Παρουσίαση της λύσης Dnet Mobile Terminal®
Η εφαρμογή Dnet Mobile Terminal® της εταιρείας Dnet - Δημήτρης Ευστρατιάδης Α.Ε. αποτελεί
εύχρηστη και προηγμένη τεχνολογικά λύση για την παραγγελιοληψία και την άμεση καταχώρηση
παραστατικών σε E.R.P. λογισμικό
Έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε η εφαρμογή να είναι φιλική στον χρήστη και ιδιαίτερα
σε χρήστες που δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με την τεχνολογία.
Η ποιότητα της προσφερόμενης λύσης βασίζεται:
•
•

•
•
•

Στο προϊόν Dnet Mobile Terminal και στην τεχνολογία αιχμής που ακολουθεί η εταιρεία μας για
την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων (Android 5+, Java, Microsoft Web Services)
Στην εμπειρία των στελεχών της εταιρείας στην κατανόηση προβλημάτων οργάνωσης,
σχεδίασης και υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων που προκύπτει από την επί χρόνια
υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων ERP, CRM, E-Commerce σε δεκάδες εταιρείες
Στην συνεργασία που έχει ήδη δημιουργηθεί μεταξύ της Dnet - Δημήτρης Ευστρατιάδης Α.Ε και
της Entersoft για την υλοποίηση έργων σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Στην δυνατότητα πλήρους customization της εφαρμογής στις ανάγκες του πελάτη και τον
εμπλουτισμό της με δυνατότητες που πιθανώς δεν διαθέτει ακόμη.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της πρότασης επιτρέπουν στην Dnet - Δημήτρης Ευστρατιάδης
Α.Ε να πιστεύει ότι το προτεινόμενο σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί απόλυτα στις ανάγκες
της εταιρείας σας και μπορεί να προσφέρει στην επιχείρηση την απαραίτητη υποστήριξη των
εργασιών του επιχειρησιακού της μοντέλου έτσι ώστε να υποστηρίξει και διευκολύνει στην
βέλτιστη εκπλήρωση των στόχων της.

Πλεονεκτήματα της προτεινόμενης λύσης
Παρακάτω ακολουθεί η περιγραφή της λύσης. Η Dnet - Δημήτρης Ευστρατιάδης Α.Ε πιστεύει ότι η
πρόταση της είναι ισχυρή λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει. Συγκεκριμένα:
•

Η εφαρμογή Dnet Mobile Terminal είναι ένα προηγμένο σύστημα που είναι προσαρμοσμένο
πλήρως στην πλατφόρμα Entersoft EBS - EXPERT. H προηγμένη τεχνολογική του βάση,
διασφαλίζει μακροχρόνια την επένδυση της επιχείρησης. Η εφαρμογή Dnet Mobile Terminal
απευθύνεται σε δυναμικά αναπτυσσόμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που θέλουν να
μετατρέψουν τη χρήση της υψηλής τεχνολογίας σε ανταγωνιστικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα.
Το σύστημα υποβοηθά τη παρουσίαση ειδών, την προβολή καρτέλας πελάτη, την
παραγγελειοληψία, την τιμολόγηση επί αυτοκινήτου και την άμεση καταχώρησή τους στο ERP με
τρόπο ασφαλή και γρήγορο.
Βασικός στόχος του Dnet Mobile Terminal είναι να βοηθήσει την εταιρεία να οργανώσει σωστά

τις διαδικασίες που ακολουθούνται προκειμένου να ελέγξει τη δραστηριότητα της, επιτρέποντας
στους υπαλλήλους της να διεκπεραιώσουν το απαιτητικό τους έργο, έχοντας στη διάθεσή τους
παντού τις ευκολίες που απολαμβάνουν στο γραφείο τους.
• Η εφαρμογή Dnet Mobile Terminal παρέχει μοναδικά και τεχνολογικά προηγμένα
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που ενοποιούν και ενδυναμώνουν το πληροφοριακό σύστημα
της εταιρείας ή του οργανισμού, ενσωματώνοντας τις λειτουργίες της απομακρυσμένης
πρόσβασης και διαχείρισης στην ήδη υπάρχουσα μηχανογραφική υποδομή.
Η διασύνδεση αυτή δίνει μοναδικά και πολύ ουσιαστικά πλεονεκτήματα όπως:
• Ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης της πληροφορίας (ειδών-πελατών) με ενοποιημένο μοντέλο
λόγω της διασύνδεσης των συστημάτων, με παράλληλη εκμετάλλευση του περιεχομένου της
βάσης δεδομένων του ERP.
• Δυνατότητα πληροφόρησης του χρήστη με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο μέσω της
διασύνδεσης π.χ. διαθεσιμότητες ειδών, αλλά και καταχώρηση παραγγελιών κλπ.

Κίνητρα υιοθέτησης της λύσης Dnet Mobile Terminal
Μερικά από τα κίνητρα υιοθέτησης των λύσεων Mobile από τις επιχειρήσεις περιλαμβάνουν:
•
•
•
•
•
•

Η σύγχρονη επιχειρηματική κατάσταση απαιτεί αυξημένη παραγωγικότητα.
Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο της καρτέλας του τελικού πελάτη.
Πληροφόρηση για είδη σε προσφορά ή νέα είδη.
Άμεσος έλεγχος της διαθεσιμότητας ανά αποθήκη.
Άμεση παραγγελιοληψία από το χώρο του τελικού πελάτη.
Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου για τις άμεσες ανάγκες πώλησης ειδών Βασικές Αρχές Σχεδίασης.

Η εφαρμογή Dnet Mobile Terminal αποτελεί αυτόνομη εφαρμογή που τρέχει σε Tablet (Android 5+):
• Αναπτύχθηκε σε Android Java
• Αξιοποιεί πλήρως τα Microsoft Web Services για on line επικοινωνία με τον Server
• Η συσκευή δεν απαιτεί License για τον Κεντρικό SQL Server
• Μπορεί να «ζητά» Οn Line Δεδομένα πλήρως παραμετρικά ή να λειτουργεί Off line σε
περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία
Η εφαρμογή Dnet Mobile Terminal σχεδιάστηκε με στόχο να ενσωματώσει όλα τα ειδικά
χαρακτηριστικά των
Tablet:
•
•
•
•

Εργονομικός σχεδιασμός για χρήση Touch ή και Pen
Ταχύτητα εκτέλεσης Εφαρμογής και Συγχρονισμού
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
Συμπιεσμένη μετάδοση δεδομένων για μικρό όγκο και μεγαλύτερη ασφάλεια

Χρήση της εφαρμογής, Επιμέρους λειτουργίες
Συγχρονισμός
Είσοδος από την κεντρική οθόνη εικονίδιο
Στο μενού του συγχρονισμού υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές:
Αυτόματος συγχρονισμός: Συγχρονίζει όλες τις οντότητες που έχουμε ορίσει στην παραμετροποίηση
<<Γενικές παράμετροι/Λίστα συγχρονισμού>>.
Συγχρονισμός με επιλογές: ανοίγει τον διάλογο <<Λίστα συγχρονισμού>> και επιλέγουμε πια οντότητα
θα συγχρονίσουμε.
Συγχρονισμός X-Van: ανοίγει τον διάλογο << Συγχρονισμός X-Van >> αν θέλουμε να φορτώσουμε στην
βάση δεδομένων του tablet παραστατικά (Παραγγελίες προς τιμολόγηση, τιμολόγια για παράδοση
κ.λπ.), τότε μπορώ να τα φιλτράρω βάσει ημερομηνίας, βήματος, δρομολογίου, μεταφορικού μέσου,
οδηγού και πωλητή. Σε περίπτωση που δεν μας ενδιαφέρει το παραπάνω πατάμε αποδοχή και
συγχρονίζει μόνο είδη αποθήκης, σειρές παραστατικών πωλήσεων, αρίθμηση σειρών παραστατικών,
υπόλοιπα αποθήκης X-Van. Ο συγχρονισμός δεν ξεκινά αν δεν έχουν αποθηκευτεί όλα τα παραστατικά
πωλήσεών στο Server, γι’ αυτό αν υπάρχουν παραστατικά πωλήσεων που δεν έχουν αποθηκευτεί η
εφαρμογή ρωτάει αν θέλετε να τα μεταφέρει πριν το συγχρονισμό.
Αναλυτική παρουσίαση της λειτουργικότητας στο παρακάτω βίντεο.
https://youtu.be/7M5NM4VNiyg
Συγχρονισμός αυτοματισμών: Συγχρονίζει όλους τους αυτοματισμούς του Entersoft ERP που έχουν
παραμετροποιηθεί για χρήση στην εφαρμογή Dnet Mobile Terminal.
Καθαρισμός πινάκων: Διαγράφει πίνακες από την τοπική βάση του tablet. Οι επιλογές είναι:
•
•
•
•
•

Πίνακες ειδών: Διαγράφει τους πίνακες ειδών, μονάδων μέτρησης ειδών.
Πίνακας Barcode
Πίνακες Συναλλασσόμενων: Διαγράφει τους πίνακες συναλλασσόμενων, διευθύνσεων
συναλλασσόμενων.
Πίνακας πωλήσεών ανά πελάτη
Πίνακες τιμοκαταλόγων.

Λίστα πελατών
Η λίστα πελατών παρουσιάζει τους συναλλασσόμενους (πελάτες ή και προμηθευτές με ανάλογη
παραμετροποίηση).
Στο πάνω μέρος στην γραμμή φίλτρων βλέπουμε:

•

Το πεδίο όπου καταχωρούμε το κείμενο για φιλτράρισμα

•

Το πλήκτρο

ή

, εναλλάσσεται με το πάτημα. Στην πρώτη κατάσταση

σημαίνει ότι το κείμενο που ψάχνω αρχίζει από το κείμενο του διπλανού πεδίου, ενώ στη
δεύτερη περίπτωση ότι περιέχει το κείμενο του διπλανού πεδίου.
•

Δεξιότερα υπάρχει ένα πεδίο
πολλαπλής επιλογής για να επιλέξουμε βάσει
ποιου πεδίου θα γίνει το φιλτράρισμα. με τις
επιλογές που φαίνονται δεξιά

•

Και τέλος το πλήκτρο αποδοχή.

Αναλυτικές πληροφορίες για την συγκεκριμένη λειτουργικότητα θα βρείτε στο βίντεο του παρακάτω
link https://youtu.be/guqgWG9wguA

Νέος πελάτης
Η φόρμα έχει την παρακάτω μορφή και μας δίνει την δυνατότητα να καταχωρήσουμε νέο πελάτη.

Σε περίπτωση που γνωρίζουμε το ΑΦΜ του πελάτη, συμπληρώνοντάς το στο ανάλογο πεδίο και
πιέζοντας το πλήκτρο

και εφόσον υπάρχει ανάλογη παραμετροποίηση η εφαρμογή κατεβάζει

από το TAXIS NET τα στοιχεία του πελάτη και συμπληρώνει τα σωστά πεδία.
Αναλυτικές πληροφορίες για την συγκεκριμένη λειτουργικότητα θα βρείτε στο βίντεο του παρακάτω
link WWW.Youtube.com
Σχετικά με την αποστολή στο Server. Αν η εφαρμογή λειτουργεί on line η αποστολή στον Server και
καταχώρηση στο ERP γίνεται άμεσα με την αποθήκευση. Αν η εφαρμογή λειτουργεί off line τότε η
αποθήκευση γίνεται στην τοπική βάση δεδομένων και η καταχώρηση του πελάτη στο ERP γίνεται με
την αποστολή του πρώτου παραστατικού του πελάτη.

Λίστα παραγγελιών
Η λίστα παραγγελιών παρουσιάζει τις καταχωρημένες παραγγελίες
Στο πάνω μέρος στην γραμμή φίλτρων βλέπουμε:
•

•

Την λίστα επιλογής ημερομηνιακού διαστήματος

Δεξιότερα υπάρχει ένα πεδίο πολλαπλής επιλογής με τις παρακάτω επιλογές για να επιλέξουμε

βάσει ποιου πεδίου θα γίνει το φιλτράρισμα.

•

Το πλήκτρο

ή

, εναλλάσσεται με το πάτημα. Στην πρώτη κατάσταση

σημαίνει ότι το κείμενο που ψάχνω αρχίζει από το κείμενο του διπλανού πεδίου, ενώ στη
δεύτερη περίπτωση ότι περιέχει το κείμενο του διπλανού πεδίου.
•

Το πεδίο όπου καταχωρούμε το κείμενο για φιλτράρισμα.

•

Και τέλος το πλήκτρο αποδοχή.

Αναλυτικές πληροφορίες για την συγκεκριμένη λειτουργικότητα θα βρείτε στο βίντεο του παρακάτω
link https://youtu.be/_IGRoxf_pFA

Νέα παραγγελία
Η φόρμα που ανοίγει μας δίνει την δυνατότητα να καταχωρήσουμε νέα παραγγελία.

Λίστα τιμολογίων
Η λίστα τιμολογίων παρουσιάζει τις καταχωρημένα παραστατικά τιμολόγησης.
Στο πάνω μέρος στην γραμμή φίλτρων βλέπουμε:
•

Την λίστα επιλογής ημερομηνιακού διαστήματος

•

Δεξιότερα υπάρχει ένα πεδίο πολλαπλής επιλογής με τις παρακάτω επιλογές για να επιλέξουμε

βάσει ποιου πεδίου θα γίνει το φιλτράρισμα.

•

Το πλήκτρο

ή

, εναλλάσσεται με το πάτημα. Στην πρώτη κατάσταση

σημαίνει ότι το κείμενο που ψάχνω αρχίζει από το κείμενο του διπλανού πεδίου, ενώ στη
δεύτερη περίπτωση ότι περιέχει το κείμενο του διπλανού πεδίου.
•

Το πεδίο όπου καταχωρούμε το κείμενο για φιλτράρισμα.

•

Και τέλος το πλήκτρο αποδοχή.

Νέο τιμολόγιο – Τιμολόγηση X-VAN
Η φόρμα που ανοίγει μας δίνει την δυνατότητα να καταχωρήσουμε νέο παραστατικό εμπορικών
συναλλαγών.
Η διαδικασία τιμολόγησης παρουσιάζεται αναλυτικά στα παρακάτω βίντεο.
Καταχώρηση Τιμολογίων: https://youtu.be/uhW0U1fNPX4
Καταχώρηση με την barcode reader και είδη που αγοράζει ο πελάτης: https://youtu.be/XSkjdv2orzs

Λίστα εισπράξεων
Η λίστα εισπράξεων παρουσιάζει τις καταχωρημένα παραστατικά εισπράξεων που έχουν εκδοθεί από
την εφαρμογή.
Στο πάνω μέρος στην γραμμή φίλτρων βλέπουμε:
•

Την λίστα επιλογής ημερομηνιακού διαστήματος

•

Δεξιότερα υπάρχει ένα πεδίο πολλαπλής επιλογής με τις παρακάτω επιλογές για να επιλέξουμε
βάσει ποιου πεδίου θα γίνει το φιλτράρισμα.

•

Το πλήκτρο

ή

, εναλλάσσεται με το πάτημα. Στην πρώτη κατάσταση

σημαίνει ότι το κείμενο που ψάχνω αρχίζει από το κείμενο του διπλανού πεδίου, ενώ στη
δεύτερη περίπτωση ότι περιέχει το κείμενο του διπλανού πεδίου.

•

Το πεδίο όπου καταχωρούμε το κείμενο για φιλτράρισμα.

•

Και τέλος το πλήκτρο αποδοχή.

Νέα είσπραξη – Διαδικασία είσπραξης
Το πλήκτρο Νέα είσπραξη μας δίνει την δυνατότητα να καταχωρήσουμε νέο παραστατικό χρηματικών
συναλλαγών.
Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή αλλά καλύπτει όλο το φάσμα των εισπράξεων δηλαδή μετρητά,
είσπραξη μέσω τραπεζικού POS αλλά και παραλαβή επιταγών και φωτογράφηση τους για να
καταχωρηθούν σαν σχετικά αρχεία.
Αναλυτικές πληροφορίες για την συγκεκριμένη λειτουργικότητα θα βρείτε στο βίντεο του παρακάτω
link https://youtu.be/20PUYRMmlYI

Λίστα ειδών
Η λίστα πελατών παρουσιάζει τα είδη αποθήκης και έχει την παρακάτω μορφή.

•

Το πεδίο όπου καταχωρούμε το κείμενο για φιλτράρισμα

•

Το πλήκτρο

ή

, εναλλάσσεται με το πάτημα. Στην πρώτη κατάσταση

σημαίνει ότι το κείμενο που ψάχνω αρχίζει από το κείμενο του διπλανού πεδίου, ενώ στη
δεύτερη περίπτωση ότι περιέχει το κείμενο του διπλανού πεδίου.

•

Δεξιότερα υπάρχει ένα πεδίο
πολλαπλής επιλογής για να επιλέξουμε βάσει
ποιου πεδίου θα γίνει το φιλτράρισμα με τις
επιλογές που φαίνονται δεξιά

•

Και τέλος το πλήκτρο αποδοχή.

Στην λίστα των ειδών εμφανίζονται και οι εικόνες των ειδών εφόσον είναι διαθέσιμες στο ERP.
Αν πατήσουμε πάνω στην εικόνα της γραμμής ανοίγει πλαίσιο με την εικόνα σε μεγαλύτερη ανάλυση
και μέγεθος
Αναλυτικές πληροφορίες για την συγκεκριμένη λειτουργικότητα θα βρείτε στο βίντεο του παρακάτω
link https://youtu.be/BV48jo0Y-Hs

X-Van
Στο μενού X-Van Περιλαμβάνονται οι παρακάτω δυνατότητες:
1. Αποθήκη X-Van.
To παραπάνω πλήκτρο οδηγεί στην παρακάτω οθόνη, οπού έχουμε πλήρη εικόνα της
ποσότητας των ειδών του αυτοκινήτου κατά την φόρτωση, την ποσότητα πωλήσεων, την
ποσότητα επιστροφών και τέλος το τρέχον υπόλοιπό

2. Παραγγελίες X-Van.

To παραπάνω πλήκτρο οδηγεί στην παρακάτω οθόνη.
Εδώ έχουμε πλήρη εικόνα των παραγγελιών προς παράδοση καθώς και της κατάστασης τους,
δηλαδή αν έχουν γίνει μετάβαση και αν έχουν εκδοθεί παραστατικά.

Αναλυτικές πληροφορίες για την συγκεκριμένη λειτουργικότητα θα βρείτε στο βίντεο του παρακάτω
link https://youtu.be/8ziyuGzUUEw

3. Απογραφή X-Van.
To παραπάνω πλήκτρο οδηγεί στην παρακάτω οθόνη.

Αναλυτικές πληροφορίες για την συγκεκριμένη λειτουργικότητα θα βρείτε στο βίντεο του παρακάτω
link https://youtu.be/qQuDSwQlgQo

Παραμετροποίηση

Είσοδος από την κεντρική οθόνη εικονίδιο
Στο μενού παραμετροποίησης βλέπουμε τις παρακάτω ενότητες παραμέτρων:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Παράμετροι σύνδεσης
Γενικές παράμετροι
Επιλογές On Line
Επιλογές Off Line
Παράμετροι παραστατικών
Παράμετροι αποστολής παραστατικών σε Server
Παράμετροι Ειδών
Παράμετροι πελατών
Παράμετροι λήψης ΑΦΜ από TAXIS net
Παράμετροι εικόνων επιταγών.
Οριζόμενα πεδία ειδών
Οριζόμενα πεδία πελατών
Οριζόμενα πεδία παραστατικών
Επικοινωνία με Server

1. Παράμετροι σύνδεσης
Εσωτερικό URL: Καταχωρούμε το Url του WEB Service όπως εμφανίζεται στο Εσωτερικό δίκτυο
(Lan) της εταιρείας.
Εξωτερικό URL: Καταχωρούμε το Url του WEB Service όπως εμφανίζεται στο WEB.
Χρήστης: Καταχωρούμε το Username η και Domain εφόσον απαιτείται.
Κωδικός: Καταχωρούμε το Password.
Κωδικός εταιρείας: Καταχωρούμε τον κωδικό της εταιρείας όπως έχει οριστεί στο Entersoft
ERP.
Πατάμε Έλεγχος σύνδεσης με Server εφ’ όσον όλα είναι σωστά θα πάρουμε μήνυμα
επιβεβαίωσης.

2. Γενικές παράμετροι
Μέγιστο αριθμ. γραμμών σε όψεις Entersoft: Καταχωρούμε τον μέγιστο πλήθος εγγραφών
που θα μας επιστρέψει ένα Public Query Entersoft, ώστε σε περίπτωση που το αποτέλεσμα θα
είναι πολύ μεγάλο Dataset να μην έχω καθυστέρηση και κατανάλωση δεδομένων.

Επιλογή barcode reader: Επιλέγουμε από την λίστα των συνδεδεμένων συσκευών Bluetooth,
το barcode reader που θα χρησιμοποιήσουμε.
Πατάμε Έλεγχος σύνδεσης με barcode reader εφ’ όσον όλα είναι σωστά το πρόγραμμα θα
συνδεθεί και αμέσως μετά θα αποσυνδεθεί από το Barcode reader.
Επιλογή Εκτυπωτή Bluetooth: Επιλέγουμε από την λίστα των συνδεδεμένων συσκευών
Bluetooth, τον Bluetooth Εκτυπωτή που θα χρησιμοποιήσουμε.
Landscape αντίστροφα: Τσεκάρουμε αν θέλουμε αντιστροφή φορά της οθόνης πχ. λόγω θήκης
του tablet.
Λίστα συγχρονισμού: Τσεκάρουμε τις οντότητες που θέλουμε να συγχρονίζουν κατά τον
αυτόματο συγχρονισμό.
Φάκελος backup: Ορίζουμε τον φάκελο που θα τοποθετεί η εφαρμογή το backup της βάσης
δεδομένων.
Ενημέρωση σχετικών εικόνων μόνο μέσω Wi Fi: Τσεκάρουμε αν θέλουμε οι σχετικές εικόνες
όλων των οντοτήτων να μην στέλνονται στο server αν δεν υπάρχει σύνδεση WiFi.
Καθυστέρηση πλήκτρων λειτουργιών (δευτερόλεπτα): Ορίζουμε τον χρόνο που τα πλήκτρα
λειτουργειών μένουν ανενεργά μετά από κάποιο πάτημα ώστε να αποφύγουμε
διπλοπατήματα.
Καθυστέρηση πλήκτρων διαλόγων (δευτερόλεπτα): Ορίζουμε τον χρόνο που τα πλήκτρα
διαλόγων μένουν ανενεργά μετά από κάποιο πάτημα ώστε να αποφύγουμε διπλοπατήματα.

3. Επιλογές On Line
Πελάτες Online: Τσεκάρουμε αν θέλουμε η εφαρμογή να ζητά δεδομένα πελατών από το WEB
Service και όχι απ’ την βάση δεδομένων του.
Είδη Online: Τσεκάρουμε αν θέλουμε η εφαρμογή να ζητά δεδομένα ειδών από το WEB Service
και όχι απ’ την βάση δεδομένων του.
Υπόλοιπα X Van On line: Τσεκάρουμε αν θέλουμε η εφαρμογή να παρακολουθεί τα υπόλοιπα
της αποθήκης του αυτοκινήτου on line εννοείται ότι τα παραστατικά που εκδίδονται θα
αποθηκεύονται άμεσα στο Server της εταιρείας.
Αναλυτικά υπόλοιπα ειδών (μόνο On line): Τσεκάρουμε αν θέλουμε η εφαρμογή να
παρακολουθεί τα υπόλοιπα ανά αποθηκευτικό χώρο. Η δυνατότητα παρέχετε μόνο αν είμαστε
συνδεδεμένοι on line με το Serer της εταιρείας.
Απόκρυψη αναμενόμενων σε αναλυτικά υπόλοιπα ειδών: Τσεκάρουμε αν δεν θέλουμε να
εμφανίζονται τα αναμενόμενα υπόλοιπα ειδών και να επηρεάζουν το μελλοντικό διαθέσιμο
υπόλοιπο.

4. Επιλογές Off Line

Off line πωλήσεις ειδών μήνες πριν: σε περίπτωση off line λειτουργείας ορίζουμε το διάστημα
σε μήνες που θα συγχρονίζονται τα δεδομένα πωλήσεων ειδών ανά πελάτη. Προσοχή αν το
πλήθος πελατών και ειδών είναι μεγάλο μπορεί το πλήθος τον εγγραφών να είναι ιδιαίτερα
μεγάλο.
EQUC σε είδη αποθήκης: Σε περίπτωση που η βάση δεδομένων του Entersoft ERP έχει
ρυθμιστεί σε λειτουργία EQUC για κωδικούς ειδών τότε τσεκάρουμε το αντίστοιχο πεδίο
γλώσσας.
EQUC σε συναλλασσόμενους: Σε περίπτωση που η βάση δεδομένων του Entersoft ERP έχει
ρυθμιστεί σε λειτουργία EQUC για κωδικούς συναλλασσόμενων τότε τσεκάρουμε το αντίστοιχο
πεδίο γλώσσας.

5. Παράμετροι παραστατικών
Προτειν. Τύπος παραγγελίας: 0ρίζουμε τον κωδικό παραστατικού παραγγελίας που θα
προτείνει η εφαρμογή (ΠΑΡ,ΠΔΣ κλπ) αν επιλέξουμε νέα παραγγελία. Ο τύπος είναι ο κωδικός
τύπου παραστατικού του Entersoft ERP.
Προτειν. Τύπος Τιμολογίου: 0ρίζουμε τον κωδικό παραστατικού πωλήσεων που θα προτείνει η
εφαρμογή (ΤΔΑ,ΔΑΠ,ΑΠΛ κλπ) αν επιλέξουμε νέο τιμολόγιο. Ο τύπος είναι ο κωδικός τύπου
παραστατικού του Entersoft ERP.
Προτειν. Τύπος απόδειξης: 0ρίζουμε τον κωδικό παραστατικού χρηματικών συναλλαγών που
θα προτείνει η εφαρμογή (ΑΕΠ, ΑΠΜ κλπ) αν επιλέξουμε νέα είσπραξη. Ο τύπος είναι ο
κωδικός τύπου παραστατικού του Entersoft ERP.
Υπόλ. Ποσότητας βάσει Εναλλ. Μονάδ. μέτρησης: Τσεκάρουμε αν θέλουμε η εφαρμογή κατά
την καταχώρηση των ειδών στις γραμμές παραστατικού να παρουσιάζει τα διαθέσιμα
υπόλοιπα με βάση την εναλλακτική μονάδα μέτρησης (κιβώτια και όχι τεμάχια).
Προτεινόμενη Μονάδ. Μέτρησης γραμμής => Εναλλ. Μονάδα: Τσεκάρουμε αν θέλουμε η
εφαρμογή κατά την καταχώρηση των ειδών στις γραμμές παραστατικού καταχωρεί την
ποσότητα που ορίζουμε σε εναλλακτική μονάδα μέτρησης (10 κιβώτια και όχι 10 τεμάχια).
Προεπιλεγμένο μόνο τα διαθέσιμα είδη: Τσεκάρουμε αν θέλουμε η εφαρμογή κατά την
καταχώρηση των ειδών στις γραμμές παραστατικού να επιτρέπει επιλογή μόνο των διαθέσιμων
ειδών. Η επιλογή μπορεί να αλλάζει και από τις γραμμές παραστατικού.
Προεπιλεγμένο μόνο τα είδη που αγοράζει: Τσεκάρουμε αν θέλουμε η εφαρμογή κατά την
καταχώρηση των ειδών στις γραμμές παραστατικού να επιτρέπει επιλογή μόνο από τα είδη
που αγοράζει ο συγκεκριμένος πελάτης. Η επιλογή μπορεί να αλλάζει και από τις γραμμές
παραστατικού.
Επιτρέπεται μεταβολή τιμών: Τσεκάρουμε αν θέλουμε ο πωλητής να έχει την δυνατότητα
μεταβολής των τιμών πώλησης.
Επιτρέπεται μεταβολή έκπτωσης 1: Τσεκάρουμε αν θέλουμε ο πωλητής να έχει την
δυνατότητα μεταβολής του πεδίου έκπτωση 1.
Επιτρέπεται μεταβολή έκπτωσης 2: Τσεκάρουμε αν θέλουμε ο πωλητής να έχει την
δυνατότητα μεταβολής του πεδίου έκπτωση 2.
Εκπτώσεις γραμμής επί καθαρής αξίας: Τσεκάρουμε αν θέλουμε όλες οι εκπτώσεις να
υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας της γραμμής και όχι η έκπτωση στο ποσό που προκύπτει
μετά την έκπτωση 1.

Αυτόματο άνοιγμα ποσότητας σε γραμμή: Τσεκάρουμε αν θέλουμε αμέσως μετά την επιλογή
του είδους στη γραμμή να εμφανίζεται ο διάλογος της ποσότητας.
Εκκαθάριση πεδίου αναζήτησης (μετά από επιτυχή αναζήτηση): Τσεκάρουμε αν θέλουμε
αμέσως μετά την αναζήτηση είδους στη γραμμή και εφόσον έρθει αποτέλεσμα να καθαρίζει το
πεδίο αναζήτησης. Το Default είναι να παραμένει το ερώτημα στο πεδίο.
Αυτόματο άνοιγμα πληκτρολογίου μετά την καταχώρηση γραμμής: Τσεκάρουμε αν θέλουμε
αμέσως μετά την καταχώρηση γραμμής παραστατικού να εμφανίζεται το πληκτρολόγιο με
focus στο πεδίο αναζήτησης για να καταχωρήσω το επόμενο είδος.
Ενημέρωση τρόπου πληρωμής από χρήστη: Τσεκάρουμε αν θέλουμε να μην έρχεται στο
παραστατικό ο προτεινόμενος τρόπος πληρωμής και υποχρεώνει τον χρήστη να καταχωρήσει
τον τρόπο πληρωμής του παραστατικού.
Πλήκτρο εντολής σε παραστατικό είσπραξης: Ειδική λειτουργεία να χρησιμοποιηθεί μόνο σε
συνεννόηση με το support της εταιρείας.
Διαγραφή παραστατικών μετά από Χ ημέρες: Ορίζουμε το πλήθος των ημερών που μετά από
αυτό θα διαγρφούν από την βάση δεδομένών του tablet όλα τα καταχωρημένα στο Server
παραστατικά.
Επιλεγμένο φίλτρο: Ορίζουμε βάσει ποιου πεδίου θα προτείνεται κατά το άνοιγμα του
παραστατικού να γίνεται η καταχώρηση του είδους. Οι επιλογές είναι Βάσει κωδικού, Βάσει
περιγραφής, Βάσει barcode, Barcode από κάμερα (δηλαδή σκανάροντας barcode με την
κάμερα του tablet. Η επιλογή είναι διαθέσιμη και μέσα από το παραστατικό.
Όριο προειδοποίησης στην αναζήτηση ειδών: Ορίζουμε τον μέγιστο αριθμό ειδών που θα
φέρει η αναζήτηση ειδών στις γραμμές παραστατικού.
Υποχρεωτικά πεδία παραστατικών: Ορίζουμε τα υποχρεωτικά πεδία του παραστατικού.

6. Παράμετροι αποστολής παραστατικών σε Server
Αυτόματη αποστολή σε Server: Ορίζουμε τον τρόπο που θα στέλνονται αυτόματα τα
παραστατικά στο Server οι επιλογές είναι:
• Όχι: δεν θα στέλνονται αυτόματα
• Πριν την εκτύπωση: Το παραστατικό αποθηκεύεται και αποστέλλεται στο Server πριν
εκτυπωθεί.
• Αν είναι on line υποχρεωτικά πριν την εκτύπωση: Αν υπάρχει on line σύνδεση τότε το
παραστατικό αν δεν αποσταλεί στο Server δεν επιτρέπει να εκτυπωθεί.
• Μετά την εκτύπωση: Το παραστατικό αποστέλλεται στο Server αφού εκτυπωθεί.
• Πριν την έξοδο από το παραστατικό: Το παραστατικό αποστέλλεται στο Server πριν τη
έξοδο.
Το σχόλιο να καταχωρείται στην αιτιολογία: Τσεκάρουμε αν θέλουμε να το σχόλιο του
παραστατικού που καταχωρούμε στο tablet να αποθηκεύεται στο ERP στην αιτιολογία.

Όλες οι υπόλοιπες ειδικές λειτουργείες της ενότητας να χρησιμοποιηθούν μόνο σε
συνεννόηση με το support της εταιρείας.

