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Παραλαβή αγροτικών προϊόντων με δείγμα
Στo ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. και συγκεκριμένα στην ειδική διαχείριση των Αγροτικών, προστέθηκε η δυνατότητα
παραλαβής αγροτικών προϊόντων (φρούτα κλπ) βάση δείγματος.
Συγκεκριμένα, κατά την καταχώριση του παραστατικού παραλαβής από τον αγρότη, πληκτρολογούμε τα
αποτελέσματα της δειγματοληψίας, δηλ. τα είδη και τις ποσότητες της καταμέτρησης.

Στην συνέχεια και στην έμμεση εργασία «Άλλα στοιχεία παραστατικού» που εμφανίζεται με το [Ctrl+F6],
πληκτρολογούμε το «Συνολικό Βάρος», το «Απόβαρο» και τα συνολικά «Κυτία» (κλούβες) της
παραλαβής.
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Αφού συμπληρώσουμε τα συνολικά στοιχεία βάρους και κυτίων, εκτελούμε την νέα έμμεση εργασία
«Επαναϋπολογισμός ποσοτήτων» [Ctrl+F7].

Η εργασία επιμερίζει αναλογικά το βάρος και τα κυτία στις γραμμές των ειδών του δείγματος και
υπολογίζει το τελικό καθαρό βάρος για κάθε είδος.
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Σύνδεση με TecDoc
Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης και ανάκτησης
στοιχείων από τον κατάλογο TecDoc.
Το TecDoc είναι ένας ηλεκτρονικός κατάλογος ανταλλακτικών αυτοκίνητου
aftermarket (εργοστασίων που τροφοδοτούν με ανταλλακτικά και την
αυτοκινητοβιομηχανία) που συνδέει σχεδόν όλα τα εργοστάσια που
κατασκευάζουν ανταλλακτικά αυτοκίνητων κάτω από μία βάση δεδομένων.
Η όλη διαδικασία απαιτεί μια ενεργή εγκατάσταση του TecDoc στον ίδιο
υπολογιστή που είναι εγκατεστημένο το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. και ενεργή την Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης
& Συντήρησης της εφαρμογής.
Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία πρώτα πρέπει να γίνει το απαραίτητο setup.

Setup TecDoc
Στην διαδρομή: Οργάνωση – Σύστημα, εκτελούμε την εργασία «Setup TecDoc». Εκεί καθορίζουμε μια
σειρά από παραμέτρους όπως το πεδίο στα στοιχεία των ειδών που περιέχει τον κωδικό του TecDoc και
τον κωδικό του ΦΠΑ για τα νέα είδη που θα ανοίγονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ μέσα από τον Browser TecDoc.

Η κόκκινη ένδειξη στο κουμπί «Έλεγχος σύνδεσης» υποδεικνύει ότι είναι εφικτή η σύνδεση στην βάση
του TecDoc. Τέλος, επιλέγουμε «Καταχώρηση» για να αποθηκευτεί το setup και προχωράμε σε
επανεκκίνηση της εφαρμογής.
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Browser TecDoc
Μετά την επιτυχή εκτέλεση και αποθήκευση του setup (που περιγράφεται παραπάνω), στην διαδρομή:
Αποθήκη – Αρχείο ειδών, εμφανίζεται η εργασία «Browser TecDoc».

Η αναζήτηση στο TecDoc γίνεται για συγκεκριμένο κωδικό ανταλλακτικού και ο browser που
εμφανίζονται τα αποτελέσματα επιδέχεται υψηλού επιπέδου παραμετροποίηση (στήλες, φίλτρα,
ταξινομήσεις, ομαδοποιήσεις, αποθήκευση για συγκεκριμένο ή όλους τους χρήστες κλπ).
Ακόμα δίνεται η δυνατότητα, με διπλό κλικ σε κάποια γραμμή, αν το ανταλλακτικό υπάρχει ήδη στο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. να γίνει προβολή των στοιχείων του (με δεξί κλικ εμφανίζεται και το σχετικό μενού
εργασιών), ενώ διαφορετικά γίνεται ερώτηση για την εισαγωγή του στην αποθήκη.
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Διαχείριση Φυτοφαρμάκων
Η νέα διαχείριση (module) του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ E.R.P., αποτελείται από μια σειρά νέων πινάκων, πεδίων και
εργασιών, που αφορούν την αντιμετώπιση της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική καταγραφή της λιανικής
πώλησης των γεωργικών φαρμάκων (Ν.4036/2012).
Έχει δοθεί μεγάλο βάρος στην απλοποίηση των διαδικασιών, ενώ η αποστολή των στοιχείων στο
υπουργείο και η εκτύπωση του σχετικού εντύπου, γίνεται αυτόματα με την καταχώριση των
παραστατικών.
Αναλυτικά, τα σημεία που σχετίζονται με την νέα διαχείριση είναι τα εξής:

Πίνακες και Παράμετροι
Στην διαδρομή: Πωλήσεις – Πίνακες – Διαχείριση φυτοφαρμάκων, εμφανίζονται συγκεντρωμένοι οι
απαραίτητοι πίνακες (Φάρμακα, Μονάδες, Περιφέρειες, Δήμοι, Καλλιέργειες και Αιτίες), η εργασία
ενημέρωσής τους από το site του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και οι
παράμετροι της διαχείρισης.
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Πρώτα πρέπει να καθορισθούν οι παράμετροι που αφορούν τα στοιχεία της εταιρίας, τα στοιχεία του
λογαριασμού MINAGRIC (που πρέπει να ανοιχθεί στο site του υπουργείου) και την εκτύπωση του
εντύπου.

Στην συνέχεια εκτελούμε την εργασία «Ενημέρωση στοιχείων», ώστε να ενημερωθούν αυτόματα όλοι οι
πίνακες με τις απαραίτητες εγγραφές.
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Στοιχεία ειδών
Στα σταθερά στοιχεία των ειδών που σχετίζονται με τα φυτοφάρμακα ενεργοποιούμε το «Ειδικό
χαρακτηριστικό: 22 – Διαχείριση φυτοφαρμάκων» και συμπληρώνουμε τα πεδία στην σχετική οθόνη που
εμφανίζεται με την ενεργοποίηση του ειδικού χαρακτηριστικού.

Ο καθορισμός των πεδίων: Φάρμακο, Μονάδα και Περιεχόμενο είναι υποχρεωτικός, ενώ η σχετική
οθόνη εμφανίζεται και με [Ctrl+F7] κατά την μεταβολή / προβολή των ειδών που έχουν ενεργοποιημένο
το εδικό χαρακτηριστικό 22.
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Στοιχεία πελατών
Στα σταθερά στοιχεία των πελατών έχουν προστεθεί τα πεδία: Περιφέρεια και Δήμος, τα οποία (αν
συμπληρωθούν) προτείνονται κατά την καταχώριση των παραστατικών, στις γραμμές των ειδών που
αφορούν τα φυτοφάρμακα.

Παραστατικά πωλήσεων
Κατά την καταχώριση παραστατικών, η διαχείριση ασχολείται μόνο με αυτά που επηρεάζουν ποσότητες
εξαγωγών (θετικά) και περιέχουν είδος (ή είδη) με ενεργοποιημένο το ειδικό χαρακτηριστικό 22. Στις
γραμμές αυτών των ειδών εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη, αυτόματα την πρώτη φορά με την αλλαγή
γραμμής ή στην συνέχεια με το πλήκτρο [TAB] στο πεδίο «Αξία», αν θέλουμε να κάνουμε αλλαγές στα
στοιχεία.

Σε αυτήν την οθόνη συμπληρώνουμε όλα τα πεδία χωρίς τιμή (πχ. Καλλιέργεια και Αιτία). Κατά την
καταχώριση του παραστατικού γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετά την εκτύπωσή του, ακολουθεί η
αποστολή του στο site του υπουργείου. Αν η αποστολή γίνει με επιτυχία τότε εκτυπώνεται και το σχετικό
έντυπο.
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Στην μαζική μεταβολή / προβολή των παραστατικών πωλήσεων, προστέθηκαν δύο επιπλέον ερωτήσεις
που αφορούν την εύκολη αναζήτηση κάποιου παραστατικού (που σχετίζεται με την διαχείριση), είτε για
την επανάληψη της προσπάθειας αποστολής του στο υπουργείο (αν η προηγούμενη έχει αποτύχει) είτε
για την επανεκτύπωση του σχετικού εντύπου.

Κατά την μεταβολή / προβολή ενός παραστατικού που σχετίζεται με την διαχείριση των φυτοφαρμάκων,
εμφανίζεται στον τίτλο του ένα επιπλέον κουμπί που υποδεικνύει την κατάστασή του (ως προς την
αποστολή του στο υπουργείο).
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Αν το παραστατικό έχει αποσταλεί στο υπουργείο, τότε το κουμπί εμφανίζεται με κόκκινο περίγραμμα
και με κλικ επάνω του μπορούμε να επανεκτυπώσουμε το σχετικό έντυπο. (Προσοχή! Σε παραστατικά
που έχουν αποσταλεί στο υπουργείο ΔΕΝ επιτρέπονται οι μεταβολές).
Αν το παραστατικό ΔΕΝ ήταν εφικτό να αποσταλεί στο υπουργείο κατά την καταχώρισή του, τότε το
κουμπί εμφανίζεται χωρίς περίγραμμα. Σε αυτήν την περίπτωση αν προχωρήσουμε σε κάποια ασήμαντη
μεταβολή και καταχωρίσουμε τις αλλαγές, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ θα προσπαθήσει ξανά να αποστείλει το
παραστατικό στο υπουργείο. Αν αυτήν την φορά η αποστολή γίνει με επιτυχία θα ακολουθήσει και η
εκτύπωση του σχετικού εντύπου.
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