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Κεφάλαιο 1 

 

  ∆υνατότητες της 

Anima.NET Cloud Edition 

 

 Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition είναι µια εµπορική 

εφαρµογή Cloud, µε πρωτόγνωρες δυνατότητες που 

δύσκολα θα συναντήσετε στον ανταγωνισµό. Mπορεί να 

τρέξει σε οποιαδήποτε υπολογιστή ή φορητή συσκευή, ενώ 

τα δεδοµένα βρίσκονται αποµακρυσµένα στο eAnima 

Portal. Μερικά από τα πανίσχυρα χαρακτηριστικά της 

εφαρµογής, είναι ότι ενώ είναι τύπου Cloud, λειτουργικά δεν ξεχωρίζει σε τίποτε από τις 

εφαρµογές που διαχειρίζονται τοπικά τα δεδοµένα, αφού είναι ταχύτατη, συνδέεται 

µε ΕΑΦ∆ΣΣ ή ταµειακές µηχανές, έχει αναγνώριση κλήσεων, εντατική λιανική, ενώ 

έχει τη δυνατότητα τοπικής διαχείρισης στην περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει προσωρινά 

Internet. 

H εγκατάσταση της εφαρµογής είναι ταχύτατη, ενώ µπορείτε να έχετε πρόσβαση στα 

δεδοµένα από οπουδήποτε µε τη βοήθεια ενός browser όπως για παράδειγµα το Chrome. 

 

To eAnima Portal είναι η κεντρική αποθηκευτική  βάση των 

Anima.NET Cloud Edition 2.0 και Anima - Menu Cloud Edition 

2.0, αλλά και των περιφερειακών εφαρµογών Anima.NET 

Compact Edition, Mobile Anima.NET και Mobile Anima - Menu. Εκτός από την 

αποθήκευση των δεδοµένων, παρέχει µέσω Web περιβάλλον διαχείρισης των εφαρµογών, 

διαχείριση καρτών, ηλεκτρονικού καταστήµατος κλπ.  

 

Ηλεκτρονικά Βιβλία (myDATA) 

myDATA, είναι το όνοµα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρµας, µε την 

οποία η ΑΑ∆Ε εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθηµερινότητα 

των επιχειρήσεων.  Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition συνεργάζεται 

απόλυτα µε το myDATA, αποστέλλοντας όλα τα κατάλληλα παραστατικά. 

 

Εντατική Λιανική 

Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition µε τη βοήθεια ενός Α∆ΗΜΕ ή ενός θερµικού εκτυπωτή µε 

ΕΑΦ∆ΣΣ, µετατρέπει τον υπολογιστή σας σε ένα πλήρες σύστηµα POS. Η χρήση Barcode 

reader αλλά και η προαιρετική οθόνης αφής, απλοποιούν ακόµη περισσότερο τη λειτουργία 

της. Αποτελεί έτσι µια ιδανική επιλογή για mini-markets, περίπτερα και όπου γενικότερα 

υπάρχει µεγάλη χρήση λιανικής. 
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Ένδυση - Υπόδηση 

Σε κάθε είδος µπορούµε να ορίσουµε ιδιότητες όπως χρώµα, µέγεθος κλπ. Το 

σηµαντικότερο είναι ότι για κάθε συνδυασµό χρώµατος και µεγέθους µπορούµε να έχουµε 

διαφορετικό barcode αλλά και διαφορετικές τιµές κόστους, λιανικής και χονδρικής. Φυσικά 

µπορούµε να έχουµε και πλήθος στατιστικών δεδοµένων όπως η ποσότητα κάθε 

συνδυασµού τους. Έτσι η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition µπορεί εύκολα να χρησιµοποιηθεί σε 

καταστήµατα πώλησης ενδυµάτων κλπ. Τέλος µπορούµε να ορίσουµε περισσότερες από δύο 

ιδιότητες. 

 

∆ιαχείριση βιβλίων και περιοδικού τύπου 

Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition διαχειρίζεται τους κωδικούς ISBN των βιβλίων και συνδέεται 

αυτόµατα στο site της BiblioNet. Επίσης διαχειρίζεται τους κωδικούς ISSN του περιοδικού 

τύπου. 

 

Τιµοκατάλογοι 

Σε κάθε συναλλασσόµενο µπορούµε να εφαρµόσουµε διάφορες τιµολογιακές πολιτικές. 

Εκτός από το ποσοστό έκπτωσης, µπορούµε να ορίσουµε ζώνες τιµών, τιµοκαταλόγους 

χονδρικής και λιανικής ανά είδος, αλλά και προκαθορισµένα προϊόντα µε συγκεκριµένη τιµή 

κι έκπτωση ανά είδος. Μπορείτε να δηµιουργήσετε απεριόριστο αριθµό τιµοκαταλόγων. 

  

Παρτίδες - Σειριακοί αριθµοί 

Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition επιτρέπει τη διαχείριση παρτίδων στα προϊόντα σύµφωνα µε 

την ηµεροµηνία λήξη τους. Eπίσης επιτρέπει την παρακολούθηση των κινήσεων κάθε ενός 

από τα  είδη χρησιµοποιώντας τον σειριακό αριθµό του (σε όσα είδη φυσικά υπάρχει αυτός).  

   

Mηχανισµοί σήµανσης ΕΑΦ∆ΣΣ και Ταµειακές µηχανές 

Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition είναι πιστοποιηµένη µε αρκετούς 

φορολογικούς µηχανισµούς. Αυτό σηµαίνει ότι  διαχειρίζεται η ίδια η 

εφαρµογή τους µηχανισµούς ως τύπο Β, µε αποτέλεσµα την ταχύτατη 

σήµανση, αλλά και την επιλεκτική σήµανση συγκεκριµένων τύπου 

παραστατικών. Επίσης η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition συνεργάζεται µε αρκετές ταµειακές 

µηχανές. 

  

Αποστολή παραστατικών µέσω email 

H Anima.ΝΕΤ Cloud Edition έχει τη δυνατότητα της αυτόµατης µετατροπής ενός 

παραστατικού σε αρχείο PDF ή σε µορφή HTML και στη συνέχεια της αποστολής του στον 

πελάτη µέσω email.  

 

Πανίσχυρος Report Designer 

Η  Anima.ΝΕΤ Cloud Edition διαθέτει έναν πανίσχυρο Report Designer όπου ο χρήστης 

µε απλό τρόπο µπορεί να  δηµιουργήσει τις δικές του αναφορές-εκτυπώσεις ή τη µορφή των 

εκτυπώσιµων παραστατικών. Ήδη υπάρχουν αρκετές αναφορές βασιζόµενες στον Report 
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Designer, όπου ο χρήστης µπορεί να τροποποιήσει. 

 

Πληροφορίες ελέγχου Α.Φ.Μ. 

Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition χρησιµοποιεί µια υπηρεσία του Taxis και λαµβάνει αυτόµατα 

µέσω Internet πληροφορίες ως προς ένα Α.Φ.Μ. καθώς πληκτρολογούµε τα δεδοµένα στη 

φόρµα των συναλλασσόµενων. 

 

∆υνατότητες CRM και Help - Desk 

Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition περιέχει µία λειτουργία αυτή των Ενεργειών, όπου εκτός 

από την εσωτερική ενηµέρωση των χρηστών µιας επιχείρησης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 

CRM αλλά και ως εφαρµογή Help - Desk. Mπορείτε να περάσετε τους πιθανούς πελάτες 

σας, τις επαφές που έχετε κάνει, να εκτυπώσετε προσφορές οι οποίες µετατρέπονται 

αυτόµατα σε εκκρεµείς παραγγελίες στην Anima.ΝΕΤ Cloud Edition, το ηµερήσιο 

ηµερολόγιο των πωλητών κα.  

  

Και ηλεκτρονικό κατάστηµα στο Internet 

Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται 

αυτόµατα ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα.  Mπορείτε έτσι να κάνετε 

πωλήσεις µέσω Internet και να ενηµερώνεται αυτόµατα η βάση 

δεδοµένων του υπολογιστή σας. Το ηλεκτρονικό κατάστηµα που δηµιουργείται, παρέχει 

δυνατότητα εγγραφής πελατών, δυναµικό κατάλογο των προϊόντων µε φωτογραφίες, 

διαθεσιµότητα προϊόντων, το προφίλ σας, ανακοινώσεις νέων προϊόντων, καλάθι αγορών, 

δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων πληρωµής όπως χρήση πιστωτικής κάρτας, αγορές µε 

απόδειξη λιανικής ή τιµολόγιο κ.λπ. 

 

Mobile Anima.NET 

Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition συνεργάζεται µε τη Mobile Anima.NET, και η οποία είναι 

µια πρωτοποριακή εφαρµογή που τρέχει σε συσκευές Android και διαχειρίζεται 

παραγγελιοληψία σε εκθέσεις αλλά και γενικότερα πωλήσεις εκτός εταιρίας. Μπορείτε έτσι 

ασύρµατα, µέσω 4G ή ασύρµατου τοπικού δικτύου, να διαχειρίζεστε αποµακρυσµένα τα 

δεδοµένα σας κα.  Έχετε έτσι µια πλήρη εµπορική εφαρµογή στην παλάµη σας. Μια 

σηµαντική δυνατότητα της εφαρµογής είναι η διαχείριση κωδικών 

QR των προϊόντων της αποθήκης, που «σκανάρει» η συσκευή και 

µπορούν να εκτυπωθούν από την Anima.ΝΕΤ Cloud Edition. 

Η εφαρµογή όµως παρέχει και πολλές άλλες δυνατότητες. 

Πραγµατοποιεί αναγνώριση κλήσης στη συσκευή που τρέχει η 

εφαρµογή και εµφανίζει τα στοιχεία του συναλλασσόµενου που 

πραγµατοποιεί την κλήση. Παράλληλα καταχωρείται η κλήση στη 

βάση δεδοµένων. Επίσης ενεργοποιεί το GPS της συσκευής και 

στέλνει στη βάση του server κάθε 3 λεπτά τη θέση του χρήση που 

χρησιµοποιεί τη συσκευή. Μπορούµε µέσω της Anima.ΝΕΤ Cloud 

Edition να δούµε σε χάρτη αυτές τις συντεταγµένες αλλά και 
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άλλα χρήσιµα στοιχεία όπως πόσο χρόνο καθυστέρησε σε  µια περιοχή, πού βρίσκεται τώρα 

κλπ.  

 

Λειτουργία και χωρίς Internet 

Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition διαθέτει µία ειδική έκδοση της Anima.NET Compact 

Edition. Τα δεδοµένα σώζονται τοπικά σε SQLite και αν για κάποιο λόγο δεν έχετε 

Internet, µπορείτε να τρέξετε την εφαρµογή, να καταχωρήσετε κι εκτυπώσετε παραστατικά 

και όταν επανέλθει το Internet, µπορούν αυτά να αποσταλούν µαζικά στην Anima.ΝΕΤ 

Cloud Edition. 

Ας δούµε συγκεντρωτικά µερικές δυνατότητες της εφαρµογής: 

• ∆ιαχείριση Πελατών και Προµηθευτών - Καρτέλες  &  πλήθος στατιστικών στοιχείων    

• ∆ιαχείριση Αποθήκης - Σύνθεση ειδών - Απογραφή 

• Αποθηκευτικοί χώροι - Υποκαταστήµατα    

• Χρωµατολόγιο (µέγεθος, χρώµα κλπ.) - Χρήση πολλαπλών barcodes    

• ∆ιαχείριση σειριακών αριθµών και παρτίδων 

• Εκτύπωση Τιµολογίων - Λιανική Πώληση - Παροχή Υπηρεσιών    

• Σύνδεση µε myDATA 

• Ηλεκτρονική αποστολή παραστατικών    

• Εντατική Λιανική 

• ∆ιαχείριση έργων 

• ∆ιαχείριση αξιόγραφων - Αποδείξεις πληρωµής &   είσπραξης   

• Προσφορές - Παραγγελίες - Πωλητές    

• Πλήθος Οικονοµικών στοιχείων και εκτυπώσεων    

• Σύνδεση µε Anima Εσοδα - 'Εξοδα,  Anima - Γενική Λογιστικά   

• ∆ιαχείριση γραφείου (ραντεβού, εορτολόγιο, ετικέτες,  µαζικό e-mail)    

• Ενσωµατωµένο λογιστικό φύλλο, κειµενογράφος, ηµερολόγιο   και διαχείριση εικόνας    

• Σύνδεση µε ταµειακές µηχανές και ΕΑΦ∆ΣΣ  

• Aναγνώριση τηλεφωνικών κλήσεων – Σύνδεση µε το Cloud τηλεφωνικό κέντρο της Yuboto 

• Σύνδεση µε ηλεκτρονικό κατάστηµα 

• ∆ιαχείριση πιστωτικών καρτών 

• ∆υνατότητα εκτύπωσης παραστατικών χωρίς Internet 

• Aποθηκευτικός χώρος 50 ΜΒ για δεδοµένα 
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Κεφάλαιο 2 

Μια γρήγορη γνωριµία  

  

 

Εδώ θα δείξουµε ένα πλήρες παράδειγµα χρήσης της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition, χωρίς να 

εµπλακούµε σε λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρήση της, κάτι που θα κάνουµε στα επόµενα 

κεφάλαια. Αρχικά θα παραµετροποιήσουµε  την εφαρµογή και στη συνέχεια θα 

καταχωρήσουµε µια κατηγορία και ένα είδος που θα ανήκει σε αυτήν. Θα καταχωρήσουµε 

έναν πελάτη, δείχνοντας όλη τη διαδικασία επαφής, αρχικά µε µια προσφορά και στη 

συνέχεια αυτή θα µετασχηµατισθεί σε τιµολόγιο πώλησης.  Η εµπορική πράξη θα 

ολοκληρωθεί µε τις οικονοµικές συναλλαγές από τον πελάτη και προς τον προµηθευτή. 

Τέλος θα δούµε τα σηµαντικότερα οικονοµικά και στατιστικά δεδοµένα που µας παρέχει η 

εφαρµογή µετά την εµπορική αυτή πράξη. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό δεν θα καταδείξουµε µόνο πώς µέσω της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition θα 

πραγµατοποιήσουµε µια εµπορική πράξη, αλλά και άλλες προχωρηµένες δυνατότητες της 

εφαρµογής, από την αρχή της επαφής µε τον πελάτη µέσω ενός πωλητή, την αναγνώριση 

κλήσεων από το σταθερό τηλέφωνο της εταιρίας αλλά και από το κινητό τηλέφωνο του 

πωλητή, τις προχωρηµένες δυνατότητες της Mobile Anima.NET που  θα µας βοηθήσουν 

στην πώληση και πολλά άλλα. 

 

Ο κωδικός eAnima ID 

To eAnima Portal καθορίζεται από έναν οκταψήφιο κωδικό eAnimaID (πχ. 05200006) 

τον οποίον λαµβάνει κάθε πελάτης που χρησιµοποιεί το Portal.  
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Όταν τρέξουµε την Anima.ΝΕΤ Cloud Edition για πρώτη φορά, εµφανίζεται η φόρµα 

εισόδου του προηγούµενου σχήµατος, όπου στα πεδία eAnima ID και Κωδικός εισόδου 

πληκτρολογούµε το eAnimaID κι έναν κωδικό εισόδου που παρέχει η εταιρεία. Την 

επόµενη φορά που θα ξαναµπούµε στη  εφαρµογή, η φόρµα θα έχει κρατήσει τα δύο αυτά 

δεδοµένα χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογηθούν πάλι. 

Στη συνέχεια πληκτρολογούµε το όνοµα ενός χρήστη (πχ. admin)  και τον κωδικό του, ο 

οποίος την πρώτη φορά που τρέχουµε την εφαρµογή είναι ίδιος µε τον κωδικό εισόδου, 

αλλά µπορούµε να τον αλλάξουµε (πχ. demo). 

 

Άδειες χρήσης και παραµετροποίηση 

Μετά την πληκτρολόγηση των δεδοµένων, θα εµφανισθεί η αρχική φόρµα της εφαρµογής 

όπως δείχνεται στην εικόνα που ακολουθεί.  Αυτή είναι η βασική φόρµα όπου 

πραγµατοποιούµε όλες σχεδόν τις εργασίες. 

 

 

 

Συνήθως η πρώτη κίνηση που κάνουµε όταν τρέχουµε για πρώτη φορά την Anima.ΝΕΤ 

Cloud Edition είναι να παραµετροποιήσουµε την εφαρµογή µας. Αυτό επιτυγχάνεται από τη 

φόρµα της ∆ιαµόρφωσης (βλέπε επόµενο σχήµα), από την οµώνυµη επιλογή του µενού που 

προκύπτει από το κεντρικό εικονίδιο Εργαλεία. 

Στο παράδειγµά µας θα διορθώσουµε (αν χρειάζεται) µόνο τα στοιχεία της εταιρίας, εκτός 

από το Α.Φ.Μ. όπου δεν έχουµε πρόσβαση σε αυτό. Φυσικά υπάρχουν πολλές άλλες 
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επιλογές που διαµορφώνουν τη συµπεριφορά της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition, τις οποίες θα 

δούµε στα επόµενα κεφάλαια. 

 

Όταν τρέξουµε για πρώτη φορά την εφαρµογή, πολλά δεδοµένα έχουν ήδη τιµή. Όταν 

τελειώσουµε µε τις τυχόν διορθώσεις, πατάµε το πλήκτρο Αποδοχή. 

 

 

 

Πολύ χρήσιµες είναι οι πληροφορίες για το 

τρέχον eAnima ID που µας παρέχει το πλαίσιο 

Πληροφορίες σύνδεσης για το eAnima 

Portal, όπως η λήξη και η αρχική διάρκεια της 

σύνδεσης, αν επιτρέπεται η χρήση πιστωτικών και 

χρεωστικών καρτών, ηλεκτρονικού καταστήµατος 

(e-shop), αν υπάρχει δυνατότητα χρήσης 

λογιστικής, παραγγελιοληψίας για χώρους 

εστίασης κλπ. 

∆ύο σηµαντικές πληροφορίες είναι οι συνολικές 

άδειες που διαθέτει το τρέχον eAnimaID και οι 

ενεργές άδειες, αυτές δηλαδή που έχουν 

καταληφθεί από εφαρµογές. Αν κάνουµε κλικ στο 

εικονίδιο που είναι δίπλα στις ενεργές άδειες, εµφανίζεται η λίστα του δεξιού σχήµατος, 

όπου µας δείχνει τις κατειληµµένες άδειες. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι κάθε φορά που 
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τρέχουµε την Anima.ΝΕΤ Cloud Edition από διαφορετικό υπολογιστή, καταλαµβάνεται µία 

άδεια (ξεκινά µε το πρόθεµα ePrtl_). To ίδιο συµβαίνει και µε την εφαρµογή Mobile 

Anima.NET (ξεκινά µε το πρόθεµα ΜΑ_). Αν θελήσουµε να διαγράψουµε 

(απελευθερώσουµε) µια άδεια, τότε κάνουµε κλικ στο πλήκτρο ∆ιαγραφή. Αυτή όµως η 

λειτουργία µπορεί να πραγµατοποιηθεί µια φορά την  ηµέρα. Επίσης έχουµε τη δυνατότητα 

αν θελήσουµε, να απελευθερώνεται αυτόµατα η άδεια που καταλαµβάνει η Anima.ΝΕΤ 

Cloud Edition, όταν ξεφορτώνεται η εφαρµογή. 

Αν όµως µπούµε στο eAnima Portal µέσω browser (θα του δούµε αργότερα), τότε δεν 

καταλαµβάνεται κάποια άδεια. 

 

Μια τελευταία κίνηση που πρέπει να κάνουµε στη διαµόρφωση είναι από την ετικέτα 

Παραστατικά να ορίσουµε τα συγκεκριµένα προκαθορισµένα παραστατικά που θα 

χρησιµοποιηθούν. Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition περιέχει προκαθορισµένα παραστατικά που 

όπως θα δούµε σε άλλα κεφάλαια, µπορούµε να τροποποιήσουµε ή να δηµιουργήσουµε νέα 

παραστατικά.  

 

 

 

Στη συνέχεια από την επιλογή Εργαλεία->Παράµετροι εφαρµογής->Χρήστες, βρίσκουµε τη 

φόρµα των χρηστών όπου είναι ήδη καταχωρηµένες o χρήστης admin o οποίος είναι 

administrator (έχει όλα τα δικαιώµατα χρήσης). Εδώ θέλουµε να αλλάξουµε τον κωδικό 

εισόδου (password) σε κάποιο άλλο  πχ. demo. Όπως βλέπουµε στο επόµενο σχήµα, δεν 

ορίζουµε δικαιώµατα χρήσης αφού ο  administrator τα έχει όλα προκαθορισµένα. 
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Την επόµενη φορά που θα εισέλθουµε στην εφαρµογή, θα πρέπει να πληκτρολογήσουµε το 

νέο κωδικό χρήστη. 

 

Αποθήκη 

H αποθήκη είναι από τα πιο σηµαντικά στοιχεία µιας 

εµπορικής εφαρµογής. Εδώ καταχωρούνται τα 

φυσικά αγαθά που αγοράζουµε από τους 

προµηθευτές ή πουλάµε στους πελάτες µας. Εδώ 

επίσης καταχωρούµε και τις παροχές υπηρεσιών 

που τυχόν παρέχει η επιχείρηση µας. Κάνοντας κλικ 

στο εικονίδιο Αρχεία -> Αποθήκη της κεντρικής 

µπάρας της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition, 

εµφανίζεται η φόρµα διαχείρισης Αποθήκης όπου 

αποτελείται από δὐο βασικά τµήµατα, το αριστερό 

όπου εµφανίζονται οι κατηγορίες και κάποια άλλα στοιχεία, και το δεξί όπου εµφανίζονται τα 

ευρεθέντα προϊόντα. 
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Πριν καταχωρήσουµε ένα προϊόν, πρέπει  πρώτα να καταχωρήσουµε την κατηγορία που θα 

ανήκει. Αυτό επιτυγχάνεται µε το οµώνυµο πλήκτρο, όπου στη συνέχεια εµφανίζεται η 

φόρµα του επόµενου σχήµατος. Αρχικά πατάµε το εικονίδιο Νέο της µπάρας εντολών και 

για την ενηµέρωση της εγγραφής πατάµε το εικονίδιο Ενηµέρωση. 

 

 

 

Έχοντας τελειώσει µε την καταχώριση των κατηγοριών που θα χρησιµοποιήσουµε, είµαστε 

έτοιµοι να καταχωρίσουµε το νέο µας είδος στην  Αποθήκη. Για να το επιτύχουµε αυτό θα 

πρέπει να ανοίξουµε τη φόρµα Αποθήκη σε κατάσταση νέας εγγραφής. Εδώ τα πιο 
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σηµαντικά πεδία που πρέπει να συµπληρώσουµε είναι τα: Κωδικός (µε δύο βοηθητικούς 

ακόµη κωδικούς), Περιγραφή, Κατηγορία, Μον. Μέτρησης (µπορούµε να ορίσουµε και 

δεύτερη µονάδα µέτρησης σε σχέση µε την πρώτη), Φ.Π.Α., τιµές κόστους, χονδρικής 

και λιανικής, το barcode του είδους, πολλαπλές περιγραφές και πολλά άλλα χρήσιµα 

πεδία. Τέλος µπορούµε να ορίσουµε µια εικόνα για το προϊόν που θα χρησιµοποιηθεί από 

την εφαρµογή eAnima Portal όπως θα δούµε στη συνέχεια. 

 

 

 

Η φόρµα της αποθήκης διαθέτει αρκετές ετικέτες µε πεδία που µπορούµε να 

συµπληρώσουµε. Στην ετικέτα Λοιπά προσδιορίζουµε αν η εγγραφή πρόκειται για προϊόν, 

παροχή υπηρεσιών ή και τα δύο. Έτσι καθορίζουµε αν ένα είδος είναι παροχή υπηρεσιών και 

χρησιµοποιείται από το αντίστοιχο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών. Eπίσης µπορούµε να 

καθορίσουµε συγκεκριµένο παραστατικό για αυτό το είδος, όπως συνήθως χρησιµοποιούµε 

για παράδειγµα στους µηχανισµούς σήµανσης ΕΑΦ∆ΣΣ.  

 

Σ' αυτή την ετικέτα, υπάρχουν πεδία που συµπληρώνουν ειδικού τύπου καταστήµατα όπως 

είναι ένα βιβλιοχαρτοπωλείο. Μερικά από τα πεδία αυτά είναι τα: Κωδικός ISBN / ISSN, 

Εκδ. Οίκος, Συγγραφέας, Έτος Έκδ. Επίσης συνδέεται µε τo site της BiblioNET για να 

λάβουµε αυτόµατα πληροφορίες για ένα βιβλίο µέσω του ISBN ή του τίτλου του. To ίδιο 

πεδίο χρησιµοποιείται και για τον περιοδικό τύπο όπως θα δούµε σε άλλη παράγραφο. 

Xρήσιµο πεδίο είναι και το Σύντοµη Περιγραφή που θα χρησιµοποιηθεί από την εφαρµογή 

eAnima Portal. 
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∆ιαχείριση εικόνας  

Στην καρτέλα Εικόνα µπορούµε να καταχωρήσουµε µια εικόνα, χρήσιµη στη διαχείριση του 

ηλεκτρονικού καταστήµατος από τo eAnima Portal. Μπορούµε να επιλέξουµε αρχείο 

εικόνας της µορφής BMP, JPEG και GIF.  Μια πολύ σηµαντική δυνατότητα είναι η µεταφορά 

µιας εικόνας στο πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας Photo-Power Dominus. Εδώ µπορούµε 

να επεξεργαστούµε την εικόνα ή ακόµη και µέσω scanner να επιλέξουµε µια νέα εικόνα.  

 

 

 

Σύνθεση  

Μέσω της ετικέτας Σύνθεση, µπορούµε να ορίσουµε τα προϊόντα καθώς και την ποσότητα 

και το κόστος από τα οποία αποτελείται ένα σύνθετο προϊόν. Μπορούµε να διαχωρίσουµε 

ένα είδος ως σύνθετο ή προσφορά - σετ. Η διάκριση είναι σηµαντική. Ένα σύνθετο είδος 

θεωρείται αυτόνοµο και όταν το πωλούµε, δεν αφαιρούνται τα είδη από τα οποία 
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αποτελείται από την αποθήκη. Αντίθετα, ένα είδος µε χαρακτηρισµό "προσφορά", όταν 

πωλείται, ταυτόχρονα πιστώνονται και τα είδη που αποτελείται µε τις ανάλογες ποσότητες. 

 

Μια σηµαντική δυνατότητα είναι η αυτόµατη έκδοση επιµέρους παραστατικών ενός 

σύνθετου είδους - σετ. Για παράδειγµα, ένα σετ µπορεί να αποτελείται από έναν 

υπολογιστή, λογισµικό, κόστος εγκατάστασης και µηχανισµό σήµανσης. Κάθε ένα επιµέρους 

είδος του σετ χρειάζεται ειδικό παραστατικό. Έτσι, το αρχικό σετ, διασπάται αυτόµατα στα 

επιµέρους παραστατικά µε το πάτηµα ενός πλήκτρου.  

 

 

 

Τιµοκατάλογοι  

Σε κάθε προϊόν µπορούµε να εφαρµόσουµε διάφορες τιµολογιακές πολιτικές. Εκτός από το 

ποσοστό έκπτωσης και τις τιµές χονδρικής ή λιανικής, µπορούµε να ορίσουµε απεριόριστους 

τιµοκαταλόγους χονδρικής και λιανικής ανά προϊόν σε συνάρτηση µάλιστα µε την ποσότητα 

πώλησης.  

 

Πολλαπλά barcodes  

Εκτός από το βασικό barcode µπορούµε να δηµιουργήσουµε περισσότερα barcodes και να 

τα συσχετίσουµε µε συγκεκριµένη περιγραφή, ποσότητα και τιµή (συσκευασίες). Έτσι κατά 

την τιµολόγηση ή στην εντατική λιανική όταν βρισκόµαστε σε κατάσταση barcode και βρεθεί 

ένα από τα συγκεκριµένα barcode, θα επιστρέψει η ανάλογη περιγραφή και η ποσότητα. Με 

το συγκεκριµένο τρόπο επιτυγχάνουµε επίσης περισσότερες µονάδες µέτρησης.  

 

Χρώµα - Μέγεθος  

Σε κάθε είδος µπορούµε να ορίσουµε ιδιότητες όπως χρώµα, µέγεθος κλπ. Η καταχώρηση 

των ιδιοτήτων γίνεται στην κατηγορία του είδους. Το σηµαντικότερο είναι ότι για κάθε 

συνδυασµό χρώµατος και µεγέθους µπορούµε να έχουµε διαφορετικό barcode αλλά και 

διαφορετικές τιµές κόστους, λιανικής και χονδρικής. Φυσικά µπορούµε να έχουµε και 
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πλήθος στατιστικών δεδοµένων όπως η ποσότητα κάθε συνδυασµού τους. Έτσι η 

Anima.ΝΕΤ Cloud Edition µπορεί εύκολα να χρησιµοποιηθεί σε καταστήµατα πώλησης 

ενδυµάτων κλπ. Τέλος, µπορούµε να ορίσουµε περισσότερες από δύο ιδιότητες.  

 

Σειριακοί αριθµοί - Παρτίδες  

Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition επιτρέπει την παρακολούθηση των κινήσεων κάθε ενός από 

τα προϊόντα χρησιµοποιώντας τον σειριακό αριθµό του. Η καταχώριση των σειριακών ενός 

προϊόντος γίνεται παράλληλα µε την καταχώρηση του δελτίου ποσοτικής παραλαβής (ή 

τιµολογίου αγοράς) µε το οποίο ενηµερώνουµε την αποθήκη µας. Το µόνο που έχουµε να 

κάνουµε είναι να πληκτρολογήσουµε τους σειριακούς αριθµούς των προϊόντων που 

προµηθευόµαστε και προαιρετικά το barcode τους. Η εφαρµογή µας παρέχει πλήρες 

ιστορικό ενός σειριακού αριθµού.  

Όπως µε τους σειριακούς αριθµούς η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition επιτρέπει τη διαχείριση 

παρτίδων στα προϊόντα µας σύµφωνα µε την ηµεροµηνία λήξη τους. Η καταχώριση των 

παρτίδων ενός είδους γίνεται παράλληλα µε την καταχώρηση του δελτίου ποσοτικής 

παραλαβής (ή τιµολόγιο αγοράς) µε το οποίο φέρνουµε το προϊόν στην αποθήκη µας. Η 

εφαρµογή µας παρέχει πλήρες ιστορικό µιας παρτίδας. 

 

Επιλογή ∆ιαστάσεων  

Η φόρµα της αποθήκης διαθέτει το πεδίο ∆ιαστάσεις όπου µπορούµε να 

πληκτρολογήσουµε τις τυχόν διαστάσεις ενός προϊόντος όπως ένα παράθυρο ή µια πόρτα, 

στη µορφή a x b, όπου a και b είναι δεκαδικοί αριθµοί όπου αντιστοιχούν στις 

προκαθορισµένες διαστάσεις του. Όταν λοιπόν τιµολογούµε ένα προϊόν µε διαστάσεις, αν τις 

αλλάξουµε, θα αλλάξει η τιµή µονάδας ως προς τις νέες διαστάσεις, ενώ στην περιγραφή 

του προϊόντος θα προστεθούν επιλεκτικά ολογράφως οι διαστάσεις του προϊόντος. 

 

∆ιαχείριση Ηλεκτρονικού Κατάστηµατος  

Η ετικέτα Online της φόρµας της αποθήκης περιέχει πεδία που αφορούν τη δηµιουργία 

ηλεκτρονικού καταστήµατος e-shop, µέσω της εφαρµογής eAnima Portal, µε 

σηµαντικότερο πεδίο το Online - Περιγραφή όπου θέτουµε κείµενο HTML για το 

ηλεκτρονικό κατάστηµα. Eπίσης µπορούµε επίσης να θέσουµε την τιµή που θα έχει το 

προϊόν για το Internet και αν αυτό θα είναι προσφορά (προτεινόµενο). Η εφαρµογή περιέχει 

έναν πλήρες κειµενογράφο για κείµενο HTML. Φυσικά για το ηλεκτρονικό κατάστηµα, 

χρησιµοποιούνται και άλλα πεδία της αποθήκης, όπως η εικόνα, τα πεδία παρεµφερή και 

παρελκόµενα κλπ.  
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∆ιαχείριση Συναλλασσόµενων 

Στη συνέχεια θα καταχωρήσουµε έναν προµηθευτή από τον οποίο θα αγοράσουµε κάποια 

προϊόντα από αυτά που έχουµε καταχωρήσει στην αποθήκη. Αυτό επιτυγχάνεται από τη 

φόρµα ∆ιαχείρισης Συναλλασσόµενων,   από το εικονίδιο Αρχεία -> Συναλλασσόµενοι της 

κεντρικής µπάρας της  εφαρµογής όπως δείχνουµε στην επόµενη φόρµα. Εδώ εκτός από 

καταχωρήσεις νέων συναλλασσόµενων, µπορούµε να διαχειριστούµε ευρεθείσες εγγραφές 

µετά από µια διαδικασία αναζήτησης.  
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Μπορούµε να εκτυπώσουµε τις εγγραφές, να τις στείλουµε στο MS Excel ή στο MS Word, 

να στείλουµε µαζικό Εmail, να εκτυπώσουµε ετικέτες, αλλά και να λάβουµε πληθώρα 

στατιστικών στοιχείων σε σχέση µε τις εγγραφές.  

 

Για να καταχωρήσουµε ένα νέο συναλλασσόµενο, κάνουµε κλικ στο εικονίδιο Νέο της 

φόρµας και στη συνέχεια εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος που ακολουθεί. Η ίδια φόρµα 

εµφανίζεται σε κατάσταση νέας εγγραφής, αν κάνουµε κλικ και στην επιλογή Νέος 

Συναλλασσόµενος από τη λίστα Συχνές Ενέργειες της κεντρικής φόρµας της 

Anima.ΝΕΤ Cloud Edition. 

Στη φόρµα αυτή καταχωρούνται οι πελάτες και οι προµηθευτές µιας επιχείρησης, οι 

συνεργάτες, οι υπάλληλοι κλπ. Για τους πωλητές υπάρχει ξεχωριστή φόρµα καταχώρησης. 

Ο διαχωρισµός πελάτη, προµηθευτή ή και τα δύο καθορίζεται από την επιλογή Κατηγορία. 

Αρχικά επιλέγεται να είναι και τα δύο. Μπορούµε να επιλέξουµε Συνεργάτη ή Άλλο και να 

γράψουµε στο πεδίο που ακολουθεί ένα χαρακτηριστικό του συναλλασσόµενου. Η Επαφή 

είναι µια ιδιαίτερη κατηγορία συναλλασσόµενων, ανήκοντας σε αυτή οι συναλλασσόµενοι 

όπου δεν έχουµε κάνει ακόµη κάποια εµπορική πράξη, έτσι ώστε να µην εµφανίζονται στις 

αναζητήσεις συναλλασσόµενων π.χ. από το Λογιστήριο ή από οπουδήποτε αλλού δεν είναι 

χρήσιµοι. 

Η συγκεκριµένη φόρµα διαθέτει πολλές ετικέτες µε πεδία που µπορούµε να συµπληρώσουµε 

σε έναν συναλλασσόµενο. Εκτός από τα προφανή (Επωνυµία, Α.Φ.Μ., Επάγγελµα, ∆ΟΥ, 

∆ιεύθυνση, Πόλη), µπορούµε να ορίσουµε πολλαπλά τηλέφωνα, emails και διευθύνσεις, 

υποκαταστήµατα, και πολλά άλλα. 
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Τιµοκατάλογοι  

Σε κάθε συναλλασσόµενο µπορούµε να εφαρµόσουµε διάφορες τιµολογιακές πολιτικές. 

Εκτός από το ποσοστό έκπτωσης, µπορούµε να ορίσουµε ζώνες τιµών, τιµοκαταλόγους 

χονδρικής και λιανικής ανά είδος, αλλά και προκαθορισµένα προϊόντα µε συγκεκριµένη τιµή 

κι έκπτωση ανά είδος. Μπορείτε να δηµιουργήσετε απεριόριστο αριθµό τιµοκαταλόγων.  

Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition δίνει τη δυνατότητα να διαχειρισθούµε πόντους – bonus 

στους πελάτες µας ανάλογα µε τον τζίρο που µας κάνουν από πωλήσεις λιανικής ή 

τιµολόγια πώλησης.  

 

Aγορά από προµηθευτή  

Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί όλους τους τύπους 

παραστατικών όπως τιµολόγια πωλήσεων ή αγοράς, δελτία αποστολής, παροχής υπηρεσιών, 

αποδείξεις λιανικής κλπ, µέσω µιας ενιαίας κι απλής στη χρήση φόρµας κίνησης 

παραστατικών. Όπως θα δούµε στη συνέχεια, η ίδια φόρµα χρησιµοποιείται για τις 

προσφορές και τις παραγγελίες, ενώ για χρήση POS, η εφαρµογή προσφέρει µια ειδική 

φόρµα για εντατική λιανική. Οι τρόποι αναζήτησης των συναλλασσόµενων αλλά και των 

προϊόντων είναι απεριόριστοι (πλήθος κριτηρίων αναζήτησης και barcode). 

Σε συνέχεια του παραδείγµατός µας, ήρθε η ώρα να δηµιουργήσουµε ένα τιµολόγιο αγοράς 

από τον προµηθευτή που µόλις καταχωρήσαµε. Ο πλέον εύκολος τρόπος είναι η επιλογή 

Νέο Τιµολόγιο από τη λίστα Συχνές Ενέργειες της κεντρικής φόρµας της Anima.ΝΕΤ 

Cloud Edition, όπου θα εµφανισθεί η φόρµα καταχώρησης παραστατικών, µε µία λίστα 

επιλογής του κατάλληλου παραστατικού. Για το παράδειγµά µας επιλέγουµε ∆ελτίο 

Αποστολής- Τιµολόγιο Αγοράς – ΕΠ (Το ΕΠ σηµαίνει ότι το παραστατικό είναι επί πιστώσει). 
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Για την επιλογή του προµηθευτή, πληκτρολογούµε στο πεδίο Επωνυµία το Πος (3 πρώτα 

γράµµατα) και στη λίστα µε τα προϊόντα πληκτρολογούµε είτε  PRN28, είτε τµήµα του 

κωδικού είτε επιλέγοντας κατηγορία και προϊόν από το δεξί τµήµα της φόρµας.  

Υποθέτουµε ότι έχουµε αγοράσει από τον προµηθευτή 10 τεµάχια από τον συγκεκριµένο 

κωδικό και το σύνολο του τιµολογίου ανέρχεται στα 1.057,8 €, τα οποία και τα χρωστάµε 

αφού το τιµολόγιο είναι επί πιστώσει. 

 

 

 

∆ιαδικασία πώλησης 

Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να πωλήσουµε κάποια προϊόντα σε κάποιον πελάτη. Ο πιο 

απλός τρόπος θα ήταν να καταχωρούσαµε τον πελάτη και στη συνέχεια από την 

προηγούµενη φόρµα µε τον ίδιο τρόπο να επιλέγαµε ένα Τιµολόγιο Πώλησης – ∆ελτίο 

Αποστολής, όπως πράξαµε µε το αντίστοιχο τιµολόγιο αγοράς. Αυτή θα ήταν µια τετριµµένη 

και προφανής διαδικασία. Το παράδειγµά µας όµως το θέλουµε περισσότερο ρεαλιστικό. Για 

το λόγο αυτό, θα θεωρήσουµε θα θεωρήσουµε ότι ο πελάτης µε όνοµα Νικολακόπουλος 

Κώστας, καλεί στην εταιρεία όπου ακολουθούν όλα τα στάδια από την καταγραφή της 

επαφής έως την τιµολόγηση. 

 

Αναγνώριση κλήσεων 

Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition διαθέτει αναγνώριση κλήσης η οποία διαχειρίζεται 

εισερχόµενες κλήσεις από οποιαδήποτε ISDN η PSTN σύνδεση ακόµη και από το Cloud 

τηλεφωνικό κέντρο της Yuboto.   Η κλήση καταγράφεται στη βάση δεδοµένων µε τα 

χαρακτηριστικά της και οποιοσδήποτε χρήστης της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition µε τα 

κατάλληλα δικαιώµατα, µπορεί να τη διαχειριστεί.  

Όπως βλέπουµε στο επόµενο σχήµα, η εφαρµογή διαθέτει µια ειδική φόρµα εισερχόµενων 

και εξερχόµενων κλήσεων. Εδώ εµφανίζονται όλες οι εισερχόµενες κλήσεις προς την εταιρία 

αλλά και στα υποκαταστήµατά της, της τρέχουσας ηµέρας, αλλά και προηγουµένων 

ηµερών. 

Μια σηµαντική δυνατότητα της φόρµας είναι ότι εµφανίζει τις εισερχόµενες και εξερχόµενες 

κλήσεις οποιουδήποτε χρήστη που χρησιµοποιεί την εφαρµογή Mobile Anima.NET που 

τρέχει σε ένα κινητό µε λειτουργικό Android. 
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Ας υποθέσουµε ότι την κλήση πραγµατοποίησε ο Νικολακόπουλος Κώστας του 

παραδείγµατός µας και η γραµµατεία (ή οποιοσδήποτε διαχειρίζεται εισερχόµενες κλήσεις) 

αρχικά τον καταχωρεί στη φόρµα εισαγωγής συναλλασσόµενων. Αν ο πελάτης καλέσει 

ξανά,  επειδή έχει καταγραφεί στους συναλλασσόµενους, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο 

Εµφάνιση,  εµφανίζεται η φόρµα των συναλλασσόµενων µε τα πλήρη στοιχεία της επαφής. 

 

 

 

Ενέργειες 

Ας υποθέσουµε ότι η γραµµατεία επιθυµεί να ενηµερώσει έναν πωλητή-χρήστη της 

εφαρµογής µε ένα µήνυµα όπου θα του αναφέρει το ραντεβού που έχει κανονίσει µε την 

επαφή. H Anima.ΝΕΤ Cloud Edition διαθέτει τις Ενέργειες που είναι µια σηµαντική 

λειτουργία ενδοεπικοινωνίας µε µηνύµατα - ενέργειες ανάµεσα στους χρήστες της 

εφαρµογής οι οποίες όµως συνδέονται µε κάποιον συναλλασσόµενο.  Μπορούν όµως να 

χρησιµοποιηθούν µε την κατάλληλη παραµετροποίηση ως CRM αλλά και ως Ηelp-desk στο 

τεχνικό τµήµα µιας εταιρίας. Τα µηνύµατα – ενέργειες αυτά σώζονται µόνιµα στη βάση της 

εφαρµογής και αποτελούν ιστορικό για κάθε συναλλασσόµενο.  

Με τη βοήθεια των ενεργειών η γραµµατεία στέλνει ένα µήνυµα στο χρήστη της εφαρµογής 

XVAN5 που θεωρούµε ότι είναι ένας πωλητής της εταιρίας. Η φόρµα που ακολουθεί δείχνει 

τα χαρακτηριστικά ενός µηνύµατος όπως Κλήση Από, Κλήση Προς, Αποστολή Υλικού, 

Ραντεβού Εντός, Ραντεβού Εκτός και Εσωτερικό Μήνυµα), την επαφή ή συναλλασσόµενο, 
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την κατηγορία και το θέµα της ενέργειας, ηµεροµηνία και την ώρα που πραγµατοποιήθηκε, 

το πότε θα γίνει η επόµενη επαφή (Επόµενη Ενέργεια), σε ποιόν χρήστη απευθύνεται, µια 

αξιολόγηση της ενέργειας και δύο πεδία κειµένου Αναφορά και Επεξήγηση όπου γράφονται 

κάποιες παρατηρήσεις για τη συγκεκριµένη ενέργεια. 

 

 

 

Μobile Anima.NET  

To εργαλείο που θα χρησιµοποιήσει περισσότερο ο πωλητής αλλά και οποιοσδήποτε 

υπάλληλος που κινείται εκτός της εταιρίας (τεχνικοί κλπ),  είναι ο Μobile Anima.NET. Η 

συγκεκριµένη εφαρµογή που τρέχει σε κινητά µε λειτουργικό Android, δεν χρησιµοποιείται 

µόνο για να εκτυπώνει ο χρήστης παραστατικά, αλλά και για πολλές άλλες λειτουργίες όπως 

για παράδειγµα να διαχειρίζεται τις ενέργειες του. Σε ειδικό κεφάλαιο θα αναφέρουµε όλες 

τις δυνατότητες της πραγµατικά πρωτοποριακής αυτής εφαρµογής. 

 

Στην αριστερή εικόνα που ακολουθεί εµφανίζεται η αρχική φόρµα της Μobile Anima.NET, 

ενώ στη δεξιά δείχνουµε πώς εµφανίζεται η ενέργεια που έστειλε η γραµµατεία στο χρήστη 

XVAN5. 
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Ας υποθέσουµε ότι ο πωλητής θέλει να «στείλει» στην εταιρία µέσω του κινητού, µια 

προσφορά µετά τη συνάντηση που είχε µε τον πελάτη. Στην αριστερή εικόνα που 

ακολουθεί, δείχνουµε τoν επιλεγµένo πελάτη µετά από µια διαδικασία αναζήτησης, ενώ στη 

δεξιά καταχωρούµε τα προϊόντα της προσφοράς.  

 

  

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια συµπλήρωσης της προσφοράς, να λάβει 

στοιχεία για ένα προϊόν. Εκτός από τα βασικά στοιχεία, µπορεί η εφαρµογή να εµφανίσει την 

εικόνα του προϊόντος και να τη δειγµατίσει στον πελάτη, αλλά και να λάβει πληροφορίες για 
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το προϊόν όπως το απόθεµα ακόµη και από τι αποτελείται, αν πρόκειται δηλαδή για σύνθετο 

είδος. 

 

  

 

Πατώντας το εικονίδιο Αποστολή, η προσφορά αποστέλλεται αποµακρυσµένα και 

καταχωρείται στη βάση δεδοµένων της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition, ενώ αποστέλλεται 

αυτόµατα µέσω email στον πελάτη. Στην εικόνα που ακολουθεί, βλέπουµε τη µορφή που 

έχει το email που λαµβάνει ο πελάτης.  
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Παρατηρούµε ότι στην περιγραφή του προϊόντος υπάρχει υπερσύνδεσµος όπου αν κάνουµε 

κλικ σε αυτόν, έχουµε µετάβαση στο ηλεκτρονικό κατάστηµα (έχουµε συνδέσει e-shop στο 

συγκεκριµένο eAnimaID), όπου υπάρχουν πληροφορίες για το προϊόν. Φυσικά ο πελάτης 

µπορεί να ολοκληρώσει την παραγγελία από το ηλεκτρονικό κατάστηµα. 

 

 

 

Παρατηρούµε επίσης ότι στο email της προσφοράς που 

λαµβάνει ο πελάτης, περιλαµβάνει και υπερσύνδεσµο για 

πληρωµή µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Εδώ µας 

παρέχεται µια πολύ σηµαντική δυνατότητα να πληρώσει 

άµεσα ο πελάτης µε πιστωτική κάρτα, κάνοντας κλικ στο 

συγκεκριµένο υπερσύνδεσµο.  

 

Αυτό συµβαίνει γιατί έχουµε συνδέσει στο συγκεκριµένο 

eAnimaID χρήση πιστωτικών καρτών, µέσω των τεσσάρων 

συστηµικών τραπεζών και της Viva. 
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Πριν δούµε πώς µπορούµε να διαχειριστούµε την προσφορά που µόλις έστειλε ο πωλητής 

µας, ας δούµε µερικές λειτουργίες της Μobile Anima.NET, που βοηθούν ιδιαίτερα στον 

έλεγχο του χρήστη. 

 

Μια σηµαντική δυνατότητα είναι ότι όταν ο χρήστης δέχεται µια κλήση, αυτή καταγράφεται 

αυτόµατα στη βάση δεδοµένων της εφαρµογής και µπορούµε να τη δούµε από τη φόρµα 

διαχείρισης κλήσεων της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition, όπως δείξαµε  και σε προηγούµενο 

παράδειγµα. 

 

Μια εξίσου σηµαντική δυνατότητα που µας παρέχει η Μobile Anima.NET, είναι ότι µας 

επιτρέπει να γνωρίζουµε ανά πάσα στιγµή πού βρίσκεται ο χρήστης, αφού ενεργοποιεί το 

GPS της συσκευής και στέλνει αποµακρυσµένα ανά τακτά χρονικά διαστήµατα το στίγµα 

του, το οποίο και καταχωρείται στη βάση για µετέπειτα ανάκληση. Με τον τρόπο αυτό 

µπορούµε να γνωρίζουµε πού βρίσκεται τώρα ο χρήστης, τη διαδροµή που ακολούθησε, τα 

συνολικά χιλιόµετρα και τον χρόνο που έκανε για τη διαδροµή, ακόµη και τον χρόνο που 

καθυστέρησε σε κάθε στίγµα του. Όλα αυτά εµφανίζονται σε χάρτη µέσα από την 

Anima.ΝΕΤ Cloud Edition.  
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Επιτέλους πώληση 

Ας υποθέσουµε τελικά ότι ο πελάτης θα αγοράσει το πακέτο της προσφοράς. Σε αυτή την 

περίπτωση µπορούµε να µετασχηµατίσουµε τη προσφορά (όπως και κάθε άλλο 

παραστατικό) σε όλα τα στάδια µέχρι το τιµολόγιο πώλησης, µπορεί δηλαδή αυτόµατα να 

µετασχηµατισθεί σε παραγγελία, προτιµολόγιο ή σε όποιο άλλο παραστατικό, σύµφωνα µε 

την πολιτική της εταιρίας. Αυτό επιτυγχάνεται από τη φόρµα διαχείρισης των παραστατικών, 

από το εικονίδιο Παραστατικά, της κεντρικής φόρµας της εφαρµογής. 

Αφού βρούµε κι επιλέξουµε τη συγκεκριµένη προσφορά όπως δείχνουµε στο επόµενο 

σχήµα, από το µενού Ενέργειες της φόρµας, επιλέγουµε Μετασχηµατισµός  

Παραστατικού. 

 

 

 

Ερχόµαστε στο τελευταίο στάδιο µετασχηµατισµού που είναι το Τιµολόγιο Πώλησης – ∆ελτίο 

Αποστολής –ΕΠ.. Όπως βλέπουµε στο σχήµα που ακολουθεί, το BOX EDITION είναι σύνθετο 

προϊόν και αποτελείται από ΕΑΦ∆ΣΣ, Λογισµικό και Παροχή Υπηρεσιών, όπου κάθε ένα από 

αυτά τα προϊόντα χρειάζεται ειδικό παραστατικό για να τιµολογηθεί.  
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Πατώντας το πλήκτρο Ενηµέρωση, εξαφανίζεται η συγκεκριµένη φόρµα και στη θέση της 

εµφανίζονται οι 3 επόµενες φόρµες µε τα τρία διαφορετικά παραστατικά. Παρατηρείστε την 

έκπτωση που εµφανίζεται στα προϊόντα των παραστατικών.  Αυτό συµβαίνει γιατί έχουµε 

θέσει συγκεκριµένες τιµές για τα προϊόντα αυτά στο σύνθετο πακέτο. Φυσικά αν 

προσθέσουµε τις συνολικές αξίες των 3 παραστατικών θα συµφωνούν µε τη συνολική αξία 

του αρχικού τιµολογίου. Αλλιώς θα ενηµερωθούµε για τη διαφορά. Τέλος, πατάµε διαδοχικά 

το πλήκτρο Ενηµέρωση για να εκτυπωθούν τα παραστατικά. 
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Στο επόµενο σχήµα δείχνουµε την εκτυπώσιµη µορφή ενός από τα 3 εκτυπωµένα 

παραστατικά. Τονίζουµε η φόρµα είναι απόλυτα τροποποιήσιµη µε τη βοήθεια του Report 

Designer που περιέχει η εφαρµογή. 
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Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition παρέχει τη δυνατότητα να αποστείλουµε τα παραστατικά που 

µόλις δηµιουργήσαµε στον πελάτη µέσω email. Αυτό επιτυγχάνεται από τη φόρµα 

διαχείρισης των παραστατικών, αφού επιλέξουµε τα επιθυµητά παραστατικά, κάνουµε δεξί 

κλικ πάνω στη φόρµα ή επιλέγουµε το µενού Αποστολή προς…. Όπως βλέπουµε στο 

επόµενο σχήµα, επιλέγουµε τις δύο µορφές που θα έχουν τα παραστατικά που θα 

αποστείλουµε, ανάµεσα δηλαδή σε µορφή PDF ή σε µορφή Web ίδια µε αυτή που έστειλε ο 

πωλητής µέσω της Μobile Anima.NET. 

 

 

 

Εισπράξεις και πληρωµές 

Μέχρι τώρα οι κινήσεις που κάναµε ήταν επί πιστώσει (ΕΠ). Για αυτό το λόγο εδώ θα 

δείξουµε πώς διαχειριζόµαστε τις εισπράξεις και τις πληρωµές.  

Ας υποθέσουµε ότι ο πελάτης πληρώνει µε µια επιταγή των 200 € και µετρητά 100 €. 

Αρχικά από τη φόρµα διαχείρισης Αξιόγραφων,  όπως βλέπουµε στην πρώτη εικόνα που 

ακολουθεί, δηµιουργούµε ένα αξιόγραφο-επιταγή.   

 

 

 

Στη συνέχεια καταχωρούµε µια απόδειξη είσπραξης η οποία περιλαµβάνει το αξιόγραφο που 

µόλις καταχωρήσαµε, καθώς και το ποσό των 100 €.  
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Στη συνέχεια πρέπει να πληρώσουµε και τον προµηθευτή µας. Αρχικά θα του δώσουµε µια 

δικιά µας επιταγή, οπότε από τη φόρµα των αξιόγραφων, πατάµε το πλήκτρο Εταιρία, έτσι 

ώστε να θεωρηθεί από το σύστηµα ότι η επιταγή είναι δική µας. 

 

 

 

Στη συνέχεια από τη φόρµα της Απόδειξης Πληρωµής, συµπληρώνουµε το αξιόγραφο του 

πελάτη και το δικό µας, καθώς επίσης και µετρητά 200 €.  
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Στην αριστερή εικόνα που ακολουθεί βλέπουµε την ετικέτα Στατιστικά του πελάτη, ενώ στα 

δεξιά του προµηθευτή. 
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Οικονοµικά και στατιστικά στοιχεία 

Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition διαθέτει πληθώρα 

οικονοµικών και στατιστικών στοιχείων που 

αφορούν οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης, αλλά 

κι επιµέρους στοιχεία για τους συναλλασσόµενους 

και την αποθήκη. Σχετικά µε τα οικονοµικά στοιχεία 

της εταιρίας, αυτά εµφανίζονται από οµώνυµο 

µενού της αρχικής φόρµας της εφαρµογής, µε 

σηµαντικότερα το Ταµείο Λιανικής, τα 

Πωληθέντα Προϊόντα, τη Βιωσιµότητα, την 

Εικόνα Επιχείρησης κλπ.  Σε όλες τις αναφορές 

υπάρχει φάσµα ηµεροµηνιών, ενώ οι ίδιες οι 

αναφορές είναι τροποποιήσιµες αφού οι 

περισσότερες είναι µέσω του Report Designer.  

Για παράδειγµα στο στατιστικό Βιωσιµότητα που 

δείχνουµε στο επόµενο σχήµα, είναι ιδιαίτερα χρήσιµο αφού εκτός από το γράφηµα για τις 

κινήσεις Εσόδων – Εξόδων ανά µήνα του ενός έτους, µας εµφανίζει και την ανάλυση 

εσόδων-εξόδων ακόµη και ανά ώρα, ελέγχοντας έτσι την πραγµατική βιωσιµότητα της 

επιχείρησης. Εξίσου σηµαντική είναι και  η Εικόνα Επιχείρησης. 
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Επιµέρους στατιστικά και οικονοµικά στοιχεία 

υπάρχουν στο αριστερό τµήµα των φορµών 

των συναλλασσόµενων (αριστερή λίστα) και 

της αποθήκης (δεξιά λίστα) που αφορούν 

συγκεκριµένες εγγραφές. Για τους 

συναλλασσόµενους τα βασικότερα στατιστικά 

είναι η καρτέλα, τα συνολικά προϊόντα που 

έχουµε πωλήσει ή αγοράσει,  ποια προϊόντα 

είναι αυτά κλπ. 

 

Για την αποθήκη σηµαντικά είναι η καρτέλα 

είδους, οι πελάτες ή προµηθευτές του είδους, οι 

συνολικές κινήσεις κλπ. 

 

 

 

 

Στατιστικά που 

αφορούν 

περισσότερες από µια 

εγγραφές, θα βρείτε 

στη φόρµα 

διαχείρισης 

Συναλλασσόµενων 

(αριστερό µενού) και 

αποθήκης (δεξί 

µενού). 

 

Τέλος στην αρχική φόρµα της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition 

και στη λίστα Εκκρεµότητες, θα βρείτε µια σειρά από 

χρήσιµες πληροφορίες όπως οι εκκρεµείς Προσφορές ή 

Παραγγελίες, τους πελάτες και τους προµηθευτές µε 

υπόλοιπο, τους εορτάζοντες συναλλασσόµενους κλπ.  
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Πρόσβαση µέσω browser 

Έχουµε αναφέρει ότι η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition και η Μobile Anima.NET επειδή είναι 

εφαρµογές (η πρώτη τρέχει σε περιβάλλον Windows και η δεύτερη σε Android), 

δεσµεύουν άδειες από το σύνολο των αδειών ενός eAnimaID. Το  eAnima Portal µας 

παρέχει πρόσβαση σε ένα eAnimaID και µέσω  ενός browser, χωρίς τη δέσµευση αδειών. 

Με τον τρόπο αυτό εκµεταλλευόµαστε τα δεδοµένα µας, χωρίς να κατεβάσουµε µία 

εφαρµογή και από οποιοδήποτε σηµείο επιθυµούµε. Αν λοιπόν πληκτρολογήσουµε σε ένα 

browser τη διεύθυνση https://dev.eanima.gr/m/05200006, τότε εµφανίζεται η σελίδα του 

επόµενου σχήµατος. Σηµειώνουµε  ότι µπορούµε να έχουµε πρόσβαση στη συγκεκριµένη 

σελίδα και µέσω της επιλογής ∆ιαχείριση στο Web από τις Συχνές εργασίες της 

κεντρικής φόρµας της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition. 

 

Aρχικά πληκτρολογούµε τον κωδικό και το password του χρήστη. 

 

 

 

Στη συνέχεια εµφανίζεται η σελίδα του σχήµατος που ακολουθεί.  Όπως παρατηρούµε 

µπορούµε να λάβουµε πληροφορίες για τους συναλλασσόµενους, την αποθήκη, τις κινήσεις 

των παραστατικών, οικονοµικά στοιχεία, τις εισερχόµενες και εξερχόµενες κλήσεις των 

χρηστών, τις θέσεις GPS (δροµολόγια) των χρηστών κα. 
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Αν κάνουµε κλικ στο Πελατολόγιο, εµφανίζεται η σελίδα του επόµενου σχήµατος, όπου 

πληκτρολογούµε δεδοµένα αναζήτησης. 
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Αν δεν πληκτρολογήσουµε κάτι και πατήσουµε το πλήκτρο Αναζήτηση, εµφανίζεται λίστα 

µε όλους τους πελάτες. 

 

 

 

Αν κάνουµε κλικ στον υπερσύνδεσµο της επωνυµίας, εµφανίζονται πληροφορίες σχετικά µε 

τον επιλεγµένο πελάτη. 
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Αν επιλέξουµε Προϊόντα, εµφανίζεται λίστα µε τα προϊόντα ανά κατηγορία και αν 

επιλέξουµε ένα από αυτά, εµφανίζεται σελίδα µε πληροφορίες σχετικά µε αυτό το προϊόν. 

 

 

 

Πολύ χρήσιµες είναι και οι πληροφορίες που µας παρέχει ο υπερσύνδεσµος Στατιστικά, 

όπως βλέπουµε στη συνέχεια. 
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Για παράδειγµα αν επιλέξουµε το Κινήσεις Παραστατικών µέσα από ένα φάσµα 

ηµεροµηνιών, εµφανίζεται λίστα µε τις ευρεθέντα παραστατικά (αριστερό σχήµα), ενώ αν 

κάνουµε κλικ σε ένα από αυτά, εµφανίζεται το περιεχόµενο του παραστατικού (δεξί σχήµα). 

 

 

 

 

Το eAnima Portal παρέχει για κάθε eAnimaID έναν αποθηκευτικό χώρο (Workspace) 50 

ΜΒ, όπου διαχωρίζεται σε έναν κοινόχρηστο χώρο για όλους τους χρήστες αλλά και έναν 

χώρο για κάθε χρήστη. Εδώ µπορούµε να ανεβάσουµε αρχεία, να στείλουµε αρχεία µέσω 

email, να λάβουµε φωτογραφίες από τη Mobile Anima.NET κα. 

 

 

 

Ηλεκτρονικό κατάστηµα  

Το eAnima Portal έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει και να διαχειριστεί  αυτόµατα ένα 

ηλεκτρονικό κατάστηµα, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση dev.eanima.gr/eshop/05200006 

όπου 05200006 το eAnimaID που µας έχει παραχωρηθεί.  
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Mπορείτε έτσι να πραγµατοποιηθούν πωλήσεις µέσω Internet και να ενηµερώνεται 

αυτόµατα η βάση δεδοµένων της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition. Το ηλεκτρονικό κατάστηµα 

που δηµιουργείται, παρέχει δυνατότητα εγγραφής πελατών, δυναµικό κατάλογο των 

προϊόντων µε φωτογραφίες, διαθεσιµότητα προϊόντων, καλάθι αγορών, δυνατότητα 

εναλλακτικών τρόπων πληρωµής και αποστολής, αγορές µε απόδειξη λιανικής ή τιµολόγιο 

κ.λπ. Η παραµετροποίηση του ηλεκτρονικού καταστήµατος επιτυγχάνεται µέσω της 

Anima.ΝΕΤ Cloud Edition. 
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Όταν ο χρήστης πραγµατοποιήσει µια παραγγελία, αυτή θα καταχωρηθεί στην Anima.ΝΕΤ 

Cloud Edition ως Ηλεκτρονική Παραγγελία, ενώ ταυτόχρονα θα αποσταλεί ένα email µε τα 

στοιχεία της παραγγελίας, στο email της εταιρείας. 

 

 

 

Online Chat 

Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition περιέχει µια πολύ χρήσιµη λειτουργία άµεσων µηνυµάτων 

ανάµεσα στους χρήστες της εφαρµογής. Η ειδική φόρµα εµφανίζεται κάνοντας κλικ στο 

εικονίδιο Online της βασικής µπάρας της εφαρµογής ή από το µενού Εργαλεία. Όπως 

βλέπουµε στη φόρµα που ακολουθεί, από την πάνω αριστερή λίστα επιλέγουµε το χρήστη 

που θέλουµε να επικοινωνήσουµε, ενώ στο κάτω δεξιά τµήµα, πληκτρολογούµε το 

επιθυµητό κείµενο, πατώντας τέλος το πλήκτρο Αποστολή. Ο χρήστης θα λάβει το µήνυµα 

σχεδόν στιγµιαία. Τα µηνύµατα εµφανίζονται στο πάνω δεξί τµήµα της φόρµας. 
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 45 

Κεφάλαιο 3 

 

Εγκατάσταση της εφαρµογής 

 

Ο υπολογιστής που θα εγκαταστήσετε την Anima.ΝΕΤ Cloud Edition, πρέπει να έχει το 

λειτουργικό Windows XP µε Service Pack 3, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7.0 ή 

Windows 10. Η ελάχιστη µνήµη πρέπει να είναι 2 GB RAM. 

 

 

 

To επόµενο βήµα είναι να κατεβάσουµε την εφαρµογή από το site της εταιρείας. 

Αποσυµπιέζουµε το zip αρχείο κι εκτελούµε το αρχείο PDLibSetupCE.exe, το οποίο αρχικά 

εγκαθιστά το Power Dominus FrameWork 7.0.  
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Όταν θα τερµατιστεί η εγκατάσταση του Power Dominus Framework 7.0, θα εµφανισθεί 

αυτόµατα η αρχική φόρµα της εγκατάστασης της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition. Πατώντας το 

πλήκτρο Εγκατάσταση, µετά από λίγο χρονικό διάστηµα, θα εγκατασταθεί η εφαρµογή, 

δηµιουργώντας τον φάκελο C:\Program Files\Power Dominus Programs\eAnima2 στο 

σύστηµά σας µε τα κατάλληλα αρχεία της εφαρµογής. 

 

 

 

Θα εµφανισθεί και ένα µενού στην Έναρξη των 

εφαρµογών του συστήµατος µε τις επιλογές του 

διπλανού σχήµατος.  

Τρέχουµε την Εφαρµογή ∆ιαχείρισης eAnima 

Portal. Στο αρχικό πλαίσιο διαλόγου που θα εµφανισθεί και έχουµε αναφέρει στο 

προηγούµενο κεφάλαιο, πληκτρολογούµε το eAnima ID και τον κωδικό εισόδου που µας 

παρέχει η εταιρεία. Την επόµενη φορά που θα τρέξουµε την εφαρµογή, δεν χρειάζεται να 

πληκτρολογήσουµε πάλι τα συγκεκριµένα δεδοµένα. Εδώ πληκτρολογούµε και το όνοµα του 

χρήστη όπως και τον κωδικό του. 

 

 



 47 

Κεφάλαιο 4 

 

∆ιαχείριση Συναλλασσόµενων   
 
 

 

Οι συναλλασσόµενοι είναι από τα πιο σηµαντικά στοιχεία µιας εµπορικής εφαρµογής. Εδώ 

καταχωρούνται οι πελάτες και οι προµηθευτές µιας επιχείρησης, οι επαφές, οι συνεργάτες, 

οι υπάλληλοι κλπ. Για τους πωλητές υπάρχει ξεχωριστή φόρµα καταχώρησης. Για την 

καταχώρηση ενός νέου συναλλασσόµενου, ο πιο απλός τρόπος είναι να κάνουµε κλικ στην 

οµώνυµη επιλογή από το τµήµα των Συχνών εργασιών.  

 

 

 

Αµέσως θα εµφανισθεί η φόρµα εισαγωγής των συναλλασσόµενων.  Η κίνηση στα πεδία της 

φόρµας, επιτυγχάνεται µε τα πλήκτρα Enter, Tab, Shift +Tab και τα πάνω και κάτω 

βελάκια. Όταν τελειώσουµε µε την πληκτρολόγηση, πατάµε το κουµπί Ενηµέρωση το 

οποίο βρίσκεται στη γραµµή εργαλείων στο επάνω µέρος της φόρµας (ή πατάµε το πλήκτρο 

F7 από το πληκτρολόγιο) για να καταχωρηθεί η νέα εγγραφή στη βάση.  Αν για κάποιο 

λόγο δεν θέλουµε να καταχωρηθούν τα δεδοµένα, αντί του πλήκτρου Ενηµέρωση, 

κλείνουµε τη φόρµα κάνοντας κλικ στο κόκκινο κουµπί µε το λευκό Χ το οποίο βρίσκεται 

στο επάνω δεξιά µέρος της (ή πατάµε το πλήκτρο Esc από το πληκτρολόγιο), ακυρώνοντας 

έτσι τη διαδικασία καταχώρησης. Αυτές οι διαδικασίες ισχύουν για τις περισσότερες φόρµες 

της εφαρµογής µας. Υπάρχουν δύο σηµαντικά πεδία που πρέπει οπωσδήποτε να 

συµπληρώσετε, το Επωνυµία και το Κωδικός που πρέπει να είναι και µοναδικός. Το πρώτο 

πεδίο καθορίζει τη φορολογική επωνυµία του πελάτη, ενώ υπάρχει και ειδικό πεδίο για τον 

διακριτικό τίτλο του.  

Αν επιθυµούµε να πληκτρολογούµε µόνο κεφαλαία στην επωνυµία, από τη γνωστή φόρµα 

της ∆ιαµόρφωσης και την ετικέτα Επιλογές, ενεργοποιούµε την ανάλογη επιλογή.  
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Πρέπει εδώ να τονίσουµε ότι επειδή δεν µπορούµε να διαγράψουµε έναν συναλλασσόµενο 

αν έχει κινήσεις, αν αποτσεκάρουµε το πεδίο Ενεργός, ο συγκεκριµένος συναλλασσόµενος 

δεν θα εµφανίζεται στις διάφορες αναζητήσεις. 

 

 

 

Εκτός από την κεντρική ετικέτα Στοιχεία, όπου συµπληρώνουµε τα βασικά στοιχεία του 

συναλλασσόµενου και η ετικέτα Λοιπά περιέχει σηµαντικά στοιχεία (βλέπε επόµενο σχήµα). 
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∆ιαχείριση Α.Φ.Μ. 

∆ηλώνοντας στη ∆ιαµόρφωση της εφαρµογής το χρήστη και κωδικό της διαδικτυακής 

υπηρεσίας του Α.Φ.Μ. του taxis, θέτοντας ένα Α.Φ.Μ. και πατώντας το διπλανό εικονίδιο, 

έχουµε έλεγχο του συγκεκριµένου Α.Φ.Μ., παρέχοντας πληροφορίες σε µια ειδική φόρµα.  

 

 

 

Με το πλήκτρο Επιστροφή, συµπληρώνονται αυτόµατα κάποια πεδία της φόρµας των 

συναλλασσόµενων. 

 

 

Πολλαπλά Στοιχεία 

Στην ετικέτα Στοιχεία υπάρχει το διπλανό πλήκτρο όπου αν το επιλέξουµε 

εµφανίζεται η επόµενη φόρµα όπου για κάθε συναλλασσόµενο µπορούµε να 

πληκτρολογήσουµε απεριόριστα τηλέφωνα, emails, fax και άλλα στοιχεία. 
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Υποκαταστήµατα 

Στην ίδια ετικέτα υπάρχει το διπλανό πλήκτρο όπου αν το επιλέξουµε εµφανίζεται η 

φόρµα µε τα υποκαταστήµατα που χρησιµοποιούνται όταν εκτυπώνουµε παραστατικά 

για τον συγκεκριµένο συναλλασσόµενο. Αν επιλέξουµε το πεδίο Τριγωνική, τότε θεωρούµε 

ότι γίνεται τριγωνική πώληση. Σε αυτή την περίπτωση το δελτίο αποστολής θα είναι για το 

υποκατάστηµα όπου θα αναγράφεται αυτόµατα ο εντολέας. Η τιµολόγηση θα γίνει στον 

συναλλασσόµενο. 

 

 

 

Προϊόντα συναλλασσόµενων  

Στην ετικέτα Προϊόντα της φόρµας, µπορούµε να θέσουµε συγκεκριµένα προϊόντα στον 

τρέχοντα συναλλασσόµενο. Αυτά µπορεί να είναι προκαθορισµένα, δηλαδή κατά τη διάρκεια 

της τιµολόγησης, να συµπληρώνουν αυτόµατα τη φόρµα (µε τις συγκεκριµένες τιµές και 

ποσότητες), ή απλά να είναι µια µορφή τιµοκαταλόγου. 
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∆ιαχείριση εγγραφών συναλλασσόµενων  

Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στη εισαγωγή νέου 

συναλλασσόµενου. Είναι καιρός να αναφερθούµε στη 

γενικότερη διαχείριση των ήδη υπαρχόντων εγγραφών 

των συναλλασσόµενων. Έτσι κάνουµε κλικ στην 

οµώνυµη επιλογής των συχνών ενεργειών της 

Anima.ΝΕΤ Cloud Edition.  Αρχικά εµφανίζεται η 

φόρµα Αναζήτηση Συναλλασσόµενων όπου 

συµπληρώνουµε κριτήρια τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για το φιλτράρισµα των 

αποτελεσµάτων της αναζήτησής µας. Εάν δεν συµπληρώσουµε κανένα κριτήριο, η 

αναζήτηση θα µας επιστρέψει όλους τους ενεργούς συναλλασσόµενους µας (βλέπε επόµενο 

σχήµα). Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε συνδυασµό δεδοµένων, όπως και το χαρακτήρα 

µπαλαντέρ ? που σηµαίνει οποιονδήποτε χαρακτήρα. Αν δεν χρησιµοποιήσουµε το 

χαρακτήρα ?, τότε η αναζήτηση θα γίνει ως προς το ακριβές περιεχόµενο του πεδίου (δεν 

γίνεται διαχωρισµός πεζών ή κεφαλαίων). Χρησιµοποιώντας στην αρχή και στο τέλος το 

χαρακτήρα ?, µπορούµε να βρούµε και τµήµα µίας λέξης. 

 

Η κίνηση γίνεται µε τα πλήκτρα τα Tab, Shift+Tab και τα πάνω και κάτω βελάκια, ενώ µε 

το πλήκτρο F5 ή Αναζήτηση, ξεκινά η διαδικασία αναζήτησης. 
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Το αποτέλεσµα της αναζήτησης εµφανίζεται στην κεντρική φόρµα διαχείρισης των 

συναλλασσόµενων, όπως δείχνουµε στο σχήµα που ακολουθεί. Στην περίπτωση που 

µεταβούµε στη συγκεκριµένη φόρµα χωρίς αναζήτηση, θα εµφανισθούν οι τελευταίοι 100 

καταχωρηµένοι συναλλασσόµενοι. 
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Από τη συγκεκριµένη φόρµα µπορούµε να κάνουµε τα πάντα σε ότι αφορά τους 

συναλλασσόµενους. Από την κεντρική µπάρα του µενού, µπορούµε να εµφανίσουµε τη 

φόρµα αναζήτησης, να καταχωρήσουµε έναν νέο συναλλασσόµενο, να διαγράψουµε έναν 

ήδη υπάρχοντα κλπ, ενώ από το µενού Αποστολή προς... µπορούµε να διαχειριστούµε 

αυτές τις εγγραφές όπως να τις εκτυπώσουµε, να στις στείλουµε στο MS Excel ή στο MS 

Word, να στείλουµε µαζικό email κλπ. Επίσης αν κάνουµε κλικ στον τίτλο µιας στήλης, οι 

εγγραφές εµφανίζονται ταξινοµηµένες ως προς τα δεδοµένα της συγκεκριµένης στήλης.  

Αν κάνουµε διπλό κλικ σε µια εγγραφή της φόρµας ή επιλέξουµε το Εµφάνιση,  

εµφανίζεται η γνωστή φόρµα µε τα στοιχεία του συγκεκριµένου συναλλασσόµενου, όπου 

µπορείτε να κάνετε αλλαγές στα στοιχεία του και µε το εικονίδιο Ενηµέρωση να 

ενηµερώσετε τη συγκεκριµένη εγγραφή.  

Αν όµως επιθυµείτε να διαχειριστείτε περισσότερες από µια εγγραφές, επιλέξτε από τη 

φόρµα διαχείρισης συναλλασσόµενων, περισσότερες από µια εγγραφές και από το 

Εµφάνιση, εµφανίζεται η φόρµα συναλλασσόµενων αλλά αυτή τη φορά µε τέσσερα 

βελάκια για τη µετάβαση στην προηγούµενη ή στην επόµενη, στην πρώτη ή τελευταία 

εγγραφή. Φυσικά κι εδώ µπορείτε να ενηµερώσετε την κατάλληλη εγγραφή. Σηµειώνουµε 

εδώ ότι η επιλογή περισσότερων της µίας εγγραφής, επιτυγχάνεται µε το αριστερό πλήκτρο 

του ποντικιού και το πλήκτρο Ctrl ή Shift. 

Το σύστηµα χρησιµοποιεί τρεις συγκεκριµένες εγγραφές που δηµιουργούνται αυτόµατα και 

δεν πρέπει να τις διαγράψετε, τις : Πελάτης Λιανικής, Γενικός Πελ-Προµηθευτής και ΕΜΟΥ 

ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ. 
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Ενέργειες 

Mια σειρά από χρήσιµες επιλογές περιέχει το µενού Ενέργειες όπως δείχνουµε στο επόµενο 

σχήµα. 

 

 

• Κατάλογος Συναλλασσόµενων 

Επιλέγοντας το Κατάλογος Συναλλασσόµενων, αφού αρχικά εµφανισθεί η φόρµα 

αναζήτησης, εµφανίζεται µια ειδική φόρµα µε τις ευρεθείσες εγγραφές (βλέπε επόµενο 

σχήµα). Αυτή η φόρµα που θα συναντήσουµε πολλές φορές στη συνέχεια, είναι τελείως 

παραµετροποιήσιµη αφού δηµιουργήθηκε από τον Report Designer που εκτελείται από 

την οµώνυµη επιλογή του µενού Εργαλεία της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition. Την λειτουργία 

του θα την αναλύσουµε σε ειδικό κεφάλαιο. 

 

 

 Μαζική αλλαγή δεδοµένων 

Επιλέγοντας το Μαζική αλλαγή δεδοµένων, µπορούµε να αλλάξουµε µαζικά ορισµένα 

πεδία από τις επιλεγείσες εγγραφές. Τα πεδία αυτά ορίζονται στη φόρµα του σχήµατος που 

ακολουθεί. 
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• Ετικέτες 

Επιλέγοντας το Ετικέτες, αφού αρχικά εµφανισθεί η φόρµα αναζήτησης, εµφανίζεται η 

φόρµα που προαναφέραµε µε τις ευρεθείσες εγγραφές (βλέπε επόµενο σχήµα). Και αυτή η 

φόρµα είναι τελείως παραµετροποιήσιµη αφού δηµιουργήθηκε από τον Report Designer. 

 

 

  

• Εκτύπωση Barcode 

Mε τη συγκεκριµένη επιλογή, µπορούµε να εκτυπώσουµε barcodes από τις επιλεγµένες 
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επιλογές των συναλλασσόµενων. Το barcode το θέτουµε στο οµώνυµο πεδίο της φόρµας 

των συναλλασσόµενων. Και αυτή η φόρµα είναι τελείως παραµετροποιήσιµη αφού 

δηµιουργήθηκε από τον Report Designer. 

 

• Μεταφορά δεδοµένων 

Τέλος από την επιλογή Μεταφορά δεδοµένων, σώζουµε σε αρχείο XML που βρίσκεται 

στον φάκελο UPLOAD της εφαρµογής, τα περιεχόµενα όλων των πεδίων των επιλεγµένων 

εγγραφών 

 

Υπόλοιπα Συναλλασσόµενων 

Μπορούµε να λάβουµε από διάφορα 

σηµεία της εφαρµογής την καρτέλα ενός 

συναλλασσόµενου. Η φόρµα διαχείρισης 

συναλλασσόµενων διαθέτει το πλήκτρο 

Υπόλοιπα όπου όπως βλέπουµε στο διπλανό 

σχήµα, µπορούµε να βρούµε την καρτέλα του 

τρέχοντος συναλλασσόµενου, αλλά µας παρέχει κι άλλες δυνατότητες όπως θα δούµε στη 

συνέχεια. 

 

Έχοντας επιλεγµένο τον τρέχοντα συναλλασσόµενο και πατώντας το πλήκτρο 

Αναζήτηση, εµφανίζεται η καρτέλα του επόµενου σχήµατος. Η τελευταία στήλη Υπόλοιπο 

εµφανίζει το προοδευτικό υπόλοιπο µε την τελευταία της γραµµή να περιέχει το τρέχον 

υπόλοιπο του συναλλασσόµενου. Αν όµως ο συναλλασσόµενος περιέχει και 
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υποκαταστήµατα, επιλέγοντας κάποιο από αυτά µε το αριστερό εικονίδιο, µπορούµε να 

λάβουµε την καρτέλα για το συγκεκριµένο υποκατάστηµα του συναλλασσόµενου.  

 

 

 

Μπορούµε όµως να λάβουµε και συγκεντρωτικά αποτελέσµατα σχετικά µε τα υπόλοιπα 

πελατών ή προµηθευτών. Για παράδειγµα αν από το προηγούµενο πλαίσιο διαλόγου 

επιλέξουµε Πελάτης και Μη µηδενικά υπόλοιπα, θα εµφανισθεί η επόµενη φόρµα όπου 

περιέχει τα µη µηδενικά υπόλοιπα των πελατών. Το ίδιο µπορούµε να κάνουµε και µε τους 

προµηθευτές. 
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Αν από την ετικέτα Επιλογές της ∆ιαµόρφωσης τσεκάρουµε το Ενηλικίωση υπολοίπου, 

τότε το υπόλοιπο εµφανίζεται προοδευτικά στα διαστήµατα 0 έως 30, 31 έως 60 και 61 έως 

90 ηµέρες. 

 

 

Συγκεντρωτικά  

Η φόρµα διαχείρισης συναλλασσόµενων, περιέχει το 

µενού Συγκεντρωτικά, όπου εµφανίζει οικονοµικά και 

στατιστικά στοιχεία όπως Πελάτες µε υπόλοιπο, Πελάτες 

µε υπέρβαση πλαφόν, ποιοι είναι οι ενεργοί και ανενεργοί 

πελάτες σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα κα.  
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Κεφάλαιο 5 

 

∆ιαχείριση Αποθήκης 
 
 

 

Όπως έχουµε αναφέρει, τα προϊόντα είναι από τα πιο σηµαντικά στοιχεία µιας εµπορικής 

εφαρµογής.  Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Αρχεία της κεντρικής µπάρας Anima.ΝΕΤ Cloud 

Edition, από την οµώνυµη επιλογή του µενού, εµφανίζεται η φόρµα ∆ιαχείρισης 

Αποθήκης, η οποία  εµφανίζει αρχικά τα τελευταία 100 καταχωρηµένα προϊόντα. 

Αποτελείται από δύο βασικά τµήµατα, το αριστερό όπου εµφανίζονται οι κατηγορίες και 

κάποια άλλα στοιχεία, και το δεξί όπου εµφανίζονται τα ευρεθέντα προϊόντα. 

 Όπως παρατηρείτε στο σχήµα που ακολουθεί, διαθέτει τη µπάρα µε επιλογές Αναζήτηση, 

Ανανέωση, Εµφάνιση και ∆ιαγραφή που συναντήσαµε και στην αντίστοιχη φόρµα των 

συναλλασσόµενων.  

 

 

 

Αν κάνουµε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση τότε θα εµφανιστεί η φόρµα Αναζήτησης 

Αποθήκης (βλέπε επόµενο σχήµα) όπου χρησιµοποιείται για να θέσουµε κριτήρια 

αναζήτησης και τα αποτελέσµατα να εµφανισθούν στη φόρµα διαχείρισης αποθήκης. Εδώ 

ισχύουν όλα όσα αναφέραµε στην αντίστοιχη φόρµα αναζήτησης συναλλασσόµενων. 
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Καταχώρηση νέου είδους στην Αποθήκη 

Σχετικά µε την καταχώριση των κατηγοριών που έχουµε αναφερθεί σε προηγούµενο 

κεφάλαιο, θα σηµειώσουµε εδώ ότι µπορούµε να συσχετίσουµε κατηγορίες µεταξύ τους µε 

βάση µία ιεραρχία. Αυτό επιτυγχάνεται µε το πεδίο Βασ. Κατηγ. Ας υποθέσουµε ότι 

δηµιουργούµε την κατηγορία Υπολογιστές και δύο άλλες κατηγορίες τις Desktop και 

NetBook. Τότε στο πεδίο Βασ. Κατηγ. των δύο τελευταίων κατηγοριών θέτουµε 

Υπολογιστές. Το πλήκτρο µε τις τελείες στο πεδίο αυτό, εµφανίζει τις κατηγορίες που 

µπορούν να γίνουν βασικές σε κάποιο είδος. Το βάθος της ιεραρχίας είναι απεριόριστο. 

Φυσικά, µόνο η τελευταία κατηγορία της ιεραρχίας, µπορεί να συσχετισθεί µε κάποιο είδος. 

 

Έχοντας τελειώσει µε την καταχώριση των κατηγοριών που θα χρησιµοποιήσουµε, είµαστε 

έτοιµοι να καταχωρίσουµε το νέο µας είδος στην Αποθήκη. Για να το επιτύχουµε αυτό θα 

πρέπει µε τη βοήθεια της επιλογής Νέο είδος, να ανοίξουµε τη φόρµα Αποθήκη σε 

κατάσταση νέας εγγραφής. 

Η φόρµα εισαγωγής και ενηµέρωσης της αποθήκης που θα εµφανισθεί (βλέπε επόµενο 

σχήµα), έχει την ίδια λειτουργικότητα µε αυτή των συναλλασσόµενων. Εδώ τα πιο 

σηµαντικά πεδία που πρέπει να συµπληρώσουµε είναι τα: Κωδικός που είναι µια µοναδική 

αλφαριθµητική τιµή που προσδιορίζει το είδος, η Περιγραφή, η Κατηγορία, η Μον. 

Μέτρησης και το Φ.Π.Α. 

Η πρώτη ενέργεια που κάνουµε για να καταχωρήσουµε ένα νέο είδος στην αποθήκη, είναι 

να κάνουµε κλικ στο εικονίδιο δίπλα από το πεδίο Κωδικός (βλέπε επόµενο σχήµα). Με τον 

τρόπο αυτό, εµφανίζεται µια λίστα µε τις κατηγορίες. Επιλέγοντας µια από αυτές, 

ενηµερώνεται ο κωδικός µε το πρόθεµα της κατηγορίας και τον επόµενο αύξοντα αριθµό και 

το πεδίο Κατηγορία. 
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Αν η κατηγορία που θα επιλέξουµε έχει σχέση ιεράρχησης µε άλλες κατηγορίες όπως 

αναφέραµε προηγουµένως, τότε ο κωδικός δηµιουργείται µε τα προθέµατα των κατηγορών 

µε µία τελεία ανάµεσά τους. Από αριστερά ξεκινά το πρόθεµα της κατηγορίας µε τη 

µεγαλύτερη ιεραρχία και τελειώνει µε το πρόθεµα της κατηγορίας µε τη µικρότερη µαζί µε 

την αύξουσα αρίθµηση που έχει. Ταυτόχρονα ενηµερώνονται έτσι και τα πεδία Oµάδα και 

Yποοµάδα µε την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία σε ιεραρχία. Με τον τρόπο αυτό ο 

κωδικός παίρνει αυτόµατα µια ευανάγνωστη στη διαχείρισή του µορφή. 

Το αρχικό µήκος της αύξουσας αρίθµησης στον κωδικό είναι 2, αλλά µπορεί να αλλάξει από 

τη ∆ιαµόρφωση και την ετικέτα Γενικά. Επίσης η αρχική µονάδα µέτρησης είναι το Τεµ. 

αλλά και αυτό µπορεί να αλλάξει από την ίδια ετικέτα όπως βλέπουµε στο σχήµα που 

ακολουθεί. Επίσης, µπορούµε να θέσουµε και το Φ.Π.Α. που θα εµφανίζεται αρχικά στο νέο 

είδος (η προκαθορισµένη τιµή καθορίζεται από τη ∆ιαµόρφωση). 
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Άλλα σηµαντικά πεδία που γενικά πρέπει να συµπληρώσουµε είναι ένας δεύτερος 

βοηθητικός κωδικός ο Εναλ. κωδικός, η Τιµή Κόστους και το Barcode αν βέβαια 

διαθέτει. Επίσης σηµαντικές είναι οι τιµές Χονδρικής και Λιανικής. Εδώ, µπορούµε και να 

πληκτρολογήσουµε και στα αντίστοιχα πεδία µε Φ.Π.Α. και µε το πλήκτρο Enter να 

ενηµερωθούν και τα πεδία χωρίς Φ.Π.Α. ή το ανάποδο. 

 

Καρτέλα Λοιπά 

Η φόρµα της αποθήκης διαθέτει αρκετές ετικέτες µε πεδία που µπορούµε να 

συµπληρώσουµε. Εδώ θα ρίξουµε µια γρήγορη µατιά στην ετικέτα Λοιπά όπου στην 

Κατηγορία (µην την µπερδεύετε µε την Κατηγορία που προαναφέραµε), θέτουµε αν η 

εγγραφή πρόκειται για προϊόν, παροχή υπηρεσιών ή και τα δύο (η τρίτη επιλογή θα 

αναφερθεί σε ειδικό κεφάλαιο). Έτσι καθορίζουµε αν ένα είδος είναι παροχή υπηρεσιών και 

χρησιµοποιείται από το αντίστοιχο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών όπως θα δούµε σε άλλο 

κεφάλαιο. Eπίσης µπορούµε να καθορίσουµε συγκεκριµένο παραστατικό για αυτό το είδος 

όπως συνήθως χρησιµοποιούµε για παράδειγµα στους µηχανισµούς σήµανσης ΕΑΦ∆ΣΣ. 

Σ' αυτή την ετικέτα, υπάρχουν πεδία που συµπληρώνουν ειδικού τύπου καταστήµατα όπως 

είναι ένα βιβλιοχαρτοπωλείο. Μερικά από τα πεδία αυτά είναι τα :Κωδικός ISBN /ISSN, 

Εκδ. Οίκος, Συγγραφέας, Έτος Έκδ. 

Εδώ πρέπει να αναφέρουµε µερικά χρήσιµα στοιχεία για το πεδίο Κωδικός ISBN /ISSN. 

Αν θέσουµε δεδοµένα όπου ξεκινούν µε το 960 ή 978960, τότε θεωρούµε ότι πρόκειται για 

βιβλίο (ISBN), οπότε κάνοντας κλικ στο διπλανό εικονίδιο, έχουµε αυτόµατη µετάβαση στο 

site της Biblionet όπου µας παρέχονται στοιχεία για το συγκεκριµένο βιβλίο.  

Αντίθετα, ο περιοδικός τύπος χαρακτηρίζεται από τον κωδικό ISSN. O κωδικός αυτός ξεκινά 

µε το 977, και ενώ έχει 13 χαρακτήρες, εδώ πληκτρολογούµε τους πρώτους 10, γιατί είναι 

αυτοί που χαρακτηρίζουν ένα έντυπο. Οι υπόλοιποι αλλάζουν περιοδικά για το συγκεκριµένο 

έντυπο. Τα δεδοµένα που πληκτρολογούµε εδώ για τους κωδικούς ISBN και ISSN 

χρησιµοποιούνται ως barcode στα τιµολόγια και στις κινήσεις των παραστατικών όπως θα 

δούµε σε άλλο κεφάλαιο. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο ειδικά για τον περιοδικό τύπο, γιατί 

ενώ «σκανάρεται» όλο το barcode, η εφαρµογή λαµβάνει υπ’ όψη µόνο τους πρώτους 10 

χαρακτήρες, βρίσκοντας το κατάλληλο έντυπο από την αποθήκη. 

 

Αποθηκευτικοί χώροι 

Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition µπορεί να διαχειριστεί πολλαπλούς αποθηκευτικούς χώρους, 

έστω και αν δεν είναι απαραίτητο να δηµιουργήσουµε κάποιον αφού θεωρούµε ότι υπάρχει 

ο βασικός αποθηκευτικός χώρος. Από το οµώνυµο εικονίδιο της φόρµας διαχείρισης 

αποθήκης, εµφανίζεται η φόρµα του επόµενου σχήµατος, όπου ορίζουµε τις αποθηκευτικούς 

χώρους.  

Η συγκεκριµένη φόρµα παρέχει δύο βασικές λειτουργίες. Στην ετικέτα Προιόντα χώρου µε 

αποθέµατα από κινήσεις, εµφανίζονται τα προϊόντα του χώρου µε τα αποθέµατα που 

αυτός περιέχει. Πρέπει να πούµε ότι τα αποθέµατα ενός χώρου ενηµερώνονται αυτόµατα 

από της κινήσεις παραστατικών που θα δούµε στο επόµενο κεφάλαιο. Μια πολύ σηµαντική 

δυνατότητα της εφαρµογής είναι η ταύτιση ενός χρήστη που διαχειρίζεται τα παραστατικά 
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µε έναν αποθηκευτικό χώρο έτσι ώστε αυτός να ενηµερώνεται αυτόµατα. 

H δεύτερη λειτουργία είναι η διαχείριση XVAN. Στην ετικέτα Προιόντα χώρου Σ∆Α, 

θέτουµε εµείς τα προϊόντα και τα αντίστοιχα αποθέµατα που θέλουµε να έχει ο 

συγκεκριµένος χώρος. Τα προϊόντα αυτά συνδέονται µε την Anima.NET Compact Edition 

αλλά και τη Mobile Anima.NET στη λειτουργία τιµολόγησης επί αυτοκινήτου (XVAN).  

 

 

 

Επίσης µπορούµε να εκτυπώσουµε Συγκεντρωτικό ∆ελτίο Αποστολής για τη διαχείριση 

XVAN. 

  

Ενέργειες 

H διαχείριση των εγγραφών (αναζήτηση, διαγραφή, 

εµφάνιση, ενηµέρωση) της φόρµας διαχείρισης 

Αποθήκης, επιτυγχάνονται µε τον ίδιο τρόπο όπως 

και στην αντίστοιχη φόρµα των συναλλασσόµενων. 

Το ίδιο συµβαίνει και µε τις επιλογές του µενού 

Αποστολή προς.... Το µενού Ενέργειες διαθέτει 

διάφορες λειτουργίες που αφορούν την αποθήκη 

(βλέπε σχήµα). Ας δούµε µερικές από αυτές. 

 



 64 

• Κατάλογος προϊόντων 

Η επιλογή Κατάλογος προϊόντων, µετά από τη φόρµα αναζήτησης της αποθήκης, 

εµφανίζει τον κατάλογο του σχήµατος που ακολουθεί. Αυτή η φόρµα που συναντήσαµε στο 

προηγούµενο κεφάλαιο, είναι τελείως παραµετροποιήσιµη αφού δηµιουργήθηκε από τον 

Report Designer που εκτελείται από την οµώνυµη επιλογή του µενού Εργαλεία της 

Anima.ΝΕΤ Cloud Edition.  

 

 

 

• Κατάλογος µε εικόνες 

Η επιλογή Κατάλογος µε εικόνες, µετά από τη φόρµα αναζήτησης της αποθήκης, 

εµφανίζει σε λίστα τα ευρεθέντα προϊόντα µε κάποια βασικά στοιχεία τους µαζί µε την 

εικόνα που έχουµε θέσει. Και αυτή η εκτύπωση δηµιουργήθηκε από τον Report Designer. 
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• Μαζική αλλαγή δεδοµένων 

Με τη Μαζική αλλαγή δεδοµένων, αλλάζουµε µαζικά κάποια πεδία των επιλεγµένων 

εγγραφών της φόρµας διαχείρισης της αποθήκης. 
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• Επιλεκτική αλλαγή δεδοµένων 

Με το Επιλεκτική αλλαγή δεδοµένων, εµφανίζουµε σε µία λίστα τις επιλεγµένες 

εγγραφές, και µπορούµε κάποια πεδία να τα διορθώσουµε µε τον τρόπο που δείχνουµε στο 

επόµενο σχήµα. 

 

 

• Αλλαγή Αποθέµατος 

Με την επιλογή Αλλαγή Αποθέµατος, µπορούµε να θέσουµε την ποσότητα (απόθεµα) ενός 

επιλεγµένους είδους. Αν τσεκάρουµε το Αντικατάσταση, το νέο απόθεµα αντικαθιστά το 
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παλιό, αλλιώς προστίθεται σε αυτό. Όπως παρατηρούµε στο σχήµα που ακολουθεί, αν 

επιθυµούµε µπορούµε να θέσουµε και τον προµηθευτή της αγοράς του είδους και την αξία 

αγοράς. 

 

 

• Μαζική δηµιουργία barcode 

Με τη Μαζική δηµιουργία barcode, µπορούµε να δηµιουργήσουµε αυτόµατα barcode από 

τον κωδικό του είδους, σε προϊόντα που δεν διαθέτουν.  

 

• ∆ηµιουργία ΗΤΜL σελίδων και εικόνων και Μαζική εισαγωγή HTML σελίδων και 

εικόνων 

Ιδιαίτερα χρήσιµη λειτουργία είναι η ∆ηµιουργία ΗΤΜL σελίδων και εικόνων, όπου στον 

φάκελο Images σώζονται οι εικόνες και το περιεχόµενο του πεδίου Online Περιγραφή. 

Αντίθετη λειτουργία είναι η Μαζική εισαγωγή HTML σελίδων και εικόνων, όπου 

επιλέγοντας έναν φάκελο µε αρχεία εικόνων και HTML, ενηµερώνουν µε αυτά την εικόνα 

και το πεδίο Περιγραφή. Τα αρχεία πρέπει ένα έχουν τη µορφή code.htm και code.jpg όπου 

code είναι ο κωδικός του είδους. 

 

• Εκτύπωση Barcode 

Η επιλογή Εκτύπωση Barcode εκτυπώνει τα barcode των επιλεγµένων προϊόντων. Πρέπει 

εδώ να τονίσουµε ότι ένα προϊόν εκτός από το βασικό barcode µπορεί να διαθέτει και άλλα 

barcode (πολλαπλά barcodes, ιδιότητες) όπως θα δούµε σε άλλα κεφάλαια. Στην εκτύπωση 

αυτή λαµβάνονται υπόψη όλα αυτά τα barcodes. Και αυτή η εκτύπωση δηµιουργήθηκε από 

τον Report Designer. 
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• Εκτύπωση QR codes 

Η επιλογή εκτυπώνει τα QR codes των επιλεγµένων προϊόντων. Και αυτή η εκτύπωση 

δηµιουργήθηκε από τον Report Designer. 
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Κεφάλαιο 6 

 

Παραστατικά 
 

 

 
     

  

  

Τα παραστατικά θεωρούνται ως η 

καρδιά µιας εµπορικής διαχείρισης. 

Πρακτικά καθορίζουν τι θα 

ενηµερώσει µια εµπορική πράξη, 

για παράδειγµα αν θα αυξηθεί ή θα 

ελαττωθεί το απόθεµα ενός είδους 

ή το ταµείο της επιχείρησης, αν θα 

χρεωθεί ή θα πιστωθεί ένας 

πελάτης ή προµηθευτής κλπ.  Η 

φόρµα που καθορίζει αυτές τις 

λειτουργίες είναι τα Παραστατικά 

κι εµφανίζεται από την επιλογή Εργαλεία -> Παράµετροι εφαρµογή -> Παραστατικά.  

Όταν εγκαταστήσετε την εφαρµογή, θα βρείτε αρκετά ήδη παραστατικών έτοιµα να τα 

χρησιµοποιήσετε. Φυσικά µπορείτε να καταχωρήσετε νέα παραστατικά, ή να διορθώσετε 

ήδη υπάρχοντα.   

Αρχικά εµφανίζεται η γνωστή φόρµα διαχείρισης παραστατικών, µε λειτουργικότητα 

παρόµοια µε αυτή που συναντήσαµε στους συναλλασσόµενους και στην αποθήκη. 
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∆ιαµόρφωση του παραστατικού 

Σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης προϊόντων προς πελάτη 

και για οποιοδήποτε σκοπό, πρέπει αυτά να συνοδεύονται από δελτίο αποστολής. Αν 

ταυτόχρονα τιµολογήσουµε τα προϊόντα, πρέπει να εκτυπώσουµε και τιµολόγιο πώλησης, 

άρα το παραστατικό θα είναι Τιµολόγιο Πώλησης - ∆ελτίο Αποστολής. Αν όµως 

τιµολογήσουµε αργότερα τα προϊόντα, τότε το παραστατικό είναι µόνο Τιµολόγιο Πώλησης. 

Εάν η πώληση γίνει σε ιδιώτη, τότε το παραστατικό είναι το Απόδειξη Λιανικής. Αν πρόκειται 

για παροχή υπηρεσιών τότε το παραστατικό που χρησιµοποιούµε είναι Τιµολόγιο Παροχής 

Υπηρεσιών ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών αν πρόκειται για ιδιώτη. Αν ο πελάτης δεν 

πληρώσει µε την παραλαβή των εµπορευµάτων, τότε το παραστατικό είναι επί πιστώσει και 

δίπλα από το παραστατικό σηµειώνουµε το ΕΠ. Στην περίπτωση αυτή, αν πληρωθούµε 

αργότερα, χρησιµοποιούµε και µια άλλη κίνηση µε το παραστατικό Απόδειξη Είσπραξης. Αν 

όµως πληρωθούµε ταυτόχρονα, το παραστατικό είναι µετρητοίς και δίπλα από αυτό 

αναγράφεται η λέξη ΜΕ. Στην Απόδειξη Λιανικής θεωρούµε ότι το παραστατικό είναι 

µετρητοίς. 

Στην περίπτωση που παραλάβουµε αγαθά από προµηθευτή, τότε το παραστατικό είναι 

∆ελτίο Παραλαβής. Αν ταυτόχρονα ο προµηθευτής τιµολογήσει τα προϊόντα, τότε το 

παραστατικό είναι Τιµολόγιο Αγοράς - ∆ελτίο Παραλαβής (ή αποστολής). Αν τιµολογηθούν 

αργότερα τα προϊόντα, τότε το παραστατικό είναι µόνο Τιµολόγιο Αγοράς. Αν δεν 

πληρώσουµε στον προµηθευτή µε την παραλαβή των εµπορευµάτων, τότε το παραστατικό 

είναι επί πιστώσει και δίπλα από το παραστατικό σηµειώνουµε το ΕΠ. Στην περίπτωση 

αυτή, αν πληρώσουµε αργότερα, χρησιµοποιούµε και µια άλλη κίνηση µε το παραστατικό 

Απόδειξη Πληρωµής. Αν όµως πληρωθούµε ταυτόχρονα, το παραστατικό είναι µετρητοίς 

και δίπλα από αυτό αναγράφεται η λέξη ΜΕ.  

  

 

 

Όπως παρατηρούµε στο σχήµα, το είδος του παραστατικού καθορίζεται από το οµώνυµο 

πεδίο. Στο πεδίο Περιγραφή, συµπληρώνουµε την περιγραφή του παραστατικού, π.χ. 

Τιµολόγιο Πώλησης - ∆ελτίο Αποστολής -ΜΕ (µε το ΜΕ εννοούµε µετρητοίς ενώ µε το ΕΠ 
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επί πιστώσει). Ο Κωδικός είναι ένα χρήσιµο πεδίο που χαρακτηρίζει µονοσήµαντα ένα 

παραστατικό σε αρκετές διαδικασίες όπως η µεταφορά κινήσεων παραστατικών σε 

υποκαταστήµατα ή την επικοινωνία µε την εφαρµογή Anima.NET Compact Edition. Στη 

Συντοµογραφία πληκτρολογούµε τα αρχικά του παραστατικού για να εµφανίζεται στις 

εκτυπώσεις η συντοµογραφία και όχι όλη η περιγραφή. H Αρίθµηση είναι από τα πιο 

σηµαντικά πεδία ενός παραστατικού αφού προσδιορίζει τον επόµενο αύξοντα αριθµό στην 

κίνηση του παραστατικού. 

 

Πολύ σηµαντικές για το παραστατικό είναι οι επιλογές του πλαισίου ∆ιαµόρφωση που 

πρέπει να τσεκάρουµε. Για παράδειγµα αν το τιµολόγιο είναι πώληση, πρέπει να τσεκάρουµε 

την επιλογή Έσοδο - Πώληση, ενώ αν το παραστατικό είναι τιµολόγιο αγοράς, πρέπει να 

τσεκάρουµε την επιλογή Έξοδο - Αγορά. Φυσικά αν το παραστατικό είναι παροχή 

υπηρεσιών, τσεκάρουµε το Παροχή Υπηρεσιών. 

 

Χρεοπίστωση Πελάτη - Προµηθευτή 

Εδώ πρέπει να κατανοήσουµε την έννοια της χρεοπίστωσης πελάτη ή προµηθευτή. Ο 

πελάτης λοιπόν ΠΑΝΤΑ χρεώνεται, ενώ όταν εισπράττουµε από αυτόν χρήµατα, τότε 

πιστώνεται. Έτσι το παραστατικό Τιµολόγιο Πώλησης - ΕΠ (δεν µας ενδιαφέρει αν είναι και 

δελτίο αποστολής) χρεώνει µόνο τον πελάτη, ενώ η Απόδειξη Είσπραξης πιστώνει µόνο τον 

πελάτη. Αν το παραστατικό είναι Τιµολόγιο Πώλησης - ΜΕ, τότε ο πελάτης και χρεώνεται και 

πιστώνεται. 

Αντίθετα συµβαίνουν στον προµηθευτή. Ο προµηθευτής λοιπόν ΠΑΝΤΑ πιστώνεται, ενώ 

όταν πληρώνουµε σε αυτόν χρήµατα, τότε χρεώνεται. Έτσι το παραστατικό Τιµολόγιο 

Αγοράς - ΕΠ (δεν µας ενδιαφέρει αν είναι και δελτίο παραλαβής) πιστώνει µόνο τον 

προµηθευτή, ενώ η Απόδειξη Πληρωµής χρεώνει µόνο τον προµηθευτή. Αν το παραστατικό 

είναι Τιµολόγιο Αγοράς - ΜΕ, τότε ο προµηθευτής και χρεώνεται και πιστώνεται. Το πεδίο 

που χρεώνει τον συναλλασσόµενο είναι το Χρέωση Πελ/Προµ., ενώ το πεδίο που τον 

πιστώνει είναι το Πίστωση Πελ/Προµ. Ως υπόλοιπο ενός συναλλασσόµενου θεωρείται η 

συνολική αξία της χρέωσης µείον τη συνολική αξία της πίστωσης των παραστατικών που 

έχουν κινηθεί. 

  

Ενηµέρωση Αποθήκης 

Αν το παραστατικό κινεί την αποθήκη (υπάρχουν και παραστατικά που δεν κινούν την 

αποθήκη όπως οι Αποδείξεις Είσπραξης και Πληρωµής κλπ), τότε πρέπει ΠΑΝΤΑ να έχουµε 

τσεκάρει το πεδίο Κίνηση Αποθήκης. Αν ένα παραστατικό αυξάνει το απόθεµα της 

αποθήκης (όπως το δελτίο παραλαβής), τότε η αποθήκη χρεώνεται, ενώ αν ελαττώνει το 

απόθεµα της αποθήκης (όπως το δελτίο αποστολής), τότε η αποθήκη πιστώνεται. Στις 

περιπτώσεις αυτές ενηµερώνουµε ανάλογα τα πεδία Χρέωση Αποθήκης και Πίστωση 

Αποθήκης. 

Σηµειώνουµε εδώ ότι τα παραστατικά Τιµολόγιο Πώλησης και Τιµολόγια Αγοράς (που δεν 

είναι και δελτία αποστολής) δεν χρεώνουν αλλά ούτε και πιστώνουν την αποθήκη, γιατί έχει 

ήδη υπάρξει ένα δελτίο αποστολής ή παραλαβής αντίστοιχα. 
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Αν το παραστατικό αυξάνει το ταµείο, είναι δηλαδή µετρητοίς, τότε αυτό χρεώνεται, ενώ αν 

ελαττώνει το ταµείο, τότε αυτό πιστώνεται (µην µπερδεύεστε µε το επί πιστώσει που έχουµε 

αναφέρει). Έτσι το Τιµολόγιο Πώλησης - ΜΕ χρεώνει το ταµείο, ενώ το Τιµολόγιο Αγοράς - 

ΜΕ το πιστώνει. Τα επί πιστώσει παραστατικά ούτε το χρεώνουν, αλλά ούτε και το 

πιστώνουν.  

Στις περιπτώσεις αυτές ενηµερώνουµε ανάλογα τα πεδία Χρέωση Ταµείου και Πίστωση 

Ταµείου. 

  

Συγγενικά παραστατικά 

Όπως αναφέραµε ήδη, το Τιµολόγιο Πώλησης - ΜΕ για παράδειγµα ενηµερώνει το ταµείο, 

ενώ το ΕΠ όχι. Ενώ για την Anima.ΝΕΤ Cloud Edition, τα δύο αυτά παραστατικά είναι 

διαφορετικά, δεν είναι όµως διαφορετικά για τον ΚΦΑΣ και την εφορία και για το λόγο αυτό 

όταν κινούνται πρέπει να έχουν κοινή αρίθµηση. Για αυτόν τον λόγο χρησιµοποιούµε τα 

πεδία Συγγενικό Τιµολόγιο και ID. 

 

Στο πρώτο πεδίο, θέτουµε τον αριθµό ID του συγγενικού παραστατικού. Έτσι το 

παραστατικά Τιµολόγιο Πώλησης - ∆ελτίο Αποστολής -ΜΕ, που έχει για παράδειγµα ID το 15 

το θεωρούµε ως βάση και θέτουµε στο πεδίο Συγγενικό Τιµολόγιο του Τιµ. Πώλησης - ∆. 

Αποστολής - ΕΠ, τον αριθµό 15. Το ίδιο κάνουµε και στα αντίστοιχα τιµολόγια πωλήσεων.   

Tι γίνεται όµως στις περιπτώσεις που περισσότερα από δύο παραστατικά είναι συγγενικά, 

όπως για παράδειγµα αυτά των ακυρωτικών (θα τα δούµε στη συνέχεια). Σε αυτή την 

περίπτωση, θεωρούµε ένα παραστατικό ως βασικό και σε όλα τα άλλα θέτουµε στο πεδίο 

Συγγενικό Τιµολόγιο το ID του πρώτου. 
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Ακυρωτικά και πιστωτικά παραστατικά 

Όταν για κάποιο λόγο θέλουµε να ακυρώσουµε την κίνηση ενός παραστατικού που έχετε 

εκτυπώσει (αυτό ισχύει για παραστατικό που έχει λάβει σήµανση από ΕΑΦ∆ΣΣ, γιατί σε άλλη 

περίπτωση µπορείτε απλά να το διαγράψετε), χρησιµοποιείτε µια αντίστοιχη κίνηση που να 

ακυρώνει την προηγούµενη. Το παραστατικό που θα χρησιµοποιήσετε είναι το ακυρωτικό 

και πρέπει να είναι του ιδίου τύπου µε αυτό που ακυρώνει. Επίσης πρέπει να είναι 

τσεκαρισµένο το πεδίο Κίνηση Αποθήκης, όπως και το πεδίο Ακυρωτικό ενώ όλα τα άλλα 

τσεκαρίσµατα των χρεοπιστώσεων πρέπει να είναι ανάποδα για να ακυρωθεί το τελικό 

αποτέλεσµα. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν παραπάνω από ένα ακυρωτικά για να ακυρώσουν 

τα αντίστοιχα παραστατικά. Τα ακυρωτικά αυτά πρέπει να είναι και συγγενικά για να έχουν 

κοινή αρίθµηση. Στα επόµενα δύο σχήµατα δείχνουµε το παραστατικό Τιµολόγιο Πώλησης - 

∆ελτίο Αποστολής - ΕΠ και το αντίστοιχο ακυρωτικό του. ∆ώστε προσοχή στις επιλογές των 

χρεοπιστώσεων. 

 

  

 

Στα επόµενα δύο σχήµατα δείχνουµε το παραστατικό Τιµολόγιο Πώλησης - ∆ελτίο 

Αποστολής - ΜΕ και το αντίστοιχο ακυρωτικό του. ∆ώστε πάλι προσοχή στις επιλογές των 

χρεοπιστώσεων. 
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Εκτυπώνουµε Πιστωτικό Τιµολόγιο όταν ένας πελάτης επιστρέψει για κάποιο λόγο ένα 

προϊόν (συνήθως µε δελτίο παραλαβής). Έτσι το Πιστωτικό όπως και το Ακυρωτικό 

διαγράφει την προηγούµενη κίνηση και όλα τα τσεκαρίσµατα των χρεοπιστώσεων πρέπει να 

είναι ανάποδα για να ακυρωθεί το τελικό αποτέλεσµα. Επίσης πρέπει να είναι επιλεγµένη η 

επιλογή Πιστωτικό. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν παραπάνω από ένα πιστωτικά τιµολόγια 

για να ακυρώσουν τα αντίστοιχα παραστατικά. Τα πιστωτικά τιµολόγια πρέπει να είναι και 

συγγενικά γιατί πρέπει να έχουν κοινή αρίθµηση. 

Στα επόµενα δύο σχήµατα δείχνουµε τα πιστωτικά τιµολόγια των Τιµολόγιο Πώλησης - 

∆ελτίο Αποστολής - ΕΠ και ME των προηγουµένων παραδειγµάτων. ∆ώστε προσοχή στις 

επιλογές των χρεοπιστώσεων. 

 

  

 



 75 

Τα Ακυρωτικό και το Πιστωτικό παραστατικό ενός παραστατικού καταχωρείται στον πίνακα 

των µετασχηµατισµών και στα αντίστοιχα πεδία και πρέπει να είναι στο κάθε ένα 

επιλεγµένο το πεδίο Ακυρωτικό και Πιστωτικό αντίστοιχα. 

 

 

  

Πρέπει εδώ να τονίσουµε ότι η πληροφόρηση που µας παρέχει η εφαρµογή σχετικά µε τη 

χρεοπίστωση των διαφόρων στοιχείων της είναι δυναµική. Αυτό σηµαίνει ότι αν αλλάξουµε 

τη διαµόρφωση ενός παραστατικού, έστω και αν αυτό έχει κινηθεί, θα αλλάξει αυτόµατα την 

πληροφορία που µας παρέχει όπως για παράδειγµα το απόθεµα ενός είδους. Για καλύτερη 

κατανόηση των παραστατικών, µπορείτε να µελετήσετε τα παραστατικά που διαθέτει η 

Anima.ΝΕΤ Cloud Edition. 

 

Προκαθορισµένες τιµές 

Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition έχει τη δυνατότητα να ξεφύγει από τις 

προκαθορισµένες τιµές των προϊόντων όταν τα επιλέγουµε σε ένα 

παραστατικό. Για παράδειγµα στα τιµολόγια αγορών, εµφανίζεται η 

τιµή κόστους, στα τιµολόγια πώλησης η τιµή χονδρικής κλπ. Εδώ 

µπορούµε να καθορίσουµε εµείς ποια τιµή θα εµφανισθεί. 

 

Υπόλοιπα πεδία Καρτέλας Στοιχεία 

Στη συνέχεια θα δούµε µερικά άλλα πεδία της ∆ιαµόρφωσης: 

  

Μη αυτόµατη αρίθµηση 

Στα παραστατικά που εκδίδουµε εµείς (δελτία αποστολής, τιµολόγια κλπ), η αρίθµηση 

αυξάνεται όποτε κάνουµε κίνηση του συγκεκριµένου παραστατικού. Πρέπει µάλιστα να 

τονίσουµε ότι τα παραστατικά που λαµβάνουν σήµανση (αποδείξεις λιανικής), δεν πρέπει η 

αρίθµησή τους να έχει κενά. Υπάρχουν όµως παραστατικά όπως τα τιµολόγια αγορών για 

παράδειγµα, που πρέπει εµείς να θέσουµε την αρίθµηση. Σε αυτού του τύπου τα 

παραστατικά, τσεκάρουµε τη συγκεκριµένη επιλογή. 

  

Ακεραιότητα αρίθµησης 

Στα παραστατικά που εκδίδουµε εµείς και λαµβάνουν σήµανση από ΕΑΦ∆ΣΣ (αποδείξεις 

λιανικής), η αρίθµηση του παραστατικού πρέπει να αυξάνεται χωρίς κενά. Με τη 

συγκεκριµένη επιλογή, αποτρέπουµε ένα παραστατικό να καταχωρηθεί όταν η προηγούµενη 

αρίθµηση δεν είναι κατά µια µονάδα µικρότερη από την τρέχουσα. 
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Κλείδωµα εγγραφής 

Όταν τσεκάρουµε τη συγκεκριµένη επιλογή, τότε δεν µπορούµε να αλλάζουµε βασικά 

στοιχεία του παραστατικού (όπως επωνυµία, προϊόντα κλπ), κατά τη διάρκεια διορθώσεων 

των παραστατικών. Τα παραστατικά πρέπει να είναι κλειδωµένα όταν έχουν λάβει σήµανση 

από ΕΑΦ∆ΣΣ. 

  

Σήµανση 

Όταν ενεργοποιήσουµε στην Anima.ΝΕΤ Cloud Edition έναν φορολογικό µηχανισµό 

ΕΑΦ∆ΣΣ, τότε πάντα «σηµαίνει» τα παραστατικά, που τσεκάρουµε στη συγκεκριµένη 

επιλογή. 

  

Εκτύπωση 

Όταν τσεκάρουµε τη συγκεκριµένη επιλογή, τότε το παραστατικό όταν καταχωρείται 

εκτυπώνεται παράλληλα. Τέτοια παραστατικά πρέπει να είναι τα δελτία αποστολής, 

τιµολόγια, ακυρωτικά και αποδείξεις λιανικής κλπ. Όπως θα δούµε σε επόµενο κεφάλαιο, 

υπάρχει ο Report Designer που είναι ειδική φόρµα σχεδίασης παραστατικών για την 

εκτύπωση των παραστατικών, η οποία δηµιουργεί το προκαθορισµένο αρχείο εκτύπωσης 

Design.rpχ. Αν επιθυµούµε διαφορετική εκτύπωση από την προκαθορισµένη, τότε από τη 

φόρµα σχεδίασης δηµιουργούµε ένα διαφορετικό αρχείο µε άλλο όνοµα και το 

πληκτρολογούµε στο πεδίο Φόρµα Εκτύπωσης που βρίσκεται στην ετικέτα Λοιπά Πεδία.  

 

Εκτύπωση σε θερµικό 

Όταν τσεκάρουµε τη συγκεκριµένη επιλογή, τότε το παραστατικό εκτυπώνεται στο θερµικό 

εκτυπωτή που ορίζουµε από την επιλογή Επιλογή εκτυπωτή λιανικής πώλησης από το 

µενού Εργαλεία. Χρήσιµο για τα παραστατικά λιανικής. 

 

∆οκιµαστική Εκτύπωση 

Όπως θα δούµε σε επόµενη κεφάλαιο, όταν εκτυπώνουµε ένα παραστατικό, µπορούµε 

πρώτα να το εµφανίσουµε και στη συνέχεια να το εκτυπώσουµε (δοκιµαστική εκτύπωση). 

Αυτό καθορίζεται από τη ∆ιαµόρφωση και την ανάλογη επιλογή. Αν όµως θέλουµε αυτό να 

ισχύει σε συγκεκριµένο παραστατικό, τότε τσεκάρουµε τη συγκεκριµένη επιλογή.  

  

∆έσµευση Ποσ. Πώλ. 

Με τη συγκεκριµένη επιλογή ελέγχουµε αν η ποσότητα ενός προϊόντος θα δεσµεύεται ή όχι. 

Χρήσιµη επιλογή σε παραστατικά παραγγελιών. 

  

Αναµενόµενα 

Με τη συγκεκριµένη επιλογή ελέγχουµε αν η ποσότητα ενός προϊόντος θα θεωρείται 

αναµενόµενη. Χρησιµοποιείται σε παραστατικά παραγγελιών που πραγµατοποιούµε εµείς. 
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Ενηµέρωση Λογιστικής 

Με τη συγκεκριµένη επιλογή ελέγχουµε αν το παραστατικό θα ενηµερώσει ή όχι την 

εφαρµογή Anima Έσοδα-Έξοδα ή την Anima - Γενική Λογιστική. 

  

Αποσύνθεση ειδών 

Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition έχει τη δυνατότητα να "σπάσει" ένα παραστατικό στα 

συστατικά της σύνθεσης ενός προϊόντος-προσφοράς όπου αποτελείται. Εδώ καθορίζουµε αν 

το συγκεκριµένο παραστατικό έχει αυτή τη δυνατότητα. 

  

Αποµακρ. Εκτύπωση 

Η  Anima.ΝΕΤ Cloud Edition έχει τη δυνατότητα  να εκτυπώσει αποµακρυσµένο ένα 

παραστατικό. 

  

Μηδενικό Φ.Π.Α. 

Με τη συγκεκριµένη επιλογή ελέγχουµε αν το παραστατικό θα εµφανίσει τα παραστατικά µε 

µηδενικό Φ.Π.Α. 

  

Καρτέλα Λοιπά 

Ας δούµε τώρα µερικά πεδία της ετικέτας Λοιπά. 

 

Συγγενικό Παραστατικό 

∆ηλώνει το παραστατικό µε το οποίο έχουν την ίδια συνεχόµενη αρίθµηση.  

  

ID 

Είναι ο µοναδικός αριθµός του παραστατικού 

  

Εκτυπωτής 

Επιλέγουµε τον εκτυπωτή που θα εκτυπωθεί το συγκεκριµένο παραστατικό. 

  

Φόρµα Εκτύπωσης 

Στο πεδίο αυτό καταχωρούµε τη φόρµα εκτύπωσης µε την οποία θέλουµε να εκτυπώνεται 

το συγκεκριµένο παραστατικό. Η προεπιλεγµένη φόρµα για αγορές και πωλήσεις είναι η 

design.rpχ. Αν θέλαµε άλλη φόρµα για το συγκεκριµένο πρέπει να γράψουµε το όνοµα του 

αρχείου στο πεδίο αυτό, π.χ. design1.rpχ. Με το πλήκτρο  εµφανίζει τον Report 

Designer µε το αντίστοιχο αρχείο.  

  

Τοµέας 

∆ηλώνει τον τοµέα για τον οποίο θα κόβεται το παραστατικό. Την επιχείρησή µας µπορεί να 

την έχουµε χωρίσει σε τοµείς (Καταχωρούµε τοµείς από το µενού Εργαλεία-->Παράµετροι 

εφαρµογής-->Τοµείς) ή να έχουµε αναθέσει σε υπαλλήλους µας συγκεκριµένους χώρους 

και διαφορετικά µπλοκάκια τιµολογίων. Αν θέλουµε καλύτερη εποπτεία µπορούµε να 

φτιάξουµε ξεχωριστά παραστατικά για κάθε τοµέα. 
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 Παραστατικό Γ.Λογιστικής 

Το πεδίο αυτό αφορά τη µεταφορά δεδοµένων από την Anima.ΝΕΤ Cloud Edition στην 

εφαρµογή Anima - Γενική Λογιστική. 

  

Απόδειξη Εισπρ.\Πληρ. ΕΠ 

Το πεδίο αυτό αφορά τη µεταφορά δεδοµένων από την Anima.ΝΕΤ Cloud Edition στην 

εφαρµογή Anima - Γενική Λογιστική. 

 

Μετασχηµατισµοί : 

Σε Παραστατικό 

Εδώ καταχωρούµε το παραστατικό στο οποίο θέλουµε να µετασχηµατίζεται (µε τη βοήθεια 

του πλήκτρου ). ∆εν µπορούµε να µετασχηµατίσουµε  τα πιστωτικά και ακυρωτικά 

παραστατικά. Επιπλέον, µε το πλήκτρο  µπορούµε να εµφανίσουµε το παραστατικό που 

έχουµε επιλέξει. Τέλος µπορούµε να µετασχηµατίσουµε ένα παραστατικό µε την επιλογή 

Ενέργειες-->Μετασχηµατισµός Παραστατικού στο παράθυρο Κινήσεις Παραστατικών. 

 

Σε Πιστωτικό 

Εδώ καταχωρούµε το πιστωτικό που θέλουµε να δηµιουργείται όταν πιστώνουµε το 

συγκεκριµένο παραστατικό). Τέλος µπορούµε να µετασχηµατίσουµε ένα παραστατικό µε την 

επιλογή Ενέργειες-->Μετατροπή σε Πιστωτικό στη  φόρµα Κινήσεις Παραστατικών. 

  

Σε Ακυρωτικό 

Εδώ καταχωρούµε το πιστωτικό που θέλουµε να δηµιουργείται όταν ακυρώνουµε το 

συγκεκριµένο παραστατικό Τέλος µπορούµε να µετασχηµατίσουµε ένα παραστατικό µε την 

επιλογή Ενέργειες-->Μετατροπή σε Ακυρωτικό στη φόρµα Κινήσεις Παραστατικών. 

 

Αναζήτηση Παραστατικών 

Η αναζήτηση παραστατικών επιτυγχάνεται µε το πλήκτρο Αναζήτηση. Αµέσως εµφανίζεται 

η φόρµα του σχήµατος που ακολουθεί. Εδώ στα διάφορα πεδία ή επιλογές της φόρµας, 

µπορούµε να πληκτρολογήσουµε ή να επιλέξουµε τα επιθυµητά κριτήρια (ισχύει κι εδώ 

φυσικά ο χαρακτήρας µπαλαντέρ ?).  

 

Στη συνέχεια, µε το πλήκτρο Αναζήτηση, γεµίζει ο αρχικός κατάλογος µε τις ευρεθείσες 

εγγραφές.  
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Κωδικός myDATA 

Εκεί πρέπει να ενηµερώσουµε τα παραστατικά που θα αποστέλλονται στην myDATA µε τον 

αντίστοιχο κωδικό παραστατικού και κωδικό τρόπου πληρωµής σύµφωνα µε την 

κωδικοποίηση της myDATA. 

 

 

 

Τα πιο συνηθισµένα παραστατικά και οι κωδικοί τους είναι τα εξής: 
 
 

Παραστατικό Κωδικός myDATA 

Τιµολόγιο Πώλησης - ∆ελτιο Αποστολής - ΕΠ 1.1.5 

Τιµολόγιο Πώλησης - ∆ελτιο Αποστολής - ΜΕ 1.1.3 
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Τιµολόγιο Πώλησης  - ΕΠ 1.1.5 

Τιµολόγιο Πώλησης  - ΜΕ 1.1.3 

Πιστωτικό Τιµολόγιο Πώλησης - ∆Α - ΕΠ 5.1.5 

Πιστωτικό Τιµολόγιο Πώλησης - ∆Α - ΜΕ 5.1.3 

Πιστωτικό Τιµολόγιο Πώλησης  - ΕΠ 5.1.5 

Πιστωτικό Τιµολόγιο Πώλησης  - ΜΕ 5.1.3 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠ 2.1.5 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ 2.1.3 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠ. ΠΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠ 5.1.5 

Τιµολόγιο Πώλησης - ∆ελτιο Αποστολής - ΕΠ 1.1.5 

Τιµολόγιο Πώλησης - ∆ελτιο Αποστολής - ΜΕ 1.1.3 

Τιµολόγιο Πώλησης  - ΕΠ 1.1.5 

Τιµολόγιο Πώλησης  - ΜΕ 1.1.3 

Πιστωτικό Τιµολόγιο Πώλησης - ∆Α - ΕΠ 5.1.5 

Πιστωτικό Τιµολόγιο Πώλησης - ∆Α - ΜΕ 5.1.3 

Πιστωτικό Τιµολόγιο Πώλησης  - ΕΠ 5.1.5 

Πιστωτικό Τιµολόγιο Πώλησης  - ΜΕ 5.1.3 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠ 2.1.5 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ 2.1.3 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠ. ΠΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠ 5.1.5 
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Κεφάλαιο 7 

 

Κινήσεις Παραστατικών   
 

 

 

 
Στο προηγούµενο κεφάλαιο αναφερθήκαµε στα παραστατικά και στον τρόπο που 

διαµορφώνονται για να µας παρέχουν την κατάλληλη πληροφόρηση. Εδώ θα δούµε πώς 

κινούνται αυτά τα παραστατικά, πώς µε άλλα λόγια µπορούµε να καταχωρήσουµε δελτία 

αποστολής ή παραλαβής, τιµολόγια κλπ. Αυτό φυσικά είναι το σηµαντικότερο τµήµα µιας 

εµπορικής εφαρµογής. 

Εδώ θα αναφέρουµε παραστατικά που κινούν την αποθήκη, γιατί όπως αναφέραµε 

υπάρχουν και παραστατικά όπως οι αποδείξεις είσπραξης και πληρωµής ή τα παραστατικά 

γενικών εξόδων που δεν κινούν την αποθήκη. 

Μπορούµε άµεσα να καλέσουµε τη φόρµα για την διαχείριση ενός νέου παραστατικού από 

τις συχνές εργασίες όπως δείχνουµε και στο σχήµα που ακολουθεί. 

 

 

 

O πλέον συνηθισµένος τρόπος είναι να καλέσουµε τη φόρµα Παραστατικά από το 

οµώνυµο εικονίδιο του κεντρικού µενού της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition. Αρχικά η 

συγκεκριµένη φόρµα (βλέπε επόµενο σχήµα), εµφανίζει σε λίστα τις κινήσεις παραστατικών 

που έχουν καταχωρηθεί την τρέχουσα ηµεροµηνία. Aν όµως έχουµε επιλέξει από τη 

∆ιαµόρφωση και την ετικέτα Επιλογές το Ενεργοποίηση παραστατικών χρήσης, 

εµφανίζει τα παραστατικά του τρέχοντος έτους.  

Το µενού Εγγραφές διαθέτει µια σειρά από επιλογές για την καταχώρηση ενός 

παραστατικού, όπως τιµολόγιο, δελτίο αποστολής, τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, 

παραγγελία κλπ. ∆εν µπορούµε από εδώ να καταχωρήσουµε αποδείξεις είσπραξης και 

πληρωµής, αλλά από τη λίστα Συχνές Εργασίες της κεντρικής φόρµας της εφαρµογής. 
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Ας επιλέξουµε για αρχή το Τιµολόγιο Πώλησης. Όπως παρατηρούµε στο σχήµα που 

ακολουθεί, εµφανίζεται η φόρµα καταχώρησης κινήσεων παραστατικών µε αρχική λίστα για 

την επιλογή του κατάλληλου παραστατικού που είναι τιµολόγιο πώλησης. Με το πλήκτρο 

Επιλογή, ενηµερώνεται το πεδίο Παραστατικό, µε το τιµολόγιο που επιλέξαµε. Με τον ίδιο 

τρόπο αν από τη φόρµα διαχείρισης επιλέξουµε µια από τις επιλογές Τιµολόγιο Παροχής 

Υπηρεσιών, Τιµολόγιο Αγοράς, ∆ελτίο Αποστολής και Παραγγελία, εµφανίζεται η 

φόρµα καταχώρησης µε τη λίστα των παραστατικών γεµάτη µε τα συγκεκριµένου τύπου 

παραστατικά. 

 

 

 

Αν όµως από το φόρµα διαχείρισης επιλέξουµε Νέο Παραστατικό ή πατήσουµε το πλήκτρο 

F5, εµφανίζεται η φόρµα καταχώρησης χωρίς όµως να εµφανίζεται αρχικά η λίστα µε τα 

παραστατικά. Για τον λόγο αυτό, πρέπει εµείς να επιλέξουµε ένα παραστατικό από το 

οµώνυµο πεδίο. Υπάρχουν τρεις τρόποι για την επιλογή ενός παραστατικού: 

1. Κάνοντας κλικ στο κουµπί µε τις 3 τελείες (...) το οποίο βρίσκεται στο πεδίο 

Παραστατικά.  

2. Πληκτρολογώντας το χαρακτήρα ? στο πεδίο και πατώντας έπειτα το πλήκτρο Enter 

από το πληκτρολόγιο. 
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3. Πληκτρολογώντας το µέρος της ονοµασίας του παραστατικού που θέλουµε να 

επιλέξουµε και πατώντας έπειτα το πλήκτρο Enter από το πληκτρολόγιο π.χ. Tιµολ 

4. Πληκτρολογώντας το χαρακτήρα ?, µέρος της ονοµασίας του παραστατικού που 

θέλουµε να επιλέξουµε και πατώντας έπειτα το πλήκτρο Enter από το πληκτρολόγιο π.χ. 

?Tιµολ 

5. Πληκτρολογώντας τον χαρακτήρα + εµφανίζεται η φόρµα αναζήτησης των 

παραστατικών και θέτουµε τα κατάλληλα κριτήρια αναζήτησης. 

 

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις δε µπορούµε να 

αναζητήσουµε µε το ακριβές τµήµα µιας λέξης, 

δηλαδή να βρούµε τα παραστατικά που να έχουν µόνο την περιγραφή Tιµολ για 

παράδειγµα, γιατί θα επιστραφούν και οι εγγραφές που έχουν και περιγραφή Τιµολόγιο. Aν 

επιθυµούµε να βρίσκουµε µόνο το ακριβές τµήµα µιας λέξης, από τη ∆ιαµόρφωση και στην 

ετικέτα Επιλογές, τσεκάρουµε το Ενεργοποίηση ? στις κιν. παραστατ. Σε αυτή την 

περίπτωση, θέτουµε το χαρακτήρα ? αν 

επιθυµούµε να βρούµε ότι ξεκινά µε τη λέξη που 

πληκτρολογήσαµε, αλλιώς η αναζήτηση θα γίνει 

ως προς το ακριβές τµήµα. Το ίδιο ισχύει και στο 

πεδίο Επωνυµία που θα δούµε στη συνέχεια, 

αλλά και στην αναζήτηση του κωδικού ενός 

προϊόντος. 

 

Επόµενο βήµα είναι να επιλέξουµε την επωνυµία του συναλλασσόµενου στον οποίον 

πουλάµε ή αγοράσαµε τα προϊόντα. Φυσικά θα πρέπει πρώτα να έχουµε καταχωρήσει τα 

στοιχεία του στους Συναλλασσόµενους.  Μπορούµε να επιλέξουµε την επωνυµία του 

συναλλασσόµενου µε έναν από τους παρακάτω τρόπους. Θεωρούµε ότι έχουµε τσεκάρει το 

Ενεργοποίηση ? στις κιν. παραστατ. της ∆ιαµόρφωσης: 

1. Κάνοντας κλικ στο κουµπί µε τις 3 τελείες (...) το οποίο βρίσκεται στο πεδίο 

Επωνυµία. 

2. Πληκτρολογώντας το χαρακτήρα ? στο πεδίο Επωνυµία και πατώντας έπειτα το 

πλήκτρο Enter από το πληκτρολόγιο. 

3. Πληκτρολογώντας στο πεδίο Επωνυµία το χαρακτήρα ? , µέρος της ονοµασίας του 

συναλλασσόµενου που θέλουµε να επιλέξουµε και πατώντας έπειτα το πλήκτρο Enter από 

το πληκτρολόγιο Π.χ. πληκτρολογώντας  ?Ποσειδ. 

4. Πληκτρολογώντας τον χαρακτήρα + εµφανίζεται η φόρµα αναζήτησης των 

συναλλασσόµενων και θέτουµε τα κατάλληλα κριτήρια αναζήτησης. 

5. Πληκτρολογώντας τον χαρακτήρα * θεωρούµε  ότι η αναζήτηση θα γίνεται ως 

προς το Α.Φ.Μ. και όχι ως προς την Επωνυµία. Μετά το χαρακτήρα * θα θεωρηθεί ότι είναι 

το Α.Φ.Μ. που επιθυµούµε να βρούµε. Ισχύει κι εδώ ο χαρακτήρας ?. Π.χ. 

πληκτρολογώντας  *03383? θα εµφανιστεί µία λίστα οι οποία θα περιέχει τους 

συναλλασσόµενους των οποίων το Α.Φ.Μ. ξεκινάει µε τη λέξη 03383. 
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6. Πληκτρολογώντας τον χαρακτήρα - θεωρούµε  ότι η αναζήτηση θα γίνεται ως 

προς τον κωδικό και όχι ως προς την Επωνυµία. Μετά το χαρακτήρα - θα θεωρηθεί ότι 

είναι ο κωδικός που επιθυµούµε να βρούµε. Ισχύει κι εδώ ο χαρακτήρας ?. 

 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα εµφανιστεί µία λίστα µε τους καταχωρηµένους 

συναλλασσόµενους για να επιλέξουµε τον επιθυµητό. Στις πρώτες δύο θα εµφανίζονται στη 

λίστα όλοι οι Συναλλασσόµενοι, ενώ στις υπόλοιπες  αυτοί που έχουµε επιλέξει. Όταν θα 

επιλέξουµε τον επιθυµητό συναλλασσόµενο, θα ενηµερωθούν και τα πεδία ∆ιεύθυνση, 

Α.Φ.Μ., Επάγγελµα, Πόλη, Τηλέφωνο και Υπόλοιπο. Το εικονίδιο δίπλα από το 

Υπόλοιπο εµφανίζει την καρτέλα του συναλλασσόµενου. 

 

Ας υποθέσουµε ότι ο πελάτης διαθέτει υποκαταστήµατα. Αν θέλουµε να τιµολογήσουµε σε 

κάποιο συγκεκριµένο υποκατάστηµα, κάνουµε κλικ στο εικονίδιο δίπλα από τη ∆ιεύθυνση, 

όπου από µία λίστα επιλέγουµε το κατάλληλο υποκατάστηµα. 

 

 

 

Αν πρόκειται για τριγωνική πώληση και το παραστατικό είναι δελτίο αποστολής, τότε 

αλλάζουν τα στοιχεία της επωνυµίας, και στις παρατηρήσεις αυτόµατα συµπληρώνεται ο 

εντολέας. Το ∆Α του παραδείγµατος θα µετασχηµατισθεί σε τιµολόγιο µε τα στοιχεία του 

εντολέα. 
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Έχοντας επιλέξει το παραστατικό και τον συναλλασσόµενο, είναι καιρός να επιλέξουµε τα 

προϊόντα που θα περιέχει το συγκεκριµένο παραστατικό. Όπως θα παρατηρήσατε στο 

προηγούµενο σχήµα, το µεγαλύτερο µέρος της φόρµας καταλαµβάνει η λίστα όπου 

καταχωρούµε τα προϊόντα του παραστατικού, τα οποία φυσικά έχουµε ήδη καταχωρήσει στη 

φόρµα της αποθήκης. Οι γραµµές της λίστας αρχικά είναι 150, αλλά  µπορούµε να 

αλλάξουµε τον αριθµό από τη ∆ιαµόρφωση, την ετικέτα Γενικά και την επιλογή Μεγ. 

αριθµός ειδών παραστ. 

 

 

 

Υπάρχουν οι εξής τρόποι για την καταχώρηση των προϊόντων στη στήλη Κωδικός. 

Θεωρούµε ότι έχουµε τσεκάρει το Ενεργοποίηση ? στις κιν. παραστατ: 

1. Κάνοντας κλικ στο κουµπί µε τις 3 τελείες (...) (εµφανίζεται µόνο εάν βρεθούµε στη 

στήλη Κωδικός)  

2. Πληκτρολογώντας το χαρακτήρα ? στη στήλη Κωδικός και πατώντας έπειτα το 

πλήκτρο Enter από το πληκτρολόγιο.   

3. Πληκτρολογώντας στη στήλη Κωδικός µέρος του κωδικού που θέλουµε να 

επιλέξουµε ξανά το χαρακτήρα ? και πατώντας έπειτα το πλήκτρο Enter, π.χ. ?Mobile 

Anima.NET?. 

4. Πληκτρολογώντας ολόκληρο τον κωδικό του προϊόντος.  

5. Πληκτρολογώντας τον χαρακτήρα + εµφανίζεται η φόρµα αναζήτησης της 

αποθήκης και θέτουµε τα κατάλληλα κριτήρια αναζήτησης. 

6. Πληκτρολογώντας τον χαρακτήρα * θεωρούµε  ότι η αναζήτηση θα γίνεται ως 

προς την περιγραφή του προϊόντος και όχι ως προς την κωδικό. Μετά το χαρακτήρα * θα 

θεωρηθεί ότι είναι η περιγραφή που επιθυµούµε να βρούµε. Ισχύει κι εδώ ο χαρακτήρας ?.  
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Π.χ. πληκτρολογώντας  *Anima? θα εµφανιστεί µία λίστα οι οποία θα περιέχει όλα τα 

προϊόντα των οποίων η περιγραφή ξεκινάει µε τη λέξη Anima. 

7. Πληκτρολογώντας τον χαρακτήρα - θεωρούµε  ότι η αναζήτηση θα γίνεται ως 

προς τους δύο εναλλακτικούς κωδικούς του προϊόντος. Μετά το χαρακτήρα - θα 

θεωρηθεί ότι είναι ο πρώτος εναλλακτικός κωδικός και αν δεν βρεθεί, η αναζήτηση θα γίνει 

ως προς τον δεύτερο εναλλακτικό κωδικό. Ισχύει κι εδώ ο χαρακτήρας ?. 

8. Πληκτρολογώντας τον χαρακτήρα / εµφανίζεται λίστα µε τα προϊόντα που περιέχει 

ο συναλλασσόµενος. 

9. Εισάγοντας τον κωδικό barcode είτε µε το πληκτρολόγιο (και πατώντας το πλήκτρο 

Enter αφού τελειώσουµε) είτε µε µία συσκευή barcode scanner και αφού πρώτα έχουµε 

ενεργοποιήσει την λειτουργία ανάγνωσης barcode πατώντας το πρώτο εικονίδιο από τη 

λίστα µε τα δέκα εικονίδια στα δεξιά της φόρµας ( ) . Στην περίπτωση αυτή ο 

χρωµατισµός του κωδικού από πράσινος     θα γίνει καφέ 

ανοιχτό . 

 

Αν η αναζήτηση επιστρέψει πάνω από µια εγγραφές (εκτός από τη λειτουργία του barcode), 

θα εµφανισθεί λίστα µε τις ευρεθείσες εγγραφές. Επιλέγοντας µία, θα ενηµερώσει τις 

υπόλοιπες στήλες µε τα ανάλογα πεδία της εγγραφής. Στη συνέχεια θα µεταβούµε στη 

στήλη Τιµή Μον. όπου αν πρόκειται για πώληση έχει έρθει η τιµή χονδρική του προϊόντος, 

ενώ αν πρόκειται για αγορά, έχει έρθει η τιµή κόστους του προϊόντος. Στην περίπτωση της 

λιανικής πώλησης, θα έρθει η τιµή λιανικής µε Φ.Π.Α.. Εµείς µπορούµε να την αλλάξουµε. 

Με το Enter έχουµε µετάβαση, στη στήλη Ποσότητα (έχει αρχική τιµή το 1) και στη 

συνέχεια στη στήλη Έκπτωση. Με το Enter έχουµε µετάβαση στην επόµενη γραµµή των 

ειδών και αν επιθυµούµε κι άλλους κωδικούς προϊόντων, κάνουµε ακριβώς τα ίδια που 

προαναφέραµε. 

 

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι αν από τη φόρµα διαχείρισης παραστατικών επιλέξουµε 

Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, εµφανίζονται στο πεδίο Παραστατικό µόνο τα 

παραστατικά που είναι παροχής υπηρεσιών (είναι τσεκαρισµένη η αντίστοιχη επιλογή στη 

διαµόρφωση του παραστατικού). Στην περίπτωση αυτή, τα είδη που θα εµφανίζονται θα 

είναι αυτά που στη φόρµα της αποθήκης και στην ετικέτα Λοιπά, είναι επιλεγµένο το 

Παροχή Υπηρεσιών του πεδίου Κατηγορία. 

 

Πριν γίνει η καταχώρηση της εγγραφής, από την ετικέτα Λοιπά παρέχεται η δυνατότητα να 

προσθέσετε κάποιες επιπλέον πληροφορίες  όπως Αρ. αυτοκινήτου (Εάν παραλάβατε Τιµ. 

Πώλησης - ∆ελτίο Αποστολής), Ηµεροµηνία Παράδοσης, Τρόπος Πληρωµής, 

Παρατηρήσεις, Αποθηκευτικός χώρος κ.λπ. 
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Yπάρχουν δύο ειδών παρατηρήσεων, αυτή που εκτυπώνεται στο παραστατικό και αυτή που 

πληκτρολογούµε από το πλήκτρο Κείµενο, που είναι για δική µας πληροφόρηση. Η 

εκτυπώσιµη µορφή πληκτρολογείται σε πλαίσιο, όπως δείχνουµε στο πάνω σχήµα. Από την 

επιλογή Παράµετροι εφαρµογής -> Παρατηρήσεις Παραστατικών, µπορούµε στη 

φόρµα που εµφανίζεται να θέσουµε έτοιµες παρατηρήσεις τις οποίες και µπορούµε να 

επιλέξουµε µε το επιλεγµένο πλήκτρο της φόρµας κίνησης παραστατικών. 

 

  

 

 

Όταν τερµατίσουµε µε τα περιεχόµενα της πληκτρολόγησης, µε το πλήκτρο Ενηµέρωση 

µετά τη σχετική επιβεβαίωση καταχωρείται η εγγραφή. Εδώ ανάλογα µε το παραστατικό που 

έχουµε επιλέξει, υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης του παραστατικού. Μπορούµε να 

καθορίσουµε εµείς αν ένα παραστατικό εκτυπωθεί ή λάβει σήµανση από ΕΑΦ∆ΣΣ, αν όπως 
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αναφέραµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, τσεκάρουµε τα πεδία Εκτύπωση και Σήµανση της 

φόρµας παραστατικών.  

 

Πρέπει εδώ να σηµειώσουµε ότι αν ένα παραστατικό έχει σήµανση αλλά όχι εκτύπωση, τότε 

αν ο συναλλασσόµενος έχει email, τότε δηµιουργείται αρχείο PDF µε το περιεχόµενο του 

παραστατικού και τη σήµανση που έχει λάβει από τον ΕΑΦ∆ΣΣ και αποστέλλεται αυτόµατα 

στο συναλλασσόµενο, αρκεί στο παραστατικό (πχ Τιµολόγιο Πώλησης) να έχει τσεκαρισθεί 

το πεδίο Αποστολή Email. 

 

Συντοµεύσεις πληκτρολογίου 

F2 

Εάν βρίσκεστε στο πεδίο επιλογής παραστατικού εµφανίζει τα 

στοιχεία του επιλεγµένου παραστατικού 

Εάν βρίσκεστε στο πεδίο επιλογής επωνυµίας εµφανίζει τα στοιχεία 

του επιλεγµένου πελάτη/προµηθευτή 

Εάν βρίσκεστε στο πεδίο επιλογής είδους εµφανίζει τα στοιχεία του 

επιλεγµένου είδους 

F3 

Εάν βρίσκεστε στη στήλη Ποσότητα της λίστας επιτρέπει την 

πληκτρολόγηση της συνολικής τιµής και αυτόµατο υπολογισµό της 

ποσότητας σε σχέση µε την τιµή µονάδας 

Εάν βρίσκεστε  στη στήλη Έκπτωση της λίστας επιτρέπει το ποσό 

της έκπτωσης και αυτόµατο υπολογισµό του ποσοστού της 

Εάν βρίσκεστε στη Τιµή Μον., τότε εµφανίζεται ειδική φόρµα για την 

πληκτρολόγηση των διαστάσεων του προϊόντος, αλλάζοντας ανάλογα 

την τιµή µονάδας και την περιγραφή. 

F7 Ενηµέρωση 

F10 Εισαγωγή/Επιλογή παρτίδας του επιλεγµένου είδους 

F11 Εισαγωγή/Επιλογή σειριακών αριθµών του επιλεγµένου είδους 

F12 

Κάνει εναλλαγή µεταξύ των ετικετών της φόρµας (Στοιχεία, Λοιπά, 

κ.λπ.) 

 

 Ενεργοποίηση παραστατικών ανά χρήστη (Τοµείς - Χρήστες) 

Στην περίπτωση που επιθυµούµε ο κάθε χρήστης να έχει δικά του παραστατικά (σειρές) και 

να µην εµφανίζονται άλλα, πρέπει να δηµιουργήσουµε τοµείς και χρήστες που να ανήκουν 

σε έναν τοµέα. Στη συνέχεια δηµιουργούµε σειρές παραστατικών και ταυτίζουµε τα 

παραστατικά σε κάποιον τοµέα. Εποµένως όταν εισέρχεται στην εφαρµογή ένας χρήστης, το 

σύστηµα γνωρίζει σε ποιόν τοµέα ανήκει, κι ενεργοποιεί στη φόρµα εισαγωγής 

παραστατικών τα ανάλογα παραστατικά.  
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Προκαθορισµένα προϊόντα πελάτη 

Μία σηµαντική δυνατότητα που µας παρέχει η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition, είναι η 

δηµιουργία προκαθορισµένων προϊόντων για έναν πελάτη µε συγκεκριµένες τιµές, ποσότητα 

κι έκπτωση. 

Αν στη φόρµα των συναλλασσόµενων έχουµε τσεκάρουµε την επιλογή Προκαθορισµένα 

προϊόντα πελάτη, τότε στη φόρµα εισαγωγής παραστατικών και στο πεδίο Επωνυµία, αν 

επιλέξουµε τον συγκεκριµένο πελάτη που έχει προκαθορισµένα προϊόντα, θα εµφανισθεί 

ένα µήνυµα που θα µας ενηµερώνει για αυτό και θα µας ρωτά αν επιθυµούµε να 

ενηµερώσουµε το παραστατικό. Αν επιλέξουµε Yes, τότε το παραστατικό θα ενηµερωθεί µε 

τα προϊόντα αυτά. Αν δεν είναι τσεκαρισµένη η επιλογή αλλά ο πελάτης έχει 

προκαθορισµένα προϊόντα, τότε δεν θα εµφανισθεί αυτό το µήνυµα, αλλά όταν 

καταχωρούµε προϊόντα και στη στήλη Κωδικός πληκτρολογήσουµε το /, τότε θα 

εµφανισθεί λίστα µε τα προκαθορισµένα προϊόντα, για να επιλέξουµε ένα από αυτά. Επίσης 

αν γενικά επιλέξουµε ένα προϊόν που είναι στη λίστα, τότε θα ενηµερωθεί το παραστατικό 

µε τη συγκεκριµένη τιµή, έκπτωση και αξία.  

 

Πολλαπλές περιγραφές ειδών 

O χρήστης αρχικά δεν µπορεί να πληκτρολογήσει στη περιγραφή της λίστας των προϊόντων. 

Μπορούµε να επιτύχουµε αυτή τη δυνατότητα, αν ενεργοποιήσουµε από τη ∆ιαµόρφωση και 

στην ετικέτα Επιλογές το Πληκτρολόγηση στην Περιγραφή. Τότε όπως βλέπουµε στο 

σχήµα που ακολουθεί, µπορούµε να πληκτρολογήσουµε δεδοµένα στη στήλη Περιγραφή. 

Η δυνατότητα αυτή είναι χρήσιµη όταν έχουµε πολλά προϊόντα ή προϊόντα µε περιγραφή 

που δεν είναι συγκεκριµένη. Στην περίπτωση αυτή δηµιουργούµε έναν γενικό κωδικό και 

στο παραστατικό αλλάζουµε την περιγραφή. Όπως παρατηρείτε όµως, στο πεδίο αυτό 

εµφανίζεται και το πλήκτρο (...). 

 

 

 

Όταν το πατήσετε, εµφανίζονται σε λίστα οι εναλλακτικές περιγραφές που έχετε θέσει στο 

συγκεκριµένο προϊόν και στην ετικέτα Λοιπά. Τα δεδοµένα διαχωρίζονται µε το χαρακτήρα ,. 

 

Παρεµφερή προϊόντα 

Μπορούµε να ορίσουµε παρεµφερή προϊόντα ενός προϊόντος (θα το δούµε σε επόµενο 

κεφάλαιο). Στη συνέχεια, όταν βρισκόµαστε στη φόρµα νέου παραστατικού, έχουµε 

επιλέξει ένα είδος και κάνουµε κλικ στο εικονίδιο του κάτωθι σχήµατος, εµφανίζεται 
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λίστα µε τα παρεµφερή προϊόντα, από τα οποία µπορούµε να επιλέξουµε ένα από αυτά και 

να αντικαταστήσει το τρέχον είδος. 

 

∆ιαχείριση του Φ.Π.Α. 

Αναφέραµε ότι όταν αναζητήσουµε κάποιο είδος και βρεθεί, αυτό ενηµερώνει διάφορα πεδία 

στη λίστα των ειδών όπως περιγραφή, τιµή µονάδας κλπ. Ένα από αυτά είναι το Φ.Π.Α. του 

είδους. Αν στη φόρµα του πελάτη έχουµε τσεκάρει το Φ.Π.Α. Παραµεθορίου, τότε έρχεται 

αντί το Φ.Π.Α. του είδους, το αντίστοιχο µειωµένο Φ.Π.Α. Αν όµως ο χρήστης της 

εφαρµογής βρίσκεται σε παραµεθόριο, πρέπει στη ∆ιαµόρφωση και στην ετικέτα Εταιρία, 

τσεκάρουµε το Χρήστης Παραµεθ. Τότε συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο από πριν και στη 

θέση του µειωµένου Φ.Π.Α. έρχεται το πλήρες Φ.Π.Α. Τέλος µπορεί και να πληκτρολογήσει 

στη στήλη του Φ.Π.Α. αν τσεκάρουµε το Πληκτρολόγηση στο Φ.Π.Α. από τη ∆ιαµόρφωση 

και την ετικέτα Επιλογές. 

Είναι καιρός να αναφέρουµε ότι τις τιµές Φ.Π.Α. καθώς και τις αντίστοιχες µειωµένες, 

ορίζονται στη φόρµα ∆ιαχείριση Φ.Π.Α. που βρίσκεται στο Εργαλεία->Παράµετροι 

εφαρµογής->Φ.Π.Α. (βλέπε επόµενο σχήµα). 

 

 

 

Τιµή µονάδας 

Όπως και µε το Φ.Π.Α. έτσι και η στήλη της Τιµής µονάδας θα ενηµερωθεί από την τιµή 

κόστους, χονδρικής ή λιανικής µε Φ.Π.Α. ανάλογα µε το παραστατικό που έχουµε επιλέξει. 

Αν όµως ο πελάτης έχει προκαθορισµένα προϊόντα και το συγκεκριµένο ανήκει σε αυτό, 

τότε θα επιστραφεί η τιµή που έχουµε θέσει εκεί. Έχουµε όµως τη δυνατότητα να θέσουµε 

σε έναν πελάτη συγκεκριµένους τιµοκαταλόγους και ζώνες τιµών, οπότε να έχουµε 

συγκεκριµένες τιµές κι εκπτώσεις. Οι ζώνες τιµών και οι τιµοκατάλογοι ορίζονται από τις 

επιλογές του µενού Εργαλεία -> Παράµετροι εφαρµογής. 

Στα σχήµατα που ακολουθούν ορίζουµε έναν τιµοκατάλογο µε έναν τίτλο, αν θα είναι βάσει 

τιµής ή έκπτωσης, τις τυχόν ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης του τιµοκαταλόγου, αν 

πρόκειται για τιµοκατάλογο λιανικής και στη λίστα Προϊόντα, ορίζουµε τα προϊόντα που θα 

περιέχει ο συγκεκριµένος τιµοκατάλογος. Εδώ τώρα ορίζουµε την τµηµατική έκπτωση ή αξία 

βάσει ποσότητας κλπ. 

 



 91 

 

 

 

Στις ζώνες τιµών ορίζουµε µόνο την έκπτωση που θα έχει ο πελάτης για όλα τα προϊόντα 

που θα αγοράσει. Φυσικά λαµβάνεται πάντα υπόψη και η έκπτωση του είδους όπως θα 

δούµε στην επόµενη παράγραφο. 
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Η ζώνη τιµών και οι τιµοκατάλογοι χονδρικής ή λιανικής, ορίζονται στην ετικέτα Λοιπά της 

φόρµας εισαγωγής και ενηµέρωσης των συναλλασσόµενων (βλέπε επόµενο σχήµα) και στα 

οµώνυµα πεδία. 

 

 

Έκπτωση 

Όπως και µε το Φ.Π.Α. έτσι και η στήλη της έκπτωσης θα ενηµερωθεί όταν ο 

συναλλασσόµενος ή το είδος έχουν έκπτωση. Αν και οι δύο έχουν έκπτωση αλλά 

διαφορετικές τιµές, θα επιστραφεί η χαµηλότερη έκπτωση. Επίσης µπορούµε να κάνουµε 

ένα είδος να µη δέχεται έκπτωση, αν από τη φόρµα των ειδών αποτσεκάρουµε το πεδίο 

Έκπτωση. Αν όµως ο πελάτης έχει προκαθορισµένα προϊόντα και το συγκεκριµένο ανήκει 

σε αυτό, τότε θα επιστραφεί η έκπτωση που έχουµε θέσει εκεί. Επίσης λαµβάνονται υπόψη 

οι τιµοκατάλογοι και οι ζώνες τιµών που έχουµε θέσει στο συγκεκριµένο πελάτη. 

Aν επιθυµούµε ένας πελάτης να µην δέχεται έκπτωση, στη φόρµα του και στο οµώνυµο 

πεδίο πληκτρολογούµε την τιµή 101. 

 

Πολλαπλά barcodes 

Από τη φόρµα της αποθήκης µπορούµε να δηµιουργήσουµε περισσότερα barcodes από το 

βασικό barcode που διαθέτει η φόρµα και να τα συσχετίσουµε µε συγκεκριµένη περιγραφή, 

ποσότητα και τιµή. Έτσι εδώ  όταν βρισκόµαστε σε κατάσταση barcode και βρεθεί ένα από 

τα συγκεκριµένα barcode, θα επιστρέψει η ανάλογη περιγραφή και η ποσότητα. Πρέπει να 

τονίσουµε εδώ ότι µπορούµε να µην θέσουµε barcode αλλά µόνο ποσότητα και περιγραφή 

και να τα θεωρήσουµε πλέον ως συσκευασίες. 
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Ενηµερώσεις πεδίων αποθήκης 

Αν το παραστατικό που θα κινηθεί είναι Τιµολόγιο Αγοράς κι έχουµε επιλέξει το 

Ενηµέρωση τιµής Κόστους από τη ∆ιαµόρφωση (βλέπε σχήµα), τότε µε την καταχώρηση 

του νέου τιµολογίου, θα ενηµερωθεί αυτόµατα η τιµή κόστους όλων των προϊόντων που 

περιέχει το παραστατικό (µπορεί να απενεργοποιηθεί η λειτουργία αν στο αντίστοιχο 

παραστατικό έχουµε τσεκάρει Απερεργ. Ενηµ. Τιµ. Κόστ.). Αν στη ∆ιαµόρφωση έχουµε 

τσεκάρει και το Ενηµέρωση τιµών πώλησης από αγορά, τότε κατά την αγορά προϊόντων 

θα ενηµερωθούν από την τιµή κόστους και οι τιµές χονδρικής και λιανικής ως προς τα 

αντίστοιχα ποσοστά κέρδους. Λαµβάνεται υπ’ όψη και η Ενηµέρωση Τιµή Κόστους από 

µεταφορικά. 

 

 

 

∆εύτερη µονάδα µέτρησης 

Σε ένα είδος µπορούµε να ορίσουµε και δεύτερη µονάδα µέτρησης και τη σχέση που θα έχει 

µε τη βασική µονάδα µέτρησης, όπως δείχνουµε στο επόµενο σχήµα. 
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Όταν καταχωρούµε ένα είδος, πατώντας το εικονίδιο του σχήµατος που ακολουθεί (Λοιπά 

Πεδία), εµφανίζεται µια φόρµα όπου µπορούµε να θέσουµε ποσότητα ως προς τη δεύτερη 

µονάδα µέτρησης. Επίσης αν το είδος περιέχει συσκευασίες (βλέπε παράγραφο µε πολλαπλά 

barcodes), µπορούµε να επιλέξουµε µια από αυτές. Τέλος, αν τσεκάρουµε το 

Ενεργοποίηση 2ης ποσότητας από τη ∆ιαµόρφωση, µπορούµε να βλέπουµε και τη 

ποσότητα της δεύτερης µονάδας µέτρησης που έχουµε θέσει. 

 

 

 

Όπως παρατηρούµε στη φόρµα Λοιπά πεδία και στο πλαίσιο Custom πεδία, µπορούµε ανά 

γραµµή σε ένα παραστατικό να θέσουµε 2 αλφαριθµητικά δεδοµένα, 2 αριθµητικά, 2 

ηµεροµηνιακά κι ένα memo. Τα πεδία αυτά είναι κι εκτυπώσιµα στο παραστατικό. Επίσης τα 

πεδία αυτά µπορούν να λειτουργήσουν κι ως κριτήρια αναζήτησης στην ετικέτα Custom της 

φόρµας αναζήτησης παραστατικών (βλέπε επόµενο σχήµα). 
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Αλλαγή ποσότητας\τιµής µονάδας από συνολική αξία 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου γνωρίζοντας τη συνολική αξία ενός προϊόντος και την τιµή 

µονάδας, να υπολογίσουµε την ποσότητα (όπως στα βενζινάδικα) ή το αντίθετο. Έτσι, όταν 

βρισκόµαστε στην ποσότητα ενός είδους και πατήσουµε το πλήκτρο F3, εµφανίζεται η 

φόρµα του σχήµατος που ακολουθεί. Εδώ θέτοντας τη συνολική αξία, µπορούµε βάσει 

αυτής να ενηµερωθεί η ποσότητα ή η τιµή µονάδας µε Φ.Π.Α. ή όχι. 

 

 

 

Επιλογή διαστάσεων 

Η φόρµα της αποθήκης διαθέτει το πεδίο ∆ιαστάσεις όπου µπορούµε να 

πληκτρολογήσουµε τις τυχόν διαστάσεις ενός προϊόντος όπως ένα παράθυρο ή µια πόρτα, 

στη µορφή a x b, όπου a και b είναι δεκαδικοί αριθµοί όπου αντιστοιχούν στις 

προκαθορισµένες διαστάσεις του. Όταν λοιπόν τιµολογούµε ένα προϊόν µε διαστάσεις και 

βρισκόµαστε στην τιµή µονάδας της φόρµας, τότε αν πατήσουµε το πλήκτρο F3, 

εµφανίζεται η φόρµα του δεξιού σχήµατος. Αν το προϊόν δεν έχει διαστάσεις, τότε οι δύο 

τιµές θα έχουν την µονάδα. Αν αλλάξουµε τις διαστάσεις των δύο πεδίων της φόρµας και 

πατήσουµε το πλήκτρο Εντάξει, θα αλλάξει η τιµή µονάδας ως προς τις νέες διαστάσεις, 

ενώ στην περιγραφή του προϊόντος θα προστεθούν ολογράφως οι διαστάσεις του προϊόντος 

(αν αυτές αλλάξουν κι έχουµε επιλέξει την ανάλογη επιλογή). 
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Επιλεκτική επιλογή ειδών 

Επιλέγοντας το οµώνυµο εικονίδιο από τη φόρµα όπως δείχνεται στο σχήµα, εµφανίζεται η 

φόρµα αναζήτησης αποθήκης. Στη συνέχεια, γεµίζει µία φόρµα µε τα ευρεθέντα είδη. Εδώ 

µπορούµε να θέσουµε µαζικά την ποσότητα των επιθυµητών ειδών και να γεµίζουµε τη 

φόρµα καταχώρησης του παραστατικού. 

 

 

Μικτό κέρδος ενός παραστατικού 

Μια χρήσιµη πληροφορία για ένα παραστατικό πώλησης είναι το µικτό κέρδος (ΜΚ) αλλά και 

το κόστος των προϊόντων. Αυτό επιτυγχάνεται από το ανάλογο εικονίδιο της φόρµας κι 

εµφανίζεται το µήνυµα του επόµενου σχήµατος. 
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Ισοτιµίες  

Υπάρχουν περιπτώσεις που έχετε τιµολόγια αγορές µε νόµισµα διαφορετικό του € και θα 

θέλατε κατά την καταχώρησή τους να µετατρέπεται αυτόµατα το ξένο νόµισµα στο €, 

λαµβάνοντας υπόψη τη µεταξύ τους σχέση (ισοτιµία). Για να επιτύχουµε αυτή τη 

λειτουργία, αρχικά ορίζουµε τις ισοτιµίες των ξένων νοµισµάτων από την επιλογή 

Εργαλεία->Παράµετροι εφαρµογής->Χώρες. 

 

 

 

Στη συνέχεια στο συναλλασσόµενο θέτουµε στο πεδίο Χώρα το κατάλληλο νόµισµα, 

κάνοντας κλικ στο πλήκτρο (...).  Τέλος όταν καταχωρούµε ένα τιµολόγιο αγοράς του 

συγκεκριµένου προµηθευτή, µετατρέπεται αυτόµατα το παραστατικό σε €.  
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∆ιαχείριση Παραστατικών 

Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στην καταχώρηση ενός νέου παραστατικού. Αν θέλουµε να 

βρούµε ένα ήδη υπάρχον παραστατικό, από τη φόρµα διαχείρισης των παραστατικών, 

επιλέγουµε το Αναζήτηση. Εµφανίζεται τότε η φόρµα αναζήτησης κινήσεων Παραστατικών, 

η οποία περιέχει 4 ετικέτες οι οποίες, 3 των οποίων δείχνονται στα τρία σχήµατα που 

ακολουθούν (την τέταρτη την είδαµε προηγουµένως). Όπως παρατηρείτε, έχουµε πληθώρα 

κριτηρίων αναζήτησης που µπορούµε να θέσουµε για να βρούµε τις επιλεγµένες εγγραφές.  

  

Στην πρώτη ετικέτα, στην Ηµεροµηνία Έκδοσης πληκτρολογούµε τις ηµεροµηνίες όπου 

στο διάστηµα αυτό έχουν καταχωρηθεί οι εγγραφές. Στη φόρµα καταχώρησης εγγραφών, 

δεν αναφερθήκαµε στο Πεδίο Ηµεροµηνία, αφού αρχικά εµφανίζει την ηµεροµηνία του 

συστήµατος. Αν δεν θέλουµε να ψάξουµε σε συγκεκριµένη περίοδο, αποτσεκάρουµε την 

επιλογή στα αριστερά των ηµεροµηνιών. 

  

Τα πεδία Παραστατικό, Επωνυµία, Είδος και Πωλητής, έχουν συγκεκριµένο τρόπο 

αναζήτησης. Με ? και κάνοντας κλικ στο δεξί πλήκτρο που περιέχουν, εµφανίζει λίστα µε 

όλες τις εγγραφές των παραστατικών, συναλλασσόµενων, προϊόντων και πωλητών 

αντίστοιχα. Επίσης µπορούµε να βρούµε τµήµα λέξης όπως για παράδειγµα Μελέτης στην 

Επωνυµία και να εµφανίσει λίστα µε όσους συναλλασσόµενους ξεκινούν µε τη λέξη 

Μελέτης. Σηµειώνουµε ότι δεν χρειάζεται να θέσουµε τον χαρακτήρα ? στο τέλος της λέξης. 

  

Στα συγκεκριµένα πεδία έχουµε ακόµη µια σπουδαία δυνατότητα αναζήτησης. Κάνοντας 

δεξί κλικ πάνω σε αυτές ή πληκτρολογώντας το +, εµφανίζεται η αντίστοιχη φόρµα 

αναζήτησης των παραστατικών, συναλλασσόµενων, προϊόντων και πωλητών αντίστοιχα. 

Θέτοντας τα κατάλληλα κριτήρια σε όποια από αυτές τις φόρµες χρησιµοποιούµε, η τελική 

αναζήτηση των παραστατικών, θα γίνει ως προς τις προηγούµενες ευρεθείσες εγγραφές. 

Έτσι τα κριτήρια αναζήτησης είναι πρακτικά απεριόριστα. Μπορούµε να βρούµε για 

παράδειγµα ποια τιµολόγια πώλησης έχουν πωληθεί σε πελάτες που βρίσκονται στην Κρήτη 

και περιέχουν την κατηγορία Software. 
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∆ιαχείριση εγγραφών 

Τα ευρεθέντα παραστατικά θα εµφανισθούν στη φόρµα διαχείρισης εγγραφών που έχουµε 

ήδη αναφέρει στην αρχή του κεφαλαίου. Κάνοντας διπλό κλικ σε κάποιο από αυτά ή 

επιλέγοντας µία ή περισσότερες εγγραφές κι επιλέγοντας Εγγραφές -> Εµφάνιση ή 

πατώντας το F3, θα εµφανισθεί η φόρµα του σχήµατος που ακολουθεί. Αν έχουν επιλεγεί 

περισσότερες από µία εγγραφές, τότε η φόρµα περιέχει δύο εικονίδια για κίνηση µπρος-

πίσω στις εγγραφές. Απλώς πρέπει να επιλέξουµε τα παραστατικά που θέλουµε και να 

πατήσουµε F3 ή το πλήκτρο Εγγραφές-->Εµφάνιση. Αν τα παραστατικά είναι αγορών ή 

γενικότερα παραστατικά που µπορούµε να διορθώσουµε (υπάρχουν παραστατικά που δεν 

πρέπει να διορθώσουµε βασικά στοιχεία τους όπως αυτά των τιµολογίων πώλησης ή δελτίων 

αποστολής που έχουν εκτυπωθεί και λάβει σήµανση), τότε µπορούµε να αλλάξουµε τα 

στοιχεία του παραστατικού και µε το πλήκτρο Ενηµέρωση να αποθηκεύσουµε τις αλλαγές. 
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Αν τα στοιχεία του παραστατικού δεν πρέπει να αλλαχθούν, είναι απενεργοποιηµένα τα 

συγκεκριµένα πεδία, όπως τα Ηµεροµηνία, Ώρα,  Παραστατικό, Επωνυµία αλλά και η 

λίστα µε τα προϊόντα που έχουµε καταχωρήσει. Σε αυτή την περίπτωση µπορεί να θέλουµε 

να διορθώσουµε κάποια πεδία που δεν είναι ζωτικής σηµασίας για το παραστατικό όπως ο 

Πωλητής για παράδειγµα. Για τον λόγο αυτό, είναι ενεργοποιηµένο το πλήκτρο 

Ενηµέρωση για να αλλάξουµε τέτοια και µόνο τέτοια πεδία. Τέλος, στη φόρµα υπάρχει και 

το εικονίδιο-πλήκτρο Εκτύπωση για την επανεκτύπωση του παραστατικού. 

Εγγραφές 

Αν επανέλθουµε στη φόρµα διαχείρισης των παραστατικών και στο µενού Εγγραφές, εκτός 

από τις επιλογές για την αναζήτηση, εµφάνιση και διαγραφή των επιλεγµένων εγγραφών 

της φόρµας, θα δούµε και τη δηµιουργία νέων κινήσεων ειδικού τύπου παραστατικών όπως 

Τιµολόγια Πώλησης και Αγοράς, ∆ελτία Αποστολής κλπ. 

 

Αποστολής Προς..., 

Στο µενού Αποστολής Προς..., θα δούµε επιλογές που 

έχουµε συναντήσει στα προηγούµενα κεφάλαια, και οι οποίες 

διαχειρίζονται τις εγγραφές (επιλεγµένες ή όλες) της λίστας.  

Όπως παρατηρείτε στο σχήµα που ακολουθεί, τις επιλογές 
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Εκτυπωτή, Λογιστικό φύλλο, Αρχείο, ΜS Excel, κλπ, συναντήσαµε σε προηγούµενο 

κεφάλαιο. 

 

Υπάρχει όµως η επιλογές Οµαδοποίηση που δεν τις αναλύσαµε στα προηγούµενα γιατί δεν 

υπήρχαν και αριθµητικά δεδοµένα. Εδώ όµως έχουµε στήλες µε αριθµητικά δεδοµένα όπως 

Αξία, ΦΠΑ και Σύνολο. Έτσι από την επιλογή Οµαδοποίηση, εµφανίζεται η φόρµα του 

αριστερού σχήµατος, η οποία περιέχει δύο στήλες, µία µε τα αλφαριθµητικά δεδοµένα και 

µία άλλη µε τα αριθµητικά δεδοµένα. Η λειτουργία που πραγµατοποιείται είναι οµαδοποίηση 

ενός αλφαριθµητικού δεδοµένου µε ένα ή περισσότερα αριθµητικά δεδοµένα. Υπάρχει 

επίσης µια επιλογή Μέτρηση για να εµφανίσει το πόσες φορές βρέθηκε το πεδίο της 

οµαδοποίησης, όπως επίσης και ο τίτλος της οµαδοποίησης. Το αποτέλεσµα δείχνεται στο 

δεξιό σχήµα. Η διαδικασία αυτή είναι γενική και οι δύο λίστες ενηµερώνονται από τις στήλες 

των διαφόρων φορµών που περιέχουν τις δύο επιλογές. 

 

 

 

 

H λειτουργία Σώσιµο σε αρχείο PDF σώζει µια µόνο 

επιλεγµένη εγγραφή σε ένα αρχείο τύπου PDF στο φάκελο 

PDFInvoices που βρίσκεται η εφαρµογή.  H λειτουργία 

 Αποστολή  Εmail σε PDF για όλες τις επιλεγµένες 

εγγραφές, δηµιουργεί αρχεία τύπου PDF στο φάκελο 

PDFInvoices και αν οι συναλλασσόµενοι έχουν email, στέλνει 

µαζικά τα αρχεία αυτά στους συναλλασσόµενους.  

 

Ενέργειες 

Οι επιλογές της φόρµας διαχείρισης των παραστατικών είναι 

πολύ χρήσιµες. Ας δούµε τις σηµαντικότερες: 

H επιλογή Συγκεντρωτικές εκτυπώσεις εκτυπώνει µαζικά 

τις επιλεγµένες εγγραφές. Όταν θέλουµε να ακυρώσουµε ένα 

παραστατικό ή να καταχωρήσουµε ένα πιστωτικό ενός άλλου, 

η καταχώρηση δεν γίνεται όπως τα άλλα παραστατικά. Πρέπει 
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να επιλέξουµε από τη λίστα το παραστατικό που θέλουµε να ακυρώσουµε ή να κόψουµε 

πιστωτικό και να επιλέξουµε την ανάλογη επιλογή Μετατροπή σε Ακυρωτικό ή 

Μετατροπή σε Πιστωτικό. Φυσικά πρέπει να έχουµε ορίσει τα αντίστοιχα παραστατικά 

στους µετασχηµατισµούς του τρέχοντος παραστατικού. Η ∆ηµιουργία αντιγράφου 

δηµιουργεί ένα αντίγραφο (φυσικά µε άλλη αρίθµηση) του επιλεγµένου παραστατικού, ενώ 

ο Μετασχηµατισµός Παραστατικού, µετασχηµατίζει το τρέχον παραστατικό σε αυτό που 

έχουµε ορίσει στους µετασχηµατισµούς, για παράδειγµα Παραγγελία σε Τιµολόγιο Πώλησης 

- ∆ελτίο Αποστολής. 

Επιπλέον υπάρχει η  Εκτέλεση Παραγγελίας που από εκκρεµή µετατρέπει την παραγγελία 

σε εκτελέσιµη και επιτρέπει τη µερική εκτέλεση της. Αναλυτικότερα µε την εκτέλεση 

παραγγελίας µπορούµε να ετοιµάσουµε ένα τµήµα της παραγγελίας τη στιγµή αυτή και το 

υπόλοιπο κάποια άλλη στιγµή. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα, επιλέγουµε τι 

ποσότητες από την αρχική παραγγελία συγκεντρώσαµε και στη συνέχεια επιλέγουµε 

Ενέργειες-->Εκτέλεση Παραγγελίας. Σαν συνέπεια, δηµιουργούνται επιπλέον δύο 

παραστατικά : µία εκκρεµή παραγγελία µε τα υπόλοιπα προϊόντα που δεν συγκεντρώσαµε 

και ένα παραστατικό για την τιµολόγηση αυτών που εν τέλη συλλέξαµε. 

 

 

 

Θα πρέπει όµως από τη ∆ιαµόρφωση να έχουµε ορίσει τα παραστατικά εκκρεµούς και 

εκτελεσµένης παραγγελίας όπως δείχνουµε στο σχήµα που ακολουθεί. 

 



 103 

 

Συνεχίζοντας υπάρχει η επιλογή Ιστορικό Παραγγελίας που δείχνει την εξέλιξη της 

παραγγελίας µέχρι την τιµολόγησή της. Ακόµα υπάρχουν η Αναλυτική Εµφάνιση 

Προϊόντων που εµφανίζει κατάλογο µε τα προϊόντα του συγκεκριµένου παραστατικού, 

Αποτσεκάρισµα Εγγραφών για Λογιστική που έχει να κάνει µε λειτουργίες της Γενικής 

Λογιστικής Anima.NET, Αλλαγή στοιχείων Αποθήκης που εµφανίζει κατάλογο µε τα 

προϊόντα των επιλεγµένων παραστατικών και µε τον οποίο µπορούµε να αλλάξουµε τα 

στοιχεία των ειδών, Εκτύπωση Βarcode που εκτυπώνει barcode των ειδών του 

επιλεγµένου παραστατικού και τέλος Μεταφορά ∆εδοµένων µε την οποία σώζουµε σε 

αρχείο XML που βρίσκεται στον φάκελο UPLOAD της εφαρµογής τα περιεχόµενα όλων των 

πεδίων των επιλεγµένων εγγραφών. 

 

Απόδειξη Λιανική 

Για να εκτυπώσουµε µια απόδειξη λιανικής, επιλέγουµε το οµώνυµο πλήκτρο 

από την κεντρική φόρµα της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition, όπου εµφανίζει η γνωστή φόρµα 

µε συµπληρωµένα τα πεδία Παραστατικό και Επωνυµία. Φυσικά µπορούµε να αλλάξουµε το 

πεδίο της επωνυµίας σε κάποιον συγκεκριµένο πελάτη. 

 



 104 

 

 

Θα πρέπει επίσης να έχουµε συµπληρώσει το παραστατικό Λιανικής από τη ∆ιαµόρφωση 

όπως βλέπουµε στη συνέχεια. 

 

 

 

Επιπλέον, υπάρχει και ειδική επιλογή Απόδειξη Λιανικής στις Συχνές Εργασίες, που 

εµφανίζει τη φόρµα νέου παραστατικού µε δυνατότητα άµεσης επιλογής µεταξύ των 

παραστατικών που αφορούν τη λιανική. 

Τα παραστατικά λιανικής αρχικά εκτυπώνονται µε τον ίδιο τρόπο όπως και όλα τα άλλα 

παραστατικά. Αν επιθυµούµε όµως να εκτυπώνονται σε θερµικό εκτυπωτή, τότε πρέπει να 

έχουµε τσεκάρει το Εκτύπωση σε θερµικό στη διαµόρφωση του παραστατικού λιανικής. 
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Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επιλέξουµε και τον συγκεκριµένο θερµικό εκτυπωτή, οπότε 

από το µενού Εργαλεία του κεντρικού µενού της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition, επιλέγουµε 

Επιλογή εκτυπωτή λιανικής πώλησης. 

 

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι όπως θα δούµε σε ειδικό κεφάλαιο, η Anima.ΝΕΤ Cloud 

Edition διαθέτει µία εξωτερική εφαρµογή για εντατική, δηλαδή λιανική µε οθόνη αφής κι 

εκτύπωση σε θερµικό εκτυπωτή µε ΕΑΦ∆ΣΣ ή Α∆ΗΜΕ. 

 

Αποσύνθεση Παραστατικών     

H Anima.ΝΕΤ Cloud Edition παρέχει µια σηµαντική δυνατότητα αποσύνθεσης ενός 

τιµολογίου πώλησης σε άλλα τιµολόγια στην περίπτωση που τα παραστατικά που πρέπει να 

κινηθούν για τα προϊόντα του τιµολογίου, δεν αντιστοιχούν µε το αρχικό παραστατικό. Για 

παράδειγµα έχουµε επιλέξει Τιµολόγιο Πώλησης για ένα προϊόν που είναι παροχής 

υπηρεσιών. Άλλη περίπτωση είναι να τιµολογήσουµε ένα προϊόν που είναι προσφορά και 

περιέχει προϊόντα µε παραστατικά άλλου τύπου. Προϋπόθεση ενεργοποίησης της 

λειτουργίας είναι να έχει το αρχικό παραστατικό τσεκαρισµένη την επιλογή Αποσύνθεση 

ειδών. 

Ας δούµε τι άλλες ενέργειες πρέπει να κάνουµε για να ενεργοποιήσουµε σωστά αυτή τη 

λειτουργία. Αρχικά από τη ∆ιαµόρφωση και στην ετικέτα Παραστατικά, επιλέγουµε τα 

προκαθορισµένα παραστατικά.  
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Ποιο παραστατικό θα χρησιµοποιηθεί για κάποιο προϊόν, καθορίζεται από την κατηγορία του. 

Εδώ όµως έχουµε τη δυνατότητα να ξεφύγουµε από τα προκαθορισµένα παραστατικά και να 

ορίσουµε ένα συγκεκριµένο παραστατικό. Για παράδειγµα σε ένα προϊόν-λογισµικό πρέπει 

να συµπληρώσουµε το παραστατικό ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

 

 

Σε προηγούµενο κεφάλαιο έχουµε δείξει πώς τιµολογείται ένα σύνθετο προϊόν και πώς 

«σπάει» στα επιµέρους συστατικά του. 

 

Σηµειώστε ότι στην φόρµα της διαχείρισης της αποθήκης, υπάρχει 

το τµήµα Σετ - Προσφορές, όπου εµφανίζονται τα συγκεκριµένα 

προϊόντα. Κάνοντας κλικ σε κάποιο από αυτά, επιλέγουµε τον 

πελάτη από τη φόρµα αναζήτησης των συναλλασσόµενων και στη 

συνέχεια εµφανίζεται η φόρµα κίνησης των παραστατικών µε το 

συγκεκριµένο προϊόν. 

 

Λογαριασµοί 

Μία ακόµη φόρµα που ασχολείται µε τα παραστατικά είναι αυτή των Λογαριασµών. Σε αυτή 

τη φόρµα κινούµε όλα τα είδη των παραστατικών εκτός από αυτά που αναφέρονται στην 

αποθήκη και στις αποδείξεις πληρωµής ή είσπραξης. Μπορούµε δηλαδή εδώ να 

πληκτρολογήσουµε τα γενικότερα έσοδα ή έξοδα της επιχείρησης όπως πληρωµές 

προσωπικού, ενοίκιο κλπ.  Η συγκεκριµένη φόρµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για να 

χρεοπιστωθεί απλά ένας συναλλασσόµενος. Βέβαια η εφαρµογή διαθέτει και τις φόρµες 

είσπραξης ή πληρωµής που θα δούµε σε επόµενο κεφάλαιο.  

Για να επιλέξουµε τη φόρµα των Λογαριασµών, κάνουµε κλικ στην οµώνυµη επιλογή των 

Εγγραφών της φόρµας διαχείρισης των Παραστατικών. Στη συνέχεια επιλέγουµε 

παραστατικό, επωνυµία, ποσό και Φ.Π.Α. (προαιρετικό). 
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Τέλος για να αναζητήσουµε συγκεκριµένα Λογαριασµούς, από τη φόρµα αναζήτησης 

παραστατικών που αναφέραµε σε προηγούµενη παράγραφο, επιλέγουµε Λογαριασµοί. 
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Κεφάλαιο 8 

 

Εισπράξεις - Πληρωµές 

  
  
 
 

Όταν τα παραστατικά που εκτυπώνουµε ή λαµβάνουµε  είναι 

επί πιστώσει (ΕΠ), τότε πρέπει να ακολουθήσουν αποδείξεις 

είσπραξης ή πληρωµής. Οι φόρµες αυτές καλούνται από τις 

οµώνυµες επιλογές των Συχνών Εργασιών της  κεντρικής 

φόρµας της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition. 

Πριν όµως αναφερθούµε σε αυτές τις φόρµες, πρέπει να δούµε 

πώς µπορούµε να διαχειριστούµε τα αξιόγραφα. Ως αξιόγραφο 

ορίζουµε µια επιταγή, συναλλαγµατική, δόση κλπ. Νέα είδη 

αξιόγραφα ορίζουµε από  Εργαλεία –> Παράµετροι Εφαρµογής 

->  Είδη Αξιόγραφων. Tέλος θα πρέπει να ορίσουµε και 

τράπεζες από την οµώνυµη επιλογή των παραµέτρων 

εφαρµογής. 

 

∆ιαχείριση Αξιόγραφων 

Η φόρµα διαχείρισης αξιόγραφων εµφανίζεται από την οµώνυµη επιλογή του µενού Αρχεία 

της κεντρικής φόρµας της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition κι έχει παρόµοια λειτουργικότητα µε 

άλλες φόρµες που συναντήσαµε, µπορούµε δηλαδή να διαχειριστούµε αξιόγραφα µετά από 

µια διαδικασία αναζήτησης, να διαγράψουµε κάποια ή να δηµιουργήσουµε νέα αξιόγραφα. 

 

 

 

Πατώντας Νέα εγγραφή, εµφανίζεται η φόρµα για τη δηµιουργία του αξιόγραφου. Αν 

επιθυµούµε το αξιόγραφο (επιταγή) να είναι δικό µας για να το δώσουµε σε κάποιον 

προµηθευτή, πρέπει να πατήσουµε το πλήκτρο Εταιρία για να εµφανισθεί στον εκδότη η 

έκφραση ΕΜΟΥ ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ. 
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Η φόρµα διαχείρισης αξιόγραφων, περιέχει το πλήκτρο Αναζήτηση που µας δίνει τη 

δυνατότητα να αναζητήσουµε αξιόγραφα που έχουµε καταχωρήσει.  Ως κριτήρια µπορούµε 

να χρησιµοποιήσουµε την ηµεροµηνία λήξης, τον αριθµό αξιόγραφου, το είδος, τον εκδότη, 

την τράπεζα που έχουµε καταθέσει το αξιόγραφο και το αν έχει πληρωθεί ή όχι κα. 

 

 

 

∆όσεις 

Μια ιδιαίτερη κατηγορία αξιόγραφων είναι η ∆όση, όπου η φόρµα της διαχείρισης έχει την 

επιλογή Ενέργειες -> ∆ιαχείριση ∆όσεων για την γρήγορη δηµιουργία τους. Εµφανίζεται 

τότε η φόρµα του επόµενου σχήµατος που δηµιουργεί αυτόµατα τόσα αξιόγραφα – δόσεις, 

όσα ορίζουµε στο πεδίο Ποσό δόσης. Άλλα πεδία που πρέπει να συµπληρώσουµε είναι ο 

πελάτης της δόσης, η ηµεροµηνία εκκίνησης και το ποσό της δόσης. 
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Αποδείξεις 

Για να έχει ισχύ ένα αξιόγραφο, πρέπει να συσχετισθεί µε µια απόδειξη είσπραξης ή 

πληρωµής.  

Στην αρχή του κεφαλαίου αναφέραµε πώς καλούµε τις αποδείξεις. Υπάρχει ένας 

ευκολότερος όµως τρόπος κατευθείαν από τη φόρµα ενός παραστατικού που είναι επί 

πιστώσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως βλέπουµε στο επόµενο σχήµα, εµφανίζεται ένα 

ειδικό εικονίδιο, όπου αν κάνουµε κλικ εµφανίζεται η αντίστοιχη φόρµα απόδειξης, µε 

συµπληρωµένα τα στοιχεία. Φυσικά µπορούµε να την τροποποιήσουµε. 

Όπως παρατηρείτε στις αποδείξεις µπορούµε ταυτόχρονα να συµπληρώσουµε µετρητά αλλά 

και αξιόγραφα. Η εφαρµογή γνωρίζει ποια αξιόγραφα είναι «ελεύθερα», όπως επίσης 

γνωρίζει ότι ένα αξιόγραφο ΕΜΟΥ ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ δεν θα συµπληρωθεί σε µια απόδειξη 

είσπραξης. 
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Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition παρέχει τη δυνατότητα όταν επιλέγουµε την επωνυµία ενός 

συναλλασσόµενου, αν σε αυτόν υπάρχουν παραστατικά επί πιστώσει, τότε αυτά 

εµφανίζονται στην ετικέτα Εκκρεµή Παραστατικά της φόρµας των αποδείξεων. Εδώ 

µπορούµε να εξοφλήσουµε ένα ή περισσότερα, κάνοντας κλικ στη πρώτη στήλη. 

 

 

 

Τόκοι υπερηµερίας 

Ας υποθέσουµε ότι σε ένα αξιόγραφο που έχει καταχωρηθεί σε 

µια απόδειξη είσπραξης έχει λήξει και θέλουµε να χρεώσουµε 

στον πελάτη τόκους υπερηµερίας, εκτυπώνοντας µάλιστα και το  

ανάλογο παραστατικό. Πρώτα όµως πρέπει να κάνουµε κάποιες 

κινήσεις. Αρχικά ορίζουµε ένα παραστατικό που να κινεί την 

αποθήκη και να έχει συντοµογραφία το ΤΟΚΟΙ. Στη συνέχεια 

από τη ∆ιαµόρφωση και τη ετικέτα Γενικά, ορίζουµε στο πεδίο 

Κωδικός τόκων υπερηµερίας, έναν κωδικό της αποθήκης 

που θα χρησιµοποιηθεί στο παραστατικό που θα δηµιουργηθεί. Τέλος από τα Εργαλεία της 

κεντρικής φόρµας της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition, επιλέγουµε το Υπολογισµός Τόκων και 

θέτουµε το ανάλογο επιτόκιο (βλέπε διπλανό σχήµα). 

Στη συνέχεια βρίσκουµε το αξιόγραφο που έχει λήξει και από τις Ενέργειες επιλέγουµε Τόκοι 

υπερηµερίας. Τότε θα εµφανισθεί ένα µήνυµα µε το ποσό του τόκου υπερηµερίας. 

 

Πεδία Είσπραξη και Παραλήπτης 

Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι στα δύο τελευταία πεδία των αξιόγραφων  Είσπραξη και 

Παραλήπτης δεν µπορούµε να επέµβουµε, για το λόγο ότι ενηµερώνονται αυτόµατα. Το 

πεδίο Είσπραξη έχει ενηµερωθεί µε το όνοµα αυτού που µας είχε δώσει το συγκεκριµένο 

αξιόγραφο και το πεδίο Παραλήπτης µε το όνοµα αυτού που του  δώσαµε εµείς στη 
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συνέχεια. Επίσης παρατηρούµε ότι το κουµπί Εξόφληση είναι ανενεργό διότι το αξιόγραφο 

έχει εξοφληθεί εφόσον το δώσαµε κάπου αλλού. 

Σε αξιόγραφα που έχουµε εκδώσει εµείς οι ίδιοι, το πεδίο Είσπραξη είναι κενό αφού 

φαίνεται ποιος το έχει παραλάβει. Επίσης παρατηρούµε ότι εδώ το κουµπί Εξόφληση είναι 

ενεργό. 

 

 

 

Σηµειώνουµε ότι Εκκρεµή θεωρούνται τα αξιόγραφα που έχουµε παραλάβει αλλά δεν 

έχουµε εκχωρήσει µε κάποια απόδειξη πληρωµής ή τα δικά µας αξιόγραφα που έχουµε 

εκχωρήσει σε κάποιον προµηθευτή και δεν έχουν εξοφληθεί.  

Ας υποθέσουµε ότι έχουµε εκδώσει µια δική µας επιταγή, έχουµε δηµιουργήσει απόδειξη 

πληρωµής και ήρθε η ώρα να την πληρώσουµε. Πατάµε τότε το πλήκτρο Εξόφληση και 

αφού από ένα πλαίσιο επιλέγουµε την ηµεροµηνία εξόφλησης, εξοφλείται η επιταγή, 

δηµιουργώντας αυτόµατα και µια ταµειακή κίνηση πιστώνοντας το ταµείο, αφού 

δηµιουργείται µια καταχώρηση του παραστατικού Εξόφληση αξιογράφου πληρωµής. 
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Στο επόµενο σχήµα δείχνουµε το παραστατικό που δηµιουργήθηκε αυτόµατα. 

 

 

 

Στατιστικά Αξιόγραφων 

Η ίδια η φόρµα των Αξιόγραφων περιέχει την ετικέτα Στατιστικά, όπου εµφανίζει ένα 

γράφηµα µε τα εκκρεµή αξιόγραφα του τρέχοντος έτους, εµφανίζοντας ταυτόχρονα και τα 

σύνολά τους. 

 

 

H φόρµα διαχείρισης αξιόγραφών και από το µενού 

Συγκεντρωτικά, περιέχει επιλογές που µας δίνουν 

πληροφορίες για τα εκκρεµή αξιόγραφα (βλέπε 

διπλανό σχήµα). 

 

Στη λίστα των εκκρεµοτήτων της Anima.ΝΕΤ Cloud 

Edition, υπάρχουν δύο επιλογές που µας δείχνουν τα 

αξιόγραφα πελατών και προµηθευτών που έχουν λήξει.  
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Κεφάλαιο 9 

 

Ιδιότητες – Χρώµα και µέγεθος 

 

 

 

Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition παρέχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε απεριόριστες 

ιδιότητες στα προϊόντα µας. Έστω ότι εµπορευόµαστε προϊόντα ένδυσης, ας πούµε 

παντελόνια λινά και τζιν. Επίσης το κάθε ένα από αυτά έχει διαφορετικό χρώµα (έστω 

µαύρο, µπλε, κόκκινο και πράσινο) και µέγεθος (S, M, L, XL). Με αυτά τα κριτήρια για την 

διαχείριση των παντελονιών στην αποθήκη µας θα πρέπει να καταχωρίσουµε 36 

διαφορετικά είδη τα οποία αναφέρονται στο είδος παντελόνι, δηλαδή: Παντελόνι Λινό S 

Μαύρο - Παντελόνι Λινό S Μπλε - Παντελόνι Λινό S Κόκκινο - Παντελόνι Λινό S Πράσινο - 

Παντελόνι Λινό M Μαύρο - Παντελόνι Λινό M Μπλε - κλπ. 

Εναλλακτικά µπορούµε να καταχωρήσουµε µόνο ένα είδος µε περιγραφή Παντελόνι και 

ιδιότητες Τύπος (Τζιν, Λινό), Χρώµα (Μαύρο, Μπλε, Κόκκινο Πράσινο) και τέλος Μέγεθος 

(S, M, L, XL) 

  

 

 

Η καταχώρηση των ιδιοτήτων γίνεται στην κατηγορία του είδους, στην προκειµένη 

περίπτωση στην κατηγορία Ένδυση. Πιο συγκεκριµένα αφού δηµιουργήσουµε την 

κατηγορία  θα πρέπει να τις ορίσουµε ιδιότητες και τις τιµές που µπορεί να λάβει η κάθε µία 

από αυτές. 

Ξεκινάµε λοιπόν µε την ιδιότητα Τύπος. Πληκτρολογούµε την λέξη Τύπος στο πλαίσιο 

Ιδιότητες και έπειτα κάνουµε αριστερό κλικ στο κουµπί Προσθήκη που βρίσκεται δεξιά 

του πεδίου. Σαν αποτέλεσµα η λέξη εµφανίζεται στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πεδίο. 
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Αυτό που µένει για να ολοκληρώσουµε την καταχώρηση της ιδιότητας είναι να 

καταχωρήσουµε τις τιµές που µπορεί να λάβει, δηλαδή Λινό και Τζιν. Τις τιµές τις ιδιότητας 

τις καταχωρούµε λίγο πιο δεξιά στη Λίστα Τιµών. Εκεί λοιπόν πληκτρολογούµε τη λέξη 

Λινό και έπειτα κάνουµε αριστερό κλικ στο κουµπί Προσθήκη που βρίσκεται στα δεξιά του 

πεδίου (εµφανίζεται στη λίστα που βρίσκεται κάτω από το πεδίο) και επαναλαµβάνουµε µε 

τη λέξη Τζιν.  

Έχουµε πλέον δηλώσει στην κατηγορία Ένδυση ότι περιλαµβάνεται µία ιδιότητα µε 

περιγραφή Τύπος η οποία µπορεί να λάβει τιµή Λινό ή Τζιν. Όσο αφορά τις τιµές που µπορεί 

να λάβει µία ιδιότητα δεν υπάρχει περιορισµός και µπορούµε να εισαγάγουµε όσες 

επιθυµούµε. Θα µπορούσαµε π.χ. να εισαγάγουµε και την τιµή Βερµούδα στην ιδιότητα 

Τύπος. 

Με τον ίδιο τρόπο καταχωρούµε και τις υπόλοιπες δύο ιδιότητες της κατηγορίας Ένδυση µε 

τις αντίστοιχες τιµές τους. Τέλος κάνουµε αριστερό κλικ στην εντολή Ενηµέρωση της 

φόρµας. 

Έπειτα στην αποθήκη καταχωρούµε το είδος παντελόνι το οποίο ορίζουµε να ανήκει στην 

κατηγορία Ένδυση. Αυτόµατα το είδος θα υιοθετήσει όλες τις ιδιότητες της κατηγορίας και 

τις αντίστοιχες τιµές τους. 

 

Επειδή όµως πιθανόν έχουµε παντελόνια διαφόρων εταιρειών στις οποίες ναι µεν οι 

ιδιότητες είναι ίδιες αλλά οι τιµές διαφέρουν (π.χ. µία εταιρεία πιθανόν να µην παράγει 

παντελόνια χρώµατος κόκκινου) µπορούµε να περιορίσουµε τις ιδιότητες ανά είδος. 

Σε αυτή τη περίπτωση, αφού πρώτα δηµιουργήσουµε την κατηγορία και τις ιδιότητες της 

όπως περιγράφεται ανωτέρω, σε κάθε ένα είδος που καταχωρούµε στην αποθήκη µας 

επιλέγουµε την εντολή Ιδιότητες από τη λίστα Ενέργειες µε αποτέλεσµα την εµφάνιση της 

φόρµας Ιδιότητες του είδους (βλέπε επόµενο σχήµα).  
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Σε αυτή τη φόρµα µπορούµε να ορίσουµε όλους τους πιθανούς συνδυασµούς  των 

ιδιοτήτων που ισχύουν για το τρέχον είδος, να ορίσουµε ένα ξεχωριστό barcode σε κάθε 

έναν από αυτούς καθώς επίσης και να ορίσουµε διαφορετικές τιµές αγοράς, χονδρικής και 

λιανικής. Τέλος, προαιρετικά, µπορούµε να εισαγάγουµε µία εικόνα σε κάθε σετ ιδιοτήτων 

την οποία µπορούµε να καλούµε έπειτα κατά την τιµολόγηση (η εικόνα σώζεται τοπικά και 

όχι στη βάση δεδοµένων). 

Αφού ολοκληρώσουµε την εισαγωγή των συνδυασµών των ιδιοτήτων θα πρέπει να κάνουµε 

αριστερό κλικ στο κουµπί Ενηµέρωση της φόρµας και έπειτα Ενηµέρωση στο είδος στην 

αποθήκη. 

Να τονίσουµε ότι µπορούµε να ορίσουµε περισσότερες από δύο ιδιότητες όπως έχουµε κάνει 

στην κατηγορία Αυτοκίνητο, µε τρεις ιδιότητες τις : Χρώµα, Air_Condition και 

Hλ_Παράθυρα.  

 

 

 

Χρήση των ιδιοτήτων 

Κατά τη δηµιουργία των παραστατικών η χρήση των ιδιοτήτων είναι πολύ απλή. Το µόνο 

που χρειάζεται να κάνουµε είναι στο παραστατικό να εισαγάγουµε τον κωδικό του είδους για 

να επιλεχθεί. Αµέσως η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition θα αναγνωρίσει ότι έχουν οριστεί 

ιδιότητες για το συγκεκριµένο είδος και θα µας εµφανίσει µία φόρµα για να τις επιλέξουµε.  

Χρησιµοποιούνται 3 διαφορετικές φόρµες για την επιλογή των ιδιοτήτων του είδους. Ο 

προκαθορισµένος είναι αυτός που δείχνεται στο επόµενο σχήµα. Εδώ κάθε ιδιότητα 

αποτελείται από µία λίστα όπου επιλέγουµε την τιµή της. Οι τρεις τελευταίες στήλες 

εµφανίζουν την τιµή του συνδυασµού που έχουµε επιλέξει, την ποσότητα (θα πρέπει να την 

πληκτρολογήσουµε) και εάν περιέχεται φωτογραφία στον συνδυασµό, µε διπλό κλικ σε 

αυτή τη στήλη µας εµφανίζεται η φωτογραφία. 

Αν έχουµε τσεκάρει το ∆ιαχείριση Ιδιοτήτων ανά Είδος από την καρτέλα Επιλογές της 

∆ιαµόρφωσης,  θα εµφανίζονται µόνο τις τιµές που επιτρέπονται. 

Επίσης στο κάτω τµήµα εµφανίζεται και η ποσότητα της επιλεγµένης ιδιότητας. 
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Στο επόµενο σχήµα δείχνουµε πώς εµφανίζεται η φόρµα σε είδος µε 3 ιδιότητες και όταν οι 

δύο από αυτές δέχονται τις τιµές Ναι/’Οχι. 

 

 

 

Ο δεύτερος τρόπος παρέχει µια πιο γρήγορη επιλογή και πληκτρολόγηση ιδιοτήτων, αρκεί 

στη ∆ιαµόρφωση και στην ετικέτα Επιλογές να έχουµε τσεκάρει το Γρήγορη επιλογή 

πολλαπλών ιδιοτήτων, φόρµα στην οποία η κάθε µία ιδιότητα εµφανίζεται ως στήλη και οι 

τιµές της µπορούν να τσεκαριστούν. (Βλέπε επόµενο σχήµα). 
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Τσεκάροντας τις τιµές σε κάθε µία ιδιότητα και έπειτα κάνοντας αριστερό κλικ στο κουµπί 

Ενηµέρωση της φόρµας, η εφαρµογή ανιχνεύει όλους τους πιθανούς συνδυασµούς τιµών 

των ιδιοτήτων που έχουµε επιλέξει και τους καταχωρεί στη λίστα που βρίσκεται στο κάτω 

µέρος της φόρµας. Οµοίως εάν επιθυµούµε να σβήσουµε κάποιους συνδυασµούς που 

έχουµε καταχωρίσει κατά λάθος στη λίστα, επιλέγουµε τις επιθυµητές τιµές των ιδιοτήτων 

και κάνουµε κλικ στο κουµπί ∆ιαγραφή.  

Ένας τρίτος τρόπος επιλογής ιδιοτήτων, εφαρµόζεται µόνο σε είδη που έχουν ακριβώς δύο 

ιδιότητες (εάν π.χ. οι ιδιότητες της κατηγορίας Ένδυση ήταν Χρώµα και Μέγεθος µόνο), 

είναι η επιλογή από δυσδιάστατο πίνακα. (Βλέπε επόµενο σχήµα)  

Με αυτή τη µέθοδο εµφανίζεται µία λίστα στην οποία οι τιµές της µίας ιδιότητας αποτελούν 

τις στήλες και η τιµές της άλλης τις γραµµές. Στο κελί που ενώνονται οι τιµές που 

επιθυµούµε να συνδυάσουµε πληκτρολογούµε την ποσότητα.  

Για να εµφανιστεί αυτή η φόρµα θα πρέπει  να έχουµε τσεκάρει το πεδίο ∆υσδιάστατη 

Απεικόνιση Ιδιοτήτων στην καρτέλα Επιλογές της φόρµας ∆ιαµόρφωση. 
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Όταν καταχωρήσουµε πάνω από µια ιδιότητες σε ένα είδος, αυτές στο παραστατικό 

καταχωρούνται σε µια γραµµή. Αν θελήσουµε να δούµε ποιες ιδιότητες ενός κωδικού 

έχουµε επιλέξει, τότε κάνουµε κλικ στη γραµµή του είδους και πατάµε το εικονίδιο που 

δείχνουµε στο επόµενο σχήµα. Η φόρµα που θα εµφανισθεί εµφανίζει τις επιµέρους 

ιδιότητες και τις αντίστοιχες ποσότητες. 

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι µπορούµε να απενεργοποιήσουµε τις ιδιότητες από την επιλογή 

Απενεργοποίηση ιδιοτήτων της ετικέτας Επιλογές της ∆ιαµόρφωσης. 
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Αν έχουµε επιλέξει το Εκτύπωση χαρακτηριστικών είδους από την ετικέτα Εκτυπώσεις 

της ∆ιαµόρφωσης, τότε όταν εκτυπώνουµε ένα παραστατικό, στην περιγραφή του είδους µε 

τις ιδιότητες αναγράφονται αναλυτικά οι δυσδιάστατες ιδιότητες. 

 

 

 

Η Anima.Net Cloud Edition διαθέτει ένα ειδικό αρχείο εκτυπώσεων το 

Design_Clothing.rpx, που όταν το συνδέσουµε µε τα παραστατικά της προσφοράς ή της 

παραγγελίας, τότε στην εκτύπωσή τους υπάρχει πλήρη ανάλυση σε χρώµα και 

συγκεκριµένο µέγεθος. 

 

 

 

Στατιστικά Ιδιοτήτων 

Με την επιλογή Στατιστικά Ιδιοτήτων της λίστας Συχνές εργασίες της φόρµας της αποθήκης, 

µπορούµε να δούµε για κάθε µία ιδιότητα του είδους τι εισαγωγές (αγορές) και τι εξαγωγές 

(πωλήσεις) έχουν γίνει καθώς και το απόθεµα της.  
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Κεφάλαιο 10 

 

Σειριακοί αριθµοί – Παρτίδες - Bonus 

 

 

Σειριακοί αριθµοί 

Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition επιτρέπει να καταχωρούµε σειριακούς αριθµός σε κάθε είδος 

της αποθήκης, κατά την καταχώρηση ενός δελτίου ποσοτικής παραλαβής ή τιµολογίου 

αγοράς που περιέχει το συγκεκριµένος είδος. 

 

Καταχωρώντας λοιπόν τα υπόλοιπα στοιχεία του παραστατικού όταν έρθει η ώρα να 

επιλέξουµε το είδος, αφού το επιλέξουµε πατάµε το πλήκτρο F11 από το πληκτρολόγιο ή 

εναλλακτικά κάνουµε κλικ στο κατάλληλο εικονίδιο της φόρµας του παραστατικού. 

 

 

 

Όποια και από τις δύο µεθόδους και εάν επιλέξουµε θα µας εµφανιστεί η φόρµα 

Καταχώριση Σειριακών Αριθµών του Είδους. Σε αυτήν το µόνο που έχουµε να κάνουµε 

είναι να πληκτρολογήσουµε τους σειριακούς αριθµούς των προϊόντων που προµηθευόµαστε 

(έναν σε κάθε γραµµή) στην πρώτη στήλη της λίστας και προαιρετικά το barcode του στη 

δεύτερη, ενώ στην τρίτη την ποσότητα. Για να αποθηκευτούν οι επιλογές µας θα πρέπει να 

πατήσουµε το κουµπί Εντάξει στο κάτω µέρος της φόρµας. 
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Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να πουλήσουµε ένα είδος του συγκεκριµένου προϊόντος µε έναν 

σειριακό αριθµό. Ο ένας τρόπος είναι να βρούµε τον συγκεκριµένο σειριακό αριθµό µέσω 

του barcode του. Ο άλλος είναι να επιλέξουµε το προϊόν και στη συνέχεια µε τη βοήθεια του 

συγκεκριµένου εικονιδίου, να επιλέξουµε τον επιθυµητό σειριακό αριθµό. 

 

 

 

Κατά την εκτύπωση του παραστατικού, αν έχουµε επιλέξει το Εκτύπωση 

χαρακτηριστικών είδους από την ετικέτα Εκτυπώσεις της ∆ιαµόρφωσης, εκτυπώνεται για 

το συγκεκριµένο είδος και ο σειριακός του αριθµός. Αρχικά εµφανίζεται το λεκτικό S/N 

αλλά αυτό µπορεί να αλλάξει από την επιλογή Πρόθεµα Σειριακού της ετικέτας Γενικά της 

∆ιαµόρφωσης. 

 

 

 

Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να δούµε την πορεία του συγκεκριµένου σειριακού αριθµού. Αν 

επιλέξουµε από τη λίστα Ενέργειες το Σειριακοί αριθµοί, θα δούµε ότι στη φόρµα των 
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σειριακών του είδους, ο συγκεκριµένος σειριακός αριθµός έχει ποσότητα 0 και φυσικά δεν 

θα εµφανισθεί ξανά σε κάποιο παραστατικό πώλησης. 

 

 

 

Ας υποθέσουµε τώρα ότι θέλουµε να δούµε όλη την πορεία του συγκεκριµένου σειριακού 

αριθµού. Τότε από τη φόρµα διαχείρισης της αποθήκης και το µενού Συγκεντρωτικά, 

επιλέγουµε Αναζήτηση σειριακού αριθµού. Στη πλαίσιο διαλόγου που θα εµφανισθεί, 

πληκτρολογούµε τον συγκεκριµένο σειριακό αριθµό και στη συνέχεια εµφανίζεται φόρµα µε 

όλα τα παραστατικά που έχουν κινήσει τον συγκεκριµένο σειριακό αριθµό. 
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Παρτίδες 

Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition επιτρέπει την διαχείριση παρτίδων στα προϊόντα µας 

σύµφωνα µε την ηµεροµηνία λήξη τους.  

Όπως µε τους σειριακούς αριθµούς, έτσι και τις παρτίδες τις καταχωρούµε κατά την 

καταχώρηση ενός δελτίου ποσοτικής παραλαβής ή τιµολογίου αγοράς που περιέχει το 

συγκεκριµένος είδος, πατώντας το πλήκτρο F10 από το πληκτρολόγιο ή εναλλακτικά 

κάνουµε κλικ στο κατάλληλο εικονίδιο της φόρµας. 

θα εµφανιστεί τότε η φόρµα Ηµ/νία Λήξης Παρτίδας. Σε αυτήν το µόνο που έχουµε να 

κάνουµε είναι να επιλέξουµε την ηµεροµηνία λήξης της παρτίδας του είδους που 

προµηθευόµαστε. Σε περίπτωση που µία παράδοση περιλαµβάνει περισσότερες από µία 

παρτίδες ενός είδους (µε διαφορετική ηµεροµηνία λήξης) θα πρέπει για κάθε µία παρτίδα να 

καταχωρίσουµε ξεχωριστά το είδος. 

  

 

 

Όταν έρθει η πουλήσουµε το προϊόν µε την παρτίδα, αφού επιλέξουµε το προϊόν, τότε πάλι 

πατώντας το πλήκτρο F10 ή εναλλακτικά κάνουµε κλικ στο κατάλληλο εικονίδιο της 

φόρµας, εµφανίζεται µια ειδική φόρµα για την επιλογή της παρτίδας. 
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Για να βρούµε το ιστορικό µιας παρτίδας, από τη φόρµα της αποθήκης και το συγκεκριµένο 

είδος, από τη λίστα Συχνές εργασίες επιλέγουµε Ιστορικό Παρτίδας. Αν υπάρχει µηδενικό 

απόθεµα για τη συγκεκριµένη παρτίδα, δεν θα εµφανισθεί τίποτε. Αν θέλουµε οπωσδήποτε 

να δούµε το ιστορικό, τότε θα πρέπει να τσεκάρουµε το πεδίο Ιστορικό παρτίδων µε 

µηδενικό απόθεµα στην ετικέτα Επιλογές της φόρµας ∆ιαµόρφωσης.  Τότε θα εµφανισθεί 

µια φόρµα µε όλες τις κινήσεις της συγκεκριµένης παρτίδας. Για να βρούµε παρτίδες που 

έχουν λήξει και υπάρχει απόθεµά τους στην αποθήκη, από τη φόρµα διαχείρισης της 

αποθήκης και το µενού Συγκεντρωτικά, επιλέγουµε Προϊόντα µε περασµένη ηµεροµηνία 

λήξης. 
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Τέλος, αν θέλουµε να δούµε τις κινήσεις όλων των παρτίδων σε συγκεκριµένο διάστηµα, 

από τη φόρµα της αποθήκης επιλέγουµε Κινήσεις Παρτίδων. 

  

 

 

Πόντοι Bonus 

Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition δίνει τη δυνατότητα να προσθέτουµε πόντους - bonus στους 

πελάτες µας ανάλογα µε τον τζίρο που µας κάνουν από πωλήσεις λιανικής αλλά και σε 

τιµολόγια πώλησης.   

Για να ενεργοποιήσουµε τη λειτουργία θα πρέπει να έχουµε τσεκάρει την επιλογή 

Ενεργοποίηση Πόντων Bonus από την καρτέλα Λοιπά της φόρµας ∆ιαµόρφωση. 

 

 

 

Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των ειδών και εκδώσετε την απόδειξη παρατηρήστε στην 

εκτύπωση ότι αναγράφονται το σύνολο των πόντων που απορρέουν από το ποσό της 

απόδειξης καθώς επίσης και το σύνολο των πόντων του λογαριασµού του πελάτη όπως 

έχουν διαµορφωθεί µε την έκδοσή της. 
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Για να αφαιρέσουµε πόντους bonus από έναν πελάτη, στην καρτέλα του επιλέγουµε 

Tροποποίηση Πόντων από τη λίστα Συχνές Ενέργειες.  

Θα εµφανιστεί η φόρµα ∆ιαχείριση Πόντων Bonus στην οποία το µόνο που χρειάζεται να 

κάνουµε είναι να πληκτρολογήσουµε τον αριθµό των πόντων που θέλουµε να αφαιρέσουµε 

από τον πελάτη στο πεδίο Αφαίρεση Πόντων και έπειτα να κάνουµε αριστερό κλικ στο 

πλήκτρο Εντάξει. 

Εάν τσεκάρουµε το πεδίο Αντικατάσταση τότε οι πόντοι του πελάτη θα αντικατασταθούν 

µε αυτούς που έχουµε πληκτρολογήσει στο πεδίο Αφαίρεση Πόντων, κάτι χρήσιµο για την 

αρχικοποίηση των πόντων του πελάτη. 
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Κεφάλαιο 11 

 

Σχεδίαση φόρµας εκτύπωσης παραστατικών   
 

 

 

Έχουµε αναφέρει αρκετές φορές για τον Report Designer ο οποίος εκτός των άλλων 

χρησιµοποιείται για τη σχεδίαση της µορφής εκτύπωσης των παραστατικών. Είναι ο πλέον 

ενδεδειγµένος τρόπος αφού µπορούµε να προσθέσουµε οποιοδήποτε αντικείµενο θελήσουµε 

όπως εικόνες, εµπλουτισµένο κείµενο µε εικόνες κλπ. Στις σχεδόν απεριόριστες δυνατότητές 

του έρχεται να προστεθεί το µειονέκτηµα ότι µερικές φορές χρησιµοποιούµε την PD Basic 

του Power Dominus Framework για τις πιο πολύπλοκες καταστάσεις. Βέβαια η 

Anima.ΝΕΤ Cloud Edition έρχεται µε πολλά έτοιµα αρχεία εκτύπωσης που χρειάζονται 

ελάχιστες αλλαγές. 

 

Report Designer 

Eίναι ο πλέον ενδεδειγµένος τρόπος για να φτάσουµε µια φόρµα σχεδίασης στα όριά της. 

Φυσικά δεν χρησιµοποιείται µόνο για τις φόρµες σχεδίασης των παραστατικών αλλά και για 

άλλες εκτυπώσεις γενικότερα. Τα αρχεία που δηµιουργεί ο Report Designer έχουν 

κατάληξη RPX και βρίσκονται στο φάκελο Reports. 

Για να δηλώσουµε ότι η εφαρµογή θα χρησιµοποιεί τον συγκεκριµένο Designer για τις 

εκτυπώσεις των παραστατικών, πρέπει από τη ∆ιαµόρφωση και τις Εκτυπώσεις,  να 

τσεκάρουµε την επιλογή Εκτύπωση σε RPX µορφή. Σε αυτή την περίπτωση το 

προκαθορισµένο αρχείο εκτύπωσης θα είναι το Design.Rpx εκτός αν έχετε θέσει κάποιο 

διαφορετικό στο πεδίο Φόρµα Εκτύπωσης των παραστατικών. 

Τα σηµαντικότερα πεδία που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για να φτιάξουµε τη δικιά µας 

φόρµα είναι τα εξής :  

Πεδίο Page Header: Εδώ τοποθετούµε τα δικά µας στοιχεία, τα στοιχεία του 

συναλλασσόµενου καθώς και τα στοιχεία του παραστατικού. 

Detail: Εδώ τοποθετούµε τα στοιχεία των προϊόντων που θα περιλαµβάνονται στο 

παραστατικό. Τα βάζουµε σε µία µόνο γραµµή. Το πεδίο αυτό δηλώνει ότι τα στοιχεία θα 

επαναλαµβάνονται  για όσα προϊόντα καταχωρήσουµε. 

Report Footer: Εδώ τοποθετούµε τον "επίλογο" της φόρµας, δηλαδή το συνολικό κόστος, 

συνολική ποσότητα, παρατηρήσεις, ΠΑΗΨ κ.λ.π. 
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Για να φτάσουµε τον Report Designer στα όριά του θα πρέπει γνωρίζετε την PD Basic 

του Power Dominus Framework. Μπορείτε να δείτε τον κώδικα ενός αρχείου εκτύπωσης 

από την επιλογή Εµφάνιση -> Code Editor. 

 

Για να φορτώσουµε ένα ήδη υπάρχον RPX αρχείο, επιλέγουµε Αρχεία ->Ανοιγµα, όπου 

από τον φάκελο Report επιλέγουµε το επιθυµητό αρχείο. 
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Για να σώσουµε τις αλλαγές που έχουµε κάνει, επιλέγουµε Αρχεία -> Σώσιµο Ως και 

σώζουµε το αρχείο στο φάκελο Reports. 
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Κεφάλαιο 12 

 

 

Φορολογικοί µηχανισµοί σήµανσης ΕΑΦ∆ΣΣ 

 

 

  

Ο φορολογικός µηχανισµός ΕΑΦ∆ΣΣ είναι µία ηλεκτρονική συσκευή που περιλαµβάνει 

θύρα επικοινωνίας RS232 ή Ethernet, δέχεται ως input από την εφαρµογή στο PC όλους 

τους εκτυπώσιµους χαρακτήρες ενός παραστατικού και επιστρέφει ως output τα εξής: Την 

ψηφιακή υπογραφή για αυτό το παραστατικό µαζί µε την ηµεροµηνία και ώρα του δικού του 

ρολογιού, το σύνολο των παραστατικών που έχουν υπογραφεί από τον µηχανισµό από την 

αρχή της λειτουργίας του, το σύνολο των παραστατικών που έχουν υπογραφεί στην ίδια 

µέρα και τον σειριακό του συγκεκριµένου µηχανισµού. Επιπλέον, διαθέτει ενσωµατωµένο 

εκτυπωτή.  

Ο ενσωµατωµένος εκτυπωτής στον φορολογικό µηχανισµό 

εξυπηρετεί δύο σκοπούς: Πρώτον, εκδίδει ένα σύντοµο δελτίο 

υπογραφής για κάθε παραστατικό το οποίο σηµαίνεται κατά την 

διάρκεια της ηµέρας. ∆εύτερον, στο τέλος της ηµέρας εκδίδει το 

λεγόµενο δελτίο Ζ. Το δελτίο Ζ αναφέρει όλες τις ψηφιακές 

υπογραφές της ηµέρας, δηµιουργεί µία ψηφιακή υπογραφή των 

υπογραφών αυτών και την καταγράφει στη φορολογική µνήµη. 

Επιπλέον, χρησιµοποιείται στην περίπτωση ελέγχου για την 

έκδοση περιοδικών αναφορών, εκτυπώσεων δηλαδή των 

περιεχοµένων της φορολογικής µνήµης που πιθανώς να 

ζητηθούν σε φορολογικό έλεγχο.  

Ως προς τον αριθµό µηχανισµών που πρέπει να διαθέτει µία επιχείρηση, πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι σύµφωνα µε το νόµο η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον έναν 

µηχανισµό για κάθε ΑΦΜ που διαθέτει. Μπορεί, όµως, ένας και µόνο φορολογικός 

µηχανισµός σε ένα δίκτυο να εκδίδει τις ψηφιακές υπογραφές για όλο το δίκτυο. 

 

 

Σύµφωνα µε το νέο ΚΦΑΣ µόνο οι αποδείξεις λιανικής είναι υποχρεωτικό να 

λαµβάνουν σήµανση από ΕΑΦ∆ΣΣ. Για τα τιµολόγια δεν είναι υποχρεωτικό, είναι 

υποχρεωτικό όµως ο χρήστης να έχει βρει έναν τρόπο για την πιστοποίηση της 

αυθεντικότητας ενός τιµολογίου σε περίπτωση ελέγχου. Σήµερα ο µοναδικός τρόπος 

πιστοποίησης αυθεντικότητας είναι ο ΕΑΦ∆ΣΣ. Άρα για την ασφάλεια του χρήστη, η χρήση 

ενός ΕΑΦ∆ΣΣ για τα τιµολόγια είναι ωφέλιµη από πολλές απόψεις. 
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Αρκετοί φορολογικοί µηχανισµοί χρησιµοποιούνται από την Anima.ΝΕΤ Cloud Edition.  

Για την ενεργοποίηση του ΕΑΦ∆ΣΣ, από τη ∆ιαµόρφωση και στην ετικέτα Επιλογές, 

τσεκάρουµε το Επιλογή ΕΑΦ∆ΣΣ ή Ταµειακής Μηχανής και στη συνέχεια κάνουµε κλικ 

στο διπλανό εικονίδιο για να εµφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου του σχήµατος που ακολουθεί. 

 

 

Στην ίδια φόρµα µπορούµε αντί για φορολογικό µηχανισµό να επιλέξουµε ταµειακή µηχανή. 
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 Κεφάλαιο 13 

 

Εντατική Λιανική 

  

 

Σε προηγούµενη παράγραφο, έχουµε αναφέρει ότι από τη 

φόρµα κίνησης παραστατικών, µπορούµε να εκτυπώσουµε 

παραστατικό λιανικής σε θερµικό ή σε laser εκτυπωτή 

χρησιµοποιώντας τον Report Designer, όπως κάθε άλλο 

παραστατικό.  

Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition όµως διαθέτει µία εξωτερική εφαρµογή που διαχειρίζονται τη 

λιανική σε υπολογιστικά συστήµατα µε οθόνη αφής, ακόµη και µε χαµηλή ανάλυση 

800x600. Oι εφαρµογές αυτές µε τη βοήθεια ενός Α∆ΗΜΕ ή ενός θερµικού εκτυπωτή µε 

ΕΑΦ∆ΣΣ, µετατρέπει τον υπολογιστή σας σε ένα πλήρες σύστηµα POS. Η χρήση Barcode 

reader απλοποιεί ακόµη περισσότερο τη λειτουργία της. Και για τα δύο εφαρµογές 

ενεργοποιείται η οθόνη ενδείξεων τιµών. 

Και για τις δύο εφαρµογές χρειάζεται πρώτα να έχετε ορίσει από τη ∆ιαµόρφωση το 

προκαθορισµένο παραστατικό λιανικής και αν επιθυµείτε να εκτυπώνετε τιµολόγιο µέσω της 

εφαρµογής θα πρέπει να συµπληρώσετε και το παραστατικό τιµολογίου. Για το τελευταίο θα 

αναφερθούµε στη συνέχεια. 

 

 

 

Anima.NET POS Edition 

H συγκεκριµένη εφαρµογή µοιάζει µε τη φόρµα κίνησης παραστατικών, είναι όµως έτσι 

κατασκευασµένη για χρήση σε οθόνες αφής. Αρχικά εµφανίζεται πλαίσιο διαλόγου όπου 

πρέπει να πληκτρολογήσετε το password ενός χρήστη. 

 

 

 

Στη συνέχεια εµφανίζεται κεντρική φόρµα της εφαρµογής. Όπως παρατηρείτε, το δεξί 

τµήµα χωρίζεται σε κατηγορίες και προϊόντα, ενώ το αριστερό περιλαµβάνει τα επιλεγόµενα 
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προϊόντα και τα πλήκτρα εντολών. Ανάµεσα σε αυτά είναι και τα αριθµητικά πλήκτρα όπου 

κάνοντας κλικ στην ποσότητα ή στην τιµή, µπορούµε να αλλάξουµε. 

 

 

 

Με το συγκεκριµένο πλήκτρο έχουµε µετάβαση σε κατάσταση barcode και το 

αντίθετο.  

Το πλήκτρο ξεκινά µια διαδικασία αναζήτησης πελατών, έτσι ώστε να είναι 

συγκεκριµένη η απόδειξη λιανικής. Με το διπλανό πλήκτρο µπορούµε να 

εισαγάγουµε γρήγορα έναν πελάτη, αφού εµφανίζει φόρµα ταχείας πληκτρολόγησης 

πελατών. 

 Το πλήκτρο δηµιουργεί µια νέα φόρµα για εξυπηρέτηση άλλου πελάτη, ενώ ο 

προηγούµενος είναι σε κατάσταση αναµονής. 

Το πλήκτρο εκτυπώνει τα επιλεγµένα προϊόντα, το Επανεκτύπωση 

επανεκτυπώνει την τελευταία απόδειξη, ενώ το Μετασχ. Σε 

Ακυρωτικό, εκτυπώνει ακυρωτικό στοιχεία για την τελευταία απόδειξη λιανικής. 

 Με το συγκεκριµένο πλήκτρο µπορούµε να αλλάξουµε τον τρέχοντα χρήστη σε 

κάποιον άλλο, αφού εµφανίζει το πλαίσιο διαλόγου για την πληκτρολόγηση του 

password ενός χρήστη. 
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Με το συγκεκριµένο πλήκτρο εµφανίζει το ταµείο της ηµέρας. Φυσικά ο χρήστης 

πρέπει να έχει τα ανάλογα δικαιώµατα. 

 

Χρήση πιστωτικών καρτών 

Το eAnima Portal έχει τη δυνατότητα σύνδεσης µε τις 4 συστηµικές τράπεζες και τη Viva 

για τη διαχείριση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, λειτουργία που την 

εκµεταλλευόµαστε µέσω της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition και της Mobile Anima.NET. 

Ας υποθέσουµε ότι το συγκεκριµένο eAnimaID παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Αν 

κάνουµε τότε κλικ στο συγκεκριµένο πλήκτρο, έχουµε πρόσβαση σε σελίδα της 

τράπεζας, όπου πληκτρολογούµε τα στοιχεία της κάρτας για να πραγµατοποιηθεί η χρέωσή 

της. 
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Κεφάλαιο 14 

 

 

 

Η Mobile Anima.NET είναι µια ιδανική λύση για όσους επιθυµούν µια αξιόπιστη 

εφαρµογή για φορητή παραγγελιοληψία, τιµολόγηση κι εκτύπωση αποδείξεων 

λιανικής, τιµολόγηση επί αυτοκινήτου, απογραφή αποθηκευτικών χώρων κ.ά. Eίναι 

µια πρωτοποριακή εφαρµογή που τρέχει σε συσκευές Android µε λειτουργικό τουλάχιστον 

4.0, κι επικοινωνεί συνεχώς µε τη βάση δεδοµένων της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition 

(υπάρχει δυνατότητα αυτόνοµης λειτουργίας στη διαχείριση των παραστατικών) που 

βρίσκεται στο eAnima Portal.   

 

Τα παραστατικά που µπορεί να διαχειριστεί η εφαρµογή είναι Τιµολόγιο πώλησης, ∆ελτίο 

αποστολής, Απόδειξη Λιανικής, Προσφορά, Παραγγελία και πολλά άλλα. Η εκτύπωση των 

παραστατικών γίνεται αποµακρυσµένα, εκεί δηλαδή που εκτελείται η Anima.ΝΕΤ Cloud 

Edition, αλλά υπάρχει η δυνατότητα η εκτύπωση να πραγµατοποιηθεί µέσω Bluetooth, σε 

ένα φορητό θερµικό εκτυπωτή που έχει µαζί του ο χρήστης της Mobile Anima.NET. Η 

εφαρµογή µπορεί να χρησιµοποιηθεί επίσης και για απογραφή αποθήκης, όπως και 

τιµολόγηση επί αυτοκινήτου (XVAN). 

 

Η Mobile Anima.NET διαθέτει κι άλλες δυνατότητες, όπως για παράδειγµα εκµεταλλεύεται 

την τεχνολογία GPS της συσκευής και στέλνει αποµακρυσµένα κάθε 3 λεπτά τη θέση της 

συσκευής. Επίσης έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης κλήσης, αφού κάθε κλήση που 

λαµβάνει η συσκευή, η εφαρµογή αναζητά αποµακρυσµένα το τηλέφωνο στη βάση 

δεδοµένων της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition, κι επιστρέφει τα στοιχεία του 

συναλλασσόµενου. Οι εισερχόµενες και εξερχόµενες κλήσεις που πραγµατοποιεί ο χρήστης, 

καταγράφονται στη βάση δεδοµένων της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition. 

Επίσης η εφαρµογή µπορεί να διαχειριστεί barcodes ή QR codes µε τη βοήθεια της 

φωτογραφικής µηχανής της συσκευής, µια πολύ χρήσιµη λειτουργία όταν επιθυµούµε µια 

χαµηλού κόστους διαχείριση barcodes. Aς θυµηθούµε ότι τα QR codes και barcodes των 

προϊόντων της αποθήκης µπορούµε  να εκτυπώσουµε από την Anima.ΝΕΤ Cloud Edition. 

Τέλος, µια σηµαντική δυνατότητα που παρέχει η εφαρµογή είναι η λήψη φωτογραφιών και 

η αυτόµατη αποστολή τους στον προσωπικό χώρο του χρήστη. 

 

Για όλες αυτές τις δυνατότητες, αν ο χρήστης χρησιµοποιεί την Mobile Anima.NET εντός 

εταιρίας, πρέπει να υπάρχει ενεργό τοπικό ασύρµατο δίκτυο, ενώ αν την χρησιµοποιεί 

εξωτερικά πρέπει να υπάρχει 4G σύνδεση. 
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Παραγγελίες σε εκθέσεις  

Όταν θέλουµε να µεταβούµε στην έκθεση, θέτουµε σε 

έναν φορητό υπολογιστή (ακόµη και σε tablet µε 

Windows 10) την Anima.ΝΕΤ Cloud Edition. Ο κάθε 

πωλητής στην έκθεση, διαθέτει µια συσκευή Android 

όπου η Mobile Anima.NET που τρέχει σε αυτή, 

διαχειρίζεται ασύρµατα τα δεδοµένα του eAnima 

Portal. Η κάθε συσκευή λειτουργεί ως µια µικρή 

εµπορική εφαρµογή, «βλέποντας» αµέσως την αποθήκη 

και το πελατολόγιο της κεντρικής εφαρµογής. Αρχικά ο 

πωλητής αναζητεί τον πελάτη (αν δεν υπάρχει µπορεί να 

καταχωρηθεί την ίδια στιγµή) και στη συνέχεια µε τη 

βοήθεια των barcodes ή των QR codes (ή µε τη βοήθεια του κωδικού),  καταχωρεί τα είδη 

της παραγγελίας. Στο τέλος, µε το πάτηµα ενός πλήκτρου, η παραγγελία λαµβάνεται 

ασύρµατα από το φορητό υπολογιστή, και αν υπάρχει συνδεδεµένος εκτυπωτής, 

εκτυπώνεται αυτόµατα η παραγγελία. Η εφαρµογή υποστηρίζει εκτός των άλλων και χρώµα-

µέγεθος, συσκευασία, πολλαπλά barcodes ανά κωδικό κ.λπ. Το κέρδος σε ταχύτητα και 

ελαχιστοποίηση λαθών είναι τεράστιο, αφού ο πωλητής επικεντρώνεται πλέον στην πώληση 

και όχι στην καταγραφή του δελτίου παραγγελίας. 

 

Παραγγελίες εκτός εταιρίας 

Η εφαρµογή χρησιµοποιείται και από πωλητές εκτός εταιρίας κι εκθέσεων. Ένα από τα 

µεγάλα ατού της εφαρµογής είναι η online αποστολή των παραγγελιών µέσω κινητού και 

της  τεχνολογίας 4G. Έτσι ενηµερώνεται αυτόµατα η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition 

γνωρίζοντας άµεσα και τις τυχόν παραγγελίες. Γνωρίζουµε επίσης πού βρίσκεται ο πωλητής, 

ενώ δεν χρειάζεται να επιστρέφει κάθε ηµέρα. O πωλητής µπορεί να λαµβάνει στοιχεία όπως 

καρτέλες, αποθέµατα, τα προϊόντα που έχει αγοράσει ο πελάτης και πολλά άλλα. Τέλος η 

εφαρµογή διαθέτει τη δυνατότητα καταλόγου µε εικόνες των ειδών της αποθήκης. 

 

Eφαρµογή ΧVAN 

H Mobile Anima.NEΤ διαθέτει τη δυνατότητα τιµολόγησης επί αυτοκινήτου, αφού 

συνδέεται online µε έναν αποθηκευτικό χώρο της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition, έχοντας τη 

δυνατότητα επίσης να εκτυπώσει συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής µε τη βοήθεια ενός 

φορητού θερµικού εκτυπωτή. Μπορεί να διαχειριστεί όλα τα παραστατικά όπως και 

αποδείξεις λιανικής µε σήµανση από ΕΑΦ∆ΣΣ. 

 

Χρησιµότητα και εντός της εταιρίας 

H Mobile Anima.NEΤ µπορεί να χρησιµοποιηθεί κι εντός εταιρίας. Πολλές εταιρίες 

διαθέτουν εσωτερικό εκθετήριο, οπότε ο πωλητής µε µια συσκευή Android µπορεί να 

επιλέγει τα προϊόντα που επιθυµεί ο πελάτης και µε το πάτηµα ενός πλήκτρου, αυτά να 

καταχωρούνται στην κεντρική βάση δεδοµένων, ενώ παράλληλα εκτυπώνεται και το 

ανάλογο παραστατικό. 
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Ένα από τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα της εφαρµογής είναι η διαχείριση της αποθήκης. Με 

το barcode του τερµατικού µπορούµε να καταγράψουµε τα προϊόντα της αποθήκης 

(απογραφή), ενηµερώνοντας αυτόµατα την κεντρική εφαρµογή. 

 

Εγκατάσταση της εφαρµογής 

Για να εγκαταστήσετε τη Mobile Anima.NEΤ σε µία συσκευή Android, επιλέξετε από το 

µενού Ενέργειες της εφαρµογής Anima.ΝΕΤ Cloud Edition, το Εγκατάσταση Mobile 

Anima.NET. Θα εµφανισθεί ένα QR code όπου µε τη φωτογραφική µηχανική µιας 

συσκευής Android και µιας εφαρµογής σκαναρίσµατος QR code, θα λάβετε την εφαρµογή 

Mobile Anima.NET. Στην περίπτωση αυτή, για να εγκατασταθεί η εφαρµογή, από τις 

Ρυθµίσεις -> Ασφάλεια πρέπει να τσεκάρετε στη ∆ιαχείριση συσκευής, το Άγνωστες πηγές. 

 

 

Αφού πραγµατοποιήσουµε την εγκατάσταση της εφαρµογής, αυτή θα εµφανισθεί στην 

επιφάνεια εργασίας της συσκευής. Αν κάνουµε κλικ στο εικονίδιο, θα εµφανισθεί η πρώτη 

φόρµα της εφαρµογής που δείχνεται στο αριστερό σχήµα. 
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Κάθε συσκευή Android διαθέτει ένα πλήκτρο όπου εµφανίζεται το µενού που τυχόν 

διαθέτει µια εφαρµογή. Η Mobile Anima.NEΤ χρησιµοποιεί το συγκεκριµένο πλήκτρο σε 

αρκετές φόρµες που διαθέτει. Όπως παρατηρούµε στο δεξί σχήµα, το µενού διαθέτει 

αρκετές επιλογές.  

 

Για να ξεκινήσουµε τη χρήση της εφαρµογής, πρέπει πάλι από 

το µενού Ενέργειες της εφαρµογής Anima.ΝΕΤ Cloud 

Edition, να επιλέξετε το Λήψη παραµέτρων για Mobile 

Anima.NEΤ όπου θα εµφανισθεί ένα QR code (βλέπε δεξί 

σχήµα). Αν κάνουµε κλικ στο εικονίδιο  της εφαρµογής, µε 

τη φωτογραφική µηχανή της συσκευής, θα λάβει ότι χρειάζεται 

για να συνδεθεί µε το συγκεκριµένο eAnimaID. 

Αρχικά, θα επιλέξουµε τη ∆ιαµόρφωση , όπου εµφανίζεται η φόρµα του αριστερού 

σχήµατος. 
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Στο πεδίο Password θέτουµε έναν κωδικό αν θέλουµε ο χρήστης να τον πληκτρολογεί για 

να εισέλθει την επόµενη φορά στη ∆ιαµόρφωση.  Tο όνοµα του χρήστη που θα επιλέξουµε, 

καθορίζει πολλές από τις λειτουργίες της εφαρµογής αφού συνδέεται µε τον αντίστοιχο 

χρήστη που έχουµε θέσει στην Anima.ΝΕΤ Cloud Edition. Κατά τη λήψη των δεδοµένων 

λαµβάνει τον κωδικό του, που πρέπει αρχικά να πληκτρολογούµε σε αρκετά σηµεία της 

εφαρµογής, τα δικαιώµατα χρήσης όπου ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί κάποιες ενέργειες, τη 

σειρά καθώς και τον αποθηκευτικό χώρο (ΑΧ) όπως θα δούµε στη συνέχεια. 
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Αν θέλουµε η συσκευή να χρησιµοποιείται για αναγνώριση κλήσης, τσεκάρουµε το 

Αναγνώριση κλήσης. Επίσης, αν επιθυµούµε η συσκευή να στέλνει κάθε 3 λεπτά τη θέση 

της στη κεντρική βάση δεδοµένων, τσεκάρουµε το Ενεργοποίηση GPS. Όπως δείξαµε και 

στο κεφάλαιο 2, τα σηµεία εµφανίζονται σε σελίδα αν σε έναν browser πληκτρολογήσουµε 

τη διεύθυνση πχ. https://dev.eanima.gr/m/05200006 και κάνουµε κλικ στον σύνδεσµο 

∆ροµολόγια. 

 

Τοπική εκτύπωση 

Όταν αποστέλλουµε ένα παραστατικό στην  Anima.ΝΕΤ 

Cloud Edition, αναλαµβάνει αυτή πλέον να το εκτυπώσει 

σύµφωνα πάντα µε τον τύπο του και τη διαµόρφωσή του. Αν 

τσεκάρουµε όµως την επιλογή Τοπική εκτύπωση, η 

εκτύπωση θα γίνει σε έναν φορητό θερµικό εκτυπωτή. Θα 

αναφερθούµε περισσότερα σε αυτό, σε επόµενη παράγραφο. 

Με το πλήκτρο Εκτυπωτής, επιλέγουµε τον τοπικό εκτυπωτή. Η εφαρµογή ελέγχει όλους 

τους ενεργούς Bluetooth εκτυπωτές, κι επιλέγουµε κάποιον από αυτούς. Χρησιµοποιείται 

αν θέλουµε να εκτυπώσουµε τοπικά.   

 

Απενεργοποίηση αποστελλόµενων κλήσεων 

Όταν ο χρήστης πραγµατοποιεί µια τηλεφωνική κλήση, αυτή στέλνεται αυτόµατα στην 

Anima.ΝΕΤ Cloud Edition και καταχωρείται στη βάση δεδοµένων. Με την επιλογή αυτή 

απενεργοποιείται αυτή η δυνατότητα. 
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Στο λειτουργικό Android όταν εκτελείται µια εφαρµογή (activity)  κι 

εµείς πατάµε το πλήκτρο Back ή Home, ή εκτελεστεί ξαφνικά µια άλλη 

εφαρµογή, αυτή συνήθως ξεφορτώνεται από τη µνήµη ή τρέχει στο 

background. Η Mobile Anima.NEΤ διαθέτει µια σηµαντική δυνατότητα. 

Ότι και να συµβεί, παραµένει συνεχώς στη µνήµη (εκτός αν πατήσουµε 

το πλήκτρο Έξοδος), γιατί λειτουργεί ως Service, κι εµφανίζεται ως 

εικονίδιο στην πάνω µπάρα της οθόνης (βλέπε δεξιά φόρµα). Έτσι αν 

θέλουµε να την ενεργοποιήσουµε, σέρνουµε το εικονίδιο στο κάτω 

τµήµα της οθόνη κι εµφανίζεται πάλι η φόρµα της εφαρµογής. 

 

Λήψη ∆εδοµένων 

Η επόµενη κίνηση που πρέπει να κάνουµε είναι η λήψη δεδοµένων, επιλέγοντας την 

οµώνυµη επιλογή από το αρχικό µενού της Mobile Anima.NEΤ. Για τη λειτουργία 

των δεδοµένων πρέπει να υπάρχει ένα access point για να δηµιουργεί ένα τοπικό ασύρµατο 

δίκτυο.  Θα µπορούσε όµως αντί τοπικού ασύρµατου δικτύου, να εκµεταλλευτούµε τη 4G 

σύνδεση που τυχόν έχει η συσκευή. Σηµειώνουµε ότι διαχειριζόµαστε προϊόντα της 

αποθήκης που έχουν στα χαρακτηριστικά τους επιλεγµένο το Mobile. 

 

Νέος Πελάτης 

Ας υποθέσουµε ότι έχουµε κάνει λήψη δεδοµένων κι επιθυµούµε να εισαγάγουµε έναν νέο 

πελάτη.  Πατάµε τότε το οµώνυµο πλήκτρο από τη βασική φόρµα της εφαρµογής. 
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Εδώ πρέπει να σηµειώνουµε ότι όταν ξεκινήσουµε την εφαρµογή και πατήσουµε για πρώτη 

φορά ένα πλήκτρο (πχ. Νέος πελάτης, Αναζήτηση Πελάτη κλπ), θα εµφανισθεί ένα πλαίσιο 

διαλόγου για να πληκτρολογήσουµε το password του χρήστη που έχουµε θέσει στην 

Anima.ΝΕΤ Cloud Edition και το οποίο λαµβάνεται και σώζεται τοπικά όταν κάνουµε λήψη 

δεδοµένων. 

Όταν πληκτρολογήσουµε το password του χρήστη, εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής νέου 

πελάτη (αριστερό σχήµα). Στα πεδία Επάγγελµα και Πόλη µπορούµε να 

πληκτρολογήσουµε δεδοµένα, αλλά κάνοντας κλικ στο πλήκτρο (…) που βρίσκεται δίπλα 

από αυτά, ας πούµε στο πεδίο Επάγγελµα, εµφανίζεται λίστα µε τα επαγγέλµατα που έλαβε 

η εφαρµογή κατά τη λήψη δεδοµένων. 

 

∆ίπλα από πεδίο Α.Φ.Μ. υπάρχει πλήκτρο όπου αν κάνουµε κλικ σε αυτό κι έχουµε θέσει 

στην Anima.ΝΕΤ Cloud Edition τα στοιχεία µας στο TAXIS, λαµβάνονται αυτόµατα 

δεδοµένα µέσω της συγκεκριµένης υπηρεσίας, κι ενηµερώνουν τα πεδία της φόρµας. 

 

Όταν ολοκληρώσουµε την καταχώρηση, πατώντας το πλήκτρο Ενηµέρωση, αποστέλλονται 

τα δεδοµένα στο eAnima Portal και δηµιουργείται µια εγγραφή στους συναλλασσόµενους 

της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition. 

 

Αναζήτηση Πελάτη 

Ας υποθέσουµε ότι επιθυµούµε να αναζητήσουµε έναν πελάτη. Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο 

Αναζήτηση Πελάτη της αρχικής φόρµας, εµφανίζεται η φόρµα του αριστερού σχήµατος. 

Βάζοντας τα κατάλληλα κριτήρια (δεν χρησιµοποιείται ο χαρακτήρας – µπαλαντέρ ?) και 

πατώντας το πλήκτρο Αναζήτηση, τα κριτήρια αναζήτησης αποστέλλονται στην 

Anima.ΝΕΤ Cloud Edition ο οποίος και επιστρέφει το αποτέλεσµα στη φόρµα του δεξιού 

σχήµατος. 
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Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει «δικούς» του 

πελάτες, αρκεί στη φόρµα των χρηστών να έχουµε τσεκάρει το ∆ιαχείριση 

Συναλλασσοµένων Χρήστη και στη φὀρµα των πελατών να έχουµε θέσει το όνοµα του 

χρήστη (πχ. XVAN5) στο οµώνυµο πεδίο. 

 

Μια άλλη σηµαντική δυνατότητα που µας παρέχει η εφαρµογή είναι η δηµιουργία 

δροµολογίων, η αναζήτηση δηλαδή συγκεκριµένων πελατών σε συγκεκριµένες ηµέρες. 

Όπως παρατηρούµε στο σχήµα που ακολουθεί, πατώντας το πλήκτρο ∆ροµολόγια από τη 

φόρµα των χρηστών, εµφανίζεται ειδική φόρµα όπου επιλέγουµε συγκεκριµένους πελάτες 

σε συγκεκριµένες ηµέρες της εβδοµάδας. Για παράδειγµα σύµφωνα µε τη φόρµα, την ηµέρα 

Τετάρτη έχουµε θέσει 2 πελάτες. Έτσι, αν στη φόρµα αναζήτησης των πελατών της Mobile 

Anima.NEΤ δεν θέσουµε δεδοµένα τη συγκεκριµένη ηµέρα και πατήσουµε το πλήκτρο 

Αναζήτηση, θα εµφανισθούν οι συγκεκριµένοι 2 πελάτες. 
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Μετά την αναζήτηση, επιλέγουµε έναν πελάτη από τη λίστα και πατάµε το µενού όπου 

εµφανίζονται οι επιλογές-δράσεις ως προς τον επιλεγέντα πελάτη. 

Το πλήκτρο  εµφανίζει πληροφοριακά στοιχεία 

για τον επιλεγόµενο πελάτη όπως υπόλοιπο, την 

καρτέλα του, τα προϊόντα που έχει αγοράσει σε 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα κλπ (βλέπε αριστερό 

κάτω σχήµα). 

Με την επιλογή ∆ροµολόγια, εµφανίζονται σε χάρτη 

οι διευθύνσεις των ευρεθέντων πελατών (κόκκινη 

κουκίδα) αλλά και το σηµείο που βρίσκεται ο πωλητής 

(βλέπε δεξί κάτω σχήµα). Αν επιλέξουµε κάποια κόκκινη κουκίδα, εµφανίζεται η 

χιλιοµετρική απόσταση από τη θέση του πωλητή και κάνοντας κλικ στο εικονίδιο , 

παρέχονται οδηγίες για να φτάσουµε στη διεύθυνση του πελάτη. 

Μια ακόµη χρήσιµη επιλογή είναι η Κλήση όπου καλείται από το κινητό ο επιλεγµένος 

πελάτης, ενώ µε την επιλογή Νέα Ενέργεια δηµιουργούµε µια νέα ενέργεια. 
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Επιλογή παραστατικών 

Αφού έχουµε επιλέξει τον επιθυµητό πελάτη, ήρθε η ώρα να επιλέξουµε και το κατάλληλο 

παραστατικό που θέλουµε να εκτυπώσουµε. Η εκτύπωση του παραστατικού µπορεί να γίνει 

τοπικά µέσω φορητού Bluetooth εκτυπωτή (πρέπει να επιλέξουµε από τη διαµόρφωση το 

Τοπική εκτύπωση)  ή σε αποµακρυσµένο εκτυπωτή όπου θα τον διαχειριστεί η 

Anima.ΝΕΤ Cloud Edition. Η πρώτη περίπτωση είναι χρήσιµη για παραγγελιοληψία σε 

εκθέσεις ενώ η δεύτερη περίπτωση σε τιµολόγηση επί αυτοκινήτου – XVAN. 

H επιλογή του παραστατικού επιτυγχάνεται µε το πλήκτρο , όπου εµφανίζεται η λίστα 

µε τα παραστατικά που µπορούµε να επιλέξουµε (βλέπε αριστερό σχήµα).  Έχουµε τη 

δυνατότητα να επιλέξουµε και Απόδειξη Λιανικής λαµβάνοντας σήµανση από ΕΑΦ∆ΣΣ που 

έχει ενεργοποιηθεί από την Anima.ΝΕΤ Cloud Edition. Επίσης πρέπει να έχουµε επιλέξει 

από τη διαµόρφωση της Mobile Anima.NEΤ, την επιλογή Ενεργοποίηση Απόδειξης 

Λιανικής. 

Επειδή τα παραστατικά της Mobile Anima.NEΤ πρέπει να συσχετισθούν µε παραστατικά 

της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition, αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι να δηµιουργήσουµε 

στην Anima.ΝΕΤ Cloud Edition, τα παραστατικά της σειράς του χρήστη της εφαρµογής. 

Αυτό επιτυγχάνεται µε την επιλογή Ενέργειες -> ∆ηµιουργία σειράς της φόρµας των 

Παραστατικών (βλέπε δεξί σχήµα). Στη συνέχεια ορίζουµε τη σειρά του χρήστη πχ. Β και 

δηµιουργούνται αυτόµατα όλα τα επιθυµητά παραστατικά που θα χρησιµοποιηθούν από τη 

Mobile Anima.NEΤ. 
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Όποιο παραστατικό κι αν επιλέξουµε, η διαδικασία της επιλογής των προϊόντων έως την 

αποστολή του παραστατικού είναι η ίδια.  

Ας επιλέξουµε λοιπόν το παραστατικό Τιµολόγιο Πώλησης – ∆Α - ΕΠ. Αµέσως 

εµφανίζεται η φόρµα του αριστερού σχήµατος. Η πάνω οριζόντια κυλιόµενη µπάρα περιέχει 

τις κατηγορίες της αποθήκης, ενώ αν επιλέξουµε µια κατηγορία, εµφανίζονται στην κάθετη 

κυλιόµενη µπάρα τα προϊόντα που περιέχει αυτή.  

Αν θέλουµε να επιλέξουµε ένα προϊόν, είτε κάνουµε κλικ παρατεταµένα πάνω σε αυτό, είτε 

κάνουµε κλικ στο εικονίδιο  αφού κάνουµε απλό κλικ στο προϊόν. 

Μπορούµε επίσης να επιλέξουµε προϊόντα µέσω barcodes ή QR codes κάνοντας κλικ στο 

εικονίδιο  της φόρµας. Τότε µε τη βοήθεια της φωτογραφικής µηχανής της συσκευής, 

«σκανάρεται» αυτόµατα ένας ενεργός QR κωδικός ή το barcode του προϊόντος 

(λαµβάνονται υπ΄όψη τα πολλαπλά barcodes που έχουµε αναφέρει στην Anima.ΝΕΤ 

Cloud Edition) και ενηµερώνεται αυτόµατα η λίστα µε τα προϊόντα. 

Μπορούµε να βρεθούµε στη λίστα µε τα επιλεγµένα προϊόντα κάνοντας κλικ στο εικονίδιο 

 (βλέπε δεξί σχήµα). 
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Όπως παρατηρείτε η φόρµα µε τα επιλεγµένα προϊόντα περιέχει µια κάθετη κυλιόµενη λίστα 

µε τα προϊόντα αυτά, ενώ περιέχει και συγκεντρωτικά αξιών και ποσότητας.  

Στα επιλεγόµενα προϊόντα µπορούµε να κάνουµε µια σειρά από λειτουργίες µε τα αντίστοιχα 

εικονίδια που βρίσκονται κάτω από τη λίστα, όπως να αυξήσουµε  ή να µειώσουµε  

την ποσότητα ή να αφαιρέσουµε ένα προϊόν  . Ειδικά για την αλλαγή της ποσότητας, 

µπορούµε να πληκτρολογήσουµε νέα ποσότητα αν κάνουµε παρατεταµένο κλικ σε κάποιο 

επιλεγόµενο προϊόν (ή να πληκτρολογήσουµε µια ποσότητα µε το ,). Επίσης αν θέλουµε 

να αλλάξουµε την προκαθορισµένη τιµή, κάνουµε κλικ στο εικονίδιο . Τονίζουµε εδώ ότι 

η αρνητική τιµή θεωρείται έκπτωση. Τέλος, αν επιθυµούµε να µεταβούµε στην προηγούµενη 

φόρµα, κάνουµε κλικ στο εικονίδιο . 

Σηµειώνουµε ότι οι στις επιλεγµένες τιµές των προϊόντων, λαµβάνονται υπ΄όψη οι 

τιµοκατάλογοι, ζώνες τιµών και έκπτωση που έχουµε δώσει στον πελάτη. 

 

Μεταβαίνοντας στην προηγούµενη φόρµα επιλογής προϊόντων, παρατηρούµε ότι διαθέτει 

ένα µενού µε επιλογές. Η επιλογή Εµφάνιση εµφανίζει πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν 

(βλέπε αριστερό σχήµα).  

Επίσης µε την επιλογή Παρατηρήσεις  εµφανίζεται λίστα µε τις παρατηρήσεις 

παραστατικών (δεξί σχήµα) που έχουµε θέσει από τη  φόρµα που προκύπτει από την 
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επιλογή Ενέργειες -> Παράµετροι εφαρµογής -> Παρατηρήσεις Παραστατικών της 

Anima.ΝΕΤ Cloud Edition. Τέλος υπάρχει και η επιλογή Τελευταία Τιµή Πώλησης. 

 

  

 

Όταν ολοκληρώσουµε την επιλογή των προϊόντων, κάνουµε  κλικ στο πλήκτρο , όπου 

αποστέλλεται το παραστατικό στην Anima.ΝΕΤ Cloud Edition, η οποία το καταχωρεί στη 

βάση δεδοµένων. 

 

Εάν η εκτύπωση είναι τοπική,  πραγµατοποιείται η εκτύπωση του παραστατικού σε φορητό 

εκτυπωτή µέσω Bluetooth που έχει µαζί του ο πωλητής, ενώ παράλληλα λαµβάνει από την 

Anima.ΝΕΤ Cloud Edition και σήµανση από ΕΑΦ∆ΣΣ (αν είναι ο φορολογικός µηχανισµός 

ενεργοποιηµένος και το παραστατικό είναι απόδειξη λιανικής).  

Στο σχήµα που ακολουθεί δείχνουµε την εκτύπωση του παραστατικού. 
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Αποµακρυσµένη εκτύπωση και Partitions 

Ας υποθέσουµε ότι σε µια έκθεση, έχουν µεταβεί ο πωλητές µιας εταιρείας µε µια συσκευή 

Android ο κάθε ένας, όπου τρέχει η Mobile Anima.NEΤ, λαµβάνουν παραγγελίες κι 

επιθυµούν να εκτυπώνονται σε έναν κοινό εκτυπωτή. Το πλέον κοινό σενάριο είναι να 

υπάρχει ένα laptop όπου τρέχει η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition, συνδεδεµένο µε έναν laser 

εκτυπωτή. ∆ιάφοροι όµως χρήστες, τρέχουν κι αυτοί την Anima.ΝΕΤ Cloud Edition στα 

γραφεία της εταιρείας. Πώς θα καθορίζεται σε ποιον υπολογιστή που τρέχει η Anima.ΝΕΤ 

Cloud Edition θα εκτυπώνονται οι παραγγελίες, αφού ας µην λησµονούµε ότι η εφαρµογή 

είναι τύπου Cloud και τα δεδοµένα βρίσκονται στο eAnima Portal;  

 

Το δύσκολο αυτό έργο έρχονται να λύσουν τα Partitions, όπου συσχετίζουν µια 

Anima.ΝΕΤ Cloud Edition που τρέχει ως Print Server µε έναν χρήστη µιας εφαρµογής. 

Αν για παράδειγµα ένας χρήστης της Mobile Anima.NEΤ µε συγκεκριµένο Partition 

επιθυµεί να εκτυπώσει ένα παραστατικό, από όλους τους Print Servers που τρέχουν τη 

δεδοµένη χρονική στιγµή, θα αναλάβει την εκτύπωση αυτός που έχει ίδιο Partition. 

Eδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι ως Print Server µπορεί να εµφανισθεί και η Mobile 

Anima.NEΤ όπως θα δούµε στη συνέχεια. 

 

Αρχικά πρέπει να δηµιουργήσουµε τα Partitions που χρειαζόµαστε. Αυτό επιτυγχάνεται 

από την επιλογή Ενέργειες -> Παράµετροι εφαρµογής -> Partitions της εφαρµογής 

Anima.ΝΕΤ Cloud Edition. Στη φόρµα του αριστερού σχήµατος, στο αρχικό Partition 

που υπάρχει µε όνοµα MASTER, µπορούµε να προσθέσουµε όσα θέλουµε. Η επόµενη κίνηση 

είναι να συνδέσουµε τους χρήστες µε το συγκεκριµένο Partition. Αυτό επιτυγχάνεται από τη 

φόρµα των χρηστών (δεξιό σχήµα).  
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Στη συνέχεια πρέπει να δηλώσουµε ποια Anima.ΝΕΤ Cloud Edition θα διαχειρίζεται το 

συγκεκριµένο Partition (πχ MASTER), για παράδειγµα πού θα εκτυπώνουν οι χρήστες από 

την Mobile Anima.NEΤ. 

Αυτό επιτυγχάνεται από τη ∆ιαµόρφωση και την ετικέτα Επικοινωνία. Όπως παρατηρούµε 

στο επόµενο σχήµα, στο πλαίσιο Ενεργοποίηση λήψης αποµακρυσµένων εκτυπώσεων, 

θέτουµε το κατάλληλο Partition και τσεκάρουµε το Ενεργοποίηση. 

Την επόµενη φορά που θα τρέξουµε την Anima.ΝΕΤ Cloud Edition, στην κάτω µπάρα της, 

θα δούµε ενεργοποιηµένο το Print Server και αν είναι ενεργοποιηµένος και ο φορολογικός 

µηχανισµός, που σηµαίνει ότι η εφαρµογή θα µπορεί να στέλνει και σηµάνσεις στις τοπικές 

εκτυπώσεις της Mobile Anima.NEΤ, θα είναι ενεργοποιηµένο το Print Server+. 
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Στο επόµενο σχήµα βλέπουµε την εκτύπωση ενός παραστατικού που εκτύπωσε η 

Anima.ΝΕΤ Cloud Edition από την Mobile Anima.NEΤ. 
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Η Mobile Anima.NEΤ ως Print Server 

Η Mobile Anima.NEΤ παρέχει τη σηµαντική δυνατότητα να 

λειτουργήσει η εφαρµογή ως Print Server. Έτσι στο προηγούµενο 

παράδειγµα που αναφέραµε, στη θέση του laptop µπορούµε να 

έχουµε µια συσκευή Android που τρέχει την Mobile Anima.NEΤ 

και στη θέση του laser εκτυπωτή, έναν Bluetooth θερµικό 

εκτυπωτή που να συνδέεται µε τη συσκευή. Για να ενεργοποιηθεί 

αυτή η λειτουργία, πρέπει από τη διαµόρφωση της εφαρµογής να 

θέσουµε τη τιµή MASTER στο πεδίο Partition και στις επιλογές να 

έχουµε τσεκάρει το Ενεργοποίηση του Print Server και το 

Τοπική εκτύπωση. Την επόµενη φορά που θα τρέξουµε την 

εφαρµογή, θα έχουµε στη ∆ιαµόρφωση το µήνυµα Ο Print Server 

έχει ενεργοποιηθεί. 

Έτσι η συγκεκριµένη συσκευή θα αναλαµβάνει χωρίς την ύπαρξη 

υπολογιστή, να εκτυπώνει τα παραστατικά που αποστέλλουν οι 

χρήστες µε συγκεκριµένο Partition, από τις άλλες συσκευές. 

 

Τιµολόγηση επί αυτοκινήτου (XVAN) 

H τιµολόγηση επί αυτοκινήτου χρειάζεται έναν αποθηκευτικό χώρο και τη δυνατότητα 

εκτύπωσης ενός συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής, είτε στην αρχή που θα ξεκινά το 

αυτοκίνητο είτε στην πορεία. Η Mobile Anima.NEΤ παρέχει αυτή την δυνατότητα, αφού ο 

χρήστης της εφαρµογής µπορεί να συνδεθεί µε έναν χρήστη της Anima.ΝΕΤ Cloud 

Edition, όπου όπως έχουµε ήδη αναφέρει, αυτός συνδέεται µε έναν αποθηκευτικό χώρο. 

Στην περίπτωση αυτής της σύνδεσης, η Mobile Anima.NEΤ διαχειρίζεται µόνο τα προϊόντα 

που περιέχει αυτός ο χώρος.  

 

Αρχικά πρέπει να θέσουµε τα επιθυµητά προϊόντα στον συγκεκριµένο χώρο και στη στήλη 

Ποσότητα θέτουµε τις επιθυµητές ποσότητες (βλέπε επόµενο σχήµα). 

Στη συνέχεια επιλέγουµε Συγκεντρωτικό ∆ελτίο Αποστολής. Στην ερώτηση Θέλετε 

αρχικοποίηση του αποθηκευτικού χώρου πατάµε Yes. Σε αυτή την περίπτωση τυχόν 

ποσότητες των στηλών Πωλήσεις και Επιστροφές θα αφαιρεθούν και θα προστεθούν 

αντίστοιχα από τις ποσότητες. Πατάµε Νο µόνο στην περίπτωση που θέλουµε να 

εκτυπώσουµε ένα στιγµιότυπο της δεδοµένης χρονικής στιγµής του αποθηκευτικού χώρου. 

Ένα τέτοιο στιγµιότυπο µπορεί να εκτυπώσει στο φορητό θερµικό εκτυπωτή και η Mobile 

Anima.NEΤ. 
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Στη συνέχεια δείχνουµε µια εκτύπωση του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής από την 

Anima.ΝΕΤ Cloud Edition.  

 

 

Τοπική διαχείριση 

Η Mobile Anima.NEΤ κατά την εκτύπωση και καταχώρηση ενός παραστατικού στην 

Anima.ΝΕΤ Cloud Edition, διαχειρίζεται online τα δεδοµένα. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να 

υπάρχει συνεχής ασύρµατη σύνδεση της εφαρµογής µε το eAnima Portal. Υπάρχει όµως η 
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δυνατότητα στην περίπτωση που χαθεί η σύνδεση, να εκτυπωθεί και να αποθηκευτεί τοπικά 

η εγγραφή και όταν επανέλθει η σύνδεση, να αποσταλούν µαζικά οι εγγραφές στο Portal. 

Για να ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα πρέπει να έχουµε επιλέξει από τη διαµόρφωση το 

Ενεργοποίηση αυτόνοµης διαχείρισης και να πραγµατοποιήσουµε στη συνέχεια λήψη 

δεδοµένων. Η εφαρµογή θα λάβει και θα αποθηκεύσει τοπικά τους συναλλασσόµενους, τα 

προϊόντα της αποθήκης αλλά όχι τους τιµοκατάλογους και τις ζώνες τιµών. 

Για να µεταβούµε σε κατάσταση τοπικής διαχείρισης, πατάµε από την αρχική φόρµα της 

εφαρµογής, το πλήκτρο Τοπική ∆ιαχείριση που µετατρέπεται σε Αποµακρυσµένη 

∆ιαχείριση (αριστερό σχήµα). Τώρα η διαχείριση των παραστατικών γίνεται τοπικά χωρίς 

την ανάγκη ασύρµατης σύνδεσης. Μόλις βρεθούµε πάλι σε δίκτυο, πατάµε το πλήκτρο 

Αποθηκευµένα Παραστατικά (βλέπε δεξί σχήµα) και τα αποθηκευµένα παραστατικά 

αποστέλλονται στο eAnima Portal. Τέλος για να µεταβούµε στην ασύρµατη κατάσταση, 

κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Αποµακρυσµένη ∆ιαχείριση. 

 

  

 

Απογραφή Αποθήκης 

Η Mobile Anima.NEΤ µας παρέχει τη δυνατότητα απογραφής της αποθήκης. Αυτό 

επιτυγχάνεται επιλέγοντας το Απογραφή Αποθήκης από το µενού της αρχικής φόρµας της 

εφαρµογής.  

Υπάρχουν δύο τρόποι για να επιλέξουµε ένα προϊόν. Πληκτρολογούµε τµήµα της 

περιγραφής και πατάµε το δεξί πλήκτρο (…) που υπάρχει δίπλα στο πεδίο barcode. Αµέσως 

θα εµφανισθεί λίστα µε τις ευρεθείσες εγγραφές όπου επιλέγουµε µια εγγραφή. Ο δεύτερος 
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τρόπος είναι να σκανάρουµε το barcode ή το QR code ενός προϊόντος, αν κάνουνε κλικ 

πάλι στο δεξί πλήκτρο (…). Πρέπει όµως πριν να έχουµε επιλέξει από τη διαµόρφωση το 

Ενεργοποίηση Barcode.  

Όταν επιλέξουµε το προϊόν,  πληκτρολογούµε την ποσότητα στο πεδίο Απογραφή, τον 

αποθηκευτικό χώρο και τη θέση του. 

Πατώντας το πλήκτρο Ενηµέρωση, τα δεδοµένα µεταφέρονται στο eAnima Portal, όπου 

αυτός µε τη σειρά του ενηµερώνει την αποθήκη.  

 

   

 

∆ιαχείριση κλήσεων 

Έχουµε αναφέρει την πολύ σηµαντική δυνατότητα της αναγνώρισης κλήσης που παρέχει η 

Mobile Anima.NEΤ. Όταν η συσκευή του χρήστη λάβει µια κλήση, αυτόµατα το 

εισερχόµενο τηλέφωνο αποστέλλεται στο eAnima Portal, όπου µετά από µια διαδικασία 

αναζήτησης στους συναλλασσόµενους, επιστρέφει στη συσκευή πληροφορίες του 

καλούντος αλλιώς το «∆εν Βρέθηκε». Ταυτόχρονα καταχωρεί την κλήση στη βάση 

δεδοµένων για να τη διαχειριστούµε από τη φόρµα των εισερχόµενων και εξερχόµενων 

κλήσεων της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition, ή από τα Στατιστικά της φόρµας των 

συναλλασσόµενων. Το αριστερό σχήµα που ακολουθεί δείχνει το αποτέλεσµα µιας τέτοιας 

κλήσης.  

 

Η εφαρµογή µας όµως µας δίνει τη δυνατότητα να δούµε όλες αυτές τις εισερχόµενες 

κλήσης σε µία λίστα (µηδενίζεται κατά την έξοδο της εφαρµογής), την οποία µπορούµε να 

λάβουµε από την επιλογή Κλήσεις του µενού της αρχικής φόρµας της εφαρµογής. Όπως 

παρατηρούµε στο δεξί σχήµα, έχουµε σε κυλιόµενη κάθετη µπάρα πληροφορίες σχετικά µε 

τις κλήσεις. Το µενού που περιέχει η φόρµα, διαθέτει την επιλογή Εµφάνιση όπου µέσω 

του eAnima Portal έχουµε τη γνωστή σελίδα πληροφοριών του καλούντος 
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συναλλασσόµενου, ενώ µε την επιλογή Απάντηση, µπορούµε να καλέσουµε τη 

συγκεκριµένη κλήση.  Υπενθυµίζουµε ότι καταχωρούνται και οι εξερχόµενες κλήσεις, εκτός 

αν θέσουµε διαφορετικά στη διαµόρφωση της Mobile Anima.NEΤ.  

 

  

 

Online Chat 

Έχουµε αναφέρει ότι η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition περιέχει µια πολύ χρήσιµη λειτουργία 

άµεσων µηνυµάτων ανάµεσα στους χρήστες της εφαρµογής. Υπάρχει όµως η δυνατότητα µε 

άµεσα µηνύµατα ανάµεσα στους χρήστες της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition και σε αυτούς της 

Mobile Anima.NEΤ όπως και το αντίστροφο.  Αυτό επιτυγχάνεται αν από τη διαµόρφωση 

επιλέξετε το Ενεργοποίηση Online Chat.  

 

Αποµακρυσµένα δεδοµένα 

Με τη βοήθεια του πλήκτρου Αποµακρυσµένα δεδοµένα ο 

χρήστης της εφαρµογής µπορεί να έχει πρόσβαση σε διάφορα 

αποµακρυσµένα δεδοµένα που µας παρέχει το eAnima Portal 

και έχουµε αναφέρει στο κεφάλαιο 2, όπως WorkSpace, 

στατιστικά και οικονοµικά στοιχεία, κατάλογο της αποθήκης µε 

εικόνες κλπ. 

 

Παραστατικά ηµέρας 

Με τη βοήθεια του πλήκτρου Παραστατικά ηµέρας ο χρήστης 

µπορεί να δει τα παραστατικά που καταχώρησε την τρέχουσα 

ηµέρα, έτσι ώστε να εµφανισθεί το περιεχόµενό τους, να 

επανεκτυπώσει, να διαγράψει ή να στείλει κάποιο από αυτά µε 

email. 

 

Λήψη φωτογραφιών 

Με τη βοήθεια της αρχικής επιλογής Κάµερα, η εφαρµογή µας παρέχει τη δυνατότητα να 

λάβουµε µια φωτογραφία µε την πίσω φωτογραφική µηχανή µιας συσκευής και να την 

στείλουµε στον προσωπικό µας χώρο (WorkSpace). 

Αρχικά σε µια φόρµα µε δύο πλήκτρα δείχνεται τι ακριβώς λαµβάνει η πίσω κάµερα. Πατάµε 

το πλήκτρο Λήψη και στη συνέχεια το πλήκτρο Αποστολή όπου εµφανίζεται ένα πλαίσιο 
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διαλόγου για να πληκτρολογήσουµε το όνοµα του αρχείου. Μπορούµε να µην 

πληκτρολογήσουµε τίποτε και πατώντας το πλήκτρο ΟΚ, αποστέλλεται η φωτογραφία στον 

προσωπικό χώρο του χρήστη. 

 

 
 

 

Χρήση πιστωτικών καρτών 

Το eAnima Portal έχει τη δυνατότητα σύνδεσης µε τις 4 συστηµικές τράπεζες και τη Viva 

για τη διαχείριση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, λειτουργία που την 

εκµεταλλευόµαστε µέσω της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition. 

Πρέπει να σηµειώσουµε, ότι χρήση πιστωτικών καρτών έχουµε και στη Mobile Anima.NET, 

αν η εφαρµογή συνδεθεί µε το eAnima Portal. Η λειτουργία αυτή επιτυγχάνεται από το 

αρχικό µενού της εφαρµογής και την επιλογή Πληρωµή µε κάρτα, όπου παρόµοια 

πληκτρολογούµε το ποσό χρέωσης και την αιτιολογία. 
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Κεφάλαιο 15 

 

∆ιαχείριση Ηλεκτρονικών Βιβλίων (myDATA) 

 

 

myDATA, είναι το όνοµα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρµας, µε την 

οποία η ΑΑ∆Ε εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθηµερινότητα των 

επιχειρήσεων.  Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition συνεργάζεται απόλυτα µε 

το myDATA, αποστέλλοντας όλα τα κατάλληλα παραστατικά. 

Θα δούµε πρώτα την διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρµα myDATA. Στην περίπτωση που 

η εγγραφή έχει ήδη γίνει, είτε από εσάς είτε απο τον λογιστή σας, µπορείτε να παραλείψετε 

αυτό το βήµα. 

Ανοίγουµε το πρόγραµµα περιήγησης ιστοσελίδων που χρησιµοποιούµε και µεταβαίνουµε 

στην διεύθυνση https://www.aade.gr/mydata . 

 

Επιλέγουµε 2 Εµπορικά / λογιστικά προγράµµατα διαχείρισης (ERP)   
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Επιλέγουµε Είσοδος στην εφαρµογή. Στην οθόνη που θα εµφανιστεί συµπληρώνουµε 

τους κωδικούς µας στο taxisnet και πατάµε Σύνδεση. 

 

Επιλέγουµε Εγγραφή στο myDATA REST API. 

 

Επιλέγουµε Νέα εγγραφή χρήστη. 
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∆ηλώνουµε το όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που επιθυµούµε, το e-mail 

επικοινωνίας και πατάµε Προσθήκη χρήστη. 

 

Θα σας αποσταλεί από την ΑΑ∆Ε ένα email επιβεβαίωσης µε ένα σύνδεσµο επιβεβαίωσης 

στον οποίο πρέπει ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ να κάνετε click για επιβεβαίωση των στοιχείων και 

ολοκλήρωση της εγγραφής.  

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, µας δίνονται τα στοιχεία σύνδεσης. 
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Θα χρειαστεί να κρατήσετε τα Κωδικός API και Ονοµα Χρήστη µε τα οποία πρέπει να 

ενηµερωθεί  η εφαρµογή για να µπορεί να συνδέεται στην πλατφόρµα της myDATA.  

Ας δούµε τώρα τις παραµετροποιήσεις που χρειάζεται να κάνουµε στην εφαρµογή µας για 

να αποστέλλουµε παραστατικά στη myDATA.  

Καταρχάς πρέπει να ενηµερώσουµε την εφαρµογή µε τα  Κωδικός API και Ονοµα Χρήστη 

που έχουµε πάρει όταν κάναµε την εγγραφή στην πλατφόρµα myDATA. Ανοίγουµε την 

εφαρµογή µας. Πηγαίνουµε Εργαλεία->∆ιαµόρφωση και έπειτα επιλέγουµε την καρτέλα 

Εφαρµογές. 
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Εκεί ενηµερώνουµε τα Ονοµα χειριστή και Κλειδί myDATA µε τα στοιχεία σύνδεσης που 

έχουµε πάρει από την εγγραφή µας στη myDATA. Πατάµε Αποδοχή για να αποθηκευτούν 

οι αλλαγές µας. 

Στην περίπτωση που η εταιρία µας διαθέτει υποκαταστήµατα πρέπει να κάνουµε τα εξής:  

Πηγαίνουµε Εργαλεία->Παράµετροι εφαρµογής->Υποκαταστήµατα.  
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Εκεί καταχωρούµε τα υποκαταστήµατα της εταιρίας µας (το κεντρικό δεν χρειάζεται να 

καταχωρηθεί). Σηµαντικό είναι να ενηµερώσουµε σωστά το πεδίο Κωδικός, που είναι ο 

κωδικός που έχει πάρει το υποκατάστηµα από την ∆.Ο.Υ. της εταιρίας µας. Πατάµε 

Ενηµέρωση για να αποθηκευτούν οι αλλαγές. 

Τώρα πρέπει να ενηµερώσουµε τα παραστατικά της εφαρµογής που αφορούν το 

υποκατάστηµα (συνήθως είναι παραστατικά µε διαφορετική σειρά, π.χ. σειρά Β) µε τον 

κωδικό του υποκαταστήµατος. Πηγαίνουµε Εργαλεία->Παράµετροι εφαρµογής-

>Παραστατικά. Επιλέγουµε τα παραστατικά που θέλουµε να ενηµερώσουµε και στην 

καρτέλα Λοιπά ενηµερώνουµε το πεδίο  Κωδικός Υποκ. µε τον κωδικό που έχει πάρει το 

υποκατάστηµα από την ∆.Ο.Υ. Πατάµε Ενηµέρωση για να αποθηκευτούν οι αλλαγές. 
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Πηγαίνουµε Εργαλεία->Παράµετροι εφαρµογής->Παραστατικά. Στην καρτέλα 

Στοιχεία βρίσκεται το πεδίο Κωδικός myDATA. Εκεί πρέπει να ενηµερώσουµε τα 

παραστατικά που θα αποστέλλονται στη myDATA µε τον αντίστοιχο κωδικό παραστατικού 

και κωδικό τρόπου πληρωµής σύµφωνα µε την κωδικοποίηση της myDATA. 
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Τα πιο συνηθισµένα παραστατικά και οι κωδικοί τους είναι τα εξής: 

 

 

Παραστατικό Κωδικός myDATA 

Τιµολόγιο Πώλησης - ∆ελτιο Αποστολής - ΕΠ 1.1.5 

Τιµολόγιο Πώλησης - ∆ελτιο Αποστολής - ΜΕ 1.1.3 

Τιµολόγιο Πώλησης  - ΕΠ 1.1.5 

Τιµολόγιο Πώλησης  - ΜΕ 1.1.3 

Πιστωτικό Τιµολόγιο Πώλησης - ∆Α - ΕΠ 5.1.5 

Πιστωτικό Τιµολόγιο Πώλησης - ∆Α - ΜΕ 5.1.3 

Πιστωτικό Τιµολόγιο Πώλησης  - ΕΠ 5.1.5 

Πιστωτικό Τιµολόγιο Πώλησης  - ΜΕ 5.1.3 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠ 2.1.5 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ 2.1.3 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠ. ΠΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠ 5.2.5 

Απόδειξη Λιανικής 11.1.3 
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Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών 11.2.3 

   
Όσον αφορά τους συναλλασσόµενους, οφείλουµε να ενηµερώσουµε την κατηγορία 

myDATA του συναλλασσόµενου στην καρτέλα Λοιπά. Η προεπιλεγµένη τιµή είναι 

Χονδρική - Επιτηδευµατίας που ισχύει για τις περισσότερες περιπτώσεις. 

 

 

Σε περίπτωση που ο συναλλασσόµενος έχει υποκαταστήµατα, οφείλουµε να δηλώσουµε τον 

κωδικό που έχει πάρει το υποκατάστηµα από την αρµόδια ∆ΟΥ. Ανοίγουµε την οθόνη του 

συναλλασσόµενου και στην καρτέλα Στοιχεία πατάµε κάτω δεξιά το κουµπί των 

υποκαταστηµάτων. 
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Θα ανοίξει η οθόνη των υποκαταστηµάτων. Εκεί στο πεδίο Κωδικός γράφουµε τον κωδικό 

που έχει πάρει το υποκατάστηµα από την αρµόδια ∆ΟΥ. Σε περίπτωση που ο κωδικός δεν 

συµπληρωθεί, στη myDATA θα αποσταλεί ο κωδικός "0" (κεντρικό υποκατάστηµα). 

 

 

 

Στην περίπτωση που ο συναλλασσόµενος είναι προµηθευτής µη υπόχρεος στη myDATA, 

που σηµαίνει ότι πρέπει εµείς να αποστείλουµε στη myDATA τις αγορές από αυτόν τον 

προµηθευτή, τότε πρέπει στην καρτέλα Λοιπά να δηλώσουµε τον συναλλασσόµενο ως 

εξαιρούµενο από το ΚΕΠΥΟ. 
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Τέλος, αν ένας συναλλασσόµενος υπόκειται σε καθεστώς εξαίρεσης Φ.Π.Α. , για παράδειγµα 

ιερές µονές, πρέπει να ενηµερώσουµε την myDATA βάσει ποιού άρθρου του κώδικα Φ.Π.Α. 

γίνεται η εξαίρεση. Στην καρτέλα Λοιπά κάνουµε κλικ στο πλαίσιο Εξαιρέσεις Φ.Π.Α. και 

επιλέγουµε από την λίστα που θα εµφανιστεί το άρθρο Φ.Π.Α. βάσει του οποίου γίνεται η 

εξαίρεση.  

 

 

 

Πάµε τώρα και στην αποθήκη. Οφείλουµε να ενηµερώσουµε τα είδη της αποθήκης µας µε 

τον χαρακτηρισµό myDATA (πωλήσεων και αγορών). Στην οθόνη της αποθήκης, στην 

καρτέλα Λοιπά ενηµερώνουµε τον χαρακτηρισµό πωλήσεων και αγορών του είδους. 
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Φυσικά η παραπάνω διαδικασία είναι ασύµφορη χρονικά και πρακτικά αδύνατη σε 

περίπτωση που έχουµε πολλά είδη στην αποθήκη µας. Η εφαρµογή όµως µας δίνει την 

δυνατότητα να ενηµερώσουµε µαζικά τα είδη της αποθήκης. 

 
Στην διαχείριση αποθήκης κάνουµε Αναζήτηση και επιλέγουµε τα φίλτρα που θέλουµε (ένα 

συνηθισµένο σενάριο είναι να επιλέξουµε τα είδη µιας συγκεκριµένης κατηγορίας). 

Πατώντας Αναζήτηση θα µας επιστραφούν τα είδη που έχουµε επιλέξει. Τα 

επιλέγουµε όλα και επιλέγουµε από το µενού Ενέργειες -> Μαζική αλλαγή 

δεδοµένων. Στην οθόνη που θα εµφανιστεί ενηµερώνουµε τον χαρακτηρισµό 

myDATA και πατάµε Εντάξει για να ενηµερωθούν οι εγγραφές.  
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Τέλος, εάν ένα είδος στην αποθήκη µας υπόκειται σε καθεστώς εξαίρεσης Φ.Π.Α., για 

παράδειγµα κάρτες κινητής τηλεφωνίας, πρέπει να ενηµερώσουµε τη myDATA βάσει ποιού 

άρθρου του κώδικα Φ.Π.Α. γίνεται η εξαίρεση. Στην καρτέλα Λοιπά κάνουµε κλικ στο 

πλαίσιο Εξαιρέσεις Φ.Π.Α. και επιλέγουµε από την λίστα που θα εµφανιστεί το άρθρο 

Φ.Π.Α. βάσει του οποίου γίνεται η εξαίρεση.  
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Τώρα είµαστε έτοιµοι να ανοίξουµε την εφαρµογή 

myDATA. Από το κεντρικό µενού της εφαρµογής 

επιλέγουµε Εφαρµογές και έπειτα Εφαρµογή 

myDATA. Θα εµφανιστεί η ακόλουθη αρχική 

οθόνη.  

 

 

 

 

Είµαστε έτοιµοι να αποστείλουµε παραστατικά στην 

myDATA. Επιλέγουµε Υποβολή παραστατικών. 

Θα εµφανιστεί η οθόνη επιλογής της ηµεροµηνίας 

των παραστατικών που θα υποβάλλουµε. 

 

Αφού επιλέξουµε τις ηµεροµηνίες που θέλουµε 

πατάµε Εκτέλεση για να ξεκινήσει η διαδικασία 

αποστολής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα 

λάβουµε ένα µήνυµα που θα µας ενηµερώνει για το 

πόσα παραστατικά στάλθηκαν. Τα παραστατικά που 

στάλθηκαν επιτυχώς θα ενηµερωθούν στην βάση 
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δεδοµένων της εφαρµογής ως απεσταλµένα, ούτως  ώστε σε περίπτωση που είτε σκόπιµα 

είτε κατά λάθος επιλέξουµε και πάλι τις ίδιες ηµεροµηνίες τα παραστατικά αυτά δεν θα 

αποσταλούν ξανά. 

 

Πατώντας Προβολή υποβληθέντων πωλήσεων 

µπορούµε να δούµε τα παραστατικά πωλήσεων που 

έχουµε υποβάλει στη myDATA. Μπορούµε να 

επιλέξουµε τις ηµεροµηνίες των παραστατικών που 

θέλουµε να δούµε. 

 

 

Επιλέγουµε προαιρετικά τις ηµεροµηνίες από έως, σε αντίθετη περίπτωση θα µας 

επιστραφούν όλες οι πωλήσεις ανεξαρτήτως ηµεροµηνίας. Πατάµε εκτέλεση για να ξεκινήσει 

η διαδικασία λήψης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα εµφανιστεί η οθόνη µε όλα τα 

στοιχεία των παραστατικών που λάβαµε. 

 

Όσον αφορά τα ελληνικά ΑΦΜ, στη myDATA δεν µεταβιβάζονται στοιχεία όπως επωνυµία, 

διεύθυνση κλπ. Έτσι η παραπάνω οθόνη πιθανότατα να µην βγάζει και πολύ νόηµα. 

Πατώντας Ενηµέρωση από την ∆ιαδικτυακή Υπηρεσία ΑΦΜ  η εφαρµογή θα συνδεθεί 
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µε την διαδικτυακή υπηρεσία ΑΦΜ, και θα ενηµερώσει τις εγγραφές της οθόνης µε τα 

στοιχεία των συµβαλλοµένων. 

 

 

 

Κάνοντας διπλό κλικ σε µια εγγραφή θα εµφανιστεί η οθόνη µε τα πλήρη στοιχεία του 

παραστατικού που έχουν διαβιβαστεί στη myDATA, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του 

συµβαλλόµενου που ενηµερώσαµε από την διαδικτυακή υπηρεσία ΑΦΜ.   
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Πατώντας Προβολή υποβληθέντων αγορών 

µπορούµε να δούµε τα παραστατικά αγορών µας  

που έχουµε υποβάλει οι προµηθευτές µας στη 

myDATA καθώς και τα παραστατικά αγορών µας 

που έχουµε υποβάλει εµείς στη myDATA στην 

περίπτωση που οι προµηθευτές είναι µη υπόχρεοι 

υποβολής στη myDATA, για παράδειγµα αγορές 

που αφορούν προµηθευτές µε ΑΦΜ εξωτερικού.  

Μπορούµε εκτός από τις ηµεροµηνίες των 

παραστατικών να επιλέξουµε αν θέλουµε να δούµε τα παραστατικά µόνο ενός 

συγκεκριµένου προµηθευτή,  δηλώνοντας το ΑΦΜ του στην οθόνη επιλογής πεδίων που θα 

εµφανιστεί. 

 

Πατάµε εκτέλεση για να ξεκινήσει η διαδικασία λήψης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

θα εµφανιστεί η οθόνη µε όλα τα στοιχεία των παραστατικών που λάβαµε. 
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Πατώντας Ενηµέρωση από την ∆ιαδικτυακή Υπηρεσία ΑΦΜ  η εφαρµογή θα συνδεθεί 

µε την διαδικτυακή υπηρεσία ΑΦΜ, και θα ενηµερώσει τις εγγραφές της οθόνης µε τα 

στοιχεία των συµβαλλοµένων. 

 

 

Εάν επιθυµούµε, µπορούµε να ενηµερώσουµε το αρχείο συµβαλλοµένων της εφαρµογής, µε 

τους προµηθευτές µας που έχουν υποβάλει παραστατικά της εταιρίας µας στην myDATA. 

Επιλέγουµε Εισαγωγή προµηθευτών .   

 

 

Θα εµφανιστεί η οθόνη µε τα στοιχεία των προµηθευτών που θα εισαχθούν, τα οποία 

µπορούµε να επεξεργαστούµε αλλά πιθανότατα δεν θα χρειαστεί. Πατάµε Εισαγωγή. 
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Με το πέρας της διαδικασίας θα εµφανιστεί το µήνυµα 

ολοκλήρωσης. 

 

 

Αφού έχουµε ενηµερώσει την εφαρµογή µε τους προµηθευτές, µπορούµε αν θέλουµε να 

ενηµερώσουµε και το αρχείο των παραστατικών της εφαρµογής µε τις αγορές της εταιρίας 

µας που έχουν υποβληθεί στη myDATA. Θα πρέπει πρώτα να αντιστοιχίσουµε τα 

παραστατικά της myDATA (η myDATA έχει δικιά της κωδικοποίηση παραστατικών) µε τα 

παραστατικά της εφαρµογής. Πρακτικά, στο 99% των περιπτώσεων, αρκεί να 

αντιστοιχίσουµε τα χρεωστικά παραστατικά της myDATA µε ένα παραστατικό της 

εφαρµογής που να είναι τιµολόγιο αγορών, και τα πιστωτικά παραστατικά της myDATA  µε 

ένα παραστατικό της εφαρµογής που να είναι πιστωτικό τιµολόγιο αγορών. Ανοίγουµε την 

οθόνη των παραστατικών, επιλέγουµε το παραστατικό που θέλουµε να αντιστοιχίσουµε, 

πηγαίνουµε στην καρτέλα Λοιπά και κάνουµε κλικ στο κουµπί που βρίσκεται στο πλαίσιο 

Κωδικοί εισαγωγής myDATA.  
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Θα εµφανιστεί η οθόνη µε τη λίστα των παραστατικών σύµφωνα µε την κωδικοποίηση της 

myDATA.  
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Τσεκάρουµε τα παραστατικά που θέλουµε να αντιστοιχίσουµε πατάµε Αποδοχή, και κατόπιν 

έχοντας επιστρέψει στην οθόνη του παραστατικού πατάµε Ενηµέρωση.   

 

Επιστρέφουµε στην οθόνη µε τα υποβληθέντα παραστατικά αγορών και πατάµε Εισαγωγή 

Αγορών. 

 

 

Με το πέρας της διαδικασίας θα εµφανιστεί το µήνυµα 

ολοκλήρωσης . 
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Κεφάλαιο 16 

 

Anima.NET Compact  

Special Edition 

 

 

Η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition διαθέτει µία ειδική έκδοση της Anima.NET Compact 

Edition στην περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν έχετε Internet και πρέπει να εκτυπώσετε 

παραστατικά.  Τα δεδοµένα σώζονται τοπικά σε SQLite, και είναι ιδανική σε συσκευές 

Tablet µε Windows 10 αλλά και γενικότερα σε συσκευές µε οθόνη αφής χωρίς µεγάλες 

απαιτήσεις µνήµης και ισχύος.  

 

Η Anima.NET Compact Special Edition είναι µια πλήρης εµπορική εφαρµογή, είναι 

αυτόνοµη κι έχει την ίδια λειτουργικότητα µε την Anima.ΝΕΤ Cloud Edition. Μπορείτε να 

καταχωρήσετε τα στοιχεία των πελατών και των προµηθευτών της επιχείρησής σας, να 

περάσετε τις πωλήσεις σας µε τη φόρµα τιµολόγησης ή τη λιανική που περιέχει, να 

εκτυπώσετε Προσφορές, Παραστατικά, να διαχειριστείτε τις παραγγελίες σας. Επίσης 

υπάρχει η δυνατότητα σειριακών αριθµών, παρτίδων, πολλαπλών µονάδων µέτρησης, 

ιδιοτήτων όπως χρώµα και µέγεθος κλπ. Χρησιµοποιεί ΕΑΦ∆ΣΣ για τα παραστατικά ή 

Α∆ΗΜΕ για τη λιανική πώληση. 

 

Η εφαρµογή συνδέεται αρχικά µε την Anima.ΝΕΤ Cloud Edition και λαµβάνει 

συναλλασσόµενους, αποθήκη, παραστατικά κλπ. Αν για κάποιο λόγο δεν έχετε Internet, 

µπορείτε να τρέξετε την εφαρµογή, να καταχωρήσετε κι εκτυπώσετε παραστατικά και όταν 

επανέλθει το Internet, µπορούν αυτά να αποσταλούν µαζικά στην Anima.ΝΕΤ Cloud 

Edition. 

 

Σύνδεση µε την Anima.ΝΕΤ Cloud Edition 

Την εφαρµογή θα την βρείτε από το µενού Έναρξη των 

εφαρµογών του συστήµατος της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition. 

Αν τρέξουµε την εφαρµογή, θα παρατηρήσουµε ότι έχει 

παρόµοια εµφάνιση µε αυτή της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition.  
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Η Anima.NET Compact Special Edition πρέπει να συνδεθεί µε την Anima.ΝΕΤ Cloud 

Edition για να λειτουργήσει.  Από το πλήκτρο Εργαλεία της βασικής µπάρας εντολών της 

εφαρµογής, επιλέγουµε διαµόρφωση (πρέπει στον υπολογιστή να τρέχει και η Anima.ΝΕΤ 

Cloud Edition)  και κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Σύνδεση. Όταν γίνει µε επιτυχία η σύνδεση 

στο eAnima Portal µε το τρέχον eAnimaID, τρέχουµε πάλι την εφαρµογή, και 

παρατηρούµε στην αρχική φόρµα, το µήνυµα της σύνδεσης µε το Portal (βλέπε δεξί σχήµα). 
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Η επόµενη κίνηση είναι να λάβουµε δεδοµένα από την Anima.ΝΕΤ Cloud Edition, για το 

λόγο αυτό επιλέγουµε Ενέργειες -> Λήψη δεδοµένων από eAnima Portal όπως 

βλέπουµε στο επόµενο σχήµα. 

 

 

 

Η Anima.NET Compact Special Edition έχει λάβει τώρα όλα τα δεδοµένα που χρειάζεται 

για να καταχωρήσει ένα παραστατικό.  

Η Anima.NET Compact Special Edition διαχειρίζεται όλα τα παραστατικά που 

διαχειρίζεται και η Anima.ΝΕΤ Cloud Edition, αλλά και µε τον ίδιο τρόπο. Όλα ξεκινούν 

από τη φόρµα διαχείρισης παραστατικών µε τις κλασσικές λειτουργίες. Εδώ το µενού 

Εγγραφές εµφανίζει για ταχύτητα επιλογές µε συγκεκριµένα παραστατικά. 
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Η φόρµα για τη δηµιουργία ενός νέου παραστατικού αλλά και για την εµφάνιση ή διόρθωση 

ενός ήδη υπάρχοντος, είναι αυτή που ακολουθεί. Η µόνη βασική διαφορά µε την αντίστοιχη 

της Anima.ΝΕΤ Cloud Edition, είναι ότι τα εικονίδια µε βασικές λειτουργίες όπως 

ενεργοποίηση barcode, επιλογή παρτίδας κλπ βρίσκονται εδώ στο πάνω τµήµα της επιλογής 

των προϊόντων. 

Η εκτύπωση των προϊόντων γίνεται κι εδώ σε µορφή RPX, εποµένως το προκαθορισµένο 

αρχείο εδώ είναι το cDesign.rpx και µπορούµε να θέσουµε άλλο από το αντίστοιχο 

παραστατικό. 

Επίσης από τη συγκεκριµένη φόρµα η απόδειξη λιανικής µπορεί να γίνει σε εκτύπωση RPX ή 

στο θερµικό εκτυπωτή, ανάλογα τη διαµόρφωση του αντίστοιχου παραστατικού. Τέλος, τα 

παραστατικά µπορούν να λάβουν σήµανση από ΕΑΦ∆ΣΣ. 

 

 

 

Εντατική Λιανική 

Η Anima.NET Compact Special Edition περιέχει ενσωµατωµένες τις δύο εφαρµογές 

εντατικής. Χρησιµοποιούν τον θερµικό εκτυπωτή που έχουµε δηλώσει από το µενού 

Εργαλεία της εφαρµογής, ενώ πρέπει να έχουµε δηλώσει και το παραστατικό Απόδειξη 

Λιανική στη ∆ιαµόρφωση. 

Η φόρµα της ταµειακής έχει ακριβώς την ίδια λειτουργικότητα µε την αντίστοιχη της 

πλήρους έκδοσης. 



 186 

 

 

Το ίδιο συµβαίνει και µε την Pos Edition που καλείται από το πλήκτρο Λιανική της 

εφαρµογής. 

 

 

 

Αποστολή δεδοµένων στο eAnima Portal 

Αφού έχουµε καταχωρήσει κι εκτυπώσει τα επιθυµητά παραστατικά και είναι ή ώρα να 

αποσταλούν αυτά στο eAnima Portal, επιλέγουµε Ενέργειες -> Αποστολή 

παραστατικών σε eAnima Portal. Με τον τρόπο αυτό µεταφέρονται στην Anima.ΝΕΤ 

Cloud Edition όλα τα παραστατικά και ενηµερώνεται κατάλληλα η βάση δεδοµένων της. 

 


