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Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε νέες δυνατότητες που 
προστέθηκαν στις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση που 
βρίσκεται στο site της Megasoft και εκμεταλλευτείτε ό,τι καινούριο έχει προστεθεί. 

 

 

► Ενημερώθηκαν οι λογιστικές εφαρμογές με το νέο έντυπο Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από 
Επιχειρηματική Δραστηριότητα) για το φορολογικό έτος 2017. 

► Στη Γενική Λογιστική, στην καταχώρηση της κίνησης, μπορείτε πλέον στο πεδίο Παρατηρήσεις να επιλέξετε 
παρατήρηση από το παραμετρικό αρχείο Παρατηρήσεις που προστέθηκε στα Παραμετρικά αρχεία. 

► Τώρα στο Ε3 ανοίγει πίνακας όπου καταχωρούνται και αποστέλλονται στο taxisnet τα Ενοίκια.   

► Στην εκτύπωση Μητρώου Παγίων προστέθηκε επιλογή στα φίλτρα της εκτύπωσης για εμφάνιση μητρώου με 
Στοιχεία Φορολογικής ή Λογιστικής Βάσης. 

 

► Έχετε, πλέον, τη δυνατότητα μέσα από τη Διαχείριση Βάσης Δεδομένων και επιλέγοντας στα Αρχεία την 
Εισαγωγή Προτύπων Φορμών Παραστατικών, να εισάγετε στα Έσοδα - Έξοδα αυτόματα στην εταιρία και χρήση 
που επιθυμείτε έτοιμες φόρμες για τα παραστατικά σας. 

 PRISMA Win Οικονομική Διαχείριση   

Νέες δυνατότητες εφαρμογών PRISMA Win 

Αριθμός Έκδοσης: 

8.0.1.0001 Λογιστικές εφαρμογές 
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► Στην εκτύπωση Κατάσταση Ελέγχου των Εσόδων Εξόδων προστέθηκε στα φίλτρα νέα επιλογή με check box που 
σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε Μόνο τις Κινήσεις που δεν συμμετέχουν στην ΜΥΦ. 

 

► Στη Διαχείριση Λογαριασμών στην οθόνη Αναλυτικό Καθολικό προστέθηκε η επιλογή για εμφάνιση της στήλης 
Διαφορά Φορολογικής Λογιστικής Βάσης 
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► Στη Γενική Λογιστική έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε Φύλλο μερισμού δαπανών κατά 
δραστηριότητα και Φύλλο Μερισμού Δαπανών κατά λειτουργία 

 

► Ενημερώθηκαν οι λογιστικές εφαρμογές με το νέο έντυπο Ν (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών 
Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων) για το φορολογικό έτος 2017. 

► Στην εκτύπωση Κατάσταση Ελέγχου της Γενικής Λογιστικής προστέθηκε στα φίλτρα νέα επιλογή με check box 
που σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε Μόνο τις Κινήσεις που δεν συμμετέχουν στη ΜΥΦ. 

 

► Στην εκτύπωση Κατάσταση Ελέγχου, Κινήσεις της Γενικής Λογιστικής εμφανίζεται πλέον και η πληροφορία της 
ημερομηνίας που δημιουργήθηκε η κίνηση καθώς και η πληροφορία της ημερομηνίας μεταβολής της κίνησης. 
Οι ημερομηνίες εμφανίζονται δίπλα στους αντίστοιχους χειριστές. 
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► Τώρα στις Λογιστικές εφαρμογές όταν δημιουργείτε νέα εταιρία και επιλέγετε κατά την είσοδο Ενημέρωση 
Αρχείου Λογαριασμών, συσχετίσεων και βιβλίου εσόδων εξόδων από πρότυπη εταιρία μπορείτε, πλέον, να 
επιλέξετε και Μεταφορά Παραστατικών και Πρότυπων άρθρων. 
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► Ενημερώθηκε η Μισθοδοσία με τα νέα πακέτα κάλυψης και τους κωδικούς ειδικότητας για το επικουρικό ΕΤΑΠ-
ΜΜΕ. 

► Ενημερώθηκε η εφαρμογή της Μισθοδοσίας με τα  νέα ΚΑΔ (κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας), τους νέους 
Κωδικούς Ειδικότητας καθώς τα νέα ΚΠΚ (κωδικοί πακέτου κάλυψης), για μαθητευόμενους σπουδαστές. 

► Προστέθηκε στη Μισθοδοσία νέα κατηγορία εργαζόμενων Μαθητευόμενοι σπουδαστές ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΕΠΑΛ 
προγράμματος Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας, με ειδικό καθεστώς υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών 
ΕΦΚΑ, με επιδότηση από ΕΣΠΑ. 

► Ενημερώθηκε η Μισθοδοσία με τα  νέα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών ΕΔΟΕΑΠ για τους ασφαλισμένους 
ΕΤΑΣ, ΤΕΑΣ. Τα ποσά προς ΕΔΟΕΑΠ για τα ταμεία αυτά, φαίνονται και στέλνονται ηλεκτρονικά με την Εκτύπωση 
Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. 

 

► Προστέθηκε στη Μισθοδοσία ο νέος Τύπος Κίνησης: Έκτακτη Παροχή Κοινωνικού Χαρακτήρα (δεν 
υπόκεινται σε εισφορές άρθρο 38 του ν 4387/2016). (Το ποσό αυτής της κίνησης συμμετέχει και στην 
εξαγωγή βεβαίωσης αποδοχών σε αρχείο αφού υπολογίζεται ΦΜΥ στην κίνηση.) 

 

► Στα Επίπεδα Πρόσβασης της Μισθοδοσίας προστέθηκαν: 

o οι Εκτυπώσεις: Κέντρα Κόστους, Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (ΑΚΑ) ΕΔΟΕΑΠ, Κατάσταση Δικαιούμενων 
Ημερών Αδείας Προσωπικού, Προβλέψεις Αποζημιώσεων Καταγγελίας Σύμβασης  

 PRISMA Win Μισθοδοσία   
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o τα παραμετρικά αρχεία:  Διαχείριση Ημερών Αργίας ανά Υποκατάστημα, Κέντρα Κόστους & Πελάτες  

o και οι Στατιστικές Πληροφορίες στο προσωπικό. 

 

► Τώρα στη Μισθοδοσία έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε έναν εργαζόμενο με αντιγραφή στοιχείων 
από άλλον εργαζόμενο. Πιο συγκεκριμένα, στη διαχείριση προσωπικού προστέθηκε κουμπί Αντιγραφή των 
στοιχείων σε νέο εργαζόμενο που εφόσον το επιλέξετε εμφανίζεται το πρώτο μήνυμα που σας ενημερώνει ότι: 
Θα δημιουργηθεί νέα εγγραφή με τα στοιχεία του εργαζόμενου που βλέπετε. Θέλετε να δημιουργηθεί ο νέος 
εργαζόμενος; Επιλέγετε Ναι στο μήνυμα και στη συνέχεια εμφανίζεται το επόμενο για το αν θέλετε να 
αντιγραφούν και τα προσωπικά στοιχεία του εργαζόμενου; 

 

► Τώρα στη Μισθοδοσία έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε έναν εργαζόμενο με αντιγραφή στοιχείων από 
άλλον εργαζόμενο επιλέγοντας Δημιουργία αντιγράφου με δεξί κλικ πάνω στην εγγραφή του εργαζόμενου. 
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► Στα επίπεδα πρόσβασης στις Παραμέτρους Εφαρμογής της Μισθοδοσίας προστέθηκαν οι επιλογές Τεκμαρτά 
Ημ/μίσθια ανά Ασφαλ. Κλάση και Ασφαλιστική κλάση ανά είδος επιχ. και ειδικότητα. 

 

► Τώρα, στο βιβλίο αδειών μπορεί να επιλέξετε πολλές εγγραφές μαζί και πατώντας το πλήκτρο del να τις 
διαγράψετε. 

► Στη Διαχείριση του Βιβλίου Αδειών της Μισθοδοσίας προστέθηκαν στο κεντρικό μενού τα πλήκτρα Νέα Άδεια 
και Διαγραφή. 

 

► Στα Στοιχεία Εταιρείας, στη Μισθοδοσία προστέθηκε η Πληροφορία Μέσος Όρος Προσωπικού με δυνατότητα 
επιλογής του έτους υπολογισμού, ώστε να μπορείτε να δείτε τους μέσους όρους και παλαιοτέρων ετών. 
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► Νέα επιλογή Ομαδική Εισαγωγή Αδειών στο Βιβλίο Αδειών που σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε 
μαζικά εγγραφές αδειών, για εργαζόμενους και σύμφωνα με συγκεκριμένες επιλογές που επιθυμείτε. Π.χ. 
μπορείτε να εισάγετε άδειες για τους εργαζόμενους, ξέροντας μόνο την ημερομηνία που επιθυμείτε να 
επιστρέψουν στην εργασία τους. Ο υπολογισμός των ημερών αδείας και του διαστήματος θα γίνει αυτόματα 
από την εφαρμογή και σύμφωνα με τα προσωπικά στοιχεία του κάθε εργαζόμενου. 

 

► Τώρα, έχετε άμεση πληροφόρηση για τις συνολικές ημέρες αδείας (ημερολογιακές) και τις εργάσιμες ημέρες 
αδείας του εργαζόμενου στη γραφική απεικόνιση των αδειών, στο βιβλίο αδειών, αφού στην μπάρα που 
γράφει το ονοματεπώνυμο του αδειούχου εμφανίζονται, πλέον, και αυτές οι πληροφορίες. 
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► Στη Διαχείριση Προκαταβολών προστέθηκαν τα πλήκτρα Επόμενη και Προηγούμενη προκαταβολή για να 
μεταφέρεστε στις Προκαταβολές άμεσα και με περισσότερη ευκολία. 

 

► Τώρα στην εισαγωγή Τακτικής Κίνησης Εργαζόμενου, σαν μήνα κίνησης η εφαρμογή μπορεί να παίρνει 
αυτόματα τον επόμενο μήνα από την τελευταία τακτική κίνηση του εργαζόμενου. Πιο συγκεκριμένα, στις 
Παραμέτρους εφαρμογής των Κινήσεων προστέθηκε η νέα σχετική επιλογή Επόμενος μήνας από τελευταία 
κίνηση εργαζόμενου στο πεδίο Προεπιλεγμένος μήνας κατά την εισαγωγή νέας κίνησης.   

► Τώρα, στη Μισθοδοσία στις Κινήσεις μπορείτε να επιλέξετε τα Κέντρα κόστους και από το pop up που 
εμφανίζεται με δεξί κλικ. 
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► Στις μενού των Εκτυπώσεων της Μισθοδοσίας προστέθηκαν στις ρυθμίσεις εκτυπωτή και οι πληροφορίες του 
Επιλεγμένου Εκτυπωτή και του Τύπου Εκτυπωτή. 

 

► Στις εκτυπώσεις στο κεντρικό drop-down μενού που εμφανίζεται χρησιμοποιώντας το αριστερό πλήκτρο ALT 
προστέθηκαν οι εκτυπώσεις Προβλέψεις αποζημιώσεων καταγγελίας σύμβασης και η Αναλυτική 
κατάσταση αποδοχών (ΑΚΑ) ΕΔΟΕΑΠ. 
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► Τώρα έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τις Προκαταβολές της Μισθοδοσίας από το κουμπί Εκτύπωση 
που προστέθηκε στη διαχείριση. 

 

► Τώρα στην Οριστικοποίηση Κινήσεων της Μισθοδοσίας μπορείτε πολύ εύκολα να δείτε ποιοι μήνες του 
έτους έχουν κινήσεις που δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα. Πιο συγκεκριμένα, στον πίνακα με τους μήνες, 
εκείνοι που έχουν οριστικοποιημένες κινήσεις εμφανίζουν αριστερά τους ένα λουκέτο, επομένως οι μήνες με 
μη οριστικοποιημένες κινήσεις είναι αυτές χωρίς το λουκέτο. Οι μήνες που δεν έχουν κινήσεις εμφανίζονται με 
χρώμα γκρι ανοιχτό. 
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► Νέα καρτέλα στο Βιβλίο Αδειών της Μισθοδοσίας για την καταχώρηση των Γονικών & Ολιγόωρων αδειών. 
Επιπλέον, δημιουργήθηκε και η αντίστοιχη Εκτύπωση Γονικών & Ολιγόωρων αδειών περιόδου από …έως. 
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► Στην κεντρική σελίδα της Μισθοδοσίας, στα Στοιχεία εταιρείας προστέθηκε πίνακας όπου παρουσιάζονται τα 
Συνοπτικά στοιχεία των εργαζομένων της εταιρείας όπως: Συνολικός αριθμός ενεργών και ανενεργών 
εργαζομένων, αριθμός αποχωρούντων, αριθμός γυναικών και ανδρών, αριθμός υπαλλήλων, ημερομίσθιων, 
ωρομίσθιων και το συνολικό εργοδοτικό κόστος. 

 

► Στη Διαχείριση Προγραμμάτων Εργασίας στη Μισθοδοσία, στη λίστα των εργαζομένων εμφανίζονται, πλέον, 
μόνο τα ονόματα εκείνων που ακολουθούν το πρόγραμμα, ενώ προστέθηκαν τα πλήκτρα Προσθήκη και 
Διαγραφή για να επιλέξετε νέους εργαζόμενους για τη λίστα ή να διαγράψετε κάποιους. 
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► Στη Διαχείριση Προσωπικού στη λίστα με τους εργαζόμενους προστέθηκε στήλη με τη φωτογραφία του 
εργαζόμενου. Επίσης, στο παράθυρο αναζήτησης και επιλογής εργαζομένων στα φίλτρα εκτυπώσεων 
προστέθηκε επιλογή (Εμφάνιση φωτογραφίας check box) για εμφάνιση της στήλης με την φωτογραφία των 
εργαζομένων.� 
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► Έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε από αρχείο, καθώς και να εξάγετε σε αρχείο ένα λογιστικό άρθρο 
μισθοδοσίας, έτσι ώστε στην περίπτωση που επιθυμείτε να το φορτώσετε και σε άλλες εταιρείες να μη 
χρειαστεί να το ξαναφτιάξετε. Πιο συγκεκριμένα, στα Παραμετρικά Αρχεία, στο Λογιστικό Άρθρο προστέθηκαν 
δύο νέα πλήκτρα  στο κεντρικό μενού Εισαγωγή από αρχείο και Εξαγωγή σε αρχείο. 

 

► Τώρα μέσα από τη Διαχείριση Εργαζομένου μπορείτε να αναζητήσετε άλλον εργαζόμενο και να τον επιλέξετε 
από λίστα από το νέο πλήκτρο Αναζήτηση που προστέθηκε στο βασικό μενού.  
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► Η λειτουργία του ελέγχου εργαζομένων που κλείνουν το 25ο έτος της ηλικίας τους προστέθηκε και στο 
κεντρικό pull down menu που ενεργοποιείται με το πλήκτρο ALT. 

 

► Τώρα, όταν εισέρχεστε στην εφαρμογή της Μισθοδοσίας σας εμφανίζεται μήνυμα το οποίο σας ενημερώνει 
για τους εργαζομένους που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, έτσι ώστε να προχωρήσετε 
σε τυχόν μεταβολές που θα πρέπει να γίνουν στα μισθολογικά τους στοιχεία. Το μήνυμα αυτό θα εμφανίζεται 
κάθε φορά που εισέρχεστε στην εφαρμογή και έως ότου τσεκάρετε το πεδίο Ενημερώθηκα για κάθε 
εργαζόμενο. 
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► Προστέθηκαν στη Μισθοδοσία η Διαχείριση Ημερολογίου και η Διαχείριση Υπενθυμίσεων.    

 

► Τώρα στη Μισθοδοσία μπορείτε να επιλέξετε έναν default εκτυπωτή για όλες τις εκτυπώσεις της εφαρμογής, 
χωρίς να χρειάζεται να τον επιλέγετε για κάθε εκτύπωση ξεχωριστά, από το σχετικό πλήκτρο που προστέθηκε 
στο  μενού των εκτυπώσεων: Ορισμός Επιλεγμένου Εκτυπωτή σε όλες τις εκτυπώσεις. 

 


