Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε νέες δυνατότητες που
προστέθηκαν στις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση που βρίσκεται
στο site της Megasoft και εκμεταλλευτείτε ό,τι καινούριο έχει προστεθεί.
Η εφαρμογή σας, πλέον, μπορεί να είναι πάντα ενημερωμένη με τις πιο τελευταίες δυνατότητες και βελτιώσεις
μέσω της νέας διαδικασίας αυτόματης αναβάθμισης που δημιουργήθηκε μέσα από τις εφαρμογές PRISMA Win,
χωρίς να είναι απαραίτητο να επισκεφθείτε την κεντρική σελίδα της Megasoft στο διαδίκτυο.

PRISMA Win Εμπορική Διαχείριση
Για τις επιχειρήσεις που δαπανούν σημαντικό χρόνο στη χειροκίνητη καταχώρηση των παραστατικών που
λαμβάνουν από συνεργάτες, είτε αυτά αφορούν τιμολόγια, είτε παραγγελίες, είτε ακόμα και άλλου είδους
μηνύματα, όπως είναι τα στοιχεία πωλήσεων/αποθεμάτων, οι EDI υπηρεσίες αποτελούν μια διαδεδομένη και η
ιδανική λύση για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων και την ασφαλή και αυτοματοποιημένη καταχώρηση
των στοιχείων παραστατικών που ανταλλάσσουν στα μηχανογραφικά τους συστήματα.
Προκειμένου να υποστηρίξουμε τις παραπάνω υπηρεσίες, τροποποιήσαμε κατάλληλα τις εφαρμογές μας,
ώστε να δημιουργούν text searchable pdfs. Πιο συγκεκριμένα, τα PDF που παράγουμε στις κινήσεις, πλέον,
είναι τύπου searchable ή native, ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωση, αναζήτηση και ταξινόμηση βάσει του
περιεχόμενου τους.
Στην καρτέλα του πελάτη, στις πληροφορίες-κινήσεις, μπορείτε πλέον να δείτε και τις εξής πληροφορίες:
-παρατήρηση κάθε είδους που έχει καταχωρηθεί
-τον τρόπο αποστολής του κάθε παραστατικού
-την παρατήρηση του παραστατικού
Στα αποτελέσματα της αναζήτησης πελατών με προσαρμοσμένα πεδία (F3), προβάλλονται, πλέον, και
στατιστικές πληροφορίες όπως:
-ο μέσος όρος διαστήματος αποπληρωμής του κάθε πελάτη
-η ημερομηνία πρώτης κίνησης του κάθε πελάτη
-το πλήθος κινήσεων της τρέχουσας χρήσης
-το ποσοστό επί τζίρου κ.ά.
Στην εκτύπωση Κινηθέντα είδη πελατών, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε, ώστε να εμφανιστούν οι κινήσεις
ομαδοποιημένες ανά υποκατάστημα του πελάτη.
Όλα τα παραμετρικά πεδία που έχετε δημιουργήσει στις καρτέλες των πελατών σας τώρα εμφανίζονται στη
διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων, ενώ πλέον έχετε και τη δυνατότητα διαγραφής μιας εισερχόμενης κλήσης.
Δείτε τώρα σε ποιο υποκατάστημα καταχωρήθηκε ή παραδόθηκε μία αγορά από τις πληροφορίες - κινήσεις
στην καρτέλα του προμηθευτή, αφού πλέον, έχετε τη δυνατότητα να δείτε και τον κωδικό του αποθηκευτικού
χώρου που έχει καταχωρηθεί η αγορά.
Τώρα, μπορείτε να καταχωρήσετε και το e-mail τρίτου (χρεωστών και πιστωτών) στα στοιχεία επικοινωνίας του
με νέο πεδίο που προστέθηκε.
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Βρείτε τώρα εύκολα το είδος που αναζητάτε σε παραστατικό με μεγάλο πλήθος ειδών με τη βοήθεια του α/α
της γραμμής που βρίσκεται στο παραστατικό στην καρτέλα του είδους στις πληροφορίες.
Δείτε τώρα και κινήσεις αγοράς και από την προηγούμενη χρήση του είδους, από κάθε προμηθευτή στις
πληροφορίες του είδους, στην καρτέλα Τιμές-Υπόλοιπα (F8).
Στην καρτέλα του είδους, στις πληροφορίες-κινήσεις, πλέον μπορείτε να δείτε και τον πωλητή που έχετε ορίσει
στο παραστατικό ή ανά είδος ξεχωριστά.
Και η παρατήρηση του είδους που έχετε καταχωρήσει στο παραστατικό εμφανίζεται, πλέον, στην καρτέλα του
είδους.
Επιπλέον πληροφορίες για τη θέση του είδους στην αποθήκη, αλλά και την τιμή ΝΕΤΟ του εκάστοτε
τιμοκαταλόγου μπορείτε, πλέον, να δείτε πατώντας το κουμπί F8 κατά τη διαδικασία της τιμολόγησης.
Αναζητήστε τώρα τα παραστατικά σας και με βάση τον διακριτικό τίτλο του πελάτη.
Προκειμένου να εξυπηρετηθούν περιπτώσεις τιμολόγησης με μεταγενέστερη ημερομηνία, κατά την οποία το
ακυρωτικό ενός τέτοιου παραστατικού πρέπει να εκδοθεί και αυτό μεταχρονολογημένα μπορείτε, πλέον, κατά
τη διαδικασία ακύρωσης παραστατικού να μεταβάλλετε την ημερομηνία και την ώρα ακύρωσης του
παραστατικού.
Μπορείτε, πλέον, να ορίσετε αν ο χειριστής θα έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει τον πωλητή του παραστατικού
κατά τη διαδικασία της τιμολόγησης.
Κατά την τιμολόγηση στην καρτέλα Λοιπά στοιχεία, έχετε δυνατότητα υπολογισμού του καθαρού και μικτού
βάρους, αλλά και του συνόλου του όγκου των εμπορευμάτων που διακινείτε βάσει των στοιχείων που έχετε
καταχωρήσει στο είδος.
Αναζητήστε τώρα λοιπές κινήσεις και με βάση τον τρόπο πληρωμής.
Η αναζήτηση παραγγελιών μπορεί, πλέον, να πραγματοποιηθεί και με βάση τον τρόπο πληρωμής της κάθε
παραγγελίας, με τον τιμοκατάλογο του πελάτη, καθώς και με το προεπιλεγμένο παραστατικό στο οποίο θα
εκδοθεί η παραγγελία.
Στις παραγγελίες πελατών, με δεξί κλικ στην επωνυμία του πελάτη μπορείτε νε δείτε πληροφορίες σχετικά με το
πλήθος των εκκρεμών παραγγελιών του πελάτη, τον τζίρο με ΦΠΑ, το υπόλοιπο, καθώς και την ημερομηνία
τελευταίας πώλησης.
Διαχειριστείτε τώρα εύκολα και απλά τον χρόνο αναμονής μεταξύ των προγραμματισμένων ραντεβού σας!
Για τις επιχειρήσεις κομμωτηρίων και κέντρων αισθητικής όπου μεταξύ των υπηρεσιών επιβάλλεται να
παρεμβάλλεται κάποιος χρόνος αναμονής, η τεχνίτρια μπορεί να προγραμματίσει κάποιο άλλο ενδιάμεσο
ραντεβού. Για παράδειγμα, αν ενδιάμεσα στη βαφή και το χτένισμα απαιτείται 30 λεπτά αναμονή, αυτά τα 30
λεπτά μένουν κενός χρόνος στο ημερολόγιο, έτσι ώστε να καλυφθούν από κάποιο άλλο ραντεβού.
Πληροφορηθείτε τώρα και για το κέρδος του κάθε είδους στην εκτύπωση αποθήκης Κινήσεις Αποθήκης κατά
Ποσότητα κι Αξία.
Βάσει της κυπριακής νομοθεσίας, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τη σήμανση από φορολογικό μηχανισμό και
των παραστατικών είσπραξης (Αποδείξεις Είσπραξης/Πληρωμής). Αντίστοιχα, μπορείτε στη σχεδίαση φορμών
παραστατικών να επιλέξετε το σημείο εκτύπωσης της υπογραφής.
Επιλέξτε τώρα να ενημερώνεται η έκπτωση αγορών στο είδος στην αποθήκη από το παραστατικό αγοράς που
καταχωρείτε. Η δυνατότητα λειτουργεί με παράμετρο.
Πλέον, υποστηρίζεται και η εκτύπωση της έκπτωσης ανά γραμμή είδους για τις ταμειακές μηχανές, όπου η
επικοινωνία επιτυγχάνεται με τον capdriver 2.1.
Και η πληροφορία για την ημερομηνία τελευταίας χρέωσης του κάθε πελάτη είναι στη διάθεσή σας στην
εκτύπωση Μη κινηθέντες πελάτες.
Στην εκτύπωση Ανεξόφλητα παραστατικά πελατών, πλέον, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε, ώστε τα
αποτελέσματα να εμφανίζονται συνοπτικά χωρίς την ανάλυση παραστατικών.
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Φιλτράρετε τώρα τις εγγραφές ανά αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος με το οποίο μεταφέρετε τα προϊόντα
σας, στην εκτύπωση Κατάσταση ελέγχου πωλήσεων
Στην εκτύπωση Κινηθέντα είδη πελατών, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε, ώστε να εμφανιστούν τα είδη που
έχουν πωληθεί σε πελάτες, ομαδοποιημένα βάσει Πωλητή. Μπορείτε να επιλέξετε είτε τον Πωλητή που έχετε
καταχωρήσει στην καρτέλα του Πελάτη, είτε τον Πωλητή που έχετε ορίσει στις κινήσεις.
Στην εκτύπωση Αξιογράφων, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε και με βάση την επωνυμία του συμβαλλομένου
της επιταγής.
Και ο αποθηκευτικός χώρος για τον οποίο εκτυπώνετε εμφανίζεται τώρα στις εκτυπώσεις κινήσεων αποθήκης.
Στην εκτύπωση Ισοζύγιο πελατών, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται μαζί με την επωνυμία και
ο διακριτικός τίτλος του κάθε πελάτη. Η δυνατότητα λειτουργεί με παράμετρο στην εκτύπωση.
Στην εκτύπωση Ισοζύγιο αποθήκης, πλέον μπορείτε να αναζητήσετε είδη από την αποθήκη σας και με βάση τις
ομάδες που τα έχετε καταχωρήσει.
Στην εκτύπωση Ισοζύγιο αποθήκης, πλέον μπορείτε να αναζητήσετε είδη από την αποθήκη σας και με βάση τις
ομάδες που τα έχετε καταχωρίσει.
Στην εκτύπωση Κινηθέντα είδη πελατών, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να
ομαδοποιημένες ανά υποκατάστημα του πελάτη.

εμφανιστούν οι κινήσεις

Πλέον, έχετε τη δυνατότητα σε όλες τις εκτυπώσεις των πελατών να επιλέξετε αν θα εμφανίζονται οι πελάτες με
διακοπή διακίνησης. Η δυνατότητα λειτουργεί με αντίστοιχη παράμετρο σε κάθε εκτύπωση πελάτη.
Νέα δυνατότητα εκτύπωσης παραστατικού σε δύο εκτυπωτές και με δύο διαφορετικές φόρμες τιμολόγησης.
Νέα δυνατότητα επιλογής πολλαπλών ειδών κατά την εισαγωγή αντιστοίχων ειδών στη διαχείριση αποθήκης
και στην τιμολόγηση (πωλήσεις- αγορές).
Χαρακτηρίστε τώρα ένα παραστατικό ως Εκπτωτικό παραστατικό, ώστε να υπολογίζεται ανάλογα σε
εκτυπώσεις και στατιστικά. Για παράδειγμα, στην εκτύπωση Κέρδος ανά πελάτη και είδος, στον υπολογισμό του
κέρδους, θα αφαιρεθούν τα ποσά από τα πιστωτικά έκπτωσης χωρίς να επηρεαστούν οι ποσότητες των
ειδών.
Διαχείριση Παρτίδων
Προς εξυπηρέτηση των περιπτώσεων διαλογής προϊόντων, όπου μια αρχική ποσότητα αναλύεται σε
επιμέρους ποσότητες, για παράδειγμα βάσει των ποιοτικών χαρακτηριστικών που μπορεί να είναι το μέγεθος, η
ωρίμανση, κ.ά., δημιουργήθηκε δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας παρτίδων στις πρώτες ύλες κατά την
κίνηση διάλυσης. (Η δυνατότητα λειτουργεί με παράμετρο.)

PRISMA Win Χρώμα - Μέγεθος
Τώρα μπορείτε να επιλέξετε όλα μαζί τα χρώματα ή τα μεγέθη, που έχετε ορίσει για κάθε χρωματολόγιο και
μεγεθολόγιο, και όχι ένα- ένα ξεχωριστά.

PRISMA Win Εθνικές Μεταφορές
Ορίστε τώρα προτεινόμενο παραστατικό και για τις φορτωτικές!

PRISMA Win Auto - Moto
Στείλτε τώρα SMS στους πελάτες σας μέσα από την εφαρμογή και ενημερώστε τους για μελλοντικές εργασίες
στο όχημά τους και που θα πρέπει να κάνουν στο συνεργείο σας! Για παράδειγμα, δημιουργούμε μια λίστα
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με τις μελλοντικές κινήσεις συνεργείου με τους πελάτες που πρέπει να επαναλάβουν το ετήσιο service στο
όχημά τους. Επιλέγουμε τους πελάτες που επιθυμούμε να ενημερώσουμε και τους αποστέλλουμε αυτόματα
σχετικό SMS.
Πλέον, έχετε δυνατότητα στις κινήσεις συνεργείου να ορίσετε και το ποσοστό έκπτωσης για τις υπηρεσίες και
τα ανταλλακτικά.
Αναζητήστε κίνηση συνεργείου και με βάση τον αριθμό της κίνησης.
Ορίστε ξεχωριστή εικόνα για κάθε όχημα στην αποθήκη σας.

Στις πληροφορίες του είδους, στις κινήσεις πωλήσεων, πλέον, σε κάθε κίνηση εμφανίζεται και ο αριθμός
κυκλοφορίας του πελάτη. (Η δυνατότητα είναι διαθέσιμη και στην εφαρμογή PRISMA Win Υγρά Καύσιμα)

PRISMA Win Οικονομική Διαχείριση
Ενημερώθηκαν οι λογιστικές εφαρμογές με το νέο έντυπο περιοδικής ΦΠΑ, με ισχύ από 01/07/2016.
Οι λογιστικές εφαρμογές PRISMA Win, προσαρμοσμένες στις αλλαγές που προέκυψαν με τον νόμο 4308/2014,
καθώς και στις διευκρινιστικές εγκυκλίους που ακολούθησαν και αφορούν στα ΕΛΠ, προχώρησαν στις
απαραίτητες αλλαγές που αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:
Δημιουργία νέου λογιστικού σχεδίου (πρότυπο ΕΛΠ)
Σύνδεση των λογαριασμών ΕΓΛΣ με λογαριασμούς ΕΛΠ
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Δημιουργία εκτυπώσεων αποτελεσμάτων – ισολογισμού κ.λ.π για πολύ μικρές, μικρές και
μεσαίες οντότητες, χωρίς καμία αλλαγή στις υπάρχουσες κινήσεις.

PRISMA Win Μισθοδοσία
Ενημερώθηκε η εφαρμογή της Μισθοδοσίας με το Δελτίο μεταβολής στοιχείων ασφάλισης ΑΠΔ, στο οποίο ο
χειριστής επιλέγει εργαζόμενο και μεταβάλλει ή συμπληρώνει τα στοιχεία του εργαζόμενου, αποστέλλοντάς τα
στο ΙΚΑ.
Νέα δυνατότητα παρακολούθησης του ενταγμένου στο ΤΑΠΙΤ επικουρικού ταμείου – τομέας πρόνοιας
υπαλλήλων εμπορικών καταστημάτων με εισφορές:
Για παλαιούς ασφαλισμένους (ασφάλιση σε κύριο φορέα πριν την 1/1/1993) το ποσοστό είναι 0,8%
(0,4% του ασφαλισμένου - 0,4% του εργοδότη) στο σύνολο των αποδοχών με ανώτατο όριο το πλαφόν
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Για νέους ασφαλισμένους (ασφάλιση σε κύριο φορέα μετά την 1/1/1993) το ποσοστό είναι 4% και
βαρύνει μόνο τον ασφαλισμένο στο σύνολο των αποδοχών με ανώτατο όριο το πλαφόν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Εξαιρούνται οι περιοδεύοντες πωλητές οι οποίοι ασφαλίζονται στις πραγματικές αποδοχές.
Στα στοιχεία εργαζομένου προστέθηκαν οι παρακάτω πληροφορίες :
1) 6μηνο προστασίας μητρότητας (από έως ημερομηνίες)
2) άδεια τοκετού - λοχείας (από έως ημερομηνίες)
Στην εφαρμογή PRISMA Win Μισθοδοσία, δημιουργήθηκε διαδικασία αυτόματης εύρεσης των μικτών
αποδοχών κάθε εργαζόμενου, συμπληρώνοντας μόνο τις επιθυμητές πληρωτέες αποδοχές του.
Πλέον, έχετε τη δυνατότητα εκτύπωσης της Μισθοδοσίας και σε χαρτί μεγέθους Α3.
Στο παρουσιολόγιο έχετε τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας παρουσιών, για το χρονικό διάστημα που θα
επιλέξετε.
Στο παρουσιολόγιο έχετε τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας παρουσιών, για το χρονικό διάστημα που θα
επιλέξετε.

PRISMA Win Live
Ορίστε τώρα τα δεκαδικά της ποσότητας και της τιμής στα είδη στη διαχείριση αποθήκης.
Τώρα, μπορείτε να εξάγετε τις παραγγελίες, αλλά και τα παραστατικά σε αρχείο csv. Εξυπηρετεί ως
εναλλακτική διαδικασία στην εισαγωγή των παραστατικών στην εμπορική διαχείριση.
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ώστε να μην εμφανίζεται το υπόλοιπο των ειδών στη διαχείριση αποθήκης,
καθώς και σε οποιαδήποτε αναζήτηση ειδών, είτε στην αποθήκη, είτε στην τιμολόγηση / παραγγελίες.
Αναζητήστε τώρα τα είδη σε καταχωρημένες παραγγελίες και σε παραστατικά που έχουν εκδοθεί. Εξυπηρετεί
περιπτώσεις που υπάρχουν πολλά είδη στο παραστατικό/παραγγελία και επιθυμείτε να ελέγξετε π.χ. μια τιμή
είδους.
Νέα δυνατότητα στην καταχώρηση απόδειξης είσπραξης, όπου μπορείτε να επιλέξετε ποιο υποκατάστημα
αφορά.
Πλέον, έχετε τη δυνατότητα κατά την αναζήτηση των ειδών αποθήκης να δείτε τη διαθεσιμότητα, όχι μόνο από
την επιλεγμένη αποθήκη, αλλά από όλους τους αποθηκευτικούς χώρους- υποκαταστήματα.
Κατά την τιμολόγηση ή την παραγγελιοληψία, μπορείτε να δείτε άμεσα πληροφορίες σχετικά με τη συνολική
χρέωση, αλλά και το τρέχον υπόλοιπο του επιλεγμένου πελάτη από το αντίστοιχο κουμπί που προστέθηκε
δίπλα στην επωνυμία.
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Επιλέξτε μόνο συγκεκριμένα είδη αποθήκης τα οποία έχετε ορίσει στον κάθε πελάτη κατά την τιμολόγηση.
Νέα δυνατότητα εύρεσης και αντιγραφής των στοιχείων των συναλλασσομένων μέσω της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Πληκτρολογώντας μόνο τον Α.Φ.Μ του συναλλασσόμενου που
αναζητάτε, η εφαρμογή θα σας εμφανίσει τα πλήρη στοιχεία του όπως Επωνυμία, Τίτλος, ΔΟΥ, Κύρια
Δραστηριότητα, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Πόλη, Ημερομηνία έναρξης κ.ά, τα οποία θα αντιγραφούν στην
καρτέλα του συναλλασσόμενου, εξασφαλίζοντας απόλυτη ακρίβεια στην ορθότητα των στοιχείων του,
εκμηδενίζοντας τα πιθανά λάθη που προκύπτουν κατά την πληκτρολόγηση. Εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις με
τιμολόγηση επί αυτοκινήτου. Αρκεί ο πελάτης να σας αναφέρει τον ΑΦΜ του και εσείς, κυριολεκτικά με το
πάτημα ενός κουμπιού, θα καταχωρήσετε τα πλήρη φορολογικά του στοιχεία του αποφεύγοντας λάθη που
πιθανόν να αποτελέσουν φορολογικές παραβάσεις.
Στη δημιουργία αποδείξεων είσπραξης σε αρχείο μορφής pdf, μπορείτε να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται το νέο
και το προηγούμενο υπόλοιπο του πελάτη.
Πλέον, στη δημιουργία παραστατικού σε αρχείο μορφής pdf, μπορείτε να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται και ο
κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής ΔΕΗ. Εξυπηρετεί επιχειρήσεις διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης.
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε, ώστε να εκτυπωθεί το νέο και το προηγούμενο υπόλοιπο του πελάτη και στις
αποδείξεις είσπραξης.
Εκτυπώστε τώρα και την αξία με ΦΠΑ του κάθε είδους στο παραστατικό.
Πλέον, μπορείτε να ελέγχετε τη δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη στην αλλαγή τιμοκαταλόγου του πελάτη.
Δημιουργήθηκε διαδικασία, ώστε να διαγράφονται από τη συσκευή της φορητής τιμολόγησης, παλαιότερα
αρχεία καταγραφής σφαλμάτων (logs), ώστε να μη φορτώνεται η μνήμη της συσκευής.
Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε αν ο τιμοκατάλογος που έχετε δημιουργήσει στην αποθήκη σας, αφορά σε
τιμή με ΦΠΑ ή όχι. Έτσι, κατά την τιμολόγηση η τιμή του είδους αποφορολογείται ή όχι, αντίστοιχα με τη
ρύθμιση. Η πληροφορία αυτή μεταφέρεται αντίστοιχα και στη φορητή τιμολόγηση (εφαρμογή PRISMA Live).
Νέα δυνατότητα αλλαγής τιμοκαταλόγου πελάτη κατά τη διαδικασία της τιμολόγησης. Για παράδειγμα,
μπορείτε να έχετε ορίσει στον πελάτη τιμοκατάλογο λιανικής και στην έκδοση του παραστατικού να επιλέξετε
έναν διαφορετικό τιμοκατάλογο που έχετε δημιουργήσει ο οποίος περιλαμβάνει μεγαλύτερες εκπτώσεις.
Νέα δυνατότητα διαχείρισης τρίτων στην εφαρμογή PRISMA Live, ώστε κατά την τιμολόγηση ή την
παραγγελειοληψία να μπορείτε να επιλέξετε (εκτός από πελάτη) και τρίτο συμβαλλόμενο. Έχετε δυνατότητα
(όπως και στην εμπορική διαχείριση) να επιλέξετε αν η επιλογή τρίτου θα γίνεται από το αρχείο των πελατών ή
των προμηθευτών. Εξυπηρετεί περιπτώσεις όπου η διακίνηση εμπορευμάτων πραγματοποιείται για
λογαριασμό τρίτων. Επίσης, στο αρχείο μορφής pdf που δημιουργείται κατά την κοινοποίηση παραστατικού,
μπορείτε να επιλέξετε αν θα εμφανίζονται τα στοιχεία του τρίτου.
Αναζητήστε τώρα πελάτες και με βάση την πόλη, αλλά και με βάση τον διακριτικό τίτλο της επιχείρησης που
έχετε καταχωρήσει στην καρτέλα του.
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να εκτυπώνονται στο παραστατικό και ο κωδικός του πελάτη, αλλά και η αξία
με ΦΠΑ των ειδών.
Πλέον, έχετε δυνατότητα να ορίσετε χρόνο αναμονής ανάμεσα στα αντίγραφα των παραστατικών που
εκτυπώνετε από το φορητό τερματικό. Έτσι, δημιουργείται το χρονικό περιθώριο ανάμεσα στα αντίγραφα,
ώστε ο χρήστης να έχει τον χρόνο να κόψει το ένα αντίγραφο πριν ξεκινήσει η εκτύπωση του επόμενου
αντιγράφου.
Νέα δυνατότητα επιλογής εκτύπωσης στα παραστατικά της αξίας του είδους χωρίς να συμπεριλαμβάνονται ο
ΦΠΑ και οι επιπλέον φόροι (φόροι ανακύκλωσης, οινοπνεύματος κλπ).
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Πλέον, κατά την ενημέρωση των POS συστημάτων, μέσω της διαδικασίας File Replication, ενημερώνονται και
τα υπόλοιπα των πελατών.
Νέα δυνατότητα επιλογής προεπιλεγμένης πόλης στις ρυθμίσεις πελατών στο Pos Manager. Εξυπηρετεί την
ταχύτερη συμπλήρωση των στοιχείων πελατών σε περιπτώσεις όπως το delivery, όπου συνήθως οι
διευθύνσεις αφορούν στην ίδια πόλη.
Προστέθηκε παράμετρος στις ρυθμίσεις εταιρίας για το αν θα εμφανίζονται και οι παραγγελίες στις αναφορές
Ζ και Χ.
Νέα δυνατότητα εμφάνισης του υπολοίπου των πόντων, των εξαργυρωμένων πόντων, καθώς και των
πόντων επιβράβευσης κατά την έκδοση παραστατικών που πραγματοποιούνται μέσω ταμειακής μηχανής.
Σαρώνοντας, πλέον, το barcode που βρίσκεται στην κάρτα αλλαγής, εμφανίζεται στην τιμολόγηση εκτός
από το είδος προς επιστροφή και η τιμή που είχε πουληθεί.
Νέα δυνατότητα επιλογής εμφάνισης του τιμοκαταλόγου αγοράς στα επίπεδα πρόσβασης.
Ορίστε παραμετρικά να εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα για καταχώρηση της ώρας παράδοσης στις
παραγγελίες ή στην τιμολόγηση.
Ορίστε τώρα, η επιλογή τρόπου πληρωμής στις παραγγελίες να είναι υποχρεωτική για τον χειριστή. Ο
τρόπος πληρωμής εκτυπώνεται στην παραγγελία και μεταφέρεται και στο παραστατικό. Η δυνατότητα
λειτουργεί με παράμετρο.
Στις εκκρεμείς παραγγελίες, πλέον, έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε και τις παραγγελίες που έχουν
εκτελεστεί. Η δυνατότητα λειτουργεί με το αντίστοιχο φίλτρο.
Ορίστε προεπιλεγμένο τρόπο πληρωμής στις παραγγελίες.
Έχετε τώρα τη δυνατότητα να επιλέξετε αν στην αναφορά Ζ θα εκτυπώνονται και τα ποσά από την
καταμέτρηση του ταμείου, καθώς και η πιθανή διαφορά της καταμέτρησης σε σχέση με τα σύνολα της
αναφοράς. Η δυνατότητα λειτουργεί με παράμετρο.
Και για τα είδη που δε συμμετέχουν σε κάποια ομάδα, έχετε τη δυνατότητα να τα συνδέσετε με επίπεδα ή να
ορίσετε τροποποιητές.
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε, ώστε να μην εκτυπώνονται είδη με μηδενική αξία στα παραστατικά και για τις
φόρμες που αφορούν εκτυπωτές laser και ψεκασμού (repx).
Οι παραπάνω δυνατότητες αφορούν και την εφαρμογή της εστίασης
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Ορίστε τώρα κωδικό στις ρυθμίσεις του φορητού τερματικού, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η πρόσβαση
στους χειριστές της εφαρμογής.
Δημιουργήθηκε διαδικασία αυτόματης αναβάθμισης στο φορητό τερματικό (pda). Πλέον, αναβαθμίζεται η
εφαρμογή πατώντας το σχετικό κουμπί Αναβάθμισης μέσα από τις ρυθμίσεις του φορητού τερματικού.
Στην περίπτωση που έχετε ορίσει συγκεκριμένο ταμείο σε κάποιον χειριστή, έχετε τη δυνατότητα στα φορητά
τερματικά να μην επιτρέπεται και να μην εμφανίζονται άλλα ταμεία προς επιλογή.
Δημιουργήθηκε διαδικασία διαγραφής παλαιότερων αρχείων καταγραφής σφαλμάτων (logs) από το φορητό
τερματικό (pda), ώστε να μη φορτώνεται η μνήμη της συσκευής.
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