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1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Στην συγκεκριμένη ενότητα του εγχειρίδιου χρήσης παρατίθεται η λειτουργία των οθονών της εφαρμογής που 
αποτελούν τις Διαδικασίες του Τακτικού Προϋπολογισμού. 

 

 

1.1. Ενημέρωση Προϋπολογισμού 

Στην συγκεκριμένη οθόνη καταχωρούνται Ανά Έτος, Αναφορά και ΚΑΕ το ποσό και ποσοστό του Τακτικού 
Προϋπολογισμού. Από την διαδρομή Προϋπολογισμός/Τακτικός Προϋπολογισμός από την επιλογή Ενημέρωση 
Προϋπολογισμού εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:  

 

Η εισαγωγή Δεδομένων γίνεται στο κάτω τμήμα της οθόνης συμπληρώνοντας ημερομηνία ισχύς από , Αρ. 
Πρωτοκόλλου, Τύπο Ενημέρωσης (υποχρεωτικό πεδίο) Ποσό και Ποσοστό καθώς και Σχετικό Α/α το οποίο είναι 
υποχρεωτικό όταν ο τύπος ενημέρωσης έχει τιμή Ποσοστό Μεταβολής Ποσού. 

Τα ποσά του πάνω τμήματος οθόνης δεν μπορούν να μεταβληθούν αλλά  διαμορφώνονται με βάση τις αλλαγές 
που πραγματοποιούνται στο κάτω τμήμα της οθόνης. 
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Το πεδίο Τύπος Ενημέρωσης έχει τέσσερεις  επιλογές Βάσει των οποίων γίνονται έλεγχοι συμπλήρωσης ή μη 
ποσών και ποσοστών της οθόνης (Αρχικό Ποσό/Ποσοστό /Μεταβολή Ποσού/ Ποσοστό Αρχικού Ποσού/ Ποσοστό 
Μεταβολής Ποσού). 

Αν γίνει επιλογή του Flag Προσωρινό τότε τα ποσά της εγγραφής λαμβάνονται υπόψιν στους ελέγχους που 
γίνονται στη φάση της δέσμευσης αλλά όχι στο μητρώο δεσμεύσεων. 

 

1.2. Ενημέρωση Προϋπολογισμού Από Αρχείο 

Στην συγκεκριμένη οθόνη γίνεται ενημέρωση του Τακτικού Προϋπολογισμού από αρχείο. Από την διαδρομή 
Προϋπολογισμός/Τακτικός Προϋπολογισμός από την επιλογή Ενημέρωση Προϋπολογισμού Από Αρχείο 
εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη  
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1.3. Εκτύπωση Προϋπολογισμού 

Στην συγκεκριμένη οθόνη εμφανίζονται στοιχεία του τακτικού προϋπολογισμού όπως καταχωρήθηκαν στην 
αρχική οθόνη. Από την διαδρομή Προϋπολογισμός/Τακτικός Προϋπολογισμός από την επιλογή Εκτύπωση  
Προϋπολογισμού εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη : 

 

Επιλέγοντας τα κριτήρια της οθόνης εμφανίζεται κατάσταση με τα στοιχεία του τακτικού προϋπολογισμού. Με 
την επιλογή Αναλυτική εμφανίζεται η παρακάτω μορφή :  
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Με την επιλογή Συγκεντρωτική εμφανίζεται η παρακάτω μορφή :  
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Σημείωση: Ως έτος αναφοράς για τα αιτήματα χρηματοδότησης λαμβάνεται το έτος της ημ/νίας του αιτήματος 
χρηματοδότησης και για τις κατανομές το έτος της ημερομηνίας της κατανομής. 
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1.4. Αναφορά Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 

Στην συγκεκριμένη οθόνη εμφανίζονται συγκεντρωτικά ανά ΚΑΕ στοιχεία και αξίες του Τακτικού 
Προϋπολογισμού. Από την διαδρομή Προϋπολογισμός/Τακτικός Προϋπολογισμός από την επιλογή  Αναφορά 
εκτέλεσης Προϋπολογισμού εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: 

 

 

 

Επιλέγοντας τα κριτήρια της οθόνης εμφανίζεται κατάσταση 
:

 

Συνέχεια…. 
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1.5. Αναλυτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 

 

Στην συγκεκριμένη οθόνη εμφανίζονται ανά ΚΑΕ στοιχεία και αξίες του Τακτικού Προϋπολογισμού καθώς και 
πληρωμών. Από την διαδρομή Προϋπολογισμός/Τακτικός Προϋπολογισμός από την επιλογή  Αναλυτική 
Κατάσταση Προϋπολογισμού εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη : 

 

 

 



«Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού» 

 

Έκδοση 1.0 
 

                                             Σελίδα 9/25 

 

 

 

Επιλέγοντας τα κριτήρια της οθόνης εμφανίζεται κατάσταση : 

 

 

 

Συνέχεια : 
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2. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Στην συγκεκριμένη ενότητα του εγχειρίδιου χρήσης παρατίθεται η λειτουργία των οθονών της εφαρμογής που 
αποτελούν τις Διαδικασίες των Δεσμεύσεων 

 

 

 

2.1. Μητρώο Δεσμεύσεων (w_diax01251) 

 

Εικόνα 1: Μητρώο Δεσμεύσεων (w_diax01251) 

 

 A/A: Αύξων Αριθμός μοναδικός για το σύστημα ο οποίος ενημερώνεται αυτόματα. 

 Ημερομηνία: Η ημερομηνία της δέσμευσης. Αν δεν ενημερωθεί από τον χρήστη ενημερώνεται 
αυτόματα από το σύστημα με βάση την τρέχουσα ημερομηνία. 

 Ενεργή:  Δείκτης που χαρακτηρίζει αν η δέσμευση είναι ενεργή ή όχι. Οι μη ενεργές δεσμεύσεις δεν 
αφαιρούνται από το διαθέσιμο υπόλοιπο του προϋπολογισμού (περιγράφεται παρακάτω) 

 Εγκεκριμένη:  Η μη εγκεκριμένη δέσμευση, δεσμεύει ποσό αλλά δε μπορεί να συνδεθεί με 
παραστατικό. 

 Αιτιολογία: Καταχωρείται οτιδήποτε χαρακτηρίζει την δέσμευση. 
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 ΑΔΑ και Ημερομηνία ΑΔΑ: Ενημερώνονται όταν και εφόσον είναι γνωστά στον χρήστη. 

 Στοιχεία Προϋπολογισμού (Έτος, Αναφορά, Κέντρο Κόστους, Κωδικός): Καταχωρούνται τα 
στοιχεία του προϋπολογισμού βάσει των οποίων θα γίνεται ο έλεγχος του διαθέσιμου υπολοίπου. 

 Αρχικό Ποσό: Καταχωρείται το καθαρό ποσό της δέσμευσης 

 Ποσό και σχόλια Ανάκλησης: Καταχωρείται το ποσό ανάκλησης και σχόλια αν το επιθυμεί ο χρήστης. 

 Ποσό: Αρχικό ποσό – ποσό ανάκλησης 

 Συνδεδεμένο Ποσό: Εμφανίζεται από το σύστημα το ποσό της δέσμευσης που έχει συνδεθεί με κάποια 
δαπάνη προμηθευτή σε περίπτωση αναζήτησης της δέσμευσης που έχει καταχωρηθεί. 

 Υπόλοιπο Ποσό Δέσμευσης: Εμφανίζεται από το σύστημα η διαφορά των δύο προηγούμενων πεδίων 
και η οποία αποτελεί το ποσό της δέσμευσης που μπορεί να συνδεθεί με δαπάνη προμηθευτή. 

 Υπόλοιπο Προϋπολογισμού: Εμφανίζεται από το σύστημα το υπόλοιπο του προϋπολογισμού το οποίο 
προκύπτει από το δηλωμένο ποσό του προϋπολογισμού από το κύκλωμα του προϋπολογισμού 
αφαιρώντας τα ποσά των λογαριασμών γενικής λογιστικής (δαπάνες) που έχουμε δηλώσει στο κύκλωμα 
του προϋπολογισμού ότι αφορούν τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό. 

 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: Εμφανίζεται από το σύστημα το διαθέσιμο υπόλοιπο του προϋπολογισμού που 
προκύπτει από το παραπάνω πεδίο (υπόλοιπο προϋπολογισμού) αφαιρώντας το σύνολο των 
δεσμεύσεων που έχουν καταχωρηθεί στον συγκεκριμένο προϋπολογισμό. 

 Χρήστης Εισαγωγής: Εμφανίζεται και ενημερώνεται από το σύστημα ο χρήστης που έκανε την 
εισαγωγή της δέσμευσης. 

 Χρήστης Μεταβολής: Εμφανίζεται και ενημερώνεται από το σύστημα ο χρήστης που έκανε μεταβολή 
της δέσμευσης. 

 Ημερομηνία Εισαγωγής: Εμφανίζεται και ενημερώνεται από το σύστημα η ημερομηνία εισαγωγής της 
δέσμευσης. 

 Ημερομηνία Μεταβολής: Εμφανίζεται και ενημερώνεται από το σύστημα η ημερομηνία μεταβολής της 
δέσμευσης. 

 

Κουμπί Μεταφορά Υπολοίπου Δέσμευσης στο Επόμενο Έτος: Μεταφέρει το υπόλοιπο της δέσμευσης στο 
επόμενο έτος δημιουργώντας αντίστοιχη εγγραφή.  

 

Με μπλε γράμματα εμφανίζεται λεκτικό που αναφέρει την δέσμευση από την οποία μεταφέρθηκε το υπόλοιπο. 

 

Με κόκκινα γράμματα εμφανίζεται λεκτικό που αναφέρει την δέσμευση στην οποία μεταφέρθηκε το υπόλοιπο. 
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Καθορισμός Παραστατικών Προμηθευτών που Συνδέονται με Δεσμεύσεις 

 

 

Στα είδη κίνησης προμηθευτών υπάρχει ένδειξη «Σύνδεση με Δέσμευση» το οποίο όταν είναι επιλεγμένο 
καθορίζει ότι όταν γίνεται κίνηση στο συγκεκριμένο είδος κίνησης το σύστημα θα απαιτεί να δηλωθεί η δέσμευση 
με την οποία συνδέεται. 

 

Σύνδεση Δεσμεύσεων με Παραστατικά Προμηθευτών 

 

 

Βάσει της παραπάνω παραμετροποίησης κατά την αποθήκευση παραστατικού προμηθευτών για το οποίο έχει 
δηλωθεί ότι το είδος κίνησης συνδέεται με δέσμευση, εμφανίζεται οθόνη με τις εκκρεμείς δεσμεύσεις ώστε να 
επιλεγεί η αντίστοιχη δέσμευση. 
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Στα προγράμματα καταχώρησης εγγραφών γενικής λογιστικής, αξιογράφων και ταμείου υπάρχει κουμπί 
«Δεσμεύσεις» όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την δέσμευση την οποία θα συνδέσει την εγγραφή 
καθορίζοντας και το ποσό προς δέσμευση. Η διαφορά σε σχέση με τα παραστατικά προμηθευτών είναι ότι η 
δέσμευση θεωρείται «πληρωμένη» στο μητρώο δεσμεύσεων. 

 

2.2. Συσχετίσεις Δεσμεύσεων (w_diax01252) 

Στο πρόγραμμα αυτό εμφανίζονται οι δεσμεύσεις με τα αντίστοιχα παραστατικά που έχουν δεσμευθεί. 

 

 

 

2.3. Εκτύπωση Βιβλίου Μητρώου Δεσμεύσεων (w_diax01253) 

 

Στο πρόγραμμα αυτό επιλέγοντας τα αντίστοιχα κριτήρια γίνεται εκτύπωση του Βιβλίου Μητρώου Δεσμεύσεων 
σε δύο μορφές αναλυτική και συγκεντρωτική βάσει όσων προβλέπονται από την σχετική εγκύκλιο. 
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Αναλυτική Μορφή 

 

 

Συνέχεια . . . 

 

Συνέχεια . . . 
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Συγκεντρωτική Μορφή 

 

Συνέχεια . . . 
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2.4. Μεταφορά Υπολοίπου Δεσμεύσεων στο Επόμενο Έτος 
(w_diax01254) 

Με το πρόγραμμα αυτό μεταφέρονται τα υπόλοιπα των δεσμεύσεων ενός έτους στο επόμενο.  
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2.5. Καταστάσεις  Δεσμεύσεων (w_diax01255) 

Βάσει των κριτηρίων του προγράμματος εμφανίζεται κατάσταση με τις δεσμεύσεις και στη οποία με διπλό κλικ σε 
κάποια εγγραφή ανοίγει την οθόνη καταχώρησης δεσμεύσεων ανακτώντας την αντίστοιχη εγγραφή. Επιλέγοντας 
«Εμφάνιση συνδεδεμένων παραστατικών με δέσμευση» εμφανίζεται μία άλλη μορφή εμφάνισης αποτελεσμάτων 
η οποία εκτός από την πληροφορία της προηγούμενης, εμφανίζει κάτω από κάθε δέσμευση και τα παραστατικά 
προμηθευτών με τα οποία έχει δεσμευθεί η δέσμευση. Σε αυτή τη μορφή εκτός από  την δυνατότητα με διπλό 
κλικ ανοίγματος της οθόνης καταχώρησης δεσμεύσεων ανακτώντας την αντίστοιχη εγγραφή (όπως στη 
προηγούμενη μορφή), υπάρχει η δυνατότητα ανοίγματος της οθόνης καταχώρησης κινήσεων προμηθευτών  
ανακτώντας την εγγραφή που έχει συνδεθεί με τη δέσμευση. 

   

Εικόνα 2: Κατάσταση Δεσμεύσεων (w_diax01255) 
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3. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

Στην συγκεκριμένη ενότητα του εγχειρίδιου χρήσης παρατίθεται η λειτουργία των οθονών της εφαρμογής που 
αποτελούν τις Διαδικασίες  

 

 

3.1. Καταχώρηση Προμηθευτών (w_cr01101_tab) 

Επιλέγοντας Καταχώρηση Προμηθευτών, εμφανίζεται η αντίστοιχη οθόνη διαχείρισης.  

Το πρόγραμμα αυτό, παρέχει τη δυνατότητα της καταχώρησης νέων προμηθευτών στο αντίστοιχο αρχείο της 
επιχείρησης.  

Τα πεδία που περιλαμβάνει, σε κατάσταση καταχώρησης, συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: 

 

 

Εικόνα 3: Καταχώρηση Προμηθευτών (w_cr01101_tab) 
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 Κωδικός. Πληκτρολογούμε τον κωδικό του νέου προμηθευτή που θέλουμε να καταχωρήσουμε. Όταν 
διαμορφωθεί ο κωδικός (δηλαδή όταν διαμορφωθεί και το τελευταίο επίπεδο του κωδικού) τότε 
ενεργοποιείται η αυτόματη αρίθμηση (Υποχρεωτικό πεδίο).  

 Υποκωδικός. Υποκωδικός του προμηθευτή. Μέσω του παρόντος πεδίου παρέχεται η δυνατότητα 
παρακολούθησης υποκαταστημάτων του ίδιου προμηθευτή. Η αρίθμηση δίνεται από το σύστημα. 

 Σημ. Η μορφή του κωδικού εξαρτάται από τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στον πίνακα 
κωδικοποίησης προμηθευτών.  

 Τίτλος. Πληκτρολογούμε την επωνυμία. Ονοματεπώνυμο αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή επωνυμία 
αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο (Υποχρεωτικό πεδίο). 

 Τίτλος Υποκ.: Πατώντας enter ή tab μετά τον Τίτλο μας έρχεται αυτόματα το περιεχόμενο του τίτλου 
στον Τίτλο Υποκωδικου. Άμα θέλουμε το μεταβάλλουμε (Υποχρεωτικό πεδίο). 

 Επωνυμία. Πατώντας enter ή tab μετά τον Τίτλο μας έρχεται αυτόματα το περιεχόμενο του τίτλου 
στην Επωνυμία. Άμα θέλουμε τη μεταβάλλουμε (Υποχρεωτικό πεδίο). 

 Ξένη Περιγρ.: Πληκτρολογούμε την Ξενική Περιγραφή του Προμηθευτή. 

 Όνομα Πατρός.: Πληκτρολογούμε το όνομα πατρός του προμηθευτή. 

 Α.Φ.Μ.: Πληκτρολογούμε τον Α.Φ.Μ. του προμηθευτή (Υποχρεωτικό πεδίο). 

 Δ.Ο.Υ.: Επιλέγουμε τη Δ.Ο.Υ. του προμηθευτή. Επιλογή από πίνακα με Δ.Ο.Υ. 

 Υπεύθυνος: Συμπληρώνουμε τον υπεύθυνο για τον συγκεκριμένο προμηθευτή. 

 Εσωτ./Εξωτ.: Επιλέγουμε αν είναι προμηθευτής εσωτερικού ή εξωτερικού. 

 Κατηγορία Προμ.: Επιλέγουμε κατηγορία προμηθευτή. Επιλογή από πίνακα με κατηγορίες 
προμηθευτή. 

 Επάγγελμα: Συμπληρώνουμε το επάγγελμα του προμηθευτή. 

 Εξαιρείται από Μ.Υ.Φ.: Εάν ενεργοποιήσουμε το πεδίο τότε οι κινήσεις του προμηθευτή δεν θα 
εμφανιστούν στην συγκεντρωτική κατάσταση αγορών. 

 Μη υπόχρεος Μ.Υ.Φ.: Ορίζουμε ως μη υπόχρεο των προμηθευτή για την κατάσταση Μ.Υ.Φ. 

 Νόμισμα: Επιλέγουμε τη νομισματική μονάδα στην οποία θα γίνονται οι συναλλαγές με τον 
προμηθευτή. Επιλογή από πίνακα νομισματικών μονάδων. 

 Κατηγορία Φ.Π.Α.: Επιλέγουμε την κατηγορία Φ.Π.Α. στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος 
προμηθευτής. Επιλογή από πίνακα με κατηγορίες Φ.Π.Α.  

 Χρήστης: Ο κωδικός χρήστη συμπληρώνεται από το σύστημα. 

 Ημερομηνία καταχώρησης: Το πεδίο συμπληρώνεται από το σύστημα με την ημερομηνία με την 
οποία καταχωρήθηκε ο προμηθευτής. 

 Χρήστης Μεταβολής: Ο κωδικός χρήστη συμπληρώνεται από το σύστημα. 

 Ημερομηνία μεταβολής: Το πεδίο συμπληρώνεται από το σύστημα με την ημερομηνία με την οποία 
μεταβλήθηκε ο προμηθευτής. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 Οδός. Πληκτρολογούμε την οδό του προμηθευτή. 

 Πόλη. Πληκτρολογούμε την πόλη του προμηθευτή. 

 Τ.Κ. Πληκτρολογούμε τον Τ.Κ. του προμηθευτή. 

 Χώρα. Πληκτρολογούμε τη χώρα του προμηθευτή. 

 Περιοχή. Δίνουμε την περιοχή του προμηθευτή. 

 Τηλέφωνο. Δίνουμε το τηλέφωνο του προμηθευτή. 

 Τηλέφωνο 2. Δίνουμε το δεύτερο τηλέφωνο του προμηθευτή. 

 FAX. Δίνουμε τον αριθμό FAX του προμηθευτή. 

 TELEX. Δίνουμε τον αριθμό TELEX του προμηθευτή. 

 E-mail. Πληκτρολογούμε το e-mail επικοινωνίας μας με τον προμηθευτή 

 Http. Πληκτρολογούμε Τη διεύθυνση ιστοσελίδας του προμηθευτή. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 Υποκωδικός. Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα. 

 Κατάσταση. Δίνουμε τον κωδικό που αντιστοιχεί σε χαρακτηρισμό προμηθευτή (που έχει 
καταχωρηθεί). 

 Factoring. Βοηθητικό πεδίο που το συμπληρώνουμε σε περίπτωση όπου ο προμηθευτής μας έχει 
συμφωνία με κάποια εταιρία factoring όπου σε αυτή την περίπτωση η πληρωμή του γίνεται στην εταιρία 
factoring. 

 Κωδ. Στατ. Το πεδίο αυτό, επιτρέπει μια δεύτερη κωδικοποίηση του προμηθευτή και παρέχει τη 
δυνατότητα πρόσβασης στα  στατιστικά στοιχεία που αφορούν σε αυτόν. 

* Τα επίπεδα του κωδικού στατιστικής πρέπει να συμφωνούν με την προκαθορισμένη μορφή του. 
(Έλεγχος εφαρμογής – Κωδικοποίηση προμηθευτή). 

 Τράπεζα.  Σε περίπτωση που εκτελούμε πληρωμές προμηθευτών μέσω κατάθεσης σε τράπεζα 
πληκτρολογούμε την τράπεζά του. 

 Αρ.Λογαριασμού 1. Σε συνέχεια του πεδίου Τράπεζα συμπληρώνουμε τον αριθμό λογαριασμού 
τραπέζης. 

 Αρ. Λογαριασμού2. Όπως και στο πεδίο Αρ.Λογαριασμού2. 

 Λογαριασμός. Πληκτρολογούμε το λογαριασμό Γενικής Λογιστικής  του προμηθευτή ή πατάμε διπλό 
κλικ στο πεδίο και μας ανοίγει η οθόνη εύρεσης λογαριασμών. (Η μορφή του εξαρτάται από τα στοιχεία 
που έχουν καταχωρηθεί στον πίνακα ‘Επίπεδα λογαριασμών Γενικής Λογιστικής’). 
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 Σχόλια. Πληκτρολογούμε ότι θεωρούμε απαραίτητο. 

 Ποσοστό έκπτωσης. Συμπληρώνουμε το ποσοστό έκπτωσης που ενδέχεται να παρέχει ο προμηθευτής. 

 Τρόπος πληρωμής. Επιλέγουμε τον τρόπο πληρωμής του προμηθευτή. Επιλογή από πίνακα με 
τρόπους πληρωμής. 

 Τρόπος αποστολής. Επιλέγουμε τον τρόπο αποστολής. Επιλογή από πίνακα με τρόπους αποστολής. 

 Ημέρες πίστωσης. Πληκτρολογούμε τον αριθμό ημερών για τις οποίες δίνεται πίστωση από τον 
προμηθευτή. 

 Ημέρες αποστολής. Πληκτρολογούμε τον αριθμό ημερών που μεσολαβούν μέχρι την παραλαβή των 
εμπορευμάτων. 

 Οίκος. Αν Χρησιμοποιούμε το υποκύκλωμα Γενικής Λογιστικής «Φάκελοι Εισαγωγών» συμπληρώνουμε 
το αριθμό οίκου που χαρακτηρίζει τις εισαγωγές εξωτερικού του προμηθευτή. 

 Πελάτης/Υποκωδικός: Επιλέγουμε πελάτη, επιλογή από πίνακα πελατών.  

 Υποκωδικός: Στο πεδίο αυτό, ταυτόχρονα με την επιλογή πελάτη, προτείνεται από το σύστημα ο 
υποκωδικός του (ο πρώτος). Παρέχεται όμως η δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει κάποιον άλλον εάν 
έχει δημιουργηθεί. (Με το πεδίο αυτό συνδέουμε τον προμηθευτή με τον πελάτη). 

 Όροι Παράδοσης: Επιλέγουμε όρους παράδοσης. 

 Τιμοκατάλογος: Επιλέγουμε τιμοκατάλογο προμηθευτή. 

 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Πελάτης/Υποκ.: Καταχωρούμε τον κωδικό πελάτη του προμηθευτή. 

 Οίκος : Καταχωρούμε τον Οίκο του προμηθευτή. 

 Παλιός Κωδικός: Καταχωρούμε τον παλιό κωδικό του προμηθευτή. 

 Κατάσταση : Καταχωρούμε την κατάσταση του προμηθευτή. 

 Διασύνδεση με WMS: Eπιλέγουμε κωδικό διασύνδεσης με WMS. 

 Κωδ.Στατ: Καταχωρούμε τον κωδικό στατιστικής του προμηθευτή.  

 Σχόλια: Καταχωρούμε σχόλια για τον προμηθευτή. 

 Επώνυμο : Καταχωρούμε το επώνυμο του προμηθευτή. 

 Όνομα: Καταχωρούμε το όνομα του προμηθευτή. 
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3.2. Κινήσεις Προμηθευτών  

Στην συγκεκριμένη οθόνη καταχωρούνται Τιμολόγια των προμηθευτών και γενικά 
δαπάνες:

 

Παρακολουθούνται εκκρεμή τιμολόγια και δαπάνες (απλήρωτα), φόροι και παρακρατήσεις δημιουργώντας τα 
αντίστοιχα αρχεία για υποβολή καθώς και οι βεβαιώσεις για τους προμηθευτές καθώς και η ΜΥΦ δημιουργώντας 
το αντίστοιχο αρχείο για υποβολή. 
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3.3. Αυτόματη Καταχώρηση Πληρωμών 

Στην συγκεκριμένη οθόνη γίνεται μαζική ενημέρωση των πληρωμών των προμηθευτών  επιλέγοντας 
παραστατικά Τιμολογίων  - Δαπανών. Μπορεί να γίνει μεταβολή του Ποσού επιλογής συνόλου. Επιλέγοντας  
το κουμπί Λογιστικοποίηση γίνεται η ενημέρωση των πληρωμών: 
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