SingularLogic Business/Solution ERP Rel. 9.1.0 & Οξίδνληεο Rel. 5.1.0 Νέα ιεηηνπξγηθόηεηα – Βειηηώζεηο

Business ERP/Solution 9.1.0 - Οξίδνληεο 5.1.0
03/02/2016

Βειηηώζεηο

Η έθδνζε 9.1.0 ηνπ Business ERP, 9.10 ηνπ Solution ERP θαη 5.1.0 ηωλ Οξηδόληωλ, πεξηιακβάλεη :

 Νέα ιεηηνπξγηθόηεηα


ΔΛΠ



e-Invoice



Υπνζηήξημε ηνπ εηδηθνύ θαζεζηώηνο θαηαβνιήο Φ.Π.Α. θαηά ην ρξόλν ηεο είζπξαμεο



Γπλαηόηεηα πξνζζήθεο QR code ζε εθηύπωζε παξαζηαηηθνύ πωιήζεωλ



Δθηππώζεηο εθαξκνγήο ζην myGalaxy View



myGalaxy Βηβιηνζήθε ζην κελνύ “Οδεγίεο”



Υπνζηήξημε Δηδηθνύ θόξνπ θαηαλάιωζεο ζην θξαζί



Real time ππνινγηζκόο θαη εηζαγωγή παξαζηαηηθνύ ζηελ εθαξκνγή από moRE Sales

 Βειηηώζεηο


Πεξηνδηθή Γήιωζε ΦΠΑ (ππνζηήξημε εληύπνπ 11/08/2015)



Υπνζηήξημε έθδνζεο 2.6.0 ηνπ Posadmin



Πεξηζζόηεξν

πεξηγξαθηθά

κελύκαηα

ιαζώλ

ζηελ

επηθνηλωλία

κε

εμωηεξηθά

ζπζηήκαηα


Αλαδήηεζε πεξηγξαθήο ιάζνπο από ηνλ θωδηθό



Πξνζζήθε ελέξγεηαο ππνινγηζκνύ απνζβέζεωλ ζηε ιίζηα θαη ζηε θόξκα θαξηέιαο
παγίνπ

 Λνηπέο Βειηηώζεηο
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Νέα ιεηηνπξγηθόηεηα
Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα (Δ.Λ.Π.)
Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηόζν ηεο ινγηζηηθήο όζν θαη ησλ παγίσλ ηεο επηρείξεζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
πνπ νξίδεη ν λόκνο πεξί Διιεληθώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπωλ ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεηε ηηο θαηάιιειεο
ξπζκίζεηο ζηα ζρεηηδόκελα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά πξόηππα πεδία, αιιά θαη λα δείηε ηα επεξεαδόκελα
ζεκεία ζηηο ζρεηηθέο νληόηεηεο ηεο εθαξκνγήο .
Λεπηνκεξήο αλάιπζε ζα βξείηε ζην αληίζηνηρν θείκελν
Δπηζηξνθή

e–Invoice
Η ειεθηξνληθή ηηκνιόγεζε (myGalaxy eInvoice), κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ππεξεζία ηεο SingularLogic, έληνλα
πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ πιήξωο απηνκαηνπνηεκέλε ηηκνιόγεζε (ελαξκνληζκέλε κε ηηο επηηαγέο ηνπ
λόκνπ) έξρεηαη λα θαιύςεη κε κεγάιε επθνιία ηηο απαηηήζεηο θάζε εηαηξίαο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο, θιάδνπ
δξαζηεξηόηεηαο, πνπ ζα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη .
Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο ηηκνιόγεζεο κπνξείηε λα αληιήζεηε
από ηελ ελόηεηα “Ηιεθηξνληθή ηηκνιόγεζε” ε νπνία γξάθηεθε κε ζθνπό ηελ ελεκέξωζή ζαο γηα ηελ απνθπγή
ζθαικάηωλ ρξήζεο .
Λεπηνκεξήο αλάιπζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ηηκνιόγεζεο ζα βξείηε ζηελ ελόηεηα Invoice Howto
Δπηζηξνθή

Υπνζηήξημε ηνπ εηδηθνύ θαζεζηώηνο θαηαβνιήο Φ.Π.Α. θαηά ην ρξόλν ηεο
είζπξαμεο
Η λέα έθδνζε ππνζηεξίδεη ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ πεξί εηδηθνύ θαζεζηώηνο θαηαβνιήο Φ.Π.Α. . Γηα
ηελ

εθαξκνγή

ηνπ

λόκνπ παξακεηξνπνηήζεθε θαηάιιεια θάζε

ζρεηηθή

νληόηεηα ηεο

εθαξκνγήο

(ζηνηρεία εηαηξίαο, πξνκεζεπηή, ζεηξέο παξαζηαηηθώλ, ινγηζηηθή, πάγηα θ.ιπ.), ελώ ελζσκαηώζεθαλ θαη νη
απαξαίηεηεο εξγαζίεο επί ηνπ εδηθνύ θαζεζηώηνο θαηαβνιήο ΦΠΑ (39β).
Αλαιπηηθή αλαθνξά γίλεηαη ζην εγρεηξίδην ρξήζεο “HowTo_Εηδηθό Καζεζηώο Καηαβνιήο ΦΠΑ”
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Δπηζηξνθή

Γπλαηόηεηα πξνζζήθεο QR – CODE ζε εθηύπωζε παξαζηαηηθνύ πωιήζεωλ
Σν QR Code είλαη κηα κνξθή barcode, πνπ νξίδεηαη ζην εζσηεξηθό ησλ θνξκώλ εθηύπσζεο ησλ παξαζηαηηθώλ
πσιήζεσλ γηα ηελ εθηύπσζή ηνπ ζην παξαζηαηηθό.
Ιδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ QR Code είλαη όηη κπνξεί λα απνζεθεύζεη κεγάιν όγθν πιεξνθνξίαο, ελώ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από όιεο ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο (tables, θηλεηά ηειέθσλα). θαλάξνληαο κε ην
θηλεηό ζαο ην ζύκβνιν QR CODE κπνξείηε ζε δεπηεξόιεπηα λα “αλαζύξεηε” εμαηξεηηθά ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο
πνπ έρεηε απνζεθεύζεη ζε απηό (π.ρ. θσδηθόο, πεξηγξαθή, ηηκή είδνπο θ.ιπ.).

Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθέο κε ηελ ελζσκάησζε ηνπ QR-Code ζε κηα θόξκα παξαζηαηηθώλ πσιήζεσλ ζα
βξείηε ζηελ ελόηεηα “Οδεγίεο πξνζζήθεο QRCode” :
Δπηζηξνθή

Δθηππώζεηο εθαξκνγήο ζην myGalaxy View
Δθηόο ηνπ όηη ηo εξγαιείν “myGalaxy View” κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία λέωλ εθηππώζεωλ
κε ρξήζε ηνπ ελζσκαησκέλνπ εξγαιείνπ ζρεδίαζεο, ην κεγάιν πιενλέθηεκα πνπ απνθηνύλ νη εηαηξίεο –
θάηνρνη ησλ Ωκέγα εθαξκνγώλ είλαη ην δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηηο βαζηθέο θαη custom εθηππώζεηο ηεο
εθαξκνγήο ηνπο (Business/Solution ERP θαη Οξίδνληεο) κέζσ ηνπ “myGalaxy View”. Μέζα από ηε δηθηπαθή
δηεπηθάλεηα ηνπ GalaxyView έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα εθηειέζεηε νπνηαδήπνηε εθηύπσζε (ηεο εθαξκνγήο ζηελ
νπνία βξίζθεζηε), λα νξίζεηε θξηηήξηα αληίζηνηρα κε εθείλα πνπ εκθαλίδνληαη κέζα ζηελ νζόλε “νξηζκνύ
θξηηεξίσλ” ηεο εθαξκνγήο θαη λα ιάβεηε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηελ ηειηθή εθηύπσζε κε πιεξνθνξίεο
παξκέλεο από ηα αξρεία ηεο εθαξκνγήο, αθξηβώο ίδηεο κε απηέο πνπ ζα ιακβάλαηε θαη κέζα από ηελ
εθαξκνγή .
Με ην myGalaxy View κπνξείηε λα δνπιέςεηε, κε ηαρύηεηα θαη αζθάιεηα, απνκαθξπζκέλα, από PC πνπ
βξίζθεηαη ζε θάπνην άιιν ζεκείν (εθηόο θεληξηθήο κνλάδαο). Η ιήςε εθηππώζεσλ ηεο εθαξκνγήο ζαο κπνξεί
γηα παξάδεηγκα λα γίλεη θαη από έλα smartphone.
Γείηε ζρεηηθέο νδεγίεο γηα ηελ είζνδό ζαο ζην myGalaxyView
Δπηπξόζζεηα δείηε :


νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ζην “Ωκέγα Backoffice Components Installation”



νδεγίεο δηαρείξηζεο ζην “Ωκέγα Backoffice Server”
Δπηζηξνθή

myGalaxy Βηβιηνζήθε ζην κελνύ “Οδεγίεο”
ηελ παξνύζα έθδνζε ελζσκαηώζεθε ζηηο επηινγέο ηνπ κελνύ “Οδεγίεο” ε επηινγή “myGalaxy Βηβιηνζήθε”
γηα άκεζε εηαηξηθή πιεξνθόξεζε .
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Η ελεξγνπνίεζε ηεο λέαο επηινγήο ζαο κεηαθέξεη ζην δηαδηθηπαθό ηόπν “myGalaxy” θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε
Βηβιηνζήθε (κε πξνεπηιεγκέλε ηελ εθαξκνγή ελδηαθέξνληόο ζαο π.ρ. Omega Business ERP) κέζα από ηνλ
νπνίν κπνξείηε λα αληιήζεηε γξήγνξα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηελ εθαξκνγή ζηελ νπνία βξίζθεζηε όπσο
“Νέα ιεηηνπξγηθόηεηα – Βειηηώζεηο” εθδόζεσλ, How to (π.ρ. εηδηθό θαζεζηώο θαηαβνιήο ΦΠΑ, Ηιεθηξνληθή
ηηκνιόγεζε θ.ιπ.), αιιά θαη έλα επξύηαην θάζκα πιεξνθνξηώλ ζύκθσλα κε ηηο εμειίμεηο ηεο Ννκνζεζίαο
(π.ρ. ΔΛΠ) .
Σεκείωζε : Η δπλαηόηεηα απηή παξέρεηαη θαη από ην κελνύ Έλαξμε  Πξνγξάκκαηα  SingularLogic 
Πεξηνρή Τεθκεξίωζεο (Σν client setup δεκηνπξγεί shortcut ζηα “Πξνγξάκκαηα” ησλ Windows πνπ παξαπέκπεη
ζηελ πεξηνρή online ηεθκεξίσζεο ηεο εθαξκνγήο ζην myGalaxy) .
Δπηζηξνθή

Υπνζηήξημε Δηδηθνύ θόξνπ θαηαλάιωζεο ζην θξαζί
Business ERP : Δξγαιεία  Πιήξεο θαηάινγνο παξακέηξσλ  Παξακεηξνπνίεζε Οξγάλσζε ιεηηνπξγίαο 
Γεληθέο πιεξνθνξίεο  Κξαηήζεηο –Δπηβαξύλζεηο  Πξόζζεηνη θόξνη
Οξίδνληεο : Δξγαιεία  Πιήξεο θαηάινγνο παξακέηξσλ  Παξακεηξνπνίεζε  Δθαξκνγή  Δηαηξεία 
Πξόζζεηνη θόξνη

ην πεδίν “Χαξαθηεξηζκόο” ηεο νζόλεο “Πξόζζεηνο θόξνο” ελζσκαηώζεθε ζε απηή ηελ έθδνζε ε
επηινγή “Δηδηθόο θόξνο θαηαλάισζεο” γηα ηε δεκηνπξγία ελόο πξόζζεηνπ θόξνπ πνπ αθνξά ζην θξαζί θαη
νξίδεηαη 20€ αλά 100 ιίηξα .
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Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο αλαηξέμηε ζην ζρεηηθό θείκελν
Δπηζηξνθή

Real time ππνινγηζκόο θαη εηζαγωγή παξαζηαηηθνύ ζηελ εθαξκνγή από
moRE Sales


Γόζεθε ε δπλαηόηεηα λα πξαγκαηνπνηνύληαη online ππνινγηζκνί ηηκώλ, εθπηώζεσλ θαη θόξσλ θαηά
ηελ θαηαρώξηζε ηεο παξαγγειίαο ζηελ ηακπιέηα ή ζην θηλεηό ζην moRE Sales . Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε
ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ Omega Backoffice server (ιεπηνκέξεηεο
εγκαηάζηαζης κπνξείηε λα βξείηε ζην θείκελν Εμππεξεηεηέο Ωκέγα BackOffice – Οδεγίεο
εγθαηάζηαζεο). Η κόλε παξακεηξνπνίεζε πνπ απαηηείηαη είλαη ν θαζνξηζκόο ηεο εηαηξίαο ζηελ νπνία
ζα ζπλδεζεί ην εμσηεξηθό ζύζηεκα moRE Sales, κε θιήζε ηεο ελέξγεηαο “Παξάκεηξνη εμππεξεηεηώλ
ινηπώλ ζπζηεκάησλ” ηνπ Γηαρεηξηζηή Backoffice server” (ιεπηνκέξεηεο διαχείριζης κπνξείηε λα
βξείηε ζην θείκελν “Ωκέγα Backoffice Server”)

Δπηζηξνθή
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Βειηηώζεηο
Πεξηνδηθή Γήιωζε ΦΠΑ (ππνζηήξημε εληύπνπ 11/08/2015)
Πξνζηέζεθαλ ζηελ πξόηππε βάζε κηα ζεηξά από κεηαβιεηέο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ λένπ έληππνπ ηεο
Πεξηνδηθήο Γήιωζεο ΦΠΑ 2015, ζύκθσλα κε ό,ηη πξνβιέπεη ν Νόκνο. Οη κεηαβιεηέο ελζσκαηώλνληαη
ζηελ Οκάδα κεηαβιεηώλ “ΠΔΡΙΟΓ2014” θαη ε αληηγξαθή ηνπο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο επηινγήο “Αληηγξαθή
Οκάδωλ κεηαβιεηώλ” (από ην κελνύ “Πεξηνδηθέο εξγαζίεο”  Μεηαβιεηέο αλαθνξώλ γηα ηελ εθαξκνγή
“Business ERP” θαη Πεξηνδηθέο εξγαζίεο”  Μεηαβιεηέο δειώζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή “Οξίδνληεο”) .

Δπηζηξνθή

Υπνζηήξημε έθδνζεο 2.6.0 ηνπ Posadmin
Με ηελ εγθαηάζηαζε ηεο έθδνζεο “αλεβαίλεη” ζηνλ θαηάινγν ηεο εθαξκνγήο ε λέα έθδνζε 2.6.0 (build 93)
ηνπ Posadmin .
Λεπηνκεξήο αλαθνξά γίλεηαη ζηελ ελόηεηα Posadmin 2.6.0
Δπηζηξνθή
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Πεξηζζόηεξν

πεξηγξαθηθά

κελύκαηα

ιάζνπο

ζηελ

επηθνηλωλία

κε

εμωηεξηθά ζπζηήκαηα
Σα κελύκαηα ιάζνπο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε ζύλδεζε κε εμσηεξηθά ζπζηήκαηα (moRE Sales, One Touch
Retail, Galaxy CRM) εκθαλίδνληαη πιένλ πεξηζζόηεξν αλαιπηηθά .
Δπηζηξνθή

Αλαδήηεζε πεξηγξαθήο ιάζνπο από ηνλ θωδηθό
ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ζε εηζαγσγή ηνπ “θσδηθνύ ιάζνπο” θαηά ηε ρξήζε ηνπ importer ή κέζσ com δελ
εκθαλίδεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ κελύκαηνο ιάζνπο. Πιένλ γίλεηαη εθηθηή ε αλεύξεζε ηεο πεξηγξαθήο ηνπ
ιάζνπο, αλ ζηελ νζόλε “Αλαδήηεζε Μελύκαηνο” (Δξγαιεία  Γηάθνξεο Λεηηνπξγίεο) πιεθηξνινγήζεηε ηνλ
θσδηθό ζθάικαηνο ζην ζρεηηθό πεδίν θαη ελεξγνπνηήζεηε ην πιήθηξν ηεο “Αλαδήηεζεο” .

Δπηζηξνθή

Πξνζζήθε ελέξγεηαο ππνινγηζκνύ απνζβέζεωλ ζηε ιίζηα θαη ζηε θόξκα
θαξηέιαο παγίνπ
ηηο “Δλέξγεηεο” ηεο ιίζηαο ησλ παγίσλ ελζσκαηώζεθε κηα λέα ελέξγεηα : ν “Υπνινγηζκόο Απνζβέζεωλ”.
Η ελέξγεηα απηή εθηειεί ππνινγηζκό απνζβέζεσλ κόλν γηα ηηο θαξηέιεο παγίσλ πνπ έρνπλ επηιεγεί από ηε
ιίζηα. Η ίδηα ελέξγεηα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ζηηο “Δλέξγεηεο” ηεο θαξηέιαο ηνπ παγίνπ .
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Λνηπέο Βειηηώζεηο


Δπηηξέπεηαη ε καδηθή κεηαβνιή ησλ πεδίσλ Δλαιιαθηηθόο θσδηθόο θαη ελαιιαθηηθή πεξηγξαθή ησλ
ινγαξηαζκώλ



Πξνζηέζεθαλ πεδία θαηαγξαθήο ρξεζηώλ θαη εκεξνκεληώλ δεκηνπξγίαο θαη κεηαβνιήο ζηνλ
ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό, θαζώο θαη ηζηνξηθό κεηαβνιήο ζηνλ θσδηθό IBAN
Δπηζηξνθή
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