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Ε. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ 

1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Μετά το τέλος της εγκατάστασης του Microsoft Dynamics NAV - InnovEra ERP μπορείτε αμέσως να 

ξεκινήσετε να εργάζεστε στο νέο πρόγραμμα.  

Εάν εργάζεστε με τον Classic Client  

1. Επιλέγετε τη συντόμευση της εφαρμογής που έχει ήδη δημιουργηθεί στην επιφάνεια εργασίας  

2. Στο παράθυρο Άνοιγμα Βάσης Δεδομένων που θα εμφανιστεί επιλέγετε, στο πεδίο Όνομα 

Διακομιστή, το διακομιστή στον οποίο έχει γίνει η εγκατάσταση της βάσης δεδομένων και, στο πεδίο 

Όνομα Βάσης Δεδομένων, τη βάση στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.. 

3. Στο πεδίο Πιστοποίηση έχετε 2 επιλογές: 

α) ΕΙΤΕ επιλέγετε ‘Πιστοποίηση Διακομιστή Βάσης δεδομένων’ και πληκτρολογείτε στη συνέχεια  

ID Χρήστη ‘sa’ και Κωδικός Πρόσβασης ‘sql’ (ή όποιον άλλο είναι ο κωδικός του χρήστη sa). Με 

αυτόν τον τρόπο θα συνδέεστε στο πρόγραμμα με Χρήστη sa, και Κωδικό sql (ή όποιον άλλο 

δηλώσατε). 

β) ΕΙΤΕ επιλέγετε Έλεγχος Ταυτότητας Windows, οπότε και θα συνδέεστε αυτόματα στο 

πρόγραμμα. 

4. Πατάτε OK. 

Εάν εργάζεστε με το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Πελάτη (Role Tailored Clien)  

1. Επιλέγετε τη συντόμευση της εφαρμογής που έχει ήδη δημιουργηθεί στην επιφάνεια εργασίας  

2. Στο παράθυρο Επιλογή Διακομιστή που θα εμφανιστεί, επιλέγετε στο αντίστοιχο πεδίο τη Διεύθυνση 

Διακομιστή, στον οποίο έχει γίνει η εγκατάσταση της βάσης δεδομένων. 

3. Επιλέγετε εταιρεία. 

4. Πατάτε OK και στο εξής θα συνδέεστε αυτόματα στο πρόγραμμα.  

Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί η οθόνη του κεντρικού της εφαρμογής. Στο πρόγραμμα υπάρχει ήδη 

ενσωματωμένη μία εταιρεία, η «Protipi_23». Με βάση αυτή θα δημιουργήσετε μία νέα εταιρεία, πιστό 

αντίγραφο της πρότυπης. Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στα βήματα 1 και 2 

 

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ 

2.1. Βήμα 1ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Υποχρεωτικό) 

Για να δημιουργήσετε μία νέα εταιρεία στο Microsoft Dynamics NAV – InnovEra ERP, πρέπει αρχικά να 

πάρετε αντίγραφο ασφαλείας (backup) της πρότυπης εταιρείας, να κάνετε στη συνέχεια μετονομασία της 

πρότυπης και, τέλος, επαναφορά του αντίγραφου ασφαλείας. Η νέα εταιρεία θα είναι πιστό αντίγραφο της 

πρότυπης και θα μεταφέρει την αρχική παραμετροποίηση, το αρχικό λογιστικό σχέδιο και τις default 

ρυθμίσεις 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παραπάνω διαδικασία σάς επιτρέπει να διατηρείτε αυτούσια στη βάση σας την 

Protipi_23 εταιρεία, μέσω της οποίας μπορείτε εύκολα και γρήγορα να δημιουργείτε και άλλες νέες 

εταιρείες. Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι σας επιτρέπει να διατηρείτε στη βάση σας όλη την 

παραμετροποίηση, το αρχικό λογιστικό σχέδιο και τις default ρυθμίσεις της πρότυπης εταιρείας. 
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Εργάζεστε ως εξής: 

Ανοίγετε το πρόγραμμα Microsoft Dynamics NAV - InnovEra ERP και από το οριζόντιο μενού επιλέγετε 

‘Αρχείο’, ‘Εταιρεία’, ‘Άνοιγμα’, ώστε να συνδεθείτε με την πρότυπη εταιρεία της εφαρμογής. 

 

Εμφανίζεται το παράθυρο ‘Άνοιγμα Εταιρείας’ και επιλέγετε ‘Protipi_23’. 

Αφού συνδεθείτε στην πρότυπη εταιρεία, επιλέγετε από το οριζόντιο μενού ‘Εργαλεία’, ‘Αντίγραφο 

Ασφάλειας’. 

 

Εμφανίζεται το παράθυρο ‘Αντίγραφο Ασφάλειας’. Στο πεδίο ’Περιγραφή’ δίνετε το όνομα που θέλετε να 

έχει η νέα εταιρεία, στο πεδίο ‘Όνομα Αρχείου’ επιλέγετε την τοποθεσία όπου θα αποθηκεύσετε το αρχείο 

του backup και πατάτε Ok, ώστε η διαδικασία λήψης αντιγράφου ασφαλείας να ξεκινήσει. 

Όταν η διαδικασία αυτή ολοκληρωθεί, εμφανίζεται το μήνυμα. 

 

Στη συνέχεια πηγαίνετε στο οριζόντιο μενού. Επιλέγετε ‘Αρχείο’, ‘Εταιρεία’, ‘Άνοιγμα’, και ανοίγετε ξανά 

την εταιρεία ‘Protipi_23’. Με ανοιχτή την πρότυπη εταιρεία, επιλέγετε από το οριζόντιο μενού ‘Αρχείο’, 

‘Εταιρεία’, ‘Μετονομασία’.  
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Στο παράθυρο ‘Μετονομασία Εταιρείας’, δίνετε το όνομα που θέλετε να έχει η νέα εταιρεία και πατάτε 

Ok.  

Περιμένετε μέχρι η διαδικασία μετονομασίας να ολοκληρωθεί.  

Το επόμενο βήμα είναι να κάνετε επαναφορά (restore) του αντιγράφου ασφαλείας.  

Από το οριζόντιο μενού επιλέγετε ‘Εργαλεία’, ‘Επαναφορά’ και στη συνέχεια, από το παράθυρο των 

windows που θα εμφανιστεί, το αρχείο όπου είχατε πάρει το backup. Πατώντας open εμφανίζεται το 

παράθυρο ‘Επαναφορά’.  

  

Στο παράθυρο αυτό έρχονται αυτόματα συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την 

επαναφορά του αντιγράφου ασφαλείας. Πατάτε Οk, ώστε η διαδικασία της επαναφοράς να ξεκινήσει. 

Όταν η διαδικασία αυτή ολοκληρωθεί, εμφανίζεται το μήνυμα. 

 

Πατάτε Ok. 

Στη συνέχεια, από το οριζόντιο μενού, επιλέγετε ‘Εργαλεία’, ‘Ασφάλεια’, ‘Συγχρονισμός Όλων των 

Συνδέσεων’, ώστε να ενημερωθεί το σύστημα ασφάλειας. Εμφανίζεται αυτό το μήνυμα. 

 

Επιλέγετε ‘Yes’. 

Η εταιρεία σας έχει ήδη δημιουργηθεί. Επιλέξτε από οριζόντιο μενού ‘Αρχείο’, ‘Εταιρεία’, ‘Άνοιγμα’. 
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Στο παράθυρο ‘Άνοιγμα Εταιρείας’ θα δείτε ότι υπάρχει πλέον μαζί με την Protipi_23 και η νέα εταιρεία 

που μόλις δημιουργήσατε. Τώρα είστε έτοιμοι να συνδεθείτε σε αυτήν.  

 

2.2. Βήμα 2ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Υποχρεωτικό) 

Από το κεντρικό μενού επιλέξτε διαδοχικά ‘Διαχείριση’, ‘Παραμετροποίηση Εφαρμογών’, ‘Γενικά’, 

‘Στοιχεία Εταιρείας’. 

 

Στο παράθυρο Στοιχεία Εταιρείας δηλώστε τα βασικά στοιχεία της νέας Εταιρείας όπως επωνυμία, 

διεύθυνση, ΑΦΜ κ.λπ. Οι πληροφορίες που εισάγετε εδώ χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα στην 

εκτύπωση στοιχείων όπως επικεφαλίδες τιμολογίων, σταθερά στοιχεία εντύπων κ.λπ. 
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2.3. Βήμα 3ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ (Προαιρετικό) 

Το βήμα αυτό είναι υποχρεωτικό ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν έχει γίνει μεταφορά από την Πρότυπη 

Εταιρεία, ή που οι προτεινόμενες από το πρόγραμμα λογιστικές περίοδοι δε σας ικανοποιούν.  

Από το κεντρικό μενού επιλέξτε διαδοχικά ‘Διαχείριση’, ‘Παραμετροποίηση Εφαρμογών’, ‘Οικονομική 

Διαχείριση’, ‘Λογιστικές Περίοδοι’.  

 

Πατήστε στο ‘Δημιουργία Έτους’ και, στο παράθυρο Δημιουργία Οικονομικού Έτους, ορίστε τη χρήση 

της νέας εταιρείας. Η χρήση μπορεί να είναι και υπερδωδεκάμηνη. 

Ημ/νία Έναρξης:: Εισαγάγετε την ημερομηνία κατά την οποία θα ξεκινήσει το οικονομικό έτος. 

Αρ. Περιόδων:  Ορίστε τον αριθμό των οικονομικών περιόδων στις οποίες θα διαιρείται το 

οικονομικό έτος. Μπορούν να υπάρχουν από 1 έως 365 περίοδοι. 

Διάρκεια Περιόδου:  Ορίστε τη διάρκεια κάθε οικονομικής περιόδου, για παράδειγμα, 1M = 1 μήνας, 

1Q = 1 τρίμηνο, κοκ. 
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2.4. Βήμα 4ο ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Προαιρετικό)  

Το βήμα αυτό είναι υποχρεωτικό ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν έχει γίνει μεταφορά από την Πρότυπη 

Εταιρεία, ή που το υφιστάμενο λογιστικό σχέδιο δε σας ικανοποιεί.  

Από το κεντρικό μενού επιλέξτε διαδοχικά ‘Διαχείριση’, ‘Παραμετροποίηση Εφαρμογών’, ‘Οικονομική 

Διαχείριση’, ‘Παραμετροποίηση Γενικής Λογιστικής’. Πηγαίνετε στην υπο-οθόνη (tab) ‘Λογιστικό 

Σχέδιο’.  

  

Ορίστε στην οθόνη αυτή τα επίπεδα της ανάλυσης του Λογιστικού Σχεδίου που έχετε. Σε κάθε επίπεδο 

δηλώστε τον αριθμό των ψηφίων από τα οποία αποτελείται ο λογαριασμός, συμπεριλαμβανομένου και του 

διαχωριστικού μεταξύ των επιπέδων. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  

Αν το λογιστικό σχέδιο είναι της μορφής: 

AA    Επίπεδο1: 2 

AA.AA   Επίπεδο 2:  5 

AA.AA.AΑ  Επίπεδο 3:  8 

AA.AA.AA.AAA   Επίπεδο 4:  13 

   Διαχωριστικό: . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το πρόγραμμα δέχετε οιασδήποτε μορφής διαχωριστικό. 
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2.5. Βήμα 5ο ΑΡ. ΣΕΙΡΑΣ (Προαιρετικό) 

Το βήμα αυτό είναι υποχρεωτικό ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν έχει γίνει μεταφορά από την Πρότυπη 

Εταιρεία, ή που οι προεπιλεγμένες αριθμήσεις σειρών δε σας ικανοποιούν.  

Από το κεντρικό μενού επιλέξτε διαδοχικά ‘Διαχείριση’, ‘Παραμετροποίηση Εφαρμογών’, ‘Γενικά’, ‘Αρ. 

Σειράς’, ‘Αρ. Σειράς’. 

 

Ορίστε στο παράθυρο ‘Αρ. Σειράς’ όλες τις σειρές-παραστατικά (Μηχανογραφημένες & Χειρόγραφες), 

κωδικούς Πελατών-Προμηθευτών-Ειδών, που απαιτούνται για τη λειτουργία της εταιρείας. 
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2.6. Βήμα 6ο ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΥΦ (Προαιρετικό) 

Το βήμα αυτό είναι υποχρεωτικό ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν έχει γίνει μεταφορά από την Πρότυπη 

Εταιρεία, ή που η προεπιλεγμένη παραμετροποίηση ΜΥΦ δε σας ικανοποιεί.  

Από το κεντρικό μενού επιλέξτε διαδοχικά ‘Διαχείριση’, ‘Παραμετροποίηση Εφαρμογών’, ‘Γενικά’, ‘Αρ. 

Σειράς’, ‘Παραμετροποίηση ΜΥΦ’. 

 

Δηλώστε στον πίνακα ‘Παραμετροποίηση ΜΥΦ’ τα παραστατικά εκείνα που απαιτείται να υπολογίζονται 

στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Πελατών-Προμηθευτών (ΚΕΠΥΟ) 

 

2.7. Βήμα 7o ΑΡ. ΣΕΙΡΑΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (Προαιρετικό) 
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Το βήμα αυτό είναι υποχρεωτικό ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν έχει γίνει μεταφορά από την Πρότυπη 

Εταιρεία, ή που οι προεπιλεγμένες αριθμήσεις σειράς ημερολογίων δε σας ικανοποιούν.  

Στην περίπτωση που η εταιρεία έχει περισσότερους από έναν τύπους εγγραφής, πρέπει να αντιστοιχήσετε 

τις διαφορετικές αριθμήσεις σειράς σε τύπους ημερολογίων.  

Από το κεντρικό μενού επιλέξτε διαδοχικά ‘Διαχείριση’, ‘Παραμετροποίηση Εφαρμογών’, ‘Γενικά’, ‘Αρ. 

Σειράς’, ‘Αρ. Σειράς ανά Ημερολόγιο’. 

Στον πίνακα ‘Σειρές ανά Ημερολόγιο’ ορίστε τα παραστατικά και τους αντίστοιχους τύπους ημερολογίων, 

ώστε οι εγγραφές να τυπώνονται στα ημερολόγια της επιλογής σας(π.χ Γενικό Ημερολόγιο, Ημερολόγιο 

Ισολογισμού). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Οι εγγραφές βάσει των παραστατικών μπορούν να τυπώνονται σε ένα ή περισσότερα ημερολόγια. 

 

2.8. Βήμα 8o ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ (Προαιρετικό) 

Το βήμα αυτό είναι υποχρεωτικό ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν έχει γίνει μεταφορά από την Πρότυπη 

Εταιρεία, ή που η default παραμετροποίηση των πωλήσεων - εισπράξεων δε σας ικανοποιεί.  

Από το κεντρικό μενού επιλέξτε διαδοχικά ‘Διαχείριση’, ‘Παραμετροποίηση Εφαρμογών’, ‘Πωλήσεις & 

Marketing’, ‘Παραμετροποίηση Πωλήσεων & Εισπράξεων’. Πηγαίνετε στην υπο-οθόνη (tab) 

‘Αρίθμηση’. 

 

Δηλώστε στην οθόνη αυτή τις σειρές των παραστατικών και την προεπιλεγμένη μάσκα κωδικών Πελατών, 

που απαιτούνται για το κύκλωμα των πωλήσεων. 
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2.9. Βήμα 9ο ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Προαιρετικό) 

Το βήμα αυτό είναι υποχρεωτικό ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν έχει γίνει μεταφορά από την Πρότυπη 

Εταιρεία, ή που η default παραμετροποίηση των αγορών – πληρωμών δε σας ικανοποιεί.  

Από το κεντρικό μενού επιλέξτε διαδοχικά ‘Διαχείριση’, ‘Παραμετροποίηση Εφαρμογών’, ‘Αγορά’, 

‘Παραμετροποίηση Αγορών & Πληρωμών’. Πηγαίνετε στην υπο-οθόνη (tab) ‘Αρίθμηση’. 

 

Δηλώστε στην οθόνη αυτή τις σειρές των παραστατικών και την προεπιλεγμένη μάσκα κωδικών 

Προμηθευτών που απαιτούνται για το κύκλωμα των αγορών. 

 

2.10. Βήμα 10ο ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (Προαιρετικό) 

Το βήμα αυτό είναι υποχρεωτικό ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν έχει γίνει μεταφορά από την Πρότυπη 

Εταιρεία, ή που η υφιστάμενη παραμετροποίηση των αποθεμάτων δε σας ικανοποιεί.  

Από το κεντρικό μενού επιλέξτε διαδοχικά ‘Διαχείριση’, ‘Παραμετροποίηση Εφαρμογών’, ‘Αποθήκη’, 

‘Παραμετροποίηση Αποθεμάτων’. Πηγαίνετε στην υπο-οθόνη (tab) ‘Αρίθμηση’. 

 

Δηλώστε στην οθόνη αυτή τις σειρές των παραστατικών και την προεπιλεγμένη μάσκα κωδικών Ειδών 

που απαιτούνται για το κύκλωμα των αποθεμάτων. 
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2.11. Βήμα 11ο ΑΠΟΘΗΚΕΣ (Προαιρετικό) 

Το βήμα αυτό είναι υποχρεωτικό ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν έχει γίνει μεταφορά από την Πρότυπη 

Εταιρεία, ή που η υφιστάμενη παραμετροποίηση των αποθηκών δε σας ικανοποιεί.  

Από το κεντρικό μενού επιλέξτε διαδοχικά ‘Διαχείριση’, ‘Παραμετροποίηση Εφαρμογών’, ‘Αποθήκη’, 

‘Αποθήκες’. 

 

Στο παράθυρο ‘Καρτέλα Αποθήκης’, δημιουργήστε τους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας. 

Το πρόγραμμα σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε πολλαπλούς αποθηκευτικούς χώρους. 
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2.12. Βήμα 12ο ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ (Προαιρετικό) 

Το βήμα αυτό είναι υποχρεωτικό ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν έχει γίνει μεταφορά από την Πρότυπη 

Εταιρεία, ή που οι προεπιλεγμένες ομάδες καταχώρησης δε σας ικανοποιούν.  

Από το κεντρικό μενού επιλέξτε διαδοχικά ‘Διαχείριση’, ‘Παραμετροποίηση Εφαρμογών’, ‘Οικονομική 

Διαχείριση’, ‘Ομάδες Καταχωρήσεων’, ‘Γενικά’, ‘Παραμετροποίηση Ομάδων Καταχώρησης’.  

 

Στο παράθυρο ‘Παραμετροποίηση Ομάδων Καταχώρησης’ υλοποιείται η σύνδεση της τιμολόγησης με 

τους λογαριασμούς του λογιστικού σχεδίου. Δηλώστε για κάθε Ομάδα Καταχώρησης Συμβαλλομένων 

σε συνδυασμό με κάθε Ομάδα Καταχώρησης Ειδών τους αντίστοιχους Λογαριασμούς Πωλήσεων και 

Λογαριασμούς Αγορών, οι οποίοι πρέπει να ενημερώνονται από τις αντίστοιχες κίνησεις Πωλήσεων και 

Αγορών στο Εμπορικό Υποσύστημα.  
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2.13. Βήμα 13ο ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΦΠΑ (Προαιρετικό) 

Το βήμα αυτό είναι υποχρεωτικό ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν έχει γίνει μεταφορά από την Πρότυπη 

Εταιρεία, ή που οι προεπιλεγμένες ομάδες καταχώρησης ΦΠΑ δε σας ικανοποιούν.  

Από το κεντρικό μενού επιλέξτε διαδοχικά ‘Διαχείριση’, ‘Παραμετροποίηση Εφαρμογών’, ‘Οικονομική 

Διαχείριση’, ‘Ομάδες Καταχωρήσεων ΦΠΑ’, ‘Παραμετροποίηση Ομάδων Καταχώρησης’.  

 

Στο παράθυρο ‘Παραμετροποίηση Ομάδων Καταχώρησης ΦΠΑ’ υλοποιείται η σύνδεση της 

τιμολόγησης με τους λογαριασμούς Φ.Π.Α του λογιστικού σχεδίου. Δηλώστε για κάθε Ομάδα 

Καταχώρησης ΦΠΑ Συμβαλλομένων σε συνδυασμό με κάθε Ομάδα Καταχώρησης ΦΠΑ Ειδών τους 

αντίστοιχους Λογαριασμούς Φ.Π.Α Πωλήσεων και Φ.Π.Α Αγορών, οι οποίοι πρέπει να ενημερώνονται 

από τις αντίστοιχες κίνησεις Πωλήσεων και Αγορών στο Εμπορικό Υποσύστημα. 
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2.14. Βήμα 14ο ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ \ ΠΕΛΑΤΩΝ (Προαιρετικό) 

Το βήμα αυτό είναι υποχρεωτικό ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν έχει γίνει μεταφορά από την Πρότυπη 

Εταιρεία, ή που οι προεπιλεγμένες ομάδες καταχώρησης πελατών δε σας ικανοποιούν.  

Από το κεντρικό μενού επιλέξτε διαδοχικά ‘Διαχείριση’, ‘Παραμετροποίηση Εφαρμογών’, ‘Οικονομική 

Διαχείριση’, ‘Ομάδες Καταχωρήσεων’, ‘Πελατών’. 

 

Στο παράθυρο ‘‘Ομάδες Καταχώρησης Πελατών’ υλοποιείται η σύνδεση των ομάδων πελατών με τους 

λογαριασμούς της Γ/Λ. Δηλώστε για κάθε κατηγορία Πελάτη (π.χ Εσωτερικού, Εξωτερικού) τον αντίστοιχο 

Λογαριασμό Εισπρακτέων από το λογιστικό σχέδιο.  

 

2.15. Βήμα 15ο ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ \ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  (Προαιρετικό) 

Το βήμα αυτό είναι υποχρεωτικό ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν έχει γίνει μεταφορά από την Πρότυπη 

Εταιρεία, ή που οι προεπιλεγμένες ομάδες καταχώρησης προμηθευτών δε σας ικανοποιούν.  

Από το κεντρικό μενού επιλέξτε διαδοχικά ‘Διαχείριση’, ‘Παραμετροποίηση Εφαρμογών’, ‘Οικονομική 

Διαχείριση’, ‘Ομάδες Καταχωρήσεων’, ‘Προμηθευτών’. 

 

Στο παράθυρο ‘Ομάδες Καταχώρησης Προμηθευτών’ υλοποιείται η σύνδεση των ομάδων 

προμηθευτών με τους λογαριασμούς της Γ/Λ. Δηλώστε για κάθε κατηγορία Προμηθευτή (π.χ Εσωτερικού, 

Εξωτερικού) τον αντίστοιχο Λογαριασμό Πληρωτέων από το λογιστικό σχέδιο.  
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2.16. Βήμα 16ο ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ \ ΠΑΓΙΩΝ (Προαιρετικό) 

Το βήμα αυτό είναι υποχρεωτικό ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν έχει γίνει μεταφορά από την Πρότυπη 

Εταιρεία, ή που οι προεπιλεγμένες ομάδες καταχώρησης παγίων δε σας ικανοποιούν.  

Από το κεντρικό μενού επιλέξτε διαδοχικά ‘Διαχείριση’, ‘Παραμετροποίηση Εφαρμογών’, ‘Οικονομική 

Διαχείριση’, ‘Ομάδες Καταχωρήσεων’, ‘Παγίων’. 

 

Στο παράθυρο ‘Ομάδες Καταχώρησης Παγίων’ υλοποιείται η σύνδεση των κατηγοριών παγίων με τους 

λογαριασμούς της Γ/Λ. Δηλώστε για κάθε κατηγορία Παγίου (π.χ Έπιπλα, Η/Υ., Αυτοκίνητα ) τους 

αντίστοιχους λογαριασμούς Κτήσης, Απόσβεσης, Εξόδων Απόσβεσης από το λογιστικό σχέδιο. 

 

2.17. Βήμα 17ο ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ & ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ (Προαιρετικό) 

Το βήμα αυτό είναι υποχρεωτικό για τα αξιόγραφα ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν έχει γίνει μεταφορά 

από την Πρότυπη Εταιρεία, ή που η default παραμετροποίηση Επιταγών & Γραμματίων δε σας ικανοποιεί.  

Από το κεντρικό μενού επιλέξτε διαδοχικά ‘Διαχείριση’, ‘Παραμετροποίηση Εφαρμογών’, ‘Οικονομική 

Διαχείριση’, ‘Επιταγές & Γραμμάτια’, ‘Παραμετροποίηση Επιταγών & Γραμματίων’. Πηγαίνετε στην 

υπο-οθόνη (tab) ‘Αρίθμηση’. 

 

Δηλώστε στην οθόνη αυτή τις σειρές-παραστατικά για το κύκλωμα των επιταγών & γραμματίων 
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2.18. Βήμα 18ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ (Προαιρετικό) 

Το βήμα αυτό είναι υποχρεωτικό για τα αξιόγραφα ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν έχει γίνει μεταφορά 

από την Πρότυπη Εταιρεία, ή που οι προτεινόμενες καταστάσεις Επιταγών & Γραμματίων δε σας 

ικανοποιούν.  

Από το κεντρικό μενού επιλέξτε διαδοχικά ‘Διαχείριση’, ‘Παραμετροποίηση Εφαρμογών’, ‘Οικονομική 

Διαχείριση’, ‘Επιταγές & Γραμμάτια’, ‘Κατάσταση Επιταγής &Γραμματίου’. 

 

Στο παράθυρο ‘Κατάσταση Επιταγής &Γραμματίου’ ορίστε τις καταστάσεις που μπορεί να λάβει ένα 

αξιόγραφο: π.χ. Χαρτοφυλάκιο, Τράπεζα, Μεταβιβασμένο κτλ. 

Εξόφληση: Τοποθετήστε ένα σημάδι επιλογής (ν) εάν η κατάσταση αυτή του αξιογράφου είναι η τελική 

(εξοφλημένο). 

 

2.19. Βήμα 19ο ΘΕΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ (Προαιρετικό) 

Το βήμα αυτό είναι υποχρεωτικό για τα αξιόγραφα ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν έχει γίνει μεταφορά 

από την Πρότυπη Εταιρεία, ή που οι προτεινόμενες θέσεις Επιταγών & Γραμματίων δε σας ικανοποιούν.  

Από το κεντρικό μενού επιλέξτε διαδοχικά ‘Διαχείριση’, ‘Παραμετροποίηση Εφαρμογών’, ‘Οικονομική 

Διαχείριση’, ‘Επιταγές & Γραμμάτια’, ‘Θέση Επιταγής &Γραμματίου’. 

 

Στο παράθυρο ‘Θέση Επιταγής & Γραμματίου’ ορίστε τις θέσεις που μπορεί να έχει ένα αξιόγραφο. π.χ 

Πελάτης, Επιταγές Εισπρακτέες, Επιταγές Πληρωτέες, σε Τράπεζα. 
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2.20. Βήμα 20ο ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ & ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ (Προαιρετικό) 

Το βήμα αυτό είναι υποχρεωτικό για τα αξιόγραφα ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν έχει γίνει μεταφορά 

από την Πρότυπη Εταιρεία, ή που οι προτεινόμενες ομάδες καταχώρησης Επιταγών & Γραμματίων δε σας 

ικανοποιούν.  

Από το κεντρικό μενού επιλέξτε διαδοχικά ‘Διαχείριση’, ‘Παραμετροποίηση Εφαρμογών’, ‘Οικονομική 

Διαχείριση’, ‘Επιταγές & Γραμμάτια’, ‘Ομάδες Καταχώρησης Επιταγών & 

Γραμματίων’.

 

Στο παράθυρο ‘Ομάδες Καταχώρησης Επιταγών & Γραμματίων’ δημιουργήστε κωδικούς κίνησης 

αξιογράφων (παραλαβή, μεταβίβαση, εξόφληση κ.λ.π.).  

Προηγούμενη Κατάσταση:  Δηλώστε την προηγούμενη κατάσταση που βρισκόταν το αξιόγραφο (π.χ. 

αν η τωρινή είναι μεταβιβασμένο, η προηγούμενη είναι στο χαρτοφυλάκιο). 

Επόμενη Κατάσταση:  Δηλώστε την τρέχουσα κατάσταση (π.χ. μεταβιβασμένο). 

Δική μας Επιταγή:  Τοποθετήστε ένα σημάδι επιλογής (ν) όταν το αξιόγραφο έχει εκδοθεί από 

εσάς, ως επιταγή πληρωτέα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 




