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ABSTRACT 

The purpose of this thesis is the creation of an application for the commercial 

warehouse management (WAREHOUSE). Through this application, the user of a 

commercial company is given the opportunity to record all code types of the 

warehouse that will be traded through purchases, sales, or under the form of an 

internal trafficking coupon. The registration and processing of the company’s clients 

and suppliers as well as the invoicing of warehouse codes through the simultaneous 

debit or credit of the charts of each client or supplier, is enabled (quantitative and 

leverage). There is also the possibility to receive the so called reports such as code 

chats, inventories, customers and suppliers turnover statements and so on. Finally, a 

number of additional management tools are provided to authorised users (admin) to 

enable access to further actions like the management of application charts such as 

the traffic type charts, the user chars, the warehouse charts etc. 

 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

θνπφο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία κίαο εθαξκνγήο 
εκπνξηθήο δηαρείξηζεο απνζεθψλ (WAREHOUSE). Μέζα απφ ηελ εθαξκνγή απηή 
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε κίαο εκπνξηθήο εηαηξίαο λα θαηαγξάςεη φινπο ηνπο 
θσδηθνχο εηδψλ ηεο απνζήθεο νη νπνίνη ζα δηαθηλνχληαη  κέζσ αγνξψλ , πσιήζεσλ 
είηε κε ηελ κνξθή δειηίνπ εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο. 

Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ 

ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη ηηκνιφγεζεο ησλ θσδηθψλ ηεο απνζήθεο κέζσ ηαπηφρξνλεο  

ρξέσζεο ή πίζησζεο ησλ θαξηειψλ ηνπ εθάζηνηε πειάηε ή πξνκεζεπηή (πνζνηηθά 

θαη αμηαθά). 

Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ιήςεο ησλ ιεγφκελσλ reports φπσο γηα παξάδεηγκα 

θαξηέιεο θσδηθψλ , θαηαζηάζεσλ απνγξαθψλ , θαηαζηάζεηο  ηδίξνπ πειαηψλ / 

πξνκεζεπηψλ θ.α. 

Σέινο παξέρνληαη δηάθνξα επηπιένλ εξγαιεία δηαρείξηζεο ζε εμνπζηνδνηεκέλν 

ρξήζηε (admin) γηα πξφζβαζε ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηεο φπσο ε δηαρείξηζε πηλάθσλ 

ηεο εθαξκνγήο φπσο ν πίλαθαο ηχπσλ θηλήζεσλ , ν πίλαθαο ρξεζηψλ , ν πίλαθαο 

απνζεθψλ θ.α   
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Κεθάιαηο 1 : ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

 ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΑΙΣΗΔΧΝ 

 

Σν πξνο πινπνίεζε ζχζηεκα αθνξά ηελ θαηαζθεπή κηαο εκπνξηθήο εθαξκνγήο κηαο 

ππφ ίδξπζε Δκπνξηθήο εηαηξίαο (πνπ ζα νλνκάδνπκε ζην εμήο BGK) , κε αληηθείκελν 

ηελ εηζαγσγή θαη πψιεζε κεηαιιηθψλ δνρείσλ ζπζθεπαζίαο. Μεηά απφ ζπλέληεπμε 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη ην Λνγηζηή ηεο εηαηξίαο, 

δηαηππψζεθαλ νη εμήο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο εηαηξίαο :  

Ζ ππφ θαηαζθεπή εκπνξηθή εθαξκνγή ζα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηηο εμήο 

δξαζηεξηφηεηεο :  

Α) Γηα ηελ έθδνζε ηηκνινγίσλ/Γειηίσλ απνζηνιήο θαη ινηπψλ αμηαθψλ θαη πνζνηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζα αλαθεξζνχλ ζηε ζπλέρεηα, πξνο ηνπο πειάηεο ηεο εηαηξίαο απφ 

ηνπο ταμίες ησλ απνζεθψλ ηεο εηαηξίαο.  

Β) Γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ ηηκνινγίσλ, ησλ δειηίσλ απνζηνιήο θαη ινηπψλ αμηαθψλ 

θαη πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο εηαηξίαο, απφ 

ην λογιστήριο ηεο εηαηξίαο. Σν ινγηζηήξην είλαη επίζεο ππεχζπλν γηα :  

ii) ηε ζπκθσλία θάζε κήλα ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο πνπ αθνξνχλ ηηο 

αγνξέο (ινγαξηαζκφο 20) ηηο πσιήζεηο (ινγαξηαζκφο 70) θαη απηνπαξαδφζεηο 

(ινγαξηαζκφο 78) ζην Δ.Γ.Λ., πνπ ε εηαηξία BGK είλαη ππνρξεσκέλε λα ηεξεί 

δηπινγξαθηθά (θαη απφ ηελ εκπνξηθή, θαη απφ ηε ινγηζηηθή εθαξκνγή).  

iii) ηελ έθδνζε θάζε ηξίκελν ζεσξεκέλεο απφ ηελ εθνξία θαηάζηαζεο κε ηελ 

νλνκαζία «Βηβιίν απνγξαθψλ ή ηζνινγηζκνχ» γηα θάζε απνζήθε, φπνπ 

αλαγξάθνληαη ηα πνζνηηθά ππφινηπα ηεο απνζήθεο, ε αμία θφζηνπο φπσο έρεη 

δηακνξθσζεί απφ ηηο αγνξέο, θαη ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο επί ηελ αμία. Θα πξέπεη 

λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, ζε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία εηζαρζεί ζην ρξεκαηηζηήξην, 

νπφηε ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα, ην βηβιίν απνγξαθψλ 

λα εθδίδεηαη θάζε κήλα. Οη απαηηήζεηο γηα ην βηβιίν απνγξαθψλ ζα αλαιπζνχλ 

δηεμνδηθά παξαθάησ. 

Γ) απφ ην ηκήκα κεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημεο, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεί ηελ 

εκπνξηθή εθαξκνγή γηα ηελ δηαρείξηζε  ησλ ρξεζηψλ,  ηελ ππνζηήξημε ηνπο, ηελ 

παξακεηξνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο  ηελ επνπηεία ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο 

ηεο εθαξκνγήο.  

Αλαιχνληαο ηα πξνεγνχκελα, Ζ εηαηξία BGK είλαη ππνρξεσκέλε απφ ηνλ Κ.Β. 

(Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ) θαη ην Δ.Γ.Λ. (Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην)  λα 
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ηεξεί  βηβιία Γ` Καηεγνξίαο θαζψο αλακέλεηαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο λα μεπεξάζεη 

ηα 5.000.000 € ην ρξφλν.  

Σα ζεσξεκέλα βηβιία Γ` θαηεγνξίαο επηηάζζνπλ ηα εμήο :  

Α) λα θαηαγξάθεη φιεο ηηο θηλήζεηο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο απφ θάζε ηεο απνζήθε 

πγθεθξηκέλα ε εηαηξία δηαζέηεη 2 απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο νη νπνίνη απνηεινχλ θαη 

θαηαζηήκαηα, νπφηε πξέπεη λα ηεξείηαη μερσξηζηφ βηβιίν απνζήθεο, ελψ κε ηνλ φξν 

θίλεζε ελλνείηαη θάζε θπζηθή κεηαθίλεζε πξντφλησλ απφ /πξνο κηα απνζήθε φπσο 

θαη δηάθνξεο ινγηζηηθέο ηαθηνπνηήζεηο πνπ ζα αλαθεξζνχλ ζηε ζπλέρεηα.  

Β) Να θαηαγξάθεη φια ηα πξντφληα αλαιπηηθά κε θσδηθνχο, ήηνη ίδηα πξντφληα απφ 

δηαθνξεηηθφ θαηαζθεπαζηή πξέπεη λα δηαζέηνπλ άιιν θσδηθφ, ελψ θαη ίδηα πξντφληα 

ζε δηαθνξεηηθή ζπζθεπαζία πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ άιιν θσδηθφ.  

Γ) Οη θηλήζεηο πνπ εθηεινχληαη ζηηο απνζήθεο ηεο εηαηξίαο θαη πξνβιέπεηαη ε 

θαηαγξαθή ηνπο απφ ηνλ ΚΒ είλαη : 

i) Όζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο : 

- αγνξά πξντφλησλ(απηή ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ πεξίπησζε ηεο δσξεάο) 

- Πνζνηηθή παξαιαβή πξντφλησλ (ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο είλαη πειάηεο 

ιηαληθήο ή δελ έρεη παξαζηαηηθά γηα ηελ πψιεζε) 

- εζσηεξηθή δηαθίλεζε (δηαθίλεζε κεηαμχ ησλ απνζεθψλ ηεο εηαηξίαο) 

ii) Όζνλ αθνξά ηηο εμαγσγέο : 

- ιηαληθή πψιεζε 

-ρνλδξηθή πψιεζε 

-θαηαζηξνθή πξντφλησλ ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο ή απαμίσζεο (ζπλήζσο κε 

πξσηφθνιιν θαηαζηξνθήο αθνχ έρεη ζπγθιεζεί ην Γ ηεο εηαηξίαο, θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη 31/12) 

-δσξεάλ ρνξήγεζε πξντφλησλ ζε πειάηε 

-Ηδηφρξεζε (φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη πξντφληα ηεο εηαηξίαο γηα ίδηνπο ζθνπνχο) 

-εζσηεξηθή δηαθίλεζε 

Δηδηθά φζνλ αθνξά ην ηκήκα ησλ εμαγσγψλ, πξνβιέπεηαη ε χπαξμε εηδηθνχ 

αθπξσηηθνχ, πνπ θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο ( λα κελ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλαιιαγή, λα ππάξρνπλ φια ηα ζηειέρε πνπ έρνπλ εθδνζεί 

θαζψο θαη λα κελ έρεη παξέιζεη ν ρξφλνο ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ) κπνξεί λα 

αθπξψζεη ηηο άλσ θηλήζεηο.  

iii) Δηδηθέο θηλήζεηο , πνπ αθνξνχλ ηε δηφξζσζε ηεο απνζήθεο 

-ηαθηνπνίεζε ππνινίπσλ απνζήθεο 

-δηαθνξέο απνγξαθήο (φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη θπζηθή απνγξαθή θαη βξίζθνληαη 

δηαθνξέο ζηα ππφινηπα ηεο απνζήθεο) 

-δηαθνξέο απφ ηηκνιφγηα (φηαλ ππάξρεη αλαληηζηνηρία ζηα πξντφληα ζηα ηηκνιφγηα κε 

ηα πξντφληα πνπ πξαγκαηηθά παξειήθζεζαλ) 
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Γ) Όια ηα παξαζηαηηθά πνπ εθδίδεη ε εηαηξία θαη αθνξνχλ ηηο αγνξέο ηεο, ηηο 

πσιήζεηο θαη ηηο απηνπαξαδφζεηο (δσξεάλ ρνξήγεζε θαη ηδηφρξεζε) πξέπεη λα 

θαηαγξάθνληαη ή λα εθδίδνληαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ παξαθνινπζεί ηηο 

απνζήθεο. Έηζη, γηα θάζε θίλεζε πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ηα εμήο παξαζηαηηθά :  

Όζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο : 

i) Αγνξά ή δσξεά : πξνβιέπεηαη ηηκνιφγην αγνξάο πνπ αθνξά αμία, Γειηίν 

Απνζηνιήο πνπ αθνξά πνζφηεηα, Σηκνιφγην – Γειηίν Απνζηνιήο (ΣΓΑ) πνπ αθνξά 

θαη αμία θαη πνζφηεηα. ηελ πεξίπησζε ηεο δσξεάο ηα πξντφληα γίλνληαη εηζαγσγή 

κε αμία 0,01 (Λνγηζηηθφ ηζφηηκν) 

ii)πνζνηηθή παξαιαβή ηξίησλ (π.ρ. ηδηψηεο) : πξνβιέπεηαη ηηκνιφγην αγνξάο ηεο 

εηαηξίαο πνπ αθνξά αμία, δειηίν πνζνηηθήο παξαιαβήο ηεο εηαηξίαο πνπ αθνξά 

πνζφηεηα.  

iii) Δζσηεξηθή δηαθίλεζε :  ΓΑ ηεο απνζήθεο πνπ εμάγεη θαη αθνξά κφλν πνζφηεηα.  

Όζνλ αθνξά ηηο εμαγσγέο πξνβιέπνληαη ηα εμήο παξαζηαηηθά : 

Ληαληθή πψιεζε :  Απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο (πνπ ελέρεη θαη ην ξφιν Γ.Α) 

Υνλδξηθή πψιεζε : (ηηκνιφγην πψιεζεο πνπ αθνξά αμία , Γ.Α πνπ αθνξά 

πνζφηεηα , Σ.Γ.Α  πνπ αθνξά θαη αμία θαη πνζφηεηα) 

Γσξεάλ ρνξήγεζε : Γσξεέο 

Ηδηφρξεζε : (Δηδηθφ ζηνηρείν Ηδηφρξεζεο) 

Δζσηεξηθή δηαθίλεζε : (Γ.Α ηεο απνζήθεο πνπ εμάγεη θαη αθνξά κφλν πνζφηεηα) 

Καηαζηξνθή : (Πξσηφθνιιν θαηαζηξνθήο) 

Όζνλ αθνξά εηδηθέο θηλήζεηο  –  ζπλήζσο δηνξζσηηθέο – ηεο απνζήθεο πξνβιέπνληαη 

ηα εμήο :  

 Σαθηνπνίεζε απνζήθεο ιφγσ απνγξαθήο (φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη θπζηθή 

απνγξαθή θαη βξίζθνληαη δηαθνξέο κε ηηο πνζφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο) 

 Σαθηνπνίεζε απνζήθεο ιφγσ δηαθνξψλ ηηκνινγίσλ (φηαλ ππάξρνπλ 

δηαθνξέο ζηηο πνζφηεηεο θαη ζηα πξντφληα πνπ αλαγξάθνληαη ζηα ηηκνιφγηα 

αγνξψλ απφ νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζηηο πνζφηεηεο θαη ηα πξντφληα πνπ 

ηειηθά παξειήθζεζαλ .  

Σαθηνπνίεζε ππνινίπσλ απνζήθεο (φηαλ γίλεηαη κεηαθνξά ησλ ππνινίπσλ ελφο 

θσδηθνχ ζε έλαλ άιιν παξαπιήζην. Π.ρ. φηαλ ν απνζεθάξηνο αληί λα ηηκνινγήζεη ηνλ 

θσδηθφ Α ηηκνινγεί ηνλ θσδηθφ Β γίλεηαη ε κεηαθνξά ππνινίπσλ).  

Απηέο νη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο θαηαρσξνχληαη ζην ζχζηεκα ρσξίο λα εθδίδεηαη 

παξαζηαηηθφ, ελψ ζπκπιεξψλεηαη ρεηξφγξαθα έλα εηδηθφ βηβιίν πνπ νλνκάδεηαη 

Πξσηφθνιιν ηαθηνπνίεζεο Απνζήθεο.  

 

ε φια ηα παξαζηαηηθά πνπ εθδίδνληαη ή θαηαρσξνχληαη  ππάξρνπλ θνηλά 

ζηνηρεία ηα νπνία κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε 2 θαηεγνξίεο, απηά πνπ αθνξνχλ 
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ηελ επηθεθαιίδα (header) ηνπ παξαζηαηηθνχ θαη ην ππφινηπν ηκήκα ηνπ 

παξαζηαηηθνχ (detail).  

ην ηκήκα header ηνπ παξαζηαηηθνχ αλαγξάθεηαη ε ρξήζε, ε ζεηξά, ν αξηζκφο 

ηνπ παξαζηαηηθνχ , ε εκεξνκελία , ε ψξα,  ν θσδηθφο θαη ε πεξηγξαθή ηεο 

θίλεζεο , ηα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ πειάηε φπσο ην ΑΦΜ, ε επσλπκία 

ηνπ, ε δηεχζπλζε, ε ΓΟΤ  ζηελ νπνία αλήθεη , ν ηειεθσληθφο αξηζκφο  ηνπ , 

παξαηεξήζεηο, ελψ ζηα παξαζηαηηθά πνπ εθδίδνληαη επίζεο αλαθέξνληαη ν 

θσδηθφο ηεο απνζήθεο.  

Αληίζηνηρα ζην ηκήκα detail ησλ παξαζηαηηθψλ αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο ηνπ 

πξντφληνο,  ε πνζφηεηα, θαη  ην πνζνζηφ (%) ηεο έθπησζεο . 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε εηαηξία ζέιεη λα ηεξεί : 

Αξρείν θσδηθώλ πξντόλησλ σο εμήο :  

Κσδηθφο, πεξηγξαθή , θσδηθφο πξνκεζεπηή , ηηκή ρνλδξηθήο , ηηκή ιηαληθήο , ΦΠΑ 

, θαηεγνξία ,  ρψξα πξνέιεπζεο , κηα έλδεημε πνπ λα αλαθέξεηαη  ζην ζηάηνπο 

απαμίσζεο (ψζηε αλ ν ππεχζπλνο απνζήθεο επηιέμεη απηφ ην πεδίν, ην πξντφλ 

ζεσξείηαη ππνςήθην γηα θαηαζηξνθή) θαη έλα πεδίν εηζθνξά ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο ην νπνίν απνηειεί έλα ηέινο πνπ θαηαβάιινπλ νη εηαηξίεο εθ’φζνλ ηα 

πξντφληα ηνπο απαηηνχλ εηδηθή δηαρείξηζε γηα ηε κεηαθνξά ή ηελ θαηαζηξνθή 

ηνπο .  

Αξρείν θαηεγνξηώλ/ππνθαηεγνξηώλ : 

Κσδηθφο , πεξηγξαθή, θαηεγνξία (ε νπνία ζπκπιεξψλεηαη κφλν εθ΄φζνλ ν 

θσδηθφο αληηζηνηρεί ζε ππνθαηεγνξία. Αλ ν θσδηθφο αθνξά θαηεγνξία ηφηε κέλεη 

θελφο).  

Αξρείν πξνκεζεπηώλ : 

Κσδηθφο, επσλπκία, ΑΦΜ, ΓΟΤ (ζεκεηψλεηαη κε 9999 αλ δελ είλαη Διιεληθφο 

νίθνο), ρψξα, πφιε,  επάγγεικα, δηεχζπλζε, ηειέθσλν 

Αξρείν πειαηώλ : 

Κσδηθφο, επσλπκία, ΑΦΜ πνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθφ αλ είλαη πειάηεο ιηαληθήο , 

ΓΟΤ (ζεκεηψλεηαη κε 0000 αλ δελ είλαη Έιιελαο πειάηεο), επάγγεικα., πφιε, 

ρψξα, δηεχζπλζε 

 

Ο ιφγνο πνπ δεηείηαη λα θξαηείηαη μερσξηζηφ αξρείν πειαηψλ πξνκεζεπηψλ είλαη 

γηαηί έλαο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα είλαη ηαπηφρξνλα θαη πειάηεο.  
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Αξρείν ηύπσλ θηλήζεσλ / παξαζηαηηθώλ :  

Κσδηθφο, πεξηγξαθή θίλεζεο, έλδεημε (εηζαγσγή, εμαγσγή, εηδηθέο ) 

ηελ θαηαρψξεζε ησλ θηλήζεσλ φηαλ πξφθεηηαη γηα εηζαγσγέο πξέπεη ε αμία θαη 

ε πνζφηεηα λα είλαη ζεηηθή (κηα εηζαγσγή απμάλεη ηελ αμία θαη ηελ πνζφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ζηελ απνζήθε), φηαλ πξφθεηηαη γηα εμαγσγή πξέπεη ε αμία θαη ε 

πνζφηεηα λα είλαη αξλεηηθή (κεηψλεηαη ην ππφινηπν ηεο απνζήθεο) ελψ φηαλ είλαη 

εηδηθέο θηλήζεηο κπνξνχλ είηε λα απμάλνπλ είηε λα κεηψλνπλ ην ππφινηπν ηεο 

απνζήθεο.  

Π.ρ. ε θίλεζε 830 κε πεξηγξαθή «απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο» έρεη ην πξφζεκν  

-, θαζψο κε ηελ πψιεζε κεηψλεηαη θαη ε αμία θαη ε πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο 

απνζήθεο. Αληίζηνηρα ε θίλεζε 102 «Σηκνιφγην αγνξάο πξνκεζεπηή» θαζφηη 

εηζαγσγή, απμάλεη ηελ πνζφηεηα θαη ηελ αμία ζηελ απνζήθε.  

Αξρείν απνζεθώλ : 

Κσδηθφο, πεξηγξαθή, δηεχζπλζε, ηειέθσλν , έλδεημε (θαλνληθή απνζήθε ή 

παξαθαηαζήθε) 

       Αξρείν θηλήζεσλ (αλαιπηηθά) : 

Κσδηθφο πξντφληνο, πεξηγξαθή πξντφληνο, πνζφηεηα, αμία κνλάδνο, ΦΠΑ, 

ζεηξά/ρξήζε παξαζηαηηθνχ, έθπησζε 

Αξρείν παξαζηαηηθώλ(ζπγθεληξσηηθά) : 

Κσδηθφο / πεξηγξαθή  θίλεζεο (ηχπνο θίλεζεο), θσδηθφο , επσλπκία 

πειάηε/πξνκεζεπηή , θσδηθφο θαη  πεξηγξαθή απνζήθεο, εκεξνκελία , ρξήζε, 

α/α, ζεηξά, λφκηζκα, ζρφιηα, Πφιε.  

Δπίζεο γηα δηεπθφιπλζε ησλ ρεηξηζηψλ έρνπλ δεηεζεί θαη ηα εμήο αξρεία :  

Γ.Ο.Τ , ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ , ΥΧΡΑ , ΠΟΛΖ , ΦΠΑ 

Μέζνδνο απνηίκεζεο θόζηνπο : 

Ζ εηαηξία BGK επηιέγεη λα ρξεζηκνπνηήζεη σο κέζνδν απνηίκεζεο θφζηνπο ησλ 

πξντφλησλ ηεο ην δηαδνρηθφ κέζν θφζηνο, ην νπνίν είλαη ην πιένλ ελδεδεηγκέλν γηα 

κηα εκπνξηθή εηαηξία. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο  αζξνίδεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ 

πνπ έρνπλ αγνξαζηεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

κήλα) , θαη ην ζχλνιν ηεο αμίαο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί γηα απηά, θαη ηα δηαηξεί. Έηζη, 

δηακνξθψλεηαη ην κέζν θφζηνο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Αλ αξγφηεξα γίλνπλ 

λέεο εηζαγσγέο ζε απηφ ην πξντφλ ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν, ε απνηίκεζε ηνπ 

θφζηνπο ζα ιάβεη ππ`φςηλ θαη ηηο παιηέο θαη ηηο λέεο εηζαγσγέο. Π.Υ. :  

ηελ  1/1/13 αγνξάζηεθαλ 100 ηεκάρηα κε ζπλνιηθή αμία 150 επξψ, νπφηε ην κέζν 

θφζηνο δηακνξθψλεηαη ζην 1,5 επξψ. 
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1/2/13 αγνξάζηεθαλ εθ λένπ 100 ηεκάρηα κε αμία 180 επξψ νπφηε ην λέν κέζν 

θφζηνο δηακνξθψλεηαη σο εμήο : 150 + 180 / 200 = 1,8 επξψ. 

 

Βηβιίν απνγξαθήο ή ηζνινγηζκνύ :  

Ζ εηαηξία είλαη ππνρξεσκέλε ζηελ παξνχζα θάζε λα ηεξεί βηβιίν απνγξαθήο θάζε 

ηξίκελν γηα θάζε απνζήθε , ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη ν θσδηθφο, ε πνζφηεηα πνπ 

ππάξρεη ζηελ απνζήθε, (ηα πξντφληα πνπ δελ έρνπλ ππφινηπα δελ εκθαλίδνληαη 

ζηελ απνγξαθή), ην κέζν θφζηνο ηνπ πξντφληνο, θαη ε ζπλνιηθή αμία. ην ηέινο ηεο 

θαηάζηαζεο ζα αλαθέξεηαη ην άζξνηζκα αλά θαηεγνξία πξντφληνο. Σα βηβιία 

απνγξαθψλ είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, θαζψο κε 

ηε ρξήζε απηψλ ζπληάζζεηαη ε θαηάζηαζε εθκεηάιιεπζεο θάζε ηξηκήλνπ, θαη ζην 

ηέινο ηνπ έηνπο, ν ηζνινγηζκφο ηεο εηαηξίαο.  

Μηα κνξθή βηβιίνπ απνγξαθψλ φπσο παξνπζηάζηεθε απφ ην Λνγηζηή ηεο BGK :  

 

 

Απνζήθε 1 Απνγξαθή ηεο 25-Oct-13 

  Κσδηθφο 

πξντφληνο Πεξηγξαθή 

Αμία 

κνλάδνο Πνζφηεηα 

πλνιηθή 

Αμία 

706519585640 

500ML TYRE 

SHINE  

 

0 

 708022090424 1LT ΓΔΝΗΚΖ 10 10 100 

χλνιν 

   

100     

     

Όζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα , θάζε ρξήζηεο απαηηείηαη θαηά ηελ είζνδν ηνπ λα 

πιεθηξνινγεί username θαη password. Παξάιιεια, θάζε ρξήζηεο ζα αλήθεη ζε κηα 

ιεηηνπξγηθή κνλάδα εθ ησλ ηακίσλ (& απνζεθάξησλ), ινγηζηεξίνπ, θαη δηαρεηξηζηψλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία ζα είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλε. Π.ρ ν ηακίαο ζα κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη έλαλ θσδηθφ, αιιά κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ δε ζα κπνξεί λα αιιάμεη 

ζηνηρεία φπσο ε θαηεγνξία ηνπ πξντφληνο, ελψ πξφζβαζε ζηελ έθδνζε ησλ 

ζεσξεκέλσλ βηβιίσλ ζα έρεη κφλν ην ινγηζηήξην θαη ε κεραλνγξάθεζε.  
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Κεθάιαηο  2 :  ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΠΔΓΙΟΤ 

 

ηελ αγνξά θπθινθνξνχλ αξθεηέο εθαξκνγέο νη νπνίεο έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ 

εκπνξηθή δηαρείξηζε . Παξαθάησ γίλεηαη ελδεηθηηθή αλαθνξά θαη ζχληνκε 

παξνπζίαζε ησλ δπλαηνηήησλ ζε κεξηθέο  ηπραία επηιεγκέλεο εθαξκνγέο απηνχ ηνπ 

ηχπνπ φπσο ην <MyMANAGER> ην <MODULES>  θαη ην <PRISMA>.  

2.1  My MANAGER 

 ( http://www.mymanager.gr/MyMANAGER.html )  

Σν My MANAGER απνηειεί κηα εθαξκνγή εκπνξηθήο δηαρείξηζεο κε  πιήξε 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πσιήζεσλ, αγνξψλ, απνζήθεο εηδψλ, δηαρείξηζεο πειαηψλ-

πξνκεζεπηψλ, ηηκνιφγεζεο θαη έθδνζεο παξαζηαηηθψλ, θαηαγξαθήο εζφδσλ – 

εμφδσλ. 

ΒΑΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ  

 Δληαία θφξκα δηαρείξηζεο θηλήζεσλ ιηαληθήο πψιεζεο (POS). 

 Αξρείν πειαηψλ - πξνκεζεπηψλ κε πιήξε ζηνηρεία. 

 Κηλήζεηο ινγαξηαζκψλ πειαηψλ - πξνκεζεπηψλ. 

 Αξρείν εηδψλ απνζήθεο θαη παξαθνινχζεζε απνζεκάησλ on-line κε 

ππνζηήξημε Barcode. χλδεζε κε ππνθαηαζηήκαηα. 

 Αλαδήηεζε πξντφλησλ κε φλνκα, barcode, θαηεγνξία. 

 Γηαρείξηζε πξνζθνξψλ, αγνξψλ, παξαγγειηψλ, πσιήζεσλ θαη αγνξψλ.  

 Πξνγξακκαηηζκφο πιεξσκψλ - εηζπξάμεσλ θαη εκεξνιφγην ππελζχκηζεο 

ζεκεηψζεσλ. 

 Σηκνιφγεζε, έθδνζε παξαζηαηηθψλ θαη απνδείμεσλ, κεηαζρεκαηηζκνί 

παξαζηαηηθψλ αγνξψλ - πσιήζεσλ θαηεπζείαλ απφ ηελ θαξηέια. 

 Γηαρείξηζε ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη έθδνζε αμηφγξαθσλ. 

 Παξνπζίαζε ζπλφινπ ρξεψζεσλ, πηζηψζεσλ, ππνινίπσλ, αμηφγξαθσλ αλά 

κήλα. 

 Γπλαηφηεηεο εθηχπσζεο ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ εθηππσηψλ. ηαηηζηηθέο 

εθηππψζεηο πιήξσο παξακεηξηθέο, εθηχπσζε εηηθεηψλ. 

 Δηζαγσγή ινγφηππνπ ηεο επηρείξεζεο ζαο ζηελ εθαξκνγή. Πνιιέο 

δπλαηφηεηεο παξακεηξνπνίεζεο. 

 Απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε. 

http://www.mymanager.gr/MyMANAGER.html
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ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

Σν MyMANAGER παξέρεη πιήξε ζηνηρεία πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ, κε δπλαηφηεηα 

νκαδνπνίεζεο θαη ηαμηλφκεζεο αλά θαηεγνξία, επσλπκία, ελψ παξάιιεια 

θαηαγξάθεη φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο. Γηαρεηξίδεηαη αμηφπηζηα 

απεξηφξηζην αξηζκφ εηαηξεηψλ. 

Γηαρεηξίδεηαη φιεο ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο πσιήζεσλ θαη αγνξψλ κε πιήξε 

ζηνηρεία (θσδηθφο είδνπο, πνζφηεηεο, Barcode, εθπηψζεηο, ζπληειεζηέο Φ.Π.Α). Σν 

θχθισκα αγνξψλ επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία παξαγγειηψλ, θαηαγξαθή Γειηίσλ 

Παξαιαβήο θαη Σηκνινγίσλ, κε δπλαηφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο 

ηξηγσληθψλ παξαδφζεσλ. Αληηζηνίρσο ην θχθισκα πσιήζεσλ ππνζηεξίδεη ηελ 

θαηαγξαθή θαη έθδνζε φισλ ησλ παξαζηαηηθψλ κε θνξνινγηθφ κεραληζκφ ΔΑΦΓ 

θαη δεκηνπξγία ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ θαη γξαθεκάησλ. 

Έιεγρνο ηεο απνζήθεο κε πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε ησλ απνζεκάησλ θαη πιήζνο 

αλαθνξψλ φπσο: ηδίξνο, ηηκνθαηάινγνη εηδψλ θαη παξαγγειίεο. Τπνζηεξίδεηαη ε 

πιήξε παξαθνινχζεζε ησλ πσιεηψλ κε πνζνζηά επί ησλ πσιήζεσλ ή θαη ησλ 

εηζπξάμεσλ θαη ε δεκηνπξγία πεξηνδηθψλ αλαθνξψλ αλά πσιεηή. 

Σν MyMANAGER πεξηέρεη εκεξνιφγην θίλεζεο, ζην νπνίν εηζάγνληαη ζπλαιιαγέο, ή 

ζεκεηψζεηο πνπ πξφθεηηαη λα ζπκβνχλ, κε ή ρσξίο πεξηνδηθφηεηα. Ζ εθαξκνγή 

δηαζέηεη θαζεκεξηλέο ελεκεξψζεηο ζε κνξθή ππελζχκηζεο γηα ηηο εθθξεκφηεηεο. 

 

ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΧΛΖΖ - POS 

Σν MyMANAGER  ηθαλνπνηεί  ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο 

πψιεζεο (αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ, super market, mini market, θαηαζηήκαηα 

θαιιπληηθψλ, εηδψλ δψξνπ, παηρληδηψλ, πνιπθαηαζηήκαηα θ.α ), αθνχ παξέρεη νζφλε 

POS κε εληαία θαη ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα γηα ηελ επηηάρπλζε θαη 

απινχζηεπζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Σν πξφγξακκα πεξηέρεη πεξηζζφηεξνπο απφ 4.000 θσδηθνχο εηδψλ, εληαίν 

πεξηβάιινλ γηα ηελ έθδνζε απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο θαη έθδνζε ηηκνινγίσλ, 

έιεγρν ρακεινχ stock κε νπηηθή ζήκαλζε, εχρξεζηεο αλαδεηήζεηο εηδψλ κε θσδηθφ, 

φλνκα, barcode ή θαηεγνξία. Δπίζεο παξέρεη εληαία ιεηηνπξγία γηα ηελ αθχξσζε 

πξντφληνο θαηά ηελ πψιεζε, ή αθχξσζε νιφθιεξεο ηεο ζπλαιιαγήο, εκθάληζε ηνπ 

κεξηθνχ ζπλφινπ θαηά ηελ πψιεζε, αλακνλή πψιεζεο θαη ηαπηφρξνλε εηζαγσγή 

λέαο. Ζ επδηάθξηηε νζφλε εκθαλίδεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο κε ρξψκαηα θαη εηθφλεο γηα 

επθνιία ζηε ρξήζε, ελψ παξάιιεια παξέρεη πξνγξακκαηηδφκελα πιήθηξα γηα ηελ 

πψιεζε ηαρπθίλεησλ πξντφλησλ κε ή ρσξίο barcode scanner, κε νζφλε αθήο. 
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ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ - ΔΚΓΟΖ ΣΗΜΟΛΟΓΗΧΝ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΣΟΛΖ ΜΔ EMAIL 

Σν MyMANAGER επηηξέπεη ηελ  ηηκνιφγεζε , πξαγκαηνπνηψληαο  φιεο νη θηλήζεηο  

κέζα απφ ηελ θαξηέια ηνπ πειάηε. Υξεζηκνπνηψληαο εληαίν ηηκνθαηάινγν ή 

μερσξηζηνχο ηηκνθαηαιφγνπο αλά πειάηε, ν ρεηξηζηήο κπνξεί λα θαηαρσξήζεη ην  

ηηκνιφγην ή ηελ παξαγγειία. Σν πξφγξακκα παξέρεη ιεηηνπξγία ιηαληθήο πψιεζεο θαη 

ππνινγηζκνχ κεηξεηψλ . 

Δπίζεο ζπλδέεηαη  άκεζα κε θνξνινγηθφ κεραληζκφ γηα ηελ έθδνζε ππνγξαθήο θαη 

ζήκαλζεο ηνπ παξαζηαηηθνχ, ελψ παξάιιεια επηηξέπεη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ή ηελ 

αληηγξαθή άιισλ παξαζηαηηθψλ γηα ηελ γξήγνξε δεκηνπξγία λέσλ παξαζηαηηθψλ. 

Τπνζηεξίδεη ηαπηφρξνλε εθηχπσζε θαη απηφκαηε απνζηνιή κε email ηνπ 

Φνξνινγηθνχ Παξαζηαηηθνχ ζηνλ πειάηε, κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ηηκνινγίνπ «*a.txt» 

θαη ηελ ςεθηαθή ζχλνςε «*b.txt». ηελ απνζηνιή email, ην πξφγξακκα κπνξεί λα 

πξνζζέζεη θαη ην θαηάιιειν θείκελν. 

 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΘΖΚΖ - BARCODE  

Δδψ θαηαρσξνχληαη φιεο νη ζπλαιιαγέο πνπ δηαθηλνχλ ηελ απνζήθε εηδψλ, φπσο 

δειηία απνζηνιήο, δειηία πνζνηηθήο παξαιαβήο . Καηαρσξνχληαη φια ηα είδε κε 

πιήζνο πεδίσλ φπσο θσδηθφ θαη ελαιιαθηηθφ θσδηθφ, Barcode, πεξηγξαθή θαη 

θσηνγξαθία. ε θάζε θίλεζε αγνξάο ή πψιεζεο, εκθαλίδνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

απνζήθεο, κε πνζφηεηεο, πξνηεηλφκελε παξαγγειία θαη ζηαηηζηηθά ηηκψλ. 

Με ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε κεραληζκνχ αλάγλσζεο Barcode θαη εθηππσηή εηηθέηαο, 

επηηπγράλεηαη ηαρεία νξγάλσζε ηεο απνζήθεο, ελψ παξάιιεια ιακβάλεηαη 

ζηαηηζηηθή πιεξνθνξία on-line αθφκε θαη απφ ηα ππνθαηαζηήκαηα. Δπίζεο 

ππνζηεξίδεη ηελ εθηχπσζε εηηθεηψλ Barcode "κέζα" απφ ην πξφγξακκα κε ρξήζε 

απηφκαηεο γελλήηξηαο θσδηθψλ. 

 

 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ - ΤΜΒΟΛΑΗΧΝ  

Σν MyMANAGER ελζσκαηψλεη  δηαδηθαζίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα παξέρεη εξγαιεία γηα ηελ δηαρείξηζε 

ζπκβνιαίσλ θαη κεκνλσκέλσλ ππεξεζηψλ. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη πξνο ηνπο 

πειάηεο θαηαγξάθνληαη ζε έλα εκεξήζην εκεξνιφγην κε ηελ κνξθή ξαληεβνχ. ηελ 

ζπλέρεηα κπνξνχλ λα ηηκνινγεζνχλ απνινγηζηηθά ή λα αθαηξεζνχλ απφ έλα 

ζπλνιηθφ, "πξν-πιεξσκέλν" ζπκβφιαην. 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, επηηξέπεηαη ε θαηαγξαθή 

κειινληηθψλ ξαληεβνχ κε ηνπο πειάηεο, αθφκε θαη επαλαιιεπηηθψλ, κε ηαπηφρξνλν 

έιεγρν δηαζεζηκφηεηαο. Δπίζεο ππνζηεξίδεηαη ν κεηαζρεκαηηζκφο θαη ε ηηκνιφγεζε 

ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλα είδε.  
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ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ  

Tν MyMANAGER ζπλδέεηε  κε ηα απαξαίηεηα ηακεηαθά ζπζηήκαηα γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα θαλνληζκφ, φπσο θνξνινγηθφ κεραληζκφ 

(ΔΑΦΓ), ηακεηαθή κεραλή, αλαγλψζηε Barcode, θνξνινγηθφ εθηππσηή (ΑΓΖΜΔ).  

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΗΖΖ - SCRIPT STUDIO  

Tν MyMANAGER αμηνπνηεί ηερλνινγίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ 

ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο. Μέζα απφ ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ν ρεηξηζηήο κπνξεί λα 

κεηαβάιεη ηα ρξψκαηα θαη ηελ δηάηαμε ησλ πεδίσλ, λα αλαπηχμεη λέα θίιηξα θαη 

ηαμηλνκήζεηο, αθφκε θαη λα δεκηνπξγήζεη παξακεηξηθέο εθηππψζεηο κε ην ινγφηππν 

θαη ηελ ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο. 

Δπηπιένλ εθηππψζεηο θαη ζηαηηζηηθέο αλαθνξέο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ 

απεπζείαο "κέζα" απφ ην πξφγξακκα ρξεζηκνπνηψληαο ην  Microsoft Dynamic 

Reports. Δπίζεο ε βάζε δεδνκέλσλ επηηξέπεη ηελ δηαζχλδεζε κε εξγαιεία OLAP. 

Με ην Script Studio επηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία λέσλ πεδίσλ, θαη ε παξακεηξνπνίεζε, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Visual Basic ή  Pascal. Ο 

πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη λένπο αιγφξηζκνπο, αθφκε θαη λα 

αλαπηχμεη λέα modules, απεπζείαο κέζα απφ ην MyMANAGER ελψ παξάιιεια λα 

αμηνπνηήζεη ζχγρξνλα εξγαιεία γηα ηελ απνζθαικάησζε ηνπ λένπ, 

επαλαρξεζηκνπνηνχκελνπ θψδηθα. 

Αθνινπζνχλ θάπνηεο ελδεηθηηθέο νζφλεο ηεο εθαξκνγήο. 

Κεληξηθφ κελνχ δηαρείξηζεο..
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Φφξκα δηαρείξηζεο πειαηψλ κε δπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο.

 

Φφξκα δηαρείξηζεο πξντφλησλ κε δπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο.
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Φφξκα  ηηκνιφγεζεο. 

 

 

Οζφλε εληαηηθήο ιηαληθήο πψιεζεο - POS.
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Έθδνζε παξαζηαηηθνχ κε ρξήζε θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ. 

Γπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο θνξνινγηθνχ παξαζηαηηθνχ θαη θφξκαο 

παξαγγειίαο. 

 

 

Γηαρείξηζε πσιεηψλ θαη πξνκεζεηψλ. Τπνινγηζκφο πξνκεζεηψλ πσιεηψλ.
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2.2  MODULES 

 ( http://www.megasoft.gr/προχόληα/εκπορηθές-εθαρκογές/modules ) 

Γηαρείξηζε Απνζήθεο κε Κσδηθνχο Οκνίσλ – Αληηζηνηρίεο & Δθαξκνγέο Δηδψλ   

 Παξαθνινχζεζε εηδψλ απνζήθεο κε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο απεξηφξηζησλ θσδηθψλ 

αλά είδνο γηα δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο (π.ρ. Barcode, Δξγνζηαζηαθνί Κσδηθνί, 

Κσδηθνί Πξνκεζεπηψλ, Κσδηθνί Αληηθαηάζηαζεο). Πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα 

αληηζηνίρηζεο κεηαμχ νκάδσλ θσδηθψλ γηα ρξήζε ελαιιαθηηθψλ θσδηθψλ θαηά ηελ 

αλαδήηεζε είδνπο. Δπίζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο παξακεηξηθνχ αξρείνπ 

εθαξκνγψλ (π.ρ. αληαιιαθηηθφ) πνπ εθαξκφδεηαη ζε κηα νκάδα ζπζθεπψλ, φπσο θαη 

ε αλαδήηεζε ησλ εηδψλ θαηά εθαξκνγή. 

Γηαρείξηζε Barcodes   

 Γηαρείξηζε Barcodes βάζεη δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ (ΔΑΝ 13, ITF-14, UCC/EAN 

128) ζχκθσλα κε ην ΔΛΚΔΖΠ - ΔΑΝ ΔΛΛΑ . Γπλαηφηεηα απηφκαηεο πξνβνιήο 

θαηά ηελ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ BarcodeΔηζαγσγή αλά εηηθέηα 8 πεδίσλ 

(ζηνηρείσλ πειάηε / πξνκεζεπηή / είδνπο / παξαζηαηηθνχ, θεηκέλνπ, εηθφλα) κε 

θαζνξηζκφ ζέζεο . Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο 2 δηαθνξεηηθψλ Barcodes αλά είδνο ζηελ 

απνζήθε ή εηηθέηαο αλά πειάηε /  πξνκεζεπηή . Οκαδηθή εθηχπσζε Barcodes κέζσ 

θίιηξσλ . Απηφκαηε εθηχπσζε Barcodes θαηά ηελ θαηαρψξεζε ησλ παξαζηαηηθψλ 

αγνξψλ θαη πσιήζεσλ 

Γηαρείξηζε Παξηίδσλ   

 Γηαρείξηζε εηδψλ απνζήθεο ζε παξηίδεο, µε παξαθνινχζεζε ππνινίπσλ αλά 

πξνκεζεπηή ή θαη παξαζηαηηθφ αγνξάο. Δπίζεο πξνζθέξνληαη νη δπλαηφηεηεο 

ππνινγηζκνχ ηηκήο πψιεζεο ηνπ είδνπο βάζεη πξαγκαηηθνχ θφζηνπο δηάζεζεο ή 

επηζηξνθήο ησλ εκπνξεπκάησλ βάζεη πξνκεζεπηή, εκεξνκελία αγνξάο θαη 

εκεξνκελία ιήμεο, φπσο θαη παξαθνινχζεζεο εγγπήζεσλ µε δηαρείξηζε νξηδφκελεο 

εκεξνκελίαο ιήμεο. 
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2.3  PRISMA WIN ERP  

( http://www.megasoft.gr/πξντόληα/εκπνξηθέο-εθαξκνγέο/prisma-win-erp ) 

Υαξαθηεξηζηηθά 

 Δκπνξηθή Γηαρείξηζε (5 ρεηξηζηψλ) 

 Δηδηθέο πκθσλίεο 

 Γηαρείξηζε Απνζήθεο κε Κσδηθνχο Οκνίσλ Αληηζηνηρίεο & Δθαξκνγέο Δηδψλ 

 Γηαρείξηζε Serial Numbers 

 Γηαρείξηζε Barcodes 

 Γηαρείξηζε Γηαζηάζεσλ 

 Παξαγσγή - Κνζηνιφγεζε 

 Γηαρείξηζε Παξηίδσλ 

 πλαιιαγέο Δμσηεξηθνχ 

 File Manager 

 MS - SQL Server (5 ρεηξηζηψλ) 

 Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε (5 ρεηξηζηψλ) 

 Γεληθή Λνγηζηηθή 

 Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή 

 Γηαρείξηζε Παγίσλ κε απηφκαηεο απνζβέζεηο 

 Γηαρείξηζε Δληχπσλ 

 Intrastat 

 Γέθπξα ζχλδεζεο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο 

 Γηαρείξηζε Πειαηψλ 

 Απηφκαηε αλαδήηεζε θαη θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ απφ ηε Γ.Γ.Π.. 

 Βαζηθά, πιεξνθνξηαθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία  

 ηαηηζηηθέο Πιεξνθνξίεο  

 Δηηθεηνγξάθνο  

 Οκαδηθή ελεκέξσζε / δηαγξαθή  

 Αλαδεηήζεηο Πειαηψλ κε δπλαηφηεηα εμαγσγήο απνηειεζκάησλ ζην excel, ζε 

αξρείν .txt ή ζε εθηππσηή 

 Οκαδηθή Απνζηνιή E-mail θαη SMS 

 Γηαρείξηζε Πξνκεζεπηψλ 

 Απηφκαηε αλαδήηεζε θαη θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ απφ ηε Γ.Γ.Π.. 

 Βαζηθά, πιεξνθνξηαθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία  

 ηαηηζηηθέο Πιεξνθνξίεο  

 Δηηθεηνγξάθνο  

 Οκαδηθή ελεκέξσζε / δηαγξαθή  

 Αλαδεηήζεηο κε δπλαηφηεηα εμαγσγήο απνηειεζκάησλ ζην excel, ζε αξρείν 

txt ή ζε εθηππσηή 

 Οκαδηθή Απνζηνιή E-mail θαη SMS 

http://www.megasoft.gr/��������/���������-���������/prisma-win-erp
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 Γηαρείξηζε Απνζήθεο 

 Βαζηθά, πιεξνθνξηαθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία Δηδψλ 

 ηαηηζηηθέο Πιεξνθνξίεο  

 Αλαδεηήζεηο κε δπλαηφηεηα εμαγσγήο απνηειεζκάησλ ζην excel, ζε αξρείν 

.txt ή ζε εθηππσηή 

 Γηαρείξηζε Υαξαθηεξηζηηθψλ  

 Γηαρείξηζε Δηθφλαο 

 Γηαρείξηζε πνιιαπιψλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ 

 Οκαδηθή ελεκέξσζε / δηαγξαθή  

 Απηφκαηε ελεκέξσζε Απνγξαθήο Απνζήθεο απφ excel ή αξρεία θεηκέλνπ 

 Απηφκαηεο ελεκεξψζεηο ηηκνθαηαιφγσλ πξνκεζεπηψλ 

 Γηαρείξηζε Αμηφγξαθσλ 

H εθαξκνγή πξνζθέξεη κηα νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε αμηφγξαθσλ κε δπλαηφηεηα 

απεξηφξηζησλ θηλήζεσλ, νκαδηθή επεμεξγαζία εγγξαθψλ θαη πιεζψξα εθηππψζεσλ 

( ιεμηάξην, απνγξαθέο θ.α.). 

Παξαθνινχζεζε εηζπξαθηέσλ θαη πιεξσηέσλ αμηνγξάθσλ ηεο επηρείξεζεο ή ησλ 

πειαηψλ. 

Μεηαβίβαζε ή εμφθιεζε αμηφγξαθσλ θαη έγθαηξε ελεκέξσζε γηα ηηο απαηηήζεηο θαη 

ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ. 

 Γηαρείξηζε Πσιήζεσλ 

Ζ εθαξκνγή πξνζθέξεη έλα έμππλν θχθισκα παξαθνινχζεζεο φισλ ησλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ απφ ηελ παξαγγειία έσο θαη ηελ Σηκνιφγεζε θαη θάλεη ηηο 

θαζεκεξηλέο πσιήζεηο κηα εχθνιε θαη επράξηζηε ππφζεζε πξνζθέξνληάο επειημία θαη 

αζθάιεηα δεδνκέλσλ. 

Οιηθφο ή κεξηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ παξαζηαηηθψλ κε δπλαηφηεηα επηινγήο 

πνζνηήησλ εηδψλ, ζε άιια αλσηέξνπ ζηαδίνπ. 

Οκαδηθή Σηκνιφγεζε κε δπλαηφηεηα νξηζκνχ απηφκαηεο νκαδνπνίεζεο νκνίσλ 

εηδψλ (Group) κε ίδηα ηηκή. 

Δηζαγσγή εηδψλ ζηα παξαζηαηηθά κε απηφκαηε αιιαγή γξακκήο. 

Υξήζε αλαγλψζηε barcode γηα αθφκα κεγαιχηεξε ηαρχηεηα. 

Γηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο φπσο ρακειφ απφζεκα είδνπο, πιαθφλ, ζπλνιηθφο ηδίξνο 

θαη θαηψηαηε ηηκή πψιεζεο θαηά ηελ θαηαρψξεζε εηδψλ ζην παξαζηαηηθφ, κε 

δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο παξαγγειίαο ζε πξνκεζεπηή, φπνπ απηφ απαηηείηαη. 

Απηφκαηνο ππνινγηζκφο εηδηθνχ θφξνπ γηα θάζε είδνο (π.ρ. θφξνο νηλνπλεχκαηνο, 

αλαθχθισζεο, δεκνηηθφο θ.α.). 

 Ζιεθηξνληθή ηηκνιφγεζε 
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Απνζηνιή παξαζηαηηθψλ κε e-mail κε ηε ρξήζε εχρξεζηνπ εξγαιείνπ γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο. Ζ απνζηνιή θαη ιήςε παξαζηαηηθψλ 

ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο εθαξκνγήο, κεηψλεη αηζζεηά ηε ρξήζε αλαιψζηκσλ 

εθηχπσζεο θαη ραξηηνχ, ελψ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθφηεξνπ 

ειέγρνπ ησλ παξαζηαηηθψλ θαη ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπο. 

 Γηαρείξηζε Αγνξψλ 

Δχθνιε δηαρείξηζε φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο αγνξάο απφ ηελ πξνζθνξά, ηελ 

παξαγγειία θαη ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ, έσο ηελ θαηαρψξεζε ηνπ Γειηίνπ 

Απνζηνιήο θαη ηνπ Σηκνινγίνπ. 

Ζ εθαξκνγή πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα νιηθνχ ή κεξηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ 

παξαγγειηψλ δηαηεξψληαο πάληα ηηο αξρηθέο παξαγγειίεο. Δπηπιένλ, δηαρεηξίδεηαη ηηο 

νξηδφκελεο επηβαξχλζεηο πνζνζηηαία θαη λνκηζκαηηθά πνπ ιεηηνπξγνχλ πξνζζεηηθά ή 

αθαηξεηηθά ζηελ θαζαξή ή ζηε κηθηή αμία (π.ρ. θξαηήζεηο δεκνζίνπ, έμνδα κεηαθνξάο 

θ.α.) 

Γηαρείξηζε Κνζηνινγίνπ, έηζη ψζηε παξάιιεια κε ηελ θαηαρψξεζε εηδψλ ζην 

παξαζηαηηθφ απηφκαηα λα θαηαρσξνχληαη ηα είδε θαη ζηελ νζφλε Κνζηνιφγην κε 

επηπιένλ ηα ζηνηρεία: Σηκή Κφζηνπο, Πνζνζηφ Υνλδξηθήο, Σηκή Υνλδξηθήο, Πνζνζηφ 

Ληαληθήο θαη Σηκή Ληαληθήο κε Φ.Π.Α. θαη κε επηπιένλ δπλαηφηεηα Δλεκέξσζεο ηηκήο 

ιηαληθήο απφ παξαζηαηηθά αγνξψλ πξηλ ηελ έθπησζε. 

 Γηαρείξηζε Παξαγγειηψλ Πειαηψλ / Πξνκεζεπηψλ 

Γπλαηφηεηα πξφβιεςεο επάξθεηαο απνζήθεο, έηζη ψζηε ν ρεηξηζηήο λα κπνξεί λα 

παξαγγείιεη αζθαιή πνζφηεηα ηελ θαηάιιειε ζηηγκή! 

Οκαδηθέο, κεξηθέο ή νιηθέο εθηειέζεηο παξαγγειηψλ γηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζε έλα 

παξαζηαηηθφ. 

Γέζκεπζε πνζνηήησλ θαη απνδέζκεπζε, είηε απηφκαηα κεηά απφ κία νξηζκέλε 

εκεξνκελία, είηε κε ηελ αθχξσζε ηεο παξαγγειία κε εκθάληζε πξνεηδνπνηεηηθνχ 

κελχκαηνο. 

 Γηαρείξηζε Πσιεηψλ 

Πιήξεο παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε πσιεηψλ κε ζηνρνζέηεζε γηα ηα πνζνζηά 

επί ηδίξνπ θαη γηα ηα πνζνζηά επί εηζπξάμεσλ, θαζψο θαη πνζνζηφ πξνφδνπ κε 

δηαθνξεηηθά πνζνζηά πξνκήζεηαο, βάζεη ηδίξνπ θαη εηζπξάμεσλ. 

Γπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο δηαθνξεηηθψλ πσιεηψλ γηα θάζε είδνο αλά παξαζηαηηθφ, 

Τπνινγηζκφο επηπιένλ πνζνζηψλ γηα ζπγθεθξηκέλα είδε ή νκάδεο εηδψλ θαη 

παξνρψλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο πσιεηέο 

Αλαιπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία (πξνκήζεηεο, πιεξσζέληα, ππφινηπα θ.α.).  
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 Δηθφλα Δπηρείξεζεο – ηαηηζηηθά 

πγθξίζεηο πεξηφδσλ γηα εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ εηθφλα ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηελ πνξεία ηεο ζην ρξφλν πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ έγθαηξε 

ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ εμέιημε θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο!  

 Γηαρείξηζε Απεξηφξηζησλ Τπνθαηαζηεκάησλ 

Ζ εθαξκνγή δηαρεηξίδεηαη ηαπηφρξνλα απεξηφξηζηεο εηαηξίεο, ρξήζεηο θαη 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, δίλνληαο, έηζη, ηε δπλαηφηεηα πξνβνιήο θαη ζχγθξηζεο 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ.  

 Δξγαιεία Δθαξκνγήο 

Γηαρείξηζε Παξακεηξηθψλ Πεδίσλ κε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο παξακεηξηθψλ 

αιθαξηζκεηηθψλ θαη ππνινγηδφκελσλ πεδίσλ, ζηα βαζηθά αξρεία πειαηψλ, 

πξνκεζεπηψλ θαη απνζήθεο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη θαη’ επηινγή σο θίιηξα ζηηο 

αλαδεηήζεηο εγγξαθψλ, εκθαλίδνληαη ζηηο ιίζηεο εγγξαθψλ (πεδία εκθάληζεο) θαη 

ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο παξακεηξηθέο εθηππψζεηο. 

χλδεζε κε Δξγαιεία Αλαθνξψλ (Crystal Reports, Access, Excel....) Πξνζθέξεη ζηελ 

εθαξκνγή δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο Αλαθνξψλ - Δθηππψζεσλ, πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί κέζσ εμσηεξηθψλ εξγαιείσλ κε απηφκαηε ελεκέξσζε αλά Υξήζε θαη 

Δηαηξεία. 

PRISMA Win® +easy CRM: Δζσηεξηθή νξγάλσζε. Γηαρείξηζε εηζεξρνκέλσλ 

ηειεθσληθψλ θιήζεσλ - άκεζε δηεπζέηεζε εηζεξρνκέλσλ θιήζεσλ (ηηκνιφγεζε - 

παξαγγειίεο - πξνζθνξέο). Γηαρείξηζε γξαθείνπ. Πξφγξακκα εκέξαο αλά ρεηξηζηή ή 

νκάδα ρεηξηζηψλ. Τπελζπκίζεηο γηα κειινληηθέο θηλήζεηο (ηηκνινγήζεηο - παξαγγειίεο 

– αμηφγξαθα - εηζπξάμεηο - πιεξσκέο). Σήξεζε ηζηνξηθνχ γηα θάζε πειάηε. 

Δθηππψζεηο κε δπλαηφηεηα απνζηνιήο κε e-mail, εμαγσγήο ζε excel, word, access 

θαη ζε αξρεία .html, .csv, .txt θαη .pdf.  

 Customer Web Services 

κε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο θαξηέιαο θαη ησλ ππνινίπσλ ησλ πειαηψλ θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπο κέζσ Internet. 
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Κεθάιαηο  3 : ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (WAREHOUSE) 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΑΠΟΘΗΚΧΝ 

<WAREHOUSE> 

Αλνίγνληαο ηελ εθαξκνγή εκθαλίδεηαη ε νζφλε ζηελ νπνία καο δεηείηαη λα δψζνπκε  

`user name` θαη `password` ψζηε λα καο επηηξαπεί ε είζνδνο (εηθφλα 3.1). Αλάινγα 

κε ηνλ ρξήζηε έρνπλ πξνθαζνξηζηεί ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο. Έηζη γηα παξάδεηγκα νη 

απινί ρξήζηεο έρνπλ πξφζβαζε κφλν ζην αξρηθφ κελνχ ελψ νη ρξήζηεο κε 

δηθαηψκαηα  administrator έρνπλ πξφζβαζε θαη ζην κελνχ admin κέζσ ηνπ νπνίνπ 

έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηεί θάπνηεο επηπιένλ ιεηηνπξγίεο ηηο νπνίεο ζα δνχκε 

παξαθάησ. 

Αθνχ ινηπφλ  ηξέμνπκε ηελ εθαξκνγή εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε. 

 

 

Εικόνα 3.1 
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Σν κφλν πνπ πξέπεη λα θάλεη ν ρξήζηεο ζηελ παξνχζα θάζε είλαη  λα εηζάγεη ηνπο 

θσδηθνχο πξφζβαζεο νη νπνίνη ηνπ έρνπλ δνζεί απφ ηνλ ρξήζηε `Admin`. Αθνχ 

επηβεβαησζνχλ νη θσδηθνί πξφζβαζεο έρνπκε πιένλ κπξνζηά καο ην θεληξηθφ κελνχ 

ηεο εθαξκνγήο. Παξαηεξνχκε φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεη είζνδνο ζηελ εθαξκνγή 

κε θσδηθφ ν νπνίνο έρεη δηθαηψκαηα administrator ηφηε ππάξρεη επηπιένλ ε επηινγή 

πξφζβαζεο ζην κελνχ `admin` (εηθφλα 3.3) ελψ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε ε επηινγή 

απηή δελ εκθαλίδεηαη (εηθφλα 3.2).  

 Αθνινπζνχλ νη δχν δηαθνξεηηθέο νζφλεο ηνπ αξρηθνχ κελνχ. 

 

Αξρηθή νζφλε ρξήζηε ρσξίο δηθαηψκαηα administrator.. 

 

Εικόνα 3.2  

ην θάησ αξηζηεξφ κέξνο βιέπνπκε ηελ πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηελ ηαπηφηεηα 

ρξήζηε . 
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ηελ πεξίπησζε απηή ινηπφλ ζηελ νπνία έρνπκε θάλεη login κε θσδηθφ ρξήζηε ν 

νπνίνο δελ έρεη δηθαηψκαηα administrator νη επηινγέο ζηηο νπνίεο έρνπκε πξφζβαζε 

είλαη νη εμήο : 

 Απνζήθεο   

          

                                       Βαζηθά ζηνηρεία θσδηθψλ               Νένο θσδηθφο 

                                             

                                            Δηζαγσγέο 

     

                                                          Έμνδνο 

 

 Σηκνιφγεζε  

                                               Νέα ηηκνιφγεζε          

 Πειάηεο  

                                           Δπξεηήξην πειαηψλ 

 

                                           Νένο πειάηεο 

 

 Πξνκεζεπηέο  

                                                            Δπξεηήξην πξνκεζεπηψλ 

 

                                                            Νένο πξνκεζεπηήο 

 

 Reports   

                                                                         Αλαιπηηθή θαξηέια θσδηθνχ 

                                                                 

                                                                         Καηάζηαζε θαηά ηχπν θηλήζεσλ                                                 

 

                                                                         Απνγξαθέο 

 

                                                                         Κχθινο εξγαζηψλ πειαηψλ 

 

                                                                        Κχθινο εξγαζηψλ πξνκεζεπηψλ 

 

                                                                        Καηάζηαζε πσιήζεσλ 

 

 Βνεζεηηθά  

                                                  Σχπνη δειηίσλ 

 

                                                  Δπηινγέο αξρηθήο νζφλεο 
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Αξρηθή νζφλε κε δηθαηψκαηα administrator. Παξαηεξνχκε ηελ χπαξμε ηεο  επηινγήο 

<Admin>. 

 

 

Εικόνα 3.3  

 

 

ην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο καο δίλεηαη ε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

ρξήζηε φπνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαίλεηαη ην ραξαθηεξηζηηθφ `ADMIN` 
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ηελ  πεξίπησζε  απηή ην  επηπιένλ  κελνχ πνπ έρνπκε ζηελ δηάζεζε καο είλαη ην 

εμήο: 

 

  Admin   

                                                                        Γηαρείξηζε απνζεθψλ  

                                                                        Γηαρείξηζε ρξεζηψλ 

                                                                        Γηαρείξηζε ρσξψλ                                                 

                                                                        Γηαρείξηζε πφιεσλ 

                                                                        Γηαρείξηζε ΓΟΤ 

 Γηαρείξηζε ΦΠΑ 

                                                                        Γηαρείξηζε επαγγεικάησλ 

                                                                        Γηαρείξηζε ζεηξψλ 

                                                                        Γηαρείξηζε ηχπσλ θηλήζεσλ 

                                                                        Γηαρείξηζε θαηεγνξηψλ 

 

Μπνξνχκε ινηπφλ κέζσ ηνπ κελνχ `admin` λα δηαρεηξηζηνχκε ηνπο 

πξνθαζνξηζκέλνπο πίλαθεο ηνπο νπνίνπο ζα επηθαινχκαζηε θαηά ηελ ρξήζε ηεο 

εθαξκνγήο θαζψο θαη λα νξίδνπκε ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ. 

Αξγφηεξα ζηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ επηινγψλ ηνπ κελνχ `admin` ζα δνχκε 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. 

Αο μεθηλήζνπκε ινηπφλ λα δνχκε φια ηηο δπλαηφηεηεο  θαη ηηο αληίζηνηρεο νζφλεο 

ηνπο.              

Καηατώρεζε / Αλαδήηεζε θφδηθού αποζήθες                    

Ζ πξψηε επηινγή επάλσ αξηζηεξά καο παξαπέκπεη ζηελ δηαρείξηζε ησλ απνζεθψλ  

θαη πεξηιακβάλεη δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ελφο ππάξρνληνο θσδηθνχ , επεμεξγαζία 

θσδηθψλ θαη εηζαγσγή λένπ θσδηθνχ είδνπο (εηθφλα 3.4). 

  

 Απνζήθεο   

          

                                       Βαζηθά ζηνηρεία θσδηθψλ               Νένο θσδηθφο 
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Εικόνα 3.4  

Δπηιέγνληαο  <Βαζηθά ζηνηρεία θσδηθώλ>   έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα  θαηαρψξεζεο 

λένπ θσδηθνχ , επεμεξγαζίαο ππαξρφλησλ θσδηθψλ θαζψο θαη αλαδήηεζε/πξνβνιή 

βάζεη θξηηεξίσλ ηαμηλφκεζεο φπσο ηνλ θσδηθφ , ηελ πεξηγξαθή θαη ηνλ πξνκεζεπηή 

ηνπ είδνπο . 

Ζ θαηαρψξεζε λένπ θσδηθνχ κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηελ επηινγή `Βαζηθά ζηνηρεία 

θσδηθψλ` θαη ζηελ ζπλέρεηα επηιέγνληαο `Καηαρψξεζε λένπ θσδηθνχ` ην νπνίν 

βξίζθεηαη θάησ αξηζηεξά (εηθφλα 3.5) είηε απφ ην θεληξηθφ κελνχ ηεο εθαξκνγήο : 

Απνζήθεο   Βαζηθά ζηνηρεία θσδηθψλ  Νένο θσδηθφο (εηθφλα 3.4) 

Ζ νζφλε πνπ κεηαθεξφκαζηε γηα ηελ θαηαρψξεζε λένπ θσδηθνχ αθνινπζεί 

παξαθάησ (εηθφλα 3.7) 

ηελ εηθφλα 3.5 πνπ αθνινπζεί δηαθξίλνληαη επίζεο νη επηινγέο αλαδήηεζεο πνπ 

πξναλαθέξακε. 

Έηζη ινηπφλ επηιέγνληαο επάλσ αξηζηεξά ηελ επηινγή `Αλαδήηεζε βάζεη` ζηελ 

ζπλέρεηα  <1.Με βάζε ηνλ θσδηθφ> είηε <2.Με ηελ πεξηγξαθή> είηε <3.Με βάζε ηνλ 

πξνκεζεπηή> θαη ζηελ ζπλέρεηα επηιέγνληαο εχξεζε ιακβάλνπκε κηα αλαθνξά ηεο 

αλαδήηεζεο καο (εηθφλα 3.6). 
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Εικόνα 3.5  

Αθνινπζεί ην απνηέιεζκα κίαο ηέηνηαο αλαδήηεζεο (εηθφλα 3.6) 

 

Εικόνα 3.6  
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ηελ αλαθνξά ηεο εηθφλαο 3.6 εκθαλίδνληαη νη θσδηθνί ηεο απνζήθεο καο (έλαο 

θσδηθφο αλά γξακκή) θαζψο θαη  πέληε ζηήιεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θσδηθψλ ηα νπνία είλαη ηα εμήο : 

 Κσδηθφο είδνπο 

 Πεξηγξαθή είδνπο 

 ID πξνκεζεπηή 

 Σηκή ρνλδξηθήο 

 Σηκή ιηαληθήο 

 

Δπηιέγνληαο φπσο πξναλαθέξακε ζην θεληξηθφ κελνχ  επηινγή <Απνζήθεο -> 

Βαζηθά ζηνηρεία θσδηθώλ -> Νένο θσδηθόο> , είηε επηιέγνληαο ζηελ εηθφλα 3.5 

«Καηαρψξεζε λένπ θσδηθνχ» κεηαθεξφκαζηε ζηελ νζφλε (εηθφλα 3.7) φπνπ 

κπνξνχκε λα εηζάγνπκε έλαλ λέν θσδηθφ ζηελ απνζήθε καο. 

 

 

Εικόνα 3.7  
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ηελ πεξίπησζε απηή ινηπφλ (εηθφλα 3.7) , ζα καο δεηεζεί λα θαηαρσξήζνπκε ηνλ 

λέν θσδηθφ , ηελ πεξηγξαθή ηνπ , ηνλ θσδηθφ ΦΠΑ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη , ηελ ρψξα , 

ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ είδνπο , ηελ θαηεγνξία ηνπ , ηελ ηηκή ιηαληθήο θαζψο θαη 

ρνλδξηθήο θαη λα δειψζνπκε εάλ αλήθεη ή φρη ζηα απαμησκέλα πξνηφληα. 

Να δηεπθξηλίζνπκε φηη ζηα πεδία φπσο π.ρ ΦΠΑ , πξνκεζεπηήο θιπ , πξέπεη λα 

επηιέμνπκε κία εθ ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ηηκψλ πνπ έρνπκε εηζάγεη ζηνπο 

αληίζηνηρνπο πίλαθεο. Έηζη θιηθάξνληαο ην «?» πνπ ππάξρεη αθξηβψο δίπια ζα καο 

αλνίμνπλ νη αληίζηνηρνη πίλαθεο ψζηε λα επηιέμνπκε ηελ ηηκή πνπ ζέινπκε γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν είδνο. 

Αθνχ ινηπφλ νινθιεξψζνπκε ηελ  εηζαγσγή φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξναλαθέξακε θαη παηψληαο «Απνζήθεπζε» έρνπκε νξηζηηθνπνηήζεη ηελ εηζαγσγή 

ηνπ λένπ θσδηθνχ. 

 Δηζαγφγή λέας θίλεζες  

 

Αο δνχκε ηψξα πσο κπνξνχκε λα θαηαρσξήζνπκε θάπνηα θίλεζε πνπ αθνξά είηε 

θίλεζε αγνξψλ είηε θάπνηα εηζαγσγή δειηίνπ εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο . 

Δπηιέγνπκε Απνζήθεο           Δηζαγσγέο 

Έηζη νδεγνχκαζηε ζηελ παξαθάησ νζφλε.. 

 

Εικόνα 3.8  
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ε πξψηε θάζε θαηαρσξνχκε ηελ απνζήθε ζηελ νπνία ζα ιάβεη ρψξα ε θίλεζε , 

ζεηξά , αξηζκφ , ηνλ πξνκεζεπηή , ηελ εκεξνκελία θαζψο θαη ηνλ ηχπν θίλεζεο φπσο 

γηα παξάδεηγκα `ηηκνιφγην / δειηίν αγνξάο`. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο θίλεζεο έρνπκε νξηζηεί λα ρξεψλεη πνζφηεηα θαη αμία ζηνλ 

θσδηθφ ηνπ είδνπο ηα νπνία δηακνξθψλνπλ θαη ηελ κέζε ηηκή ηνπ. 

Αθνχ νινθιεξψζνπκε ηελ πξψηε νζφλε επηιέγνπκε <Αλαδήηεζε> θαη ζηελ 

ζπλέρεηα <Γεκηνπξγία>.. 

 

Ζ νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη είλαη ε παξαθάησ.. 

 

 

Εικόνα 3.9  

 

 

Δδψ εηζάγνπκε ηνλ θσδηθφ ηνπ είδνπο θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ 

θίλεζε φπσο πνζφηεηα , αμία πξν έθπησζεο , πνζνζηφ έθπησζεο θαη αμία ΦΠΑ. 



Μεταπτυχιακή διατριβή            Καροφμπασ Κωνςταντίνοσ 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

 34 

 

ηελ ζπλέρεηα επηιέγνπκε ην εηθνλίδην «ύλνςε» θαη κεηαθεξφκαζηε ζηελ 

παξαθάησ νζφλε (εηθφλα 3.10) 

 

Εικόνα 3.10  

 

ηελ θάζε απηή ειέγρνπκε πξνζεθηηθά αλ φια ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ απεηθνληζηεί 

ζηελ νζφλε ηεο ζχλνςεο είλαη ζσζηά θαη θαηφπηλ επηιέγνπκε «Καηαρψξεζε 

παξαζηαηηθνχ». 

Έρνπκε θηάζεη ινηπφλ ζην ηειεπηαίν βήκα φπνπ παηψληαο «Καηαρώξεζε 

παξαζηαηηθνύ»  απνζεθεχεηαη ε θίλεζε. 

Ζ θίλεζε απηή πιένλ έρεη θαηαρσξεζεί ζηελ θαξηέια ηνπ είδνπο δηακνξθψλνληαο ην 

ηφζν πνζνηηθά φζν θαη αμηαθά αλάινγα κε ην ηη έρεη νξηζζεί λα θηλεί ην παξαζηαηηθφ 

κε ην νπνίν έγηλε ε θίλεζε. 
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Νέα ηηκοιόγεζε 

Γεμηά απφ ηελ επηινγή «Απνζήθεο»  βιέπνπκε ηελ επηινγή «Σηκνιόγεζε» θαη ζηελ 

ζπλέρεηα «Νέα ηηκνιόγεζε» (εηθφλα 3.11) 

Δδψ κπνξνχκε λα θαηαρσξήζνπκε κία λέα ηηκνιφγεζε. 

 

 

Εικόνα 3.11  

Δπηιέγνληαο ινηπφλ  «Νέα ηηκνιόγεζε»  κεηαθεξφκαζηε ζηελ παξαθάησ νζφλε 

(εηθφλα 3.12). 
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Εικόνα 3.12  

 

ηελ νζφλε απηή θαηαρσξνχκε ηνλ ηχπν θίλεζεο , ηελ απνζήθε , ηνλ πειάηε , ηελ 

ζεηξά θαη ηνλ αξηζκφ θαη επηιέγνπκε «Δπόκελε νζόλε». 

ηελ λέα νζφλε (εηθφλα 3.13) θαηαρσξνχκε ηνλ θσδηθφ ηνπ είδνπο , ηελ πνζφηεηα , 

ηελ αμία πξν έθπησζεο , ην πνζνζηφ % ηεο έθπησζεο (εάλ θαη εθφζνλ ππάξρεη) ηελ 

θαζαξή αμία θαη ηέινο ην ΦΠΑ. 

ην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο εκθαλίδνληαη ε πεξηγξαθή ηνπ θσδηθνχ θαζψο θαη ην 

πνζνζηφ ΦΠΑ ζην νπνίν ππάγεηαη θαη ην νπνίν έρνπκε ήδε θαηαρσξήζεη ζηελ θάζε 

ηεο εηζαγσγήο ηνπ θσδηθνχ. 

ηελ ζπλέρεηα επηιέγνπκε «ύλνςε». 

Μεηαθεξφκαζηε ινηπφλ ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο λέαο ηηκνιφγεζεο (εηθφλα 3.14). 



Μεταπτυχιακή διατριβή            Καροφμπασ Κωνςταντίνοσ 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

 37 

 

Εικόνα 3.13 

 

Εικόνα 3.14 
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ηελ παξαπάλσ νζφλε (εηθφλα 3.14) ειέγρνπκε φηη είλαη ζσζηέο νη θαηαρσξήζεηο 

καο θαη επηιέγνπκε «Έθδνζε παξαζηαηηθνύ». 

Με ηελ έθδνζε νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο λέαο ηηκνιφγεζεο. 

Με ηελ νινθιήξσζε εκθαλίδεηαη κήλπκα ην νπνίν επηβεβαηψλεη ηελ επηηπρή 

θαηαρψξεζε θαη ζηελ ζπλέρεηα αλνίγεη έλα word pad αξρείν κε ηα ζηνηρεία ηεο 

ηηκνιφγεζεο έηνηκα πξνο εθηχπσζε (εηθφλα 3.15). 

 

 

Εικόνα 3.15  
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Πειάηες  

ην αξρηθφ κελνχ ηεο εθαξκνγήο επηιέγνπκε «Πειάηεο» (εηθφλα 3.16) 

Οη επηινγέο καο είλαη νη εμήο : 

 

 Πειάηεο  

                                           Δπξεηήξην πειαηψλ 

 

                                           Νένο πειάηεο 

 

 

 

Εικόνα 3.16  

Δδψ κπνξνχκε  λα αλαδεηήζνπκε θάπνηνλ πειάηε κέζσ ηνπ επξεηεξίνπ πειαηψλ κε 

θξηηήξην αλαδήηεζεο είηε ηελ νλνκαζία ηνπ πειάηε είηε ην ΑΦΜ. 

Αθνινπζεί ε νζφλε αλαδήηεζεο (εηθφλα 3.17). 

 



Μεταπτυχιακή διατριβή            Καροφμπασ Κωνςταντίνοσ 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

 40 

 

Εικόνα 3.17  

Γηα ηελ θαηαρψξεζε λένπ πειάηε επηιέγνπκε Πειάηεο          Νένο πειάηεο ζηελ 

εηθφλα (3.16) θαη κεηαθεξφκαζηε ζηελ παξαθάησ νζφλε φπνπ κπνξνχκε λα 

θαηαρσξήζνπκε έλαλ λέν πειάηε (εηθφλα 3.18).

 

Εικόνα 3.18  
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ηελ νζφλε απηή ινηπφλ πξέπεη λα εηζάγνπκε ηα απαηηνχκελα πεδία ηα νπνία είλαη 

ηα εμήο : 

 Ολνκαζία πειάηε 

 Γηεχζπλζε 

 Πφιε 

 Υψξα 

 ΑΦΜ πειάηε 

 Γ.Ο.Τ πειάηε 

 Δπάγγεικα 

 Σειέθσλν 

 Δmail 

Σν link πνπ εκθαλίδεηαη ζην κέζν ηεο νζφλεο (εηθφλα 3.18)  καο παξαπέκπεη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ γηα επηβεβαίσζε ηνπ Α.Φ.Μ. 

Αθνχ εηζάγνπκε φια ηα παξαπάλσ παηάκε «OK» θαη ε θαηαρψξεζε ηνπ πειάηε έρεη 

πιένλ νινθιεξσζεί. 

Προκεζεσηές 

Αληίζηνηρεο επηινγέο θαη δηαδηθαζίεο κε απηέο ησλ πειαηψλ ηζρχνπλ θαη  γηα ηνπο   

πξνκεζεπηέο (εηθφλεο 3.19 - 3.20 - 3.21) εθφζνλ έρνπκε επηιέμεη ηελ επηινγή 

«Πξνκεζεπηέο»  απφ ην αξρηθφ καο κελνχ ε νπνία βξίζθεηαη αθξηβψο δίπια απφ ην 

πεδίν «Πειάηεο» (εηθφλα 3.19). 

 

Εικόνα 3.19  
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Γηαρείξεζε πξνκεζεπηώλ… 

 

Εικόνα 3.20  

Δηζαγσγή λένπ πξνκεζεπηή..

 

Εικόνα 3.21  
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Reports 

Μία αθφκε επηινγή πνπ έρνπκε είλαη απηή ησλ  «Reports» (εηθφλα 3.22).  

 

Εικόνα 3.22  

Δδψ κπνξνχκε λα πάξνπκε θάπνηεο ζεκαληηθέο αλαθνξέο νη νπνίεο είλαη νη εμήο :  

 Αλαιπηηθή θαξηέια θσδηθνχ 

 Δθηχπσζε θαηά ηχπν θηλήζεσλ 

 Απνγξαθέο 

 Κχθινο εξγαζηψλ πειαηψλ 

 Κχθινο εξγαζηψλ πξνκεζεπηψλ 

 Καηάζηαζε πσιήζεσλ 

Δπίζεο εθηφο απφ ηελ επηινγή ηεο πξνβνιήο έρνπκε θαη ηελ δπλαηφηεηα εθηχπσζεο 

ηεο εθάζηνηε αλαδήηεζεο .Δπηιέγνληαο ινηπφλ ηελ εθηχπσζε, ηα δεδνκέλα ηεο 

πξνβνιήο κεηαθέξνληα ζε είηε ζε  word pad είηε ζε excel αξρείν ην νπνίν θαη 

εθηππψλνπκε. 
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Παξαθάησ αθνινπζνχλ θαηά ζεηξά νη νζφλεο ησλ παξαπάλσ επηινγψλ καδί κε ηηο 

αληίζηνηρεο ησλ πξνο εθηχπσζε .. 

Πξνβνιή αλαιπηηθήο θαξηέιαο θσδηθνύ (εηθόλα 3.23). 

 

Εικόνα 3.23  

Αλαιπηηθή θαηάζηαζε θαηά ηύπν θηλήζεσλ (εηθόλα 3.24).

 

Εικόνα 3.24  



Μεταπτυχιακή διατριβή            Καροφμπασ Κωνςταντίνοσ 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

 45 

Δθηππώζηκε κνξθή αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο θαηά ηύπν θηλήζεσλ (εηθόλα 3.25) 

 

Εικόνα 3.25  

Γεκηνπξγία απνγξαθώλ (εηθόλα 3.26). 

 

Εικόνα 3.26  

Καηά ηελ δεκηνπξγία απνγξαθψλ παίξλνπκε έλα αξρείν excel (εηθφλα 3.27)  ζην 

νπνίν βιέπνπκε κία αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηνλ θσδηθφ ηνπ είδνπο , ηελ πεξηγξαθή  

θαη ηηο πνζφηεηεο πνπ έρνπλ κείλεη ζηελ απνζήθε καο θαηά ηελ εκεξνκελία 

εθηέιεζεο ηεο απνγξαθήο. Ζ ζηήιε ηεο αμίαο δηακνξθψλεηαη κε ηελ κέζε ηηκή σο 
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κέζνδν απνηίκεζεο . Λακβάλεη  ππ` φςε φιεο ηηο θηλήζεηο αγνξψλ κε ηνπο ηχπνπο 

δειηίσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ κέζε ηηκή.    

Δθηππώζηκε κνξθή απνγξαθήο (εηθόλα 3.27). 

 

Εικόνα 3.27  

Κύθινο εξγαζηώλ πειάηε (εηθόλα 3.28). 

 

Εικόνα 3.28  
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Δθηππώζηκε κνξθή θύθινπ εξγαζηώλ πειάηε (εηθόλα 3.29). 

 

Εικόνα 3.29  

Κύθινο εξγαζηώλ πξνκεζεπηή (εηθόλα 3.30). 

 

Εικόνα 3.30  
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Δθηππώζηκε κνξθή θύθινπ εξγαζηώλ πξνκεζεπηή (εηθόλα 3.31) 

 

Εικόνα 3.31  

Καηάζηαζε πσιήζεσλ (εηθόλα 3.32).

 

Εικόνα 3.32  
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Δθηππώζηκε κνξθή θαηάζηαζεο πσιήζεσλ (εηθόλα 3.33).

 

Εικόνα 3.33  

Βοεζεηηθά 

Γεμηά απφ ηελ επηινγή ησλ reports ππάξρεη ε επηινγή «Βνεζεηηθά» (εηθφλα 3.34). 

 

Εικόνα 3.34  
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Δπηιέγνληαο ινηπφλ ηα βνεζεηηθά έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβάινπκε  θαη λα 

επεμεξγαζηνχκε ηνπο ηχπνπο δειηίσλ (εηθφλα 3.35) , λα κεηαβάινπκε ηνπο 

ρξσκαηηζκνχο απεηθφληζεο παξαζθελίνπ / γξακκαηνζεηξάο θαζψο θαη ηνπ πεδίνπ 

ζεκεηψζεσλ (εηθφλα 3.36) . 

ηνπο  ηχπνπο δειηίσλ  έρνπκε νξίζεη  ηη αθξηβψο θάλεη ν θάζε ηχπνο. ηελ ζηήιε 

FLAG_QUANTITY ππάξρεη ην ζχκβνιν  `+`  γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε θίλεζε 

ρξεψλεη πνζφηεηα ,  `-`  γηα πίζησζε πνζφηεηαο . Αληίζηνηρα ζηελ ζηήιε 

FLAG_VALUE  ην  `+`  γηα ρξέσζε αμίαο θαη  `–`  γηα πίζησζε.  

ηελ ζηήιε GROUP ζέηνπκε (Α) φηαλ πξφθεηηαη γηα αγνξά  , (Π) γηα πψιεζε θαη (Γ) 

γηα δειηίν εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο . Σέινο ζηελ ηειεπηαία ζηήιε FLAG_FPA νξίδεηαη ε 

επηβάξπλζε ή φρη κε ΦΠΑ. 

 

Πίλαθαο ηύπσλ δειηίσλ (εηθόλα 3.35) 

 

Εικόνα 3.35  
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Οζόλε επεμεξγαζίαο ρξσκαηηζκώλ απεηθόληζεο (εηθόλα 3.36) 

 

Εικόνα 3.36  

Κιηθάξνληαο ζην πεδίν επηινγή έρνπκε ζηελ δηάζεζε καο ηελ παξαθάησ παιέηα 

ρξσκάησλ (εηθφλα 3.37). 

Παιέηα ρξσκάησλ απεηθόληζεο (εηθόλα 3.37) 

 

Εικόνα 3.37 
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Να επηζεκάλνπκε επίζεο φηη ην πεδίν ησλ ζεκεηψζεσλ ζην δεμηά πιεπξά ηνπ 

θεληξηθνχ κελνχ έρεη δεκηνπξγεζεί ψζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα θξαηάεη ζεκεηψζεηο 

ηνπ ηχπνπ ππελζχκηζε θάηη ην νπνίν έρεη απνδεηρζεί ηδηαίηεξα ρξήζηκν. Οη εθάζηνηε 

ζεκεηψζεηο είλαη θαζαξά πξνζσπηθέο γηα θάζε ρξήζηε θαη θξηηήξην εκθάληζεο είλαη 

ην password πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ είζνδν ζηελ εθαξκνγή.  

Admin 

Δπαλεξρφκαζηε ζην αξρηθφ καο κελνχ φπνπ βιέπνπκε ηελ επηινγή `Admin` . Να 

ππελζπκίζνπκε φηη ε επηινγή απηή είλαη δηαζέζηκε κφλν γηα ρξήζηεο κε δηθαηψκαηα 

administrator. Δπηιέγνληαο ινηπφλ ην εηθνλίδην <Admin> βιέπνπκε ηελ παξαθάησ 

νζφλε (εηθφλα 3.38). 

 

Εικόνα 3.38  

ην κελνχ `admin` κπνξνχκε λα επεμεξγαζηνχκε ηνπο πίλαθεο ησλ απνζεθψλ , 

ρξεζηψλ , ρσξψλ , πφιεσλ , Γ.Ο.Τ , ΦΠΑ, επαγγεικάησλ , ζεηξψλ , ηχπσλ 

θηλήζεσλ θαη θαηεγνξίεο πξνηφλησλ . ηνπο πίλαθεο απηνχο εηζάγνπκε θάπνηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο εγγξαθέο ψζηε νη ρξήζηεο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο λα 

παξαπέκπεηαη απ` επζείαο ζηνπο πίλαθεο απηνχο φηαλ ε εθαξκνγή απαηηεί ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ απηψλ .Γηα παξάδεηγκα ζηελ θαηαρψξεζε ελφο λένπ πειάηε φηαλ 

απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε Γ.Ο.Τ  επηθαινχκαζηε ηνλ αληίζηνηρν πξνθαζνξηζκέλν 

πίλαθα θιηθάξνληαο ην ζχκβνιν <?> δίπια απφ ην απαηηνχκελν πεδίν. Έηζη αλνίγεη 

ν πίλαθαο Γ.Ο.Τ  θαη ν ρξήζηεο ην κφλν πνπ έρεη λα θάλεη είλαη λα επηιέμεη κία εθ ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ εγγξαθψλ. 

Παξαθάησ αθνινπζνχλ νη νζφλεο επεμεξγαζίαο ησλ πηλάθσλ πνπ πξναλαθέξακε.. 
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Γηαρείξηζε απνζεθώλ (εηθόλα 3.39) 

Σα ραξαθηεξηζηηθά θάζε θαη απνζήθεο πνπ εηζάγεηαη είλαη ηα εμήο : 

 ID ηεο απνζήθεο 

 Πεξηγξαθή  

 Γηεχζπλζε  

 Σειέθσλν  

  Έλδεημε θαηά πφζν απνηειεί απνζήθεο παξαθαηαζήθεο (δειαδή κε 

θπιαζζφκελα είδε ηξίησλ) . 

 

Εικόνα 3.39  

 

Γηαρείξηζε ρξεζηώλ (εηθόλα 3.40) 

Δδψ νξίδνληαη νη θσδηθνί ησλ ρξεζηψλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή θαζψο 

θαη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο (εηθφλα 3.40). 

Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εηζάγνληαη είλαη ηα εμήο : 

 User name  

 Password  

 Όλνκα  ρξήζηε  

 ε πνην ηκήκα αλαθέξεηαη 

 Γηθαηψκαηα πξφζβαζεο. 
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Εικόνα 3.40  

Γηαρείξηζε ρσξώλ (εηθόλα 3.41) 

Δδψ εηζάγνπκε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ρψξεο ηηο νπνίεο ζα επηθαινχκαζηε ζηηο 

εηζαγσγέο ησλ θσδηθψλ θαζψο θαη πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ (εηθφλα 3.41). 

Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εηζάγνληαη είλαη ηα εμήο : 

 ID ρψξαο 

 Ολνκαζία ρψξαο 

 Νφκηζκα ρψξαο 

 

Εικόνα 3.41  
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Γηαρείξηζε πόιεσλ (εηθόλα 3.42) 

Δηζάγνπκε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο πφιεηο κε ραξαθηεξηζηηθά : 

 ID πφιεο 

 Πεξηγξαθή πφιεο 

 

Εικόνα 3.42  

Γηαρείξηζε  Γ.Ο.Τ (εηθόλα 3.43) 

 

Εικόνα 3.43  
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Γηαρείξηζε Φ.Π.Α (εηθόλα 3.44)

 

Εικόνα 3.44  

Γηαρείξηζε επαγγεικάησλ (εηθόλα 3.45) 

 

Εικόνα 3.45  
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Γηαρείξηζε ζεηξώλ (εηθόλα 3.46) 

 

Εικόνα 3.46  

 

Γηαρείξηζε θαηεγνξηώλ πξν`η`όλησλ (εηθόλα 3.47)

 

Εικόνα 3.47 
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Γηαρείξηζε ηύπσλ δειηίσλ (εηθόλα 3.48) 

Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εηζάγνληαη ζηνλ πίλαθα απηφ είλαη ηα εμήο : 

 Σχπνο θίλεζεο 

 Πεξηγξαθή ηχπνπ 

 FLAG_QUANTITY  

 FLAG_VALUE 

 GROUP 

 FLAG_FPA 

 

Τπελζπκίδνπκε φηη έρεη ήδε πξνεγεζεί ε επεμήγεζε ηνπ ηη αθξηβψο ζεκαίλνπλ 

απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα  ζηελ ζειίδα 51.  

 

 

Εικόνα 3.48  

 

 
Απηνί ινηπφλ είλαη νη πίλαθεο πνπ θαζνξίδνληαη θαη επεμεξγάδνληαη κέζα απφ 
ην κελνχ «admin» . 
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Κεθάιαηο  4  -  ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 
 
Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε ζε γιψζζα VB.Net έθδνζε 2008, θαη σο Βάζε 
δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε Access. Παξ’ φια απηά, νη εληνιέο ζχλδεζεο κε ηε 
ΒΓ είλαη αθξηβψο νη ίδηεο φπσο ζα ήηαλ ζε SQL server. Ζ κέζνδνο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε RUP (Rational Unified Process). 

 
Rational Unified Process (Δπαλαιεπηηθή Δλνπνηεκέλε Γηαδηθαζία)  
 
Ζ RUP είλαη κηα κέζνδνο δηαρείξηζεο, ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο έξγσλ ινγηζκηθνχ 
κεγάιεο θιίκαθαο. Θα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην 

ρεηξηζκνχ ηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ ην νπνίν πξνβιέπεη:  
1. Δπαλαιεπηηθή αλάπηπμε (ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ινγηζκηθνχ πνπ αλαπηχζζνληαη 

επαλειέγρνληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη ζπλερψο θαζψο φιν θαη κεγαιχηεξν εχξνο 
ηνπ έξγνπ πινπνηείηαη)  

2. Σελ δνκεκέλε δηαρείξηζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ. Οη απαηηήζεηο 
νξγαλψλνληαη ζε ζεκειηψδε απηφλνκα ηκήκαηα ινγηζκηθνχ κε θαιά θαζνξηζκέλε 
δηεπαθή κε ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ.  

3. Αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ πνπ βαζίδεηαη ζε Components (νινθιεξσκέλεο 
αλεμάξηεηεο δνκηθέο κνλάδεο ινγηζκηθνχ)  

4. Γηαρείξηζε πνηφηεηαο (Quality control and Management). ηνηρείνπ απαξαίηεηνπ 
ζηελ κνληέξλα θηινζνθία αλάπηπμεο εθαξκνγψλ  

5. Γνκεκέλν έιεγρν ησλ αιιαγψλ θαη ησλ επεθηάζεσλ ηνπ ινγηζκηθνχ. ηνηρείν 
απαξαίηεην γηαηί θαλέλα ινγηζκηθφ δελ έρεη νινθιεξσκέλν ην ζχλνιν ησλ 
απαηηήζεσλ πξηλ θαη ίζσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο  

6. Καιά νξηζκέλν πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ θεηκέλσλ πνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ 
ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ. Γηα ηα θείκελα ηεο RUP ππάξρνπλ templates ηα νπνία 
ζπκπιεξψλνληαη απφ ηα επηθνξηηζκέλα πξφζσπα θαη δεκηνπξγνχλ έλα 
ζχκπιεγκα ηεθκεξίσζεο πνπ θαζηζηά εθηθηή ηελ δηφξζσζε, ζπκπιήξσζε θαη 
ηνλ έιεγρν ελφο πξντφληνο ινγηζκηθνχ απφ ηνλ νπνηνδήπνηε είλαη «κπεκέλνο» 
ζηε RUP αθφκα θαη αλ έρνπλ παξέιζεη έηε απφ ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ. 
Δπίζεο ε ηήξεζε ζσζηήο ηεθκεξίσζεο βνεζά ηελ εχθνιε εηζαγσγή λέσλ 
πξνζψπσλ ζηηο νκάδεο αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο ελφο έξγνπ.  

7. Γξαθηθφ ηξφπν αλαπαξάζηαζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ κε ηε βνήζεηα εκπνξηθψλ 
ινγηζκηθψλ θαη UML γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ θαη αλαπαξάζηαζεο (πρ 
Rational Rose)  

Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 4 θάζεηο αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ ζχκθσλα κε ηε ρξνληθή 
ζεηξά  :  

1) Έλαξμε  Καζνξίδεη ηελ πξννπηηθή ηνπ έξγνπ. 

2) Δθπφλεζε κειέηεο ρεδηαζκφο ησλ απαηηνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

πφξσλ. Καζνξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζρεδηαζκφο ηεο αξρηηεθηνληθήο. 

3) Καηαζθεπή: Αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο. 

4) Μεηάβαζε : δηαλνκή ηνπ πξντφληνο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο θαζψο θαη 

εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε 
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4.1 Αληηθεηκελνζηξαθήο πξνζέγγηζε κε βάζε ηελ 
RUP 

 

4.1.1  Γηαγξάκκαηα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, νη δξάζηεο (actors) ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ ζηηο εμήο 3 θαηεγνξίεο :  

Α) Σακίεο 

Β) Λνγηζηήξην 

Γ) κεραλνγξάθεζε 

 

Σα use case diagrams καο επηηξέπνπλ λα αλαπαξαζηήζνπκε πνηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη απφ πνηνπο ρξήζηεο, θαζψο θαη πνηεο 

εμαξηήζεηο ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ.  

Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ηακίσλ : 

 

 

 

 

Δίζνδνο ζην ζχζηεκα
πεξηιακβάλεη

ιακβάλεη πξαγκαηνπνηεί

εθδίδεη

Σηκνιφγην

Πειάηεο
Παξαγγειία

Σακίαο

παξαιακβάλεη
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Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Λνγηζηεξίνπ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηα ηε πεξίπησζε ηνπ δηαρεηξηζηή :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δίζνδνο ζην ζχζηεκα
Πξνκεζεπηέο

θαηαρψξεζε ηηκνινγίσλ

πεξηιακβάλεη

πκθσλία κήλα

Λνγηζηήξην εθνξία
Θεσξεκέλα Βηβιία

εθδίδεη ειέγρεη

Δίζνδνο ζην ζχζηεκα

Γηαρεηξίδεηαη

Υξήζηεο
ππνζηεξίδεη

Γηαρεηξηζηήο

Δθαξκνγή

επνπηεχεη
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4.1.2 Γηαγξάκκαηα ηάμεσλ 

Σα δηαγξάκκαηα θιάζεσλ πεξηγξάθνπλ ηηο νληφηεηεο πνπ απαξηίδνπλ έλα 
ζχζηεκα θαη ηηο ζηαηηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπο. Απνηεινχληαη απφ:  

 Κιάζεηο (classes) 
 ρέζεηο (relationships) 

 
ην επφκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηε δηαρείξηζε ησλ πειαηψλ απφ ηε 
ιεηηνπξγηθή κνλάδα ησλ ηακίσλ :  

 
 
 
Σε δηαδηθαζία έθδνζεο ηηκνινγίνπ :  

 
 

 

Όζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηνπ ινγηζηεξίνπ, ε δηαδηθαζία ηεο 
θαηαρψξεζεο ηηκνινγίνπ πξνκεζεπηή :  

 

Καηαρσξεί  δηνξζσηηθέο θηλήζεηο ζηελ απνζήθε :  
 

Τπάιιεινο:ηακίαο πειάηεο.

δεκηνπξγεί

ελεκεξψλεη

θαηαρσξεί

Τπάιιεινο:ηακίαο ηηκνιφγην

*11 *

θαηαρσξεί

Τπάιιεινο:ινγηζηήξην Σηκνιφγην πξνκεζεπηή

*11 *
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εθδίδεη ζεσξεκέλεο απνγξαθέο  

 
 
 
Δλψ απφ ηε ζθνπηά ηνπ δηαρεηξηζηή : 

 

Γεκηνπξγία λέσλ θαηεγνξηψλ πξντφλησλ :  

 
 

Δλψ εηζάγεη θαη επαίζζεηα ζηνηρεία γηα ηα νπνία ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο 
έιεγρνο :  

 

θαηαρσξεί

Τπάιιεινο:ινγηζηήξην δηνξζσηηθέο Κηλήζεηο

*11 *

εθδίδεη

Τπάιιεινο:ινγηζηήξην ζεσξεκέλεο απνγξαθέο

*11 *

ππνζηεξίδεη

Τπάιιεινο:δηαρεηξηζηήο ρξήζηεο

*11 *

δεκηνπξγεί

Τπάιιεινο:δηαρεηξηζηήο θαηεγνξίεο*1 *1

*

11

*
επεμεξγάδεηαη

δεκηνπξγεί

Τπάιιεινο:δηαρεηξηζηήο Καηεγνξίεο ΦΠΑ*1 *1

*

11

*
επεμεξγάδεηαη
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4.2 Αλάισζε – τεδηαζκός 
Όζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ ζε απηή ηε θάζε, ζηφρνο είλαη λα ζρεδηάζνπκε έλα 

κνληέιν ζρεδίαζεο γηα ηελ ππνςήθηα αξρηηεθηνληθή θαη λα ην πεξηιάβνπκε ζηελ 

αξρηθή αξρηηεθηνληθή πεξηγξαθή.  

 

4.2.1 Γηαγξάκκαηα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο 

 Γηα ηε ιεηηνπξγηθή κνλάδα ησλ ηακίσλ :  
 

Έιεγρνο χπαξμεο πειάηε : 

 

Αλ ν πειάηεο δελ ππάξρεη :  

 

Σξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ πειάηε :  

 

(Γηα ιφγνπο αζθαιείαο δελ πξέπεη λα επηηξέπεηαη ζηε κνλάδα ησλ ηακίσλ λα 

δηαγξάθεη πειάηεο). 

Έιεγρνο ππνινίπσλ θσδηθνχ 

 

 

 

Σακίαο
Πειάηεο Νένο πειάηεο

Σακίαο
Πειάηεο επεμεξγαζία πειάηε

Σακίαο
Σηκνιφγεζε Αλαιπηηθή θαξηέια θσδηθνχ
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Έθδνζε ζηνηρείνπ αμίαο/πνζφηεηαο πξνο ηνλ πειάηε : 

 

 

 

πκθσλία ηηκνινγίσλ εκέξαο θαη κεηαβίβαζε ζην ινγηζηήξην :  

 

 

 

 Γηα ηε ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηνπ ινγηζηεξίνπ: 
 

1) Καηαρψξεζε ηηκνινγίνπ πξνκεζεπηή :  

 

 

 

 

 

 

 

Σακίαο
Σηκνιφγεζε Νέα ηηκνιφγεζε

Σηκνιφγεζε
Σακίαο

Αλαιπηηθή θαηάζηαζε πσιήζεσλ 

(ηηκνινγίσλ)

Σηκνιφγην

Λνγηζηήξην

Λνγηζηήξην
απνζήθεο

Πξνκεζεπηέο
Σηκνιφγην
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2) πκθσλία κήλα κε ηε ινγηζηηθή εθαξκνγή: 

 

3) Έθδνζε βηβιίσλ απνγξαθήο : 

 

 

4) Γηνξζσηηθέο θηλήζεηο ζηελ απνζήθε : 

 

Χο παξάδεηγκα κπνξεί λα αλαθεξζεί ην πξσηφθνιιν ηαθηνπνίεζεο απνζήθεο κε ην 

νπνίν γίλνληαη κεηαθνξέο ππνινίπσλ κεηαμχ θσδηθψλ ηεο απνζήθεο.  

 

 

απνζήθεο

Λνγηζηηθή εθαξκνγή

Λνγηζηήξην
Καηάζηαζε θαηά ηχπν θηλήζεσλ

Ηζνδχγηα

πκθσλία κήλα

Λνγηζηήξην

εθδίδεη

Γηαρεηξηζηήο

ελεκεξψλεη ην θφζηνο

Θεσξεκέλα Βηβιία
εθνξία

ειέγρεη

εθδίδεη/θαηαρσξεί

Λνγηζηήξην
Κηλήζεηο απνζήθεο

δηνξζψλνπλ
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 Γηα ηε ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο κεραλνγξάθεζεο 
 

1) Γηαρείξηζε/ππνζηήξημε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ρξεζηψλ : 

 

2) Παξακεηξνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Μεηαθνξά θφζηνπο 

 

 

Γηαρεηξίδεηαη
ΥξήζηεοΓηαρεηξηζηήο

Σακίαο Λνγηζηήξην

Γηαρεηξηζηήο
Κφζηνο ηνπ πξντφληνο

ελεκεξψλεη/κεηαθέξεη

εηξέο παξαζηαηηθψλ

Απνζήθεο

ηχπνη θηλήζεσλ
επαγγέικαηαΥψξεο

Πφιεηο

ΦΠΑ

ΓΟΤ

Γηαρεηξηζηήο

Καηεγνξίεο πξντφλησλ
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4.2.2 Γηαγξάκκαηα ηάμεσλ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  Δθπόλεζε κειέηεο 

4.3.1   ύιιευε απαηηήζεφλ 
ηε θάζε ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο δηαπηζηψζεθαλ πεξαηηέξσ απαηηήζεηο πνπ 

πξέπεη λα ηεξεί ην πξφγξακκα ππν θαηαζθεπή πνπ δηαηππψλνληαη σο εμήο :  

 Έρεη δηαηππσζεί ε απαίηεζε ην πξφγξακκα λα δηακνξθψλεη ην κέζν θφζηνο 
ζε θάζε αγνξά πνπ θαηαρσξείηαη (απηφκαηε ελεκέξσζε ηνπ πίλαθα κέζνπ 
θφζηνπο) 

 Πεξαηηέξσ, ην πξφγξακκα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ην stock ησλ 
εκπνξεπκάησλ ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ επηρεηξεζεί λα ηηκνινγεζεί 
κεγαιχηεξε πνζφηεηα απφ απηή πνπ είλαη δηαζέζηκε, ν ρξήζηεο λα 
πξνεηδνπνηείηαη (αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ πνζνηήησλ ζηελ απνζήθε) 

 Όηαλ θαηαρσξείηαη έλαο πειάηεο ή έλαο πξνκεζεπηήο λα ειέγρεηαη ην ΑΦΜ 
πνπ έρεη δεισζεί ψζηε λα απνθεπρζεί ν πειάηεο/πξνκεζεπηήο λα ππάξρεη 
ήδε ζην ζχζηεκα 

 Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ ηεο κνλάδαο ηνπ ινγηζηεξίνπ, θάζε θίλεζε 
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη παξακέλεη κε νξηζηηθή (διδ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή 
λα δηαγξαθεί) κέρξηο φηνπ νξηζηηθνπνηεζεί. Σν ίδην φκσο δελ ηζρχεη γηα ηελ 
ηηκνιφγεζε, φπνπ ηα παξαζηαηηθά πνπ εθδίδεη ε εηαηξία απηφκαηα 
θαηαρσξνχληαη σο νξηζηηθά 

 Όζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ηνπ Π, θάζε ρξήζηεο έρεη πεξηζψξην 3 θνξέο λα 
δνθηκάζεη λα εηζέιζεη. Αλ απνηχρεη, ν ινγαξηαζκφο ηνπ θιεηδψλεηαη θαη ζα 
πξέπεη λα παξέκβεη ν δηαρεηξηζηήο ψζηε λα «μεθιεηδσζεί» ν ινγαξηαζκφο. 

 

Πειάηεο

(from Use Case View)

παξαγγέιιεη

ζπκκεηέρεη

Σακίαο

(from Use Case View)

εθδίδεηαη απφ

θαηαρσξείηαη

Πξντφλ

Σηκνιφγην 

πξνκεζεπηή

παξαγγέιιεηαη ειέγρεηαη απφ

Σηκνιφγην

αθνξά 

Απνζήθεο

Λνγηζηήξην

(from Use Case View)

ειέγρεηαη απφ

Υξήζηεο

(from Use Case View)

Γηαρεηξηζηήο

(from Use Case View)

ππνζηεξίδεη

επνπηεχεη
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4.3.2  Αλάισζε τεδηαζκός  
 

Απνηππψλνληαο ηηο λέεο απαηηήζεηο:  

 

1. Γηακφξθσζε ηνπ κέζνπ θφζηνπο ζε θάζε αγνξά : 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Δλεκέξσζε γηα αξλεηηθά ππφινηπα : 

 

3. Έιεγρνο ΑΦΜ πειάηε – πξνκεζεπηή : 

 

 

 

 

Νένο 

πξνκεζεπηήο

 : Λνγηζηήξην

1. πιεθηξνινγεί ηα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή

2. Αλ δελ ππάξρεη πξνκεζεπηήο κε απηφ ην 

ΑΦΜ επηηπρήο θαηαρψξεζε

3. Αλ ππάξρεη πξνκεζεπηήο εκθάληζε 

πξνεηδνπνηεηηθνχ κελχκαηνο

 : Σακίαο 

Σηκνιφγεζε 
1. Πιεθηξνινγεί θσδηθφ πξντφληνο 

2. Αλ ππάξρεη απφζεκα ζπλερίδεη ν  
ρξήζηεο 

3. Αλ δελ ππάξρεη απφζεκα  
ελεκεξψλεηαη ν ρξήζηεο 

Λνγηζηήξην
Κηλήζεηο Κφζηνο ηνπ πξντφληνο

θαηαρσξεί ελεκεξψλεηαη
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4. Κιείδσκα ινγαξηαζκνχ κεηά απφ 3 απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο : 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα ζα δνχκε ηα use case diagrams αλάινγα κε ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο :  

 Πεξίπησζε Υξήζεο : Αλαδήηεζε πειάηε  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ρξήζηεο αθνχ πηζηνπνηεζεί επηιέγεη απφ ην κελνχ 3. πειάηεο θαη έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη έλαλ πειάηε είηε κε ην φλνκα ηνπ είηε κε ην ΑΦΜ. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ν πειάηεο, ή αλ ην επηζπκεί εμαξρήο, πξνρσξά ζηε 

δεκηνπξγία λένπ πειάηε. Αθνχ ζπκπιεξψζεη ηα ζηνηρεία, ε εθαξκνγή ειέγρεη αλ 

ππάξρεη ην ΑΦΜ απηφ ήδε ζηε ΒΓ νπφηε ελεκεξψλεη ην ρξήζηε θαη δε 

πξαγκαηνπνηεί ηελ απνζήθεπζε, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν πειάηεο θαηαρσξείηαη 

επηηπρψο.  

 

 

 : Υξήζηεο

Login1. εηζαγσγή username

2. εηζαγσγή password

3. Έιεγρνο

4. Αλ ηα ζηνηρεία είλαη ζσζηά : Δίζνδνο

5. Αλ ιάζνο : εκθάληζε 

κελχκαηνο

Απζεληηθνπνίεζε

includes

Σακίαο

Νένο πειάηεο

δηαρείξηζε πειαηψλ (customers)

*
1

*
1

ελεκέξσζε πειάηε
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 Πεξίπησζε ρξήζεο : Σηκνιφγεζε 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ε ππνπεξίπησζε ηηκνιφγεζεο : Αλαιπηηθή θαξηέια θσδηθνχ 

 

 

 

 

 

Ο ηακίαο επηιέγεη ηελ αλαιπηηθή θαξηέια θσδηθνχ γηα λα δηαπηζηψζεη αλ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα ππφινηπα ηνπ ππφ παξαγγειία αληαιιαθηηθνχ. (απφ ην κελνχ 2 – 

ηηκνιφγεζε 4 – Αλαιπηηθή θαξηέια θσδηθνχ). Αθνχ εηζάγεη ην ID ηεο απνζήθεο θαη 

ηνλ θσδηθφ ηνπ πξντφληνο παηψληαο ην πξνβνιή εκθαλίδνληαη φιεο νη θηλήζεηο ηνπ 

θσδηθνχ θαη ζην ηέινο ηα δηαζέζηκα ππφινηπα ηνπ.  

2ε ππνπεξίπησζε ηηκνιφγεζεο : Νέα ηηκνιφγεζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απζεληηθνπνίεζε

Σακίαο

Αλαιπηηθή θαξηέια θσδηθνχ

includes

Νέα ηηκνιφγεζε

Βαζηθά ζηνηρεία θσδηθψλ

ηηκνιφγεζε

*
1

*
1

έθδνζε θαηάζηαζεο ζπκθσλίαο

Σακίαο
ηηκνιφγεζε Αλαιπηηθή θαξηέια θσδηθνχ

1 **1

Σακίαο
ηηκνιφγεζε Νέα ηηκνιφγεζε

1 **1
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Αθνχ ειεγρζεί πσο ππάξρνπλ δηαζέζηκα ππφινηπα θαη ν πειάηεο ππάξρεη (παξ’φια 

απηά κέζα απφ ην κελνχ ηεο λέαο ηηκνιφγεζεο κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζηα αληίζηνηρα 

ππνζπζηήκαηα) ν ρξήζηεο κπνξεί λα ηηκνινγήζεη. Αθνχ εηζάγεη ηνλ θσδηθφ ηεο 

θίλεζεο (κπνξεί λα επηιέμεη ηελ θίλεζε πνπ ζέιεη απφ κηα βνεζεηηθή θφξκα) ηελ 

απνζήθε θαη ην ID ηνπ πειάηε, απηφκαηα ζπκπιεξψλνληαη ε ζεηξά θαη ν αξηζκφο ηνπ 

πξνο έθδνζε παξαζηαηηθνχ. Δπηιέγνληαο επφκελε νζφλε ζπκπιεξψλεη ηνπο 

θσδηθνχο, ηηο πνζφηεηεο θαη αλαιφγσο αλ ν πειάηεο είλαη ιηαληθήο ή επηηεδεπκαηίαο 

ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα ε ηηκή πψιεζεο (έρεη νξηζηεί απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία 

θσδηθψλ πνπ ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα). ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα 

ππφινηπα ζα ελεκεξσζεί άκεζα απφ ην ζχζηεκα (πξηλ δειαδή νινθιεξψζεη ηελ 

παξαγγειία). Αθνχ θαηαρσξήζεη ηνπο θσδηθνχο, παηψληαο ην ζχλνςε ζα εκθαληζηεί 

κηα ζπγθεληξσηηθή θφξκα φπνπ έρνπλ αζξνηζηεί ε πνζφηεηα θαη ε αμία ησλ θσδηθψλ, 

ην ΦΠΑ ησλ θσδηθψλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ θαη ε ηειηθή αμία. 

Παηψληαο έθδνζε παξαζηαηηθνχ, δεκηνπξγείηαη ην παξαζηαηηθφ αμίαο ή/θαη 

πνζφηεηαο.  

3ε ππνπεξίπησζε ηηκνιφγεζεο : Βαζηθά ζηνηρεία θσδηθψλ 

 

 

 

 

 

 

 Ο Υξήζηεο κπνξεί απφ ην κελνχ βαζηθά ζηνηρεία θσδηθψλ λα ειέγμεη ηελ πεξηγξαθή 

ηνπ πξντφληνο, ηελ ηηκή ηνπ κε δηάθξηζε αλ ν πειάηεο είλαη ρνλδξηθήο ή ιηαληθήο, ηνλ 

πξνκεζεπηή θαζψο θαη λα ειέγμεη αλ ην πξντφλ είλαη απαμησκέλν.  

4ε ππνπεξίπησζε ηηκνιφγεζεο : Έθδνζε θαηάζηαζεο ζπκθσλίαο 

ην ηέινο ηεο εκέξαο ν ηακίαο ζπγθεληξψλεη φια ηα παξαζηαηηθά θαη επίζεο 

εθηππψλεη κηα θαηάζηαζε ζπκθσλίαο, φπνπ ειέγρεη ηα παξαζηαηηθά πνπ έρεη 

εθδψζεη αλ ζπκθσλνχλ. Απηή ηελ θαηάζηαζε ζπκθσλίαο θαη ηα ζηειέρε ησλ 

παξαζηαηηθψλ δίλνληαη ζην ινγηζηήξην.  

 

 

 

 

Γηα λα εθηππψζεη ηελ θαηάζηαζε ζπκθσλίαο ν ρξήζηεο επηιέγεη απφ ην κελνχ 

ηηκνιφγεζε ελ επηινγή 5 θαηάζηαζε πσιήζεσλ 

Όπνπ νξίδεη ηελ απνζήθε θαη ηελ εκέξα. Σα παξαζηαηηθά εθείλεο ηεο εκέξαο (ή 

εχξνπο εκεξψλ) εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε, απ’ φπνπ κπνξεί λα ηα εθηππψζεη.  

Σακίαο
ηηκνιφγεζε Βαζηθά ζηνηρεία θσδηθψλ

1 **1

Σακίαο
ηηκνιφγεζε έθδνζε θαηάζηαζεο ζπκθσλίαο

1 **1
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 Πεξίπησζε ρξήζεο : Απνζήθεο (ινγηζηήξην) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάπνηεο επηινγέο είλαη θνηλέο ζηηο δχν ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο θαζψο είλαη 

απαξαίηεηεο θαη ζηηο δχν φπσο ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ θσδηθψλ θαη ε αλαιπηηθή 

θαξηέια ηνπ θσδηθνχ. Δπηπιένλ ην ινγηζηήξην έρεη πξφζβαζε θαη ζηελ επηινγή 

εηζαγσγέο. Μέζσ απηήο ηεο επηινγήο ην ινγηζηήξην θαηαρσξεί ηα 

ηηκνιφγηα/δειηία απνζηνιήο ησλ πξνκεζεπηψλ αιιά θαη φιεο ηηο δηνξζσηηθέο 

θηλήζεηο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζηε θάζε ηεο ζχιιεςεο απαηηήζεσλ 

 

 

1ε ππνπεξίπησζε απνζεθψλ: εηζαγσγέο 

 

 

 

 

 

 

 

Λνγηζηήξην

Απζεληηθνπνίεζε

includes

Βαζηθά ζηνηρεία θσδηθψλ

Καηάζηαζε θαηά ηχπν θηλήζεσλ 

(ζπκθσλία κήλα)

Αλαιπηηθή θαξηέια θσδηθνχ

εηζαγσγέο

απνζήθεο

Θεσξεκέλεο απνγξαθέο

Λνγηζηήξην
απνζήθεο εηζαγσγέο
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Κηλήζεηο πνπ αθνξνχλ απηφ ην κελνχ :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπίζεο ζην κελνχ ησλ εηζαγσγψλ δηακνξθψλεηαη ην κέζν θφζηνο. Αλ ην group 

ησλ παξαζηαηηθψλ είλαη Α (δειαδή θάλεη + ζηελ αμία ηεο απνζήθεο) ιακβάλεηαη 

ππ`φςηλ ε αμία ηνπ θσδηθνχ πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζηε δηακφξθσζε ηνπ κέζνπ 

θφζηνπο (φπσο καο έρεη ππνδεηρζεί ζηελ αλάιπζε απαηηήζεσλ) 

 

2ε ππνπεξίπησζε απνζεθψλ: θαηάζηαζε θαηά ηχπν θηλήζεσλ (ζπκθσλία κήλα) 

 

 

 

 

 

 

Λνγηζηήξην
απνζήθεο Καηάζηαζε θαηά ηχπν θηλήζεσλ 

(ζπκθσλία κήλα)
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Πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλήζεη ε εκπνξηθή κε ηε ινγηζηηθή εθαξκνγή, ην ινγηζηήξην 

πξέπεη λα εθδφζεη κηα θαηάζηαζε κε φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ παξαζηαηηθψλ πνπ 

αθνξνχλ αγνξέο πσιήζεηο θαη απηνπαξαδφζεηο, θαη επίζεο λα εθδφζεη ηζνδχγηα 

απφ ηε ινγηζηηθή εθαξκνγή (πνπ δε ηελ έρνπκε εμεηάζεη ζην παξψλ πξφγξακκα) 

θαη απηέο νη δχν θαηαζηάζεηο λα ζπκθσλνχλ.  

 

3ε ππνπεξίπησζε απνζεθψλ:Θεσξεκέλεο απνγξαθέο 

 

 

 

 

 

 

 

Δθφζνλ ζπκθσλνχλ ηα πξννδεπηηθά ηζνδχγηα ηνπ ηξηκήλνπ ε εηαηξία ππνρξενχηαη λα 

εθδψζεη ζεσξεκέλα βηβιία απνγξαθψλ (ή ηζνινγηζκνχ). Ο ρξήζηεο απφ ην κελνχ 

απνζήθεο επηιέγεη ην δεκηνπξγία απνγξαθψλ, εηζάγεη ην ID ηεο απνζήθεο (θάζε 

απνζήθε πνπ ιεηηνπξγεί θαη σο θαηάζηεκα πξέπεη λα έρεη δηθφ ηεο βηβιίν 

απνγξαθψλ) θαη ην βηβιίν δεκηνπξγείηαη ζε κνξθή XLS. 

Λνγηζηήξην
απνζήθεο Θεσξεκέλεο απνγξαθέο
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Μοληειοποίεζε ηαηηθής δοκής ηοσ ζσζηήκαηος 

 

Γηαγξάκκαηα Αληηθεηκέλσλ :  

Γηάγξακκα αληηθεηκέλσλ (object diagram) 

Σν δηάγξακκα αληηθεηκέλσλ εμεηδηθεχεη έλα ζηηγκηφηππν ηνπ δηαγξάκκαηνο θιάζεο, ηε 

ζηηγκή πνπ εθηειείηαη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Γηα παξάδεηγκα, ε θιάζε : ην 

ινγηζηήξην  εθδίδεη ζεσξεκέλα βηβιία απνζεθψλ (ειέγρεη ηηο απνζήθεο) κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί σο εμήο :  

 

  

 

Ζ θιάζε ηακίαο πνπ εθδίδεη ηηκνιφγηα πψιεζεο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο εμήο :  
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Γηαγξάκκαηα πζηαηηθψλ :
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Γηαγξάκκαηα ζπζηαηηθψλ γηα ηε ιεηηνπξγηθή κνλάδα ησλ δηαρεηξηζηψλ :  

 

 

 

admin_p

ane

Avg_cost users countries citiesdoys

fpa

seires

professio

ns

typoi_kin

iseon

categorie

s

apothi

kes
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Γηαγξάκκαηα ηάμεσλ 
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Μοληειοποίεζε δσλακηθώλ ταραθηερηζηηθώλ ηοσ   ζσζηήκαηος  

 

Γηάγξακκα αθνινπζίαο :  

 

 : Πειάηεο  : Σακίαο  : Λνγηζηήξην  : Πξνκεζεπηέο

1. πξαγκαηνπνηεί παξαγγειία
ειέγρεη ππφινηπα

Αλ ππάξρνπλ ππφινηπα παξαγγέιλεη αλ δελ ππάξρεη ππφινηπν

πξνκεζεχεη κε πξντφληα (δειηίν απφζηνιεο)

ηέιλεη ηηκνιφγην

επηθνηλσλεί ζε πεξίπησζε ιάζνπο ζην ηηκνιφγην

δίλεη πξνζσπηθά ζηνηρεία
ειέγρεη χπαξμε πειάηε

θφβεη αληίζηνηρν ζηνηρείν

δίλεη αληίγξαθν ζην ινγηζηήξην

ειεγρεη ηελ νξζφηεηα ηεο απνζήθεο ζην ηέινο ηνπ κήλα
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Γηάγξακκα ζπλεξγαζίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοληειοποίεζε ζσκπερηθοράς ζσγθεθρηκέλφλ αληηθεηκέλφλ 

 

Γηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο 

 

ηελ UML ηα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ 

κνληεινπνίεζε ιεηηνπξγηψλ πνπ θαζνδεγνχληαη απφ ζπκβάληα (αλαδξαζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο). Οπζηαζηηθά ηα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο πεξηγξάθνπλ φιεο ηηο πηζαλέο 

θαηαζηάζεηο (states) ζηηο νπνίεο κπνξεί λα βξεζνχλ ηα αληηθείκελα κηαο ηάμεο θαη 

ηνλ ηξφπν πνπ αιιάδεη ε θαηάζηαζε απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ ζαλ αλάδξαζε ζε 

ζπκβάληα πνπ πξνθαινχληαη απφ άιια αληηθείκελα θαη θηάλνπλ ζηα αληηθείκελα ηεο 

ηάμεο ηελ δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηεο νπνίαο θαη πεξηγξάθνπκε. 

Όζνλ αθνξά ην αληηθείκελν : πειάηεο 

 

 

 

 

 

δεκηνπξγία/ελεκέξ

σζε πειάηε
δηαγξαθήδεκηνπξγία

 : Σακίαο

login

1. πξαγκαηνπνηεί είζνδν ζην ζχζηεκα

products

Αλ επηηπρήο είζνδνο

κήλπκα ζε πεξίπησζε ιάζνπο
2.2 Αλ δελ ππάξρεη 

πξντφλ ελεκέξσζε 

πειάηε θαη 

παξαγγειία απφ 

πξνκεζεπηή

 : Πξνκεζεπηέο

παξαγγειηα απφ 

πξνκεζεηή

2. Ο πειάηεο ππνβάιιεη ηελ παξαγγειία

customers

3. Αλ ππάξρεη πξντφλ έιεγρνο πειάηε

Νένο 

πειάηεο

3. 2Αλ δελ ππάξρεη ν πειάηεο

timologisi

4. έθδνζε ηηκνινγίνπ

3.1 Αλ ππάξρεη
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Όζνλ αθνξά ην αληηθείκελν πξνκεζεπηήο :  

 

 

 

 

Όζνλ αθνξά ηα πξντφληα (θσδηθνί πξντφλησλ) 

 

 

Όζνλ αθνξά ην αληηθείκελν βηβιία απνγξαθψλ 

 

 

 

 

 

 

Σν φξην ηήξεζεο Βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη 

ηνηρείσλ νξίδεηαη σο 5 ρξφληα πξηλ απφ ην ηειεπηαίν θνξνινγηθφ έηνο γηα ην νπνίν 

έρεη ειεγρζεί ε εηαηξία απφ ηελ αξκφδηα Δθνξία.  

 

 

 

 

 

δεκηνπξγία/ελεκέξ

σζε πξνκεζεπηή

δηαγξαθή αλ είλαη αθεξέγγπνοδεκηνπξγία

δεκηνπξγία/ελεκέξ

σζε θσδηθψλ

απαμίσζε θαη θαηαζηξνθήδεκηνπξγία

δεκηνπξγία/έιεγρνο 

βηβιίσλ απνγξαθψλ

δηαγξαθή αθνχ παξέιζεη ην φξην ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλδεκηνπξγία
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Μοληειοποίεζε βεκάηφλ εθηέιεζες κηας δηαδηθαζίας 

Γηαγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ. 

Γηα ηε δηαδηθαζία ηεο έθδνζεο ζηνηρείσλ ζηνλ πειάηε (Σακίαο) 

 

(ε δηαδηθαζία ζπλερίδεη κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ ηηκνινγίσλ απφ ην 
ινγηζηήξην) 
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Γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ζπκθσλίαο ηνπ κήλα απφ ην ινγηζηήξην (έιεγρνο 
ζπκθσλίαο εκπνξηθήο κε ινγηζηηθήο εθαξκνγήο θαη έθδνζε βηβιίσλ 
απνγξαθήο):  
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Σέινο, ηα παξαηαμηαθά δηαγξάκκαηα (ή αιιηψο δηαγξάκκαηα δηαλνκήο) 

αληηθαηνπηξίδνπλ κηα ζηαηηθή φςε ηεο ελ ελεξγεία ξχζκηζεο ησλ θφκβσλ θαη φισλ 

ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ ηξέρνπλ ζε απηνχο ηνπο θφκβνπο. Σα δηαγξάκκαηα δηαλνκήο 

δειαδή αλαπαξηζηνχλ ην hardware πνπ ηξέρεη ζην ζχζηεκα, ηη software είλαη 

εγθαηεζηεκέλν ζε απηφ θαη ην midlleware πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα ζπλδένληαη νη 

ππνινγηζηέο κεηαμχ ηνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηαζκνί 

εξγαζίαο

εθηππσηέο

sql server

program 

DB

windows

OLEDB

USB

LAN
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 σκπεράζκαηα θαη κειιοληηθές επεθηάζεης. 
 
Απψηεξνο ζθνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη , θαηφπηλ βειηηψζεσλ ζηηο ήδε 
ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο , λα απνηειέζεη κία δσξεάλ δηαζέζηκε εθαξκνγή 
εκπνξηθήο δηαρείξηζεο κέζσ web. Γελ απνβιέπεη θεξδνζθνπηθά αιιά 
απεπζχλεηαη ζε ρξήζηεο πνπ έρνπλ αλάγθε απφ θάπνηεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο 
εκπνξηθήο δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο ηνπο νη νπνίνη φκσο δελ δχλαηαη 
νηθνλνκηθά λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο άιισλ 
πθηζηάκελσλ αληίζηνηρσλ εθαξκνγψλ πνπ δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά. 
Μειινληηθέο επεθηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή 
πέξαλ ησλ βειηηψζεσλ ζε φηη ήδε παξέρεη ζηνλ ρξήζηε είλαη νη εμήο : 

 Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ θσδηθψλ απνζήθεο κε θσδηθνχο barcode. 

 Τπνζηήξημε θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ ηχπνπ Α θαη ηχπνπ Β. Να 
δηεπθξηλίζνπκε πσο νη  νη κεραληζκνί ηχπνπ Α ζπλνδεχνληαη απφ 
software πνπ είλαη θαηάιιειν γηα ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα 
εκπνξηθήο δηαρείξηζεο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά ελψ νη 
κεραληζκνί ηχπνπ Β ζπλνδεχνληαη απφ software πνπ είλαη θαηάιιειν 
κφλν γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα εκπνξηθήο δηαρείξηζεο (πρ. 
Κεθάιαην). 

 Δπηπιένλ  δηαζέζηκα reports φπσο ζπγθξηηηθέο εθηππψζεηο θχθινπ 
εξγαζηψλ πειαηψλ / πξνκεζεπηψλ , ηηκνθαηάινγνη θσδηθψλ κε 
δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο αλά πειάηε / πξνκεζεπηή θαη δηαρείξηζε 
εηδψλ απνζήθεο ζε παξηίδεο. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 The Rational Unified Process: An Introduction (Philippe Kruchten) 

 Visual Basic.Net Αλάπηπμε εθαξκνγψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (Rod Stephens) 

 Αλάιπζε / εξκελεία θψδηθα θνξνινγηθψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ (Γεκήηξεο 

ηακαηφπνπινο) 

 εκεηψζεηο δηδαζθαιίαο  <Αιιειεπίδξαζεο Αλζξψπνπ Τπνινγηζηή>      

(Μαξία Βίξβνπ) 

 εκεηψζεηο δηδαζθαιίαο  <Σερλνινγία ινγηζκηθνχ>  (Μαξία Βίξβνπ) 

 Microsoft Visual Basic.Net , Βήκα Βήκα , (Michael Halvorson) 
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