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1. ΕΙΣΟΔΟΣ
To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της DATACONSULTING. Απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο
στον αποδέκτη και η μερική ή ολική διάθεση ή κοινοποίηση του σε τρίτους, δεν μπορεί να γίνει χωρίς γραπτή έγκριση
της DATACONSULTING.
Για την είσοδο του εκάστοτε διαχειριστή στην εφαρμογή, είναι απαραίτητη η πληκτρολόγηση του Username και
Password (Όνομα και Κωδικός), τα οποία δημιουργεί ο ίδιος ο διαχειριστής και είναι προσωπικά.

Ξεκινώντας την περιήγησή, έχουμε το βασικό μενού πλοήγησης:
▪ Συναλλασσόμενοι
▪ Αποθήκη
▪ Τιμολόγηση
▪ Ρυθμίσεις
Μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία που εμφανίζονται στο μενού. Με δεξί κλικ του ποντικιού εμφανίζεται επιλογή
Customize Menu, οπού ανοίγει ειδική καρτέλα που μας επιτρέπει να κάνουμε μη ορατές κάποιες λειτουργίες του
μενού.
Κάθε μία από τις βασικές επιλογές περιλαμβάνει τα αντίστοιχα υπό-μενού εργασιών.
Στις παρακάτω ενότητες δίνονται επεξηγήσεις για τις λειτουργίες που θα συναντήσετε κατά την χρήση της
εφαρμογής.
Η μπάρα πλοήγησης χρησιμοποιείται για γρήγορη πρόσβαση στις συχνότερες χρησιμοποιούμενες λειτουργίες.
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Για τη σωστή λειτουργία λειτουργία της εφαρμογής Vortex Commercial Management είναι απαραίτητα:
- Επεξεργαστής Core i3
- Μνήμη 4GM
- Λειτουργικό σύστημα Windows 10
Παρακάτω, θα σας παρουσιάσουμε βήμα βήμα όλες τις δυνατότητες της εφαρμογής.

2. ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ
Εμφανίζονται όλοι οι Συναλλασσόμενοι (πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές), τα βασικά στοιχεία τους, τα στοιχεία
Συναλλαγών, τα στοιχεία CRM (εφόσον έχει εγκατασταθεί το module Vortex CRM).

Πως δημιουργούμε έναν νέο συναλλασσόμενο;
Για την δημιουργία ενός νέου συναλλασσόμενου, πηγαίνουμε στο εικονίδιο
προφανή σημασία. Παρακάτω δίνονται εξηγήσεις μόνο όπου απαιτείται.

. Πολλά πεδία έχουν

Η κεντρική καρτέλα χωρίζεται σε 3 μέρη:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στοιχεία πελάτη (όπως Όνομα/Επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση, πόλη, κλπ). Ενδείκνυται η συμπλήρωση του email, ώστε
ο πελάτης να ενημερώνεται σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών αλλά και για την αποστολή μαζικών email, όπου και
όταν χρειάζεται. Στα στοιχεία επικοινωνίας υπάρχει το πεδίο Ένα σημείο. Αν επιλέξω το check box, τότε αυτόματα
δημιουργείται ένα σημείο (υποκαταστήματα του πελάτη) με περιγραφή την επωνυμία του πελάτη.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Εάν πρόκειται για πελάτη, επιλέγουμε το αντίστοιχο Check box. (Εικόνα 2.1.1)

Εικόνα 2.1.1

Έκπτωση: Προεπιλεγμένο (default) ποσοστό έκπτωσης του συναλλασσόμενου. Στα παραστατικά πώλησης θα
συμπληρώνεται αυτόματα το ποσοστό έκπτωσης που έχουμε ορίσει στην καρτέλα του πελάτη. Η έκπτωση
υπενθυμίζει, δεν υποχρεώνει.
Τιμοκατάλογος: Προεπιλεγμένος τιμοκατάλογος συναλλασσόμενου.
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Πληρωμή: Προεπιλεγμένος τρόπος πληρωμής του συναλλασσόμενου. Στα παραστατικά πώλησης του πελάτη θα
εμφανίζεται ως προτεινόμενος τρόπος πληρωμής.
Υπόλοιπο πελάτη: Το τρέχον υπόλοιπο του πελάτη.
Παραστατικό: Ο προεπιλεγμένος τύπος παραστατικού. Στα παραστατικά πώλησης του πελάτη θα εμφανίζεται ως
προτεινόμενος τύπος παραστατικού.
Κωδ. Λογιστικής: Κωδικός λογιστικής του πελάτη.
Εάν πρόκειται για προμηθευτή, πηγαίνουμε στο tab Προμηθευτής και ακολουθούμε την ίδια λογική (Εικόνα 2.1.2).

Εικόνα 2.1.2

Στο δεξί μέρος της οθόνης, βλέπουμε τον Τζίρο του συναλλασσόμενου (Καθαρή αξία & Τελική Αξία - Αξία με
ΦΠΑ).(Εικόνα 2.1.3)

Εικόνα 2.1.3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ CRM: Προϋποθέτει την ύπαρξη του Module CRM.
Τα στοιχεία των Συναλλασσόμενων είναι οργανωμένα στις παρακάτω ενότητες (Tabs) (Εικόνα 2.1.4)

Εικόνα 2.1.4

Λοιπά Στοιχεία: Στοιχεία social media συναλλασσόμενου κλπ
Σημεία: Είναι τα υποκαταστήματα του πελάτη. Με διπλό αριστερό κλικ πάνω στην περιγραφή του σημείου,
εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι πληροφορίες του (Εικόνα 2.1.5)
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Εικόνα 2.1.5

Παραστατικά: Η καρτέλα "Παραστατικά" προβάλλει κάθε παραστατικό που έχει καταχωρηθεί για τον
συναλλασσόμενο (Εικόνα 2.1.6)

Εικόνα 2.1.6
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Πωλήσεις: Εμφανίζονται όλα τα παραστατικά πώλησης του Συναλλασσόμενου. Πιέζοντας το πλήκτρο + σε ένα
παραστατικό, θα εμφανιστούν τα προϊόντα του επιλεγμένου παραστατικού. Με διπλό κλικ πάνω στο παραστατικό,
μπορείτε να εισέλθετε και να δείτε την εγγραφή που σας ενδιαφέρει.(Εικόνα 2.1.7)

Εικόνα 2.1.7

Με την επιλογή Τιμολόγηση -> Νέα Πώληση στο header της οθόνης, δημιουργούμε απευθείας από την καρτέλα
συναλλασσόμενου νέο παραστατικό (Εικόνα 2.1.8)

Εικόνα 2.1.8

Αγορές: Εμφανίζονται τα ήδη καταχωρημένα παραστατικά Αγορών των προμηθευτών. Πιέζοντας το πλήκτρο + σε
ένα παραστατικό, θα εμφανιστούν τα καταχωρημένα προϊόντα του επιλεγμένου παραστατικού αγοράς. Με διπλό
κλικ πάνω στο παραστατικό, μπορείτε να εισέλθετε και να δείτε την εγγραφή που σας ενδιαφέρει.
Παραγγελίες: Εμφανίζονται οι παραγγελίες του συναλλασσόμενου, είτε είναι σε εκκρεμότητα είτε έχουν
μετασχηματιστεί σε τιμολόγια. Η λογική στη διαχείριση των παραγγελιών δεν διαφέρει από αυτή των παραστατικών
πωλήσεων και αγορών.
Καρτέλα πελάτη: Δείχνει αναλυτικά κάθε κίνηση του συναλλασσόμενου (ΩΣ ΠΕΛΑΤΗΣ) συμπεριλαμβανομένου
χρεώσεις, πιστώσεις και υπόλοιπα.(Εικόνα 2.1.9)

Εικόνα 2.1.9
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Καρτέλα προμηθευτή: Δείχνει αναλυτικά κάθε κίνηση του συναλλασσόμενου (ΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ)
συμπεριλαμβανομένου χρεώσεις, πιστώσεις και υπόλοιπα.
Ολική Καρτέλα: Συμπεριλαμβάνει όλες τι κινήσεις του συναλλασσόμενου, είτε ως πελάτη είτε ως προμηθευτή για
ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (by default εμφανίζονται οι εγγραφές του τρέχοντος έτους). Αν επιλέξουμε το
check box "Nα συμπεριληφθούν οι παραγγελίες", εμφανίζονται και όλες οι παραγγελίες του συναλλασσόμενου,
εκτελεσμένες ή μη.(Εικόνα 2.1.10)

Εικόνα 2.1.10

Ομοίως, αν επιλέξουμε το check box "Εμφάνιση απογραφών", εμφανίζονται και οι απογραφές του
συναλλασσόμενου.
Ωράριο: Module FSM
Επαφές: Προσθέτουμε όλες τις επαφές του πελάτη. Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών επαφών ανά πελάτη με
τηλέφωνο, email επικοινωνίας για κάθε επαφή.
Συμβόλαια: Module FSM
Πλάνο Συντήρησης: Module FSM
Σύμβουλοι πωλήσεων: Ο υπεύθυνος πωλήσεων για τον συγκεκριμένο πελάτη
Ισοζύγιο: Module FSM
Επισυναπτόμενα Έγγραφα: Επισύναψη ηλεκτρονικών αρχείων (έγγραφα).
Σημειώσεις: Διάφορες σημειώσεις για τον πελάτη.
CRM: Module CRM
FSM: Module CRM
SWOT Ανάλυση: Module CRM
Παραμετρικά Πεδία: Custom νέα πεδία που δημιουργεί ο χρήστης.
Σημείο στο Χάρτη: Οι ακριβείς συντεταγμένες (γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος) του
σημείου/υποκαταστήματος πάνω στον χάρτη.
Υπηρεσίες: Module FSM
Custom Script: Module FSM
Ειδικές Συμφωνίες: Εμφανίζονται όλες οι ειδικές συμφωνίες που έχουμε δημιουργήσει (Module). Αναλυτικά, θα
δούμε τις ειδικές συμφωνίες σε επόμενη ενότητα.
Στο πάνω μέρος της οθόνης, υπάρχει γραμμή εργαλείων με τα εξής κουμπιά (Εικόνα 2.1.11):
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Εικόνα 2.1.11

Αποθήκευση και Έξοδος: Αποθήκευση και κλείσιμο (Έξοδος) τρέχουσας καρτέλας.
Αποθήκευση: Αποθήκευση της εγγραφής ή της όποιας μεταβολής έχει γίνει. Δεν κλείνει η καρτέλα του
συναλλασσόμενου.
Ανανέωση: Ανανέωση του περιεχομένου της καρτέλας.
Διαγραφή: Διαγραφή της τρέχουσας εγγραφής. Προσοχή: Απαραίτητη προϋπόθεση, να μην έχει κινήσεις ο
συγκεκριμένος πελάτης.
CRM: Module CRM
Αποστολή Email: Αποστολή email στον συναλλασσόμενο μέσα από την εφαρμογή.
Ανωνυμοποίηση: Δυνατότητα ανωνυμοποίησης, κατάργηση ή απόκρυψη των πεδίων που αφορούν προσωπικά
δεδομένα (βασίζεται στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων - GDPR). Θα ζητηθεί
επιβεβαίωση, διότι η πράξη είναι οριστική και δεν υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς (Εικόνα 2.1.12):

Εικόνα 2.1.12

Εξαγωγή Ιστορικού: Module FSM
Τιμολόγηση: Απευθείας από την καρτέλα συναλλασσόμενου έκδοση παραστατικών και παραγγελιών
Εκτύπωση Ετικέτας: Αφορά λειτουργία του Module "Διαχείριση Barcodes"

Πως ανοίγουμε ένα νέο υποκατάστημα (σημείο) πελάτη;

Στην καρτέλα του σημείου, πηγαίνουμε στην επιλογή
(Εικόνα 2.1.13). Αναλυτικά, τα βήματα στη διαδικασία είναι:

που βρίσκεται πάνω δεξιά στις ενέργειες
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Εικόνα 2.1.13

Συμπληρώνουμε όλα τα ακριβή στοιχεία του σημείου (Εικόνα 2.1.14), όπως όνομα, διεύθυνση, πόλη, κλπ.
Ενδείκνυται η συμπλήρωση του email, ώστε ο πελάτης να ενημερώνεται σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών αλλά
και για την αποστολή μαζικών email, όπου και όταν χρειάζεται.

Εικόνα 2.1.14

Προαιρετικά πεδία
Εισάγοντας τη διεύθυνση και τον Ταχ. Κωδικό του σημείου και πατώντας Αναζήτηση
, εμφανίζονται οι
ακριβείς συντεταγμένες (γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος) πάνω στον χάρτη. Για την συγκεκριμένη
λειτουργία είναι απαραίτητη η εγγραφή στο Google Maps API.
Ωράριο: Το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας του πελάτη.
Συνεργάτες: Module FSM
Τα στοιχεία των σημείων/υποκαταστημάτων είναι οργανωμένα στις παρακάτω ενότητες (Tabs):
Τμήματα Επαφές: Καταχωρούμε τις επαφές (το προσωπικό) του σημείου και τον ρόλο τους μέσα στην εταιρεία.
Ιστορικό Σημείου: Module FSM
Ζώνες: Module FSM
Συμφωνίες: Module FSM
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Διευθύνσεις Σημείου: Module FSM
Τηλ. επικοινωνίες: Module FSM
Ενεργά Συμβόλαια: Module FSM
Έγγραφα: Δυνατότητα επισύναψης εγγράφων με το εικονίδιο +
Φωτογραφίες: Δυνατότητα επισύναψης φωτογραφιών με το εικονίδιο +
Ενέργειες CRM: Module CRM
Οδηγίες από την έδρα μας: Module FSM
Παραμετρικά πεδία: Παραμετρικά πεδία που έχω δημιουργήσει στο σημείο

Σε κάθε σημείο πελάτη, έχουμε στη διάθεση μας τις εξής βασικές ενέργειες που εμφανίζονται στο πάνω δεξιά μέρος
της οθόνης:

Δημιουργία νέου σημείο στον πελάτη
Διαγραφή όλου του σημείου
Ανανέωση του περιεχόμενο του
Προεπισκόπηση εγγράφου: Μπορείτε να δείτε εκ των προτέρων την εμφάνιση που θα έχει το έγγραφό σας με
τις πληροφορίες του σημείου, όταν εκτυπωθεί στον εκτυπωτή
Εκτύπωση του σημείου κ των επιμέρους πληροφοριών
Αποστολή email σε χρήστες

Σε κάθε σημείο βλέπουμε αναλυτικά όλα τα προϊόντα με serial numbers που έχουμε εγκαταστήσει. (Εικόνα 2.1.15)

Εικόνα 2.1.15
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3. ΑΠΟΘΗΚΗ
3.1. ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Στα Προϊόντα, ο διαχειριστής καταχωρεί όλα τα προϊόντα, πατώντας το εικονίδιο

. Συμπληρώνουμε

την καρτέλα του προϊόντος. Με το εικονίδιο
αποθηκεύεται η εγγραφή. (Εικόνα 3.1.1).
Συμπληρώνουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην καρτέλα προϊόντα, όπως: Κωδικός, Όνομα, Περιγραφή, Μονάδα
Μέτρησης, ΦΠΑ, Προμηθευτής, κλπ. (Εικόνα 3.1.1)

Εικόνα 3.1.1

Στο δεξί μέρος της καρτέλας, εμφανίζονται όλες οι σχετικές πληροφορίες με τις ποσότητες παραγγελιών του είδους.
Τα πεδία ενημερώνονται αυτόματα από τα σχετικά παραστατικά (Παραγγελίες πελατών, προμηθευτών).

Δεσμευμένη Ποσότητα
Το πεδίο ενημερώνεται αυτόματα από τις παραγγελίες πελατών, εφόσον έχει οριστεί από τις Ρυθμίσεις ->
Παράμετροι-> Ρυθμίσεις τιμολόγησης -> Καταστάσεις Παραστατικών -> check box "Δεσμεύει Ποσότητες". (Εικόνα
3.1.2)

Εικόνα 3.1.2
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Τιμοκατάλογοι Προϊόντων
Σε αυτό το σημείο, ορίζονται οι τιμοκατάλογοι ανά είδος, το ποσοστό κέρδους, η έκπτωση, τιμή και η τιμή με ΦΠΑ.
Σε παραστατικό λοιπόν, αν επιλέξουμε κάποιον από τους έτοιμους τιμοκαταλόγους, η έκπτωση και η τελική τιμή του
προϊόντος συμπληρώνεται αυτόματα για τη συγκεκριμένο είδος.(Εικόνα 3.1.3)

Εικόνα 3.1.3

Σε περίπτωση που επιθυμούμε να δημιουργήσουμε νέο τιμοκατάλογο εξαρχής, με το εικονίδιο + δίνουμε όνομα
στο νέο τιμοκατάλογο και συμπληρώνουμε τις στήλες που θέλουμε να ενημερώσουμε.(Εικόνα 3.1.4)

Εικόνα 3.1.4

Άλλες Πληροφορίες (Εικόνα 3.1.5)

Εικόνα 3.1.5
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Εικόνα: Επισυνάπτουμε φωτογραφία του προϊόντος
Υποχρεωτική επιλογή παρτίδας στην τιμολόγηση: Αφορά το Module Παρτίδες
Δεν συμμετέχει στο σύστημα Loyalty: Αφορά τo Module Loyalty
Δεν δέχεται εκπτώσεις: Αν επιλέξουμε το check box, πηγαίνοντας να τιμολογήσουμε το συγκεκριμένο προϊόν, το
πρόγραμμα δεν δέχεται τυχόν εκπτώσεις (ούτε ποσοστό έκπτωσης επί του προϊόντος, ούτε νομισματική έκπτωση).
Μη υπολογισμός Stock: Δεν συμμετέχει στο έλεγχο της διαθεσιμότητας των αποθεμάτων.

Τύποι Προϊόντων
Σε αυτό το σημείοo εμφανίζεται η λίστα με όλες τις κατηγορίες / τύποι των προϊόντων (Εικόνα 3.1.6). Εδώ, ο
διαχειριστής καταχωρεί την κατηγορία των προϊόντων με το εικονίδιο προσθήκης
. Με το εικονίδιο
αποθηκεύεται η εγγραφή. Ανά τύπο προϊόντος φροντίζουμε να ορίζουμε και διαφορετική χρωματική ένδειξη.

Εικόνα 3.1.6

Με διπλό κλικ πάνω στο προϊόν, ανοίγει η κεντρική καρτέλα επεξεργασίας. Το κάθε προϊόν αποτελείται από
διακριτές καρτέλες με διαφορετικές λειτουργίες η κάθε μια (Εικόνα 3.1.7).
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Εικόνα 3.1.7

Οι καρτέλες αυτές είναι οι εξής:
Συμμετοχή σε Αποθήκες: Για κάθε αποθηκευτικό χώρο, ορίζουμε τις κινήσεις στις οποίες μπορεί να συμμετέχει η όχι
το είδος.
Ιδιότητες ανά αποθήκη: Για κάθε αποθηκευτικό χώρο που συμμετέχει το προϊόν, προαιρετικά ορίζουμε την
προτεινόμενη ποσότητα στις πωλήσεις, το όριο ασφαλείας του αποθέματος, το όριο παραγγελιών ενός πελάτη, το
όριο παραγγελιών από προμηθευτή, τον Κωδ. Λογιστικής Πωλήσεων και Αγορών, τον Κωδ. Λογ. ΦΠΑ Πωλήσεων και
Αγορών.
Υπηρεσίες: Module FSM
Αναλώσιμα: Module FSM
Ομάδες: Ομάδες προϊόντων
Κωδικοί: Εναλλακτικοί κωδικοί είδους (ειδικό Module CM).
Σχετικά Είδη: Διαχείριση Set Ειδών. Σύνδεση ενός βασικού προϊόντος με άλλα προϊόντα που απαρτίζουν το βασικό
προϊόν. Για παράδειγμα ένα βασικό προϊόν μπορεί να είναι ένας Η/Υ με συμπληρωματικά προϊόντα (Οθόνη και
πληκτρολόγιο -ποντίκι).Τα σχετικά / δευτερεύοντα είδη και τις ποσότητες τους, τις καθορίζετε εσείς. Κατά την
τιμολόγηση, ενημερώνονται αντίστοιχα τόσο οι τιμές των προϊόντων, όσο και οι ποσότητες στην αποθήκη.
Επισυναπτόμενα Αρχεία: Επισύναψη αρχείων.
Σημειώσεις: Καταχωρούμε γενικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν.
Παραμετρικά Πεδία: Βλέπουμε τα παραμετρικά πεδία των προϊόντων που έχουμε δημιουργήσει από τις Ρυθμίσεις > Παραμετρικά Πεδία.
Παραστατικά: Παραστατικά αγορών και πωλήσεων για το συγκεκριμένο προϊόν.
Προσφορές: Module CRM
Απογραφές: Οι απογραφές που έχουν γίνει για το συγκεκριμένο προϊόν. Προσοχή: Δεν μπορούμε να κάνουμε από
αυτό το σημείο Απογραφή. Πρέπει να γίνει από το Μενού -> Απογραφές
Χαρακτηριστικά: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος (π.χ Serial Number, Part Number κλπ). Η στήλη
"Υποχρεωτικό στην τιμολόγηση" ορίζει ποια από τα ειδικά χαρακτηριστικά επιθυμούμε να φαίνονται στα
παραστατικά πωλήσεων.
Εικόνες: Μεταφόρτωση (Upload) εικόνων.
Serials: Διαχείριση αποθήκης βάσει Serial Number (ειδικό Module της εφαρμογής). Παρακολούθηση serial numbers
για κάθε είδος, τον πελάτη, το υποκατάστημα του πελάτη και τον προμηθευτή. Κάτω από κάθε serial number,
υπάρχουν αναλυτικά πληροφοριακά στοιχεία, όπως σχετικά παραστατικά πωλήσεων και αγορών. (Εικόνα 3.1.8)
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Εικόνα 3.1.8

Δημιουργία Serial Number - 1ος τρόπος
Στα παραστατικά Αγορών, επιλέγουμε το προϊόν και με δεξί κλικ "Δημιουργία Serial" καταχωρώντας το sn του είδους.
Ακολουθούμε τον συγκεκριμένο τρόπο, εφόσον το serial number το αγοράζουμε από προμηθευτή μας.
Δημιουργία Serial Number - 2ος τρόπος
Στα παραστατικά πώλησης, επιλέγουμε το προϊόν και με δεξί κλικ, "Δημιουργία Serial" καταχωρώντας το sn του
είδους. Ακολουθούμε τον συγκεκριμένο τρόπο, όταν τα serial numbers τα δημιουργούμε εμείς ή το καταχωρούμε
χειροκίνητα και δεν προκύπτουν από αγορά. Σε αυτή την περίπτωση, τα serials τα καταχωρούμε μέσα στο είδος
/προϊόν, στο Tab Serials με το πλήκτρο + (Εικόνα 3.1.9).

Εικόνα 3.1.9

Η υποχρεωτική εμφάνιση του serial number στην τιμολόγηση και στην εκτύπωση στα παραστατικά, γίνεται από το
Μενού -> Χαρακτηριστικά επιλέγοντας τα check boxes Υποχρεωτικό στην Τιμολόγηση και Εκτύπωση σε Παραστατικά
αντίστοιχα.(Εικόνα 3.1.10)

Εικόνα 3.1.10

Διακίνηση ειδών με σειριακό αριθμό (Serial Numbers)
Serial από αποθήκη - 1η επιλογή
Σε παραστατικό πώλησης, επιλέγουμε το είδος. Με δεξί κλικ στο είδος, επιλέγουμε Serial από Αποθήκη (Εικόνα 3.1.11)
και μου ανοίγει η καρτέλα με τα διαθέσιμα serial του είδους. Τα sn όπως είπαμε και πιο πάνω, έχουν προκύψει από
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παραστατικά αγορών ή από καταχώρηση του sn "με το χέρι". Έτσι, το sn συνδέεται με τον πελάτη και αυτόματα στο
σημείο δημιουργείται το προϊόν με το sn, που μόλις τιμολογήσαμε.

Εικόνα 3.1.11

Serial από Σημείο - 2η επιλογή
Σε παραστατικό πώλησης, επιλέγουμε το είδο. Με δεξί κλικ στο είδος, επιλέγουμε Serial από το Σημείο του πελάτη.
Απαραίτητη προυπόθεση,να έχουμε καταχωρήσει serial στο Σημείο για το συγκεκριμένο είδος.
Παρτίδες
Για να παρακολουθούμε τις παρτίδες κάποιου είδους, θα πρέπει να τις δημιουργούμε μέσα από την καρτέλα του
Είδους από: Αποθήκη -> Προϊόντα -> Διπλό κλικ στο επιθυμητό είδος -> Παρτίδες. Εκεί, με το + δημιουργούμε νέα
παρτίδα, όπως φαίνεται ακολούθως (Εικόνα 3.1.12):

Εικόνα 3.1.12
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Ορίζουμε τον αριθμό της παρτίδας, τον αποθηκευτικό χώρο, την περιγραφή (προαιρετικό πεδίο), την ημερομηνία
έναρξης και λήξης της παρτίδας, τον προμηθευτή και σημειώσεις για την παρτίδα. Το υπόλοιπο ενημερώνεται
αυτόματα από τα παραστατικά αγορών και πωλήσεων.
Στις κινήσεις παρτίδων, εμφανίζονται οι κινήσεις της επιθυμητής παρτίδας (παραστατικά πωλήσεων και αγορών).
(Εικόνα 3.1.13)

Εικόνα 3.1.13

Τις παρτίδες θα τις δούμε αναλυτικά, στα Ειδικά Modules.
Συνδυασμοί
Αφορά το εξιδεικευμένο Module Χρώμα - Μέγεθος. Θα το δούμε αναλυτικά σε επόμενη ενότητα.
Σημειώσεις προς εκτύπωση
Πιθανές σημειώσεις του είδους που επιθυμούμε να εκτυπώνονται στην φόρμα παραστατικών

3.2. ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Ομαδοποίηση ομοειδών προϊόντων για καλύτερη ταξινόμηση των ειδών και καλύτερη οργάνωση της αποθήκης.
Πως δημιουργούμε ένα νέο τμήμα προϊόντων;
Πατώντας τη <Νέα Εγγραφή>, ανοίγει η καρτέλα δημιουργίας νέας ομάδας. (Εικόνα 3.2.1)

Εικόνα 3.2.1

Στο τέλος αποθηκεύουμε την εγγραφή.

Σελίδα 19 από 57

3.3. ΕΙΔΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
To Vortex υποστηρίζει τη διαχείριση απεριόριστων αποθηκευτικών χώρων. Οι Αποθηκευτικοί χώροι αφορούν όλες
τις αποθήκες της εταιρίας ανά υποκατάστημα. Αφού δημιουργήσουμε τους απαραίτητους
αποθηκευτικούς χώρους (Ρυθμίσεις -> Ρυθμίσεις Τιμολόγησης -> Αποθήκες), η εφαρμογή υποστηρίζει τη
δυνατότητα σύνδεσης προϊόντων αποθήκης με Πωλήσεις – Αγορές, Απογραφές και Ενημέρωση e-commerce,
δηλαδή ορίζουμε για κάθε προϊόν ανά αποθήκη αν θα συμμετέχει ή όχι σε παραστατικά και κινήσεις .
Για κάθε αποθηκευτικό χώρο, η συμμετοχή του προϊόντος μπορεί να οριστεί από 2 σημεία της εφαρμογής:
1ος τρόπος συμμετοχής είδους σε αποθηκευτικούς χώρους
Από το κεντρικό μενού της εφαρμογής , επιλέγουμε Είδη Αποθηκών – Συμμετοχή ειδών σε αποθήκες, επιλέγουμε
το κάθε προϊόν σε ποια αποθήκη θα συμμετέχει και για ποια λειτουργία της (Πωλήσεις, Αγορές, Απογραφές και
Ενημέρωση e-commerce) . Κάνοντας δεξί κλικ, η εφαρμογή μας δίνει τη δυνατότητα για μαζική συμμετοχή όλων των
προϊόντων σε έναν αποθηκευτικό χώρο. (Εικόνα 3.3.1)

Εικόνα 3.3.1

2Ος τρόπος συμμετοχής είδους σε αποθηκευτικούς χώρους
Μέσα από την καρτέλα του είδους , στο πεδίο Συμμετοχή σε Αποθήκης προχωράμε στις απαραίτητες κινήσεις. Η
κίνηση αυτή μπορεί να γίνει μεμονωμένα για κάθε κωδικό προϊόντος. Δεν υποστηρίζεται η λειτουργία μαζικής
ενημέρωσης. (Εικόνα 3.3.2)

Εικόνα 3.3.2
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4. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
4.1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Οι πωλήσεις είναι το τμήμα που καταχωρούμε και προβάλλονται όλα τα παραστατικά πώλησης.
Πως δημιουργούμε ένα νέο παραστατικό πώλησης;
Πατώντας το εικονίδιο

, εμφανίζεται η φόρμα συμπλήρωσης των στοιχείων του παραστατικού.

(Εικόνα 4.1.1)

Εικόνα 4.1.1

Ημερομηνία/Ώρα παραστατικού: Αυτόματα εμφανίζεται η σημερινή ημερομηνία και η τρέχουσα ώρα για την
έκδοση του παραστατικού.
Παραστατικό: Επιλέγουμε το είδος του παραστατικού που επιθυμούμε να εκδώσουμε (π.χ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ,
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).
Αποθ. χώρος: Επιλέγουμε τον αποθηκευτικό χώρο που επιθυμούμε να ενημερώσει η κίνηση του παραστατικού.
Σειρά Αρ. Είναι η αρίθμηση των παραστατικών. Εάν η επιλεγμένη σειρά ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση, το πεδίο
συμπληρώνεται αυτόματα κατά την καταχώρηση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε σειρές τότε
απλά δεν το συμπληρώνει.
Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα θα παρακολουθεί εάν τηρείται ορθά, ημερομηνιακά και αριθμητικά, η αρίθμηση των
παραστατικών σας. Σαν αποτέλεσμα, θα σας αποτρέπει από το να εκδώσετε παραστατικά τα οποία δεν ακολουθούν
σειριακά αύξουσα αρίθμηση.
Συναλλασσόμενος: Εισάγετε τον συναλλασσόμενο. Πατώντας το εικονίδιο
πηγαίνουμε κατευθείαν στην
καρτέλα του Συναλλασσόμενου. Σε περίπτωση που πρόκειται για νέο συναλλασσόμενο, επιλέγοντας το εικονίδιο
, μεταφερόμαστε σε νέα καρτέλα συναλλασσόμενου και τον δημιουργούμε.
ID: Αναζήτηση συναλλασσόμενου με βάσει τον Κωδικό ή βάσει Κωδικού Loyalty.
Σημείο: Ο τόπος / διεύθυνση προορισμού του παραστατικού (στην περίπτωση που υπάρχουν υποκαταστήματα εκτός
από την έδρα), η διεύθυνση στην οποία παραδίδονται τα αγαθά, και διαφέρει από τη διεύθυνση της έδρας του
παραλήπτη.
Πληρωμή: Επιλέγουμε τον τρόπο πληρωμής του παραστατικού (π.χ ΜΕΤΡΗΤΑ, ΠΙΣΤΩΣΗ 3 ΗΜΕΡΩΝ , κλπ).
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Τιμοκατάλογος: Επιλέγοντας τον τιμοκατάλογο που επιθυμούμε, όλες οι τιμές των ειδών στις γραμμές
μεταβάλλονται βάσει του επιλεγμένου τιμοκαταλόγου.
Πωλητής: Ο πωλητής που είναι υπεύθυνος για αυτή την πώληση.
Σκοπός Διακίνησης: Γράφεται ο σκοπός διακίνησης. Για παράδειγμα, ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ, ΔΕΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ.
Τόπος Φόρτωσης: Συμπληρώνεται ο τόπος που θα παραδοθούν τα εμπορεύματα. Συνήθως επιλέγουμε την ένδειξη
<Έδρα μας>.
Καθ. ΦΠΑ: Ο συντελεστής ΦΠΑ του παραστατικού. Αν έχω ορίσει στην καρτέλα του συναλλασσόμενου καθεστώς
ΦΠΑ, σε όλα τα παραστατικά θα εμφανίζεται αυτόματα o ΦΠΑ.
Αρ. Κυκλοφορίας: Αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου κατά τη διακίνηση.
Τρόπος αποστολής: Τρόπος αποστολής των εμπορευμάτων.
Ταμείο: Ενημερώνει το Cash flow της εταιρείας.
Τρίτος / Σημείο: Η διεύθυνση παράδοσης των αγαθών.
Παρακάτω, στα Είδη συμπληρώνουμε την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών, οι εκπτώσεις κλπ.
(Εικόνα 4.1.2)

Εικόνα 4.1.2

Πάνω στο είδος του παραστατικού, κάνοντας διπλό κλικ εμφανίζονται οι εξής λειτουργίες (Εικόνα 4.1.3):

Εικόνα 4.1.3
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Εισαγωγή Είδους: Δημιουργία ενός νέου προϊόντος στην αποθήκη. Προσθέτει μια κενή γραμμή στο παραστατικό,
στο οποίο ελεύθερα μπορεί να εισαχθεί προϊόν ή υπηρεσία
Εισαγωγή Αναλωσίμου: Εισαγωγή αναλωσίμου υλικού από την αποθήκη
Δημιουργία Serial: Δημιουργία νέου serial number. Αυτόματα θα δημιουργηθεί το προϊόν με τo serial number στο
σημείο του πελάτη
Επιλογή Serial Από Αποθήκη: Αναζήτηση από τα διαθέσιμα Serial Numbers στην Αποθήκη
Επιλογή Serial Από Σημείο: Αναζήτηση Serial Number του συγκεκριμένου συναλλασσόμενου
Εισαγωγή Γραμμής: Προσθέτει μια κενή γραμμή στο παραστατικό, στο οποίο μπορεί να εισαχθεί προϊόν ή υπηρεσία
Σημειώσεις Γραμμής: Μπορείτε να προσθέσετε σημειώσεις στο παραστατικό
Επιλογή Παρτίδας: Επιλογή παρτίδας (Module Παρτίδες)
Ανανέωση Λίστας Ειδών: Σε περίπτωση που ενώ βρίσκομαι στις Πωλήσεις, πάω στην αποθήκη για να ανοίξω έναν
νέο κωδικό προϊόντος, πρέπει να κάνω και Ανανέωση Λίστας ειδών για να εμφανιστεί στη φόρμα παραστατικού το
νέο προϊόν/προϊόντος που μόλις δημιουργήσαμε
Μαζική Επιλογή Ειδών: Με την συγκεκριμένο επιλογή, μεταφερόμαστε στην αποθήκη για μαζική επιλογή ειδών κι
μεταφορά τους στο παραστατικό. (Εικόνα 4.1.4)

Εικόνα 4.1.4

Ανανέωση Λίστας Συναλλασσόμενων: Σε περίπτωση που ενώ βρισκόμαστε στις Πωλήσεις, μεταφερόμαστε στους
Συναλλασσόμενους για να ανοίξουμε έναν νέο κωδικό, πρέπει να κάνουμε και Ανανέωση Λίστας Συναλλασσόμενων
για να εμφανιστεί στη φόρμα παραστατικού ο νέος συναλλασσόμενο που μόλις δημιουργήσαμε.
Στο κάτω μέρος της φόρμας εμφανίζεται το πλήκτρο - , με το οποίο δίνεται η δυνατότητα διαγραφής της επιλεγμένης
γραμμής. (Εικόνα 4.1.5)
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Εικόνα 4.1.5

Για την έκδοση παραστατικού, πατάμε το εικονίδιο

.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:
Οικονομικά Στοιχεία: Το πρόγραμμα σε αυτό το σημείο παρουσιάζει όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για την
κοστολόγηση μας. Ο χρήστης μπορεί να καθορίσει το επιθυμητό ποσοστό κέρδους των ειδών. Κατά την τιμολόγηση,
ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για το ποσό και το ποσοστό κέρδους, αναλυτικά για κάθε είδος αλλά και συνολικά
για όλο το παραστατικό. Στη δεξιά πλευρά της οθόνης παρουσιάζεται συγκριτικό γράφημα μεταξύ τρέχουσας
πώλησης σε σχέση με τις πωλήσεις του τελευταίου έτους του πελάτη.(Εικόνα 4.1.6)

Εικόνα 4.1.6
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Συσχετιζόμενες Αναθέσεις: Προϋποθέτει το Module FSM.
Παραμετρικά πεδία: Οι παράμετροι τιμολόγησης (τις ορίζουμε από τις Ρυθμίσεις).
Σημειώσεις: Ελεύθερο πεδίο καταχώρησης, που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης για περισσότερη
πληροφόρηση.
Σχετικές Ενέργειες: Προϋποθέτει το Module FSM.
Σχετικά Παραστατικά: Εμφανίζονται τα εκκρεμή παραστατικά (π.χ Δελτίο Αποστολής) που έχουν συσχετιστεί με το
παρόν τιμολόγιο.
Συσχετιζόμενες Εισπράξεις - Πληρωμές: Αν σε είσπραξη / πληρωμή, έχουμε επιλέξει ότι επιθυμούμε να εξοφληθεί
το παρόν τιμολόγιο (επιλογή στα Ανεξόφλητα Παραστατικά) φαίνεται σε αυτό το σημείο.
Στο επάνω μέρος της φόρμας, εμφανίζονται στο ribbon οι εξής επιλογές:
Μεταβολή: Τροποποίηση ενός παραστατικού.
Ακύρωση: Ακύρωση παραστατικού. Δημιουργείται αυτόματα το ακυρωτικό παραστατικό (Πιστωτικό ΑΚΥΡΩΣΗΣ).
Αυτα τα 2 παραστατικά στη λίστα των πωλήσεων φέρουν διαφορετικό φόντο. (Εικόνα 4.1.7)

Εικόνα 4.1.7

Εκτύπωση: Απευθείας εκτύπωση των παραστατικών στον επιθυμητό εκτυπωτή.
Κινηθέντα Είδη: Επιλέγοντας το χρονικό διάστημα που επιθυμούμε, βλέπουμε αναλυτικά τα κινηθέντα είδη του
συγκεκριμένου πελάτη, δηλαδή για κάθε είδος βλέπουμε ποσότητα, τιμή και ποσοστό έκπτωσης με την οποία είχε
τιμολογηθεί το είδος παλιότερα.
Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα με επιλογή οποιουδήποτε είδους, αυτό να αντιγραφεί στο παραστατικό που έχετε
προς έκδοση με την τελευταία τιμή που είχε πουληθεί. Σημαντικό είναι, πως υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλής
επιλογής ειδών.
Προεπισκόπηση: Μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε το παραστατικό πριν την εκτύπωση του.
Αποστολή με Email: Αποστολή του παραστατικό με email στον πελάτη.
Επισύναψη στο Outlook: Επισύναψη παραστατικού στο Outlook.
Νέα Γραμμή: Εάν επιλέξουμε την νέα γραμμή τσεκάροντας το check box, τότε κατά τη δημιουργία εισαγωγής ειδών,
και πατώντας το πλήκτρο Enter μεταφερόμαστε στην επόμενη γραμμή.
Εκκρεμή Παραστατικά: Εμφανίζονται τα ανοιχτά σχετικά παραστατικά (π.χ Δελτίο Αποστολής). Μετά το
μετασχηματισμό τους, τα εκκρεμή δελτία αποστολής μεταφέρονται από τη λίστα των εκκρεμών δελτίων αποστολής
στη λίστα των δελτίων τα οποία έχουν μετασχηματιστεί, από κατάσταση Pending σε κατάσταση Completed. (Εικόνα
4.1.8)
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Εικόνα 4.1.8

Εκτέλεση παραγγελιών: Δυνατότητα μετασχηματισμού πολλών παραγγελιών σε ένα τιμολόγιο.
Αντιγραφή Ειδών από Παραστατικό: Μεταφορά ειδών από άλλα παραστατικά, είτε που αφορούν τον συγκεκριμένο
πελάτη είτε όχι. Εάν μεταφέρουμε σε αυτό το σημείο είδη από την παραγγελία του πελάτη ΔΕΝ κλείνει η παραγγελία,
παραμένει σε κατάσταση Pending. Δυνατότητα αντιγραφής γραμμών από άλλα παραστατικά (π.χ. μεταφορά
γραμμών από Δελτίο Παραλαβής Αγορών σε Δελτίο Πωλήσεων).
Εξαγωγή: Εξαγωγή παραστατικού σε PDF, EXCEL, TXT και δυνατότητα αποστολής αρχείου με email.
Οθόνη Ρέστα: Αυτόματος υπολογισμός για τα ρέστα του πελάτη.

Υπάρχουν δε, κάποιοι συνδυασμοί πλήκτρων (πλήκτρα συντόμευσης) οι οποίοι αναφέρονται στην
καρτέλα τιμολόγησης και έχουν σκοπό τη γρήγορη πρόσβαση σε καρτέλες που σχετίζονται με την εργασία που
εκτελείται μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
F7: Στην φόρμα πωλήσεων, στο Πεδίο Συναλλασσόμενος ανοίγει τη λίστα των πελάτων (Εικόνα 4.1.9)

Εικόνα 4.1.9
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F8: Στην περιγραφή ειδών, πατώντας το F8 ανοίγει η καρτέλα είδους.
F12: Ανοίγει καρτέλα νέας πώλησης.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
Στις πωλήσεις, εμφανίζεται λίστα με όλα τα παραστατικά πώλησης που έχουν εκδοθεί στο χρονικό όριο που επιλέγετε
εσείς. Δυνατότητα αναζήτησης παραστατικών με τη χρήση φίλτρων.(Εικόνα 4.1.10)

Εικόνα 4.1.10

Δυνατότητα αναζήτησης παραστατικών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. (Εικόνα 4.1.11)

Εικόνα 4.1.11

Τα πλήκτρα ? ,*,% έχουν τη σημασία των γενικευμένων αναζητήσεων. Αν αλλάξετε κάποια με γράμματα ή αριθμούς,
τότε κατά την αναζήτηση το πρόγραμμα θα σας φέρει μόνο όσα περιεχόμενα ταιριάζουν με το φίλτρο σας.
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Στη λίστα πωλήσεων, με δεξί κλικ και επιλέγοντας Show Find Panel, γίνεται αναζήτηση από οποιοδήποτε τμήμα
οποιουδήποτε πεδίου.(Εικόνα 4.1.12)

Εικόνα 4.1.12

4.2. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
Η καταχώρηση των χειρόγραφων παραστατικών δεν διαφέρει στον χειρισμό από αυτή της έκδοσης της έκδοσης
παραστατικών, διαφέρουν όμως σε δύο σημεία. Η πρώτη διαφορά είναι ότι η ημερομηνία, η ώρα, ο αριθμός και η
σειρά του παραστατικού δεν αποδίδονται αυτόματα από το πρόγραμμα αλλά θα πρέπει να εισαχθούν από τον
χρήστη και θα πρέπει να είναι ίδια με αυτά που διαθέτει το χειρόγραφο παραστατικό.
Η δεύτερη διαφορά είναι ότι στο τέλος τα χειρόγραφα παραστατικά δεν εκτυπώνονται, παρά μόνο αποθηκεύονται
και ενημερώνουν την καρτέλα του πελάτη. (Εικόνα 4.2.1)

Εικόνα 4.2.1
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4.3. ΑΓΟΡΕΣ
Για να καταχωρήσουμε ένα παραστατικό αγοράς, πατάμε το κουμπί Νέο Παραστατικό.
Το επόμενο βήμα είναι η συμπλήρωση των στοιχείων του παραστατικού αγορών, όπως φαίνεται στην ακόλουθη
εικόνα (Εικόνα 4.3.1)

Εικόνα 4.3.1

Συμπληρώνουμε:
•
•
•
•

Tον τύπο παραστατικού
Τον προμηθευτή που το εξέδωσε
Την ημερομηνία και τον αριθμό του παραστατικού
Τον τρόπο πληρωμής

Καταχωρούμε, στις γραμμές του παραστατικού:
•
•
•
•

Τα είδη (με scanner ή πληκτρολογώντας τα αρχικά της περιγραφής ή του κωδικού)
Την ποσότητα κάθε είδους
Την τιμή μονάδος
Την έκπτωση (αν υπάρχει)

Ελέγχουμε τα σύνολα του παραστατικού (Καθαρή Αξία, Αξία ΦΠΑ, Τελική Αξία), σε σχέση με το αναγραφόμενο
παραστατικό του προμηθευτή, και αποθηκεύεται το παραστατικό με το κουμπί Καταχώρηση.
Με την καταχώρηση του παραστατικού αγοράς, ενημερώνεται και η αποθήκη δηλαδή προστίθενται στην αποθήκη
οι παρεληφθείσες ποσότητες.
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Διαχείριση παραστατικών
Αν θέλουμε να βρούμε ένα ήδη υπάρχον παραστατικό, από τη φόρμα διαχείρισης των παραστατικών, επιλέγουμε
την Αναζήτηση. Εμφανίζεται τότε η φόρμα αναζήτησης κινήσεων παραστατικών. Όπως παρατηρείτε, έχουμε
πληθώρα κριτηρίων αναζήτησης που μπορούμε να θέσουμε για να βρούμε τις επιλεγμένες εγγραφές. (Εικόνα 4.3.2)

Εικόνα 4.3.2
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4.4. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΕΛΑΤΗ
Πως δημιουργούμε μια νέα παραγγελία πελάτη;
Για δημιουργία νέας παραγγελίας πελάτη πατήστε το πλήκτρο <Νέο Παραστατικό> (Εικόνα 4.4.1).

Εικόνα 4.4.1

Στο πεδίο Ημερομηνία, προτείνεται αυτόματα η τρέχουσα. Αν θέλετε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε διαφορετική
ημερομηνία.
Στο πεδίο Αριθμός γίνεται αυτόματη αρίθμηση του δελτίου της παραγγελίας.
Κατάσταση: Αυτόματα αλλάζει η κατάσταση (status) ανάλογα σε ποιό στάδιο βρίσκεται η παραγγελία (π.χ
Compeleted, Cancelled, To Invoicing).
Ημερομηνία παράδοσης: Επιλέγετε την ημερομηνία και την ώρα που επιθυμούμε να παραδοθεί η παραγγελία στον
πελάτη.
Στη στήλη Περιγραφή Είδους πληκτρολογείτε την περιγραφή του είδους που θέλετε να συμπεριλάβετε στην
παραγγελία σας. Συμπληρώνετε την ποσότητα, την τιμή είδους, την έκπτωση.
Στο κάτω μέρος της φόρμας εμφανίζονται τα γενικά σύνολα της παραγγελίας.
Για να καταχωρήσετε την παραγγελία σας, πατήστε το κουμπί Καταχώρηση.
Όριο παραγγελιών πελάτη (Εικόνα 4.4.2)
Από τις Ρυθμίσεις -> Παράμετροι -> Παράμετροι τιμολόγησης μπορούμε να ορίσουμε αν η εφαρμογή επιθυμούμε
να βγάζει προειδοποιητικό μήνυμα σε περίπτωση υπέρβασης ορίου (ασφαλείας) παραγγελίας (Εικόνα 4.4.2). Σε αυτή
την περίπτωση δεν μπορούμε να καταχωρήσουμε παραγγελία με ποσότητα είδους > του ορίου ασφαλείας και η
εφαρμογή στο πεδίο της ποσότητας συμπληρώνει το όριο ασφαλείας (που είναι και η μέγιστη ποσότητα της
παραγγελίας). (Εικόνα 4.4.3)
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Εικόνα 4.4.2

Εικόνα 4.4.3

Το όριο παραγγελιών του προϊόντος το ορίζουμε μέσα από την Αποθήκη -> Καρτέλα Προϊόντος -> Ιδιότητες ανά
αποθήκη (Εικόνα 4.4.4)

Εικόνα 4.4.4

Σελίδα 32 από 57

Τιμολόγηση Παραγγελίας
Από την καρτέλα της παραγγελίας με το κουμπί Εκτέλεση, μετασχηματίζεται η παραγγελία σε παραστατικό
πώλησης (ή σε χειρόγραφο παραστατικό). (Εικόνα 4.4.5)

Εικόνα 4.4.5

Επιλέγουμε επιθυμητό τύπο παραστατικού (Εικόνα 4.4.6)

Εικόνα 4.4.6

Αυτόματα, ανοίγει ένα παραστατικό στις πωλήσεις, ενημερωμένο με ποσότητες, αξίες και εκπτώσεις που έχει η
παραγγελία. Ελέγχουμε τα στοιχεία πελάτη, τα στοιχεία πληρωμής και εν ανάγκη προσθέτουμε την απαραίτητη
διεύθυνση αποστολής (Εικόνα 4.4.7).
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Εικόνα 4.4.7

Οπότε:
▪ Εκδίδεται το παραστατικό πωλήσεων
▪ Ενημερώνεται η αποθήκη
▪ Ενημερώνεται το υπόλοιπό και ο Τζίρος του πελάτη
▪ Ολοκληρώνεται η σχετική παραγγελία
Από τη Διαχείριση Παραγγελιών (Εικόνα 4.4.8), έχετε τη δυνατότητα αναζήτησης των παραγγελιών. Μπορείτε να
δείτε αν οι παραγγελίες σας εκκρεμούν, αν έχουν μετατραπεί σε Αποδείξεις συναλλαγών ή Τιμολόγια ή αν έχει
εκτελεστεί μερικώς.

Εικόνα 4.4.8

Μαζική Εκτέλεση Παραγγελιών (Εικόνα 4.4.9): Δυνατότητα ολικής εκτέλεσης της παραγγελίας. Πατώντας την επιλογή
Μαζική Εκτέλεση Παραγγελιών, επιλέγουμε τις παραγγελίες που θέλουμε να μετατρέψουμε σε παραστατικά
πώλησης. Στη συνέχεια επιλέγουμε τον τύπο του παραστατικού που επιθυμούμε να μετατραπούν οι επιλεγμένες
παραγγελίες και στη συνέχεια πατάμε την επιλογή Εκτέλεση Επιλεγμένων. Αυτόματα δημιουργούνται τα σχετικά
παραστατικά πώλησης.
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Εικόνα 4.4.9

Μαζική Εκτύπωση (Εικόνα 4.4.10): Επιλέγουμε τις παραγγελίες (τις εκκρεμείς ή τις μερικώς εκτελεσμένες) που
επιθυμούμε να εκτυπώσουμε είτε σε εκτυπωτή Α4, είτε σε PDF. Δεν μπορούμε να εκτυπώσουμε παραγγελίες που
έχουν εκτελεστεί/ολοκληρωθεί.

Εικόνα 4.4.10

Πλήκτρα επεξεργασίας της παραγγελίας (Εικόνα 4.4.11)

Εικόνα 4.4.11

Για να καταχωρήσετε την παραγγελία σας, πατήστε το κουμπί Καταχώρηση.
Μεταβολή: Επεξεργασία και μεταβολή καταχωρημένων παραγγελιών.
Εκτέλεση: Μετασχηματισμός παραγγελίας σε παραστατικό πώλησης.
Διαγραφή: Η παραγγελία διαγράφεται οριστικά.
Για να εκτυπώσετε την παραγγελία σας, πατήστε το κουμπί Εκτύπωση.
Κινηθέντα Είδη: Επιλέγοντας το χρονικό διάστημα που επιθυμούμε, βλέπουμε αναλυτικά τα κινηθέντα είδη του
συγκεκριμένου πελάτη, δηλαδή για κάθε είδος βλέπουμε ποσότητα, τιμή και ποσοστό έκπτωσης με την οποία είχε
τιμολογηθεί το είδος παλιότερα.
Προεπισκόπηση: Μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε το παραστατικό πριν την εκτύπωση του.
Αποστολή με E-mail: Αποστολή παραγγελίας με email.

Σελίδα 35 από 57

Νέα γραμμή: Εάν επιλέξουμε την νέα γραμμή τσεκάροντας το check box, τότε κατά τη δημιουργία εισαγωγής ειδών,
και πατώντας το πλήκτρο Enter μεταφερόμαστε στην επόμενη γραμμή.
Μεταφορά από παραστατικό: Μεταφορά ειδών από άλλα παραστατικά ,είτε που αφορούν τον συγκεκριμένο πελάτη
είτε όχι. Εάν μεταφέρουμε σε αυτό το σημείο είδη από την παραγγελία του πελάτη ΔΕΝ κλείνει η παραγγελία,
παραμένει σε κατάσταση Pending.
Εξαγωγή: Εξαγωγή παραστατικού σε PDF, EXCEL, TXT και δυνατότητα αποστολής αρχείου με email.
Οθόνη Ρέστα: Αυτόματος υπολογισμός για τα ρέστα του πελάτη.

4.5. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Πως δημιουργούμε μια νέα παραγγελία σε προμηθευτή;
Για δημιουργία νέας παραγγελίας σε προμηθευτή πατήστε το πλήκτρο <Νέο Παραστατικό>(Εικόνα 4.5.1)

Εικόνα 4.5.1

Στο πεδίο Ημερομηνία, προτείνεται αυτόματα η τρέχουσα. Αν θέλετε μπορείτε να πληκτρολογήσετε διαφορετική
ημερομηνία.
Στο πεδίο Αριθμός γίνεται αυτόματη αρίθμηση του δελτίου της παραγγελίας.
Κατάσταση: Αυτόματα αλλάζει η κατάσταση (status) ανάλογα σε ποιό στάδιο βρίσκεται η παραγγελία (π.χ
Compeleted, Cancelled, To Invoicing).
Ημερομηνία παράδοσης: Επιλέγουμε την ημερομηνία και την ώρα που επιθυμούμε να μας παραδοθεί η παραγγελία
από τον προμηθευτή.
Στη στήλη Περιγραφή Είδους, πληκτρολογείτε την περιγραφή του είδους που θέλετε να συμπεριλάβετε στην
παραγγελία σας. Συμπληρώνουμε την ποσότητα, την τιμή είδους, την έκπτωση.
Στο κάτω μέρος της φόρμας εμφανίζονται τα γενικά σύνολα της παραγγελίας.
Για να καταχωρήσετε την παραγγελία σας, πατήστε το κουμπί Καταχώρηση.

Σελίδα 36 από 57

Τιμολόγηση Παραγγελίας
Από την καρτέλα της παραγγελίας με το κουμπί Εκτέλεση, μετασχηματίζεται η παραγγελία σε παραστατικό αγοράς.
Επιλέγουμε τον επιθυμητό τύπο παραστατικού (Εικόνα 4.5.2)

Εικόνα 4.5.2

Ελέγχουμε τα είδη και τα στοιχεία αξίας του παραστατικού αγορών (Ποσότητες, Καθαρή αξία, ΦΠΑ).
Διορθώνουμε (αν χρειάζεται) κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία και στη συνέχεια πατάμε το κουμπί Καταχώρηση.
Οπότε:
▪ Εκδίδεται το παραστατικό αγοράς
▪ Ενημερώνεται η αποθήκη
▪ Ενημερώνεται το υπόλοιπό και ο Τζίρος του προμηθευτή
▪ Ολοκληρώνεται η σχετική παραγγελία
Από τη Διαχείριση Παραγγελιών (Εικόνα 4.5.3) έχετε τη δυνατότητα αναζήτησης των παραγγελιών. Μπορείτε να δείτε
αν οι παραγγελίες σας εκκρεμούν, αν έχουν μετατραπεί σε παραστατικά αγορών ή αν έχει εκτελεστεί μερικώς.

Εικόνα 4.5.3
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4.6. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
Οι εισπράξεις πελατών (μετρητά, πιστωτικές κάρτες, αξιόγραφα) διεξάγονται από το Menu <Εισπράξεις>.
Στην οθόνη που ακολουθεί, εμφανίζονται όλα τα παραστατικά είσπραξης που έχουν καταχωρηθεί. (Εικόνα 4.6.1)

Εικόνα 4.6.1

Πως καταχωρούμε μια νέα είσπραξη μετρητών; (Εικόνα 4.6.2)

Εικόνα 4.6.2

Με το πλήκτρο <Νέο Παραστατικό>, ανοίγει η φόρμα καταχώρισης είσπραξης, όπου συμπληρώνουμε τα απαραίτητα
πεδία:
• Σειρά: επιλέγετε τη Σειρά του παραστατικού που θέλετε να καταχωρήσετε (πχ. Απόδειξη Μετρητών - Αξιογράφων).
• Τα πεδία "Τύπος", "Παραστατικό" και "Αριθμός" θα συμπληρωθούν αυτόματα εφόσον η εγγραφή αφορά
μηχανογραφημένο παραστατικό. Αν η εγγραφή αφορά χειρόγραφο παραστατικό τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε
στο πεδίο τον αριθμό του χειρόγραφου.
• Ημερομηνία: Συμπληρώνουμε την

ημερομηνία που έγινε η είσπραξη από τον πελάτη.

• Συναλλασσόμενος: Συμπληρώνουμε τον συναλλασσόμενο που επιθυμούμε. Με την επιλογή του συμπληρώνονται
αυτόματα και το πεδία "Πωλητής" εφόσον έχει συμπληρωθεί ο Σύμβουλος Πωλήσεων στην καρτέλα του πελάτη.
• Σημείο: Εμφανίζεται πάντα το σημείο του συναλλασσόμενου (έδρα ή υποκατάστημα).
• Υπόλοιπο: Εμφανίζεται το τρέχον υπόλοιπο του συναλλασσόμενου.
• Ταμείο: επιλέγουμε το Ταμείο από τον οποίο θα πραγματοποιήσετε τις διακινήσεις.
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Στο Tab Μετρητά, συμπληρώνουμε το ταμείο και το ποσό είσπραξης. Για την αποθήκευση πατάμε την επιλογή
(Αποδοχή- End edit). Για διαγραφή της εγγραφής πατάμε την επιλογή (Delete).
Για την αποθήκευση της απόδειξης είσπραξης, πατάμε το κουμπί <Καταχώρηση>.
Εκτύπωση: Έχουμε τη

δυνατότητα να εκτυπώσουμε την απόδειξη είσπραξης, πατώντας το κουμπί

Ανεξόφλητα Παραστατικά: Δυνατότητα πολλαπλής εξόφλησης ανοιχτών παραστατικών χειροκίνητα με βάση τις
σχετικές εισπράξεις.(Εικόνα 4.6.3). Αφού καταχωρήσουμε το ποσό της είσπραξης από τον πελάτη, πηγαίνουμε στο
Tab Ανεξόφλητα Παραστατικά και επιλέγουμε τα παραστατικά που επιθυμούμε να ξεχρεώσουμε.

Εικόνα 4.6.3

Το πεδίο "Απομένει" μας πληροφορεί για το υπόλοιπο προς κάλυψη του κάθε παραστατικού(Εικόνα 4.6.4).

Εικόνα 4.6.4

Με την καταχώρηση της είσπραξης, αυτόματα τα παραστατικά που έχουν επιλεγεί από τη λίστα των ανεξόφλητων
μεταφέρονται στη λίστα των εξοφλημένων παραστατικών. (Εικόνα 4.6.5)

Εικόνα 4.6.5
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Έξοδα: Συμπληρώνουμε τα τυχόν έξοδα τραπέζης που προκύπτουν από την κατάθεση /έμβασμα.
Σημειώσεις: Όποια σημείωση/διευκρίνηση αφορά την είσπραξη και επιθυμεί να την καταγράψει ο χειριστής.
Πως καταχωρούμε μια νέα είσπραξη με πιστωτική κάρτα ή μέσω POS;
Με το πλήκτρο <Νέο Παραστατικό>, ανοίγει η φόρμα καταχώρησης είσπραξης, όπου συμπληρώνουμε τα απαραίτητα
πεδία.
Στο Tab Πιστωτικές κάρτες, με το κουμπί
κάρτα του πελάτη και πατάμε στο πλήκτρο

καταχωρούμε το ποσό που θα χρεωθεί στην πιστωτική/ χρεωστική
για την αποθήκευση.

Πως καταχωρούμε μια νέα είσπραξη με επιταγή /Αξιόγραφο; (Εικόνα 4.6.6)

Εικόνα 4.6.6

Με το πλήκτρο <Νέο Παραστατικό>, ανοίγει η φόρμα καταχώρησης είσπραξης, όπου συμπληρώνουμε τα απαραίτητα
πεδία:
• Σειρά: επιλέγετε τη Σειρά του παραστατικού που θέλετε να καταχωρήσετε (πχ. Απόδειξη Μετρητών - Αξιογράφων).
• Τα πεδία "Τύπος", "Παραστατικό" και "Αριθμός" θα συμπληρωθούν αυτόματα εφόσον η εγγραφή αφορά
μηχανογραφημένο παραστατικό. Αν η εγγραφή αφορά χειρόγραφο παραστατικό τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε
στο πεδίο αυτό τον αριθμό του χειρόγραφου.
• Ημερομηνία: Συμπληρώνουμε την ημερομηνία που έγινε η είσπραξη από τον πελάτη.
• Συναλλασσόμενος: Συμπληρώνουμε τον συναλλασσόμενο που επιθυμούμε. Με την επιλογή του συμπληρώνονται
αυτόματα το πεδία "Πωλητής" εφόσον έχει συμπληρωθεί στην καρτέλα του πελάτη.
• Σημείο: Εμφανίζεται πάντα το σημείο του συναλλασσόμενου (έδρα ή υποκατάστημα).
• Υπόλοιπο: Εμφανίζεται το τρέχον υπόλοιπο του συναλλασσόμενου.
• Ταμείο: επιλέγουμε το Ταμείο από τον οποίο θα πραγματοποιήσετε τις διακινήσεις.
Στο Tab Αξιόγραφα, με το κουμπί
Ημερομηνία Έκδοσης της επιταγής
Τράπεζα
Την αξία της

καταχωρούμε τα στοιχεία της επιταγής.
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Τον αριθμό της
Ημερομηνία Λήξης της επιταγής
Κατάσταση
Χαρτοφυλάκιο
Η κάθε επιταγή θα καταχωρηθεί και θα αντιστοιχηθεί στην καρτέλα του πελάτη (Εικόνα 4.6.7)

Εικόνα 4.6.7

Για να διαγράψουμε μια εγγραφή είσπραξης πατάμε το πλήκτρο "Διαγραφή". (Εικόνα 4.6.8)

Εικόνα 4.6.8

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ταυτόχρονα όλους τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής, σε όλους τους
συνδυασμούς.
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4.7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι πληρωμές σε προμηθευτές (μετρητά, πιστωτικές κάρτες, αξιόγραφα), διεξάγονται από το Μενού<Πληρωμές>.
Στην οθόνη που ακολουθεί, εμφανίζονται όλα τα παραστατικά πληρωμής που έχουν καταχωρηθεί. (Εικόνα 4.7.1)

Εικόνα 4.7.1

Πως καταχωρούμε μια νέα πληρωμή μετρητών;
Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι κοινή με αυτή των εισπράξεων.
Με το πλήκτρο <Νέο Παραστατικό>, ανοίγει η φόρμα καταχώρισης πληρωμής, όπου συμπληρώνουμε τα απαραίτητα
πεδία:
• Σειρά: επιλέγετε τη Σειρά του παραστατικού που θέλετε να καταχωρήσετε (πχ. Απόδειξη Μετρητών - Αξιογράφων).
• Τα πεδία "Τύπος", "Παραστατικό" και "Αριθμός" θα συμπληρωθούν αυτόματα εφόσον η εγγραφή αφορά
μηχανογραφημένο παραστατικό. Αν η εγγραφή αφορά χειρόγραφο παραστατικό τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε
στο πεδίο αυτό τον αριθμό του χειρόγραφου.
• Ημερομηνία: Συμπληρώνουμε την ημερομηνία που έγινε η πληρωμή στον προμηθευτή.
• Συναλλασσόμενος: Συμπληρώνουμε τον συναλλασσόμενο που επιθυμούμε.
• Σημείο: Εμφανίζεται πάντα το σημείο του συναλλασσόμενου (έδρα ή υποκατάστημα).
• Υπόλοιπο: Εμφανίζεται το τρέχον υπόλοιπο του συναλλασσόμενου.
• Ταμείο: Επιλέγουμε το Ταμείο από τον οποίο θα πραγματοποιήσετε τις διακινήσεις.
Στο Tab Μετρητά, συμπληρώνουμε το ταμείο και το ποσό πληρωμής. Για την αποθήκευση πατάμε την επιλογή
(End edit). Για διαγραφή της εγγραφής πατάμε την επιλογή
(Delete).
Για την αποθήκευση της απόδειξης πληρωμής, πατάμε το κουμπί < Καταχώρηση>
Εκτύπωση: Έχουμε τη δυνατότητα να εκτυπώσουμε την απόδειξη πληρωμής, πατώντας το κουμπί

.
.

Ανεξόφλητα Παραστατικά: Δυνατότητα πολλαπλής εξόφλησης ανοικτών παραστατικών χειροκίνητα με βάση τις
σχετικές πληρωμές (Εικόνα 4.7.2). Αφού καταχωρήσουμε το ποσό της πληρωμές του προμηθευτή, πηγαίνουμε στο
Tab Ανεξόφλητα Παραστατικά και επιλέγουμε τα παραστατικά που επιθυμούμε να ξεχρεώσουμε.
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Εικόνα 4.7.2

Έξοδα: Συμπληρώνουμε τα τυχόν έξοδα τραπέζης που προκύπτουν από την πληρωμή / έμβασμα.
Σημειώσεις: Όποια σημείωση/διευκρίνηση αφορά την πληρωμή και επιθυμεί να την καταγράψει ο χειριστής.
Πως καταχωρούμε μια νέα πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή μέσω POS;
Με το πλήκτρο <Νέο Παραστατικό>, ανοίγει η φόρμα καταχώρισης πληρωμής, όπου συμπληρώνουμε τα απαραίτητα
πεδία.
Στο Tab Πιστωτικές κάρτες, με το κουμπί
κάρτα της εταιρείας και πατάμε στο πλήκτρο

καταχωρούμε το ποσό που θα χρεωθεί στην πιστωτική/ χρεωστική
για την αποθήκευση.

Πως καταχωρούμε μια νέα πληρωμή με επιταγή (Αξιόγραφο); (Εικόνα 4.7.3)

Εικόνα 4.7.3

Με το πλήκτρο <Νέο Παραστατικό>, ανοίγει η φόρμα καταχώρισης είσπραξης, όπου συμπληρώνουμε τα απαραίτητα
πεδία:
• Σειρά: επιλέγετε τη Σειρά του παραστατικού που θέλετε να καταχωρήσετε (πχ. Απόδειξη Μετρητών - Αξιογράφων).
• Τα πεδία "Τύπος", "Παραστατικό" και "Αριθμός" θα συμπληρωθούν αυτόματα εφόσον η εγγραφή αφορά
μηχανογραφημένο παραστατικό. Αν η εγγραφή αφορά χειρόγραφο παραστατικό τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε
στο πεδίο αυτό τον αριθμό του χειρόγραφου.
• Ημερομηνία: Συμπληρώνουμε την ημερομηνία που έγινε η είσπραξη από τον πελάτη.
• Συναλλασσόμενος: Συμπληρώνουμε τον συναλλασσόμενο που επιθυμούμε. Με την επιλογή του συμπληρώνονται
αυτόματα το πεδία "Πωλητής" εφόσον έχει συμπληρωθεί στην καρτέλα του συναλλασσόμενου.
• Σημείο: Εμφανίζεται πάντα το σημείο του συναλλασσόμενου (έδρα ή υποκατάστημα).
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• Υπόλοιπο: Εμφανίζεται το τρέχον υπόλοιπο του συναλλασσόμενου.
• Ταμείο: Επιλέγουμε το Ταμείο από τον οποίο θα πραγματοποιήσετε τις διακινήσεις.
Στο Tab Αξιόγραφα, με το κουμπί
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

καταχωρούμε τα στοιχεία της επιταγής.

Ημερομηνία Έκδοσης της επιταγής
Τράπεζα
Την αξία της
Τον αριθμό της
Ημερομηνία Λήξης της επιταγής
Κατάσταση
Χαρτοφυλάκιο

Η κάθε επιταγή θα καταχωρηθεί και θα αντιστοιχηθεί στη καρτέλα του προμηθευτή σας και θα εμφανιστεί και στην
καρτέλα του. (Εικόνα 4.7.4)

Εικόνα 4.7.4

Για να διαγράψουμε μια εγγραφή πληρωμής πατάμε το πλήκτρο "Διαγραφή".
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4.8. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
Στην παρακάτω οθόνη μπορείτε να δείτε άμεσα με μια ματιά όλες τις επιταγές, εισπρακτέες και πληρωτέες, επιταγές
που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και επιταγές που έχουν εξοφληθεί. (Εικόνα 4.8.1)

Εικόνα 4.8.1

Προσοχή: Τα αξιόγραφα δεν μπορούν να καταχωρηθούν απευθείας, πρέπει ΠΑΝΤΑ να συνοδεύονται από απόδειξη
είσπραξής /πληρωμής.
Ανοίγοντας ένα αξιόγραφο με διπλό κλικ, επιλέγουμε τον Τύπο Κίνησης Αξιογράφου στην οποία επιθυμούμε να
προχωρήσουμε (ΕΞΟΦΛΗΣΗ, ΑΚΑΛΥΠΤΗ, ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ). (Εικόνα 4.8.2)
Για παράδειγμα, έχουμε μια επιταγή προς είσπραξη με ημερομηνία λήξης 31/12/2018. Όταν εισπραχθεί η επιταγή,
θα πρέπει να κάνουμε και την αντίστοιχη κίνηση στο πρόγραμμα επομένως πηγαίνουμε στα Αξιόγραφα, θα βρούμε
την επιταγή με διπλό κλικ θα την ανοίξουμε και στην προκειμένη περίπτωση θα προχωρήσουμε σε Κίνηση
Αξιογράφου ΕΞΟΦΛΗΣΗ. Έτσι, η κατάσταση (status) της επιταγής μετατρέπεται από Επί χείρας σε Εξοφλημένο.
Οι κινήσεις Αξιογράφων σχεδιάζονται στις Ρυθμίσεις -> Παράμετροι -> Ρυθμίσεις Τιμολόγησης -> Αξιόγραφα.

Εικόνα 4.8.2
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4.9. ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
Στο Vortex έχουμε τη δυνατότητα να απογράψουμε την αποθήκη ή τα υπόλοιπα των συναλλασσόμενων (πελατών προμηθευτών) με 2 διαφορετικούς τρόπους, μαζικά ή μεμονωμένα.
1ος Τρόπος απογραφής αποθήκης:
Μαζική απογραφή αποθήκης (Ενημέρωση ειδών από Excel)
Κατά την απογραφή σε excel, καταχωρείτε τις πραγματικές ποσότητες για κάθε είδος. Στη συνέχεια, επιλέγουμε
Μαζική απογραφή Αποθήκης. (Εικόνα 4.9.1)

Εικόνα 4.9.1

Επιλέγουμε τον αποθηκευτικό χώρο που επιθυμούμε να απογράψουμε και την ημερομηνία ενημέρωσης της
αποθήκης.
Προσοχή: Η εφαρμογή δεν συγκρίνει τις ποσότητες (φυσική απογραφή) που εμφανίζονται στην εφαρμογή με αυτές
της απογραφής αλλά καταχωρεί τις ποσότητες που εμφανίζονται στο Excel και διαγράφει τα προηγούμενα υπόλοιπα.
(Εικόνα 4.9.2)
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Εικόνα 4.9.2

Η Ενημέρωση Αποθήκης πρέπει να γίνεται μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης αλλά σαν εργασία μπορεί να
εκτελεστεί σε οποιαδήποτε ημερομηνία, ακόμη και αν μεσολαβήσουν παραστατικά (πωλήσεων & αγορών) σε
επόμενες ημερομηνίες.
Πατήστε το κουμπί "Ανάγνωση από Excel", συμπληρώνουμε τα πεδία Κωδικός και Απογραφή με τις αντίστοιχες
στήλες του Excel για να εκτελεστεί η διαδικασία και πατάμε το κουμπί Συνέχεια για την ενημέρωση της αποθήκης.
(Εικόνα 4.9.3)

Εικόνα 4.9.3

Σελίδα 47 από 57

Εικόνα 4.9.4

Έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς την διαδικασία της Απογραφής.
2ος Τρόπος απογραφής αποθήκης:
Νέα απογραφή αποθήκης
Διαδικασία άμεσης ενημέρωσης ενός είδους με το σωστό υπόλοιπο. Στην οθόνη εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο
για να συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία (Εικόνα 4.9.5)

Εικόνα 4.9.5
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Βρίσκουμε το είδος που αναζητούμε και σε ποιό αποθηκευτικό χώρο ανήκει, και συμπληρώνουμε τη στήλη
Απογραφή με το σωστό απόθεμα. Το πεδίο Ενημερώθηκε από (το όνομα του χειριστή), συμπληρώνεται αυτόματα
με την αποθήκευση της απογραφής.
Προβάλλεται το ιστορικό απογραφών (Εικόνα 4.9.6)

Εικόνα 4.9.6

Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται και για τις απογραφές Συναλλασσόμενων. Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε
να διορθώσουμε το πραγματικό Χρεωστικό ή Πιστωτικό υπόλοιπο του πελάτη.

4.10.

ΕΞΟΔΑ – ΔΑΠΑΝΕΣ

Με τη <Νέα εγγραφή>, εισάγουμε τα γενικά στοιχεία του παγίου (Εικόνα 4.10.1)

Εικόνα 4.10.1

Παραστατικό: Συμπληρώστε τον τύπο παραστατικού αγοράς/πώλησης του παγίου και την αρίθμηση.
Συναλλασσόμενος: Eπιλέξτε τον συναλλασσόμενο που αφορά το έξοδο /έσοδο.
Αιτιολογία: Σύντομη αιτιολογία παγίου.
Περιγραφή: Η περιγραφή του παγίου.
Λεπτομέρειες (Λογιστικό Σχέδιο)
Επιλέξτε τον κωδικό Λογιστικού σχεδίου, όπου το συγκεκριμένο πάγιο ομαδοποιείται ή αντιστοιχεί.
Περιγραφή: Σύντομη περιγραφή παγίου.
Χρέωση / Πίστωση: Το ποσό χρέωσης ή πίστωσης.
Αιτιολογία: Σύντομη αιτιολογία παγίου.
Κέντρο Κόστους: Επιλέξτε το κέντρο κόστους, στα οποία "χρεώνεται" το πάγιο.
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4.11.

ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Υπάρχει η δυνατότητα συμψηφιστικών κινήσεων, καθώς υπάρχουν συναλλασσόμενοι, οι οποίοι είναι και πελάτες
και προμηθευτές ταυτόχρονα.
Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα καταχώρησης κίνησης συμψηφισμού, στην
περίπτωση που ο πελάτης είναι και προμηθευτής μας.(Εικόνα 4.11.1)
Έπειτα λοιπόν από συμφωνία υπολοίπου με τον συναλλασσόμενο προχωράμε σε κίνηση συμψηφισμού, χρεώνουμε
τον προμηθευτή μας και πιστώνουμε τον πελάτη μας.

Εικόνα 4.11.1

Στο παραστατικό, επιλέξτε τον τύπο του παραστατικού για την συμψηφιστική κίνηση. Τους τύπους παραστατικών,
τους δημιουργούμε μέσα από τις Ρυθμίσεις -> Παράμετροι->Ρυθμίσεις Τιμολόγησης -> Τύποι παραστατικών ->
Συμψηφιστικές κινήσεις.

4.12.

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Η εφαρμογή περιλαμβάνει πληθώρα έτοιμων εκτυπώσεων και Pivot αναφορών.
4.12.1. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
Εκτύπωση Ταμείου
Report πωλήσεων ανά ταμείο με τα όρια ημερομηνίας που έχετε ορίσει. Στα αποτελέσματα μπορούμε, αν επιλέξουμε
το Check box Συμπ. Προηγούμενο Υπόλοιπο, στα αποτελέσματα να ενημερώνεται και η αντίστοιχη σχέση με τα ποσά
των εισροών / εκροών.
Κατάσταση Κινήσεων
Με την εκτύπωση αυτή μπορείτε να δείτε τις κινήσεις πωλήσεων, αγορών κατά ημερομηνία και τύπο παραστατικού
σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει.
Pivot Κινήσεων
Το πρόγραμμα παρέχει για τα στατιστικά, το εργαλείο Pivot, το οποίο παρέχει πολλές πληροφορίες για τα
εμπορεύματα και τα οικονομικά αποτελέσματα. Όλα τα πεδία του συστήματος μπορούν να αποτελέσουν τμήμα των
στατιστικών.
Ανεξόφλητα Παραστατικά
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Εμφανίζονται όλα τα παραστατικά που δεν έχουν αντιστοιχηθεί με εισπράξεις ή πληρωμές ή έχουν εξοφληθεί
μερικώς και απομένει ένα ανοιχτό υπόλοιπο σε εκκρεμότητα.
Πωλήσεις Τελευταίων 12 Μηνών
Γραφικές αναπαραστάσεις των πωλήσεων για τους τελευταίους 12 μήνες, έχοντας πολύ γρήγορα εικόνα για την
πορεία των πωλήσεων ανά μήνα. Εμφάνιση πωλήσεων: Επιλέγετε τον τρόπο εμφάνισης του γραφήματος
(Column,Line, Pie, Bar κτλ).
(Εικόνα 4.12.1)

Εικόνα 4.12.1

Επιλέγοντας έναν μήνα, με αριστερό κλικ του ποντικιού προβάλλονται αναλυτικά τα τιμολόγια πώλησης του
συγκεκριμένου μήνα. (Εικόνα 4.12.2)

Εικόνα 4.12.2

Πωλήσεις Τελευταίων 30 ημερών
Οι ημερήσιες πωλήσεις της εταιρείας των τελευταίων 30ημερών.

4.12.2. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Υπόλοιπα Πελατών
Εμφανίζονται τα χρεωστικά υπόλοιπα Συναλλασσόμενων που έχουν χαρακτηριστεί πελάτες. Η παρουσίαση
περιλαμβάνει μόνο τους πελάτες που έχουν χρεωστικό υπόλοιπο. Εάν επιλέξουμε το check box "Με μηδενικό
Υπόλοιπο" θα προστεθούν και οι πελάτες που δεν έχουν κάποιο υπόλοιπο. Ομοίως, αν επιλέξουμε το check box "Με
Αρνητικό Υπόλοιπο", εμφανίζονται στον κατάλογο και οι πελάτες με Πιστωτικό Υπόλοιπο. Εάν επιλέξω το τελευταίο
check box "Εμφάνιση Ανενεργών" εμφανίζονται οι πελάτες που έχουν χαρακτηριστεί Ανενεργοί αλλά στην καρτέλα
τους υπάρχει χρεωστικό υπόλοιπό.
Στo τέλος του καταλόγου αθροίζονται οι στήλες χρέωσης.
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Καρτέλα Πελάτη
Για τον πελάτη, το χρονικό διάστημα που μας ενδιαφέρει και τον τύπο Καρτέλας που επιθυμούμε (Καρτέλα Πελάτη,
Καρτέλα Προμηθευτή - αν είναι και προμηθευτής-, Ολική καρτέλα), απεικονίζονται αναλυτικά όλες οι κινήσεις
(χρεώσεις και πιστώσεις), όπως τιμολόγια, πιστωτικά τιμολόγια, εισπράξεις, επιταγές.

Συμμετοχή πελατών στον Τζίρο
Στη συμμετοχή πελατών στο τζίρο, μπορείτε να δείτε αναλυτικά το τζίρο κάθε πελάτη, καθώς και το τζίρο του
προηγούμενου έτους και το ποσοστό συμμετοχής του πελάτη στο συνολικό τζίρο της επιχείρησης.
Ισοζύγιο πελατών
Η εκτύπωση Ισοζύγιο Πελατών, εμφανίζει τα προηγούμενα υπόλοιπα τους, τις ημερομηνίες, τα ποσά των τελευταίων
χρεώσεων και πιστώσεων και τα υπόλοιπα των πελατών.
Κινηθέντα Είδη πελατών
Για το χρονικό διάστημα που έχουμε επιλέξει, εμφανίζονται τα Κινηθέντα είδη του συναλλασσόμενου ανά βασικό
προμηθευτή καθώς και τη μέση τιμή πώλησης και μέση τιμή πώλησης (με φόρο) στον συγκεκριμένο πελάτη.
4.12.3. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Υπόλοιπα Προμηθευτών
Εμφανίζονται τα χρεωστικά υπόλοιπα Συναλλασσόμενων που είναι προμηθευτές. Η παρουσίαση περιλαμβάνει
μόνον τους προμηθευτές που έχουν χρεωστικό υπόλοιπο. Εάν επιλέξουμε το check box "Με μηδενικό Υπόλοιπο"
θα προστεθούν και οι προμηθευτές που δεν έχουν κάποιο υπόλοιπο. Ομοίως, αν επιλέξουμε το check box "Με
Αρνητικό Υπόλοιπο", εμφανίζονται στον κατάλογο και οι προμηθευτές με Πιστωτικό Υπόλοιπο. Εάν επιλέξω το
τελευταίο check box "Εμφάνιση Ανενεργών" εμφανίζονται οι προμηθευτές που έχουν χαρακτηριστεί Ανενεργοί αλλά
στην καρτέλα τους υπάρχει χρεωστικό υπόλοιπό.
Στo τέλος του καταλόγου αθροίζονται οι στήλες χρέωσης.
Καρτέλα Προμηθευτή
Για τον προμηθευτή, το χρονικό διάστημα που μας ενδιαφέρει και τον τύπο Καρτέλας που επιθυμούμε (Καρτέλα
Προμηθευτή, Καρτέλα πελάτη - αν είναι και πελάτης-, Ολική καρτέλα), απεικονίζονται αναλυτικά όλες οι κινήσεις
(χρεώσεις και πιστώσεις), όπως τιμολόγια, πιστωτικά τιμολόγια, εισπράξεις, επιταγές.
Ισοζύγιο προμηθευτών
Η εκτύπωση Ισοζύγιο προμηθευτών, εμφανίζει τα προηγούμενα υπόλοιπα τους, τις ημερομηνίες και τα ποσά των
τελευταίων χρεώσεων και πιστώσεων και τα υπόλοιπα των προμηθευτών.
4.12.4. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Υπόλοιπα αποθήκης
Εμφανίζονται τα αποθέματα ανά αποθηκευτικό χώρο σε πραγματικό χρόνο.
Κινήσεις αποθήκης
Βλέπουμε τις κινήσεις της αποθήκης για το χρονικό διάστημα που ορίζουμε και ανά ομάδα προϊόντων. Για
προϊόν, προβάλλονται οι εξής στήλες:
Εξαγωγές: Την ποσότητα εξαγωγών /πώλησης του προϊόντος .
Εισαγωγές: Την ποσότητα εισαγωγών /αγοράς του προϊόντος .
Αξία εξαγωγών: Τη συνολική αξία εξαγωγών (πωλήσεων).

κάθε
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Αξία Εισαγωγών: Τη συνολική αξία εισαγωγών (αγορών).
Κόστος: Η τιμή κόστους αγοράς (πληροφορία που προέρχεται από τον τιμοκατάλογο Αγοράς -Τιμή).
Κέρδος; Το ποσό κέρδους (Αξία εξαγωγών - την τιμή κόστους).
Υπόλοιπο: Υπόλοιπο αποθήκης
Συμμετοχή ειδών στον Τζίρο
Με αυτή την εκτύπωση μπορείτε να δείτε για κάθε είδος, αναλυτικά τα ποσά και τα ποσοστά σε σχέση με το Τζίρο,
τις Πωλήσεις και τις Αγορές.
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αποθηκευτικό χώρο και να ορίσετε εξαγωγή αποτελεσμάτων για μια συγκεκριμένη
χρονική περίοδο.
Είδη σε παραγγελία
Η συγκεκριμένη εκτύπωση περιλαμβάνει τις αναμενόμενες και τις δεσμευμένες ποσότητες κάθε είδους από
παραγγελίες πελάτων. Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, υποχρεωτικά επιλέγουμε αποθηκευτικό χώρο.
Ισοζύγιο αποθήκης
Η συγκεκριμένη επιλογή, σας επιτρέπει να εκτυπώσετε το ισοζύγιο αποθήκης για την περίοδο που επιθυμείτε. Το
ισοζύγιο περιέχει τις ποσότητες, τις αξίες, τα κέρδη και απόθεμα (τρέχον και της προηγούμενης περιόδου) για κάθε
είδος.
Πρόταση Παραγγελίας
Η εκτύπωση Πρόταση Παραγγελίας, μας βοηθά να προγραμματίζουμε τις απαιτήσεις του υλικού εξοπλισμού στην
εταιρεία. Ουσιαστικά, βάσει κάποιων δικών μας καθορισμένων κριτηρίων, η εκτύπωση προβλέπει τις παραγγελίες
που πρέπει να κάνουμε.

Κριτήρια επιλογής:
Αποθηκευτικός χώρος, Χρονικό διάστημα αναζήτησης (Από - Εως), Υπολογισμός τρεχοντος στοκ, όριο ασφαλείας
είδους, για τις επόμενες πόσες ημέρες θέλουμε να αφορά η πρόταση παραγγελίας, ποσοστό πρόβλεψης.
Το παρακάτω παράθυρο εμφανίζει την πρόταση παραγγελίας σύμφωνα με τα καθορισμένα σας κριτήρια επιλογής
(Εικόνα 4.12.3).

Εικόνα 4.12.3
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Παρτίδες (Εξειδικευμένη εκτύπωση για το Module Παρτίδες)
Για να παρακολουθούμε τις παρτίδες κάποιου είδους, θα πρέπει να τις δημιουργούμε μέσα από την καρτέλα του
είδους: Αποθήκη -> Προϊόντα -> Διπλό κλικ στο επιθυμητό είδος -> Παρτίδες. Εκεί, με το + δημιουργούμε νέα
παρτίδα, όπως φαίνεται ακολούθως (Εικόνα 4.12.4):

Εικόνα 4.12.4

4.12.5. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ
Προμήθειες πωλητών επί των πωλήσεων
Υπολογισμός προμήθειας σε πραγματικό χρόνο του κάθε πωλητή, βασισμένο στην καθαρή αξία των πωλήσεων ανά
παραστατικό και ανά μήνα (Εικόνα 4.12.5).

Εικόνα 4.12.5

Προμήθειες πωλητών επί των εισπράξεων
Υπολογισμός προμήθειας σε πραγματικό χρόνο του κάθε πωλητή, βασισμένο στις εισπράξεις ανά μήνα (Εικόνα 4.12.6).

Εικόνα 4.12.6
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4.13.

ΕΙΔΙΚΑ MODULES

Λειτουργία Module Παρτίδων
Πρόκειται για module της εφαρμογής που απευθύνεται σε εταιρείες που παρακολουθούν τα είδη τους (αποθέματα,
αγορές, πωλήσεις) σε παρτίδες.
Δημιουργία Παρτίδας από παραστατικό Αγοράς
Αρχικά, θα πρέπει να έχουμε ορίσει οτι το είδος συμμετέχει στις Παρτίδες, επιλέγοντας το check box "Υποχρεωτική
επιλογή παρτίδας στην τιμολόγηση". Μεταβαίνουμε στις Αγορές -> Νέο παραστατικό. Αφού εισάγουμε το είδος,
κάνοντας δεξί κλικ επιλέγουμε Δημιουργία παρτίδας, πηγαίνοντας μας αυτόματα στο Tab Παρτίδες της καρτέλας του
είδους και δημιουργούμε την παρτίδα και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (Ημερομηνία Παραγωγής, Λήξης,
Προμηθευτής κλπ).
Διαχείριση Παρτίδας σε παραστατικά Πωλήσεων
Απαραίτητη προϋπόθεση, το είδος προς τιμολόγηση να συμμετέχει στις Παρτίδες, επιλέγοντας το check box
"Υποχρεωτική επιλογή παρτίδας στην τιμολόγηση". Με το που εισάγετε το είδος και με δεξί κλικ επιλέξετε την
Επιλογή παρτίδας, ανοίγει ένα παράθυρο με τις παρτίδες του είδους (Εικόνα 4.13.1).

Εικόνα 4.13.1
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Ανάλωση παρτίδας με βάση ημερομηνίες:FEFO ή FIFO
Από τις Ρυθμίσεις -> Παράμετροι -> Παράμετροι Αποθήκης-> Ρυθμίσεις παρτίδων (Εικόνα 4.13.2).
FEFO: First Expired - First Out. Παρακολουθεί και λαμβάνει υπόψη του, τον χρόνο λήξης της παρτίδας. Δηλαδή, τα
εμπορεύματα με την πιο κοντινή ημερομηνία λήξης είναι και τα πρώτα που θα εξέλθουν από την αποθήκη. Αυτή η
μέθοδος, μας εξασφαλίζει, ότι δεν θα μένουν στην αποθήκη προϊόντα με μη αποδεκτή ημερομηνία λήξης.
FIFO: First In-First Out (Πρώτη εισαγωγή - Πρώτη εξαγωγή).
Σύμφωνα με τη μέθοδο FIFO, τα πρώτα εμπορεύματα που αγοράστηκαν είναι και τα πρώτα που θα πωληθούν.
Δηλαδή, τα παλαιότερα αποθέματα που βρίσκονται στην αποθήκη είναι και τα πρώτα που θα εξέλθουν από αυτή,
όπως προκύπτει και από το όνομα First In – First Out.
Εάν έχουμε ορίσει λοιπόν, επιλογή παρτίδας βάση FEFO ή FIFO, στο παραστατικό πώλησης και στο πεδίο Παρτίδες
έρχεται η προεπιλεγμένη παρτίδα. Εάν δεν έχει οριστεί τρόπος επιλογής παρτίδας (FEFO ή FIFO), παίρνει την παρτίδα
που επιλέγει ο χρήστης.

Εικόνα 4.13.2

Πως μπορώ να διαγράψω μια παρτίδα;
Μέσα από την καρτέλα του είδους, στο Tab Παρτίδες, πατώντας το - , διαγράφεται μια παρτίδα.
Προσοχή!!! Μπορούν να διαγράφουν μόνο οι παρτίδες που δεν έχουν υπόλοιπο και δεν έχουν κινηθεί μέσα σε
παραστατικά πωλήσεων.
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Λειτουργία Module Χρώμα - Μέγεθος
Με αυτό το module, δημιουργούνται αυτόματα όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί μεγεθών και χρωμάτων σε ένα είδος.
Πως δημιουργούνται τα πολλαπλά συνδυαστικά είδη με συγκεκριμένο Χρώμα / Μέγεθος;
Πηγαίνουμε στο Μενού < Χαρακτηριστικά> και με το + ανοίγουμε τα ειδικά χαρακτηριστικά που μας ενδιαφέρουν.
Θα πρέπει να τσεκάρουμε ΠΑΝΤΑ την επιλογή "Συμμετέχει στους συνδυασμούς ειδών". (Εικόνα 4.13.3)

Εικόνα 4.13.3

Στη συνέχεια, σε κάθε χαρακτηριστικό ανοίγουμε τις τιμές ( Χρώμα - Μέγεθος - Υφή κλπ) με διπλό αριστερό κλικ στο
σημείο που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 4.13.4).

Εικόνα 4.13.4

Στη συνέχεια, πηγαίνουμε στο κύριο προϊόν, στο σημείο Συνδυασμοί και επιλέγουμε τις τιμές των χαρακτηριστικών
βάσει των οποίων θα δημιουργηθούν αυτόματα τα νέα προϊόντα στην αποθήκη βάσει των επιλεγμένων συνδυασμών
(Εικόνα 4.13.5).
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Εικόνα 4.13.5

Αγορές / Πωλήσεις προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κατά Χρώμα -Μέγεθος.
Κατά την αγορά ή πώληση ενός είδους το πρόγραμμα παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του π.χ. τα χρώματα στα οποία
παράγεται, για την άμεση επιλογή τους (Εικόνα 4.13.6).

Εικόνα 4.13.6

