκτόσ απ’ αυτό τθσ “ειράσ” ςτο οποίο επιλζγουμε ”Παραγγελία Πϊλθςθσ” και ς’ 

αυτό του “Επιπζδου επιλογισ” ςτο οποίο επιλζγουμε “ετ Παραςτατικϊν” και 

ςυνεχίηουμε  πλθκτρολογϊντασ “Επόμενο” (Εικόνα 6.2.2.2). τθν ςυνζχεια 

επιβεβαιϊνουμε τθν πρόκεςθ μασ επιλζγοντασ “Εκτζλεςθ” (Εικόνα 6.2.2.3) και 

αμζςωσ ξεκινάει θ διαδικαςία μετάβαςθσ με αποτζλεςμα να προκφπτει το 

ςυμπλθρωμζνο δελτίο παραγγελίασ (Εικόνα 6.2.2.4). 

 

 

Εικόνα 6.2.2.2:Διαδικαςία μετάβαςθσ από προςφορά ςε παραγγελία ςε προμθκευτι(2) 

 

 

Εικόνα 6.2.2.3:Διαδικαςία μετάβαςθσ από προςφορά ςε παραγγελία ςε προμθκευτι(3) 
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Εικόνα 6.2.2.4: υμπλθρωμζνο παραςτατικό  παραγγελίασ προμθκευτι 

 

6.2.3 Διαδικαςία μετάβαςθσ τθσ παραγγελίασ ςε παραςτατικό 

παραλαβισ παραγγελιών αγορών 

Η διαδικαςία μετάβαςθσ τθσ παραγγελίασ ςε παραςτατικό παραλαβισ 

παραγγελιϊν αγορϊν είναι θ εξισ:  

Ενϊ βριςκόμαςτε ςτο εςωτερικό τθσ παραγγελίασ που δθμιουργιςαμε 

επιλζγουμε  “Μετάβαςθ” και ςτθν ςυνζχεια “101 ΠΠΡ=>ΑΔΠ ”( Εικόνα 6.2.3.1). 

 

Εικόνα 6.2.3.1:Διαδικαςία μετάβαςθσ από  παραγγελία  ςε παραςτατικό παραλαβισ παραγγελιών αγορών 

(1) 
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Παρατθροφμε ότι το ςφςτθμα μασ δίνει αυτόματα τιμζσ ςε όλα τα πεδία . 

εκτόσ από αυτό του “Επιπζδου επιλογισ” ςτο οποίο επιλζγουμε “ετ 

Παραςτατικϊν”. τθν ςυνζχεια επιλζγουμε τθν επιλογι “ειρά βάςει ιδίου 

κωδικοφ” και ςυνεχίηουμε  πλθκτρολογϊντασ “Επόμενο” (Εικόνα 6.2.3.2). τθν 

ςυνζχεια επιβεβαιϊνουμε τθν πρόκεςθ μασ επιλζγοντασ “Εκτζλεςθ” (Εικόνα 

6.2.3.3) και αμζςωσ ξεκινάει θ διαδικαςία μετάβαςθσ με αποτζλεςμα να προκφπτει 

το ςυμπλθρωμζνο δελτίο παραλαβισ (Εικόνα 6.2.3.4). 

 

Εικόνα 6.1.3.2: Διαδικαςία μετάβαςθσ από  παραγγελία  ςε παραςτατικό παραλαβισ παραγγελιών αγορών 

(2) 

 

 

Εικόνα 6.2.3.2: Διαδικαςία μετάβαςθσ από  παραγγελία  ςε παραςτατικό παραλαβισ παραγγελιών αγορών 

(3) 
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Εικόνα 6.2.3.4: υμπλθρωμζνο  παραςτατικό παραλαβισ παραγγελιών αγορών 

 

6.2.4 Διαδικαςία μετάβαςθσ από παραςτατικό παραλαβισ 

παραγγελιών αγορών ςε τιμολόγιο αγορών 

Η διαδικαςία μετάβαςθσ του παραςτατικοφ παραλαβισ παραγγελιϊν 

αγορϊν ςε τιμολόγιο αγοράσείναι θ εξισ:  

Ενϊ βριςκόμαςτε ςτο εςωτερικό του παραςτατικοφ παραλαβισ 

παραγγελιϊν αγορϊν που δθμιουργιςαμε επιλζγουμε  “Μετάβαςθ” και ςτθν 

ςυνζχεια “102ΑΔΠ=>ΑΣΠ ”( Εικόνα 6.2.4.1). 

 

Εικόνα 6.2.4.1: Διαδικαςία μετάβαςθσ από παραςτατικό παραλαβισ παραγγελιών αγορών ςε τιμολόγιο 

αγοράσ(1) 
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Παρατθροφμε ότι το ςφςτθμα μασ δίνει αυτόματα τιμζσ ςε όλα τα πεδία 

(Εικόνα6.2.4.2).υνεχίηουμε πλθκτρολογϊντασ “Επόμενο”και τζλοσ επιβεβαιϊνουμε 

τθν πρόκεςθ μασ επιλζγοντασ “Εκτζλεςθ” (Εικόνα 6.2.4.3).  

 

Εικόνα 6.2.4.2: Διαδικαςία μετάβαςθσ από παραςτατικό παραλαβισ παραγγελιών αγορών ςε τιμολόγιο 

αγοράσ(2) 

 

Εικόνα 6.2.4.3: Διαδικαςία μετάβαςθσ από παραςτατικό παραλαβισ παραγγελιών αγορών ςε τιμολόγιο 

αγοράσ(2) 

Αμζςωσ ξεκινάει θ διαδικαςία μετάβαςθσ με αποτζλεςμα να προκφπτει το 

ςυμπλθρωμζνο τιμολόγιο αγοράσ το οποίο είτε εμφανίηεται αυτόματα ςτθν οκόνθ 

είτε πρζπει να το αναηθτιςουμε ςτα παραςτατικά αγοράσ ακολουκϊντασ τθν 

διαδρομι “Εγγραφζσ”, “Λίςτα παραςτατικϊν” (Εικόνα 6.2.4.4).  
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τθν ςυνζχεια ςτο πεδίο “Σφποσ Παραςτατικϊν” επιλζγουμε “Σιμολόγιο 

Αγορϊν” (Εικόνα 6.2.4.5) και επιβεβαιϊνουμε τθν πρόκεςθ μασ πλθκτρολογϊντασ 

“Αποδοχι” (Εικόνα 6.2.4.6). 

 

 

Εικόνα 6.2.4.4:Διαδικαςία αναηιτθςθσ του  τιμολογίου αγοράσ(1) 

 

 

 

Εικόνα 6.2.4.5:Διαδικαςία αναηιτθςθσ του  τιμολογίου αγοράσ(2) 
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Παρατθροφμε ότι ςτθ πρϊτθ γραμμι του πίνακα που προκφπτει εμφανίηεται 

το τιμολόγιο αγοράσ που δθμιουργιςαμε (Εικόνα 6.2.4.5). Κάνοντασ διπλό “κλικ” 

παρατθροφμε ότι ανοίγει το τιμολόγιο πϊλθςθσ (Εικόνα 6.2.4.6)  ςτο οποίο ζχουμε 

τθν δυνατότθτα να επιλζξουμε διαφορετικοφσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ αυτό κα 

πλθρωκεί (Εικόνα 6.2.4.7). Σζλοσ, επιλζγουμε “Αποκικευςθ”. 

 

 

 

Εικόνα 6.2.4.6:Διαδικαςία αναηιτθςθσ του  τιμολογίου αγοράσ(3) 

 

 

 

Εικόνα 6.2.4.6:Εμφάνιςθ τιμολογίου αγοράσ 
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Εικόνα 6.1.4.7:Επιλογι τρόπου πλθρωμισ τιμολογίου αγοράσ 

 

6.3 Αποδείξεισ 

6.3.1 Απόδειξθ πλθρωμισ 

 

Η διαδικαςία τθν οποία ακολουκοφμε για να εκτυπϊςουμε μία απόδειξθ 

πλθρωμισ είναι θ εξισ: Από τθν γραμμι εργαλείων ςτθν κεντρικι οκόνθ του 

ςυςτιματοσ επιλζγουμε “Σαμείο/ αξιόγραφα”, ”Πλθρωμζσ” (Εικόνα 6.3.1.1). τθν 

ςυνζχεια από τον πίνακα που εμφανίηεται επιλζγουμε “Απόδειξθ Πλθρωμισ” 

(Εικόνα 6.3.2) και ςτθν ςυνζχεια ειςάγουμε τα ςτοιχεία του προςϊπου ςτο οποίο κα 

εκτυπωκεί θ απόδειξθ. Επίςθσ από τισ επιλογζσ που μασ εμφανίηονται ςτα δεξιά τθσ 

οκόνθσ επιλζγουμε “Ειςαγωγι” με αποτζλεςμα να ειςάγουμε μια κενι γραμμι ςτθν 

λίςτα των ειδϊν που ακολουκεί και ςτθν ςυνζχεια επιλζγουμε “Προβολι” με 

αποτζλεςμα να εμφανιςτεί ζνασ πίνακασ μζςω του οποίου ειςάγουμε το ποςό τθσ 

απόδειξθσ (Εικόνα 6.3.1.3). Σζλοσ με τθν επιλογι “Αποδοχι” εμφανίηεται το 

παραςτατικό τθσ απόδειξθσ το οποίο αποκθκεφουμε με τθν επιλογι 

“Αποκικευςθ”(Εικόνα6.3.1.4). 
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Εικόνα 6.3.1.1: Διαδικαςία δθμιουργίασ απόδειξθσ πλθρωμισ(1) 

 

 

 

 

Εικόνα 6.3.1.2: Διαδικαςία δθμιουργίασ απόδειξθσ πλθρωμισ(2) 
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Εικόνα 6.3.1.3: Ειςαγωγι ςτοιχείων τθσ απόδειξθσ πλθρωμισ 

 

 

Εικόνα 6.3.1.4: υμπλθρωμζνο παραςτατικό απόδειξθσ πλθρωμισ 

 

6.3.2 Απόδειξθ είςπραξθσ 

Η διαδικαςία τθν οποία ακολουκοφμε για να εκτυπϊςουμε μία απόδειξθ είςπραξθσ 

είναι θ εξισ: Από τθν γραμμι εργαλείων ςτθν κεντρικι οκόνθ του ςυςτιματοσ 

επιλζγουμε “Σαμείο/ αξιόγραφα”, ”Ειςπράξεισ” (Εικόνα 6.3.2.1). τθν ςυνζχεια από 

τον πίνακα που εμφανίηεται επιλζγουμε “Απόδειξθ Είςπραξθσ” (Εικόνα 6.3.2) και 

ςτθν ςυνζχεια ειςάγουμε τα ςτοιχεία του προςϊπου ςτο οποίο κα εκτυπωκεί θ 
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απόδειξθ. Επίςθσ από τισ επιλογζσ που μασ εμφανίηονται ςτα δεξιά τθσ οκόνθσ 

επιλζγουμε “Ειςαγωγι” με αποτζλεςμα να ειςάγουμε μια κενι γραμμι ςτθν λίςτα 

των ειδϊν που ακολουκεί και ςτθν ςυνζχεια επιλζγουμε “Προβολι” με αποτζλεςμα 

να εμφανιςτεί ζνασ πίνακασ μζςω του οποίου ειςάγουμε το ποςό τθσ απόδειξθσ 

(Εικόνα 6.3.2.3). Σζλοσ με τθν επιλογι “Αποδοχι” εμφανίηεται το παραςτατικό τθσ 

απόδειξθσ το οποίο αποκθκεφουμε με τθν επιλογι “Αποκικευςθ”(Εικόνα6.3.2.4). 

 

 

Εικόνα 6.3.2.1: Διαδικαςία δθμιουργίασ απόδειξθσ είςπραξθσ(1) 

 

 

Εικόνα 6.3.2.2: Διαδικαςία δθμιουργίασ απόδειξθσ είςπραξθσ(2) 



 ΠΜ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  

66 
 

 

 

 

Εικόνα 6.3.2.3: Ειςαγωγι ςτοιχείων τθσ απόδειξθσ είςπραξθσ 

 

 

 

Εικόνα 6.3.2.4: υμπλθρωμζνο παραςτατικό απόδειξθσ είςπραξθσ 
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6.4Ακφρωςθ παραςτατικοφ  

Σζλοσ,  ςκόπιμο είναι να αναφερκεί ότι το ςφςτθμα μασ δίνει τθν 

δυνατότθτα να ακυρϊςουμε ζνα παραςτατικό το οποίο ζχει εκδοκεί. Η διαδικαςία 

είναι θ εξισ : Αναηθτοφμε το παραςτατικό ςτθν λίςτα των παραςτατικϊν 

ακολουκϊντασ τθν διαδρομι “Εγγραφζσ”, ”Λίςτα Παραςτατικϊν”, το επιλζγουμε 

και ςτθν ςυνζχεια από το κεντρικό μενοφ ενϊ βριςκόμαςτε ςτο εςωτερικό του 

παραςτατικοφ επιλζγουμε “Ενζργειεσ”, “Ακφρωςθ”. Σζλοσ, επιλζγουμε 

“Αποκικευςθ” (Εικόνα 6.4.1). 

 

 
Εικόνα 6.4.1: Ακφρωςθ παραςτατικοφ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

7.1 Αποτελζςματα κινιςεων-Αναλυτικό Ημερολόγιο 

τθν υποενότθτα αυτι κα περιγραφεί θ διαδικαςία με τθν οποία 

εμφανίηεται ςτθν οκόνθ ζνασ ςυνοπτικόσ πίνακασ που περιλαμβάνει τισ ςυνολικζσ 

κινιςεισ που ζγιναν ςε μια ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία ι ς’ ζνα ςυγκεκριμζνο 

χρονικό διάςτθμα, και  ς’ ζναν ςυγκεκριμζνο λογαριαςμό, ανάλογα με τθν επιλογι 

μασ ςτα “φίλτρα”που μασ προτείνει το ςφςτθμα. Η διαδικαςία αυτι περιλαμβάνει 

τα εξισ βιματα:“Διαχείριςθ”,”Λογιςτικι”,”Αναλυτικά Ημερολόγια”και ςτθν 

ςυνζχεια επιλζγουμε το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα ι θμερομθνία και τον 

ςυγκεκριμζνο λογαριαςμό που επικυμοφμε (Εικόνεσ  7.1.1, 7.1.2). 

 

 

Εικόνα 7.1.1:Διαδικαςία ανοίγματοσ αναλυτικοφ θμερολογίου 
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Εικόνα 7.1.2:Διαδικαςία επιλογισ “φίλτρων” του αναλυτικοφ θμερολογίου 

 

υμπεραςματικά, αν επικυμοφμε να δοφμε τον ςυνοπτικό πίνακα με τισ 

ςυνολικζσ κινιςεισ που ζγιναν για μια ςυγκεκριμζνο διάςτθμα ακολουκοφμε τθν 

διαδρομι “Διαχείριςθ”, ”Λογιςτικι”, ”Αναλυτικά Ημερολόγια”, ςτθν ςυνζχεια 

επιλζγουμε το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα που μασ ενδιαφζρεικαι τζλοσ,  

επιλζγουμε ”Εκτζλεςθ”  . Παρατθροφμε ότι αμζςωσ εμφανίηονται οι κινιςεισ όλων 

των λογαριαςμϊν που ζγιναν ς’ εκείνο το χρονικό διάςτθμα (Εικόνα 7.1.3). 

 

 

Εικόνα 7.1.3:Κινιςεισ όλων των λογαριαςμών κατά το διάςτθμα 30/12/2013-31/12/2013 
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Επίςθσ αν επικυμοφμε να εμφανίςουμε τισ κινιςεισ κάκε λογαριαςμοφ ς’ 

ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα εκτόσ από το διάςτθμα που μασ ενδιαφζρει 

επιλζγουμε και τον λογαριαςμό του οποίου τισ κινιςεισ επικυμοφμε να 

εμφανίςουμε και ςτθν ςυνζχεια επιλζγουμε ”Εκτζλεςθ”. Παρατθροφμε ότι 

εμφανίηονται οι κινιςεισ του κάκε λογαριαςμοφ ξεχωριςτά για το χρονικό διάςτθμα 

που επιλζξαμε ( Εικόνεσ 7.1.4,7.1.5.,7.1.6). 

 

 

Εικόνα 7.1.4:Κινιςεισ λογαριαςμών πελατών κατά το διάςτθμα 30/12/2013-31/12/2013 

 

 

 

Εικόνα 7.1.5:Κινιςεισ λογαριαςμών προμθκευτών κατά το διάςτθμα 30/12/2013-31/12/2013 
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Εικόνα 7.1.6:Κινιςεισ λογαριαςμοφ ταμείου κατά το διάςτθμα 30/12/2013-31/12/2013 

 

 

 

 

7.2 Αποτελζςματα κινιςεων-Ιςοηφγιο Γενικοφ & Αναλυτικών 

Κακολικών 

 

τθνυποενότθτα αυτι κα περιγραφεί θ διαδικαςία με τθν οποία εμφανίηεται 

ςτθν οκόνθ ζνασ ςυνοπτικόσ πίνακασ που περιλαμβάνει το ιςοηφγιο των κινιςεων 

που ζγιναν ςε μια ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία ι ς’ ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό 

διάςτθμα, και  ς’ ζναν ςυγκεκριμζνο λογαριαςμό, ανάλογα με τθν επιλογι μασ ςτα 

“φίλτρα” που μασ προτείνει το ςφςτθμα. Η διαδικαςία αυτι περιλαμβάνει τα εξισ 

βιματα: “Διαχείριςθ”, ”Λογιςτικι”, ”Ιςοηφγιο Γενικοφ & Αναλυτικϊν Κακολικϊν ” 

και ςτθν ςυνζχεια επιλζγουμε το ςυγκεκριμζνο διάςτθμα ι θμερομθνία και τον 

ςυγκεκριμζνο λογαριαςμό που επικυμοφμε (Εικόνεσ  7.2.1, 7.2.2). 
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Εικόνα 7.2.1:Διαδικαςία ανοίγματοσ ιςοηυγίου λογιςτικισ 

 

 

Εικόνα 7.2.2:Διαδικαςία επιλογισ “φίλτρων” του ιςοηυγίου λογιςτικισ 

 

υμπεραςματικά, αν επικυμοφμε να δοφμε τον ςυνοπτικό πίνακα με τισ 

ςυνολικζσ κινιςεισ που ζγιναν για μια ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα 

ακολουκοφμε τθν διαδρομι “Διαχείριςθ”, ”Λογιςτικι”, ” Ιςοηφγιο Γενικοφ & 

Αναλυτικϊν Κακολικϊν ”, ςτθν ςυνζχεια επιλζγουμε το ςυγκεκριμζνο διάςτθμα που 

μασ ενδιαφζρει και τζλοσ επιλζγουμε ”Εκτζλεςθ”  . Παρατθροφμε ότι αμζςωσ 

εμφανίηονται το ιςοηφγιο των κινιςεων που ζγιναν ς’ εκείνο το χρονικό διάςτθμα 

(Εικόνα 7.2.3). 
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Εικόνα 7.2.3:Ιςοηφγιο λογαριαςμών κατά το διάςτθμα 30/12/2013-31/12/2013 

Επίςθσ αν επικυμοφμε  να εμφανίςουμε το ιςοηφγιο κάκε λογαριαςμοφ ς’ 

ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, εκτόσ από το διάςτθμα που μασ ενδιαφζρει, 

επιλζγουμε και τον λογαριαςμό του οποίου το ιςοηφγιο  επικυμοφμε να 

εμφανίςουμε και ςτθν ςυνζχεια επιλζγουμε ”Εκτζλεςθ”. Παρατθροφμε ότι 

εμφανίηεται το ιςοηφγιο του κάκε λογαριαςμοφ ξεχωριςτά για το χρονικό διάςτθμα 

που επιλζξαμε ( Εικόνεσ 7.2.4,7.2.5.,7.2.6). 

 

Εικόνα 7.2.4:Ιςοηφγιο λογαριαςμοφ πελατών κατά το διάςτθμα 30/12/2013-31/12/2013 
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Εικόνα 7.2.5:Ιςοηφγιο λογαριαςμοφ προμθκευτών  κατά το διάςτθμα 30/12/2013-31/12/2013 

 

 

 

Εικόνα 7.2.6:Ιςοηφγιο λογαριαςμοφ ταμείου κατά το διάςτθμα 30/12/2013-31/12/2013 

 

 

 

 



 ΠΜ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  

75 
 

 

Βιβλιογραφία… 

 

A. P. Kakouris,Polychronopoulos (2005), Enterprise Resource Planning (ERP) System: 

An Effective Tool for Production Management 

Bingi, P., M. K. Sharma and J.K. Godla(1999). Critical issues affecting an ERP 

implementation. Information Systems Management 

G Gable, M Rosemann(2004), Critical success factors of process modelling for 

enterprise systems 

Holland, C. P. and Light, B. (1999), “A Critical Success Factors Model For ERP 

Implementation”, IEEE Software, vol. 16, no. 3, May/June.  

Moller, C. (2005).Unleasing the potential of SCM: Adoption of ERP in large Danish 

enterprises, International Journal of Enterprise Information Systems 

Oden, H. W., Langenwalter, G. A., &Lucier, R. A.(1993). Handbook of material & 

capacity requirements planning. New York, New York: McGraw-Hill. 

Schragenheim, E.(2000).When ERP worlds collide. APICS––The Performance  

Advantage 

Shakir(2000) Decision making in the evaluation, selection and implementation of 

ERP systems  

Wailgum, T.  (2008). Supply Chain Spending on the rise, 

http://www.cio.com/article/168700 (accessed January 3, 2008) 

www.entersoft.com 


