
ERGO-FINANCES 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

 
 
Το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί για την οικονοµική παρακολούθηση των Εργων. Ο χρήστης µπορεί , 
καταχωρώντας µε απλό τρόπο  τις πραγµατοποιούµενες κινήσεις (π.χ. Τιµολόγια, Εισπράξεις, Πληρωµές, 
κ.λ.π.) να έχει πλήρη εποπτεία των οικονοµικών συναλλαγών.  
 
• Παρέχει πληροφορίες για κινήσεις Εργων,  Προµηθευτών, Υπεργολάβων, Πελατών µε Καρτέλες, 

Υπόλοιπα, Επιταγές, Κέντρα κόστους  καθώς και στατιστικά στοιχεία. 
• Ταυτόχρονη Χρέωση - Πίστωση παραστατικών πληρωµένων ¨τοις µετρητοίς" µε το πάτηµα ενός 

κουµπιού. 
• ∆υνατότητα 'αντιγραφής' µίας κίνησης από µία άλλη. 
• Εχει κοινό αρχείο πελατών, προµηθευτών, υπεργολάβων κ.λ.π για όλες τις Εταιρείες και παρέχει την 

δυνατότητα ενιαίας ταυτόχρονης παρακολούθησης των χρεοπιστώσεων κάθε προσώπου για το σύνολο 
της συνεργασίας σας.  

• Παρέχει αναζήτηση στοιχείων βάσει πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης. 
• Εχει τη δυνατότητα Παρακολούθησης πολλών Εταιριών. 
• Εχει την δυνατότητα κίνησης έργου από διαφορετικές Εταιρείες (πχ  χρέωση των υλικών στην εταιρεία Α, 

του ΙΚΑ στην εταιρεία Β και του ΦΠΑ στην εταιρεία Γ) 
• Παραµετρικός ορισµός κινήσεων Προσώπων από τον χρήστη. 
• Κάθε κίνηση στο υποσύστήµα των  Προσώπων  ενηµερώνει και τα υποσυστήµατα Εργων και Κέντρων 

Κόστους . 
• Ασφάλεια πληροφοριών µέσω προσβάσεων χρηστών. 
• ∆υνατότητα  εκτυπώσεων των δαπανών βάσει πολλαπλών κριτηρίων 
 
 
Το πρόγραµµα βασίζεται στις παρακάτω έννοιες 
1. Εταιρεία  

Ως Εταιρεία θεωρείται κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο αποτελούµενο από ένα ή περισσότερους 
συνεταίρους και το οποίο εκτελεί διάφορα έργα 

2. Πρόσωπο  
Πρόσωπο είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο συναλλάσσεται µε τις εταιρείες ως 
προµηθευτής, πελάτης, υπεργολάβος κ.λ.π 

3. Εργα 
Ως έργα θεωρούνται οι διάφορες δραστηριότητες τις οποίες θέλουµε να  παρακολουθούνται ανεξάρτητα . 

4. Κέντρα Κόστους 
Ως Κέντρα Κόστους θεωρείται κάθε µοναδιαία εργασία στις οποίες µπορεί να επιµερισθεί ένα έργο 

5. Κίνηση  
Κίνηση είναι κάθε συναλλαγή των εταιρειών µε τα πρόσωπα ή του συνεταίρους που την απαρτίζουν είτε 
αυτή αφορά πληρωµές και εισπράξεις είτε έκδοση ή παραλαβή παραστατικών 

 
 
 
 



ErgoFinances: Ανάλυση υποσυστηµάτων 
 
ΕΡΓΑ 
 Πίνακας Εργων 
   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 Πίνακας Κέντρων Κόστους 
 Πίνακας Κωδικών Φ.Π.Α. 
 Πίνακας Κινήσεων Προσώπων 
(Πληρωµή,Εξόφληση,Xρέωση,Πίστωση) 
 Πίνακας Τρόπων Συναλλαγής (Μετρητοίς, Επιταγή) 
 
ΚΑΡΤΕΛΛΕΣ - ΠΡΟΣΩΠΑ 
 Πίνακας Καρτελλών - Προσώπων 
 Πίνακας Κατηγοριών 
 
ΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ 
 Καταχώρηση Παραστατικών ( Πρόσωπα, Εργα, Κέντρα 
Κόστους ) 
 Κινήσεις Πληρωµών, Εισπράξεων. 
   
ΤΑΜΕΙΟ  
 Κινήσεις Ταµείου 
 
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 
 Πληρωτέα (Συναλλαγµατικές, Εγγυητικές) 
        Εισπρακτέα (Συναλλαγµατικές, Επιταγές) 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 Επιλογή Εταιρείας 
 Ορισµός Χρηστών Εφαρµογής και Προσβάσεων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ErgoFinances: Γενικά για τη χρήση του προγράµµατος   
 
Το Περιβάλλον λειτουργίας 
Το πρόγραµµα Οικονοµικής Παρακολούθησης λειτουργεί κάτω από τα όλα τα  λειτουργικά συστήµατα 
Windows  (3.1, 3.11, 95, 98,Me, 2000,NT,XP). 
Θεωρείται ότι έχετε στοιχειώδη εξοικείωση µε τη βασική λειτουργία του περιβάλλοντος των 
Windows. 
 
 
Βασικό Παράθυρο 
Το βασικό παράθυρο εµφανίζεται µε την έναρξη του προγράµµατος και παραµένει ενργό  µέχρι το τέλος 
εργασίας. Εµφανίζεται στο επάνω µέρος της οθόνης και περιλαµβάνει  τον Τίτλο της Εφαρµογής, το Μενού 
και την γραµµαή εργαλείων. Το κλείσιµό του ισοδυναµεί µε έξοδο από το πρόγραµµα.   

 
• Στη γραµµή Τίτλου εφαρµογής εµφανίζονται ο τίτλος της εφαρµογής καθώς και τα κουµπιά 

ελαχιστοποίησης, µεγιστοποίησης, και κλεισίµατος του Βασικού παραθύρου.  
• Στο Μενού  της εφαρµογής εµφανίζονται οι λειτουργίες της Εφαρµογής πχ Αρχεία, Κινήσεις, Εκτυπώσεις  

κλπ. Αν στο τέλος της επιλογής υπάρχειτο σύµβολο , αυτό σηµαίνει ότι ακολουθεί επιπλέον µενού 
(υποµενού)  µε επιπλέον επιλογές.  

• Στη Γραµµή  εργαλείων περιλαµβάνονται βασικές λειτουργίες , για µεγαλύτερη ευκολία στον χρήστη. 
Οτιδήποτε εκτελείται από αυτή τη γραµµή περιλαµβάνεται οπωσδήποτε σε κάπιοα από τις επιλογές του 
Μενού. 

 
Εµφανίζονται  στο κάτω µέρος του Βασικού παραθύρου επίσης : 
• Η Γραµµή Μηνυµάτων, όπου εµφανίζονται µηνύµατα κατά τη διάρκεια κάποιων ενεργειών. 
• Στο κάτω δεξί άκρο εµφανίζεται  η Τρέχουσα Εταιρία την οποία έχω διαλέξει. 
µέσα στο βασικό ανοίγουν  και εµφανίζονται (και ταυτόχρονα) όλες οι φόρµες της εφαρµογής  
 
Φόρµες 

 
 
Σελίδες Φόρµας 
Μία φόρµα µπορεί ανά αποτελείται από δύο ή περισσότερες σελίδες. Οι συνηθισµένοι τίτλοι τους είναι : 
Περιεχόµενα και Λεπτοµέρειες.  η πρώτη σελίδα των Περιεχοµένων δείχνει µια συνοπτική εικόνα των 
εγγραφών, ενώ η σελίδα των Λεπτοµερειών εµφανίζει όλα τα στοιχεία των εγγραφών. 
 
Κουµπί εξόδου 



Στο αριστερό πάνω άκρο µιας φόρµας εµφανίζεται το κουµπί εξόδου από την φόρµα.  
 
Πλοηγός 

 
∆ίπλα από το κουµπί εξόδου µάς φόρµας εµφανίζεται ο Πλοηγός. Είναι µία σειρά από κουµπιά εντολών τα 
οποία δίνουν τη δυνατότητα µετακίνησης στις εγγραφές. Τα κουµπιά του εµφανίζονται ενεργοποιηµένα ή 
απενεργοποιηµένα ανάλογα µε την περίπτωση. Αν στο παράθυρο εµφανίζονται περισσότερες από µία 
λίστες εγγραφών, τότε οι εντολές των κουµπιών έχουν επίδραση στην τρέχουσα λίστα. 
 
Στις σελίδες που ακολουθούν περιγράφεται µε απλά λόγια η λειτουργία της εφαρµογής. Μία βασική έννοια 
που θα χρησιµοποιηθεί συχνά είναι η έννοια του κωδικού. 
 

 
Κωδικοποίηση 
 
Ο κωδικός δεν είναι τίποτε άλλο από µία συντοµογραφία για κάποιο από τα χαρακτηριστικά που 
χρησιµοποιεί µία εφαρµογή. 
Ενα παράδειγµα χρήσης κωδικού έχουµε στα Πρόσωπα-Καρτέλες. Για να µη χρησιµοποιώ στις 
καταχωρήσεις µου το όνοµα ενός προσώπου  π.χ. ∆ηµητρίου ∆ηµήτριος αποφασίζω να τον χρησιµοποιώ µε 
τον κωδικό-συντοµογραφία ∆ΗΜ001. Ετσι κάθε φορά που θα καταχωρώ κινήσεις για τον ∆ηµητρίου θα 
χρησιµοποιώ τον κωδικό του ∆ΗΜ001. 
 
Καλό θα είναι πριν γίνουν οι  πρώτες εγγραφές των κινήσεων, να γίνει µία γενική εκτίµηση για τον τρόπο 
κωδικοποίησης. ∆ηλαδή να υπάρξει ένα γενικό σχέδιο κωδικοποίησης. 
 
 
Γενικά στην κωδικοποίηση προσέχουµε τα εξής : 
 
• χρησιµοποιούµε στους κωδικούς µόνο αριθµούς  ή συνδυασµό γραµµάτων και αριθµών ώστε να έχουµε  

ευκολία στην αποµνηµόνευση. 
• Παράδειγµα γιά τα κέντρα κόστους των χωµατουργικών εργασιών, ξεκινώ την κωδικοποίησουµε τους 

χαρακτήρες  ΧΩ και κάποιους αριθµούς ΧΩ1000  
•  
• οµαδοποιούµε -κατά το δυνατόν- τους κωδικούς σε κατηγορίες.  Αυτό µας δίνει τη δυνατότητα να 

αντλούµε εύκολα και γρήγορα πληροφορίες.  
• Παράδειγµα: ζητώ εκτύπωση των κινήσεων γιά τα κέντρα κόστους των χωµατουργικών εργασιών 

εργατών από ΧΩ1000 των χωµατουργικών εργασιών µηχανηµάτων από ΧΩ2000. Ετσι µπορώ να έχω το 
σύνολο των εργασιών από εργάτες ( ΧΩ1000 έως ΧΩ1999 ), το σύνολο των εργασιών από µηχανήµατα ( 
ΧΩ2000 έως ΧΩ2999 ), καθώς και το γενικό σύνολο των εργασιών  ( ΧΩ1000 έως ΧΩ2999 ). 

•  
• Χαράζουµε γενικούς κανόνες και τους τηρούµε κατά το δυνατόν. 
• Παράδειγµα: όλα τα κέντρα κόστους για χωµατουργικές εργασίες ξεκινούν από ΧΩ...  
•  
• αφήνουµε 'περιθώρια' ανάµεσα στους κωδικούς, για µελλοντική χρήση.  
• Παράδειγµα: ο επόµενος κωδικός του ΧΩ1000 µπορεί να είναι ΧΩ1050 και ο επόµενος ΧΩ1100. Ετσι αν 

χρειαστεί έχω το περιθώριο µελλοντικά να εισάγω τον κωδικό ΧΩ1020 µεταξύ τους.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ErgoFinances: Γρήγορη εκκίνηση - Demo 
 

Καταχώρηση Εταιρειών 
 
Το πρώτο βήµα είναι να οριστεί µία Εταιρία.  Η πληροφορία αυτή είναι προαπαιτούµενη για τη καταχώρηση   
κινήσεων.    

 
Στη   φόρµα που ακολουθεί φαίνονται τα απαραίτητα στοιχεία, για τον ορισµό µιας Εταιρίας. 

 
Αυτά είναι ο Κωδικός της (αριθµός από 1- 32767) και η Περιγραφή-Όνοµα της Εταιρίας. Το όνοµα  θα 
εµφανίζεται στη κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, κάθε φορά που θα επιλέγουµε µία Εταιρία για να 
καταχωρήσουµε κινήσεις. 
 
Κάθε κίνηση που καταχωρείται, εµφανίζεται στην Εταιρία που καταχωρήθηκε και  από αυτή µόνο την Εταιρία 
µπορεί  να διορθωθεί ή να διαγραφεί.  
 
Βεβαίως µέσα από το menu  των εκτυπώσεων µπορούν να εµφανιστούν στην οθόνη ή να εκτυπωθούν σε 
χαρτί οι κινήσεις από όλες τις Εταιρίες, ανεξάρτητα από την εταιρία που έχω επιλέξει και εργάζοµαι 
συγκεκριµένη στιγµή.  
 
Αλλαγή Εταιρείας εργασίας 
Μπορώ να επιλέξω Εταιρία στο ξεκίνηµα της Εφαρµογής. 

 



 
 ή εφ' όσον έχω "µπεί" στο πρόγραµµα µε το πλήκτρο    ή µε το Μενού >Λειτουργίες>Αλλαγή εταιρείας 
φαίνεται και ο τρόπος µε τον οποίο µπορώ να αλλάξω την Εταιρία στην οποία καταχωρώ-εργάζοµαι. 

 
 
 
 

Καρτέλλες > Κατηγορίες- Πρόσωπα 
 
Το δεύτερο βήµα είναι να οριστούν τα πρόσωπα  µε τα οποία υπάρχουν οικονοµικές Συναλλαγές.   
Σαν πρόσωπα µπορεί να θεωρηθούν οι Προµηθευτές, Υπεργολάβοι, Εργάτες, Υπάλληλοι Γραφείου, Πελάτες 
και Οργανισµοί ∆ηµοσίου.     
Μπορούµε ακόµα προαιρετικά να κατηγοριοποιήσουµε τα «πρόσωπα» µε εισαγωγή κατηγοριών στο 
σχετικό αρχείο  
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 
 



 
ΠΡΟΣΩΠΑ 
Στη φόρµα που ακολουθεί φαίνονται τα απαραίτητα στοιχεία, για τον ορισµό ενός προσώπου. Αυτά είναι ο 
Κωδικός του (µέχρι 6 χαρακτήρες αριθµοί ή γράµµατα ), η Επωνυµία καθώς και η κατηγορία στη οποία 
ανήκει το πρόσωπο.  

 
 

Τα πρόσωπα είναι κοινά για όλες τις Εταιρίες, άρα µπορεί να κινούνται από οποιαδήποτε από αυτές. Έτσι 
µπορεί κανείς να έχει στην οθόνη ή στο χαρτί µία εικόνα των κινήσεων ενός Προσώπου - Καρτέλας για όλες 
τις Εταιρίες στις οποίες έχει κινηθεί.  

 
Η σωστή κωδικοποίηση είναι σηµαντικός παράγοντας για την ταχεία αναζήτηση των προσώπων 



Συστάσεις: 
Η καταχώρηση των προσώπων γίνεται πάντα από το επίθετο  µετά το όνοµα και µετά τα διακριτικά της 
Εταιρείας αν υπάρχουν σύµφωνα µε την επωνυµία που αναγράφεται στο τιµολόγιο 
πχ. Νικόλαος Κυρανάκος ΑΕ καταχωρούνται ως Κυρανάκος Νικόλαος ΑΕ 
ως κωδικός προσώπου µπορούν να χρησιµοποιούνται τα δύο πρώτα γράµµατα του επιθέτου συνοδευόµενα 
από  αύξοντα αριθµό πχ ΚΥ1 
  

Εργα 
 
Το τρίτο βήµα είναι να οριστούν τα Εργα για τα οποία θα γίνονται οι  οικονοµικές Συναλλαγές.  
Τα Εργα µπορούν να  ανήκουν σε όλες τις εταιρείες 
 Στη φόρµα που ακολουθεί  φαίνονται τα απαραίτητα στοιχεία, για τον ορισµό ενός Εργου. Αυτά είναι ο 
Κωδικός του (µέχρι 6 χαρακτήρες 
αριθµοί ή γράµµατα ), και η Περιγραφή του. 

 
 

Ως έργο µπορεί να καταχωρηθεί κάθε δραστηριότητα που επιθυµούµε να παρακολουθείται αυτοτελώς. 
Οπως τέτοια δραστηριότητα στην ανωτέρω φόρµα φαίνεται η συµµετοχή σε δηµοπρασίες στην οποία 
καταχωρούνται οι δαπάνες για εγγυητικές επιστολές, αγορές τευχών πληρεξούσια κ.λ.π 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Κέντρα  Κόστους 
 
Το τέταρτο βήµα είναι να οριστούν τα Κέντρα Κόστους  στα οποία θα γίνονται οι οικονοµικές Συναλλαγές. 
Σαν Κέντρο Κόστους θεωρείται οτιδήποτε µπορεί να επιµερίσει ένα Εξοδο ή Εσοδο από οικονοµική 
Συναλλαγή. 
Στη φόρµα που ακολουθεί φαίνονται τα απαραίτητα στοιχεία, για τον ορισµό ενός Κέντρου Κόστους. Αυτά 
είναι ο Κωδικός του (µέχρι 15 χαρακτήρες αριθµοί ή γράµµατα ), και η Περιγραφή του. 

 
 

Τα Κέντρα Κόστους  είναι κοινά για όλες τις Εταιρίες, άρα µπορεί να κινούνται από οποιαδήποτε από αυτές. 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η σωστή κωδικοποίηση των Κέντρων Κόστους δίνει την ευχέρια για εξαγωγή 
συγκεντρωτικών και αναλυτικών στοιχείων από τις εκτυπώσεις της εφαρµογής.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ειδη κινήσεων 
 
Ενα από τα σηµαντικότερα σηµεία της Εφαρµογής είναι ο ορισµός των κινήσεων που µπορεί κανείς να 
καταχωρεί. Εδώ ορίζεται η επίδραση που θα έχει µία εγγραφή στα βασικά υποσυστήµατα όπως Πρόσωπα-
Καρτέλες, Εργα, Κέντρα Κόστους και Αξιόγραφα. 
Η εφαρµογή δίνει την δυνατότητα να οριστούν Είδη Κινήσεων µε παραµετρικό τρόπο και µε οποιοδήποτε 
συνδυασµό.    
Στη φόρµα που ακολουθεί φαίνονται τα απαραίτητα στοιχεία, για τον ορισµό ενός είδους Κίνησης. Αυτά έιναι 
ο Κωδικός του (µέχρι 3 χαρακτήρες αριθµοί ή γράµµατα ),  η Περιγραφή του και το Υποσύστηµα από το οπίο 
κινείται.  

 
Εδώ πρέπει να προσέξουµε και να ορίσουµε τι επίδραση θα έχει η κίνηση στα διάφορα υποσυστήµατα 
  
 Παρακάτω βλέπουµε µερικά είδη κινήσεων µε τις αντίστοιχες επιδράσεις στα διάφορα υποσυστήµατα. 

 



Επιταγές Αξιόγραφα 
 
Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αυτόµατα Επιταγές και Αξιόγραφα που καταχωρούνται στο παράθυρο 
"Πληρωµές-εισπράξεις"  > «Μετρητά αξιόγραφα» κατά την συµπλήρωση των αντίστοιχων εγγραφών  
Μπορούµε να αξιοποιήσουµε τα φίλτρα  και τον τρόπο ταξινόµησης και να πάρουµε ότι πληροφορία 
θέλουµε  

 
 

Εντυπα 
 
Εδώ καταχωρούµε τα είδη εντύπων που χρησιµοποιούµε στις διάφορες κινήσεις π.χ. 

 



Συνεταίροι 

 
Καταχωρούνται τα πρόσωπα που συµµετέχουν ως  συνεταίροι σε κάθε εταιρεία 
Οι συνεταίροι µπορούν να συµµετέχουν σε ΟΛΕΣ τις εταιρείες 

Κωδικοί Φ.Π.Α. 
 
Καταχωρούνται τα διάφορα ποσοστά ΦΠΑ για τον γρήγορο - αυτόµατο υπολογισµό του ΦΠΑ σε κάθε κίνηση 

 
 

Τράπεζες 
Στο πάνω µέρος καταχωρούνται οι τράπεζες και στο κάτω οι λογαριασµοί που χρησιµοποιούνται για τις 
συναλλαγές δηλαδή σε κάθε τράπεζα άνω µπορούµε να έχουµε πολλούς λογαριασµούς κάτω 

 



ErgoFinances: Κινήσεις 
 
Το MENU των κινήσεων χρησιµοποιείται για την καταχώρηση όλων των οικονοµικών 

συναλλαγών 
χωρίζεται σε 4 υποσυστήµατα 
Καταχώρηση παραστατικών 
Πληρωµές - εισπράξεις 
Κινήσεις ταµείου 
Κινήσεις Τραπεζών  (Αξιόγραφα - Τράπεζες) 
 

Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα πλήκτρα  «φίλτρα» και  το κλείδωµα στη 
τρέχουσα εταιρεία για να Αναζητήσουµε κάποια εγγραφή ή να έχουµε κάποιες 
συγκεκριµένες εγγραφές  
 
Παραστατικά 
Καταχώρηση Παραστατικών 
Ως  παραστατικό εννοείτε κάθε  έγγραφο βάσει του οποίου δηµιουργείται οικονοµική οφειλή η Εταιρεία 
οφείλει κάποιο ποσό. Ως παραστατικά µπορούν να θεωρηθούν :  
• τιµολόγια πώλησης 
• τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών 
• απόδειξη  λιανικής πώλησης 
• απόδειξη πληρωµής εγγυητικών επιστολών 
• λογαριασµός επιµετρήσεων  
και γενικά οποιοδήποτε έγγραφο θεωρηµένο ή όχι,  µε ΦΠΑ ή όχι, µε το οποίο δηµιουργείται οικονοµική 
υποχρέωση για οποιοδήποτε λόγο.  

 
 

Τα βασικά είδη κινήσεων είναι 2 
Παραλαβή Παραστατικού (ΠΠ) :είναι ή καταχώρηση του παραστατικού βάσει του οποίου η Εταιρεία οφείλει 
κάποιο ποσό σε κάποιο "Πρόσωπο". 
Εκδοση Παραστατικού (ΕΠ) :  Με την κίνηση αυτή καταχωρείται η οποιοδήποτε παραστατικό µε το οποίο η 
Εταιρεία µας θα πρέπει να εισπράξει κάποιο ποσό από κάποιο "Πρόσωπο". 



 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Εαν επιθυµούµε να κάνουµε διαχωρισµό του είδους του παραστατικού, µπορούµε να καταχωρούµε 
διαφορετικό "Κωδικό παραστατικού" για κάθε είδος παραστατικού. 

 
Πληρωµές - Εισπράξεις 
Εδώ καταχωρούνται οι πληρωµές και οι εισπράξεις που διενεργούνται µεταξύ της Εταιρείας και τρίτων. ∆εν 
αφορά κινήσεις µεταξύ συνεταίρων 

 



Τα βασικά είδη των πληρωµών είναι δύο  
Πληρωµή ∆απανών (ΠΧ):Με την κίνηση ατή καταχωρούµε κάθε πληρωµή µε µετρητά, επιταγές, ή γραµµάτια 
οποιοδήποτε ποσό που πληρώνεται από την Εταιρεία σε εξόφληση οφειλών της που έχουν καταχωρηθεί µε 
την επιλογή παραλαβή παραστατικών  
 
Είσπραξη Χρηµάτων (ΕΧ) Με την κίνηση αυτή καταχωρείτε οποιοδήποτε ποσό εισπράττει η εταιρεία µας µε 
µετρητά, επιταγές ή γραµµάτια  σε εξόφληση σχετικού παραστατικού 
 
Προσοχή Η καταχώρηση του παραστατικού  και η πληρωµή του είναι δύο διαφορετικές εγγραφές  
Σε περιπτώσεις που υπάρχουν τιµολόγια  "τοις µετρητοίς" ή αποδείξεις πληρωµής (πχ αποδείξεις πληρωµής 
προµηθειών εγγυητικών επιστολών) αυτά καταχωρούνται αρχικά ως παραστατικά και στην συνέχεια 
πατώντας το σχετικό κουµπί τα στοιχεία µεταφέρονται στην φόρµα πληρωµές - εισπράξεις. Ο αριθµός 
παραστατικού θα είναι ο ίδιος και στις δύο φόρµες 
 
 Μαζί µε την πληρωµές καταχωρείται υποχρεωτικά και ο τρόπος πληρωµής µε µετρητά ή επιταγές 
σύµφωνα µε την παρακάτω φόρµα. Κάθε πληρωµή µπορεί να επιµερίζεται σε περσότερους του ενός 
συνεταίρους και  να γίνεται µε περισσότερες της µιας επιταγές. 

 
 
 

ErgoFinances: Κινήσεις Ταµείου 
 
Κάθε κίνηση ΜΕΤΡΗΤΩΝ που καταχωρούµε στις "ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ" ενηµερώνει αυτόµατα και το 
αρχείο κινήσεων 
Πρέπει το είδος κίνησης να έχει "Επίδραση" στο Ταµείο 

 
Μπορούµε να καταχωρήσουµε και εγγραφές (κινήσεις) άµεσα σ’ αυτή τη φόρµα 
Οι κινήσεις αυτές αφορούν κινήσεις συνεταίρων απ΄ ευθείας στο ταµείο δηλαδή 
Κατάθεση ή ανάληψη µετρητών από κάποιο συνεταίρο. 



 ErgoFinances: Κινήσεις τραπεζών 
 
Οι κινήσεις τραπεζών είναι ειδικές κινήσεις που αφορούν Απ' ευθείας συναλλαγές µε τράπεζας π.χ. 
Κατάθεση µετρητών 
Αναλήψεις µετρητών 
Μεταφορά χρηµάτων από λογαριασµό σε λογαριασµό 
κ.λ.π 
 

Φίλτρα 
 
 
Ορίζοντας διάφορες επιλογές στα σχετικά πεδία περιορίζουµε τις 
εγγραφές που θα εµφανίζονται στη φόρµα -αρχείο που 
εργαζόµαστε («Παραστατικά- Πληρωµές εισπράξεις») 
 

Οταν το πλήκτρο  "Μόνο στη τρέχουσα εταιρεία" είναι 
πατηµένο θα εµφανίζονται εγγραφές που αφορούν στη µόνο 
επιλεγµένη-τρέχουσα εταιρεία. 
 
 
 
 
 

 

 
 
ErgoFinances: Εκτυπώσεις 

Περιγραφή  Εκτυπώσεων-Στατιστικών 
 

 
Η εφαρµογή έχει ένα µεγάλο εύρος σε εκτυπώσεις, οι οποίες συγκεντρώνουν σε αποτελέσµατα τις 
καταχωρήσεις των Υποσυστηµάτων. Οπως αναφέρθηκε και στα προηγούµενα, µία καταχώρηση κίνησης σε 
ένα πρόσωπο ενηµερώνει  τα έργα και τα κέντρα κόστους αντίστοιχα. 
 
Στις περισσότερες από τις εκτυπώσεις µπορούµε να έχουµε : 

 Επιλογή Ηµεροµηνίας Από έως  
 Συγκεντρωτική εµφάνιση, δηλαδή  να εµφανιστεί µία συγκεντρωτική γραµµή  και  
 Μόνο η τρέχουσα Εταιρία, δηλαδή κινήσεις που έγιναν µόνο στη Εταιρία που εργαζόµαστε 

Επίσης µπορούµε να επιλέξουµε τα ποσά να εµφανίζονται  
Αναλυτικά σε 4 στήλες δηλαδή 

 
ή µε άµεσο υπόλοιπο δηλαδή 

 
 
 
 



Εκτύπωση Παραστατικών 

 
Μπορούµε να επιλέξουµε Ανά πρόσωπο ή Ανά Εργο δηλαδή να έχουµε µερικά αθροίσµατα στο τέλος 
κάθε πρόσωπου ή κάθε έργου 
 
Στη φόρµα  φαίνονται τα κριτήρια επιλογής για την εκτύπωση  

 Πρόσωπα  
 Εργα 
 Κέντρα Κόστους  

 
 

Οι επιλογές µπορεί να είναι ΑΠΟ-ΕΩΣ ή µε τυχαία επιλογή ΣΕΝΑΡΙΑ 
 
 
Εκτύπωση Κινήσεων Εργων 
 
Στη εκτύπωση αυτή θα έχουµε µερικά αθροίσµατα στο τέλος κάθε έργου 
 

 Στη φόρµα  φαίνονται τα κριτήρια επιλογής για την εκτύπωση  
 Εργα 
 Κέντρα Κόστους  

 
 
Οι επιλογές µπορεί να είναι ΑΠΟ-ΕΩΣ ή µε τυχαία επιλογή ΣΕΝΑΡΙΑ  
Επίσης µπορούµε να επιλέξουµε να εµφανίζονται µόνο οι χρεωστικές ή πιστωτικές εγγραφές. 
 
 



Εκτύπωση Κέντρων κόστους 
Στη εκτύπωση αυτή θα έχουµε µερικά αθροίσµατα στο τέλος κάθε κέντρου κόστους 
 

 Στη φόρµα  φαίνονται τα κριτήρια επιλογής για την εκτύπωση  
 Εργα 
 Κέντρα Κόστους  

 
 
Οι επιλογές µπορεί να είναι ΑΠΟ-ΕΩΣ ή µε τυχαία επιλογή «ΣΕΝΑΡΙΟ»  
Μπορούµε να επιλέξουµε να εµφανίζονται οι κινήσεις που έχουν επίδραση στο έργο ή στο πρόσωπο 
Επίσης µπορούµε να επιλέξουµε να εµφανίζονται µόνο οι χρεωστικές ή πιστωτικές εγγραφές. 
 

Εκτύπωση Κινήσεων εταίρων 
Μετρητά 
Στη εκτύπωση αυτή θα έχουµε µερικά αθροίσµατα στο τέλος κάθε  συνεταίρου 
 
Μπορούµε να επιλέξουµε κάποιο συνεταίρο ή όλους ή ΑΠΟ-ΕΩΣ 
Επίσης τα κριτήρια επιλογής για την εκτύπωση είναι  
• Εργα 
Οι επιλογές µπορεί να είναι ΑΠΟ-ΕΩΣ ή µε τυχαία επιλογή «ΣΕΝΑΡΙΟ»  

 
Αξιόγραφα 

 
Εδώ µπορούµε να επιλέξουµε να εµφανίζεται το πρόσωπου µε το οποίο έκανε συναλλαγή  ο 
«συνεταίρος» 
 
 
 
 



Εκτύπωση Κίνησης Ταµείου 
Με την εκτύπωση αυτή θα έχουµε εµφάνιση των κινήσεων των µετρητών που επηρεάζουν το ταµείο µε 
αθροίσµατα ανά εταιρεία. 

 
 
 
Εκτύπωση Αξιόγραφων 
Στη φόρµα  αυτή µπορούµε να έχουµε επιλογή σχετικά µε Πρόσωπα. (Από-έως ή Σενάριο)  
 

 
Εδώ Επίσης µπορούµε να επιλέξουµε εναλλακτική ταξινόµηση η να ζητήσουµε εφαρµογή φίλτρου και να 
«πάρουµε» όσες εγγραφές θέλουµε και µε την επιθυµητή σειρά. 



Σενάρια 
 

Από το µενού Λειτουργίες Σενάρια   
µπορούµε να επιλέξουµε οµάδες εγγραφών στα παρακάτω αρχεία 

 ΠΡΟΣΩΠΑ 
 ΕΡΓΑ 
 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Αυτά τα "σενάρια"¨ τα χρησιµοποιούµε στις εκτυπώσεις φιλτράροντας αντίστοιχα τις εγγραφές που θα 
εµφανιστούν  
Τα σενάρια µπορούµε να τα αποθηκεύσουµε και να τα ξανακαλέσουµε. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


