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Προϋπολογισμοί Πελατών/Προμηθευτών 

Προϋπολογισμοί Λογαριασμών 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ  

  

1. Προϋπολογισμοί Πελατών  

  

1. Στην επιλογή «Προϋπολογισμοί\Πίνακες\Ομάδες Συναλλασσομένων» διαχωρίζετε 

τους Πελάτες με κριτήριο της επιλογής σας.  

  

2. Στην επιλογή «Προϋπολογισμοί\Πίνακες\Σενάρια Προϋπολογισμών» δημιουργείτε τα 

σενάρια που επιθυμείτε.  

  

  

3. Στην επιλογή «Προϋπολογισμοί\Κύριες Εργασίες\Προϋπολογισμοί Πελατών» 

συνδέετε τα σενάρια τα οποία έχετε ήδη δημιουργήσει με τις κατηγορίες Πελατών και στη 

συνέχεια συμπληρώνετε τα ποσά για κάθε μήνα.  
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Στην επιλογή «Πελάτες\Κύριες Εργασίες\Διαχείριση Πελατών», στη σελίδα (tab) Διάφορα, 

συμπληρώνετε το πεδίο «Κατηγορία Προϋπολ.» σε όσους πελάτες θέλετε να συμμετέχουν στους 

προϋπολογισμούς.  
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4. Στην επιλογή «Προϋπολογισμοί\Εκτυπώσεις\Οικονομικές\Συγκριτικά Αποτελέσματα 

Πελατών» μπορείτε να δείτε τα ποσά του προϋπολογισμού και των πραγματικών κινήσεων 

και υπολογισμένα τα ποσοστά απόκλισης.  

 

  

  

  

Έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε ή να μειώσετε οποιοδήποτε σενάριο προϋπολογισμού, βάσει 

ποσού ή ποσοστού, στην επιλογή «Προϋπολογισμοί\Βοηθητικές Εργασίες\ Μεταφορά 

Προϋπολογισμού Πελατών\Μεταφορά από Πραγματικά Ποσά» λαμβάνοντας υπόψη τις 

πραγματικές εγγραφές.  
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Έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε μεταφορά και από σενάριο σε σενάριο στην επιλογή 

«Προϋπολογισμοί\Βοηθητικές Εργασίες\Μεταφορά Προϋπολογισμού Πελατών\ 

Μεταφορά από Σενάριο». Αφού καταχωρήσετε τα κριτήρια που επιθυμείτε επιλέγετε «Έναρξη 

Υπολογισμού». Η εφαρμογή σας εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα αν ο υπολογισμός ενημερώθηκε 

επιτυχώς. 

  

  

   

2. Προϋπολογισμοί Προμηθευτών  

Εάν επιθυμείτε να δημιουργήσετε προϋπολογισμό στους προμηθευτές, ακολουθείτε τα ίδια 

ακριβώς βήματα που περιγράφονται για τον προϋπολογισμό πελατών, πηγαίνοντας στις 

αντίστοιχες επιλογές των προμηθευτών.  
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3. Προϋπολογισμοί Λογαριασμών  

Ομοίως ενεργείτε για να δημιουργήσετε Προϋπολογισμούς Λογαριασμών.  
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Για να συνδέσετε τα σενάρια Προϋπολογισμών με τους Λογαριασμούς, θα πάτε στην επιλογή 

«Έσοδα-Έξοδα\Βοηθητικές Εργασίες\Σχεδιασμός Βιβλίου Εσόδων Εξόδων». 

Συμπληρώνετε το πεδίο «Βιβλίο» και τη στήλη «Κατ. Προϋπολογισμού» για κάθε λογαριασμό 

που θέλετε να συμμετέχει στα σενάρια που έχετε δημιουργήσει. Με F12 αποθηκεύετε τις επιλογές 

σας. 

  

Στην επιλογή «Προϋπολογισμοί\Εκτυπώσεις\Οικονομικές\Συγκριτικά Αποτελέσματα 

Λογαριασμών» μπορείτε να δείτε τα ποσά του προϋπολογισμού και των πραγματικών κινήσεων 

και υπολογισμένα τα ποσοστά απόκλισης.  
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Και στο κύκλωμα των Προϋπολογισμών Λογαριασμών έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε ή να 

μειώσετε οποιοδήποτε σενάριο προϋπολογισμού βάσει ποσού ή ποσοστού στην επιλογή 

«Προϋπολογισμοί\Βοηθητικές Εργασίες\Μεταφορά Προϋπολογισμού 

Λογαριασμών\Μεταφορά από Πραγματικά Ποσά’» λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές 

εγγραφές. Αφού καταχωρήσετε τα κριτήρια που επιθυμείτε επιλέγετε «Έναρξη Υπολογισμού». 

Η εφαρμογή σας εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα για να επιλέξετε αν θέλετε να αλλάξει ο 

προϋπολογισμός. Επιλέγεται «Υes» για να συνεχίσετε ή «No» για να ακυρώσετε τον 

υπολογισμό. 

Εφόσον επιλέξετε «Yes» η εφαρμογή σας εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα ότι ο υπολογισμός 

ενημερώθηκε επιτυχώς. 
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Εάν επιθυμείτε μπορείτε να πραγματοποιήσετε μεταφορά και από σενάριο σε σενάριο στην 

επιλογή «Προϋπολογισμοί\Βοηθητικές Εργασίες\Μεταφορά Προϋπολογισμού 

Λογαριασμών\ Μεταφορά από Σενάριο». Αφού επιλέξετε τα κριτήρια που επιθυμείτε 

επιλέγετε «Έναρξη Υπολογισμού». Η εφαρμογή σας εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα για να 

επιλέξετε αν θέλετε να αλλάξει ο προϋπολογισμός. Επιλέγεται «Υes» για να συνεχίσετε ή «No » 

για να ακυρώσετε τον υπολογισμό. 
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Η εφαρμογή σας εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα για να επιλέξετε αν θέλετε να αλλάξει ο 

προϋπολογισμός. Επιλέγεται «Υes» για να συνεχίσετε ή «No» για να ακυρώσετε τον 

υπολογισμό. 


