
PRISMA Win ERP
 Διαχείριση συσκευών: αυτόματη αναζήτηση
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Στη Διαχείριση Συσκευών σε όλα τα πεδία αναζήτησης του Πελάτη (κωδικός, τηλέφωνο κτλ) προστέθηκε η
δυνατότητα της Αυτόματης Αναζήτησης. Πιο συγκεκριμένα: κατά την αναζήτηση με το βοηθητικό πλήκτρο F7
ή με διπλό κλικ του ποντικιού σας μπορείτε να αναζητήσετε σε όλες τις στήλες πληκτρολογώντας αυτό που
αναζητάτε στο πεδίο Αυτόματη Αναζήτηση. Η εφαρμογή αυτόματα θα εμφανίσει τις εγγραφές που καλύπτουν
το κριτήριο που πληκτρολογήσατε αναζητώντας το σε όλες τις στήλες. Επιλέγετε τις στήλες στις οποίες θα
 κάνετε αυτόματη αναζήτηση πατώντας το πλήκτρο που βρίσκεται δεξιά από το πεδίο Αυτόματη Αναζήτηση.

 Εμπορικό: εξαγωγή ραντεβού Ημερολογίου
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Τώρα, στο Ημερολόγιο  μπορείτε να εξάγετε σε Excel ή Outlook τα ραντεβού σας για μία συγκεκριμένη ημέρα
ή περίοδο ορίζοντας εσείς το ημερομηνιακό διάστημα που επιθυμείτε από τη σχετική εικόνα Επιλογή
ημερομηνίας που σας εμφανίζεται όταν επιλέγετε έναν από τους δυο τρόπους εξαγωγής.

 Εμπορικό: κατάσταση παραστατικού στις κινήσεις πελατών-προμηθευτών
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Στις Πληροφορίες του Προμηθευτή, στις Κινήσεις του μπορείτε, πλέον, να δείτε τη νέα στήλη Κατάσταση που
σας παρέχει ενημέρωση για το εάν το παραστατικό είναι Ανεξόφλητο, Εξοφλημένο ή Μερικώς Εξοφλημένο.



 

 

 Εμπορικό: πεδία εμφάνισης F3
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Στα πεδία εμφάνισης του F3 της Αποθήκης προστέθηκε η Μονάδα μέτρησης συσκευασίας και η
Ποσότητα συσκευασίας.



 Εμπορικό: Ομαδική εκτέλεση παραγγελιών ανά Προμηθευτή και είδος
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Νέα δυνατότητα Ομαδικής εκτέλεσης παραγγελιών ανά Προμηθευτή και είδος. Η διαχείριση προστέθηκε
στις Παραγγελίες και προσφέρει δυνατότητες επιλεκτικής εκτέλεσης παραγγελιών ανά προμηθευτή και είδος,
βάσει χρονικής προτεραιότητας, βάσει υπολοίπου είδους και βάσει της ποσότητας της παραγγελίας.

Επιλέγοντας Εκτέλεση για τις παραγγελίες που επιθυμείτε, μεταφέρεστε αυτόματα στην οθόνη των Αγορών,
ώστε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντας Αυτόματη έκδοση να εκδοθεί το
παραστατικό ορίζοντας εσείς παράλληλα και το εξ' ορισμού παραστατικό. 

 Εμπορικό: Αποθήκη/Σετ ειδών
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Τώρα, στη διαχείριση Σετ ειδών της Αποθήκης, στην οθόνη της αναζήτησης των ειδών που θα
συμπεριλαμβάνονται στο σετ, προστέθηκε και η στήλη Επιλογή εγγραφής που σας προσφέρει τη δυνατότητα
πολλαπλής επιλογής ειδών.



 

 

 Εμπορικό: Εκτυπώσεις Κινήσεων
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Στην εκτύπωση, Ημερήσια Κατάσταση Κινήσεων ανά Τρόπο Πληρωμής, προστέθηκε το φίλτρο Αριθμός
κυκλοφορίας, το οποίο σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την κατάσταση για συγκεκριμένο αριθμό αυτοκίνητου.



 Υγρά καύσιμα: Τιμολόγιο προς αντικατάσταση της Απόδειξης από το σύστημα
εισροών-εκροών
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Τώρα στο Τιμολόγιο που εκδίδεται προς αντικατάσταση της Απόδειξης από το σύστημα εισροών-
εκροών έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε την πληροφορία με τον Αριθμό την Απόδειξης. Η δυνατότητα
ορίζεται από τη σχεδίαση εκτυπώσεων του παραστατικού επιλέγοντας στην Κατηγορία παραστατικού, το πεδίο
Αριθμός Παραστατικού Αντικατάστασης.  



 Εμπορικό: Διαχείριση Ομάδων Ημερολογίου
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Στα Επίπεδα Πρόσβασης στην κατηγορία Megasoft προστέθηκε η Διαχείριση Ομάδων Ημερολογίου για να
μπορείτε να επιλέξετε σε ποιον χειριστή θα δώσετε πρόσβαση και σε ποιον όχι.



 

 

 Εμπορικό: Ομαδική εκτέλεση εκκρεμών παραστατικών/προτιμολογίων
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Στην Ομαδική εκτέλεση εκκρεμών παραστατικών/προτιμολογίων προστέθηκε στη λίστα εμφάνισης των
παραστατικών/προτιμολογίων σε νέα στήλη η πληροφορία Παρατήρηση.

 

 Εμπορικό: εκτύπωση εισπράξεων σε Α4 εκτυπωτή
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Τώρα, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να εκτυπώσετε τις Εισπράξεις σε Α4 εκτυπωτή. Η δυνατότητα
ορίζεται από τις Ρυθμίσεις παραστατικών του POS Manager επιλέγοντας στις Εισπράξεις τον εκτυπωτή Α4
στον οποίο επιθυμείτε να τυπώνετε.

 Εμπορικό: Εκτυπώσεις Απογραφής
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Στην εκτύπωση Απογραφή Αποθήκης των Κινήσεων Απογραφών προστέθηκε το φίλτρο Ημερομηνία
Απογραφής.



 

 

 Auto-moto: Κατάσταση της Κίνησης
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Στο Αρχείο Κινήσεων Οχημάτων προστέθηκε νέα στήλη που σας δίνει την πληροφορία για την Κατάσταση
της Κίνησης (Σε εκκρεμότητα, Προς Τιμολόγηση, Εκτελεσμένη).

 Pick & Package: ταξινόμηση ειδών κατά Κωδικό Είδους και κατά Περιγραφή
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Τώρα στο Pick & Package μπορείτε να κάνετε, με κλικ στις κεφαλίδες των στηλών, ταξινόμηση ειδών κατά
Κωδικό Είδους και κατά Περιγραφή.

 Basic: έκδοση τιμολογίου προς αντικατάσταση απόδειξης από το σύστημα
εισροών-εκροών
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Τώρα και από την έκδοση του Basic μπορείτε στο Τιμολόγιο που εκδίδεται προς αντικατάσταση της
Απόδειξης από το σύστημα εισροών-εκροών να προσθέσετε την πληροφορία με τον Αριθμό της
Απόδειξης. Η δυνατότητα ορίζεται από τη σχεδίαση εκτυπώσεων του παραστατικού επιλέγοντας στην
Κατηγορία παραστατικού, το πεδίο Αριθμός Παραστατικού Αντικατάστασης.  



 

 

 Auto-moto: Διελεύσεις Συνεργείου
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Νέα εκτύπωση Διελεύσεις Συνεργείου σας δίνει άμεση πληροφόρηση με τον πιο απλό τρόπο για τον αριθμό
των οχημάτων που ήρθαν στο συνεργείο σας και την αξία των υπηρεσιών / ανταλλακτικών σε κάθε διέλευση
για το ημερομηνιακό διάστημα που εσείς θα ορίσετε στα φίλτρα της εκτύπωσης.  

Τα φίλτρα της εκτύπωσης σας δίνουν πολλές επιλογές στις διελεύσεις που θα φέρετε στην εκτύπωση όπως:
 διελεύσεις για συγκεκριμένο Πελάτη ή συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος κτλ (εικόνα 2).



εικόνα 1

εικόνα 2

 

 Ειδικές συμφωνίες: εύκολη αναζήτηση κωδικών που συμμετέχουν στις ειδικές
συμφωνίες
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Αναζητήστε τώρα εύκολα κωδικούς που συμμετέχουν στις ειδικές συμφωνίες που έχετε στο Αρχείο
ειδικών συμφωνιών με τον συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl+F.



 

 

 Ετικέτες αποθήκης -Barcodes: Παραγγελίες Πελατών
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Τώρα, στη Διαχείριση Ετικετών–Barcode της Αποθήκης, στα πεδία εμφάνισης των κωδικών της αποθήκης
στην Αναζήτηση προστέθηκε η στήλη με την πληροφορία Παραγγελίες Πελατών.



 

 

 

 Ετικέτες αποθήκης -Barcodes
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Τώρα, στη Διαχείριση Ετικετών–Barcode της Αποθήκης στην επιλογή πεδίων μπορείτε να επιλέξετε και την
Τιμή Συσκευασίας Παραστατικού.  



 

 

 

 

 Auto-moto: Αρχείο Κινήσεων Συνεργείου
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Νέα διαχείριση στο Συνεργείο σας δίνει άμεση και συγκεντρωτική πληροφόρηση για όλες τις Κινήσεις!

Στις Κινήσεις, στη διαχείριση Συνεργείου προστέθηκε το Αρχείο Κινήσεων Συνεργείου. Επιλέγοντας στην
Κατάσταση ποιες κινήσεις θέλετε να εμφανιστούν (σε Εκκρεμότητα, Προς Τιμολόγηση, Εκτελεσμένες και
όλες μαζί αν τις επιλέξετε όλες ή αν δεν επιλέξετε καμία) εμφανίζεται η λίστα με τις Κινήσεις αυτές τις οποίες με
το πλήκτρο Εξαγωγή μπορείτε να τις εξάγετε σε εκτυπωτή ή σε excel για ακόμα περισσότερη επεξεργασία.

Επιπλέον, πατώντας το + δίπλα σε κάθε κίνησης αναπτύσσεται ένα παράθυρο που σας δίνει πληροφορίες για
τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν ή για τις υπηρεσίες που παρήχθησαν κατά την κίνηση του Οχήματος.
Επίσης, με διπλό κλικ πάνω σε κάθε εγγραφή μεταφέρεστε στην οθόνη της Κίνησης στη διαχείριση συνεργείου
για να δείτε αναλυτικά κάθε λεπτομέρεια που την αφορά.  



Η νέα διαχείριση Αρχείο Κινήσεων Συνεργείου έχει προστεθεί και στις Διαχειρίσεις στην Εκκίνηση
(Παράμετροι Εφαρμογής -> Γενικές).

 Υγρά καύσιμα: αντικατάσταση Απόδειξης από το σύστημα εισροών-εκροών με
Τιμολόγιο
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Για την εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση Απόδειξης από το σύστημα εισροών-εκροών με Τιμολόγιο,
προστέθηκε νέα δυνατότητα που σας φέρνει αυτόματα στην οθόνη της Τιμολόγησης το Τιμολόγιο με τα
πλήρη στοιχεία της κίνησης έτοιμο προς έκδοση.

Πιο συγκεκριμένα:

Εφόσον έχει εκδοθεί η απόδειξη λιανικής του καυσίμου από το σύστημα εισροών-εκροών και ο πελάτης σας
ενημερώνει ότι χρειάζεται να του εκδώσετε Τιμολόγιο, τότε στην οθόνη της Τιμολόγησης της εφαρμογής
επιλέγετε Παραστατικό: Δελτίο Επιστροφής Λιανικής για τον Πελάτη Λιανικής και στη συνέχεια το πλήκτρο
Εισροές – Εκροές. Στην οθόνη Αριθμός απόδειξης εισάγετε τον Αριθμό απόδειξης από την οθόνη της
αναζήτησης (εναλλακτικά μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της απόδειξης) (εικόνα1&2) και τα στοιχεία
του πελάτη.



 

Πατάτε Επιλογή και κατόπιν Έκδοση στην οθόνη της Τιμολόγησης. Το Δελτίο Επιστροφής Λιανικής που
είναι απαραίτητο, θα εκδοθεί και στην οθόνη της Τιμολόγησης αυτόματα θα δημιουργηθεί η εγγραφή του
Πελάτη με τα πλήρη στοιχεία της συγκεκριμένης κίνησης, με Παραστατικό επιλεγμένο το Τιμολόγιο Πώλησης



– Δελτίο Αποστολής, ενώ εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε Έκδοση (εικόνα 3).

 Web Service (E-commerce)
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Προστέθηκαν 2 νέες μέθοδοι που αφορούν τα χαρακτηριστικά. Η μία είναι η GetFeatureList και η άλλη
είναι GetFeatureRelation. Η πρώτη επιστρέφει λίστα με τις ομάδες χαρακτηριστικών ή δεύτερη επιστρέφει τη
σχέση που έχει η κάθε ομάδα χαρακτηριστικών με την αποθήκη (GetProducts).

Για τον ίδιο λόγο έγινε άλλη μια προσθήκη στην GetProducts. Προστέθηκε ένα νέο πεδίο που λέγεται
GroupFeature για τη σύνδεση του είδους με την ομάδα χαρακτηριστικού.

 

 Εμπορικό: κωδικός intrastat στη σχεδίαση φόρμας παραστατικών
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Τώρα, στη Σχεδίαση Φόρμας Παραστατικών προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης του κωδικού Intrastat
που έχετε ορίσει στα είδη σας από τα βοηθητικά αρχεία της Αποθήκης.

 

 Web Service (E-commerce)
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Προστέθηκε νέα δυνατότητα στην μέθοδο getcustomers με το πεδίο: έκπτωση πελάτη.

 Εμπορικό: κατηγορίες ειδών στην εκτύπωση Κινηθέντα είδη πελατών-
προμηθευτών
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Στα Φίλτρα των Εκτυπώσεων Κινηθέντα είδη Πελατών και Κινηθέντα είδη Προμηθευτών για να μπορείτε
να επιλέξετε συγκεκριμένες Κατηγορίες Ειδών, προστέθηκε λίστα με check box.

 Εμπορικό: κοστολόγηση αγορών
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Στην οθόνη της Κοστολόγησης των Αγορών προστέθηκαν νέες στήλες που σας δίνουν πληροφορίες για την
Τιμή μετά έκπτωσης σε ξένο νόμισμα, την Τελευταία τιμή προ έκπτωσης σε ξένο νόμισμα και την
Τελευταία τιμή μετά έκπτωσης σε ξένο νόμισμα.



 Εμπορικό: Καταστάσεις ελέγχου Αγορών
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Στην εκτύπωση των Κινήσεων Καταστάσεις ελέγχου Αγορών προστέθηκε στα φίλτρα αναζήτησης ο Αριθμός
Κυκλοφορίας οχήματος. Τα Φίλτρα αναζήτησης επιλέγονται από τις Παραμέτρους εφαρμογής, πεδίων
εκτυπώσεων, Πεδία Εκτυπώσεων Κινήσεων.  

 Εμπορικό: αυτόματη συμπλήρωση κειμένου στα Email αποστολής των
παραστατικών
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Τώρα, στο κείμενο του E-mail που επισυνάπτεται το παραστατικό που στέλνετε στους Πελάτες σας,
μπορείτε συμπεριλάβετε πληροφορίες που αφορούν το παραστατικό όπως τον Αριθμό σειράς ή τον Αριθμό
παραστατικού και να εμφανίζονται αυτόματα σε κάθε e-mail και για κάθε παραστατικό.

Πιο συγκεκριμένα, στα Παραμετρικά Αρχεία, Κινήσεων στις ρυθμίσεις των Παραστατικών στο
Προεπιλεγμένο κείμενο e-mail, μπορείτε χρησιμοποιώντας τους χαρακτήρες <> να ορίσετε τις
πληροφορίες που επιθυμείτε να εμφανίζονται. 

 Διαχείριση συσκευών: εκτύπωσης επισυναπτόμενης αναφοράς
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Στη διαχείριση συσκευών προστέθηκε η δυνατότητα της εκτύπωσης επισυναπτόμενης αναφοράς κατά
την εκτύπωση της Κίνησης Συσκευής. Πιο συγκεκριμένα, στις Παραμέτρους Εφαρμογής των Συσκευών
προστέθηκε η παράμετρος Εκτύπωση επισυναπτόμενης αναφοράς, καθώς επίσης και πεδίο επιλογής
της αναφοράς.

Συμπληρωματική πληροφορία: Τώρα, όταν καταχωρείτε Κίνηση συσκευής και στη συνέχεια επιλέγετε
εκτύπωση, αν στο μήνυμα που εμφανίζεται επιλέξετε Ναι, έχετε επιλέξει επισυναπτόμενη αναφορά και έχετε
τσεκάρει την παράμετρο για εκτύπωση της, τότε εκτυπώνεται και η αναφορά και η φόρμα κίνησης συσκευής.
Στην περίπτωση, φυσικά, που δεν έχει δηλωθεί φόρμα κίνησης συσκευής και πληρούνται όμως οι παραπάνω
προϋποθέσεις τυπώνεται μόνο η αναφορά.



 

 Διαχείριση συσκευών: αποστολή SMS μέσα από τη διαχείριση συσκευών
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Τώρα, μπορείτε να στείλετε απευθείας SMS μέσα από τη Διαχείριση Συσκευών στον Πελάτη της Κίνησης.
Επιλέγοντας το πλήκτρο Αποστολή SMS εμφανίζεται το παράθυρο για να συμπληρώσετε το μήνυμα σας ή να
επιλέξετε κάποιο πρότυπο. Το κινητό που θα χρησιμοποιήσει η εφαρμογή για την Αποστολή του μηνύματος
είναι εκείνο που έχετε καταχωρήσει στην καρτέλα του Πελάτη. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σας εμφανίζει
σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα.  



 Μεταφορές Εσωτερικού: διαχείριση οχημάτων
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Στη Διαχείριση Οχημάτων των Φορτωτικών στα Γενικά Στοιχεία του Οχήματος προστέθηκαν νέα
πληροφοριακά πεδία σχετικά με την Ημερομηνία Επόμενου ΚΤΕΟ, την Ένδειξη Xιλιομέτρων του
Τελευταίου Service και την Ένδειξη Xιλιομέτρων του Επόμενου Service. Τα νέα αυτά πεδία εμφανίζονται
και στη λίστα αναζήτησης Οχημάτων Φορτωτικών



 Μεταφορές Εσωτερικού: πολλαπλή επιλογή αριθμών κυκλοφορίας οχημάτων
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Στην εκτύπωση  Οικονομικά στοιχεία Οχημάτων προστέθηκε στα Φίλτρα παράμετρος που σας επιτρέπει να
κάνετε πολλαπλή επιλογή αριθμών κυκλοφορίας οχημάτων .

 

 

 Διαχείριση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων: Δραστικές ουσίες
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Στα Παραμετρικά Αρχεία των Γεωργικών φαρμάκων προστέθηκε η λίστα με τις Δραστικές Ουσίες.



 

 Εμπορικό: Επανενημέρωση Οικονομικών Στοιχείων
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Στην Επανενημέρωση Οικονομικών Στοιχείων προστέθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης τιμής αγοράς από
μέση τιμή.  



 Εμπορικό: αυτόματο άνοιγμα συρταριού κατά την εκτύπωση απόδειξης
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Τώρα, όταν εκτυπώνετε αποδείξεις λιανικής σε θερμικό (με ESC/POS emulation) έχετε τη δυνατότητα στην
έκδοση παραστατικών να ανοίγει αυτόματα το συρτάρι.

 Μεταφορές Εσωτερικού: αντικαταβολές κατά κατάσταση

έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Τώρα, στην εκτύπωση Αντικαταβολές κατά Κατάσταση το φίλτρο της Ημερομηνίας Εξόφλησης
συμπεριλαμβάνει και υπολογίζει και τις αντικαταβολές που έχουν επιστραφεί ή ελευθερωθεί.



 Εμπορικό: Προσφορές & Παραγγελίες
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Τώρα, μπορείτε να ορίσετε διαφορετική φόρμα εκτύπωσης για παραγγελίες και διαφορετική για τις
προσφορές σας. Η νέα δυνατότητα είναι παραμετρική και ορίζεται από τις Ρυθμίσεις φόρμας εκτύπωσης
παραγγελιών στις Παραμέτρους εφαρμογής Παραγγελιών, στο νέο πεδίο Φόρμα Εκτύπωσης Προσφορών.



 Διαχείριση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Τώρα, στη Συνταγογράφηση Γεωργικών Φαρμάκων στο πεδίο Είδος παραστατικού μπορείτε να
εκτελέσετε αναζήτηση εύκολα και με το πλήκτρο F7.



 Μεταφορές Εσωτερικού: σχεδίαση φορτωτικών
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Στη Σχεδίαση Φορτωτικών μπορείτε, πλέον, να προσθέσετε στις Φορτωτικές τα πεδία: η ΔΟΥ Τρίτου, το
Τηλ.1 Τρίτου,  η Διεύθυνση Τρίτου και η Πόλη Τρίτου.

 

 Μεταφορές Εσωτερικού: Βοηθητικά αρχεία

έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Στο νέο πεδίο Βοηθητικά αρχεία που προστέθηκε στα Λοιπά στοιχεία των Φορτωτικών μπορείτε, πλέον, να
προσθέσετε κάποιο αρχείο που αφορά στη Φορτωτική, όπως για παράδειγμα δελτίο αποστολής ή κάποιο άλλο
παραστατικό.

Αρχείο μπορείτε να εισάγετε απευθείας στη διαδρομή που εμφανίζεται, καθώς επίσης και με τη μέθοδο drag n’
drop, δηλαδή να μαρκάρετε το αρχείο που επιθυμείτε και να το μεταφέρετε σέρνοντάς το μέσα στη λίστα κάτω
από τη διαδρομή των αρχείων.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Εμπορικό: παραγγελίες πελατών-προμηθευτών
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Τώρα, οι Παραγγελίες Πελατών και Προμηθευτών μπορούν να ανοίξουν περισσότερες από μία φορές
για να εξυπηρετήσουν για παράδειγμα περιπτώσεις που δεν έχετε ολοκληρώσει με μία παραγγελία και θα
πρέπει να καταχωρήσετε κάποια άλλη κ.τ.λ.

 Εμπορικό: Αυτόματη Δημιουργία Παραγγελιών Προς Προμηθευτές

έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Στην Αυτόματη Δημιουργία Παραγγελιών Προς Προμηθευτές προστέθηκε η δυνατότητα εξαγωγής της
λίστας εμφάνισης με το νέο κουμπί Εξαγωγή σε excel, σε κείμενο αρχείου, σε HTML, σε XML, σε
εκτυπωτή.

 

 Μεταφορές Εσωτερικού: νέα παράμετρος στα Οικονομικά στοιχεία Οχημάτων
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019



Στη νέα εκτύπωση Οικονομικά στοιχεία Οχημάτων προστέθηκε στα Φίλτρα παράμετρος που σας επιτρέπει
να επιλέξετε ο Τζίρος να είναι υπολογισμένος με ΦΠΑ ή χωρίς ΦΠΑ.  

 

 

 

 

 Χρώμα-μέγεθος: περιγραφή Β
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Νέα δυνατότητα στο Χρώμα Μέγεθος σας επιτρέπει να δημιουργήσετε αυτόματα περιγραφή Β για τα είδη
σας.

Πιο συγκεκριμένα, στο tab Χρώμα Μέγεθος της Αποθήκης προστέθηκε νέα παράμετρος Αυτόματη
δημιουργία περιγραφής Β’ την οποία μπορείτε να επιλέξετε ώστε να δημιουργηθεί αυτόματα η Β’ περιγραφή
ανά χρώμα, μέγεθος και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό βάσει του συνθετικού περιγραφής Β. Το συνθετικό
περιγραφής Β μπορείτε να το ορίσετε από τη νέα στήλη που προστέθηκε στα Παραμετρικά αρχεία - > Χρώμα
μέγεθος στο Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, στο Χρώμα και στο Μέγεθος.

 

 



 Εμπορικό: νέα κατάσταση στις παραγγελίες
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Νέα Κατάσταση ‘Άκυρη στις Παραγγελίες Πελατών και Προμηθευτών.



 Εμπορικό: αυτόματη δημιουργία συμβάντος στο Ημερολόγιο με υπενθύμιση για τα
παραστατικά αγορών με ημέρες πίστωσης
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Τώρα, για τα παραστατικά αγορών που έχουν ημέρες πίστωσης η εφαρμογή σας προσφέρει τη
δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας συμβάντος στο Ημερολόγιο με υπενθύμιση. Η εφαρμογή βλέπει την
ημερομηνία του παραστατικού, λαμβάνει υπόψιν τις ημέρες πίστωσης και ορίζει την ημερομηνία που θα
καταχωρηθεί το συμβάν. Η δυνατότητα είναι παραμετρική και ορίζεται από τις Παραμέτρους εφαρμογής
Αγορών επιλέγοντας Αυτόματη δημιουργία υπενθύμισης με βάση τις ημέρες πίστωσης.



 Εμπορικό: σύνδεση με ταμειακή Proline POLO
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Πλέον, υποστηρίζεται και η σύνδεση με την ταμειακή μηχανή Proline POLO .  

 

 

 

 Εμπορικό: Αυτόματη Εισαγωγή Εικόνων

έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019



Τώρα, στη Διαχείριση Εικόνας, στην Αυτόματη Εισαγωγή Εικόνων προστέθηκε η δυνατότητα να ορίζετε
το μέγιστο μήκος Κωδικού και Περιγραφής της εικόνας. Η Παράμετρος Μέγιστο μήκος ονόματος
ενεργοποιείται μόνο εφόσον έχετε επιλέξει προηγουμένως την παράμετρο Όνομα αρχείου ως κωδικός και
περιγραφή.

 Εμπορικό: νέα εκτύπωση Παραστατικά Αγορών εκτός Ημερών Πίστωσης
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Νέα εκτύπωση στις Πληροφοριακές εκτυπώσεις Προμηθευτών, Παραστατικά Αγορών εκτός Ημερών
Πίστωσης που σας δίνει εικόνα για τα παραστατικά που έχουν υπερβεί το όριο των ημερών πίστωσης που
έχετε ορίσει στην Κίνηση.



 Web Service (E-commerce): manufacturerid

έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Στην  μέθοδο getproducts προστέθηκε το manufacturerid

 Διαχείριση συσκευών: Μη ενεργό στα Βασικά Στοιχεία της Συσκευής
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Τώρα, επιλέγοντας το νέο check box Μη ενεργό στα Βασικά Στοιχεία της Συσκευής και την παράμετρο
Απόκρυψη μη ενεργών συσκευών από το αρχείο συσκευών και από τα παραστατικά, παύει να
εμφανίζεται το συγκεκριμένο σειριακό στο αρχείο συσκευών και στο πινακάκι που εμφανίζεται κατά την
πώληση ή την αγορά συσκευής.



 Διαχείριση συσκευών: εμφάνιση των παραμετρικών πεδίων συσκευών στην
Τιμολόγηση
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Τώρα, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται και τα Παραμετρικά Πεδία Συσκευών στην Τιμολόγηση.



Η επιλογή γίνεται από τις Παραμέτρους Εφαρμογής Πωλήσεων στην Επιλογή πεδίων συσκευών για
εκτύπωση (Πωλήσεων) (Εικόνα1), ενώ τα επιλεγμένα παραμετρικά πεδία εμφανίζονται στην Τιμολόγηση με #
κάτω από την περιγραφή του είδους (Εικόνα2).

εικόνα 1

εικόνα 2

 Διαχείριση συσκευών: νέες δυνατότητες για ακόμα περισσότερη ευκολία και
ταχύτητα
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Η Διαχείριση Συσκευών ανανεώθηκε και εμπλουτίστηκε με νέες σημαντικές δυνατότητες για να σας
προσφέρει ακόμα περισσότερη ευκολία και ταχύτητα!

Πιο συγκεκριμένα, στην Καρτέλα Κινήσεις Συσκευών:

1. Προστέθηκαν 2 ξεχωριστά tab για τη καταχώρηση των Υπηρεσιών και των Ανταλλακτικών



2. Υπολογίζονται, πλέον, ξεχωριστά οι ποσότητες και τα σύνολα των Αξιών, Υπηρεσιών και
Ανταλλακτικών

3. Προστέθηκε πλήκτρο που σας μεταφέρει αυτόματα την κίνηση της συσκευής σε Παραστατικό (Το
παραστατικό ορίζεται από τις Παραμέτρους εφαρμογής)

4. Νέο πεδίο δίπλα στην Ημερομηνία σας δείχνει τώρα και την Ώρα της Παραλαβής της συσκευής.
5. Τέλος, προστέθηκε νέο πεδίο Κατάσταση το οποίο σας επιτρέπει να επιλέξετε την Κατάσταση της

Κίνησης της συσκευής.

Η πληροφορία Κατάσταση προστέθηκε και στα φίλτρα αναζήτησης Κινήσεων Συσκευών, ενώ οι κινήσεις
που είναι σε Εκκρεμότητα εμφανίζονται στα αποτελέσματα με πρώτες τις πιο πρόσφατες ημερολογιακά.

 



Προστέθηκε νέο tab Παραμετρικά πεδία στη Διαχείριση συσκευών όπου έχετε την ευκαιρία να δημιουργήσετε
μέχρι και 20 επιπλέον πεδία με πληροφορίες που σας είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των κινήσεων των
συσκευών σας.  

Επιπλέον, στις Παραμέτρους Εφαρμογής προστέθηκαν νέες επιλογές από τις οποίες μπορείτε να
συνδέσετε την Κίνηση συσκευών με το Παραστατικό που επιθυμείτε, να τιμολογήσετε τις υπηρεσίες
και τα ανταλλακτικά σε διαφορετικά παραστατικά, καθώς και να ορίσετε την προτεινόμενη κατάσταση
της κίνησης συσκευής (Σε εκκρεμότητα, Προς Τιμολόγηση, Εκτέλεση) που θα σας φέρνει όταν επιλέγετε
νέα Εγγραφή.  



 Auto-moto: εμφάνιση της σχετικής κίνησης συνεργείου με την επιλογή εντολής
εργασιών
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Τώρα, όταν επιλέγετε μία Εντολή εργασιών στην οθόνη της Τιμολόγησης σας εμφανίζεται η σχετική
Κίνηση συνεργείου που έχει δημιουργηθεί.  Για να συμβεί αυτό θα πρέπει από τις Παραμέτρους εφαρμογής
Συνεργείου στη Σύνδεση παραστατικού με συνεργείο να έχετε επιλέξει την Εντολή εργασιών.

 



 Auto-moto: είδος καυσίμου στα πεδία αναζήτησης Αποθήκης

έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Στα πεδία αναζήτησης, καθώς και στα πεδία εμφάνισης F3 της Αποθήκης προστέθηκαν οι πληροφορίες:
Είδος Καυσίμου, Εργοστάσιο-Μάρκα και Ιδιαίτερο Χαρακτηριστικό.

 Εμπορικό - Εκτυπώσεις Πελατών
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Στην Αναλυτική Καρτέλα Πελάτη μπορείτε τώρα να επιλέξετε να σας εμφανίζεται και η πληροφορία για τη Β’
ποσότητα. 

Η δυνατότητα είναι παραμετρική και ορίζεται από τα φίλτρα της εκτύπωσης.



 Auto-moto: δυνατότητα επιλογής των στηλών στις κινήσεις συνεργείου
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Τώρα στις Κινήσεις συνεργείου στις Υπηρεσίες και τα Ανταλλακτικά έχετε τη δυνατότητα επιλογής των
στηλών που θέλετε να σας εμφανίζονται.



 Εμπορικό: εξαγωγή αρχείου για ζυγιζόμενα είδη
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Δημιουργήθηκε η νέα εφαρμογή ZygosExportTool η οποία σας επιτρέπει να κάνετε εξαγωγή αρχείου για
ζυγιζόμενα είδη από την Εμπορική σας εφαρμογή.

 Auto-moto: δεσμευμένα ανταλλακτικά στις κινήσεις συνεργείου
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Νέα δυνατότητα στη διαχείριση συνεργείου σας επιτρέπει να έχετε άμεση εικόνα για τα δεσμευμένα
ανταλλακτικά από τις κινήσεις συνεργείου. Επίσης το πεδίο Δεσμευμένα προστέθηκε και στο πλήκτρο
αναζήτησης F7.



 

Με δεξί κλικ στον κωδικό του ανταλλακτικού στην Κίνηση συνεργείου μπορείτε, πλέον, να δείτε και την
πληροφορία για τις δεσμευμένες ποσότητες.



 

 

 Εμπορικό: περιοδικότητα στις πρότυπες παραγγελίες
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Τώρα, στις Πρότυπες παραγγελίες στην Περιοδικότητα, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε η εβδομαδιαία
επανάληψη της παραγγελίας να γίνεται μέχρι και κάθε 52 εβδομάδες γεγονός που σας επιτρέπει να
καλύψετε και ετήσιες παραγγελίες ή άλλες περιπτώσεις όπως είναι τα ετήσια συμβόλαια συντήρησης
κ.ά.

 Εμπορικό: κωδικός είδους στη συγκέντρωση εκκρεμών παραστατικών

έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Τώρα, στη φόρμα συγκέντρωσης εκκρεμών παραστατικών προστέθηκε νέο φίλτρο Κωδικός είδους.

Η νέα αυτή δυνατότητα εξυπηρετεί πολύ την ομαδική έκδοση τιμολογίων ανά είδος καυσίμου στο τέλος
του μήνα. Σε αυτήν την περίπτωση το είδος καυσίμου είναι ένα ανά παραστατικό.

Σε οποιαδήποτε άλλη όμως περίπτωση που ο Κωδικός είδους που θα επιλεχθεί συμμετέχει σε παραστατικό που
συμπεριλαμβάνει και άλλους κωδικούς τότε η εκτέλεση της αναζήτησης θα φέρει όλα τα είδη του εκκρεμoύς
παραστατικού και όχι μόνο τον Κωδικό είδους που θα επιλέξετε.

 Auto-moto: f8 στις κινήσεις συνεργείου



έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Τώρα στις Κινήσεις Συνεργείου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο F8 για να δείτε όλες τις
πληροφορίες τους είδους που καταχωρείτε στα Ανταλλακτικά.

 Web Service (E-commerce): νέα μέθοδος GetCustomerCustomFields
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Δημιουργήθηκε η νέα μέθοδος GetCustomerCustomFields( sitekey,date) που φέρνει  τα παραμετρικά πεδία
των πελατών.

 Εμπορικό: εκτύπωση Μη κινηθέντα είδη
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Στην πληροφοριακή εκτύπωση της Αποθήκης Μη Κινηθέντα είδη, προστέθηκαν νέες επιλογές στα φίλτρα
Εκτυπώσεων. Τώρα, μπορείτε να επιλέξετε η εκτύπωση να σας φέρει εγγραφές Με μηδενικό υπόλοιπο, Με
αρνητικό υπόλοιπο, καθώς και να συμμετέχουν συγκεκριμένες Κατηγορίες Ειδών.



 Web Service (E-commerce)

έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Δημιουργήθηκε η νέα μέθοδος getrelativeitems που φέρνει τους κωδικούς αντιστοιχίες.

 Εμπορικό-Ταμειακή μηχανή Solidus CTR400
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Για εσάς που διαθέτετε την ταμειακή μηχανή Solidus CTR400 τώρα, από την εμπορική σας διαχείριση
μπορούν να αποστέλλονται στην ταμειακή, 3 δεκαδικά στην ποσότητα τους είδους.  

 Διαχείριση Συσκευών: κωδικός και περιγραφή είδους στη βασική οθόνη στις
κινήσεις Συσκευών
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Τώρα, ο Κωδικός Είδους και η Περιγραφή Είδους βρίσκονται στη βασική οθόνη στις κινήσεις Συσκευών,
ώστε να μπορείτε ακόμα πιο εύκολα να επιλέξετε το είδος που αντιστοιχεί στο serial number που
παραλαμβάνετε.



 Διαχείριση Συσκευών: νέες σημαντικές δυνατότητες
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 11-07-2019

Η διαχείριση συσκευών ανανεώθηκε και εμπλουτίστηκε με νέες σημαντικές δυνατότητες για να σας
προσφέρει ακόμα καλύτερη οργάνωση, έλεγχο και περισσότερη ευκολία!

Πιο συγκεκριμένα, στις Κινήσεις Συσκευών έχουν προστεθεί τα νέα πεδία:

Παρελκόμενα: για να τσεκάρετε τα παρελκόμενα που συνοδεύουν τη συσκευή. Τα Παρελκόμενα
Συσκευής μπορείτε να τα καταχωρήσετε από τα Παραμετρικά Αρχεία των Συσκευών (εικόνα2), ώστε να
έρχονται στην Κίνηση της Συσκευής για να τα επιλέξετε.

Επιπλέον, προστέθηκαν πεδία που τα συμπληρώνετε και καταχωρείτε σημαντικές για την Κίνηση πληροφορίες
όπως: η Ημερομηνία έναρξης ελέγχου, η Ημερομηνία ενημέρωσης πελάτη, οι Ημέρες Επισκευής (το
πεδίο ενημερώνεται αυτόματα υπολογίζοντας τις ημερομηνίες παραλαβής και παράδοσης της συσκευής) το αν
Είναι σε εγγύηση η συσκευή, αν Προσκόμισε απόδειξη αγοράς ο πελάτης φέρνοντας τη συσκευή στο
service και εάν είναι σε Αναμονή έγκρισης από τον πελάτη για τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν στη
συσκευή.

Τα Ανταλλακτικά και οι Υπηρεσίες καταχωρούνται σε διαφορετικά Tab, ενώ με το πλήκτρο που βρίσκεται
αριστερά στο πεδίο Κωδικός αναπτύσσεται το παράθυρο με τις στήλες-πληροφορίες που μπορείτε να ορίσετε
να σας εμφανίζονται.



Το νέο πλήκτρο Μεταφορά Σε σας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε σε Παραστατικό ή σε Δελτίο
Ποσοτικής Παραλαβής την Κίνηση.

Το Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής το ορίζετε από τις Παραμέτρους εφαρμογής στη Σύνδεση
Παραστατικών με συσκευές (εικόνα3) στο αντίστοιχο πεδίο.  

Το νέο πλήκτρο Παραλαβή συσκευής από τον ίδιο πελάτη σας εξυπηρετεί στην περίπτωση που ο ίδιος
πελάτης έχει φέρει παραπάνω από ένα σειριακό στο service. Σε αυτή την περίπτωση καταχωρείτε τα στοιχεία
της κίνησης για την πρώτη συσκευή και επιλέγετε  Παραλαβή συσκευής από τον ίδιο πελάτη για να
συνεχίσετε να καταχωρείτε τις επόμενες κινήσεις χωρίς να χρειαστεί να ξαναεπιλέξετε στοιχεία Πελάτη. Αυτό
μπορεί να επαναληφθεί τόσες φορές όσα είναι και τα σειριακά που έχει φέρει ο ίδιος Πελάτης. Κάθε φορά που
το επιλέγετε σας εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης της καταχώρησης και η επιλογή για να εκτυπώστε ή όχι
την κίνηση.  

εικόνα 1

 

εικόνα 2



 

εικόνα 3

 

Προστέθηκε νέα διαχείριση στις Συσκευές που σας δίνει άμεση και συγκεντρωτική πληροφόρηση για
όλες τις Κινήσεις!

Στη Διαχείριση Συσκευών προστέθηκε το Αρχείο Κινήσεων Συσκευών. Επιλέγοντας στην Κατάσταση ποιες
κινήσεις θέλετε να εμφανιστούν (σε Εκκρεμότητα, Προς Τιμολόγηση, Εκτελεσμένες και όλες μαζί αν τις
επιλέξετε όλες ή αν δεν επιλέξετε καμία) εμφανίζεται η λίστα με τις Κινήσεις αυτές τις οποίες με το πλήκτρο
Εξαγωγή μπορείτε να τις εξάγετε σε εκτυπωτή ή σε excel για ακόμα περισσότερη επεξεργασία.

Επιπλέον, πατώντας το + δίπλα σε κάθε κίνησης αναπτύσσετε ένα παράθυρο που σας δίνει πληροφορίες για
τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν ή για τις υπηρεσίες που παρήχθησαν κατά την κίνηση της Συσκευής.
Επίσης, με διπλό κλικ πάνω σε κάθε εγγραφή μεταφέρεστε στην οθόνη της Κίνησης στη διαχείριση συσκευών
για να δείτε αναλυτικά κάθε λεπτομέρεια που την αφορά.  



 Web Service (E-commerce): νέα μέθοδος GetManufacturers(sitekey)
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Δημιουργήθηκε νέα μέθοδος  GetManufacturers(sitekey) για Κατασκευαστές.

 Web Service (E-commerce)
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 08-07-2019

Στην  μέθοδο getproducts προστέθηκε το datecreated

 Web Service (E-commerce): νέα δυνατότητα στο getcustomers
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 08-07-2019

Προστέθηκε νέα δυνατότητα στην μέθοδο getcustomers με τα πεδία: Υπεύθυνο και Γεωγραφική ζώνη
(κωδικός - περιγραφή).  

 Εμπορικό: επιλογή οχήματος κατά την ομαδική εκτέλεση παραγγελιών

έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 08-07-2019

Για να εξυπηρετηθούν οι περιπτώσεις εταιριών που διαθέτουν στόλους οχημάτων, κατά την ομαδική εκτέλεση
παραγγελιών προστέθηκε η δυνατότητα ο χειριστής να μπορεί να επιλέξει το όχημα (αριθμό
κυκλοφορίας) για το οποίο θα εκδοθούν τα παραστατικά από το αντίστοιχο πεδίο που προστέθηκε. Στην
περίπτωση, λοιπόν, που θα επιλέξει ο χειριστής το όχημα, αυτός ο αριθμός κυκλοφορίας θα έρθει στο
τιμολόγιο, αν δεν επιλέξει και αφήσει το πεδίο κενό τότε έρχεται στο τιμολόγιο το όχημα που έχει οριστεί από
την παραγγελία.



 Εμπορικό: αναζήτηση με κωδικό εικόνας στη Διαχείριση Εικόνας
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 08-07-2019

Τώρα, στη Διαχείριση Εικόνας προστέθηκε η δυνατότητα όταν συσχετίζετε μία εικόνα με άλλες να μπορείτε
να κάνετε αναζήτηση και με τον Κωδικό εικόνας.  



 Μεταφορές Εσωτερικού: Ημερήσια Κατάσταση Φορτωτικών Βάσει Όγκου
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 08-07-2019

Νέα εκτύπωση στις εκτυπώσεων φορτωτικών Ημερήσια Κατάσταση Φορτωτικών Βάσει Όγκου.

 Εμπορικό: διατήρηση Αριθμού Κυκλοφορίας στην επανάληψη παραστατικού

έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 08-07-2019

Τώρα, στην Τιμολόγηση όταν επιλέγετε Επανάληψη Παραστατικού η εφαρμογή διατηρεί και τον Αριθμό
Κυκλοφορίας της τελευταίας Κίνησης.

 Εμπορικό: παρατήρηση Είδους στην καρτέλα Κινήσεις Είδους στο f8

έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 08-07-2019



Τώρα, στην Τιμολόγηση στο f8 προστέθηκε στήλη με την πληορφορία Παρατήρηση Είδους στην καρτέλα
Κινήσεις Είδους και στην καρτέλα Κινήσεις Είδους Πελάτη.

 Εμπορικό: φίλτρα αναζήτησης των σχετικών παραστατικών

έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 08-07-2019

Στα φίλτρα αναζήτησης των σχετικών παραστατικών στην Τιμολόγηση προστέθηκε φίλτρο για την
Παρατήρηση Παραστατικού1.



 Auto-moto: ειδοποίηση για είδος με χαμηλό απόθεμα στις κινήσεις συνεργείου

έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 08-07-2019

Τώρα, όταν καταχωρείτε ένα ανταλλακτικό στην Κίνηση συνεργείου που έχει χαμηλό απόθεμα στην
αποθήκη σας, εμφανίζεται πληροφοριακό μήνυμα για το είδος με χαμηλό απόθεμα.

 



 Auto-moto: ένδειξη για παραστατικό που αφορά την κίνηση συνεργείου
έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 05-07-2019

Τώρα, όταν ανοίγετε κάποια Κίνηση Συνεργείου η οποία έχει Τιμολογηθεί, εμφανίζεται σχετική μπάρα με το
αντίστοιχο Παραστατικό που αφορά την Κίνηση

 

 Εμπορικό: μαζική εισαγωγή εικόνων με κωδικό το όνομα του αρχείου

έκδοση 9.7 PRISMA Win ERP | 05-07-2019

Στη Διαχείριση Εικόνας , στη Μαζική εισαγωγή προστέθηκε η επιλογή να εισάγονται οι φωτογραφίες σας με
κωδικό και περιγραφή το όνομα του αρχείου. Για παράδειγμα η 000001.jpg φωτογραφία θα εισαχθεί και θα
αποθηκευτεί με κωδικό 000001 και περιγραφή 000001.




