
PRISMA Win Live ERP
 Live ERP: ημέρες πίστωσης πελάτη

έκδοση 37533 Live ERP | 12-07-2019

Τώρα, στην Τιμολόγηση του Live έρχεται η πληροφορία για τις ημέρες πίστωσης του Πελάτη. Το νέο πεδίο
που προστέθηκε στην Τιμολόγηση προσφέρει δυνατότητα μεταβολής των ημερών που έρχονται από το
Εμπορικό πρόγραμμα.

 Live ERP: ορισμός εκπτώσεων μαζικά σε όλα τα είδη στην Τιμολόγηση

έκδοση 37533 Live ERP | 12-07-2019



Τώρα και στο live μπορείτε να ορίσετε έκπτωση εύκολα και μαζικά σε όλα τα είδη στην Τιμολόγηση. Πιο
συγκεκριμένα, στην οθόνη της Τιμολόγησης επιλέγοντας το πλήκτρο που εμφανίζει τις διαθέσιμες επιλογές θα
δείτε ότι έχει προστεθεί η επιλογή Έκπτωση Ειδών η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να συμπληρώσετε το
ποσοστό της έκπτωση που επιθυμείτε και πατώντας Εντάξει το ποσοστό αυτό να γίνει αναγωγή σε όλα τα είδη
που συμπεριλαμβάνονται στο παραστατικό.

 

 

 

 Live ERP: Ομάδες
έκδοση 37533 Live ERP | 12-07-2019

Στο Live, στην Αποθήκη μπορείτε πλέον να δείτε και τις Ομάδες των ειδών σας!

Πιο συγκεκριμένα στις Ρυθμίσεις της Αποθήκης προστέθηκε η νέα παράμετρος: Αναζήτηση ειδών με βάση
την ομάδα, την οποία την επιλέγετε ώστε στην Αποθήκη να εμφανίζονται οι Ομάδες των ειδών.



εικόνα 1

Κατά την είσοδό σας στη διαχείριση της αποθήκης στο Live θα εμφανιστούν οι ομάδες των ειδών για να
επιλέξετε την ομάδα που επιθυμείτε και ακριβώς από κάτω θα έρθουν τα είδη που ανήκουν στην ομάδα αυτή
(εικόνα2).

εικόνα 2

Επίσης, στις Αγορές/Πωλήσεις/Παραγγελίες μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση ειδών με φίλτρο την Ομάδα
Αποθήκης. Στην οθόνη της αναζήτησης επιλέγετε τον μεγεθυντικό φακό Φίλτρο Ομάδας (εικόνα3)



εικόνα 3

Κατόπιν στην οθόνη Φίλτρο Ομάδας επιλέγετε τις Ομάδες των ειδών βάσει των οποίων επιθυμείτε να
αναζητήσετε.



εικόνα 4



εικόνα 5

Τέλος, στις Πληροφορίες του είδους στο Live προστέθηκε το νέο tab Ομάδες.



εικόνα 6

 

 

 

 

 

 

 Live ERP: ταυτόχρονη εκτύπωση πολλαπλών συσκευών στον εκτυπωτή ZEBRA
ZQ520
έκδοση 37533 Live ERP | 11-07-2019

Η εφαρμογή PRISMA Win Live συνεργάζεται με τον  θερμικό εκτυπωτή ZEBRA ZQ520 ο οποίος διαθέτει
WiFi πρωτόκολλο και δίνει την πολύ σημαντική δυνατότητα περισσότερες από μία συσκευές με PRISMA
Win Live να μπορούν να εκτυπώσουν ταυτόχρονα σε αυτόν τον εκτυπωτή.  



 Live ERP: Δελτία ενδοδιακίνησης
έκδοση 37533 Live ERP | 11-07-2019

Τώρα από το PRISMA Win Live μπορείτε να δημιουργήσετε Δελτία Ενδοδιακίνισης, Συγκεντρωτικά Δελτία
Αποστολής (ΣΔΑ) καθώς και Συγκεντρωτικά Δελτία Επιστροφής (ΣΔΕ), στις περιπτώσεις Φορητής
Τιμολόγησης.  

 

 Live ERP: σύνθετες αναζητήσεις ειδών

έκδοση 37533 Live ERP | 11-07-2019

Στο PRISMA Win Live ERP μπορείτε στις διαχειρίσεις Αποθήκης, Παραγγελιών και στην Τιμολόγηση να
 εκτελέσετε σύνθετες αναζητήσεις ειδών με τον χαρακτήρα %.  

Για παράδειγμα, αν αναζητάτε το είδος με την περιγραφή ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΕ ΓΙΑΚΑ ΑΣΠΡΗ ΧLARGE, μπορείτε
τώρα να το βρείτε γράφοντας %ΑΣΠΡ%ΓΙΑΚ%ΜΠΛ%LAR.

 

 Live ERP: αποθηκευτικός χώρος στην κεντρική οθόνη
έκδοση 37533 Live ERP | 11-07-2019

Τώρα, στην κεντρική οθόνη του PRISMA Win Live ERP, έχετε την πληροφορία για τον Αποθηκευτικό χώρο
στον οποίο βρίσκεστε.



 Live ERP: διατήρηση δεδομένων των επιλεγμένων παραμέτρων και μετά τη
διαγραφή δεδομένων
έκδοση 37533 Live ERP | 11-07-2019

Τώρα, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε καθόλου για τις ρυθμίσεις των παραμέτρων που έχετε κάνει στο Live και
μπορεί να χαθούν όταν επιλέγετε διαγραφή προσωρινών δεδομένων στην Android συσκευή. Όλες οι επιλογές
σας σε παραμέτρους σχετικά με την τιμολόγηση, όπως για παράδειγμα η σειρά ή τα επιλεγμένα check
box των παραστατικών φροντίζει η εφαρμογή σας και διατηρούνται και μετά τη διαγραφή των
δεδομένων!

 Live ERP: εμφάνιση Βοηθητικού κλειδιού στις παραγγελίες

έκδοση 37533 Live ERP | 08-07-2019

Τώρα, στις Παραγγελίες του Live εμφανίζεται τo Βοηθητικό Κλειδί και στην οθόνη της παραγγελίας αλλά και
στην παραγγελία που αποστέλλεται με e-mail. Πιο συγκεκριμένα: Στις Ρυθμίσεις της Τιμολόγησης και των
Παραγγελιών στην Επιλογή πεδίων στην φόρμα παραστατικού (pdf) προστέθηκε το πεδίο Βοηθητικό
κλειδί



 Live ERP: συνεργασία με εκτυπωτή Bixolon bluetooth
έκδοση 37533 Live ERP | 08-07-2019

Τώρα η εφαρμογή PRISMA Win Live συνεργάζεται με τον εκτυπωτή Bixolon bluetooth.

 Live ERP: ορισμός του κωδικού του είδους ως πρώτο ενεργό πεδίο στις αγορές.

έκδοση 37533 Live ERP | 08-07-2019

Τώρα, στις Αγορές του live μπορείτε να επιλέξετε  να έχετε πρώτο ενεργό πεδίο τον Κωδικό του είδους
για να σκανάρετε όπως και στις πωλήσεις! Πιο συγκεκριμένα, στις Ρυθμίσεις των Αγορών, προστέθηκε η
παράμετρος Ενεργό πεδίο στην αναζήτηση ειδών όπου επιλέγετε και ορίζετε αν θα είναι η Περιγραφή ή ο
Κωδικός το ενεργό πεδίο.




