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Γενικά στοιχεία 

Το παράδειγµα που θα υλοποιήσουµε αφορά µια εταιρεία παραγωγής επίπλων.  

Τα στοιχεία της εταιρείας είναι τα εξής: 

Όνοµα Επιχείρησης ΑΦΟΙ ΣΙΓΑΡΑ Α.Β.Ε.Ε.  

Τοµέας εξειδίκευσης Παραγωγή Επίπλων  

∆ιεύθυνση Γ. Παπανδρέου 27, Ν. Ερυθραία, 146 71 Αθήνα 

Τηλέφωνα 2106403355 , 2108019253 

Fax 2106205795 

E-mail info@sigaras.gr  

Web site www.sigaras.gr  

Ονόµατα για επαφή Γεώργιος Σιγάρας – Παναγιώτης Σιγάρας 

ΑΦΜ 27 111 861 

Τράπεζα  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 

∆ιεύθυνση Τράπεζας Κηφισίας 324, 145 63, Ν. Ερυθραία, Αθήνα 

Η βιοµηχανία αυτή παράγει τις εξής κατηγορίες προϊόντων: 

• Τραπέζια  

Σαν ενδιάµεσα προϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας, η βιοµηχανία παράγει ένα 

ηµιέτοιµο: 

• MDF πάχους 7 mm 

Οι πρώτες ύλες τις οποίες προµηθεύεται η εταιρεία από προµηθευτές της Ελλάδας είναι: 

• Ταινίες περιθωρίων (χωρίς κόλλα γιαλοχαρτισµένη) των 150 mm 

• Κόλλες των 10 kg 

• Ξυλεία  

• Χρώµα των 10 kg 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την παραγωγή των 

ετοίµων από τα ηµιέτοιµα και πρώτες ύλες και οι τεχνικές προδιαγραφές για την παραγωγή 

των ηµιετοίµων από τις πρώτες ύλες. 
Είδος  Περιγραφή είδους Συστατικό  Περιγραφή συστατικού  Ποσότητα  Μονάδα µέτρησης Φάση  

02020201 MDF      

  03020201 Ξυλεία 20 Κιλό 1000 

01010101 Τραπέζι τραπεζαρίας      

  02020201 MDF 5 Τεµάχιο 4000 

  03030301 Κόλλα  3 Kg  4000 

  03030302 Ταινία περιθωρίου 2 Τεµάχιο  4000 

  03030303 Χρώµα  3 Kg  4000 

01010102 Τραπέζι σαλονιού      

  02020201 MDF 4 Τεµάχιο 4000 

  03030301 Κόλλα  3 Kg  4000 

  03030302 Ταινία περιθωρίου 4 Τεµάχιο  4000 

  03030303 Χρώµα  3 Kg  4000 

mailto:info@sigaras.gr
http://www.sigaras.gr/
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Παραµετροποίηση στοιχείων εταιρείας 

Για την εισαγωγή των στοιχείων στο πρόγραµµα πηγαίνουµε: 

Γενική Λογιστική → Παραµετροποίηση → Στοιχεία εταιρείας και εισάγουµε τα παραπάνω 

στοιχεία στις αντίστοιχες καρτέλες. 

Στην καρτέλα «Γενικά», στο πεδίο «ΤΚ/Πόλη» ορίζουµε κωδικό 0001 για να ορίσουµε 

την Ν. Ερυθραία, 146 71, Αθήνα. Οµοίως, στο πεδίο «Κωδ. Χώρας» ορίζουµε κωδικό 0001 

για να ορίσουµε την Χώρα Ελλάδα. Στο πεδίο «∆ΟΥ» ορίζουµε κωδικό 0001 µε ονοµασία ΣΤ’ 

ΑΘΗΝΩΝ και στο πεδίο «Επάγγελµα» ορίζουµε ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΛΩΝ. Όλες οι ανωτέρω 

παραµετροποιήσεις φαίνονται στις παρακάτω καρτέλες. 

 

 
Οι συµπληρωµένες καρτέλες θα φαίνονται ως εξής: 
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Την καρτέλα «Αποστολές» την αφήνουµε ως έχει. 

 

Ορισµός ∆ιαστάσεων 

Ως ∆ιαστάσεις εννοούνται τα δεδοµένα που µπορούν να εισαχθούν σε µια εγγραφή ως 

ένα είδος δείκτη έτσι, ώστε το πρόγραµµα να µπορεί να οµαδοποιεί εγγραφές µε παρόµοια 

χαρακτηριστικά και να ανακτά εύκολα τις οµάδες αυτές για λόγους ανάλυσης. Ο όρος 

διάσταση χρησιµοποιείται στο Navision Attain για να περιγράψει τον τρόπο που εκτελείται µια 

ανάλυση. Μια ανάλυση δύο διαστάσεων, για παράδειγµα, θα ήταν οι πωλήσεις ανά περιοχή. 

Στο συγκεκριµένο παράδειγµα ορίζουµε µία βασική διάσταση µε ονοµασία ΚΕΝΤΡΙΚΑ 

και κωδικό 01 και µια δεύτερη διάσταση µε ονοµασία ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ και κωδικό 02. Η 

καταχώρηση στο πρόγραµµα γίνεται µέσω Γενική Λογιστική → Παραµετροποίηση → 
∆ιαστάσεις → ∆ιαστάσεις και καταχωρούµε την διάσταση όπως φαίνεται παρακάτω. 
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Ορίζουµε επίσης κωδικούς για την κύρια διάσταση 01. Επιλέγουµε στην οθόνη που 

βρισκόµαστε ∆ιάσταση → Κωδ. ∆ιαστάσεων. 

 
 

Παραµετροποίηση Γενικής Λογιστικής  

Το πρώτο βήµα είναι η δηµιουργία της δοµής του λογιστικού σχεδίου. ∆ηλαδή τις 

ηµεροµηνίες καταχώρησης, το Όριο ΜΥΦ και ποιες θα είναι οι βαθµίδες και ποιο το πλήθος 

των ψηφίων κάθε βαθµίδας. Για τον σκοπό αυτό επιλέγουµε Γενική Λογιστική → 
Παραµετροποίηση Γενικής Λογιστικής. Εισάγουµε στην καρτέλα ΓΕΝΙΚΑ «Ηµεροµηνία 

Καταχώρησης Από», «Ηµεροµηνία Καταχώρησης Εώς», και το «Όριο ΜΥΦ» και στην 

καρτέλα ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ τον αριθµό των ψηφίων για κάθε επίπεδο. Καταχωρούµε 2, 4 

και 6 αντίστοιχα στα τρία πρώτα επίπεδα και µηδέν στα υπόλοιπα. Η καταχώριση των 

ανωτέρω στοιχείων φαίνεται στις παρακάτω καρτέλες. 
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Το επόµενο βήµα είναι να ορίσουµε τις διαστάσεις. Επιλέγουµε Λειτουργίες → Αλλαγή 

Κύριων ∆ιαστάσεων (επιλογή της οθόνης κάτω δεξιά).  

 
Στην οθόνη που εµφανίζεται, επιλέγουµε το βελάκι στο πεδίο «Κύρια ∆ιάσταση 1» και 

στην οθόνη που εµφανίζεται επιλέγουµε ΚΕΝΤΡΙΚΑ µε κωδικό 01.  

 
 

 

 

 

Εφ’ όσον έχουµε ορίσει τις διαστάσεις, το πρόγραµµα µας ρωτάει «Εάν είµαστε σίγουροι 

ότι θέλουµε να αλλάξουµε τις Κύριες ∆ιαστάσεις» και επιλέγουµε «Yes». Στο σηµείο αυτό το 

πρόγραµµα, αρχίζει να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην βάση δεδοµένων αυτόµατα.  
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Αφού γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στην βάση δεδοµένων, το πρόγραµµα µας 

ενηµερώνει ότι οι κύριες διαστάσεις έχουν αλλαχθεί µε επιτυχία και πατάµε ΟΚ, οπότε και 

προκύπτει η τελική οθόνη της καρτέλας «∆ιαστάσεις», όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
Οµοίως, ορίζουµε και την Κύρια ∆ιάσταση 2, οπότε η παραπάνω οθόνη θα φαίνεται ως εξής: 
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Λογιστικό Σχέδιο 

Επιλέγουµε Γενική Λογιστική → Λογιστικό Σχέδιο και εισάγουµε τους λογαριασµούς 

όπως φαίνονται παρακάτω. 
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Σύνδεση µε ΦΠΑ 

Στο σηµείο αυτό γίνεται η σύνδεση της Γενικής Λογιστικής µε το ΦΠΑ, έτσι ώστε κατά 

την καταχώριση των εγγραφών να γίνεται αυτόµατα ο υπολογισµός του ΦΠΑ και η αντίστοιχη 

εγγραφή στον λογαριασµό ΦΠΑ.  

Χρησιµοποιούµε το παράθυρο "Οµάδες Καταχώρησης ΦΠΑ Συµβαλλόµενων" για να 

ορίσουµε γενικές οµάδες καταχώρησης ΦΠΑ συµβαλλόµενων. Οι κωδικοί των οµάδων 

καταχώρησης ΦΠΑ συµβαλλόµενων καθορίζουν τον υπολογισµό και την καταχώρηση του 

ΦΠΑ ανάλογα µε την τοποθεσία (χώρα) του πελάτη ή προµηθευτή που σχετίζεται µε τη 

συναλλαγή.  

Πριν ορίσουµε τις οµάδες καταχώρησης ΦΠΑ συµβαλλόµενων, πρέπει να 

αποφασίσουµε πόσες διαφορετικές οµάδες απαιτούνται. Αυτό εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες, όπως η τοπική νοµοθεσία και το ενδεχόµενο εµπορικών συναλλαγών και στο 

εξωτερικό. 
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Η οµάδα καταχώρησης ΦΠΑ συµβαλλοµένων που απαιτείται να ορίσουµε στο 

συγκεκριµένο παράδειγµα είναι ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ που αφορά σε πελάτες και προµηθευτές 

εσωτερικού. 

Επιλέγουµε Γενική Λογιστική → Παραµετροποίηση → Οµάδες Καταχωρήσεων 
ΦΠΑ → Οµάδες Καταχώρησης Συµβαλλόµενων και καταχωρούµε Κωδικό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ µε 

περιγραφή ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. 

 
Το επόµενο βήµα είναι να ορίσουµε τις οµάδες ειδών ΦΠΑ. Χρησιµοποιούµε το 

παράθυρο "Οµάδες Καταχώρησης Ειδών ΦΠΑ" για να ορίσουµε οµάδες καταχώρησης ειδών 

ΦΠΑ. Οι κωδικοί των οµάδων καταχώρησης ειδών ΦΠΑ καθορίζουν τον υπολογισµό και την 

καταχώρηση του ΦΠΑ ανάλογα µε τον τύπο του είδους προς αγορά ή τον τύπο του είδους ή 

πόρου προς πώληση.  
Επιλέγουµε Γενική Λογιστική → Παραµετροποίηση → Οµάδες Καταχωρήσεων 

ΦΠΑ → Οµάδες Καταχώρησης Ειδών και καταχωρούµε Κωδικό ΦΠΑ18 µε περιγραφή ΦΠΑ 

18%. 

 
Ο αριθµός των οµάδων καταχώρησης ειδών ΦΠΑ που απαιτούνται εξαρτάται από τον 

τρόπο φορολόγησης των ειδών και πόρων.  

Τέλος, επιλέγουµε Γενική Λογιστική → Παραµετροποίηση → Οµάδες 
Καταχωρήσεων ΦΠΑ → Παραµετροποίηση Καταχώρησης ΦΠΑ και εισάγουµε τα στοιχεία 

όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
Σύνδεση µε Οµάδες Καταχωρήσεων 

Χρησιµοποιούµε το παράθυρο "Οµάδες Καταχώρησης Συµβαλλόµενων" για να 

ορίσουµε γενικές οµάδες καταχώρησης συµβαλλόµενων. Χρησιµοποιούµε τους κωδικούς 

οµάδων συµβαλλόµενων για να καθορίσουµε την καταχώρηση ανάλογα µε την οµαδοποίηση 

του πελάτη ή του προµηθευτή που εµπλέκεται στη συναλλαγή. 

Όταν ορίζουµε οµάδες συµβαλλόµενων, πρέπει να λάβουµε υπόψη πόσες οµάδες 

απαιτούνται για την ανάλυση των πωλήσεων ανά πελάτες και πόσες οµάδες απαιτούνται για 
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την ανάλυση των αγορών ανά προµηθευτές. Οι οµάδες καταχώρησης συµβαλλόµενων 

µπορούν να οριστούν για την οµαδοποίηση των πελατών και των προµηθευτών κατά 

γεωγραφική περιοχή (εσωτερικό, χώρες ΕΕ, εξωτερικό κ.ο.κ.) ή κατά τύπο επιχείρησης. 

Η οµάδα καταχώρησης συµβαλλοµένων που απαιτείται να ορίσουµε στο συγκεκριµένο 

παράδειγµα είναι ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ που αφορά σε πελάτες και προµηθευτές εσωτερικού. 

Επιλέγουµε Γενική Λογιστική → Παραµετροποίηση → Οµάδες Καταχωρήσεων → 
Οµάδες Καταχώρησης Συµβαλλόµενων και καταχωρούµε Κωδικό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ µε 

περιγραφή ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. 

 
Το επόµενο βήµα είναι να ορίσουµε τις οµάδες ειδών. Χρησιµοποιούµε το παράθυρο 

"Οµάδες Καταχώρησης Ειδών " για να ορίσουµε οµάδες καταχώρησης ειδών. Οι κωδικοί των 

οµάδων καταχώρησης ειδών χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό της καταχώρησης ανάλογα 

µε τον τύπο του είδους που αγοράζεται ή πωλείται. 

Όταν ορίζουµε οµάδες ειδών, πρέπει να λάβουµε υπόψη πόσες οµάδες απαιτούνται για 

την ανάλυση των πωλήσεων ανά είδη και πόρους, και πόσες οµάδες απαιτούνται για την 

ανάλυση των αγορών ανά είδη. 

Επιλέγουµε Γενική Λογιστική → Παραµετροποίηση → Οµάδες Καταχωρήσεων → 
Οµάδες Καταχώρησης Ειδών και καταχωρούµε τους παρακάτω κωδικούς µε τις αντίστοιχες 

περιγραφές τους και τους συνδέουµε µε ΦΠΑ . 

 
 

Τέλος, επιλέγουµε Γενική Λογιστική → Παραµετροποίηση → Οµάδες 
Καταχωρήσεων → Παραµετροποίηση Οµάδων Καταχώρησης και εισάγουµε τα στοιχεία 

όπως φαίνεται παρακάτω. 
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Σύνδεση ΦΠΑ σε λογαριασµούς ΦΠΑ 

Επιλέγουµε Γενική Λογιστική → Λογιστικό Σχέδιο και επιλέγουµε τον λογαριασµό 

140000. Στην συνέχεια, πηγαίνουµε κάτω δεξιά στην οθόνη και επιλέγουµε Λογαριασµός → 
Καρτέλα και εισάγουµε τα στοιχεία όπως φαίνεται παρακάτω. 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
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Καταχώριση παραµετρικών αρχείων εγγραφών 

Αρχικά καταχωρούµε κάποια βοηθητικά αρχεία στο σύστηµα. Επιλέγουµε Γενική 
Λογιστική → Παραµετροποίηση → Αρ. Σειράς → Αρ. Σειράς και συµπληρώνουµε την 

καρτέλα µε Κωδικό GLGT, Περιγραφή ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ και επιλέγουµε το πεδίο 

«Προεπιλεγµένη Αρ.»  

Στην συνέχεια πηγαίνουµε στο πεδίο «Αρ. Έναρξης» και πατώντας στο βελάκι που 

εµφανίζεται ανοίγει η επόµενη οθόνη, η οποία αφορά τον αριθµό των εγγραφών που θα 

γίνουν. Στην οθόνη αυτή δίνουµε Αρ. Έναρξης ΣΕ0001 και Αρ. Τέλους ΣΕ9999 µε ρυθµό 

αύξησης 1, Αρ. Προειδοποίησης ΣΕ9990 και επιλέγουµε να είναι «Ανοικτό».  

 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο ορίζουµε πληροφορίες όπως ο πρώτος και τελευταίος αριθµός της 

σειράς. Ορίζοντας τον ρυθµό αύξησης, στην ουσία εισάγουµε το µέγεθος του διαστήµατος 

µεταξύ των αριθµών στην αρίθµηση σειράς. Το πεδίο «Ανοικτό» δηλώνει αν είναι ανοικτή η 

γραµµή αρίθµησης σειράς. Είναι ανοικτή µέχρι να χρησιµοποιηθεί ο τελευταίος αριθµός της 

σειράς. Αν το πεδίο αυτό είναι ενεργοποιηµένο, η γραµµή αρίθµησης σειράς είναι ανοικτή. Το 

πρόγραµµα απενεργοποιεί αυτόµατα αυτό το πεδίο όταν τα περιεχόµενα του πεδίου "Τελ. 

Χρησιµ. Αριθµός" ισούνται µε τα περιεχόµενα του πεδίου "Αρ. Τέλους".  

Τελικά η καταχώρηση που κάναµε θα πρέπει να φαίνεται ως εξής:  

 
Στην συνέχεια καταχωρούµε τα υπόλοιπα αρχεία που αφορούν στην «Γενική Λογιστική». 

Εισάγουµε Κωδικό GLCT, Περιγραφή ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ και επιλέγουµε το πεδίο 

«Προεπιλεγµένη Αρ.». Όπως και πριν πηγαίνουµε στο πεδίο «Αρ. Έναρξης» και πατώντας 

στο βελάκι που εµφανίζεται δίνουµε Αρ. Έναρξης ΤΕ0001 και Αρ. Τέλους ΤΕ9999 µε ρυθµό 

αύξησης 1, Αρ. Προειδοποίησης ΤΕ9990 και επιλέγουµε να είναι «Ανοικτό».  

 

 
 

Πρότυπα Εγγραφών 

Χρησιµοποιούµε το παράθυρο "Πρότυπα Εγγραφών" για να ορίσουµε και να 

παρακολουθούµε τα πρότυπα εγγραφών. Τα πρότυπα εγγραφών επιτρέπουν να εργαζόµαστε 

σε ένα παράθυρο εγγραφών το οποίο έχει σχεδιαστεί για συγκεκριµένο σκοπό. ∆ηλαδή, τα 

πεδία σε κάθε πρότυπο εγγραφών είναι ακριβώς αυτά που είναι απαραίτητα για συγκεκριµένο 

τµήµα του προγράµµατος. Για παράδειγµα, δεν είναι απαραίτητο να χρησιµοποιούµε τα ίδια 
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πεδία όταν καταχωρούµε ένα τιµολόγιο πώλησης µε αυτά που καταχωρούµε κατά την 

καταχώρηση µια πληρωµής. 

Για την καταχώρηση προτύπων εγγραφών, επιλέγουµε Γενική Λογιστική → 
Παραµετροποίηση → Πρότυπα Εγγραφών και καταχωρούµε τις εγγραφές όπως φαίνονται 

παρακάτω. 

 
 

Παραµετροποίηση ηµερολογίων – Σύνδεση σειρών µε ηµερολόγιο 

Για τις ανάγκες του παραδείγµατος θα δηµιουργήσουµε δύο ηµερολόγια. Ένα Ηµερολόγιο 

Ταµείου που θα περιλαµβάνει όλες τις ταµειακές εγγραφές (εισπράξεις και πληρωµές 

µετρητοίς) και ένα ηµερολόγιο Συµψηφιστικών Εγγραφών για τις υπόλοιπες εγγραφές. 

Επιλέγουµε Γενική Λογιστική → Παραµετροποίηση → Γενικά → Τύποι Ηµερολογίων. 
Στην οθόνη που εµφανίζεται καταχωρούµε στο πεδίο «Κωδικός» ΗΤ και στο πεδίο «Ονοµασία 

Ηµερολογίου» ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ. Στην συνέχεια, καταχωρούµε στο πεδίο «Κωδικός» 

ΣΕ και στο πεδίο «Ονοµασία Ηµερολογίου» ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ.  

 
Το επόµενο βήµα είναι η σύνδεση των ηµερολογίων µε τις σειρές που ορίσαµε στην 

προηγούµενη ενότητα. Επιλέγουµε Γενική Λογιστική → Παραµετροποίηση → Γενικά → 
Αρ. Σειρών ανά Ηµερολόγιο και συνδέουµε τις Σειρές µε τα Ηµερολόγια που ορίσαµε όπως 

φαίνεται παρακάτω. 

 
 

Εγγραφές Λογιστικής 

Για τις ανάγκες του παραδείγµατος, θεωρούµε ότι η εταιρεία CRONUS ΣΙΓΑΡΑΣ ΑΒΕΕ 

ιδρύεται της 1/1/2005 και στο τέλος του πρώτου έτους λειτουργίας, την 31/12/2005 κλείνει τα 

βιβλία και εκδίδει Ισολογισµό και Αποτελέσµατα Χρήσεως. Θα αρχίσουµε από τις εγγραφές 

που γίνονται απ’ ευθείας στο σύστηµα Γενικής Λογιστικής και δεν αφορούν στα 

υποσυστήµατα Πελατών και Προµηθευτών.  

Ο κος Σιγάρας την 1/1/2005 ιδρύει την εταιρεία  κατασκευής επίπλων εισφέροντας 90000 

€ µετρητά.  
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Η πρώτη λογιστική πράξη ίδρυσης της επιχείρησης αποτελείται µία χρεωπίστωση. 

ταµειακή (µετρητά). Οι λογαριασµοί λογιστικής που θα διακινηθούν είναι: 

• 400000 Καταβεβληµένο Κεφάλαιο 

• 380000 Ταµείο 

Επιλέγουµε Γενική Λογιστικής → Εγγραφές Λογιστικής → ΤΕ (Ταµειακές Εγγραφές) 
→ ΟΚ και καταχωρούµε την εγγραφή όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
Εφ’ όσον γίνει η ολοκλήρωση της εγγραφής επιλέγουµε Καταχώρηση → Καταχώρηση ή 

εναλλακτικά πατάµε F11. 

 
 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η εγγραφή στον λογαριασµό 380000 (Ταµείο) γίνεται αυτόµατα. 

Για να δούµε τις εγγραφές που έχουν γίνει στους λογαριασµούς 400000 και 380000 

επιλέγουµε Γενική Λογιστική → Λογιστικό Σχέδιο και επιλέγουµε τον εκάστοτε λογαριασµό, 

όπως φαίνεται παρακάτω.  
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
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Καταχώρηση παραµετρικών αρχείων Παραγωγής 

Στο σηµείο αυτό καταχωρούµε κάποια βοηθητικά αρχεία στο σύστηµα. Πηγαίνουµε 

Γενική Λογιστική → Παραµετροποίηση → Αρ. Σειράς → Αρ. Σειράς και συµπληρώνουµε 

την καρτέλα µε Κωδικό ROUTING, Περιγραφή ΦΑΣΕΟΛΟΓΙΟ και επιλέγουµε το πεδίο 

«Προεπιλεγµένη Αρ.».  και «Χειροκίνητη Αρ.»  

 
Στην συνέχεια πηγαίνουµε στο πεδίο «Αρ. Έναρξης» και πατώντας στο βελάκι που 

εµφανίζεται ανοίγει η επόµενη οθόνη, η οποία αφορά τον αριθµό των εγγραφών που θα 

γίνουν στο φασεολόγιο. Στην οθόνη αυτή δίνουµε Αρ. Έναρξης R0001 και Αρ. Τέλους R9999 

µε ρυθµό αύξησης 1 και επιλέγουµε να είναι «Ανοικτό».  

 
Τελικά η καταχώρηση που κάναµε θα πρέπει να φαίνεται ως εξής:  

 
 Στην συνέχεια καταχωρούµε τα υπόλοιπα παραµετρικά αρχεία για την ∆ιαχείριση 

Παραγωγής. Επιλέγουµε Γενική Λογιστική → Παραµετροποίηση → Αρ. Σειράς → Αρ. 
Σειράς και καταχωρούµε άλλες επτά  (7) εγγραφές όπως φαίνονται παρακάτω.  

 

 

 

 

 
1

 

 
 

Καταχώρηση παραµετρικών αρχείων ∆ιαχείρισης Παραγωγής 

Για να µπορέσουµε να καταχωρήσουµε το φασεολόγιο και τα είδη που θα παράγονται, 

πρέπει αρχικά να οριστεί η Παραµετροποίηση ∆ιαχείρισης Παραγωγής. Για τον σκοπό αυτό, 

επιλέγουµε ∆ιαχείριση Παραγωγής → Παραµετροποίηση → Παραµετροποίηση 
∆ιαχείρισης Παραγωγής.   
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Η παραγωγή γίνεται σε µία βάρδια η οποία ξεκινάει στις 07:00 π.µ. και τελειώνει στις 

15:00 µ.µ. Συµπληρώνουµε τις καρτέλες όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

 
 

Στην καρτέλα «Προγραµµατισµός», στο πεδίο Τρέχουσα Πρόβλεψη Παραγωγής 

επιλέγουµε στο βελάκι και ορίζουµε πρόβλεψη για το έτος 2005. Συµπληρώνουµε τα 

υπόλοιπα στοιχεία της ίδιας καρτέλας όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
Η καρτέλα «Συστατικά Κόστους» παραµένει ως έχει. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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Κλειδιά Φασεολογίων 

Αρχικά, καταχωρούµε κάποια «Κλειδιά Φασεολογίου» Η περιγραφή διευκολύνει την 

αναγνώριση της χρήσης ενός συγκεκριµένου κωδικού αναφοράς φασεολογίου.  Για τον σκοπό 

αυτό πηγαίνουµε Προγρ. ∆υναµικότητας → Παραµετροποίηση → Κλειδιά Φασεολογίων. 

Στην οθόνη που εµφανίζεται καταχωρούµε τις εγγραφές που φαίνονται στην παρακάτω 

οθόνη. 

 

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η παραπάνω καταχώρηση είναι αποκλειστικά και µόνο 

βοηθητική ώστε να µπορούµε να συνδέσουµε τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών µε το 

φασεολόγιο. Η θέση τεχνικής προδιαγραφής δεν αντιστοιχίζεται µε µια ειδική θέση στο 

φασεολόγιο αλλά µε έναν κωδικό αναφοράς φασεολογίου στο παράθυρο Τεχνική 

Προδιαγραφή. Η γραµµή φασεολογίου αντιστοιχίζεται επίσης σε έναν κωδικό αναφοράς 

φασεολογίου στο παράθυρο Φασεολόγιο . Το πρόγραµµα είναι πολύ ευέλικτο λόγω της 

συγκεκριµένης σύνδεσης τεχνικών προδιαγραφών και φασεολογίου. Οι θέσεις µπορούν να 

αλλάξουν ανάλογα µε τις απαιτήσεις, χωρίς να αλλάζουν οι σχέσεις µεταξύ τεχνικών 

προδιαγραφών και φασεολογίου. 

 

Φάσεις παραγωγής  

Εφ’ όσον έχουµε καταχωρήσει το παραµετρικό αρχείο του φασεολογίου, το επόµενο 

βήµα είναι να ορίσουµε τις φάσεις παραγωγής στο σύστηµα.  

Οι φάσεις που διακρίνονται στην παραγωγή επίπλων και συγκεκριµένα κατασκευή 

καρεκλών και τραπεζιών είναι οι εξής: 

1η φάση: Ξήρανση ξυλείας µε κωδικό Ρ0001 

2η φάση: Επεξεργασία ξυλείας µε κωδικό Ρ0002 

3η φάση: Κατασκευή MDF µε κωδικό Ρ0003 

4η φάση: Συναρµολόγηση µε κωδικό Ρ0004 

5η φάση: Αποθήκευση έτοιµου προϊόντος µε κωδικό Ρ0004 
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Για την καταχώρηση των φάσεων παραγωγής πηγαίνουµε Προγρ. ∆υναµικότητας → 
Φασεολόγια. Καταχωρούµε την πρώτη φάση παραγωγής όπως φαίνεται παρακάτω, 

αφήνοντας τα υπόλοιπα πεδία κενά στο σηµείο αυτό. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να παρατηρηθεί ότι στο πεδίο «Κωδικός» υπάρχουν τρεις τελείες. 

Επιλέγοντας εκεί, εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.  

 
Αυτό που έχουµε να κάνουµε είναι να επιλέγουµε την µοναδική επιλογή «ROUTING» και 

σε κάθε φάση το πρόγραµµα ξεκινάει την αρίθµηση των φάσεων. 

 
Μετά την καταχώρηση της πρώτης φάσης παραγωγής, πατάµε F3, οπότε η οθόνη 

καθαρίζει και καταχωρούµε τις υπόλοιπες φάσεις όπως φαίνονται στις επόµενες οθόνες. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι πατώντας F3, έχει ήδη αποθηκευτεί η πρώτη φάση. Καταχωρούµε 

την φάση, αλλά τις υποφάσεις θα τις ορίσουµε σε επόµενο επίπεδο. 

Επιλέγοντας και πάλι στο πεδίο «Κωδικός» υπάρχουν τρεις τελείες. Επιλέγουµε και πάλι 

«ROUTING» και το πρόγραµµα αυτόµατα τοποθετεί στο πεδίο «Κωδικός» τον κωδικό Ρ0002,  

όπως φαίνεται παρακάτω.  

 
Κατά τον ίδιο τρόπο συµπληρώνουµε και τις υπόλοιπες φάσεις. 
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Για να δούµε όλες τις φάσεις της παραγωγής που καταχωρήσαµε, πατάµε F5 και 

βλέπουµε τον κατάλογο του φασεολογίου. 

 
 

Μονάδες Μέτρησης ∆υναµικότητας 

Το πρώτο βήµα που πρέπει να κάνουµε πριν ορίσουµε το βασικό φασεολόγιο που θα 

αποτελείται από τις υποφάσεις της κάθε φάσης είναι να ορίσουµε τις µονάδες µέτρησης της 

δυναµικότητας για την παραγωγή των επίπλων. Επιλέγουµε Προγρ. ∆υναµικότητας → 
Παραµετροποίηση → Μονάδες Μέτρησης ∆υναµικότητας και καταχωρούµε τις µονάδες 

µέτρησης όπως φαίνονται στο παρακάτω πίνακα. 

 
Εφ’ όσον καταχωρήσουµε τις µονάδες µέτρησης κλείνουµε το παράθυρο, οπότε και 

έχουν αποθηκευτεί οι µονάδες.  

 

Βάρδιες  

Το επόµενο βήµα είναι να καταχωρήσουµε τον αριθµό των βαρδιών που θα υπάρχουν 

στην παραγωγή. Όπως προαναφέρθηκε η παραγωγή γίνεται σε µία βάρδια. Οπότε ορίζουµε 

και στον προγραµµατισµό δυναµικότητας τον αριθµό των βαρδιών. Πρέπει να σηµειωθεί ότι 

στο σηµείο αυτό ορίζουµε τον αριθµό των βαρδιών, ενώ προηγουµένως είχαµε ορίσει τις ώρες 
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λειτουργίας του εργοστασίου. Συνεπώς, δεν γίνεται καµία επικάλυψη των δεδοµένων. 

Επιλέγουµε Προγρ. ∆υναµικότητας → Παραµετροποίηση → Βάρδιες και καταχωρούµε τις  

βάρδιες. 

 
Εφ’ όσον καταχωρήσουµε τις βάρδιες κλείνουµε το παράθυρο.  

 

Ηµερολόγια παραγωγής 

Στο σηµείο αυτό ορίζουµε ότι το εργοστάσιο έχει 1 βάρδια καθηµερινά από ∆ευτέρα έως 

Παρασκευή. Στο σηµείο αυτό στην ουσία ορίζονται οι ηµέρες που θα λειτουργεί το εργοστάσιο, 

οπότε να µπορούµε σε µεταγενέστερο στάδιο να ορίσουµε ανά κέντρο εργασίας πόσες 

βάρδιες απαιτούνται. Επιλέγουµε Προγρ. ∆υναµικότητας → Παραµετροποίηση → 
Ηµερολόγια και καταχωρούµε τα ηµερολόγια παραγωγής. 

 
 

Εφ’ όσον καταχωρήσουµε το ηµερολόγιο της παραγωγής, επιλέγουµε Ηµερολόγια → 
Εργάσιµες Ηµέρες.  

 
 

 

Οµάδες κέντρων εργασίας  

Τα κέντρα εργασίας που παρατηρούνται στην παραγωγική διαδικασία µπορούν να 

οµαδοποιηθούν στις εξής οµάδες κέντρων εργασίας: 

• Τµήµα παραγωγής µε κωδικό 01  

• Τµήµα συναρµολόγησης µε κωδικό 02 
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• Τµήµα αποθήκης µε κωδικό 03 

Για την καταχώριση των οµάδων κέντρων εργασίας πηγαίνουµε Προγρ. ∆υναµικότητας 
→ Παραµετροποίηση → Οµάδες Κέντρων Εργασίας και καταχωρούµε τις οµάδες όπως 

ορίστηκαν παραπάνω. 

 
Εφ’ όσον καταχωρήσουµε τις οµάδες κέντρων εργασίας κλείνουµε το παράθυρο.  

 

Κέντρα εργασίας 

Οι µηχανές και οι πόροι παραγωγής µπορούν να συνδυαστούν σε κέντρα εργασίας. Στα 

κέντρα εργασίας εισάγονται πρόσθετα δεδοµένα που απαιτούνται για τον υπολογισµό και την 

οικονοµική λογιστική. 

Για την καταχώριση των κέντρων εργασίας επιλέγουµε Προγραµµατισµός 
∆υναµικότητας → Κέντρα Εργασίας και καταχωρούµε τα κέντρα εργασίας µε τα αντίστοιχα 

στοιχεία τους. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα δεν θα ασχοληθούµε µε την κοστολόγηση 

παραγωγής, συνεπώς η καρτέλα «Κοστολόγηση Παραγωγής» παραµένει ως έχει. 

Τα κέντρα εργασίας που ανήκουν στις προαναφερθείσες βασικές οµάδες κέντρων 

εργασίας είναι οι εξής: 

• Τµήµα ξήρανσης µε κωδικό 0101 και απαιτούµενη δυναµικότητα 1 θέσης εργασίας 
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Εφ’ όσον καταχωρίσουµε το πρώτο κέντρο εργασίας, πατάµε F3 οπότε η οθόνη καθαρίζει και 

καταχωρούµε το δεύτερο κέντρο εργασίας. 

• Τµήµα αφυγραντήρων µε κωδικό 0102 και απαιτούµενη δυναµικότητα 1 θέσης 

εργασίας  

 
• Τµήµα συρραφής µε κωδικό 0103 και απαιτούµενη δυναµικότητα 1 θέσης εργασίας  
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• Τµήµα πρεσαρίσµατος µε κωδικό 0104 και απαιτούµενη δυναµικότητα 1 θέσης εργασίας  

 
• Τµήµα κοπής MDF µε κωδικό 0105 και απαιτούµενη δυναµικότητα 1 θέσης εργασίας  
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• Τµήµα συναρµολόγησης µε κωδικό 0201 και απαιτούµενη δυναµικότητα 1 θέσης 

εργασίας 

 
• Τµήµα αποθήκευσης µε κωδικό 0301 και απαιτούµενη δυναµικότητα 1 θέσης εργασίας  
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Για να δούµε όλα τα κέντρα εργασίας, πατάµε F5, οπότε εµφανίζεται ο κατάλογος που 

φαίνεται παρακάτω. 

 
 

Υπολογισµός Ηµερολογίου Κέντρων Εργασίας 

Στην οθόνη του Καταλόγου Κέντρων Εργασίας, πηγαίνουµε κάτω δεξιά και επιλέγουµε 

Προγραµµατισµός → Ηµερολόγιο. 
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Κάνουµε υπολογισµό ηµερολογίων των κέντρων εργασίας για την περίοδο 1/1/05 έως 

31/12/05. Επιλέγουµε Λειτουργίες → Υπολογισµός Ηµερολογίου Κέντρου Εργασίας για 

κάθε κέντρο εργασίας. Το πρόγραµµα κάνει τον Υπολογισµό κέντρων εργασίας αυτόµατα. 

 
Τελικά, το ηµερολόγιο των κέντρων εργασίας θα φαίνεται ως εξής. 

 
Εάν επιλέξουµε για κάποιο κέντρο εργασίας την τιµή σε κάποιο µήνα, τότε βλέπουµε τις 

εγγραφές ηµερολογίου για το αντίστοιχο κέντρο εργασίας. 
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Πόροι παραγωγής 

Στο παράθυρο "Καρτέλα Πόρου Παραγωγής", µπορούµε να καταγράψουµε 

πληροφορίες σχετικά µε κάθε πόρο παραγωγής. Οι πόροι παραγωγής χρησιµοποιούνται ως 

το χαµηλότερο επίπεδο δυναµικότητας. ∆εν υπάρχει περαιτέρω υποδιαίρεση. Πρέπει, 

εποµένως, να χρησιµοποιήσουµε τους πόρους παραγωγής είτε για µεµονωµένες µηχανές είτε 

για έναν αριθµό όµοιων µηχανών που δεν χρειάζεται να διαφοροποιηθούν περαιτέρω. 

Χρησιµοποιούµε τους πόρους παραγωγής για τη διαχείριση των δυναµικοτήτων.  

Σηµείωση: 

Το πεδίο Κωδ. Κέντρου Εργασίας χρησιµοποιείται για τη σύνδεση ενός πόρου παραγωγής µε 

ένα κέντρο εργασίας. 

Για την καταχώριση των πόρων παραγωγής επιλέγουµε Προγραµµατισµός 
∆υναµικότητας → Πόροι Παραγωγής και καταχωρούµε τους πόρους παραγωγής µε τα 

αντίστοιχα στοιχεία τους.  

Οι πόροι παραγωγής για κάθε κέντρο εργασία που εντοπίζονται για τις ανάγκες του 

συγκεκριµένου παραδείγµατος είναι οι παρακάτω.  

Τµήµα ξήρανσης:  

• Ξηραντήριο 1 µε κωδικό 01011 
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Εφ’ όσον καταχωρίσουµε τον πρώτο πόρο παραγωγής, πατάµε F3 οπότε η οθόνη 

καθαρίζει και καταχωρούµε τον δεύτερο πόρο παραγωγής. 

Τµήµα αφυγραντήρων 

• Αφυγραντήρας 1 µε κωδικό 01021 
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Τµήµα συρραφής 

• Μηχανή συρραφής µε κωδικό 01031 

 

 
Τµήµα πρεσαρίσµατος 

• Πρέσα 1 µε κωδικό 01041 
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Τµήµα κοπής MDF 

• Μηχανή κοπής MDF 1 µε κωδικό 01051 
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Τµήµα συναρµολόγησης 

• Ψεκαστήρας κόλλας µε κωδικό 02011 

 

 
• Robot βαφής µε κωδικό 02012 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΨΗΝΑ 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

38

 
• Μηχανή στεγνώµατος µε κωδικό 02013 

 

 
Τµήµα αποθήκευσης 

• Μηχανή µεταφοράς 1 µε κωδικό 03012 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΨΗΝΑ 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

39

 
 

Για να δούµε όλους τους πόρους παραγωγής που έχουµε καταχωρίσει, επιλέγουµε F5, οπότε 

εµφανίζεται ο κατάλογος που φαίνεται παρακάτω. 

 
 

Υπολογισµός Ηµερολογίων Πόρων Παραγωγής 

Στην οθόνη του Καταλόγου Πόρων Παραγωγής, πηγαίνουµε κάτω δεξιά και επιλέγουµε 

Προγραµµατισµός → Ηµερολόγιο. 
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Κάνουµε υπολογισµό ηµερολογίων των πόρων παραγωγής για την περίοδο 1/1/05 έως 

31/12/05. Επιλέγουµε Λειτουργίες → Υπολογισµός Ηµερολογίου Πόρου Παραγωγής για 

κάθε πόρο παραγωγής. Το πρόγραµµα κάνει τον Υπολογισµό πόρων παραγωγής αυτόµατα. 

 

 
 

Τελικά, το ηµερολόγιο των πόρων παραγωγής θα φαίνεται ως εξής. 
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Εάν επιλέξουµε για κάποιο πόρο παραγωγής την τιµή σε κάποιο µήνα, τότε βλέπουµε τις 

εγγραφές ηµερολογίου για τον αντίστοιχο πόρο παραγωγής. 
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
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Βασικό Ηµερολόγιο 

Ορίζουµε ένα βασικό ηµερολόγιο σε γενικό επίπεδο και ορίζουµε κάθε ηµεροµηνία είτε 

ως εργάσιµη είτε ως µη εργάσιµη ηµέρα. Για παράδειγµα, ένα βασικό ηµερολόγιο για µια 

συγκεκριµένη χώρα θα όριζε τα Σαββατοκύριακα και τις εθνικές αργίες ως µη εργάσιµες 

ηµέρες. Όλες οι υπόλοιπες ηµέρες θα ήταν εργάσιµες ηµέρες. 

Το πρόγραµµα χρησιµοποιεί τις πληροφορίες εργάσιµων και µη εργάσιµων ηµερών που 

καταχωρούµε στο βασικό ηµερολόγιο και επίσης σε κάθε τροποποιηµένο ηµερολόγιο όταν 

υπολογίζει τις ηµεροµηνίες παράδοσης και παραλαβής σε γραµµές παραγγελίας πώλησης, 

παραγγελίας αγοράς, εντολής διακίνησης και εντολής παραγωγής.. 

Το βασικό ηµερολόγιο αποτελεί τη βάση για κάθε τροποποιηµένο ηµερολόγιο που 

µπορεί να ορίσει η εταιρεία, είτε για την ίδια είτε για τους συνεργάτες της, όπως οι πελάτες, οι 

προµηθευτές και οι αποθήκες.  

Για να ορίσουµε το βασικό ηµερολόγιο, επιλέγουµε Γενική Λογιστική → 
Παραµετροποίηση → Βασικό Ηµερολόγιο και καταχωρούµε το ηµερολόγιο µε κωδικό 01 

και όνοµα ηµερολογίο ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ, όπως φαίνεται παρακάτω 

 
Στην συνέχεια, επιλέγουµε Λειτουργίες → ∆ιαχείριση Αλλαγών Βασικού Ηµερολογίου και 
καταχωρούµε τις µη – εργάσιµες ηµέρες σε εβδοµαδιαία επανάληψη, όπως φαίνεται 

παρακάτω. 

 
Τελικά, το βασικό ηµερολόγιο που ορίσαµε θα φαίνεται ως εξής: 
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Εισαγωγή αποθηκών στο πρόγραµµα 

Η εταιρεία έχει ένα εργοστάσιο παραγωγής των επίπλων µε κωδικό 01 και περιγραφή 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ (το οποίο ορίστηκε παραπάνω στην επιλογή «∆ιαστάσεις»). 

Οι αποθήκες του εργοστασίου είναι τρεις: 

• Αποθήκη ετοίµων µε κωδικό 02 

• Αποθήκη παραγωγής µε κωδικό 03 

• Αποθήκη πρώτων υλών µε κωδικό 04 

Η αποθήκη παραγωγής παρ’ όλο που δεν είναι φυσικός αποθηκευτικός χώρος, 

χρησιµεύει ώστε να ξεχρεώνεται η αποθήκη πρώτων υλών από τις ύλες αυτές όταν φύγουν 

από τον χώρο της αποθήκης προς ανάλωση στον χώρο παραγωγής. Στον χώρο της 

παραγωγής παράγονται και τα ηµιέτοιµα τα οποία συνεχίζουν στην παραγωγική διαδικασία 

και τα έτοιµα τα οποία κατόπιν µεταβιβάζονται στον χώρο της αποθήκης προς πώληση. 

Η καταχώρηση των αποθηκών γίνεται µέσω των επιλογών ∆ιαχείριση Αποθήκης → 
Παραµετροποίηση → Αποθήκες και καταχωρούµε τις αποθήκες µε τα αντίστοιχα στοιχεία 

όπως φαίνεται στις καρτέλες. Οι καρτέλες «Επικοινωνία», «Θέσεις Αποθ.» και «Πολιτικές 

Θέσεων Αποθ.» παραµένουν ως έχουν και άρα παραλείπεται η εµφάνισή τους παρακάτω. 
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Εφ’ όσον καταχωρήσουµε την πρώτη αποθήκη πατάµε F3. Παρατηρούµε ότι η οθόνη 

καθαρίζει. Αυτό σηµαίνει ότι η πρώτη αποθήκη 02 έχει καταχωρηθεί και προχωράµε στην 

καταχώριση της δεύτερης αποθήκης.  

 
Τέλος, καταχωρούµε την αποθήκη πρώτων υλών µε κωδικό 04. 
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Εάν θέλουµε να δούµε όλη την λίστα µε τις αποθήκες, πατάµε στην οθόνη όπου είµαστε 

F5 ή πηγαίνουµε στην οθόνη κάτω δεξιά και επιλέγουµε Αποθήκη → Κατάλογος F5 όπως 

φαίνεται παρακάτω. 

 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο µπορούµε να δούµε όλες τις αποθήκες που έχουµε καταχωρήσει. 

 
 

 

Καταχώρηση παραµετρικών αρχείων Αποθήκης  

Στο σηµείο αυτό καταχωρούµε κάποια βοηθητικά αρχεία στο σύστηµα που αφορούν 

στην αποθήκη. Πηγαίνουµε Γενική Λογιστική → Παραµετροποίηση → Αρ. Σειράς → Αρ. 
Σειράς και συµπληρώνουµε την καρτέλα µε Κωδικό WMS-RCPT Περιγραφή Αποθήκη - 

Παραλαβή και επιλέγουµε τα πεδία «Προεπιλεγµένη Αρ.» και «Χειροκίνητη Αρ.»  
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Στην συνέχεια πηγαίνουµε στο πεδίο «Αρ. Έναρξης» και πατώντας στο βελάκι που 

εµφανίζεται ανοίγει η επόµενη οθόνη, η οποία αφορά τον αριθµό των εγγραφών που θα 

γίνουν. Στην οθόνη αυτή δίνουµε Αρ. Έναρξης RE0001 και Αρ. Τέλους RE9999 µε ρυθµό 

αύξησης 1 και επιλέγουµε να είναι «Ανοικτό».  

 
Τελικά η καταχώρηση που κάναµε θα πρέπει να φαίνεται ως εξής: 

 Στην συνέχεια καταχωρούµε τα υπόλοιπα παραµετρικά αρχεία για την ∆ιαχείριση 

Αποθήκης. Και πάλι πηγαίνουµε Γενική Λογιστική → Παραµετροποίηση → Αρ. Σειράς → 
Αρ. Σειράς και συµπληρώνουµε τις εγγραφές όπως φαίνονται παρακάτω. Για τα πεδία που 

συµπληρώνουµε ισχύουν ότι περιγράψαµε παραπάνω. 

2Ο βοηθητικό αρχείο αποθήκης  

 

 
 

3Ο βοηθητικό αρχείο αποθήκης  

 

 
 

4ο βοηθητικό αρχείο αποθήκης  

 

 
 

5Ο βοηθητικό αρχείο αποθήκης  
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6Ο βοηθητικό αρχείο αποθήκης 

 

 
 

7Ο βοηθητικό αρχείο αποθήκης  

 

 
 

8Ο βοηθητικό αρχείο αποθήκης  

 

 
 

9Ο βοηθητικό αρχείο αποθήκης  

 

 

 
 

10Ο βοηθητικό αρχείο αποθήκης 

 

 
 

11Ο βοηθητικό αρχείο αποθήκης 
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12Ο βοηθητικό αρχείο αποθήκης 

 

 
 

Παραµετροποίηση ∆ιαχείρισης Αποθήκης  

Η διαχείριση της αποθήκης απαιτεί ορισµένα παραµετρικά στοιχεία, τα οποία είναι τα 

βοηθητικά αρχεία που δηµιουργήσαµε παραπάνω. Για την παραµετροποίησης της διαχείρισης 

της αποθήκης πηγαίνουµε ∆ιαχείριση Αποθήκης → Παραµετροποίηση → 
Παραµετροποίηση ∆ιαχείρισης Αποθήκης. Στην οθόνη που εµφανίζεται συµπληρώνουµε 

τις καρτέλες όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
Στην καρτέλα «Αρίθµηση» πατάµε στο βελάκι του κάθε πεδίου και συµπληρώνουµε µε τα 

βοηθητικά αρχεία που δηµιουργήθηκαν στην προηγούµενη ενότητα, όπως φαίνεται 

παρακάτω. 

 
 

Μέθοδοι αποστολής 

Οι πρώτες ύλες που προµηθεύεται η εταιρεία, καθώς επίσης και τα έπιπλα που 

παράγονται και µεταφέρονται στους πελάτες, παραλαµβάνονται και αποστέλλονται αντίστοιχα 

µε τις διάφορες µεθόδους. 
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Για την εισαγωγή των παραπάνω µεθόδων αποστολής επιλέγουµε ∆ιαχείριση 
Αποθήκης → Παραµετροποίηση → Μέθοδοι Αποστολής και καταχωρούµε τα ανωτέρω 

στοιχεία όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
 

Μεταφορικές εταιρείες 

Η εταιρεία συνεργάζεται µε την ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ για την παραλαβή και µεταφορά 

τόσο των πρώτων υλών όσο και των έτοιµων προϊόντων.  

Για την εισαγωγή των µεταφορικών εταιρειών στο πρόγραµµα, πηγαίνουµε ∆ιαχείριση 
Αποθήκης → Παραµετροποίηση → Μεταφορικές Εταιρείες και καταχωρούµε τα ανωτέρω 

στοιχεία όπως φαίνεται παρακάτω. 

Ω 

 

Τύποι θέσεων αποθήκης 

Στο παράθυρο αυτό, ορίζουµε τους τύπους θέσεων αποθήκης που θέλουµε να 

χρησιµοποιήσουµε στην αποθήκη. Μπορούµε να ορίσουµε έναν κωδικό (και προαιρετικά µια 

περιγραφή) για κάθε τύπο θέσης αποθήκης, και να ορίσουµε τις βασικές δραστηριότητες 

αποθήκης για τις οποίες θα χρησιµοποιείται η θέση αποθήκης στη ροή των ειδών. Οι 

δραστηριότητες είναι οι εξής: "Παραλαβή", "Αποστολή", "Τοποθέτηση Αποθ." και "Συλλογή". 

Μπορούµε να ορίσουµε µόνο έναν τύπο θέσης αποθήκης για κάθε συνδυασµό 

δραστηριοτήτων, συνεπώς έχουµε στη διάθεσή µας έναν περιορισµένο αριθµό τύπων θέσεων 

αποθήκης. Για παράδειγµα, µπορούµε να έχουµε µόνο έναν τύπο θέσης αποθήκης που θα 

χρησιµοποιείται από το πρόγραµµα για το συνδυασµό των δραστηριοτήτων συλλογής και 

τοποθέτησης αποθήκης. 

Για την καταχώριση των τύπων θέσεων αποθήκης στο πρόγραµµα, πηγαίνουµε 

∆ιαχείριση Αποθήκης → Παραµετροποίηση → Τύποι Θέσεων Αποθήκης και 

καταχωρούµε τους τύπους των θέσεων αποθήκης για το συγκεκριµένο παράδειγµα, όπως 

φαίνεται παρακάτω: 
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Ειδικός εξοπλισµός 

Ο ειδικός εξοπλισµός που απαιτείται για την µεταφορά των πρώτων υλών και των 

ετοίµων προϊόντων µέσα στο εργοστάσιο είναι ο εξής: 

• Ανελκυστήρας µε κωδικό ΑΝΕΛ 

• Καρότσι µεταφοράς µε κωδικό ΚΑ 

Για την καταχώριση του ειδικού εξοπλισµού στο πρόγραµµα, πηγαίνουµε ∆ιαχείριση 
Αποθήκης → Παραµετροποίηση → Ειδικός Εξοπλισµός και καταχωρούµε τα ανωτέρω 

στοιχεία όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
 

Πρότυπα τοποθετήσεων αποθήκης 

Στο παράθυρο αυτό, µπορούµε να ορίσουµε τα πρότυπα που χρησιµοποιούνται κατά 

την τοποθέτηση ειδών στις αποθήκες του εργοστασίου. Μπορούµε να ορίσουµε έναν αριθµό 

προτύπων τοποθέτησης αποθήκης και να επιλέξουµε ένα από αυτά για να διέπει γενικότερα 

τις τοποθετήσεις στην αποθήκη. Μπορούµε επίσης να επιλέξουµε ένα πρότυπο τοποθέτησης 

αποθήκης για οποιοδήποτε είδος (ή αποθηκευτική µονάδα) για το οποίο µπορεί να υπάρχουν 

ειδικές απαιτήσεις τοποθέτησης. 

Το πρόγραµµα θα προσπαθήσει να βρει µια θέση αποθήκης για να τοποθετεί τα είδη, η 

οποία να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της πρώτης γραµµής του προτύπου που έχουµε 

ορίσει και επιλέξει για την αποθήκη, το είδος ή την αποθηκευτική µονάδα. Αν δεν εντοπίσει µια 

θέση αποθήκης που να πληροί αυτές τις προϋποθέσεις, θα αναζητήσει µια θέση αποθήκης η 

οποία να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της δεύτερης γραµµής κ.ο.κ. Στην περίπτωση που 

υπάρχουν περισσότερες από µία θέσεις αποθήκης που πληρούν τις προϋποθέσεις του 

προτύπου, το πρόγραµµα θα χρησιµοποιήσει τη θέση αποθήκης µε τη µεγαλύτερη 

προτεραιότητα. Εάν τόσο τα κριτήρια του προτύπου όσο και η  αξιολόγηση συµπίπτουν σε 

περισσότερες από µία θέσεις αποθήκης, το πρόγραµµα θα επιλέξει τη θέση αποθήκης µε τον 

µεγαλύτερο κωδικό θέσης αποθήκης. 

• Μεταβλητό πρότυπο εγγραφών µε κωδικό ΜΕΤ 

• Σταθερό πρότυπο εγγραφών µε κωδικό ΣΤΑΘ 

Για την καταχώριση των πρότυπων θέσεων αποθήκης στο πρόγραµµα, πηγαίνουµε 

∆ιαχείριση Αποθήκης → Παραµετροποίηση → Πρότυπα Τοποθετήσεων Αποθήκης και 
καταχωρούµε τα ανωτέρω στοιχεία. Αρχικά καταχωρούµε τον κωδικό ΜΕΤ και την περιγραφή 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ και επιλέγουµε τα πεδία όπως φαίνεται παρακάτω.  
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Εφ’ όσον καταχωρίσουµε το πρώτο πρότυπο εγγραφών, πατάµε F3 οπότε και καθαρίζει η 

οθόνη. Στην συνέχεια καταχωρούµε το δεύτερο πρότυπο. 

 
Όταν πλέον έχουµε καταχωρίσει και τις δύο εγγραφές, πατάµε F5 για να δούµε τον κατάλογο.  

 
 

Περίοδοι φυσικής απογραφής 

Στο παράθυρο αυτό ορίζουµε τις περιόδους απογραφής βάσει των οποίων θέλουµε να 

γίνεται καταµέτρηση τα αποθεµάτων. Ορίζουµε έναν κωδικό για κάθε περίοδο απογραφής 

καθώς και τον αριθµό των απογραφών που θέλουµε να γίνονται κάθε χρόνο για ένα είδος. 

Μπορούµε να ορίσουµε πολλές περιόδους απογραφής για τους διαφορετικούς τύπους 

αποθεµάτων που διαχειρίζεται η αποθήκη. Για παράδειγµα, θα µπορούσαµε να ορίσουµε µια 

καθηµερινή απογραφή για πολύ ακριβά είδη, µια µηνιαία ή διµηνιαία απογραφή για είδη που 

κινούνται γρήγορα και µια ετήσια απογραφή για φτηνά είδη ή είδη που δεν κινούνται γρήγορα. 

Στο συγκεκριµένο παράδειγµα ορίζουµε µια περίοδο φυσικής απογραφής για είδη µε 

κανονική κίνηση ή κανονική αξία.  

Για την καταχώριση των περιόδων φυσικής απογραφής που θα γίνονται στις αποθήκες, 

πηγαίνουµε ∆ιαχείριση Αποθήκης → Παραµετροποίηση → Περίοδοι Φυσικής 
Απογραφής και καταχωρούµε τα ανωτέρω στοιχεία, όπως φαίνεται παρακάτω.   

 
 

Πρότυπα φύλλα δηµιουργίας θέσεων αποθήκης 

Στο παράθυρο αυτό, ορίζουµε τα πρότυπα για τα φύλλα δηµιουργίας θέσεων αποθήκης 

και τα φύλλα δηµιουργίας περιεχοµένου θέσεων αποθήκης. Αυτός ο πίνακας περιλαµβάνει 

όλα τα πρότυπα φύλλα δηµιουργίας θέσεων αποθήκης που έχουν οριστεί για χρήση στο 

πρόγραµµα.  
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Στο συγκεκριµένο παράδειγµα ορίζουµε τα εξής φύλλα δηµιουργίας θέσεων αποθήκης. 

• Φύλλο θέσης αποθήκης µε κωδικό ΘΑ 

• Φύλλο περιεχοµένου θέσης αποθήκης µε κωδικό ΠΘΑ 

Για την καταχώριση των φύλλων δηµιουργίας θέσεων αποθήκης, πηγαίνουµε 

∆ιαχείριση Αποθήκης → Παραµετροποίηση → Πρότυπα Φύλλα ∆ηµιουργίας Θέσεων 
Αποθήκης και καταχωρούµε τα ανωτέρω στοιχεία, όπως φαίνεται παρακάτω.   

 
 

  

Βοηθητικά αρχεία εγγραφών διαχείρισης αποθήκης 

Πριν την καταχώριση των πρότυπων εγγραφών διαχείρισης αποθήκης, καταχωρούµε 

κάποια βοηθητικά αρχεία στο σύστηµα που αφορούν στην αποθήκη. Πηγαίνουµε Γενική 
Λογιστική → Παραµετροποίηση → Αρ. Σειράς → Αρ. Σειράς και συµπληρώνουµε την 

καρτέλα µε Κωδικό WJNL-RCLSS, Περιγραφή Εγγραφές Αποθήκης - Αναδιάρθρωση και 
επιλέγουµε τα πεδία «Προεπιλεγµένη Αρ.» και «Χειροκίνητη Αρ.»  

 
Στην συνέχεια πηγαίνουµε στο πεδίο «Αρ. Έναρξης» και πατώντας στο βελάκι που 

εµφανίζεται ανοίγει η επόµενη οθόνη, η οποία αφορά τον αριθµό των εγγραφών που θα 

γίνουν. Στην οθόνη αυτή δίνουµε Αρ. Έναρξης RE000001 και Αρ. Τέλους RE999999 µε ρυθµό 

αύξησης 1 και επιλέγουµε να είναι «Ανοικτό».  

 
Τελικά η καταχώρηση που κάναµε θα πρέπει να φαίνεται ως εξής:  

 
 Στην συνέχεια καταχωρούµε τα υπόλοιπα παραµετρικά αρχεία για την ∆ιαχείριση 

Αποθήκης. Και πάλι πηγαίνουµε Γενική Λογιστική → Παραµετροποίηση → Αρ. Σειράς → 
Αρ. Σειράς και συµπληρώνουµε τις εγγραφές όπως φαίνονται παρακάτω. Για τα πεδία που 

συµπληρώνουµε ισχύουν ότι περιγράψαµε παραπάνω. 

2Ο βοηθητικό αρχείο αποθήκης  
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3Ο βοηθητικό αρχείο αποθήκης 

 

 

 
 

Κωδικοί Προέλευσης 

Όταν καταχωρούµε εγγραφές, παραγγελίες, τιµολόγια ή πιστωτικά τιµολόγια, καθώς και 

όταν εκτελούµε διάφορες µαζικές εργασίες, δηµιουργούνται εγγραφές στις οικονοµικές 

καταστάσεις. 

Μπορεί να χρειαστεί να βρούµε από πού προήλθε µια συγκεκριµένη εγγραφή, για 

παράδειγµα αν δηµιουργήθηκε κατά την καταχώρηση εγγραφών γενικής λογιστικής ή κατά την 

καταχώρηση ενός τιµολογίου αγοράς. Για να γίνει αυτό, χρησιµοποιήστε τους πίνακες "Κωδ. 

Προέλευσης" και Παραµετροποίηση Κωδικών Προέλευσης.  

Προσοχή:  

Όταν ορίζουµε µια νέα εταιρεία, το πρόγραµµα συµπληρώνει αυτόµατα τους πίνακες 

"Κωδ. Προέλευσης" και "Παραµετροποίηση Κωδικών Προέλευσης". 

Όταν καταχωρούµε ή εκτελούµε µια µαζική εργασία, το πρόγραµµα προσθέτει αυτόµατα 

στην εγγραφή τον κατάλληλο κωδικό προέλευσης. Για παράδειγµα, όταν καταχωρούµε από 

τις εγγραφές γενικής λογιστικής, το πρόγραµµα δηµιουργεί τον κωδικό "GENJNL" για την 

εγγραφή.  

Αν στο παράθυρο µε τον πίνακα εγγραφών δεν εµφανίζεται το πεδίο "Κωδ. Προέλευσης" 

πρέπει να το εισάγουµε εµείς.  

Για τον εντοπισµό των «Κωδ. Προέλευσης», επιλέγουµε Κύριο Μενού → Γενική 
Λογιστική → Παραµετροποίηση → Κωδ. Ιχνηλασιµότητας → Κωδ. Προέλευσης. Ο 

πίνακας "Κωδ. Προέλευσης" περιέχει όλους τους δυνατούς κωδικούς προέλευσης. 
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Επιλέγοντας αυτό το µενού επιβεβαιώνουµε ότι εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Εφ’ 

όσον γίνει η επιβεβαίωση, κλείνουµε το παράθυρο. 
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Πρότυπα Εγγραφών ∆ιαχείρισης Αποθήκης 

Τα πρότυπα εγγραφών αφορούν σε εγγραφές στις οποίες µπορούµε να καταγράφουµε 

τις προσαρµογές που γίνονται κατά καιρούς στα αποθέµατα, τις φυσικές απογραφές και την 

αναδιάρθρωση αποθέµατος (είτε εσωτερικές µετακινήσεις που έχουν ήδη γίνει είτε τη 

µετονοµασία πολλών θέσεων αποθήκης). 

Οι πληροφορίες και η διάταξη παραθύρου σε ένα πρότυπο εγγραφών ισχύουν για όλες 

τις δέσµες εγγραφών που δηµιουργούνται σύµφωνα µε αυτό. 

Οι αριθµοί έχουν µια ιδιαίτερη λειτουργία όταν περιλαµβάνονται σε ονοµασίες εγγραφών. 

Εάν η ονοµασία ενός προτύπου εγγραφών ή µιας δέσµης εγγραφών περιέχει έναν αριθµό, ο 

αριθµός αλλάζει προοδευτικά κάθε φορά που γίνεται καταχώρηση εγγραφών.  

Τα πρότυπα εγγραφών διαχείρισης αποθήκης που θα καταχωρίσουµε στο συγκεκριµένο 

παράδειγµα είναι τα εξής: 

• Εγγραφές αναδιάρθρωσης µε κωδικό ΕΑΝ  

• Εγγραφές προσαρµογής µε κωδικό ΕΠ 

• Εγγραφές φυσικής απογραφής µε κωδικό ΕΦΑ 

Για την καταχώριση των πρότυπων εγγραφών διαχείρισης αποθήκης, πηγαίνουµε 

∆ιαχείριση Αποθήκης → Παραµετροποίηση → Πρότυπα Εγγραφών ∆ιαχείρισης 
Αποθήκης και καταχωρούµε τα ανωτέρω στοιχεία, όπως φαίνεται παρακάτω.   

Σηµείωση: 

1. Στο πεδίο «Αρ. Σειράς» επιλέγουµε WJNL-RCLSS για τις Εγγραφές Αναδιάρθρωσης, 

WJNL-ADJ για τις Εγγραφές Προσαρµογής και WJNL-PHYS για τις Εγγραφές Φυσικής 

Απογραφής.  

 
2. Στο πεδίο «Κωδ. Αιτιολογίας» πατάµε το βελάκι και στην οθόνη που εµφανίζεται 

καταχωρούµε Κωδικός 01 και Περιγραφή Αναδιάρθρωση Αποθήκης, όπως φαίνεται 

παρακάτω.  

 
Τελικά, οι καταχωρίσεις που κάνουµε θα φαίνονται ως εξής:  
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Πρότυπα φύλλα διαχείρισης αποθήκης 

Στο παράθυρο αυτό περιέχονται τα ονόµατα των φύλλων τοποθετήσεων που ορίσαµε 

για διάφορες αποθήκες. 

Ορίζουµε τα Φύλλα ∆ιαχείρισης Αποθήκης µε τους αντίστοιχους κωδικούς και 

περιγραφές. Επιλέγοντας τον κατάλληλο τύπο (ο οποίος έχει δηµιουργηθεί από εµάς κατά τον 

προσδιορισµό των φύλλων τοποθετήσεων που ορίσαµε προηγούµενη ενότητα), παρατηρούµε 

ότι αλλάζει αυτόµατα από το πρόγραµµα τόσο το πεδίο «ID Φόρµας» όσο και το πεδίο 

«Ονοµασία Φόρµας». 

Τα φύλλα διαχείρισης αποθήκης που αναγνωρίζονται στο συγκεκριµένο παράδειγµα 

είναι τα εξής: 

• Φύλλο εσωτερικής µετακίνησης µε κωδικό ΦΕΜ 

• Φύλλο συλλογής µε κωδικό ΦΣ 

• Φύλλο τοποθέτησης µε κωδικό ΦΤ 

Για την καταχώριση των φύλλων δηµιουργίας θέσεων αποθήκης, επιλέγουµε 

∆ιαχείριση Αποθήκης → Παραµετροποίηση → Πρότυπα Φύλλα ∆ιαχείρισης Αποθήκης 
και καταχωρούµε τα ανωτέρω στοιχεία, όπως φαίνεται παρακάτω.   
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
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Παραµετροποίηση αποθεµάτων 

Στο παράθυρο "Παραµετροποίηση Αποθεµάτων", µπορούµε να ορίσουµε τον τρόπο 

που θέλουµε το πρόγραµµα να διαχειρίζεται κάποιους τοµείς του αποθέµατος. 

Πριν ξεκινήσουµε να εργαζόµαστε µε τα αποθέµατα, καθορίζουµε µια αρίθµηση σειράς 

για τα είδη και άλλες επιλογές στο παράθυρο, οι οποίες στη συνέχεια θα εφαρµοστούν σε όλο 

το πρόγραµµα. 

Για τον καθορισµό της αρίθµησης σειράς, επιλέγουµε Γενική Λογιστική → 
Παραµετροποίηση → Αρ. Σειράς και καταχωρούµε τα βοηθητικά αρχεία που φαίνονται 

παρακάτω. 

1ο βοηθητικό αρχείο 

 

 

 
2ο βοηθητικό αρχείο 

 

 

 
3ο βοηθητικό αρχείο 

 

 

 
4ο βοηθητικό αρχείο 

 

 

 
 

Εφ’ όσον έχουµε καταχωρίσει τα βοηθητικά παραµετρικά αρχεία, επιλέγουµε 

Αποθέµατα → Παραµετροποίηση → Παραµετροποίηση Αποθεµάτων και 

συµπληρώνουµε τις καρτέλες όπως φαίνεται παρακάτω. 
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Παραµετροποίηση Πρόβλεψης Ηµ/νίας Παράδοσης 

Στο παράθυρο "Παραµετροποίηση Πρόβλεψης Ηµ/νίας Παράδοσης", µπορούµε να 

ορίσουµε τον τρόπο που θέλουµε το πρόγραµµα να διαχειρίζεται κάποιους τοµείς της 

πρόβλεψης ηµεροµηνίας παράδοσης. 

Εδώ, µπορούµε να επιλέξουµε συγκεκριµένες χρονικές παραµέτρους που θα 

χρησιµοποιεί το πρόγραµµα όταν θα υπολογίζει τη διαθεσιµότητα είδους. Μπορούµε επίσης 

να επιλέξουµε ποιο πρότυπο αναπλήρωσης και ποιο φύλλο αναπλήρωσης θα χρησιµοποιεί 

το πρόγραµµα για να αποθηκεύει πληροφορίες. 

Πριν προχωρήσουµε στην παραµετροποίηση θα πρέπει να ορίσουµε κάποια βοηθητικά 

αρχεία. Επιλέγουµε Γενική Λογιστική → Παραµετροποίηση → Αρ. Σειράς. 

 

 

 
 

Επίσης, καταχωρούµε κάποια πρότυπα φύλλα αναπλήρωσης. Επιλέγουµε Αγορές και 
Πληρωµές → Παραµετροποίηση → Πρότυπα Φύλλα Αναπλήρωσης.  

 
 

Για την παραµετροποίηση πρόβλεψης ηµεροµηνίας παράδοσης, επιλέγουµε 

Αποθέµατα → Παραµετροποίηση → Παραµετροποίηση Πρόβλεψης Ηµ/νίας 
Παράδοσης και καταχωρούµε τα παρακάτω αρχεία. 
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Παραµετροποίηση Αποτίµησης Αποθεµάτων 

Σε αυτόν τον πίνακα, ορίζονται οι περίοδοι αποτίµησης που χρησιµοποιούνται από την 

εταιρεία. Κάθε περίοδος αποτίµησης µπορεί να περιλαµβάνει τις ηµέρες ενός µήνα, τριών 

µηνών, έξι µηνών, ενός έτους ή ακόµη και µια περίοδο που δεν είναι φυσική (π.χ. από 

01/01/03 έως 01/17/03). 

Για τον προσδιορισµό των περιόδων αποτίµησης, επιλέγουµε Αποθέµατα → 
Παραµετροποίηση → Παραµετροποίηση Αποτίµησης Αποθεµάτων → Περίοδοι 
Αποτίµησης. 
 

Οι περίοδοι αποτίµησης αποθεµάτων που καθορίζονται είναι: 

 
 

Για την παραµετροποίηση πρόβλεψης ηµεροµηνίας παράδοσης, επιλέγουµε 

Αποθέµατα → Παραµετροποίηση → Παραµετροποίηση Αποτίµησης Αποθεµάτων → 
Κατηγορίες Αποτίµησης. 
 

Οι κατηγορίες αποτίµησης που καθορίζονται είναι: 

 
 

Αποθέµατα 

Οι οµάδες των ειδών που παράγονται και αποθεµατοποιούνται διακρίνονται στις εξής 

κατηγορίες: 

• Έτοιµα προϊόντα µε κωδικό 01 

• Ηµιέτοιµα προϊόντα µε κωδικό 02 

• Πρώτες ύλες µε κωδικό 03 και  
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Για την καταχώριση των οµάδων αποθεµατοποιηµένων ειδών, επιλέγουµε Αποθέµατα 
→ Παραµετροποίηση → Καταχωρήσεις Αποθεµάτων → Οµάδες Καταχώρησης 
Αποθεµάτων και καταχωρούµε τις ανωτέρω κατηγορίες, όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
Επόµενο βήµα είναι η παραµετροποίση των οµάδων καταχώρησης αποθεµάτων. 

Επιλέγουµε Αποθέµατα → Παραµετροποίηση → Καταχωρήσεις Αποθεµάτων → 
Παραµετροποίηση Καταχώρησης Αποθεµάτων. 

 
 

Κατηγορίες ειδών 

Επίσης προβλέπονται οι εξής κατηγορίες ειδών ανάλογα µε την φύση κάθε είδους: 

• Τραπέζι µε κωδικό 01  

• Ξυλεία µε κωδικό 02 

• Παρελκόµενα παραγωγής µε κωδικό 03 

Για την καταχώριση των κατηγοριών ειδών, επιλέγουµε Αποθέµατα → 
Παραµετροποίηση → Κατηγορίες Ειδών και καταχωρούµε τις ανωτέρω κατηγορίες, όπως 

φαίνεται παρακάτω. 
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Οµάδες ειδών 

Στην συνέχεια καταχωρούµε τις οµάδες – οικογένειες των ειδών. Οι οµάδες των ειδών 

προέρχονται από τις κατηγορίες των ειδών και περιλαµβάνουν µε περισσότερη λεπτοµέρεια 

τα είδη της εταιρείας. 

Για την καταχώριση των κατηγοριών ειδών, επιλέγουµε Αποθέµατα → 
Παραµετροποίηση → Οµάδες Ειδών και καταχωρούµε τις ανωτέρω κατηγορίες, όπως 

φαίνεται παρακάτω. 

 
 

Πριν προχωρήσουµε στην καταχώριση των προµηθευτών, των πελατών και τον 
πίνακα υλικών, καταχωρούµε, τους πωλητές – αγοραστές της εταιρείας, τις επαφές της 
επιχείρησης καθώς επίσης και τις γεωγραφικές περιοχές. Οι καταχωρίσεις αυτές 
πραγµατοποιούνται µέσω του υποσυστήµατος ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ 
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ 
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Παραµετροποίηση ∆ιαχείρισης σχέσεων πελατείας 

Πριν ξεκινήσουµε την βασική παραµετροποίηση του υποσυστήµατος «∆ιαχείριση 

Σχέσεων Πελατείας», πρέπει να ορίσουµε εκείνες τις παραµέτρους που είναι απαραίτητες 

ώστε να είµαστε σε θέση στην συνέχεια να παραµετροποιήσουµε.  

Επιλέγουµε  ∆ιαχ. Σχέσεων Πελατείας → Παραµετροποίηση → Παραµετροποίηση 
∆ιαχ. Σχέσεων Πελατείας.  

 
Στην οθόνη που εµφανίζεται πηγαίνουµε στην καρτέλα «Προκαθορισµένα» και για το 

συγκεκριµένο παράδειγµα, θα πρέπει να ορίσουµε αρχικά «Κείµενα Χαιρετισµού» µε τους 

αντίστοιχους κωδικούς τους. Στην συνέχεια επιλέγουµε την καρτέλα «Συγχρονισµός» και 

βλέπουµε ότι πατώντας στο βελάκι δίπλα από το πεδίο «Πελάτης» µας πηγαίνει στον πίνακα 

«Επαγγελµατικές Σχέσεις», άρα πρέπει να ορίσουµε και τις «Επαγγελµατικές Σχέσεις» που 

αφορούν στο συγκεκριµένο παράδειγµα. Τέλος, επιλέγουµε την καρτέλα «Αρίθµηση» και 

παρατηρούµε ότι θα πρέπει να ορίσουµε κάποια βοηθητικά παραµετρικά αρχεία. 

Συνεπώς, ορίζουµε αρχικά τα «Κείµενα Χαιρετισµού», τις «Επαγγελµατικές Σχέσεις» και 

τα βοηθητικά παραµετρικά αρχεία και κατόπιν θα προχωρήσουµε στην βασική 

παραµετροποίηση του υποσυστήµατος αυτού.  

 

Βοηθητικά αρχεία ∆ιαχείρισης Σχέσεων Πελατείας 

Πριν την παραµετροποίηση της βάσης της ∆ιαχείρισης Σχέσεων Πελατείας, 

καταχωρούµε κάποια βοηθητικά αρχεία στο σύστηµα. Επιλέγουµε Γενική Λογιστική → 
Παραµετροποίηση → Αρ. Σειράς → Αρ. Σειράς και συµπληρώνουµε την καρτέλα µε 

Κωδικό CONT, Περιγραφή Contact και επιλέγουµε τα πεδία «Προεπιλεγµένη Αρ.» και 

«Χειροκίνητη Αρ.»  

 
Στην συνέχεια πηγαίνουµε στο πεδίο «Αρ. Έναρξης» και πατώντας στο βελάκι που 

εµφανίζεται ανοίγει η επόµενη οθόνη, η οποία αφορά τον αριθµό των εγγραφών που θα 
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γίνουν. Στην οθόνη αυτή δίνουµε Αρ. Έναρξης CT000001 και Αρ. Τέλους CT100000 µε ρυθµό 

αύξησης 1 και επιλέγουµε να είναι «Ανοικτό».  

 
Τελικά η καταχώρηση που κάναµε θα πρέπει να φαίνεται ως εξής: 

 
 Στην συνέχεια καταχωρούµε τα υπόλοιπα παραµετρικά αρχεία για την ∆ιαχείριση 

Αποθήκης. Και πάλι πηγαίνουµε Γενική Λογιστική → Παραµετροποίηση → Αρ. Σειράς → 
Αρ. Σειράς και συµπληρώνουµε τις εγγραφές όπως φαίνονται παρακάτω. Για τα πεδία που 

συµπληρώνουµε ισχύουν ότι περιγράψαµε παραπάνω. 

2Ο βοηθητικό αρχείο  

 
3Ο βοηθητικό αρχείο  

 
4Ο βοηθητικό αρχείο  

 
5Ο βοηθητικό αρχείο  

 

 
 

Παραµετροποίηση Κειµένων Χαιρετισµού 

Χρησιµοποιούµε το παράθυρο "Κείµενα Χαιρετισµού" για να οργανώσουµε τα κείµενα 

χαιρετισµού. Σε αυτό το παράθυρο εισάγουµε τους κωδικούς των κειµένων χαιρετισµού και 

προσθέτουµε µια σύντοµη περιγραφή στο πεδίο περιγραφής.  

Τα κείµενα χαιρετισµού που εντοπίζουµε είναι τα εξής: 
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• Άντρας παντρεµένος ή όχι µε κωδικό Α 

• Γυναίκα µε κωδικό Γ 

• Εταιρεία µε κωδικό ΕΤ 

Για την καταχώριση των κειµένων χαιρετισµού στο πρόγραµµα, επιλέγουµε ∆ιαχ. 
Σχέσεων Πελατείας → Παραµετροποίηση → Interaction→ Salutations και καταχωρούµε 

τα ανωτέρω κείµενα όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
Στην ίδια οθόνη κάτω δεξιά, επιλέγουµε Salutation 

→Formulas, και στην νέα οθόνη πηγαίνουµε στο πεδίο 

«Κωδικός Γλώσσας», πατάµε στο βελάκι στην πρώτη 

γραµµή της στήλης. Στην οθόνη που εµφανίζεται 

καταχωρούµε την ελληνική γλώσσα. Τα βήµατα όπως ακριβώς γίνονται φαίνονται παρακάτω. 

 

 

 
 

Παραµετροποίηση Επαγγελµατικών Σχέσεων 

Στο παράθυρο "Επαγγελµατικές Σχέσεις" µπορούµε να δούµε τον τύπο επαγγελµατικών 

σχέσεων που έχουµε µε τις εταιρείες επαφής. Για παράδειγµα, πελάτης, προµηθευτής, 

δικηγόρος κ.ο.κ. Στο παράθυρο εµφανίζεται επίσης ο αριθµός των επαφών που έχουµε 

αντιστοιχίσει σε κάθε επαγγελµατική σχέση. Οι πληροφορίες του παραθύρου ισχύουν µόνο για 

εταιρείες. 

Για την καταχώριση των επαγγελµατικών σχέσεων στο πρόγραµµα, επιλέγουµε ∆ιαχ. 
Σχέσεων Πελατείας → Παραµετροποίηση → Company → Επαγγελµατικές Σχέσεις και 
καταχωρούµε τις παρακάτω επαγγελµατικές σχέσεις που εντοπίζονται και αφορούν στο 

συγκεκριµένο παράδειγµα.   

• Πελάτης µε κωδικό ΠΕΛ 

• Προµηθευτής µε κωδικό ΠΡΟΜ 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΨΗΝΑ 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

68

 
 
Σηµείωση:  

Παρατηρούµε ότι στους παραπάνω προσδιορισµούς, ο αριθµός επαφών φαίνεται 0. 

Αυτό συµβαίνει διότι δεν έχουµε ορίσει έως το σηµείο αυτό τις επαφές. Συνεπώς, εφ’ όσον 

ολοκληρωθεί η παραµετροποίηση και ορίσουµε επαφές, θα επανέλθουµε στον πίνακα αυτό 

για να αντιστοιχίσουµε τις επαγγελµατικές σχέσεις µε τις επαφές.  

 

Παραµετροποίηση ∆ιαχ. Σχέσεων Πελατείας 

Στο σηµείο αυτό, ορίζουµε την βασική παραµετροποίηση του υποσυστήµατος 

«∆ιαχείριση Σχέσεων Πελατείας». Επιλέγουµε  ∆ιαχ. Σχέσεων Πελατείας → 
Παραµετροποίηση → Relationship Mgt. Setup 

 
Στην οθόνη που εµφανίζεται, συµπληρώνουµε τις καρτέλες όπως φαίνεται παρακάτω. 
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Στην καρτέλα «Numbering» επιλέγουµε τα βελάκια δίπλα από κάθε πεδίο και 

συµπληρώνουµε µε τα βοηθητικά αρχεία που ορίσαµε στην ενότητα «Βοηθητικά αρχεία 

∆ιαχείρισης Σχέσεων Πελατείας». 
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Τέλος, αφήνουµε τις καρτέλες «∆ιπλότυπα» (Duplicates) και «E-Mail Logging» ως έχουν.  

 

 
 

 

Παραµετροποίηση Οµάδων Εταιρειών 

Στο παράθυρο "Οµάδες Εταιρειών" µπορείτε να δείτε τις οµάδες εταιρειών που µπορείτε 

να αντιστοιχίσετε στις εταιρείες επαφής, για παράδειγµα τις εταιρείες λιανικής πώλησης. Στο 

παράθυρο εµφανίζεται επίσης ο αριθµός των επαφών που έχετε αντιστοιχίσει σε κάθε οµάδα 

εταιρειών. Σε αυτό το παράθυρο, µπορείτε επίσης να δηµιουργήσετε νέες οµάδες εταιρειών. 

Οι οµάδες επαφών που απαιτούνται για τις ανάγκες του συγκεκριµένου παραδείγµατος, 

είναι οι εξής: 

• Χονδρική πώληση µε κωδικό ΧΠ 

• Προµηθευτής ξυλείας µε κωδικό ΠΞ 

• Προµηθευτής παρελκόµενων παραγωγής ΠΠΠ 

Για την καταχώριση των αρµοδιοτήτων της διαχείρισης σχέσεων πελατείας, επιλέγουµε 

∆ιαχ. Σχέσεων Πελατείας → Παραµετροποίηση → Εταιρεία → Οµάδες Βιοµηχανιών και 
καταχωρούµε τα ανωτέρω στοιχεία, όπως φαίνεται παρακάτω.   

 
Σηµείωση:  

Παρατηρούµε ότι στους παραπάνω προσδιορισµούς, ο αριθµός επαφών φαίνεται 0. 

Αυτό συµβαίνει διότι δεν έχουµε ορίσει έως το σηµείο αυτό τις επαφές. Συνεπώς, εφ’ όσον 

ολοκληρωθεί η παραµετροποίηση και ορίσουµε επαφές, θα επανέλθουµε στον πίνακα αυτό 

για να αντιστοιχίσουµε τις οµάδες εταιρειών µε τις επαφές.  
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Αρµοδιότητες  

Το επόµενο βήµα της παραµετροποίησης του υποσυστήµατος ∆ιαχείριση Σχέσεων 

Πελατείας είναι ο προσδιορισµός των αρµοδιοτήτων των προσώπων που εµπλέκονται στις 

όποιες επαφές προµηθευτή, αγοραστή – πωλητή και πελάτη. Μπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε το παράθυρο Αρµοδιότητες για να ορίσουµε τις αρµοδιότητες που 

επιθυµούµε να χρησιµοποιήσουµε κατά την εισαγωγή πληροφοριών σχετικά µε τις επαφές 

µας. Οι αρµοδιότητες προσδιορίζουν τον τοµέα ευθύνης της επαφής εντός της εταιρείας που 

εργάζεται, για παράδειγµα, διαχείριση, παραγωγή κ.τ.λ. 

Οι αρµοδιότητες που ορίζουµε στην συγκεκριµένη εφαρµογή είναι: 

• Υπεύθυνος αγορών µε κωδικό ΥΑΓ 

• Υπεύθυνος πωλήσεων µε κωδικό ΥΠΩΛ 

Για την καταχώριση των αρµοδιοτήτων της διαχείρισης σχέσεων πελατείας, επιλέγουµε 

∆ιαχ. Σχέσεων Πελατείας → Παραµετροποίηση → Πρόσωπο → Αρµοδιότητες και 
καταχωρούµε τα ανωτέρω στοιχεία, όπως φαίνεται παρακάτω.   

 
Σηµείωση:  

Παρατηρούµε ότι στους παραπάνω προσδιορισµούς, ο αριθµός επαφών φαίνεται 0. 

Αυτό συµβαίνει διότι δεν έχουµε ορίσει έως το σηµείο αυτό τις επαφές. Συνεπώς, εφ’ όσον 

ολοκληρωθεί η παραµετροποίηση και ορίσουµε επαφές, θα επανέλθουµε στον πίνακα αυτό 

για να αντιστοιχίσουµε τις αρµοδιότητες µε τις επαφές.  

 

Επίπεδα Οργανογράµµατος - Τίτλος επαφής 

Στο παράθυρο "Επίπεδα Οργανογράµµατος" µπορείτε να δείτε έναν κατάλογο µε τα 

επίπεδα οργανογράµµατος που µπορείτε να αντιστοιχίσετε στα πρόσωπα των επαφών. Σε 

αυτό το παράθυρο, µπορείτε επίσης να εισαγάγετε νέα επίπεδα οργανογράµµατος. 

Τα επίπεδα οργανογράµµατος που ορίζουµε είναι τα παρακάτω. 

• ∆ιευθυντής εταιρείας µε κωδικό ∆Ε 

• Υπεύθυνος τµήµατος µε κωδικό ΥΤ 

• Υπάλληλος µε κωδικό ΥΠ 

Για την καταχώριση των αρµοδιοτήτων της διαχείρισης σχέσεων πελατείας, επιλέγουµε 

∆ιαχ. Σχέσεων Πελατείας → Παραµετροποίηση → Πρόσωπο → Organizational Levels 
και καταχωρούµε τα ανωτέρω στοιχεία, όπως φαίνεται παρακάτω.   
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Οµάδες επικοινωνίας - Τύπος επαφής  

Στο παράθυρο "Οµάδες Επικοινωνίας" µπορούµε να δούµε τις διαφορετικές οµάδες που 

συνδέονται µε τα διαφορετικά πρότυπα επικοινωνίας. Ως πρότυπα επικοινωνίας νοούνται 

λεπτοµερείς πληροφορίες, όπως η οµάδα επικοινωνίας στην οποία ανήκουν, το κόστος 

µονάδας και η διάρκεια, κατά πόσον περιλαµβάνουν επισύναψη κ.ο.κ. Στην ουσία, οι οµάδες 

επικοινωνίας είναι οι τύποι επαφών που δηµιουργεί η κάθε επιχείρηση µε τους προµηθευτές 

και τους πελάτες της. Με τις οµάδες επικοινωνίας µπορούµε να εντοπίσουµε γρήγορα τα 

πρότυπα επικοινωνίας. 

Οι οµάδες επικοινωνίας που ορίζονται στο συγκεκριµένο παράδειγµα είναι οι εξής: 

• Έγγραφο µε κωδικό ΕΓΓ 

• Επιστολή µε κωδικό ΕΠΙΣ 

• Συνάντηση µε κωδικό ΣΥΝ 

• Τηλεφωνική επαφή µε κωδικό ΤΕ 

Για την καταχώριση των οµάδων επικοινωνίας της διαχείρισης σχέσεων πελατείας, 

επιλέγουµε ∆ιαχ. Σχέσεων Πελατείας → Παραµετροποίηση → Interaction→ Οµάδες 
Επικοινωνίας και καταχωρούµε τα ανωτέρω στοιχεία, όπως φαίνεται παρακάτω.   

 
 

 

Πρότυπα επικοινωνίας  

Στο παράθυρο "Πρότυπα Επικοινωνίας" µπορούµε να δείτε τα διαφορετικά πρότυπα 

που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε κατά την πραγµατοποίηση επικοινωνιών. Σε αυτό το 

παράθυρο περιλαµβάνονται λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τα πρότυπα επικοινωνίας, 

όπως η οµάδα επικοινωνίας στην οποία ανήκουν, το κόστος µονάδας και η διάρκεια, κατά 

πόσον περιλαµβάνουν επισύναψη κ.ο.κ. Στο παράθυρο "Πρότυπα Επικοινωνίας" µπορείτε για 

παράδειγµα να δηµιουργήσετε, να αντιγράψετε ή να εισαγάγετε επισυνάψεις για τα πρότυπα 

επικοινωνίας. 

Τα πρότυπα επικοινωνίας που θεωρούµε ότι πραγµατοποιεί η Cronus Sigaras ABEE 

είναι: 
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• Έγγραφο συστήµατος µε κωδικό ΕΓΓΣΥΣ 

• Γράµµα - email µε κωδικό ΕΙΣΓΡ 

• Φαξ µε κωδικό ΦΑΞ 

• Εισερχόµενη κλήση µε κωδικό ΕΙΣΚΛ 

• Εξερχόµενη κλήση µε κωδικό ΕΞΚΛ 

• Συνάντηση στην εταιρεία µε κωδικό ΣΥΝΕΤ 

• Συνάντηση στον πελάτη µε κωδικό ΣΥΝΠΕΛ 

• Σηµαία υπενθύµισης µε κωδικό ΥΠΕΝ 

 

Σηµείωση: 

Πριν προχωρήσουµε, κρίνεται σκόπιµο να προσδιορίσουµε τις έννοιες – πεδία που 

φαίνονται στον πίνακα. 

 Ενέργεια οδηγού: Το πεδίο περιλαµβάνει την ενέργεια που θα εκτελέσει το πρόγραµµα 

όταν επιλέξουµε "Επόµενο" στο πρώτο παράθυρο του οδηγού "∆ηµιουργία 

Επικοινωνίας". Υπάρχουν οι επιλογές: 

• Κενό: Με αυτήν την επιλογή το πρόγραµµα εµφανίζει αµέσως το δεύτερο 

παράθυρο του οδηγού "∆ηµιουργία Επικοινωνίας", κάνοντας κλικ στο κουµπί 

"Επόµενο" στο πρώτο παράθυρο. 

• Άνοιγµα: Με αυτήν την επιλογή το πρόγραµµα ανοίγει (και τροποποιεί) την 

επισύναψη (για παράδειγµα, ένα έγγραφο του Microsoft Word ή µια παρουσίαση 

του Microsoft Powerpoint) κάνοντας κλικ στο κουµπί "Επόµενο" στο πρώτο 

παράθυρο του οδηγού "∆ηµιουργία Επικοινωνίας". 

• Εισαγωγή: Με αυτήν την επιλογή το πρόγραµµα εισάγει την επισύναψη, κάνοντας 

κλικ στο κουµπί "Επόµενο" στο πρώτο παράθυρο του οδηγού "∆ηµιουργία 

Επικοινωνίας". 

 Επισύναψη: Αυτό το πεδίο προσδιορίζει εάν υπάρχει επισυναπτόµενο αρχείο 

συσχετισµένο µε το συγκεκριµένο πρότυπο επικοινωνίας. 

 Παράβλεψη του τύπου ανταπόκρισης επαφής: Αν το πεδίο είναι ενεργοποιηµένο, το 

πρόγραµµα χρησιµοποιεί τον τύπο ανταπόκρισης που επιλέγετε στο πεδίο "Τύπος 

Ανταπόκρισης (Προεπιλογή)" και όχι τον τύπο ανταπόκρισης που επιλέγετε στην 

καρτέλα "Επαφή". 

 Τύπο ανταπόκρισης: Αυτό το πεδίο δηλώνει τον συνήθη τρόπο αποστολής στις επαφές 

της επισύναψης που περιλαµβάνεται στην επικοινωνία. Υπάρχουν οι επιλογές  

• Χειρόγραφο: εκτύπωση και αποστολή των πληροφοριών της επισύναψης (µόνο για 

έγγραφα του Microsoft Word). 

• Φαξ: αποστολή της επισύναψης µε φαξ (µόνο για έγγραφα του Microsoft Word). 
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• E-mail: αποστολή της επισύναψης µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κατά τη δηµιουργία µιας 

επικοινωνίας. 

Αν έχουµε συµπληρώσει αυτό το πεδίο, το πρόγραµµα συµπληρώνει αυτόµατα το πεδίο 

"Τύπος Ανταπόκρισης" στον οδηγό "∆ηµιουργία Επικοινωνίας" ή στο παράθυρο "Τµήµα 

Αγοράς" κατά τη δηµιουργία επικοινωνίας.  

 Κόστος µονάδας: Αυτό το πεδίο περιλαµβάνει το συνηθισµένο κόστος των επικοινωνιών 

που δηµιουργούνται µε χρήση του προτύπου επικοινωνίας. Κατά τη δηµιουργία 

επικοινωνίας µε χρήση του προτύπου επικοινωνίας, το πρόγραµµα χρησιµοποιεί το 

περιεχόµενο αυτού του πεδίου ως προεπιλεγµένη τιµή στο πεδίο "Κόστος Μονάδας 

(ΤΝ)" στον οδηγό "∆ηµιουργία Επικοινωνίας" ή στο παράθυρο "Τµήµα Αγοράς".  

  ∆ιάρκεια Επικοινωνίας: Αυτό το πεδίο περιλαµβάνει τη συνηθισµένη διάρκεια των 

επικοινωνιών που δηµιουργούνται µε χρήση του προτύπου επικοινωνίας. Κατά τη 

δηµιουργία επικοινωνίας µε χρήση του προτύπου επικοινωνίας, το πρόγραµµα 

χρησιµοποιεί το περιεχόµενο αυτού του πεδίου ως προεπιλεγµένη τιµή στο πεδίο 

"∆ιάρκεια Επικοινωνίας" στον οδηγό "∆ηµιουργία Επικοινωνίας" ή στο παράθυρο 

"Τµήµα Αγοράς".  

 Ροή Πληροφορίας: Αυτό το πεδίο περιλαµβάνει την κατεύθυνση της ροής πληροφοριών 

του προτύπου επικοινωνίας. Υπάρχουν δύο επιλογές: "Εξαγωγή" και "Εισαγωγή". 

Επιλέξτε "Εξαγωγή" αν οι πληροφορίες αποστέλλονται συνήθως από την εταιρεία µας. 

Επιλέγουµε "Εισαγωγή" αν οι πληροφορίες λαµβάνονται συνήθως από την εταιρεία µας. 

 ∆ηµιουργήθηκε από: Αυτό το πεδίο δηλώνει τη συνηθισµένη προέλευση των 

επικοινωνιών που δηµιουργούνται µε χρήση του προτύπου επικοινωνίας. Υπάρχουν δύο 

επιλογές: "Εταιρεία µας", "Εταιρεία τους". Επιλέγουµε "Εταιρεία µας" αν η επικοινωνία 

προέρχεται συνήθως από την εταιρεία µας. Επιλέγουµε "Εταιρεία τους" αν οι 

πληροφορίες προέρχονται συνήθως από τις επαφές µας. 

 

Για τον προσδιορισµό των προτύπων επικοινωνίας που απαιτούνται στην 

παραµετροποίηση επιλέγουµε ∆ιαχ. Σχέσεων Πελατείας → Παραµετροποίηση → 
Επικοινωνία → Πρότυπα Επικοινωνίας.  

Για καθένα από τα παραπάνω πρότυπα επικοινωνίας εισάγουµε αντίστοιχα την 

«Ενέργεια Οδηγού», την «Επισύναψη», την «Παράβλεψη του τύπου ανταπόκρισης επαφής», 

τον «Τύπο ανταπόκρισης», το «Κόστος Μονάδας», την «∆ιάρκεια Επικοινωνίας», την «Ροή 

Πληροφορίας» και «∆ηµιουργήθηκε από», όπως φαίνεται παρακάτω. 
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Κατάσταση καµπάνιας - επαφής  

Στο παράθυρο "Κατάσταση Καµπάνιας" µπορούµε να δούµε τις διαφορετικές 

καταστάσεις που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για να δηλώσουµε την πρόοδο κάθε 

καµπάνιας - επαφής.  

Για την καταχώριση των οµάδων επικοινωνίας της διαχείρισης σχέσεων πελατείας, 

επιλέγουµε ∆ιαχ. Σχέσεων Πελατείας → Παραµετροποίηση → Καµπάνια → Campaign 
Status και καταχωρούµε τα ανωτέρω στοιχεία, όπως φαίνεται παρακάτω.   

 
 

Κατάλογος πωλητών 

Πολλές εταιρείες θέλουν να παρακολουθούν την απόδοση κάθε υπαλλήλου για να 

µπορούν να υπολογίσουν την προµήθεια ή το µπόνους πωλήσεων. Μια εταιρεία µπορεί 

επίσης να θέλει να αντιστοιχίσει έναν πωλητή σε καθεµία από τις επαφές της. 

Ο πίνακας «Πωλητής/ Αγοραστής» επιτρέπει να ορίσουµε έναν κωδικό για κάθε πωλητή 

ή αγοραστή. Στη συνέχεια, µπορούµε να εισάγουµε τον κωδικό του πωλητή ή αγοραστή σε 

πεδία κωδικού σε άλλες θέσεις του προγράµµατος, για παράδειγµα στις καρτέλες 

λογαριασµού γενικής λογιστικής, πελάτη, προµηθευτή, επαφής ή καµπάνιας. Στη συνέχεια, 

κάθε φορά που θα καταχωρούµε ή θα ορίζουµε παραγγελίες, τιµολόγια, πιστωτικά τιµολόγια, 

τιµολόγια τόκων κ.ο.κ., το πρόγραµµα θα χρησιµοποιεί αυτόµατα τις πληροφορίες που 

δηλώνονται από τον κωδικό. Μπορούµε επίσης να εισάγουµε τον κωδικό σε γραµµές 

εγγραφών, παραγγελίες, τιµολόγια κλπ. κατά την καταχώρηση. 

Τα πλεονεκτήµατα χρήσης του πίνακα "Πωλητής/Αγοραστής" είναι πολλά: 

• Αυτόµατος υπολογισµός των προµηθειών βάσει των πωλήσεων, του περιθωρίου 

κέρδους, κλπ. 

• Εκτύπωση στατιστικών στοιχείων για τους πωλητές της εταιρείας µας.  
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• Στη περιοχή εφαρµογής "∆ιαχ. Σχέσεων Πελατείας", µπορούµε να ορίσουµε τον πωλητή 

ως φίλτρο στα παράθυρα "Κατάλογος Εκκρεµών Εργασιών", "Αρχεία Επικοινωνίας" και 

"Κατάλογος Ευκαιριών". 

• Στην περιοχή εφαρµογής "∆ιαχ. Σχέσεων Πελατείας", µπορούµε να επιταχύνουµε τη 

διαδικασία συγχρονισµού των εκκρεµών εργασιών µε τις εργασίες του Outlook και τα 

στοιχεία του ηµερολογίου, περιορίζοντας την περίοδο συγχρονισµού µε τη χρήση 

συγκεκριµένων ηµεροµηνιών έναρξης και λήξης. 

Κάθε φορά που τιµολογούµε συγκεκριµένο πελάτη, για παράδειγµα, το πρόγραµµα θα 

χρησιµοποιήσει αυτόν τον πωλητή ή τον αγοραστή ως προεπιλογή.  

Στο παράθυρο "Καρτέλα Πωλητή/Αγοραστή" µπορούµε, επίσης, να δούµε πληροφορίες 

για τους εργαζόµενους οι οποίοι είναι καταγεγραµµένοι στο πρόγραµµα ως 

πωλητές/αγοραστές. Σε αυτό το παράθυρο, µπορούµε να δηµιουργήσουµε µια νέα καρτέλα 

κάθε φορά που θέλουµε να καταγράψουµε έναν εργαζόµενο ως πωλητή/αγοραστή στο 

πρόγραµµα ή να καταγράψουµε όλους τους εργαζόµενους στους οποίους σκοπεύουµε να 

αντιστοιχίσουµε εκκρεµείς εργασίες ως πωλητές/αγοραστές. 

Από αυτό το παράθυρο, οι πωλητές έχουν πρόσβαση σε συγκεκριµένες πληροφορίες 

που αφορούν τις δραστηριότητές τους, για παράδειγµα βλέπουν καταλόγους µε τις επαφές 

τους, τις εκκρεµείς εργασίες και τις ευκαιρίες και ορίζουν τη χρονική περίοδο συγχρονισµού 

των εκκρεµών εργασιών µε τις εργασίες και τα στοιχεία ηµερολογίου του Outlook.  

Οι πωλητές που έχει η εταιρεία SIGARAS ABEE είναι οι κάτωθι: 

• Βασίλης Αγγέλου µε κωδικό ΒΑ µε προµήθεια 10 % 

• Κατερίνα Μιχαλοπούλου µε κωδικό ΚΜ µε προµήθεια 10 % 

Για την καταχώριση των πωλητών στο υποσύστηµα της διαχείρισης σχέσεων πελατείας, 

επιλέγουµε ∆ιαχ. Σχέσεων Πελατείας → Πωλητές και καταχωρούµε έναν έναν τους πωλητές 

που αναφέραµε παραπάνω µε τις προµήθειές τους από τις πωλήσεις που πραγµατοποιούν.  

Αρχικά καταχωρούµε τον πρώτο πωλητή στην καρτέλα «Γενικά» και αφήνουµε τις 

υπόλοιπες καρτέλες ως έχουν, όπως φαίνεται παρακάτω. 
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Εφ’ όσον καταχωρίσουµε τον πρώτο πωλητή, πατάµε F3, οπότε η οθόνη καθαρίζει και 

καταχωρούµε τους επόµενους πωλητές στις καρτέλες «Γενικά» για τον καθένα, αφήνοντας 

όπως και πριν τις υπόλοιπες καρτέλες ως έχουν. 

 
 

Για να δούµε τον κατάλογο µε όλους τους πωλητές / αγοραστές της εταιρείας, πατάµε 

F5, οπότε εµφανίζεται η οθόνη που φαίνεται παρακάτω. Πατώντας στην συνέχεια διπλό κλικ 

στον καθένα απ’ αυτούς εµφανίζεται η καρτέλα του. 
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Κύκλος πωλήσεων - Στάδια πωλήσεων 

Στο παράθυρο "Κύκλος Πωλήσεων" µπορούµε να δούµε γενικές πληροφορίες για τους 

διαφορετικούς κύκλους πωλήσεων που ακολουθούν οι ευκαιρίες. Στην ουσία, στο παράθυρο 

αυτό προσδιορίζεται το στάδιο ή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η πώληση της εταιρείας. 

Οι κύκλοι πωλήσεων αποτελούνται από µια σειρά καταστάσεων, που µας καθοδηγούν στη 

διαδικασία πώλησης από τη δηµιουργία µιας ευκαιρίας µέχρι την καθαυτή πώληση. 

Μπορούµε να ορίσουµε όσους κύκλους πωλήσεων θέλουµε. Για παράδειγµα, ενδέχεται 

να θέλουµε να ορίσουµε διαφορετικούς κύκλους πωλήσεων για τους υπάρχοντες και τους 

πιθανούς πελάτες ή σύµφωνα µε το προϊόν που θέλουµε να πουλήσουµε 

Ο πίνακας "Κύκλος Πωλήσεων" περιλαµβάνει επίσης στατιστικά στοιχεία για τη 

συχνότητα µε την οποία χρησιµοποιείται κάθε κύκλος πωλήσεων, το αποτέλεσµα που έχει 

κ.ο.κ. 

Για την καταχώριση των οµάδων επικοινωνίας της διαχείρισης σχέσεων πελατείας, 

επιλέγουµε ∆ιαχ. Σχέσεων Πελατείας → Παραµετροποίηση → Ευκαιρία → Sales Cycles 
και καταχωρούµε τα στοιχεία, όπως φαίνεται παρακάτω.   

 
 

 

Κωδικός κλειστών ευκαιριών 

Στο παράθυρο "Κωδ. Κλειστών Ευκαιριών" µπορούµε να δούµε τον κατάλογο µε τους 

κωδικούς που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για να δηλώσουµε την αιτιολογία για την 

οποία κλείσαµε τις ευκαιρίες. 

Ο πίνακας "Κωδ. Κλειστών Ευκαιριών" περιλαµβάνει τον κωδικό και την περιγραφή των 

αιτιών κλεισίµατος των ευκαιριών µας. Για παράδειγµα, µπορούµε να ορίσουµε έναν κωδικό 

τον οποίο θα χρησιµοποιούµε όταν κλείνουµε µια ευκαιρία που κατέληξε σε πώληση. 

Μπορούµε να εισάγουµε όσους κωδικούς κλειστών ευκαιριών θέλουµε.  

Όταν οι διαπραγµατεύσεις ολοκληρωθούν, µπορούµε να κλείσουµε τις ευκαιρίες. Κατά 

το κλείσιµο µιας ευκαιρίας, µπορούµε να προσδιορίσουµε τις αιτίες για το κλείσιµο της. 

Αρχικά, πρέπει να ορίσουµε κωδικούς κλειστών ευκαιριών. 

Μπορείτε να ενηµερώσουµε ευκαιρίες, για παράδειγµα, προκειµένου να 

τροποποιήσουµε την εκτίµηση των πιθανοτήτων επιτυχίας και των προϋπολογισθεισών 

αξιών. 

Σηµείωση: 
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Μετά το κλείσιµο της ευκαιρίας, το πρόγραµµα τοποθετεί ένα σηµάδι επιλογής στο πεδίο 

Κλειστή και εισάγει την ηµεροµηνία που ορίσατε στο πεδίο Ηµ/νία Κλεισίµατος στο πεδίο 

Ηµεροµηνία στον Κατάλογο Ευκαιριών. 

Για την καταχώριση των κωδικών κλειστών ευκαιριών στο υποσύστηµα της διαχείρισης 

σχέσεων πελατείας, επιλέγουµε ∆ιαχ. Σχέσεων Πελατείας → Παραµετροποίηση → 
Ευκαιρία → Close Opportunity Codes και καταχωρούµε τους κωδικούς, όπως φαίνεται 

παρακάτω.   

 
Σηµείωση: 

Στο σηµείο αυτό αφήνουµε την στήλη «Πλήρος Ευκαιριών» κενή. 

 

∆ραστηριότητες  

Στο παράθυρο "∆ραστηριότητα" µπορούµε να δούµε πληροφορίες για τις διαφορετικές 

δραστηριότητες που µπορούν να πραγµατοποιηθούν κατά την επαφή µας µε τους πελάτες ή 

τους προµηθευτές της εταιρείας. Οι δραστηριότητες είναι µεγάλες εργασίες που αποτελούνται 

από πολλά βήµατα. Όλα τα βήµατα µιας δραστηριότητας συνδέονται µεταξύ τους µε έναν 

τύπο υπολογισµού ηµεροµηνίας. 

Το παράθυρο "∆ραστηριότητα" αποτελείται από δύο µέρη: 

• Την επικεφαλίδα, η οποία περιέχει βασικές πληροφορίες για τη δραστηριότητα. 

• Τις γραµµές, οι οποίες περιλαµβάνουν τα διαφορετικά βήµατα της δραστηριότητας. 

Υπάρχει µία γραµµή για κάθε βήµα δραστηριότητας. 

Στην εταιρεία SIGARAS ABEE διακρίνουµε κάποιες βασικές δραστηριότητες µε τα 

αντίστοιχα βήµατα υλοποίησης τους. 

Για την καταχώριση των δραστηριοτήτων στο υποσύστηµα της διαχείρισης σχέσεων 

πελατείας, επιλέγουµε ∆ιαχ. Σχέσεων Πελατείας → Παραµετροποίηση → Εκκρεµής 
Εργασία → ∆ραστηριότητα και καταχωρούµε τις δραστηριότητες.  

Αρχικά καταχωρούµε την πρώτη δραστηριότητα 

1η ∆ραστηριότητα: Παρουσίαση προϊόντων σε πελάτες µε κωδικό ΠΑΡ 

♦ Ορίζουµε συνάντηση µε τον πελάτη ή τον προµηθευτή στην εταιρία µας µε 

προτεραιότητα κανονική 

♦ Επιβεβαιώνουµε το ραντεβού µε προτεραιότητα χαµηλή 
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♦ Ετοιµάζουµε τον απαραίτητο εξοπλισµό για την παρουσίαση µε προτεραιότητα 

κανονική 

 
Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι υπάρχει µία στήλη µε 

το όνοµα «Τύπος». Η στήλη αυτή αφορά στον τύπο επαφής. Οι τύποι 

που εµφανίζονται είναι: Κενό, Τηλεφώνηµα, Συνάντηση. Ανάλογα µε το 

εκάστοτε βήµα της δραστηριότητας, προσδιορίζουµε και τον αντίστοιχο 

τύπο επαφής. 

Επίσης, υπάρχει και η στήλη µε το όνοµα «Προτεραιότητα». Η στήλη αυτή αφορά στην 

προτεραιότητα που δίνει η εταιρεία µας για το κάθε βήµα της εκάστοτε 

δραστηριότητας. Οι προτεραιότητες που διακρίνονται ανάλογα µε την 

σηµαντικότητα του κάθε βήµατος είναι: Χαµηλή, Κανονική, Υψηλή. 

Ανάλογα µε την σηµαντικότητα του κάθε βήµατος που θεωρεί η εταιρεία, δηλώνεται και η 

αντίστοιχη προτεραιότητά του. 

Εφ’ όσον έχουµε καταχωρίσει την πρώτη δραστηριότητα µε τα αντίστοιχα βήµατά της, 

πατάµε στο πεδίο «Κωδικός» ή «Περιγραφή» και στην συνέχεια F3, οπότε καθαρίζει η οθόνη 

για να καταχωρίσουµε την δεύτερη δραστηριότητα. (Εάν είµαστε στις γραµµές που 

καταχωρούµε τα βήµατα και πατήσουµε F3, το πρόγραµµα απλά προσθέτει µία νέα γραµµή 

και δεν καθαρίζει την οθόνη για την εισαγωγή νέας δραστηριότητας). 

2η ∆ραστηριότητα: Αρχική φάση επαφής µε κωδικό ΑΦ 

♦ Αναγνώριση ευκαιρίας συνεργασίας µε προτεραιότητα υψηλή 

♦ Αναγνώριση των υπευθύνων – κλειδιά (αυτών που λαµβάνουν τις 

αποφάσεις στην εκάστοτε εταιρεία – πελάτη) για την επαφή µε 

προτεραιότητα κανονική 

 
3η ∆ραστηριότητα: Κατανόηση αναγκών µε κωδικό ΚΑ 

♦ Αναγνώριση αναγκών πελάτη – προµηθευτή µε προτεραιότητα χαµηλή 
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♦ Ορίζουµε συνάντηση µε τον πελάτη – προµηθευτή µε προτεραιότητα 

κανονική 

♦ Κατά την διάρκεια της συνάντησης προσδιορίζουµε τις προσδοκίες και τις 

ανάγκες του πελάτη – προµηθευτή µε προτεραιότητα υψηλή 

 
4η ∆ραστηριότητα: Προσφορά µε κωδικό ΠΡ 

♦ Σχεδιασµός προσφοράς για τον πελάτη - προµηθευτή µε προτεραιότητα 

υψηλή 

♦ Έγκριση της προσφοράς εσωτερικά από την διοίκηση ή τον υπεύθυνο 

πωλήσεων της εταιρείας SIGARAS ABEE µε προτεραιότητα υψηλή 

♦ Ορίζουµε συνάντηση µε πελάτη - προµηθευτή για την παρουσίαση της 

πρότασης – προσφοράς στον πελάτη – προµηθευτή µε προτεραιότητα 

υψηλή 

♦ Παρουσίαση της προσφοράς στον πελάτη – προµηθευτή µε προτεραιότητα 

υψηλή 

♦ Ορίζουµε ηµεροµηνία για να πάρουµε έγκριση ή απόρριψη από τον 

εκάστοτε πελάτη – προµηθευτή µε προτεραιότητα υψηλή 

 
5η ∆ραστηριότητα: Υπογραφή προσφοράς µε κωδικό ΥΠ 

♦ Έλεγχος κατάστασης παράδοσης των προϊόντων µε προτεραιότητα χαµηλή 

♦ Υπογραφή σύµβασης µε προτεραιότητα υψηλή 

♦ Follow – up σε θέµατα ικανοποίησης του πελάτη µε προτεραιότητα 

κανονική 
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Εάν θέλουµε να δούµε τον κατάλογο µε τις βασικές δραστηριότητες, πατάµε F5 και 

εµφανίζεται ο κατάλογος. Για να δούµε τα βήµατα από κάθε µία από τις βασικές 

δραστηριότητες, κάνουµε διπλό κλικ στην κάθε µία. 

 
 

Ταχυδροµικοί Κώδικες 

Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το παράθυρο "Ταχυδροµικοί Κώδικες" για να ορίσουµε 

συνδυασµούς ταχυδροµικών κωδικών και πόλεων.  

Ένας ταχυδροµικός κώδικας µπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερες από µία πόλεις και 

µια πόλη µπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερους από έναν ταχυδροµικούς κώδικες. 

Αν εισάγουµε έναν ταχυδροµικό κώδικα σε µια διεύθυνση (για παράδειγµα, σε µια 

καρτέλα πελάτη ή τραπεζικού λογαριασµού), και αν υπάρχουν περισσότερες από µια πόλεις 

που έχουν οριστεί για αυτόν τον ταχυδροµικό κώδικα, το πρόγραµµα εµφανίζει το παράθυρο 

"Ταχυδροµικοί Κώδικες" µόνο µε τις πόλεις που αντιστοιχούν σε αυτόν τον ταχυδροµικό 

κώδικα. Μπορούµε στη συνέχεια να επιλέξουµε την κατάλληλη πόλη. Αντιστρόφως, αν 

συµπληρώσουµε το πεδίο "Πόλη" πριν το σχετικό πεδίο "ΤΚ", το πρόγραµµα εµφανίζει το 

παράθυρο "Ταχυδροµικοί Κώδικες" µε τους ταχυδροµικούς κώδικες για αυτήν την πόλη. 

Για την καταχώριση των ταχυδροµικών κωδικών, επιλέγουµε Γενική Λογιστική → 
Παραµετροποίηση → Γενικά → Ταχυδροµικοί Κώδικες και καταχωρούµε τους 

ταχυδροµικές κώδικες που φαίνονται παρακάτω.  

 
 

 Γεωγραφικές περιοχές 

Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το πεδίο "Περιοχή" για να ορίσετε κωδικούς περιοχής. 

Αφού ορίσουµε έναν κωδικό περιοχής µπορείτε να εισάγουµε το πεδίο "Κωδ. Γεωγραφικής 

Περιοχής" σε µια καρτέλα επαφής, πελάτη, προµηθευτή ή τραπεζικού λογαριασµού.  
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Στο υποσύστηµα "∆ιαχείριση Σχέσεων Πελατείας", µπορούµε να αντιστοιχίσουµε να 

κωδικούς γεωγραφικής περιοχής στις επαφές και έπειτα να χρησιµοποιήσουµε αυτές τις 

πληροφορίες για να δηµιουργήσουµε περιοχές.  

Για την καταχώριση των γεωγραφικών περιοχών, επιλέγουµε Γενική Λογιστική → 
Παραµετροποίηση → Γενικά → Γεωγραφικές Περιοχές. Οι γεωγραφικές περιοχές µε τις 

οποίες έχει συναλλαγές η επιχείρηση SIGARAS ABEE είναι οι παρακάτω. 
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Καταχώριση βοηθητικών αρχείων αγορών & πληρωµών 

Πριν προχωρήσουµε στην καταχώριση των προµηθευτών, πρέπει να καταχωρίσουµε 

κάποια παραµετρικά αρχεία (αυτόµατες αριθµήσεις) στο υποσύστηµα αγορών και πληρωµών 

και να κάνουµε τις απαραίτητες παραµετροποιήσεις. Επιλέγουµε Γενική Λογιστική → 
Παραµετροποίηση → Αρ. Σειράς → Αρ. Σειράς και συµπληρώνουµε την καρτέλα µε 

Κωδικό VEND Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και επιλέγουµε το πεδίο «Προεπιλεγµένη Αρ.». 
Στην συνέχεια πηγαίνουµε στο πεδίο «Αρ. Έναρξης» και πατώντας στο βελάκι που 

εµφανίζεται ανοίγει η επόµενη οθόνη, η οποία αφορά τον αριθµό των εγγραφών που θα 

γίνουν. Στην οθόνη αυτή δίνουµε Αρ. Έναρξης V00010 και Αρ. Τέλους V99990 µε ρυθµό 

αύξησης 1 και επιλέγουµε να είναι «Ανοικτό».  

 
Τελικά η καταχώρηση που κάναµε θα πρέπει να φαίνεται ως εξής: 

 
 Στην συνέχεια καταχωρούµε τα υπόλοιπα παραµετρικά αρχεία για τις Αγορές και 

Πληρωµές και συµπληρώνουµε τις εγγραφές όπως φαίνονται παρακάτω.  

2Ο βοηθητικό αρχείο αγορών και πληρωµών  

 
3Ο βοηθητικό αρχείο αγορών και πληρωµών 

 
4Ο βοηθητικό αρχείο αγορών και πληρωµών 

 
5Ο βοηθητικό αρχείο αγορών και πληρωµών 
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6Ο βοηθητικό αρχείο αγορών και πληρωµών 

  

6Ο βοηθητικό αρχείο αγορών και πληρωµών 

 
 

Παραµετροποίηση αγορών & πληρωµών 

Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το παράθυρο "Παραµετροποίηση Αγορών & 

Πληρωµών" για να ορίσουµε τον τρόπο µε τον οποίο θέλουµε να διαχειρίζεται το πρόγραµµα 

ορισµένους τοµείς των αγορών & πληρωµών. 

Για την παραµετροποίηση του υποσυστήµατος Αγορών και Πληρωµών, επιλέγουµε 

Αγορές και Πληρωµές → Παραµετροποίηση → Παραµετροποίηση Αγορών και 
Πληρωµών και συµπληρώνουµε τις καρτέλες όπως φαίνεται παρακάτω.  

Στη σελίδα "Γενικά" ορίζουµε επιλογές που αφορούν στον τρόπο µε τον οποίο θέλουµε 

να υπολογίζουµε και να καταχωρούµε εκπτώσεις καθώς και εάν θέλουµε να γίνεται 

στρογγυλοποίηση. 

 
Στη σελίδα "Αρίθµηση" πρέπει να ορίσουµε την αρίθµηση σειράς που θα χρησιµοποιηθεί 

για τους προµηθευτές, τα παραστατικά αγορών κ.ο.κ. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΨΗΝΑ 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

87

 
 

 

Οµάδες Καταχώρησης 

Χρησιµοποιούµε το παράθυρο "Οµάδες Καταχώρησης Συµβαλλόµενων" για να 

ορίσουµε γενικές οµάδες καταχώρησης συµβαλλόµενων. Χρησιµοποιούµε τους κωδικούς 

οµάδων συµβαλλόµενων για να καθορίσεουµε την καταχώρηση ανάλογα µε την οµαδοποίηση 

του πελάτη ή του προµηθευτή που εµπλέκεται στη συναλλαγή. 

Όταν ορίζουµε οµάδες συµβαλλόµενων, πρέπει να λάβουµε υπόψη πόσες οµάδες 

χρειαζόµαστε για την ανάλυση των πωλήσεων ανά πελάτες και πόσες οµάδες χρειάζοµαστε 

για την ανάλυση των αγορών ανά προµηθευτές. Οι οµάδες καταχώρησης συµβαλλόµενων 

µπορούν να οριστούν για την οµαδοποίηση των πελατών και των προµηθευτών κατά 

γεωγραφική περιοχή (εσωτερικό, χώρες ΕΕ, εξωτερικό κ.ο.κ.) ή κατά τύπο επιχείρησης, ή για 

τη διάκριση µεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και κυβερνητικών υπηρεσιών. 

Για την καταχώριση των οµάδων καταχώρισης ειδών επιλέγουµε Γενική Λογιστική → 
Παραµετροποίηση → Οµάδες Καταχωρήσεων → Οµάδες Καταχώρησης 
Συµβαλλόµενων. 

 
Χρησιµοποιούµε το παράθυρο "Οµάδες Καταχώρησης Ειδών" για να ορίσουµε γενικές 

οµάδες καταχώρησης ειδών. Οι κωδικοί οµάδων ειδών χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό 

της καταχώρησης ανάλογα µε τον τύπο του είδους που αγοράζεται ή πωλείται. 

Όταν ορίζουµε οµάδες ειδών, πρέπει να λάβουµε υπόψη πόσες οµάδες χρειαζόµαστε 

για την ανάλυση των πωλήσεων ανά είδη και πόρους, και πόσες οµάδες χρειάζεστε για την 

ανάλυση των αγορών ανά είδη. 
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Για την καταχώριση των οµάδων καταχώρισης ειδών επιλέγουµε Γενική Λογιστική → 
Παραµετροποίηση → Οµάδες Καταχωρήσεων → Οµάδες Καταχώρησης Ειδών.  Στο 

πεδίο «Προεπιλεγµένη Οµάδα Καταχ. Ειδών ΦΠΑ» επιλέγουµε το βελάκι και από την οθόνη 

που εµφανίζεται επιλέγουµε το αντίστοιχο ΦΠΑ και έπειτα ΟΚ, όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
 

Παραµετροποίση Οµάδων Καταχώρισης Προµηθευτών 

Χρησιµοποιούµε το παράθυρο "Οµάδες Καταχώρησης Προµηθευτών" για να ορίσουµε 

µία ή περισσότερες οµάδες καταχώρησης προµηθευτών. Για κάθε οµάδα καταχώρησης που 

ορίζουµε, πρέπει να δηµιουργήσουµε συνδέσεις στους σχετικούς λογαριασµούς Γ/Λ.  

Αφού ορίσουµε τις οµάδες καταχώρησης, τις αντιστοιχίζουµε µε τους σχετικούς 

λογαριασµούς προµηθευτών. Όταν καταχωρούµε σε λογαριασµό προµηθευτή, το πρόγραµµα 

καταχωρεί στο λογαριασµό Γ/Λ που ορίζεται από την οµάδα καταχώρησης προµηθευτών που 

συνδέεται µε τον λογαριασµό του προµηθευτή.   

Για την παραµετροποίηση των Οµάδων Καταχώρησης Προµηθευτών, επιλέγουµε 

Αγορές και Πληρωµές → Παραµετροποίηση → Οµάδες Καταχώρησης Προµηθευτών. 

 
 

Όροι Πληρωµής 

Επιλέγουµε Αγορές & Πληρωµές → Παραµετροποίηση → Όροι Πληρωµής. 
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Προµηθευτές 

Η εταιρεία έχει µακροχρόνια σχέση µε έναν προµηθευτή ξυλείας, ενώ υπάρχει και άλλος 

ένας προµηθευτής που έχει ρόλο κάλυψης έκτακτων αναγκών σε περιπτώσεις που δεν 

µπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες από τον βασικό προµηθευτή. Επίσης, υπάρχει και ένας 

προµηθευτής κόλλας, χρωµάτων και ταινιών περιθωρίου. 

1. Κολληµένος ΑΒΕΕ (προµήθεια ξυλείας) 

2. Ραπτόπουλος (προµήθεια κόλλας, χρωµάτων και ταινιών περιθωρίου) 

3. Alfa Wood (προµήθεια ξυλείας) 

Για την καταχώριση των προµηθευτών στο πρόγραµµα, επιλέγουµε Αγορές και 
Πληρωµές → Προµηθευτές και καταχωρούµε τους προµηθευτές. Πατώντας F3, καθαρίζει η 

οθόνη για την εισαγωγή κάθε νέου προµηθευτή. 

1Ος Προµηθευτής 

Στην καρτέλα «Γενικά», στο πεδίο «Κωδικός» πατάµε το κουµπί µε τις τρεις τελείες, και 

στην οθόνη που εµφανίζεται πατάµε ΟΚ. Το πρόγραµµα δίνει αυτόµατα έναν κωδικό στον 

κάθε προµηθευτή. 

Στην καρτέλα «Πληρωµές», το πεδίο «Προτεραιότητα» µπορεί να χρησιµοποιείται σε 

περίπτωση που διαθέτουµε ένα περιορισµένο µόνο ποσό για τις πληρωµές. Στην περίπτωση 

αυτή µπορούµε να αντιστοιχίσουµε µια προτεραιότητα σε κάθε προµηθευτή.  
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Οι καρτέλες «Εξωτ. Εµπόριο» και «Ηλεκτρονικό Εµπόριο» παραµένουν ως έχουν. 

 

2Ος Προµηθευτής 
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3Ος Προµηθευτής 
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Καταχώριση βοηθητικών αρχείων πωλήσεων / εισπράξεων 

Πριν προχωρήσουµε στην καταχώριση των πελατών, πρέπει να καταχωρίσουµε κάποια 

παραµετρικά αρχεία στο υποσύστηµα πωλήσεων και εισπράξεων και να κάνουµε τις 

απαραίτητες παραµετροποιήσεις. Πηγαίνουµε Γενική Λογιστική → Παραµετροποίηση → 
Αρ. Σειράς → Αρ. Σειράς και συµπληρώνουµε την καρτέλα µε Κωδικό CUST Περιγραφή 

ΠΕΛΑΤΗΣ και επιλέγουµε τα πεδία «Προεπιλεγµένη Αρ.» και «Χειροκίνητη Αρ.»  

 
Στην συνέχεια πηγαίνουµε στο πεδίο «Αρ. Έναρξης» και πατώντας στο βελάκι που 

εµφανίζεται ανοίγει η επόµενη οθόνη, η οποία αφορά τον αριθµό των εγγραφών που θα 

γίνουν. Στην οθόνη αυτή δίνουµε Αρ. Έναρξης C00010 και Αρ. Τέλους C99990 µε ρυθµό 

αύξησης 10 και επιλέγουµε να είναι «Ανοικτό».  

 
Τελικά η καταχώρηση που κάναµε θα πρέπει να φαίνεται ως εξής: 

 
 Στην συνέχεια καταχωρούµε τα υπόλοιπα παραµετρικά αρχεία για τις Πωλήσεις και 

Εισπράξεις. Και πάλι πηγαίνουµε Γενική Λογιστική → Παραµετροποίηση → Αρ. Σειράς → 
Αρ. Σειράς και συµπληρώνουµε τις εγγραφές όπως φαίνονται παρακάτω. Για τα πεδία που 

συµπληρώνουµε ισχύουν ότι περιγράψαµε παραπάνω, εκτός από την στήλη «Χειροκίνητα» 

την οποία στην περίπτωση αυτή δεν την επιλέγουµε. 

2Ο βοηθητικό αρχείο πωλήσεων και εισπράξεων 

 
3Ο βοηθητικό αρχείο πωλήσεων και εισπράξεων 
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4ο βοηθητικό αρχείο πωλήσεων και εισπράξεων 

 
5Ο βοηθητικό αρχείο πωλήσεων και εισπράξεων 

 
6Ο βοηθητικό αρχείο πωλήσεων και εισπράξεων 

 
7Ο βοηθητικό αρχείο πωλήσεων και εισπράξεων 

 
8Ο βοηθητικό αρχείο πωλήσεων και εισπράξεων 

 
9Ο βοηθητικό αρχείο πωλήσεων και εισπράξεων 
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10Ο βοηθητικό αρχείο πωλήσεων και εισπράξεων 

 
11Ο βοηθητικό αρχείο πωλήσεων και εισπράξεων 

 
12Ο βοηθητικό αρχείο πωλήσεων και εισπράξεων 

 
13Ο βοηθητικό αρχείο πωλήσεων και εισπράξεων 

 
 

Παραµετροποίηση πωλήσεων και εισπράξεων 

Αρχικά ορίζουµε τις Οµάδες Πελατών. Επιλέγουµε Πωλήσεις και Εισπράξεις → 
Παραµετροποίηση → Οµάδες Καταχώρησης Πελατών και κάνουµε την καταχώρηση, 

όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
Στην συνέχεια κάνουµε την παραµετροποίηση Πωλήσεων και Εισπράξεων. Μπορούµε 

να χρησιµοποιήσουµε το παράθυρο "Παραµετροποίηση Πωλήσεων & Εισπράξεων" για να 

ορίσουµε τον τρόπο µε τον οποίο θέλουµε να διαχειρίζεται το πρόγραµµα ορισµένους τοµείς 

των πωλήσεων και εισπράξεων. 

Στη σελίδα "Γενικά", ορίζουµε επιλογές που αφορούν στον τρόπο µε τον οποίο θέλουµε 

να υπολογίζουµε και να καταχωρούµε εκπτώσεις, καθώς και ποιες προειδοποιήσεις θέλουµε 

να εµφανίζονται. 
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Στη σελίδα "Αρίθµηση", πρέπει να ορίσουµε την αρίθµηση σειράς που θα 

χρησιµοποιηθεί για τους πελάτες, τα παραστατικά πωλήσεων, τα σηµειώµατα υπενθύµισης 

κ.ο.κ.  

Για την παραµετροποίηση του υποσυστήµατος Πωλήσεων και Εισπράξεων, επιλέγουµε 

Πωλήσεις και Εισπράξεις → Παραµετροποίηση → Παραµετροποίηση Πωλήσεων και 
Εισπράξεων και συµπληρώνουµε τις καρτέλες όπως φαίνεται παρακάτω.  

 
 

Πελάτες  

Η εταιρεία έχει πέντε (2) µεγάλους πελάτες των οποίων ικανοποιεί τις παραγγελίες και 

τους προµηθεύει µε τα προϊόντα της.  

1. GCM 

2. Π. Παναγόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε. 

Για την καταχώριση των προµηθευτών στο πρόγραµµα, επιλέγουµε Πωλήσεις  και 
Εισπράξεις → Πελάτες και καταχωρούµε τους πελάτες, πατώντας F3 για την εισαγωγή κάθε 

νέου πελάτη. 
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1Ος Πελάτης 

Στην καρτέλα «Γενικά», στο πεδίο «Κωδικός» πατάµε το κουµπί µε τις τρεις τελείες, και 

στην οθόνη που εµφανίζεται πατάµε ΟΚ. Το πρόγραµµα δίνει αυτόµατα έναν κωδικό στον 

κάθε πελάτη. 

Τις καρτέλες «Εξωτ. Εµπόριο» και «Ηλεκτρονικό Εµπόριο» τις αφήνουµε ως έχουν και 

για τον λόγο αυτό παραλείπεται η εµφάνισή τους παρακάτω.  
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2Ος Πελάτης 
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Για να δούµε την λίστα µε όλους τους πελάτες, πατάµε F5. 
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΦΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
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Επαφές 

Στο παράθυρο "Καρτέλα Επαφής" µπορούµε να δούµε πληροφορίες σχετικά µε τις 

επαφές της εταιρείας µας. Το παράθυρο περιλαµβάνει βασικές πληροφορίες που 

χρησιµοποιούµε στις καθηµερινές συναλλαγές µας (για παράδειγµα, το όνοµα, τη διεύθυνση 

και τον αριθµό τηλεφώνου των επαφών) καθώς και πιο λεπτοµερείς πληροφορίες οι οποίες 

µπορούν να βοηθήσουν να βελτιώσουµε και να προσαρµόσουµε την επαγγελµατική σχέση µε 

τις επαφές µας. Σε αυτό το παράθυρο, µπορούµε να δηµιουργήσουµε να καρτέλα επαφής για 

κάθε νέα εταιρεία ή κάθε νέο πρόσωπο που θέλουµε να καταγράψουµε στο πρόγραµµα. 

Το παράθυρο "Καρτέλα Επαφής" αποτελείται από δύο µέρη: 

• Την επικεφαλίδα, η οποία περιλαµβάνει πληροφορίες για τις κατηγορίες "Γενικά", 

"Επικοινωνία", "Τµήµα Αγοράς" και "Εξωτ. Εµπόριο". 

• Τις γραµµές, οι οποίες περιλαµβάνουν µια επισκόπηση του προφίλ της επαφής. 

Μπορούµε να µεταβούµε στο προφίλ της επαφής από το παράθυρο "Απαντήσεις 

Προφίλ Επαφής". 

Για την καταχώριση των επαφών της εταιρείας, επιλέγουµε ∆ιαχείριση Σχέσεων 
Πελατείας → Επαφές. Οι επαφές που θα ορίσουµε στο συγκεκριµένο παράδειγµα και µε 

τους οποίους έχει συναλλαγές η ΣΙΓΑΡΑΣ ΑΒΕΕ είναι οι προµηθευτές και οι πελάτες της. Για 

την πρώτη επαφή (προµηθευτής) που θα καταχωρίσουµε περιγράφουµε τα πεδία, τα οποία 

ισχύουν και για τις υπόλοιπες επαφές που θα καταχωρίσουµε.  

Περιγραφή των πεδίων 

 Καρτέλα ΓΕΝΙΚΑ 

• Στο πεδίο «Κωδικός», επιλέγουµε το κουµπί οπότε εµφανίζεται η οθόνη στην 

οποία απλά πατάµε το κουµπί ΟΚ, χωρίς να επιλέξουµε τίποτα. Το πρόγραµµα δίνει 

αυτόµατα έναν κωδικό στην πρώτη µας επαφή. 

 
• Το πεδίο «Τύπος» αφορά στον τύπο της επαφής εάν πρόκειται για εταιρεία ή για 

πρόσωπο. Στο πεδίο «ΤΚ/Πόλη» επιλέγουµε από το βελάκι του δεύτερου πεδίο οπότε και 

εµφανίζεται η οθόνη µε τους Ταχυδροµικούς κώδικες που ορίσαµε παραπάνω. Επιλέγουµε 

τον ΤΚ που επιθυµούµε και πατάµε ΟΚ. Το 

πρόγραµµα δίνει αυτόµατα τον κωδικό του 

ταχυδροµικού κώδικα και στο πρώτο πεδίο. 

• Στο πεδίο «Κωδ. Πωλητή», επιλέγουµε και πάλι το βελάκι δίπλα από το πεδίο και 

εµφανίζεται η λίστα που µε τους πωλητές που καταχωρίσαµε παραπάνω. Επιλέγουµε τον 

πωλητή που επιθυµούµε και πατάµε ΟΚ. Το 
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πρόγραµµα δίνει αυτόµατα τον κωδικό του πωλητή στο πεδίο. 

• Στο πεδίο «Κείµενο Χαιρετισµού», επιλέγουµε και πάλι το βελάκι δίπλα από το πεδίο και 

εµφανίζεται η λίστα που µε τα κείµενα χαιρετισµού που 

καταχωρίσαµε παραπάνω. Επιλέγουµε το κείµενο χαιρετισµού 

που επιθυµούµε και πατάµε ΟΚ. Το πρόγραµµα δίνει αυτόµατα τον κωδικό του κειµένου 

χαιρετισµού στο πεδίο. 

Εφ’ όσον έχουµε καταχωρίσει τα στοιχεία η πρώτη καρτέλα θα φαίνεται ως εξής: 

 
 Καρτέλα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Καταχωρούµε τα στοιχεία όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
 Καρτέλα ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ (Segmentation) 

Την αφήνουµε ως έχει. 
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 Καρτέλα ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

• Στο πεδίο «Κωδ. Γεωγραφικής Περιοχής» επιλέγουµε το βελάκι οπότε και εµφανίζεται η 

οθόνη µε τις γεωγραφικές περιοχές που καταχωρίσαµε παραπάνω. 

Επιλέγουµε την γεωγραφική περιοχή που επιθυµούµε και πατάµε ΟΚ. 
Το πρόγραµµα δίνει αυτόµατα τον κωδικό της γεωγραφικής περιοχής που ορίσαµε στο πεδίο. 

Εφ’ όσον έχουµε καταχωρίσει τα στοιχεία η καρτέλα ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ θα φαίνεται ως εξής: 

 
 Καρτέλα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Την αφήνουµε ως έχει. 

 

Εφ’ όσον έχουµε καταχωρίσει την πρώτη επαφή, πατάµε F3 οπότε η οθόνη καθαρίζει και 

καταχωρούµε τις υπόλοιπες επαφές µας όπως φαίνεται παρακάτω. 

2η ΕΠΑΦΗ (προµηθευτής) 
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Τις καρτέλες «Segmentation» και «Ηλεκτρονικό Εµπόριο» τις παραλείπουµε, εφ’ όσον 

παραµένουν ως έχουν. 

3η ΕΠΑΦΗ (προµηθευτής) 
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4η ΕΠΑΦΗ (πελάτης) 

 

5η ΕΠΑΦΗ (πελάτης) 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΨΗΝΑ 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

107

 

Για να δούµε τον κατάλογο όλων των επαφών που έχει η επιχείρηση, επιλέγουµε F5, οπότε 

και εµφανίζεται η λίστα που φαίνεται παρακάτω. 

 
 
Μονάδες Αποθήκης 

Για να µπορέσουµε να παρακολουθήσουµε µε ακρίβεια τη χρήση και τις πωλήσεις των 

πόρων, πρέπει να ορίσουµε µονάδες µέτρησης αποθήκης. Το πρόγραµµα χρησιµοποιεί την 

καθορισµένη µονάδα µέτρησης και τις καθορισµένες ποσότητες για να υπολογίσει τις 

ποσότητες που θα καταχωρήσει, για παράδειγµα, στις προσφορές πωλήσεων.  

Για την καταχώριση των µονάδων αποθήκης, επιλέγουµε Αποθέµατα → 
Παραµετροποίηση → Μονάδες Μέτρησης και καταχωρούµε εξής µονάδες µέτρησης. 
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Κωδικοί ιχνηλασιµότητας 

Αρχικά, ορίζουµε έναν αριθµό σειράς για τις παρτίδες που παράγει η επιχείρηση από τα 

διάφορα είδη. Επιλέγουµε Γενική Λογιστική → Παραµετροποίηση → Αρ. Σειράς και 
κάνουµε την καταχώρηση όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
 

Είδη – Τεχνικές Προδιαγραφές  

Χρησιµοποιούµε το παράθυρο "Καρτέλα είδους" για να εισάγουµε σηµαντικές 

πληροφορίες σχετικά µε ένα είδος στο απόθεµά σας, όπως τον κωδικό είδους, την περιγραφή, 

την µονάδα µέτρησης, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε την τις παραγγελίες και 

πληροφορίες αναφοράς. Για κάθε είδος υπάρχει και από µία καρτέλα. Κάθε καρτέλα περιέχει 

διάφορες σελίδες µε διαφορετικούς τύπους πληροφοριών για το είδος. 

Η κωδικοποίηση των ειδών είναι οκταψήφια. Τα δύο πρώτα ψηφία είναι ο κωδικός 

αποθέµατος, τα δύο επόµενα είναι η κατηγορία του είδους, τα επόµενα δύο είναι η οµάδα του 

είδους και τα δύο τελευταία είναι ο Α/Α (αύξων αριθµός) του είδους. 

Τις καρτέλες «Εξωτ. Εµπόριο» και «Ηλεκτρονικό Εµπόριο» τις αφήνουµε κενές και για 

τον λόγο αυτό παραλείπονται. 

Για την καταχώριση των κατηγοριών ειδών, επιλέγουµε Αποθέµατα → Είδη και 
καταχωρούµε τις ανωτέρω κατηγορίες, όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

Ξυλεία 
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Στην καρτέλα «∆ιαχ. Αποθήκης» στο πεδίο «Κωδικός Περιόδου Φυσικής Απογραφής», 

αφού ορίσουµε κάθε πότε θα γίνεται φυσική απογραφή (αργά, κανονικά, γρήγορα), 

εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο στο οποίο επιλέγουµε YES. 

 

 
 

Κόλλα 
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Ταινία περιθωρίων 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΨΗΝΑ 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

113

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΨΗΝΑ 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

114

Χρώµα 
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MDF 
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Τραπέζι τραπεζαρίας  

 
Στην καρτέλα «Τιµολόγηση» καταχωρούµε το κόστος µονάδας και την τιµή µονάδας και 

το πρόγραµµα υπολογίζει αυτόµατα το κέρδος. 
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Τραπέζι σαλονιού 
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Εάν πατήσουµε F5 εµφανίζεται ο κατάλογος των ειδών που φαίνεται παρακάτω. 

 
 

Σύνδεση ειδών µε προµηθευτές – πελάτες 

Εφ’ όσον έχουµε καταχωρήσει τα είδη, µπορούµε να τα συνδέσουµε µε τους 

προµηθευτές και να ορίσουµε τον τιµοκατάλογο των προµηθευτών. Επιλέγουµε Αγορές & 
Πληρωµές → Προµηθευτές → F5 και επιλέγουµε έναν έναν τους προµηθευτές τους οποίους 

τους συνδέουµε µε τα είδη. Επιλέγουµε στην οθόνη του κάθε προµηθευτή Αγορές → Είδη.  

 

 
 Αφού καταχωρήσουµε των κωδικό του είδους επιλέγουµε στην οθόνη που βρισκόµαστε 

Είδος Προµηθευτή → Τιµοκατάλογος Προµηθευτών 
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Στην συνέχεια συνδέουµε τα είδη µε τους υπόλοιπους προµηθευτές όπως φαίνεται 

παρακάτω. 
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Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακας Υλικός (Bill Of Materials) 

Στο παράθυρο "Τεχνική Προδιαγραφή", µπορούµε να δηµιουργήσουµε και να 

διαχειριστούµε τις τεχνικές προδιαγραφές (πίνακας υλικών). 

Μια τεχνική προδιαγραφή είναι ένας κατάλογος όλων των συναρµολογηµάτων, 

ενδιάµεσων συναρµολογηµάτων, τεµαχίων και πρώτων υλών που δηµιουργούν ένα είδος 

ανώτερου επιπέδου. Οι τεχνικές προδιαγραφές διαχειρίζονται αποκλειστικά τις απαιτήσεις 

υλικών της παραγωγής. 

Επιλέγουµε ∆ιαχείριση Παραγωγής → Τεχνικές Προδιαγραφές και καταχωρούµε τις 

τεχνικές προδιαγραφές. 

MDF 
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Τραπέζι τραπεζαρίας  

 
 

Τραπέζι σαλονιού  
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Σηµείωση: 

Σε κάθε τεχνική προδιαγραφή προσέχουµε ώστε το πεδίο «Κατάσταση» να το θέσουµε 

Εγκεκριµένη. 

Πατώντας F5 εµφανίζεται ο κατάλογος των τεχνικών προδιαγραφών που φαίνεται παρακάτω. 

 
 

Βασικό φασεολόγιο 

Οι προαναφερθείσες φάσεις διακρίνονται σε υποφάσεις που αποτελούν το βασικό 

φασεολόγιο της κατασκευής καρεκλών και τραπεζιών. Το βασικό φασεολόγιο φαίνεται 

παρακάτω: 

1η φάση: Ξήρανση ξυλείας 0101 

2η φάση: Τοποθέτηση ξυλείας αφυγραντήρες συνεχούς λειτουργίας 0201 

Συρραφή καπλαµά 0202 

3η φάση: Πρεσάρισµα για κατασκευή MDF 0301 

Κόψιµο MDF 0302 

4η φάση: Συναρµολόγηση 0401 

Εισαγωγή ταινίας περιθωρίου 0402 

Κόλληση εξαρτηµάτων 0403 

Εισαγωγή χρώµατος 0404 

5η φάση: Αποθήκευση έτοιµου προϊόντος 0501 

Για την καταχώρηση του Βασικού Φασεολογίου, πηγαίνουµε όπως και πριν Προγρ. 
∆υναµικότητας → Φασεολόγια και συµπληρώνουµε κάθε µία από τις παραπάνω φάσεις µε 

τις υποφάσεις που φαίνονται παραπάνω. 

Σηµείωση: 

Πριν προχωρήσουµε στην καταχώριση του βασικού φασεολογίου, πρέπει να ορίσουµε τις 

στήλες που θέλουµε να εµφανίζονται. Πηγαίνουµε στο γκρι πλαίσιο, στην στήλη «Τύπος» και 

µε δεξί κλικ, επιλέγουµε εµφάνιση στήλης. Στον πίνακα που εµφανίζεται επιλέγουµε για 

εµφάνιση τις στήλες που φαίνονται παρακάτω. Σε περίπτωση που είναι και κάποια άλλη 

στήλη επιλεγµένη, την αποεπιλέγουµε. 
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1η Φάση 

 
2η Φάση 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΨΗΝΑ 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

126

3η Φάση 

 
4η Φάση 

 
5η Φάση 
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Καταχώρηση ειδών στις αποθήκες 

Καταχωρούµε τα είδη στην αποθήκη όπου µπορούν εµφανιστούν. Στο σηµείο αυτό 

πρέπει να τονιστεί ότι τα υλικά θα αποθηκεύονται στην αποθήκη πρώτων υλών, τα έτοιµα 

στην αποθήκη ετοίµων και όλα τα είδη, συµπεριλαµβανοµένων των ηµιετοίµων, εφ’ όσον όλα 

τα είδη συµµετέχουν στην παραγωγική διαδικασία, στην αποθήκη παραγωγής. 

Επιλέγουµε Αποθέµατα → Αποθηκευτικές Μονάδες και εισάγουµε τα είδη στις 

αποθήκες.  

Τραπέζι τραπεζαρίας σε αποθήκη ετοίµων 
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Σηµείωση: 

• Η καρτέλα «∆ιαχείριση Αποθήκης» θα πρέπει να είναι όµοια µε την καρτέλα «∆ιαχείριση 

Αποθήκης» που είχαµε καταχωρήσει στο αντίστοιχο είδος. Προς διευκόλυνσή µας, 

µπορούµε πριν συµπληρώσουµε την εκάστοτε καρτέλα να επιλέγουµε Shift+F5, οπότε 

και το πρόγραµµα εµφανίζει το είδος. Πηγαίνουµε στην καρτέλα «∆ιαχείριση Αποθήκης» 

και βλέπουµε τα στοιχεία. Στην συνέχεια κλείνουµε το παράθυρο και συµπληρώνουµε τα 

στοιχεία στην καρτέλα «∆ιαχείριση Αποθήκης» της συγκεκριµένης αποθηκευτικής 

µονάδας. 

Οµοίως συµπληρώνουµε και τις υπόλοιπες αποθηκευτικές µονάδες στις αντίστοιχες 

αποθήκες από τον παρακάτω πίνακα. Πρέπει να δώσουµε ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι 

όλα τα είδη, συµπεριλαµβανοµένων των ηµιετοίµων, εφ’ όσον όλα τα είδη συµµετέχουν στην 

παραγωγική διαδικασία, καταχωρούνται στην αποθήκη παραγωγής. 

Τις καρτέλες «Τιµολόγηση», «Παραγγελία» και «Παραγγελία»τις παραλείπουµε, διότι τις 

αφήνουµε ως έχουν. Για την εισαγωγή µίας νέας αποθηκευτικής µονάδας επιλέγουµε F3, 

οπότε καθαρίζει η οθόνη και καταχωρούµε την επόµενη αποθηκευτική µονάδα. 

 

Τραπέζι τραπεζαρίας σε αποθήκη παραγωγής 
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Τραπέζι σαλονιού σε αποθήκη ετοίµων 

 
 

 

Τραπέζι σαλονιού σε αποθήκη παραγωγής 

 
MDF σε αποθήκη παραγωγής 
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Ξυλεία σε αποθήκη πρώτων υλών 

 
 

 

Ξυλεία σε αποθήκη παραγωγής 

 
 

 

 

Κόλλα σε αποθήκη παραγωγής 
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Κόλλα σε αποθήκη πρώτων υλών 

 
 

 

Ταινία περιθωρίων σε αποθήκη πρώτων υλων 

 
 

 

 

Ταινία περιθωρίων σε αποθήκη παραγωγής 
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Χρώµα σε αποθήκη πρώτων υλών 

 
 

 

Χρώµα σε αποθήκη παραγωγής 

 
 

 

 

Για να δούµε τον κατάλογο όλων των αποθηκευτικών µονάδων επιλέγουµε F5. 
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ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  
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Επαφή Παραγγελίας Πελάτη  

Ο πελάτης GCM κάνει παραγγελία στην εταιρεία 1 τραπέζι σαλονιού και 1 τραπέζι 

τραπεζαρίας. Έρχεται σε επαφή µε τον πωλητή της εταιρείας Γιώργο Βασιλείου για να κάνει 

παραγγελία. 

 

Πατώντας το κουµπί  γράφουµε τα σχόλια που σχετίζονται µε την ανωτέρω επικοινωνία 

και στην συνέχεια πατάµε Επόµενη 
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Για να δούµε την επαφή επιλέγουµε Ctrl+F5. 

 
 

Επαφή Παραγγελίας µε Προµηθευτή 

Ο πωλητής Γιώργος Βασιλείου έρχεται σε επαφή µε τον αγοραστή της εταιρείας την 

Κατερίνα Μιχαλοπούλου στην οποία µεταφέρει την ανάγκη για παραγγελία από προµηθευτές 

των πρώτων υλών. Η Κατερίνα Μιχαλοπούλου έρχεται σε επαφή µε τον προµηθευτή ξυλείας 

ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΑΒΕΕ για παραγγελία ξυλείας και µε τον προµηθευτή κόλλας, χρώµατος και 

ταινιών περιθωρίων.  

Για τις δύο ανωτέρω επαφές, επιλέγουµε ∆ιαχ. Σχέσεων Πελατείας → Πωλητές → F5 
→ KM και πηγαίνουµε κάτω δεξιά στην οθόνη και επιλέγουµε 

∆ηµιουργία Εγγραφής Επικοινωνίας. Η διαδικασία αυτή 

γίνεται και για τις δύο επαφές όπως φαίνεται παρακάτω. 
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Στην οθόνη αυτή τελειώνει η επικοινωνία, οπότε επιλέγουµε Τέλος. Καταχωρούµε και την 

δεύτερη επικοινωνία µε την εταιρείας ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ. 
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Στην οθόνη αυτή τελειώνει η 

επικοινωνία, οπότε επιλέγουµε Τέλος. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Για να δούµε την επικοινωνία που έχει γίνει µε κάθε επαφή επιλέγουµε την επαφή και 

πηγαίνουµε κάτω δεξιά στην οθόνη και επιλέγουµε Επαφή → Σχετικές Επαφές.  
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ΑΓΟΡΕΣ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
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Εγγραφές Αγορών  

Για την παραγωγή 1 τραπεζιού σαλονιού και 1 τραπεζιού τραπεζαρίας απαιτείται η 

αγορά πρώτων υλών: ξυλείας, κόλλας, ταινιών περιθωριών και χρώµατος.    

Για να ορίσουµε εγγραφές πληρωµών, παραµετροποιούµε την δέσµη. Επιλέγουµε 

Αγορές & Πληρωµές → Εγγραφές Αγορών και επιλεγουµε το πεδίό «Όνοµα ∆έσµης».  

 
Στις προεπιλεγµένες εγγραφές δίνουµε τον λογαριασµό ισοζύγισης  380000 (για κλείσιµο 

ταµείου) και αριθµό σειράς GLCT (ταµειακές εγγραφές είσπραξης) για αυτόµατη αρίθµηση.  

 
Στην οθονη που εµφανίζεται καταχωρούµε την αγορά από τον προµηθευτή ξυλείας 

Κολληµένος ΑΒΕΕ.  

 
Στην συνέχεια πηγαίνουµε κάτω δεξιά στην οθόνη και επιλέγουµε Καταχώρηση → 

Καταχώρηση όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
Το πρόγραµµα ρωτάει εάν θέλουµε να καταχωρήσουµε τις γραµµές και επιλέγουµε Yes. Μετά 

την καταχώρηση το πρόγραµµα βγάζει το παρακάτω µήνυµα. 
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Περιήγηση 

Για να περιηγηθούµε στις καταχωρήσεις που κάναµε επιλέγουµε Αγορές & Πληρωµές 
→ Περιήγηση  

 

 
 

Τιµολόγια αγοράς 

Για να γίνει σωστά η εγγραφή ΦΠΑ πρέπει να έχει γίνει καταχώρηση ΦΠΑ στον 

αναλυτικό λογαριασµό Γενικής Λογιστικής. Επιλέγουµε Γενική Λογιστική → 

Παραµετροποίηση → Οµάδες Καταχωρήσεων → Παραµετροποίηση Οµάδων 
Καταχώρησης. 
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Η εταιρεία χρειάζεται 180 κιλά ξυλείας τα οποία αγοράζει προς 10 € / κιλό από την 

εταιρεία ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ. Καταχωρούµε το τιµολόγιο αγοράς της ποσότητας αυτής. 

Επιλέγουµε Αγορές & Πληρωµές → Τιµολόγια. 
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Επίσης, παραγγέλνουµε και τα παρελκόµενα παραγωγής από την εταιρεία ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ  

όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
 

Περιήγηση καταχωρούµενων τιµολογίων αγοράς 

Για να περιηγηθούµε στα τιµολόγια αγοράς επιλέγουµε Αγορές & Πληρωµές → Καταχ. 
Τιµολόγια. 
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Παραγγελίες, Εντολές Αγοράς - Παραγωγής 

Προσφορά Πώλησης σε πελάτη 

Για την παραγγελία του πελάτη GCM δηµιουργούµε µια Προσφορά Πώλησης. 

Επιλέγουµε ∆ιαχ. Σχέσεων Πελατείας → Επαφές → F5 και από τον κατάλογο επιλέγουµε 

την επαφή GCM. Στην συνέχεια πηγαίνουµε στην οθόνη κάτω δεξιά και επιλέγουµε Επαφή → 
Προσφορές Πωλήσεων.  
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Στην συνέχεια µετατρέπουµε την προσφορά πώλησης σε παραγγελία πώλησης. 

Επιλέγουµε στην οθόνη κάτω δεξιά το κουµπί «∆ηµιουργία Παραγγελίας» 

 
Το πρόγραµµα µας ρωτάει εάν θέλουµε να µετατρέψουµε την προσφορά πώλησης σε 

παραγγελία πώλησης και επιλέγουµε Ναι. 

 
 

Επιλέγουµε Αποθέµατα → Εγγραφές Ειδών  

 
 

Στην συνέχεια πηγαίνουµε στην οθόνη κάτω δεξιά και επιλέγουµε Καταχώρηση → 
Καταχώρηση. Το πρόγραµµα µας ρωτάει εάν θέλουµε να καταχωρήσουµε τις γραµµές και 

επιλέγουµε Yes. 
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Περιήγηση 

Για να δούµε την Παραγγελία Πώλησης που δηµιουργήθηκε επιλέγουµε Πωλήσεις & 
Εισπράξεις → Περιήγηση. 
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Εγγραφές Εισπράξεων 

Επιλέγουµε Πωλήσεις & Εισπράξεις → Εγγραφές Εισπράξεων.  Ορίζουµε την δέσµη 

και στην συνέχεια καταχωρούµε την εγγραφή είσπραξης από τον πελάτη GCM. 

 
 

Περιήγηση 

Για να δούµε τις εγγραφές εισπράξεων που έγιναν επιλέγουµε Πωλήσεις & Εισπράξεις 
→ Περιήγηση. 
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Τιµολόγια Πώλησης 

Για να καταχωρήσουµε το τιµολόγιο πώλησης στον πελάτη GCM επιλέγουµε Πωλήσεις 
& Εισπράξεις → Τιµολόγια. 

 
 

 

 

 

 
Πριν γίνει η καταχώρηση, το πρόγραµµα κάνει έλεγχο διαθεσιµότητας. Τα πεδία στη 

σελίδα "Γενικά" φιλτράρονται σύµφωνα µε τα περιεχόµενα των πεδίων φίλτρων στη σελίδα 

"∆ιαστάσεις". Τα περιεχόµενα των πεδίων φίλτρων αντιγράφονται από τη γραµµή πώλησης ή 

τη γραµµή εγγραφής. Για παράδειγµα, αν υπάρχει ένας κωδικός στο πεδίο "Κωδ. Αποθήκης", 

αντιγράφεται στο πεδίο "Αποθήκη (Φίλτρο)" και συνεπώς οι ποσότητες στη σελίδα "Γενικά" 

περιλαµβάνουν µόνο είδη στην σχετική αποθήκη.  

Στο σηµείο αυτό αγνοούµε την προειδοποίηση και κάνουµε την εγγραφή της ποσότητας, 

οπότε κάνουµε κλικ στο "Ναι". Κάνουµε κλικ στο "Όχι" αν δεν θέλουµε να εγγράψουµε την 
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ποσότητα. Αφού κλείσουµε το παράθυρο, µπορούµε να ελέγξουµε αν το είδος είναι διαθέσιµο 

σε άλλη αποθήκη, θέση αποθήκης ή χαρακτηριστικό ή αν θα είναι διαθέσιµο κάποια άλλη 

στιγµή.  

  

 
Περιήγηση 

Για να δούµε το τιµολόγιο πώλησης που καταχωρήσαµε επιλέγουµε Πωλήσεις & 
Εισπράξεις → Περίηγηση 
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Υπολογισµός MPS/MRP 

Επιλέγουµε Λειτουργίες → Αναπαραγωγή Πλάνου. Ορίζουµε τις παραµέτρους για τον 

υπολογισµό του πλάνου και αφού πατήσουµε ΟΚ, το πρόγραµµα ξεκινάει αυτόµατα να 

υπολογίζει το πλάνο παραγωγής. Τα βήµατα φαίνονται παρακάτω. 

 

 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο να γίνει αυτόµατος υπολογισµός του πλάνου παραγωγής. Μπορούµε 

όµως και χειροκίνητα να δώσουµε εντολές παραγωγής, όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

Φύλλα Προγραµµατισµού 

Χρησιµοποιούµε το φύλλο προγραµµατισµού για να υπολογίσουµε και να 

προσαρµόσουµε ένα πλάνο αναπλήρωσης είδους. Μπορούµε να εισάγουµε είδη στο φύλλο 

αναπλήρωσης µε διάφορους τρόπους: 

Εισάγουµε τα είδη µε µη αυτόµατο τρόπο στο φύλλο και συµπληρώνουµε τα σχετικά 

πεδία. 

Χρησιµοποιώντας τη µαζική εργασία Υπολογισµός Πλάνου υπολογίζουµε ένα πλάνο 

αναπλήρωσης για τα είδη και τις αποθηκευτικές µονάδες στις οποίες ο τρόπος αναπλήρωσης 

έχει οριστεί ως Αγορά, Εντ.. Παραγωγής, ή ∆ιακίνηση. Επισηµαίνουµε ότι µπορούµε να 

κάνουµε είτε υπολογισµό πλάνου είτε αναπαραγωγή πλάνου. 
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Όταν χρησιµοποιούµε αυτή τη µαζική εργασία, το πρόγραµµα συµπληρώνει αυτόµατα το 

πεδίο ∆υναµικό Μήνυµα προτείνοντας µια ενέργεια που µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε 

για να αναπληρώσουµε το είδος.  

Οι γραµµές του φύλλου προγραµµατισµού περιέχουν λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά 

µε τα είδη που πρέπει να αναπληρωθούν και τις αντίστοιχες προτάσεις εντολών που έχει 

κάνει το πρόγραµµα. Μπορούµε να επεξεργαστούµε και να διαγράψουµε γραµµές για να 

προσαρµόσουµε το πλάνο αναπλήρωσης και µπορούµε να επεξεργαστούµε περαιτέρω τις 

γραµµές χρησιµοποιώντας τη µαζική εργασία Εφαρµογή ∆υναµικών Μηνυµάτων. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Σηµειώση 

Προσοχή στο πεδίο «Εντολή Βασικού Πλάνου Παραγωγής» να κάνουµε κλικ. 

 

 

Εφ’ όσον καταχωρήσουµε τα ανωτέρω είδη, επιλέγουµε Λειτουργίες → Υπολογισµός 
Πλάνου και στην συνέχεια Αναπαραγωγή Πλάνου όπως φαίνεται παρακάτω. 
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Το πρόγραµµα κάνει την αναπαραγωγή του πλάνου αυτόµατα αφότου δώσουµε την εντολή 

και όταν τελειώσει σβήνει τα δεδοµένα.  

 

Στην συνέχεια υπολογίζουµε και το πλάνο για το ηµιέτοιµο MDF, όπως κάναµε 

παραπάνω. Επιλέγουµε ∆ιαχείριση Παραγωγής → Φύλλα Προγραµµατισµού. 
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Εντολές Παραγωγής 
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Εντολές Παραγωγής 

Από τον υπολογισµό πλάνου που κάναµε παραπάνω, επιλέγουµε ∆ιαχείριση 
Παραγωγής → Προγραµµατισµένες Εντολές. ∆ίνουµε τον Αρ. Προέλευσης και το 

πρόγραµµα µας εµφανίζει την εντολή παραγωγής. 

 

Σηµείωση: 

Ο υπολογισµός πλάνου δίνει µια εντολή παραγωγής. Η εντολή παραγωγής αυτή µπορεί 

να είναι πρόχειρη, προγραµµατισµένη, οριστικοποιηµένη ή εκδοθείσα. Αυτό που µένει είναι να 

γίνει ολοκληρωµένη. Το πρόγραµµα µας δίνει την δυνατότητα να επεξεργαστούµε την εντολή 

παραγωγής από όποιο στάδιο θέλουµε ώστε να µπορούµε να την διορθώσουµε πριν την 

θέσουµε ως ολοκληρωµένη, οπότε και στην πράξη µεταφέρεται στην παραγωγή. 

Στο συγκεκριµένο παράδειγµα ξεκινάµε µία εντολή παραγωγής για το τραπέζι 

τραπεζαρίας από το στάδιο Προγραµµατισµένης Εντολής Παραγωγής για να δούµε όλα τα 

στάδια που µπορεί να περάσει η εντολή παραγωγής. Για το τραπέζι σαλονιού θα πάµε απ’ 

ευθείας από Εκδοθείσα Εντολή Παραγωγής σε Ολοκληρωµένη Εντολή Παραγωγής. 

Σηµείωση: 

Λόγω του ότι το πρόγραµµα είναι εκπαιδευτικό, υπάρχουν πολλές λειτουργίες οι οποίες δεν 

λειτουργούν στην ελληνική έκδοση. Για τον λόγο αυτό, σε περίπτωση που το πρόγραµµα δεν 

µας επιτρέπει να κάνουµε κάποιες εγγραφές, θα πρέπει να αλλάξουµε την γλώσσα από τα 

ελληνικά στα αγγλικά. Επιλέγουµε Εργαλεία → Γλώσσα 
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Για να επιστρέψουµε στην αρχική γλώσσα, κάνουµε και πάλι την ίδια διαδικασία. 

 

Τραπέζι τραπεζαρίας 

 Προγραµµατισµένες εντολές παραγωγής 
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Αφότου αλλάξει η κατάσταση το πρόγραµµα µας ενηµερώνει ότι η εντολή παραγωγής έχει 

αλλάξει κατάσταση από Προγραµµατισµένη σε Οριστικοποιηµένη. 

 Οριστικοποιηµένες Εντολές Παραγωγής 
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 Εκδοθείσες Εντολές Παραγωγής 
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 Ολοκληρωµένες Εντολές Παραγωγής 

 
 

Τραπέζι τραπεζαρίας 

 Εκδοθείσες Εντολές Παραγωγής 
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 ΟλοκληρωµένεςΕντολές Παραγωγής 

 
 

 


