
Διαχει ριση ταμει ων εταιρι ας 

Η διαχείριση αφορά την παρακολούθηση των ταμείων της εταιρίας.  
 
Πίνακες 
Στους πίνακες ταμείου καθορίζουμε τα ταμεία της εταιρίας (Πίνακες > Ταμείο > Ταμεία εταιρίας). 
 

 
 
Ανθρώπινοι πόροι 
Στα στοιχεία προσώπων καθορίζουμε τους ταμίες της εταιρίας ορίζοντας ως τιμή του πεδίου «Είναι ταμίας» 
το «Ναι» (Διαθέσιμοι πόροι > Ανθρώπινοι πόροι > Στοιχεία προσώπων).  
 

 
 
Παραμετροποίηση 
Στην οργάνωση λειτουργίας του συστήματος θα πρέπει ο χρήστης να συνδεθεί με πρόσωπο που είναι 
δηλωμένος ως ταμίας (Οργάνωση > Ασφάλεια / Χρήστες > Χρήστες).  
 

 
  



 
Στις ειδικές παραμέτρους του ταμείου, μπορεί να καθοριστεί ανά πόσα λεπτά θα γίνεται ανανέωση των 
δεδομένων που απεικονίζονται στο monitor ταμείων και πιο ποσό θα εμφανίζεται, εισπράξεις ή υπόλοιπο.  
 

 
 
Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε το αν η εφαρμογή θα προτείνει το ποσό κλεισίματος και το αν είναι 
υποχρεωτική η εκτύπωση κατάστασης, κατά το κλείσιμο του ταμείου.    
 
Κατά την εισαγωγή του χρήστη στην εφαρμογή, ο οποίος έχει οριστεί ως ταμίας, εμφανίζεται η οθόνη 
διαχείρισης ταμείων. Θα πρέπει να επιλεχθεί το επιθυμητό ταμείο και το ποσό ανοίγματος.  
 

 
 
Παραστατικά πωλήσεων / αγορών / ταμείου 
Οι εισπράξεις μέσω των παραστατικών πωλήσεων και ταμείου καθώς και οι πληρωμές είτε από 
παραστατικά αγορών είτε ταμείου, επηρεάζουν την εικόνα των ταμείων.  
 
Monitor ταμείων 
Η εργασία παρουσιάζει την τρέχουσα εικόνα των «ανοικτών» ταμείων της εταιρίας, αναφέροντας ξεχωριστά 
για κάθε ταμείο το όνομα του ταμία και την τελική αξία εισπράξεων. Με διπλό κλικ πάνω σε ένα ταμείο 
εμφανίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν το όνομα του ταμία, το ποσό ανοίγματος του ταμείου, την αξία 
εισπράξεων / πληρωμών και το υπόλοιπο του ταμείου  (Χρηματικά διαθέσιμα > Ταμείο > Monitor ταμείων). 
 



 
 
Εξερεύνηση ταμείων 
Η εργασία παρουσιάζει τις κινήσεις των ταμείων. Τα στοιχεία των κινήσεων αναφέρονται στην ημερομηνία, 
την ώρα, το ταμείο, τον χρήστη, την αξία και τον τύπο κίνησης (Χρηματικά διαθέσιμα > Ταμείο > Εξερεύνηση 
ταμείων). 
 

 
 



Κατάσταση κινήσεων ταμείου  
Η εκτύπωση προβάλει τις κινήσεις των ταμείων, όπως διαμορφώνονται από τις ημερήσιες συναλλαγές. Τα 
στοιχεία των κινήσεων εμφανίζονται ανά ημερομηνία και αφορούν: τον κωδικό και την περιγραφή του 
ταμείου, την ημερομηνία και την ώρα της κίνησης, το όνομα του χρήστη/ταμία, τον τύπο κίνησης του 
ταμείου, το σχετικό παραστατικό και την αξία είσπραξης / πληρωμής (Χρηματικά διαθέσιμα > Ταμείο > 
Εκτυπώσεις).  
 

 
 
Κατά την έξοδο από την εφαρμογή, εμφανίζεται η οθόνη διαχείρισης ταμείων κι ο χρήστης καλείται να 
συμπληρώσει το ποσό κλεισίματος του ταμείου.  
 

 
 
Σε περίπτωση που δεν γίνει «κλείσιμο» του ταμείου, μετά την επανείσοδο του χρήστη/ταμία στην εφαρμογή 
εμφανίζεται μήνυμα για συνέχεια ή για «κλείσιμο» του ταμείου.  
 

 


