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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Παρουσίαση της λύσης Dnet Data Collector®
Το Dnet Data Collector® της εταιρείας Dnet - Δημήτρης Ευστρατιάδης Α.Ε. αποτελεί την πλέον προηγμένη τεχνολογικά
και αρχιτεκτονικά λύση για την συλλογή δεδομένων μέσω BarCode και την άμεση καταχώρησή τους σε E.R.P. λογισμικό
Η ποιότητα της προσφερόμενης λύσης βασίζεται:


Στο προϊόν Dnet Data Collector και στην τεχνολογία αιχμής που ακολουθεί η εταιρεία μας για την ανάπτυξη
πληροφοριακών συστημάτων (Microsoft .NET Framework 3.5 compact, Windows Mobile 6.5, Windows Communication
Foundation – WCF, 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 στη περιοχή του ΒΑ Αιγαίου.



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 πρότασή της είναι
ισχυρή λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει. Συγκεκριμένα:
To Dnet Data Collector είναι ένα προηγμένο σύστημα που είναι ανεπτυγμένο πλήρως με τη διαδικτυακή πλατφόρμα
Microsoft.NET και προσαρμοσμένο πλήρως στην πλατφόρμα Entersoft EBS - EXPERT. H προηγμένη τεχνολογική του
βάση, διασφαλίζει μακροχρόνια την επένδυση της επιχείρησης. To Dnet Data Collector απευθύνεται σε δυναμικά
αναπτυσσόμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που θέλουν να μετατρέψουν τη χρήση της υψηλής τεχνολογίας σε
ανταγωνιστικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Το σύστημα υποβοηθά την συλλογή δεδομένων από αποθηκευτικούς χώρους,
χώρους παραγωγής, Retail καταστήματα κ.λ.π. και την άμεση καταχώρησή τους στο ERP με τρόπο ασφαλή και γρήγορο.
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Dnet Data Collector
Βασικός στόχος του Dnet Data Collector 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.
Το Dnet Data Collector 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 (με
Entersoft ERP ή Expert).
Η διασύνδεση αυτή δίνει μοναδικά και πολύ ουσιαστικά πλεονεκτήματα όπως:


Ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης της πληροφορίας (ειδών-πελατώνπρομηθευτών)

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 πχ διαθεσιμότητες, αλλά και καταχώρηση παραγγελιών, απογραφών κλπ.

Κίνητρα υιοθέτησης της λύσης Dnet Data Collector
Μερικά από τα κίνητρα υιοθέτησης των λύσεων mobile από τις επιχειρήσεις περιλαμβάνουν:
•

Η σύγχρονη επιχειρηματική κατάσταση απαιτεί αυξημένη παραγωγικότητα

•

Μείωση του χρόνου καταγραφής αποθεμάτων & εξυπηρέτησης των πελατών καθώς και των σφαλμάτων που
αναπόφευκτα παρουσιάζονται από τις χειρόγραφες διαδικασίες.

•

Εύκολη και ακριβής επιλογή των ειδών μιας παραγγελίας από τα διαθέσιμα είδη της αποθήκης

•

Άμεσος έλεγχος της διαθεσιμότητας ανά αποθήκη με απλό σκανάρισμα του BarCode του είδους

•

Άμεση εκτύπωση ετικετών από το ράφι με απλό σκανάρισμα του BarCode του είδους

•

Καταχώρησης νέων barcode σε υπάρχοντα είδη ώστε να διατηρούνται πιο ενημερωμένα τα είδη αποθήκης της
εφαρμογής της Entersoft (Expert ή Business Suite).

Βασικές Αρχές Σχεδίασης
Το Dnet Data Collector αποτελεί αυτόνομη εφαρμογή που τρέχει σε συσκευές Mobile (Windows mobile):
•

Αναπτύχθηκε σε .NET Framework 3.5 Compact

•

Αξιοποιεί πλήρως το Windows Communication Foundation (WCF) και Web Services για επικοινωνία με Wi-Fi,
LAN, GPRS, 3G, VPN

•

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

Το Dnet Data Collector σχεδιάστηκε με στόχο να ενσωματώσει όλα τα Ειδικά Χαρακτηριστικά των
mobile Συσκευών:
•

Εργονομικός σχεδιασμός για χρήση Touch ή και Pen

•

Ταχύτητα Εκτέλεσης Εφαρμογής και Συγχρονισμού
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•

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

Το Dnet Data Collector συγχρονίζει δεδομένα με τεχνολογικές και λειτουργικές δυνατότητες, όπως:
•

Offline σενάριο με συγχρονισμό των δεδομένων μεταξύ του Server και του PDA με τη σύνδεση μέσω USB
καλωδίου του PDA με ένα υπολογιστή με τη χρήση του Microsoft ActiveSync/Mobile Device Center

•

Offline σενάριο με συγχρονισμό των δεδομένων μεταξύ του Server και του PDA μέσω ασύρματου δικτύου ή μέσω
GPRS/3G όποτε ο χρήστης χρειάζεται να ενημερώσει το PDA με τη χρήση των Web Services

•

Online σενάριο με απευθείας σύνδεση μεταξύ του Server και του PDA μέσω ασύρματου δικτύου ή μέσω GPRS/3G
κατά τη χρήση του PDA με τη χρήση Web Services

Το Dnet Data Collector προσφέρει αυξημένες δυνατότητες παραμετροποίησης και customization:
•

Εύκολος ορισμός των σεναρίων συγχρονισμού, έρευνας των ειδών μέσω barcode και του τρόπου ανάλυσης
παραμετρικών Barcodes.

•

Form Designer για τον ορισμό της κεντρικής φόρμας του προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες του τελικού
χρήστη

Γενικά Χαρακτηριστικά Dnet Data Collector
Διαχείριση Απογραφών, Παραγγελιών, Packing Lists, Picking Lists,
Ετικετών, Νέων BarCode, προβολή διαθεσιμότητας, Ενδοδιακινήσεων,
Καρτέλες Συναλλασσόμενων:
•

Αυτόματη επιλογή προμηθευτή, πελάτη ανάλογα με τον τύπο του
παραστατικού

•

Πολλαπλοί τρόποι Αναζήτησης του είδους (μέσω barcode,
εναλλακτικού κωδικού, μέρους του κωδικού ή της περιγραφής)

•

Δυνατότητα ανάλυσης barcode για την
εξαγωγή στοιχείων βάρους, παρτίδας,
Ημερομηνίας λήξης κλπ ή χρώματος/
μεγέθους.

•

Δυνατότητα εισαγωγής διπλών barcodes
(δύο γραμμών)

•

Δυνατότητα διαχείρισης νέων ή αποθηκευμένων παραστατικών με μεταβολή ή
διαγραφή ειδών

•

Δυνατότητα άμεσης εύρεσης αποθεμάτων
ανά αποθηκευτικό χώρο κατά τη παραγγελία

•

Δυνατότητα καταχώρησης νέων barcode
σε υπάρχοντα είδη

•

Ευδιάκριτες οθόνες με μεγάλα πλήκτρα
ώστε να ελαχιστοποιείται η χρήση pen
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Dnet Data Collector Βασική Λειτουργικότητα
A.1.

Dnet Data Collector Παραγγελιοληψία και Παραγγελιοδοσία
Περιλαμβάνει:


Επιλογή παραγγελιοληψίας ή παραγγελιοδοσίας



Επιλογή τύπου παραγγελίας (ΠΑΡ, ΠΠΡ κλπ) ή ακόμα και επιλογή κατάχώ-

ρησης δελτίου αποστολής


Επιλογή Πελατών ή Προμηθευτών ανάλογα με το είδος της παραγγελίας

καθώς και ελεύθερη παραγγελία (χωρίς επιλογή συναλλασσομένου)


Επιλογή των ειδών μέσω των barcodes ή τμήματος κωδικού ή περιγραφής



Δυνατότητα προβολής διαθεσιμότητας του είδους ανά αποθηκευτικό χώρο



Μεταβολή προηγούμενων αποθηκευμένων παραγγελιών (διαγραφή ή

μεταβολή ειδών, ποσοτήτων)
Ο χρήστης, μέσω της συσκευής του, έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί όποια
στιγμή επιθυμεί (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας), με τον κεντρικό
εξυπηρετητή της εταιρείας του, προκειμένου να λάβει ή να στείλει δεδομέναπληροφορίες σχετικά με τις εργασίες που πραγματοποιεί εν κινήσει. Με αυτό τον
τρόπο ο χρήστης μπορεί να στείλει τα αποτελέσματα των παραγγελιών που έκανε
– πήρε από του πελάτες του.
Η ασύρματη επικοινωνία με το κεντρικό εξυπηρετητή της εταιρίας επιτυγχάνεται μέσω Wi-Fi, 3G καθώς και GPRS και
εξαρτάται πάντα από την φυσική θέση της συσκευής καθώς και το πακέτο που υποστηρίζεται από τον επιλεγμένο πάροχο
του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Διαχείριση Παραγγελιών
Το Dnet Data Collector ενσωματώνει μία πλήρως λειτουργική διαδικασία καταχώρισης Παραγγελιών, που προσφέρει
δυνατότητες, όπως:
 Aναζήτηση πελάτη (με όνομα ή κωδικό)
 Εισαγωγή γραμμών ειδών στο παραστατικό με υποστήριξη barcode
 Διαχείριση διαστάσεων αποθήκης (Χρώμα – Μέγεθος, Παρτίδες) με απλό και λειτουργικό τρόπο
 On-line καταχώριση παραγγελίας
 Προβολή διαθεσιμότητας ειδών ανά αποθηκευτικό χώρο
 Μεταβολή της παραγγελίας του πελάτη
 Λειτουργία με χρήση πληκτρολογίου, και ειδική σχεδίαση πληκτρολογίου ανάλογα με την λειτουργία που
επιτελεί (αλφαριθμητικό, αριθμητικό, κλπ).

A.2.

Dnet Data Collector Απογραφή

Περιλαμβάνει


Επιλογή τύπου παραστατικού απογραφής (ΔΡΦ, ΔΦΑ, ΛΑΠ, κλπ)



Επιλογή αποθηκευτικού χώρου



Επιλογή των ειδών μέσω των barcodes ή τμήματος κωδικού ή περιγραφής



Μεταβολή προηγούμενων αποθηκευμένων απογραφών (διαγραφή ή μεταβολή ειδών, ποσοτήτων)

Ο χρήστης, μέσω της συσκευής του, έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί όποια στιγμή επιθυμεί (εφόσον υπάρχει η
δυνατότητα επικοινωνίας), με τον κεντρικό εξυπηρετητή της εταιρείας του, προκειμένου να λάβει ή να στείλει δεδομένα-
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πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες απογραφής που πραγματοποιεί εν κινήσει.
Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να στείλει τα αποτελέσματα των απογραφών
που έκανε από τον αποθηκευτικό χώρο που βρίσκεται.
Η ασύρματη επικοινωνία με το κεντρικό εξυπηρετητή της εταιρίας επιτυγχάνεται
μέσω Wi-Fi, 3G καθώς και GPRS και εξαρτάται πάντα από την φυσική θέση της
συσκευής καθώς και το πακέτο που υποστηρίζεται από τον επιλεγμένο πάροχο
του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Διαχείριση Απογραφών
Το Dnet Data Collector ενσωματώνει μια πλήρως λειτουργική διαδικασία
καταχώρησης απογραφών, που προσφέρει δυνατότητες, όπως:
 Καταχώρηση απογραφής ανά αποθηκευτικό χώρο
 Εισαγωγή γραμμών ειδών στο παραστατικό με υποστήριξη barcode
 Διαχείριση διαστάσεων αποθήκης (Χρώμα – Μέγεθος, Παρτίδες) με απλό και λειτουργικό τρόπο
 On-line καταχώρηση Απογραφής
 Μεταβολή της απογραφής
 Λειτουργία με χρήση πληκτρολογίου και ειδική σχεδίαση πληκτρολογίου ανάλογα με την λειτουργία που
επιτελεί (αλφαριθμητικό, αριθμητικό, κλπ).

A.3.

Δημιουργία Packing List

Απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις παραγωγής και περιλαμβάνει


Επιλογή Πελατών ή Προμηθευτών ανάλογα με το είδος της παραγγελίας καθώς και ελεύθερη παραγγελία
(χωρίς επιλογή συναλλασσομένου)



Επιλογή των ειδών μέσω των barcodes



Μεταβολή προηγούμενων αποθηκευμένων Packing lists (διαγραφή ειδών)

Ο χρήστης, μέσω της συσκευής του, έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί όποια στιγμή επιθυμεί (εφόσον υπάρχει η
δυνατότητα επικοινωνίας), με τον κεντρικό εξυπηρετητή της εταιρείας του, προκειμένου να λάβει ή να στείλει δεδομέναπληροφορίες σχετικά με τις εργασίες που πραγματοποιεί.

Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να στείλει τα

αποτελέσματα των Packing lists που δημιούργησε προκειμένου να παραχθεί η παραγγελία.
Η ασύρματη επικοινωνία με το κεντρικό εξυπηρετητή της εταιρίας επιτυγχάνεται μέσω Wi-Fi, 3G καθώς και GPRS και
εξαρτάται πάντα από την φυσική θέση της συσκευής καθώς και το πακέτο που υποστηρίζεται από τον επιλεγμένο πάροχο
του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Διαχείριση Packing Lists
Το Dnet Data Collector ενσωματώνει μία πλήρως λειτουργική διαδικασία καταχώρισης Packing Lists, που προσφέρει
δυνατότητες, όπως:
 Aναζήτηση πελάτη (με όνομα ή κωδικό)
 Εισαγωγή γραμμών ειδών στο παραστατικό με υποστήριξη barcode
 Διαχείριση διαστάσεων αποθήκης (Χρώμα – Μέγεθος, Παρτίδες) με απλό και λειτουργικό τρόπο
 On-line καταχώριση Packing list
 Μεταβολή του Packing list του πελάτη
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 Λειτουργία με χρήση πληκτρολογίου, και ειδική σχεδίαση πληκτρολογίου ανάλογα με την λειτουργία που
επιτελεί (αλφαριθμητικό, αριθμητικό, κλπ).

A.4.

Dnet Data Collector Διαχείριση Ετικετών ειδών

Περιλαμβάνει


Επιλογή των ειδών μέσω των barcodes ή τμήματος κωδικού ή περιγραφής



Προβολή είδους, τιμής, υπολοίπου ανά αποθηκευτικό χώρο



Δυνατότητα εκτύπωσης ετικετών είτε σε φορητό εκτυπωτή (μέσω Bluetooth)
είτε σε σταθερό εκτυπωτή (μέσω ασύρματου δικτύου)

Ο χρήστης, μέσω της συσκευής του, έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί με τον
κεντρικό εξυπηρετητή της εταιρείας του, προκειμένου να δει δεδομένα-πληροφορίες
σχετικά με όποιο είδος επιθυμεί. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί
για τα στοιχεία του είδους και τη διαθεσιμότητά του στους αποθηκευτικούς χώρους της
εταιρίας όπως και να εκτυπώσει νέες ετικέτες στη περίπτωση που οι προηγούμενες
είναι λάθος ή έχουν καταστραφεί.
Η ασύρματη επικοινωνία με το κεντρικό εξυπηρετητή της εταιρίας επιτυγχάνεται μέσω Wi-Fi και εξαρτάται πάντα από την
φυσική θέση της συσκευής.

A.5.

Dnet Data Collector Διαθεσιμότητα ειδών

Περιλαμβάνει:


Επιλογή των ειδών μέσω των barcodes ή τμήματος κωδικού ή περιγραφής



Προβολή είδους, χρώματος / μεγέθους και υπολοίπων ανά αποθηκευτικό

χώρο
Ο χρήστης, μέσω της συσκευής του, έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί με τον
κεντρικό εξυπηρετητή της εταιρείας του, προκειμένου να δει δεδομένα-πληροφορίες
σχετικά με όποιο είδος επιθυμεί. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί
για τα στοιχεία του είδους και τη διαθεσιμότητά του στους αποθηκευτικούς χώρους της
εταιρίας.
Η ασύρματη επικοινωνία με το κεντρικό εξυπηρετητή της εταιρίας επιτυγχάνεται μέσω
Wi-Fi, 3G καθώς και GPRS και εξαρτάται πάντα από την φυσική θέση της συσκευής.

A.6.

Dnet

Data

Collector

Νέα

Barcode ειδών
Περιλαμβάνει


Επιλογή των ειδών μέσω λιστών που προετοιμάζονται από το Entersoft.



Καταχώρηση νέου barcode σε είδη της λίστας

Ο χρήστης, μέσω της συσκευής του, έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί με τον
κεντρικό εξυπηρετητή της εταιρείας του, προκειμένου να καταχωρήσει νέα barcode
σε είδη που είτε δεν έχουν είτε πρέπει να ενημερωθούν. Η λίστα των ειδών
προετοιμάζεται από την εφαρμογή της Entersoft (Expert ή Business Suite) και
διατίθεται άμεσα προς χρήση. Κατά την ολοκλήρωση της αντιστοίχησης εισάγονται τα
barcode μέσω αυτοματισμού πίσω στην εφαρμογή της Entersoft (Expert ή Business
Suite).
Η ασύρματη επικοινωνία με το κεντρικό εξυπηρετητή της εταιρίας επιτυγχάνεται μέσω
Wi-Fi, 3G καθώς και GPRS και εξαρτάται πάντα από την φυσική θέση της συσκευής.
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A.7.

Δημιουργία Picking List

Περιλαμβάνει:


Επιλογή της παραγγελίας την οποία θέλουμε να συγκεντρώσουμε από λίστα



Επιλογή των ειδών μέσω των barcodes ή από τη λίστα



Εισαγωγή της ποσότητας από το κάθε είδος που έχει συγκεντρωθεί



Δυνατότητα προβολής διαθεσιμότητας κάθε είδους ανά αποθηκευτικό χώρο

Ο χρήστης, μέσω της συσκευής του, έχει την δυνατότητα να ξεκινά τη συγκέντρωση
μιας παραγγελίας η οποία είναι προς εκτέλεση. Μπορεί να καταχωρήσει άμεσα τη
ποσότητα των ειδών της παραγγελίας που έχει συγκεντρωθεί, να δει τι άλλο έχει να
μαζέψει για τη παραγγελία και να προσθέσει κάποιο άλλο είδος αν π.χ. αυτό το οποίο
αναφέρεται μέσα στη παραγγελία δεν είναι διαθέσιμο. Επίσης μπορεί να δει που
υπάρχει διαθέσιμο κάθε είδος που τον ενδιαφέρει σε κάθε αποθηκευτικό χώρο. Με
αυτό τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να στείλει τα αποτελέσματα των Picking lists που
δημιούργησε προκειμένου να τιμολογηθούν οι σωστές ποσότητες των ειδών που
συγκεντρώθηκαν.
Η ασύρματη επικοινωνία με το κεντρικό εξυπηρετητή της εταιρίας επιτυγχάνεται μέσω Wi-Fi, 3G καθώς και GPRS και
εξαρτάται πάντα από την φυσική θέση της συσκευής καθώς και το πακέτο που υποστηρίζεται από τον επιλεγμένο πάροχο
του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

A.8.

Dnet Data Collector Καρτέλες Συναλλασομένων

Ο χρήστης, μέσω της συσκευής του, έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί με τον κεντρικό εξυπηρετητή της εταιρείας του,
προκειμένου να δει την καρτέλα ενός πελάτη. Η επιλογή του πελάτη μπορεί να γίνει πληκτρολογώντας ο χρήστης είτε
γράμματα από την επωνυμία του, είτε ψηφία από το ΑΦΜ του είτε τον κωδικό πελάτη. Μέσω της λίστας των
αποτελεσμάτων, μπορεί να επιλέξει τον πελάτη που επιθυμεί και να δει την καρτέλα για οποιαδήποτε χρήση και το
υπόλοιπο του πελάτη.

A.9.

Dnet Data Collector Ενδοδιακινήσεις

Περιλαμβάνει


Επιλογή τύπου παραστατικού ενδοδιακίνησης (ΔΕΝ,ΔΝΓ, κλπ)



Επιλογή αποθηκευτικών χώρων φόρτωσης και προορισμού



Επιλογή των ειδών μέσω των barcodes ή τμήματος κωδικού ή περιγραφής



Μεταβολή προηγούμενων αποθηκευμένων παραστατικών ενδοδιακίνησης
(διαγραφή ή μεταβολή ειδών, ποσοτήτων)

Ο χρήστης, μέσω της συσκευής του, έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί όποια
στιγμή επιθυμεί (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας), με τον κεντρικό
εξυπηρετητή της εταιρείας του, προκειμένου να λάβει ή να στείλει δεδομέναπληροφορίες σχετικά με τις εργασίες ενδοδιακίνησης που πραγματοποιεί εν κινήσει.
Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να στείλει τα αποτελέσματα των
ενδοδιακινήσεων που έκανε από των αποθηκευτικό χώρο που βρίσκεται.
Η ασύρματη επικοινωνία με το κεντρικό εξυπηρετητή της εταιρίας επιτυγχάνεται
μέσω Wi-Fi, 3G καθώς και GPRS και εξαρτάται πάντα από την φυσική θέση της συσκευής καθώς και το πακέτο που
υποστηρίζεται από τον επιλεγμένο πάροχο του κινητού δικτύου τηλεφωνίας.
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Συγχρονισμός & επικοινωνία
Προσφέρεται η δυνατότητα στον χρήστη να επικοινωνήσει με τον εξυπηρετητή της εφαρμογής προκειμένου να λάβει ή
να στείλει δεδομένα από και προς αυτόν. Τα δεδομένα που λαμβάνει η συσκευή – χρήστης είναι τα ακόλουθα:
 Πελάτες και προμηθευτές της εταιρίας
 Είδη αποθήκης
 Παραγγελίες, Packing lists και απογραφές, Λίστες
 Διαστάσεις (Χρώμα, Μέγεθος, Παρτίδες κ.λ.π.)
Οι δυνατότητες επικοινωνίας περιλαμβάνουν:
 Συγχρονισμός (και αποστολή και λήψη δεδομένων) είτε μέσω
σύνδεσης του PDA μέσω καλωδίου USB με ένα Η/Υ, είτε μέσω
ασύρματης σύνδεσης Wi-Fi, 3G καθώς και GPRS
 Online λειτουργικότητα μέσω Web Services
Με τη χρήση του Entersoft Expert ή του Entersoft Business Suite είναι
δυνατή η εμφάνιση όλων των παραστατικών που έχουν καταχωρηθεί
από τα PDAs όπου μπορούν να φιλτραριστούν κατά συναλλασόμενο,
αποθήκη, ημερομηνία ή κατάσταση. Επίσης μέσα από την ίδια οθόνη
μπορούμε να δούμε τις γραμμές του εκάστοτε παραστατικού. Στη συνέχεια μπορούμε
με τη βοήθεια ενός αυτοματισμού να το καταχωρίσουμε μέσα στο Entersoft είτε
αυτόματα είτε να επέμβουμε αλλάζοντας τον τύπο του παραστατικού.
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Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
Η Dnet εγγυάται ότι τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά όπως αυτά
περιγράφονται στην παρούσα πρόταση. Η Dnet υποχρεούται να αποκαταστήσει δωρεάν οποιοδήποτε σφάλμα ή αστοχία
του λογισμικού που τυχόν παρεκκλίνει από τις λειτουργικές προδιαγραφές του όπως αυτές περιγράφονται στα εγχειρίδια
χρήσης στα πλαίσια του Ετήσιου Συμβολαίου Νέων Εκδόσεων ή της 6μηνης περιόδου εγγύησης από την υπογραφή της
Άδειας Χρήσης του λογισμικού.

Ετήσιο Συμβόλαιο Νέων Εκδόσεων
Με την υπογραφή της σύμβασης Άδειας Χρήσης λογισμικού από τον πελάτη τίθεται σε ισχύ αντίστοιχο συμβόλαιο νέων
εκδόσεων του λογισμικού. Κάθε εφαρμογή της Dnet περιλαμβάνει χωρίς επιπλέον χρέωση Συμβόλαιο Νέων Εκδόσεων έξι
(6) μηνών, το οποίο αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της Άδειας Χρήσης Λογισμικού.
Ως χρόνος έναρξης κατά την ανανέωση του Συμβολαίου Νέων Εκδόσεων θεωρείται η ημερομηνία λήξης του αμέσως
προηγούμενου. Το ετήσιο συμβόλαιο νέων εκδόσεων ανανεώνεται αυτόματα με τη έκδοση αντίστοιχου παραστατικού,
εκτός αν καταγγελθεί εγγράφως από τον πελάτη δύο (2) μήνες πριν τη λήξη του.
Το Ετήσιο Συμβόλαιο Νέων Εκδόσεων Λογισμικού περιέχει οποιαδήποτε νέα λειτουργικότητα η οποία προστίθεται στην
εφαρμογή. Η λειτουργικότητα αυτή προέρχεται και από προτάσεις πελατών όπου αυτές ζητούνται. Συνοδεύεται από
πλήρεις οδηγίες και διαδικασίες εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των χαρακτηριστικών των νέων εκδόσεων.
Με τα παραπάνω οι εγκαταστάσεις Dnet Data Collector μπαίνουν σε μία νέα εποχή ταχύτατης εξυπηρέτησης και
προσθήκης νέων δυνατοτήτων και άμεσης αξιοποίησης του συστήματος από τον πελάτη.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Εγκατάσταση της εφαρμογής Dnet Data Collector
Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση του προγράμματος και του server γίνεται από την
εταιρία μας προκειμένου να αποφευχθούν λάθη που μπορεί να δημιουργήσουν λειτουργικά
προβλήματα στο τελικό χρήστη.

Εκκίνηση του Dnet Data Collector
Η εκκίνηση της εφαρμογής γίνεται πατώντας πάνω στο εικονίδιο Dnet Data Collector το οποίο
βρίσκεται μέσα στο Start μενού του PDA (βλ. Εικόνα Β – 1). Κατά την πρώτη εκκίνηση η
εφαρμογή μας ενημερώνει ότι δεν έχει γίνει ενεργοποίηση του προγράμματος. Σ’ αυτή τη
περίπτωση ακολουθούμε τη διαδικασία ενεργοποίησης όπως περιγράφεται παρακάτω. Αν η
εφαρμογή είναι ενεργοποιημένη αλλά δεν έχει επικοινωνία με τον server (στη περίπτωση
online σεναρίου) τότε εμφανίζεται μήνυμα προκειμένου να μας ενημερώσει ότι υπάρχει
πρόβλημα επικοινωνίας. Αν η επικοινωνία είναι σωστή και η εφαρμογή ενεργοποιημένη τότε

Εικόνα Β - 1 Το Start μενου
με το εικονίδιο της
εφαρμογής

μετά απο μερικά δευτερόλεπτα η εφαρμογή ξεκινάει και βρισκόμαστε στη Κεντρική οθόνη της εφαρμογής (βλ. σελ. 13)

Ενεργοποίηση του προγράμματος
Κατά την πρώτη εκκίνηση, η εφαρμογή μας ενημερώνει ότι δεν έχει γίνει ενεργοποίηση του
προγράμματος (βλ. Εικόνα Β – 2). Προκειμένου να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα, αφού έχουμε
συνδέσει το PDA με το Internet (μέσω Wi-Fi, 3G καθώς και GPRS) κάνουμε τα εξής: α) από την
κεντρική οθόνη της εφαρμογής επιλέγουμε Εργαλεία > Περί. Στην οθόνη θα ανοίξει η οθόνη
των πληροφοριών του προγράμματος (βλ. Εικόνα Β – 3). β) Στο κάτω μέρος της φόρμας
αναφέρεται ο σειριακός αριθμός της εφαρμογής. Συμβουλευόμαστε την Άδεια Χρήσης του
λογισμικού που έχουμε προμηθευτεί με την εφαρμογή. Εκεί
αναφέρονται οι σειριακοί αριθμοί για τις εφαρμογές που έχουμε
αγοράσει. Κάθε ένας σειριακός αντιστοιχεί και με μια άδεια χρήσης
για ένα PDA. Πληκτρολογούμε στα πεδία τον σειριακό αριθμό της
Εικόνα Β - 2 Το πρόγραμμα
ζητά ενεργοποίηση

εφαρμογής του συγκεκριμένου PDA αν χρειάζεται. γ) Πιέζουμε το
πλήκτρο

Ενεργοποίηση

το

οποίο

βρίσκεται

κάτω

δεξιά

προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ενεργοποίησης. Αν υπάρχει σύνδεση με το Internet και
ο σειριακός αριθμός δεν έχει εγκατασταθεί σε άλλο PDA τότε η ενεργοποίηση θα ολοκληρωθεί
επιτυχώς, οπότε κλείνουμε και ξανανοίγουμε την εφαρμογή. Αν έχουμε αντικαταστήσει κάποιο
από τα PDA ή η εφαρμογή έχει απενεργοποιηθεί για κάποιο λόγο, τότε επικοινωνήστε με την
Dnet A.E. στα τηλέφωνα 2251045453 ή στο 2251037319-21 ή με email στο def@dnet.gr για την
επανενεργοποίηση της εφαρμογής.

Εικόνα Β - 3 Η οθόνη
πληροφοριών του
προγράμματος
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ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ DNET DATA COLLECTOR

Κεντρική οθόνη της εφαρμογής
Όταν τρέξουμε το πρόγραμμα, εμφανίζεται η κεντρική οθόνη της εφαρμογής (βλ. Εικόνα C - 1) στην οποία, ανάλογα με
τις ενεργοποιημένες υπηρεσίες, μπορούμε να δούμε τα παρακάτω πλήκτρα (αναφέρονται αλφαβητικά):

Απογραφή:

Μας πηγαίνει στη διαδικασία καταχώρησης ή μεταβολής μιας
απογραφής.

Διαθεσιμότητα:

Μας πηγαίνει στη διαδικασία εμφάνισης της διαθεσιμότητας των
ειδών ανά χώρο αποθήκευσης

Ενδοδιακίνηση:

Μας πηγαίνει στη διαδικασία ενδοδιακινήσεων

Εξ. Παραγγελία:

Μας πηγαίνει στη διαδικασία εξωτερικής παραγγελιοληψίας

Ετικέτες:

Μας πηγαίνει στη διαδικασία εκτύπωσης ετικετών (απαιτεί barcode
printer)

Καρτέλες:

Μας πηγαίνει στη διαδικασία εμφάνισης της καρτέλας συναλλασομένων

Νέα Barcode:

Μας πηγαίνει στη διαδικασία καταχώρησης νέων barcode σε
υπάρχοντα είδη

Νέοι Σειριακοί Αριθμοί:

Εικόνα C - 1 Η κεντρική
οθόνη της εφαρμογής

Μας πηγαίνει στη διαδικασία καταχώρησης νέων σειριακών αριθμών σε υπάρχοντα

είδη
Παραγγελία:

Μας πηγαίνει στη διαδικασία παραγγελιοληψίας / παραγγελιοδοσίας

Packing List:

Αφορά παραγωγικές μονάδες και μας πηγαίνει στη διαδικασία δημιουργίας Packing list

Picking List:

Μας πηγαίνει στη διαδικασία επιλογής ειδών από μια λίστα παραγγελίας

Ακριβώς πάνω από τα πλήκτρα και δεξιά υπάρχει ένα εικονίδιο το οποίο μας δείχνει σε ποια κατάσταση λειτουργεί το PDA
και συγκεκριμένα αν εμφανίζει το σπίτι (όπως στην Εικόνα C-1) σημαίνει ότι έχουμε επιλέξει τη λειτουργία online σε
εσωτερικό δίκτυο, αν δείχνει τη γη ότι λειτουργεί online μέσω Internet και αν δείχνει ένα κύκλο θαλασσί με λευκό ότι
λειτουργεί offline. Πατώντας πάνω στο εικονίδιο μας εμφανίζει ένα μενού προκειμένου να επιλέξουμε σε ποια κατάσταση
θα λειτουργήσει (βλ. Εικόνα C-2). Οι περιπτώσεις αναλύονται παρακάτω:
Εσωτ. Δίκτυο:

Όταν είναι επιλεγμένο τότε η εφαρμογή λειτουργεί σε σενάριο online δηλαδή είναι απευθείας
συνδεδεμένη με τον server μέσω WebService προκειμένου να εκτελέσει τις διαδικασίες του.
Η εφαρμογή λειτουργεί εντός του δικτύου της εταιρίας και επικοινωνεί με τον server με το
αντίστοιχο link που του έχουμε δώσει στις ρυθμίσεις (βλ. σελ. 54) . Αν έχει επιλεγεί το
εσωτερικό δίκτυο τότε δίπλα στο λογότυπο της Dnet εμφανίζεται ένα σπιτάκι όπως το
εικονίδιο που φαίνεται δίπλα.

Εξωτ. Δίκτυο:

Όταν είναι επιλεγμένο τότε η εφαρμογή λειτουργεί σε σενάριο
online αλλά εκτός του δικτύου της εταιρίας και μέσω Internet
επικοινωνεί με τον server μέσω WebService με το αντίστοιχο link
που του έχουμε δώσει στις ρυθμίσεις. Αν έχει επιλεγεί το εξωτερικό
δίκτυο τότε δίπλα στο λογότυπο της Dnet εμφανίζεται η εικόνα της
Γης όπως το εικονίδιο που φαίνεται δίπλα.

Offline:

Αν δεν είναι επιλεγμένο τότε η εφαρμογή λειτουργεί σε Offline
σενάριο και οι διαδικασίες γίνονται μέσω της βάσης δεδομένων η
οποία είναι εγκατεστημένη μέσα στο PDA. Αν έχει επιλεγεί Offline
σενάριο τότε δίπλα στο λογότυπο της Dnet έχει το εικονίδιο που
Εικόνα C - 2 Η κεντρική
οθόνη της εφαρμογής

φαίνεται δίπλα.
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Επιπλέον στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχουν δυο ακόμα πλήκτρα:
Έξοδος:

Προκειμένου να κλείσουμε την εφαρμογή.

Εργαλεία:

Εδώ μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε τα εξής (βλ. Εικόνα C – 3):

Παράμετροι:

Πηγαίνουμε στη φόρμα των παραμέτρων προκειμένου να
ρυθμίσουμε τη λειτουργία της εφαρμογής μας.

Περί:

Από εδώ μπορούμε να δούμε τα στοιχεία της εφαρμογής
όπως την έκδοση και τον σειριακό αριθμό όπως και να
κάνουμε την ενεργοποίηση της εφαρμογής (βλ. σελ. 13)

Συγχρονισμός:

Αφορά το Offline σενάριο και το συγχρονισμό της βάσης
δεδομένων του PDA με τον Server μέσω τον WebServices.

Καταχ/ση Πωλητή:

Από εδώ έχουμε τη δυνατότητα να καταχωρήσουμε ποιος
από τους διαθέσιμους πωλητές της εταιρίας χρησιμοποιεί το
PDA προκειμένου να καταχωρούνται τα στοιχεία του κατά
τη διαδικασία της Εξωτερικής Παραγγελίας.

Εικόνα C - 3 Το μενού
Εργαλεία

Διαδικασία Απογραφής
Μόλις πατήσουμε το πλήκτρο της απογραφής, η εφαρμογή μας ρωτά αν θέλουμε ή όχι ένα νέο παραστατικό απογραφής.
Στη περίπτωση που θέλουμε να καταχωρήσουμε ένα νέο παραστατικό πατάμε το πλήκτρο Yes και ακολουθούμε τη
διαδικασία που αναφέρεται παρακάτω στο C.1. Αν θέλουμε να μεταβάλουμε ή να συνεχίσουμε ένα παραστατικό
απογραφής τότε επιλέγουμε No και ακολουθούμε τη διαδικασία που αναφέρεται στο C.2.

C.1.

Καταχώρηση νέου παραστατικού απογραφής

Από τη στιγμή που θα πατήσουμε Yes στη καταχώρηση νέου παραστατικού απογραφής, η
εφαρμογή μας ζητά (βλ. Εικόνα C – 4) να της δώσουμε τον τύπο του παραστατικού (ΔΦΑ ή ΛΑΠ)
όπως αναφέρονται από τις διαδικασίες απογραφής του προγράμματος της Entersoft (Expert ή
Business Suite). Επίσης μας ζητά να του δώσουμε τον χώρο της φυσικής απογραφής (Κεντρικά
έδρας, αποθήκη κλπ) απ΄ όπου πραγματοποιείται η απογραφή, προκειμένου να καταχωρηθεί
στο πρόγραμμα.
Από τη στιγμή που θα δώσουμε τις επιλογές μας πατάμε το πλήκτρο Επιλογή και
μεταφερόμαστε στην οθόνη καταχώρησης ειδών.

C.2.

Εικόνα C - 4 Επιλογές νέου
παραστατικού απογραφής

Μεταβολή υπάρχοντος παραστατικού απογραφής

Από τη στιγμή που θα πατήσουμε Νο στη καταχώρηση νέου παραστατικού απογραφής, η
εφαρμογή μας εμφανίζει μια λίστα των παραστατικών απογραφής (βλ. Εικόνα C – 5) τα οποία
δεν είναι ολοκληρωμένα. Για κάθε παραστατικό μπορούμε να δούμε τον κωδικό του, τον τύπο
του, την ημερομηνία δημιουργίας του και τον χώρο από τον οποίο προέρχεται. Επιλέγουμε ένα
παραστατικό και πατάμε το πλήκτρο Επιλογή προκειμένου να φορτωθεί για χρήση από το PDA.
Αν πατήσουμε το πλήκτρο Επιστροφή, μας πάει στο τελευταίο παραστατικό το οποίο ήταν
ανοικτό από την εφαρμογή και το οποίο αναφέρεται στο πάνω αριστερά μέρος της οθόνης. Στην
περίπτωση που δεν είχε ανοιχτεί άλλο παραστατικό πριν, στο πάνω αριστερά μέρος θα γράφει
0 και δε θα είναι δυνατή η καταχώρηση στοιχείων.
Εικόνα C - 5 Λίστα
παραστατικών απογραφής

Από τη στιγμή που θα δώσουμε τις επιλογές μας πατάμε το πλήκτρο Επιλογή και μεταφερόμαστε
στην οθόνη καταχώρησης ειδών.
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C.3.

Οθόνη καταχώρησης ειδών

Στην οθόνη καταχώρησης ειδών (βλ. Εικόνα C – 6) μπορούμε να δούμε τα εξής. Στο πάνω αριστερό μέρος αναφέρει το
παραστατικό το οποίο είναι ανοικτό (π.χ. ΛΑΠ 1) και ακριβώς από κάτω, τον αποθηκευτικό χώρο στον οποίο γίνεται η
απογραφή. Στη συνέχεια από κάτω υπάρχουν τα εξής πεδία:
BarCode:

Είναι το προεπιλεγμένο πεδίο προκειμένου να σαρώσουμε ένα barcode και να μας εμφανίσει
τα στοιχεία του είδους που έχουμε επιλέξει.

Σύνολο Είδους:

Σ’ αυτό πεδίο εμφανίζεται το σύνολο το ειδών με το ίδιο κωδικό
τα οποία έχουν καταχωρηθεί μέχρι στιγμής .

Κωδικός Είδους:

Είναι το πεδίο απ’ όπου μπορούμε να δούμε τον κωδικό του είδους
που έχουμε επιλέξει αλλά και να ψάξουμε ένα είδος με τον κωδικό
του. Κανονικά είναι ανενεργό (μόνο για ανάγνωση) αλλά εάν
θέλουμε να ψάξουμε ένα είδος, επιλέγουμε το checkbox που
βρίσκεται δίπλα του.

Περιγραφή:

Είναι το πεδίο απ’ όπου μπορούμε να δούμε την περιγραφή του
είδους που έχουμε επιλέξει αλλά και να ψάξουμε ένα είδος με
μέρος της περιγραφής του. Κανονικά είναι ανενεργό (μόνο για
Εικόνα C - 6 Οθόνη
καταχώρησης ειδών
απογραφής

ανάγνωση) αλλά εάν θέλουμε να ψάξουμε ένα είδος, επιλέγουμε
το checkbox που βρίσκεται δίπλα του.
Διαστάσεις:

Στο τμήμα με το μπλε φόντο εμφανίζονται οι διαστάσεις του είδους που έχουμε επιλέξει από
την παραμετροποίηση (Χρώμα/Μέγεθος, Παρτίδα κλπ.)
Με τη βοήθεια αυτού του πλήκτρου μπορούμε να επιλέξουμε τον τρόπο συγκέντρωσης των
ειδών και έχουμε δύο επιλογές:
Α) Αν το εικονίδιο είναι

τότε είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ένα προς ένα και για

κάθε barcode σαρώνουμε, καταχωρείται ένα τεμάχιο από το είδος.
Β) Αν το εικονίδιο είναι

τότε

είναι

ενεργοποιημένη

η

λειτουργία

μαζικής

καταχώρησης και για κάθε barcode σαρώνουμε, δίνουμε τη ποσότητα των συγκεντρωμένων
ειδών ώστε να αφαιρεθούν από τη λίστα.
Ποσότητα:

Είναι το πεδίο στο οποίο μπορούμε να πληκτρολογήσουμε την ποσότητα του είδους που
έχουμε επιλέξει.

Εικονικό Είδος:

Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο μπορούμε να καταχωρήσουμε ένα είδος στο παραστατικό ακόμα
και αν δεν υπάρχει στη βάση δεδομένων. Απλά πιέζουμε το πλήκτρο και πατάμε το πλήκτρο
scan του PDA προκειμένου να διαβάσει το barcode και στο πεδίο του κωδικού και της
περιγραφής πληκτρολογούμε ότι θέλουμε για το είδος προκειμένου να το ανοίξουμε στο
Entersoft EBS/Expert όταν εισάγουμε το παραστατικό.

Επιπλέον στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχουν δυο ακόμα πλήκτρα:
Απογραφή:

Από το οποίο ανοίγει το μενού τον απογραφών και έχει τις εξής επιλογές:
Α) Νέα:

Για δημιουργία νέας απογραφής

Β) Επιλογή:

Για επιλογή μιας υπάρχουσας απογραφής

Γ) Σημειώσεις: Ανοίγει ένα πεδίο στο οποίο μπορούμε να κρατήσουμε κάποιες σημειώσεις οι
οποίες εμφανίζονται στο πεδίο της αιτιολογίας του παραστατικού.
Δ) Ολοκλήρωση - Έξοδος:
Ε) Έξοδος:

Για ολοκλήρωση και έξοδο από το παραστατικό.

Για αποθήκευση και έξοδο από το παραστατικό απογραφής.
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ΛΙΣΤΑ:

Προκειμένου να δούμε ή να μεταβάλουμε τη λίστα των απογεγραμμένων ειδών της απογραφής
που έχουμε επιλέξει.

Απογραφή ειδών με τη βοήθεια του barcode
Αφού έχουμε δημιουργήσει μια νέα απογραφή ή έχουμε ανοίξει μια υπάρχουσα, ο κέρσορας
βρίσκεται στο πεδίο BarCode. Τα βήματα είναι τα εξής:
1)

Σαρώνουμε ένα barcode και αν υπάρχει στη λίστα τότε υπάρχουν δύο
περιπτώσεις:
α) Αν το είδος παρακολουθεί διαστάσεις (π.χ. σειριακούς αριθμούς) τότε ο
κέρσορας πηγαίνει αυτόματα στο πεδίο των διαστάσεων προκειμένου να
σαρώσουμε και η διάσταση που παραδίδουμε. Αφού σαρώσουμε και το barcode
της διάστασης, ο κέρσορας πηγαίνει στο πεδίο ποσότητα με συμπληρωμένο τον
αριθμό 1 και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου οπότε
αφαιρείται από τη ποσότητα του συγκεκριμένου είδους ένα τεμάχιο.

Εικόνα C - 7 Αδύνατη η
εύρεση του είδους

β) Αν το είδος δεν παρακολουθεί διαστάσεις τότε ο κέρσορας πηγαίνει στη
Ποσότητα. Πληκτρολογούμε τον αριθμό των τεμαχίων που καταμετρήσαμε και
πατάμε το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου. Η οθόνη
παραγγελίας ειδών καθαρίζει και ο κέρσορας βρίσκεται πάλι στο πεδίο BarCode
ώστε να σαρώσουμε το επόμενο είδος.
Αν δε βρεθεί το είδος, τότε το background της οθόνης γίνεται κόκκινο (βλ. Εικόνα
C – 7) και στο πεδίο του Κωδικός Είδους αναφέρει «Το είδος δεν βρέθηκε». Αν
έχει επιλεγεί από τις παραμέτρους του προγράμματος, μπορεί να γίνει
καταχώρηση του είδους ως εικονικό μέσω τις ίδιας φόρμας.
2)

Πληκτρολογούμε την ποσότητα που έχουμε καταμετρήσει (βλ. Εικόνα C – 8) και
πατάμε το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου. Η οθόνη
καταχώρησης ειδών καθαρίζει και ο κέρσορας βρίσκεται πάλι στο πεδίο BarCode
ώστε να απογράψουμε το επόμενο είδος.

Εικόνα C - 8 Καταχώρηση
καταμετρημένου είδους

Απογραφή ειδών με αναζήτηση του κωδικού
Βρισκόμαστε στην οθόνη καταχώρησης ειδών και ο κέρσορας βρίσκεται στο πεδίο BarCode.
Τα βήματα είναι τα εξής:
1)

Επιλέγουμε το checkbox που βρίσκεται δίπλα από το πεδίο Κωδικός Είδους. Σ’
αυτή τη περίπτωση απενεργοποιείται το πεδίο Barcode και ανοίγει το
πληκτρολόγιο (αν έχουμε ενεργοποιήσει την επιλογή από τις ρυθμίσεις). Επίσης
στο πάνω δεξιά μέρος εμφανίζεται ένας φακός προκειμένου να μας δείξει ότι θα
κάνουμε έρευνα του πεδίου. Αν δείχνει t* (βλ. Εικόνα C – 9) σημαίνει ότι ψάχνει
μόνο αν το πεδίο ξεκινά από τα ψηφία που του δώσαμε ενώ αν δείχνει *t*
σημαίνει ότι ψάχνει αν τα ψηφία υπάρχουν σε οποιοδήποτε μέρος του πεδίου. Αν
θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο έρευνας, πατάμε πάνω στον φακό.
Εικόνα C - 9 Αναζήτηση
είδους βάσει κωδικού
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2)

Πληκτρολογούμε τα ψηφία του κωδικού και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο
Enter. Στη συνέχεια, αν υπάρχει μόνο ένα είδος το οποίο έχει αυτό το κωδικό
συμπληρώνονται τα στοιχεία του είδους στα υπόλοιπα κελιά και ο δείκτης πάει
αυτόματα στη ποσότητα του είδους. Σε περίπτωση που παραπάνω από ένα είδος
πληροί τα κριτήρια, εμφανίζεται μια λίστα με τα υλικά (βλ. Εικόνα C – 10). Στο
επάνω μέρος φαίνεται αναλυτικά η περιγραφή του επιλεγμένου είδους και στο
κελί, που υπάρχει ακριβώς κάτω από τη περιγραφή, οι διαστάσεις του είδους ή
το UDF πεδίο (όπου υπάρχουν). Επιλέγουμε όποιο είδος θέλουμε και πατάμε το
πλήκτρο Επιλογή. Αν δε βρίσκουμε το είδος που ψάχνουμε, μπορούμε να
πατήσουμε το πλήκτρο Επιστροφή ώστε να επιστρέψουμε στη προηγούμενη
οθόνη. Αν δε βρεθεί το είδος, τότε το background της οθόνης γίνεται κόκκινο και
στο πεδίο Barcode αναφέρει «Δεν βρέθηκε είδος.»

3)

Εικόνα C - 10 Λίστα ειδών
που αρχίζουν με αυτό το
κωδικό

Πληκτρολογούμε την ποσότητα που έχουμε καταμετρήσει και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter του
πληκτρολογίου. Η οθόνη καταχώρησης ειδών καθαρίζει και ο κέρσορας βρίσκεται πάλι στο πεδίο Κωδικός
είδους ώστε να απογράψουμε το επόμενο είδος. Εάν το επόμενο είδος θέλουμε να το απογράψουμε με τη
βοήθεια του barcode, αποεπιλέγουμε το checkbox που βρίσκεται δίπλα από το πεδίο Κωδικός Είδους.

Απογραφή ειδών με αναζήτηση της περιγραφής
Βρισκόμαστε στην οθόνη καταχώρησης ειδών και ο κέρσορας βρίσκεται στο πεδίο BarCode. Τα βήματα είναι τα εξής:
1)

Επιλέγουμε το checkbox που βρίσκεται δίπλα από το πεδίο Περιγραφή. Σ’ αυτή
τη περίπτωση απενεργοποιείται το πεδίο Barcode και ανοίγει το πληκτρολόγιο
(αν έχουμε ενεργοποιήσει την επιλογή από τις ρυθμίσεις). Επίσης στο πάνω δεξιά
μέρος εμφανίζεται ένας φακός προκειμένου να μας δείξει ότι θα κάνουμε έρευνα
του πεδίου. Αν δείχνει t* σημαίνει ότι ψάχνει μόνο αν το πεδίο ξεκινά από τα
ψηφία που του δώσαμε ενώ αν δείχνει *t* (βλ. Εικόνα C - 11) σημαίνει ότι ψάχνει
αν τα ψηφία υπάρχουν σε οποιοδήποτε μέρος του πεδίου. Αν θέλουμε να
αλλάξουμε τον τρόπο έρευνας, πατάμε πάνω στον φακό.

2)

Πληκτρολογούμε τα ψηφία της περιγραφής και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ ή το
πλήκτρο Enter. Στη συνέχεια, αν υπάρχει μόνο ένα είδος το οποίο που
περιλαμβάνει αυτή τη περιγραφή, συμπληρώνονται τα στοιχεία του είδους στα
υπόλοιπα κελιά και ο δείκτης πάει αυτόματα στη ποσότητα του είδους. Σε

Εικόνα C - 11 Αναζήτηση
είδους βάσει περιγραφής

περίπτωση που παραπάνω από ένα είδος πληροί τα κριτήρια, εμφανίζεται μια
λίστα με τα υλικά (βλ. Εικόνα C – 12). Στο επάνω μέρος φαίνεται αναλυτικά η
περιγραφή του επιλεγμένου είδους και στο κελί, που υπάρχει ακριβώς κάτω από
τη περιγραφή, οι διαστάσεις του είδους ή το UDF πεδίο (όπου υπάρχουν).
Επιλέγουμε όποιο είδος θέλουμε και πατάμε το πλήκτρο Επιλογή. Αν δε
βρίσκουμε το είδος που ψάχνουμε, μπορούμε να πατήσουμε το πλήκτρο
Επιστροφή ώστε να επιστρέψουμε στη προηγούμενη οθόνη. Αν δε βρεθεί το
είδος, τότε το background της οθόνης γίνεται κόκκινο και στο πεδίο Barcode
αναφέρει «Δεν βρέθηκε είδος.»
3)

Πληκτρολογούμε την ποσότητα που έχουμε καταμετρήσει και πατάμε το πλήκτρο
ΟΚ ή το πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου. Η οθόνη καταχώρησης ειδών
καθαρίζει και ο κέρσορας βρίσκεται πάλι στο πεδίο Περιγραφή ώστε να
απογράψουμε το επόμενο είδος. Εάν το επόμενο είδος θέλουμε να το
απογράψουμε με τη βοήθεια του barcode, αποεπιλέγουμε το checkbox που
βρίσκεται δίπλα από το πεδίο Περιγραφή.
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Εικόνα C - 12 Λίστα ειδών
που περιλαμβάνουν αυτή τη
περιγραφή

Μεταβολή γραμμών παραστατικού
Αν θέλουμε να μεταβάλλουμε τις γραμμές του παραστατικού (να διαγράψουμε γραμμές ή να
μεταβάλλουμε τη ποσότητα) τότε από την οθόνη καταχώρησης ειδών πατάμε το πλήκτρο ΛΙΣΤΑ
που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Θα δούμε ότι η οθόνη αλλάζει και εμφανίζεται η
λίστα των απογεγραμμένων ειδών (βλ. Εικόνα C – 13). Στο επάνω μέρος φαίνεται αναλυτικά η
περιγραφή του επιλεγμένου είδους και στο κελί, που υπάρχει ακριβώς κάτω από τη
περιγραφή, οι διαστάσεις του είδους ή το UDF πεδίο (όπου υπάρχουν). Οι στήλες που περιέχει
είναι ο κωδικός, η περιγραφή και η ποσότητα του κάθε είδους. Μπορούμε να επιλέξουμε όποια
γραμμή θέλουμε και έχουμε τις εξής επιλογές, σύμφωνα με τα πλήκτρα που βρίσκονται στο
Εικόνα C - 13 Λίστα
γραμμών παραστατικού

κάτω μέρος της λίστας:
Μεταβολή:

Έχοντας επιλέξει μια γραμμή και πιέζοντας το συγκεκριμένο
πλήκτρο, το πρόγραμμα μας επιστρέφει στην οθόνη καταχώρησης
ειδών η οποία έχει πλέον γαλάζιο background προκειμένου να μας
δείξει

ότι

βρισκόμαστε

σε

διαδικασία

μεταβολής

της

συγκεκριμένης γραμμής (βλ. Εικόνα C – 14). Τα πεδία είναι
συμπληρωμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της γραμμής και μπορούμε
να αλλάξουμε την ποσότητα του απογεγραμμένου είδους.
Πατώντας το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου,
αποθηκεύει τη γραμμή, η οθόνη καταχώρησης ειδών καθαρίζει και
ο κέρσορας βρίσκεται πάλι στο πεδίο BarCode ώστε να
απογράψουμε το επόμενο είδος
Επιστροφή:

Επιστρέφουμε

στην

οθόνη

καταχώρησης

πραγματοποιήσουμε καμία διαδικασία.
Διαγραφή:

ειδών

χωρίς

να

Εικόνα C - 14 Oθόνη
μεταβολής ποσότητας
γραμμής

Έχοντας επιλέξει μια γραμμή και πιέζοντας το συγκεκριμένο πλήκτρο, το πρόγραμμα μας
εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης προκειμένου να διαγράψουμε την επιλεγμένη γραμμή από το
παραστατικό. Μετά τη διαγραφή της, η εφαρμογή συνεχίζει να εμφανίζει τη λίστα.

C.4.

Εισαγωγή παραστατικών απογραφής στην εφαρμογή της Entersoft

Αφού έχουμε τελειώσει από τις διαδικασίες απογραφής μέσω των PDA που έχουμε, τότε πάμε στην εφαρμογή της Entersoft
(Expert ή Business Suite). Από τις συντομεύσεις πατάμε Εισαγωγή παραστατικών από PDA. Θα μας ανοίξει στην εφαρμογή
της Entersoft μια όψη απ’ όπου μπορούμε να δούμε τα καταχωρημένα παραστατικά που έχουν δημιουργηθεί από τα PDA.
Επιλέγουμε, αν θέλουμε, επιπλέον κριτήρια για την εμφάνιση και πατάμε το πλήκτρο Αποδοχή. Στην οθόνη του Η/Υ
βλέπουμε τα παραστατικά που έχουν δημιουργηθεί (βλ Εικόνα C – 15).
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Εικόνα C - 15 Όψη Εισαγωγής παραστατικών από PDA

Στις στήλες της συγκεκριμένης όψης μπορούμε να δούμε τον κωδικό του παραστατικού (όπως φαίνεται στο PDA), τον
τύπο του παραστατικού, την ημερομηνία δημιουργίας του, το όνομα του παραστατικού, τον συναλλασσόμενο (αν
υπάρχει), τον αποθηκευτικό χώρο (για παραστατικά απογραφής), την ημερομηνία καταχώρησής του στην εφαρμογή της
Entersoft και αν είναι ήδη καταχωρημένο. Αν θέλουμε να δούμε τις γραμμές κάποιου από τα παραστατικά που θέλουμε
να εισάγουμε, πατάμε το βελάκι που βρίσκεται αριστερά από το παραστατικό και εμφανίζονται από κάτω οι γραμμές του
(βλ. Εικόνα C – 16).

Εικόνα C - 16 Οι γραμμές του παραστατικού που εχουμε επιλέξει.

Για να εισάγουμε κάποιο από τα παραστατικά της λίστας στην εφαρμογή της Entersoft, το επιλέγουμε και πατάμε
Αυτοματισμοί > Καταχώρηση παραστατικού. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σχετικά με τον τύπο του
παραστατικού που θέλουμε να καταχωρήσουμε. Αν θέλουμε να παραμείνει ο τύπος παραστατικού όπως τον έχουμε
επιλέξει από το PDA δεν κάνουμε καμία επιλογή ενώ αν θέλουμε να αλλάξουμε τον τύπο του παραστατικού, πατάμε το
πλήκτρο … δίπλα στον τύπο παραστατικού, επιλέγουμε ένα από τα διαθέσιμα παραστατικά και πατάμε Αποδοχή. Πατάμε
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Αποδοχή στο παράθυρο καταχώρησης παραστατικού και το παραστατικό ανοίγει στην εφαρμογή της Entersoft (βλ. Εικόνα
C – 17).

Εικόνα C - 17 Παραστατικό στο Entersoft

Από το σημείο αυτό ακολουθούμε τις οδηγίες της Entersoft για τη καταχώρηση ή τη μεταβολή του παραστατικού. Από τη
στιγμή που θα το αποθηκεύσουμε, στην όψη εισαγωγής παραστατικών από PDA, θα εμφανίζεται ως καταχωρημένο.

Διαδικασία Διαθεσιμότητας
Μόλις πατήσουμε το πλήκτρο Διαθεσιμότητα, η εφαρμογή εμφανίζει την οθόνη διαθεσιμότητας ειδών. Εδώ μπορούμε να
δούμε τα διαθέσιμα υπόλοιπα του επιλεγμένου είδους ανά χώρο αποθήκευσης.

C.5.

Οθόνη διαθεσιμότητας ειδών

Μόλις ανοίξει η οθόνη διαθεσιμότητας ειδών (βλ. Εικόνα C – 18), μπορούμε να δούμε τα εξής:
BarCode:

Είναι το προεπιλεγμένο πεδίο προκειμένου να σαρώσουμε ένα
barcode και να μας εμφανίσει τα στοιχεία του είδους που έχουμε
επιλέξει.

Κωδικός Είδους:

Είναι το πεδίο απ’ όπου μπορούμε να δούμε τον κωδικό του είδους
που έχουμε επιλέξει αλλά και να ψάξουμε ένα είδος με τον κωδικό
του. Κανονικά είναι ανενεργό (μόνο για ανάγνωση) αλλά εάν
θέλουμε να ψάξουμε ένα είδος, επιλέγουμε το checkbox που
βρίσκεται δίπλα του.

Περιγραφή:

Είναι το πεδίο απ’ όπου μπορούμε να δούμε την περιγραφή του
είδους που έχουμε επιλέξει αλλά και να ψάξουμε ένα είδος με
μέρος της περιγραφής του. Κανονικά είναι ανενεργό (μόνο για
ανάγνωση) αλλά εάν θέλουμε να ψάξουμε ένα είδος, επιλέγουμε

Εικόνα C - 18 Οθόνη
διαθεσιμότητας ειδών

το checkbox που βρίσκεται δίπλα του.
Διαστάσεις:

Κάτω από το πεδίο της περιγραφής εμφανίζονται οι διαστάσεις του είδους που έχουμε επιλέξει
από την παραμετροποίηση (Χρώμα/Μέγεθος, Παρτίδα, UDF πεδίο κλπ.)
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Παραγγελία:

Το πλήκτρο αυτό εμφανίζεται μόνο όταν έχουμε επιλέξει να κάνουμε μια ειδική παραγγελία
μέσω της διαδικασίας διαθεσιμότητας.

Παρακάτω υπάρχουν δυο πεδία για τις αγορές και τις πωλήσεις που έγιναν για το συγκεκριμένο είδος για τη χρήση που
έχουμε επιλέξει από το διπλανό drop down πεδίο. Ακριβώς από κάτω υπάρχει ένας κενός χώρος στον οποίο εμφανίζονται
τα υπόλοιπα του είδους ανά αποθηκευτικό χώρο. Επιπλέον στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχουν τα πλήκτρα:
Έξοδος:

Προκειμένου να βγούμε από τη διαδικασία Διαθεσιμότητας.

Παραγ…:

Από το οποίο ανοίγει το μενού της ειδικής παραγγελίας και έχει τις εξής επιλογές:
Α) Νέα παραγγελία:

Για δημιουργία νέας ειδικής παραγγελίας ώστε να προσθέτουμε τα

είδη που ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα
Β) Τελευταία παραγγελία:

Για τη συνέχιση της τελευταίας ειδικής παραγγελίας ώστε

να προσθέτουμε τα είδη που ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα
Γ) Λίστα:

Μπορούμε να δούμε τη λίστα της ειδικής παρα-

γγελίας που έχουμε ενεργή αυτή τη στιγμή.
Εύρεση διαθεσιμότητας ειδών με τη βοήθεια του barcode
Αφού βρισκόμαστε στην οθόνη διαθεσιμότητας ειδών ο κέρσορας βρίσκεται στο πεδίο Barcode.
Πατάμε το πλήκτρο Scan του PDA προκειμένου να σαρώσουμε το barcode του είδους. Αν το
barcode υπάρχει σε κάποιο είδος, θα εμφανίσει κατευθείαν στην οθόνη τα στοιχεία του είδους
και στο κάτω μέρος θα εμφανίσει τη λίστα των υπολοίπων ανά αποθηκευτικό χώρο (βλ. Εικόνα
C – 19). Αν δε βρεθεί το είδος, τότε το background της οθόνης γίνεται κόκκινο και στο πεδίο
του Κωδικός Είδους αναφέρει «Το είδος δεν βρέθηκε». Ο κέρσορας θα εξακολουθήσει να
βρίσκεται στο πεδίο Barcode προκειμένου να σαρώσουμε το επόμενο είδος.

Εικόνα C - 19 Εμφάνιση
διαθεσιμότητας είδους

Εύρεση διαθεσιμότητας ειδών με αναζήτηση του κωδικού
Αφού βρισκόμαστε στην οθόνη διαθεσιμότητας ειδών ο κέρσορας βρίσκεται στο πεδίο Barcode. Τα βήματα είναι τα εξής:
1)

Επιλέγουμε το checkbox που βρίσκεται δίπλα από το πεδίο Κωδικός Είδους. Σ’ αυτή τη περίπτωση
απενεργοποιείται το πεδίο Barcode και ανοίγει το πληκτρολόγιο (αν έχουμε ενεργοποιήσει την επιλογή από
τις ρυθμίσεις). Επίσης στο πάνω δεξιά μέρος εμφανίζεται ένας φακός προκειμένου να μας δείξει ότι θα
κάνουμε έρευνα του πεδίου. Αν δείχνει t* σημαίνει ότι ψάχνει μόνο αν το πεδίο ξεκινά από τα ψηφία που
του δώσαμε ενώ αν δείχνει *t* σημαίνει ότι ψάχνει αν τα ψηφία υπάρχουν σε οποιοδήποτε μέρος του πεδίου.
Αν θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο έρευνας, πατάμε πάνω στον φακό.

2)

Πληκτρολογούμε τα ψηφία του κωδικού και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter. Στη συνέχεια, αν
υπάρχει μόνο ένα είδος το οποίο έχει αυτό το κωδικό συμπληρώνονται τα στοιχεία του είδους στα υπόλοιπα
κελιά και στο κάτω μέρος θα εμφανίσει τη λίστα των υπολοίπων ανά αποθηκευτικό χώρο. Σε περίπτωση που
παραπάνω από ένα είδος πληροί τα κριτήρια, εμφανίζεται μια λίστα με τα υλικά. Επιλέγουμε όποιο είδος
θέλουμε και πατάμε το πλήκτρο Επιλογή και στο κάτω μέρος θα εμφανίσει τη λίστα των υπολοίπων ανά
αποθηκευτικό χώρο. Αν δε βρίσκουμε το είδος που ψάχνουμε, μπορούμε να πατήσουμε το πλήκτρο
Επιστροφή ώστε να επιστρέψουμε στη προηγούμενη οθόνη. Αν δε βρεθεί το είδος, τότε το background της
οθόνης γίνεται κόκκινο και στο πεδίο Barcode αναφέρει «Δεν βρέθηκε είδος.»

Εύρεση διαθεσιμότητας ειδών με αναζήτηση της περιγραφής
Αφού βρισκόμαστε στην οθόνη διαθεσιμότητας ειδών ο κέρσορας βρίσκεται στο πεδίο Barcode. Τα βήματα είναι τα εξής:
1)

Επιλέγουμε το checkbox που βρίσκεται δίπλα από το πεδίο Περιγραφή. Σ’ αυτή τη περίπτωση
απενεργοποιείται το πεδίο Barcode και ανοίγει το πληκτρολόγιο (αν έχουμε ενεργοποιήσει την επιλογή από
τις ρυθμίσεις). Επίσης στο πάνω δεξιά μέρος εμφανίζεται ένας φακός προκειμένου να μας δείξει ότι θα
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κάνουμε έρευνα του πεδίου. Αν δείχνει t* σημαίνει ότι ψάχνει μόνο αν το πεδίο ξεκινά από τα ψηφία που
του δώσαμε ενώ αν δείχνει *t* σημαίνει ότι ψάχνει αν τα ψηφία υπάρχουν σε οποιοδήποτε μέρος του πεδίου.
Αν θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο έρευνας, πατάμε πάνω στον φακό.
2)

Πληκτρολογούμε τα ψηφία της περιγραφής και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter. Στη συνέχεια,
αν υπάρχει μόνο ένα είδος το οποίο που περιλαμβάνει αυτή τη περιγραφή, συμπληρώνονται τα στοιχεία του
είδους στα υπόλοιπα κελιά και στο κάτω μέρος θα εμφανίσει τη λίστα των υπολοίπων ανά αποθηκευτικό
χώρο Σε περίπτωση που παραπάνω από ένα είδος πληροί τα κριτήρια, εμφανίζεται μια λίστα με τα υλικά.
Επιλέγουμε όποιο είδος θέλουμε και πατάμε το πλήκτρο Επιλογή και στο κάτω μέρος θα εμφανίσει τη λίστα
των υπολοίπων ανά αποθηκευτικό χώρο. Αν δε βρίσκουμε το είδος που ψάχνουμε, μπορούμε να πατήσουμε
το πλήκτρο Επιστροφή ώστε να επιστρέψουμε στη προηγούμενη οθόνη. Αν δε βρεθεί το είδος, τότε το
background της οθόνης γίνεται κόκκινο και στο πεδίο Barcode αναφέρει «Δεν βρέθηκε είδος.»

Ειδική Παραγγελία
Αφού βρισκόμαστε στην οθόνη διαθεσιμότητας ειδών μπορούμε να ετοιμάσουμε μια ειδική παραγγελία προκειμένου να
προσθέσουμε στοκ στην αποθήκη μας. Η ειδική παραγγελία δεν έχει συναλλασσόμενο. Ουσιαστικά αποτελεί μια λίστα
ειδών και ποσοτήτων η οποία, μετά την προετοιμασία της από το PDA, διαχειρίζεται από το Entersoft EBS/Expert
προκειμένου να την στείλουμε στο προμηθευτή που θέλουμε. Η διαδικασία είναι η εξής:
1)

Πατάμε στο πλήκτρο Παραγ… > Νέα παραγγελία αν πρόκειται να δημιουργήσουμε μια νέα παραγγελία ή
Παραγ… > Τελευταία παραγγελία αν συνεχίζουμε την ειδική παραγγελία που είχαμε ήδη ανοικτή. Θα
εμφανιστεί μια οθόνη επιβεβαίωσης και πατάμε το Yes

2)

Θα δούμε ότι στην οθόνη, κάτω από τις διαστάσεις, θα εμφανιστεί ένα πράσινο πλήκτρο το οποίο γράφει
Παραγγελία (βλ. Εικόνα C – 18).

3)

Αφού βρούμε το είδος που θέλουμε με ένα από τους παραπάνω τρόπους, πατάμε
το πράσινο πλήκτρο Παραγγελία. Θα εμφανιστεί μια κόκκινη οθόνη (βλ. Εικόνα
C – 20) στην οποία συμπληρώνουμε τη ποσότητα και πατάμε το πλήκτρο
Αποθήκευση. Αν πατήσαμε κατά λάθος το πλήκτρο της παραγγελίας μπορούμε
να γυρίσουμε πίσω πιέζοντας το πλήκτρο Επιστροφή.

Μεταβολή γραμμών ειδικής παραγγελίας
Αν θέλουμε να μεταβάλλουμε τις γραμμές της ειδικής παραγγελίας (να διαγράψουμε γραμμές
ή να μεταβάλλουμε τη ποσότητα) τότε από την οθόνη καταχώρησης ειδών πατάμε Παραγ… >
Λίστα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Θα δούμε ότι η οθόνη αλλάζει και εμφανίζεται
η λίστα των απογεγραμμένων ειδών (βλ. Εικόνα C – 21). Στο επάνω μέρος φαίνεται αναλυτικά
η περιγραφή του επιλεγμένου είδους και στο κελί, που υπάρχει ακριβώς κάτω από τη

Εικόνα C - 20 Λίστα
γραμμών παραστατικού

περιγραφή, οι διαστάσεις του είδους ή το UDF πεδίο (όπου υπάρχουν). Οι στήλες που περιέχει
είναι ο κωδικός, η περιγραφή και η ποσότητα του κάθε είδους. Μπορούμε να επιλέξουμε όποια
γραμμή θέλουμε και έχουμε τις εξής επιλογές, σύμφωνα με τα πλήκτρα που βρίσκονται στο
κάτω μέρος της λίστας:
Μεταβολή:

Έχοντας επιλέξει μια γραμμή και πιέζοντας το συγκεκριμένο
πλήκτρο, το πρόγραμμα θα εμφανίσει μια κόκκινη οθόνη στην
οποία συμπληρώνουμε τη νέα ποσότητα και πατάμε το πλήκτρο
Αποθήκευση.

Αν πατήσαμε κατά λάθος το πλήκτρο της

παραγγελίας μπορούμε να γυρίσουμε πίσω πιέζοντας το πλήκτρο
Επιστροφή και είμαστε πάλι στη λίστα.
Επιστροφή:

Επιστρέφουμε στην οθόνη καταχώρησης ειδών χωρίς να
πραγματοποιήσουμε καμία διαδικασία.
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Εικόνα C - 21 Λίστα
γραμμών παραστατικού

Διαγραφή:

Έχοντας επιλέξει μια γραμμή και πιέζοντας το συγκεκριμένο πλήκτρο, το πρόγραμμα μας
εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης προκειμένου να διαγράψουμε την επιλεγμένη γραμμή από το
παραστατικό. Μετά τη διαγραφή της, η εφαρμογή συνεχίζει να εμφανίζει τη λίστα.

C.6.

Εισαγωγή ειδικής παραγγελίας στην εφαρμογή της Entersoft

Αφού έχουμε τελειώσει από τη διαδικασία ειδικής παραγγελίας μέσω των PDA που έχουμε, τότε πάμε στην εφαρμογή της
Entersoft (Expert ή Business Suite). Από τις συντομεύσεις πατάμε Εισαγωγή παραστατικών από PDA. Θα μας ανοίξει στην
εφαρμογή της Entersoft μια όψη απ’ όπου μπορούμε να δούμε τα καταχωρημένα παραστατικά που έχουν δημιουργηθεί
από τα PDA. Επιλέγουμε, αν θέλουμε, επιπλέον κριτήρια για την εμφάνιση και πατάμε το πλήκτρο Αποδοχή. Στην οθόνη
του Η/Υ βλέπουμε τα παραστατικά που έχουν δημιουργηθεί. Μέσα στη λίστα που θα δούμε τις γραμμές του παραστατικού
που δημιουργήσαμε. Ο κωδικός του παραστατικού είναι ΠΠΡ-ΤΕΜΡ και δεν έχει συναλλασσόμενο (βλ Εικόνα C – 22).

Εικόνα C - 22 Γραμμές Εισαγωγής παραστατικών ειδικής παραγγελίας από PDA

Για να εισάγουμε κάποιο το παραστατικό της λίστας στην εφαρμογή της Entersoft, το επιλέγουμε και πατάμε Αυτοματισμοί
> Καταχώρηση παραστατικού. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σχετικά με τον τύπο του παραστατικού που θέλουμε
να καταχωρήσουμε. Αν θέλουμε να παραμείνει ο τύπος παραστατικού όπως τον έχουμε επιλέξει από το PDA δεν κάνουμε
καμία επιλογή ενώ αν θέλουμε να αλλάξουμε τον τύπο του παραστατικού, πατάμε το πλήκτρο … δίπλα στον τύπο
παραστατικού, επιλέγουμε ένα από τα διαθέσιμα παραστατικά και πατάμε Αποδοχή. Πατάμε Αποδοχή στο παράθυρο
καταχώρησης παραστατικού και το παραστατικό ανοίγει στην εφαρμογή της Entersoft (βλ. Εικόνα C – 23). Εκεί
συμπληρώνουμε πλέον τον προμηθευτή στον οποίο θα αποστείλουμε τη παραγγελία.

Εικόνα C - 23 Παραστατικό στο Entersoft

Από το σημείο αυτό ακολουθούμε τις οδηγίες της Entersoft για τη καταχώρηση ή τη μεταβολή του παραστατικού. Από τη
στιγμή που θα το αποθηκεύσουμε, στην όψη εισαγωγής παραστατικών από PDA, θα εμφανίζεται ως καταχωρημένο.
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Διαδικασία Ενδοδιακίνησης
Μόλις πατήσουμε το πλήκτρο της ενδοδιακίνησης, η εφαρμογή μας ρωτά αν θέλουμε ή όχι ένα νέο παραστατικό
ενδοδιακίνησης. Στη περίπτωση που θέλουμε να καταχωρήσουμε ένα νέο παραστατικό πατάμε το πλήκτρο Yes και
ακολουθούμε τη διαδικασία που αναφέρεται παρακάτω στο C.7. Αν θέλουμε να μεταβάλουμε
ή να συνεχίσουμε ένα παραστατικό τότε επιλέγουμε No και ακολουθούμε τη διαδικασία που
αναφέρεται στο C.8.

C.7.

Καταχώρηση νέου παραστατικού ενδοδιακίνησης

Από τη στιγμή που θα πατήσουμε Yes στη καταχώρηση νέου παραστατικού ενδοδιακίνησης, η
εφαρμογή μας ζητά (βλ. Εικόνα C – 24) να της δώσουμε τον τύπο του παραστατικού (ΔΕΝ ή
ΔΝΓ) όπως αναφέρονται από τις διαδικασίες ενδοδιακίνησης του προγράμματος της Entersoft
(Expert ή Business Suite). Επίσης μας ζητά να του δώσουμε τους χώρους προέλευσης και
προορισμού της ενδοδιακίνησης (Κεντρικά έδρας, αποθήκη κλπ).
Από τη στιγμή που θα δώσουμε τις επιλογές μας πατάμε το πλήκτρο Επιλογή και
μεταφερόμαστε στην οθόνη καταχώρησης ειδών.

C.8.

Εικόνα C - 24 Επιλογές
νέου παραστατικού
ενδοδιακίνησης

Μεταβολή υπάρχοντος παραστατικού ενδοδιακίνησης
Από τη στιγμή που θα πατήσουμε Νο στη καταχώρηση νέου παραστατικού ενδοδιακίνησης, η
εφαρμογή μας εμφανίζει μια λίστα των παραστατικών ενδοδιακίνησης (βλ. Εικόνα C – 25) τα
δεν είναι ολοκληρωμένα. Στο επάνω μέρος φαίνεται το πεδίο των σημειώσεων της επιλεγμένης
παραγγελίας. Ακριβώς από κάτω για κάθε παραστατικό μπορούμε να δούμε τον Κωδικό του,
τον τύπο του, την ημερομηνία δημιουργίας του και τον χώρο από τον οποίο προέρχεται.
Επιλέγουμε ένα παραστατικό και πατάμε το πλήκτρο Επιλογή προκειμένου να φορτωθεί για
χρήση από το PDA. Αν πατήσουμε το πλήκτρο Επιστροφή, μας πάει στο τελευταίο παραστατικό
το οποίο ήταν ανοικτό από την εφαρμογή και το οποίο αναφέρεται στο πάνω αριστερά μέρος
της οθόνης. Στην περίπτωση που δεν είχε ανοιχτεί άλλο παραστατικό πριν, στο πάνω αριστερά
μέρος θα γράφει 0 και δε θα είναι δυνατή η καταχώρηση στοιχείων.

Εικόνα C - 25 Λίστα
παραστατικών
ενδοδιακίνησης

C.9.

Από τη στιγμή που θα δώσουμε τις επιλογές μας πατάμε το πλήκτρο Επιλογή και μεταφερόμαστε
στην οθόνη καταχώρησης ειδών.

Οθόνη καταχώρησης ειδών

Στην οθόνη καταχώρησης ειδών (βλ. Εικόνα C – 26) μπορούμε να δούμε τα εξής. Στο πάνω
αριστερό μέρος αναφέρει το παραστατικό το οποίο είναι ανοικτό (π.χ. ΔΝΓ-1) και ακριβώς από
κάτω, τους αποθηκευτικούς χώρους μεταξύ των οποίων γίνεται η ενδοδιακίνηση. Στη συνέχεια
από κάτω υπάρχουν τα εξής πεδία:
BarCode:

Είναι το προεπιλεγμένο πεδίο προκειμένου να σαρώσουμε ένα
barcode και να μας εμφανίσει τα στοιχεία του είδους που έχουμε
επιλέξει.

Σύνολο Είδους:

Σ’ αυτό πεδίο εμφανίζεται το σύνολο το ειδών με το ίδιο κωδικό
τα οποία έχουν καταχωρηθεί μέχρι στιγμής .

Κωδικός Είδους:

Είναι το πεδίο απ’ όπου μπορούμε να δούμε τον κωδικό του είδους
που έχουμε επιλέξει αλλά και να ψάξουμε ένα είδος με τον κωδικό
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Εικόνα C - 26 Οθόνη
καταχώρησης ειδών
απογραφής

του. Κανονικά είναι ανενεργό (μόνο για ανάγνωση) αλλά εάν θέλουμε να ψάξουμε ένα είδος,
επιλέγουμε το checkbox που βρίσκεται δίπλα του.
Περιγραφή:

Είναι το πεδίο απ’ όπου μπορούμε να δούμε την περιγραφή του είδους που έχουμε επιλέξει
αλλά και να ψάξουμε ένα είδος με μέρος της περιγραφής του. Κανονικά είναι ανενεργό (μόνο
για ανάγνωση) αλλά εάν θέλουμε να ψάξουμε ένα είδος, επιλέγουμε το checkbox που
βρίσκεται δίπλα του.

Διαστάσεις:

Στο τμήμα με το μπλε φόντο εμφανίζονται οι διαστάσεις του είδους που έχουμε επιλέξει από
την παραμετροποίηση (Χρώμα/Μέγεθος, Παρτίδα κλπ.)
Με τη βοήθεια αυτού του πλήκτρου μπορούμε να επιλέξουμε τον τρόπο συγκέντρωσης των
ειδών και έχουμε δύο επιλογές:
Α) Αν το εικονίδιο είναι

τότε είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ένα προς ένα και για

κάθε barcode σαρώνουμε, προστίθεται ένα τεμάχιο από το είδος στην ενδοδιακίνηση.
Β) Αν το εικονίδιο είναι

τότε

είναι

ενεργοποιημένη

η

λειτουργία

μαζικής

καταχώρησης και για κάθε barcode σαρώνουμε, δίνουμε τη ποσότητα από το είδος στην
ενδοδιακίνηση.
Ποσότητα:

Είναι το πεδίο στο οποίο μπορούμε να πληκτρολογήσουμε την ποσότητα του είδους που
έχουμε επιλέξει.

Επιπλέον στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχουν δυο ακόμα πλήκτρα:
Παρασ…:

Από το οποίο ανοίγει το μενού τον απογραφών και έχει τις εξής επιλογές:
Α) Νέα:

Για δημιουργία νέας ενδοδιακίνησης

Β) Επιλογή:

Για επιλογή μιας υπάρχουσας ενδοδιακίνησης

Γ) Εικονικό είδος: Για να καταχωρήσουμε ένα είδος στο παραστατικό ακόμα και αν δεν
υπάρχει στη βάση δεδομένων. Απλά το επιλέγουμε και πατάμε το πλήκτρο scan του PDA
προκειμένου να διαβάσει το barcode και στο πεδίο του κωδικού και της περιγραφής
πληκτρολογούμε ότι θέλουμε για το είδος προκειμένου να το ανοίξουμε στο Entersoft
EBS/Expert όταν εισάγουμε το παραστατικό.
Δ) Σημειώσεις: Ανοίγει ένα πεδίο στο οποίο μπορούμε να κρατήσουμε κάποιες σημειώσεις οι
οποίες εμφανίζονται στο πεδίο της αιτιολογίας του παραστατικού.
Ε) Ολοκλήρωση - Έξοδος:

Για

ολοκλήρωση

και

έξοδο

από

το

παραστατικό

ενδοδιακίνησης.
ΣΤ) Έξοδος:
ΛΙΣΤΑ:

Για αποθήκευση και έξοδο από το παραστατικό ενδοδιακίνησης.

Προκειμένου να δούμε ή να μεταβάλουμε τη λίστα των ειδών της ενδοδιακίνησης που έχουμε
επιλέξει.

Ενδοδιακίνηση ειδών με τη βοήθεια του barcode
Αφού έχουμε δημιουργήσει μια νέα ενδοδιακίνηση ή έχουμε ανοίξει μια υπάρχουσα, ο
κέρσορας βρίσκεται στο πεδίο BarCode. βρίσκεται στο πεδίο BarCode. Τα βήματα είναι τα εξής:
1)

Σαρώνουμε ένα barcode και αν υπάρχει στη λίστα τότε υπάρχουν δύο
περιπτώσεις:
α) Αν το είδος παρακολουθεί διαστάσεις (π.χ. σειριακούς αριθμούς) τότε ο
κέρσορας πηγαίνει αυτόματα στο πεδίο των διαστάσεων προκειμένου να
σαρώσουμε και η διάσταση που παραδίδουμε. Αφού σαρώσουμε και το barcode
της διάστασης, ο κέρσορας πηγαίνει στο πεδίο ποσότητα με συμπληρωμένο τον
αριθμό 1 και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου οπότε
προσθέτει στη ποσότητα του συγκεκριμένου είδους ένα τεμάχιο.
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Εικόνα C - 27 Αδύνατη η
εύρεση του είδους

β) Αν το είδος δεν παρακολουθεί διαστάσεις τότε ο κέρσορας πηγαίνει στη
Ποσότητα. Πληκτρολογούμε τον αριθμό των τεμαχίων που θα διακινήσουμε (βλ.
Εικόνα C – 28) και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου.
Η οθόνη παραγγελίας ειδών καθαρίζει και ο κέρσορας βρίσκεται πάλι στο πεδίο
BarCode ώστε να σαρώσουμε το επόμενο είδος.
Αν δε βρεθεί το είδος, τότε το background της οθόνης γίνεται κόκκινο (βλ. Εικόνα
C – 27) και στο πεδίο του Κωδικός Είδους αναφέρει «Το είδος δεν βρέθηκε». Αν
έχει επιλεγεί από τις παραμέτρους του προγράμματος, μπορεί να γίνει
καταχώρηση του είδους ως εικονικό μέσω τις ίδιας φόρμας.

Ενδοδιακίνηση ειδών με αναζήτηση του κωδικού
Βρισκόμαστε στην οθόνη καταχώρησης ειδών και ο κέρσορας βρίσκεται στο πεδίο BarCode.

Εικόνα C - 28 Καταχώρηση
είδους

Τα βήματα είναι τα εξής:
1)

Επιλέγουμε το checkbox που βρίσκεται δίπλα από το πεδίο Κωδικός Είδους. Σ’
αυτή τη περίπτωση απενεργοποιείται το πεδίο Barcode και ανοίγει το
πληκτρολόγιο (αν έχουμε ενεργοποιήσει την επιλογή από τις ρυθμίσεις). Επίσης
στο πάνω δεξιά μέρος εμφανίζεται ένας φακός προκειμένου να μας δείξει ότι θα
κάνουμε έρευνα του πεδίου. Αν δείχνει t* (βλ. Εικόνα C – 29) σημαίνει ότι ψάχνει
μόνο αν το πεδίο ξεκινά από τα ψηφία που του δώσαμε ενώ αν δείχνει *t*
σημαίνει ότι ψάχνει αν τα ψηφία υπάρχουν σε οποιοδήποτε μέρος του πεδίου. Αν
θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο έρευνας, πατάμε πάνω στον φακό.

2)

Πληκτρολογούμε τα ψηφία του κωδικού και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ ή το
πλήκτρο Enter. Στη συνέχεια, αν υπάρχει μόνο ένα είδος το οποίο έχει αυτό το
κωδικό συμπληρώνονται τα στοιχεία του είδους στα υπόλοιπα κελιά και ο δείκτης
πάει αυτόματα στη ποσότητα του είδους. Σε περίπτωση που παραπάνω από ένα

Εικόνα C - 30 Αναζήτηση
είδους βάσει κωδικού

είδος πληροί τα κριτήρια, εμφανίζεται μια λίστα με τα υλικά (βλ. Εικόνα C – 30).
Στο επάνω μέρος φαίνεται αναλυτικά η περιγραφή του επιλεγμένου είδους και
στο κελί, που υπάρχει ακριβώς κάτω από τη περιγραφή, οι διαστάσεις του είδους
ή το UDF πεδίο (όπου υπάρχουν). Επιλέγουμε όποιο είδος θέλουμε και πατάμε το
πλήκτρο Επιλογή. Αν δε βρίσκουμε το είδος που ψάχνουμε, μπορούμε να
πατήσουμε το πλήκτρο Επιστροφή ώστε να επιστρέψουμε στη προηγούμενη
οθόνη. Αν δε βρεθεί το είδος, τότε το background της οθόνης γίνεται κόκκινο και
στο πεδίο Barcode αναφέρει «Δεν βρέθηκε είδος.»
3)

Πληκτρολογούμε την ποσότητα που θέλουμε να διακινήσουμε και πατάμε το
πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου. Η οθόνη καταχώρησης
ειδών καθαρίζει και ο κέρσορας βρίσκεται πάλι στο πεδίο Κωδικός είδους ώστε
να απογράψουμε το επόμενο είδος. Εάν το επόμενο είδος θέλουμε να το

Εικόνα C - 29 Λίστα ειδών
που αρχίζουν με αυτό το
κωδικό

απογράψουμε με τη βοήθεια του barcode, αποεπιλέγουμε το checkbox που βρίσκεται δίπλα από το πεδίο
Κωδικός Είδους.

Ενδοδιακίνηση ειδών με αναζήτηση της περιγραφής
Βρισκόμαστε στην οθόνη καταχώρησης ειδών και ο κέρσορας βρίσκεται στο πεδίο BarCode. Τα βήματα είναι τα εξής:
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1)

Επιλέγουμε το checkbox που βρίσκεται δίπλα από το πεδίο Περιγραφή. Σ’ αυτή
τη περίπτωση απενεργοποιείται το πεδίο Barcode και ανοίγει το πληκτρολόγιο
(αν έχουμε ενεργοποιήσει την επιλογή από τις ρυθμίσεις). Επίσης στο πάνω δεξιά
μέρος εμφανίζεται ένας φακός προκειμένου να μας δείξει ότι θα κάνουμε έρευνα
του πεδίου. Αν δείχνει t* σημαίνει ότι ψάχνει μόνο αν το πεδίο ξεκινά από τα
ψηφία που του δώσαμε ενώ αν δείχνει *t* (βλ. Εικόνα C - 31) σημαίνει ότι ψάχνει
αν τα ψηφία υπάρχουν σε οποιοδήποτε μέρος του πεδίου. Αν θέλουμε να
αλλάξουμε τον τρόπο έρευνας, πατάμε πάνω στον φακό.

2)

Πληκτρολογούμε τα ψηφία της περιγραφής και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ ή το
πλήκτρο Enter. Στη συνέχεια, αν υπάρχει μόνο ένα είδος το οποίο που
περιλαμβάνει αυτή τη περιγραφή, συμπληρώνονται τα στοιχεία του είδους στα
υπόλοιπα κελιά και ο δείκτης πάει αυτόματα στη ποσότητα του είδους. Σε

Εικόνα C - 31 Αναζήτηση
είδους βάσει περιγραφής

περίπτωση που παραπάνω από ένα είδος πληροί τα κριτήρια, εμφανίζεται μια
λίστα με τα υλικά (βλ. Εικόνα C – 32). Στο επάνω μέρος φαίνεται αναλυτικά η
περιγραφή του επιλεγμένου είδους και στο κελί, που υπάρχει ακριβώς κάτω από
τη περιγραφή, οι διαστάσεις του είδους ή το UDF πεδίο (όπου υπάρχουν).
Επιλέγουμε όποιο είδος θέλουμε και πατάμε το πλήκτρο Επιλογή. Αν δε
βρίσκουμε το είδος που ψάχνουμε, μπορούμε να πατήσουμε το πλήκτρο
Επιστροφή ώστε να επιστρέψουμε στη προηγούμενη οθόνη. Αν δε βρεθεί το
είδος, τότε το background της οθόνης γίνεται κόκκινο και στο πεδίο Barcode
αναφέρει «Δεν βρέθηκε είδος.»
3)

Πληκτρολογούμε την ποσότητα που θέλουμε να διακινήσουμε και πατάμε το
πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου. Η οθόνη καταχώρησης ειδών
καθαρίζει και ο κέρσορας βρίσκεται πάλι στο πεδίο Περιγραφή ώστε να
απογράψουμε το επόμενο είδος. Εάν το επόμενο είδος θέλουμε να το

Εικόνα C - 32 Λίστα ειδών
που περιλαμβάνουν αυτή τη
περιγραφή

απογράψουμε με τη βοήθεια του barcode, αποεπιλέγουμε το checkbox που
βρίσκεται δίπλα από το πεδίο Περιγραφή.

Μεταβολή γραμμών παραστατικού
Αν θέλουμε να μεταβάλλουμε τις γραμμές του παραστατικού (να διαγράψουμε γραμμές ή να
μεταβάλλουμε τη ποσότητα) τότε από την οθόνη καταχώρησης ειδών πατάμε το πλήκτρο ΛΙΣΤΑ
που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Θα δούμε ότι η οθόνη αλλάζει και εμφανίζεται η
λίστα των ειδών που έχουμε καταχωρήσει μέχρις στιγμής στο παραστατικό ενδοδιακίνησης (βλ.
Εικόνα C – 33). Στο επάνω μέρος φαίνεται αναλυτικά η περιγραφή του επιλεγμένου είδους και
στο κελί, που υπάρχει ακριβώς κάτω από τη περιγραφή, οι διαστάσεις του είδους ή το UDF
πεδίο (όπου υπάρχουν). Οι στήλες που περιέχει είναι ο κωδικός, η περιγραφή και η ποσότητα
του κάθε είδους. Μπορούμε να επιλέξουμε όποια γραμμή θέλουμε και έχουμε τις εξής επιλογές,
σύμφωνα με τα πλήκτρα που βρίσκονται στο κάτω μέρος της λίστας:
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Εικόνα C - 33 Λίστα
γραμμών παραστατικού

Μεταβολή:

Έχοντας επιλέξει μια γραμμή και πιέζοντας το συγκεκριμένο
πλήκτρο, το πρόγραμμα μας επιστρέφει στην οθόνη καταχώρησης
ειδών η οποία έχει πλέον γαλάζιο background προκειμένου να μας
δείξει

ότι

βρισκόμαστε

σε

διαδικασία

μεταβολής

της

συγκεκριμένης γραμμής (βλ. Εικόνα C – 34). Τα πεδία είναι
συμπληρωμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της γραμμής και μπορούμε
να αλλάξουμε την ποσότητα του είδους. Πατώντας το πλήκτρο ΟΚ
ή το πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου, αποθηκεύει τη γραμμή, η
οθόνη καταχώρησης ειδών καθαρίζει και ο κέρσορας βρίσκεται
πάλι στο πεδίο BarCode ώστε να απογράψουμε το επόμενο είδος
Επιστροφή:

Επιστρέφουμε

στην

οθόνη

καταχώρησης

ειδών

χωρίς

να

πραγματοποιήσουμε καμία διαδικασία.
Διαγραφή:

Έχοντας επιλέξει μια γραμμή και πιέζοντας το συγκεκριμένο

Εικόνα C - 34 Oθόνη
μεταβολής ποσότητας
γραμμής

πλήκτρο, το πρόγραμμα μας εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης προκειμένου να διαγράψουμε
την επιλεγμένη γραμμή από το παραστατικό. Μετά τη διαγραφή της, η εφαρμογή συνεχίζει
να εμφανίζει τη λίστα.

C.10. Εισαγωγή ενδοδιακινήσεων στην εφαρμογή της Entersoft
Αφού έχουμε τελειώσει από τις διαδικασίες ενδοδιακινήσεων μέσω των PDA που έχουμε, τότε πάμε στην εφαρμογή της
Entersoft (Expert ή Business Suite). Από τις συντομεύσεις πατάμε Εισαγωγή παραστατικών από PDA. Θα μας ανοίξει στην
εφαρμογή της Entersoft μια όψη απ’ όπου μπορούμε να δούμε τα καταχωρημένα παραστατικά που έχουν δημιουργηθεί
από τα PDA. Επιλέγουμε, αν θέλουμε, επιπλέον κριτήρια για την εμφάνιση και πατάμε το πλήκτρο Αποδοχή. Στην οθόνη
του Η/Υ βλέπουμε τα παραστατικά που έχουν δημιουργηθεί (βλ Εικόνα C – 15).
Στις στήλες της συγκεκριμένης όψης μπορούμε να δούμε τον κωδικό του παραστατικού (όπως φαίνεται στο PDA), τον
τύπο του παραστατικού, την ημερομηνία δημιουργίας του, το όνομα του παραστατικού, τους αποθηκευτικούς χώρους για
του οποίους γίνεται η ενδοδιακίνηση, την ημερομηνία καταχώρησής του στο Entersoft και αν είναι ήδη καταχωρημένο. Αν
θέλουμε να δούμε τις γραμμές κάποιου από τα παραστατικά που θέλουμε να εισάγουμε, πατάμε το βελάκι που βρίσκεται
αριστερά από το παραστατικό και εμφανίζονται από κάτω οι γραμμές του (βλ. Εικόνα C – 16).
Για να εισάγουμε κάποιο από τα παραστατικά της λίστας στην εφαρμογή της Entersoft, το επιλέγουμε και πατάμε
Αυτοματισμοί > Καταχώρηση παραστατικού. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σχετικά με τον τύπο του παραστατικού που θέλουμε να καταχωρήσουμε. Αν θέλουμε να παραμείνει ο τύπος παραστατικού όπως τον έχουμε επιλέξει από το
PDA δεν κάνουμε καμία επιλογή ενώ αν θέλουμε να αλλάξουμε τον τύπο του παραστατικού, πατάμε το πλήκτρο … δίπλα
στον τύπο παραστατικού, επιλέγουμε από τα διαθέσιμα παραστατικά και πατάμε Αποδοχή. Πατάμε Αποδοχή στο
παράθυρο καταχώρησης παραστατικού και το παραστατικό ανοίγει στην εφαρμογή της Entersoft (βλ. Εικόνα C – 17).
Από το σημείο αυτό ακολουθούμε τις οδηγίες της Entersoft για τη καταχώρηση ή τη μεταβολή του παραστατικού. Από τη
στιγμή που θα το αποθηκεύσουμε, στην όψη εισαγωγής παραστατικών από PDA, θα εμφανίζεται ως καταχωρημένο.

Σελίδα 29 από 60

Διαδικασία Εξωτερικής Παραγγελίας
Με τη διαδικασία αυτή μπορεί ένας πωλητής να ετοιμάσει από το χώρο του τελικού πελάτη μια παραγγελία και να την
στείλει στην εταιρία για εκτέλεση. Μόλις πατήσουμε το πλήκτρο της Εξωτερικής Παραγγελίας, η εφαρμογή μας ρωτά αν
θέλουμε ή όχι ένα νέο παραστατικό απογραφής. Στη περίπτωση που θέλουμε να καταχωρήσουμε μία νέα εξωτερική
παραγγελία πατάμε το πλήκτρο Yes και ακολουθούμε τη διαδικασία που αναφέρεται παρακάτω στο C.11. Αν θέλουμε να
μεταβάλουμε ή να συνεχίσουμε μια υπάρχουσα εξωτερική παραγγελία τότε επιλέγουμε No και ακολουθούμε τη διαδικασία
που αναφέρεται στο C.12.

C.11. Επιλογή Πελάτη
Μόλις πατήσουμε το πλήκτρο Yes, ανοίγει η οθόνη επιλογής συναλλασσόμενου (Βλ. Εικόνα C –
35) και μπορούμε να δούμε τα εξής: Στο πάνω μέρος της οθόνης, υπάρχει ένα κενό πεδίο στο
οποίο μπορούμε να πληκτρολογήσουμε τα πρώτα γράμματα της επωνυμίας του πελάτη ή τα
πρώτα ψηφία από το ΑΦΜ ή τον κωδικό του και πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter
του πληκτρολογίου, φιλτράρει τους συναλλασσόμενους ώστε να επιλέξουμε εύκολα αυτόν που
θέλουμε. Από τη στιγμή που θα διαλέξουμε από τη λίστα τον πελάτη, πατάμε το πλήκτρο
Επιλογή και μεταφερόμαστε στην οθόνη καταχώρησης Εξωτερικής Παραγγελίας.
Αν θέλουμε να ετοιμάσουμε παραγγελία για ένα νέο πελάτη του

Εικόνα C - 35 Οθόνη
επιλογής Συναλλασόμμενου

οποίου δεν είναι καταχωρημένα τα στοιχεία, έχουμε τη δυνατότητα να τα καταχωρήσουμε
κατευθείαν από το PDA και, κατά τη διαδικασία εισαγωγής της παραγγελίας από τον
αυτοματισμό της εφαρμογής της Entersoft, θα καταχωρηθεί ο νέος πελάτης στην εφαρμογή.
Αυτό γίνεται πιέζοντας το κόκκινο πλήκτρο Νέος όπου μας ανοίγει τη φόρμα καταχώρησης νέου
πελάτη (βλ. Εικόνα C-36). Εδώ μπορούμε να καταχωρήσουμε τα εξής στοιχεία για το νέο
πελάτη: Επωνυμία, Επάγγελμα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, FAX και
Καθεστώς ΦΠΑ. Επίσης υπάρχει ένα πεδίο κάτω δεξιά με τον τίτλο Καταχωρημένοι. Σ’ αυτή τη
λίστα που μας ανοίγει μπορούμε να βρούμε νέους πελάτες οι οποίοι δεν έχουν εισαχθεί ακόμα
στην εφαρμογή της Entersoft (π.χ. όταν θέλουμε να κάνουμε και δεύτερη παραγγελία για τον
ίδιο νέο πελάτη. Από τη στιγμή που θα συμπληρώσουμε τα στοιχεία του νέου πελάτη ή τον
Εικόνα C - 36 Οθόνη
Εισαγωγής Νέου Πελάτη

επιλέξουμε από τους καταχωρημένους, πατάμε το πλήκτρο Επιλογή και μεταφερόμαστε στην
οθόνη καταχώρησης Εξωτερικής Παραγγελίας.

C.12. Μεταβολή υπάρχουσας Εξωτερικής Παραγγελίας
Από τη στιγμή που θα πατήσουμε Νο στη καταχώρηση νέας παραγγελίας, η εφαρμογή μας
εμφανίζει μια λίστα των παραγγελιών που είναι αποθηκευμένες μέσα στο PDΑ (βλ. Εικόνα C –
37). Στο επάνω μέρος φαίνεται το πεδίο των σημειώσεων της επιλεγμένης παραγγελίας.
Ακριβώς από κάτω για κάθε παραγγελία μπορούμε να δούμε τον κωδικό της, τον τύπο της,
την ημερομηνία δημιουργίας της και τον πελάτη στον οποίο ανήκει. Επιλέγουμε ένα
παραστατικό και πατάμε το πλήκτρο Επιλογή προκειμένου να φορτωθεί για χρήση από το
PDA. Αν πατήσουμε το πλήκτρο Επιστροφή, μας πάει στο τελευταίο παραστατικό το οποίο
ήταν ανοικτό από την εφαρμογή και το οποίο αναφέρεται στο πάνω αριστερά μέρος της
οθόνης. Στην περίπτωση που δεν είχε ανοιχτεί άλλο παραστατικό πριν, στο πάνω αριστερά
μέρος θα γράφει 0 και δε θα είναι δυνατή η καταχώρηση στοιχείων. Από τη στιγμή που θα
δώσουμε τις επιλογές μας πατάμε το πλήκτρο Επιλογή και μεταφερόμαστε στην οθόνη
καταχώρησης ειδών.
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Εικόνα C - 37 Λίστα
Παραγγελιών

C.13. Οθόνη καταχώρησης Εξωτερικής Παραγγελίας
Στην οθόνη καταχώρησης ειδών (βλ. Εικόνα C – 38) μπορούμε να δούμε τα εξής. Στο πάνω αριστερό μέρος αναφέρει το
παραστατικό το οποίο είναι ανοικτό (π.χ. Παραγγελία 42) και ακριβώς από κάτω, τον πελάτη για τον οποίο γίνεται η
παραγγελία. Στη συνέχεια από κάτω υπάρχουν τα εξής πεδία:
BarCode:

Είναι το προεπιλεγμένο πεδίο προκειμένου να σαρώσουμε ένα
barcode και να μας εμφανίσει τα στοιχεία του είδους που έχουμε
επιλέξει.
Πιέζοντας αυτό το εικονίδιο εμφανίζονται οι διαθεσιμότητες του
είδους που έχουμε επιλέξει ανά αποθηκευτικό χώρο της εταιρίας.
Πιέζοντας αυτό το εικονίδιο εμφανίζονται τα πεδία των
διαστάσεων του είδους (Χρώμα/Μέγεθος, Παρτίδα κλπ.) που
έχουμε επιλέξει σε ένα μπλε φόντο.

Κωδ. Είδους:

Είναι το πεδίο απ’ όπου μπορούμε να δούμε τον κωδικό του είδους
που έχουμε επιλέξει αλλά και να ψάξουμε ένα είδος με τον κωδικό
του. Κανονικά είναι ανενεργό (μόνο για ανάγνωση) αλλά εάν
θέλουμε να ψάξουμε ένα είδος, επιλέγουμε το checkbox που
βρίσκεται δίπλα του.

Περιγραφή:

Εικόνα C - 38 Οθόνη
καταχώρησης ειδών
παραγγελίας

Είναι το πεδίο απ’ όπου μπορούμε να δούμε την περιγραφή του είδους που έχουμε επιλέξει
αλλά και να ψάξουμε ένα είδος με μέρος της περιγραφής του. Κανονικά είναι ανενεργό (μόνο
για ανάγνωση) αλλά εάν θέλουμε να ψάξουμε ένα είδος, επιλέγουμε το checkbox που
βρίσκεται δίπλα του.

Ποσότητα:

Είναι το πεδίο στο οποίο μπορούμε να πληκτρολογήσουμε την ποσότητα του είδους που
έχουμε επιλέξει.

Τιμή:

Εδώ εμφανίζει τη τιμή μονάδας για το είδος που έχουμε επιλέξει. Την τιμή μπορούμε να την
αλλάξουμε επιτόπου. Αν η τιμή εμφανίζεται με κόκκινα γράμματα, σημαίνει ότι προκύπτει από
τιμοκατάλογο. Αν έχουμε επιλέξει από τις παραμέτρους του προγράμματος να μπορούμε να
αλλάξουμε τη τιμή που ανήκει σε τιμοκατάλογο, τότε θα μπορούμε να επέμβουμε στο πεδίο,
αλλιώς δε θα είναι δυνατή η αλλαγή τιμής για τις περιπτώσεις που προκύπτει από
τιμοκατάλογο.

Εκ. %

Είναι το πεδίο όπου μπορούμε να εισάγουμε και να δούμε το ποσοστό έκπτωσης.

Εκπτ. €:

Είναι το πεδίο όπου μπορούμε να εισάγουμε και να δούμε το ποσό της συνολικής έκπτωσης
επί των ειδών.

Αξία:

Εδώ μας εμφανίζει την αξία της γραμμής μετά και την έκπτωση.

ΦΠΑ:

Εμφανίζει το ΦΠΑ του είδους και δίπλα την αξία του ΦΠΑ. Για να εμφανίζονται σωστά τα
ποσοστά ΦΠΑ θα πρέπει να έχουμε επιλέξει από την αρχή της καταχώρησης των ειδών τη
σωστή διεύθυνση του πελάτη ώστε να ξέρει η εφαρμογή αν χρειάζεται κανονικό ή μειωμένο
ΦΠΑ.

Σύνολ.:

Το σύνολο αξίας της γραμμής με την έκπτωση και το ΦΠΑ.

Σύνολ. Ποσότ. είδους:

Σ’ αυτό πεδίο εμφανίζεται το σύνολο το ειδών με το ίδιο κωδικό τα οποία έχουν

καταχωρηθεί μέχρι στιγμής .
Σύνολο γραμμών: Σ’ αυτό το πεδίο εμφανίζει το σύνολο των γραμμών του παραστατικού που έχουν καταχωρηθεί
μέχρι στιγμής.
Καθαρή αξία:

Το σύνολο αξίας της παραγγελίας χωρίς το ΦΠΑ

Σύνολο παρ/κου: Το τελικό σύνολο αξίας του παραστατικού με το ΦΠΑ.

Σελίδα 31 από 60

Επιπλέον στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχουν δυο ακόμα πλήκτρα:
Παραγ…:

Από το οποίο ανοίγει το μενού των Παραγγελιών και έχει τις εξής επιλογές:
Α) Νέα:

Για δημιουργία νέας απογραφής

Β) Επιλογή:

Για επιλογή μιας υπάρχουσας απογραφής

Γ) Καρτέλα Πελ.: Εμφανίζει την αναλυτική καρτέλα για το συγκεκριμένο πελάτη
Δ) Λοιπά:

Ανοίγει μια φόρμα στην οποία μπορούμε να καταχωρήσουμε σε ποιο

υποκατάστημα γίνεται η παραγγελία, να δούμε το τρέχον υπόλοιπο του πελάτη και το πεδίο
των σημειώσεων στο οποίο μπορούμε να κρατήσουμε κάποιες σημειώσεις οι οποίες
εμφανίζονται στο πεδίο της αιτιολογίας του παραστατικού.
Ε) Έξοδος:
ΛΙΣΤΑ:

Για αποθήκευση και έξοδο από το παραστατικό απογραφής.

Προκειμένου να δούμε ή να μεταβάλουμε τη λίστα των ειδών της εξωτερική παραγγελίας που
έχουμε επιλέξει.

Παραγγελία ειδών με τη βοήθεια του barcode
Αφού έχουμε δημιουργήσει μια νέα παραγγελία ή έχουμε ανοίξει μια υπάρχουσα, ο κέρσορας βρίσκεται στο πεδίο
BarCode. Αν ο πελάτης έχει υποκαταστήματα τα οποία έχουν διαφορετική κατηγορία ΦΠΑ (Κανονικό / Μειωμένο) πριν
ξεκινήσουμε τη παραγγελία πηγαίνουμε στο μενου Παραγ… > Λοιπά και επιλέγουμε το σωστό υποκατάστημα. Μετά τα
βήματα είναι τα εξής:
1)

Πατάμε το πλήκτρο Scan του PDA προκειμένου να σαρώνουμε το barcode του είδους. Αν το barcode υπάρχει
σε κάποιο είδος, θα εμφανίσει κατευθείαν στην οθόνη τα στοιχεία του είδους και ο κέρσορας θα πάει στο
πεδίο Ποσότητα. Αν δε βρεθεί το είδος, τότε το background της οθόνης γίνεται κόκκινο και στο πεδίο του
Κωδικός Είδους αναφέρει «Το είδος δεν βρέθηκε.» Αν βρεθεί το είδος και θέλουμε να δούμε τη
διαθεσιμότητα του είδους στους αποθηκευτικούς μας χώρους, πατάμε το εικονίδιο της διαθεσιμότητας και
βλέπουμε τα υπόλοιπα.

2)

Πληκτρολογούμε την ποσότητα που θέλουμε και, αν δεν θέλουμε να αλλάξουμε τιμές ή εκπτώσεις, πατάμε
το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου. Αν θέλουμε μπορούμε να αλλάξουμε τη τιμή μονάδας
του είδους και προχωρώντας με τα βελάκια στο επόμενο πεδίο θα επαναϋπολογίσει τις αξίες της γραμμής.
Αντίστοιχα αν θέλουμε να αλλάξουμε την έκπτωση της γραμμής έχουμε δυο τρόπους: α) πηγαίνουμε στο
πεδίο Εκ. % και πληκτρολογούμε το ποσοστό έκπτωσης που θέλουμε να κάνουμε και προχωρώντας με τα
βελάκια σε άλλο πεδίο θα επαναϋπολογίσει τις αξίες της γραμμής β) πηγαίνουμε στο πεδίο Εκπτ. € και
πληκτρολογούμε το ποσό της έκπτωσης που θέλουμε να κάνουμε και προχωρώντας με τα βελάκια σε άλλο
πεδίο θα επαναϋπολογίσει τις αξίες της γραμμής Μετά τη καταχώρηση της γραμμής η οθόνη παραγγελίας
ειδών καθαρίζει και ο κέρσορας βρίσκεται πάλι στο πεδίο BarCode ώστε να παραγγείλουμε το επόμενο
είδος.

Παραγγελία ειδών με αναζήτηση του κωδικού
Βρισκόμαστε στην οθόνη παραγγελίας ειδών και ο κέρσορας βρίσκεται στο πεδίο BarCode. Αν ο πελάτης έχει
υποκαταστήματα τα οποία έχουν διαφορετική κατηγορία ΦΠΑ (Κανονικό / Μειωμένο) πριν ξεκινήσουμε τη παραγγελία
πηγαίνουμε στο μενού Παραγ… > Λοιπά και επιλέγουμε το σωστό υποκατάστημα. Μετά τα βήματα είναι τα εξής:
1)

Επιλέγουμε το checkbox που βρίσκεται δίπλα από το πεδίο Κωδικός Είδους. Σ’ αυτή τη περίπτωση
απενεργοποιείται το πεδίο Barcode και ανοίγει το πληκτρολόγιο (αν έχουμε ενεργοποιήσει την επιλογή από
τις ρυθμίσεις). Επίσης στο πάνω δεξιά μέρος εμφανίζεται ένας φακός προκειμένου να μας δείξει ότι θα
κάνουμε έρευνα του πεδίου. Αν δείχνει t* σημαίνει ότι ψάχνει μόνο αν το πεδίο ξεκινά από τα ψηφία που του
δώσαμε ενώ αν δείχνει *t* σημαίνει ότι ψάχνει αν τα ψηφία υπάρχουν σε οποιοδήποτε μέρος του πεδίου. Αν
θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο έρευνας, πατάμε πάνω στον φακό. Αν θέλουμε να δούμε τη διαθεσιμότητα
του είδους στους αποθηκευτικούς μας χώρους, πατάμε το εικονίδιο της διαθεσιμότητας και βλέπουμε τα
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υπόλοιπα.
4)

Πληκτρολογούμε τα ψηφία του κωδικού και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter. Στη συνέχεια, αν
υπάρχει μόνο ένα είδος το οποίο έχει αυτό το κωδικό συμπληρώνονται τα στοιχεία του είδους στα υπόλοιπα
κελιά και ο δείκτης πάει αυτόματα στη ποσότητα του είδους. Σε περίπτωση που παραπάνω από ένα είδος
πληροί τα κριτήρια, εμφανίζεται μια λίστα με τα υλικά. Στο επάνω μέρος φαίνεται αναλυτικά η περιγραφή
του επιλεγμένου είδους και στο κελί, που υπάρχει ακριβώς κάτω από τη περιγραφή, οι διαστάσεις του είδους
ή το UDF πεδίο (όπου υπάρχουν). Επιλέγουμε όποιο είδος θέλουμε και πατάμε το πλήκτρο Επιλογή. Αν δε
βρίσκουμε το είδος που ψάχνουμε, μπορούμε να πατήσουμε το πλήκτρο Επιστροφή ώστε να επιστρέψουμε
στη προηγούμενη οθόνη. Αν δε βρεθεί το είδος, τότε το background της οθόνης γίνεται κόκκινο και στο πεδίο
του barcode αναφέρει «Δεν βρέθηκε είδος.»

5)

Πληκτρολογούμε την ποσότητα που θέλουμε και, αν δεν θέλουμε να αλλάξουμε τιμές ή εκπτώσεις, πατάμε
το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου. Αν θέλουμε μπορούμε να αλλάξουμε τη τιμή μονάδας
του είδους και προχωρώντας με τα βελάκια στο επόμενο πεδίο θα επαναϋπολογίσει τις αξίες της γραμμής.
Αντίστοιχα αν θέλουμε να αλλάξουμε την έκπτωση της γραμμής έχουμε δυο τρόπους: α) πηγαίνουμε στο
πεδίο Εκ. % και πληκτρολογούμε το ποσοστό έκπτωσης που θέλουμε να κάνουμε και προχωρώντας με τα
βελάκια σε άλλο πεδίο θα επαναϋπολογίσει τις αξίες της γραμμής β) πηγαίνουμε στο πεδίο Εκπτ. € και
πληκτρολογούμε το ποσό της έκπτωσης που θέλουμε να κάνουμε και προχωρώντας με τα βελάκια σε άλλο
πεδίο θα επαναϋπολογίσει τις αξίες της γραμμής Μετά τη καταχώρηση της γραμμής η οθόνη παραγγελίας
ειδών καθαρίζει και ο κέρσορας βρίσκεται πάλι στο πεδίο Κωδικός είδους ώστε να παραγγείλουμε το
επόμενο είδος. Εάν το επόμενο είδος θέλουμε να το εισάγουμε με τη βοήθεια του barcode, αποεπιλέγουμε
το checkbox που βρίσκεται δίπλα από το πεδίο Κωδικός Είδους.

Παραγγελία ειδών με αναζήτηση της περιγραφής
Βρισκόμαστε στην οθόνη παραγγελίας ειδών και ο κέρσορας βρίσκεται στο πεδίο BarCode. Αν ο πελάτης έχει
υποκαταστήματα τα οποία έχουν διαφορετική κατηγορία ΦΠΑ (Κανονικό / Μειωμένο) πριν ξεκινήσουμε τη παραγγελία
πηγαίνουμε στο μενού Παραγ… > Λοιπά και επιλέγουμε το σωστό υποκατάστημα. Μετά τα βήματα είναι τα εξής:
1)

Επιλέγουμε το checkbox που βρίσκεται δίπλα από το πεδίο Περιγραφή. Σ’ αυτή τη περίπτωση
απενεργοποιείται το πεδίο Barcode και ανοίγει το πληκτρολόγιο (αν έχουμε ενεργοποιήσει την επιλογή από
τις ρυθμίσεις). Επίσης στο πάνω δεξιά μέρος εμφανίζεται ένας φακός προκειμένου να μας δείξει ότι θα
κάνουμε έρευνα του πεδίου. Αν δείχνει t* σημαίνει ότι ψάχνει μόνο αν το πεδίο ξεκινά από τα ψηφία που του
δώσαμε ενώ αν δείχνει *t* σημαίνει ότι ψάχνει αν τα ψηφία υπάρχουν σε οποιοδήποτε μέρος του πεδίου. Αν
θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο έρευνας, πατάμε πάνω στον φακό. Αν θέλουμε να δούμε τη διαθεσιμότητα
του είδους στους αποθηκευτικούς μας χώρους, πατάμε το εικονίδιο της διαθεσιμότητας και βλέπουμε τα
υπόλοιπα.

1)

Πληκτρολογούμε τα ψηφία της περιγραφής και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter. Στη συνέχεια,
αν υπάρχει μόνο ένα είδος το οποίο που περιλαμβάνει αυτή τη περιγραφή, συμπληρώνονται τα στοιχεία του
είδους στα υπόλοιπα κελιά και ο δείκτης πάει αυτόματα στη ποσότητα του είδους. Σε περίπτωση που
παραπάνω από ένα είδος πληροί τα κριτήρια, εμφανίζεται μια λίστα με τα υλικά. Στο επάνω μέρος φαίνεται
αναλυτικά η περιγραφή του επιλεγμένου είδους και στο κελί, που υπάρχει ακριβώς κάτω από τη περιγραφή,
οι διαστάσεις του είδους ή το UDF πεδίο (όπου υπάρχουν). Επιλέγουμε όποιο είδος θέλουμε και πατάμε το
πλήκτρο Επιλογή. Αν δε βρίσκουμε το είδος που ψάχνουμε, μπορούμε να πατήσουμε το πλήκτρο Επιστροφή
ώστε να επιστρέψουμε στη προηγούμενη οθόνη. Αν δε βρεθεί το είδος, τότε το background της οθόνης γίνεται
κόκκινο και στο πεδίο του barcode αναφέρει «Δεν βρέθηκε είδος.»

2)

Πληκτρολογούμε την ποσότητα που θέλουμε και, αν δεν θέλουμε να αλλάξουμε τιμές ή εκπτώσεις, πατάμε
το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου. Αν θέλουμε μπορούμε να αλλάξουμε τη τιμή μονάδας
του είδους και προχωρώντας με τα βελάκια στο επόμενο πεδίο θα επαναϋπολογίσει τις αξίες της γραμμής.
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Αντίστοιχα αν θέλουμε να αλλάξουμε την έκπτωση της γραμμής έχουμε δυο τρόπους: α) πηγαίνουμε στο
πεδίο Εκ. % και πληκτρολογούμε το ποσοστό έκπτωσης που θέλουμε να κάνουμε και προχωρώντας με τα
βελάκια σε άλλο πεδίο θα επαναϋπολογίσει τις αξίες της γραμμής β) πηγαίνουμε στο πεδίο Εκπτ. € και
πληκτρολογούμε το ποσό της έκπτωσης που θέλουμε να κάνουμε και προχωρώντας με τα βελάκια σε άλλο
πεδίο θα επαναϋπολογίσει τις αξίες της γραμμής Μετά τη καταχώρηση της γραμμής η οθόνη παραγγελίας
ειδών καθαρίζει και ο κέρσορας βρίσκεται πάλι στο πεδίο Περιγραφή ώστε να εισάγουμε το επόμενο είδος.
Εάν το επόμενο είδος θέλουμε να το εισάγουμε με τη βοήθεια του barcode, αποεπιλέγουμε το checkbox που
βρίσκεται δίπλα από το πεδίο Περιγραφή.

Μεταβολή γραμμών παραγγελίας
Αν θέλουμε να μεταβάλλουμε τις γραμμές της παραγγελίας (να διαγράψουμε γραμμές ή να μεταβάλλουμε τη ποσότητα)
τότε από την οθόνη καταχώρησης ειδών πατάμε το πλήκτρο Λίστα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Θα δούμε
ότι η οθόνη αλλάζει και εμφανίζεται η λίστα των ειδών προς παραγγελία. Οι στήλες που περιέχει είναι ο κωδικός, η
περιγραφή, η ποσότητα, η τιμή καθαρή αξία η αξία και η έκπτωση κάθε γραμμής. Μπορούμε να επιλέξουμε όποια γραμμή
θέλουμε και έχουμε τις εξής επιλογές, σύμφωνα με τα πλήκτρα που βρίσκονται στο κάτω μέρος της λίστας:
Μεταβολή:

Έχοντας επιλέξει μια γραμμή και πιέζοντας το συγκεκριμένο πλήκτρο, το πρόγραμμα μας
επιστρέφει στην οθόνη παραγγελίας ειδών η οποία έχει πλέον γαλάζιο background
προκειμένου να μας δείξει ότι βρισκόμαστε σε διαδικασία μεταβολής της συγκεκριμένης
γραμμής. Τα πεδία είναι συμπληρωμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της γραμμής και μπορούμε
να αλλάξουμε την ποσότητα του επιλεγμένου είδους. Πατώντας το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο
Enter του πληκτρολογίου, αποθηκεύει τη γραμμή, η οθόνη παραγγελίας ειδών καθαρίζει και
ο κέρσορας βρίσκεται πάλι στο πεδίο BarCode ώστε να εισάγουμε το επόμενο είδος

Επιστροφή:

Επιστρέφουμε στην οθόνη παραγγελίας ειδών χωρίς να πραγματοποιήσουμε καμία
διαδικασία.

Διαγραφή:

Έχοντας επιλέξει μια γραμμή και πιέζοντας το συγκεκριμένο πλήκτρο, το πρόγραμμα μας
εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης προκειμένου να διαγράψουμε την επιλεγμένη γραμμή από τη
παραγγελία. Μετά τη διαγραφή της, η εφαρμογή συνεχίζει να εμφανίζει τη λίστα.

C.14. Εισαγωγή παραγγελιών στην εφαρμογή της Entersoft
Αφού έχουμε τελειώσει από τις διαδικασίες παραγγελιών μέσω των PDA που έχουμε, τότε πάμε στην εφαρμογή της
Entersoft (Expert ή Business Suite). Από τις συντομεύσεις πατάμε Εισαγωγή παραστατικών από PDA. Θα μας ανοίξει στην
εφαρμογή της Entersoft μια όψη απ’ όπου μπορούμε να δούμε τα καταχωρημένα παραστατικά που έχουν δημιουργηθεί
από τα PDA. Επιλέγουμε, αν θέλουμε, επιπλέον κριτήρια για την εμφάνιση και πατάμε το πλήκτρο Αποδοχή. Στην οθόνη
του Η/Υ βλέπουμε τα παραστατικά που έχουν δημιουργηθεί (βλ. Εικόνα C – 15).
Στις στήλες της συγκεκριμένης όψης μπορούμε να δούμε τον κωδικό του παραστατικού (όπως φαίνεται στο PDA), τον
τύπο του παραστατικού, την ημερομηνία δημιουργίας του, το όνομα του παραστατικού, τον συναλλασσόμενο (αν
υπάρχει), τον αποθηκευτικό χώρο (για παραστατικά απογραφής), την ημερομηνία καταχώρησής του στο Entersoft και αν
είναι ήδη καταχωρημένο. Αν θέλουμε να δούμε τις γραμμές κάποιου από τα παραστατικά που θέλουμε να εισάγουμε,
πατάμε το βελάκι που βρίσκεται αριστερά από το παραστατικό και εμφανίζονται από κάτω οι γραμμές του (βλ. Εικόνα C
– 16).
Για να εισάγουμε κάποιο από τα παραστατικά της λίστας στην εφαρμογή της Entersoft, το επιλέγουμε και πατάμε
Αυτοματισμοί > Καταχώρηση παραστατικού. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σχετικά με τον τύπο του παραστατικού που θέλουμε να καταχωρήσουμε. Αν θέλουμε να παραμείνει ο τύπος παραστατικού όπως τον έχουμε επιλέξει από το
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PDA δεν κάνουμε καμία επιλογή ενώ αν θέλουμε να αλλάξουμε τον τύπο του παραστατικού, πατάμε το πλήκτρο … δίπλα
στον τύπο παραστατικού, επιλέγουμε από τα διαθέσιμα παραστατικά και πατάμε Αποδοχή. Πατάμε Αποδοχή στο
παράθυρο καταχώρησης παραστατικού και το παραστατικό ανοίγει στην εφαρμογή της Entersoft (βλ. Εικόνα C – 17).
Από το σημείο αυτό ακολουθούμε τις οδηγίες της Entersoft για τη καταχώρηση ή τη μεταβολή του παραστατικού. Από τη
στιγμή που θα το αποθηκεύσουμε, στην όψη εισαγωγής παραστατικών από PDA, θα εμφανίζεται ως καταχωρημένο.

Διαδικασία Ετικετών
Μόλις πατήσουμε το πλήκτρο Ετικέτες, η εφαρμογή εμφανίζει την οθόνη ετικετών ειδών. Εδώ μπορούμε να εκτυπώσουμε
όσες ετικέτες θέλουμε από όποιο είδος επιλέξουμε.

C.15. Οθόνη ειδών - ετικετών
Μόλις ανοίξει η οθόνη ειδών – ετικετών (βλ. Εικόνα C – 39), μπορούμε να δούμε τα εξής:
BarCode:

Είναι το προεπιλεγμένο πεδίο προκειμένου να σαρώσουμε ένα
barcode και να μας εμφανίσει τα στοιχεία του είδους που έχουμε
επιλέξει.

Κωδικός Είδους:

Είναι το πεδίο απ’ όπου μπορούμε να δούμε τον κωδικό του είδους
που έχουμε επιλέξει αλλά και να ψάξουμε ένα είδος με τον κωδικό
του. Κανονικά είναι ανενεργό (μόνο για ανάγνωση) αλλά εάν
θέλουμε να ψάξουμε ένα είδος, επιλέγουμε το checkbox που
βρίσκεται δίπλα του.

Περιγραφή:

Είναι το πεδίο απ’ όπου μπορούμε να δούμε την περιγραφή του
είδους που έχουμε επιλέξει αλλά και να ψάξουμε ένα είδος με
μέρος της περιγραφής του. Κανονικά είναι ανενεργό (μόνο για

Εικόνα C - 39 Οθόνη Ειδών
- Ετικετών

ανάγνωση) αλλά εάν θέλουμε να ψάξουμε ένα είδος, επιλέγουμε το checkbox που βρίσκεται
δίπλα του.
Διαστάσεις:

Κάτω από το πεδίο της περιγραφής εμφανίζονται οι διαστάσεις του είδους που έχουμε επιλέξει
από την παραμετροποίηση (Χρώμα/Μέγεθος, Παρτίδα, UDF πεδίο κλπ.)

Τιμή:

Είναι το πεδίο απ’ όπου μπορούμε να δούμε ή να αλλάξουμε την τιμή του είδους που έχουμε
επιλέξει όπως αυτή θα εκτυπωθεί την ετικέτα.

Ετικέτες:

Είναι το πεδίο απ’ όπου μπορούμε να δώσουμε τον αριθμό των ετικετών που θέλουμε να
εκτυπωθούν. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1.

Εκτύπωση:

Είναι το πλήκτρο απ’ όπου μπορούμε να στείλουμε την εντολή εκτύπωσης των ετικετών. Οι
ρυθμίσεις της εκτύπωσης γίνονται από το μενού των παραμέτρων (βλ. σελ. 57).

Επιπλέον στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει το πλήκτρο:
Έξοδος:

Προκειμένου βγούμε από τη διαδικασία Ετικετών.

Επιλογή:

Προκειμένου να επιλέξουμε αν θα εκτυπώσουμε σε φορητό ή δικτυακό εκτυπωτή.

Εκτύπωση ετικετών ειδών με τη βοήθεια του barcode
Αφού βρισκόμαστε στην οθόνη ειδών - ετικετών ο κέρσορας βρίσκεται στο πεδίο Barcode. Πατάμε το πλήκτρο Scan του
PDA προκειμένου να σαρώσουμε το barcode του είδους. Αν το barcode υπάρχει σε κάποιο είδος, θα εμφανίσει κατευθείαν
στην οθόνη τα στοιχεία του είδους. Αν δε βρεθεί το είδος, τότε το background της οθόνης γίνεται κόκκινο και στο πεδίο
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του Κωδικός Είδους αναφέρει «Το είδος δεν βρέθηκε». Ο κέρσορας θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στο πεδίο barcode
προκειμένου να σαρώνουμε το επόμενο είδος.
Αν θέλουμε μόνο μια ετικέτα με τα στοιχεία που έχουμε, πατάμε το πλήκτρο Εκτύπωση και
εκτυπώνεται η ετικέτα στον προ-ρυθμισμένο εκτυπωτή (φορητό ή κοινόχρηστο barcode
printer). Άλλες επιλογές είναι να αλλάξουμε πρώτα την τιμή που θα εκτυπωθεί στην ετικέτα,
πατώντας πάνω στο πεδίο Τιμή και πληκτρολογώντας τη νέα τιμή που θέλουμε. Επίσης
μπορούμε να αλλάξουμε τον αριθμό των ετικετών προς εκτύπωση πατώντας στο πεδίο Ετικέτες
και δίνοντας τη νέα ποσότητα (βλ. Εικόνα C – 40). Όταν έχουμε τελειώσει από τις επιλογές μας
πατάμε το πλήκτρο Εκτύπωση και εκτυπώνεται η ετικέτα/ες στον προ-ρυθμισμένο εκτυπωτή
(φορητό ή κοινόχρηστο barcode printer).
Για να σαρώνουμε το επόμενο είδος βάζουμε τον κέρσορα στο πεδίο του barcode.

Εύρεση ειδών για ετικέτες με αναζήτηση του κωδικού
Αφού βρισκόμαστε στην οθόνη ειδών - ετικετών ο κέρσορας βρίσκεται στο πεδίο Barcode. Τα

Εικόνα C - 40 Εκτυπωση
ετικετών ενός είδους

βήματα είναι τα εξής:
1)

Επιλέγουμε το checkbox που βρίσκεται δίπλα από το πεδίο Κωδικός Είδους. Σ’ αυτή τη περίπτωση
απενεργοποιείται το πεδίο Barcode και ανοίγει το πληκτρολόγιο (αν έχουμε ενεργοποιήσει την επιλογή από
τις ρυθμίσεις). Επίσης στο πάνω δεξιά μέρος εμφανίζεται ένας φακός προκειμένου να μας δείξει ότι θα
κάνουμε έρευνα του πεδίου. Αν δείχνει t* σημαίνει ότι ψάχνει μόνο αν το πεδίο ξεκινά από τα ψηφία που
του δώσαμε ενώ αν δείχνει *t* σημαίνει ότι ψάχνει αν τα ψηφία υπάρχουν σε οποιοδήποτε μέρος του πεδίου.
Αν θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο έρευνας, πατάμε πάνω στον φακό.

2)

Πληκτρολογούμε τα ψηφία του κωδικού και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter. Στη συνέχεια, αν
υπάρχει μόνο ένα είδος το οποίο έχει αυτό το κωδικό συμπληρώνονται τα στοιχεία του είδους στα υπόλοιπα
κελιά. Σε περίπτωση που παραπάνω από ένα είδος πληροί τα κριτήρια, εμφανίζεται μια λίστα με τα υλικά.
Επιλέγουμε όποιο είδος θέλουμε και πατάμε το πλήκτρο Επιλογή. Αν δε βρίσκουμε το είδος που ψάχνουμε,
μπορούμε να πατήσουμε το πλήκτρο Επιστροφή ώστε να επιστρέψουμε στη προηγούμενη οθόνη. Αν δε
βρεθεί το είδος, τότε το background της οθόνης γίνεται κόκκινο και στο πεδίο Barcode αναφέρει «Δεν
βρέθηκε είδος.»

3)

Αν θέλουμε μόνο μια ετικέτα με τα στοιχεία που έχουμε, πατάμε το πλήκτρο Εκτύπωση και εκτυπώνεται η
ετικέτα στον προ-ρυθμισμένο εκτυπωτή (φορητό ή κοινόχρηστο barcode printer). Άλλες επιλογές είναι να
αλλάξουμε πρώτα την τιμή που θα εκτυπωθεί στην ετικέτα, πατώντας πάνω στο πεδίο Τιμή και
πληκτρολογώντας τη νέα τιμή που θέλουμε. Επίσης μπορούμε να αλλάξουμε τον αριθμό των ετικετών προς
εκτύπωση πατώντας στο πεδίο Ετικέτες και δίνοντας τη νέα ποσότητα. Όταν έχουμε τελειώσει από τις
επιλογές μας πατάμε το πλήκτρο Εκτύπωση και εκτυπώνεται η ετικέτα/ες στον προ-ρυθμισμένο εκτυπωτή
(φορητό ή κοινόχρηστο barcode printer).

Εύρεση ειδών για ετικέτες με αναζήτηση της περιγραφής
Αφού βρισκόμαστε στην οθόνη ειδών - ετικετών ο κέρσορας βρίσκεται στο πεδίο Barcode. Τα βήματα είναι τα εξής:
1)

Επιλέγουμε το checkbox που βρίσκεται δίπλα από το πεδίο Περιγραφή. Σ’ αυτή τη περίπτωση
απενεργοποιείται το πεδίο του barcode και ανοίγει το πληκτρολόγιο (αν έχουμε ενεργοποιήσει την επιλογή
από τις ρυθμίσεις). Επίσης στο πάνω δεξιά μέρος εμφανίζεται ένας φακός προκειμένου να μας δείξει ότι θα
κάνουμε έρευνα του πεδίου. Αν δείχνει t* σημαίνει ότι ψάχνει μόνο αν το πεδίο ξεκινά από τα ψηφία που
του δώσαμε ενώ αν δείχνει *t* σημαίνει ότι ψάχνει αν τα ψηφία υπάρχουν σε οποιοδήποτε μέρος του πεδίου.
Αν θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο έρευνας, πατάμε πάνω στον φακό.

2)

Πληκτρολογούμε τα ψηφία της περιγραφής και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter. Στη συνέχεια,
αν υπάρχει μόνο ένα είδος το οποίο που περιλαμβάνει αυτή τη περιγραφή, συμπληρώνονται τα στοιχεία του
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είδους στα υπόλοιπα κελιά. Σε περίπτωση που παραπάνω από ένα είδος πληροί τα κριτήρια, εμφανίζεται
μια λίστα με τα υλικά. Επιλέγουμε όποιο είδος θέλουμε και πατάμε το πλήκτρο Επιλογή. Αν δε βρίσκουμε το
είδος που ψάχνουμε, μπορούμε να πατήσουμε το πλήκτρο Επιστροφή ώστε να επιστρέψουμε στη
προηγούμενη οθόνη. Αν δε βρεθεί το είδος, τότε το background της οθόνης γίνεται κόκκινο και στο πεδίο
Barcode αναφέρει «Δεν βρέθηκε είδος.»
3)

Αν θέλουμε μόνο μια ετικέτα με τα στοιχεία που έχουμε, πατάμε το πλήκτρο Εκτύπωση και εκτυπώνεται η
ετικέτα στον προ-ρυθμισμένο εκτυπωτή (φορητό ή κοινόχρηστο barcode printer). Άλλες επιλογές είναι να
αλλάξουμε πρώτα την τιμή που θα εκτυπωθεί στην ετικέτα, πατώντας πάνω στο πεδίο Τιμή και
πληκτρολογώντας τη νέα τιμή που θέλουμε. Επίσης μπορούμε να αλλάξουμε τον αριθμό των ετικετών προς
εκτύπωση πατώντας στο πεδίο Ετικέτες και δίνοντας τη νέα ποσότητα. Όταν έχουμε τελειώσει από τις
επιλογές μας πατάμε το πλήκτρο Εκτύπωση και εκτυπώνεται η ετικέτα/ες στον προ-ρυθμισμένο εκτυπωτή
(φορητό ή κοινόχρηστο barcode printer).

Διαδικασία προβολής Καρτέλας Συναλλασομένου
Με τη διαδικασία αυτή μπορούμε να προβάλουμε την καρτέλα ενός συναλλασσόμενου.

C.16. Επιλογή Συναλλασσόμενου
Μόλις πατήσουμε το πλήκτρο Καρτέλες από το κεντρικό μενού, ανοίγει η οθόνη επιλογής
συναλλασσόμενου (Βλ. Εικόνα C – 41) και μπορούμε να δούμε τα εξής: Στο πάνω μέρος της
οθόνης, υπάρχει ένα κενό πεδίο στο οποίο μπορούμε να πληκτρολογήσουμε τα πρώτα
γράμματα της επωνυμίας του συναλλασσόμενου ή τα πρώτα ψηφία από το ΑΦΜ ή τον κωδικό
και πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου, φιλτράρει τους
συναλλασσόμενους ώστε να επιλέξουμε πιο εύκολα αυτόν που θέλουμε. Από τη στιγμή που θα
διαλέξουμε από τη λίστα το συναλλασσόμενο, πατάμε το πλήκτρο Επιλογή και μεταφερόμαστε
στην οθόνη προβολής της Καρτέλας Συναλλασσόμενου.

C.17. Οθόνη Συναλλασσόμενου
Μόλις ανοίξει η οθόνη συναλλασσόμενου (βλ. Εικόνα C – 42), μπορούμε να δούμε τα εξής:
Επωνυμία:

Είναι

το

πεδίο

που

βλέπουμε

την

που

βλέπουμε

το

Εικόνα C - 41 Οθόνη
επιλογής Συναλλασόμμενου

επωνυμία

του

επάγγελμα

του

συναλλασσόμενου
Επάγγελμα:

Είναι

το

πεδίο

συναλλασσόμενου
Α.Φ.Μ.:

Είναι το πεδίο που βλέπουμε την ΑΦΜ του συναλλασσόμενου

Δ.Ο.Υ:

Είναι το πεδίο που βλέπουμε την ΔΟΥ του συναλλασσόμενου

Ακριβώς μετά υπάρχει η λίστα με τα υποκαταστήματα του συναλλασσόμενου.
Τρέχων υπόλοιπο: Είναι το πεδίο που βλέπουμε το τρέχων υπόλοιπο του
συναλλασσόμενου
Επιπλέον στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχουν δυο ακόμα πλήκτρα:
Μενού:

Εικόνα C - 42 Οθόνη
Συναλλασσόμενου

Από το οποίο ανοίγει το μενού της καρτέλας και έχει τις εξής επιλογές:
Α) Επιλογή πελάτη: Για να επιστρέψουμε στην οθόνη επιλογής συναλλασσόμενου
Β) Έξοδος:

Καρτέλα:

Για να επιστρέψουμε στη κεντρική οθόνη του προγράμματος

Προκειμένου να δούμε την αναλυτική καρτέλα του συναλλασσόμενου
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Προβολή αναλυτικής καρτέλας
Αν θέλουμε να δούμε την αναλυτική καρτέλα του συναλλασσόμενου, τότε από την οθόνη
συναλλασσόμενου πατάμε το πλήκτρο Καρτέλα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Θα
δούμε ότι η οθόνη αλλάζει και εμφανίζεται η αναλυτική καρτέλα (βλ. Εικόνα C-43). Στο επάνω
μέρος αναφέρεται η απογραφή έναρξης για τη χρήση που έχουμε επιλέξει από το drop down
που βρίσκεται κάτω δεξιά. Οι στήλες που περιέχει είναι το παραστατικό, η ημερομηνία του
παραστατικού, το ποσό χρέωσης, το ποσό πίστωσης και το τρέχον υπόλοιπο. Αν δεν είναι
επιλεγμένη η απλή καρτέλα από τις παραμέτρους του προγράμματος, τότε εμφανίζονται και οι
στήλες της αξίας του παραστατικού και του ΦΠΑ. Λόγω του ότι η οθόνη έχει μικρό μέγεθος,
προκειμένου να δούμε όλες τις στήλες χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τις μπάρες κύλισης
Εικόνα C - 43 Οθόνη
Αναλυτικής Καρτέλας
Συναλλασσόμενου

ώστε να δούμε όλα τα δεδομένα. Στο κάτω μέρος της λίστας βρίσκεται το πλήκτρο Επιστροφή
προκειμένου να επιστρέψουμε στην οθόνη συναλλασσόμενου. Τέλος υπάρχει ένα drop down
που βρίσκεται κάτω δεξιά από το οποίο μπορούμε να επιλέξουμε μία από τις διαθέσιμες χρήσεις.

Διαδικασία Νέων Barcode
Με τη διαδικασία αυτή μπορούμε να αντιστοιχίσουμε σε επιλεγμένα είδη νέα barcodes ώστε να ενημερωθεί η βάση
δεδομένων του Entersoft.

C.18. Οθόνη Νέων BarCodes
Μόλις ανοίξει η οθόνη διαθεσιμότητας ειδών (Βλ. Εικόνα C – 44), μπορούμε να δούμε τα εξής:
BarCode:

Είναι το προεπιλεγμένο πεδίο προκειμένου να σαρώσουμε ένα νέο
barcode ώστε να το αντιστοιχίσουμε σε ένα είδος.
Με το πλήκτρο αυτό μπορούμε να δούμε λίστα των ειδών για τα
οποία έχουμε ήδη αντιστοιχίσει κάποιο barcode προκειμένου να
διαγράψουμε κάποια αντιστοίχιση.

Καταχώρηση κωδικού:

Είναι το πεδίο απ’ όπου μπορούμε να δούμε τον κωδικό

του είδους που έχουμε επιλέξει ή να φιλτράρουμε ακόμα
περισσότερο τα στοιχεία τις λίστας απ’ όπου θα επιλέξουμε το
είδος. Αν το Checkbox που έχει δίπλα δεν είναι επιλεγμένο
μπορούμε να φιλτράρουμε τη λίστα σύμφωνα με τμήμα του
κωδικού. Αν το Checkbox που έχει δίπλα το επιλέξουμε μπορούμε
να φιλτράρουμε τη λίστα σύμφωνα με τμήμα της περιγραφής.
Κάτω ακριβώς από το πεδίο του κωδικού εμφανίζεται η περιγραφή

Εικόνα C - 44 Οθόνη Νέων
BarCodes

του επιλεγμένου είδους.
Είναι το πλήκτρο απ’ όπου μπορούμε ανανεώσουμε τη λίστα των ειδών που παρουσιάζεται
παρακάτω.
Ακριβώς από κάτω υπάρχει ένας κενός χώρος στον οποίο εμφανίζονται τα είδη που πρόκειται να αντιστοιχηθούν με τα
barcode όπως αυτά ορίζονται από τα κριτήρια. Επιπλέον στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχουν τα πλήκτρα:
Έξοδος:

Προκειμένου βγούμε από τη διαδικασία Νέων BarCode.

Κριτήρια:

Προκειμένου να ορίσουμε τα κριτήρια της λίστας των ειδών που θα μας φέρει για
αντιστοίχιση.

Το πρώτο βήμα για την αντιστοίχιση ειδών γίνεται από την εφαρμογή της Entersoft και περιγράφεται παρακάτω.
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C.19. Δημιουργία Λίστας Ειδών από την εφαρμογή της Entersoft
Για να δημιουργήσουμε μια λίστα ειδών προς αντιστοίχιση από το PDA, πηγαίνουμε στην όψη Ειδών Αποθήκης και
δημιουργούμε είτε μια Στατική λίστα ειδών είτε μια Δυναμική λίστα ειδών η οποία όμως πρέπει να είναι αποθηκευμένη. Ο
τρόπος με τον οποίο κατασκευάζουμε τις λίστες, αναφέρεται στο εγχειρίδιο της εφαρμογής της Entersoft. Από τη στιγμή
που θα τη δημιουργήσουμε, θα φανεί μέσα στις διαθέσιμες λίστες επιλογής που περιγράφονται στο επόμενο βήμα.

C.20. Ορισμός κριτηρίων για εμφάνιση ειδών
Προκειμένου να εμφανιστεί η λίστα για την αντιστοίχιση ειδών με τα νέα barcodes χρειάζεται να ορίσουμε τα κριτήρια
προβολής της λίστας. Αυτό πραγματοποιείται από την οθόνη Νέων Barcode, πατώντας το πλήκτρο Κριτήρια που βρίσκεται
στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης. Στη συνέχεια θα μας ανοίξει την οθόνη ορισμού κριτηρίων (βλ. Εικόνα C - 45). Αυτή
αποτελείται από τα εξής πεδία:
Λίστα:

Από αυτό το πεδίο μπορούμε να επιλέξουμε τη λίστα ειδών που έχουμε δημιουργήσει προηγουμένως στην εφαρμογή της Entersoft ή κάποια άλλη προηγούμενα αποθηκευμένη λίστα.

Οικογένεια:

Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε την οικογένεια των ειδών που θέλουμε να εμφανίσουμε.

Ομάδα:

Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε την ομάδα των ειδών που θέλουμε
να εμφανίσουμε.

Κατηγορία:

Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε την κατηγορία των ειδών που
θέλουμε να εμφανίσουμε.

Υποκατηγορία:

Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε την υποκατηγορία των ειδών που
θέλουμε να εμφανίσουμε.

Οικογένεια:

Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε την οικογένεια των ειδών που
θέλουμε να εμφανίσουμε.

Και είδη με barcode:

Όταν είναι απενεργοποιημένο εμφανίζει στη λίστα μόνο τα

είδη που δεν έχουν barcode προκειμένου να τα αντιστοιχίσουμε.
Όταν είναι ενεργοποιημένο εμφανίζει και τα είδη που ήδη έχουν
barcode.
Καθαρισμός:

Εικόνα C - 45 Η οθόνη
ορισμού κριτηρίων

Με το πλήκτρο αυτό μπορούμε να καθαρίσουμε όλα τα κριτήρια που έχουμε επιλέξει στη
φόρμα.

Επιστροφή:

Με το πλήκτρο αυτό επιστρέφουμε στην οθόνη νέων barcodes.

Ανανέωση:

Όταν έχουμε κάνει τις επιλογές των κριτηρίων, πατάμε αυτό το πλήκτρο προκειμένου να
επιστρέψουμε στην οθόνη νέων barcodes και να μας εμφανίσει τη λίστα των ειδών όπως αυτή
φιλτράρεται από τα κριτήριά μας.

Είναι δυνατή η χρήση κάποιας λίστας που έχουμε δημιουργήσει από το Entersoft την οποία τη φιλτράρουμε με επιπλέον
κριτήρια π.χ. να έχουμε δημιουργήσει από το Entersoft μία λίστα η οποία να περιέχει όλα τα είδη που δεν έχουν barcode
και μέσα από τα κριτήρια της εφαρμογής να επιλέξουμε να βλέπουμε μόνο τα είδη κάποιας συγκεκριμένης κατηγορίας,
ώστε να είναι πιο μικρή η λίστα και πιο εύκολη η επιλογή των ειδών απ’ αυτήν.
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C.21. Αντιστοίχιση Νέων Barcodes
Αφού έχουμε επιστρέψει στην οθόνη νέων barcode, η διαδικασία αντιστοίχησης είναι η εξής:
1)

Από τη λίστα των ειδών επιλέγουμε ένα είδος (βλ. Εικόνα C – 46). Αν τα είδη της
λίστας είναι πολλά και είναι δύσκολη η επιλογή του είδους, τότε μπορούμε να
φιλτράρουμε τα δεδομένα τις λίστας με τους ακόλουθους τρόπους: α)
Πληκτρολογούμε στο πεδίο κάτω από τη καταχώρηση του κωδικού, τα πρώτα
γράμματα από τον κωδικό και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter. β)
Επιλέγουμε το checkbox που βρίσκεται δίπλα από τη καταχώρηση κωδικού. Θα
δούμε ότι δίπλα γράφει πλέον Καταχώρηση Περιγραφής. Πληκτρολογούμε στο
πεδίο από κάτω, τα πρώτα γράμματα από την περιγραφή και πατάμε το πλήκτρο
ΟΚ ή το πλήκτρο Enter (Βλ. Εικόνα C – 47). Όποιον και από τους δύο τρόπους κι

Εικόνα C - 46 Επιλογή
είδους από τη λίστα

αν επιλέξουμε, η λίστα των ειδών θα φιλτραριστεί επιπλέον σύμφωνα με τα
κριτήρια. Μόλις επιλέξουμε το είδος, στο πεδίο Κωδικού, εμφανίζεται ο κωδικός
του είδους και από κάτω η περιγραφή του. Ο κέρσορας πηγαίνει κατευθείαν στο
πεδίο Barcode.
2)

Πατάμε το πλήκτρο Scan του PDA προκειμένου να σαρώσουμε το barcode του
είδους. Αν έχουμε επιλέξει την αυτόματη καταχώρηση νέου barcode από τις
ρυθμίσεις τότε αυτόματα γίνεται η αντιστοίχιση του είδους με το barcode και τα
πεδία του barcode και του κωδικού καθαρίζονται, αλλιώς χρειάζεται να
πατήσουμε το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter για την καταχώρηση. Η εφαρμογή
περιμένει να επιλέξουμε άλλο είδος από τη λίστα. Αν έχουμε φιλτράρει τη λίστα
μπορούμε πατώντας το πλήκτρο να επαναφέρουμε την πλήρη λίστα των ειδών,
όπως αυτή εμφανιζόταν σύμφωνα με τα αρχικά κριτήρια.

Εικόνα C - 47 Επιπλέον
φιλτράρισμα της λίστας

C.22. Διαγραφή αντιστοιχιμένων ειδών
Αν για κάποιο λόγο έχουμε αντιστοιχίσει λάθος barcode σε κάποιο είδος, μπορούμε πιέζοντας
το πλήκτρο

να δούμε τη λίστα των ειδών που ήδη έχουν αντιστοιχηθεί (βλ. Εικόνα C –

48) και επιλέγοντας κάποιο είδος και πιέζοντας το πλήκτρο Διαγραφή, θα μας διαγράψει τη
συγκεκριμένη αντιστοίχιση. Αν θέλουμε να επιστρέψουμε στην οθόνη Νέων Barcode πιέζουμε
το πλήκτρο Επιστροφή.

C.23. Εισαγωγή στοιχείων στο Entersoft
Αφού έχουμε τελειώσει από τις διαδικασίες αντιστοίχισης μέσω των PDA που έχουμε, τότε πάμε
στο Entersoft (Expert ή Business Suite). Από τις συντομεύσεις πατάμε Καταχώρηση νέων
barcodes.

Εικόνα C - 48 Η λίστα των
αντιστοιχιμένων ειδών

Διαδικασία Νέων Σειριακών Αριθμών
Με τη διαδικασία αυτή μπορούμε να αντιστοιχίσουμε σε επιλεγμένα είδη νέoυς σειριακούς
αριθμούς ώστε να ενημερωθεί η βάση δεδομένων του Entersoft και κατά συνέπεια η αποθήκη.
Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο προκειμένου να καταχωρηθούν οι
σειριακοί αριθμοί, σε προϊόντα που τα παρακολουθούν, σε βάσεις που συνήθως μέχρι στιγμής
δεν ήταν ενημερωμένες.

C.24. Οθόνη νέων σειριακών αριθμών
Μόλις ανοίξει η οθόνη νέων σειριακών αριθμών (Βλ. Εικόνα C – 49), μπορούμε να δούμε τα
εξής:
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Εικόνα C - 49 Οθόνη Νέων
Σειριακών Αριθμών

BarCode:

Είναι το προεπιλεγμένο πεδίο προκειμένου να σαρώσουμε το barcode ενός είδους
προκειμένου να καταχωρήσουμε σε αυτό τους σειριακούς αριθμούς που είναι διαθέσιμοι στην
αποθήκη.

Κωδικός Είδους:

Είναι το πεδίο απ’ όπου μπορούμε να δούμε τον κωδικό του είδους που έχουμε επιλέξει.

Περιγραφή:

Είναι το πεδίο απ’ όπου μπορούμε να δούμε την περιγραφή του είδους που έχουμε επιλέξει.

Σειριακός Αριθμός:

Είναι το πεδίο απ’ όπου μπορούμε να καταχωρήσουμε τον σειριακό αριθμό για το

επιλεγμένο είδος.
Ακριβώς από κάτω υπάρχει ένας κενός χώρος στον οποίο εμφανίζονται τα εξής:
Πλήθος Σειρ. Αριθμών στο είδος: Αναφέρεται η ποσότητα των σειριακών αριθμών έχουν μέχρι στιγμής
καταχωρηθεί στο συγκεκριμένο είδος.
Καταχ/μένοι Σειρ. Αριθμοί:

Αναφέρεται η ποσότητα των σειριακών αριθμών έχουν μέχρι στιγμής

καταχωρηθεί σε όλα τα είδη.
Επιπλέον στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχουν τα πλήκτρα:
Έξοδος:

Προκειμένου βγούμε από τη διαδικασία νέων σειριακών αριθμών

Λίστα:

Προκειμένου να δούμε τη λίστα των σειριακών αριθμών που έχουμε μέχρι στιγμής
καταχωρήσει.

C.25. Αντιστοίχιση Νέων Σειριακών Αριθμών
Η διαδικασία αντιστοίχισης είναι η εξής:
1)

Ο κέρσορας βρίσκεται στο πεδίο του barcode και πατάμε το πλήκτρο Scan του
PDA προκειμένου να σαρώσουμε το barcode του είδους. Από τη στιγμή που το
είδος υπάρχει στη βάση, εμφανίζονται τα στοιχεία του είδους (κωδικός,
περιγραφή) (βλ. Εικόνα C – 50).

2)

Πατάμε το πλήκτρο Scan του PDA προκειμένου να σαρώσουμε το σειριακό αριθμό
του είδους. Αν ο σειριακός αριθμός που σαρώνουμε έχει πρόθεμα (που έχουμε
ορίσει στις παραμέτρους (π.χ. το S) τότε αυτόματα καταχωρείται ο σειριακός
αριθμός στο είδος και το πρόγραμμα περιμένει να σαρώσουμε ένα σειριακό
αριθμό ή το barcode ενός άλλου είδους.

3)

Αν σαρώσουμε το barcode άλλου είδους τότε εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης
της αλλαγής του είδους προκειμένου να αλλάξει το είδος ώστε να αποφύγουμε

Εικόνα C - 50 Επιλογή
είδους

λάθος καταχωρήσεις.

C.26. Διαγραφή αντιστοιχιμένων Σειριακών Αριθμών
Αν για κάποιο λόγο έχουμε αντιστοιχίσει λάθος barcode σε κάποιο είδος, μπορούμε πιέζοντας
το πλήκτρο Λίστα να δούμε τη λίστα των ειδών που ήδη έχουν αντιστοιχηθεί (βλ. Εικόνα C –
51) και επιλέγοντας κάποιο είδος και πιέζοντας το πλήκτρο Διαγραφή, θα μας διαγράψει τη
συγκεκριμένη αντιστοίχιση. Αν θέλουμε να επιστρέψουμε στην οθόνη Νέων Barcode πιέζουμε
το πλήκτρο Επιστροφή.

C.27. Εισαγωγή στοιχείων στο Entersoft
Αφού έχουμε τελειώσει από τις διαδικασίες αντιστοίχισης μέσω των PDA που έχουμε, τότε πάμε
στο Entersoft (Expert ή Business Suite). Από τις συντομεύσεις πατάμε Καταχώρηση νέων
Σειριακών αριθμών.
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Εικόνα C - 51 Η λίστα των
αντιστοιχιμένων σειριακών
αριθμών

Διαδικασία Παραγγελιών
Μόλις πατήσουμε το πλήκτρο της παραγγελίας, η εφαρμογή μας ρωτά αν θέλουμε ή όχι μια νέα
παραγγελία. Στη περίπτωση που θέλουμε να καταχωρήσουμε μια νέα παραγγελία πατάμε το
πλήκτρο Yes και ακολουθούμε τη διαδικασία που αναφέρεται παρακάτω στο C.28. Αν θέλουμε
να μεταβάλουμε ή να συνεχίσουμε μία παραγγελία τότε επιλέγουμε No και ακολουθούμε τη
διαδικασία που αναφέρεται στο C.29.

C.28. Καταχώρηση νέας παραγγελίας
Από τη στιγμή που θα πατήσουμε Yes στη καταχώρηση νέας παραγγελίας, η εφαρμογή μας
ζητά να της δώσουμε τον τύπο της παραγγελίας (ΠΑΡ, ΠΠΡ, κλπ) ή παραστατικού (ΔΑΠ, ΤΔΑ,
κλπ) όπως αναφέρονται από την εφαρμογή της Entersoft (Expert ή Business Suite) (βλ. Εικόνα

Εικόνα C - 52 Επιλογή
τύπου παραστατικού

C – 52). Αφού επιλέξουμε από τη λίστα τον τύπο πατάμε το πλήκτρο Επιλογή. Στη συνέχεια μας
ζητά να του δώσουμε τον συναλλασσόμενο τον οποίο αφορά η παραγγελία (βλ. Εικόνα C – 53).
Το πρόγραμμα εμφανίζει σε λίστα είτε τους Προμηθευτές είτε τους Πελάτες ανάλογα με τον
τύπο της παραγγελίας που έχουμε επιλέξει στην αρχή. Αν για κάποιο λόγο δε θέλουμε να
επιλέξουμε συναλλασσόμενο ή είναι νέος πελάτης και δεν έχουμε διαθέσιμα στο PDA τα στοιχεία
του, μπορούμε να πατήσουμε το πλήκτρο Επιστροφή και να μας ανοίξει την παραγγελία χωρίς
συναλλασσόμενο.
Στο πάνω μέρος της οθόνης, υπάρχει ένα κενό πεδίο στο οποίο μπορούμε να
πληκτρολογήσουμε τα πρώτα γράμματα της επωνυμίας του συναλλασσομένου ή τα πρώτα
ψηφία από το ΑΦΜ ή τον κωδικό και πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter του
πληκτρολογίου, φιλτράρει τους συναλλασσόμενους ώστε να επιλέξουμε πιο εύκολα αυτόν που
θέλουμε. Από τη στιγμή που θα διαλέξουμε από τη λίστα το συναλλασσόμενο, πατάμε το

Εικόνα C - 53 Επιλογή
Συναλλασομένου

πλήκτρο Επιλογή και μεταφερόμαστε στην οθόνη παραγγελίας ειδών.

C.29. Μεταβολή υπάρχουσας παραγγελίας
Από τη στιγμή που θα πατήσουμε Νο στη καταχώρηση νέας παραγγελίας, η εφαρμογή μας
εμφανίζει μια λίστα των παραγγελιών που είναι αποθηκευμένες μέσα στο PDΑ (βλ. Εικόνα C –
54). Στο επάνω μέρος φαίνεται το πεδίο των σημειώσεων της επιλεγμένης παραγγελίας.
Ακριβώς από κάτω για κάθε παραγγελία μπορούμε να δούμε τον κωδικό της, τον τύπο της, την
ημερομηνία δημιουργίας της και τον πελάτη στον οποίο ανήκει. Επιλέγουμε ένα παραστατικό
και πατάμε το πλήκτρο Επιλογή προκειμένου να φορτωθεί για χρήση από το PDA. Αν
πατήσουμε το πλήκτρο Επιστροφή, μας πάει στο τελευταίο παραστατικό το οποίο ήταν ανοικτό
από την εφαρμογή και το οποίο αναφέρεται στο πάνω αριστερά μέρος της οθόνης. Στην
περίπτωση που δεν είχε ανοιχτεί άλλο παραστατικό πριν, στο πάνω αριστερά μέρος θα γράφει
0 και δε θα είναι δυνατή η καταχώρηση στοιχείων.
Από τη στιγμή που θα δώσουμε τις επιλογές μας πατάμε το πλήκτρο Επιλογή και
μεταφερόμαστε στην οθόνη καταχώρησης ειδών.

Εικόνα C - 54 Λίστα
αποθηκευμενων
παραγγελιών

C.30. Οθόνη παραγγελίας ειδών
Στην οθόνη παραγγελίας ειδών (βλ. Εικόνα C – 55) μπορούμε να δούμε τα εξής: Στο πάνω αριστερό μέρος αναφέρει το
παραστατικό το οποίο είναι ανοικτό (π.χ. ΠΠΡ 20) και ακριβώς από κάτω το Συναλλασσόμενο για τον από τον οποίο
γίνεται η παραγγελία. Στη συνέχεια από κάτω υπάρχουν τα εξής πεδία:
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BarCode:

Είναι το προεπιλεγμένο πεδίο προκειμένου να σαρώσουμε ένα
barcode και να μας εμφανίσει τα στοιχεία του είδους που έχουμε
επιλέξει.

Σύνολο Είδους:

Σ’ αυτό πεδίο εμφανίζεται το σύνολο το ειδών με το ίδιο κωδικό τα
οποία έχουν καταχωρηθεί μέχρι στιγμής .

Κωδικός Είδους:

Είναι το πεδίο απ’ όπου μπορούμε να δούμε τον κωδικό του είδους
που έχουμε επιλέξει αλλά και να ψάξουμε ένα είδος με τον κωδικό
του. Κανονικά είναι ανενεργό (μόνο για ανάγνωση) αλλά εάν
θέλουμε να ψάξουμε ένα είδος, επιλέγουμε το checkbox που
βρίσκεται δίπλα του.

Περιγραφή:

Είναι το πεδίο απ’ όπου μπορούμε να δούμε την περιγραφή του

Εικόνα C - 55 Η οθόνη
παραγγελίας ειδών

είδους που έχουμε επιλέξει αλλά και να ψάξουμε ένα είδος με

μέρος της περιγραφής του. Κανονικά είναι ανενεργό (μόνο για ανάγνωση) αλλά εάν θέλουμε
να ψάξουμε ένα είδος, επιλέγουμε το checkbox που βρίσκεται δίπλα του.
Διαστάσεις:

Στο τμήμα με το μπλε φόντο εμφανίζονται οι διαστάσεις του είδους που έχουμε επιλέξει από
την παραμετροποίηση (Χρώμα/Μέγεθος, Παρτίδα κλπ.)

Ποσότ.:

Είναι το πεδίο στο οποίο μπορούμε να πληκτρολογήσουμε την ποσότητα του είδους που
έχουμε επιλέξει.
Με τη βοήθεια αυτού του πλήκτρου μπορούμε να επιλέξουμε τον τρόπο συγκέντρωσης των
ειδών και έχουμε δύο επιλογές:
Α) Αν το εικονίδιο είναι

τότε είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ένα προς ένα και για

κάθε barcode σαρώνουμε και ανήκει στη λίστα, καταχωρείται ένα τεμάχιο από το είδος στη
παραγγελία.
Β) Αν το εικονίδιο είναι

τότε

είναι

ενεργοποιημένη

η

λειτουργία

μαζικής

καταχώρησης και για κάθε barcode σαρώνουμε, δίνουμε τη ποσότητα των ειδών ώστε να
καταχωρηθούν στη παραγγελία.
Ποσότητα:

Είναι το πεδίο στο οποίο μπορούμε να πληκτρολογήσουμε την ποσότητα του είδους που
έχουμε επιλέξει.

Διαθεσιμότητα:

Είναι το πλήκτρο με το οποίο μπορούμε να δούμε τη διαθεσιμότητα του είδους που έχουμε
επιλέξει.

Επιπλέον στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχουν δυο ακόμα πλήκτρα:
Παραγγελία:

Από το οποίο ανοίγει το μενού τον παραγγελιών και έχει τις εξής επιλογές:
Α) Νέα:

Για δημιουργία νέας παραγγελίας

Β) Επιλογή:

Για επιλογή μιας υπάρχουσας παραγγελίας

Γ) Ολοκλήρωση - Έξοδος:

Για

ολοκλήρωση

και

έξοδο

από

το

παραστατικό

παραγγελίας.
Δ) Έξοδος:
Λίστα:

Για αποθήκευση και έξοδο από το παραστατικό παραγγελίας.

Προκειμένου να δούμε ή να μεταβάλλουμε τη λίστα των ειδών της παραγγελίας που έχουμε
επιλέξει.

Παραγγελία ειδών με τη βοήθεια του barcode
Αφού έχουμε δημιουργήσει μια νέα παραγγελία ή έχουμε ανοίξει μια υπάρχουσα, ο κέρσορας βρίσκεται στο πεδίο
BarCode. Τα βήματα είναι τα εξής:
1)

Σαρώνουμε ένα barcode και αν υπάρχει τότε υπάρχουν δύο περιπτώσεις:
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α) Αν το είδος παρακολουθεί διαστάσεις (π.χ. σειριακούς αριθμούς) τότε ο κέρσορας πηγαίνει αυτόματα
στο πεδίο των διαστάσεων προκειμένου να σαρώσουμε και η διάσταση που παραδίδουμε. Αφού σαρώσουμε
και το barcode της διάστασης, ο κέρσορας πηγαίνει στο πεδίο ποσότητα με συμπληρωμένο τον αριθ μό 1 και
πατάμε το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου οπότε αφαιρείται από τη ποσότητα του
συγκεκριμένου είδους ένα τεμάχιο.
β) Αν το είδος δεν παρακολουθεί διαστάσεις τότε ο κέρσορας πηγαίνει στη Ποσότητα. Πληκτρολογούμε τον
αριθμό των τεμαχίων που καταμετρήσαμε και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου.
Η οθόνη παραγγελίας ειδών καθαρίζει και ο κέρσορας βρίσκεται πάλι στο πεδίο BarCode ώστε να
σαρώσουμε το επόμενο είδος.
Αν δε βρεθεί το είδος, τότε το background της οθόνης γίνεται κόκκινο και στο πεδίο του Κωδικός Είδους
αναφέρει «ΤΟ είδος δεν βρέθηκε.» Αν θέλουμε να δούμε τη διαθεσιμότητα του είδους στους αποθηκευτικούς
μας χώρους, πατάμε το πλήκτρο Διαθεσιμότητα και βλέπουμε τα υπόλοιπα.
2)

Πληκτρολογούμε την ποσότητα που θέλουμε και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter του
πληκτρολογίου. Η οθόνη παραγγελίας ειδών καθαρίζει και ο κέρσορας βρίσκεται πάλι στο πεδίο BarCode
ώστε να παραγγείλουμε το επόμενο είδος.

Παραγγελία ειδών με αναζήτηση του κωδικού
Βρισκόμαστε στην οθόνη παραγγελίας ειδών και ο κέρσορας βρίσκεται στο πεδίο BarCode. Τα βήματα είναι τα εξής:
1)

Επιλέγουμε το checkbox που βρίσκεται δίπλα από το πεδίο Κωδικός Είδους. Σ’ αυτή τη περίπτωση
απενεργοποιείται το πεδίο Barcode και ανοίγει το πληκτρολόγιο (αν έχουμε ενεργοποιήσει την επιλογή από
τις ρυθμίσεις). Επίσης στο πάνω δεξιά μέρος εμφανίζεται ένας φακός προκειμένου να μας δείξει ότι θα
κάνουμε έρευνα του πεδίου. Αν δείχνει t* σημαίνει ότι ψάχνει μόνο αν το πεδίο ξεκινά από τα ψηφία που του
δώσαμε ενώ αν δείχνει *t* σημαίνει ότι ψάχνει αν τα ψηφία υπάρχουν σε οποιοδήποτε μέρος του πεδίου. Αν
θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο έρευνας, πατάμε πάνω στον φακό. Αν θέλουμε να δούμε τη διαθεσιμότητα
του είδους στους αποθηκευτικούς μας χώρους, πατάμε το πλήκτρο Διαθεσιμότητα και βλέπουμε τα
υπόλοιπα.

2)

Πληκτρολογούμε τα ψηφία του κωδικού και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter. Στη συνέχεια, αν
υπάρχει μόνο ένα είδος το οποίο έχει αυτό το κωδικό συμπληρώνονται τα στοιχεία του είδους στα υπόλοιπα
κελιά και ο δείκτης πάει αυτόματα στη ποσότητα του είδους. Σε περίπτωση που παραπάνω από ένα είδος
πληροί τα κριτήρια, εμφανίζεται μια λίστα με τα υλικά. Στο επάνω μέρος φαίνεται αναλυτικά η περιγραφή
του επιλεγμένου είδους και στο κελί, που υπάρχει ακριβώς κάτω από τη περιγραφή, οι διαστάσεις του είδους
ή το UDF πεδίο (όπου υπάρχουν). Επιλέγουμε όποιο είδος θέλουμε και πατάμε το πλήκτρο Επιλογή. Αν δε
βρίσκουμε το είδος που ψάχνουμε, μπορούμε να πατήσουμε το πλήκτρο Επιστροφή ώστε να επιστρέψουμε
στη προηγούμενη οθόνη. Αν δε βρεθεί το είδος, τότε το background της οθόνης γίνεται κόκκινο και στο πεδίο
του barcode αναφέρει «Δεν βρέθηκε είδος.»

3)

Πληκτρολογούμε την ποσότητα που θέλουμε και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter του
πληκτρολογίου. Η οθόνη παραγγελίας ειδών καθαρίζει και ο κέρσορας βρίσκεται πάλι στο πεδίο Κωδικός
είδους ώστε να παραγγείλουμε το επόμενο είδος. Εάν το επόμενο είδος θέλουμε να το εισάγουμε με τη
βοήθεια του barcode, αποεπιλέγουμε το checkbox που βρίσκεται δίπλα από το πεδίο Κωδικός Είδους.

Παραγγελία ειδών με αναζήτηση της περιγραφής
Βρισκόμαστε στην οθόνη παραγγελίας ειδών και ο κέρσορας βρίσκεται στο πεδίο BarCode. Τα βήματα είναι τα εξής:
1)

Επιλέγουμε το checkbox που βρίσκεται δίπλα από το πεδίο Περιγραφή. Σ’ αυτή τη περίπτωση
απενεργοποιείται το πεδίο Barcode και ανοίγει το πληκτρολόγιο (αν έχουμε ενεργοποιήσει την επιλογή από
τις ρυθμίσεις). Επίσης στο πάνω δεξιά μέρος εμφανίζεται ένας φακός προκειμένου να μας δείξει ότι θα
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κάνουμε έρευνα του πεδίου. Αν δείχνει t* σημαίνει ότι ψάχνει μόνο αν το πεδίο ξεκινά από τα ψηφία που του
δώσαμε ενώ αν δείχνει *t* σημαίνει ότι ψάχνει αν τα ψηφία υπάρχουν σε οποιοδήποτε μέρος του πεδίου. Αν
θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο έρευνας, πατάμε πάνω στον φακό. Αν θέλουμε να δούμε τη διαθεσιμότητα
του είδους στους αποθηκευτικούς μας χώρους, πατάμε το πλήκτρο Διαθεσιμότητα και βλέπουμε τα
υπόλοιπα.
2)

Πληκτρολογούμε τα ψηφία της περιγραφής και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter. Στη συνέχεια,
αν υπάρχει μόνο ένα είδος το οποίο που περιλαμβάνει αυτή τη περιγραφή, συμπληρώνονται τα στοιχεία του
είδους στα υπόλοιπα κελιά και ο δείκτης πάει αυτόματα στη ποσότητα του είδους. Σε περίπτωση που
παραπάνω από ένα είδος πληροί τα κριτήρια, εμφανίζεται μια λίστα με τα υλικά. Στο επάνω μέρος φαίνεται
αναλυτικά η περιγραφή του επιλεγμένου είδους και στο κελί, που υπάρχει ακριβώς κάτω από τη περιγραφή,
οι διαστάσεις του είδους ή το UDF πεδίο (όπου υπάρχουν). Επιλέγουμε όποιο είδος θέλουμε και πατάμε το
πλήκτρο Επιλογή. Αν δε βρίσκουμε το είδος που ψάχνουμε, μπορούμε να πατήσουμε το πλήκτρο Επιστροφή
ώστε να επιστρέψουμε στη προηγούμενη οθόνη. Αν δε βρεθεί το είδος, τότε το background της οθόνης γίνεται
κόκκινο και στο πεδίο του barcode αναφέρει «Δεν βρέθηκε είδος.»

3)

Πληκτρολογούμε την ποσότητα που θέλουμε και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter του
πληκτρολογίου. Η οθόνη παραγγελίας ειδών καθαρίζει και ο κέρσορας βρίσκεται πάλι στο πεδίο Περιγραφή
ώστε να εισάγουμε το επόμενο είδος. Εάν το επόμενο είδος θέλουμε να το εισάγουμε με τη βοήθεια του
barcode, αποεπιλέγουμε το checkbox που βρίσκεται δίπλα από το πεδίο Περιγραφή.

Μεταβολή γραμμών παραγγελίας
Αν θέλουμε να μεταβάλλουμε τις γραμμές της παραγγελίας (να διαγράψουμε γραμμές ή να μεταβάλλουμε τη ποσότητα)
τότε από την οθόνη καταχώρησης ειδών πατάμε το πλήκτρο Λίστα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Θα δούμε
ότι η οθόνη αλλάζει και εμφανίζεται η λίστα των ειδών προς παραγγελία. Οι στήλες που περιέχει είναι ο κωδικός, η
περιγραφή και η ποσότητα του κάθε είδους. Μπορούμε να επιλέξουμε όποια γραμμή θέλουμε και έχουμε τις εξής επιλογές,
σύμφωνα με τα πλήκτρα που βρίσκονται στο κάτω μέρος της λίστας:
Μεταβολή:

Έχοντας επιλέξει μια γραμμή και πιέζοντας το συγκεκριμένο πλήκτρο, το πρόγραμμα μας
επιστρέφει στην οθόνη παραγγελίας ειδών η οποία έχει πλέον γαλάζιο background
προκειμένου να μας δείξει ότι βρισκόμαστε σε διαδικασία μεταβολής της συγκεκριμένης
γραμμής. Τα πεδία είναι συμπληρωμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της γραμμής και μπορούμε
να αλλάξουμε την ποσότητα του επιλεγμένου είδους. Πατώντας το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο
Enter του πληκτρολογίου, αποθηκεύει τη γραμμή, η οθόνη παραγγελίας ειδών καθαρίζει και ο
κέρσορας βρίσκεται πάλι στο πεδίο BarCode ώστε να εισάγουμε το επόμενο είδος

Επιστροφή:

Επιστρέφουμε στην οθόνη παραγγελίας ειδών χωρίς να πραγματοποιήσουμε καμία
διαδικασία.

Διαγραφή:

Έχοντας επιλέξει μια γραμμή και πιέζοντας το συγκεκριμένο πλήκτρο, το πρόγραμμα μας
εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης προκειμένου να διαγράψουμε την επιλεγμένη γραμμή από τη
παραγγελία. Μετά τη διαγραφή της, η εφαρμογή συνεχίζει να εμφανίζει τη λίστα.

C.31. Εισαγωγή παραγγελιών στην εφαρμογή της Entersoft
Αφού έχουμε τελειώσει από τις διαδικασίες παραγγελιών μέσω των PDA που έχουμε, τότε πάμε στην εφαρμογή της
Entersoft (Expert ή Business Suite). Από τις συντομεύσεις πατάμε Εισαγωγή παραστατικών από PDA. Θα μας ανοίξει στην
εφαρμογή της Entersoft μια όψη απ’ όπου μπορούμε να δούμε τα καταχωρημένα παραστατικά που έχουν δημιουργηθεί
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από τα PDA. Επιλέγουμε, αν θέλουμε, επιπλέον κριτήρια για την εμφάνιση και πατάμε το πλήκτρο Αποδοχή. Στην οθόνη
του Η/Υ βλέπουμε τα παραστατικά που έχουν δημιουργηθεί (βλ. Εικόνα C – 14).
Στις στήλες της συγκεκριμένης όψης μπορούμε να δούμε τον κωδικό του παραστατικού (όπως φαίνεται στο PDA), τον
τύπο του παραστατικού, την ημερομηνία δημιουργίας του, το όνομα του παραστατικού, τον συναλλασσόμενο (αν
υπάρχει), τον αποθηκευτικό χώρο (για παραστατικά απογραφής), την ημερομηνία καταχώρησής του στο Entersoft και αν
είναι ήδη καταχωρημένο. Αν θέλουμε να δούμε τις γραμμές κάποιου από τα παραστατικά που θέλουμε να εισάγουμε,
πατάμε το βελάκι που βρίσκεται αριστερά από το παραστατικό και εμφανίζονται από κάτω οι γραμμές του (βλ. Εικόνα C
– 15).
Για να εισάγουμε κάποιο από τα παραστατικά της λίστας στην εφαρμογή της Entersoft, το επιλέγουμε και πατάμε
Αυτοματισμοί > Καταχώρηση παραστατικού. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σχετικά με τον τύπο του παραστατικού που θέλουμε να καταχωρήσουμε. Αν θέλουμε να παραμείνει ο τύπος παραστατικού όπως τον έχουμε επιλέξει από το
PDA δεν κάνουμε καμία επιλογή ενώ αν θέλουμε να αλλάξουμε τον τύπο του παραστατικού, πατάμε το πλήκτρο … δίπλα
στον τύπο παραστατικού, επιλέγουμε από τα διαθέσιμα παραστατικά και πατάμε Αποδοχή. Πατάμε Αποδοχή στο
παράθυρο καταχώρησης παραστατικού και το παραστατικό ανοίγει στην εφαρμογή της Entersoft (βλ. Εικόνα C – 16).
Από το σημείο αυτό ακολουθούμε τις οδηγίες της Entersoft για τη καταχώρηση ή τη μεταβολή του παραστατικού. Από τη
στιγμή που θα το αποθηκεύσουμε, στην όψη εισαγωγής παραστατικών από PDA, θα εμφανίζεται ως καταχωρημένο.

Διαδικασία Packing List
Η διαδικασία Packing List αφορά παραγωγικές μονάδες οι οποίες θέλουν να επισυνάπτουν packing list μαζί με κάθε
τιμολόγιο όπου να αναφέρονται αναλυτικά τα προϊόντα τα οποία αποστέλλονται, με τις ημερομηνίες παραγωγής, λήξης,
αριθμούς ΠΟΠ και βάρη των επιμέρους τεμαχίων. Για να ξεκινήσει η διαδικασία πατάμε το πλήκτρο Packing List και η
εφαρμογή μας ρωτά αν θέλουμε ή όχι μία νέα Packing list. Στη περίπτωση που θέλουμε να καταχωρήσουμε ένα νέο Packing
List πατάμε το πλήκτρο Yes και ακολουθούμε τη διαδικασία που αναφέρεται παρακάτω στο
C.32. Αν θέλουμε να μεταβάλουμε ή να συνεχίσουμε μία υπάρχουσα Packing List τότε
επιλέγουμε No και ακολουθούμε τη διαδικασία που αναφέρεται στο C.33.

C.32. Καταχώρηση νέας Packing List
Από τη στιγμή που θα πατήσουμε Yes στη καταχώρηση νέου παραστατικού απογραφής, η
εφαρμογή μας ζητά να της δώσουμε τον συναλλασσόμενο τον οποίο αφορά η Packing List (βλ.
Εικόνα C – 56). Το πρόγραμμα εμφανίζει σε λίστα τους Πελάτες. Αν για κάποιο λόγο δε θέλουμε
να επιλέξουμε συναλλασσόμενο ή είναι νέος πελάτης και δεν έχουμε διαθέσιμα στο PDA τα
στοιχεία του, μπορούμε να πατήσουμε το πλήκτρο Eπιστροφή και να μας ανοίξει την Packing
List χωρίς συναλλασσόμενο. Από τη στιγμή που θα διαλέξουμε από τη λίστα το
συναλλασσόμενο, πατάμε το πλήκτρο Επιλογή και μεταφερόμαστε στην οθόνη Packing List.

Εικόνα C - 56 Επιλογή
συναλλασσομένου του
Packing List

C.33. Μεταβολή υπάρχουσας Packing List
Από τη στιγμή που θα πατήσουμε Νο στη καταχώρηση νέας Packing List, η εφαρμογή μας
εμφανίζει μια λίστα των Packing List που είναι αποθηκευμένες μέσα στο PDΑ (βλ. Εικόνα C –
57). Για κάθε Packing List μπορούμε να δούμε τον κωδικό της, τον πελάτη από στον οποίο
ανήκει και την ημερομηνία δημιουργίας της. Επιλέγουμε ένα Packing List και πατάμε το
πλήκτρο Επιλογή προκειμένου να φορτωθεί για χρήση από το PDA. Αν πατήσουμε το πλήκτρο
Επιστροφή, μας πάει στο τελευταίο παραστατικό το οποίο ήταν ανοικτό από την εφαρμογή και
το οποίο αναφέρεται στο πάνω αριστερά μέρος της οθόνης. Στην περίπτωση που δεν είχε
ανοιχτεί άλλο παραστατικό πριν, στο πάνω αριστερά μέρος θα γράφει 0 και δε θα είναι δυνατή
η καταχώρηση στοιχείων.

Εικόνα C - 57 Διαθέσιμες
Packing Lists
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Από τη στιγμή που θα δώσουμε τις επιλογές μας πατάμε το πλήκτρο Επιλογή και μεταφερόμαστε στην οθόνη Packing List.

C.34. Οθόνη Packing List
Στην οθόνη Packing List (Βλ. Εικόνα C – 58) μπορούμε να δούμε τα εξής: Στο πάνω αριστερό
μέρος αναφέρει το Packing List το οποίο είναι ανοικτό (π.χ. Packing List 2) και ακριβώς από
κάτω το συναλλασσόμενο για τον από τον οποίο γίνεται η Packing List. Στη συνέχεια από κάτω
υπάρχουν τα εξής πεδία:
BarCode:

Είναι το προεπιλεγμένο πεδίο προκειμένου να σαρώνουμε ένα
barcode και να μας εμφανίσει τα στοιχεία του είδους που έχουμε
επιλέξει.

Είδος:

Είναι το πεδίο απ’ όπου μπορούμε να δούμε την περιγραφή του
είδους που έχουμε επιλέξει.

Ημ/νία Παραγωγής:Είναι το πεδίο απ’ όπου μπορούμε να δούμε την ημερομηνία
παραγωγής του είδους που έχουμε επιλέξει.
Ημ/νία Λήξης:

Εικόνα C - 58 Η οθόνη
Packing List

Είναι το πεδίο απ’ όπου μπορούμε να δούμε την ημερομηνία λήξης του είδους που έχουμε
επιλέξει.

Π.Ο.Π.:

Είναι το πεδίο στο οποίο μπορούμε να δούμε τον αριθμό Π.Ο.Π του είδους που έχουμε επιλέξει.

Βάρος:

Είναι το πεδίο στο οποίο μπορούμε να δούμε το βάρος του είδους που έχουμε επιλέξει.

Επιπλέον στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχουν δυο ακόμα πλήκτρα:
Packin..:

Από το οποίο ανοίγει το μενού των Packing list και έχει τις εξής
επιλογές:

Λίστα:

Α) Νέο:

Για δημιουργία νέας Packing list

Β) Επιλογή:

Για επιλογή μιας υπάρχουσας Packing list

Γ) Έξοδος:

Για αποθήκευση και έξοδο από την Packing list.

Προκειμένου να δούμε ή να μεταβάλουμε τη λίστα των ειδών της
Packing List που έχουμε επιλέξει.

Εισαγωγή ειδών με τη βοήθεια του barcode
Αφού έχουμε δημιουργήσει μια νέα παραγγελία ή έχουμε ανοίξει μια υπάρχουσα, ο κέρσορας
βρίσκεται στο πεδίο BarCode. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις για τον τύπο των barcode που

Εικόνα C - 59 Οθόνη
Packing List μετά τη
σάρωση του πρώτου
barcode

μπορεί να έχουν τα είδη: Είτε Barcode UPC/EAN128 είτε barcode 2 γραμμών. Στη πρώτη
περίπτωση με το που σαρώσουμε το barcode αυτόματα γίνεται και η καταχώρηση. Εδώ θα
εξετάσουμε τη δεύτερη περίπτωση όπου τα βήματα είναι τα εξής:
1)

Πατάμε το πλήκτρο Scan του PDA προκειμένου να σαρώσουμε το πρώτο barcode
του είδους. Θα δούμε ότι η οθόνη θα γίνει θαλασσί (βλ. Εικόνα C – 59) και στο
πεδίο της περιγραφής αναφέρει «Παρακαλώ σκανάρετε το δεύτερο». Αν έχουμε
σαρώσει λάθος barcode (π.χ. το δεύτερο) τότε η οθόνη θα γίνει κόκκινη και στη
περιγραφή θα μας ζητά το πρώτο τμήμα του barcode.

2)

Σαρώνουμε το δεύτερο barcode του είδους. Αν δεν έχουμε κάνει κάποιο λάθος η
οθόνη θα γίνει πράσινη (βλ. Εικόνα C – 60) προκειμένου να μας δείξει ότι η
καταχώρηση έγινε κανονικά και θα συμπληρωθεί το είδος, η ημερομηνία
παραγωγής, η ημερομηνία λήξης, ο αριθμός Π.Ο.Π. και το βάρος. Ο κέρσορας
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Εικόνα C - 60 Οθόνη
Packing List μετά τη
σάρωση και του δεύτερου
barcode

βρίσκεται πάλι στο πεδίο BarCode ώστε να σαρώσουμε το επόμενο είδος. Επίσης
στο κάτω μέρος της φόρμας αναφέρονται ο αριθμός των τεμαχίων που έχουμε
καταχωρήσει και το συνολικό βάρος των καταχωρημένων ειδών. Αν έχουμε
σαρώσει λάθος κωδικό (π.χ. πάλι τον πρώτο) τότε η οθόνη θα γίνει κόκκινη (βλ.
Εικόνα C – 61) και στη περιγραφή θα μας ζητά το δεύτερο τμήμα του barcode.

Μεταβολή γραμμών Packing list
Αν θέλουμε να μεταβάλλουμε τις γραμμές της Packing list (να διαγράψουμε γραμμές) τότε από
την οθόνη καταχώρησης ειδών πατάμε το πλήκτρο ΛΙΣΤΑ που βρίσκεται στο κάτω μέρος της
οθόνης. Θα δούμε ότι η οθόνη αλλάζει και εμφανίζεται η λίστα των ειδών (βλ. Εικόνα C – 62).
Οι στήλες που περιέχει είναι το είδος, το βάρος, η ημερομηνία λήξης, η ημερομηνία παραγωγής

Εικόνα C - 61 Οθόνη
Packing List μετά από λάθος

και ο αριθμός Π.Ο.Π. Μπορούμε να επιλέξουμε όποια γραμμή θέλουμε και έχουμε τις εξής
επιλογές, σύμφωνα με τα πλήκτρα που βρίσκονται στο κάτω μέρος της λίστας:
Επιστροφή:

Επιστρέφουμε

στην

οθόνη

Packing

list

χωρίς

να

πραγματοποιήσουμε καμία διαδικασία.
Διαγραφή:

Έχοντας επιλέξει μια γραμμή και πιέζοντας το συγκεκριμένο
πλήκτρο, το πρόγραμμα μας εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης
προκειμένου να διαγράψουμε την επιλεγμένη γραμμή από τη
Packing list. Μετά τη διαγραφή της, η εφαρμογή συνεχίζει να
εμφανίζει τη λίστα.

C.35. Εισαγωγή Packing List στην εφαρμογή της Entersoft

Εικόνα C - 62 Λίστα ειδών
Packing List

Αφού έχουμε τελειώσει από τις διαδικασίες Packing Lists μέσω των PDA που έχουμε και έχουμε κάνει συγχρονισμό της
βάσης δεδομένων (σε offline σενάριο), τότε πάμε στην εφαρμογή της Entersoft (Expert ή Business Suite). Από τις
συντομεύσεις πατάμε Εισαγωγή παραστατικών από PDA. Θα μας ανοίξει στην εφαρμογή της Entersoft μια όψη απ’ όπου
μπορούμε να δούμε τα καταχωρημένα παραστατικά που έχουν δημιουργηθεί από τα PDA. Επιλέγουμε, αν θέλουμε,
επιπλέον κριτήρια για την εμφάνιση και πατάμε το πλήκτρο Αποδοχή. Στην οθόνη του Η/Υ βλέπουμε τα Packing list που
έχουν δημιουργηθεί.
Στις στήλες της συγκεκριμένης όψης μπορούμε να δούμε τον κωδικό του Packing list (όπως φαίνεται στο PDA), τον τύπο
του παραστατικού, την ημερομηνία δημιουργίας του, τον συναλλασσόμενο (αν υπάρχει), την ημερομηνία καταχώρησής
του στην εφαρμογή της Entersoft και αν είναι ήδη καταχωρημένο. Αν θέλουμε να δούμε τις γραμμές κάποιου από τα
παραστατικά που θέλουμε να εισάγουμε, πατάμε το βελάκι που βρίσκεται αριστερά από το παραστατικό και εμφανίζονται
από κάτω οι γραμμές του.
Για να εισάγουμε κάποιο από τα παραστατικά της λίστας στην εφαρμογή της Entersoft, το επιλέγουμε και πατάμε
Αυτοματισμοί > Καταχώρηση παραστατικού. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σχετικά με τον τύπο του
παραστατικού που θέλουμε να καταχωρήσουμε. Πατάμε το πλήκτρο … δίπλα στον τύπο παραστατικού, επιλέγουμε ένα
από τα διαθέσιμα παραστατικά και πατάμε Αποδοχή. Πατάμε Αποδοχή στο παράθυρο καταχώρησης παραστατικού και το
παραστατικό ανοίγει στην εφαρμογή της Entersoft.
Από το σημείο αυτό ακολουθούμε τις οδηγίες της Entersoft για τη καταχώρηση ή τη μεταβολή του παραστατικού. Από τη
στιγμή που θα το αποθηκεύσουμε, στην όψη εισαγωγής παραστατικών από PDA, θα εμφανίζεται ως καταχωρημένο. Κατά
την εκτύπωση του παραστατικού το οποίο έχει παραχθεί από Packing List, θα εκτυπωθεί μαζί και μια αναφορά η οποία
θα είναι το packing list του συγκεκριμένου παραστατικού.
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Διαδικασία Picking List
Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά τη συγκέντρωση των υλικών μιας παραγγελίας την οποία έχουμε πάρει από πελάτη
και θέλουμε να τη συγκεντρώσουμε ώστε στη συνέχεια να τιμολογηθεί.

C.36. Μετατροπή μίας παραγγελίας σε picking list
Πάμε στην εφαρμογή της Entersoft (Expert ή Business Suite) που έχουμε και ανοίγουμε μια παραγγελία την οποία θέλουμε
να μετατρέψουμε σε Picking List. Στο πεδίο Βήμα που είναι πάνω δεξιά, επιλέγουμε Picking List (βλ .Εικόνα C - 63).

Εικόνα C - 63 Επιλογή βήματος Picking List

C.37. Οθόνη Picking List
Μόλις πατήσουμε το πλήκτρο Picking List στο Dnet data Collector, εμφανίζεται μια λίστα από
τις παραγγελίες οι οποίες εκκρεμούν προς συγκέντρωση (βλ. Εικόνα C - 64). Στο κάτω μέρος
της οθόνης υπάρχει το πλήκτρο Βάσει παραστατικού. Όταν αναγράφει

αυτό το τίτλο

μπορούμε να επιλέξουμε τη συγκεκριμένη παραγγελία προς συγκέντρωση. Αν θέλουμε να
συγκεντρώσουμε τα υλικά από το σύνολο των παραγγελιών ενός πελάτη, πατάμε πάνω σ’
αυτό το πλήκτρο και στη συνέχεια ο τίτλος του πλήκτρου θα αναγράφει Βάσει συναλλ/μένου
όποτε ανάλογα με το ποια παραγγελία θα επιλέξουμε θα μας εμφανίσει τη λίστα με τα υλικά
που υπάρχουν σε όλες τις ανοικτές παραγγελίες του συγκεκριμένου συναλλασσόμενου.
Επιλέγουμε από τη λίστα όποια παραγγελία θέλουμε και στη συνέχεια πατάμε το πλήκτρο
Επιλογή οπότε μας περνά στην οθόνη Picking List.
Στην οθόνη Picking List (βλ. Εικόνα C – 65) μπορούμε να δούμε τα εξής: Στο πάνω αριστερό
μέρος αναφέρει την παραγγελία η οποία είναι ανοικτή (π.χ. ΠΑΡ-31979) στη περίπτωση που

Εικόνα C - 64 Επιλογή
παραγγελίας από λίστα

έχουμε να συγκεντρώσουμε τα είδη μίας παραγγελίας και ακριβώς από κάτω το συναλλασσόμενο για τον από τον οποίο
γίνεται η παραγγελία. Αν συγκεντρώνουμε τα είδη για το σύνολο των ανοικτών παραγγελιών ενός πελάτη, τότε στην
οθόνη εμφανίζεται σε κόκκινο φόντο μόνο η επωνυμία του πελάτη. Στη συνέχεια από κάτω υπάρχουν τα εξής πεδία:
BarCode:

Είναι το προεπιλεγμένο πεδίο προκειμένου να σαρώνουμε ένα barcode από τα υλικά που
συγκεντρώνουμε για τη παραγγελία.
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Ποσότ.:

Είναι το πεδίο απ’ όπου μπορούμε να δώσουμε την ποσότητα των
υλικών που έχουμε συγκεντρώσει.
Με τη βοήθεια αυτού του πλήκτρου μπορούμε να προβάλουμε τη
λίστα με τα είδη που μέχρι στιγμής έχουμε συγκεντρώσει στη
παραγγελία που δουλεύουμε.
Με τη βοήθεια αυτού του πλήκτρου μπορούμε να επιλέξουμε τον
τρόπο συγκέντρωσης των ειδών και έχουμε δύο επιλογές:
Α) Αν το εικονίδιο είναι

τότε

είναι

ενεργοποιημένη

η

λειτουργία ένα προς ένα και για κάθε barcode που σαρώνουμε
και ανήκει στη λίστα, αφαιρείται ένα τεμάχιο από το είδος της
παραγγελίας.
Β) Αν το εικονίδιο είναι

τότε είναι ενεργοποιημένη η

Εικόνα C - 65 Η οθόνη του
Picking List

λειτουργία μαζικής καταχώρησης και για κάθε barcode που σαρώνουμε και ανήκει στη
λίστα, δίνουμε τη ποσότητα των συγκεντρωμένων ειδών ώστε να αφαιρεθούν από τη λίστα.
Με τη βοήθεια αυτού του πλήκτρου, που εμφανίζεται όταν έχουμε ενεργοποιήσει ότι
χρησιμοποιούμε δύο ειδών barcode (π.χ. barcode είδους και ζυγιζόμενα), μπορούμε να
επιλέξουμε το είδος του barcode που πρόκειται να σαρωθεί ή να εκτυπώσουμε ετικέτες που
θα χρησιμοποιηθούν σε συσκευασία (π.χ. μια παλέτα) οι οποίες μπορούν αν περιέχουν τις
διαστάσεις των ειδών που περιέχουν. Όταν είναι

τότε θεωρεί ότι το barcode είναι τύπου

1 (βλ. σελ. 55) και το διαχειρίζεται με αυτό τον τρόπο, ενώ αν είναι

θεωρεί

ότι

είναι

τύπου 2 ή ότι πρόκειται να κάνει εκτύπωση ετικέτας.
Διαστάσεις:

Στο τμήμα με το μπλε φόντο εμφανίζονται οι διαστάσεις του είδους που έχουμε επιλέξει από
την παραμετροποίηση (Χρώμα/Μέγεθος, Παρτίδα κλπ.)

Ακριβώς κάτω από αυτά τα πεδία, εμφανίζεται η λίστα των ειδών που ανήκουν στη παραγγελία. Οι στήλες του πίνακα
είναι οι εξής:
Κωδικός:

Είναι το πεδίο απ’ όπου μπορούμε να δούμε τον κωδικό των ειδών.

Περιγραφή:

Είναι το πεδίο στο οποίο μπορούμε να δούμε την περιγραφή των ειδών.

Ποσ.:

Είναι το πεδίο στο οποίο μπορούμε να δούμε την ποσότητα των ειδών.

Τιμή:

Είναι το πεδίο στο οποίο μπορούμε να δούμε την τιμή των ειδών.

Επιπλέον στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχουν τα πλήκτρα:
Picking...:

Από το οποίο ανοίγει το μενού των Picking list και έχει τις εξής επιλογές:
A) Σημειώσεις: Ανοίγει ένα πεδίο στο οποίο μπορούμε να κρατήσουμε κάποιες σημειώσεις οι
οποίες εμφανίζονται στο πεδίο της αιτιολογίας του παραστατικού.
B) Είδη εκτός παραγγελίας:

Για να καταχωρήσουμε είδη στο Picking list τα οποία δεν

υπάρχουν μέσα στη παραγγελία.
Γ) Εμφάνιση εκτελεσμένων:
Δ) Έξοδος:

Για επιλογή μιας υπάρχουσας Packing list

Για την έξοδο από το Picking list και τη συνέχισή του αργότερα, χωρίς να

προχωρήσει προς τιμολόγηση.
Ε) Ολοκλήρωση - Έξοδος:

Για την έξοδο και την αποθήκευση από το Picking list ώστε

να προχωρήσει προς τιμολόγηση.
Διαθεσι..:

Προκειμένου να δούμε τα υπόλοιπα του επιλεγμένου είδους ανά αποθηκευτικό χώρο.
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Συγκέντρωση ειδών με τη βοήθεια του barcode και λειτουργία ένα προς ένα
Αφού έχουμε ανοίξει την παραγγελία και έχουμε επιλέξει τη λειτουργία ένα προς ένα (πιέζοντας στο εικονίδιο ώστε να
γίνει

), ο κέρσορας βρίσκεται στο πεδίο BarCode. Στο κάτω μέρος εμφανίζεται η λίστα των ειδών της παραγγελία

τα οποία πρέπει να συγκεντρωθούν. Σαρώνουμε ένα barcode και αν υπάρχει στη λίστα τότε υπάρχουν δύο περιπτώσεις:
α) Αν το είδος παρακολουθεί διαστάσεις (π.χ. σειριακούς αριθμούς) τότε ο κέρσορας πηγαίνει αυτόματα στο
πεδίο των διαστάσεων προκειμένου να σαρώσουμε και η διάσταση που παραδίδουμε. Αφού σαρώσουμε και το barcode
της διάστασης, αφαιρείται από τη ποσότητα του συγκεκριμένου είδους ένα τεμάχιο.
β) Αν το είδος δεν παρακολουθεί διαστάσεις τότε αφαιρείται από τη ποσότητα του συγκεκριμένου είδους ένα
τεμάχιο.
Συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα είδη με τον ίδιο τρόπο ή μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή να γυρίσουμε σε
λειτουργία μαζικής καταχώρησης. Αν σαρώσουμε παραπάνω είδη από αυτά που έχει η παραγγελία (π.χ. ένα είδος το
περάσουμε 4 φορές αντί για 3 που είναι κανονικά στη παραγγελία, τότε στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι η ποσότητα
που καταχωρήσαμε υπερβαίνει τη ποσότητα της παραγγελίας και μας δίνεται η δυνατότητα είτε να ακυρώσουμε τη
καταχώρηση των επιπλέον προϊόντων πιέζοντας Νο είτε να καταχωρήσουμε επιπλέον είδη (γιατί ο πελάτης μας ενημέρωσε
ότι θέλει παραπάνω) πιέζοντας το Yes. Αν ένα barcode δεν ανήκει σε είδος της παραγγελίας, τότε η εφαρμογή μας δίνει
τη δυνατότητα, αν θέλουμε, να το καταχωρήσουμε σε κάποιο από τα είδη της παραγγελίας πιέζοντας το Yes στο σχετικό
μήνυμα ή αν το πατήσαμε κατά λάθος πιέζουμε No προκειμένου να μην το λάβει υπόψη του το πρόγραμμα. Αν θέλουμε
να δούμε τη διαθεσιμότητα κάποιου είδους στους αποθηκευτικούς μας χώρους, επιλέγουμε το είδος, πατάμε το πλήκτρο
Διαθεσιμότητα και βλέπουμε τα υπόλοιπα ανά αποθηκευτικό χώρο.

Συγκεντρώνοντας τη παραγγελία η λίστα της

μειώνεται καθώς τα είδη που έχουν συγκεντρωθεί και είναι η ποσότητά τους αυτή ακριβώς που αναφέρεται στη
παραγγελία, παύουν να εμφανίζονται στη λίστα. Στο τέλος της διαδικασίας έχουν μείνει μόνο είδη τα οποία έχουμε
συγκεντρώσει παραπάνω από αυτά που έχουν δοθεί στη παραγγελία (ο αριθμός της ποσότητας είναι αρνητικός) και ήδη
τα οποία δεν βρέθηκαν όλα (ο αριθμός της ποσότητας είναι θετικός). Για να ολοκληρωθεί η καταχώρηση του Picking List,
ώστε να προχωρήσει για τιμολόγηση, πατάμε το πλήκτρο Picking… > Ολοκλήρωση – Έξοδος

Συγκέντρωση ειδών με τη βοήθεια του barcode και λειτουργία μαζικής καταχώρησης
Αφού έχουμε ανοίξει την παραγγελία και έχουμε επιλέξει τη λειτουργία μαζικής καταχώρησης (πιέζοντας στο εικονίδιο
ώστε να γίνει

), ο κέρσορας βρίσκεται στο πεδίο BarCode. Στο κάτω μέρος εμφανίζεται η λίστα των ειδών της

παραγγελίας τα οποία πρέπει να συγκεντρωθούν. Σαρώνουμε ένα barcode και αν υπάρχει στη λίστα τότε υπάρχουν δύο
περιπτώσεις:
α) Αν το είδος παρακολουθεί διαστάσεις (π.χ. σειριακούς αριθμούς) τότε ο κέρσορας πηγαίνει αυτόματα στο
πεδίο των διαστάσεων προκειμένου να σαρώσουμε και η διάσταση που παραδίδουμε. Αφού σαρώσουμε και το barcode
της διάστασης, ο κέρσορας πηγαίνει στο πεδίο ποσότητα με συμπληρωμένο τον αριθμό 1 και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ ή το
πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου οπότε αφαιρείται από τη ποσότητα του συγκεκριμένου είδους ένα τεμάχιο.
β) Αν το είδος δεν παρακολουθεί διαστάσεις τότε ο κέρσορας πηγαίνει στη Ποσότητα. Πληκτρολογούμε τον
αριθμό των τεμαχίων που συγκεντρώσαμε και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου. Η οθόνη
παραγγελίας ειδών καθαρίζει και ο κέρσορας βρίσκεται πάλι στο πεδίο BarCode ώστε να σαρώσουμε το επόμενο είδος.
Συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα είδη με τον ίδιο τρόπο ή μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή να γυρίσουμε σε λειτουργία ένα
προς ένα. Αν δώσουμε μεγαλύτερο αριθμό τεμαχίων από αυτόν που αναφέρεται στη παραγγελία (π.χ. για ένα είδος
πληκτρολογήσαμε 4 τεμάχια αντί για 3 που είναι κανονικά στη παραγγελία, τότε στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι
η ποσότητα που καταχωρήσαμε υπερβαίνει τη ποσότητα της παραγγελίας και μας δίνεται η δυνατότητα είτε να
ακυρώσουμε τη καταχώρηση των επιπλέον προϊόντων πιέζοντας Νο είτε να καταχωρήσουμε επιπλέον είδη (γιατί ο πελάτης
μας ενημέρωσε ότι θέλει παραπάνω) πιέζοντας το Yes. Αν ένα barcode δεν ανήκει σε είδος της παραγγελίας, τότε η
εφαρμογή μας δίνει τη δυνατότητα, αν θέλουμε, να το καταχωρήσουμε σε κάποιο από τα είδη της παραγγελίας πιέζοντας
το Yes στο σχετικό μήνυμα ή αν το πατήσαμε κατά λάθος πιέζουμε No προκειμένου να μην το λάβει υπόψη του το
πρόγραμμα. Αν θέλουμε να δούμε τη διαθεσιμότητα κάποιου είδους στους αποθηκευτικούς μας χώρους, επιλέγουμε το
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είδος, πατάμε το πλήκτρο Διαθεσιμότητα και βλέπουμε τα υπόλοιπα ανά αποθηκευτικό χώρο. Συγκεντρώνοντας τη
παραγγελία η λίστα της μειώνεται καθώς τα είδη που έχουν συγκεντρωθεί και είναι η ποσότητά τους αυτή ακριβώς που
αναφέρεται στη παραγγελία, παύουν να εμφανίζονται στη λίστα. Στο τέλος της διαδικασίας έχουν μείνει μόνο είδη τα
οποία έχουμε συγκεντρώσει παραπάνω από αυτά που έχουν δοθεί στη παραγγελία (ο αριθμός της ποσότητας είναι
αρνητικός) και ήδη τα οποία δεν βρέθηκαν όλα (ο αριθμός της ποσότητας είναι θετικός). Για να ολοκληρωθεί η
καταχώρηση του Picking List, ώστε να προχωρήσει για τιμολόγηση, πατάμε το πλήκτρο Picking… > Ολοκλήρωση – Έξοδος

Συγκέντρωση ειδών με τη βοήθεια της λίστας και λειτουργία μαζικής καταχώρησης
Αφού έχουμε ανοίξει την παραγγελία και έχουμε επιλέξει τη λειτουργία μαζικής καταχώρησης (πιέζοντας στο εικονίδιο
ώστε να γίνει

), ο κέρσορας βρίσκεται στο πεδίο BarCode. Στο κάτω μέρος εμφανίζεται η λίστα των ειδών της

παραγγελίας τα οποία πρέπει να συγκεντρωθούν. Πατάμε ένα από τα είδη που υπάρχει στη λίστα και τότε εμφανίζεται
κάτω από το πεδίο Barcode η περιγραφή του και ο κέρσορας πηγαίνει στη Ποσότητα. Πληκτρολογούμε τον αριθμό των
τεμαχίων που συγκεντρώσαμε και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ ή το πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου. Η οθόνη παραγγελίας
ειδών καθαρίζει και ο κέρσορας βρίσκεται πάλι στο πεδίο BarCode ώστε να παραγγείλουμε το επόμενο είδος. Συνεχίζουμε
και με τα υπόλοιπα είδη με τον ίδιο τρόπο ή μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή να γυρίσουμε σε λειτουργία ένα προς ένα. Αν
δώσουμε μεγαλύτερο αριθμό τεμαχίων από αυτόν που αναφέρεται στη παραγγελία (π.χ. για ένα είδος πληκτρολογήσαμε
4 τεμάχια αντί για 3 που είναι κανονικά στη παραγγελία, τότε στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι η ποσότητα που
καταχωρήσαμε υπερβαίνει τη ποσότητα της παραγγελίας και μας δίνεται η δυνατότητα είτε να ακυρώσουμε τη
καταχώρηση των επιπλέον προϊόντων πιέζοντας Νο είτε να καταχωρήσουμε επιπλέον είδη (γιατί ο πελάτης μας ενημέρωσε
ότι θέλει παραπάνω) πιέζοντας το Yes. Αν ένα barcode δεν ανήκει σε είδος της παραγγελίας, τότε η εφαρμογή μας δίνει
τη δυνατότητα, αν θέλουμε, να το καταχωρήσουμε σε κάποιο από τα είδη της παραγγελίας πιέζοντας το Yes στο σχετικό
μήνυμα ή αν το πατήσαμε κατά λάθος πιέζουμε No προκειμένου να μην το λάβει υπόψη του το πρόγραμμα. Αν θέλουμε
να δούμε τη διαθεσιμότητα κάποιου είδους στους αποθηκευτικούς μας χώρους, επιλέγουμε το είδος, πατάμε το πλήκτρο
Διαθεσιμότητα και βλέπουμε τα υπόλοιπα. Συγκεντρώνοντας τη παραγγελία η λίστα της μειώνεται καθώς τα είδη που
έχουν συγκεντρωθεί και είναι η ποσότητά τους αυτή ακριβώς που αναφέρεται στη παραγγελία,
παύουν να εμφανίζονται στη λίστα. Στο τέλος της διαδικασίας έχουν μείνει μόνο είδη τα οποία
έχουμε συγκεντρώσει παραπάνω από αυτά που έχουν δοθεί στη παραγγελία (ο αριθμός της
ποσότητας είναι αρνητικός) και ήδη τα οποία δεν βρέθηκαν όλα (ο αριθμός της ποσότητας είναι
θετικός). Για να ολοκληρωθεί η καταχώρηση του Picking List, ώστε να προχωρήσει για
τιμολόγηση, πατάμε το πλήκτρο Picking… > Ολοκλήρωση – Έξοδος.

Προβολή λίστας συγκεντρωμένων ειδών / Διαγραφή είδους
Αν θέλουμε να προσθέσουμε στο Picking list είδη τα οποία δεν αναφέρονται στη λίστα που
προέκυψε από τη παραγγελία, τότε πατάμε το πλήκτρο Picking… > Είδη εκτός παραγγελίας .
Θα δούμε ότι το πάνω μέρος της γίνεται πράσινο (βλ. Εικόνα C – 66). Στη συνέχεια η εφαρμογή
μας επιτρέπει να σαρώσουμε και είδη τα οποία δεν υπάρχουν στη λίστα αλλά θα προστεθούν

Εικόνα C - 66 Η λίστα των
συγκεντρωμένων ειδών

όταν ολοκληρωθεί το picking list και προχωρήσει προς τιμολόγηση.

Προβολή λίστας συγκεντρωμένων ειδών / Διαγραφή είδους
Αν θέλουμε να προβάλουμε τη λίστα με τα είδη που μέχρι στιγμής έχουμε συγκεντρώσει, πατάμε
στο εικονίδιο

και εμφανίζεται η λίστα των ειδών της παραγγελίας που μαζέψαμε (βλ.

Εικόνα C – 67). Στη λίστα αναφέρονται τα είδη που έχουμε συγκεντρώσει καθώς και οι
διαστάσεις τους (όπου αυτές υπάρχουν). Αν για κάποιο λόγο έχουμε αντιστοιχίσει λάθος
barcode σε κάποιο είδος, επιλέγοντας κάποιο είδος και πιέζοντας το πλήκτρο Διαγραφή, θα
μας διαγράψει τη συγκεκριμένη γραμμή. Αν θέλουμε να επιστρέψουμε στην οθόνη του Picking
List πιέζουμε το πλήκτρο Επιστροφή.

Εικόνα C - 67 Η λίστα των
συγκεντρωμένων ειδών
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Εκτύπωση ετικετών για συσκευασία
Αν έχουμε μια συσκευασία με είδη που παρακολουθούν διαστάσεις (π.χ. μια παλέτα) και
θέλουμε μερικά από τα είδη να τα καταχωρήσουμε στο picking list τότε πατάμε στο εικονίδιο
και εμφανίζεται η οθόνη εκτύπωσης ετικέτας υπολοίπων (βλ. Εικόνα C – 68). Ο κέρσορας
παραμένει στο πεδίο BarCode ώστε να σαρώσουμε το 2D barcode που περιλαμβάνει όλους τους
αριθμούς σειράς των ειδών που περιέχονται στη συσκευασία. Αφού σαρώσουμε το 2D barcode,
θα δούμε την οθόνη να γίνεται πράσινη (βλ. Εικόνα C – 69). και στο πεδίο Τεμάχια σε
παραγγελία: αναφέρει τον αριθμό των σειριακών αριθμών που υπάρχουν καταχωρημένοι
πάνω στην ετικέτα. Οι επιλογές που έχουμε μετά είναι οι εξής:
α) Αν θέλουμε να βάλουμε στη παραγγελία περισσότερα από τα μισά είδη από αυτά
που περιέχονται στη συσκευασία, αρχίζουμε να σαρώνουμε ένα-ένα τα barcode των σειριακών
αριθμών που θα μείνουν εκτός παραγγελίας. Σε κάθε barcode που σαρώνουμε θα δούμε ότι

Εικόνα C - 68 Η οθόνη
εκτύπωσης ετικέτας
υπολοίπων

το πεδίο Τεμάχια σε ετικέτα: αυξάνεται κατά ένα, ενώ το πεδίο Τεμάχια σε παραγγελία:
μειώνεται κατά ένα.
β) Αν θέλουμε να βάλουμε στη παραγγελία λιγότερα από τα μισά είδη από αυτά που
περιέχονται στη συσκευασία, πιέζουμε το πληκτρο Όχι σκαναρισμένα. Θα δούμε ότι το
πλήκτρο γράφει πλέον Μόνο σκαναρισμένα, στο πεδίο Τεμάχια σε ετικέτα: αναφέρει τον
σύνολο των σειριακών αριθμών, ενώ το πεδίο Τεμάχια σε παραγγελία: γράφει 0. Αρχίζουμε
να σαρώνουμε ένα-ένα τα barcode των σειριακών αριθμών που θα μπουν στη παραγγελία. Σε
κάθε barcode που σαρώνουμε θα δούμε ότι το πεδίο Τεμάχια σε ετικέτα: μειώνεται κατά ένα,
ενώ το πεδίο Τεμάχια σε παραγγελία: αυξάνεται κατά ένα.
Όταν έχουμε συγκεντρώσει τον επιθυμητό αριθμό ειδών, επιβεβαιώνουμε σε ποιον
εκτυπωτή θέλουμε να εκτυπωθεί η ετικέτα. Αν στο εικονίδιο δεν εμφανίζεται ο εκτυπωτής που
θέλουμε (φορητός ή σταθερός), πατώντας πάνω στο εικονίδιο μια φορά τον αλλάζουμε. Μετά

Εικόνα C - 69 Η οθόνη
εκτύπωσης ετικέτας
υπολοίπων

πατάμε το πλήκτρο Καταχ/ση-Εκτ. Αν τα είδη είναι παραπάνω ή λιγότερα από αυτά που αναφέρονται στο Picking List
εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης. Στη συνέχεια θα δούμε ότι καταχωρούνται τα είδη στη παραγγελία και εκτυπώνεται
μία ετικέτα με ένα 2d barcode το οποίο περιέχει τους σειριακούς αριθμούς που έμειναν στη συσκευασία προκειμένου να
την κολλήσουμε πάνω στη συσκευασία για περαιτέρω χρήση.

C.38. Εισαγωγή Picking List στην εφαρμογή της Entersoft
Αφού έχουμε τελειώσει από το Picking List μιας παραγγελίας, πηγαίνουμε στην εφαρμογή της Entersoft και ανοίγουμε την
παραγγελία για την οποία έχουμε ετοιμάσει το Picking List. Θα δούμε ότι η κατάσταση του βήματος είναι ακόμα σε Picking
List. Προκειμένου να εισάγουμε τα στοιχεία που έχουμε δημιουργήσει στο PDA, πάμε Αυτοματισμοί > Ενημέρωση από
Picking List. Θα δούμε στη συνέχεια ότι το πεδίο βήμα δεν έχει πλέον τιμή (οπότε δεν εμφανίζεται ξανά στο PDA) και η
στήλη Picking List έχει φέρει τα είδη της παραγγελίας τα οποία ετοιμάστηκαν για τον πελάτη (βλ. Εικόνα C – 70). Στη
συνέχεια ακολουθούμε τις διαδικασίες της Entersoft για την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Εικόνα C - 70 Εισαγωγή του picking list στη παραγγελία
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Από την κεντρική οθόνη του προγράμματος, πατάμε στο πλήκτρο Εργαλεία > Παράμετροι. Εμφανίζεται μια εικόνα στην
οποία μας ζητάει τον κωδικό προκειμένου να μπούμε στο μενού τον ρυθμίσεων. Αν δεν έχουμε αλλάξει τον κωδικό, ο
προεπιλεγμένος κωδικός είναι 1234. Στη συνέχεια στην οθόνη ανοίγει το μενού των ρυθμίσεων, απ’ όπου μπορούμε να
παραμετροποιήσουμε τη λειτουργία του Dnet Data Collector®.

Ρυθμίσεις Σύνδεσης
Η πρώτη ετικέτα που εμφανίζεται στο μενού των ρυθμίσεων είναι το Connection (βλ. Εικόνα D
– 1), απ’ όπου μπορούμε να ρυθμίσουμε τις παραμέτρους σύνδεσης του mobile τερματικού με
τη βάση δεδομένων. Όπως αναφέραμε στην Εισαγωγή, στις Βασικές Αρχές Σχεδίασης,
υπάρχουν τρείς δυνατότητες συγχρονισμού των δεδομένων του PDA με τον Server, οι οποίες
είναι οι παρακάτω:



Offline σενάριο με συγχρονισμό των δεδομένων μεταξύ του Server και του PDA με τη
σύνδεση μέσω USB καλωδίου του PDA με ένα υπολογιστή με τη χρήση του Microsoft
ActiveSync/Mobile Device Center



Offline σενάριο με συγχρονισμό των δεδομένων μεταξύ του Server και του PDA μέσω
ασύρματου δικτύου ή μέσω GPRS/3G όποτε ο χρήστης χρειάζεται να ενημερώσει το
PDA με τη χρήση των Web Services



Εικόνα D - 1 Οθόνη
ρύθμίσεων σύνδεσης

Online σενάριο με απευθείας σύνδεση μεταξύ του Server και του PDA μέσω ασύρματου δικτύου ή μέσω GPRS/3G
κατά τη χρήση του PDA με τη χρήση Web Services

Για την πρώτη περίπτωση πρέπει να ρυθμίσουμε μέσω του μενού, την παραμέτρο που βρίσκεται στο πάνω μέρος της
οθόνης:
Αρχείο SQLCE:

Είναι το αρχείο του Microsoft SQL CE όπου υπάρχει η βάση δεδομένων που διαχειρίζεται το
πρόγραμμα και συνήθως είναι προρυθμισμένο ως \DnetMobile.sdf και υπάρχει μέσα στο
φάκελο της εφαρμογής.

Προκειμένου να ελέγξουμε αν η εφαρμογή επικοινωνεί κανονικά με τη βάση, πατάμε το πλήκτρο Check. Αν το αρχείο
είναι σωστό, θα εμφανίσει στην οθόνη μήνυμα το οποίο αναφέρει «Επιτυχής σύνδεση». Αν το μήνυμα είναι «Ανεπιτυχής
σύνδεση» ελέγχουμε ξανά το όνομα που δώσαμε και ότι το αρχείο υπάρχει.
Για τη δεύτερη και τρίτη περίπτωση (μέσω Web Services) πρέπει να ρυθμίσουμε μέσω του μενού, τις παρακάτω
παραμέτρους που βρίσκονται στο γαλάζιο φόντο:
WebService:

Ενεργοποιούμε τη χρήση των web services, επιλέγοντας το συγκεκριμένο Check Box

WebServiceURL Εσωτ. Δίκτ.:

Είναι η διαδρομή απ’ όπου συνδεόμαστε στα Web Services προκειμένου να

επικοινωνεί το τερματικό με το server όταν το PDA βρίσκεται στο εσωτερικό δίκτυο. Συνήθως
είναι προρυθμισμένο ως http://{Το όνομα του server εσωτερικά}/webservice/Service1.asmx
και υπάρχει μέσα στον InetPub φάκελο του server.
WebServiceURL Internet:

Είναι η διαδρομή απ’ όπου συνδεόμαστε στα web Services προκειμένου να

επικοινωνεί το τερματικό με το server όταν το PDA βρίσκεται εκτός εμβέλειας του ασυρματου
δικτύου της εταιρείας. Συνήθως είναι προρυθμισμένο ως http://{Το όνομα του server
εξωτερικά}/webservice/Service1.asmx και υπάρχει μέσα στον InetPub φάκελο του server.
User Name:

Το username σύνδεσης στον IIS

Password:

To password σύνδεσης στον IIS

Προκειμένου να ελέγξουμε αν η εφαρμογή επικοινωνεί κανονικά με το server, αφού έχουμε ελέγξει ότι υπάρχει σύνδεση
με το δίκτυο, πατάμε το πλήκτρο Έλεγχος. Αν όλες οι παράμετροι είναι σωστές, θα εμφανίσει στην οθόνη μήνυμα το
οποίο αναφέρει «Επιτυχής σύνδεση». Αν το μήνυμα είναι «Ανεπιτυχής σύνδεση» ελέγχουμε ξανά όλες τις παραμέτρους
που δώσαμε.
Επίσης πρέπει να ρυθμίσουμε τις ακόλουθες παραμέτρους όπου χρειάζεται:
PDA Id:

Ο αριθμός του συγκεκριμένου PDA προκειμένου να μπορούμε να ελέγξουμε μέσα από το
Entersoft από ποια φορητή συσκευή πραγματοποιήθηκε μια διαδικασία

Password Παραμέτρων:

To password για τη ρύθμιση του PDA (η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1234)

Ρυθμίσεις BarCode
Η δεύτερη ετικέτα περιέχει τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση των BarCode μέσα στην εφαρμογή (βλ. Εικόνα D - 2). Οι
ρυθμίσεις είναι οι εξής:
Bar Code String 1 & 2 :

Αφορά τον τρόπο αποκωδικοποίησης των barcodes από το πρόγραμμα σε περιπτώσεις

που τα barcodes περιέχουν επιπλέον στοιχεία όπως ποσότητα, χρώμα/μέγεθος, βάρος κλπ.
Συντάσσοντας τον τρόπο δομής των barcodes, το πρόγραμμα μπορεί να αντιστοιχίσει τις τιμές
στα αντίστοιχα πεδία (όπου υφίσταται). Το πρόγραμμα υποστηρίζει μέχρι δυο ειδών barcode,
για παράδειγμα είδη με σταθερό barcode και είδη ζυγιζόμενα ή με διαστάσεις χρώματος –
μεγέθους τα οποία περιέχουν στο barcode αυτές τις διαστάσεις. Το δεύτερο barcode
ενεργοποιείται στην εφαρμογή τσεκάροντας το κουτάκι που
υπάρχει δεξιά της γραμμής 2. Τα γράμματα που συντάσσουμε τα
πεδία αφορούν τα παρακάτω στοιχεία που μπορεί να περιέχει το
barcode:
P:

Τα ψηφία του προθέματος του είδους

C:

Τα ψηφία του κωδικού του είδους

B:

Τα ψηφία του barcode του είδους

Q:

Τα ψηφία που αφορούν το ακέραιο μέρος της ποσότητας

του είδους
D:

Τα ψηφία που αφορούν το δεκαδικό μέρος της ποσότητας

του είδους

Εικόνα D - 2 Οθόνη
ρυθμίσεων barcode

S:

Τα ψηφία που αφορούν το μέγεθος του είδους

L:

Τα ψηφία που αφορούν το χρώμα του είδους

W:

Τα ψηφία που αφορούν το ακέραιο μέρος του βάρους του είδους

Ε:

Τα ψηφία που αφορούν το δεκαδικό μέρος του βάρους του είδους

X:

Τα ψηφία αυτά δε λαμβάνονται υπόψη από το πρόγραμμα

PRINT: Σ’ αυτή τη περίπτωση ενεργοποιείται η εκτύπωση ετικετών
Suffix (Dec Code): Αφορά το χαρακτήρα που στέλνει το barcode scanner αμέσως μετά την αποστολή των ψηφίων
του barcode. Ο χαρακτήρας είναι ο δεκαδικός κωδικός του ASCII χαρακτήρα και συνήθως
είναι 13.
2D Barcode Sep.: Αφορά το χαρακτήρα με τον οποίο είναι χωρισμένα τα πεδία που περιέχει το 2D barcode.
Επιπλέον:

Με αυτό το πλήκτρο πάμε στη οθόνη του barcode με τις επιπλέον ρυθμίσεις

Πρόθεμα SN:

Αφορά τους χαρακτήρες που βρίσκονται στην αρχή ενός barcode σειριακού αριθμού. Αν
υπάρχουν πολλών ειδών προθέματα, αυτά χωρίζονται με το σύμβολο της κάθετης μπάρας (|).
Αν είναι ενεργοποιημένο το checkbox που βρίσκεται δίπλα του, τότε το πρόθεμα αφαιρείται
κατά τη καταχώρησή του.
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Πρόθεμα Εναλ.:

Αφορά τους χαρακτήρες που βρίσκονται στην αρχή ενός barcode εναλλακτικού κωδικού. Αν
υπάρχουν πολλών ειδών προθέματα, αυτά χωρίζονται με το σύμβολο της κάθετης μπάρας (|).
Αν είναι ενεργοποιημένο το checkbox που βρίσκεται δίπλα του, τότε το πρόθεμα αφαιρείται
κατά τη καταχώρησή του.

Αυτόματη Κατά/ση νέου BarCode: Όταν είναι επιλεγμένο, τότε στη διαδικασία καταχώρησης νέων Barcode,
αφού έχουμε επιλέξει το είδος προς αντιστοίχιση (βλ. Ενότητα C.10), με τη σάρωση του
barcode γίνεται αυτόματα η καταχώρηση. Αν δεν είναι επιλεγμένο τότε αφού σαρώσουμε το
barcode πρέπει να πατήσουμε Enter ή ΟΚ για τη καταχώρησή του.
Αγορές-Πωλήσεις στη Διαθεσιμότητα:

Όταν είναι ενεργοποιημένο, τότε στην οθόνη της διαθεσιμότητας

εμφανίζονται στο κάτω μέρος οι αγορές-πωλήσεις ανά χρήση.
Χρήση:

Από εδώ μπορούμε να ρυθμίσουμε την προεπιλεγμένη χρήση εμφάνισης αποτελεσμάτων για
τις Αγορές-Πωλήσεις.

Απλή Καρτέλα:

Όταν είναι ενεργοποιημένο, τότε όταν βλέπουμε την αναλυτική λίστα παραστατικών στη
καρτέλα ενός συναλλασσόμενου, έχουν γίνει απόκρυψη οι στήλες Καθαρής αξίας και ΦΠΑ
παραστατικού, ενώ όταν δεν είναι ενεργοποιημένο, είναι εμφανείς.

Η οθόνη επιπλέον ρυθμίσεων του barcode (βλ. Εικόνα D-3) αφορά επιλογές για τη διαδικασία του
Packing List και Picking List και περιλαμβάνει τα εξής:
ΕΑΝ128:

Όταν είναι επιλεγμένο, επιτρέπει την εισαγωγή barcode τύπου
ΕΑΝ128 στη διαδικασία του Packing List.

Πλήθος Barcode: Σ’ αυτό το πεδίο ορίζουμε το πλήθος των barcode που αποτελούν τα
στοιχεία του είδους κατά τη διαδικασία του Packing List.
Έναρξη πρώτου barcode: Ορίζουμε τα πρώτα ψηφία που ξεκινά το 1ο barcode του
είδους προκειμένου να το αναγνωρίζει η εφαρμογή.
Έλεγχος ψηφίων BarCode: Ορίζουμε από πόσα ψηφία αποτελείται κάθε barcode ώστε
να αποφευχθούν λάθη κατά τα τη διαδικασία του Packing List.
Κείμ. Ολοκλήρωσης: Ορίζουμε το κείμενο του βήματος εξέλιξης του παραστατικού που
καταχωρείται κατά την ολοκλήρωση του picking .

Εικόνα D - 3 Οθόνη
επιπλέον ρυθμίσεων

Διάφορες Παράμετροι
Η τρίτη ετικέτα περιέχει διάφορες παραμέτρους για τη διαχείριση της εφαρμογής (βλ. Εικόνα D - 4). Οι ρυθμίσεις είναι οι
εξής:
Τύπος Διαστάσεων: Αφορά τις διαστάσεις που εμφανίζονται στις διάφορες οθόνες του
προγράμματος. Οι επιλογές είναι [Κενό]: να μην εμφανίζονται
διαστάσεις,

Χρώμα

Μέγεθος:

εμφανίζονται

οι

διαστάσεις

χρώματος και μεγέθους για τα είδη που τα υποστηρίζουν,
Παρτίδες: εμφανίζονται οι παρτίδες για τα είδη που τις
υποστηρίζουν, Αριθμοί Σειράς: εμφανίζονται οι αριθμοί σειράς για
τα είδη που τους υποστηρίζουν και Βοηθ. Πεδία: εμφανίζονται οι
UDF πεδία τα οποία μπορούν να περιέχουν διάφορα στοιχεία (π.χ.
Ποσότητα Κιβωτίου, κ.α.) για τα είδη που έχει καταχωρίσει σχετικό
πεδίο ο πελάτης.
Χρώμα Μέγεθος/πολλαπλ. κωδικ.: Όταν είναι επιλεγμένο, για τα είδη που
παρακολουθούν διαστάσεις χρώματος – μεγέθους, αναζητεί το

Εικόνα D - 4 Οθόνη
ρυθμίσεων barcode

barcode στους εναλλακτικούς κωδικούς του είδους ενώ όταν δεν είναι επιλεγμένο, αναλύει
το barcode αναζητώντας μέσα σ’ αυτό τα ψηφία που αποτελούν το χρώμα και το μέγεθος.
Dummy Item Barcode: Σ’ αυτό το πεδίο ορίζουμε το barcode με το οποίο θα καταχωρείται ένα εικονικό είδος αν
δε δοθεί barcode από το χρήστη.
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Αυτόματη Καταχώρηση Dummy Item: Όταν είναι επιλεγμένο τότε αν ένα είδος δεν το βρίσκει μέσα στη βάση
δεδομένων, καταχωρείται αυτόματα ως νέο είδος ώστε να εισαχθεί.
Λιανική τιμή σε διαθεσιμότητα: Όταν είναι επιλεγμένο, τότε στην οθόνη της διαθεσιμότητας εμφανίζεται για
κάθε είδος η λιανική του τιμή αλλιώς εμφανίζεται η χονδρική τιμή του προϊόντος.
Όχι αλλαγή τιμής σε Τιμοκατάλογο: Όταν είναι επιλεγμένο τότε στη διαδικασία εξωτερικής παραγγελίας δεν
επιτρέπεται η αλλαγή τιμής ενός είδους από τη στιγμή που ανήκει σε κάποιο τιμοκατάλογο.
Αυτ. Εμφ. Πληκτρ.:

Όταν είναι ενεργοποιημένο τότε μόλις πατήσουμε σε πεδίο κωδικού ή περιγραφής,

ανοίγει αυτόματα το εικονικό πληκτρολόγιο του PDA.
Και τα ανενεργά: Όταν είναι ενεργοποιημένο, κατά την αναζήτηση ενός είδους, ψάχνει και τα ανενεργά είδη.
Προτείνεται, για λόγους ταχύτητας, να είναι αποεπιλεγμένο.
Εναλλ. Κωδ.:

Αφορά την αναζήτηση του barcode και στους εναλλακτικούς κωδικούς των ειδών. Προτείνεται
για λόγους ταχύτητας, αν υπάρχουν κωδικοί barcode στον
εναλλακτικό κωδικό των ειδών, να είναι αποεπιλεγμένο.

Ψηφ. Ποσότητας: Εδώ μπορούμε να ρυθμίσουμε μέχρι πόσα ψηφία μπορεί να περιέχει
το πεδίο Ποσότητα κατά τη καταχώρηση, προκειμένου να
αποφύγουμε τον κίνδυνο ο τελικός χρήστης από κεκτημένη
ταχύτητα να σκανάρει κάποιο barcode στο πεδίο Ποσότητας.
EQUC:

Αφορά

την

υποστήριξη

EQUC

που

έχει

το

πρόγραμμα

(προγραμματίζεται κατ’ αντιστοιχία της ρύθμισης που έχει η
εφαρμογή της Entersoft). Οι πιθανές καταστάσεις είναι [Κενό]:
Απενεργοποιημένο EQUC, GR: Ενεργοποίηση EQUC για ελληνικά
και ΕΝ: Ενεργοποίηση EQUC για αγγλικά.

Εικόνα D - 5 Οθόνη
ρυθμίσεων Panel Έναρξης

Ρυθμίσεις Panel Έναρξης
Στη τρίτη ετικέτα (βλ. Εικόνα D – 5), μπορούμε να ρυθμίσουμε την προβολή της κεντρικής
οθόνης του προγράμματος. Επειδή το πρόγραμμα δίνει πολλές δυνατότητες καταχώρησης οι
οποίες δεν χρειάζονται σε όλες τις περιπτώσεις, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της εμφάνισης
των δυνατοτήτων στη κεντρική οθόνη. Πιέζοντας ένα από τα πλήκτρα μπορούμε να επιλέξουμε
τη λειτουργία του π.χ. Διαθεσιμότητα, Picking List κλπ μέσω του dropdown της λειτουργίας
του, μπορούμε να επιλέξουμε το χρώμα του ανάμεσα στα διαθέσιμα χρώματα, όπως και τον
τίτλο με τον οποίο θα εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη (βλ. Εικόνα D – 6). Αν δεν επιλέξουμε
λειτουργία για κάποιο πλήκτρο, τότε αυτό δεν εμφανίζεται στην οθόνη.

Ρυθμίσεις Εκτύπωσης
Στη τέταρτη και τελευταία ετικέτα, ρυθμίζουμε ότι έχει σχέση με τις εκτυπώσεις μας (βλ.

Εικόνα D - 6 Μεταβολή
λειτουργικότητας ενός
εικονιδίου

Εικόνα D – 7). Συγκεκριμένα οι επιλογές μας είναι οι εξής:
Προεπ. Εκτυπ. Ετικετ. Δικτύου: Μπορούμε να επιλέξουμε έναν από τους διαθέσιμους
εκτυπωτές

που

είναι

εγκατεστημένοι

πάνω

στο

Server,

προκειμένου να στείλουμε την ετικέτα προς εκτύπωση.
Προεπ. Φόρμα:

Εδώ επιλέγουμε ένα από τα διαθέσιμα αρχεία φορμών το οποίο
θα στείλουμε προς εκτύπωση στον δικτυακό barcode εκτυπωτή.

Προεπιλ. Φορητός Εκτυπ: Αν είναι επιλεγμένο, τότε ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής
για τις ετικέτες θεωρείται ο φορητός ενώ αν είναι αποεπιλεγμένο
τότε χρησιμοποιείται ο εκτυπωτής του δικτύου.
Εικόνα D - 7 Οθόνη
ρυθμίσεων εκτύπωσης
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Com Port:

Επιλέγουμε την σειριακή πόρτα στην οποία είναι συνδεδεμένος ο φορητός εκτυπωτής. Στη
περίπτωση που χρησιμοποιούμε εκτυπωτή Bluetooth, η πόρτα στην οποία έχουμε ορίσει ότι
θα έχει η συσκευή.

BaudRate:

Εδώ επιλέγουμε τη ταχύτητα της σειριακής πόρτας.

DataBits:

Εδώ επιλέγουμε τα DataBits των δεδομένων.

Parity:

Εδώ επιλέγουμε το parity της σειριακής πόρτας.

Write Timeout:

Εδώ επιλέγουμε το χρόνο του timeout αποστολής των δεδομένων.

StopBits:

Εδώ επιλέγουμε τα StopBits των δεδομένων.

Προεπ. Φόρμα:

Εδώ επιλέγουμε ένα από τα διαθέσιμα αρχεία φορμών το οποίο θα στείλουμε προς εκτύπωση
στον φορητό barcode εκτυπωτή.

Ελεγχος:

Αφού ολοκληρώσουμε τις ρυθμίσεις του φορητού εκτυπωτή, μπορούμε να πιέσουμε αυτό το
πλήκτρο προκειμένου να στείλουμε μια δοκιμαστική ετικέτα για
να δούμε ότι έχουμε επικοινωνία.

Αποθήκευση ρυθμίσεων
Όταν έχουμε τελειώσει με την παραμετροποίηση της εφαρμογής, πατάμε το πλήκτρο
Αποθήκευση που βρίσκεται κάτω αριστερά και μετά πατάμε το πλήκτρο Έξοδος. Μόλις το
πατήσουμε η εφαρμογή μας ενημερώνει (βλ. Εικόνα D – 8) ότι προκειμένου να ισχύσουν οι
αλλαγές, θα πρέπει να γίνει επανεκκίνηση της εφαρμογής. Μόλις πατήσουμε το πλήκτρο Yes
η εφαρμογή θα κλείσει και θα πρέπει να την ξανανοίξουμε οπότε οι ρυθμίσεις που κάναμε
έχουν εφαρμοστεί. Αν πατήσουμε το No τότε θα επιστρέψουμε στην εφαρμογή αλλά οι αλλαγές
δε θα εφαρμοστούν μέχρι να κλείσουμε και να ξανανοίξουμε την εφαρμογή μας.
Εικόνα D - 8 Ερώτημα για
εφαρμογή των ρυθμίσεων
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε με την εφαρμογή ή για παρατηρήσεις οι οποίες θα βελτιώσουν τη
λειτουργία της, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας στα τηλέφωνα 2251045453 ή στο
2251037319-21 ή με email στο def@dnet.gr.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κωδικοί για τη παραγωγή ετικετών από τους εκτυπωτές ετικέτας
{AltCode}
{AltDescr}
{Barcode}
{Code}
{Color}
{Description}
{Flag}
{Lot}
{NoLabels}
{Note}
{Price}
{Quantity}
{RetailPrice}
{Size}
{SN}
{SNBarCode}
{Supplier}

Εναλλακτικός κωδικός είδους
Εναλλακτική περιγραφή είδους
Barcode είδους
Κωδικός είδους
Χρώμα είδους
Περιγραφή είδους
Κάποιο check
Παρτίδα
Ποσότητα ετικετών που θα εκτυπωθούν
Σημειώσεις
Χονδρική τιμή είδους
Ποσότητα ειδών συσκευασίας
Λιανική τιμή
Μέγεθος είδους
Σειριακός αριθμός είδους
Σειριακοί αριθμοί συσκευασίας
Κωδικός προμηθευτή
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