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∆υνατότητες:
Α' ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
• ∆υνατότητα δηµιουργίας απεριόριστου αριθµού αναλυτικών επιµετρήσεων σε κάθε έργο
Κάθε αναλυτική επιµέτρηση µπορεί να περιέχει οσαδήποτε άρθρα.
•

Κάθε άρθρο µπορεί να υπολογίζεται από απεριόριστο αριθµό "γραµµών" υπολογισµού.

•

Κάθε «γραµµή» µπορεί να αποτελείται από κείµενα και υπολογισµούς µε οποιαδήποτε
ανάµιξη. Οι υπολογισµοί µπορούν να αναφέρονται σε αποτέλεσµα άλλου άρθρου ή και
ποιο συγκεκριµένα στο αποτέλεσµα κάποιας συγκεκριµένης γραµµής.

•

Κάθε «γραµµή» µπορεί να έχει µια σύντοµη περιγραφή 20 χαρακτήρων που τυπώνεται σε
ξεχωριστή στήλη στη αρχή και αριστερά από την κυρίως «γραµµή».

•

Κάθε "γραµµή" υπολογισµού µπορεί να περιέχει (ή να προέρχεται από) τυπολόγιο
υπολογισµού και σχήµα, από Αρχείο σχηµάτων- τυπολογίων ή να περιέχει αναλυτικούς
υπολογισµούς πρακτικά απεριόριστων πλήθους και δυνατοτήτων πράξεων.

•

Σε κάθε "γραµµή" υπολογισµού µπορούµε να καθορίσουµε «Κωδικό». Το αποτέλεσµα
της γραµµής αυτής µπορεί να κληθεί και να υπεισέλθει σε υπολογισµό σε άλλη γραµµή
στο ίδιο άρθρο ή και σε άλλο (αλληλεπίδραση υπολογισµών).

•

Το αποτέλεσµα των υπολογισµών καταχωρείται σε 4 διαφορετικές στήλες µε δυνατότητα
µεταφοράς από µια στήλη στη δεξιότερη µε εκτέλεση νέου υπολογισµού.

•

∆υνατότητα σχεδίασης σχηµάτων σε κάθε γραµµή υπολογισµού µε εισαγωγή από
οποιουδήποτε αρχείου bitmap (*. bmp).

•

∆υνατότητα αντιγραφής γραµµής(ών) (µε πολλαπλή επιλογή µε Ctrl+κλικ)
στο ίδιο ή άλλο άρθρο.

•

∆υνατότητα Αντιγραφής άρθρου µε όλα τα αναλυτικά στοιχεία στη ίδια ή σε άλλη
επιµέτρηση.

•

Αποθήκευση αναλυτικών επιµετρήσεων σε εξωτερικό αρχείο για µεταφορά.

υπολογισµού

Β' ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Συγκεντρωτικές επιµετρήσεις (σεντόνι µε στήλες) µε απεριόριστο τυπικά αριθµό άλλων
επιµετρήσεων (ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ή ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ), Με δυνατότητα µεταφοράς σε Excel.
Σε κάθε επιµέτρηση µπορούµε να έχουµε εκτός από την ποσότητα που προκύπτει από
σχετικούς υπολογισµούς και ποσότητα που καταχωρεί ο χρήστης για διάφορες χρήσεις.
Γ' ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ
Aρχείο µε σχήµατα και τύπους υπολογισµών µε απεριόριστο αριθµό εγγραφών
Αµεση ενηµέρωση Λογαριασµών – Ανακεφαλαιωτικών στο ErgoLand
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Άµεση Εκκίνηση
Πατώντας το εικονίδιο του προγράµµατος εµφανίζεται η πρώτη οθόνη εισαγωγής όπου
πατάµε απλά Ο.Κ.

Και µπαίνουµε στο πρόγραµµα.
Με την εισαγωγή µας
στη εφαρµογή
εµφανίζεται το
παρακάτω παράθυρο
που είναι και το
βασικό παράθυρο του
προγράµµατος

Στο πάνω δεξί µέρος του βλέπουµε 3 πλήκτρα όπου
επιλέγουµε που θέλουµε να εργαστούµε
∆ηλαδή
1.Σε έργα από το Ergowin
2. Σε έργα από το ErgoLand
3. Σε Τοπικά ανεξάρτητα έργα
Αριστερά εκτός από το πλήκτρο εξόδου
βλέπουµε
τα τρία πλήκτρα που αντιστοιχούν στο µενού αρχεία
1. Εργα – επιµετρήσεις µε το οποίο µπαίνουµε στη
επεξεργασία Επιµετρήσεων έργων
2. Μαθηµατικοί τύποι όπου µπορούµε να ορίσουµε νέα τυπολόγια – µαθηµατικούς τύπους
ους µε οποίους µπορούµε να επεξεργαζόµαστε τυποποιηµένες επιµετρήσεις
3. Ορισµός Τοπικών έργων όπου µπορούµε να δηµιουργούµε τοπικά ανεξάρτητα έργα
(δηλαδή σειρά άρθρων -Α..Τ.) και να κάνουµε επιµετρήσεις πάνω σ’αυτά.
Τέλος µε το πλήκτρο «Ενηµέρωση από το internet” µπορούµε να κάνουµε πολύ εύκολα
ενηµέρωση- αναβάθµιση του προγράµµατος
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Εργα – Επιµετρήσεις
Επιλέγουµε το σχετικό πλήκτρο οπότε και εµφανίζεται η λίστα
µε τα έργα που έχουµε δηµιουργήσει στο ErgoWin, Ergoland ή
τοπικά έργα (Ανάλογα µε τι επιλογή έχουµε κάνει από τα 3 δεξιά
πλήκτρα)
(Τα έργα εµφανίζονται µε σειρά ηµεροµηνίας καταχώρησης εκτός από τα τοπικά έργα που η
ταξινόµηση είναι αλφαβητική)

Αφού επιλέξουµε (µε διπλό κλικ) το επιθυµητό έργο εµφανίζεται λίστα µε τις επιµετρήσεις
που έχουµε δηµιουργήσει στο συγκεκριµένο έργο.
∆ηµιουργία επιµέτρησης

Πατάµε το πλήκτρο [+] και Ορίζουµε οπωσδήποτε:
1. Έναν Κωδικό για την επιµέτρηση π.χ. «ΑΝΑΛ1», ή « ΕΠ1»
2. Σύντοµη περιγραφή επιµέτρησης π.χ. «Αναλ. Επιµέτρηση 1ου Λογ.»

5

Ακόµα βλέπουµε ότι µπορούµε να ενεργοποιήσουµε την επιλογή «Χρήση ποσοτήτων
Χρήστη». Η επιλογή αυτή χρησιµοποιείται όταν κληθεί η επιµέτρηση να ενηµερώσει άλλη
επιµέτρηση ή λογαριασµό ή όταν τυπώνουµε συνοπτικό πίνακα. Οπότε η ποσότητα που θα
χρησιµοποιηθεί θα είναι η εναλλακτική ποσότητα που έχει βάλει ο χρήστης σε κάθε άρθρο.
Στο κάτω µέρος «Κείµενο Τίτλου Εκτύπωσης» γράφουµε ότι ακριβώς θέλουµε να
τυπώνεται σαν τίτλος.
Με τα πλήκτρα «Αντιγραφή – επικόλληση»
επιµέτρηση (µε όλα τα στοιχεία
της) και να κάνουµε όποιες
αλλαγές θέλουµε χωρίς να
αλλάξουµε την αρχική.
Αφού επιλέξουµε (µε απλό κλικ)
την επιµέτρηση που θέλουµε να
αντιγράψουµε, πατάµε το
πλήκτρο «Αντιγραφή» και
αµέσως το πλήκτρο
«επικόλληση» οπότε εµφανίζεται
ένα παράθυρο στο οποίο
ορίζουµε τον κωδικό και την
περιγραφή για την νέα επιµέτρηση.

µπορούµε να αντιγράψουµε µια

Με τα πλήκτρα «Εισαγωγή Αναλυτικής – Αποθήκευση Αναλυτικής»
µπορούµε να
αποθηκευτούµε κάποια αναλυτική επιµέτρηση σε ανεξάρτητο εξωτερικό αρχείο (τύπου XML)
και στη συνέχεια να το µεταφέρουµε και να επανεισάγουµε στο ίδιο ή σε άλλο έργο. Η
εργασία αυτή µπορεί να γίνει και για λόγους ασφαλείας αποθήκευσης κάποιας αναλυτικής
π.χ. σε αρχείο σε κάποια δισκέτα.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Πατώντας το πλήκτρο
ή µε διπλό κλικ µπαίνουµε στον κατάλογο των άρθρων που θα
επιµετρήσουµε.

Επιλογή ταξινόµησης άρθρων

Για να προσθέσουµε άρθρα στον κατάλογο της επιµέτρησης πατάµε το πλήκτρο [+] .
Αµέσως εµφανίζεται κατάλογος µε τα άρθρα του έργου από όπου επιλέγουµε το επιθυµητό
άρθρο και πατάµε
«Επιλογή» ή διπλό
κλικ.

Αν θέλουµε στη Στήλη «Α.Τ.» ή στη στήλη
«Βιβλιοθήκη - Κωδικός Αρθρου» πατάµε στο
εµφανιζόµενο πλήκτρο µε τις 3 τελείες [...]
επιλέγουµε –αλλάζουµε άρθρο.

Με την επιλογή του άρθρου ενηµερώνονται τα
υπόλοιπα στοιχεία δηλαδή
Α,Τ., Βιβλιοθήκη-Κωδικός άρθρου, µονάδα µέτρησης, και περιγραφή
Αν εργαζόµαστε σε έργα από τα ErgoWin – ErgoLand ενηµερώνεται και η στήλη
«ποσότητα άρθρου» που είναι η (εγκεκριµένη) ποσότητα στο έργο.
7

Αλλες επιλογές επί του αρχείου Αναλυτικής
•

Με το πλήκτρο «Φόρτωµα όλων των άρθρων του έργου» µπορούµε να φορτώσουµε
όλα τα άρθρα του έργου από το ErgoLand στην αναλυτική επιµέτρηση. (στη στήλη
Ποσότητα χρήστη µπαίνει αυτόµατα ή Εγκεκριµένη ποσότητα κάθε άρθρου).

•

Με το πλήκτρο
ενηµερώσουµε τα άρθρα µε τυχόν αλλαγές, δηλαδή: στο Α.Τ. στη
περιγραφή, στη εγκεκριµένη ποσότητα ή στη µονάδα µέτρησης

•

Με το πλήκτρο
µπορούµε να εφαρµόσουµε
έναν συντελεστή στις ποσότητες (υπολογιζόµενη ή
χρήστη) όλων των άρθρων της επιµέτρησης το
αποτέλεσµα µπορεί να αποθηκευτεί στην
«υπολογιζόµενη» ή στην «ποσότητα χρήστη» κατά
τη επιθυµία του χρήστη.

•

Με το πλήκτρο
γίνεται επανυπολογισµός όλων των άρθρων της επιµέτρησης και
ενηµέρωση όλων των υπολογιζόµενων ποσοτήτων.

Αντιγραφή & Επικόλληση
Με το πλήκτρα αντιγραφή- επικόλληση µπορούµε να αντιγράψουµε όλα τα στοιχεία ενός
άρθρου σε άλλο άρθρο και µετά να επιλέξουµε σε ποιο άρθρο θα καταχωρηθούν.
∆ηλαδή αφού επιλέξουµε το άρθρο που θέλουµε να αντιγράψουµε, πατάµε το πλήκτρο
«Αντιγραφή».
1. Αν θέλουµε αντιγραφή του άρθρου στην ίδια επιµέτρηση πατάµε αµέσως το πλήκτρο
«επικόλληση»
2. Αν θέλουµε αντιγραφή του άρθρου σε άλλη επιµέτρηση , πάµε στη άλλη επιµέτρηση
και στον κατάλογο Άρθρων και πατάµε το πλήκτρο «επικόλληση».
Μετά στη στήλη Α.Τ. πατάµε τις [...] και επιλέγουµε το άρθρο που θέλουµε να
συνδέσουµε.
Με το πλήκτρο
«Προσάρτηση Αναλυτικής» µπορούµε να προσαρτήσουµε άρθρα µε
την ανάλυσή τους στη παρούσα επιµέτρηση. Οι αναλυτικές γραµµές κάθε άρθρου της
προσαρτωµένης επιµέτρησης µπαίνουν κάτω από τις υπάρχουσες γραµµές των αντιστοίχων
άρθρων της παρούσας επιµέτρησης. Εµφανίζεται παράθυρο µε άλλες διαθέσιµες Αναλυτικές
επιµετρήσεις από όπου επιλέγουµε ποια αναλυτική επιµέτρηση θέλουµε να προσαρτήσουµε.
Η προσαρτώµενη επιµέτρηση παραµένει αναλλοίωτη.
Παράµετροι εκτύπωσης επιµέτρησης
Με το πλήκτρο
εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο όπου ορίζουµε παραµέτρους
για την εκτύπωση της αναλυτικής επιµέτρησης
Μπορούµε να ορίσουµε..
- Οριζόντια ή κατακόρυφη διάταξη σελίδας, µέγεθος χαρτιού (Α4-Α3) και τα περιθώρια στο
χαρτί (Αριστερό και κάτω).
- Μέγεθος Γραµµατοσειράς υπολογισµών Το µέγεθος της γραµµατοσειράς για όλη την
εκτύπωση είναι προκαθορισµένο σε courier 10. Μπορούµε όµως να ορίσουµε άλλο
µέγεθος µόνο για την περιοχή των αναλυτικών υπολογισµών
- Χαρακτήρες ∆ιαχωρισµού κειµένων ∆ηλαδή µε πόσα κενά θα χωρίζονται τα κείµένα της
επικεφαλίδας ΚΥΡΙΟΣ & ΕΡΓΟ
- Μήκος Περιγραφής Γραµµής είναι το µήκος για την περιγραφή (αριστερά) της κάθε
«γραµµής» αναλυτικής επιµέτρησης. Μήκος Υπολογισµών τύπων είναι το πλάτος (σε
χαρακτήρες) για την περιγραφή των αναλυτικών υπολογισµών κάθε «γραµµής»
8

- Μήκος Αριθµητικών τιµών είναι το πλάτος για

τους Αριθµητικές τιµές (αποτελέσµατα) των
υπολογισµών κάθε «γραµµής»
- Μήκος Περιγραφής άρθρου είναι το µήκος για
τον τίτλο- περιγραφή του άρθρου.
- Εκτύπωση εικόνων αναλυτικής γραµµής
∆ηλαδή αν θέλουµε να εκτυπώνονται και τα
σχήµατα-εικόνες που συνοδεύουν κάθε
«γραµµή»
- Σύµβολο για βοηθητικές γραµµές Είναι το
σύµβολο που επαναλαµβάνεται µετά την
παράσταση υπολογισµού µέχρι την στήλη που
αναγράφεται ο σχετικός αριθµός-αποτέλεσµα
του υπολογισµού
- Αλλαγή σελίδας ανά άρθρο. Τσεκάρουµε
αντίστοιχα µε την επιθυµία µας
- Κείµενο υπογραφών. Ακόµα µπορούµε να
επιλέξουµε τον «κωδικό» από όπου θα
τυπώνονται στο τέλος της αναλυτικής το σχετικό
κείµενο µε υπογραφές.
Τέλος όλες αυτές τις επιλογές µπορούµε να τις αποθηκεύσουµε και να τις φορτώσουµε σε
άλλη επιµέτρηση.
Με το πλήκτρο «Εκτυπώσεις» εµφανίζεται το παραπλεύρως
µενού που στη πρώτη επιλογή µπορούµε να ορίσουµεενηµερώσουµε τον τίτλο για την συγκεκριµένη επιµέτρηση.
Με τις επόµενες επιλογές µπορούµε κάνουµε τις διάφορες
εκτυπώσεις
1. Αναλυτική εκτύπωση άρθρων µας δίνει µια πλήρη εκτύπωση όλων των αναλυτικών
επιµετρήσεων των άρθρων της αναλυτικής επιµέτρησης οι στοιχίσεις των διαφόρων
στοιχείων στηρίζονται στις Παραµέτρους εκτύπωσης επιµέτρησης που είδαµε
παραπάνω. Η παραγωγή εκτύπωσης γίνεται σε δυο φάσεις. Στη πρώτη εµφανίζεται το
κείµενο στο οποίο
µπορούµε να
επέµβουµε, (µερικές
κωδικοποιηµένες
παρεµβάσεις τύπου
@ΧΧΧΧΧΧΧ δεν
πρέπει να
πειράξουµε).
Αν θέλουµε σε
κάποιο γραµµή να
γίνει αλλαγή σελίδας
γράφουµε
@NEWPAGE
Αµέσως στη επόµενη
φάση πατάµε το
πλήκτρο «Συνέχεια»
οπότε εµφανίζεται η
προεπισκόπηση.
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Εκτύπωση ποσοτήτων (ΠΠΑΕ) Με την επιλογή αυτή έχουµε την δυνατότητα να
εκτυπώσουµε το κλασικό Πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών µε την ποσότητα κάθε
άρθρου ολογράφως.
Μπορούµε:
• Nα επιλέξουµε τύπο και χρώµα γραµµατοσειράς για τα διάφορα σηµεία της εκτύπωσης.
Στον «Τίτλο εκτύπωσης» επιλέγουµε, αν θέλουµε, και το κεντράρισµα ή όχι
• Nα αλλάξουµε το κάτω και το αριστερό περιθώριο στη σελίδα εκτύπωσης
• Nα καθορίσουµε αν θέλουµε να
εκτυπωθούν και άρθρα µε µηδενική
ποσότητα (χωρίς επιµέτρηση)
• Nα επιλέξουµε αν θέλουµε και ποιο κείµενο
επιθυµούµε για την εισαγωγή του ΠΠΑΕ.
(το κείµενο του ΠΠΑΕ µπορούµε να το
βρούµε και να το τροποποιήσουµε στα
«Κείµενα έργου» µε κωδικό “ΠΠΑΕ”).
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2.

Εκτύπωση πρωτοκόλλου µε στήλες Με την επιλογή αυτή έχουµε την δυνατότητα
να εκτυπώσουµε
πινακοποιηµένο πρωτόκολλο µε
ποσότητες ολογράφως
Μπορούµε να επιλέξουµε τύπο
και χρώµα γραµµατοσειράς για
τα διάφορα σηµεία της
εκτύπωσης. Μπορούµε ακόµα να
αλλάξουµε το κάτω και το
αριστερό περιθώριο στη σελίδα
εκτύπωσης.

Οταν έχουµε επιλέξει «Είναι Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής» ..
Τα κείµενα που εµφανίζονται πάνω και
κάτω από τον πίνακα των ποσοτήτων
έχουν κωδικό «ΠΠΠΑ» & «ΠΠΠΚ»
αντίστοιχα, αλλιώς το κείµενο είναι το
«ΠΠΑΕ» Ακόµα µπορούµε να
αλλάξουµε τους τίτλους των στηλών
«Τελική ποσότητα» και «ποσότητα
Εγκεκριµένη»
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Με το πλήκτρο
«Μεταφορά επιµέτρησης σε Excel”
Μπορούµε να µεταφέρουµε αναλυτικά τα στοιχεία της
συνοπτικής σε ένα φύλλο του Excel για παραπέρα
επεξεργασία-εκτύπωση.
Για να γίνει η σύνδεση και η µεταφοά το Excel πρέπει να
είναι "φορτωµένο-ανοιγµένο"

Με το πλήκτρο «∆ηµιουργία αρχείου Α.Τ. ποσοτήτων» µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα
απλό συνοπτικό αρχείο µε τις ποσότητες των άρθρων της επιµέτρησης που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί στο ErgoWin ή στο ErgoPlus για ενηµέρωση ποσοτήτων
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟΥ
Για να επεξεργαστούµε τις αναλυτικές γραµµές κάθε άρθρου «πάµε» στη σελίδα «Ανάλυση
άρθρου»

Στο παράθυρο αυτό καταχωρούµε τις αναλυτικές επιµετρήσεις για το επιλεγµένο άρθρο (µε
το γνωστό πλήκτρο [+] ). Κάθε γραµµή έχει τα παρακάτω στοιχεία
- Τύπος γραµµής . Κάθε γραµµή µπορεί να είναι (όπως φαίνεται
και στο σχετικό µενού)..
- ΑΠ= Απλό αποτέλεσµα, µπορεί δηλαδή να περιέχει απλούς
ή και πολύπλοκους υπολογισµούς σε ένα η πολλά επιµέρους ‘κουτάκια’ µεταβλητές
- ΑΘ= Αθροισµα. Στη συγκεκριµένη γραµµή αθροίζουµε τα αποτελέσµατα των
παραπάνω γραµµών της ίδιας στήλης.
- ΑΜ∆= Αθροισµα και µεταφορά δεξιά. Όπως και παραπάνω αλλά η αναγραφή του
αθροίσµατος καταχωρείται σε δεξιότερη στήλη.
- ∆ΣΧ= ∆εν συµµετέχει (δηλαδή το αριθµητικό αποτέλεσµα της γραµµής αναγράφεται
αλλά δεν υπολογίζεται (αθροίζεται) στο σύνολο. Σε αυτό τον τύπο γραµµής γράφουµε
κάποιο κείµενο στα κουτάκια µέσα σε ~ ~ (περισπωµένες) ή υπολογίζουµε κάποιο
συντελεστή -αποτέλεσµα που δεν θέλουµε να προστεθεί αλλά να χρησιµοποιηθεί σε
πολλές άλλες γραµµές.
- Περιγραφή Που είναι µια µικρή περιγραφή-τίτλος σε κάθε γραµµή
- Κωδικός γραµµής Σε κάθε γραµµή µπορούµε να καθορίσουµε ένα κωδικό όνοµα π.χ.
ΣΣ ή Ε1 κ.λ.π. Μπορούµε έτσι το αποτέλεσµα της γραµµής αυτής µπορεί να κληθεί και
να υπεισέλθει σε υπολογισµό σε άλλη γραµµή στο ίδιο άρθρο ή και σε άλλο
(αλληλεπίδραση υπολογισµών). Για να καλέσουµε το αποτέλεσµα αυτό σε τύπο
υπολογισµού (βλέπε παρακάτω) κάποιας γραµµής γράφουµε (µέσα σε αγκύλες) τον
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κωδικό αυτό π.χ. [@ΣΣ]*10 δηλαδή θα πάρουµε το αποτέλεσµα της γραµµής µε κωδικό
ΣΣ επί 10 φορές. ∆ηλαδή για το παραπάνω παράθυρο θα πάρουµε 690,50. Αν θέλουµε
να καλέσουµε το αποτέλεσµα αυτό σε άλλο άρθρο θα γράψουµε [ΧΧΧΧ@ΣΣ] όπου ΧΧΧΧ
θα βάλουµε το Α.Τ. του άρθρου που περιέχει την γραµµή µε κωδικό ΣΣ. (Στο παράδειγµα
µας θα βάλουµε [Β.5.1@ΣΣ] )

- Τύπος Υπολογισµού. Είναι ο αναλυτικός υπολογισµός κάθε γραµµής που µπορεί να

-

περιέχει πολύπλοκους υπολογισµούς. Η επεξεργασία γίνεται στο κάτω µέρος όπου κάθε
παράθυρο – ‘κουτάκι’ µπορεί να περιέχει αναλυτικούς υπολογισµούς και περιγραφές (που
θα πρέπει να περιέχονται ανάµεσα σε 2 περισπωµένες [ ~ ] ).
µε αντίστοιχη επιλογή ή µε δεξί
κλικ µπορούµε να επιλέξουµε
από σχετικό τοπικό µενού 2 . .6
συνεχόµενα παράθυρα.

- Το αποτέλεσµα σε κάθε

-

παράθυρο-κουτάκι µπορεί να
ανατεθεί σε µια µεταβλητή (π.χ.
[Ε2]) την οποία µπορούµε να την χρησιµοποιήσουµε σε επόµενο παράθυρο (της ίδιας
γραµµής). (Βλέπε παραπάνω Ε*1,92)
Μπορούµε να απενεργοποιήσουµε την εκτύπωση για κάποιο παράθυρο-κουτάκι
ξετσεκάροντας το αντίστοιχο τετραγωνάκι (οι υπολογισµοί θα γίνονται κανονικά)
Το αποτέλεσµα κάθε γραµµής (από όλα τα επιµέρους παράθυρα της) καταχωρείται σε µία
από 4 στήλες. Η ενεργή-τρέχουσα στήλη έχει κίτρινο χρώµα.

- Αν θέλουµε να βάλουµε σε

τρέχουσα στήλη ένα αριθµόποσότητα που δεν θα προέρχεται
από τον τύπο υπολογισµού
πατάµε στις [...] στο κελί οπότε
εµφανίζεται παράθυρο ορισµού
ποσότητας και εκεί εισάγουµε τον
αριθµό που θέλουµε και πατάµε
το πλήκτρο
«η γραµµή δεν υπολογίζεται»
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- Η αλλαγή της τρέχουσας στήλης καταχώρησης γίνεται µε τα κόκκινα πλήκτρα –βελάκια

- Οταν η γραµµή είναι τύπου ΑΜ∆ (Αθροισµα και µεταφορά δεξιά), µπορούµε να

χρησιµοποιήσουµε το άθροισµα και να εφαρµόσουµε σ΄αυτό κάποιο συντελεστή π.χ.
*1,10

- Σε κάθε γραµµή µπορούµε να καταχωρήσουµε σχέδιο –εικόνα (τύπου bmp) µε το

πλήκτρο ή µε δεξί κλικ στο παράθυρο των εικόνων.
Η εικόνα µπορεί να προέρχεται: α) Από το ενσωµατωµένο πρόγραµµα επεξεργασίας. β) Από
το Πρόγραµµα (MS-paint-ζωγραφική των windows) γ)Από εικόνα ψηφιακής φωτογραφίας ή
από scanner.
- Μπορούµε να αντιγράψουµε µία ή πολλές γραµµές στο ίδιο ή και σε άλλο άρθρο. Αφού
επιλέξουµε (µε Ctrl+κλικ) ποιες γραµµές θέλουµε πατάµε το πλήκτρο «Αντιγραφή». Μετά

πάµε στη θέση που θέλουµε να κάνουµε «επικόλληση» και πατάµε το αντίστοιχο πλήκτρο
Τέλος µπορούµε να εισάγουµε έτοιµο τυπολόγιο µε την εικόνα του µε το πλήκτρο fx
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ

Επιλέγουµε το τυπολόγιο που θέλουµε µε το πλήκτρο «Επιλογή µαθηµατικού τύπου» και
στη συνέχεια ορίζουµε τις αριθµητικές τιµές των µεταβλητών (στο παραπάνω παράδειγµα τα
α1,β1,α2,β2,& Η)
Εδώ µπορούµε να ορίσουµε και δικά µας τυπολόγια µε ή χωρίς σχήµα.
Για να ορίσουµε δικό µας µαθηµατικό τύπο (τυπολόγιο) Πατάµε κατά τα γνωστά το πλήκτρο
[+] και ορίζουµε: «Ονοµασία µαθηµατικού τύπου» πατάµε καταχώρηση [a] και στη
συνέχεια δεξιά τη αλληλουχία των µεταβλητών και των συναρτήσεων. Ορίζουµε βέβαια και
κάποιο σχέδιο-σκαρίφηµα.
Μπορούµε επίσης µε το πλήκτρο να αντιγράψουµε έναν µαθηµατικό τύπο και να κάνουµε
κάποιες αλλαγές.
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Συνοπτικές- συγκεντρωτικές επιµετρήσεις
Στο παράθυρο επιµετρήσεων του έργου δηµιουργούµε µια επιµέτρηση και
απενεργοποιούµε Την ένδειξη «Αναλυτική επιµέτρηση».

Με διπλό κλικ µπαίνουµε στο παρακάτω παράθυρο.
Με το πλήκτρο το [+]
εµφανίζεται σχετικό
παράθυρο από όπου
επιλέγουµε µία ή
πολλές (µε Ctrl-κλικ)
τις επιµετρήσεις που
θέλουµε να
αθροιστούν.

Η σειρά που θέλουµε να
εµφανίζονται στη εκτύπωση
του συγκεντρωτικού πίνακα
ορίζεται µε τα πλήκτρα

Ακόµα στη στήλη «πρόσηµο» µπορούµε να ορίσουµε αρνητικό [– ] ή µόνο εµφάνιση [ ! ]
(δηλαδή η επιµέτρηση εµφανίζεται αλλά δεν αθροίζεται)
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Αφού επιλέξουµε τα «περιεχόµενα ως παραπάνω, πάµε στη σελίδα «Συγκεντρωτικά
στοιχεία» οπού και γίνεται ο υπολογισµός µε το πλήκτρο

Το παράθυρο «Υπολογισµός Συγκεντρωτικής Επιµέτρησης» εµφανίζει αναλυτικά όλα τα
στοιχεία της επιµέτρησης
∆ηλαδή στήλες ε τις επιλεγµένες επιµετρήσεις, την προκύπτουσα ποσότητα, την
προηγούµενη ποσότητα (δηλαδή την ποσότητα της συνοπτική από τον προηγούµενο
υπολογισµό) και στήλη µε την ποσότητα χρήστη µε τα πλήκτρα «Αντιγραφή ποσότητας στη
ποσότητα χρήστη» αντιγράφουµε την ποσότητα στη αντίστοιχη στήλη.

Μπορούµε να βάλουµε βέβαια ότι ποσότητα χρήστη θέλουµε.
Η ποσότητα χρήστη µπορεί να έχει το νόηµα στρογγυλοποιηµένης ποσότητα για
πιστοποίηση σε λογαριασµό ή για ποσότητες προτεινόµενου Ανακεφ. Πίνακα Εργασιών.
Τέλος µε το πλήκτρο «Ενηµέρωση συγκεντρωτικών στοιχείων» ολοκληρώνουµε την όλη
διαδικασία του υπολογισµού της συγκεντρωτικής.
Πίνακας ∆ιαχωρισµού εργασιών (για αναθεώρηση).
Για να διαχωρίσουµε ποσότητες µιας επιµέτρησης σε άλλες επιµετρήσεις (π.χ. τρίµηνα
αναθεώρησης) εργαζόµαστε ως εξής.
Στον Πίνακα των επιµετρήσεων θα πρέπει να έχουµε (ή δηµιουργούµε) ισάριθµες αναλυτικές
επιµετρήσεις µα τις περιόδους που θέλουµε να εργαστούµε. Οι επιµετρήσεις αυτές µπορεί να
περιέχουν άρθρα ή να είναι τελείως κενές.
Θα πρέπει να υπάρχει επίσης µια επιµέτρηση που θα έχει τις συνολικές ποσότητες που
θέλουµε να µοιράσουµε. Αν δεν υπάρχει τέτοια επιµέτρηση µπορούµε να δηµιουργήσουµε
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µία και στη συνέχεια µε δύο πλήκτρα να την φορτώσουµε µε όλα τα άρθρα και τις
εγκεκριµένες ποσότητες από το έργο του ErgoLand.

Τέλος δηµιουργούµε µία επιµέτρηση Συγκεντρωτική (Μη αναλυτική) η οποία θα πρέπει να
περιλαµβάνει τις αναλυτικές επιµετρήσεις των τριµήνων και στο τέλος την τελική επιµέτρηση
µε πρόσηµο (Εµφάνιση !) .
Πάµε στη σελίδα «Συγκεντρωτικά στοιχεία» και πατάµε υπολογισµός
Στη οθόνη αυτή µπορούµε να βάλουµε ποσότητες σε όλες τις στήλες και να παρακολουθούµε
το

άθροισµα να στη στήλη «Συνολική ποσότητα»
Τέλος µε το πλήκτρο «Ενηµέρωση συγκεντρωτικών στοιχείων» ολοκληρώνουµε την
όλη διαδικασία µε την οποία γίνεται και η ενηµέρωση της «επιµετρηµένης ποσότητας» στις
επί µέρους αναλυτικές επιµετρήσεις κάθε τριµήνου.
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Επιστρέφουµε στη σελίδα «Συγκεντρωτικά στοιχεία» όπου µπορούµε ακόµα να να :
1. Παράµετροι εκτύπωσης επιµέτρησης
Με το πλήκτρο
εµφανίζεται το παραπλεύρως παράθυρο όπου ορίζουµε
παραµέτρους για την εκτύπωση της συγκεντρωτικής επιµέτρησης
Μπορούµε να ορίσουµε..
Οριζόντια ή κατακόρυφη διάταξη σελίδας, µέγεθος χαρτιού (Α4-Α3) και τα περιθώρια στο
- χαρτί (Αριστερό και κάτω).
- Μέγεθος Γραµµατοσειράς υπολογισµών Το µέγεθος της γραµµατοσειράς για όλη την
εκτύπωση είναι προκαθορισµένο σε courier 10. Μπορούµε όµως να ορίσουµε άλλο
µέγεθος µόνο για την περιοχή των αναλυτικών υπολογισµών
- Χαρακτήρες ∆ιαχωρισµού κειµένων ∆ηλαδή µε πόσα κενά θα χωρίζονται τα κείµενα της
επικεφαλίδας ΚΥΡΙΟΣ & ΕΡΓΟ
- Μήκος Περιγραφής Γραµµής είναι το µήκος για την περιγραφή (αριστερά) της κάθε
«γραµµής» αναλυτικής επιµέτρησης.
- Μήκος αύξουσας αρίθµησης. Είναι το
πλάτος (σε χαρακτήρες) για α/α κάθε
άρθρου
- Μήκος Περιγραφής άρθρου. Είναι το µήκος
για τον τίτλο- περιγραφή του άρθρου.
- Μήκος Α.Τ. Είναι το πλάτος αναγραφής
του Αριθµού τιµολογίου των άρθρων.
- Μήκος Μονάδας Μέτρησης Είναι το
πλάτος αναγραφής της µονάδας µέτρησης
των άρθρων.
- Μήκος Αριθµητικών τιµών Είναι το πλάτος
(χαρακτήρες) για τις Αριθµητικές τιµές –
ποσότητες κάθε άρθρου.
- Πλάτος Εκτύπωσης ποσότητας
Ολογράφως Είναι το πλάτος (χαρακτήρες)
για την ολόγραφη αναγραφή της συνολικής
ποσότητας του άρθρου. Αν δεν θέλουµε
την ολόγραφη αναγραφή βάζουµε το µηδέν
[ 0 ].
- Κείµενο υπογραφών. Ακόµα µπορούµε να
επιλέξουµε τον «κωδικό» από όπου θα
τυπώνονται στο τέλος της αναλυτικής το
σχετικό κείµενο µε υπογραφές.
Τέλος όλες αυτές τις επιλογές µπορούµε να τις υποθηκεύσουµε και να τις φορτώσουµε σε
άλλη επιµέτρηση.
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Με το πλήκτρο «Εκτυπώσεις» εµφανίζεται
το παραπλεύρως µενού που στη πρώτη
επιλογή µπορούµε να ορίσουµεενηµερώσουµε τον τίτλο για την
συγκεκριµένη επιµέτρηση.
Με τις επόµενες επιλογές µπορούµε
κάνουµε τις διάφορες εκτυπώσεις.
Η «αναλυτική Εκτύπωση µε στήλες»

µπορεί να περιέχει και στήλη µε την ποσότητα του χρήστη ή όχι
(µε τίτλο «ΠΙΣΤΟΠ/ΝΤΑΙ»)
Εκτύπωση κλασσικής συνοπτικής (ΠΠΑΕ) Με την επιλογή αυτή έχουµε την δυνατότητα
να εκτυπώσουµε µια κλασσική
συνοπτική-συγκεντρωτική
επιµέτρηση µε οριζόντια αναφορά
σε κάθε άλλη επιµέτρηση. Με
πρόθεµα «Από»
Μπορούµε να επιλέξουµε να
εµφανίζεται η «ποσότητα χρήστη»
µε περιγραφή που θέλουµε.
Μπορούµε ακόµα να γράψουµε
ολογράφως το συνολικό ποσό.
Έχουµε ακόµα την δυνατότητα να
έχουµε εισαγωγικό κείµενο π.χ.
κείµενο Π.Π.Α.Ε.

Οι άλλες 2 εκτυπώσεις είναι όπως και παραπάνω εκτυπώσεις αναλυτικής επιµέτρησης
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Με το πλήκτρο
«Μεταφορά επιµέτρησης σε Excel”
Μπορούµε να µεταφέρουµε αναλυτικά τα στοιχεία της
συνοπτικής σε ένα φύλλο του Excel για παραπέρα επεξεργασίαεκτύπωση.
Για να γίνει η σύνδεση και η µεταφορά το Excel πρέπει να είναι
"φορτωµένο-ανοιγµένο"

Με το πλήκτρο «∆ηµιουργία αρχείου Α.Τ. ποσοτήτων» µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα
απλό συνοπτικό αρχείο µε τις ποσότητες των άρθρων της επιµέτρησης που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί στο ErgoWin ή στο ErgoPlus για ενηµέρωση ποσοτήτων
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ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αριστερά :
Βλέπουµε τα τοπικά έργα µας. Με το πλήκτρο [+] δηµιουργούµε νέο έργο.
Αφού ορίσουµε τη περιγραφή του έργου κάνουµε καταχώρηση µε το [v]
Στη συνέχεια µπορούµε να ορίσουµε τίτλους κ.λ.π µε το πλήκτρο «Κείµενα έργου»
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Καθορισµός άρθρων στο έργο
∆εξιά: Ορίζουµε τα άρθρα του έργου
Με το πλήκτρο [+] δηµιουργούµε νέο άρθρο. Αµέσως εµφανίζεται παράθυρο µε όλα τα
επίσηµα άρθρα για να επιλέξουµε άρθρο.
Στο παράθυρο αυτό µπορούµε να ορίσουµε και νέα (δικά µας άρθρα), πατώντας το
πλήκτρο [+]
Τέλος επιλέγουµε άρθρο που θέλουµε µε το πλήκτρο «Επιλογή» και ορίζουµε το Α.Τ.
Με την επιλογή αυτή ενηµερώνουµε το παράθυρο µε την περιγραφή του άρθρου που
µπορούµε βέβαια να αλλάξουµε.
Σε καθορισµένο άρθρο στο έργο το παράθυρο «Ανεύρεση άρθρων» για να αλλάξουµε
τυχόν το άρθρο πάµε στη στήλη «Βιβλιοθήκη - Κωδικός άρθρου» πατάµε στις [...]
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