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Νέα ιεηηνπξγηθόηεηα



Δκπνξηθή δηαρείξηζε

Δκπνξηθέο Πξνθαηαβνιέο
Δίλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία θαη ε δηαρείξηζε ησλ εκπνξηθώλ πξνθαηαβνιώλ πνπ είηε αθνξνύλ ελδνθνηλνηηθέο
απνθηήζεηο/ παξαδόζεηο θαζώο θαη ινηπέο ζπλαιιαγέο. Οη εκπνξηθέο πξνθαηαβνιέο είλαη δπλαηόλ λα
ζπλδεζνύλ κε ην ηειηθό ηηκνιόγην ώζηε λα πξνθύπηεη αλά ζπληειεζηή ΦΠΑ ε θαζαξή αμία θαη ε αμία ΦΠΑ ηεο
πξνθαηαβνιήο.
Σηηο παξακέηξνπο πσιήζεσλ θαη αγνξώλ έρνπλ πξνζηεζεί νη παξαθάησ παξάκεηξνη ώζηε λα είλαη δπλαηή ε
απηόκαηε δεκηνπξγία ησλ πξνθαηαβνιώλ:
Τύπνο πξνθαηαβνιήο
Πνζό ηεο πξνθαηαβνιήο: Σην πνζό ηεο πξνθαηαβνιήο θαζνξίδεηαη ε αμία πνπ ζα ιεθζεί ππόςε
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί απηόκαηα ε πξνθαηαβνιή. Οη δηαζέζηκεο επηινγέο είλαη νη παξαθάησ:

Καζαξή αμία παξαζηαηηθνύ

Αμία ΦΠΑ παξαζηαηηθνύ

Αμία ρξεκαηννηθνλνκηθήο πξνθαηαβνιήο

Πνζό νξηδόκελν από ηνλ ρξήζηε
Δλεξγνπνίεζε πξνθαηαβνιώλ αλεμάξηεηα από ην θαζεζηώο ΦΠΑ: Αλ δελ ελεξγνπνηεζεί ε
παξάκεηξνο νη εκπνξηθέο πξνθαηαβνιέο ζα δεκηνπξγνύληαη κόλν ζε παξαζηαηηθά πνπ έρνπλ θαζεζηώο
ΦΠΑ «Δληόο ΔΔ». Σε αληίζεηε πεξίπησζε νη εκπνξηθέο πξνθαηαβνιέο κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ
αλεμάξηεηα από ην θαζεζηώο ΦΠΑ ηνπ παξαζηαηηθνύ.
Δίδε πξνθαηαβνιήο: Καζνξίδνληαη ηα είδε πνπ ζα πξνηείλνληαη ζηηο γξακκέο ησλ εκπνξηθώλ
πξνθαηαβνιώλ θαηά ηελ απηόκαηε δεκηνπξγία πξνθαηαβνιώλ.

Βειηηώζεηο



Δκπνξηθή Γηαρείξηζε

Παξαζηαηηθά αγνξώλ/πσιήζεσλ
Έγηλαλ νη αθόινπζεο βειηηώζεηο:
Έιεγρνο ύπαξμεο ζύκβαζεο θαηά ηελ δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηνπ παξαζηαηηθνύ θαη ελεκέξσζε ηνπ
ρξήζηε ζε πεξίπησζε εληνπηζκνύ ελεξγώλ ζπκβάζεσλ.
Ταρύηεξε επηινγή εηδώλ από ζύκβαζε
Γπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο θαη απελεξγνπνίεζεο νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηελ δηάξθεηα
θαηαρώξεζεο ελόο παξαζηαηηθνύ ηεο δπλαηόηεηαο «on-line ππνινγηζκνύ» ησλ αμηώλ απηνύ.
Βειηηώζεθε ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειέγρνπ ππνινίπνπ εηδώλ ζηα παξαζηαηηθά ώζηε λα κελ
παξαηεξνύληαη θαζπζηεξήζεηο ζε παξαζηαηηθά κε κεγάιν αξηζκό γξακκώλ.
Πιένλ ε εξώηεζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηα ζηνηρεία ησλ παξαζηαηηθά γηα ηα είδε αληηθαηάζηαζεο
κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζηηο εξσηήζεηο ηνπ ρξήζηε.
Γπλαηόηεηα πνιιαπιήο επηινγήο εηδώλ ζε παξαζηαηηθά αγνξώλ/πσιήζεσλ κε βάζε ηνλ θσδηθό
ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνλ θσδηθό ηνπ πειάηε αληίζηνηρα.
Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο παξαγγειίαο πώιεζεο κε νηθνλνκηθήο εγγξαθή είζπξαμεο πξνθαηαβνιήο
αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηύπνο παξαζηαηηθνύ ηεο παξαγγειίαο πώιεζεο δελ έρεη
ζπλδεζεί κε ηύπν παξαζηαηηθνύ πξνθαηαβνιήο.
Αθύξσζε Παξαζηαηηθώλ – Δγγξαθώλ
Πιένλ είλαη δπλαηόλ λα δηαγξαθεί ην αθπξσηηθό παξαζηαηηθό /αθπξσηηθή εγγξαθή. Γηα λα είλαη δπλαηή ε
δηαγξαθή ηνπ αθπξσηηθνύ παξαζηαηηθνύ / εγγξαθήο ζα πξέπεη ζηα ζηνηρεία ηεο ζεηξά αξίζκεζεο πνπ έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί από ην αθπξσηηθό παξαζηαηηθό/εγγξαθή, λα έρεη ελεξγνπνηεζεί ε παξάκεηξνο πνπ έρεη
πξνζηεζεί ζηα ζηνηρεία ησλ ζεηξώλ αξίζκεζεο.
Δπηπιένλ ζηελ δηαδηθαζία αθύξσζεο παξαζηαηηθώλ / εγγξαθώλ είλαη δπλαηόλ ην αθπξσηηθό παξαζηαηηθό/
εγγξαθή λα ιακβάλεη ηνλ ίδην αξηζκό κε ηνλ αξηζκό ηνπ αθπξσκέλνπ παξαζηαηηθνύ. ζα πξέπεη λα
ελεξγνπνηεζεί ε παξάκεηξνο «Πξόηαζε αξηζκνύ αθπξσηηθήο εγγξαθήο».
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Έιεγρνο Ηκεξνκελίαο θαηαρώξεζεο / ελεκέξσζεο
Σηηο παξακέηξνπο πσιήζεσλ / αγνξώλ / εηδώλ πξνζηέζεθαλ παξάκεηξνη γηα ηνλ έιεγρν ησλ εκεξνκεληώλ
θαηαρώξεζεο / ελεκέξσζεο. Οη παξάκεηξνη πνπ πξνζηέζεθαλ αθνξνύλ ηα παξαθάησ:
Τξόπνο ειέγρνπ: Καζνξίδεηαη αλ ν έιεγρνο ζα είλαη πξνεηδνπνηεηηθόο, απαγνξεπηηθόο ή αλ δελ ζα
γίλεηαη θαλέλαο έιεγρνο.
Σπλζήθε έιεγρνπ ηεο επίζεκεο εκεξνκελίαο ζε ζρέζε κε ηελ εκεξνκελία θαηαρώξεζεο
ηνπ παξαζηαηηθνύ. Γηαζέζηκεο είλαη νη παξαθάησ ζπλζήθεο:
 Μηθξόηεξε
 Μηθξόηεξε ή ίζε
 Ίζε
 Γηαθνξεηηθέο
Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο
Πξνζηέζεθαλ ηα θάησζη:
Γπλαηόηεηα αληηζηνίρηζεο ησλ θσδηθώλ ησλ όξσλ πιεξσκήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο
δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο αλά ππνθαηάζηεκα.
Γπλαηόηεηα δηαηήξεζεο επίζεκεο εκεξνκελίαο αξρηθνύ παξαζηαηηθνύ θαηά ηελ θαηαρώξεζε ηεο
δηεηαηξηθήο ζπλαιιαγήο.
Οζόλε θνζηνινγίνπ – Παξαζηαηηθά Αγνξώλ
Σηελ νζόλε θνζηνινγίνπ ζηα παξαζηαηηθά αγνξώλ έρεη ελεξγνπνηεζεί ε ιεηηνπξγία ησλ ζρεηηθώλ πεδίσλ
ώζηε λα είλαη δπλαηόλ λα πξνζηεζνύλ ζηελ νζόλε θαη άιια ζηνηρεία από ηα είδε όπσο γηα παξάδεηγκα νη
ππόινηπεο ηηκέο ηνπ είδνπο.
Δλεκέξσζε ηηκώλ από θνζηνιόγηα
Σηηο ξπζκίζεηο παξαζηαηηθώλ αγνξώλ πνπ αθνξνύλ ηα θνζηνιόγηα πξνζηέζεθε παξάκεηξνο κε ηελ νπνία
θαζνξίδεηαη ε ηηκή βάζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ λέσλ ηηκώλ πώιεζεο. Σπγθεθξηκέλα
ππάξρεη δπλαηόηεηα νη λέεο ηηκέο πώιεζεο λα ππνινγίδνληαη θαη πάλσ ζηελ αξρηθή ηηκή ηνπ παξαζηαηηθνύ
εγγξαθήο, εθηόο από ηελ ηηκή αγνξάο πνπ ππήξρε κέρξη ηώξα. Δπηπιένλ ζηα ζηνηρεία ηεο θόξκαο ηνπ
θνζηνινγίνπ αγνξώλ πξνζηέζεθε πεδίν ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ην είδνο ηηκήο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ
ηηκή βάζεο.
Μαδηθέο ελεκεξώζεηο παξαζηαηηθώλ
Σηηο καδηθέο ελεκεξώζεηο ησλ παξαζηαηηθώλ πξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα ελεκέξσζε ηνπ πεδίνπ POS –
Τακεηαθήο ζηα ζηνηρεία ησλ παξαζηαηηθώλ.
Παξαζηαηηθά Δηδώλ
Έγηλαλ νη αθόινπζεο βειηηώζεηο:
 Πξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα δηαρείξηζεο εηδώλ αληηθαηάζηαζεο αληίζηνηρε κε απηή πνπ ππήξρε ζηα
παξαζηαηηθά πσιήζεσλ θαη αγνξώλ.
Φάθεινη εηζαγσγήο
Τόζν ζηελ ιίζηα ησλ θαθέισλ εηζαγσγήο όζν θαη ζηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πξνζηέζεθε ζαλ ζπληόκεπζε ε
εθηύπσζε «Λίζηα θαθέισλ εηζαγσγήο».



Δίδε


Βειηησκέλε ηαρύηεηα αλαδήηεζεο
Νένη ηαρύηεξνη browsers αλαδήηεζεο εηδώλ ζε όια ηα ζεκεία ηεο εθαξκνγήο



Τηκνθαηάινγνη
o Πξνεηνηκαζία εηδώλ ηηκνθαηαιόγνπ
Πιένλ ζηελ δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο εηδώλ ηηκνθαηαιόγνπ πξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα πνιιαπιήο
επηινγήο ηηκνθαηαιόγσλ. Δίλαη απαξαίηεην λα ηξνπνπνηείηαη αλάινγα ε παξάκεηξνο γηα ηνλ αξηζκό
νκάδσλ δεδνκέλσλ ηηκνθαηάινγσλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία νκάδσλ δεδνκέλσλ γηα
πνιινύο ηηκνθαηαιόγνπο.
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o Λίζηα θαλόλσλ ηηκνθαηαιόγσλ
Σηελ ιίζηα θαλόλσλ ηηκνθαηαιόγσλ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί ηα ζρεηηθά πεδία, ώζηε λα κπνξνύλ λα
πξνζηεζνύλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζην grid ησλ ηηκνθαηαιόγσλ.












Έιεγρνο κνλαδηθόηεηαο ελαιιαθηηθώλ θσδηθώλ
Πξνζηέζεθε ζηηο παξακέηξνπο εηδώλ παξάκεηξνο κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη αλ ζηνλ έιεγρν
κνλαδηθόηεηαο θσδηθώλ ζπκκεηέρνπλ κόλν νη ελεξγνί ελαιιαθηηθνί θσδηθνί εηδώλ
Μνξθή θσδηθνύ ππεξ-εηαηξηθνύ είδνπο
Πιένλ είλαη δπλαηόλ λα νξηζηεί δηαθνξεηηθή κνξθή ηνπ θσδηθνύ ηνπ ππεξ- εηαηξηθνύ είδνπο αλά θύζε
είδνπο πνπ ζα ελεξγνπνηεζεί.
Σηνηρεία Δηδώλ
Σηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή εηδώλ όηαλ γηα θάπνηα ηηκή έρεη ελεκεξσζεί ην ηζηνξηθό ηηκήο, εκθαλίδεηαη
ρξσκαηηθή έλδεημε ζηελ ηηκή.
Γηαρείξηζε Παξηίδσλ
Πξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα καδηθήο ελεκέξσζεο παξηίδσλ ηόζν από ηελ ιίζηα ησλ παξηίδσλ όζν θαη
από ηελ αληίζηνηρε εξγαζία ηεο καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ ππάξρεη ζηνλ ρξήζηε δηαρεηξηζηή.
Οηθνλνκηθά ζηνηρεία εηδώλ
Σηελ νηθνλνκηθή εηθόλα ησλ εηδώλ πξνζηέζεθαλ νη αζξνηζηέο Τηκνινγεκέλε Πνζ. Πσιήζεσλ θαη
Τηκνινγεκέλε Πνζ. Αγνξώλ
Δθηππώζεηο Δηδώλ θαη OLAPs
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ βειηηώζεηο ζηηο εθηππώζεηο εηδώλ:
 Σηελ εθηύπσζε Καξηέια SN πξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα λα εκθαληζηνύλ ζηνηρεία γηα δηάζηεκα
πνπ εθηείλεηαη κεηαμύ ρξήζεσλ.
 Σηελ εθηύπσζε Ιζνδπγίνπ εηδώλ πξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα λα εκθαληζηνύλ ζηνηρεία γηα
δηάζηεκα πνπ εθηείλεηαη κεηαμύ ρξήζεσλ.
 Σε όια ηα OLAP ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ εηδώλ πξνζηέζεθε ε πιεξνθνξία ηνπ ππνινίπνπ
ηνπ είδνπο.
 Σηα OLAP ησλ πσιήζεσλ αλά πειάηε θαη είδνο πξνζηέζεθαλ νη πιεξνθνξίεο ηεο κέζεο ηηκήο
πώιεζεο θαη ηεο ηηκήο κνλάδαο ηνπ είδνπο.

 Μαδηθή κεηαβνιή δώλεο έθπησζε πειαηώλ εηδώλ
Σηηο δώλεο έθπησζεο πειαηώλ εηδώλ πξνζηέζεθε ελέξγεηα κε ηελ νπνία κπνξεί λα γίλεη καδηθή
ηξνπνπνίεζε ησλ πνζνζηώλ έθπησζεο γηα ζπλδπαζκό έθπησζε πειάηε πξνκεζεπηή.



Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε


Οηθνλνκηθέο εγγξαθέο
Έγηλαλ νη αθόινπζεο πξνζζήθεο/βειηηώζεηο:
 Γελ επηηξέπεηαη ε δηαγξαθή νηθνλνκηθήο εγγξαθήο είζπξαμεο κεηξεηώλ πνπ πξνέξρεηαη από
εκπνξηθό παξαζηαηηθό αγνξώλ/πσιήζεσλ.
 Πξνζζήθε ειέγρνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην λόκηζκα ζπλαιιαγήο ηεο νηθνλνκηθήο εγγξαθήο
είλαη ην ίδην κε ην δεπηεξεύνλ λόκηζκα ηεο εηαηξείαο ώζηε λα κελ θαηαρσξείηαη δηαθνξεηηθή
ηζνηηκία γηα ηα δύν λνκίζκαηα.
 Μεηαθνξά ηνπ αξηζκνύ ηνπ ηηκνινγίνπ ζηελ νηθνλνκηθή εγγξαθή είζπξαμεο κεηξεηώλ πνπ
δεκηνπξγείηαη απηόκαηα θαηά ηελ έθδνζή ηνπ
 Γπλαηόηεηα καδηθήο επηινγήο αμηόγξαθσλ κε θαζνξηζκό θαη ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζην νπνίν
αλήθνπλ θαηά ηελ δηαδηθαζία θαηαρώξεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ εγγξαθώλ



Έιεγρνο ππέξβαζεο επηηξεπόκελνπ νξίνπ ζηηο ζπλαιιαγέο κεηξεηώλ
Πξνζηέζεθε ζηηο ξπζκίζεηο πιεξσκώλ αλά εηαηξεία ε παξάκεηξνο «Όξην ιήςεο κεηξεηώλ» γηα
ζπλαιιαγέο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο όπνπ νξίδεηαη ην ζρεηηθό όξην θαη ε εθαξκνγή εθαξκόδεη
απηόκαηα ηελ ζρεηηθή απαγόξεπζε ηελ ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο.



Έιεγρνο Ηκεξνκελίαο θαηαρώξεζεο / ελεκέξσζεο
Σηηο παξακέηξνπο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο πξνζηέζεθαλ παξάκεηξνη γηα ηνλ έιεγρν ησλ εκεξνκεληώλ
θαηαρώξεζεο / ελεκέξσζεο. Οη παξάκεηξνη πνπ πξνζηέζεθαλ αθνξνύλ ηα παξαθάησ:
Τξόπνο ειέγρνπ: Καζνξίδεηαη αλ ν έιεγρνο ζα είλαη πξνεηδνπνηεηηθόο, απαγνξεπηηθόο ή αλ
δελ ζα γίλεηαη θαλέλαο έιεγρνο.
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Σπλζήθε έιεγρνπ ηεο επίζεκεο εκεξνκελίαο ζε ζρέζε κε ηελ
θαηαρώξεζεο ηνπ παξαζηαηηθνύ. Γηαζέζηκεο είλαη νη παξαθάησ ζπλζήθεο:
 Μηθξόηεξε
 Μηθξόηεξε ή ίζε
 Ίζε
 Γηαθνξεηηθέο





εκεξνκελία



Οηθνλνκηθνί ινγαξηαζκνί
Έγηλαλ νη αθόινπζεο πξνζζήθεο/βειηηώζεηο:
 Έιεγρνο νξζόηεηαο ΙBAN ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ. Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ
θαηαρώξεζε ηεο ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό αιιά θαη θαηά ηελ έθδνζε
ησλ πιεξσηέσλ αμηνγξάθσλ πνπ γίλνληαη από κπινθ επηηαγώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ
ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκό.
 Γπλαηόηεηα ρξήζεο εθηόο από αιθαβεηηθώλ θαη αξηζκεηηθώλ ςεθίσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ
πξνζέκαηνο ησλ κπινθ επηηαγώλ.



Τακεηαθέο ξνέο
Έγηλαλ νη αθόινπζεο πξνζζήθεο/βειηηώζεηο:
 Τξνπνπνηήζεθε ν ηξόπνο απεηθόληζεο ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ ώζηε νη πεγέο δεδνκέλσλ λα
εκθαλίδνληαη είηε ζηηο εηζξνέο είηε ζηηο εθξνέο αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο πρ. κεηξεηά
θαη πσιήζεηο ζηα έμνδα, δαλεηθνί ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί θαη αγνξέο ζηα έμνδα θαη νη
ζρεηηθέο αμίεο λα πξνζεκαίλνληαη πρ. νη επηζηξνθέο πσιήζεσλ λα εκθαλίδνληαη αξλεηηθά ζηα
έζνδα.
 Τξνπνπνηήζεθε ε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηνπ ζελαξίνπ θνζηνιόγεζεο ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή
ε δπλαηόηεηα εθηέιεζεο απηνύ από ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία θαη εθ εμήο ρσξίο λα απαηηείηαη
αιιαγή ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηνπ ζελαξίνπ.
 Δμαηξέζεθαλ νη ινγαξηαζκνί ινγηζηηθήο ηύπνπ "Απνηειεζκάησλ" , "Τάμεσο" θαη "Αλαιπηηθήο
ινγηζηηθήο" από ηελ επηινγή ζε πεγέο δεδνκέλσλ ηακεηαθώλ ξνώλ πνπ αθνξνύλ ζε
ινγαξηαζκνύο ινγηζηηθήο.
 Τξνπνπνηήζεθαλ νη εθηππώζεηο ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ ώζηε λα κελ εκθαλίδνπλ πεγέο
δεδνκέλσλ κε κεδεληθέο αμίεο.



Τύπνη ηαθηνπνηεηηθώλ εγγξαθώλ
Σηνπο ηύπνπο ηαθηνπνηεηηθώλ εγγξαθώλ είλαη δπλαηόλ λα ελεκεξσζεί ην ηκήκα ησλ ινηπώλ εζόδσλ
όηαλ ζηελ επηθεθαιίδα θηλείηαη ρξεώζηεο.
Σπλαιιαζζόκελνη


Τξνπνπνίεζε ηεο καδηθήο δηαδηθαζίαο αληηζηνηρίζεσλ ώζηε λα επηηξέπεη ηελ αληηζηνίρηζε ησλ
αλνηρηώλ θηλήζεσλ πειαηώλ/πξνκεζεπηώλ θαη σο πξνο ηηο δύν θαηεπζύλζεηο (πρ. ρξεσζηηθέο
θηλήζεηο κε πηζησηηθέο αιιά θαη ην αληίζηξνθν). Ο ρξήζηεο επηιέγεη ην είδνο ησλ θηλήζεσλ
πνπ ζα εκθαληζηνύλ ζην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο αληηζηνίρηζεο κέζσ ζρεηηθήο παξακέηξνπ
ζηελ θόξκα θξηηεξίσλ ηεο δηαδηθαζίαο.



Δθαξκνγή δηθαησκάησλ πξόζβαζεο ρξεζηώλ ώζηε λα απνθιεηζηεί ε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο
κε εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξεζηώλ ζηηο επηκέξνπο «Δλέξγεηεο» πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ θόξκα
δηαρείξηζεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ.

Λνγηζηηθή

Γξακκέο ινγηζηηθώλ άξζξσλ
Σηηο γξακκέο ινγηζηηθώλ άξζξσλ πξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα λα νξηζηνύλ δεθαδηθά ζηηο πνζόηεηεο.



Πάγηα

Πξνβιέςεηο απνζβέζεσλ
Πξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο παξαζηαηηθώλ παγίσλ πνπ αθνξνύλ πξνβιέςεηο απνζβέζεσλ. Η
δεκηνπξγία πξνβιέςεσλ απνζβέζεσλ γίλεηαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ππνινγηζκνύ απνζβέζεσλ εθόζνλ
ρξεζηκνπνηεζεί ην θξηηήξην «Υπνινγηζκόο πξνβιέςεσλ απνζβέζεσλ». Γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ πξνβιέςεσλ
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απνζβέζεσλ είλαη απαξαίηεην λα έρεη δεκηνπξγεζεί ηύπνο παξαζηαηηθνύ παγίσλ κε είδνο «Πξνβιέςεηο
απνζβέζεσλ». Οη θηλήζεηο πξνβιέςεσλ απνζβέζεσλ κπνξνύλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ / εμαηξεζνύλ ζε όιεο ηηο
εθηππώζεηο παγίσλ.
Παξάκεηξνη Παγίσλ – Ηκεξνκελία έλαξμεο απνζβέζεσλ
Σηηο παξακέηξνπο παγίσλ πξνζηέζεθαλ νη θαηάιιειεο παξάκεηξνη πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλεηαη ζσζηά ε
εκεξνκελία έλαξμεο απνζβέζεσλ ζηα ζηνηρεία ησλ κεξίδσλ παγίσλ. Πιένλ είλαη δπλαηόλ λα θαζνξηζηεί αλά
ηύπν θαηεγνξίαο απόζβεζεο αλ ε εκεξνκελία έλαξμεο απνζβέζεσλ ζα μεθηλάεη:
Τελ εκεξνκελία ηεο θηήζεο ηνπ παγίνπ
Τνλ επόκελν κήλα από ηελ εκεξνκελία θηήζεο ηνπ παγίνπ
Τελ αξρή ηνπ κήλα ηεο απόθηεζεο ηνπ παγίνπ
Τελ αξρή ηνπ επόκελνπ κήλα από ηελ κήλα απόθηεζεο ηνπ παγίνπ
OLAP Οηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ παγίσλ
Γεκηνπξγήζεθε Olap ζην νπνίν απνηππώλνληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία παγίσλ γηα ηελ επηιεγκέλε θαηεγνξία
παγίνπ.



Βαζηθή Γνκή

Υπνβνιέο εληύπσλ
Πιένλ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή εληύπσλ (Πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ, Αλαθεθαιαησηηθώλ πηλάθσλ) κέζσ
λόκηκνπ εθπξνζώπνπ. Γηα λα είλαη δπλαηή ε ππνβνιή κέζσ εθπξνζώπνπ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία ζηα ζηνηρεία θνξνιόγεζεο ηεο εηαηξίαο.
Δθηύπσζε θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ
Σηελ εθηύπσζε θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ πξνζζήθεο:
Πξνζηέζεθε θξηηήξην ώζηε λα εκθαλίδνληαη κόλν νη εγγξαθέο πνπ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί από ηνλ
ρξήζηε.
Πξνζηέζεθε θξηηήξην «εκθάληζε κόλν εγγξαθώλ ρσξίο ΑΦΜ» πξνθεηκέλνπ λα εκθαλίδνληαη ζηνηρεία
γηα ηνπο ζπλαιιαζζόκελνπο ζηνπο νπνίνπο δελ έρεη νξηζηεί ΑΦΜ (Αθνξά ηα ηκήκαηα ηεο εθηύπσζεο
πνπ εκθαλίδνπλ ζηνηρεία αλά ΑΦΜ).
Σηα ηκήκαηα όπνπ εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά νη θηλήζεηο πειαηώλ / πξνκεζεπηώλ αλά ΑΦΜ πξνζηέζεθε
θαη ην πιήζνο ηηκνινγίσλ θάζε θίλεζεο.



Webshop

Σην είδνο Web δόζεθε ε δπλαηόηεηα νξηζκνύ ηεο ζεηξάο εκθάληζεο ηνπ κέζσ ηνπ νκώλπκνπ πεδίνπ ζηε
θόξκα ηνπ.



Γείθηεο εηαηξίαο

Οηθνλνκηθέο αλαθνξέο
Σηηο νηθνλνκηθέο αλαθνξέο πξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα αληηγξαθήο ηεο νηθνλνκηθήο αλαθνξά. Σηελ δηαδηθαζία
αληηγξαθήο ππάξρεη δπλαηόηεηα εθηόο από ηελ αληηγξαθή ησλ νηθνλνκηθώλ αλαθνξώλ λα γίλεη κεηνλνκαζία
ηνλ κεηαβιεηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή αλαθνξά.
Σηηο παξακέηξνπο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηνλ νξηζκό κεηαβιεηήο νηθνλνκηθήο αλαθνξάο,
πξνζηέζεθε θαη ην ππνθαηάζηεκα εηαηξίαο. (Γηα ρξήζε ζηηο πεξηνδηθέο δειώζεηο ΦΠΑ ζηελ πεξίπησζε πνπ
ρξεηάδεηαη λα εκθαληζηνύλ απνηειέζκαηα αλά ππνθαηάζηεκα εηαηξίαο).
Δηζαγσγή νηθνλνκηθώλ αλαθνξώλ
Πιένλ όηαλ γίλεηαη εηζαγσγή νηθνλνκηθήο είλαη δπλαηόλ λα επηιεγεί αλ ζα γίλεη εηζαγσγή όισλ ησλ
κεηαβιεηώλ ή κόλν ζπγθεθξηκέλσλ.
Μεηαβιεηέο Οηθνλνκηθώλ αλαθνξώλ
Σηηο κεηαβιεηέο νηθνλνκηθώλ αλαθνξώλ πξνζηέζεθε ν θσδηθόο ππνβνιήο. Πιένλ ε ππνβνιή ησλ νηθνλνκηθώλ
αλαθνξώλ πνπ αθνξνύλ πεξηνδηθή δήισζε, ρξεζηκνπνηεί ηνλ θσδηθό ππνβνιήο.
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Δπηπιένλ ζηνλ νξηζκό ηνπ ηύπνπ ππνινγηζκνύ ησλ κεηαβιεηώλ πξνζηέζεθε κεηαβιεηή πνπ επηζηξέθεη ηνλ
θσδηθό θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο εηαηξίαο.
Δλεκέξσζε Οηθνλνκηθώλ αλαθνξώλ από ηνπο νηθνλνκηθνύο ινγαξηαζκνύο
Πιένλ νη νηθνλνκηθέο αλαθνξέο ελεκεξώλνληαη θαη από ηνπο αζξνηζηέο ησλ νηθνλνκηθώλ ινγαξηαζκώλ



Γεληθέο Βειηηώζεηο

Υπεξεζία Μεηξώνπ ΓΓΠΣ
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ βειηηώζεηο ζηελ Υπεξεζία Μεηξώνπ γηα ηνλ έιεγρν ΑΦΜ :
Πιένλ όηαλ έλα ΑΦΜ είλαη αλελεξγό εκθαλίδεηαη θαηάιιειν κήλπκα ηελ ζηηγκή πνπ ειέγρεηαη ην
ΑΦΜ
Σηελ θόξκα πνπ εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία γηα ην ΑΦΜ πνπ ειέγρεηαη, πξνζηέζεθαλ επηπιένλ
πιεξνθνξίεο όπσο γηα παξάδεηγκα αλ ην ΑΦΜ είλαη ελεξγό, Ο θσδηθνί δξαζηεξηόηεηαο, ε λνκηθή
κνξθή θαη αλ πξόθεηηαη γηα αηνκηθή επηρείξεζε.
Δλεξγνπνίεζε νληνηήησλ
Πιένλ ζηελ δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο νληνηήησλ κεηαθέξνληαη θαη ηα είδε πξνκεζεπηή/πειάηε
Δθηύπσζε Πσιήζεηο θαη Αγνξέο αλά θαζεζηώο ΦΠΑ
Σηελ εθηύπσζε ησλ Πσιήζεηο θαη Αγνξέο αλά θαζεζηώο ΦΠΑ πξνζηέζεθε θξηηήξην πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ
λα εμαηξεζνύλ νη αθπξσκέλεο θαη νη αθπξσηηθέο θηλήζεηο.
Λίζηεο παξαζηαηηθώλ
Σηηο ιίζηεο παξαζηαηηθώλ πξνζηέζεθε πιεξνθνξία αλ κία θίλεζε έρεη ελεκεξώζεη ινγηζηηθή
Δηζαγσγή από excel
Πξαγκαηνπνηήζεθε βειηίσζε ζηνλ ρξόλν εηζαγσγήο εηδώλ από excel:
Σηελ εηζαγσγή από excel ζηα παξαζηαηηθά
Σηελ εηζαγσγή από excel ζηνπο ηηκνθαηαιόγνπο
Λίζηεο
Πιένλ ζηηο ιίζηεο είλαη δηαζέζηκα ηα νξηδόκελα πεδία
Οηθνλνκηθέο εηθόλεο
Πξνζζήθε πξννδεπηηθνύ ππνινίπνπ ζηα ζύλνια πεξηόδνπ ησλ νηθνλνκηθώλ εηθόλσλ όισλ ησλ νληνηήησλ
(Πειαηώλ, Πξνκεζεπηώλ, Σπλαιιαζζνκέλσλ, Δλδηάκεζσλ, Δηδώλ, Οηθνλνκηθώλ ινγαξηαζκώλ, Φξεκαηηθώλ
ινγαξηαζκώλ)
Δθηππώζεηο
Πξαγκαηνπνηήζεθε βειηίσζεο ζε όιεο ηηο εθηππώζεηο πξνθεηκέλνπ λα εθηππώλνληαη ιηγόηεξεο ζειίδεο.
DataTalk
Έρνπλ γίλεη νη παξαθάησ βειηηώζεηο ζην Datatalk:
Τα ππνρξεσηηθά πεδία θαηά ηελ εηζαγσγή παξαζηαηηθώλ πιένλ είλαη ιηγόηεξα.
Σηα πεδία ησλ γξακκώλ ησλ παξαζηαηηθώλ πξνζηέζεθε θαη ε ηηκή κνλάδαο ζηελ 2 κνλάδα κέηξεζεο.
Πξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο ησλ ζπζηαηηθώλ εηδώλ πνπ είλαη «Σπιινγή», «Σύλζεζε».
Σηα πεδία ησλ εηδώλ πξνζηέζεθε ε δαζκνινγηθή ηζνηηκία.
Γόζεθε ε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο γξακκώλ παξαζηαηηθώλ αγνξώλ/πσιήζεσλ κε ρξήζε ηνπ
ελαιιαθηηθνύ θσδηθνύ ηνπ είδνπο.
Καηά ηελ εηζαγσγή εηδώλ πιένλ κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ θαη νη ζρέζεηο εηδώλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ησλ εηδώλ.
Πιεξνθνξίεο εθαξκνγήο
Με δηπιό θιηθ ζηα ζηνηρεία έθδνζε ηεο εθαξκνγήο εκθαλίδεηαη θαη ε πιεξνθνξία γηα ην Alias ηεο βάζε ζηελ
νπνία έρνπκε ζπλδεζεί.
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