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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

1.1 Διαδικασία εισόδου ( login ) 

Με την εκτέλεση της εφαρμογής προβάλλεται η οθόνη της διαδικασίας εισόδου στο πρόγραμμα. Σε αυτή καθορίζονται διαδοχικά 

τα εξής:  

 Η βάση δεδομένων με την οποία θα συνδεθεί η εφαρμογή (επιλογή μεταξύ των συνδέσεων που έχουν καθοριστεί στη 

σχετική εργασία).   

 Το όνομα του χειριστή που επιχειρεί να συνδεθεί με τη βάση δεδομένων.   

 Το κλειδί - password του χειριστή που επιχειρεί να συνδεθεί με τη βάση δεδομένων   

 

 

 

Επιλέγοντας το πλήκτρο είσοδος, έχουμε την εμφάνιση μίας νέας οθόνης,  διαδικασίας εισόδου, στην οποία και καλούμαστε να 

δώσουμε τα  εξής : 

Ημερομηνία: Αυτή που τίθεται στο πλαίσιο θα θεωρείται εφ' εξής "τρέχουσα" ημερομηνία της εφαρμογής - και άρα θα προτείνεται 

αυτόματα κατά την καταχώρηση των διαφόρων συναλλαγών. Η επιλογή της ημερομηνίας καθορίζει αυτομάτως και 

την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ στην οποία θα γίνει είσοδος. 

 

Επιλέγοντας το πλήκτρο είσοδος, έχουμε την εμφάνιση μίας νέας οθόνης,  διαδικασίας εισόδου, στην οποία και καλούμαστε να 

δώσουμε τα  εξής : 

Ημερομηνία: Αυτή που τίθεται στο πλαίσιο θα θεωρείται εφ' εξής "τρέχουσα" ημερομηνία της εφαρμογής - και άρα θα προτείνεται 

αυτόματα κατά την καταχώρηση των διαφόρων συναλλαγών. Η επιλογή της ημερομηνίας καθορίζει αυτομάτως και 

την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ στην οποία θα γίνει είσοδος. 
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1.1.1 Για προχωρημένους: Πολλαπλές είσοδοι  

   Σχετικά με την διαδικασία της εισόδου στην εφαρμογή που περιγράψαμε παραπάνω, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι:  

 Μπορούν να εκτελεστούν πολλαπλές είσοδοι στην εφαρμογή, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ταυτόχρονη λειτουργία της 

σε διαφορετικές εταιρείες, διαφορετικούς ΦΟΡΕΙΣ, διαφορετικές  οικονομικές χρήσεις ακόμα και διαφορετικές 

βάσεις δεδομένων.  

 Επίσης, είναι δυνατή η "επανείσοδος" στην ίδια βάση δεδομένων, ίδια νεκροταφείο-εταιρεία, ίδιο φορέα αν κριθεί 

σκόπιμο.   

 Η δυνατότητα πολλαπλών εισόδων δεν επιβάλλει "επανεκτέλεση" της εφαρμογής μέσω του λειτουργικού 

συστήματος. Αρκεί μία εκτέλεση της εφαρμογής για να υποστηρίξει τις περαιτέρω πολλαπλές "εισόδους" 

(ανεξαρτήτως του πλήθους των περαιτέρω αυτών εισόδων).   

 Οι πολλαπλές είσοδοι διακρίνονται (προς ενημέρωση και επιλογή/αλλαγή) ως διαφορετικές γραμμές (τίτλοι) στο άνω 

μέρος του menu <Login> της εφαρμογής με την ένδειξη για την ενεργό εκείνη τη στιγμή επιλογή.     

 Διαφορετικές εργασίες οι οποίες έχουν κληθεί (ενεργοποιηθεί) από διαφορετικές "εισόδους" και οι οποίες 

παραμένουν ανοικτές, συμπεριφέρονται κανονικά ως "ενεργές εργασίες", διαθέσιμες πάντα στο κάτω αριστερό μέρος 

της οθόνης και έως ότου τις κλείσει ο χειριστής.    

 

 

 

1.2 Menu ΧΡΗΣΤΗ 

 

  Στη νέα οθόνη εμφανίζετε το  MENU ΧΡΗΣΤΗ, στο οποίο επιλέγονται και εκτελούνται οι εργασίες της εφαρμογής.  Η περιοχή 

αυτή μπορεί να αποκρύπτεται με κλικ στο <X> στο άνω δεξιό μέρος της, προκειμένου να αυξηθεί ο χώρος της επιφάνειας εργασίας. 

Οι φάκελοι ανοίγουν με <διπλό κλικ> επί του κάθε φακέλου, με <κλικ> επί του συμβόλου <+> , με <δεξί βελάκι> είτε <space> (αν 

χειριστείτε πληκτρολόγιο). Οι εργασίες επιλέγονται (ενεργοποιούνται):  με <διπλό κλικ> επί του τίτλου τους είτε με <enter> (αν 

χειριστείτε πληκτρολόγιο).  

 

Στο MENU της εφαρμογής – SYSTEM MENU περιέχονται: 

 

Αρχείο        με όλες τις επιλογές του login  

      σύνδεση : σύνδεση στη βάση δεδομένων 
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      αποσύνδεση : αποσύνδεση από την βάση δεδομένων 

      διαχείριση συνδέσεων : δημιουργία αρχείου σύνδεσης με βάση δεδομένων. 

      άδειες χρήσης : καταχώρηση ή αναθεώρηση άδειας χρήσης της εφαρμογής. 

      εκτυπωτές : διαχείριση εκτυπωτών 

      έξοδος : έξοδος από την εφαρμογή 

 

Προβολή   με όλες τις επιλογές των πιθανών προβολών της εφαρμογής 

      Γραμμή ενδείξεων : απόκρυψη ή εμφάνιση της αντίστοιχης μπάρας.  

 Επιλογή menu : Επιλογή μεταξύ του επίσημου και του "menu χειριστή" (αυτού που σχεδιάζεται με τους χειρισμούς των 

εργασιών Διαμόρφωσης Menu) . 

 Ευρετήρια : Επιλογή ανάμεσα στις διαθέσιμες καταστάσεις που έχουν σχεδιαστεί για τη συγκεκριμένη εργασία ευρετηρίου 

που είναι ενεργή εκείνη την στιγμή . 

 Προβολές : Επιλογή ανάμεσα στις διαθέσιμες "προβολές" που διατίθενται στη      συγκεκριμένη εργασία ευρετηρίου που είναι 

ενεργός εκείνη την στιγμή.  Πρόκειται για εναλλακτικό χειρισμό επί των ευρετηρίων . 

      Μετάβαση – πίσω/εμπρός : κίνηση μεταξύ ενεργών εργασιών.  

      Επιφάνεια εργασίας : με πηγαίνει στην επιφάνεια εργασίας 

      Χρώματα περιβάλλοντος : επιλογή ανάμεσα στα διαθέσιμα θέματα χρωμάτων      για το περιβάλλον εργασίας. 

 

Τηλεϋποστήριξη   διαδικασίες απομακρυσμένης σύνδεσης    

      Ενδοεπικοινωνία : άνοιγμα της διαδικασίας επικοινωνίας Εσωτερικού chat. 

      Έλεγχος νέας έκδοσης : διαδικασία που αφορά τον admin του συστήματος.  

 Ιστοσελίδα AlfaWare : σύνδεση internet με το site της AlfaWare. 

 

Εργαλεία  διάφορα βοηθητικά στην εφαρμογή  

      Σχεδιασμός μενού χρήστη : δημιουργία custom menu. 

      Εργασίες αρχείων : διαδικασία που αφορά τον admin του συστήματος.  

 Sql Monitor: διαδικασία που αφορά τον admin του συστήματος. 

 Σφάλματα υπολογισμών : διαδικασία που αφορά τον admin του συστήματος. 

 Εισαγωγή από clipboard/αρχείο : μεταφορά από και προς το SF1 γραμμών     παραστατικών ή δεδομένων.  

 Sql Monitor: διαδικασία που αφορά τον admin του συστήματος. 

      Ρυθμίσεις συστήματος : διαδικασία που αφορά τον admin του συστήματος. 

      Remote server: διαδικασία που αφορά τον admin του συστήματος.  

 Import: διαδικασία που αφορά τον admin του συστήματος. 

 Σφάλματα υπολογισμών : διαδικασία που αφορά τον admin του συστήματος. 

 Εισαγωγή από clipboard/αρχείο : μεταφορά από και προς το SF1 γραμμών     παραστατικών ή δεδομένων.  

 Scheduler: δημιουργία αυτόματων διαδικασιών (εκτυπώσεις, ενημερώσεις...)  

 

Βοήθεια  …… 

Menu Βοήθεια  διάφορες πληροφορίες για το σύστημα.  

  Η περιοχή επιλογής των εργασιών επανεμφανίζεται (και επαναποκρύπτεται) με το πλήκτρο της toolbar  ενώ η περιοχή της οθόνης 

στην οποία προβάλλονται οι εργασίες που επιλέγονται από το folder menu είτε από το system menu.  

  Εάν ο χρήστης δεν έχει επιλέξει καμία εργασία, τότε:  εάν δεν υπάρχει σύνδεση Internet (ένδειξη Status Bar: Internet off) η 

επιφάνεια μένει κενή (προβάλλοντας το λογότυπο της Alfaware), εάν υπάρχει σύνδεση Internet (ένδειξη Status Bar: Internet on) 

τότε στην επιφάνεια προβάλλεται το e-Services Portal της SoftOne . 

 

javascript:TxtPopup.TextPopup(popup_StatusBar,popFont,7,7,-1,-1)
javascript:TxtPopup.TextPopup(popup_StatusBar,popFont,7,7,-1,-1)
mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/mgs/Επιφάνεια%20εργασίας/Panorama/s1help.chm::/10064.html
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1.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ανοίγοντας τις επιλογές μέσα από το menu του χρήστη, έχω πρόσβαση στις εργασίες τύπου ευρετηρίου. Από τη στιγμή κατά την 

οποία εμφανιστούν εγγραφές (που πληρούν τις συνθήκες μιας ανεύρεσης που προηγήθηκε), ο χειριστής έχει δύο κατηγορίες 

χειρισμών που μπορεί να εκτελέσει:  

 Να προβεί σε νέα καταχώρηση, προβολή/μεταβολή (zoom) ή διαγραφή εγγραφών. 

 Να επεξεργαστεί τα δεδομένα της κατάστασης εγγραφών (λίστας) που προβάλλονται στην οθόνη του.  

 

Oι βασικοί χειρισμοί είναι οι εξής:   

Επιλογή εγγραφών :   με τον χειρισμό <Ctrl> <Enter> ή  <Alt>< Up / Down Arrow> μπορούμε να επιλέγουμε τις εγγραφές μία - 

μία ή κατά ομάδες (με ή χωρίς κανένα συγκεκριμένο κριτήριο). Οι εγγραφές αυτές επισημαίνονται με έντονη γραφή ( bold ) και 

είναι διαθέσιμες για περαιτέρω μαζική επεξεργασία βάσει εντολών που διατίθενται με δεξί κλικ ( μπορεί να υπάρχει μαζική 

επεξεργασία και μετά διαγραφή ή μαζική επεξεργασία και μετασχηματισμός ). 

Drag and Drop στηλών : ο χρήστης μπορεί με τον κατάλληλο  χειρισμό να  μετακινήσει τις προβαλλόμενες στήλες και να 

αυξομειώσει το πλάτους τους, προκειμένου να τοποθετήσει "βολικότερα" τις στήλες των πληροφοριών της λίστας.  

Δεξί κλικ στη γραμμή επικεφαλίδων της οθόνης : έχουμε μία σειρά από εργασίες που μπορούν να επιλεγούν, οι οποίες είναι :  

 Ταξινόμηση: Ο χειρισμός ταξινομεί τις εγγραφές της προβαλλόμενης λίστας βάσει της στήλης (του πεδίου) στην 

επικεφαλίδα του οποίου εφαρμόστηκε. Η ταξινόμηση των εγγραφών της λίστας γίνεται κατ' αρχήν κατ' αύξουσα σειρά και 

ακολούθως, εάν επανεκτελεστεί, κατά φθίνουσα ( εάν θέλουμε να ταξινομήσουμε την λίστα αλφαβητικά, οδηγούμε το 

ποντίκι στην επικεφαλίδα < Περιγραφή / Επωνυμία>, πιέζουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε < Ταξινόμηση > ). Με επανεκτέλεση 

του  χειρισμού οι εγγραφές ταξινομούνται κατ' αντίστροφη αλφαβητική σειρά. 

 Φίλτρο: Η επιλογή περιορίζει τις εγγραφές της προβαλλόμενης λίστας σε όσες έχουν κοινή ένδειξη με το πεδίο εκείνο που 

ορίζεται από την επικεφαλίδα στην οποία εφαρμόστηκε ο χειρισμός ή που ανήκει στην εγγραφή στην οποία ευρίσκετε η 

μπάρα επιλογής όταν εκτελέστηκε ο χειρισμός ( εάν θέλουμε να φιλτράρουμε μια λίστα θανόντων με κοινή Ημ/νία Θανάτου, 
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"δείχνουμε" με την μπάρα επιλογής έναν θανόντα με τέτοια Ημ/νία Θανάτου και στην επικεφαλίδα της στήλης πιέζουμε δεξί 

κλικ και επιλέγουμε <Φίλτρο> ).  

 Φίλτρο εξαίρεσης: η επιλογή αυτή περιορίζει τις εγγραφές της προβαλλόμενης λίστας σε όλες, εκτός από όσες έχουν 

κοινή ένδειξη με το πεδίο εκείνο που ορίζεται από την επικεφαλίδα στην οποία εφαρμόστηκε ο χειρισμός ή που ανήκει 

στην εγγραφή στην οποία ευρίσκεται η μπάρα επιλογής όταν εκτελέστηκε ο χειρισμός (εάν θέλετε να φιλτράρετε μια 

λίστα θανόντων εξαιρώντας αυτές που φέρουν συγκεκριμένη ημ/νία θανάτου, "δείχνουμε" με την μπάρα επιλογής έναν 

θανόντα με τέτοια ημ/νία θανάτου και στην επικεφαλίδα της στήλης πιέζουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε <Φίλτρο εξαίρεσης> 

).  

 Αφαίρεση στήλης: Ο χειρισμός εξαφανίζει μία στήλη στην επικεφαλίδα της οποίας εφαρμόστηκε ο δείκτης του ποντικιού. 

 Προσθήκη στήλης:  η επιλογή αποκαλύπτει όλα τα πεδία που είναι διαθέσιμα να τοποθετηθούν με την διαδικασία του 

Drag and Drop στη λίστα ή με διπλό κλικ  επί του πεδίου που θέλουμε να μετάσχει στη λίστα. 

 Στατική: Ο χρήστης "ακινητοποιεί" τη στήλη στην επικεφαλίδα της οποίας εφαρμόστηκε όπως επίσης και όλες όσες  

βρίσκονται αριστερά της. Σκοπός είναι να παραμένουν ορατές οι ενδείξεις των ακινητοποιημένων στηλών όταν ο χειριστής 

"κυλά προς τα δεξιά την οθόνη" για να προβάλλει λοιπές στήλες.  

 Κινητή : η επιλογή αυτή είναι ενεργή μόνο όταν έχει προηγηθεί η προηγούμενη.  

 Auto fit column: Ο χειρισμός αυτός μας δίνει το βέλτιστο πλάτος στην στήλη στην οποία εφαρμόστηκε. Ως βέλτιστο 

πλάτος νοείται αυτό ακριβώς που είναι αναγκαίο για να περιλάβει την "πλατύτερη" εγγραφή της στήλης. Εάν όλα τα πεδία 

της στήλης είναι κενά, τότε το βέλτιστο πλάτος υπολογίζεται από τον τίτλο της στήλης (το όνομα του πεδίου).  

 Auto fit all: Ο χειρισμός δίνει βέλτιστο πλάτος σε όλες τις στήλες της λίστας ανεξαρτήτως της στήλης στην οποία 

εφαρμόστηκε.  

Αποθήκευση: Η επιλογή προσφέρει τη δυνατότητα αποθήκευσης σε αρχείο όλων των ρυθμίσεων που έχουν επέλθει σε μια λίστα 

ευρετηρίου. Οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις, με το όνομα με το οποίο αποθηκεύτηκαν, είναι διαθέσιμες στο submenu που προβάλλεται 

με το κάτω βελάκι του πλήκτρου <Ευρετήριο>.               
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1.4 ΟΘΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Οθόνες εργασίας είναι αυτές στις οποίες ο χειριστής οδηγείται µέσω των εργασιών τύπου ευρετηρίου  όταν επιλέγει και 

“εισέρχεται” σε συγκεκριμένη εγγραφή - για µεταβολή, προβολή κλπ. Στις ίδιες οθόνες οδηγείται ο χειριστής όταν έχει επιλέξει 

οποιουδήποτε τύπου νέα καταχώρηση. Στις οθόνες αυτές ο χειριστής εκτελεί το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών του στην 

εφαρμογή. 

Τα “στοιχεία περιβάλλοντος” που συναντώνται εντός των οθονών εργασίας, είναι τα εξής: 

Σελίδες (Tabs): διαδοχικές επικαλυπτόμενες επιφάνειες εργασίας / πληροφοριών στις οποίες ο χειριστής έχει άμεση πρόσβαση µε 

ένα κλικ στον τίτλο τους. Για τη μετακίνηση μεταξύ σελίδων, εκτός από το ποντίκι, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί οριζόμενος 

χειρισµός πληκτρολογίου. 

Zώνες: είναι υποσύνολο των σελίδων, αποτελεί μέρος της επιφάνειας εργασίας που επισημάνεται µε τίτλο και περιέχει πεδία 

κοινού θεµατικού αντικειμένου. Για τη μετακίνηση μεταξύ Zωνών μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί οριζόμενος χειρισµός 

πληκτρολογίου (< Eπόµενη Zώνη Πεδίων>). 

Hyperlinks : αποτελεί μία από τις βασικές προδιαγραφές της εφαρμογής βάσει της οποίας ο τίτλος ενός πεδίου λειτουργεί ως 

hyperlink (υπερσύνδεσµος). Το hyperlink µε την σειρά του παραπέµπει στην “καταλληλότερη κατά περίπτωση” οθόνη εργασίας. 

Δηλαδή : τα πεδία που συμπληρώνονται µε πινακοποιημένες πληροφορίες ( σχετίζονται με κάποιο πίνακα), οδηγούν απευθείας 

στην διαχείριση του πίνακα αυτού (πχ. Γεωγραφικές Zώνες, Νομίσματα κλπ). Τα πεδία που περιέχουν διευθύνσεις e-mail ή 

διευθύνσεις internet λειτουργούν ως hyperlinks που καλούν e-mail εφαρμογές ή οδηγούν στην κατάλληλη διεύθυνση internet 

αντίστοιχα. Με λίγα λόγια τα hyperlinks αποτελούν έναν  απλό και ισχυρό μηχανισµό για να εκτελούνται πολλές εργασίες µε έναν 

αυτονόητο τρόπο. Oι δυνατότητες των hyperlinks πολλαπλασιάζονται εάν χρησιμοποιήσει κανείς επάνω τους το χειρισµό <δεξί 

κλικ>. 

Πεδία ανεύρεσης (βιβλιαράκι) : η ένδειξη µε το βιβλιαράκι δείχνει ότι στο πεδίο διατίθεται αναζήτηση - άρα, ότι εφαρμόζονται 

διαδικασίες ανεύρεσης - και ειδικά αυτές που ισχύουν για τις ανευρέσεις εγγραφών όχι σε ευρετήρια αλλά σε οθόνες εργασίας. 
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Πεδία ανεύρεσης (κάτω βελάκι) : η ένδειξη δείχνει ότι η αναζήτηση θα γίνει µε απλή χρήση του κάτω βέλους (απλό “list box”). 

 

1.5 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

Ομάδες χρηστών 
   Η εργασία των ομάδων χρηστών  είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μπορεί ο administrator του συστήματος να προσδιορίσει τους 

ρόλους λειτουργίας και ευθυνών σε ένα Φορέα. Σε αυτήν ορίζονται τα δικαιώματα σε εργασίες, επιλογές μενού και αρμοδιότητες 

για την κάθε ομάδα με κοινά ή παρόμοια καθήκοντα. Μπορούμε ακόμη να περιορίσουμε την επιλογή των χρηστών και σε πολλές 

ακόμα περιοχές εργασίας (με δεξί κλικ) με το λεκτικό «Καθορισμός Δικαιωμάτων».  

Η ομαδοποίηση αυτή επιτρέπει την ευκολότερη σχεδίαση ενιαίου menu για κάθε ομάδα και τον ευκολότερο καθορισμό 

δικαιωμάτων χρηστών.  

Χρήστες 

  Εδώ ορίζονται οι χρήστες της εφαρμογής οι οποίοι θα συσχετιστούν  με τις Ομάδες Χρηστών που καθορίστηκαν παραπάνω. Εκτός 

από το όνομα του χρήστη και το password, στην εργασία καθορίζεται μία σειρά ρυθμίσεων σχετικά με τον Φορέα του Δημοσίου, 

τον διαχωρισμό του Φορέα και την αποθήκη με τους αποθηκευτικούς χώρους με τους οποίους συνδέεται κάθε χρήστης. 

 Αν υπάρχουν δύο ή και περισσότεροι φορείς π.χ. Δεύτερο Κοιμητήριο μπορεί κάποιος χρήστης να ανήκει σε διαφορετική ομάδα 

και έτσι να έχει διαφορετικά δικαιώματα ανάλογα με το τι έχει οριστεί στην αντίστοιχη ομάδα. Αυτό ορίζεται στο tab “Δικαιώματα 

σε εταιρίες και υποκαταστήματα”.  

 

Δικαιώματα χειριστών  

 Στην επιλογή αυτή καθορίζονται, για κάθε μία εργασία της εφαρμογής, τα δικαιώματα προσπέλασης κάθε ομάδας χρηστών ή 

χρήστη σε εργασίες και επιλογές που αφορούν όλη την εφαρμογή. Για τις εργασίες εκείνες που εκτελούν διαχείριση εγγραφών (νέα 

εγγραφή, μεταβολή, διαγραφή κλπ), παρέχεται η δυνατότητα λεπτομερούς καθορισμού δικαιωμάτων για κάθε ένα τύπο διαχείρισης 

(νέα εγγραφή, μεταβολή, διαγραφή κλπ).  

Ο καθορισμός δικαιωμάτων δεν περιορίζεται υποχρεωτικά σε επίπεδο ομάδας χειριστών αλλά μπορεί να επεκταθεί σε ένα προς ένα 

τους χειριστές της εφαρμογής - ακόμα και με δυνατότητα εξαιρέσεων απ' όσα ισχύουν για την ομάδα τους. 

Ακόμα, δικαιώματα σε ομάδες και χρήστες μπορούν να δοθούν σε κάθε επιλογή – εργασία της εφαρμογής με δεξί κλικ πάνω σ’ 

αυτήν. Τέλος, δικαιώματα ορίζονται και στις σειρές των παραστατικών για το ποιος θα μπορεί να επιλέγει, καταχωρεί, μεταβάλλει 

ή διαγράφει κάθε σειρά.   

Οι οθόνες καθορισμού όλων των παραπάνω δικαιωμάτων δίδονται παρακάτω  
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Χρήστες  
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Ευρετήριο  
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Προβολή  
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Εργασίες  

 

 

 

 

 

 

1.6 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

 

ΜΕΣΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ   

 Μια κατάσταση εγγραφών που έχει προκύψει από ένα ευρετήριο ή από μία εργασία τύπου εκτύπωσης μπορεί εκτός της οθόνης και 

του εκτυπωτή να αποσταλεί στα εξής μέσα:  

Excel: H επιλογή ενεργοποιεί την εφαρμογή Microsoft Excel, εάν αυτή έχει εγκατασταθεί στο τερματικό και μεταφέρει σ' αυτήν 

τα δεδομένα της κατάστασης. Word: H επιλογή ενεργοποιεί την εφαρμογή Microsoft Word, εάν αυτή έχει εγκατασταθεί το 

τερματικό, και μεταφέρει σ' αυτήν τα δεδομένα της κατάστασης. E-mail : H επιλογή προβάλει μια οθόνη ρυθμίσεων στην οποία 

καθορίζεται ο τύπος ( format ) στο οποίο θα διακινηθούν τα δεδομένα της κατάστασης καθώς και το εάν θα αποτελούν 

συνοδευτικό του e-mail (attachment) ή μέρος του . Προϋπόθεση λειτουργίας  είναι η  εγκατάσταση εφαρμογής που να 

υποστηρίζει e-mail ( πχ Microsoft outlook, … ). Ascii file Windows: H επιλογή προβάλει οθόνη αποθήκευσης αρχείου σε μορφή 

κειμένου (text). Η αποθήκευση της κατάστασης γίνεται σε character set 1253. Ascii file DOS: H επιλογή προβάλει οθόνη 

αποθήκευσης αρχείου σε μορφή κειμένου (text). Η αποθήκευση της κατάστασης γίνεται σε character set 437. Html format: H 

επιλογή προβάλει οθόνη αποθήκευσης αρχείου σε μορφή html. Η αποθήκευση της κατάστασης γίνεται σε αυτό το format. 
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SoftOne MetaFile: H επιλογή προβάλει οθόνη αποθήκευσης αρχείου σε ειδικό format της κατασκευάστριας εταιρείας SoftOne ( 

με χαρακτηριστικό το xpr ). Τα αρχεία που παράγονται φέρουν το διακριτικό εικονίδιο της SoftOne και εκτελούνται μόνο μέσα 

από την εφαρμογή  (απ' ευθείας από τον Windows Explorer και με <διπλό κλικ>). Εάν τη στιγμή της εκτέλεσής τους η εφαρμογή 

είναι σε λειτουργία, τότε η σχετική εκτύπωση προβάλλεται στην οθόνη της εφαρμογής. Εάν η εφαρμογή δεν είναι ανοικτή τη 

στιγμή που εκτελείται το <διπλό κλικ> στο .xpr αρχείο, τότε ζητείται από τον χρήστη να κάνει ( login ) και αμέσως μετά 

προβάλλετε η εκτύπωση. Στην περίπτωση αυτή η εφαρμογή έχει εκτελεστεί σε "viewer mode" και δεν περιέχει καμία άλλη 

εργασία.  
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Οι εφαρμογές υποστηρίζουν τον εφοδιασμό ενός Δήμου με όλα τα υλικά που είναι απαραίτητα, υποστηρίζοντας όλες τις εργασίες 

της Διαχείρισης Υλικού & των Αποθηκών (έγκαιρος προγραμματισμός των προμηθειών, παραλαβή, φύλαξη, ταξινόμηση και 

διασφάλιση και διανομή του υλικού, αλλά και την συντήρησή του), καθώς και την Διαχείριση των Παγίων Στοιχείων του 

οργανισμού. 

 

• Διαχείριση Αρχείου όλων των Ειδών ( Υγειονομικό Υλικό, Έντυπα, Τρόφιμα, Καύσιμα, Είδη Καθαριότητας, Λοιπό Αναλώσιμο 

Υλικό κλπ) & των Πάγιων Υλικών. 

• Διαχείριση Αρχείου Προμηθευτών ( κοινού με αρχείου Δικαιούχων εφαρμογών Λογιστηρίου. 

• Τήρηση αρχείου Αποθηκών / Τμημάτων ( Αποθήκες, όρχος, Διαχειριστικά & Μη Διαχειριστικά τμήματα, Παιδικοί Σταθμοί κλπ). 

Δυνατότητα τήρησης του υπεύθυνου ( και τηλεφώνου του) ανά αποθήκη / τμήμα. 

• Υποστηρίζονται ειδικές διαχειρίσεις για τρόφιμα και καύσιμα, καθώς & για την Διαχείριση Έργων. 

• Χρήση σχετικού είδους για έλεγχο κόστους συντήρησης. 

 

2.1 Κωδικοποίηση – Διαχείριση Ειδών 

• Δημιουργία  & Τήρηση Καρτελών Υλικών με πλήρη στοιχεία: Κωδικός – Περιγραφή, Κατηγορία, Τιμές ( Χονδρική, Τιμή 

Διάθεσης), Συσκευασίες, Μονάδες Μέτρησης, Κατηγορία ΦΠΑ, Προμηθευτές, Κινήσεις – Υπόλοιπα, Λοιπές Πληροφορίες. 

• Κωδικοποίηση Ειδών σύμφωνα με την επίσημη κωδικοποίηση (για όσα υπάρχει) & δυνατότητα ενσωμάτωσης κάθε νέας 

κωδικοποίησης που θα ανακοινωθεί. 

• Δυνατότητα πολλαπλής ταξινόμησης σε διάφορα επίπεδα με δενδροειδή ή μη μορφή, με δυνατότητα ανάπτυξης κωδικών βάση 

ταξινόμησης. 

• Χαρακτηρισμός υλικών ως Ενεργών & μη Ενεργών. 

• Δυνατότητα χρήσης τουλάχιστο δύο εναλλακτικών κωδικών. 

•Διαχείριση & Αναζήτηση μεμονωμένων ειδών με βάση κωδικό, περιγραφή & εναλλακτικό κωδικό (εικόνα 1) & ομάδας ειδών με 

βάση κωδικό, περιγραφή & ταξινομήσεις. Η εφαρμογή επιτρέπει πολλαπλές συνδυαστικές αναζητήσεις καθώς και καθολική 

αναζήτηση σε οποιοδήποτε πεδίο (active browser) & σε οποιαδήποτε ενότητα με τη φιλοσοφία της μορφοποίησης ευρετηρίων. 

• Δυνατότητα χρήσης πολλαπλών Μονάδων Μέτρησης & ορισμού δύο τουλάχιστον μονάδων μέτρησης ανά κατηγορία κίνησης ( 

παραγγελίες – αγορές – χορηγήσεις κλπ).(εικόνα 2) 

• Δυνατότητα από την εφαρμογή να τηρείται στην καρτέλα του είδους η εικόνα του Είδους. (Καρτέλα 2) 

 

• Δυνατότητα παρακολούθησης Συνήθους θέσης Ειδών στην Αποθήκη. 

• Δυνατότητα τήρησης stock ασφαλείας (ελάχιστου υπολοίπου). 

• Δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών ειδών. 

• Δυνατότητα δημιουργίας & τήρησης Ειδών (νέων κωδικών) από σύνθεση υφιστάμενων κωδικών. Επίσης, μπορεί να 

παρακολουθεί διαφορετικά χρώματα και μεγέθη στην ίδια καρτέλα είδους. 

• Δυνατότητα παρακολούθησης πολλαπλών αποθηκευτικών χώρων / σημείων διάθεσης & τήρησης του συνολικού υπολοίπου του 

Δήμου. 
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• Τήρηση παρτίδων υλικών ( lot numbers) με τήρηση ημερομηνίας λήξης. 

• Να τηρείται ο κωδικός barcode του είδους, με δυνατότητα παρακολούθησης του αντίστοιχου κωδικού Barcode ανά προμηθευτή ( 

για το ίδιο είδος). 

• Αντιστοίχηση ειδών με κωδικούς CPV. 

• Να υπάρχει δυνατότητα τήρησης της τεχνικής περιγραφής στην καρτέλα του είδους.(Καρτέλα 2) 

 

(Βασική καρτέλα είδους : αναλυτικά όλα τα παραπάνω) 

 
 

(εικόνα 1) 

 
 

(εικόνα 2) 
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(Καρτέλα 2) 

 
 

 

2.2 Προγραμματισμός Προμηθειών – Συμβάσεις – Παραγγελίες 

• Τήρηση Συμβάσεων ειδών ανά προμηθευτή & είδος, με δυνατότητα καταχώρησης σύμβασης με πολλούς αναδόχους.(Καρτέλα 1) 

• Καταχώρηση – Διαχείριση Παραγγελιών και έκδοση Δελτίου Παραγγελίας. Αυτόματη αποστολή παραγγελίας στον Προμηθευτή 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.(Καρτέλα 2) 

• Παρακολούθηση εκτέλεσης παραγγελιών ( backorder). Δυνατότητα καταχώρησης τμηματικών παραγγελιών και παραλαβών. Η 

παραγγελία μπορεί να μετασχηματιστεί σε παραστατικό ( προμηθευτή ) και να εκδοθεί αυτόματα Πρωτόκολλο Παραλαβής και Δελτίο 

Εισαγωγής. 

• Καταχώρηση – Διαχείριση Έκτακτων Παραγγελιών και αυτόματη έκδοση Δελτίων Έκτακτης Παραγγελίας. 

• Παρακολούθηση Παραγγελιών Υλικών. 
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(Καρτέλα 1) 

 
 

(Καρτέλα 2) 
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2.3 Εισαγωγές – Παραλαβές / Αγορές 

•Καταχώρηση & Διαχείριση Παραλαβών / Εισαγωγών υλικών ( παρτίδες, παρακολούθηση ημερομηνίας λήξης, κλπ) με αυτόματη 

έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής και σύνδεσής τους με τα παραστατικά του Προμηθευτή ( Αριθμ Δελτίου Αποστολής, 

Τιμολογίου, Ημερομηνία κλπ). 

• Ενημέρωση των παραγγελιών με τις παραλαβές υλικών. 

• Δυνατότητα καταχώρησης Τιμολογίων προμηθευτών σε συσχετισμό με πολλαπλά δελτία Αποστολής. 

• Παραμετρικός Ορισμός Τύπων Παραστατικών με επιλογή τύπου κίνησης, τύπου ενημέρωσης αποθήκης, τύπου ( και φόρμα 

εκτύπωσης) πρωτοκόλλου παραλαβής. 

• Παρέχεται η δυνατότητα διαφορετικής αρίθμησης ανά τύπο παραστατικού & ανά Διαχείριση. 

• Παρακολούθηση Επιτροπών Παραλαβής ανά Διαχείριση & σύνδεσή τους με τύπους πρωτοκόλλων παραλαβής. 

• Ενημέρωση των συμβάσεων με τις παραλαβές υλικών. 

• Δυνατότητα καταχώρησης Τιμολογίου σε σύνδεση με Δελτίο Αποστολής από διαφορετικό Προμηθευτή. 

• Πλήρη δυνατότητα μηχανογραφικής απεικόνισης των παραστατικών αγοράς ( υπολογισμός ΦΠΑ, εκπτώσεις κλπ). 

• Δυνατότητα παραλαβής υλικών Επί Παρακαταθήκη ( ανάλωση & τιμολόγηση εκ των υστέρων). 
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2.4 Επιστροφές – Αχρηστεύσεις 

• Επιστροφές Υλικών σε Προμηθευτές & αυτόματη έκδοση αντίστοιχων πρωτοκόλλων / παραστατικών. 

• Δυνατότητα καταχώρησης πιστωτικών τιμολογίων Προμηθευτών. 
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• Δημιουργία κατάστασης προτεινόμενων υλικών για αχρήστευση – καταστροφή ( υλικά με περασμένη ημερομηνία λήξης, 

αποσυρόμενες παρτίδες κλπ). 

• Καταχώρηση, έκδοση & Διαχείριση Πρωτόκολλων Καταστροφής ( Αχρήστευσης ) Υλικών. 

 

 

2.5 Εξαγωγές – Χορηγήσεις / Διαθέσεις 

• Καταχώρηση & Διαχείριση Παραγγελιών τμημάτων & αιτήσεων χορήγησης προσωπικού. 

• Ενημέρωση παραγγελιών τμημάτων με εντολές εξαγωγής.(Καρτέλα 2) 

• Καταχώρηση – Διαχείριση Χορηγήσεων υλικών σε προσωπικό & τμήματα με αυτόματη έκδοση αντίστοιχων παραστατικών ( 

εντολές εξαγωγής / διάθεσης κλπ ).(Καρτέλα 1) 

• Παραμετρικός Ορισμός Τύπων Παραστατικών με επιλογή τύπου συνταγολογίου ( δελτίου χορήγησης), κίνησης, τύπου 

ενημέρωσης αποθήκης, τύπου ( και φόρμα εκτύπωσης) πρωτοκόλλου χορήγησης. 

• Παρέχεται η δυνατότητα διαφορετικής αρίθμησης ανά τύπο παραστατικού & ανά Διαχείριση. 

• Διάθεση υλικών μέσω εκτέλεσης διαφορετικών τύπων παραστατικών συμβατών ανά κατηγορία υλικών. 

• Δυνατότητα τήρησης Υπολόγου κατά την καταχώρηση χορηγήσεων ( παρέχεται η δυνατότητα χρήσης πολλαπλών υπολόγων). 

• Χρέωση υλικών σε τμήματα βάση τιμής διάθεσης ή άλλης ( ανάλογα τον τύπο παραστατικού). 

• Διάθεση ( και επιστροφές) Υλικών σε Εποπτευόμενους / Εξωτερικούς φορείς με αυτόματη έκδοση αντίστοιχων τύπων 

παραστατικών ( Εντολές διάθεσης κ.α). 
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(Καρτέλα 1) 

 
 

(Καρτέλα 2) 

 

 

2.6 Απογραφές 

• Καταχώρηση & Διαχείριση Φυσικής Απογραφής. 
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• Δημιουργία κατάστασης Λογιστικής Απογραφής ( υπόλοιπα). 

•Έκδοση καταστάσεων Απογραφής. 

• Δυνατότητα περιοδικών απογραφών. 

• Αυτόματη δημιουργία πρωτοκόλλων διαφορών φυσικής από λογιστική απογραφή ( ελλείμματα – πλεονάσματα) με δυνατότητα 

αυτόματης ενημέρωσης αποθήκης μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ 

• Δυνατότητα αποτίμησης απογραφής με επιλογή μεθόδου FIFO, LIFO κλπ. 

 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ 

• Τήρηση αρχείου ( Μητρώου ) Παγίων κατά κωδικό ( ταξινόμηση σε 4 βαθμούς, σύμφωνα με Ε.Π.Π και με αντιστοιχίες στην 

Γενική Λογιστική, περιγραφή & σειριακό αριθμό ( Serial Number ) με αναλυτικά στοιχεία αγοράς ( αξία, ημερομηνία αγοράς, θέση 

εγκατάστασης). Αντιστοίχηση με κωδικούς CPV. 

• Τήρηση Ομάδων Παγίων. 

• Δυνατότητα παρακολούθησης των αντίστοιχων parts & Ανταλλακτικών που απαρτίζουν τα πάγιο υλικό. 

• Πίνακας χρέωσης υλικών για τη χρέωση στα τμήματα. Τήρηση Υπολόγων. 

• Ευρετήριο Παγίων Στοιχείων. 

• Δυνατότητα υποστήριξης παρακολούθησης των Συντηρήσεων των παγίων ( παραλαβές τιμολογίων συντήρησης εξοπλισμού ) με 

υπολογισμό του κόστους συντήρησης ανά πάγιο στοιχείο ή ανά ομάδα. 

• Διαχείριση αποσβέσεων παγίων σε οντότητες ( τακτικές, πρόσθετες, κοστολογικές, αδράνειας) & πολλαπλούς τύπους. 
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• Χρήση σχετικού είδους για έλεγχο κόστους συντήρησης. 

• Διαχείριση συντηρήσεων, βελτιώσεων, αναβάθμισης παγίων στοιχείων. 

 

 

3.1 Λογιστική Διαχείριση Παγίων 

• Παρακολούθηση παγίων με αναλυτικές κινήσεις – για αγορές, χορηγήσεις / υπολόγους, αναπροσαρμογές αξιών, προσθήκες, 

βελτιώσεις, επεκτάσεις, επιχορηγήσεις, αποσβέσεις. 

• Ανοικτή πρόσβαση σε κινήσεις παρελθουσών οικονομικών χρήσεων. 

• Ταυτόχρονη παρακολούθηση λογιστικών & κοστολογικών αποσβέσεων με διαφορετική μέθοδο απόσβεσης και με τακτικούς, 

πρόσθετους συντελεστές & συντελεστές αδράνειας ανά κατηγορία. 

• Αναλυτική τήρηση πληροφοριών για κάθε πάγιο – σύνδεσή του με κέντρα κόστους Αναλυτικής Λογιστικής, παρακολούθηση 

κατηγοριών, τμημάτων, θέσεων, επιχορηγήσεων, εκτιμήσεων, Activity Based Costing, επισκευών, συντηρήσεων κλπ καθώς & 

στοιχείων ασφάλισης. 

• Πλήρης σειρά εκτυπώσεων Παγίων – θεωρημένων, πληροφοριακών, ελεγκτικών ( Βιβλία παγίων, αποσβέσεις κλπ). 

 

3.2 Πλήρης Διαχείριση Παγίων Εκμετάλλευσης 

• Πρωτότυπη ανάλυση με σύνδεση του αρχείου Παγίων με αυτό της Αποθήκης. Καθολική απλοποίηση των διαδικασιών αγοράς, 

χρέωσης υπολόγων & διαχείρισης παγίων & πλήρης ομογενοποίηση με τις αντίστοιχες διαδικασίες για τα εμπορεύματα – προϊόντα. 

• Άμεση επίλυση όλων των προβλημάτων που αφορούσαν « διπλή ιδιότητα » υλικών (υλικά & πάγια) με άνετη διαχείριση 

παραστατικών αγορών κλπ. Πλήρης διαχείριση παγίων εκμετάλλευσης. 

• Εξαιρετικές δυνατότητες επέκτασης της ενότητας παγίων με περιφερειακά συστήματα maintenance, project management κλπ. 
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ΛΟΙΠΑ 

4.1 Έκδοση Πιστοποιητικών – Λοιπές Εκτυπώσεις 

• Ελεγχόμενη δυνατότητα επανέκδοσης παραστατικών. 

• Λίστα υλικών που πρόκειται να λήξουν. 

• Εκτύπωση ποσοτήτων Απογραφής & Υπολοίπων των παγίων, κατά ποσότητα ή αξία, οποιαδήποτε στιγμή.(Καρτέλα 1) 

• Εκτύπωση άρθρου Αποσβέσεων παγίων. 

• Κατάσταση ειδών με υπόλοιπα κάτω από το όριο ασφαλείας.(Καρτέλα 2) 

 

(Καρτέλα 1) 
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(Καρτέλα 2) 

 
 

 

4.2 Βασικές Στατιστικές Καταστάσεις 

• Καρτέλες Υλικών με αναλυτική κίνηση. (Καρτέλα 5) 

 

• Ισοζύγια ειδών ανά είδος κίνησης, ανά ταξινόμηση & ανά ομάδα κωδικών ειδών. 

• Αγορές ανά προμηθευτή.(Καρτέλα 4) 

• Δυνατότητα δημιουργίας Στατιστικών Ομάδων ειδών & παρακολούθηση της κίνησής τους. 

• Ισοζύγια, Αναλυτικά, Καθολικά ειδών.(Καρτέλα 1) 

• Περιοδικά & Συγκριτικά στοιχεία αναλώσεων ανά τμήμα. 

• Κινήσεις τύπων Παραστατικών.(Καρτέλα 3) 

• Ισοζύγια Χορηγήσεων τμημάτων. 

• Παρακολούθηση κινήσεων ανά υπόλογο.(Καρτέλα 2) 

• Καταστάσεις ειδών προς αναπλήρωση ανά τμήμα. 

• Στατιστικές καταστάσεις εκτέλεσης συμβάσεων. 

• Συγκριτικές καταστάσεις απόκλισης τιμών αγοράς υλικών. 

• Λοιπές στατιστικές καταστάσεις, όπως άμεση κυκλοφοριακή ταχύτητα ειδών κ.α. (Καρτέλα 6) 
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• Γενικά καλύπτεται  κάθε προβλεπόμενο βιβλίο για την λειτουργία θεωρημένης αποθήκης. 

 

(Καρτέλα 1) 

 
 

(Καρτέλα 2) 
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(Καρτέλα 3) 

 
 

(Καρτέλα 4) 
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(Καρτέλα 5) 

 
 

(Καρτέλα 6) 

 
 

 

 

 

  


