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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

Αφού έχουμε εγκαταστήσει την εφαρμογή «Microsoft Dynamics NAV 2009», ακολουθώ-
ντας τις οδηγίες του Οδηγού «Εγκατάσταση του Microsoft Dynamics NAV 2009» που δη-
μιουργήσαμε για τις ανάγκες του εργαστηρίου, προχωράμε στην εκκίνηση της εφαρμο-
γής «Microsoft Dynamics NAV 2009 Classic». 

Σκοπός της πρώτης εργαστηριακής ενότητας είναι η γνωριμία του χρήστη με τις βασικές 
λειτουργίες της εφαρμογής μέσα από το παράδειγμα της φανταστικής εταιρείας «Cronus 
International Α.Ε.». 

Θα ξεκινήσουμε από την εκκίνηση της εφαρμογής και θα περιηγηθούμε στην βασική ο-
θόνη, θα γνωρίσουμε κάποιες πρώτες λειτουργίες, τη γραμμή εργαλείων, τα πλήκτρα λει-
τουργιών, τους συμβολισμούς επιλογής τιμών σε οθόνες, την εύρεση, το φίλτρο πεδίου – 
πίνακα, το flowfilter, την ταξινόμηση, τη βοήθεια, τη δημιουργία εταιρείας, τη διαδικασία 
δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας και τη διαδικασία επαναφοράς αντιγράφου ασφα-
λείας. 
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1. Βασικές λειτουργίες της εφαρμογής 

Εκκινούμε την εφαρμογή «Microsoft Dynamics NAV 2009 Classic» και από τη γραμμή με-
νού, συνδεόμαστε με την  εταιρεία επίδειξης «Cronus International Α.Ε.» (Αρχείο  Εται-
ρεία  Άνοιγμα  Cronus International Α.Ε.  ΟΚ). 

 
 

Αρχικά εμφανίζεται ένα ενημερωτικό μήνυμα σχετικό με την εταιρεία Cronus και μας ε-
νημερώνει πως κλείνουμε την συγκεκριμένη εταιρεία αλλά και το πώς ανοίγουμε ή δη-
μιουργούμε μία άλλη εταιρεία. 
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Έπειτα εμφανίζεται το κύριο παράθυρο πλοήγησης  (αριστερή στήλη)  που παρουσιάζει 
όλες τις ομάδες συστημάτων του Navision. 
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1.1 Περιήγηση στην οθόνη της εφαρμογής 

 

 
Η βασική οθόνη της εφαρμογής αποτελείται από 4 κυρίως μέρη:  

1) Γραμμές -  Bars 
 Γραμμή Μενού – Menu Bar 
 Γραμμή Εργαλείων – Tool Bar 

 
2) Παράθυρο πλοήγησης – Navigation Pane 

 Κουμπιά Πλοήγησης (κάτω) – Navigation buttons 
 Δενδρική δομή που αναπτύσσετε  με το πάτημα κάθε κουμπιού (πάνω) 

 
3) Περιοχή εργασίας – Working Area 

 
4) Γραμμή κατάστασης – Status Bar 
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1.2 Πρώτες λειτουργίες 

Επιλέγουμε από το παράθυρο πλοήγησης το κουμπί «Οικονομική Διαχείριση» και εμφα-
νίζεται πάνω αριστερά το δένδρο με τα υποσυστήματα της συγκεκριμένης ομάδας. 

Επιλέγουμε Γενική Λογιστική  Λογιστικό Σχέδιο, ώστε να δούμε τη βασική λειτουργι-
κότητα των οθονών του Navision. 

Εμφανίζεται μια λίστα με όλους τους λογαριασμούς του Λογιστικού Σχεδίου του παρα-
δείγματος. 
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Η εμφάνιση ή μη του παράθυρου πλοήγησής  στην οθόνη επιλέγεται από τη γραμμή 
μενού ως εξής: Προβολή  Παράθυρο πλοήγησης (Alt+F1). 
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Η εναλλαγή μεταξύ αναλυτικής καρτέλας και λίστας γίνεται είτε με επιλογή από το 
κάτω μέρος της οθόνης (Λογαριασμός  Καρτέλα) είτε με τα πλήκτρα λειτουργιών F5 
(κατάλογος) και Shift+F5  καρτέλα. 
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1.3 Γραμμή εργαλείων 

Η γραμμή εργαλείων για το Navision, εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης 

  1     2        3     4    5       6      7    8       9         10  11  12  13   14    15  16   17 18    19    20  21  22                 23     24--
- 

 

Η γραμμή εργαλείων περιέχει 24 εικονίδια, όπου κάθε εικονίδιο αντιστοιχεί σε μία λει-
τουργία, όπως αυτές επεξηγούνται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Συντόμευση Όνομα λειτουργίας Περιγραφή λειτουργίας 
1 Ctrl+P Εκτύπωση Εκτύπωση αναφοράς 
2 - Προεπισκόπηση Προεπισκόπηση εκτύπωσης αναφοράς 
3 Ctrl+X Αποκοπή Αποκοπή περιεχομένου της εφαρμογής 
4 Ctrl+C Αντιγραφή Αντιγραφή περιεχομένου της εφαρμογής 
5 Ctrl+V Επικόλληση Επικόλληση περιεχομένου της εφαρμογής 

6 Ctrl+L Συνδέσεις 
Σύνδεση πληροφοριών με μια συγκεκριμένη εγ-
γραφή 

7 F3 Δημιουργία 
Δημιουργία νέας εγγραφής (1 καρτέλα ή 1 
γραμμή) 

8 F4 Διαγραφή 
Διαγραφή μίας εγγραφής (1 καρτέλα ή 1 
γραμμή) 

9 Ctrl+F Εύρεση 
Εκτέλεση αναζήτησης σε ένα συγκεκριμένο πε-
δίο, σε ένα παράθυρο τη φορά. 

10 F7 Φίλτρο πεδίου 
Διασφαλίζουμε ότι το πεδίο εμφανίζει μόνο εγ-
γραφές που ικανοποιούν συγκεκριμένες συν-
θήκες 

11 Ctrl+F7 Φίλτρο πίνακα 
Διασφαλίζουμε ότι ο πίνακας εμφανίζει μόνο 
εγγραφές που ικανοποιούν συγκεκριμένες συν-
θήκες 

12 Shift+F7 FlowFilter 
Ορίζει πόσα στοιχεία θα συμπεριλάβει το σύ-
στημα όταν υπολογίζει το περιεχόμενο των 
σύνθετων πεδίων 

13 Shift+ Ctrl+F7 Εμφάνιση όλων 
Τα φίλτρα θα αναιρεθούν και θα απενεργοποι-
ηθεί η λειτουργία "Μόνο με σήμανση" στο με-
νού "Προβολή 

14 Shift+F8 Ταξινόμηση Ταξινόμηση δεδομένων 

15 - Πρώτο 
Μεταφορά στην 1η εγγραφή (καρτέλα ή 
γραμμή) 

16 - Προηγούμενο Μεταφορά στην προηγούμενη εγγραφή 
17 - Επόμενο Μεταφορά στην επόμενη εγγραφή 
18 - Τελευταίο Μεταφορά στην τελευταία εγγραφή 

19 - Κατάλογος 
Εμφάνιση καταλόγου με όλα τα στοιχεία στο ε-
νεργό παράθυρο 

20 Ctrl+W Απ. σε MS Word Αποστολή του πίνακα σε MS Word 
21 Ctrl+E Απ. σε MS Excel Αποστολή του πίνακα σε MS Excel 

22 - Επιλογές αποστολής 
Επιλογές αποστολής (Word, Excel, Internet Ex-
plorer) 

23 F12 Κύριο μενού Γρήγορη επιστροφή στο κύριο μενού 

24 Shift+F1 Τι είναι… 
Κουμπί βοήθειας και επεξήγησης κάθε λειτουρ-
γίας 

Πίνακας 1- Επεξήγηση γραμμής εργαλείων 
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1.4 Πλήκτρα λειτουργιών 

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται μια επισκόπηση των πλήκτρων λειτουργιών (function 
keys) και σε συνδυασμό με το πλήκτρο Control (Ctrl) ή το πλήκτρο Shift. 

 F Ctrl+F Shift+F 
F1 Βοήθεια Εναλλαγή σημείου ελέγχου Τι είναι … 
F2 Επεξεργασία Designer - 
F3 Δημιουργία - - 
F4 Διαγραφή Κλείσιμο - 
F5 - Άνοιγμα σχετικής καρτέλας - 
F6 Αναπτυσσόμενη λίστα - - 
F7 Φίλτρο πεδίου Φίλτρο πίνακα FlowFilter 
F8 Αντιγραφή προηγούμενου Πληροφορίες για τη σελίδα Ταξινόμηση 
F9 Στατιστικά στοιχεία - - 
F10 Επιλογή γραμμής μενού - Μενού συντομεύσεων 

F11 Καταχώρηση - 
Καταχώρηση και εκτύ-
πωση 

F12 Επιλογή κουμπιών πλ. - Object designer 

Πίνακας 2- Πλήκτρα λειτουργιών (Function keys) 
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1.3 Συμβολισμοί επιλογής τιμών 

 

 

Τρία είναι τα βασικά σύμβολα: 

1.  Επιλογή από προεπιλεγμένες τιμές. 
2.  Επιλογή από πίνακα τιμών που έχει καταχωρήσει ο χρήστης. 
3.  Υπολογιζόμενο πεδίο.  
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Επιλέγοντας 3ο σύμβολο εμφανίζεται η παρακάτω ανάλυση: 
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1.4 Εύρεση 

Έχει εφαρμογή στα πεδία ενός καταλόγου και επιτρέπει την εύρεση μιας τιμής ή ενός 
συνδυασμού τιμών. Η εύρεση είναι δυναμική και οι μετακίνηση στις λογικές εγγραφές 
πραγματοποιείται με την καταχώρηση του κάθε χαρακτήρα (εφόσον επιλέξουμε εύρεση 
κατά την πληκτρολόγηση). 

 

 

  



Εργαστηριακή Ενότητα 1 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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1.5 Φίλτρο πεδίου 

Το φίλτρο μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε πεδίο ενός καταλόγου, με αποτέλεσμα 
τον περιορισμό (με βάση τις τιμές του φίλτρου) των τιμών που εμφανίζονται στον κατά-
λογο. 

 

 

  



Εργαστηριακή Ενότητα 1 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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1.6 Φίλτρο πίνακα 

Το φίλτρο πίνακα επιτρέπει την εφαρμογή συνδυασμού κριτηρίων φίλτρων σε έναν κα-
τάλογο, με βάση τα πεδία που επιλέγουμε από την προεπιλεγμένη λίστα πεδίων.  

 

 

 

  



Εργαστηριακή Ενότητα 1 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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1.7 FlowFilter 

Παρατηρούμε την αξία και τις εγγραφές από τις οποίες προκύπτει το υπολογιζόμενο πε-
δίο κίνησης περιόδου πριν την εφαρμογή του φίλτρου (πχ για την εγγραφή «ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
ΑΓΟΡΩΝ Α’ ΥΛΩΝ»). 

 

 

Το ποσό της κίνησης προόδου προκύπτει από το άθροισμα των τιμών του πεδίου Ποσό. 

 

 

Στη λίστα εγγραφών του λογιστικού σχεδίου πατάμε FlowFilter, επιλέγουμε την ημερο-
μηνία καταχώρησης και βάζουμε περίοδο στο φίλτρο (πχ: 01 01 10 .. 01 07 10) . Μόλις 
πατήσουμε εφαρμογή, ο κατάλογος εγγραφών του λογιστικού σχεδίου περιορίζεται στο 
χρονικό διάστημα του φίλτρου. 

  

 

 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 1 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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Παρατηρούμε ότι μετά την εφαρμογή του φίλτρου η τιμή της κίνησης περιόδου άλλαξε 
όπως ήταν αναμενόμενο. 

 

 

Αντίστοιχα αλλάζει και το πεδίο Ποσό όταν εφαρμόσουμε το φίλτρο στον κατάλογο εγ-
γραφών  «ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ Α’ ΥΛΩΝ». 

 

  



Εργαστηριακή Ενότητα 1 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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1.8 Ταξινόμηση 

Μπορούμε να ταξινομήσουμε έναν κατάλογο με βάση τα προεπιλεγμένα πεδία ταξινόμη-
σης. 

 

 

 

  



Εργαστηριακή Ενότητα 1 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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1.9 Βοήθεια 

Η βοήθεια για όλες τις οθόνες και τα πεδία ενεργοποιείται είτε με το κουμπί «Βοήθεια», 
είτε με το κουμπί «Τι είναι…» είτε με πλήκτρο F1. 

 

  



Εργαστηριακή Ενότητα 1 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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1.10 Δημιουργία εταιρείας 

Δημιουργούμε μια νέα εταιρεία από τη γραμμή μενού ως εξής: Αρχείο  Εταιρεία  Δη-
μιουργία. 

 

  



Εργαστηριακή Ενότητα 1 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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1.11 Διαδικασία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας (backup) 

Η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας σε τακτά χρονικά διαστήματα προστατεύει τον 
χρήστη ενός συστήματος ERP από πιθανά προβλήματα που προέρχονται από κακή λει-
τουργία του εξοπλισμού, του λογισμικού και λάθη χειρισμού. 

Δημιουργούμε ένα αντίγραφο ασφαλείας  από τη γραμμή μενού ως εξής: Εργαλεία  Α-
ντίγραφο ασφαλείας. 

Στη συνέχεια επιλέγουμε ποια-ες εταιρία-ες θα αντιγράψουμε, δίνουμε μια περιγραφή 
και τέλος καθορίζουμε που θα αποθηκευτεί το αντίγραφο. 

 

  



Εργαστηριακή Ενότητα 1 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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1.12 Διαδικασία επαναφοράς αντιγράφου ασφαλείας (restore) 

Η διαδικασία επαναφοράς του αντιγράφου ασφαλείας είναι ακριβώς αντίστροφη από τη 
διαδικασία δημιουργίας αντιγράφου.  

Αν σκοπεύουμε να επαναφέρουμε το αντίγραφο μιας εταιρείας θα πρέπει πρώτα να φρο-
ντίσουμε στην βάση που δουλεύουμε να μην υπάρχει εταιρεία με το ίδιο όνομα. Επομένως 
θα πρέπει να προβούμε σε διαγραφή  της υπάρχουσας εταιρείας ή σε μετονομασία της. 

Επαναφέρουμε το αντίγραφο ασφαλείας  μιας εταιρείας από τη γραμμή μενού ως εξής: 
Εργαλεία  Επαναφορά. 

Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέγουμε το αντίγραφο που θέλουμε να επαναφέρουμε. 

 

  



Εργαστηριακή Ενότητα 1 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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Επιλέγουμε την εταιρεία που θέλουμε να επαναφέρουμε και πατάμε ΟΚ. 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

Αφού έχουμε κατανοήσει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής μέσα από την πρώτη 
εργαστηριακή ενότητα, προχωράμε στη δημιουργία μιας νέας εταιρείας, δίνοντας ιδιαί-
τερη έμφαση στην Παραγωγή. 

Σκοπός της δεύτερης εργαστηριακής ενότητας είναι η εκμάθηση της παραμετροποίησης 
και των τεχνικών προδιαγραφών που πρέπει να διέπουν κάθε εταιρεία που δημιουρ-
γούμε. 

Θα δημιουργήσουμε μια νέα εταιρεία, θα παραμετροποιήσουμε τα είδη βιομηχανίας, τις 
βάρδιες – ημερολόγια παραγωγής, την Δυναμικότητα Παραγωγής και θα κωδικοποιή-
σουμε τα Φασεολόγια (BOR – Bill of Resources). Τέλος, θα δούμε τις τεχνικές προδιαγρα-
φές (BOM – Bill of Materials), τις τεχνικές προδιαγραφές – φασεολόγια ανά είδος και την 
λοιπή παραμετροποίηση παραγωγής. 

  



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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2. Παραγωγή – Παραμετροποίηση και Τεχνικές Προδιαγραφές 

Δημιουργούμε μια νέα εταιρεία την «ΚΑΛΩΔΙΟΓΕΝΕΣΙΣ Ε.Π.Ε.». Η συγκεκριμένη εταιρεία 
είναι μια βιομηχανία παραγωγής βιομηχανικών καλωδίων με έδρα την Θεσσαλονίκη.  

 

Θα εξετασθούν οι βασικές λειτουργίες της βιομηχανίας που αφορούν το Εργοστάσιο Πα-
ραγωγής, τις Αγορές και τις Πωλήσεις.  

  

ΚΑΛΩΔΙΟΓΕΝΕΣΙΣ Ε.Π.Ε. 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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2.1 Δημιουργία νέας εταιρείας και καταχώρηση στοιχείων 

Το πρώτο απαραίτητο βήμα για να είναι διαθέσιμη η εταιρεία για καταχώρηση στοιχείων 
από το «Microsoft Dynamics NAV 2009 Classic» είναι η δημιουργία της συγκεκριμένης 
εταιρείας και μιας οικονομικής περιόδου έναρξης των δραστηριοτήτων της. 

 
2.1.1 Δημιουργία εταιρείας 

Δημιουργούμε την εταιρεία «ΚΑΛΩΔΙΟΓΕΝΕΣΙΣ Ε.Π.Ε.» από τη γραμμή μενού ως εξής: Αρ-
χείο  Εταιρεία  Δημιουργία  Καταχωρώ όνομα της εταιρείας  ΟΚ. 

 

 

  



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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2.1.2 Καταχώρηση στοιχείων εταιρείας 

Καταχωρούμε τα στοιχεία της εταιρείας από το παράθυρο πλοήγησης ως εξής: Διαχεί-
ριση  Παραμετροποίηση Εφαρμογών  Γενικά  Στοιχεία Εταιρείας. 

 

Αν θέλουμε να βάλουμε και λογότυπο θα πρέπει να έχουμε μια εικόνα σε αρχείο bmp. 

 
 

  



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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2.1.3 Δημιουργία οικονομικών περιόδων 

Η δημιουργία των οικονομικών περιόδων είναι απαραίτητη για τη λογιστικοποίηση των 
εγγραφών που θα προκύψουν αργότερα στο παράδειγμα. Το σύστημα επιτρέπει ελεύ-
θερα αριθμό περιόδων, επομένως καλύπτει και υπέρ-12μηνη χρήση. 

Από το παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Οικονομική Διαχείριση  Παραμετροποίηση 
 Λογιστικές Περίοδοι. 

 

  



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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Στην παραπάνω οθόνη επιλέγουμε Δημιουργία και καταχωρούμε έναρξη (01/01/14), α-
ριθμό περιόδων (12), διάρκεια περιόδου (1M λατινικό) και OK.  

 

 

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία των 12 οικονομικών περιόδων της τρέχουσας χρήσης. 

  



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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2.2 Τα είδη της βιομηχανίας 

Επόμενο βασικό βήμα της παραμετροποίησης είναι η καταχώρηση των ειδών της βιομη-
χανίας.  

Γενικά η κωδικοποίηση των ειδών πρέπει να έχει όσο το δυνατόν λιγότερη σημασία γιατί 
πολύ εξειδικευμένη κωδικοποίηση μπορεί να ανατραπεί στο μέλλον από νέες κατηγορίες 
ειδών με διαφορετική λογική.  

Για το παράδειγμα ο κωδικός έχει τρία συνθετικά. 

Το 1ο συνθετικό του κωδικού (πρώτα δυο ψηφία) είναι η σημασία του είδους στην πα-
ραγωγική διαδικασία. Έτσι έχουμε: Έτοιμα (01), ημικατεργασμένα (02), Α’ ύλες (03), Β’ 
ύλες (04) και υλικά συσκευασίας (05). 

Το 2ο συνθετικό δείχνει την ομάδα. Έτσι έχουμε: Καλώδια (01), αγωγοί (02), ταινίες (03), 
σύρματα (04), μέταλλα (05), χαρτιά (06) και μανδύες (07). 

Τέλος το 3ο συνθετικό είναι ο Α/Α (αύξων αριθμός) του είδους μέσα στην ομάδα. 

Τα είδη που θα καταχωρηθούν είναι Καλώδιο Ενέργειας (010101), Τηλεφωνικό Καλώδιο 
(010102), Αγωγός Ενέργειας (020201), Αγωγός Τηλεφωνικού (020202), Χαλκός 
(030501), Ταινία Κωδικοποίησης Ενέργειας (040301), Ταινία Κωδικοποίησης Τηλεφω-
νικού (040302), Σύρμα Σιδήρου (040401), Χαρτί (040601), Μανδύες PE (050701) και 
Μανδύες PVC (050702). 

  



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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2.2.1 Βασικές μονάδες μέτρησης 

Οι μονάδες μέτρησης είναι βασική παραμετροποίηση των ειδών γιατί δείχνουν ποια είναι 
η μονάδα αγοράς (υλικά και εμπορεύματα), διακίνησης (υλικά και παραγόμενα) και πώ-
λησης (παραγόμενα και εμπορεύματα). 

Από το παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Σχεδιασμός Πόρων  Παραμετροποίηση  
Μονάδες Μέτρησης. 

 

Καταχωρούμε τις δυο βασικές μονάδες μέτρησης για τα είδη της βιομηχανίας, κιλά και 
χιλιόμετρα. 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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2.2.2 Ομάδες ειδών 

Όπως προαναφέραμε η κωδικοποίηση των ειδών θα μπορούσε να είναι απλούστερη (έ-
νας αύξων αριθμός). Επιλέχθηκε να δοθεί κωδικός με σημασία ώστε να γίνει σαφές  ότι 
έχουμε ομαδοποίηση των ειδών ανάλογα με τη χρήση τους στην παραγωγή (μια τέτοια 
ομαδοποίηση απαιτείται από μια βιομηχανία). Επίσης μπορούμε να έχουμε διάφορες άλ-
λες ομαδοποιήσεις για καθαρά πληροφοριακούς σκοπούς. 

Από το παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Διαχείριση  Παραμετροποίηση Εφαρμογών 
 Αποθήκη  Παραμετροποίηση - Αποθέματα   Ομάδες Ειδών. 

 

  



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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Καταχωρούμε τις ομάδες που δείχνουν τη φύση κάθε είδους της αποθήκης (υλικού και 
παραγόμενου). 

 

  



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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2.2.3 Παραγόμενα είδη 

Θα καταχωρήσουμε πρώτα τα παραγόμενα (έτοιμα και ημι-κατεργασμένα) είδη, εξα-
ντλώντας όλα τα παράθυρα της οθόνης και κατόπιν τα υλικά. 

Από το παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Παραγωγή  Σχεδίαση Προϊόντος  Είδη. 

 

  



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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2.2.3.1 Γενικά 

Καταχωρούμε τον Κωδικό και την Περιγραφή του είδους και επιλέγουμε Βασική Μονάδα 
Μέτρησης (χιλιόμετρα για τα παραγόμενα και κιλά για τα υλικά) Κωδικό Ομάδας Ειδών 
(το 2ο συνθετικό του κωδικού είδους). 

 

 

2.2.3.2 Τιμολόγηση 

Συνεχίζουμε με την καρτέλα Τιμολόγηση. 

Δίνουμε πρόσθετες επιβαρύνσεις στο πεδίο Έμμεσο Κόστος % (ποσοστό 5%). Στο πεδίο 
Υπολογισμός Τιμής/Κέρδους επιλέγουμε Τιμή = Κόστος + Κέρδος και Κέρδος% (ποσοστό 
κέρδους 30%) ώστε το σύστημα να προτείνει αυτόματα τιμή πώλησης. 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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2.2.3.3 Αναπλήρωση 

Συνεχίζουμε με την καρτέλα Αναπλήρωση.  

Η Πολιτική Παραγωγής είναι για όλα τα είδη η Αποθεματοποίηση εφόσον  η έμφαση του 
παραδείγματος είναι στον προγραμματισμό παραγωγής και δυναμικότητας. 

Η Μέθοδος Καταγραφής (το πότε θα θεωρείται ότι παράχθηκε το παραγόμενο ή αναλώ-
θηκε το υλικό) είναι για όλα τα είδη η ολοκλήρωση της Εντολής (στο τέλος της παραγω-
γής), ώστε να γίνονται οι αναλώσεις με την ολοκλήρωση της κάθε φάσης παραγωγής και 
να μην υπάρχουν προβλήματα έλλειψης αποθεμάτων (ειδικά στα ημι-κατεργασμένα που 
παράγονται στα  ενδιάμεσα). 

Εφόσον  το είδος είναι παραγόμενο (έτοιμο) επιλέγουμε Εντολή Παραγωγής στον Τρόπο 
Αναπλήρωσης. Επιλέγουμε Αποθεματοποίηση στην Πολιτική Παραγωγής και Ολοκλή-
ρωση Εντολής στη Μέθοδο Καταγραφής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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2.2.3.4 Προγραμματισμός 

Ολοκληρώνουμε το είδος με την καρτέλα Προγραμματισμός.  

Η Απαιτούμενη ποσότητα κατά την περίοδο αναπαραγγελίας (lot-for-lot) είναι ο απλού-
στερος κανόνας καθορισμού μεγέθους παρτίδας, καθ’ όσον παράγονται για κάθε περίοδο 
οι ποσότητες που απαιτούνται, αδιαφορώντας για κόστη προετοιμασίας (setup costs). 
Είναι απλός κανόνας και σύμφωνος με τη φιλοσοφία JIT (Just in time), γιατί παράγεται 
ότι απαιτείται όταν απαιτείται. 

Επίσης παρατηρούμε ότι ανάλογα με την επιλογή στο πεδίο Πολιτική Αναπαραγγελίας 
διαφοροποιούνται τα διαθέσιμα πεδία στο δεξί μέρος της οθόνης, δηλαδή οι παράμετροι 
που δέχεται. 

Επιλέγουμε Απαιτούμενη Ποσότητα κατά την Περίοδο Αναπαραγγελίας (lot-for-lot) στην 
Πολιτική Αναπαραγγελίας και την ένδειξη Περιλαμβάνεται Τρέχον Απόθεμα ώστε να 
ληφθούν υπόψιν τα τρέχοντα αποθέματα ανά είδος στον υπολογισμό των αναγκών. 

 

  



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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2.2.3.5 Καταχώρηση των υπόλοιπων παραγόμενων ειδών 

Καταχωρούμε και τα υπόλοιπα παραγόμενα, δηλ. Τηλεφωνικό Καλώδιο (010102), Αγω-
γός Ενέργειας (020201) και Αγωγός Τηλεφωνικού (020202). 

Στην καρτέλα Γενικά προσέχουμε στον Κωδικό Ομάδας των αγωγών που είναι διαφορε-
τικός από αυτόν των καλωδίων. Οι επόμενες καρτέλες είναι ίδιες με το Καλώδιο Ενέρ-
γειας. 

Για την ταχύτερη καταχώρηση σε πολλαπλές καρτέλες συνήθως εξυπηρετεί η χρήση των 
κουμπιών Επόμενη (λογική εγγραφή) και Προηγούμενη (λογική εγγραφή). 

Έτσι επιλέγουμε μια καρτέλα (π.χ. Τιμολόγηση) και πατώντας το κουμπί Επόμενη προ-
χωρά το σύστημα στην επόμενη λογική εγγραφή (η περιγραφή εμφανίζεται στην επικε-
φαλίδα της οθόνης καταχώρησης), οπότε συμπληρώνουμε τα στοιχεία κλπ. 
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2.2.4 Καταχώρηση μη παραγόμενων ειδών (υλικά) 

Καταχωρούμε τον Χαλκό (030501) και τα υπόλοιπα υλικά, δηλ. Ταινία Κωδικοποίησης 
Ενέργειας (040301), Ταινία Κωδικοποίησης Τηλεφωνικού (040302), Σύρμα Σιδήρου 
(040401), Χαρτί (040601), Μανδύες PE (050701) και Μανδύες PVC (050702). Προσέχω 
τον Κωδικό Ομάδας Ειδών που διαφοροποιείται ανάλογα με το υλικό (2ο συνθετικό του 
κωδικού). 

2.2.4.1 Γενικά 

 

 

2.2.4.2 Τιμολόγηση 

Στην καρτέλα Τιμολόγηση καταχωρούμε Κόστος Μονάδας. 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 

 

[45] 

2.2.4.3 Αναπλήρωση 

Στην καρτέλα Αναπλήρωση επιλέγουμε για όλα τα υλικά Αγορά στον Τρόπο Αναπλήρω-
σης, Αποθεματοποίηση στην Πολιτική Παραγωγής και Ολοκλήρωση Εντολής στη Μέθοδο 
Καταγραφής. 

 

 

2.2.4.4 Προγραμματισμός 

Ολοκληρώνουμε την καταχώρηση του υλικού με την καρτέλα Προγραμματισμός όπου ε-
πιλέγω Απαιτούμενη Ποσότητα κατά την Περίοδο Αναπαραγγελίας (lot-for-lot) στην Πο-
λιτική Αναπαραγγελίας και την ένδειξη Περιλαμβάνεται Τρέχον Απόθεμα ώστε να ληφ-
θούν υπ’ όψιν τα τρέχοντα αποθέματα ανά είδος στον υπολογισμό των αναγκών. 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 

 

[46] 

2.2.4.5 Καταχώρηση των υπόλοιπων υλικών 

Καταχωρούμε και τα υπόλοιπα υλικά, δηλ. Ταινία Κωδικοποίησης Ενέργειας (040301), 
Ταινία Κωδικοποίησης Τηλεφωνικού (040302), Σύρμα Σιδήρου (040401), Χαρτί 
(040601), Μανδύες PE (050701) και Μανδύες PVC (050702). 

 

  



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 

 

[47] 

2.3 Παραμετροποίηση βαρδιών – Ημερολογίων παραγωγής 

Το 24ωρο στη βιομηχανία χωρίζεται σε τρεις οκτάωρες βάρδιες. Η βασική βάρδια (πρω-
ινή) για το παράδειγμα θα αρχίζει στις 8:00 πμ και θα τελειώνει στις 3:59:59 μμ (Α βάρ-
δια).  

Μια βιομηχανία που δεν έχει πρόβλημα δυναμικότητας συνήθως λειτουργεί σε μια μόνο 
βάρδια. Όταν όμως έχει πρόβλημα δυναμικότητας μπορεί να λειτουργεί σε δύο βάρδιες, 
δηλ: 8:00 πμ – 3:59:59 μμ (Α βάρδια) και 4:00 μ.μ. – 11:59:59 μμ (Β βάρδια) ή αν το πρό-
βλημα είναι εντονότερο όλο το 24ωρο σε τρεις βάρδιες, δηλ:  8:00 πμ – 3:59:59 μμ (Α 
βάρδια), 4:00μμ – 11:59:59 μμ (Β βάρδια) και 12:00 πμ – 7:59:59 πμ (Γ βάρδια). 

Επομένως πρέπει να κωδικοποιηθούν τρεις βάρδιες και τρία ημερολόγια παραγωγής το 
1ο που θα περιλαμβάνει την Α βάρδια μόνο, το 2ο  που θα περιλαμβάνει τις Α και Β βάρ-
διες και το 3ο θα περιλαμβάνει τις Α, Β και Γ βάρδιες.  

 

2.3.1 Καταχώρηση βαρδιών 

Σε πολλές βιομηχανίες η 1η βάρδια αρχίζει νωρίτερα, αλλά επιλέξαμε αυτόν τον διαχωρι-
σμό για αποφύγουμε τις βάρδιες που επεκτείνονται σε διαφορετικά 24ωρα. Επίσης 
πολλά εργοστάσια δουλεύουν και το Σάββατο και την Κυριακή ανάλογα με τις ανάγκες 
παραγωγής. 

Από το παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Παραγωγή  Πόροι Παραγωγής  Παραμε-
τροποίηση  Βάρδιες. 

 

 

 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 

 

[48] 

Καταχωρούμε τις τρεις βάρδιες (Α, Β και Γ). 

 

 

2.3.2 Καταχώρηση ημερολογίων παραγωγής 

Από το παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Παραγωγή  Πόροι Παραγωγής  Παραμε-
τροποίηση  Ημερολόγια Παραγωγής. 

 

 

 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 

 

[49] 

Καταχωρούμε τα τρία ημερολόγια (1, 2 και 3). 

 

Όταν βρισκόμαστε σε κάποια στήλη μπορούμε να αντιγράψουμε τα περιεχόμενο της 
προηγούμενης γραμμής (στην ίδια στήλη) πατώντας το πλήκτρο F8. Επομένως στην πε-
ριγραφή της 2ης βάρδιας πατάμε F8 και διορθώνουμε κλπ. 

 

  



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 

 

[50] 

2.3.2.1 Καταχώρηση εργάσιμων ημερών για μία βάρδια 

Για να ορίσουμε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (βάρδιες) ανά ημερολόγιο παραγωγής, 
στο ίδιο παράθυρο επιλέγουμε την 1η γραμμή (1ο ημερολόγιο) και Ημερολόγια  Εργά-
σιμες Ημέρες. 

 

 

 

Στο νέο παράθυρο καταχωρούμε Ημέρα, Ώρα Έναρξης, Ώρα Λήξης και Κωδικό Βάρδιας 
με βάση το υπόδειγμα για μια βάρδια Δευτέρα έως Παρασκευή. 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 

 

[51] 

Για ταχύτερη καταχώρηση στην 1η γραμμή επιλέγουμε Ημέρα, καταχωρούμε 8πμ στην 
Ώρα Έναρξης και πατάμε το πλήκτρο <Tab>. Στη συνέχεια διορθώνουμε την Ώρα Λήξης 
και επιλέγουμε Κωδικό Βάρδιας.  

Στις επόμενες γραμμές επιλέγουμε Ημέρα και πατώντας το πλήκτρο F8 (και μετά <Tab>) 
τρεις φορές αντιγράφεται κάθε φορά η προηγούμενη γραμμή. 

 

 

2.3.2.2 Καταχώρηση εργάσιμων ημερών για δύο βάρδιες 

Συνεχίζουμε με την καταχώρηση του 2ου ημερολογίου, για δυο βάρδιες Δευτέρα έως Πα-
ρασκευή. 

Για ταχύτερη καταχώρηση μπορούμε να πράξουμε τα εξής: (α) αντιγράφουμε τα περιε-
χόμενα του προηγούμενου παραθύρου, (β) στην 1η γραμμή επιλέγουμε Ημέρα, καταχω-
ρούμε 4 μμ στην Ώρα Έναρξης, πατάμε το πλήκτρο <Tab> 2 φορές,  επιλέγουμε Κωδικό 
Βάρδιας και στις επόμενες γραμμές επιλέγουμε Ημέρα και πατώντας το πλήκτρο F8 τρεις 
φορές και (γ) όταν ολοκληρώσουμε όλες τις ημέρες στην επόμενη γραμμή πατάμε Επι-
κόλληση, οπότε αντιγράφεται το προηγούμενο ημερολόγιο (1 Βάρδια Δευτέρα – Παρα-
σκευή) στο τρέχον. 

 

2.3.2.4 Καταχώρηση εργάσιμων ημερών για τρεις βάρδιες 

Κατά παρόμοιο τρόπο με πριν, ολοκληρώνουμε την διαδικασία με την καταχώρηση του 
3ου ημερολογίου, για τρεις βάρδιες Δευτέρα έως Παρασκευή. 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 

 

[52] 

Δηλαδή, αντιγράφουμε τα περιεχόμενα του προηγούμενου παραθύρου (ημερολόγιο δυο 
βαρδιών), καταχωρούμε Δευτέρα έως Παρασκευή τη βάρδια Γ και επικολλούμε τις υπό-
λοιπες δυο. 

  



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 

 

[53] 

2.4 Παραμετροποίηση δυναμικότητας παραγωγής 

Επόμενο βήμα είναι η παραμετροποίηση του παραγωγικού δυναμικού του εργοστασίου, 
δηλ. των μηχανημάτων (Κέντρων Εργασίας) και του εργατικού δυναμικού (Πόροι Παρα-
γωγής). 

Τα κέντρα εργασίας θα ομαδοποιηθούν στις ομάδες: Μεταλλουργικό (01), Ενέργειας 
(02), Υψηλής Τάσης (03) και Τηλεφωνίας (04). Το κάθε κέντρο εργασίας θα έχει σαν 1ο 
συνθετικό τον κωδικό της ομάδας και 2ο έναν Α/Α. 

Επομένως το εργοστάσιο διαθέτει τα κέντρα: Συρματουργική (0101), Στρεπτική 1 
(0102), Μονωτική 1 (0201), Στρεπτική 2 (0202), Οπλιστική (0301), Μονωτική 2 (0401) 
και Στρεπτική 3 (0402). 

Κάθε κέντρο διαθέτει ένα μηχάνημα και 1-2 εργάτες (πόροι). Οι πόροι παραγωγής συν-
δέονται με ένα κέντρο. Στο παράδειγμα κάθε μηχάνημα και εργάτης (πόροι) αντιστοι-
χούν σε ένα κέντρο και συνδέονται άμεσα με αυτό στην παραγωγική διαδικασία. Η κω-
δικοποίηση των πόρων ακολουθεί την κωδικοποίηση των αντίστοιχων κέντρων συν ένα 
Α/Α 

Επομένως το εργοστάσιο διαθέτει τα μηχανήματα: 1 Συρματουργική (010101), 1 Στρε-
πτική 1 (010201),1 Μονωτική 1 (020101), 1 Στρεπτική 2 (020201), 1 Οπλιστική 
(030101), 1 Μονωτική 2 (040101) και 1 Στρεπτική 3 (040201). 

Αντίστοιχα διαθέτει τους εργάτες: 1 Εργάτης Συρματουργικής (010102), 1 Εργάτης 
Στρεπτικής 1 (010202), 2 Εργάτες Μονωτικής 1 (020102), 1 Εργάτης Στρεπτικής 2 
(020202), 1 Εργάτης Οπλιστικής (030102), 2 Εργάτες Μονωτικής 2 (040102) και Εργά-
τες Στρεπτικής 3 (040202). 

 

  



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 

 

[54] 

2.4.1 Μονάδες μέτρησης δυναμικότητας 

Καταχωρούμε τις μονάδες μέτρησης δυναμικότητας ως εξής: Από το παράθυρο πλοήγη-
σης επιλέγουμε: Παραγωγή  Πόροι Παραγωγής  Παραμετροποίηση  Μονάδες Μέ-
τρηση Δυναμικότητας. 

 

 

Χάριν ευκολίας σαν μονάδα μέτρησης για ανθρώπους και μηχανήματα επιλέγουμε σαν 
Τύπο τις Ώρες. 

 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 

 

[55] 

2.4.2 Ομάδες κέντρων εργασίας 

Από το παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Παραγωγή  Πόροι Παραγωγής  Παραμε-
τροποίηση  Ομάδες Κέντρων Εργασίας. 

 

 

Καταχωρούμε τις ομάδες. 

 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 

 

[56] 

2.4.3 Καταχώρηση κέντρων εργασίας 

Για να καταχωρήσουμε το 1ο κέντρο και την Ομάδα, επιλέγουμε: Παραγωγή  Πόροι 
Παραγωγής  Κέντρα Εργασίας.  

 

 

2.4.3.1 Γενικά 

Συμπληρώνουμε τον Κωδικό, την Ονομασία και τον Κωδικό ομάδας κέντρου. 

 

  



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 

 

[57] 

2.4.3.2 Καταχώρηση 

Συνεχίζουμε στην καρτέλα καταχώρηση και επιλέγουμε Μέθοδο Καταγραφής Ολοκλή-
ρως Εντολής, ώστε η ενημέρωση να γίνεται αυτόματα με την ολοκλήρωση της εντολής. 

 

 

2.4.3.3 Λεπτομερής προγραμματισμός 

Ολοκληρώνουμε την καταχώρηση με την καρτέλα Λεπτομερής Προγραμματισμός όπου 
επιλέγουμε ΩΡΑ στον Κωδικό Μονάδας Μέτρησης και 1 (μια βάρδια) στον Κωδικό Ημε-
ρολογίου Παραγωγής. 

 

 

 

 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 

 

[58] 

2.4.3.4 Καταχώρηση των υπόλοιπων κέντρων εργασίας 

Ολοκληρώνουμε την καταχώρηση των υπολοίπων κέντρων με βάση τα στοιχεία του πί-
νακα. Όλες οι παράμετροι είναι ίδιες με το 1ο κέντρο.  

 

2.4.4 Διαθεσιμότητα 

Μετά την καταχώρηση των κέντρων πρέπει να υπολογισθεί η διαθεσιμότητα (με βάση 
το Ημερολόγιο Παραγωγής) κάθε κέντρου. 

 

2.4.4.1 Ημερολόγιο 

Στην ίδια οθόνη επιλέγουμε: Προγραμματισμός  Ημερολόγιο. 

 

 

 

 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 

 

[59] 

Ανοίγει το ημερολόγιο Κέντρου Εργασίας. 

 

 

2.4.4.2 Υπολογισμός ημερολόγιου 

Στην ίδια οθόνη επιλέγουμε: Λειτουργίες  Υπολογισμός. 

 

 

 

 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 

 

[60] 

Ανοίγει το παρακάτω παράθυρο Υπολογισμού. 

 

 

Αν κατά τον υπολογισμό προκύψει πρόβλημα μεγέθους της βάσης δεδομένων, τότε πρέ-
πει να επεκταθεί από την επιλογή: Αρχείο  Βάση Δεδομένων  Επέκταση. 

Ο προγραμματισμός παραγωγής για να τρέξει χρειάζεται να βρει υπολογισμένη τη δυνα-
μικότητα όλων των κέντρων και των πόρων που απαιτούνται. Επειδή δε το παράδειγμα 
ετήσιου προγραμματισμού θα απαιτήσει περισσότερη δυναμικότητα από τη διαθέσιμη 
για ένα χρόνο (εκ προθέσεως), δημιουργούμε από την αρχή δυναμικότητα κέντρων για 
αρκετές χρονιές προς τα πίσω. 

 

 

 

 

 

 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 

 

[61] 

Πατάμε ΟΚ και επιστρέφουμε στην προηγούμενη οθόνη 

 

 

Η δομή αυτής της οθόνης είναι αρκετά κοινή για το Navision. Κάτω αριστερά επιλέγω το 
διάστημα που μπορεί να είναι ανά ημέρα (1), εβδομάδα (7), μήνα (31), τρίμηνο (3), έτος 
(12) ή λογιστική περίοδος. Στο παράδειγμα έχει επιλεγεί το έτος (12).  

 

Παρατηρώ στο επάνω μέρος της οθόνης την επιλογή Βάρδια (Φίλτρο) που έχει την τιμή 
Α (08:00 πμ – 03:59μμ) ενεργή βάρδια για το ημερολόγιο παραγωγής 1 (1 βάρδια Δευ-
τέρα – Παρασκευή). 

Αν αντί της βάρδιας Α επιλέξω μια άλλη τότε θα μηδενισθεί η διαθεσιμότητα, εφόσον τα 
κέντρα εργασίας χρησιμοποιούν το 1ο Ημερολόγιο Παραγωγής (1 βάρδια Δευτέρα έως 
Παρασκευή, δηλαδή την Α βάρδια). 

  



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 

 

[62] 

2.4.5 Καταχώρηση πόρων παραγωγής 

Από το παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Παραγωγή  Πόροι Παραγωγής  Πόροι Πα-
ραγωγής. 

 

 

2.4.5.1 Γενικά 

Καταχωρούμε τον 1ο πόρο και φροντίζουμε να συνδέσουμε τον πόρο με το αντίστοιχο 
κέντρο εργασίας. 

 

  



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 

 

[63] 

2.4.5.2 Καταχώρηση 

Συνεχίζουμε με την καρτέλα Καταχώρηση όπου καταχωρούμε το Άμεσο Κόστος Μονάδας 
και επιλέγουμε ως Μέθοδο Καταγραφής την Ολοκλήρωση Εντολής. 

 

 

2.4.5.3 Προγραμματισμός 

Ολοκληρώνουμε την καταχώρηση του 1ου πόρου με την καρτέλα Προγραμματισμός ό-
που καταχωρούμε Δυναμικότητα και επιλέγουμε Κωδικό Μονάδας Μέτρησης Χρόνου. 

 

 

 

 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 

 

[64] 

2.4.5.4 Καταχώρηση των υπόλοιπων πόρων παραγωγής 

Καταχωρούμε και τους υπόλοιπους πόρους με μόνες διαφοροποιήσεις (πέραν του κωδι-
κού, της ονομασίας και του κωδικού κέντρου) τη δυναμικότητα και το Άμεσο Κόστος Μο-
νάδος. 

 

 

2.4.6 Διαθεσιμότητα 

Όπως και για τα κέντρα εργασίας πρέπει να υπολογισθεί η διαθεσιμότητα και των πό-
ρων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 

 

[65] 

2.4.6.1 Ημερολόγιο 

Από το προηγούμενο παράθυρο επιλέγουμε: Προγραμματισμός   Ημερολόγιο. 

 

 

Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη του ημερολόγιου παραγωγής. 

 

 

 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 

 

[66] 

2.4.6.2 Υπολογισμός ημερολογίου 

Επιλέγουμε: Λειτουργίες  Υπολογισμός. 

 

 

Μας ανοίγει το παρακάτω παράθυρο. 

 

 

 

 

 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 

 

[67] 

Επιλέγουμε την καρτέλα Επιλογές και καταχωρούμε ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία 
λήξης. 

 

 

Πατάμε ΟΚ και επιστρέφουμε  στην προηγούμενη οθόνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 

 

[68] 

Όπως και για τα κέντρα επιλέγουμε έτος (12) και βάρδια Α και βλέπουμε την ετήσια Δια-
θεσιμότητα των πόρων. Οι πόροι που παρουσιάζουν 2πλάσια διαθεσιμότητα έχουν και 
2πλάσια δυναμικότητα. 

 

Παρόλο που οι πόροι δεν συνδέονται άμεσα με κάποιο ημερολόγιο παραγωγής εν τούτοις 
συνδέονται έμμεσα μέσω των αντιστοίχων κέντρων. 

  



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 

 

[69] 

2.5 Φασεολόγια (BOL – Bill of Resourses) 

Τα φασεολόγια δείχνουν τα κέντρα και τους πόρους που απαιτούνται και για πόσο διά-
στημα για την παραγωγή μιας μονάδας παραγομένου.  

Η κωδικοποίηση των φασεολογίων μπορεί να είναι ανεξάρτητη από την κωδικοποίηση 
των ειδών, χάριν όμως ευκολίας στη σύνδεση ειδών με φασεολόγια επιλέχθηκαν παρό-
μοιοι κωδικοί.  

Το σύστημα υποστηρίζει και σειριακά φασεολόγια (σειριακή εναλλαγή κέντρων και πό-
ρων) και φασεολόγια δικτύου (παράλληλη λειτουργία). 

Από το παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Παραγωγή  Σχεδίαση Προϊόντος  Φασεο-
λόγια.  

 

Παρατηρούμε ότι οι στήλες των αναλυτικών γραμμών είναι διαφορετικές στο υπόδειγμα. 
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Για να εμφανίζονται οι στήλες που εμείς θέλουμε κάνουμε δεξί κλικ πάνω στον τίτλο μιας 
στήλης και εμφανίζονται οι επιλογές Απόκρυψη και Εμφάνιση Στήλης. 

 

Επιλέγουμε Εμφάνιση Στήλης και από τη λίστα που εμφανίζεται επιλέγουμε ποιες στήλες 
επιθυμούμε να εμφανίζονται στην οθόνη. 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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2.5.1 Σειριακά φασεολόγια 

Η χρήση σειριακών φασεολογίων είναι προβληματική (εσκεμμένα) εφόσον οι εργάτες έ-
πονται των αντίστοιχων μηχανημάτων, με αποτέλεσμα οι χρόνοι παραγωγής να διπλα-
σιάζονται. 

Ο Κωδικός Εργασίας δίνεται από το χρήστη και ορίζει τη σειρά των εργασιών. 

Αφήνουμε κενά νούμερα ανάμεσα στους κωδικούς ώστε να μπορούμε να προσθέσουμε 
νέα κέντρα ή πόρους στην αρχή, το τέλος ή ενδιάμεσα. 

 

2.5.1.1 Καλώδιο ενέργειας 

Καταχωρούμε το Σειριακό φασεολόγιο του Καλωδίου Ενέργειας με όλους τους πόρους 
που απαιτούνται για την παραγωγή μιας μονάδας μέτρησης (1 χιλιόμετρο). 

Ο συνολικός χρόνος επεξεργασίας για τον εργάτη μονωτικής είναι διπλάσιος από το α-
ντίστοιχο μηχάνημα (Μονωτική 1), λόγω του ότι απασχολώ 2 εργάτες στο μηχάνημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 

 

[72] 

2.5.1.2 Τηλεφωνικό καλώδιο 

Καταχωρούμε το σειριακό φασεολόγιο του Τηλεφωνικού Καλωδίου. 

 

 

2.5.1.3 Αγωγός ενέργειας 

Καταχωρούμε το σειριακό φασεολόγιο του Αγωγού ενέργειας. 

 

 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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2.5.1.4 Αγωγός τηλεφωνικού 

Ολοκληρώνουμε την καταχώρηση σειριακών φασεολογίων με το φασεολόγιο του Αγω-
γού Τηλεφωνικού. 

 

 

2.5.1.5 Εγκεκριμένη κατάσταση 

Για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα φασεολόγια στον προγραμματισμό παραγωγής 
θα πρέπει να αλλάξουν όλα κατάσταση σε Εγκεκριμένη.  

Αν εκ των υστέρων διαπιστώσουμε λάθη, για να διορθώσουμε ένα εγκεκριμένο φασεο-
λόγιο θα πρέπει πρώτα να αλλάξει κατάσταση σε Υπό Επεξεργασία. 

 

Στην κατάσταση Εγκεκριμένη γίνονται και όλοι οι έλεγχοι για τη σωστή εναλλαγή των 
εργασιών ενός φασεολογίου (αυτό θα φανεί εντονότερα στα δικτυακά φασεολόγια όπου 
η εναλλαγή των εργασιών καθορίζεται από τον χρήστη). 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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2.6 Τεχνικές προδιαγραφές (BOM – Bill of Materials) 

Οι τεχνικές προδιαγραφές δείχνουν τα παραγόμενα (ενδιάμεσα) και τα υλικά που απαι-
τούνται (σε ποσότητα) για την παραγωγή μιας μονάδας παραγομένου. 

Η κωδικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών μπορεί να είναι ανεξάρτητη από την κω-
δικοποίηση των ειδών, χάριν όμως ευκολίας στη σύνδεση ειδών με τεχνικές προδιαγρα-
φές επιλέχθηκαν παρόμοιοι κωδικοί. 

 

2.6.1 Καλώδιο ενέργειας 

Για να καταχωρήσουμε την πρώτη τεχνική προδιαγραφή επιλέγουμε από το παράθυρο 
πλοήγησης τα εξής: Παραγωγή  Σχεδίαση Προϊόντος  Τεχνική Προδιαγραφή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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Καταχωρούμε την 1η τεχνική προδιαγραφή και αλλάζουμε κατάσταση σε εγκεκριμένη. 

 

 

2.6.2 Τηλεφωνικό καλώδιο 

Καταχωρούμε την τεχνική προδιαγραφή για το Τηλεφωνικό Καλώδιο. 

 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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2.6.3 Αγωγός ενέργειας 

Συνεχίζουμε με την τεχνική προδιαγραφή των αγωγών και συγκεκριμένα του αγωγού 
ενέργειας. 

 

 

2.6.4 Αγωγός τηλεφωνικού 

Ολοκληρώνουμε την καταχώρηση τεχνικών προδιαγραφών με τον Αγωγό Τηλεφωνικού. 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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2.7 Τεχνικές προδιαγραφές – Φασεολόγια ανά είδος 

Μετά την ολοκλήρωση των φασεολογίων και των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να 
ενημερωθεί κάθε παραγόμενο βάσει ποιας τεχνικής προδιαγραφής και ποιου φασεολο-
γίου παράγεται. 

Από το παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Παραγωγή  Σχεδίαση Προϊόντος  Είδη. 

 

Στην καρτέλα Αναπλήρωση επιλέγουμε Κωδικό Φασεολογίου και Κωδικό Τεχνικής Προ-
διαγραφή από τις λίστες επιλογής. 

 

Μόνο τώρα το σύστημα γνωρίζει με ποιο φασεολόγιο και ποια τεχνική προδιαγραφή πα-
ράγεται το παραγόμενο. 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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Ολοκληρώνω με την καταχώρηση των τεχνικών προδιαγραφών και των φασεολογίων 
για τα υπόλοιπα είδη. 

 

 

2.8 Λοιπή παραμετροποίηση παραγωγής 

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει παραμετροποιήσεις κυρίως τεχνικής φύσης που έχουν να 
κάνουν με τη λογική του MBS Navision. 

Μια σημαντική παραμετροποίηση είναι αυτή της αυτόματης αύξουσας αρίθμησης (Α/Α). 
Η Α/Α που δημιουργείται είναι απαραίτητη από το σύστημα προγραμματισμού παραγω-
γής (MPS – Master Production Scheduling) εφόσον το σύστημα δημιουργεί αυτόματα μια 
ή περισσότερες προτάσεις παραγωγής που πρέπει να έχουν διαφορετική αρίθμηση. 

Από το παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Διαχείριση  Παραμετροποίηση Εφαρμογών 
 Γενικά  Αρ. Σειράς  Αρ. Σειράς. 

 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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Καταχωρούμε Κωδικό και Περιγραφή και επιλέγουμε Σειρά  Γραμμές ώστε να 
ορίσουμε τη μορφή της αυτόματης αρίθμησης. 

 

Στη γραμμή δίνουμε Αριθμός Έναρξης π.χ. ΠΓ000001 και Τέλους π.χ. ΠΓ999999 και 
Ρυθμό Αύξησης 1. 

Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα θα δίνει αυτόματα αριθμήσεις αρχίζοντας από το 
ΠΓ000001 μέχρι και το ΠΓ999999 με ρυθμό αύξησης 1 (δηλ. ΠΓ000002, ΠΓ000003 κ.λπ.), 
όταν δε η αρίθμηση φθάσει στο ΠΓ999990 (Αριθμό Προειδοποίησης) τότε το σύστημα 
θα δώσει μήνυμα προειδοποίησης ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα λόγω έλλειψης 
επόμενου Α/Α. 

 

Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας της παραπάνω εγγραφής αν δεν εμφανίζεται κάποια 
στήλη (πχ: κωδικός εγγραφής), με δεξί κλικ στον τίτλο της στήλης επιλέγουμε εμφάνιση 
και στη συνέχεια διαλέγουμε τις στήλες προς εμφάνιση. 

Επιλέγουμε από το παράθυρο πλοήγησης Παραγωγή  Παραμετροποίηση  
Παραμετροποίηση Διαχείρισης Παραγωγής. 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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Καταχωρούμε τη βασική παραμετροποίηση. Καταχωρούμε Χρόνο έναρξης 12 π.μ. και 
λήξης 11:59:59 μμ και τσεκάρουμε τα υπόλοιπα πεδία της οθόνης. 
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Στην καρτέλα Αρίθμηση καταχωρούμε τους αριθμούς σειρών για τις αυτόματες 
αριθμήσεις. Αριστερά είναι οι αριθμήσεις για τις διάφορες καταστάσεις των εντολών 
(από πρόχειρη έως εκδοθείσα). 

Στο παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε προγραμματισμένες εντολές παραγωγής γιατί 
αυτές επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα των πόρων και για το λόγο αυτό επιλέγουμε τον 
αριθμό σειράς που μόλις δημιουργήσαμε. 

 

 

Τέλος στην καρτέλα Προγραμματισμός καταχωρούμε μια πρόβλεψη για το έτος 2014, 
βάσει της οποίας θα κάνω τους αρχικούς υπολογισμούς MPS/MRP και επιλέγουμε την 
ένδειξη Ταυτόχρονος Υπολογισμός MPS/MRP ώστε το σύστημα να υπολογίζει 
ταυτόχρονα ανάγκες υλικών και παραγομένων. 

 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 2 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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Εργαστηριακή Ενότητα 3 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

Αφού δημιουργήσαμε το ετήσιο πλάνο παραγωγής και αναγκών θα προχωρήσουμε στην 
αγορά μέρους των υλικών που προβλέπονται, ώστε η παραγωγική διαδικασία να είναι 
σε θέση να ξεκινήσει τον Ιανουάριο. 

Σκοπός της τρίτης εργαστηριακής ενότητας είναι η εκμάθηση της παραμετροποίησης της 
γενικής λογιστικής, του φόρου προστηθέμενης αξίας και της παραμετροποίησης των 
αγορών και πληρωμών.  



Εργαστηριακή Ενότητα 3 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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3. Αγορά 

Αφού δημιουργήσαμε το ετήσιο πλάνο παραγωγής και αναγκών θα προχωρήσουμε στην 
αγορά μέρους των υλικών που προβλέπονται, ώστε η παραγωγική διαδικασία να είναι 
σε θέση να ξεκινήσει τον Ιανουάριο. 

Κάθε αγορά υλικού επηρεάζει τα υποσυστήματα Αποθηκών – Προμηθευτών – Αγορών 
και Γενικής Λογιστικής. 

Για το σκοπό αυτό πριν να κάνουμε την πρώτη εγγραφή αγορών θα πρέπει πρώτα να 
δημιουργήσουμε διάφορα παραμετρικά αρχεία ώστε κάθε καταχώρηση αγοράς να 
δημιουργεί αυτόματα εγγραφές σε όλα τα υποσυστήματα που προαναφέρθηκαν. 

 

3.1 Παραμετροποίηση γενικής λογιστικής 

Αρχικά θα επεκτείνουμε την παραμετροποίηση του υποσυστήματος Γενικής Λογιστικής, 
ξεκινώντας από το Λογιστικό Σχέδιο. 

Από το παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Οικονομική Διαχείριση  Παραμετροποίηση 
 Παραμετροποίηση Γενικής Λογιστικής. 
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3.1.1 Γενικά 

Καταχωρούμε περίοδο από 01/01/14 έως 31/12/14 επιτρεπόμενων εγγραφών ώστε να 
μην επιτρέπονται λανθασμένες καταχωρήσεις, στοιχεία νομίσματος και ακρίβεια 
στρογγυλοποίησης στο δεύτερο δεκαδικό. 
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3.1.2 Λογιστικό σχέδιο 

Κατόπιν δίνουμε τη δομή και τα επίπεδα του λογιστικού σχεδίου 2 ψηφία 
(πρωτοβάθμιος), 4 ψηφία (δευτεροβάθμιος) και 6 ψηφία (τριτοβάθμιος).  

Η δομή αυτή προβλέπει 2 ψηφία πρωτοβάθμιο και 2 δευτεροβάθμιο (με βάση τις αρχές 
του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου ΕΓΛΣ) και 2 τριτοβάθμιο για περαιτέρω 
ανάπτυξη του λογιστικού σχεδίου όπου χρειάζεται. 
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3.1.3 Λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου 

Από το παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Οικονομική Διαχείριση  Γενική Λογιστική  
Λογιστικό Σχέδιο. 

 

 

Στη συνέχεια καταχωρούμε τους λογαριασμούς που θα χρειασθούν στο παράδειγμα. 

Απαιτείται ιδιαίτερη Προσοχή στη συμπλήρωση των πεδίων Αποτελεσμάτων / 
Ισολογισμού και Τύπος λογαριασμού. 

Στο πεδίο Τύπος λογαριασμού αν επιλέξουμε Καταχώρηση σημαίνει πως ο λογαριασμός 
δέχεται εγγραφές (κατώτερη βαθμίδα), ενώ αν επιλέξουμε Σύνολο σημαίνει πως έχουμε  
λογαριασμό συνόλων (ανώτερη βαθμίδα). Στην περίπτωση των συνόλων ορίζουμε τον 
τρόπο υπολογισμού π.χ. 240000..249999 δείχνει ότι ο πρωτοβάθμιος αθροίζει όλους 
βαθμούς κατώτερης βαθμίδας από τον 240000 έως τον 249999. Στο δευτεροβάθμιο 
2400 το άθροισμα γίνεται 240000..240099. 



Εργαστηριακή Ενότητα 3 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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3.2 Φόρος Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) 

Επόμενο βασικό βήμα της παραμετροποίησης είναι η παραμετροποίηση του Φ.Π.Α, ώστε 
να υπολογίζεται αυτόματα κατά την καταχώρηση των εγγραφών. Η παραμετροποίηση 
αφορά λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής, Αποθήκες, Πελάτες και Προμηθευτές. 

 

3.2.1 Ομάδες Καταχωρήσεων ΦΠΑ Συμβαλλόμενων 

Από το παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Οικονομική Διαχείριση  Παραμετροποίηση 
 Ομάδες Καταχωρήσεων ΦΠΑ  Συμβαλλομένων. 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 3 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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Καταχωρούμε μια εγγραφή για συμβαλόμενους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

3.2.2 Ομάδες Καταχωρήσεων Ειδών ΦΠΑ 

Από το παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Οικονομική Διαχείριση  Παραμετροποίηση 
 Ομάδες Καταχωρήσεων ΦΠΑ  Ειδών. 
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Καταχωρούμε μια εγγαρφή για ΦΠΑ 23%. 

 

 

3.2.3 Παραμετροποίηση καταχώρισης ΦΠΑ 

Καταχωρούμε το συνδυασμό των δυο δίνοντας αντίστοιχα ποσοστό ΦΠΑ και λογαρια-
σμούς εγγραφών ΦΠΑ πωλήσεων και αγορών για το συγκεκριμένο συνδυασμό. 

Από το παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Οικονομική Διαχείριση  Παραμετροποίηση 
 Ομάδες Καταχωρήσεων ΦΠΑ  Παραμετροποίηση ομάδων καταχώρησης. 
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Εισάγουμε την εγγραφή. 

 

Θα πρέπει να επισημάνουμε πως εάν το παράδειγμά μας χειριζόταν και διαφορετικά 
ποσοστά ΦΠΑ, και όχι μόνο ένα ποσοστό,  θα έπρεπε να δημιουργήσουμε και πρόσθετη 
ομάδα καταχώρησης ΦΠΑ και πρόσθετη παραμετροποίηση καταχώρησης για κάθε 
υπαρκτό συνδυασμό συμβαλλομένων και ποσοστού ΦΠΑ. 
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3.2.4 Ομάδες καταχώρησης συμβαλλόμενων 

Επόμενο βήμα είναι η καταχώρηση ομάδων συμβαλλομένων σε συνδυασμό με τις 
κατηγορίες των ειδών πωλήσεων και αγορών.  

Από το παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Οικονομική Διαχείριση  Παραμετροποίηση 
 Ομάδες Καταχωρήσεων  Γενικά  Συμβαλλομένων. 

 
 

Καταχωρούμε μια ομάδα καταχώρησης πελατών και προμηθευτών εντός ΕΕ. 
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3.2.5 Ομάδες καταχώρησης ειδών 

Καταχωρούμε τις κατηγορίες των ειδών πωλήσεων και αγορών.  

Από το παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Οικονομική Διαχείριση  Παραμετροποίηση 
 Ομάδες Καταχωρήσεων  Γενικά  Ειδών. 

 

 

Καταχωρούμε τις ομάδες υλικά (κυρίως για αγορές υλικών), προϊόντα (κυρίως για πω-
λήσεις προϊόντων) και επιβαρύνσεις (κυρίως για επιβαρύνσεις αγορών όπως μεταφο-
ρικά, ασφάλιστρα κ.λ.π.). 
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3.2.6 Παραμετροποίηση ομάδων καταχώρησης 

Στη συνέχεια καταχωρούμε τους συνδυασμούς ομάδων καταχώρησης συμβαλλομένων 
και ειδών, καθώς και τους αντίστοιχους λογαριασμούς πωλήσεων, αγορών και επιστρο-
φών. 

Από τα παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Οικονομική Διαχείριση  Παραμετροποίηση 
 Ομάδες Καταχωρήσεων  Γενικά  Παραμετροποίηση Ομάδων Καταχώρησης. 

 

 

Ο συνδυασμός συμβαλλομένου (που θα καταχωρήσουμε σε κάθε πελάτη και προμη-
θευτή) και είδους (που θα καταχωρήσουμε σε κάθε είδος) δίνει το λογαριασμό πωλή-
σεων ή αγορών αντίστοιχα (με βάση τους λογαριασμούς του πίνακα που ακολουθεί). 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 3 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
 

[95] 

3.2.7 Λογιστικό σχέδιο 

Επόμενο βήμα είναι η καταχώρηση του τρόπου υπολογισμού και των εγγραφών ΦΠΑ σε 
κάθε λογαριασμό που υπόκειται σε ΦΠΑ. 

Από τα παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση  Γενική Λογιστική  
Λογιστικό Σχέδιο. 

 

 

Και καταχωρούμε. 

 

Άρα ο λογαριασμός 240020 (αγορές χρήσης) είναι λογαριασμός Αγορών, ΕΕ (πελατών 
και προμηθευτών εντός ΕΕ) και αφορά υλικά. 



Εργαστηριακή Ενότητα 3 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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Ο λογαριασμός 710000 (πωλήσεις καλωδίων) είναι λογαριασμός Πωλήσεων ΕΕ (πελα-
τών και προμηθευτών εντός ΕΕ) και αφορά προϊόντα. 

 

3.2.8 Ομάδες καταχώρησης αποθεμάτων 

Επόμενο βήμα είναι η ομαδοποίηση των ειδών ανά κατηγορία ΦΠΑ και η παραμετροποί-
ηση των λογαριασμών αγορών και πωλήσεων στα είδη. 

Από τα παράθυρο πλοήγησης επιλέγω: Οικονομική Διαχείριση  Παραμετροποίηση  
Ομάδες Καταχωρήσεων  Αποθέματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 3 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
 

[97] 

Δημιουργούμε δυο κατηγορίες καταχώρησης αποθεμάτων για προϊόντα που περιλαμβά-
νει όλα τα παραγόμενα (έτοιμα και ημιτελή) και υλικά (Α’, Β’ ύλες και υλικά συσκευα-
σίας). 
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[98] 

3.2.9 Παραμετροποίηση καταχώρησης αποθεμάτων 

Κατόπιν παραμετροποιούμε την καταχώρηση όσον αφορά τη λογιστικοποίηση δίνοντας 
λογαριασμό αποθεμάτων.  

Από τα παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Οικονομική Διαχείριση  Παραμετροποίηση 
 Ομάδες Καταχωρήσεων  Παραμετροποίηση Αποθεμάτων. 

 

 

Παρατηρούμε ότι η παραμετροποίηση αφορά συνδυασμό αποθήκης (αποθηκευτικού χώ-
ρου) και ομάδας, αλλά στο παράδειγμά μας δεν θα χρησιμοποιήσουμε πολλαπλούς απο-
θηκευτικούς χώρους (οι λογαριασμοί που δόθηκαν είναι απλά ενδεικτικοί γιατί η διαδι-
κασία της λογιστικοποίησης των αποθεμάτων γίνεται μέσω Αναλυτικής Λογιστικής). 



Εργαστηριακή Ενότητα 3 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
 

[99] 

 

 

3.2.10 Καταχώρηση κωδικών σε κάθε είδος 

Επόμενο βήμα είναι η καταχώρηση των κωδικών αυτών σε κάθε είδος. 

Από τα παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Παραγωγή  Σχεδίαση Προϊόντος  Είδη. 
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Στην καρτέλα Τιμολόγηση επιλέγουμε τις ομάδες κωδικοποίησης που ακολουθούν σε 
όλα τα παραγόμενα (καλώδια και αγωγούς). 

 

Καταχωρούμε τις ίδιες επιλογές και για τα υπόλοιπα παραγόμενα (τηλεφωνικό καλώδιο, 
αγωγός ενέργειας, αγωγός τηλεφωνικού). 

Κατά παρόμοιο τρόπο καταχωρούμε τις παραμέτρους σε όλα τα υλικά (Α’ – Β’ ύλες και 
υλικά συσκευασίας). 

 

Καταχωρούμε τις ίδιες επιλογές και για τα υπόλοιπα υλικά (ταινία κωδικοποίησης, ται-
νία κωδικοποίησης τηλεφωνικού, σύρμα σιδήρου,  χαρτί, μανδύες PE και μανδύες PVC). 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 3 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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3.2.11 Ορισμός καταχώρησης πελατών 

Αυτό που παραμένει για την ολοκλήρωση της παραμετροποίησης του ΦΠΑ είναι ο ορι-
σμός του για τους πελάτες και τους προμηθευτές. 

Από τα παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Οικονομική Διαχείριση  Παραμετροποίηση 
 Ομάδες Καταχωρήσεων  Πελάτης. 

 

 

Ορίζουμε μια ομάδα καταχώρησης (ΕΕ) με λογαριασμό εγγραφών τον 3000 (πελάτες ε-
σωτερικού). 

 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 3 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
 

[102] 

3.2.12 Ορισμός ομάδων καταχώρησης προμηθευτών 

Από τα παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Οικονομική Διαχείριση  Παραμετροποίηση 
 Ομάδες Καταχωρήσεων  Προμηθευτής. 

 

 

Ορίζουμε μια ομάδα καταχώρησης (ΕΕ) με λογαριασμό εγγραφών τον 5000 (προμηθευ-
τές εσωτερικού). 

 

Έτσι έχουμε παραμετροποιήσει τον υπολογισμό του ΦΠΑ και έχουμε δώσει όλους τους 
λογαριασμούς για την πλήρη λογιστικοποίηση των άρθρων (Πωλήσεων – Αγορών, ΦΠΑ 
και Πελατών – Προμηθευτών). 

 



Εργαστηριακή Ενότητα 3 @ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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3.3 Σειρές Αριθμήσεων 

Όπως είδαμε και στην προηγούμενη ενότητα στην αυτόματη αρίθμηση των εντολών πα-
ραγωγής, το σύστημα έχει τη δυνατότητα να δίνει αυτόματες αριθμήσεις (π.χ. για πελά-
τες, προμηθευτές, είδη κ.λ.π.), αλλά και είναι απαραίτητο να ορίσουμε αριθμήσεις για διά-
φορα είδη παραστατικών (παραγγελίες, τιμολόγια, εντολές παραγωγής κ.λ.π.), εφόσον 
κάθε παραστατικό που εκδίδεται από το σύστημα πρέπει να είναι μοναδικό. 

Από τα παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Διαχείριση  Παραμετροποίηση Εφαρμογών 
 Γενικά  Αρ. Σειράς  Αρ. Σειράς. 

 

 

Ξεκινάμε από την αυτόματη αρίθμηση πελατών, όπου καταχωρούμε κωδικό και περι-
γραφή. 
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Στην συνέχεια επιλέγουμε: Σειρά  Γραμμές ώστε να ορίσουμε την αυτόματη αρίθμηση. 

 

 

Δίνουμε Αριθμό Έναρξης (ΠΛ000001), Τέλους (ΠΛ999999) και Αριθμό Προειδοποίησης 
(ΠΛ999990) ώστε να με προειδοποιήσει το σύστημα ότι πλησιάζει ο αριθμός τέλους. 
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Επιστρέφοντας στο προηγούμενο παράθυρο (Αρ. Σειράς), επιλέγουμε Προεπιλεγμένη Α-
ρίθμηση ώστε να δίνεται αυτόματα ο επόμενος αριθμός κάθε φορά που καταχωρούμε 
νέο πελάτη. 

 

 

Τέλος, ολοκληρώνουμε τη λίστα των αυτόματων αριθμήσεων σύμφωνα με τον παρα-
κάτω κατάλογο. 
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3.4 Παραμετροποίηση Αγορών & Πληρωμών 

Επόμενο βήμα είναι η παραμετροποίηση των αγορών και πληρωμών όπου κυρίως κατα-
χωρούμε τις αυτόματες αριθμήσεις που θα δίνει το σύστημα στους προμηθευτές και στα 
διάφορα παραστατικά κατά την καταχώρηση ή την αυτόματη δημιουργία τους. 

Από το παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Οικονομική Διαχείριση  Πληρωμές  Παρα-
μετροποίηση  Παραμετροποίηση Αγορών και Πληρωμών. 
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3.4.1 Γενικά 

Συμπληρώνουμε την καρτέλα Γενικά. 

 

 

3.4.2 Αρίθμηση 

Ολοκληρώνουμε την παραμετροποίηση δίνοντας τις σειρές αυτόματης αρίθμησης στα 
διάφορα πεδία της οθόνης, όπως πχ την αρίθμηση ΠΡΟΜ στο πεδίο Αρ. Προμηθευτών 
ώστε το σύστημα να δίνει αυτόματα την επόμενη αρίθμηση κάθε φορά που καταχω-
ρούμε νέο προμηθευτή. 



Εργαστήριακή Ενότητα 4@ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

Αφού δημιουργήσαμε το ετήσιο πλάνο παραγωγής και αναγκών και πραγματοποιήσαμε 
την αγορά μέρους των υλικών που προβλέπονται, προχωράμε στον τομέα των Πωλή-
σεων.  

Σκοπός της τέταρτης εργαστηριακής ενότητας είναι η εκμάθηση της παραμετροποίησης 
πελατών, του υπολογισμού παραγωγής, της καταχώρηση πελατών και  της προσφοράς-
παραγγελίας πωλήσεων. 

  



Εργαστήριακή Ενότητα 4@ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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4. Πωλήσεις 

4.1 Παραμετροποίηση πελατών – Απολογισμός παραγωγής 

Παρόμοια με την παραμετροποίηση του υποσυστήματος προμηθευτών θα παραμετρο-
ποιήσουμε το υποσύστημα πελατών με έμφαση στην αυτόματη αρίθμηση των πελατών 
και των εκδιδόμενων παραστατικών. 

Επειδή στο σενάριο αυτό θα τοποθετήσουμε παραγγελίες πελατών για έτοιμα τα οποία 
δεν έχουν απόθεμα, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε και έναν απολογιστικό κύκλο παρα-
γωγής ώστε να δημιουργηθούν αποθέματα και να μπορέσουμε να τιμολογήσουμε. Για το 
σκοπό αυτό πρέπει να δημιουργηθούν κάποιες πρόσθετες παραμετροποιήσεις στα υπο-
συστήματα Διαχείρισης Παραγωγής και Πόρων Παραγωγής. 

Ολοκληρώνοντας το παράδειγμα οι πελάτες θα μας πληρώσουν για τα τιμολόγια που εκ-
δώσαμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά για να πληρώσουμε κάποιους προ-
μηθευτές. Για το σκοπό αυτό πρέπει να παραμετροποιηθούν δυο πρότυπα εγγραφών για 
εισπράξεις και πληρωμές. 

 

4.1.1 Παραμετροποίηση πωλήσεων και εισπράξεων 

Ξεκινάμε την παραμετροποίηση από το υποσύστημα Πωλήσεων και Εισπράξεων. Από το 
παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε:  Οικονομική Διαχείριση  Εισπράξεις  Παραμετρο-
ποίηση  Παραμετροποίηση Πωλήσεων & Εισπρακτέων. 
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4.1.1.1 Γενικά 

Στην καρτέλα Γενικά καταχωρούμε τιμή στο πεδίο Καταχώρηση Εκπτώσεων: Όλες οι εκ-
πτώσεις και επιλέγουμε τα εξής πεδία: Μήνυμα αρν. Αποθέματος (είναι ήδη επιλεγμένο), 
ΔΑ με τιμολόγιο, Παραλαβή Επιστροφή με Πιστωτικό Τιμολόγιο, Αντιγρ. Σχολίων ανοι-
χτής παραγγελίας σε παραγγελία, Αντιγρ. Σχολίων παραγγελίας σε τιμολόγιο, Αντιγρ. 
Σχολίων εντολής σε ΔΑ,  Αντιγρ. Σχολίων εντολής επιστροφής σε πιστωτικό τιμολόγιο,   
Αντιγρ. Σχολίων παρ. επιστροφής στις παραλαβές επιστροφής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εργαστήριακή Ενότητα 4@ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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4.1.1.2 Αρίθμηση 

Συνεχίζουμε την καταχώρηση στην καρτέλα Αρίθμηση και επιλέγουμε τις αυτόματες α-
ριθμήσεις για τους πελάτες, Αριθμός Πελατών και τα βασικότερα παραστατικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εργαστήριακή Ενότητα 4@ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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4.1.2 Παραμετροποίηση διαχείρισης παραγωγής 

Λόγω του ότι στο παράδειγμα πωλήσεων θα δημιουργήσουμε και παραγωγές από την 
παραγγελία του πελάτη τις οποίες και θα ολοκληρώσουμε ώστε να δημιουργήσουμε α-
ποθέματα για να τιμολογήσουμε, πρέπει να προσθέσουμε νέες αριθμήσεις στο υποσύ-
στημα Διαχείρισης Παραγωγής. 

Από το παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε:  Παραγωγή  Παραμετροποίηση  Παραμε-
τροποίηση Διαχείρισης Παραγωγής. 
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4.1.2.1 Αρίθμηση 

Μεταφερόμαστε στην καρτέλα Αρίθμηση και προσθέτουμε αριθμήσεις στις Οριστικοποι-
ηθείσες και τις Εκδοθείσες Εντολές Παραγωγής. 
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4.1.3 Παραμετροποίηση ομάδων καταχώρησης 

Για να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο απολογισμός παραγωγής χρειάζεται μια νέα κωδικο-
ποίηση ομάδας καταχώρησης η οποία θα ενημερώσει τα Κέντρα και τους Πόρους Παρα-
γωγής. 

Από το παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Οικονομική Διαχείριση  Παραμετροποίηση 
 Ομάδες Καταχωρήσεων  Γενικά  Παραμετροποίηση Ομάδων Καταχώρησης. 

 

  

Προσθέτουμε μια νέα εγγραφή για τον απολογισμό παραγωγής. 
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4.1.4 Κέντρα εργασίας 

Από το παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Παραγωγή  Πόροι Παραγωγής  Κέντρα 
Εργασίας. 

 

 

4.1.4.1 Καταχώρηση 

Μεταφερόμαστε στην καρτέλα Καταχώρηση και επιλέγουμε ΠΡΟΙΟΝΤΑ στην Ομάδα Κα-
ταχώρησης Ειδών για όλα τα κέντρα εργασίας. 
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4.1.5 Πόροι παραγωγής 

Από το παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Παραγωγή  Πόροι Παραγωγής  Πόροι Πα-
ραγωγής. 

 

 

4.1.5.1 Καταχώρηση 

Μεταφερόμαστε στην καρτέλα Καταχώρηση και επιλέγουμε ΠΡΟΙΟΝΤΑ στην Ομάδα Κα-
ταχώρησης Ειδών για όλους τους πόρους παραγωγής. 

 

 



Εργαστήριακή Ενότητα 4@ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
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4.1.6 Πρόβλεψη παραγωγής 

Τέλος, θα μηδενίσουμε όλες τις μηνιαίες προβλέψεις ετοίμων και θα τρέξουμε τα Φύλλα 
Προγραμματισμού ώστε να μηδενισθούν οι προτάσεις παραγωγής οι οποίες επηρεάζουν 
τα διαθέσιμα αποθέματα των ετοίμων και ημικατεργασμένων.  

Από το παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Παραγωγή  Σχεδιασμός  Προβλέψεις Πα-
ραγωγής. 

 

 

Μηδενίζουμε όλες τις προβλέψεις για τα δυο έτοιμα (για όλους τους μήνες του 2014). 
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4.1.7 Φύλλα προγραμματισμού 

Από το παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Παραγωγή  Σχεδιασμός  Φύλλα Προγραμ-
ματισμού. 

 

 

4.1.7.1 Αναπαραγωγή πλάνου 

Στο ίδιο παράθυρο από το κουμπί Λειτουργίες επιλέγουμε Αναπαραγωγή Πλάνου και πα-
τάμε ΟΚ. 

 

 με αποτέλεσμα να διαγραφούν όλες οι προτάσεις παραγωγής και αγοράς υλικών.  



Εργαστήριακή Ενότητα 4@ Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης 
 

[119] 

4.1.8 Πρότυπα εγγράφων 

Μετά την ολοκλήρωση της τιμολόγησης στους πελάτες ο κύκλος θα κλείσει με εισπράξεις 
από πελάτες και πληρωμές σε προμηθευτές. Για το σκοπό αυτό χρειάζονται δυο πρότυπα 
εγγραφών Γενικής Λογιστικής.  

Από το παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Οικονομική Διαχείριση  Παραμετροποίηση 
 Γενικά  Πρότυπα Εγγραφών. 

 

 

Καταχωρούμε δυο πρότυπα εγγραφών ένα για εισπράξεις πελατών και ένα για πληρωμές 
προμηθευτών με τις αντίστοιχες αυτόματες αριθμήσεις που έχω ήδη δημιουργήσει.  
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4.2 Καταχώρηση πελατών – προσφορά και παραγγελιοληψία 

Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγε-
λιοληψία και τιμολόγηση. 

 

4.2.1 Καταχώρηση πελατών 

Από το παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Πωλήσεις & Μάρκετινγκ  Πωλήσεις  Πε-
λάτες. 
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4.2.1.1 Γενικά 

Στην καρτέλα, καταχωρούμε τον 1ο πελάτη. Στον Κωδικό πατάμε <Enter> και το σύ-
στημα δίνει αυτόματα την επόμενη αρίθμηση. 

 

 

4.2.1.2 Τιμολόγηση 

Συνεχίζουμε στην καρτέλα Τιμολόγηση.  

 

Προσοχή στις Ομάδες Καταχώρησης βάσει των οποίων θα γίνει η λογιστικοποίηση κατά 
παρόμοιο τρόπο όπως και στους προμηθευτές. 

Η Ομάδα Καταχώρησης Πελατών δίνει το λογαριασμό της χρέωσης.  
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Η Ομάδα Καταχώρησης Συμβαλλομένων – Παραμετροποίηση σε συνδυασμό με την Ο-
μάδα Καταχώρησης Ειδών (ανάλογα με το τι θα πουλήσουμε που ήδη έχει καταχωρηθεί 
στην καρτέλα του είδους) δίνει το λογαριασμό Πωλήσεων (πίστωση). 

Η Ομάδα Καταχώρησης ΦΠΑ Συμβαλλομένων - Παραμετροποίηση δίνει το ποσοστό ΦΠΑ 
και το λογαριασμό ΦΠΑ Πωλήσεων (πίστωση). 

 

 

4.2.1.3 Πληρωμές 

Ολοκληρώνουμε την καταχώρηση του 1ου πελάτη με την καρτέλα Πληρωμές. 
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Αφού προσθέσουμε στους όρους πληρωμής την εγγραφή με κωδικό ΜΜΠ (Μετρητά με 
την Πληρωμή) και στις μεθόδους πληρωμής την εγγραφή με κωδικό ΜΕΤΡ (Μετρητά), 
στη συνέχεια επιλέγουμε τις 2 παραπάνω εγγραφές. 
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4.2.1.4 Καταχώρηση υπόλοιπων πελατών 

Συνεχίζουμε με την καταχώρηση ενός 2ου πελάτη.  

 

Ολοκληρώνουμε την καταχώρηση με τις καρτέλες Τιμολόγηση και Πληρωμές επιλέγο-
ντας δικές μου παραμέτρους. 
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4.2.2 Προσφορά – παραγγελία πωλήσεων 

Την 1/1/2014 ο πρώτος πελάτης μας ζητάει μια προσφορά για 50 χιλιόμετρα καλωδίου 
ενέργειας και ημερομηνία επιθυμητής παράδοσης την 31/1/2014. 

Ο πελάτης αποδέχεται την προσφορά και την μετατρέπουμε σε παραγγελία πωλήσεων. 

Το σύστημα μας ενημερώνει ότι δεν έχει διαθέσιμο απόθεμα για την εκτέλεση της παραγ-
γελίας (σκοπεύουμε να το παράγουμε). 

Μετά την μετατροπή της προσφοράς σε παραγγελία ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα του 
είδους. 

 

4.2.2.1 Προσφορά Πώλησης 

Αρχικά επιλέγουμε από το μενού Εργαλεία  Ημερομηνία Εργασίας και επιλέγουμε την 
ημερομηνία  1/1/14 (για το παράδειγμα μας. Κανονικά θα πρέπει να δείχνει την σημερινή 
ημερομηνία). 

 

 

Από το παράθυρο πλοήγησης  επιλέγουμε: Πωλήσεις & Μάρκετινγκ  Επεξεργασία Ε-
ντολής  Προσφορές. 
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4.2.2.1.1 Γενικά 

Στον Κωδικό πατάμε <Enter> και το σύστημα δίνει αυτόματα την επόμενη αρίθμηση. Ε-
πιλέγουμε πελάτη και μόλις φύγουμε από τον κωδικό εμφανίζονται αυτόματα τα στοι-
χεία του. Αλλάζουμε Ημερομηνία Παραστατικού και Επιθυμητή Ημερομηνία Παράδοσης 
σε 31/1/14 και στις αναλυτικές γραμμές καταχωρούμε την προσφορά για το καλώδιο. 

 

 

 

4.2.2.1.2 Τιμολόγηση 

Παρατηρούμε στην καρτέλα Τιμολόγηση ότι έχουν έρθει αυτόματα τα στοιχεία του πε-
λάτη. Παρατηρούμε ότι η ημερομηνία πληρωμής είναι 31/01/14. 
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Η ημερομηνία πληρωμής είναι 31/01/14 γιατί η ημερομηνία παραστατικού, στην καρ-
τέλα Γενικά είναι 31/01/14 και οι όροι είναι ΜΜΠ ή μηδέν ημέρες (0D) επομένως ο πε-
λάτης πρέπει να πληρώσει με την παράδοση. 

 

4.2.2.2 Δημιουργία παραγγελίας 

Μετά τη αποστολή της προσφοράς στον πελάτη, ο πελάτης αποδέχεται τους όρους και η 
προσφορά πρέπει να αλλάξει κατάσταση και να γίνει παραγγελία. 

Από την οθόνη της προσφοράς επιλέγω το κουμπί Δημιουργία Παραγγελίας και επιβε-
βαιώνoυμε ότι θέλουμε να μετατρέψουμε την προσφορά σε παραγγελία. 

 

 

 

 

4.2.2.2.1 Έλεγχος διαθεσιμότητας 

Στο σημείο αυτό το σύστημα μας ενημερώνει ότι δεν επαρκεί το απόθεμα για το είδος της 
παραγγελίας. 
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Αποδέχομαστε το μήνυμα εφ’ όσον σκοπεύουμε να παράγουμε την ποσότητα της παραγ-
γελίας και το σύστημα μας ενημερώνει ότι η προσφορά αλλάχθηκε σε παραγγελία. 

 

 

4.2.2.2.2 Επεξεργασία εντολής παραγγελίας 

Τώρα πλέον η προσφορά δεν υπάρχει στις εκκρεμείς και αντί αυτής έχει δημιουργηθεί 
μια παραγγελία. Θα μπορούσαμε να την καταχωρήσουμε κατ’ ευθείαν στις παραγγελίες 
αν ο πελάτης δεν ήθελε πρώτα προσφορά.  

Από το παράθυρο πλοήγησης επιλέγουμε: Πωλήσεις & Μάρκετινγκ   Επεξεργασία Εν-
τολής  Παραγγελίες Πωλήσεων και εμφανίζεται η παραγγελία.  
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Παρατηρούμε δεξιά στηνοθόνη την αρνητική διαθεσιμότητα.  

 

4.2.2.2.3 Διαθεσιμότητας είδους ανά περίοδο 

Μπορούμε να δούμε αναλυτικά τη διαθεσιμότητα απότο πλήκτρο Γραμμή  Διαθεσιμό-
τητα Είδους ανά Περίοδο. 
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Επιλέγουμε ανάγκες ανά μήνα (31). 

 

Παρατηρούμε την ανάγκη για 50 χιλ. (βάσει της παραγγελίας). Το πεδίο Μικτές Ανάγκες 
είναι υπολογιζόμενο. Αν το αναλύσουμε μπορούμε να δούμε την παραγγελία από την ο-
ποία προέρχεται. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 


