
Διαχει ριση Διαστα σεων  

Η διαχείριση διαστάσεων των ειδών, διευκολύνει τον υπολογισμό των ποσοτήτων τους κατά 
την έκδοση παραστατικών πώλησης ή αγοράς.  
 
Για να είναι δυνατή η καταχώρηση των διαστάσεων στα στοιχεία του είδους, θα πρέπει το 
είδος να έχει δύο μονάδες μέτρησης και να είναι ενεργοποιημένη η σχετική παράμετρος των 
αποθεμάτων «Διαχείριση διαστάσεων».  
 
Στην παράμετρο «Υπολογισμός ποσότητας από διαστάσεις» καθορίζεται αν για τον 
υπολογισμό της ποσότητας του είδους θα πρέπει να γίνει μετατροπή των διαστάσεων σε 
μέτρα ή όχι. Αν επιλέξετε «Μετατροπή σε μέτρα» τότε οι διαστάσεις του είδους θα πρέπει 
να δοθούν σε εκατοστά, ενώ αν επιλέξετε  «Χωρίς μετατροπή» οι διαστάσεις θα πρέπει να 
δοθούν σε μέτρα (Οργάνωση > Παράμετροι > Αποθέματα).  
 

 
 
Στα «Στοιχεία ειδών» συμπληρώνονται τα πεδία που αναφέρονται στις διαστάσεις του 
είδους (μήκος, πλάτος, ύψος) και θα προτείνονται κατά την καταχώριση των κινήσεών του. 
Ακόμη καθορίζεται αν οι διαστάσεις θα ενημερώνουν κάποια από τις ποσότητες του είδους 
και ποια θα είναι αυτή (Διαθέσιμοι πόροι > Αποθέματα > Στοιχεία ειδών). 
 



 
 
Η μονάδα μέτρησης της ποσότητας, που θα ενημερώνουν οι διαστάσεις, θα πρέπει να 
αντιστοιχεί στο τρόπο υπολογισμού των διαστάσεων, δηλαδή αν έχετε επιλέξει να 
ενημερώνεται η «Ποσότητα», τότε η μονάδα μέτρησης αυτής θα πρέπει να είναι το 
τετραγωνικό ή κυβικό μέτρο.  
 

 
 
Για την εμφάνιση των διαστάσεων στα παραστατικά πώλησης ή αγοράς θα πρέπει να γίνουν 
οι κατάλληλες προσθήκες στο σχεδιασμό στηλών κινήσεων ειδών. Οι στήλες/πεδία που θα 
προστεθούν είναι: «Διάσταση 1», «Διάσταση 2» και «Διάσταση 3» (Οργάνωση > Σχεδιασμοί 
> Στήλες γραμμών παρ/κών > Κινήσεις ειδών). 
 



 
 
Κατά την έκδοση των παραστατικών στα πεδία των διαστάσεων προτείνονται οι αντίστοιχες 
τιμές από τα «Στοιχεία ειδών», εφόσον έχουν συμπληρωθεί τα σχετικά πεδία. Ο 
υπολογισμός της ποσότητας που θα ενημερώνουν οι διαστάσεις, γίνεται ανάλογα με την τιμή 
της παραμέτρου «Υπολογισμός ποσότητας από διαστάσεις».   
 
1. Αν έχει επιλεχθεί η τιμή «Χωρίς μετατροπή» η ποσότητα που ενημερώνεται ισούται με 

το γινόμενο της άλλης ποσότητας επί των διαστάσεων. Στο παρακάτω παράδειγμα η τιμή 
του πεδίου «Ποσότητα» υπολογίστηκε ως εξής: 
30 x (0,34 x 0,34) = 3,47    

 

 
 
2. Αν έχει επιλεχθεί η τιμή «Μετατροπή σε μέτρα» η ποσότητα που ενημερώνεται ισούται 

με το γινόμενο της άλλης ποσότητας επί των διαστάσεων προς 10.000. Στο παρακάτω 
παράδειγμα η τιμή του πεδίου «Ποσότητα» υπολογίστηκε ως εξής: 
30 x (34 x 34) / 10.000 = 3,47    
 

 
 

Ενώ αν η ποσότητα που ενημερώνεται παρακολουθείται σε κυβικά μέτρα, τότε αυτή 
ισούται με το γινόμενο της άλλης ποσότητας επί των διαστάσεων προς 1.000.000. Στο 
παρακάτω παράδειγμα η τιμή του πεδίου «Ποσότητα» υπολογίστηκε ως εξής: 
500 x (90 x 90 x 2) / 1.000.000 = 8,10 

 



 
 
Τέλος, στις φόρμες εκτύπωσης  είναι διαθέσιμες οι τιμές πώλησης τετραγωνικού και κυβικού 
μέτρου,  χονδρικής και λιανικής  (Οργάνωση > Σχεδιασμοί > Φόρμες εκτύπωσης). 
 

 


