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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. 

 

 

► Τώρα, μπορείτε να ενημερώσετε το Καθεστώς ΦΠΑ Πελατών & Προμηθευτών και στις παραμετρικές διευθύνσεις 
από τις Εργασίες αρχείων. Πιο συγκεκριμένα, όταν επιλέξετε Έναρξη ενημέρωσης εμφανίζεται το σχετικό 
μήνυμα: Να αλλάξει το καθεστώς ΦΠΑ και στις παραμετρικές διευθύνσεις;    

 

► Στις Πληροφορίες του Πελάτη στο tab Προτιμολόγια μπορείτε πλέον να επιλέξετε να σας εμφανίζονται και οι 
στήλες με τις  Παρατηρήσεις (1,2 &3) που έχουν καταχωρηθεί στο παραστατικό. 

 

 PRISMA Win Εμπορική Διαχείριση 

Νέες δυνατότητες εφαρμογών PRISMA Win 

Αριθμός Έκδοσης: 

8.0.1.0001 Εμπορικές εφαρμογές 
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► Στις Πληροφορίες του Πελάτη προστέθηκε το νέο tab Πρότυπα όπου μπορείτε να δείτε τις Πρότυπες 
παραγγελίες του Πελάτη και όλες τις πληροφορίες που τις αφορούν όπως π.χ. την Περιοδικότητα κ.α. 

 

► Στα πεδία αναζήτησης και εμφάνισης με F3 Πελατών και Προμηθευτών προστέθηκαν και τα παραμετρικά πεδία.   

► Στη Διαχείριση Πελατών και Προμηθευτών οι ημέρες που θα συμπληρώσετε στο πεδίο Ημέρες Πίστωσης θα 
εμφανιστούν στην Τιμολόγηση και στις Παραγγελίες στο πεδίο Ημέρες Πίστωσης όταν θα επιλέξετε τον 
συγκεκριμένο Πελάτη.   
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Επιπλέον, στα Παραμετρικά Αρχεία Τρόπων Πληρωμής προστέθηκε νέο πεδίο Ημέρες Πίστωσης για να 
συμπληρώσετε τις ημέρες που επιθυμείτε.  

 Σημαντικό: Για να έρχονται στην Τιμολόγηση οι ημέρες πίστωσης που έχετε ορίσει στην καρτέλα του 
πελάτη δεν θα πρέπει να έχετε ορίσει ημέρες πίστωσης στα Παραμετρικά αρχεία. 

 

Παράλληλα, το πεδίο Ημέρες Πίστωσης προστέθηκε και στη σχεδίαση φόρμας εκτυπώσεων. 

► Νέα παράμετρος Αυτόματη κύλιση στην τελευταία εγγραφή στις κινήσεις F8 στις παραμέτρους εφαρμογής 
Πελατών/Προμηθευτών, σας μεταφέρει αυτόματα στην τελευταία εγγραφή κατά την είσοδό σας στις 
Πληροφορίες (Κινήσεις F8) Πελατών/Προμηθευτών. 

► Τώρα έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τα Βασικά Στοιχεία του Πελάτη (Επωνυμία, ΑΦΜ, Επάγγελμα, 
Τηλέφωνο1,  Τηλέφωνο 2, Κινητό,  Email, Διεύθυνση, Πόλη και Τ.Κ.). Η εκτύπωση δημιουργείται απευθείας από 
την καρτέλα Βασικά Στοιχεία επιλέγοντας το κουμπί Εξαγωγή - Σε εκτυπωτή. 
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► Τώρα μπορείτε να επιλέξετε Να μην εκτυπώνεται το προηγούμενο και νέο υπόλοιπο του πελάτη στην εκτύπωση 
του παραστατικού από την σχετική παράμετρο που προστέθηκε στις Παραμέτρους της διαχείρισης πελατών. 

 

► Στην εκτύπωση Κινηθέντα Είδη Πελατών στα φίλτρα Κωδικός Τρίτου και Επωνυμία Τρίτου (εικόνα1) πλέον, με 
διπλό κλικ σας εμφανίζει το αρχείο τρίτων σύμφωνα με την επιλογή που έχετε κάνει (αρχείο Τρίτων ή αρχείο 
Πελατών ή αρχείο Προμηθευτών) στις παραμέτρους εφαρμογής, στις Ρυθμίσεις Πωλήσεων κατά την εκκίνηση. 

 

Εικόνα 1 
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Εικόνα 2 

► Τώρα μπορείτε εύκολα να δημιουργείτε νέες Ομάδες και να τις επιλέγετε για τα είδη σας!  Στο tab 
Ομάδες Είδους της Αποθήκης η Πρώτη Ομάδα γίνεται υπερσύνδεση και σας μεταφέρει στις Ομάδες Είδους των 
Παραμετρικών αρχείων για να δημιουργήσετε όλες τις ομάδες που επιθυμείτε για τα είδη σας. 

 

 

► Στα πεδία αναζήτησης και εμφάνισης με F3 της Αποθήκης προστέθηκαν και τα παραμετρικά πεδία. 

► Στα πεδία αναζήτησης με F3 και F7 της Αποθήκης προστέθηκε το πεδίο Επιπλέον φόρος %. 

► Στα πεδία εμφάνισης F7 της Αποθήκης προστέθηκε η επιλογή Υπόλοιπο μείον δεσμευμένα. 

► Στις Ενημερώσεις Αρχείων Αποθήκης μπορείτε τώρα στο πεδίο προς ενημέρωση Τιμοκατάλογοι, να 
συμπληρώσετε αρνητικό ποσοστό. 

► Στην Αποθήκη στη λίστα εμφάνισης αντίστοιχων ειδών προστέθηκαν νέα πεδία (Προμηθευτής, Κατασκευαστής, 
Τιμή Αγοράς, Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ)  για ακόμα πιο πλούσια πληροφόρηση και ταυτόχρονα νέα δυνατότητα 
επιλογής των πεδίων που θα εμφανίζονται. 

► Τώρα οι κωδικοί των σετ που καταχωρείτε μπορούν να καταχωρούνται αυτόματα και στους υπόλοιπους 
αποθηκευτικούς χώρους. Πιο συγκεκριμένα: Κατά την καταχώρηση του σετ η εφαρμογή ελέγχει αν υπάρχει ο 
κωδικός και στους υπόλοιπους αποθηκευτικούς χώρους και αν δεν υπάρχει σας εμφανίζει σχετικό μήνυμα για να 
ενημερωθούν και οι υπόλοιποι αποθηκευτικοί χώροι.   
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Απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε επιλέξει την παράμετρο Αυτόματη ενημέρωση αποθηκευτικών χώρων κατά 
την εισαγωγή-μεταβολή είδους από τις παραμέτρους εφαρμογής Αποθήκης. 

 

► Τώρα, όταν κάνετε μία μεταβολή-εισαγωγή σε κάποιο είδος της αποθήκης σας έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε 
αν θα ενημερωθεί και ο Τύπος Αποθήκης. Πιο συγκεκριμένα, στις παραμέτρους εφαρμογής της αποθήκης στην 
ενημέρωση αποθηκευτικών χώρων και στην επιλογή πεδίων προς ενημέρωση, προστέθηκε ο Τύπος Αποθήκης. 

 

► Προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι δε θα γίνει κάποια μεταβολή στους εναλλακτικούς κωδικούς μπορείτε πολύ 
απλά να απoεπιλέξετε το check box Μεταβολή στη Διαχείριση Αποθήκης στα Επίπεδα Πρόσβασης. 
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► Στην Αποθήκη στις Πληροφορίες για την Κίνηση ανά μήνα του είδους έχετε, πλέον, την επιλογή να συμμετέχουν 
όλοι οι αποθηκευτικοί χώροι. 

 

► Στην εκτύπωση της Αποθήκης, Κατάσταση Πωλήσεων ανά Κατηγορία (Βοηθητικό Κλειδί) προστέθηκε το 
φίλτρο Εμφάνιση Ομαδοποίησης Βάσει Μονάδας Μέτρησης. 
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► Στην εκτύπωση Υπόλοιπα Αποθήκης έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να σας εμφανίζετε και η πληροφορία για 
το Όριο Παραγγελίας του Είδους. Η δυνατότητα είναι παραμετρική και ορίζεται από τα φίλτρα της εκτύπωσης. 

 

► Τώρα στη Διαχείριση Εικόνας προστέθηκε η δυνατότητα να εξάγετε εικόνες σε αρχεία όπου το όνομα των 
αρχείων θα είναι ο κωδικός του είδους της αποθήκης που είναι αντιστοιχισμένη η κάθε εικόνα. 

► Νέα σημαντική δυνατότητα στην Τιμολόγηση! Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα παραγγελία για τα 
είδη που περιλαμβάνονται σε παραστατικό σε κάθε προμηθευτή (ανάλογα με το ποιος είναι ο προμηθευτής 
κάθε είδους).  

Πιο συγκεκριμένα: Όταν βρίσκεστε στην προβολή παραστατικού (Αγορών/Πωλήσεων) που έχετε εκδώσει και 
επιθυμείτε να βάλετε παραγγελία για τα είδη που βρίσκονται στο παραστατικό και επιλέγετε δεξί κλικ και 
Δημιουργία παραγγελιών για όλα τα είδη, η εφαρμογή αυτόματα θα αντιστοιχίσει τα είδη του παραστατικού 
σε παραγγελία στον αντίστοιχο προμηθευτή. Εάν δεν υπάρχει ανοιχτή παραγγελία, τότε θα δημιουργήσει νέα. Οι 
ποσότητες της παραγγελίας που θα δημιουργήσει θα είναι όσες και αυτές που βλέπει στο παραστατικό. Σε όσους 
κωδικούς αποθήκης δεν έχετε ορίσει Προμηθευτή η εφαρμογή δε δημιουργεί Παραγγελία και σας ενημερώνει για 
το ποιοι κωδικοί είναι αυτοί με σχετικό μήνυμα.  

 

► Αλλαγές για ακόμα περισσότερη ευκολία και ταχύτητα στην οθόνη της Τιμολόγησης!  

Όπως θα δείτε, τα πεδία Σειρά και Αριθμός παραστατικού μεταφέρθηκαν στα βασικά στοιχεία του 
παραστατικού στη βασική, κεντρική οθόνη, ενώ εκεί έχουν δημιουργηθεί πλέον 4 σειρές με στοιχεία, με τα 
πεδία Ισοτιμία, Αριθμός Συνταγής και Κέντρο Κόστους  να βρίσκονται στην 4η σειρά.  
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Επιπλέον, το πλαίσιο των Βασικών Στοιχείων (που περιλαμβάνει τα Στοιχεία Πελάτη, Αρ. Παραστατικού, 
Α.Φ.Μ.,  Τιμοκατάλογος κ.τ.λ.) είναι πλέον σταθερό και ορατό σε όποια καρτέλα (tab: Στοιχεία 
παραστατικού, Λοιπά στοιχεία, Σχετικά Παραστατικά (F4), Παραστατικά Εξόφλησης) και αν μεταφερθείτε.  

 

 

► Τώρα στο ballon με τις πληροφορίες που εμφανίζεται στην Τιμολόγηση όταν επιλέγετε Πελάτη προστέθηκε και 
η πληροφορία για την Ημερομηνία Τελευταίας πληρωμής του πελάτη. 
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► Τώρα έχετε τη δυνατότητα όταν στέλνετε με email κάποιο παραστατικό να ορίσετε ένα κείμενο που θα έρχεται 
αυτόματα στο μήνυμα του outlook από την εφαρμογή. Πιο συγκεκριμένα στα Παραμετρικά αρχεία, στα 
Παραστατικά Αγορών και Πωλήσεων των Κινήσεων προστέθηκε το νέο tab Ρυθμίσεις όπου μπορείτε να γράψετε 
το κείμενο που θα εμφανιστεί στο e-mail.  

 

 

► Τώρα, η εφαρμογή σας προσφέρει τη δυνατότητα να ορίσετε οποιοδήποτε παραστατικό επιθυμείτε να συνδεθεί 
με��ταμειακή! Πιο συγκεκριμένα, προστέθηκε η παράμετρος Προς εξαγωγή για ταμειακή στα Παραστατικά 
πωλήσεων των Παραμετρικών αρχείων.  

 

► Στην αναζήτηση παραστατικών στην Τιμολόγηση (χειρόγραφα, προτιμολόγια και αγορές) προστέθηκε η στήλη 
Καθεστώς ΦΠΑ του πελάτη. 
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► Τώρα στην Τιμολόγηση μπορείτε να επιλέξετε να εκτελείται αυτόματα επανενημέρωση οικονομικών στοιχείων 
πελάτη πριν την επιλογή της τελικής έκδοσης τους παραστατικού. Η νέα δυνατότητα είναι παραμετρική και 
ορίζεται από τις Παράμετρος Εφαρμογής στις Βασικές Ρυθμίσεις Πωλήσεων, Συναλλασσόμενου επιλέγοντας: 
Επανενημέρωση οικονομικών στοιχείων πελάτη κατά την έκδοση. 

► Τώρα μπορείτε να κάνετε αναζήτηση εγγραφών στην Ομαδική Εκτέλεση Παραγγελιών κατά:  

Τρόπο Αποστολής, Παρατήρηση 1 και Επωνυμία Τρίτου από τα νέα πεδία που προστέθηκαν στα φίλτρα 
αναζήτησης. 

 

► Στις Παραγγελίες Πελατών και Προμηθευτών στο μήνυμα που εμφανίζεται για μεταβολή της παραγγελίας από 
άλλον χειριστή προστέθηκαν οι πληροφορίες: Προηγούμενη ημερομηνία τροποποίησης, Τρέχουσα ημερομηνία 
τροποποίησης και Χειριστής τελευταίας μεταβολής. 

► Τώρα, στις Παραγγελίες Πελατών κατά την καταχώρηση έχετε τη δυνατότητα να μεταβάλλετε την Επωνυμία 
του πελάτη που έχετε επιλέξει  (όχι με τη διαδικασία του F5 αλλά πληκτρολογώντας απευθείας πάνω στο 
πεδίο την επωνυμία που επιθυμείτε), αρκεί στα Λοιπά Στοιχεία της Παραγγελίας να έχετε επιλέξει παραστατικό 
μετασχηματισμού στο οποίο είναι επιλεγμένη η παράμετρος Δυνατότητα αλλαγής επωνυμίας πελάτη στα 
Παραμετρικά Αρχεία των Παραστατικών πωλήσεων. 

► Στις Κινήσεις των Παραγγελιών προστέθηκαν 2 νέες επιλογές για ακόμα περισσότερη οργάνωση και 
ευκολία! Η νέα διαχείριση Πρότυπα Πελατών και η Δημιουργία Παραγγελιών από Πρότυπα Πελατών 
(εικόνα 1).  

Από τη νέα διαχείριση Πρότυπα Παραγγελιών μπορείτε πλέον να δημιουργείτε παραγγελίες για τους 
Πελάτες σας και να τις αποθηκεύετε ως πρότυπα. Η νέα αυτή δυνατότητα εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις 
στον προγραμματισμό των πωλήσεων που χαρακτηρίζονται από περιοδικότητα και όχι μόνο!  

Στην Πρότυπη Παραγγελία στο πεδίο Τίτλος καταχωρείται η περιγραφή της πρότυπης η οποία μπορεί να είναι 
μέχρι και 200 χαρακτήρες. Επιπλέον, οι πρότυπες παραγγελίες παραμένουν πάντα σε εκκρεμότητα και στην 
κατάσταση χαρακτηρίζονται ως Πρότυπο (εικόνα2). 

Στα Λοιπά Στοιχεία των Πρότυπων Παραγγελιών έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την Περιοδικότητα της 
παραγγελίας  από το σχετικό πλήκτρο (εικόνα3).  

Επιλέγοντας Δημιουργία Παραγγελιών από Πρότυπα Πελάτων και εκτελώντας το φίλτρο που θα ορίσετε, στα 
αποτελέσματα θα εμφανιστούν μόνο οι πρότυπες παραγγελίες ώστε να τσεκάρετε εκείνες που θα γίνουν 
αντίγραφα κανονικών παραγγελιών σε εκκρεμότητα.  

Επίσης, στη λίστα εμφάνισης μπορείτε να δείτε και την πληροφορία που αφορά την τελευταία ημερομηνία 
μετασχηματισμού της πρότυπης παραγγελίας (εικόνα4). 
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Τέλος, στην αναζήτηση Παραγγελιών Πελατών προστέθηκε checkbox Πρότυπα για να σας φέρει μόνο τις 
Πρότυπες Παραγγελίες (εικόνα5). 

 
Εικόνα 1 

 

 
Εικόνα 2 

 

 
Εικόνα 3 
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Εικόνα 4 

 

 
Εικόνα 5 

► Όταν επιλέγετε Επικόλληση Εγγραφών στις Παραγγελίες και στην Τιμολόγηση, τώρα, εκτός από τον Κωδικό και 
την Ποσότητα του είδους  μπορείτε να εισάγετε και την Τιμή Μονάδας. 
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► Στα πεδία αναζήτησης και στα πεδία εμφάνισης των Παραγγελιών προστέθηκε το πεδίο Χειριστής. 

► Στις Παραγγελίες Πελατών/Προμηθευτών προστέθηκε και η στήλη Β' μονάδα μέτρησης, για να μπορείτε να δείτε 
η Β' ποσότητα σε ποια μονάδα μέτρησης αντιστοιχεί. 

► Στις παραγγελίες Πελατών / Προμηθευτών προστέθηκε το πεδίο Νομισματική Έκπτωση. 

 

► Στα πεδία εμφάνισης όταν εκτελείτε αναζήτηση παραστατικών στην Τιμολόγηση εμφανίζονται, πλέον, και τα 
στοιχεία του Τρίτου όπως: ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση, Πόλη και Τ.Κ.  Η νέα αυτή δυνατότητα εξυπηρετεί 
ιδιαιτέρως τις τριγωνικές πωλήσεις. 

► Στην Τιμολόγηση έχετε τώρα τη δυνατότητα επιλέγοντας τον πελάτη και πατώντας Alt+A να φέρετε τα είδη των 
επιλεγμένων παραστατικών γκρουπαρισμένα όσα έχουν ίδια τιμή επιλέγοντας το νέο check box Ομαδοποίηση 
ειδών με ίδια τιμή. 
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► Στην οθόνη Κοστολόγηση της Τιμολόγησης και των Παραγγελιών προστέθηκε το κουμπί Επιλογή Τελευταίας 
Τιμής το οποίο μπορείτε να το επιλέξετε προκειμένου να σας φέρει την τελευταία τιμή πώλησης, στον 
συγκεκριμένο πελάτη, των ειδών που έχετε επιλέξει να τιμολογήσετε. 

► Όταν επιλέγετε ισοτιμία στο παραστατικό π.χ. παραστατικό με USD, τότε στην εκτύπωση του παραστατικού θα 
σας εμφανίσει το σύμβολο του νομίσματος βάση της ισοτιμίας που έχετε επιλέξει. Το σύμβολο του νομίσματος 
εμφανίζεται εφόσον το έχετε καταχωρήσει στα παραμετρικά αρχεία νομισμάτων στη στήλη Σύμβολο. 

► Στην οθόνη της Αναζήτησης στις Πωλήσεις και στις Αγορές προστέθηκε πεδίο όπου επιλέγετε τον Χειριστή, ώστε 
πατώντας εκτέλεση να σας φέρει μόνο τις κινήσεις του συγκεκριμένου χειριστή. 

 

► Στη Σχεδίαση εκτυπώσεων παραστατικών, στην κατηγορία Παραστατικού προστέθηκε το πεδίο: Σύνολο 
Επιβάρυνσης με Φ.Π.Α. 
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► Στη Σχεδίαση Φόρμας Εκτυπώσεων Παραγγελιών προστέθηκε το πεδίο Ημέρες πίστωσης. 

► Στη Σχεδίαση εκτυπώσεων παραστατικών, στις πρότυπες φόρμες προστέθηκε φόρμα για θερμικό εκτυπωτή με 
ESC/POS emulation. 

► Στη Σχεδίαση εκτυπώσεων παραστατικών, στις πρότυπες φόρμες παραστατικών προστέθηκε η φόρμα Κίνησης 
συνεργείου. 

► Στην Κίνηση του Αξιογράφου προστέθηκε νέο πεδίο Κατάσταση από το οποίο έχετε τη δυνατότητα επιλογής της 
Κατάστασης από λίστα* (Παραμετρικό Αρχείο Καταστάσεις Αξιογράφων). Η κατάσταση που θα επιλέξετε 
αποθηκεύεται στην κεντρική οθόνη της διαχείρισης Αξιογράφου.  

*Η λίστα περιέχει όλες τις διαθέσιμες καταστάσεις αξιογράφων, ενώ προστέθηκαν και δύο ακόμα 
καταστάσεις: 
- Σε εγγύηση 
- Σε ενεχυριασμένο λογαριασμό  

 

 

► Στην εκτύπωση Κινηθέντα είδη πελατών προστέθηκε φίλτρο με τη Διεύθυνση Τρίτου από τα λοιπά στοιχεία 
του παραστατικού 

► Στην εκτύπωση Κατάσταση ημερήσιων αγορών ανά κατηγορία και ΦΠΑ, των Κινήσεων προστέθηκε η 
πληροφορία για το ΑΦΜ προμηθευτή 

► Στην εκτύπωση Ημερολόγια, των Λογιστικών Εκτυπώσεων των Κινήσεων, προστέθηκε η πληροφορία για το ΑΦΜ 
του Πελάτη το οποίο εμφανίζεται, πλέον, δίπλα στην επωνυμία του 
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► Τώρα όταν επιλέγετε εξαγωγή καρτέλας πελατών σε excel, δημιουργείται διαφορετικό αρχείο excel για κάθε 
καρτέλα πελάτη το οποίο μάλιστα έχει ονομασία τον κωδικό του κάθε πελάτη 

 

► Στην εκτύπωση Υπολοίπων Προμηθευτών, μπορείτε να παρακολουθείτε και το πραγματικό υπόλοιπο των 
προμηθευτών που προκύπτει εφόσον δεν υπολογίζονται τα μελλοντικά, ως προς την εξόφλησή τους, αξιόγραφα. 

► Στις Πληροφοριακές εκτυπώσεις των Προμηθευτών, στην εκτύπωση Συμμετοχή Προμηθευτή στον Τζίρο 
προστέθηκαν οι στήλες Τζίρος Προηγούμενης Χρήσης και Τζίρος Προηγούμενης Χρήσης Αντίστοιχης 
Περιόδου. Η πρώτη εμφανίζει τον τζίρο της προηγούμενης χρήσης και η δεύτερη τον τζίρο της προηγούμενης 
χρήσης για την αντίστοιχη ημερολογιακή περίοδο που έχετε επιλέξει στην οθόνη των φίλτρων της εκτύπωσης, 
ώστε να έχετε πλέον ακριβέστερη στατιστική εικόνα για κάθε προμηθευτή. 

► Στην εκτύπωση της Αποθήκης, Πρόταση παραγγελίας προστέθηκε το φίλτρο Κατασκευαστής. 

 

► Στην εκτύπωση της Αποθήκης Κατάσταση Πωλήσεων ανά Κατηγορία (Βοηθητικό Κλειδί) προστέθηκε στα 
φίλτρα και η επιλογή  για Υπολογισμό Σετ Ειδών στα αποτελέσματα της εκτύπωσης. 
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► Τώρα μπορείτε να επιλέξετε να εκτυπώσετε την κατάσταση του Ταμείου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
της ημέρας. Πιο συγκεκριμένα: Στην εκτύπωση ταμείου των Κινήσεων προστέθηκε το φίλτρο Ώρα Από ... Έως. 

 

► Στις εκτυπώσεις των κινήσεων Κατάσταση ημερήσιων πωλήσεων/αγορών ανά κατηγορία και ΦΠΑ, 
προστέθηκε φίλτρο για την επιλογή ενός αποθηκευτικού χώρου, ενώ προστέθηκε και check box για τη 
Συμμετοχή όλων των αποθηκευτικών χώρων (…που στην περίπτωση βέβαια που το επιλέξετε αγνοεί την επιλογή 
του φίλτρου για έναν αποθηκευτικό χώρο). 
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► Στα παραμετρικά αρχεία των παραστατικών στις Συσχετίσεις προστέθηκε νέα επιλογή (check box) Το 
παραστατικό να παραμένει μόνιμα σε εκκρεμότητα. 

 

► Στα Επίπεδα Πρόσβασης  προστέθηκε επιλογή για τη δυνατότητα εκτύπωσης - εξαγωγής εκτυπώσεων. 

 

► Στα Επίπεδα Πρόσβασης  προστέθηκαν οι κινήσεις απογραφής, έτσι ώστε να μπορεί ο διαχειριστής να ορίσει 
ποιοι ρόλοι θα μπορούν να κάνουν κινήσεις απογραφής. 

► Στα Επίπεδα Πρόσβασης προστέθηκε επιλογή Κοστολόγηση στις Πωλήσεις/Αγορές, η οποία λειτουργεί και για 
τις Παραγγελίες. 
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► Στα Επίπεδα Πρόσβασης προστέθηκε επιλογή Προσθαφαίρεση στηλών (Πληροφορίες) στην Αποθήκη. Η νέα αυτή 
δυνατότητα εξυπηρετεί τις περιπτώσεις που επιλέγουμε να μην εμφανίζεται κάποια στήλη π.χ. η τιμή που έχει 
πουληθεί ή αγοραστεί το είδος στις πληροφορίες του είδους και έτσι να μη μπορεί ο χειριστής, που δεν του 
επιτρέπεται η πρόσβαση στην προσθαφαίρεση στηλών, να την εμφανίσει ξανά. 

 

► Στα Επίπεδα Πρόσβασης στην κατηγορία Ρυθμίσεις - Παράμετροι, μπορείτε πλέον να επιλέγετε ο χειριστής να 
εκτυπώνει αναφορές, αλλά να μη μπορεί να τις εξάγει. Η επιλογή Εκτύπωση-Εξαγωγή Εκτυπώσεων διαχωρίστηκε 
σε Εκτύπωση Εκτυπώσεων και Εξαγωγή Εκτυπώσεων. 

► Τώρα στη διαχείριση βάσης δεδομένων πρόσβαση έχει μόνο ο sa ή όποιος χειριστής έχετε ορίσει ως διαχειριστή 
βάσης δεδομένων στην οθόνη εισαγωγής χειριστή, επιλέγοντας το αντίστοιχο check box. Επιπλέον, οι χειριστές 
που δεν είναι διαχειριστές βάσης δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω άλλων εφαρμογών (πχ SQL 
Management studios κ.ά.) ή SQL queries στη βάση της Megasoft, ώστε να δουν πίνακες, εγγραφές ή να 
αντλήσουν πληροφορίες. 
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► Στις διαδικασίες backup ( Ολικό, επιλεκτικό) προστέθηκε η δυνατότητα συμπίεσης και κρυπτογράφησης. Πιο 
συγκεκριμένα, στην οθόνη Δημιουργία προστέθηκε το ckeck box : Συμπίεση και κρυπτογράφηση αρχείου με 
κωδικό. Εάν δεν το τσεκάρετε το back up θα είναι ένα ασυμπίεστο αρχείο. Εάν το τσεκάρετε, αλλά δεν 
συμπληρώσετε κωδικό τότε το back up θα είναι συμπιεσμένο, χωρίς όμως να απαιτείται κωδικός για να το 
αποσυμπιέσει κάποιος. Τέλος, εάν τσεκάρετε το check box και συμπληρώσετε κωδικό στο αντίστοιχο πεδίο τότε 
το back up θα συμπιεστεί και για να γίνει η αποσυμπίεση του αρχείου του,  απαιτείται ο οριζόμενος κωδικός.  

�

► Στη Διαχείριση Βάσης Δεδομένων, όταν επιλέγετε από τα Αρχεία, Εισαγωγή Προτύπων Φορμών 
Παραστατικών, εισάγεται πλέον και φόρμα Συμψηφιστικών κινήσεων. (η δυνατότητα ισχύει και στις λογιστικές 
εφαρμογές) 

► Στη διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων προστέθηκε η δυνατότητα αντιγραφής κελιού. 
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► Στις Ενημερώσεις Αρχείων Αποθήκης στα διαθέσιμα πεδία ενημέρωσης μπορείτε πλέον να επιλέξετε αν θέλετε 
να ενημερώσετε τα Ποσοστά Τιμοκαταλόγων ή τις Τιμές Τιμοκαταλόγων. 

 

Web services e-commerce 

► Τώρα, στις παραγγελίες που στέλνονται από το e-shop στην εμπορική διαχείριση μεταφέρεται, εκτός από την 
έκπτωση ανά προϊόν και η ποσοστιαία έκπτωση στο σύνολο της παραγγελίας. 

► Δημιουργήθηκε νέα μέθοδος που επιστρέφει λίστα με τους αποθηκευτικούς χώρους της χρήσης, με κωδικό και 
περιγραφή 

► Προστέθηκε νέα μέθοδος η οποία καλεί τις ειδικές τιμές του Πελάτη. 

► Νέα δυνατότητα στη γέφυρα με το e-shop που φέρνει και τις τιμές ειδών βάσει της Ειδικής Συμφωνίας με τον 
πελάτη. 

► Προστέθηκε νέα μέθοδος η οποία επιτρέπει να έρχονται οι τιμές των ειδών βάσει του custom τιμοκαταλόγου 
που αντιστοιχεί στον πελάτη 

Διαχείριση Παρτίδων 

► Όταν έχετε ετικέτες για τα είδη σας στις οποίες αναγράφεται ο κωδικός της παρτίδας μπορείτε κατά τη 
διαδικασία της τιμολόγησης, όταν προσθέτετε την ποσότητα και εμφανίζεται η λίστα με τις παρτίδες του είδους 
να σκανάρετε των κωδικό της παρτίδας στην ετικέτα και να την επιλέξετε. Η νέα δυνατότητα είναι παραμετρική 
και ορίζεται από τις Παραμέτρους εφαρμογής, Παρτίδες, επιλέγοντας την παράμετρο Αναζήτηση παρτίδας 
στην Τιμολόγηση βάσει κωδικού.   
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Παραγωγή – Κοστολόγηση 

► Στη Διαχείριση Συνταγών Παραγωγής προστέθηκαν δύο νέες στήλες που αφορούν την Ποσότητα προ Φύρας και 
το Ποσοστό φύρας ανά είδος. Η ποσότητα του είδους ορίζεται στο πεδίο Ποσότητα Προ φύρας και αφού 
συμπληρώσετε το Ποσοστό Φύρας ενημερώνεται αυτόματα η στήλη της Ποσότητας. 

 

Pick & Package 

► Η εφαρμογή που αυτοματοποιεί τη διαδικασία συλλογής και συσκευασίας προϊόντων στα συσκευαστήρια και 
προσφέρει απόλυτη ακρίβεια και έλεγχο στις ποσότητες των εμπορευμάτων προς τιμολόγηση, εμπλουτίστηκε με 
νέες σημαντικές δυνατότητες που απλοποιούν και διευκολύνουν ακόμα περισσότερο τη δουλειά του 
συσκευαστή!  

Πιο συγκεκριμένα, αναβαθμίζοντας την εφαρμογή σας με την προσεχή αναβάθμιση, θα διαπιστώσετε αμέσως το 
μεγαλύτερο μέγεθος στην γραμματοσειρά, το έντονο χρώμα στον κωδικό των ειδών και την εμφάνιση της 
ποσότητας χωρίς δεκαδικά. Παράλληλα  προστέθηκαν προειδοποιητικοί ήχοι όταν τσεκάρετε μία γραμμή (ήχος 
success) ή όταν δεν υπάρχει ο κωδικός που αναζητάτε (ήχος fail).  
Επίσης, τώρα με την είσοδο σας στην εφαρμογή εμφανίζεται αμέσως η φόρμα αναζήτησης παραγγελιών για 
ακόμα περισσότερη ταχύτητα: 
Όταν τσεκάρετε μία γραμμή, αλλάζει χρώμα και παράλληλα αριστερά στη γραμμή εμφανίζεται σχετικό 
εικονίδιο ανάλογα με το τι ποσότητα θα συμπληρώσετε στην καταμέτρηση. Αν έχετε καταμετρήσει όλη την 
ποσότητα που ορίζει η παραγγελία για το είδος θα εμφανιστεί ένα κλειστό κουτί με το σύμβολο ✓. Αν δεν έχετε 
καταμετρήσετε όλη την ποσότητα θα εμφανιστεί ένα ανοιχτό κουτί.  
Τώρα, μπορείτε μέσα από την εφαρμογή Pick & Package να κάνετε καταχώρηση σαν Εναλλακτικό κωδικό ένα 
νέο barcode για το είδος στη περίπτωση που δεν υπάρχει, ενώ από το πλήκτρο Εκτύπωση ετικετών  που 
προστέθηκε μπορείτε να εκτυπώσετε ετικέτες με το όνομα και τη διεύθυνση του πελάτη  (ή μόνο με το όνομα) σε 
τόσα αντίγραφα όσα και τα δέματα. 
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► Όταν σκανάρατε κάποια είδη και ξεπερνούσατε τον αριθμό της ποσότητας που έχει η παραγγελία σε κάποιο 
συγκεκριμένο είδος έβγαινε στην οθόνη σας ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Τώρα, το προειδοποιητικό μήνυμα 
συνοδεύεται και από ένα ηχητικό μήνυμα έτσι να διασφαλίσουμε ότι θα το ακούσετε και θα σταματήσετε το 
σκανάρισμα. 

► Στο Pick & Package μπορείτε πλέον να μεταβείτε άμεσα και γρήγορα στις Ρυθμίσεις με το νέο πλήκτρο που 
προστέθηκε στην κεντρική οθόνη. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε εκτυπωτή από λίστα για να εκτυπώσετε τις 
ετικέτες σας χωρίς να περιορίζεστε σε έναν προεπιλεγμένο. 
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► Στην αναζήτηση παραγγελιών προστέθηκε πλήκτρο Ανανέωσης 

 

 

Διαχείριση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων 

► Τώρα μπορείτε να ανανεώσετε τις δραστικές ουσίες και τα σκευάσματα απευθείας μέσα από τη διαχείριση της 
Συνταγογράφησης Γεωργικών Φαρμάκων! Έγινε προσθήκη κουμπιού για Ενημέρωση δραστικών 
ουσιών/σκευασμάτων από την υπηρεσία www.minagric.gr. 
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► Στα Επίπεδα Πρόσβασης των χειριστών προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής πρόσβασης στη Συνταγογράφηση 
Γεωργικών Φαρμάκων. 

 

Κέντρα Κόστους 

► Στα Βασικά Στοιχεία του Κέντρου Κόστους προστέθηκε το πεδίο Προϋπολογισθέν Κόστος που σας δίνει τη 
δυνατότητα να κατηγοριοποιήσετε τα έξοδα και να παρακολουθείτε την πορεία της κατηγορίας εξόδου σε σχέση 
με τον προϋπολογισμό. 

 

► Τώρα μπορείτε να αναζητήσετε ένα Κέντρο Κόστους και βάσει Προϋπολογισθέντος Κόστους επιλέγοντας το 
αντίστοιχο πεδίο αναζήτησης στη σχετική οθόνη. 
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► Τώρα τα Κομμωτήρια και Κέντρα Αισθητικής μπορούν μέσα από τη νέα εκτύπωση Συνολικές Είσοδοι Πελατών 
να πάρουν άμεση πληροφόρηση για τον αριθμό των επισκέψεων που έκαναν οι πελάτες στο σαλόνι ομορφιάς 
για το ημερομηνιακό διάστημα που θα ορίσουν στα φίλτρα της εκτύπωσης, αλλά και τον αριθμό των επισκέψεων 
που έκανε συγκεκριμένος/οι πελάτης/ες για συγκεκριμένο διάστημα. Η εκτύπωση έχει προστεθεί στις 
πληροφοριακές εκτυπώσεις των κινήσεων. 

 

 

 

► Νέα διαχείριση συνεργείου 

Οι πελάτες μας Συνεργεία και Κάθετες Μονάδες στην προσεχή αναβάθμιση της εξειδικευμένης εφαρμογής τους για 
τα Συνεργεία θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη Νέα Διαχείριση Συνεργείου που δημιουργήθηκε για να 
κάνει ακόμα πιο εύκολη τη δουλειά τους με τη μέγιστη πληροφόρηση και ευελιξία! Αρκεί να επιλέξουν την 
παράμετρο Νέα διαχείριση συνεργείου στις Βασικές Ρυθμίσεις Συνεργείου: 

 

…και στις Κινήσεις Συνεργείου θα μεταβούν αυτόματα στη νέα διαχείριση! 

Στη νέα διαχείριση έχουν προστεθεί νέα πεδία όπως: 

Όχημα εξυπηρέτησης: για να επιλέξουν αν ο πελάτης θα κάνει χρήση του οχήματος εξυπηρέτησης που παρέχει η 
επιχείρηση ή όχι (οι επιλογές ορίζονται από τα Παραμετρικά Αρχεία Οχημάτων) 

Τύπος Κίνησης: όπου μπορούν να επιλέξουν τον λόγο για τον οποίον το όχημα ήρθε στο συνεργείο π.χ. βλάβη, 
service, έλεγχος, λίπανση, ανάκληση κ.ά. (οι επιλογές ορίζονται από τα Παραμετρικά Αρχεία Οχημάτων) 

 PRISMA Win Διαχείριση κομμωτηρίου & κέντρου αισθητικής 

 PRISMA Win Auto-moto 



�
28 

Παραλαβή: στο πεδίο αυτό επιλέγουν τον τρόπο που το όχημα ήρθε στο συνεργείο π.χ. με οδική βοήθεια, το έφερε 
ο ίδιος, ήταν προκαθορισμένο ραντεβού κ.ά. (οι επιλογές ορίζονται από τα Παραμετρικά Αρχεία Οχημάτων) 

Παράδοση: εδώ επιλέγεται το πού θα παραδοθεί το όχημα π.χ. στην έδρα του συνεργείου ή στην έδρα του πελάτη 
(οι επιλογές ορίζονται από τα Παραμετρικά Αρχεία Οχημάτων) 

Ιστορικό: Στη νέα διαχείριση προστέθηκαν πεδία που εμφανίζουν το ιστορικό κινήσεων συνεργείου για το όχημα 
και δίνουν πληροφορίες για την Ημ/νία προηγούμενης Κίνησης, την προηγούμενη ένδειξη των χιλιομέτρων, αλλά 
και τον Τύπο της προηγούμενης Κίνησης.  

Ημερομηνία Επόμενου ΚΤΕΟ: εδώ εμφανίζεται η ημερομηνία που θα πρέπει να περάσει ΚΤΕΟ το όχημα έτσι όπως 
έχει οριστεί στην καρτέλα Στοιχεία οχήματος (Πελατών, Προμηθευτών και Αποθήκης)  

Στη νέα διαχείριση έχουν προστεθεί με link τα Λοιπά Στοιχεία Πελάτη και Οχήματος όπου επιλέγονται για ακόμα 
περισσότερη πληροφόρηση σε ό,τι αφορά και τα δύο.  

Επιπλέον, προκειμένου να υπάρχει ακόμα πιο ξεκάθαρη εικόνα του τι παρουσιάζει εξωτερικά το όχημα κατά την 
παραλαβή του, προστέθηκε ειδική διαχείριση στην οποία είναι εφικτή η επισήμανση παρατηρήσεων πάνω σε 
εικόνα-γραφικό του οχήματος σχετικά με  τυχόν βαθουλώματα, σπασίματα, εκδορές και σημάδια (βλ.εικόνα2). 

 

 

Εικόνα 2 
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► Στα Οχήματα του Πελάτη μπορείτε να κάνετε τώρα αναζήτηση βάσει των παραμετρικών πεδίων που έχετε ορίσει 
με διπλό κλικ στο πεδίο. Επιπλέον, τα παραμετρικά πεδία συμπεριλήφθηκαν και στα πεδία αναζήτησης. 

 

► Στα Οχήματα του Πελάτη προστέθηκε νέα στήλη Εικόνα από όπου μπορείτε να δείτε σε μικρογραφία την εικόνα 
που έχετε καταχωρήσει στο Όχημα του πελάτη. 

 

► Στα Οχήματα του Προμηθευτή και της Αποθήκης προστέθηκε νέα στήλη Εικόνα από όπου μπορείτε να δείτε 
σε μικρογραφία την εικόνα που έχετε καταχωρήσει στο Όχημα. 
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► Στη Διαχείριση Συνεργείου όταν επιλέγετε Λοιπά Στοιχεία Οχήματος μπορείτε πλέον να έχετε και εικόνα του 
οχήματος ως μικρογραφία. 

 

► Τώρα μπορείτε να βλέπετε την Εικόνα του Οχήματος που έχετε καταχωρήσει στην Καρτέλα Εικόνες και σαν 
μικρογραφία στα Στοιχεία Οχήματος. 

► Στη Διαχείριση συνεργείου στα λοιπά στοιχεία προστέθηκαν τα Βοηθητικά Αρχεία για να  μπορείτε να 
επισυνάψετε περισσότερα από ένα αρχεία όπου χρειάζεται.    
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► Στη Διαχείριση Συνεργείου στα Στοιχεία του Πελάτη προστέθηκε το πεδίο Τιμοκατάλογος όπου εμφανίζει τον 
Τιμοκατάλογο που έχετε ορίσει για τον πελάτη. Αντίστοιχα και βάσει αυτού του Τιμοκαταλόγου έρχονται και οι 
τιμές των ειδών και των υπηρεσιών που καταχωρούνται στην Κίνηση του συνεργείου. 

 

► Στη Διαχείριση Συνεργείου όταν επιλέγετε Πελάτη και Όχημα η εφαρμογή ελέγχει αν υπάρχουν εκκρεμείς 
εντολές στον συγκεκριμένο πελάτη και αριθμό κυκλοφορίας και εφόσον υπάρχουν σας ενημερώνει ότι 
βρέθηκαν και σας ρωτάει αν επιθυμείτε να φορτωθεί η τελευταία. Αν επιλέξετε Ναι θα εμφανιστεί στην οθόνη 
σας η πιο πρόσφατη ημερομηνιακά. 

 

► Το πεδίο Κατάσταση στη Διαχείριση Συνεργείου έγινε Παραμετρικό Αρχείο και μπορείτε να επιλέξετε 
Κατάσταση από τη Λίστα Καταστάσεις Κίνησης των παραμετρικών αρχείων οχημάτων που σας εμφανίζεται.   
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► Κατά την καταχώρηση κίνησης συνεργείου μπορείτε να ορίσετε τα πεδία που επιθυμείτε να είναι υποχρεωτικά 
ώστε να καταχωρηθεί η Κίνηση.  Πιο συγκεκριμένα, στις Παραμέτρους Εφαρμογής Συνεργείου προστέθηκε η 
Προεπιλογή τιμών σε νέα κίνηση συνεργείου όπου ορίζετε τα υποχρεωτικά πεδία, ενώ στη λίστα για να 
επιλέξετε συμπεριλαμβάνονται και τα παραμετρικά πεδία που έχετε δημιουργήσει.   

 

► Τώρα στις Κινήσεις Συνεργείου όταν καταχωρείτε Νέα εγγραφή και κάνετε αναζήτηση στο πεδίο Στοιχεία 
οχήματος, στην οθόνη αναζήτησης μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί Νέα εγγραφή το οποίο θα σας μεταφέρει σε 
νέα εγγραφή οχήματος (εφόσον προηγουμένως έχετε επιλέξει πελάτη) ή σε νέα εγγραφή πελάτη εφόσον δεν 
έχετε επιλέξει προηγουμένως Πελάτη. 

 

► Όταν ανοίγετε τη Διαχείριση Συνεργείου για να καταχωρήσετε νέα κίνηση και επιλέξετε τον Πελάτη, στο πεδίο 
Παρατηρήσεις κατά την παραλαβή – παράδοση του οχήματος σας εμφανίζει τις παρατηρήσεις της 
προηγούμενης κίνησης του Πελάτη. 
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► Στη Διαχείριση Εισερχομένων-Εξερχομένων όταν αναζητάτε πελάτη που δεν υπάρχει μπορείτε, πατώντας το 
πλήκτρο F5 στον κωδικό πελάτη, να μεταφερθείτε σε νέα εγγραφή στους πελάτες, ώστε να τον καταχωρήσετε. Η 
ίδια δυνατότητα προστέθηκε και στη Διαχείριση συνεργείου στα στοιχεία πελάτη. 

► Στη Διαχείριση Εισερχομένων – Εξερχομένων στην αναζήτηση πελάτη μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί Νέα 
εγγραφή το οποίο θα σας μεταφέρει στο να καταχωρήσετε ένα νέο Πελάτη. 

► Τώρα, μπορείτε να αναζητήσετε Μελλοντικές Κινήσεις Συνεργείου και βάσει ημερομηνίας ΚΤΕΟ από το 
σχετικό φίλτρο που έχει προστεθεί.   

► Στις Μελλοντικές Εργασίες Συνεργείου στη λίστα εμφάνισης μπορείτε να δείτε τώρα και τη στήλη με την 
πληροφορία του Τύπου Κίνησης. Με τη νέα αυτή δυνατότητα μπορείτε να φιλτράρετε έτσι ώστε να έχετε 
άμεση εικόνα για το λόγο που θα πρέπει να έρθει το όχημα στο συνεργείο και στη συνέχεια να καλέσετε ή να 
στείλετε μήνυμα ώστε να προγραμματίσει ο πελάτης και εσείς την επόμενη επίσκεψη.3 

► Τώρα, μπορείτε να κάνετε αποστολή e-mail απευθείας μέσα από τις Μελλοντικές κινήσεις συνεργείου για 
τους πελάτες που θα επιλέξετε. Πιο συγκεκριμένα προστέθηκε στήλη Email για να δείτε τα e-mail των πελατών 
σας, ενώ με το νέο πλήκτρο Αποστολή Email  μπορείτε να προχωρήσετε άμεσα σε ομαδική αποστολή e-mail.  

 
 

► Τώρα στη Σχεδίαση Εκτυπώσεων Κινήσεων Συνεργείου, στην κατηγορία κινήσεων συνεργείου μπορείτε 
να επιλέξετε και τα νέα πεδία: Τύπος προηγούμενης κίνησης, Προηγούμενη ένδειξη Km, Ημερομηνία 
επόμενης κίνησης και Τύπος Κίνησης 

 
► Τώρα στη Σχεδίαση Εκτυπώσεων Κινήσεων Συνεργείου, στην κατηγορία Εργασιών Συνεργείου μπορείτε 

να επιλέξετε το νέο πεδίο: Κατηγορία εργασίας, βάσει του οποίου μπορείτε παράλληλα να επιλέξετε να 
γίνεται και ταξινόμηση. 

 

► Στη Σχεδίαση εκτυπώσεων παραστατικών, προστέθηκε το πεδίο Αριθμός Κίνησης Συνεργείου στην κατηγορία 
Παραστατικού 

 
► Στη διαχείριση συνεργείου προστέθηκε η δυνατότητα της εκτύπωσης επισυναπτόμενης αναφοράς κατά 

την εκτύπωση Κίνησης συνεργείου. Πιο συγκεκριμένα, στις Παραμέτρους Εφαρμογής του Συνεργείου 
προστέθηκε η παράμετρος Εκτύπωση επισυναπτόμενης αναφοράς, καθώς επίσης και πεδίο επιλογής της 
αναφοράς. Τώρα, όταν καταχωρείτε Κίνηση συνεργείου και στη συνέχεια επιλέγετε εκτύπωση αν στο μήνυμα 
που εμφανίζεται επιλέξετε Ναι, έχετε επιλέξει επισυναπτόμενη αναφορά και έχετε τσεκάρει την παράμετρο για 
εκτύπωση της τότε εκτυπώνετε και η αναφορά και η φόρμα συνεργείου. Στην περίπτωση, φυσικά, που δεν έχει 
δηλωθεί φόρμα συνεργείου και πληρούνται όμως οι παραπάνω προϋποθέσεις τυπώνεται μόνο η αναφορά. 
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► Τώρα, μπορείτε στη Διαχείριση Συνεργείου να αναζητήσετε τις Κινήσεις Συνεργείου και από τα Παραμετρικά 
Πεδία που έχετε δημιουργήσει με διπλό κλικ στο πεδίο. 

 

 

 

► Τώρα μπορείτε να κάνετε αποστολή με e-mail την φορτωτική στον Αποστολέα αρκεί να έχετε επιλεγμένη την 
παράμετρο Αποστολή Email στην τιμολόγηση στις Παραμέτρους εφαρμογής πελατών.  

 

► Για ακόμα περισσότερη ασφάλεια και ταχύτητα στην αναζήτηση Φορτωτικών με τη χρήση barcode scanner, 
προστέθηκαν τα πεδία Α/Α Εγγραφής, Σειρά Παραστατικού και Αριθμός Παραστατικού (από όπου μπορείτε να 
κάνετε την αναζήτηση σκανάροντας) στην Κατάσταση Αποστολής Αγαθών. 

► Για ακόμα περισσότερη ασφάλεια και ταχύτητα στην αναζήτηση φορτωτικών με τη χρήση barcode scanner,  
προστέθηκαν τα πεδία Α/Α Εγγραφής, Σειρά Παραστατικού και Αριθμός Παραστατικού (από όπου μπορείτε να 
κάνετε την αναζήτηση σκανάρoντας) στην Ομαδική Εξόφληση Φορτωτικών και Ομαδική Ενημέρωση 
Φορτωτικών. 

► Στις Φορτωτικές, στα Στοιχεία Αποστολής κάνοντας δεξί κλικ στο υποσέλιδο προστέθηκαν οι επιλογές:  
Άθροισμα, Ελάχιστο, Μέγιστο, Πλήθος και Μέσος Όρος που σας δίνουν πληροφορίες για τις στήλες.� 

 

 PRISMA Win Εθνικές μεταφορές 
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► Στα φίλτρα αναζήτησης, στο F3 και F7 Φορτωτικών και Προεγγραφών φορτωτικών και προστέθηκε ως πεδίο 
αναζήτησης το όνομα Χειριστή. 

► Στα πεδία αναζήτησης και εμφάνισης με F3 των Φορτωτικών προστέθηκε και το Μικτό Βάρος. 

► Για ακόμα περισσότερη ταχύτητα και ευκολία κατά την έκδοση των φορτωτικών προστέθηκε η δυνατότητα 
αυτόματης συμπλήρωσης του Τρίτου! Πιο συγκεκριμένα, στη διαχείριση πελατών, στην καρτέλα Παράμετροι 
προστέθηκαν πεδία καταχώρησης των στοιχείων του Τρίτου (Επωνυμία και παρατηρήσεις) και έτσι ο τρίτος που 
καταχωρείται εκεί αντιστοιχίζεται με τον συγκεκριμένο πελάτη οπότε όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον πελάτη 
σαν αποστολέα της φορτωτικής, τότε συμπληρώνονται αυτόματα τα στοιχεία τρίτου στη φορτωτική. 

► Για ακόμα περισσότερη ασφάλεια και ταχύτητα στην αναζήτηση αντικαταβολών με τη χρήση barcode scanner, 
προστέθηκαν τα πεδία Α/Α Εγγραφής, Σειρά Φορτωτικής και Αριθμός Φορτωτικής (από όπου μπορείτε να κάνετε 
την αναζήτηση σκανάροντας) στην Ομαδική Ενημέρωση Αντικαταβολών. 

► Για να καλυφθούν οι περιπτώσεις όπου ο παραλήπτης αρχικά ήταν να παραλάβει με αντικαταβολή αλλά 
συμφώνησε τελικά με τον αποστολέα να μην πληρώσει αντικαταβολή με την παράδοση, προστέθηκε νέα 
κατάσταση αντικαταβολών Ελευθερώθηκε όπου επιλέγεται για να κλείσει η αντικαταβολή. 

 

► Στην Ομαδική Ενημέρωση Αντικαταβολών προστέθηκε νέα κατάσταση Ελευθερώθηκε στα πεδία προς ενημέρωση 
για τις εκκρεμείς αντικαταβολές. 
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► Τώρα, στην Κατάσταση Αποστολής Αγαθών μπορείτε να επιλέξετε να εμφανιστούν φορτωτικές που ανήκουν και 
σε άλλο δηλωτικό. Πιο συγκεκριμένα στα φίλτρα της Κατάσταση Αποστολής Αγαθών προστέθηκε η παράμετρος 
Εμφάνιση φορτωτικών που συμμετέχουν σε άλλες Καταστάσεις Αποστολής Αγαθών. 

 

► Τώρα, στη Συγκέντρωση Φορτωτικών, στη λίστα εμφάνισης, προστέθηκε στήλη με την πληροφορία του Τόπου 
Φόρτωσης και στήλη με την πληροφορία Περιγραφή του Εμπορεύματος. 
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► Νέα δυνατότητα εμφάνισης πληροφοριακού μηνύματος σε περίπτωση που ο χειριστής βρίσκεται σε λάθος 
αποθηκευτικό χώρο για έκδοση φορτωτικών. 

Πιο συγκεκριμένα, στη διαχείριση βάσης δεδομένων στη Μεταβολή Αποθηκευτικού Χώρου προστέθηκε λίστα 
με τους Βασικούς χειριστές για να αποεπιλέξετε αυτόν που επιθυμείτε να μην εκδίδει φορτωτικές στον 
συγκεκριμένο αποθηκευτικό χώρο. Όταν ο χειριστής αυτός θα πατήσει το πλήκτρο έκδοση σε φορτωτική ενώ 
βρίσκεται στον αποθηκευτικό χώρο στον οποίο δεν είναι πλέον βασικός χειριστής, θα εμφανιστεί σχετικό 
μήνυμα που θα τον ενημερώνει ότι δεν είναι προτεινόμενος χειριστής του τρέχοντος αποθηκευτικού χώρου και 
θα τον ρωτάει αν ωστόσο επιθυμεί να συνεχιστεί η έκδοση. 
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► Τώρα, μπορείτε να ορίσετε στον Πελάτη σας Κλιμακωτή Χρέωση στην αξία των Κομίστρων επιλέγοντας την 
παράμετρο Περιοδικός υπολογισμός αξίας από τιμοκαταλόγους φορτωτικών που προστέθηκε στις 
Παραμέτρους στην διαχείριση πελατών (εικόνα1).  

Με αυτό τον τρόπο όταν δημιουργείτε τιμοκατάλογους φορτωτικών με κλίμακες από – έως (εικόνα 2) τα 
κόμιστρα θα υπολογίζονται ως εξής:  

Έστω ότι ο τιμοκατάλογος φορτωτικών ορίζει ότι:  
από     έως     τιμή μονάδας 
1          100     1,3 
101     200       1 
και στην φορτωτική η ποσότητα είναι 101, τότε τα κόμιστρα θα υπολογιστούν για τα πρώτα 100 με 1,3€ και το 
υπόλοιπο με 1€. Δηλαδή 100*1,3=130€ και 1*1= 1€,  επομένως στα Κόμιστρα της φορτωτικής θα έρθει το ποσό 
131€. 
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► Τώρα, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εσείς τις στήλες με τις πληροφορίες της συσκευής που επιθυμείτε να 
εμφανίζονται στο παράθυρο με τα διαθέσιμα Serial Number, όταν τιμολογείτε συσκευή στην οθόνη των 
Πωλήσεων. 

 

► Στο Αρχείο Συσκευών μπορείτε να κάνετε αναζητήση συσκευής και με τον Κωδικό Είδους (ορίζοντας Από Κωδ. 
Είδους Έως Κωδ. Είδους)  αλλά και με την Ομάδα Είδους. Η νέα αυτή δυνατότητα εξυπηρετεί πολύ στην 
αναζήτηση φορολογικών και ταμειακών μηχανών σχετικά με την υποχρέωση αναβάθμισής τους. 

 

 

 

 

 

 PRISMA Win Παρακολούθηση συσκευών 
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► Τώρα αντιγράφοντας βιβλίο από τη ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ μπορείτε να ορίσετε να έρχεται σαν κωδικός είδους το ISBN13 
του βιβλίου από τη ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ. Η νέα δυνατότητα είναι παραμετρική και ορίζεται από τις Παραμέτρους 
εφαρμογής Online Βιβλιοπωλείο επιλέγοντας την παράμετρο: Ορισμός ISBN (13 ψηφία) ως κωδικός είδους. 

 

 

 

► Βάση της ΠΟΛ. 1195 για τα υγρά καύσιμα θα πρέπει στο αρχείο του ΕΑΦΔΣΣ να υπάρχει ένας κωδικός του 
καυσίμου που πωλείται.  Πλέον, στους Τύπους Αποθήκης ορίζεται αυτός ο κωδικός, ώστε την ώρα της 
έκδοσης του παραστατικού να αποθηκεύεται ο κωδικός του καυσίμου όπως αναφέρεται στην ΠΟΛ. 

Κωδικός        Περιγραφή                                                                            
10                    Benzine 95RON  
11                    Benzine 95RON+  
12                    Benzine 100RON  
13                    Benzine L.R.P.  
20                    Diesel  
21                    Diesel premium  
30                    Diesel Heating  
31                    Diesel Heat.premium  
32                    Diesel Light  
40                    LPG 
50                    CNG 

 

 PRISMA Win Υγρά καύσιμα 

 PRISMA Win Bookstore management 
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Στο άρθρο 1 παράγραφος 5 αναφέρεται ότι: Το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ δύναται να 
διαχειρίζεται ποσότητα και είδος καυσίμου μόνο για ένα είδος καυσίμου ανά παραστατικό. Για 
αυτό το λόγο, σε κάθε παραστατικό αναγράφεται ένα μόνο είδος καυσίμου.  
 
Για να διασφαλίσουμε την συμμόρφωση με τα όσα ορίζει η ΠΟΛ όταν ο χειριστής εκδίδει 
παραστατικό από την εφαρμογή PRISMA Win υγρά καύσιμα με σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ, στο οποίο 
υπάρχει είδος με οποιονδήποτε κωδικό τύπου καυσίμου, γίνεται αυτόματος έλεγχος ώστε να μην 
υπάρχει άλλο είδος στο παραστατικό εκτός από τα είδη που ανήκουν στον ίδιο κωδικό τύπου.  
 
Σε διαφορετική περίπτωση δεν επιτρέπεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της έκδοσης και εμφανίζεται 
σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα στον χειριστή.  

 


