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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 Με την παρούσα μελέτη που αποτελεί εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, 

επιχειρείται η ανάλυση περίπτωσης ( case study ) της διαδικασίας σύνταξης, λήψης 

και εκτέλεσης παραγγελιών του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης από 

το Διαδίκτυο.  

 
Ειδικότερα, η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση και 

υλοποίηση νέου πληροφοριακού συστήματος οργάνωσης των λεγόμενων Μαζικών 

Παραγγελιών ώστε να συμπληρωθεί και βελτιωθεί το υπάρχον πληροφοριακό 

σύστημα του ΣΥ.ΦΑ. ( Legacy System). 

 

Επιμέρους, η μελέτη πραγματεύεται 

• την Ανάλυση του υφιστάμενου συστήματος εκτέλεσης παραγγελιών 

( εστιάζοντας στις Μαζικές ) 

 

• το Σχεδιασμό και Υλοποίηση ( case tool: Designer 2000 ) της νέας 

Βάσης Δεδομένων (το χρησιμοποιούμενο RDBMS είναι Oracle 

Server 8.0.5) όπου και θα αποθηκεύονται οι Μαζικές  Προσφορές 

που θα εκδοθούν στον Δικτυακό Τόπο του Συνεταιρισμού και οι 

Παραγγελίες των φαρμακοποιών από το Διαδίκτυο. Ο Σχεδιασμός  

περιλαμβάνει την εύρεση και περιγραφή των Οντοτήτων και των 

μεταξύ τους Σχέσεων,  καθώς και την απεικόνιση τους σε 

Διάγραμμα Οντοτήτων – Σχέσεων ( ERD Διάγραμμα ). 

 

• Το Σχεδιασμό και Υλοποίηση της νέας εφαρμογής                   

(Developer 2000, Lutris Enhydra (version 3.5) Java Application 

Server, JDBC, Java 2 SDK, Standard Edition Version 1.2.2) 
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• την Μελέτη Σκοπιμότητας ( Cost Benefit Analysis ) της νέας 

εφαρμογής για τον ΣΥ.ΦΑ. και τους πελάτες του φαρμακοποιούς. 

 

• την συγγραφή Εγχειριδίου Χρήσης  

 

• την επισύναψη του Πηγαίου Κώδικα της Εφαρμογής «Σύστημα 

Διαχείρισης των Παραγγελιών». 

  

Όλα τα παραπάνω υλοποιήθηκαν με την προσδοκία ότι η μελλοντική χρήση 

παρόμοιας εφαρμογής από τον ΣΥ.ΦΑ. θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των εργασιών 

του. Παράλληλα θα συνεισφέρει θετικά στην βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών του συστήματος ΣΥΦΑ. – Φαρμακεία προς όφελος του 

πολυτιμότερου αγαθού, της υγείας των ανθρώπων. 
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ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

 

Το «Σύστημα Διαχείρισης Μαζικών Παραγγελιών» είναι μία εφαρμογή η 

οποία θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών 

Θεσσαλονίκης (ΣΥ.ΦΑ.) όσον αφορά στη διαχείριση των δεδομένων των Μαζικών 

Προσφορών που θα εκδίδονται στο Διαδίκτυο,  σε συνεργασία με το σύστημα 

εξωτερικής συλλογής πληροφοριών και το υπάρχον σύστημα διαχείρισης των 

εμπορικών δεδομένων.  
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Οι λειτουργίες που θα εκτελούν οι χειριστές της εφαρμογής ( δηλαδή 

ΣΥ.ΦΑ. και Φαρμακοποιοί) μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις μεγάλες 

κατηγορίες.  

 

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τη σύνταξη και κοινοποίηση από τον 

ΣΥ.ΦΑ. των Μαζικών Προσφορών στο Διαδίκτυο με μοναδικούς αποδέκτες τους 

πελάτες - Φαρμακοποιούς. Οι αρμόδιοι του ΣΥ.ΦΑ. που θα αναλάβουν εργασίες 

που ανήκουν σ’ αυτήν την κατηγορία θα μπορούν μέσα από την εφαρμογή να: 

• εισάγουν μία νέα Προσφορά,  

• τροποποιήσουν μία παλιότερη προσφορά εφόσον δεν έχει εκδοθεί 

στο Διαδίκτυο,  

• εκτελέσουν τη λειτουργία Έκδοσης της Προσφοράς στο Διαδίκτυο 

• τερματίσουν την έκδοσή μίας Προσφοράς από τον Δικτυακό Τόπο  

• διαγράψουν μία υπάρχουσα Προσφορά.  

 

Η δεύτερη κατηγορία αφορά στους Φαρμακοποιούς. Συγκεκριμένα, μέσα 

από το site του ΣΥ.ΦΑ. προβαίνουν σε ανάγνωση και επιλογή  Μαζικής 

Προσφοράς αφού πρώτα πληκτρολογήσουν τους κωδικούς εισαγωγής στο Extranet 

του Συνεταιρισμού. Δηλαδή, συμπληρώνουν μία παραγγελία και την αποστέλλουν 

στο ΣΥ.ΦΑ μέσω του Διαδικτύου. 

 

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει την παραλαβή και προώθηση προς 

εκτέλεση των Παραγγελιών που έχουν συμπληρώσει οι πελάτες - Φαρμακοποιοί 

από το  Διαδίκτυο. Οι εργαζόμενοι που θα αναλάβουν εργασίες που ανήκουν σ’ 

αυτήν την κατηγορία θα μπορούν μέσα από την εφαρμογή μόνο να προωθήσουν ή 

να απορρίψουν την Παραγγελία.  
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Τα κριτήρια απόρριψης της παραγγελίας ορίζονται από τον κανονισμό του 

ΣΥ.ΦΑ.. Για παράδειγμα μπορεί να απορριφθεί  η παραγγελία λόγω λήξης 

συνεργασίας με τον συγκεκριμένο φαρμακοποιό ( π.χ. μη πιστοληπτική ικανότητα) 

ή λόγω περιορισμένης ποσότητας για την εξυπηρέτηση της παραγγελίας στα 

αποθέματα του ΣΥ.ΦΑ. ή λόγω λήξης της προσφοράς. 

 

Σημειώνεται ότι με την παρούσα εφαρμογή δίνεται η δυνατότητα στον 

φαρμακοποιό να ελέγχει και να ενημερώνεται για την κατάληξη τόσο της 

τρέχουσας όσο και παλαιοτέρων παραγγελιών του. 

 

Η τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνει κάποιες βοηθητικές λειτουργίες όπως η 

παρακολούθηση των αναφορών ( Reports) ή εισαγωγή νέας εικόνας προϊόντος 

κ.τ.λ. 
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ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης ξεκίνησε τις εργασίες του το 

1932 με την επωνυμία  Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης "ΣΥ.ΦΑ 

Σ.Π.Ε", αποτελεί δε τον παλαιότερο Συνεταιρισμό αυτού του κλάδου στη χώρα μας. 

Απασχολεί 110 υπαλλήλους. Συναλλάσσεται με 800 Φαρμακεία. Λειτουργεί ως 

φαρμακαποθήκη που διακινεί 9.000 φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά είδη με 

ιδιόκτητα μέσα μεταφοράς. 

 
 Τα προϊόντα που διακινεί ο ΣΥ.ΦΑ  είναι σχεδόν όλα τα  φαρμακευτικά και 

παραφαρμακευτικά προϊόντα της αγοράς. Πελάτες του είναι οι φαρμακοποιοί της 

Θεσσαλονίκης και προμηθευτές του οι μεγάλες εταιρείες φαρμάκων. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 

(LEGACY SYSTEM) 

 

 

Πρόκειται για ένα πολύπλοκο σύστημα λόγω των πολλών εναλλακτικών 

μέσων επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται  - τηλέφωνο, fax, modem, χαρτί – αλλά 

κυρίως λόγω της ιδιότυπης τιμολόγησης που εφαρμόζεται και η οποία που διέπεται 

από πολλούς κανόνες, συμφωνίες και εκπτώσεις που τροποποιούνται συχνά. 

 

 Τα είδη των παραγγελιών που δέχεται ο ΣΥ.ΦΑ από τους πελάτες του 

μπορούν να διακριθούν ανάλογα με τον όγκο πωλήσεων και τη συχνότητα 

παραγγελίας τους στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες: 

Α. Τρέχουσες / Καθημερινές Παραγγελίες 

Β. Μαζικές Παραγγελίες 

 

Οι δε πελάτες χωρίζονται σε Μετόχους-Συνεταίρους και Πελάτες ( όλοι 

φαρμακοποιοί ). 

 

Αναλυτικά: 

Α. Οι Τρέχουσες/ Καθημερινές Παραγγελίες των πελατών του ΣΥ.ΦΑ. 

πραγματοποιούνται μέσω τηλεφώνου, modem ή fax.. Η διαδικασία λήψης 

Τρέχουσας  / Καθημερινής Παραγγελίας  ( βλέπε Σχήμα 1, σελ 13 ) είναι η 

ακόλουθη: 
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Λήψη παραγγελίας: 

 

Λήψη παραγγελίας από το τηλέφωνο 

Οι υπάλληλοι που εργάζονται στο τηλεφωνικό κέντρο του ΣΥ.ΦΑ. ( 20 

τηλεφωνήτριες, 1 βάρδια 7:00 – 15:00, 6 ημέρες την εβδομάδα ) επικοινωνούν 

τηλεφωνικά με τους φαρμακοποιούς ( καλούν ή καλούνται από αυτούς ) και 

πληκτρολογούν τα δεδομένα της κάθε παραγγελίας μέσα από την υπάρχουσα 

εμπορική εφαρμογή, ώστε να ενημερωθεί η βάση δεδομένων και να εκδοθεί το 

Τιμολόγιο και Δελτίο Αποστολής της παραγγελίας του πελάτη ( η οθόνη 

καταχώρησης των παραγγελιών είναι μη διαθέσιμη εκτός εταιρείας, για λόγους 

προστασίας εσωτερικών επιχειρηματικών δεδομένων ). 

 

 

Λήψη παραγγελίας από το fax 

Ο φαρμακοποιός αποστέλλει, οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, την 

παραγγελία μέσω fax. 

Τα παραπάνω έντυπα παραγγελίας διαβιβάζονται σε αρμόδιους υπαλλήλους 

του ΣΥ.ΦΑ., οι οποίοι πληκτρολογούν τα δεδομένα της κάθε παραγγελίας μέσα από 

την υπάρχουσα εμπορική εφαρμογή, ώστε να ενημερωθεί η βάση δεδομένων και να 

εκδοθεί το Τιμολόγιο και Δελτίο Αποστολής παραγγελίας πελάτη. 

   

Λήψη παραγγελίας από το modem 

Ο φαρμακοποιός αποστέλλει, οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, την 

παραγγελία προκαθορισμένου format μέσω modem που έχει εγκατεστημένο στο 

φαρμακείο του μέσα από ειδική εφαρμογή (η οποία είναι εγκατεστημένη στον Η/Υ 

του φαρμακοποιού). Παράγεται ένα txt αρχείο ( μη διαθέσιμο εκτός εταιρείας, για 

λόγους προστασίας εσωτερικών επιχειρηματικών δεδομένων ) το οποίο αυτόματα 

στέλνεται με ftp στο πληροφοριακό σύστημα του ΣΥ.ΦΑ. και ενημερώνεται η βάση 

δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο παρακάμπτεται η μεσολάβηση του ανθρώπινου 

παράγοντα – τηλεφωνήτρια – στον ΣΥ.ΦΑ. 
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Εμπορική Εφαρμογή 

Η εμπορική εφαρμογή του ΣΥ.ΦΑ. έχει υλοποιηθεί σε περιβάλλον COBOL 

6+. Eίναι εγκατεστημένη στον κεντρικό υπολογιστή (server). To Λειτουργικό 

Σύστημα του server είναι το SCOUnix Open Server. Πρόκειται στην 

πραγματικότητα  για ένα σύστημα ευρύτερο από μία εμπορική εφαρμογή, αφού 

καλύπτει μεγάλο μέρος του φάσματος λειτουργιών του ΣΥ.ΦΑ. : Πωλήσεις, Γενική 

και Αναλυτική Λογιστική, Διαχείριση Αποθήκης, Προμηθευτές, Πελάτες, Αγορές, 

Αξιόγραφα, Ταμείο, Πάγια, Διαχείριση Προσωπικού, Στατιστικά. 

 

Μέσα από την εφαρμογή απορρίπτεται ή προωθείται  προς εκτέλεση η 

Παραγγελία. Τα κριτήρια απόρριψης της παραγγελίας καθορίζονται από τους  

επιχειρηματικούς κανόνες που διέπουν τον ΣΥ.ΦΑ.. Για παράδειγμα μπορεί να 

απορριφθεί  η παραγγελία λόγω  του γεγονότος ότι ο πελάτης δεν εξόφλησε την 

προηγούμενη παραγγελία του ή λόγω περιορισμένης ποσότητας για την 

εξυπηρέτηση της παραγγελίας στα αποθέματα του ΣΥ.ΦΑ. ή λόγω λήξης της 

προσφοράς. Σε περίπτωση απόρριψης της παραγγελίας, ο αρμόδιος υπάλληλος του 

ΣΥ.ΦΑ. επικοινωνεί και ενημερώνει σχετικά τον φαρμακοποιό. 

 

Όσες παραγγελίες  είναι έτοιμες προς εκτέλεση, ανευρίσκονται από την 

εμπορική εφαρμογή και τιμολογούνται.  Η τιμολόγηση της αξίας του κάθε τεμαχίου 

της παραγγελίας διαμορφώνεται βάσει: 

• της κατηγορίας στην οποία ανήκει το κάθε είδος της παραγγελίας  

( φάρμακο ή παραφάρμακο ) 

•  της κατηγορίας στην οποία ανήκει ο φαρμακοποιός 

( οι μέτοχοι-συνέταιροι, πελάτες τυγχάνουν κατά φθίνουσα σειρά 

καλύτερης έκπτωσης) 

• του τζίρου της παραγγελίας  

• του μέσου λήψης της  παραγγελίας  
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• της ημέρας και ώρας που έγινε η παραγγελία  

( επιβάρυνση αν η παραγγελία πραγματοποιηθεί απογευματινές ώρες 

η Σαββατοκύριακο) 

ή άλλων παραγόντων που μπορεί να προστεθούν στο μέλλον. Οι παραγγελίες 

τιμολογούνται από την εμπορική εφαρμογή με την χρήση τιμοκαταλόγων.  
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Ακολουθεί παράδειγμα φόρμας καταχώρησης τιμοκαταλόγου: 

 

 

 

Τιμοκ/γοι        Είδους:    9   ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΩΝ 

                       Πελάτη:  61   ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΕ 35 ΗΜΕΡΕΣ ( ΠΕΛΑΤΕΣ) 

Από ημερ/νία  ισχύος:  01/01/1998                          Τιμή Πώλησης: 

                         Είδος: 
Κλίμακες 

Ποσοτήτων 
Από:               1 

Έως:   1.500.000 

Από:         1.500.001

Έως:        4.500.000 

Από:      4.500.001     

Έως:      9.000.000 

Ζώνη 

Τιμ/γου 
% Η.Π Τιμή % Η.Π. Τιμή % Η.Π. Τιμή 

Κα 

Κπ 

Σα 

Μο 

Επ 

Απ 

101.0 

101.0 

102.5 

100.5 

100.0 

103.0 

  100.0

100.0

101.5

100.0

100.0

102.0

  100.0 

100.0 

101.5 

100.0 

100.0 

102.0 

  

 

 

Τιμοκατάλογοι βάσει τζίρου 

[  <<  ] [  >>  ] [ Ακύρωση  ] 

 

Ο παραπάνω τιμοκατάλογος ισχύει για παραφάρμακα μόνο και για πελάτες 

με διακανονισμό εξόφλησης εντός 35 ημερών.  

Όπου: 

Κα: καθυστερημένες παραγγελίες 

Κπ:  κανονικές παραγγελίες 

Σα: Σάββατο 

Μο: παραγγελίες μέσω modem 

Επ: Μαζικές παραγγελίες 

Απ: Απογευματινές παραγγελίες 
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“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 

Πχ  για την  παραγγελία  παραφαρμάκων που έγινε το Σάββατο από έναν 

πελάτη με εξόφληση σε 35 ημέρες υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση στην τελική αξία 

των παραφαρμάκων  1% 

  

Στη συνέχεια οι προαναφερθείσες  παραγγελίες αποστέλλονται σε txt αρχείο 

στον Η/Υ ελέγχου για να περισυλλεγούν τα φαρμακευτικά προϊόντα  τους από την 

Αποθήκη.  
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“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

Περισυλλογή των προϊόντων της παραγγελίας 

Η περισυλλογή των προϊόντων γίνεται πλήρως αυτοματοποιημένα με τη 

βοήθεια του αυτόματου συστήματος εκτέλεσης παραγγελιών (Η/Υ ελέγχου -  robot) 

και ειδικού μηχανισμού συστήματος ταινιοδρόμων.   

 

Πιο συγκεκριμένα,  τα φαρμακευτικά προϊόντα της αποθήκης είναι 

τοποθετημένα - το ένα πάνω στο άλλο – σε ειδικές 

κάθετες θήκες / στήλες (1280 στον αριθμό) όπως φαίνεται 

στις δύο διπλανές φωτογραφίες. Η τοποθέτησή τους 

γίνεται από το επάνω μέρος. Στη βάση και μπροστά κάθε 

θήκης υπάρχει ειδική θυρίδα που επιτρέπει την έξοδο των 

προϊόντων. 

 

Δοχεία / «καλαθάκια» κινούνται πάνω σε ειδικούς 

ταινιοδρόμους περιμετρικά των θηκών. Ο Η/Υ ελέγχου 

εκτελεί  με τη σειρά τις παραγγελίες που βρίσκονται στο 

txt αρχείο. Για κάθε παραγγελία λαμβάνει  από το txt 

αρχείο, ως παραμέτρους, την ποσότητα και  τις 

συντεταγμένες της θέσης που είναι τοποθετημένο το κάθε 

είδος της εκάστοτε παραγγελίας. Τα «καλαθάκια» 

σταματούν στη σειρά μπροστά από τις ειδικές θυρίδες από όπου γίνεται η έξοδος 

και η τοποθέτηση της συγκεκριμένης επιτρεπτής ποσότητας προϊόντος (σε τεμάχια ) 

σύμφωνα με τη παραγγελία.  

 

 Επειδή λόγω μεγέθους ή ευαισθησίας πολλά σκευάσματα δεν δύναται να 

τοποθετηθούν σε θήκες, μετά το πέρας της περισυλλογής από Computer ελέγχου 

στα «καλαθάκια» τοποθετούνται χειρονακτικά από τους εργαζόμενους της 

αποθήκης με βάση την εκτυπωμένη παραγγελία που έχουν στα χέρια τους. 

 

Τέλος στο καλάθι τοποθετείται χειρονακτικά το τιμολόγιο και αποστέλλεται 

η παραγγελία στον παραλήπτη με τα  μεταφορικά μέσα που διαθέτει ο ΣΥ.ΦΑ. 
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“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

Το αυτόματο σύστημα εκτέλεσης παραγγελιών καθώς και το σύστημα 

ταινιόδρομων μπορεί να εξυπηρετεί  800 περίπου παραγγελίες την ώρα.  
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“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 

 

                                                   

                                  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

modem 

Φορτηγά διανέμουν 
τις παραγγελίες 

Η παραγγελία σε 
κιβώτιο 

Πληκτρολόγηση της παραγγελίας 
μέσα από την Εμπορική Εφαρμογή 

Αρχείο 

Έντυπο 
μέσω fax 

Τηλέφωνο από τον 
Φαρμακοποιό 

Τηλέφωνο από 
τον ΣΥ.ΦΑ. 

Εκτύπωση 
Τιμολογίου

Καταχώρηση της παραγγελίας στην 
Υπάρχουσα Βάση Δεδομένων  

(Legacy System) 

Robot

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Επικοινωνία  
ΣΥ.ΦΑ -Φαρμακοποιού 

ΟΧΙ
Απορρίπτεται Αποδεκτή; 

Χειρωνακτική 
τοποθέτηση 
προϊόντων 

Σχήμα 1.   Διαδικασία λήψης Τρέχουσας  / Καθημερινής Παραγγελίας 
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“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 

Για τις Μαζικές Παραγγελίες ( βλέπε Σχήμα 2, σελ. 18 ) προς το παρόν 

ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία λήψης παραγγελίας: 

 

Διανομή Δελτίου Μαζικής  Παραγγελίας 

Κάθε δύο μήνες περίπου τα μεταφορικά μέσα του ΣΥ.ΦΑ. διανέμουν το 

δελτίο Μαζικής Παραγγελίας φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων. Ο 

πελάτης- φαρμακοποιός στο διάστημα  μιας  εβδομάδας οφείλει να συμπληρώσει 

στο δελτίο τις ποσότητες των προϊόντων που θέλει να παραγγείλει και τον τρόπο 

πληρωμής.  

 

Συγκεκριμένα, οι Μαζικές Παραγγελίες αφορούν σε παραγγελίες 

επιλεγμένες κάθε φορά από λίστα προϊόντων και μόνο από κάποιες ποσότητες και 

πάνω. Το όφελος που παρέχεται από τον ΣΥ.ΦΑ. είναι η διευρυμένη περίοδος 

πίστωσης ( 3 – 4 μήνες έναντι 15 – 30 ημερών για τις τρέχουσες παραγγελίες ). Ο 

φαρμακοποιός επιλέγει εναλλακτικά ως τρόπο πληρωμής την επιταγή ή γραμμάτιο 

(για το γραμμάτιο η περίοδος πίστωσης είναι μικρότερη κατά 15 ημέρες συνήθως). 

 

Κάθε Μαζική Παραγγελία ενδέχεται να παρέχει έκπτωση για συγκεκριμένη 

κατηγορία προϊόντος ( φάρμακο ή παραφάρμακο) και για συγκεκριμένη κατηγορία 

πελάτη ( μέτοχος, συνέταιρος ή πελάτης ). 
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“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 

Ακολουθεί παράδειγμα δελτίου Μαζικής Παραγγελίας: 

 

04/11/1999 
Προς όλους τους συνεταίρους 
 

ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
 
Συμπληρώνεται και επιστρέφεται στο ΣΥ.ΦΑ. μέχρι 10/11/1999 
 
ΕΚΠΤΩΣΗ στα φάρμακα:  5% για όλους τους Συνεταίρους 
 
                    Με επιταγή    λήξης  24/03/200 (ΗΜΕΡΕΣ 135, 4 1/2 μήνες) 
Εξοφλείται 
                   Με γραμμάτιο λήξης  09/03/200 (ΗΜΕΡΕΣ 135, 4 1/2 μήνες) 
 
Άρα αγοράζεται τον Νοέμβριο και πληρώνεται  τον Μάρτιο 
Δηλαδή πληρώνεται σαν να τα αγοράζετε τον Φεβρουάριο 
 
 
 
 

Σελίδα 1   

 
ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

 
    ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
 
Α/Α Περιγραφή 

Είδους 
Επιθυμητή 
ποσότητα 

Α/Α Περιγραφή 
Είδους 

Επιθυμητή 
ποσότητα 

1 ASPIRIN 
TABL X20 
PAED 

 43 DOLAL 
SYROP 100GR 

 

… …  .. …  
   ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 

   Α/Α Περιγραφή 
Είδους 

Τιμή 
Είδους 

Επιθυμητή 
ποσότητα 

   1 ΟΞΥΖΕΝΕ 
100 ΜL 

100  

   … … … … 
 
ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΣΩ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΛΗΞΕΩΣ  24/03/2000 
 
ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΣΩ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΛΗΞΕΩΣ  24/03/2000                  
 
Α/Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ……. ΑΞΙΑ …………
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“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

Λήψη Δελτίου Μαζικής  Παραγγελίας 

Τα μεταφορικά μέσα του ΣΥ.ΦΑ. συγκεντρώνουν τις Μαζικές Παραγγελίες 

από τους Φαρμακοποιούς. Τα συμπληρωμένα έντυπα / δελτία παραδίδονται στους 

αρμόδιους υπαλλήλους, που καταχωρούν τα δεδομένα της κάθε παραγγελίας μέσω 

της υπάρχουσας εμπορικής εφαρμογής στην βάση δεδομένων (Legacy System). 

 

Εμπορική Εφαρμογή  

Μέσα από την εφαρμογή απορρίπτεται ή προωθείται  προς εκτέλεση η  

Μαζική Παραγγελία. Τα κριτήρια  απόρριψης ή εκτέλεσης της Μαζικής 

Παραγγελίας είναι τα ίδια με της Τρέχουσας / Καθημερινής Παραγγελίας 

 

Όσες παραγγελίες  είναι έτοιμες προς εκτέλεση, τιμολογούνται ( δηλαδή 

στέλνεται για έκδοση το τιμολόγιο ) και αποστέλλονται στο computer ελέγχου για 

να περισυλλεγούν τα φαρμακευτικά προϊόντα  τους από την Αποθήκη ( όπως και 

στις Τρέχουσες / Καθημερινές Παραγγελίες ) 

 

Περισυλλογή των προϊόντων της παραγγελίας 

Παράλληλα ενεργοποιείται το computer ελέγχου του συστήματος εκτέλεσης 

παραγγελιών. Τα προϊόντα της κάθε παραγγελίας  τοποθετούνται σε ξεχωριστά 

«καλαθάκια» που κινούνται στους  ταινιοδρόμους. Στο καλάθι τοποθετούνται 

χειρονακτικά το τιμολόγιο και τυχόν προϊόντα που δεν βρίσκονται στο αυτόματο 

σύστημα εκτέλεσης παραγγελιών. Τέλος, αποστέλλεται η παραγγελία στον 

παραλήπτη με τα  μεταφορικά μέσα του συνεταιρισμού. 

 

Δηλαδή με εξαίρεση το πρώτο και δεύτερο βήμα ( Διανομή και Λήψη Δελτίου 

Παραγγελίας) η διαδικασία είναι πανομοιότυπη με αυτή των Τρεχουσών / 

Καθημερινών Παραγγελίων. 

 

Τα άμεσα οφέλη από την παροχή Μαζικών Παραγγελιών για τον ΣΥ.ΦΑ. 

είναι η εξάντληση του ενδεχόμενου stock, η επίτευξη οικονομίας κλίμακος και η 

ενδυνάμωση των σχέσεων με τους πελάτες. 
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“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 

Στόχος των Μαζικών Παραγγελιών είναι η ικανοποίηση της Αρχής της 

Βελτιστοποίησης. Δηλαδή ο περιορισμός των μετακινήσεων των φορτηγών που 

συνεπάγεται μείωση του λειτουργικού κόστους ( μείωση ανθρωποωρών, 

περιορισμένη κατανάλωση καυσίμων κ.λ.π. ) ενώ επιτυγχάνεται ταυτόχρονα  

καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του φαρμακοποιού, βελτιώνοντας έτσι την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του. 

 

Άλλωστε, τα φάρμακα και λοιπά ιατρικά σκευάσματα αποτελούν ένα 

ιδιόμορφο και πολύτιμο αγαθό για την ανθρώπινη υγεία και η έλλειψή τους έχει 

πολλές φορές δυσάρεστα αποτελέσματα. Έτσι προφανώς, ο σωστός 

προγραμματισμός και ο συντονισμός της ροής των παραγγελιών, παραλαβών και 

πληρωμών οδηγεί σε καλύτερο έλεγχο αποθεμάτων  για τον ΣΥ.ΦΑ. και αποφυγή 

άσκοπων καθυστερήσεων, καλύτερο έλεγχο πληρωμών και ταχύτερη παράδοση, 

παραλαβή των φαρμάκων.  
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Φορτηγά διανέμουν 
τις Παραγγελίες 

Η παραγγελία σε 
κιβώτιο 

Robot

Ο Φαρμακοποιός συμπληρώνει 
την Μαζική Παραγγελία  

Εκτύπωση 
Τιμολογίου Αποδεκτή; 

Πληκτρολόγηση της παραγγελίας μέσα 
από την Εμπορική Εφαρμογή 

Καταχώρηση της παραγγελίας στην Υπάρχουσα 
Βάση Δεδομένων  (Legacy System) 

ΝΑΙ

ΝΑΙΟΧΙ
Απορρίπτεται 

Τα μεταφορικά μέσα συγκεντρώνουν τις 
Μαζικές Παραγγελίες στον ΣΥ.ΦΑ. 

Χειρωνακτική 
τοποθέτηση 
προϊόντων 

Σχήμα 2.  Διαδικασία λήψης Μαζικής Παραγγελίας. 

Φορτηγά διανέμουν το Δελτίο 
Παραγγελίας στους Φαρμακοποιούς 
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“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ  
( Cost Benefit Analysis ) της Ηλεκτρονικής Αγοράς του ΣΥ.ΦΑ.    

 
 

Η Β2Β Ηλεκτρονική Αγορά του ΣΥ.ΦΑ. αποτελεί μια ιδεατή Internet 

αγορά, στην οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές μεταξύ του ΣΥ.ΦΑ. 

(προμηθευτής) και των φαρμακοποιών (εταιρικοί αγοραστές).  

 

Μία Β2Β ηλεκτρονική αγορά συνδέει διάφορους εταιρικούς αγοραστές και 

προμηθευτές επιτρέποντας τους να συναλλάσσουν αγαθά, υπηρεσίες και 

πληροφορία σε σταθερά ή δυναμικά διαμορφωμένες τιμές. Σύμφωνα με πρόβλεψη 

της Goldman Sachs για το 2004, συναλλαγές αξίας 1.5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων 

θα πραγματοποιηθούν στις ΗΠΑ μέσω Β2Β ηλεκτρονικών αγορών. 

 

Πηγή: Business Exchanges S.A.(θυγατρική της EFG,Eurobank Ergasias S.A.)   
           www.be24.gr 
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“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 

Σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 100 διαφορετικές, ειδικών κλάδων 

(κάθετες), Β2Β ηλεκτρονικές αγορές και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται με 

σταθερό ρυθμό (π.χ. Chemdex, Credit Trade, e-STEEL, Free Markets, 

PaperExchange, Plastics Net). Παρά ταύτα ακόμη και οι πιο επιτυχημένες Β2Β 

ηλεκτρονικές αγορές παραμένουν άγνωστες στο ευρύ κοινό παρά το γεγονός ότι 

είναι πασίγνωστες στους αγοραστές και τους προμηθευτές των κάθετων αυτών 

κλάδων. 

 

Η Ηλεκτρονική Αγορά του ΣΥ.ΦΑ  είναι μία κάθετη αγορά δεδομένου ότι 

εξυπηρετούνται οι ανάγκες δεδομένου κλάδου της οικονομίας, προμηθεύοντας 

συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες ( direct materials) που αφορούν τον κλάδο 

(κάθετη αγορά). Αγοραστές και προμηθευτές έχουν τη δυνατότητα να 

συναλλάσσονται για συγκεκριμένες α΄ ύλες και έτοιμα προϊόντα και υπηρεσίες. 

 

 

 

 

Πηγή: Business Exchanges S.A.(θυγατρική της EFG,Eurobank Ergasias S.A.)   
           www.be24.gr 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
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Με την κάθετη αυτή αγορά επιτυγχάνονται:  

• Υποστήριξη εμπορίας αγαθών και υπηρεσιών στον κλάδο των φαρμάκων 

• Ενδυνάμωση του δικτύου πωλήσεων, δημιουργώντας φραγμούς εισόδου 

         σε ενδεχόμενους ανταγωνιστές   

 

Σύγχρονα επιτυχημένα παραδείγματα κάθετων Β2Β αγορών: 

• Αγορές αυτοκινήτων (Ford, General Motors, Daimler Chrysler)  

• Αγορές χάρτου (Venture Capital funded)  

• Πετρέλαιο, Αέριο, Χημικά (Shell & Commerce One)  

• Petrocosm (Chevron & ARIBA)  

• Χρηματοοικονομικά (Deutsche Bank & SAP) 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Τα αναμενόμενα πλεονεκτήματα από τη συμμετοχή στις ηλεκτρονικές 

αγορές είναι πολλαπλά τόσο για τους αγοραστές, όσο και για τους προμηθευτές, 

καθώς ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης και δημιουργούν νέες 

υπεραξίες. 

 

Συγκεκριμένα:  

• Μείωση κόστους για τις συμμετέχουσες εταιρείες εξαιτίας της 

αυτοματοποίησης της εφοδιαστικής τους αλυσίδας 

• Διεύρυνση του δικτύου αγοραστών και προμηθευτών τους 

• Ολοκληρωμένη διαχείριση των ηλεκτρονικών καταλόγων των 

προϊόντων τους 

• Αύξηση εσόδων όπως αυτή προκύπτει μέσα από διαδικασίες 

καλύτερου marketing των προϊόντων και υπηρεσιών τους 

(ικανοποιημένοι πελάτες, άρα αύξηση της επαναγοράς). 

• Μείωση του Lead Time, δηλαδή δραστική μείωση του χρόνου που 

μεσολαβούσε μεταξύ της ανακοίνωσης της προσφοράς και 

παράδοσης της παραγγελίας. Άρα, ταχύτερη εξυπηρέτηση και 

βελτίωση ποιότητας παραγγελιών, με δυνατότητα επικοινωνίας όλο 

το 24ωρο. 

• Ελαχιστοποίηση έως και εκμηδενισμό των λαθών στις παραγγελίες 

διότι εκτοπίζεται  η ανθρώπινη μεσολάβηση. 

• Βελτιστοποίηση των δρομολογίων των  φορτηγών, λιγότερη δουλειά 

από τις τηλεφωνήτριες, λιγότερη πληκτρολόγηση, άρα μεγαλύτερη 

προστιθέμενη αξία  στην ενασχόληση των εργαζομένων και 

σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους του ΣΥ.ΦΑ.. 
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Η διεθνής εμπειρία τέτοιων πρωτοβουλιών έχει αποδείξει τα παρακάτω οφέλη: 

 

• Ανίχνευση νέων αγοραστών και προμηθευτών  

• Αυτοματοποίηση διαδικασιών - διαχείριση 

καταλόγων κ.α.  

• Απευθείας επαφή μεταξύ αγοραστών και 

προμηθευτών χωρίς παρέμβαση ενδιάμεσων  

• Δυναμικοί μηχανισμοί τιμολόγησης, σε 

πραγματικό χρόνο  

• Eπιπλέον μέθοδοι διαμόρφωσης τιμών - 

πλειστηριασμοί, αντίστροφοι πλειστηριασμοί, 

κ.α.  

• Διαφάνεια διαθεσιμότητας προϊόντων / 

υπηρεσιών 

• Διαφάνεια τιμής προϊόντων / υπηρεσιών  

• Δημιουργία νέων προσφορών χάρη στην 

απόκτηση εποπτικής εικόνας της αγοράς  

• Εύκολη επεκτασιμότητα σε τεχνολογίες 

Internet  

• Ελάχιστο κόστος για επιπλέον ηλεκτρονικές 

αγορές / συμμετέχοντες  

• Ανοιχτά συστήματα τόσο για οριζόντιες, όσο 

και για κάθετες αγορές  

• Ανταλλαγή πληροφορίας αγοραστών και 

προμηθευτών σε πολλαπλούς κλάδους και 

αγαθά (commodities)  

• Πρόσθετα έσοδα μέσω πώλησης προϊόντων / 

υπηρεσιών 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ  

ΚΟΙΝΑ  
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

  • Aνάπτυξη προτύπων
ηλεκτρονικού 
εμπορίου, που
επιτρέπουν στους
αγοραστές να
συναλλάσσονται 
κάνοντας χρήση
καταλόγων 
προμηθευτών 
πολλαπλών τύπων  

• Σύστημα 
παρακολούθησης 
που επιτρέπει στους
αγοραστές τον
εξορθολογισμό του
δικτύου  των
προμηθευτών  τους 

• Δυνατότητα ελέγχου
φερεγγυότητας 
προμηθευτών καθώς
και δυνατότητα
αξιολόγησης τους 

  
 
  

• Μειωμένα 
κόστη on-line 
συναλλαγών 
εξαιτίας 
χρήσης του 
Internet  

• Παροχή 
ασφαλούς και 
αξιόπιστης 
εξυπηρέτησης 
παραγγελιών  

• Τα 
συναλλασσόμε
να μέρη 
λαμβάνουν 
επιβεβαίωση 
των 
παραγγελιών 
τους καθώς 
επίσης και 
ιστορικό 
συναλλαγών.  

• Κάθετες 
συναλλακτικές 
κοινότητες και 
κοινότητες 
ειδικών 
εμπορευμάτων 
που επιτρέπουν 
συναλλαγές 
μεταξύ 
αγοραστών και 
πωλητών.  

• Εγγραφόμενοι 
μία και μόνο
φορά, οι
προμηθευτές 
αποκτούν 
ελεύθερη 
πρόσβαση σε
όλες τις
συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις    

• Χρήση 
πολλαπλών 
πρωτοκόλλων 
για επικοινωνία
επιτρέπει στους
προμηθευτές 
να λαμβάνουν
παραγγελίες 
στην επιθυμητή
μορφή  

• Εργαλεία 
διαχείρισης 
καταλόγων που
επιτρέπουν 
στους 
προμηθευτές 
να 
αξιοποιήσουν 
τις υπάρχουσες
δυνατότητες 
διαχείρισης 
παραγγελιών  

• Συλλογή 
παραγγελιών 
για μείωση
κόστους 
διαχείρισης  

Πηγή: Business Exchanges S.A.(θυγατρική της EFG,Eurobank Ergasias S.A.) 
           www.be24.gr 
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ  

 

 

Με την εφαρμογή του προτεινόμενου / μελλοντικού  συστήματος Μαζικών 

Παραγγελιών επιτυγχάνεται η συμπλήρωση του υπάρχοντος συστήματος  και η 

βελτίωσή του στην πρώτη και δεύτερη φάση, στη διαδικασία δηλαδή Διανομής και 

Λήψης Δελτίου Μαζικής  Παραγγελίας. 

 

Συγκεκριμένα, ( όπως φαίνεται στο Σχήμα 3) για τη Έκδοση της Μαζικής 

Προσφοράς στο Διαδίκτυο και τη Λήψη της Μαζικής  Παραγγελίας απαιτούνται: 

 

Έκδοση της  Μαζικής  Προσφοράς στο Διαδίκτυο 

Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΣΥ.ΦΑ. μέσα από την νέα εφαρμογή συντάσσει 

την Μαζική Προσφορά. Καταχωρεί δηλαδή την ημερομηνία μέχρι την οποία ισχύει 

η προσφορά, την ημερομηνία πληρωμής με Επιταγή και με Γραμμάτιο, τη λίστα με 

τα φαρμακευτικά είδη της προσφοράς, την ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας για 

κάθε είδος της προσφοράς. Στην περίπτωση που η Μαζική Προσφορά έχει 

Εκπτώσεις, καταχωρεί για ποια  κατηγορία πελάτη και  κατηγορία προϊόντος ισχύει 

η έκπτωση, καθώς επίσης και το ποσοστό της έκπτωσης. Για κάθε είδος της 

προσφοράς μπορεί να καταχωρήσει Ειδική Τιμή Τεμαχίου ( Special Price )  η οποία 

θα χρησιμοποιηθεί για την τιμολόγηση του στο Διαδίκτυο,  ακυρώνοντας τυχόν 

έκπτωση για το προϊόν.  

 

Όταν τελειώσει η σύνταξη της προσφοράς, ο υπάλληλος  μέσα από την νέα 

εφαρμογή αποθηκεύει την Μαζική Προσφορά στη νέα Βάση Δεδομένων ( RDBMS 

Oracle ) και εκτελεί τη λειτουργία έκδοσης  και κοινοποίησής  της  στο Διαδίκτυο. 
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Λήψη Δελτίου Μαζικής  Παραγγελίας 

 Ο φαρμακοποιός στο Διαδίκτυο συμπληρώνει και αποστέλλει  ηλεκτρονικά 

την Μαζική Παραγγελία η οποία και αποθηκεύεται στη νέα Βάση Δεδομένων 

(Oracle).  

 

Στη συνέχεια, οι Μαζικές Παραγγελίες αποστέλλονται μαζικά στην 

υπάρχουσα Βάση Δεδομένων (Cobol)  με τη μορφή txt αρχείων. Από εκεί και πέρα 

ακολουθείται ακριβώς η ίδια διαδικασία ως την ολοκλήρωση και παράδοση της 

παραγγελίας όπως φαίνεται στο Σχήμα  3, σελ. 23. 

 

Βασική προϋπόθεση για την ανάγνωση των Ηλεκτρονικών Μαζικών 

Προσφορών του ΣΥ.ΦΑ. είναι ο φαρμακοποιός να διαθέτει Η/Υ. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 

ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 

                                       

                                  

                                       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φορτηγά διανέμουν 
τις Παραγγελίες 

Η παραγγελία σε 
κιβώτιο 

Εκτύπωση 
Τιμολογίου 

Ο υπάλληλος συντάσσει και 
κοινοποιεί την Μαζική 

Προσφορά στο Διαδίκτυο 
μέσα από τη νέα εφαρμογή  

Πληκτρολόγηση της παραγγελίας 
μέσα από την Εμπορική Εφαρμογή 

Τα μεταφορικά μέσα 
συγκεντρώνουν τις Μαζικές 
Παραγγελίες στον ΣΥ.ΦΑ. 

Ο Φαρμακοποιός συμπληρώνει 
την Μαζική Παραγγελία  

Φορτηγά διανέμουν το Δελτίο 
Παραγγελίας στους 
Φαρμακοποιούς 

Αποδεκτή; Απορρίπτεται 
ΟΧΙ ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ο φαρμακοποιός στο 

Διαδίκτυο τη συμπληρώνει και 

την αποστέλλει  ηλεκτρονικά ως 

Μαζική Παραγγελία 

Καταχώρηση της παραγγελίας στην 
Νέα Βάση Δεδομένων  (Oracle) 

Robot 

Καταχώρηση της παραγγελίας στην Υπάρχουσα 
Βάση Δεδομένων  (Legacy System) 

Χειρωνακτική 
τοποθέτηση 
προϊόντων 

Σχήμα 3. Παράλληλη λειτουργία παλιάς και νέας Διαδικασίας λήψης Μαζικής 
Παραγγελίας 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

 

 

Στην προτεινόμενη εφαρμογή υλοποιήθηκαν οι παρακάτω λειτουργίες / 

Επιχειρηματικοί κανόνες, που έχουν ως εξής: 

 

Μαζικές Προσφορές 

 

1. Η κατάσταση της Μαζικής Προσφοράς μπορεί να είναι: 

 

• (P)ending: Κατά την δημιουργία της μια Μαζική Προσφορά 

αυτόματα μπαίνει σε κατάσταση Pending και παραμένει σ’ αυτήν 

την κατάσταση έως ότου ο υπάλληλος του ΣΥ.ΦΑ. εκτελέσει τη 

λειτουργία Έκδοσης της στο Διαδίκτυο ( εφόσον η Μαζική 

Προσφορά έχει ένα τουλάχιστον είδος, η κατάστασή της αυτόματα 

γίνεται Operating ). Στο μεταξύ διάστημα ο υπάλληλος μπορεί. να 

την τροποποιήσει. Μπορεί επίσης να την διαγράψει. Δεν μπορεί να 

να μεταβάλει την κατάστασή της σε  Terminated. 

 

•  (O)perating: Σ’ αυτήν την κατάσταση βρίσκονται όσες Μαζικές 

Προσφορές έχουν εκδοθεί στο Διαδίκτυο. Ο υπάλληλος δεν μπορεί 

πια να τις τροποποιήσει, ούτε να τις διαγράψει. Πρέπει πρώτα να τις 

τερματίσει, να μεταβάλει δηλαδή  την κατάστασή τους σε  

Terminated, και μετά να τις διαγράψει.  

 

• (T)erminated: Σ’ αυτήν την κατάσταση βρίσκονται όσες Μαζικές 

Προσφορές σταμάτησαν να κοινοποιούνται στο Διαδίκτυο ή έληξε η 

περίοδος ισχύος τους. Ο υπάλληλος δεν μπορεί πια να τις 

τροποποιήσει, μπορεί όμως (σε αντίθεση με τις Μαζικές Προσφορές 

σε κατάσταση Operating) να τις διαγράψει .  
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Μαζικές Παραγγελίες 

 

1. Τιμολόγηση της  Μαζικής Παραγγελίας:  

Κατά την σύνταξη της αντίστοιχης Μαζικής Προσφοράς ο αρμόδιος 

υπάλληλος θα μπορεί να καταχωρεί μία  ή περισσότερες εκπτώσεις. Η κάθε 

μία έκπτωση αναφέρεται σε συγκεκριμένη κατηγορία πελάτη και 

συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντος. Επίσης θα μπορεί να συμπληρώσει τη 

λίστα με τα είδη της παραγγελίας. Αυτόματα για κάθε είδος θα εμφανίζονται 

σε διπλανά πεδία (από την νέα Βάση Δεδομένων - Oracle), η Ονομαστική 

Τιμή Μονάδος και το ποσοστό Φ.Π.Α. του προϊόντος. Υποχρεωτικά θα 

καταχωρεί την ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας. Θα υπάρχει επίσης ειδικό 

πεδίο στο οποίο μπορεί να καταχωρεί μία Ειδική Τιμή για το κάθε τεμάχιο 

του  προϊόντος. Η Ειδική αυτή Τιμή, εάν υπάρχει, θα ακυρώνει κάθε  

έκπτωση που θα ισχύει για το προϊόν.  

 

Όταν η Μαζική Προσφορά εκδοθεί στο Διαδίκτυο,  ο Φαρμακοποιός 

θα δει στην ιστοσελίδα τη λίστα με τα προσφερόμενα είδη. Κάθε φορά που 

θα τσεκάρει από τη λίστα ένα προϊόν, θα μπορεί να πληκτρολογεί το πλήθος 

των τεμαχίων του προϊόντος που θέλει να παραγγείλει. Το νούμερο αυτό θα 

πρέπει να είναι μεγαλύτερο από την Ελάχιστη προσφερόμενη Ποσότητα η 

οποία καθορίστηκε από το ΣΥ.ΦΑ. και για εύλογους λόγους θα εμφανίζεται 

στην ιστοσελίδα για κάθε προϊόν της Μαζικής Προσφοράς.   

 

Αυτόματα   σε διπλανό πεδίο θα εμφανίζονται η Τιμή Μονάδος και  

το ποσοστό Έκπτωσης.  Συγκεκριμένα: 

• Εάν ο υπάλληλος του ΣΥ.ΦΑ. είχε καταχωρήσει  Ειδική Τιμή 

στο προσφερόμενο προϊόν τότε στα πεδία: 

o  Τιμή Μονάδος: θα εμφανιστεί αυτόματα από τη νέα 

Βάση Δεδομένων – Oracle η Ειδική Τιμή του και 

o Ποσοστό Έκπτωσης: θα εμφανιστεί αυτόματα ο αριθμός 

μηδέν 
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• Στην περίπτωση που ο υπάλληλος του ΣΥ.ΦΑ. δεν πέρασε 

Ειδική Τιμή τότε στα πεδία:  

o Τιμή Μονάδος: θα εμφανιστεί αυτόματα από τη νέα Βάση 

Δεδομένων – Oracle η Ονομαστική Τιμή του και 

o Ποσοστό Έκπτωσης: Το σύστημα θα αναζητήσει από τη 

νέα Βάση Δεδομένων – Oracle την κατηγορία στην οποία 

ανήκει ο Φαρμακοποιός (με βάση τους κωδικούς 

εισαγωγής του στην ιστοσελίδα) και την κατηγορία στην 

οποία ανήκει το προϊόν (με βάση τον κωδικό του). 

Γνωρίζοντας την κατηγορία Πελάτη, την Κατηγορία 

Προϊόντος και τον Αριθμό της Μαζικής Προσφοράς θα 

ελέγξει στη νέα Βάση Δεδομένων εάν υπάρχει Έκπτωση 

για το συγκεκριμένο προϊόν. Στην περίπτωση που 

υπάρχει θα την εμφανίσει αυτόματα στο πεδίο. Στην 

αντίθετη περίπτωση θα  εμφανιστεί αυτόματα ο αριθμός 

μηδέν 

 

Αυτόματα   επίσης σε διπλανό πεδίο θα  εμφανιστεί και το ποσοστό Φ.Π.Α. 

 

Το Μερικό Σύνολο θα υπολογίζεται αυτόματα με βάση τον 

ακόλουθο τύπο: 

( 1-Έκπτωση% ) * Τιμή Μονάδος * Ποσότητα  

  

  Στο τέλος της λίστας των προσφερόμενων ειδών θα εμφανίζεται η 

Συνολική Αξία της Μαζικής Παραγγελίας,  η οποία θα είναι το άθροισμα 

των μερικών Συνόλων όσων προϊόντων έχουν επιλεχθεί από τον 

Φαρμακοποιό.  
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2.  Ο κωδικός πωλητή της Μαζικής Παραγγελίας γίνεται αυτόματα 9 (WEB) 

κατά την εκτέλεση – αποθήκευση της από τον φαρμακοποιό. 

 

3.  Όσον αφορά στις Μαζικές Παραγγελίες που έχουν στείλει οι Φαρμακοποιοί 

από το Διαδίκτυο, οι υπάλληλοι του ΣΥ.ΦΑ μπορούν μόνο να τις 

απορρίψουν ή να τις προωθήσουν  στο υπάρχον σύστημα (Legacy System) 

προς εκτέλεση. 
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ  

ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Μελετώντας προσεκτικά τις επιχειρηματικές διαδικασίες του Συνεταιρισμού 

Φαρμακοποιών Θεσ/νίκης συμπεραίνουμε ότι οι κύριες οντότητες της εφαρμογής 

είναι: Customer, Customer_Category, Status, Order, Order_Line, 

Product_Category, Product, Offer_Type, Offer, Offered_Product, Discount, 

Syfa_User. Αναλυτικά:  

 

H οντότητα Customer αντιπροσωπεύει τους πελάτες - φαρμακοποιούς του 

Συνεταιρισμού, οι οποίοι ανοίγουν έναν λογαριασμό και κάνουν παραγγελίες από 

το Διαδίκτυο. Τα βασικά στοιχεία του πελάτη είναι καταχωρημένα στην υπάρχουσα 

εμπορική εφαρμογή  της εταιρείας. Η καταχώρηση νέου πελάτη γίνεται από την 

υπάρχουσα Εμπορική Εφαρμογή. Ο πελάτης ανήκει σε μία μόνο κατηγορία. 

 

 H οντότητα Customer_Category ομαδοποιεί τους φαρμακοποιούς. Παίρνει 

τιμές: Μέτοχος-Συνεργάτης και Πελάτης, όπως έχουν καθοριστεί στην υπάρχουσα 

εμπορική εφαρμογή.  

 
 H οντότητα Status αντιπροσωπεύει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η 

παραγγελία. Μπορεί να πάρει τις εξής τιμές: Pending, Operating ή Terminated 

 

 H οντότητα Order είναι το αντικείμενο το οποίο συμβολίζει την συναλλαγή 

ανάμεσα στον πελάτη και τον Συνεταιρισμό με την οποία  παραγγέλλονται 

προϊόντα από το Διαδίκτυο. Ο πελάτης βλέπει την Μαζική Προσφορά στο 

Διαδίκτυο και κάνει την παραγγελία. Η παραγγελία έχει γραμμές παραγγελίας. 

Χαρακτηρίζεται από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Ο κωδικός του πωλητή 

της παραγγελίας είναι  πάντα 9 (WEB). 

 

 H οντότητα Order_Line είναι η γραμμή παραγγελίας.  
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H οντότητα Product_Category  παίρνει τιμές:  Φάρμακο, Παραφάρμακο ή 

άλλη κατηγορία Προϊόντος η οποία έχει καθοριστεί στην υπάρχουσα εμπορική 

εφαρμογή από τον Συνεταιρισμό. 

  

H οντότητα Product αντιπροσωπεύει τα προϊόντα του Συνεταιρισμού. 

Μπορεί να είναι ένα Φάρμακο, Παραφάρμακο κ.τ.λ.. Το προϊόν δηλαδή ανήκει σε 

μία κατηγορία. 

 

 H οντότητα Offer_Type είναι το αντικείμενο το οποίο συμβολίζει την 

κατηγοριοποίηση των προσφορών όπως καθορίζεται από τον Συνεταιρισμό 

(Καθημερινή, Μαζική κ.λ.π) 

 

 H οντότητα Offer είναι η προσφορά. Ο αρμόδιος υπάλληλος του 

Συνεταιρισμού συντάσσει την προσφορά. Η προσφορά ανήκει σε μία κατηγορία. Η 

προσφορά έχει προϊόντα. Συσχετίζεται με  Εκπτώσεις.  

 

 H οντότητα Offered_Product συμβολίζει ποια από τα προϊόντα του 

Συνεταιρισμού ανήκουν σε ποια προσφορά  

 

 H οντότητα Discount μοντελοποιεί την πολιτική εκπτώσεων που ακολουθεί 

ο Συνεταιρισμός για τις Μαζικές Παραγγελίες μέσω Διαδικτύου. Η ποσοστιαία 

έκπτωση καθορίζεται από την κατηγορία του πελάτη και την κατηγορία του 

προϊόντος και ισχύει για μία προσφορά και συμμετέχει στην τιμολόγηση των 

παραγγελθέντων προϊόντων.  

 

 H οντότητα Syfa_User είναι ο αρμόδιος υπάλληλος του Συνεταιρισμού ο 

οποίος καταχωρεί τις προσφορές μέσα από την εφαρμογή. 
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 Το Σχήμα 4 παρουσιάζει το Διάγραμμα Οντοτήτων – Σχέσεων (ERD) για 

την εφαρμογή. Οι σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων της εφαρμογής μπορούν να 

περιγραφούν ως εξής: 

 

• Κάθε πελάτης (Customer) πρέπει να ανήκει σε μία και μόνο μία κατηγορία 

πελατών (Customer_Category). Σε κάθε κατηγορία πελατών 

(Customer_Category) μπορεί να ανήκουν  μηδέν ή παραπάνω πελάτες 

(Customer). 

 

• Κάθε πελάτης (Customer) μπορεί να συνθέσει μηδέν ή παραπάνω 

παραγγελίες (Order). Κάθε παραγγελία (Order) πρέπει να τίθεται από έναν 

και μόνο έναν πελάτη (Customer). 

 

• Κάθε παραγγελία (Order) πρέπει να ανήκει σε μία και μόνο μία κατάσταση 

(Status). Κάθε κατάσταση (Status) μπορεί να εμφανίζεται σε μηδέν ή 

παραπάνω παραγγελίες (Order). 

 

• Κάθε παραγγελία (Order) μπορεί να έχει μία ή παραπάνω γραμμές 

παραγγελίας  (Order_Line). Κάθε γραμμή παραγγελίας  (Order_Line) πρέπει 

να ανήκει σε μία και μόνο μία παραγγελία (Order). 

 

• Κάθε προϊόν (Product) πρέπει να ανήκει σε μία και μόνο μία κατηγορία 

προϊόντος (Product _Category). Σε κάθε κατηγορία προϊόντος (Product 

_Category) μπορεί να ανήκουν μηδέν ή παραπάνω προϊόντα (Product).    

 

• Σε κάθε προϊόν (Product) μπορεί να αντιστοιχεί μηδέν ή παραπάνω 

προσφερόμενα προϊόντα (Offered_Product). Κάθε προσφερόμενο προϊόν 

(Offered_Product)  πρέπει να αντιστοιχεί  σε ένα και μόνο ένα προϊόν 

(Product).  
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• Κάθε προσφορά  (Offer) πρέπει να έχει έναν και μόνο έναν τύπο προσφοράς 

(Offer_Type). Κάθε τύπος προσφοράς (Offer_Type) μπορεί να εμφανίζεται 

σε μηδέν ή παραπάνω προσφορές  (Offer). 

 

• Κάθε προσφορά  (Offer) πρέπει να συνταχθεί από έναν και μόνο έναν 

υπάλληλο του Συνεταιρισμού  (Syfa_User). Κάθε υπάλληλος του 

Συνεταιρισμού  (Syfa_User) μπορεί να συντάξει μηδέν ή παραπάνω 

προσφορές  (Offer). 

 

• Κάθε προσφορά  (Offer) μπορεί να έχει μηδέν ή παραπάνω προσφερόμενα 

προϊόντα (Offered_Product). Κάθε προσφερόμενο προϊόν (Offered_Product) 

πρέπει να ανήκει σε μία και μόνο μία προσφορά  (Offer). 

 

• Κάθε προσφορά  (Offer) μπορεί να αντιστοιχεί σε μηδέν ή παραπάνω 

παραγγελίες  (Order). Κάθε παραγγελία  (Order)  πρέπει να βασίζεται σε μία 

και μόνο μία προσφορά  (Offer). 

 

• Κάθε προσφερόμενο προϊόν (Offered_Product) μπορεί να αντιστοιχεί σε 

μηδέν ή παραπάνω γραμμές παραγγελίας  (Order_Line). Κάθε γραμμή 

παραγγελίας  (Order_Line)  πρέπει να βασίζεται σε ένα και μόνο ένα 

προσφερόμενο προϊόν (Offered_Product).  

 

• Κάθε έκπτωση (Discount) μπορεί να αντιστοιχεί σε μηδέν ή παραπάνω 

γραμμές παραγγελίας (Order_Line). Κάθε γραμμή παραγγελίας  

(Order_Line)  μπορεί να έχει μία ή καμία έκπτωση (Discount). 

 

• Κάθε κατηγορία πελατών (Customer_Category) μπορεί να καθορίζει μηδέν 

ή παραπάνω εκπτώσεις (Discount). Κάθε έκπτωση (Discount) πρέπει να 

καθορίζεται από μία  και μόνο μία κατηγορία πελατών 

(Customer_Category). 
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• Κάθε κατηγορία προϊόντος (Product _Category)  μπορεί να καθορίζει μηδέν 

ή παραπάνω εκπτώσεις (Discount). Κάθε έκπτωση (Discount) πρέπει να 

καθορίζεται από μία  και μόνο μία κατηγορία προϊόντος (Product 

_Category). 

 

 

• Κάθε προσφορά  (Offer) μπορεί να έχει μηδέν ή παραπάνω εκπτώσεις 

(Discount). Κάθε έκπτωση (Discount) πρέπει να αναφέρεται σε μία  και 

μόνο μία προσφορά  (Offer). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ – ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

Syfa_User 

Product_
category 

Offered_Product Order_Line 
αντιστοιχεί

ανήκει 
καθορίζει

έχει 

έχει 

έχει 

ανήκει 

Offer_Type 

αντιστοιχεί 

έχει 

Product 

Status 

Order 

Discount Offer 

αντιστοιχεί

έχει 

συντάσσει 

ανήκει 

συνθέσει 

Customer_
Category 

Customer 

καθορίζει

Σχήμα  4.    Διάγραμμα Οντοτήτων - Σχέσεων 
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 

  

Μετά τον ορισμό των οντοτήτων της εφαρμογής, κάθε οντότητα αναλύεται 

λεπτομερώς για να ορισθούν τα γνωρίσματά της. 

 

CUSTOMER_CATEGORY 

 
• ID 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο Αύξων Αριθμός  της Κατηγορίας των Πελατών  

      ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

      ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πρωτεύον Κλειδί (PK) 

 

• CUSTOMER CATEGORY CODE 

      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο Κωδικός Αριθμός της Κατηγορίας των Πελατών                 

σύμφωνα με την κωδικοποίηση του Συνεταιρισμού 

Φαρμακοποιών 

     ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar    

     ΜΗΚΟΣ: 15 

     ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 
1. Μοναδικό (Unique),              
2. Υποχρεωτικό (Not NULL) 

 
 
• NAME 

      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Η Περιγραφή της Κατηγορίας των Πελατών 

      ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar    

      ΜΗΚΟΣ: 50 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Υποχρεωτικό (Not NULL) 
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CUSTOMER 

 
• ID 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο Αύξων Αριθμός  του Πελάτη 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πρωτεύον Κλειδί (PK) 

 

• CUSTOMER CODE 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο Κωδικός Αριθμός του Πελάτη σύμφωνα με την 

κωδικοποίηση του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

       ΜΗΚΟΣ: 15 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:  

1. Μοναδικό (Unique),              
2. Υποχρεωτικό (Not NULL) 

 
• DESCRIPTION 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το ονοματεπώνυμο του Πελάτη 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

       ΜΗΚΟΣ: 70 

 

•  E_MAIL 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Πελάτη 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

       ΜΗΚΟΣ: 50 

 

• PHONE_WORK1 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τηλεφωνικό Νούμερο Εργασίας  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

       ΜΗΚΟΣ: 15 
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• PHONE_WORK2 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τηλεφωνικό Νούμερο Εργασίας 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

       ΜΗΚΟΣ: 50 

 

• PHONE_WORK3 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τηλεφωνικό Νούμερο Εργασίας 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

       ΜΗΚΟΣ: 15 

 

• MOBILE 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Νούμερο Κινητού Τηλεφώνου 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

       ΜΗΚΟΣ: 15 

 

• PHONE_HOME1 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τηλεφωνικό Νούμερο Σπιτιού 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

       ΜΗΚΟΣ: 15 

 

• PHONE_HOME2 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τηλεφωνικό Νούμερο Σπιτιού 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

       ΜΗΚΟΣ: 15 

 

• USER_NAME 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το USER_NAME   του Πελάτη  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

       ΜΗΚΟΣ: 6 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:  

1. Μοναδικό (Unique) 

2. Υποχρεωτικό (Not NULL) 
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•  PASSWORD 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το PASSWORD του Πελάτη  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

       ΜΗΚΟΣ: 6 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:  

3. Μοναδικό (Unique) 

4. Υποχρεωτικό (Not NULL) 
• INTERNAL_CODE  

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Εσωτερικός Κωδικός του Πελάτη 

                                   (Κωδικός του Πελάτη στο Legacy System) 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

       ΜΗΚΟΣ: 15 

 

 

• SECURITY LEVEL 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Επίπεδο Ασφάλειας του Πελάτη  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

 

• HYPERLINK  

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Http Διεύθυνση του Πελάτη στο INTERNET 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

       ΜΗΚΟΣ: 50 

 

• COMMENT 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σχόλιο για τον Πελάτη 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

       ΜΗΚΟΣ: 250 

 

• CUSTOMER_CATEGORY_ID 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο Αύξων Αριθμός  της Κατηγορίας στην οποία ανήκει ο 

Πελάτης 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Ξένο Κλειδί (FK) 
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STATUS 

 
• ID 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο Αύξων Αριθμός  της Κατάστασης της Παραγγελίας 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πρωτεύον Κλειδί (PK) 

 

• NAME 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η Περιγραφή της Κατάστασης της Παραγγελίας 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

       ΜΗΚΟΣ: 25 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Υποχρεωτικό (Not NULL) 

 
 

 

 

 

ORDER 

 

• ΑΑ 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο Αύξων Αριθμός  της Παραγγελίας 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πρωτεύον Κλειδί (PK) 

 

• PAYMENT_TYPE 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο Τύπος Πληρωμής της Παραγγελίας  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

       ΜΗΚΟΣ: 30 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Υποχρεωτικό (Not NULL) 

 

Σελίδα 46   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 

• INVOICE_NUMBER 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο Αύξων Αριθμός  του Τιμολογίου  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

       ΜΗΚΟΣ: 30 

 

• CUSTOMER _ID 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο Αύξων Αριθμός  του Πελάτη που συνθέτει την Παραγγελία  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Ξένο Κλειδί (FK) 

 

• OFFER_ID 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο Αύξων Αριθμός της Προσφοράς, στα πλαίσια της οποίας 

γίνεται η Παραγγελία  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Ξένο Κλειδί (FK) 

 

• STATUS_ID 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο Αύξων Αριθμός  της Κατάστασης στην οποία βρίσκεται η 

Παραγγελία 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Ξένο Κλειδί (FK)  

 
• DATE_ORDER 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης – αποθήκευσης της 

παραγγελίας  από τον φαρμακοποιό 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: DateTime 

        

• DATE_COMPLETION 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της παραγγελίας  από τον 

αρμόδιο υπάλληλο του ΣΥ.ΦΑ. 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: DateTime 

Σελίδα 47   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 

• DATE_FAIL 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η ημερομηνία απόρριψης της παραγγελίας  από τον αρμόδιο 

υπάλληλο του ΣΥ.ΦΑ. 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: DateTime 

 

• SALES_ID 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο κωδικός του πωλητή  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

        

 

 

 

 

ORDER_LINE 

 

• ΑΑ 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο Αύξων Αριθμός  της Γραμμής Παραγγελίας 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πρωτεύον Κλειδί (PK) 

 

• QUANTITY 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η Ποσότητα του παραγγελθέντος Προϊόντος   

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number        

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Υποχρεωτικό (Not NULL) 

 

• ORDER_ID 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο Αύξων Αριθμός  της Παραγγελίας στην οποία ανήκει η 

Γραμμή Παραγγελίας  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number        

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Ξένο Κλειδί (FK) 

Σελίδα 48   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

• DISCOUNT_ID 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο Αύξων Αριθμός  της Έκπτωσης η οποία ισχύει στη Γραμμή 

Παραγγελίας    

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number        

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Ξένο Κλειδί (FK) 

 

• OFFERED_PRODUCT_ID 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο Κωδικός του αντίστοιχου Προσφερόμενου Προϊόντος    

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number        

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Ξένο Κλειδί (FK) 

 

 

SYFA_USER 

• ID 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο Αύξων Αριθμός  του υπαλλήλου του Συνεταιρισμού 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πρωτεύον Κλειδί (PK) 

 

• USER_CODE 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο Κωδικός Αριθμός του υπαλλήλου σύμφωνα με την 

κωδικοποίηση του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

         ΜΗΚΟΣ: 15        

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:  1. Μοναδικό (Unique), 

                                                                2. Υποχρεωτικό (Not NULL) 

• NAME 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το USER_NAME   του υπαλλήλου με το οποίο θα γίνεται η 

εισαγωγή  στην εφαρμογή  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

         ΜΗΚΟΣ: 50 

    

Σελίδα 49   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

• PASSWORD 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το PASSWORD του υπαλλήλου με το οποίο θα γίνεται η 

εισαγωγή  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

         ΜΗΚΟΣ: 50     

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Μοναδικό (Unique) 

 

• SECURITY_LEVEL 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Επίπεδο Ασφάλειας με το οποίο θα γίνεται η εισαγωγή του 

υπαλλήλου και καθορίζει σε ποια ομάδα χρηστών ανήκει  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

          

 

OFFER_TYPE 

 
• ID 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο Αύξων Αριθμός  του Τύπου Προσφοράς 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πρωτεύον Κλειδί (PK) 

 

• NAME 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Περιγραφή του Τύπου Προσφοράς  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

         ΜΗΚΟΣ: 50        

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Υποχρεωτικό (Not NULL) 

 
 

 

 

OFFER 

 

• ID 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο Αύξων Αριθμός  της Προσφοράς 

Σελίδα 50   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πρωτεύον Κλειδί (PK) 

 

• DESCRIPTION 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Περιγραφή της Προσφοράς  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

         ΜΗΚΟΣ: 225        

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Υποχρεωτικό (Not NULL) 

 

• START_DATE 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ημερομηνία έναρξης Προσφοράς   
         ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ: η ημερομηνία του Η/Υ         
         ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Date 

 

• VALIDITY_DATE 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ισχύς Προσφοράς έως  
         ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ: η ημερομηνία του Η/Υ  
       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Date 

 

• PAY_DATE1 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ημερομηνία Α’ τρόπου πληρωμής(Επιταγή).          
       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Date 

 

• PAY_DATE2 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ημερομηνία Β’ τρόπου πληρωμής(Γραμμάτια).           
       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Date 

 

• PAY_DATE3 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ημερομηνία Γ’ τρόπου πληρωμής.           
       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Date 

 

• HYPERLINK 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η Http διεύθυνση της Προσφοράς  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

         ΜΗΚΟΣ: 50        

Σελίδα 51   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

        

• STATE 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:   (P)ending, 
                                   (O)perating, 
                                   (T)erminated  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

         ΜΗΚΟΣ: 5 

 

• SYFA_USER _ID 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Ο Κωδικός Αριθμός  του Υπαλλήλου  που συντάσσει την 
Προσφορά  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

        ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Ξένο Κλειδί (FK) 

 

• OFFER_TYPE_ID 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Ο Κωδικός Αριθμός  του Τύπου της Προσφοράς  
       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

        ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Ξένο Κλειδί (FK) 

 

 

OFFERED_PRODUCT 

 
• ID 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο Αύξων Αριθμός  της Γραμμής Προσφοράς 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πρωτεύον Κλειδί (PK) 

 

• MINIMUM_QUANTITY 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η ελάχιστη ποσότητα του Προϊόντος  της προσφοράς που θα 

πρέπει να παραγγελθεί 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number                 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Υποχρεωτικό (Not NULL) 

 

 

Σελίδα 52   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 

• UNIT_PRICE 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  H Ονομαστική Τιμή Μονάδος του Προϊόντος κατά τη σύνταξη 

της Μαζικής προσφοράς. Η τρέχουσα ονομαστική τιμή 

μονάδος του προϊόντος υπάρχει στην οντότητα PRODUCT.  

Στην οντότητα OFFERED_PRODUCTS επανααποθηκεύεται 

η τιμή του προϊόντος κατά την σύνταξη της Μαζικής 

Προσφοράς ώστε - κατά τη παραγγελία - να τιμολογηθεί το 

προϊόν με βάση αυτήν την τιμή και όχι με την ενδεχομένως 

νέα διαφορετική τιμή του που θα υπάρχει τη στιγμή της 

παραγγελίας στην οντότητα PRODUCT 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

         ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Ιστορικό Δεδομένο 

 

• FPA_CATEGORY 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:   Κατηγορία ΦΠΑ στην οποία ανήκε το Προϊόν κατά τη 

σύνταξη της Μαζικής προσφοράς 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

         ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Ιστορικό Δεδομένο 

 

• SPECIAL_PRICE 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ειδική τιμή προσφοράς του προϊόντος  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number    

 

• OFFER_ID 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Ο Κωδικός Αριθμός  της Προσφοράς στην οποία ανήκει η 
Γραμμή Παραγγελίας  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

        ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Ξένο Κλειδί (FK) 
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“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 

• PRODUCT_ID 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Ο Κωδικός Αριθμός  του προϊόντος της Γραμμής Παραγγελίας  
       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

        ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Ξένο Κλειδί (FK) 

       

 

 

DISCOUNT 

 

• ID 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο Αύξων Αριθμός  της Έκπτωσης 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πρωτεύον Κλειδί (PK) 

 

• DISCOUNT% 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το ποσοστό επί τοις εκατό της Έκπτωσης επί της Ονομαστικής 

Τιμής  του Προϊόντος 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number                 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Υποχρεωτικό (Not NULL) 

 

•  DESCRIPTION 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η Περιγραφή της Έκπτωσης  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

       ΜΗΚΟΣ: 240 

 

• CUSTOMER_CATEGORY_ID 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:   Ο Κωδικός της κατηγορίας Πελατών για την  οποία ισχύει η 

Έκπτωση 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Ξένο Κλειδί (FK) 

 

Σελίδα 54   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

• PRODUCT_CATEGORY_ID 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:   Ο Κωδικός της κατηγορίας Προϊόντων για την  οποία ισχύει η 

Έκπτωση  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Ξένο Κλειδί (FK) 

        

• OFFER_ID 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:   Ο Κωδικός της Προσφοράς για την  οποία ισχύει η Έκπτωση  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Ξένο Κλειδί (FK) 
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“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 

PRODUCT_CATEGORY 

 

• ID 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο Αύξων Αριθμός  της Κατηγορίας των Προϊόντων 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πρωτεύον Κλειδί (PK) 

 

• PRODUCT_CATEGORY_CODE 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:   Ο Κωδικός Αριθμός της Κατηγορίας των Προϊόντων  

σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση του Συνεταιρισμού 

Φαρμακοποιών  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

       ΜΗΚΟΣ: 15 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:  

1. Μοναδικό (Unique), 

2. Υποχρεωτικό (Not NULL) 

 

• NAME 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:   Η Περιγραφή της Κατηγορίας των Προϊόντων  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

       ΜΗΚΟΣ: 50 

  

 

Σελίδα 56   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 

PRODUCT 

 

• ID 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο Αύξων Αριθμός  του Προϊόντος 

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πρωτεύον Κλειδί (PK) 

 

• PRODUCT_ CODE 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:   Ο Κωδικός Αριθμός του Προϊόντος σύμφωνα με την 

ισχύουσα κωδικοποίηση του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

       ΜΗΚΟΣ: 15 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:  

1. Μοναδικό (Unique), 

2. Υποχρεωτικό (Not NULL) 

 

• NAME 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:   Η Περιγραφή του Προϊόντος  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

       ΜΗΚΟΣ: 50  

 

• UNIT_PRICE 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:   Τρέχουσα Ονομαστική Τιμή Μονάδος του Προϊόντος  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Υποχρεωτικό (Not NULL) 

 

• FPA_CATEGORY 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:   Κατηγορία ΦΠΑ στην οποία ανήκει το Προϊόν  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

 

Σελίδα 57   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 

 

• IMAGE 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:   Η εικόνα του Προϊόντος  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: LongRaw 

        

• HYPERLINK 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:   Η Http Διεύθυνση του Προϊόντος  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Varchar 

       ΜΗΚΟΣ: 50 

 

• PRODUCT_CATEGORY_CODE 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:   Ο Κωδικός της κατηγορίας του Προϊόντος  

       ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Number 

       ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Ξένο Κλειδί (FK) 

        

 

 

Σελίδα 58   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
 
 
 
Το περιβάλλον Εργασίας της Εφαρμογής 
 
 Το περιβάλλον Εργασίας της εφαρμογής εμφανίζει όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία μίας παραθυρικής εφαρμογής. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα 

διαθέτει: Γραμμή Μενού, Γραμμή Εργαλείων, Γραμμή Ομάδων Εργασιών, Πλαίσιο 

Παραθύρου (βλέπε Εικόνα 1). 

 

 

 

 
 

Γραμμή 
Μενού 

Γραμμή 
Εργαλείων 

Πλαίσιο 
Παραθύρου 

Γραμμή 
Ομάδων 
Εργασιών 

Εικόνα 1.    Το Περιβάλλον Εργασίας της Εφαρμογής 

Σελίδα 59   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 
 
Εισαγωγή στη Λειτουργία της Εφαρμογής 
 
 

Η εφαρμογή έχει ενσωματωμένη διαδικασία ασφάλειας. Κατά την έναρξη 

της εφαρμογής ανοίγει το παράθυρο «Επιλογή Χρήστη» (βλέπε Εικόνα 2). 

 

 

 

 
 

Εικόνα 2.    Το παράθυρο «Επιλογή Χρήστη» 
 

 

 

 

 

Σελίδα 60   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 

Ο χρήστης της εφαρμογής μπορεί να πληκτρολογήσει τον κωδικό 

πρόσβασης καθώς και το κλειδί εισόδου στην εφαρμογή και κατόπιν να πατήσει το 

κουμπί «ΟΚ». Το σύστημα ελέγχει την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων:   

 

• Εάν ο κωδικός πρόσβασης και το κλειδί εισόδου είναι σωστά τότε 

κλείνει το παράθυρο και ανοίγει η εφαρμογή.  

 

• Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται μήνυμα λάθους (βλέπε Εικόνα 

3). Ο δρομέας επιστρέφει στο παράθυρο «Επιλογή Χρήστη» και ο 

χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει τον σωστό κωδικό ή να φύγει 

από την εφαρμογή πατώντας το κουμπί «Ακύρωση». 

 

 
 

 
Εικόνα 3.    Το Μήνυμα Λάθους του παραθύρου «Επιλογή Χρήστη» 

Σελίδα 61   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 

 

Διαχείριση Μαζικών Προσφορών 

  

 Για τις Προσφορές η  εφαρμογή παρέχει λειτουργίες που εξυπηρετούν τη Βασική 

Διαχείριση δηλαδή Εισαγωγή, Προβολή / Τροποποίηση, Διαγραφή, Τερματισμός, 

Έκδοση στο Διαδίκτυο. 

 

 Το παράθυρο «Διαχείριση Μαζικών Προσφορών» (Εικόνα 4) αποτελεί τη φόρμα 

διαχείρισης των Προσφορών.  

 

 

 
 

 
Εικόνα 4.    Το παράθυρο «Διαχείριση Μαζικών Προσφορών»  

 

Σελίδα 62   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

Καλείται με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους: 

 

• Από τη Γραμμή Μενού με την επιλογή Ενότητες \ Διαχείριση 

Παραγγελιών \ Καταχώρηση Μαζικής Προσφοράς 

 

 
 

• Με το αντίστοιχο εικονίδιο της οριζόντιας Γραμμής Εργαλείων 

 

• Από την Γραμμή Ομάδων Εργασιών με την επιλογή Διαχείριση 

Παραγγελιών \ Καταχώρηση Μαζικής Προσφοράς 

 

Σελίδα 63   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 Οι διαδικασίες της Εισαγωγής, Προβολής / Τροποποίησης, Διαγραφής,  

Τερματισμού και Έκδοσης μίας προσφοράς εκτελούνται από το παράθυρο 

«Διαχείριση Μαζικών Προσφορών» (βλέπε Εικόνα 4). Ακολουθούν την ακόλουθη 

ροή: 

 

• Εισαγωγή: Η εισαγωγή μίας νέας Μαζικής Προσφοράς γίνεται από τη 

Γραμμή Μενού με την επιλογή Επεξεργασία \ Εισαγωγή ή εναλλακτικά με 

το αντίστοιχο εικονίδιο της κάθετης Γραμμής Εργαλείων ή με δεξί κλικ στο 

παράθυρο «Διαχείριση Μαζικών Προσφορών» με την επιλογή Εισαγωγή.  

Ανοίγει το παράθυρο «Προσφορά». 

 

Κατά την εισαγωγή ο χρήστης προαπαιτείται να καταχωρήσει τιμές στα 

πεδία Περιγραφή Προσφοράς, Ισχύς Προσφοράς Έως, Διαχειριστής, 

Ιστοσελίδα,  Τύπος Προσφοράς, Ημερομηνία Πληρωμής Επιταγής και 

Γραμματίου (πλην του πεδίου Κατάσταση Προσφοράς το οποίο έχει τιμή 

pending δηλαδή «Προσωρινή») και να αποθηκεύσει τη Μαζική Προσφορά 

πατώντας το κουμπί «Εφαρμογή» ώστε στην Προσφορά να δοθεί Αριθμός 

Προσφοράς  (βλέπε Εικόνα 5, πάνω δεξιά στο παράθυρο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 64   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 

 

Πατώντας το κουμπί 
ανοίγει το παράθυρο με 

τη λίστα των 
Κατηγοριών των 

Προϊόντων από όπου ο 
χρήστης επιλέγει με 

διπλό κλικ

Ανοίγει το γνωστό παράθυρο 
των MS Windows από όπου ο 
χρήστης μπορεί να επιλέξει το 

αρχείο 

 

 
Εικόνα 5.    Το παράθυρο «Προσφορά»  

Σελίδα 65   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

Κατόπιν, και αφού η Μαζική Προσφορά αποκτήσει  Αριθμό Προσφοράς (βλέπε 

Εικόνα 6),  δύναται να καταχωρηθούν από τον χρήστη στοιχεία για τις εκπτώσεις, 

καθώς επίσης και για τα προϊόντα της Προσφοράς και να ολοκληρώσει την 

εισαγωγή της Μαζικής Προσφοράς πατώντας το κουμπί «Εφαρμογή». 

 

 
 

Εικόνα 6.    Το παράθυρο «Προσφορά» 

Σελίδα 66   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 

• Προβολή / Τροποποίηση: Η Τροποποίησης μίας προσφοράς από το 

σύστημα επιτρέπεται εφόσον η κατάσταση της είναι προσωρινή.  Γίνεται με 

την επιλογή από το παράθυρο «Διαχείριση Μαζικών Προσφορών» (βλέπε 

Εικόνα 4) της εγγραφής της Μαζικής Προσφοράς προς τροποποίηση και 

κατόπιν από τη Γραμμή Μενού με την επιλογή Επεξεργασία \ 

Τροποποίηση ή με το αντίστοιχο εικονίδιο της κάθετης Γραμμής 

Εργαλείων ή με αριστερό κλικ στην προσφορά με την επιλογή 

Τροποποίηση  ή με διπλό κλικ πάνω στην εγγραφή της Μαζικής 

Προσφοράς. Ανοίγει το παράθυρο «Προσφορά» προβάλλοντας τα στοιχεία 

της εν λόγω Προσφοράς  (βλέπε Εικόνα 7). 

 

 

 
  

Εικόνα 7.    Το παράθυρο «Προσφορά» 
 

 

Σελίδα 67   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

• Έκδοση: Η Έκδοση επιτρέπεται μόνο όταν η προσφορά βρίσκεται σε 

κατάσταση προσωρινή και έχει τουλάχιστον ένα προϊόν καταγραμμένο σε 

αυτήν. Με τη χρήση της λειτουργίας αυτής επιτρέπεται η έκδοση στο 

Διαδίκτυο. Γίνεται με την επιλογή από το παράθυρο «Διαχείριση Μαζικών 

Προσφορών» (βλέπε Εικόνα 4) της εγγραφής της Μαζικής Προσφοράς προς 

έκδοση και κατόπιν από τη Γραμμή Μενού με την επιλογή Επεξεργασία \ 

Έκδοση ή με δεξί κλικ στην προσφορά με την επιλογή Έκδοση 

 

• Τερματισμός: Ο τερματισμός σταματά τη διαδικασία διακίνησης της 

προσφοράς στο Διαδίκτυο. Γίνεται με την επιλογή από το παράθυρο 

«Διαχείριση Μαζικών Προσφορών» (βλέπε Εικόνα 4) της εγγραφής της 

Μαζικής Προσφοράς προς τερματισμό και κατόπιν από τη Γραμμή Μενού 

με την επιλογή Επεξεργασία \ Τερματισμός ή με δεξί κλικ στην προσφορά 

με την επιλογή Τερματισμός  

 

• Διαγραφή: Η Διαγραφή μίας προσφοράς από το σύστημα γίνεται με την 

επιλογή από το παράθυρο «Διαχείριση Μαζικών Προσφορών» (βλέπε 

Εικόνα 4) της εγγραφής της Μαζικής Προσφοράς προς διαγραφή και 

κατόπιν από τη Γραμμή Μενού με την επιλογή Επεξεργασία \ Διαγραφή ή 

με το αντίστοιχο εικονίδιο της κάθετης Γραμμής Εργαλείων ή με δεξί κλικ 

στην προσφορά με την επιλογή Διαγραφή 

 

• Αναζήτηση: Η Αναζήτηση μίας Μαζικής Προσφοράς από το σύστημα 

γίνεται (βλέπε Εικόνα 4) από τη Γραμμή Μενού με την επιλογή 

Επεξεργασία \ Αναζήτηση ή με το αντίστοιχο εικονίδιο της κάθετης 

Γραμμής Εργαλείων ή με δεξί κλικ στην προσφορά με την επιλογή 

Αναζήτηση. Πληκτρολογούμε τα κριτήρια αναζήτησης στις αντίστοιχες 

στήλες και κατόπιν από τη Γραμμή Μενού με την επιλογή Επεξεργασία \ 

Εκτέλεση ( ή Ακύρωση ) ή με το αντίστοιχο εικονίδιο της κάθετης 

Γραμμής Εργαλείων ή με δεξί κλικ στην προσφορά με την επιλογή 

Εκτέλεση ( ή Ακύρωση ) 

 

Σελίδα 68   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

Διαχείριση Παραγγελιών από το Διαδίκτυο 

 
 Αφορά στη διαχείριση των παραγγελιών που εισάγονται από το Διαδίκτυο. Η 

εφαρμογή παρέχει για τις παραγγελίες την δυνατότητα της Τροποποίησης. 

 

 Το παράθυρο «Παραγγελίες από το Διαδίκτυο» (βλέπε Εικόνα 8) αποτελεί τη 

φόρμα διαχείρισης των Παραγγελιών.  

 

Εικόνα 8.    Το παράθυρο «Παραγγελίες από το Διαδίκτυο» 

Σελίδα 69   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

Καλείται με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους: 

 

• Από τη Γραμμή Μενού με την επιλογή Ενότητες \ Διαχείριση 

Παραγγελιών \ Παραγγελίες από το Διαδίκτυο 

 

 
 

• Με το αντίστοιχο εικονίδιο της οριζόντιας Γραμμής Εργαλείων  

 

• Από την Γραμμή Ομάδων Εργασιών με την επιλογή Διαχείριση 

Παραγγελιών \ Παραγγελίες από το Διαδίκτυο 

 

 

Σελίδα 70   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 Η διαδικασία της Προβολής / Τροποποίησης μίας παραγγελίας από το σύστημα 

εκτελείται  με την επιλογή από το παράθυρο «Παραγγελίες από το Διαδίκτυο» 

(βλέπε Εικόνα 8) της εγγραφής της Παραγγελίας προς τροποποίηση και κατόπιν 

από τη Γραμμή Μενού με την επιλογή Επεξεργασία \ Τροποποίηση ή με το 

αντίστοιχο εικονίδιο της κάθετης Γραμμής Εργαλείων ή με αριστερό κλικ στην 

προσφορά με την επιλογή Τροποποίηση  ή με διπλό κλικ πάνω στην εγγραφή της 

Παραγγελίας. Ανοίγει το παράθυρο «Παραγγελία» προβάλλοντας τα στοιχεία της εν 

λόγω Παραγγελίας  (βλέπε Εικόνα 9).  

 Κατά την τροποποίηση ο χρήστης μπορεί να μεταβάλει μόνο την Κατάσταση της 

Παραγγελίας.  Μπορεί δηλαδή να χαρακτηρίσει την Παραγγελία Ολοκληρωμένη 

για να ξεκινήσει η διαδικασία εκτέλεσης της Παραγγελίας ή Απορριφθείσα για να 

την απορρίψει. 

 
 

 
Εικόνα 9.    Το παράθυρο «Παραγγελία» 

Σελίδα 71   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

Διαχείριση Πελατών, Βασικά Στοιχεία Πελατών 

 
  Στο κεφάλαιο περιγράφονται οι δυνατότητες διαχείρισης που παρέχει η 

εφαρμογή για τα βασικά στοιχεία ενός πελάτη. 

 

  Η εφαρμογή παρέχει για τους πελάτες τη δυνατότητα της Τροποποίησης των 

στοιχείων των Πελατών του ΣΥ.ΦΑ. Οι καταχωρήσεις των Πελατών γίνονται από 

το Legacy System. 

 

 Το παράθυρο καταχώρησης «Διαχείριση Πελατών \ Βασικά Στοιχεία Πελατών» 

(βλέπε Εικόνα 10) αποτελεί τη φόρμα διαχείρισης των πελατών.  

 

Εικόνα 10.    Το παράθυρο «Βασικά Στοιχεία Πελατών» 

Σελίδα 72   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 

Καλείται με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους: 

 

• Από τη Γραμμή Μενού με την επιλογή Ενότητες \ Διαχείριση Πελατών \ 

Βασικά Στοιχεία Πελατών 

 

 
 

• Με το αντίστοιχο εικονίδιο της οριζόντιας Γραμμής Εργαλείων 

 

• Από την Γραμμή Ομάδων Εργασιών με την επιλογή Διαχείριση Πελατών \ 

Βασικά Στοιχεία Πελατών 

 

 

Σελίδα 73   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 Η διαδικασία της Προβολής / Τροποποίησης μίας εγγραφής ενός πελάτη  από το 

σύστημα εκτελείται  με την επιλογή της από το παράθυρο «Διαχείριση Πελατών \ 

Βασικά Στοιχεία Πελατών» (βλέπε Εικόνα 10)  και κατόπιν από τη Γραμμή Μενού 

με την επιλογή Επεξεργασία \ Τροποποίηση ή με το αντίστοιχο εικονίδιο της 

κάθετης Γραμμής Εργαλείων ή με αριστερό κλικ στην προσφορά με την επιλογή 

Τροποποίηση  ή με διπλό κλικ πάνω στην εγγραφή του Πελάτη. Ανοίγει το 

παράθυρο «Βασικά Στοιχεία Πελάτη» προβάλλοντας τα στοιχεία της εν λόγω 

εγγραφής  (βλέπε Εικόνα 11).  

 

 Κατά την τροποποίηση ο χρήστης μπορεί να μεταβάλει όλα τα πεδία εκτός από το 

«Κωδικός Πελάτη».   

 

 

 

 

Πατώντας το κουμπί 
ανοίγει το παράθυρο με 

τη λίστα των 
Κατηγοριών των 

Πελατών από όπου ο 
χρήστης επιλέγει με 

διπλό κλικ

Ανοίγει το γνωστό παράθυρο 
των MS Windows από όπου ο 
χρήστης μπορεί να επιλέξει το 

αρχείο 

 
Εικόνα 11.    Το παράθυρο «Βασικά Στοιχεία Πελάτη»  

 

Σελίδα 74   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 

Διαχείριση Πελατών, Κατηγορίες Πελατών 

 

 Στο κεφάλαιο περιγράφονται οι δυνατότητες διαχείρισης που παρέχει η εφαρμογή 

για τις Κατηγορίες Πελατών. 

 

  Η εφαρμογή παρέχει για τις Κατηγορίες Πελατών τη δυνατότητα της Εισαγωγής, 

Τροποποίησης, Διαγραφής, Αναζήτησης Πελατών. 

 

 Το παράθυρο «Κατηγορίες Πελατών» (Βλέπε Εικόνα 12) αποτελεί τη φόρμα 

διαχείρισης των Κατηγοριών  των Πελατών του ΣΥ.ΦΑ. 

 

Εικόνα 12.    Το παράθυρο «Κατηγορίες Πελατών» 

Σελίδα 75   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 Καλείται με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους: 

 

• Από τη Γραμμή Μενού με την επιλογή Ενότητες \ Διαχείριση Πελατών \ 

Κατηγορίες Πελατών 

 

 
 

• Με το αντίστοιχο εικονίδιο της οριζόντιας Γραμμής Εργαλείων 

 

• Από την Γραμμή Ομάδων Εργασιών με την επιλογή Διαχείριση Πελατών \ 

Κατηγορίες Πελατών 

Σελίδα 76   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

Οι διαδικασίες της Εισαγωγής, Προβολής / Τροποποίησης, Διαγραφής,  , 

Αναζήτησης Κατηγοριών Πελατών εκτελούνται από το παράθυρο «Κατηγορίες 

Πελατών» (Βλέπε Εικόνα 12). Ακολουθούν την ακόλουθη ροή: 

 

• Εισαγωγή: Η εισαγωγή μίας κατηγορίας πελάτη  γίνεται από τη Γραμμή 

Μενού με την επιλογή Επεξεργασία \ Εισαγωγή ή εναλλακτικά με το 

αντίστοιχο εικονίδιο της κάθετης Γραμμής Εργαλείων ή με δεξί κλικ στο 

παράθυρο «Κατηγορίες Πελατών» (Βλέπε Εικόνα 12) με την επιλογή 

Εισαγωγή.   

Κατά την εισαγωγή (Βλέπε Εικόνα 13) ο χρήστης προαπαιτείται να 

καταχωρήσει τιμές στα πεδία Κωδικός Κατηγορίας  και Περιγραφή 

Κατηγορίας. Κατόπιν μπορεί να αποθηκεύσει την εγγραφή πατώντας το 

κουμπί «Εφαρμογή»  ή να ακυρώσει την εισαγωγή πατώντας το κουμπί 

«Ακύρωση». 

 

 
 

Εικόνα 13.    Το παράθυρο «Κατηγορίες Πελατών» 

Σελίδα 77   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 

• Τροποποίηση: Η Τροποποίηση στοιχείων μίας κατηγορίας ενός πελάτη  

γίνεται απευθείας στο παράθυρο «Κατηγορίες Πελατών» (Βλέπε Εικόνα 12) 

  

• Διαγραφή: Η Διαγραφή μίας κατηγορίας πελάτη από το σύστημα γίνεται με 

την επιλογή από το παράθυρο «Κατηγορίες Πελατών» (Βλέπε Εικόνα 12) 

της εγγραφής της κατηγορίας προς διαγραφή και κατόπιν από τη Γραμμή 

Μενού με την επιλογή Επεξεργασία \ Διαγραφή ή με το αντίστοιχο 

εικονίδιο της κάθετης Γραμμής Εργαλείων ή με δεξί κλικ στην εγγραφή με 

την επιλογή Διαγραφή 

 

Σελίδα 78   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

Διαχείριση Προϊόντων 
Στο κεφάλαιο περιγράφονται οι δυνατότητες διαχείρισης που παρέχει η εφαρμογή 

για τα προϊόντα του Συνεταιρισμού. 

 

  Η εφαρμογή παρέχει για τα προϊόντα τη δυνατότητα της Τροποποίησης. Οι 

καταχωρήσεις των προϊόντων γίνονται από το Legacy System. 

 

 Το παράθυρο καταχώρησης «Διαχείριση Προϊόντων \ Προϊόντα» (βλέπε Εικόνα 

14) αποτελεί τη φόρμα διαχείρισης των προϊόντων.  

 

 

Εικόνα 14.    Το παράθυρο «Διαχείριση Προϊόντων \ Προϊόντα» 

Σελίδα 79   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

Καλείται με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους: 

• Από την Γραμμή Ομάδων Εργασιών με την επιλογή Διαχείριση Προϊόντων 

\ Προϊόντα  

 

 
 

• Από τη Γραμμή Μενού με την επιλογή Ενότητες \ Διαχείριση Προϊόντων \ 

Προϊόντα  

 

• Με το αντίστοιχο εικονίδιο της οριζόντιας Γραμμής Εργαλείων 

 

 
 

Σελίδα 80   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 

 Η διαδικασία της Προβολής / Τροποποίησης μίας εγγραφής ενός προϊόντος  από 

το σύστημα εκτελείται  με την επιλογή του από το παράθυρο «Διαχείριση 

Προϊόντων \ Προϊόντα» (βλέπε Εικόνα 14) και κατόπιν από τη Γραμμή Μενού με 

την επιλογή Επεξεργασία \ Τροποποίηση ή με το αντίστοιχο εικονίδιο της κάθετης 

Γραμμής Εργαλείων ή με αριστερό κλικ στην εγγραφή του προϊόντος  με την 

επιλογή Τροποποίηση  ή με διπλό κλικ πάνω στην εγγραφή του. Ανοίγει το 

παράθυρο «Προϊόν» προβάλλοντας τα στοιχεία της εν λόγω εγγραφής  (βλέπε 

Εικόνα 15).  

  

 

 
  

Εικόνα 15.    Το παράθυρο «Προϊόν» 
 

 

 

 

 

Σελίδα 81   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 Πατώντας το κουμπί «Εμφάνιση» του παραθύρου «Προϊόν» (βλέπε Εικόνα 15) ο 

χρήστης μπορεί να μεταβάλει το πεδίο «Εικόνα» με το πάτημα του κουμπιού 

«Αλλαγή Εικόνας». Ανοίγει το γνωστό παράθυρο των MS Windows “Open” μέσω 

του οποίου μπορεί να επιλέξει το αρχείο με την εικόνα του προϊόντος (βλέπε Εικόνα 

16).  

 Ομοίως μπορεί να αλλάξει την τιμή του πεδίου «Http Διεύθυνση» με το πάτημα 

του κουμπιού  . 

 

  
Εικόνα 16.    Το παράθυρο «Προϊόν» 

Σελίδα 82   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 

 

Κατηγορίες Προϊόντων 

 

Στο κεφάλαιο περιγράφονται οι δυνατότητες διαχείρισης που παρέχει η εφαρμογή 

για τις Κατηγορίες Προϊόντων (όμοια λειτουργικά με τις «Κατηγορίες Πελατών»). 

 

  Η εφαρμογή παρέχει για τις Κατηγορίες Προϊόντων τη δυνατότητα της 

Εισαγωγής, Τροποποίησης και Διαγραφής. 

 

 Το παράθυρο καταχώρησης «Διαχείριση Προϊόντων \ Κατηγορίες Προϊόντων» 

(βλέπε Εικόνα 17) αποτελεί τη φόρμα διαχείρισης των κατηγοριών Προϊόντων του 

ΣΥ.ΦΑ. 

 

 

Εικόνα 17.    Το παράθυρο «Διαχείριση Προϊόντων \ Κατηγορίες Προϊόντων» 

Σελίδα 83   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 

 Καλείται με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους: 

• Από τη Γραμμή Μενού με την επιλογή Ενότητες \ Διαχείριση Προϊόντων \ 

Κατηγορίες Προϊόντων 

 

 
 

• Με το αντίστοιχο εικονίδιο της οριζόντιας Γραμμής Εργαλείων 

 

• Από την Γραμμή Ομάδων Εργασιών με την επιλογή Διαχείριση Προϊόντων 

\ Κατηγορίες Προϊόντων 

 

 

Σελίδα 84   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

    

    Οι διαδικασίες της Εισαγωγής, Προβολής / Τροποποίησης, και Αναζήτησης 

Κατηγορίας Προϊόντων εκτελούνται από το παράθυρο «Διαχείριση Προϊόντων \ 

Κατηγορίες Προϊόντων» (βλέπε Εικόνα 17). Ακολουθούν την ακόλουθη ροή: 

 

• Εισαγωγή: Η εισαγωγή μίας κατηγορίας Προϊόντων γίνεται από τη Γραμμή 

Μενού με την επιλογή Επεξεργασία \ Εισαγωγή ή εναλλακτικά με το 

αντίστοιχο εικονίδιο της κάθετης Γραμμής Εργαλείων ή με δεξί κλικ στο 

παράθυρο «Διαχείριση Προϊόντων \ Κατηγορίες Προϊόντων» (Βλέπε Εικόνα 

17) με την επιλογή Εισαγωγή.   

   Κατά την εισαγωγή (Βλέπε Εικόνα 18) ο χρήστης προαπαιτείται να 

καταχωρήσει τιμές στα πεδία Κωδικός Προϊόντος και Περιγραφή 

Κατηγορίας. Κατόπιν μπορεί να αποθηκεύσει την εγγραφή πατώντας το 

κουμπί «Εφαρμογή»  ή να ακυρώσει την εισαγωγή πατώντας το κουμπί 

«Ακύρωση». 

 

 
 

Εικόνα 18.    «Διαχείριση Προϊόντων \ Κατηγορίες Προϊόντων»  

Σελίδα 85   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 

• Τροποποίηση: Η Τροποποίησης στοιχείων μίας κατηγορίας Προϊόντων 

γίνεται απευθείας στο παράθυρο «Διαχείριση Προϊόντων \ Κατηγορίες 

Προϊόντων» (Βλέπε Εικόνα 18) 

  

• Διαγραφή: Η Διαγραφή μίας κατηγορίας Προϊόντων από το σύστημα 

γίνεται με την επιλογή από το παράθυρο «Διαχείριση Προϊόντων \ 

Κατηγορίες Προϊόντων» (Βλέπε Εικόνα 18) της εγγραφής της κατηγορίας 

προς διαγραφή και κατόπιν από τη Γραμμή Μενού με την επιλογή 

Επεξεργασία \ Διαγραφή ή με το αντίστοιχο εικονίδιο της κάθετης 

Γραμμής Εργαλείων ή με δεξί κλικ στην εγγραφή με την επιλογή Διαγραφή 

Σελίδα 86   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

Διαχείριση Χρηστών 

 

 Στο κεφάλαιο περιγράφονται οι δυνατότητες διαχείρισης που παρέχει η εφαρμογή 

για τους Χρήστες της εφαρμογής. 

 

  Η εφαρμογή παρέχει για τους χρήστες τη δυνατότητα της Εισαγωγής, 

Τροποποίησης και Διαγραφής. 

 

 Το παράθυρο καταχώρησης «Διαχείριση Χρηστών» (Βλέπε Εικόνα 19)  αποτελεί 

τη φόρμα διαχείρισης των Χρηστών.  

 

 

Εικόνα 19.    «Διαχείριση Χρηστών» 

Σελίδα 87   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

Καλείται με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους: 

 

• Από τη Γραμμή Μενού με την επιλογή Ενότητες \ Διαχείριση Χρηστών  \ 

Χρήστες – Διαχειριστές 

 

 
 

• Με το αντίστοιχο εικονίδιο της οριζόντιας Γραμμής Εργαλείων 

 

• Από την Γραμμή Ομάδων Εργασιών με την επιλογή Διαχείριση Χρηστών  \ 

Χρήστες - Διαχειριστές 

 

   

Σελίδα 88   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

   

 

    Οι διαδικασίες της Εισαγωγής, Προβολής / Τροποποίησης και Διαγραφής 

Χρηστών εκτελούνται από το «Διαχείριση Χρηστών» (Βλέπε Εικόνα 19). 

Ακολουθούν την ακόλουθη ροή: 

 

• Εισαγωγή: Η εισαγωγή ενός Χρήστη της εφαρμογής  γίνεται από τη 

Γραμμή Μενού με την επιλογή Επεξεργασία \ Εισαγωγή ή εναλλακτικά με 

το αντίστοιχο εικονίδιο της κάθετης Γραμμής Εργαλείων ή με δεξί κλικ στο 

παράθυρο «Διαχείριση Χρηστών» (Βλέπε Εικόνα 19) με την επιλογή 

Εισαγωγή.   

    Κατά την εισαγωγή (Βλέπε Εικόνα 20) ο χρήστης προαπαιτείται να 

καταχωρήσει τιμές στα πεδία Χρήστης, Κωδικός, Περιγραφή και Επίπεδο 

Ασφάλειας. Κατόπιν μπορεί να αποθηκεύσει την εγγραφή πατώντας το 

κουμπί «Εφαρμογή»  ή να ακυρώσει την εισαγωγή πατώντας το κουμπί 

«Ακύρωση». 

 
 

 
Εικόνα 20.    Το παράθυρο «Διαχείριση Χρηστών»  

 

Σελίδα 89   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 

 

• Τροποποίηση: Η Τροποποίησης στοιχείων ενός Χρήστη  γίνεται απευθείας 

στο παράθυρο «Διαχείριση Χρηστών» (Βλέπε Εικόνα 20). 

  

• Διαγραφή: Η Διαγραφή ενός Χρήστη  από το σύστημα γίνεται με την 

επιλογή από το παράθυρο «Διαχείριση Χρηστών» (Βλέπε Εικόνα 20) της 

εγγραφής του Χρήστη προς διαγραφή και κατόπιν από τη Γραμμή Μενού με 

την επιλογή Επεξεργασία \ Διαγραφή ή με το αντίστοιχο εικονίδιο της 

κάθετης Γραμμής Εργαλείων ή με δεξί κλικ στην εγγραφή με την επιλογή 

Διαγραφή. 

Σελίδα 90   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 Αναφορές  
 

 Οι αναφορές που παρέχει η εφαρμογή στους χρήστες της είναι: 

 

 Καρτέλες Κίνησης Πελατών 

•   Καρτέλα Κίνησης ενός Πελάτη 

o   Καρτέλα  μίας Παραγγελίας Πελάτη 

 

 Καρτέλα  Μαζικών Προσφορών 

 

 Πιο συγκεκριμένα: 

 

 

Καρτέλες Κίνησης Πελατών 

 

 Η αναφορά «Καρτέλες Κίνησης Πελατών» (βλέπε Εικόνα 21) παρουσιάζει την 

κίνηση των πελατών από το Διαδίκτυο.  

 

Καλείται με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους: 

 

• Από τη Γραμμή Μενού με την επιλογή Ενότητες \ Αναφορές  \ Καρτέλα 

Κίνησης Πελατών 

 

 
 

• Με το αντίστοιχο εικονίδιο της οριζόντιας Γραμμής Εργαλείων 

 

 

Σελίδα 91   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 

 

• Από την Γραμμή Ομάδων Εργασιών με την επιλογή Αναφορές  \ Καρτέλα 

Κίνησης Πελατών 

 

Σελίδα 92   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 

 Για κάθε Πελάτη εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: ο Κωδικός του Πελάτη, το 

Ονοματεπώνυμό του, το πλήθος των  Μαζικών Παραγγελιών που έκανε από το 

Διαδίκτυο και η Συνολική τους Αξία (βλέπε Εικόνα 21).  

  

   
 

Εικόνα 21.    Η Αναφορά  «Καρτέλα Κίνησης Πελατών»   

 

 Κάνοντας διπλό κλικ στην εγγραφή ενός πελάτη ανοίγει η «Καρτέλα Κίνησης 

Πελάτη» 

 

 

 

Σελίδα 93   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
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Καρτέλα Κίνησης ενός Πελάτη 

 

 Η αναφορά «Καρτέλα Κίνησης Πελάτη» παρουσιάζει την κίνηση των Μαζικών 

Παραγγελιών  του πελάτη από το Διαδίκτυο. 

 

 Για κάθε Μαζική Παραγγελία του Πελάτη εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: ο 

Αύξων Αριθμός της Παραγγελίας, η ημερομηνία που έγινε η παραγγελία, η 

Συνολική της Αξία και ο αριθμός Τιμολογίου της Παραγγελίας (βλέπε Εικόνα 22). 

 

 

 
 

Εικόνα 22.    Η Αναφορά  «Καρτέλα Κίνησης Πελάτη»  

 

 Κάνοντας διπλό κλικ στην εγγραφή μίας Μαζικής Παραγγελίας του πελάτη 

ανοίγει η «Καρτέλα Παραγγελίας Πελάτη» 
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Καρτέλα μιας Παραγγελίας Πελάτη 

 

 Η αναφορά «Καρτέλα μιας Παραγγελίας Πελάτη» παρουσιάζει τα είδη που 

επιλέγησαν στη Μαζική Παραγγελία  του πελάτη. 

 

 Για κάθε είδος της Μαζικής Παραγγελίας εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: ο 

Κωδικός Προϊόντος, η Περιγραφή του Προϊόντος, η παραγγελθείσα Ποσότητα σε 

τεμάχια του Προϊόντος, η Τιμή (είναι η Ειδική Τιμή εάν υπάρχει αλλιώς η Τιμή 

Μονάδος από το Legacy System) με την οποία τιμολογήθηκε το κάθε τεμάχιο του 

Προϊόντος στο Διαδίκτυο, το ποσοστό έκπτωσης εάν υπάρχει, η αξία της γραμμής 

παραγγελίας χωρίς Φ.Π.Α και τέλος το Μερικό Σύνολο ( με Φ.Π.Α.)   (βλέπε 

Εικόνα 23). 

 

 

Εικόνα 23.    Η Αναφορά  «Καρτέλα Παραγγελίας Πελάτη» 
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Καρτέλα Μαζικών Προσφορών 

 

 Η αναφορά «Καρτέλα Μαζικών Προσφορών» (βλέπε Εικόνα 24) παρουσιάζει τις 

Μαζικές Προσφορές για το Διαδίκτυο.  

 

Καλείται με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους: 

 

• Από τη Γραμμή Μενού με την επιλογή Ενότητες \ Αναφορές  \ Καρτέλα 

Προσφορών 

 

 
 

• Με το αντίστοιχο εικονίδιο της οριζόντιας Γραμμής Εργαλείων 

 

• Από την Γραμμή Ομάδων Εργασιών με την επιλογή Αναφορές  \ Καρτέλα 

Προσφορών 
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 Για κάθε Μαζική Προσφορά εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: ο αριθμός της 

Μαζικής Προσφοράς, η Περιγραφή της,  η Ημερομηνία μέχρι την οποία θα 

δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο, ο χρήστης που την καταχώρησε, η Ημερομηνία λήξης 

πληρωμής με Επιταγή και η αντίστοιχη για Γραμμάτια, η Κατάσταση της 

Παραγγελίας, η Ιστοσελίδα και τέλος ο τύπος της Προσφοράς.  (βλέπε Εικόνα 21). 

 

 

Εικόνα 24.    Η Αναφορά  «Καρτέλα Μαζικών Προσφορών» 
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Καταχώρηση Μ. Παραγγελιών από το Διαδίκτυο 

 
 Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι δυνατότητες εκτέλεσης Μ. Παραγγελιών  

μέσω WEB φόρμας καταχώρησης. 

   

 Το παράθυρο «Μαζικές Προσφορές» (βλέπε Εικόνα 25) εμφανίζει τις Μ. 

Προσφορές που καταχωρήθηκαν μέσα από την εφαρμογή «Σύστημα Διαχείρισης 

των Παραγγελιών» και η κατάστασή τους είναι Operating. 
 

 

 

 

 

Εικόνα 25.    Η WEB φόρμα «Μαζικές Προσφορές»   
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 Καλείται από έναν Web Browser (π.χ. Internet Explorer) πληκτρολογώντας την 

διεύθυνση http://korona:1111.    

 

 Η διαδικασία της Προβολής των Μ. Προσφορών του ΣΥ.ΦΑ. εκτελείται  με την 

καταχώρηση του Ονόματος του Χρήστη (user name) και κατόπιν πατώντας το 

κουμπί «Προσφορές» προβάλλονται τα στοιχεία των Μαζικών Προσφορών που 

βρίσκονται σε κατάσταση Operating (βλέπε Εικόνα 25).  

 

 Η Προβολής μίας Μ. Προσφοράς / Καταχώρηση Παραγγελίας εκτελείται  με την 

επιλογή της Μ. Προσφοράς από το παράθυρο «Μαζικές Προσφορές» (βλέπε 

Εικόνα 25) κάνοντας κλικ πάνω στον Α/Α της Μ.Προσφοράς. Ανοίγει το παράθυρο 

«Προϊόντα Μαζικής Προσφοράς» προβάλλοντας τα στοιχεία των Προϊόντων της εν 

λόγω Μαζικής Προσφοράς  (βλέπε Εικόνα 26). 
 

 

 

Εικόνα 26.    Η WEB φόρμα καταχώρησης Παραγγελιών   
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  Ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει την ποσότητα που θέλει να παραγγείλει για 

κάθε προϊόν (βλέπε Εικόνα 26). 
 

 Πατώντας το κουμπί «Ενημέρωση Ποσοτήτων» (βλέπε Εικόνα 26) υπολογίζονται 

αυτόματα  τα ποσά: Αξία (χωρίς Φ.Π.Α), Μερικό Σύνολο και Τελικό Σύνολο. 

Αλλάζοντας τις ποσότητες παραγγελίας των προϊόντων ο χρήστης μπορεί να κάνει 

διάφορα σενάρια τιμολόγησης πατώντας το κουμπί «Ενημέρωση Ποσοτήτων». 

 

 Τέλος, πατώντας το κουμπί «Παραγγελία» (βλέπε Εικόνα 26) αποθηκεύεται η 

παραγγελία στο «Σύστημα Διαχείρισης των Παραγγελιών». 
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Προβολή Μαζικών Παραγγελιών από το Διαδίκτυο 

 

Η διαδικασία της Προβολής των Μ. Παραγγελιών του φαρμακοποιού εκτελείται  με 

την καταχώρηση του Ονόματος του Χρήστη (user name) και κατόπιν πατώντας τον 

σύνδεσμο (link) «Δείτε τις Παραγγελίες σας» (βλέπε Εικόνα 25, σελ 98) 

προβάλλονται τα στοιχεία των Μαζικών Παραγγελιών του (βλέπε Εικόνα 27). 

 
  

 
 

Εικόνα 27.    Η WEB φόρμα προβολής των Παραγγελιών ενός 
φαρμακοποιού  
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 Με την  παραπάνω WEB φόρμα δίνεται η δυνατότητα στον φαρμακοποιό να 

ελέγχει και να ενημερώνεται για την κατάληξη (δηλαδή ολοκλήρωση ή απόρριψη ) 

τόσο της τρέχουσας όσο και παλαιοτέρων παραγγελιών του. 

 Έτσι, μπορεί να πληροφορηθεί την ημερομηνία ολοκλήρωσης ή απόρριψης 

των παραγγελιών του, τον αύξοντα αριθμό της αντίστοιχης Μαζικής Προσφοράς, 

τον τρόπο πληρωμής  της παραγγελίας καθώς και την αξία κάθε παραγγελίας του 

κ.λ.π. 
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ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

• Κάλυψη και  διαχείριση των υπόλοιπων μορφών παραγγελιών του ΣΥ.ΦΑ. 

 

• Ενοποίηση των δύο Βάσεων Δεδομένων , δηλαδή του Legacy System  

( COBOL ) και του νέου συστήματος ( ORACLE ) 

 
• Πληρωμή συναλλαγών στο WEB 

 
• Χρήση έξυπνων καρτών 

 
• Για να ολοκληρωθεί η παρούσα εφαρμογή επιβάλεται και η επιλογή του 

δευτερου εναλλακτικού μέσου Πληρωμής δηλαδή της επιταγής. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 Στο μέλλον αυτή η εφαρμογή του ΣΥ.ΦΑ. μπορεί να οδηγήσει σε ένα 

επιχειρησιακό κόμβο ηλεκτρονικών αγορών (e-marketplace) ώστε σε ασφαλές και 

αξιόπιστο περιβάλλον οι Φαρμακοποιοί, ο ΣΥ.ΦΑ. αλλά και οι Προμηθευτές του 

 ( Φαρμακοβιομηχανίες ) να συναλλάσσονται τόσο σε επίπεδο προϊόντων και 

υπηρεσιών, όσο και σε επίπεδο πληροφοριών, επιτυγχάνοντας σημαντικά οφέλη και 

προσδίδοντας αξία στην επιχειρηματική δραστηριότητά τους. 

 

 Έτσι, όταν ξεπεραστούν και τα θεσμικά προβλήματα (ηλεκτρονική 

υπογραφή, ηλεκτρονικές συναλλαγές κ.λ.π.), θα είναι εφικτή η συναλλαγή  / 

πληρωμή των τιμολογίων μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ( clearing 

απαιτήσεων ), δηλαδή χρέωση λογαριασμού του φαρμακοποιού και πίστωση 

λογαριασμού του ΣΥ.ΦΑ.. Επίσης θα είναι εφικτή η χρήση σύγχρονων 

χρηματοοικονομικών εργαλείων όπως π.χ.  το factoring ( προεξόφληση 

επιχειρηματικών απαιτήσεων του ΣΥ.ΦΑ. από τους φαρμακοποιούς έναντι των 

γεγενημένων απαιτήσεων από τις πωλήσεις μέσω του κόμβου ) που θα ενισχύουν τη 

ρευστότητα του ΣΥ.ΦΑ. και θα εξασφαλίζουν το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης. 

 

 Για να παρακαμφθεί η ανωτέρα άρνηση, το κόστος ενδέχεται να το 

αναλάβει ο ΣΥ.ΦΑ. με προσδοκώμενο όφελος την ενδυνάμωση των συνεταιρικών 

σχέσεων με τους φαρμακοποιούς ( loyal customers).  

 

 Επιπλέον δε, ως προτεινόμενη καλύτερη λύση μπορεί να αναδειχθεί η 

επιχορήγηση του παραπάνω εγχειρήματος μέσω προγραμμάτων ( π.χ.  Γ.Γ.Ε.Τ. του 

Υπ. Ανάπτυξης ) που προβλέπουν επιχορήγηση ( της τάξεως π.χ. του 40%) για την 

αγορά Η/Υ (Hardware και Software)  σε επιχειρήσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Σελίδα 105   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 

ΠΗΓΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Κώδικας στη Βάση Δεδομένων: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: CUSTOMER_CATS 

 

//Δημιουργία SEQUENCE object το οποίο είναι γεννήτρια συνεχόμενων αριθμών.  

//Ξεκινώντας από τον αριθμό 1 αποθηκεύει τον αριθμό και τον επόμενό του κάθε 

//φορά. 

CREATE SEQUENCE seq_customercats_pk 

NOCACHE; 

 

//Δημιουργία BEFORE INSERT TRIGGER το οποίο, πριν την εισαγωγή εγγραφής 

//στον πίνακα CUSTOMER_CATS  βάζει την επόμενη τιμή του αντίστοιχου 

//SEQUENCE objec όταν η στήλη id (PK) του πίνακα δεν έχει τιμή. 

CREATE OR REPLACE TRIGGER customercats_bir 

BEFORE INSERT ON customer_cats 

FOR EACH ROW 

BEGIN   

  IF ( :new.id IS NULL ) THEN 

     SELECT seq_customercats_pk.NEXTVAL INTO :new.id FROM dual ;  

  END IF; 

END; 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: CUSTOMERS 

// Δημιουργία SEQUENCE object το οποίο είναι γεννήτρια συνεχόμενων αριθμών.  

// Ξεκινώντας από τον αριθμό 1 αποθηκεύει τον αριθμό και τον επόμενό του κάθε 

// φορά. 

CREATE SEQUENCE seq_customers_pk 

NOCACHE;  
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// Δημιουργία BEFORE INSERT TRIGGER το οποίο πριν την εισαγωγή εγγραφής  

// στον πίνακα CUSTOMERS όταν η στήλη id (PK) του πίνακα δεν έχει τιμή,  

// βάζει την επόμενη τιμή του SEQUENCE object. 

CREATE OR REPLACE TRIGGER customers_bir 

BEFORE INSERT ON customers 

FOR EACH ROW 

BEGIN 

  IF ( :new.id IS NULL ) THEN 

     SELECT seq_customers_pk.NEXTVAL INTO :new.id FROM dual ; 

  END IF; 

END;  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: DISCOUNTS 

// Δημιουργία SEQUENCE object το οποίο είναι γεννήτρια συνεχόμενων αριθμών.  

// Ξεκινώντας από τον αριθμό 1 αποθηκεύει τον αριθμό και τον επόμενό του κάθε 

// φορά. 

CREATE SEQUENCE seq_discounts_pk 

NOCACHE; 

 

// Δημιουργία BEFORE INSERT TRIGGER το οποίο πριν την εισαγωγή εγγραφής  

// στον πίνακα DISCOUNTS όταν η στήλη id (PK) του πίνακα δεν έχει τιμή,  

// βάζει την επόμενη τιμή του SEQUENCE object. 

CREATE OR REPLACE TRIGGER discounts_bir 

BEFORE INSERT ON discounts 

FOR EACH ROW 

BEGIN  

  IF ( :new.id IS NULL ) THEN 

    SELECT seq_discounts_pk.NEXTVAL INTO :new.id FROM dual; 

  END IF;   

END; 
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ΠΙΝΑΚΑΣ: OFFER_TYPES  

// Δημιουργία SEQUENCE object το οποίο είναι γεννήτρια συνεχόμενων αριθμών.  

// Ξεκινώντας από τον αριθμό 1 αποθηκεύει τον αριθμό και τον επόμενό του κάθε 

// φορά. 

CREATE SEQUENCE seq_offertypes_pk 

NOCACHE; 

 

// Δημιουργία BEFORE INSERT TRIGGER το οποίο πριν την εισαγωγή εγγραφής  

// στον πίνακα OFFER_TYPES,  όταν η στήλη id (PK) του πίνακα δεν έχει τιμή,  

// βάζει την επόμενη τιμή του SEQUENCE object. 

CREATE OR REPLACE TRIGGER offertypes_bir 

BEFORE INSERT ON offer_types 

FOR EACH ROW 

BEGIN 

  IF ( :new.id IS NULL ) THEN 

     SELECT seq_offertypes_pk.NEXTVAL INTO :new.id FROM dual; 

  END IF;   

END; 

 

 

 

OFFERED_PRODUCTS 

// Δημιουργία SEQUENCE object το οποίο είναι γεννήτρια συνεχόμενων αριθμών.  

// Ξεκινώντας από τον αριθμό 1 αποθηκεύει τον αριθμό και τον επόμενό του κάθε 

// φορά. 

CREATE SEQUENCE seq_offeredproducts_pk 

NOCACHE; 

 

// Δημιουργία BEFORE INSERT TRIGGER το οποίο πριν την εισαγωγή εγγραφής  

// στον πίνακα OFFERED_PRODUCTS, όταν η στήλη id (PK) του πίνακα δεν έχει 

//τιμή, βάζει την επόμενη τιμή του SEQUENCE object. 
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CREATE OR REPLACE TRIGGER offeredproducts_bir 

BEFORE INSERT ON offered_products 

FOR EACH ROW 

BEGIN 

  IF ( :new.id IS NULL ) THEN 

    SELECT seq_offeredproducts_pk.NEXTVAL INTO :new.id FROM dual; 

  END IF;   

END; 

 

Ομοίως και για τους υπόλοιπους πίνακες: OFFERS, ORDER_LINES, ORDERS, 

PRODUCT_CATS, PRODUCTS, STATUSES, SYFA_USERS 
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Κώδικας στην Εφαρμογή: 

 

Κώδικας Υλοποίησης της Outlook Bar: 

 

 

 

Canvas ο οποίος 
χρησιμοποιέιται ως 
Vertical Toolbar 

Εικόνα 27.    Vertical Toolbar  

Κώδικας στα κουμπιά: 

• «Διαχείριση  Παραγγελιών»  

Trigger Name: WHEN-BUTTON-PRESSED  

//  Όταν ο χρήστης της εφαρμογής κάνει κλικ με το ποντίκι στο κουμπί  

// «Διαχείριση  Παραγγελιών» τότε εκτελείτε ο παρακάτω κώδικας 

            DECLARE 

       vw_id        ViewPort; 

      BEGIN 

 // Εμφανίζει μόνο τα κουμπιά της πρώτης στήλης του CANVA 

     vw_id := Find_View( 'CANVAS399' );  

     Scroll_View( vw_id, 0 , 0 );  END;  
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• «Διαχείριση Πελατών» 

Trigger Name:           WHEN-BUTTON-PRESSED  

  //  Όταν ο χρήστης της εφαρμογής κάνει κλικ με το ποντίκι στο κουμπί  

 // «Διαχείριση Πελατών» τότε εκτελείτε ο παρακάτω κώδικας    

DECLARE 

   vw_id        ViewPort; 

BEGIN 

// Εμφανίζει μόνο τα κουμπιά της δεύτερης στήλης του CANVA 

   vw_id := Find_View( 'CANVAS399' );  

   Scroll_View( vw_id, 96 , 0 );  END;  

 

•  «Διαχείριση Προϊόντων» 

Trigger Name:         WHEN-BUTTON-PRESSED  

  //  Όταν ο χρήστης της εφαρμογής κάνει κλικ με το ποντίκι στο κουμπί  

 // «Διαχείριση Προϊόντων» τότε εκτελείτε ο παρακάτω κώδικας    

DECLARE 

   vw_id        ViewPort; 

BEGIN 

//Εμφανίζει μόνο τα κουμπιά της τρίτης στήλης του CANVA 

   vw_id := Find_View( 'CANVAS399' );  

   Scroll_View( vw_id,192, 0 );  

END; 

 

 

• «Διαχείριση Χρηστών» 

Trigger Name:           WHEN-BUTTON-PRESSED  

 //  Όταν ο χρήστης της εφαρμογής κάνει κλικ με το ποντίκι στο κουμπί  

 // «Διαχείριση Χρηστών» τότε εκτελείτε ο παρακάτω κώδικας    

DECLARE 

   vw_id        ViewPort; 

BEGIN 

 // Εμφανίζει μόνο τα κουμπιά της τέταρτης στήλης του CANVA 
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    vw_id := Find_View( 'CANVAS399' );  

    Scroll_View( vw_id,288, 0 );  

   END; 

 

• «Αναφορές» 

Trigger Name:           WHEN-BUTTON-PRESSED () 

//  Όταν ο χρήστης της εφαρμογής κάνει κλικ με το ποντίκι στο κουμπί  

 // «Αναφορές» τότε εκτελείτε ο παρακάτω κώδικας    

DECLARE 

   vw_id        ViewPort; 

BEGIN 

//  Εμφανίζει μόνο τα κουμπιά της πέμπτης στήλης του CANVA 

    vw_id := Find_View( 'CANVAS399' );  

   Scroll_View( vw_id,384, 0 ) 

   END;  

  

 

Κώδικας στα κουμπιά με τις εικόνες: 

 

• Trigger Name:WHEN-BUTTON-PRESSED  

//  Όταν ο χρήστης της εφαρμογής κάνει κλικ με το ποντίκι στο κουμπί  

 // τότε εκτελείτε ο παρακάτω κώδικας    

 // Ανοίγει το παράθυρο «Διαχείριση Μαζικών Προσφορών» 

goto_form('prosfores_lista'); 

 

• Trigger Name:WHEN-BUTTON-PRESSED 

  //  Όταν ο χρήστης της εφαρμογής κάνει κλικ με το ποντίκι στο κουμπί  

 // τότε εκτελείτε ο παρακάτω κώδικας    

// Ανοίγει το παράθυρο «Διαχείριση Παραγγελιών / Παραγγελίες από το Διαδίκτυο» 

goto_form('PARAGGELIES_LISTA'); 

Ομοίως για τα υπόλοιπα κουμπιά. 
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Παράθυρο “Διαχείριση Μαζικών Προσφορών”  

 

Triggers 

 

• Name:           WHEN-FORM-NAVIGATE 

 //  Όταν  ο χρήστης κάνει κλικ στη φόρμα  «Διαχείριση Μαζικών Προσφορών»  

// τότε κάνει retrieve από τη βάση δεδομένων                              

 Go_Block('OFFERS');  

          Execute_Query; 

 

• Name:           WHEN-WINDOW-CLOSED 

 //  Όταν  ο χρήστης πατήσει το κουμπί  του παραθύρου  «Διαχείριση Μαζικών  

// Προσφορών» τότε κλείνει το παράθυρο                       

  exit_form;    

 

• Name:           WHEN-NEW-FORM-INSTANCE 

 //  Όταν  ο χρήστης ανοίξει το παράθυρο  «Διαχείριση Μαζικών  

//  Προσφορών» τότε εκτελείται ο παρακάτω κώδικας                       

Declare 

    winx  number; 

    winy  number; 

    vw_id        ViewPort; 

begin 

// Όταν ανοίγει το παράθυρο τότε εμφανίζει από την Vertical Toolbar μόνο τα  

// κουμπιά της πρώτης στήλης ( βλέπε εικόνα 27 σελ 107 ) 

      vw_id := Find_View( 'CANVAS399' );  

// Κάνει visible τα κουμπιά της πρώτης στήλης της Vertical Toolbar 

      SET_VIEW_PROPERTY(vw_id,WIDTH,  92);   

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEM41'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEM41',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEM42'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEM42',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 
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    SET_ITEM_PROPERTY('ITEM43'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEM43',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEM44'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEM44',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI40'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI40',ENABLED,PROPERTY_TRUE);   

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEM31'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEM31',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEM32'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEM32',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEM33'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEM33',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEM34'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEM34',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI31'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI31',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI32'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI32',ENABLED,PROPERTY_TRUE);   

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEM21'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEM21',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEM22'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEM22',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEM23'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEM23',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEM24'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEM24',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI21'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI21',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI22'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

     SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI22',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 
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  //    Ανοίγει το παράθυρο σε όλη την οθόνη  

SET_WINDOW_PROPERTY(FORMS_MDI_WINDOW,WINDOW_STATE,  

                                                         MAXIMIZE); 

   // Ανοίγει το παράθυρο στο κέντρο του ελέυθερου χώρου της οθόνης 

      winx := (get_application_property(DISPLAY_WIDTH) –  

                   get_window_property('window1', WIDTH)- 135)/2; 

       winy := (get_application_property(DISPLAY_HEIGHT) –  

                get_window_property('window1', HEIGHT) - 104)/2;     

     SET_WINDOW_PROPERTY('window1',POSITION, winx, winy); 

     :SYSTEM.MESSAGE_LEVEL := 5; 

 

// Κάνει retrieve από τη βάση δεδομένων                

   Go_Block('OFFERS');  

    Execute_Query; 

END; 

 

• Name:           WHEN-MOUSE-CLICK 

 //  Όταν  ο χρήστης κάνει διπλό κλικ με το ποντίκι στο παράθυρο  «Διαχείριση 

//  Μαζικών Προσφορών» τότε εκτελείται ο παρακάτω κώδικας                       

Declare  

  wn_id Window; 

  blk_id Block;  

Begin  

// Αποθηκεύεται σε GLOBAL μεταβλητή ο κωδικός της παραγγελίας  

// πάνω στην οποία είναι ο κέρσορας κάθε φορά  

  :GLOBAL.current_id_offers := Current_Line_Id;    

End; 

 

• Name:           POST-QUERY      

// Πριν εμφανιστούν οι εγγραφές στη φόρμα, βρίσκει από τη Β.Δ. τις περιγραφές  

// του διαχειριστή και του τύπου της προσφοράς. 
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SELECT  name 

INTO    :DISPLAY_USER 

FROM    syfa_users 

WHERE   id=:SU_ID; 

 

SELECT  name 

INTO    :DISPLAY_TYPE 

FROM    offer_types 

WHERE   id=:OT_ID; 

 

Λειτουργίες 

• ΕΚΔΟΣΗ: 

Tigger τύπου Menu Item Code 

// Ο παρακάτω κώδικας εκτελείται όταν ο χρήστης επιλέξει τη λειτουργία  

// «Έκδοση» με δεξί κλικ ή από τη Γραμμή Μενού / Επεξεργασία 

DECLARE 

 l_state    VARCHAR2(15); 

 al_button  number; 

 l_count_id   number;  

BEGIN 

// Βρίσκει από τη Β.Δ. την κατάσταση της παραγγελίας που είναι επιλεγμένη 

 SELECT  state 

 INTO    l_state 

 FROM    OFFERS 

 WHERE   id = :GLOBAL.current_id_offers;  

// Εάν η κατάσταση της είναι 'Terminated’ τότε εμφανίζει μήνυμα λάθους και 

// τερματίζει την εκτέλεση του κώδικα 

 IF l_state='Terminated' THEN 

   set_alert_property('test_alert', alert_message_text, 'Η Προσφορά 

πρέπει να είναι σε κατάσταση "Pending" για να πραγματοποιηθεί η Έκδοσή της.'); 

    al_button := show_alert('test_alert'); 

    RETURN;   

 END IF; 
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// Εάν η κατάσταση της είναι 'Pending' τότε βρίσκει από τη Β.Δ εάν η  

// τρέχουσα παραγγελία έχει προσφερόμενα προϊόντα. 

 IF l_state='Pending' THEN 

 l_count_id:=0; 

   SELECT count(id) 

   INTO  l_count_id 

   FROM OFFERED_PRODUCTS  

   WHERE OFF_ID= :GLOBAL.current_id_offers;  

//  Εάν έχει την κάνει  'Operating'  και αποθηκεύει την τρέχουσα ημερομηνία  

// στην στήλη «Έναρξη Προσφοράς» αλλιώς εμφανίζει μήνυμα λάθους και 

//  τερματίζει την εκτέλεση του κώδικα 

   IF l_count_id>0 THEN  

    UPDATE  OFFERS 

   SET     state='Operating', START_DATE=sysdate 

   WHERE   id=:GLOBAL.current_id_offers; 

   commit; 

// Κάνει retrive από τη Β.Δ. για να εμφανιστούν οι παραπάνω αλλαγές 

   Go_Block('OFFERS'); 

   Execute_Query; 

   ELSE 

    set_alert_property('test_alert', alert_message_text, 'Η 

Προσφορά πρέπει να έχει τουλάχιστον μία εγγραφή για να πραγματοποιηθεί η 

Έκδοσή της.'); 

    al_button := show_alert('test_alert'); 

   END IF; 

 END IF; 

// Όταν το παραπάνω SELECT δεν βρει εγγραφή τότε εμφανίζεται τ ο παρακάτω 

// μήνυμα λάθους 

exception when no_data_found then 

   set_alert_property('test_alert', alert_message_text, 'Η Προσφορά πρέπει να 

έχει τουλάχιστον μία εγγραφή για να πραγματοποιηθεί η Έκδοσή της.'); 

   al_button := show_alert('test_alert');    END; 
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• ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: 

Tigger τύπου Menu Item Code 

// Ο παρακάτω κώδικας εκτελείται όταν ο χρήστης επιλέξει τη λειτουργία  

// «Τερματισμός» με δεξί κλικ ή από τη Γραμμή Μενού / Επεξεργασία 

DECLARE 

 al_button  number; 

 l_state    VARCHAR2(15); 

BEGIN 

// Βρίσκει από τη Β.Δ. την κατάσταση της παραγγελίας που είναι επιλεγμένη 

 SELECT  state 

 INTO    l_state 

 FROM    OFFERS 

 WHERE   id = :GLOBAL.current_id_offers; 

// Εάν η κατάσταση της είναι 'Pending' τότε εμφανίζει μήνυμα λάθους και 

// τερματίζει την εκτέλεση του κώδικα  

 IF l_state='Pending' THEN 

   set_alert_property('test_alert', alert_message_text, 'Η Προσφορά 

πρέπει να είναι σε κατάσταση "Operating" για να πραγματοποιηθεί ο Τερματισμός 

της.'); 

    al_button := show_alert('test_alert'); 

    RETURN;   

 END IF; 

// Εάν η κατάσταση της είναι 'Operating' την κάνει 'Terminated' 

 IF l_state='Operating' THEN 

  UPDATE  OFFERS 

  SET     state='Terminated' 

  WHERE   id=:GLOBAL.current_id_offers; 

  commit; 

// Κάνει retrive από τη Β.Δ. για να εμφανιστούν οι παραπάνω αλλαγές 

 Go_Block('OFFERS'); 

  Execute_Query;  END IF;   END; 
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• ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Tigger τύπου Menu Item Code 

// Ο παρακάτω κώδικας εκτελείται όταν ο χρήστης επιλέξει τη λειτουργία  

// «Εισαγωγή» με δεξί κλικ ή από τη Γραμμή Μενού / Επεξεργασία 

// Σε μία global μεταβλητή αποθηκεύουμε την πληροφορία ότι ανοίγουμε το  

// παράθυρο «Προσφορά» για εισαγωγή 

:GLOBAL.current_id_offers:='a'; 

// ανοίγει το παράθυρο «Προσφορά»  

Goto_Form('MPROSFORES'); 

 

• ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  

Tigger τύπου Menu Item Code 

// Ο παρακάτω κώδικας εκτελείται όταν ο χρήστης επιλέξει τη λειτουργία  

// «Τροποποίηση» με δεξί κλικ ή από τη Γραμμή Μενού / Επεξεργασία 

DECLARE 

 al_button  number; 

 l_state    VARCHAR2(15); 

BEGIN 

// Βρίσκει από τη Β.Δ. την κατάσταση της παραγγελίας που είναι επιλεγμένη 

 SELECT  state 

 INTO    l_state 

 FROM    OFFERS 

 WHERE   id = :GLOBAL.current_id_offers;  

// Εάν η κατάσταση της δεν είναι  'Pending' τότε εμφανίζει το παρακάτω μήνυμα  

 IF l_state<>'Pending' THEN 

   set_alert_property('test_alert', alert_message_text, 'Η Προσφορά 

πρέπει να είναι σε κατάσταση "Pending" για να γίνουν τροποποιήσεις.'); 

    al_button := show_alert('test_alert'); 

// Σε μία global μεταβλητή αποθηκεύουμε την πληροφορία ότι ανοίγουμε το  

// παράθυρο «Προσφορά» για τροποποίηση 

    :GLOBAL.state:='np'; 
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// ανοίγει το παράθυρο «Προσφορά»  

    Goto_Form('MPROSFORES');   

 END IF; 

// Εάν η κατάσταση της δεν είναι  'Pending' τότε: 

 IF l_state='Pending' THEN 

// Σε μία global μεταβλητή αποθηκεύουμε την πληροφορία ότι ανοίγουμε το  

// παράθυρο «Προσφορά» για τροποποίηση 

  :GLOBAL.state:='p'; 

// ανοίγει το παράθυρο «Προσφορά»  

  Goto_Form('MPROSFORES'); 

 END IF;   

END; 

 

 

• ΔΙΑΓΡΑΦΗ: 

Tigger τύπου Menu Item Code 

// Ο παρακάτω κώδικας εκτελείται όταν ο χρήστης επιλέξει τη λειτουργία  

// «Διαγραφή» με δεξί κλικ ή από τη Γραμμή Μενού / Επεξεργασία 

DECLARE 

 al_button  number; 

 l_state    VARCHAR2(15); 

BEGIN 

// Βρίσκει από τη Β.Δ. την κατάσταση της παραγγελίας που είναι επιλεγμένη 

 SELECT  state 

 INTO    l_state 

 FROM    OFFERS 

 WHERE   id = :GLOBAL.current_id_offers;  

// Εάν η κατάσταση της είναι 'Operating' τότε εμφανίζει μήνυμα λάθους και 

// τερματίζει την εκτέλεση του κώδικα  

 IF l_state='Operating' THEN 
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   set_alert_property('test_alert', alert_message_text, 'Η Παραγγελία 

πρέπει να είναι σε κατάσταση "Pending" ή "Terminated" για να πραγματοποιηθεί η 

Διαγραφή'); 

    al_button := show_alert('test_alert'); 

    RETURN;   

 END IF; 

// Εάν η κατάσταση της είναι 'Pending' τότε διαγράφει την εγγραφή 

 IF l_state='Pending' THEN 

  Delete_Record; 

  Commit_Form; 

// Ελέγχει εάν έγινε η διαγραφή με επιτυχία 

  IF :System.Form_Status <> 'QUERY' THEN  

//  Στην περίπτωση που δεν πέτυχε η διαγραφή  αναιρεί την διαγραφή και κάνει 

 // retrieve από τη Β.Δ. 

   Go_Block('OFFERS');  

   clear_block(NO_COMMIT); 

   Execute_Query; 

  END IF;      

 END IF;  

// Εάν η κατάσταση της είναι 'Terminated'  τότε διαγράφει την εγγραφή 

 IF l_state='Terminated' THEN 

// Διαγράφει πρώτα τα προσφερόμενα προϊόντα της προσφοράς  

  DELETE FROM offered_products WHERE 

off_id=:GLOBAL.current_id_offers;  

// Διαγράφει τις εκπτώσεις της προσφοράς    

  DELETE FROM discounts WHERE 

off_id=:GLOBAL.current_id_offers;   

  commit; 

// Διαγράφει την προσφορά 

  Delete_Record; 

  Commit_Form;  

// Ελέγχει εάν έγινε η διαγραφή με επιτυχία  

  IF :System.Form_Status <> 'QUERY' THEN 
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//  Στην περίπτωση που δεν πέτυχε η διαγραφή  αναιρεί την διαγραφή και κάνει 

 // retrieve από τη Β.Δ.  

   Go_Block('OFFERS');  

   clear_block(NO_COMMIT); 

   Execute_Query; 

  END IF;         

   

 END IF;  

// Στην περίπτωση που δεν βρεί εκπτώσεις για την προσφορά δεν κάνει τίποτα 

 exception when no_data_found then 

   null; 

END;  

  

Συνάρτηση (FUNCTION) 

// Βρίσκει τον κωδικό της τρέχουσας παραγγελίας 

FUNCTION Current_line_id RETURN NUMBER  IS 

cur_blk VARCHAR2(40) := :System.Cursor_Block; 

cur_rec NUMBER; 

top_rec NUMBER; 

itm_data NUMBER; 

bk_id   Block; 

BEGIN  

// Βρίσκει τον κωδικό του τρέχοντος Block 

bk_id   := Find_Block( cur_blk ); 

// Βρίσκει την τρέχουσα εγγραφήτου τρέχοντος Block 

 cur_rec := Get_Block_Property( bk_id, CURRENT_RECORD); 

 top_rec := Get_Block_Property( bk_id, TOP_RECORD); 

// Βρίσκει τον κωδικό-id της τρέχουσας εγγραφής του τρέχοντος Block 

 itm_data := Get_Item_Property( 

Get_Block_Property(bk_id,FIRST_ITEM),Database_Value);  

 RETURN itm_data;    

END; 
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// Η παρακάτω συνάρτηση ανοίγει τη φόρμα που περνάμε σαν παράμετρο 

PROCEDURE goto_form(form_name varchar2, form_run_mode number := 0) IS 

  formId   FormModule; 

BEGIN 

// Εάν υπάρχει η φόρμα την ανοίγει 

  formId := FIND_FORM(Form_name); 

  If  ID_NULL (FormId) then 

 open_form(form_name); 

 set_application_property(CURSOR_STYLE, 'DEFAULT'); 

  ELSE 

   GO_FORM(formId);  end if;   END;    

 

                       

Παράθυρο “Προσφορά”  

 

Triggers  

• Trigger Name:          WHEN-WINDOW-CLOSED    

//  Όταν  ο χρήστης πατήσει το κουμπί  του παραθύρου  «Προσφορά» τότε κλείνει 

// το παράθυρο                       

    Trigger Text:  exit_form; 

 

• Name:           WHEN-VALIDATE-ITEM 

// Όταν  ο χρήστης πληκτρολογίσει κάτι εκτελέιται ο παρακάτω κώδικας 

    Trigger Text:  

 // Ενεργοποιεί τα κουμπιά «Εφαρμογή» και «Ακύρωση » 

// μόνο όταν πληκτρολογίσει κάτι ο χρήστης 

if :system.form_status = 'CHANGED' THEN 

    SET_ITEM_PROPERTY('OFFERS.PUSH_BUTTON13',  

                                                              ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

   SET_ITEM_PROPERTY('OFFERS.PUSH_BUTTON14',  

                                        ABLED,PROPERTY_TRUE); 
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END IF; 

 

 

• Name:           WHEN-NEW-FORM-INSTANCE 

//  Όταν  ο χρήστης ανοίξει το παράθυρο  « Προσφορά» τότε εκτελείται ο παρακάτω 

//  κώδικας                  

  DECLARE  

 blk_id  Block;  

   winx   number; 

   winy   number; 

   vw_id  ViewPort; 

 BEGIN 

 // Όταν ανοίγει το παράθυρο τότε εμφανίζει από την Vertical Toolbar μόνο 

την πρώτη στήλη ( βλέπε εικόνα 27 σελ 107 ) 

vw_id := Find_View( 'CANVAS399' );  

// Κάνει visible και  enable τα κουμπιά της πρώτης στήλης της Vertical Toolbar 

  SET_VIEW_PROPERTY(vw_id,WIDTH,  92);   

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM41'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM41',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM42'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM42',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM43'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM43',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM44'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM44',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI40'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI40',ENABLED,PROPERTY_TRUE);   

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM31'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM31',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM32'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM32',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM33'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 
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 SET_ITEM_PROPERTY('ITEM33',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM34'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM34',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI31'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI31',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI32'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI32',ENABLED,PROPERTY_TRUE);   

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM21'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM21',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM22'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM22',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM23'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM23',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM24'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM24',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI21'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI21',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI22'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI22',ENABLED,PROPERTY_TRUE);  

   // Ανοίγει το παράθυρο σε όλη την  οθόνη  

  SET_WINDOW_PROPERTY(FORMS_MDI_WINDOW,WINDOW_STATE, 

MAXIMIZE); 

   // Ανοίγει το παράθυρο στο κέντρο του ελέυθερου χώρου της οθόνης 

  winx := (get_application_property(DISPLAY_WIDTH) – 

        get_window_property('window1', WIDTH)- 100)/2; 

  winy := (get_application_property(DISPLAY_HEIGHT) –  

        get_window_property('window1', HEIGHT) - 104)/2;     

  SET_WINDOW_PROPERTY('window1',POSITION, winx, winy); 

  :SYSTEM.MESSAGE_LEVEL := 5;  

// Πηγαίνει στο Block 'OFFERS'   

  blk_id := Find_Block('OFFERS');  

  Go_Block('OFFERS'); 
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// Όταν ανοίγει η φόρμα για εισαγωγή τότε απενεργοποιεί το κουμπί «Προϊόντα  

// Προσφοράς >>» και την εισαγωγή εγγραφών στις εκπτώσεις 

  IF :GLOBAL.current_id_offers='a' THEN create_record; 

    SET_ITEM_PROPERTY('OFFERS.PUSH_BUTTON12' ,ENABLED,  

                   PROPERTY_FALSE );     

    SET_BLOCK_PROPERTY('DISCOUNTS',INSERT_ALLOWED,  

                   PROPERTY_FALSE );  

  ELSE 

// Όταν ανοίγει η φόρμα για τροποποίηση τότε εμφανίζει εκείνη την εγγραφή που  

// έχει id ίδιο με το id της τρέχουσας προσφοράς στη φόρμα “offers_list”  

    SET_BLOCK_PROPERTY(blk_id,DEFAULT_WHERE, 

          'id=To_Number(:GLOBAL.current_id_offers)' ); 

    Execute_Query; 

  END IF; END; 

 

• Name          POST-QUERY (discounts)  

// πρίν την εμφάνιση των εγγραφών, βρίσκει  από τη Β.Δ.   την περιγραφή της  

// κατηγορίας  πελάτη και της κατηγορίας προϊόντος και τα εμφανίζει στη φόρμα                        

SELECT  name 

INTO    :discounts.display_cc 

FROM    CUSTOMER_CATS 

WHERE   id = :discounts.cc_id; 

 

SELECT  name 

INTO    :discounts.display_cp 

FROM    PRODUCT_CATS 

WHERE   id = :discounts.pc_id; 
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• Name:          POST-QUERY (OFFERED_PRODUCTS)    

// Πρίν την εμφάνιση των εγγραφών, βρίσκει  από τη Β.Δ.   την περιγραφή του  

// προϊόντος, την ελάχιστη ποσότητα , την Τιμή Μονάδος και το ποσοστό  

// Φ.Π.Α.και τα εμφανίζει στη φόρμα                                                  

SELECT  product_code 

INTO    :offered_products.display_pcode 

FROM    PRODUCTS 

WHERE   id = :offered_products.pro_id; 

 

SELECT  name 

INTO    :offered_products.display_pname 

FROM    PRODUCTS 

WHERE   id = :offered_products.pro_id; 

 

• Name:          POST-QUERY (offers)    

// πρίν την εμφάνιση των εγγραφών, βρίσκει  από τη Β.Δ.   τον κωδικό και την  

// περιγραφή του διαχειριστή  και την περιγραφή του τύπου της προσφοράς  και τα 

εμφανίζει στη φόρμα                                                  

 SELECT  user_code 

INTO    :offers.display_code 

FROM    SYFA_USERS 

WHERE   id = :offers.su_id; 

 

SELECT  name 

INTO    :offers.display_name 

FROM    SYFA_USERS 

WHERE   id = :offers.su_id; 

 

SELECT  name 

INTO    :offers.display_type 

FROM    OFFER_TYPES 

WHERE   id = :offers.ot_id; 
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• Name:          WHEN-BUTTON-PRESSED (κουμπί   ) 

//  Ο παρακάτω κώδικας εκτελείτε όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί     

 // Ανοίγει το γνωστό παράθυρο «Open file»  των MSWindows 

:OFFERS.HYPERLINK := GET_FILE_NAME(directory_name =>  

  :OFFERS.HYPERLINK, File_Filter=> 'All files(*.*)|*.*|'); 

 

 

• Name     WHEN-BUTTON-PRESSED  

//  Ο παρακάτω κώδικας εκτελείτε όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί «Προϊόντα 

Προσφοράς >>»    

BEGIN 

// Μικραίνει και μεγαλώνει το παράθυρο με το πάτημα του κουμπιού 

// «Προϊόντα Προσφοράς >>» 

   IF get_window_property('window1', HEIGHT) = 325 THEN      

    SET_WINDOW_PROPERTY('window1',HEIGHT, 205); 

   ELSE 

   SET_WINDOW_PROPERTY('window1',HEIGHT, 325); 

  END IF; 

 

• Name           WHEN-BUTTON-PRESSED  

//  Ο παρακάτω κώδικας εκτελείτε όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί«Εφαρμογή»    

// Σώζει τις εγγραφές, επιτρέπει την εισαγωγή εγγραφών στις εκπτώσεις  και  

// ενεργοποιεί το κουμπί   «Προϊόντα Προσφοράς >>»                       

Commit_Form;  

SET_ITEM_PROPERTY('OFFERS.PUSH_BUTTON12' ,ENABLED, 

                  PROPERTY_TRUE ); 

SET_BLOCK_PROPERTY('DISCOUNTS' ,INSERT_ALLOWED, 

                  PROPERTY_TRUE ); 
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• Name           WHEN-BUTTON-PRESSED  

//  Ο παρακάτω κώδικας εκτελείτε όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί« Ακύρωση» 

 Trigger Text: Exit_Form(NO_COMMIT, TO_SAVEPOINT); 

 

• Name           WHEN-BUTTON-PRESSED (κουμπί « Τέλος ») 

//  Ο παρακάτω κώδικας εκτελείτε όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί« Ακύρωση» 

   Trigger Text:  Exit_Form ; 

 

Join Conditions:  

// Η σύνδεση των πινάκων OFFERED_PRODUCTS , OFFERS , DISCOUNTS  

πραγματοποιείται  με τις δύο  παρακάτω συνθήκες 

1. OFFERED_PRODUCTS.OFF_ID = OFFERS.ID 

2. DISCOUNTS.OFF_ID                   = OFFERS.ID 

 

 

 

Procedure  

// Η παρακάτω συνάρτηση ανοίγει την φόρμα που έχει ως παράμετρο 

goto_form(form_name varchar2, form_run_mode number := 0) IS 

  formId   FormModule; 

BEGIN 

  formId := FIND_FORM(Form_name); 

// Εάν υπάρχει η φόρμα την ανοίγει 

  If ID_NULL (FormId) then 

  open_form(form_name); -- ACTIVATE, SESSION, pl_id); 

 set_application_property(CURSOR_STYLE, 'DEFAULT'); 

  ELSE 

   GO_FORM(formId); 

  end if;    

END; 
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Record Groups - Λίστες 

• Διαχειριστής:  

// επιλέγει το ID, τον κωδικό και το όνομα όλων των διαχειριστών 

SELECT ALL SYFA_USERS.ID, SYFA_USERS.USER_CODE, 

SYFA_USERS.NAME FROM SYFA_USERS 

 

• Τύπος Προσφοράς:  

// επιλέγει το ID και την περιγραφή όλων των  τύπων προσφοράς 

SELECT ALL OFFER_TYPES.ID, OFFER_TYPES.NAME 

 FROM OFFER_TYPES 

 

• Κατηγορία Πελάτη:  

// επιλέγει το ID και την περιγραφή όλων των  κατηγοριών πελάτη 

SELECT ALL CUSTOMER_CATS.ID, CUSTOMER_CATS.NAME   FROM 

CUSTOMER_CATS 

 

• Κατηγορία Προϊόντος:  

// επιλέγει το ID και την περιγραφή όλων των  κατηγοριών προϊόντων 

SELECT ALL PRODUCT_CATS.ID, PRODUCT_CATS.NAME FROM 

PRODUCT_CATS 

 

 

• Κωδικός Προϊόντων:  

// επιλέγει το ID, τον κωδικό,  το όνομα, τιμή μονάδος και ποσοστό ΦΠΑ όλων των   

// προϊόντων 

SELECT ALL PRODUCTS.ID, 

PRODUCTS.PRODUCT_CODE,PRODUCTS.NAME, 

PRODUCTS.UNIT_PRICE, PRODUCTS.FPA_CATEGORY 

      FROM PRODUCTS 
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Αρχικές Τιμές (Initial Values) 

Offers.State = Pending 

Offers.su_id = :global_user_id 

Offers.ot_id = 2 

Offers.start_date = sysdate 

Lowest allowed value= sysdate 

Highest allowed value= Validity_Date 

Offers. Validity_Date = sysdate 

Lowest allowed value= start_date 

 
 

Παράθυρο “Παραγγελία” 

                                      

Triggers 

• Name             WHEN-NEW-FORM-INSTANCE 

//  Όταν  ο χρήστης ανοίξει το παράθυρο  «Παραγγελία» τότε εκτελείται ο παρακάτω 

//  κώδικας  

DECLARE  

 blk_id  Block;  

   winx   number; 

   winy   number; 

   vw_id  ViewPort; 

BEGIN 

// Όταν ανοίγει το παράθυρο τότε εμφανίζει από την Vertical Toolbar μόνο την 

πρώτη στήλη ( βλέπε εικόνα 27 σελ 107 )   

vw_id := Find_View( 'CANVAS399' );  

// Κάνει visible και enabled τα κουμπιά της πρώτης στήλης της Vertical Toolbar 

  SET_VIEW_PROPERTY(vw_id,WIDTH,  92);   

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM41'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM41',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM42'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM42',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 
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 SET_ITEM_PROPERTY('ITEM43'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM43',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM44'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM44',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI40'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI40',ENABLED,PROPERTY_TRUE);   

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM31'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM31',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM32'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM32',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM33'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM33',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM34'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM34',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI31'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI31',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI32'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI32',ENABLED,PROPERTY_TRUE);   

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM21'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM21',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM22'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM22',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM23'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM23',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM24'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM24',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI21'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI21',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI22'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI22',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  

// εμφανίζει το παράθυρο σε όλη την  οθόνη 
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SET_WINDOW_PROPERTY(FORMS_MDI_WINDOW,WINDOW_STATE, 

MAXIMIZE); 

 

// εμφανίζει το παράθυρο στο κέντρο της οθόνης 

 winx := (get_application_property(DISPLAY_WIDTH) - 

get_window_property('window1', WIDTH))/2; 

 winy := (get_application_property(DISPLAY_HEIGHT) - 

get_window_property('window1', HEIGHT) - 104)/2;     

 SET_WINDOW_PROPERTY('window1',POSITION, winx, winy); 

:SYSTEM.MESSAGE_LEVEL := 5;  

// Κάνει retrieve από τη Β.Δ.  με βάση τον κωδικό της τρέχουσας παραγγελίας του 

// «order_list»   

blk_id := Find_Block('ORDERS');  

Go_Block('ORDERS');  

SET_BLOCK_PROPERTY(blk_id,DEFAULT_WHERE,'AA=To_Number(:GLOB

AL.current_id_orders)' ); 

Execute_Query; 

END; 

 

• Name             POST-QUERY ( ORDERS ) 

      Trigger Style: PL/SQL 

    Trigger Text: 

// πρίν την εμφάνιση των εγγραφών, βρίσκει  από τη Β.Δ.   τον κωδικό του πελάτη,  

// την περιγραφή της κατάστασης της παραγγελίας και την περιγραφή της  

// αντίστοιχης προσφοράς και τα εμφανίζει στη φόρμα                                                  

SELECT  customer_code 

INTO    :DISPLAY_CUST 

FROM    CUSTOMERS 

WHERE   id=:CUS_ID; 

 

SELECT  name 

INTO    :DISPLAY_STATUS 

FROM    STATUSES 
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WHERE   id=:STA_ID; 

 

SELECT  description 

INTO    :DISPLAY_DESCR 

FROM    OFFERS 

WHERE   id=:OFF_ID; 

 

• Name             POST-QUERY ( ORDER_LINES ) 

      Trigger Style: PL/SQL 

   Trigger Text: 

DECLARE  

  SpecialPrice Number;   

BEGIN 

// πρίν την εμφάνιση των εγγραφών, βρίσκει  από τη Β.Δ.   τον κωδικό και την  

// περιγραφή του προϊόντος, την ειδική τιμή και το Φ.Π.Α. του αντίστοιχου  

// ποροσφερόμενου προϊόντος, υπολογίζει τα μερικά σύνολα  και τον εμφανίζει στη 

// φόρμα                                                  

  

SELECT  product_code 

 INTO    :DISPLAY_PCODE 

 FROM    PRODUCTS 

            WHERE   id=(SELECT  pro_id FROM    OFFERED_PRODUCTS 

    WHERE   id=:OP_ID); 

      

 SELECT  name 

 INTO    :DISPLAY_PDESCR 

 FROM    PRODUCTS 

 WHERE   id=(SELECT  pro_id FROM    OFFERED_PRODUCTS 

       WHERE   id=:OP_ID); 

       

 SELECT  special_price,fpa_category 

 INTO    SpecialPrice,:DISPLAY_FPA_CATEGORY   
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 FROM    OFFERED_PRODUCTS 

 WHERE   id=:OP_ID; 

//Εάν η παραγγελία δεν έχει Ειδική Τιμή τότε εμφανίζεται η ονομαστική του  

// τιμή  και το ποσοστό της έκπτωσης στη φόρμα 

 IF ( SpecialPrice = 0 OR SpecialPrice IS NULL ) THEN  

  SELECT  unit_price 

  INTO    :DISPLAY_UNIT_PRICE      

  FROM    OFFERED_PRODUCTS 

  WHERE   id=:OP_ID; 

   

  SELECT  discount 

  INTO    :DISPLAY_DISCOUNT      

  FROM    DISCOUNTS 

  WHERE   id=:DISC_ID; 

   

 ELSE 

//Εάν η παραγγελία έχει Ειδική Τιμή τότε στη φόρμα εμφανίζεται η Ειδική τιμή (και  

// όχι η  ονομαστική του  τιμή)  και το ποσοστό της έκπτωσης μηδέν 

  :DISPLAY_UNIT_PRICE:=SpecialPrice; 

  :DISPLAY_DISCOUNT:=0;    

 END  IF; 

// Υπολογίζεται και εμφανίζεται στη φόρμα η  Αξία χωρίς Φ.Π.Α. 

 :DISPLAY_AJIA:= (1 - :DISPLAY_DISCOUNT / 100 )* 

:DISPLAY_UNIT_PRICE * :QUANTITY; 

// Υπολογίζεται και εμφανίζεται στη φόρμα το μερικό σύνολο(με Φ.Π.Α). 

 :DISPLAY_MERIKO_SYNOLO:= (1 + :DISPLAY_FPA_CATEGORY / 

100) * :DISPLAY_AJIA; 

END; 

 
 
Join Condition 

// Συνθήκες σύνδεσης των πινάκων  ORDER_LINES και ORDERS 

ORDER_LINES.ORD_AA = ORDERS.AA 
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Record Groups - Λίστες 

Κατάσταση Παραγγελίας:  

// Επιλέγει για όλες τις εγγραφές του πίνακα STATUSES τον κωδικό και την 

περιγραφή των καταστάσεων μίας παραγγελίας 

SELECT ALL  STATUSES.ID, STATUSES.NAME 

                                           FROM   STATUSES  

 

 
    

Σελίδα 136   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

 

Παράθυρο “Βασικά Στοιχεία Πελάτη” 

 

Triggers 

• Name             WHEN-NEW-FORM-INSTANCE 

//  Όταν  ο χρήστης ανοίξει το παράθυρο  «Παραγγελία» τότε εκτελείται ο παρακάτω 

//  κώδικας                  

DECLARE  

 blk_id  Block;  

   winx   number; 

   winy   number; 

   vw_id  ViewPort;  

BEGIN 

// Όταν ανοίγει το παράθυρο τότε εμφανίζει από την Vertical Toolbar μόνο την  

// δεύτερη  στήλη ( βλέπε εικόνα 27 σελ 107 ) 

// Κάνει visible και enabled τα κουμπιά της πρώτης στήλης της Vertical Toolbar 

 vw_id := Find_View( 'CANVAS399' );  

  SET_VIEW_PROPERTY(vw_id,WIDTH,  92); 

  Scroll_View( vw_id, 96 , 0 );   

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM41'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM41',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM42'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM42',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM43'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM43',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM44'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM44',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI40'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI40',ENABLED,PROPERTY_TRUE);   

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM31'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM31',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM32'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 
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SET_ITEM_PROPERTY('ITEM32',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM33'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM33',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM34'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM34',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI31'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI31',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI32'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI32',ENABLED,PROPERTY_TRUE);   

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM21'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM21',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM22'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM22',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM23'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM23',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM24'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM24',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI21'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI21',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI22'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI22',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

// Ανοίγει το παράθυρο σε όλη την οθόνη  

SET_WINDOW_PROPERTY(FORMS_MDI_WINDOW,WINDOW_STATE, 

MAXIMIZE); 

// Ανοίγει το παράθυρο στο κέντρο της οθόνης 

  winx := (get_application_property(DISPLAY_WIDTH) - 

get_window_property('window1', WIDTH))/2; 

  winy := (get_application_property(DISPLAY_HEIGHT) - 

get_window_property('window1', HEIGHT) - 104)/2;     

  SET_WINDOW_PROPERTY('window1',POSITION, winx, winy); 

 :SYSTEM.MESSAGE_LEVEL := 5;  
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// Πηγαίνει στο Block 'CUSTOMERS' 

blk_id := Find_Block('CUSTOMERS');  

 Go_Block('CUSTOMERS'); 

// Εάν το παράθυρο ανοίγει για εισαγωγή τότε εμφανίζει μία νέα εγγραφή 

 IF :GLOBAL.current_id_cust='a' THEN  

   create_record; 

 ELSE 

// Εάν το παράθυρο ανοίγει για τροποποίηση τότε κάνει retrieve από τη Β.Δ.  

//με βάση τον κωδικό του τρέχοντος πελάτη του  «customer_list» 

 SET_BLOCK_PROPERTY(blk_id

 ,DEFAULT_WHERE,'id=To_Number(:GLOBAL.current_id_cust)' ); 

   Execute_Query; 

 END IF; 

END; 

 

• Name             POST-QUERY ( CUSTOMERS ) 

      Trigger Style: PL/SQL 

   Trigger Text: 

// πρίν την εμφάνιση των εγγραφών, βρίσκει  από τη Β.Δ.   τον κωδικό και την  

// περιγραφή της κατηγορίας πελατών και τα εμφανίζει στη φόρμα                                                  

SELECT  cust_cat_code 

INTO    :customers.display_code 

FROM    CUSTOMER_CATS 

WHERE   id = :customers.cc_id; 

 

SELECT  name 

INTO    :customers.display_name 

FROM    CUSTOMER_CATS 

WHERE   id = :customers.cc_id; 
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Record Groups – Λίστες 

Κατηγορία Πελάτη: 

//  Επιλέγει από όλες τις εγγραφές του πίνακα  CUSTOMER_CATS τον κωδικό και 

την περιγραφή των κατηγοριών των πελατών 

SELECT ALL CUSTOMER_CATS.CUST_CAT_CODE 

                        CUSTOMER_CATS.NAME 

FROM CUSTOMER_CATS  

Σελίδα 140   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

Αναφορά “Καρτέλες Κίνησης Πελατών” 

 

 

Triggers 

• Name             WHEN-NEW-FORM-INSTANCE 

//  Όταν  ο χρήστης ανοίξει την αναφορά «Καρτέλες Κίνησης Πελατών» τότε  

// εκτελείται  ο παρακάτω  κώδικας                 

 Declare 

    winx   number; 

    winy   number; 

    vw_id  ViewPort;  

begin 

// Όταν ανοίγει το παράθυρο τότε εμφανίζει από την Vertical Toolbar μόνο την  

// πέμπτη  στήλη ( βλέπε εικόνα 27 σελ 107 )  

 vw_id := Find_View( 'CANVAS399' );  

// Κάνει visible τα κουμπιά της πρώτης στήλης της Vertical Toolbar 

  SET_VIEW_PROPERTY(vw_id,WIDTH,  92); 

  Scroll_View( vw_id, 384 , 0 );   

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM41'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM41',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM42'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM42',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM43'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM43',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM44'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM44',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI40'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI40',ENABLED,PROPERTY_TRUE);   

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM31'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM31',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM32'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM32',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 
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 SET_ITEM_PROPERTY('ITEM33'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM33',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM34'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM34',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI31'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI31',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI32'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI32',ENABLED,PROPERTY_TRUE);   

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM21'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM21',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM22'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM22',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM23'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM23',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM24'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM24',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI21'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI21',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI22'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI22',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

// Ανοίγει το παράθυρο σε όλη την οθόνη 

  SET_WINDOW_PROPERTY(FORMS_MDI_WINDOW,WINDOW_STATE, 

MAXIMIZE); 

// εμφανίζει το παράθυρο στο κέντρο της οθόνης 

  winx := (get_application_property(DISPLAY_WIDTH) - 

get_window_property('window1', WIDTH)- 130)/2; 

  winy := (get_application_property(DISPLAY_HEIGHT) - 

get_window_property('window1', HEIGHT) - 104)/2;     

  SET_WINDOW_PROPERTY('window1',POSITION, winx, winy); 

  :SYSTEM.MESSAGE_LEVEL := 5; 
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// Κάνει retrieve από τη Β.Δ.   

 Go_Block('V_KINHSH_PELATVN');  

 Execute_Query; 

END; 

 

• Name:           WHEN-MOUSE-DOUBLECLICK 

// Όταν ο χρήστης κάνει διπλό κλικ με το ποντίκι σε μία γραμμή τότε εκτελείται ο 

//  παρακάτω κώδικας   

Declare  

 wn_id Window; 

 blk_id Block;  

Begin 

// Αποθηκεύεται ο κωδικός της τρέχουσας γραμμής σε μία global  μεταβλητή  

:GLOBAL.current_id_r1 := Current_Line_Id; 

// Ανοίγει την αναφορά «Καρτέλα Κίνησης  Πελάτη»   

Goto_Form('REPORT_ORDERS_CUSTOMER');  

End; 
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Αναφορά “Καρτέλα Κίνησης  του Πελάτη” 
 

Triggers 

 

• Name             WHEN-NEW-FORM-INSTANCE 

//  Όταν  ο χρήστης ανοίξει την αναφορά «Καρτέλα Κίνησης  του Πελάτη» τότε  

// εκτελείται ο παρακάτω  κώδικας                  

DECLARE  

 blk_id  Block;  

   winx   number; 

   winy   number; 

   vw_id  ViewPort;  

BEGIN 

// Όταν ανοίγει το παράθυρο τότε εμφανίζει από την Vertical Toolbar μόνο την 

//  πέμπτη στήλη ( βλέπε εικόνα 27 σελ 107 )  

 vw_id := Find_View( 'CANVAS399' );  

// Κάνει visible και enabled τα κουμπιά της πέμπτης  στήλης της Vertical Toolbar 

  SET_VIEW_PROPERTY(vw_id,WIDTH,  92); 

  Scroll_View( vw_id, 384 , 0 );     

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM41'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM41',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM42'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM42',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM43'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM43',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM44'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM44',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI40'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI40',ENABLED,PROPERTY_TRUE);   

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM31'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM31',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM32'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM32',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 
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 SET_ITEM_PROPERTY('ITEM33'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM33',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM34'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM34',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI31'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI31',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI32'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI32',ENABLED,PROPERTY_TRUE);   

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM21'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM21',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM22'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM22',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM23'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM23',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM24'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEM24',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI21'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI21',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI22'  ,VISIBLE,PROPERTY_TRUE); 

  SET_ITEM_PROPERTY('ITEMI22',ENABLED,PROPERTY_TRUE); 

// Ανοίγει το παράθυρο σε όλη την οθόνη   

SET_WINDOW_PROPERTY(FORMS_MDI_WINDOW,WINDOW_STATE, 

MAXIMIZE); 

// εμφανίζει το παράθυρο στο κέντρο της οθόνης 

 winx := (get_application_property(DISPLAY_WIDTH) - 

get_window_property('window1', WIDTH))/2; 

 winy := (get_application_property(DISPLAY_HEIGHT) - 

get_window_property('window1', HEIGHT) - 104)/2;     

 SET_WINDOW_PROPERTY('window1',POSITION, winx, winy); 

:SYSTEM.MESSAGE_LEVEL := 5; 
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// Κάνει retrieve από τη Β.Δ.   

blk_id := Find_Block('ORDERS');  

Go_Block('ORDERS'); 

Execute_Query; 

END 

 

• Name:           WHEN-MOUSE-DOUBLECLICK 

// Όταν ο χρήστης κάνει διπλό κλικ με το ποντίκι εκτελείται ο παρακάτω κώδικας  

Declare  

 wn_id Window; 

 blk_id Block;  

Begin  

// σε μία global μεταβλητή αποθηκεύεται ο κωδικός της τρέχουσας γραμμής 

:GLOBAL.current_id_r2 := Current_Line_Id; 

// Ανοίγει η αναφορά «Καρτέλα Παραγγελίας πελάτη»   

Goto_Form('REPORT_ORDER_LINES');  

End; 
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WEB Φόρμες 
 

Αρχείο syfa.conf 

// Σε αυτό το αρχείο ορίζονται οι παράμετρο σύνδεσης του  JDBC  με τη Β.Δ. 

// Το όνομα του package 

DatabaseManager.Databases[] = "syfa" 

// Ο JDBC θα συνδεθεί  με μία Oracle Β.Δ.  

DatabaseManager.DB.syfa.ClassType = "Oracle" 

// Ποιος JDBC  driver θα χρησιμοποιηθεί 

DatabaseManager.DB.syfa.JdbcDriver = "oracle.jdbc.driver.OracleDriver" 

// Η διεύθυνση της Β.Δ. 

DatabaseManager.DB.syfa.Connection.Url = "jdbc:oracle:thin:@korona:1521:orcl" 

// Το user name της Β.Δ. 

DatabaseManager.DB.syfa.Connection.User = "chrisa" 

// Το Password της Β.Δ. 

DatabaseManager.DB.syfa.Connection.Password = "syfa" 
 
 

Μαζικές Προσφορές  

 

package syfa.data; 

 

// Κάνει import τα παρακάτω packages 

import java.sql.*; 

import com.lutris.util.Config; 

import com.lutris.appserver.server.Enhydra; 

import com.lutris.appserver.server.sql.*; 

import java.util.Vector; 

import syfa.business.*; 

 

// Δημιουργία της class OffersQuery 

public class OffersQuery 
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{ 

// Δημιουργία  σύνδεσης  με τη Βάση Δεδομένων 

    DBConnection connection;  

    public OffersQuery() { 

  try { 

// Γίνεται η σύνδεση  

            connection = Enhydra.getDatabaseManager().allocateConnection();                 

        } catch (Exception e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

    }     

// Δημιουργία του πίνακα Vector 

    public Vector query() {  

        ResultSet resultSet = null; 

        Vector vResultSet = new Vector(); 

   

 

// Επιλέγει τον κωδικό, περιγραφή, έναρξη προσφοράς, ισχύς προσφοράς έως  

// Πληρωμή Επιταγής,  Πληρωμή Γραμματίου όσων προσφορών βρίσκονται σε  

// κατάσταση 'Operating'   

String sql_stmt="SELECT id, description, start_date, validity_date, pay_date1, 

pay_date2 FROM offers WHERE state='Operating'  "; 

  try { 

// Εκτελεί το ερώτημα στη Β.Δ.           

resultSet = connection.executeQuery(sql_stmt); 

// Ελέγχει εάν έγινε το ερώτημα 

            if (resultSet != null) { 

 // Η κάθε εγγραφή που φέρνει το Query αποθηκεύεται στον πίνακα vRow  

                while (resultSet.next()) { 

                  Vector vRow = new Vector(6); 

   vRow.addElement( resultSet.getString("id")); 

   vRow.addElement( resultSet.getString("description")); 

   vRow.addElement( resultSet.getString("start_date")); 
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   vRow.addElement( resultSet.getString("validity_date")); 

   vRow.addElement( resultSet.getString("pay_date1")); 

   vRow.addElement( resultSet.getString("pay_date2")); 

 

                    vResultSet.addElement( vRow ); 

                } 

            } 

            // Τερματίζεται η σύνδεση με τη Β.Δ. 

connection.reset(); 

            connection.release(); 

 

        } catch (Exception e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

         // Επιστρέφει εάν εκτελέστηκε  ή όχι το Query  

     return vResultSet;      

    }       

} 

 

 

package syfa.presentation; 

// Κάνει import τα παρακάτω packages 

import com.lutris.xml.xmlc.*; 

import com.lutris.appserver.server.httpPresentation.*; 

import org.w3c.dom.html.*;  

import org.w3c.dom.*;  

import javax.servlet.http.*; 

import syfa.business.*; 

 

// Η  class offers θα δημιουργήσει την Http σελίδα 

public class offers implements HttpPresentation { 

 private offersHTML page=null; 

 private HttpPresentationComms comms; 
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// Αρχικές τιμές στις μεταβλητές message, userstr 

private String message = ""; 

private String userstr = "0"; 

 

// Δημιουργία της Http σελίδας 

    public void run(HttpPresentationComms c)  

        throws HttpPresentationException, com.lutris.util.KeywordValueException { 

  comms=c; 

  page=createPage(); 

  comms.response.setEncoding("ISO-8859-7"); 

        comms.response.writeHTML(page.toDocument()); 

    } 

 public offersHTML createPage() throws HttpPresentationException 

  { 

        page = (offersHTML)comms.xmlcFactory.create(offersHTML.class); 

  

  checkGo();   

  page.setTextMessage(message); 

  return page; 

  } 

 

 private void checkGo()throws HttpPresentationException 

 { 

// Ελέγχει εάν το username που εισάγει ο φαρμακοποιός διάφορο του κενού 

  String username = comms.request.getParameter("username"); 

  if (username == null) 

  { 

   message = ""; 

   cleanUp(); 

  } 

  else 

  { 
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// Στην περίπτωση που το όνομα χρήστη είναι διάφορο του κενού 

Login adl = new Login(); 

// Ελέγχει ότι υπάρχει το UserName στη Β.Δ. 

String[][] user = adl.getLogin(GetUserName()); 

if (user.length == 1) 

// Εμφανίζει τον πίνακα των προσφορών 

   { userstr = user[0][0]; System.out.println(userstr); 

createOffersTable(); } 

   else 

// αλλιώς βγάζει μήνυμα λάθους 

   { cleanUp(); message = "Λάθος όνομα χρήστη."; } 

  } 

 } 

// Δημιουργία στην Http σελίδα Γραμμή επικεφαλίδων, πίνακα για τις εγγραφές που  

// θα φέρει το Query και Linκ.   

 private void createOffersTable() throws HttpPresentationException 

 {   

  HTMLTableRowElement HeaderRow =      

page.getElementHeaderRow(); 

  HTMLTableRowElement Row1 = page.getElementRow1(); 

  HTMLAnchorElement detailsLink = page.getElementDetailsLink(); 

 

        HeaderRow.removeAttribute("id"); 

  Row1.removeAttribute("id"); 

  detailsLink.removeAttribute("id"); 

 

  Node offersTable = Row1.getParentNode();  

// Σύνδεση με την class OffersQuery  

  OffersList adl = new OffersList(); 

  String[][] offersList = adl.getOffersList(); 
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// Εάν το Query έχει εγγραφές τότε αποθηκεύονται στον πίνακα offersList 

// αλλιώς βγάζει μήνυμα ότι δεν υπάρχουν εγγραφές 

  if (offersList.length > 0 ) 

  { 

   offersTable.appendChild(HeaderRow.cloneNode(true)); 

   for (int numOffers = 0; numOffers < offersList.length; 

numOffers++ ) 

   { 

// Με το Link στέλνει  το offer, το username και το userid     

detailsLink.setHref("offeredproducts.po?offer="+Utils.check_null(offersList[numO

ffers][0],"")+"&username=" + GetUserName()  +"&userid=" + userstr);  

 page.setTextKwdikos(Utils.check_null(offersList[numOffers][0],"") );  

 page.setTextDescription(Utils.check_null(offersList[numOffers][1],"") ); 

 page.setTextStartdate(Utils.check_null(offersList[numOffers][2],"") ); 

 page.setTextValdate(Utils.check_null(offersList[numOffers][3],"") ); 

 page.setTextPaydate1(Utils.check_null(offersList[numOffers][4],"") ); 

 page.setTextPaydate2(Utils.check_null(offersList[numOffers][5],"") ); 

 offersTable.appendChild(Row1.cloneNode(true));  

   } 

   message = ""; 

  } 

  else 

  { 

   message = "Δε βρέθηκαν προσφορές."; 

  } 

  offersTable.removeChild(HeaderRow);  

  offersTable.removeChild(Row1);  

 

} 

 // Σε περίπτωση λάθους δεν εμφανίζει τίποτα 

 private void cleanUp() throws HttpPresentationException 

 { 
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HTMLTableRowElement HeaderRow = page.getElementHeaderRow(); 

HTMLTableRowElement Row1 = page.getElementRow1(); 

HeaderRow.removeAttribute("id"); 

Row1.removeAttribute("id"); 

 Node offersTable = Row1.getParentNode();  

 offersTable.removeChild(HeaderRow);  

 offersTable.removeChild(Row1);  

 } 

// Η συνάρτηση GetUserName() επιστρέφει το UserName που πληκτρολόγησε ο  

// φαρμακοποιός 

 private String GetUserName() throws HttpPresentationException 

 { 

  String user=""; 

  try 

  { 

  user = comms.request.getParameter("username"); 

  } 

  catch (IllegalArgumentException e) 

  { 

  user=""; 

  } 

 

  if (user==null) 

  { 

  user=""; 

  } 

  return user; 

 } 

 

} 
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HTML αρχείο 

 

<html> 

<head> 

<title>ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ</title> 

<script language="JavaScript">   

// Ελέγχει εάν καταχωρήθηκε το username αλλιώς εμφανίζει μήνυμα λάθους 

function checkValues() 

    { 

    var all_fields; 

var message="Παρακαλώ συμπληρώστε το όνομα χρήστη."; 

    all_fields=true; 

    if ('' == document.RegisterForm.username.value) all_fields=false; 

    if (!all_fields) 

      { 

      alert(message); 

      return; 

      } 

    if (all_fields) document.RegisterForm.submit(); 

    }     

//--> 

</script> 

<h2 align="center">ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ</h2> 

<form name="RegisterForm" id="RegisterForm" method="get" action="offers.po"> 

// Δημιουργία πίνακα- πεδίου καταχώρησης  με μία γραμμή και μία στήλη για το 

//    username 

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> 

    <tr>  

      <td>Όνομα Χρήστη: 

      <input type="text" name="username" id="username" maxlength="20"></td> 

    </tr> 
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    <tr>  

      <td> 

// δημιουργία του κουμπιού «Προσφορές» 

        <input type="button" name="Submit" value="Προσφορές" 

onClick="checkValues();"> 

      </td> 

    </tr> 

  </table> 

</form> 

// Εμφάνιση της μεταβλητής Message 

<span  id="Message" >Message</span> 

// Δημιουργία πίνακα με τις επικεφαλίδες και τις εγγραφές που επιστρέφει η  class  

// offers 

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

  <tr id="HeaderRow"> 

    <th align="left">Α/Α Προσφοράς</th> 

    <th align="left">Περιγραφή Προσφοράς</th> 

    <th align="left">Ημ/νία Έναρξης Προσφοράς</th> 

    <th align="left">Ισχύς Προσφοράς Έως</th> 

    <th align="left">Πληρωμή Επιταγής</th> 

    <th align="left">Πληρωμή Γραμματείου</th> 

  </tr> 

  <tr id="Row1"> 

// Εμφάνιση των εγγραφών της class  offers 

    <td><a id="detailsLink" href=""><span  id="Kwdikos" >code</span></a></td> 

    <td><span  id="Description" >description</span></td> 

    <td><span  id="Startdate" >startdate</span></td> 

    <td><span  id="Valdate" >valdate</span></td> 

    <td><span  id="Paydate1" >paydate1</span></td> 

    <td><span  id="Paydate2" >paydate1</span></td> 

  </tr> 

</table> 

</body>  
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</html> 

 

 

Όμοία είναι η  υλοποίηση της  WEB φόρμας «Παραγγελίες».
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Η WEB φόρμα καταχώρησης Παραγγελιών   

// Κάνει import τα παρακάτω packages 

package syfa.data; 

import java.io.*; 

import java.sql.*; 

import com.lutris.util.Config; 

import com.lutris.appserver.server.Enhydra; 

import com.lutris.appserver.server.sql.*; 

import java.util.Vector; 

import syfa.business.*; 

 

// Δημιουργία της class OfferedProductsQuery 

public class OfferedProductsQuery 

{ 

// Δημιουργία σύνδεσης με τη Βάση Δεδομένων     

DBConnection connection;  

    public OfferedProductsQuery() { 

  try { 

// Γίνεται η  σύνδεση με τη Βάση Δεδομένων                 

connection = Enhydra.getDatabaseManager().allocateConnection();                 

        } catch (Exception e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

    } 

    // Δημιουργία του πίνακα Vector με παράμετρο την προσφορά 

    public Vector query(String offer) {  

        ResultSet resultSet = null; 

        Vector vResultSet = new Vector(); 
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// Για την προσφορά που επέλεξε ο χρήστης επιλέγει για τα προϊόντα της τον 

//  κωδικό, περιγραφή, την ελάχιστη ποσότητα, την τιμή μονάδας, το ΦΠΑ, την 

//  ειδική τιμή   

   String sql_stmt="SELECT  offered_products.id,products.product_code, 

products.name,offered_products.offered_quantity,offered_products.unit_price,

offered_products.fpa_category,offered_products.special_price FROM 

offered_products,products WHERE offered_products.pro_id=products.id 

AND offered_products.off_id=" + offer; 

  try { 

// Εκτέλεση του ερωτήματος στη Β.Δ.    

resultSet = connection.executeQuery(sql_stmt); 

// Ελέγχει εάν εκτελέστηκε το ερώτημα             

if (resultSet != null) { 

 // Η κάθε εγγραφή που φέρνει το ερώτημα αποθηκεύεται στον πίνακα vRow  

                while (resultSet.next()) { 

                  Vector vRow = new Vector(5); 

   vRow.addElement( resultSet.getString("id")); 

   vRow.addElement( resultSet.getString("product_code")); 

   vRow.addElement( resultSet.getString("name")); 

   vRow.addElement( resultSet.getString("offered_quantity")); 

   vRow.addElement( resultSet.getString("unit_price")); 

   vRow.addElement( resultSet.getString("fpa_category")); 

   vRow.addElement( resultSet.getString("special_price")); 

                    vResultSet.addElement( vRow ); 

                } 

            } 

// Τερματίζεται η σύνδεση με τη Β.Δ.             

connection.reset(); 

            connection.release(); 

        } catch (Exception e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } 
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// Επιστρέφει εάν εκτελέστηκε σωστά το Query 

     return vResultSet;      

    }         

} 

 

 

package syfa.presentation; 

// Κάνει import τα παρακάτω packages 

import com.lutris.xml.xmlc.*; 

import com.lutris.appserver.server.httpPresentation.*; 

import com.lutris.appserver.server.sql.DBQuery; 

import com.lutris.appserver.server.sql.*; 

import com.lutris.appserver.server.Enhydra; 

import org.w3c.dom.*; 

import org.w3c.dom.html.*; 

import syfa.business.OfferedProductsList; 

import syfa.business.*; 

apackage syfa.presentation; 

// Η  class offeredproducts θα δημιουργήσει την Http σελίδα 

public class offeredproducts implements HttpPresentation { 

 private offeredproductsHTML page=null; 

 private HttpPresentationComms comms; 

 private String message =""; 

// Δημιουργία της Http σελίδας        

public void run(HttpPresentationComms c)  

        throws HttpPresentationException, com.lutris.util.KeywordValueException { 

  comms=c; 

  page=createPage(); 

  comms.response.setEncoding("ISO-8859-7"); 

         comms.response.writeHTML(page.toDocument()); 

    } 
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// Δημιουργία του πίνακα OfferedProductsTable 

public offeredproductsHTML createPage() throws HttpPresentationException 

  { 

         page = 

(offeredproductsHTML)comms.xmlcFactory.create(offeredproductsHTML.class); 

  createOfferedProductsTable(); 

  page.setTextMessage(message); 

  page.getElementUsername().setValue(GetUserName()); 

  page.getElementUserid().setValue(GetUserID()); 

  page.getElementOffer().setValue(GetOfferID()); 

  return page; 

  } 

 

// Δημιουργία στην Http σελίδα Γραμμή επικεφαλίδων, πίνακα για τις εγγραφές που 

//  θα φέρει το Query  

private void createOfferedProductsTable() throws HttpPresentationException 

 { 

  OfferedProductsList adl = new OfferedProductsList(); 

  String[][] offeredproductsList = 

adl.getOfferedProductsList(GetOfferID()); 

  HTMLTableRowElement HeaderRow = 

page.getElementHeaderRow(); 

  HTMLTableRowElement Row1 = page.getElementRow1(); 

  HTMLTableRowElement Row2 = page.getElementRow2(); 

  HTMLTableRowElement Row3 = page.getElementRow3(); 

  HeaderRow.removeAttribute("id"); 

  Row1.removeAttribute("id"); 

  Row2.removeAttribute("id"); 

  Row3.removeAttribute("id"); 

     Node offeredproductsTable = Row1.getParentNode(); 
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// Βάζει αρχική τιμή 0 στη στήλλη  ποσότητα 

  if (offeredproductsList.length > 0) 

  { 

  String qty[] = comms.request.getParameterValues("qty"); 

  if (qty.length == 0) 

  { 

   int count = offeredproductsList.length; 

   qty = new String[count]; 

   for (int i=0; i< count; i++) 

   { qty[i] ="0";    

   } 

  } 

   

 

// Ελέγχει εάν ο φαρμακοποιός έδωσε αρνητική τιμή στην ποσότητα αλλιώς εμφανίζει  

// μήνυμα λάθους 

  int number_zero=0; 

  int flag = 0; 

  for(int numOfferedProducts = 0; numOfferedProducts < 

offeredproductsList.length; numOfferedProducts ++)  

  { 

  if (Double.parseDouble(qty[numOfferedProducts]) < 0) 

  { 

  flag = 1; 

  message = "ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ. ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΑΝΑΛΑΒΑΤΕ"; 

  }   

  // Μετράει το πλήθος των μηδενικών ποσοτήτων 

  if (Double.parseDouble(qty[numOfferedProducts]) == 0) 

  { 

  number_zero=number_zero + 1;   

  }   
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  if (Double.parseDouble(qty[numOfferedProducts]) > 0) 

  { 

// Ελέγχει εάν ο φαρμακοποιός έδωσε ποσότητα μικρότερη από την ελάχιστη  

// ποσότητα  

if 

(Double.parseDouble(Utils.check_null(offeredproductsList[numOfferedProducts][3

],"0")) > Double.parseDouble(qty[numOfferedProducts])) 

  { 

  flag = 1; 

// μήνυμα λάθους 

  message = "ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ 

ΕΠΑΝΑΛΑΒΑΤΕ"; 

  } 

  } 

  } 

   

// Εάν όλες οι γραμμές έχουν μηδενική ποσότητα τότε εμφανίζεται μήνυμα λάθους 

if ( GetOrder().equals("1")) 

  { 

  if (number_zero== offeredproductsList.length) 

  { 

  flag = 1; 

  message = "ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ 

ΕΠΑΝΑΛΑΒΑΤΕ";  

  } 

  }   

//  Αρχική τιμή για το σύνολο της παραγγελίας   

double total = 0.0; 

// Ελέγχει εάν δεν εντοπίστηκε σφάλμα στις εγγραφές 

  if (flag == 0) 

  { 

  if ( GetOrder().equals("1")) 
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   { 

    DBConnection connection; 

    try 

    { 

// Αποθηκεύει την παραγγελία στον πίνακα  orders στη Β.Δ. Εμφανίζει μήνυμα 

//  λάθους δεν πετύχει  

String str = "insert into 

orders(AA,OFF_ID,PAYMENT_TYPE,STA_ID,CUS_ID,DATE_ORDER,SALES

_ID) select id as AA,id as OFF_id,'Γραμμάτιο' as PAYMENT_TYPE, 2 as STA_ID, 

"+GetUserID() +" as CUS_ID,sysdate as     DATE_ORDER,9 as SALES_ID   from 

offers  where id="+ GetOfferID(); 

     System.out.println(str); 

 // Συνδέεται με τη Β.δ. και εκτελέι το Update  

 connection=Enhydra.getDatabaseManager().allocateConnection(); 

     connection.executeUpdate(str); 

// Τερματίζει τη σύνδεση με τη Β.Δ.   

           connection.reset(); 

           connection.release(); 

     message = "Η παραγγελία ολοκληρώθηκε 

επιτυχώς."; 

     System.out.println("ok"); 

    } 

// σε περίπτωση σφάλματος εμφανίζει μήνυμα λάθους     

catch (Exception e) 

    { 

     message = "Συνέβη ένα σφάλμα κατά την 

ενημέρωση της βάσης."; 

     System.out.println("no"); 

    } 

   } 

   } 
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// Υπολογίζει την αξία, μερικό σύνολο και Τελικό Σύνολο   

for(int numOfferedProducts = 0; numOfferedProducts < offeredproductsList.length; 

numOfferedProducts ++)  

  { 

   // αρχικές τιμές για Αξία και μερικό Σύνολο 

double aksia = 0.0; 

   double subtotal = 0.0; 

        

 page.setTextKwdikos(Utils.check_null(offeredproductsList[numOfferedPro

ducts][0],""));  

 page.setTextCode(Utils.check_null(offeredproductsList[numOfferedProduct

s][1],""));  

 page.setTextName(Utils.check_null(offeredproductsList[numOfferedProduc

ts][2],""));  

 page.setTextQuantity(Utils.check_null(offeredproductsList[numOfferedProd

ucts][3],"0"));  

 page.setTextUnitprice(Utils.check_null(offeredproductsList[numOfferedPro

ducts][4],"0"));  

 page.setTextFpa(Utils.check_null(offeredproductsList[numOfferedProducts]

[5],"0"));  

 page.setTextSpecialprice(Utils.check_null(offeredproductsList[numOffered

Products][6],"0")); 

    

// Η έκπτωση θα είναι μηδέν και null ο κωδικός της 

String discount = "0"; 

   String discountid = "null"; 
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// Φέρνει από τη Β.Δ. την έκπτωση για τη συγκεκριμένη κατηγορία πελάτη, κατηγορία 

//  προϊόντος και προσφορά 

   DiscountList ddl = new DiscountList(); 

   String[][] discountList = 

ddl.getDiscountList(GetUserName(),Utils.check_null(offeredproductsList[numOffe

redProducts][1],"") ,GetOfferID()); 

// Εάν υπάρχει έκπτωση τότε αποθηκεύει τον κωδικό και το ποσοστό της στις 

//  μεταβλητές της  discount και discountid 

if (discountList.length > 0) 

   { discount = Utils.check_null(discountList[0][0],"");  

    discountid = 

Utils.check_null(discountList[0][1],"null");} 

   page.setTextDiscount(discount); 

   page.getElementQty().setValue(qty[numOfferedProducts]);  

 

   if (flag == 0) 

   { 

 

// Ελέγχει εάν δεν υπάρχει Ειδική Τιμή    

if (Utils.check_null(offeredproductsList[numOfferedProducts][6],"0").equals("0")) 

   { 

// Υπολογίζει την Αξία 

aksia = (1 - (Double.parseDouble(discount)/100)) *  

Double.parseDouble(qty[numOfferedProducts]) * 

Double.parseDouble(Utils.check_null(offeredproductsList[numOfferedProducts][4],

"0")); 

   } 

    

 

 

 

 

Σελίδα 165   



“Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών” 
 

Χρύσα Β. Τσολάκη 

 

Else 

   { 

// Υπάρχει Ειδική Τιμή 

// Υπολογίζει την αξία 

aksia = Double.parseDouble(qty[numOfferedProducts]) * 

Double.parseDouble(Utils.check_null(offeredproductsList[numOfferedProducts][6],

"0")); 

   } 

   } 

   Double temp = new Double(aksia); 

   page.setTextPrice(temp.toString()); 

// υπολογίζει το Μερικό Σύνολο 

   subtotal  = aksia + (aksia * 

(Double.parseDouble(Utils.check_null(offeredproductsList[numOfferedProducts][5

],"0")) / 100)); 

   Double temp1 = new Double(subtotal); 

   page.setTextSubtotal(temp1.toString()); 

   total = total + subtotal; 

   offeredproductsTable.appendChild(Row1.cloneNode(true)); 

// Ελέγχει εάν δεν εντοπίστηκε σφάλμα στις εγγραφές 

   if (flag == 0) 

  { 

   if ( GetOrder().equals("1")) 

   { 

// Δημιουργία σύνδεσης     

DBConnection connection; 

    try 

    { 

// Αποθηκεύει τις γραμμές παραγγελίας στον πίνακα  order_lines  στη Β.Δ   

String str = "insert into order_lines 

(AA,QUANTITY,ORD_AA,OP_ID,OP_OFF_ID,DISC_ID) select id  as AA,"+ 

qty[numOfferedProducts] +" as QUANTITY,off_id as ORD_AA, id as  
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OP_ID,off_id as OP_OFF_ID,"+ discountid+" as DISC_ID from offered_products 

where off_id="+GetOfferID()+" and id=" + 

Utils.check_null(offeredproductsList[numOfferedProducts][0],""); 

     System.out.println(str); 

 // Συνδεση με τη Β.Δ. και εκτέλεση του Update  

 connection=Enhydra.getDatabaseManager().allocateConnection(); 

     connection.executeUpdate(str); 

          // Τερματισμός της σύνδεσης   

connection.reset(); 

           connection.release(); 

     message = "Η παραγγελία ολοκληρώθηκε 

επιτυχώς."; 

     System.out.println("ok"); 

    } 

// Σε περίπτωση σφάλματος εμφανίζει μήνυμα λάθους     

catch (Exception e) 

    { 

     message = "Συνέβη ένα σφάλμα κατά την 

ενημέρωση της βάσης."; 

     System.out.println("no"); 

    } 

   } 

   } 

  } 

 

  Double temp2 = new Double(total); 

  page.setTextTotal(temp2.toString()); 

  offeredproductsTable.appendChild(Row2.cloneNode(true)); 

  Row3.getParentNode().appendChild(Row3.cloneNode(true)); 
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// Ελέγχει εάν δεν εντοπίστηκε σφάλμα στις εγγραφές   

if (flag == 0) 

  { 

  if ( GetOrder().equals("1")) 

   { 

    DBConnection connection; 

    try 

    { 

// Ενημερώνει το συνολικό ποσό της παραγγελίας στη Β.Δ     

String str = "update orders set invoice_total = "+temp2.toString()+ ", 

total_amound="+temp2.toString()+" where aa="+GetOfferID(); 

     System.out.println(str); 

 //Σύνδεση με τη ΒΔ. Και εκτέλαση του Update   

 connection=Enhydra.getDatabaseManager().allocateConnection(); 

     connection.executeUpdate(str);  

 // Τερματισμός της σύνδεσης 

           connection.reset(); 

           connection.release(); 

     message = "Η παραγγελία ολοκληρώθηκε 

επιτυχώς."; 

     System.out.println("ok"); 

    } 

// σε περίπτωση σφάλματος εμφανίζει μήνυμα λάθους     

catch (Exception e) 

    { 

     message = "Συνέβη ένα σφάλμα κατά την 

ενημέρωση της βάσης."; 

     System.out.println("no"); 

    } 

   } 

   } 
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  } 

  else 

  { 

// Εάν  η class offeredproducts δεν φέρει εγγραφές 

  message="Δεν υπάρχουν προϊόντα."; 

  offeredproductsTable.removeChild(HeaderRow); 

  } 

  offeredproductsTable.removeChild(Row1);  

  offeredproductsTable.removeChild(Row2); 

  Row3.getParentNode().removeChild(Row3); 

} 

 

// Η συνάρτηση GetUserID() επιστρέφει τον κωδικό του φαρμακοποιού 

private String GetUserID() throws HttpPresentationException 

 { 

  String user=""; 

  try 

  { 

  user = comms.request.getParameter("userid"); 

  } 

  catch (IllegalArgumentException e) 

  { 

  user="0"; 

  } 

 

  if (user==null) 

  { 

  user="0"; 

  } 

  return user; 

 } 
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// Η συνάρτηση GetUserName επιστρέφει το UserName του φαρμακοποιού  

private String GetUserName() throws HttpPresentationException 

 { 

  String user=""; 

  try 

  { 

  user = comms.request.getParameter("username"); 

  } 

  catch (IllegalArgumentException e) 

  { 

  user="0"; 

  } 

 

  if (user==null) 

  { 

  user="0"; 

  } 

  return user; 

 } 

// Η συνάρτηση GetOfferID()  επιστρέφει τον κωδικό της αντίστοιχης προσφοράς  

private String GetOfferID() throws HttpPresentationException 

 { 

  String offer=""; 

  try 

  { 

  offer = comms.request.getParameter("offer"); 

  } 

  catch (IllegalArgumentException e) 

  { 

  offer="0"; 

  } 
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if (offer==null) 

  { 

  offer="0"; 

  } 

  return offer; 

 } 

// Η συνάρτηση GetOrder() επιστρέφει τον κωδικό της αντίστοιχης παραγγελίας  

private String GetOrder() throws HttpPresentationException 

 { 

  String offer=""; 

  try 

  { 

  offer = comms.request.getParameter("order"); 

  } 

  catch (IllegalArgumentException e) 

  { 

  offer="0"; 

  } 

 

  if (offer==null) 

  { 

  offer="0"; 

  } 

  return offer; 

 } 

} 
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<html> 

 

<head> 

// Τίτλος παραθύρου 

<title>ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ </title> 

</head> 

<body BGCOLOR="#FFFFFF"> 

<script language="JavaScript"> 

  <!-- 

// Η συνάρτηση doUpdate()  βάζει τη μεταβλητή order ίση με  0 

 function doUpdate() 

    { 

    document.RegisterForm.order.value = '0'; 

    document.RegisterForm.submit(); 

    }     

// Η συνάρτηση doOrder()τη μεταβλητή order ίση με  1 

function doOrder() 

    { 

    document.RegisterForm.order.value = '1'; 

    document.RegisterForm.submit(); 

    } 

 

//--> 

</script> 

// Τίτλος 

<h2 align="center">ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</h2> 

// εδώ θα εμφανίζονται τα μηνύματα της class offeredproducts 

<span id="Message">message</span> 

<form name="RegisterForm" id="RegisterForm" method="get" 

action="offeredproducts.po"> 

// Δημιουργία HTML πίνακα   

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> 
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// Δημιουργία πρώτης γραμμής του πίνακα  για τις επικεφαλίδες     

<tr id="HeaderRow"> 

    <th align="left">Α/Α</th> 

    <th align="left">Κωδικός</th> 

    <th align="left">Όνομα</th> 

    <th align="left">Ελάχιστη Ποσότητα</th> 

    <th align="left">Τιμή Μονάδας</th> 

 <th align="left">Ειδική τιμή</th> 

 <th align="left">Εκπτωση%</th> 

 <th align="left">Ποσότητα</th> 

 <th align="left">Αξία</th> 

 <th align="left">ΦΠΑ%</th> 

 <th align="left">Μερικό Σύνολο</th> 

  </tr> 

// Δημιουργία δευτερης γραμμής του πίνακα  για τις εγγραφές της   class  

// offeredproducts 

<tr id="Row1" name="Row1"> 

 <td><span id="kwdikos">kwdikos</span></td>  

 <td><span id="code">code</span></td> 

 <td><span id="name">name</span></td> 

 <td><span id="quantity" >quantity</span></td> 

 <td><span id="unitprice">unitprice</span></td> 

 <td><span id="specialprice">specialprice</span></td> 

 <td><span id="discount">discount</span></td> 

 <td><input type="text" name="qty" id="qty" value=0 ></td> 

 <td><span id="price">price</span></td> 

 <td><span id="fpa">fpa</span></td> 

 <td><span id="subtotal">subtotal</span></td> 

 </tr> 

 <tr id="Row2" name="Row2"> 

 <td></td>  

 <td></td> 
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 <td></td> 

 <td></td> 

 <td></td> 

 <td></td> 

 <td></td> 

 <td></td> 

 <td></td> 

// Δημιουργία τρίτης γραμμής του πίνακα  για το τελικό σύνολο 

 <th>Τελικό σύνολο</th> 

 <td><span id="total"><b>total</b></span></td> 

</tr> 

</table> 

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" > 

<tr id="Row3" name="Row3"> 

// Εάν ο φαρμακοποιός πατήσει το κουμπί "Ενημέρωση Ποσοτήτων" τότε εκελείται 

// η συνάρτηση "doUpdate(). 

// Εάν πατήσει το κουμπί " Παραγγελία" τότε εκελείται η συνάρτηση " doOrder();" 

<td><input type="button" id="text1" name="text1" value="Ενημέρωση 

Ποσοτήτων" onclick="doUpdate();"> </td> 

 <td><input type="button" name="text2" value="Παραγγελία" 

onclick="doOrder();"> </td> 

</tr> 

</form> 

</body> 

</html> 
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