
Διαχει ριση ειδώ ν σετ 

Η διαχείριση των ειδών σετ στο Capital υποστηρίζει δύο βασικούς τρόπους λειτουργίας: 

1) Κινήσεις ειδών Σετ & Συστατικών 

Ο τρόπος αυτός αφορά την ταυτόχρονη δημιουργία κινήσεων αποθήκης εισαγωγής του σετ και εξαγωγής των 

συστατικών μαζί με τις κινήσεις πωλήσεων ή εξαγωγής του σετ και εισαγωγής των συστατικών μαζί με τις 

κινήσεις αγορών. 

Η παραμετροποίηση αυτής της λειτουργίας βρίσκεται στον σχεδιασμό των κινήσεων αποθεμάτων: 

 

Αν είναι καθορισμένος «Κωδικός κίνησης σετ» τότε δημιουργούνται κινήσεις σετ σχετικές με την κίνηση 

πώλησης ή αγοράς. 



Η «Αυτόματη δημιουργία κίνησης σετ» ρυθμίζει τον αν η κίνηση του σετ θα δημιουργείται αυτόματα την στιγμή 

που θα καταχωρείται μια κίνηση με αυτόν τον κωδικό (πχ 201) ή όχι, οπότε θα πρέπει να εκτελεστεί η εργασία 

«Μαζική σύνθεση ειδών σετ» για να δημιουργηθούν αυτές οι κινήσεις. 

 

Στον σχεδιασμό του κωδικού κίνησης του σετ πρέπει να είναι καθορισμένος ο «Κωδικός κίνησης συστατικών 

σετ» για να δημιουργηθούν αυτόματα μαζί με την κίνηση του σετ και οι κινήσεις των συστατικών. 

 



Επειδή, ένα είδος σετ μπορεί είτε να συνθέτεται με την πώλησή του είτε να διαλύεται στα συστατικά του κατά 

την αγορά του, ΔΕΝ πρέπει να συμμετέχει σε παραστατικά πώλησης ΚΑΙ σε παραστατικά αγοράς. Αν υπάρχει 

περίπτωση ένα σετ να το συνθέτουμε ΚΑΙ να το αγοράζουμε, τότε θα πρέπει να το διαχειριστούμε με δύο 

διαφορετικούς κωδικούς ειδών. 

Αν κατά την εκτύπωση των παραστατικών πώλησης, θέλουμε μαζί με το είδος σετ να εκτυπώνονται και τα 

συστατικά του, τότε στον σχεδιασμό της φόρμας εκτύπωσης θα πρέπει να προστεθεί ο σχετικός σχεδιασμός  

στο tab «Συστατικά σετ». 

 

 

2) Αντικατάσταση Δώρων & Εγγυοδοσίας 

Ο τρόπος αυτός αφορά την αντικατάσταση του είδους σετ με τα συστατικά του κατά την επιλογή του στα 

παραστατικά πώλησης ή/και αγοράς. Σε αυτές τις περιπτώσεις στα συστατικά του είδους σετ περιλαμβάνεται 

ο εαυτός του και τα είδη που το συνοδεύουν, είτε σαν Δώρα είτε σαν Εγγυοδοσία. 

Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας γίνεται με την ενεργοποίηση των ειδικών χαρακτηριστικών 3 ή/και 4, 

στα στοιχεία των ειδών: 



 

 
 

Προσοχή! Όταν σε ένα είδος σετ υπάρχουν είτε ενεργοποιημένα τα ειδικά χαρακτηριστικά 3 ή 4 είτε στα 

συστατικά περιλαμβάνεται το ίδιο το είδος σετ, τότε η εφαρμογή δεν δημιουργεί τις επιπλέον κινήσεις του 1ου 

τρόπου. Αν όλα τα είδη σετ της εταιρίας είναι τέτοιου τύπου (δηλ. αντικατάστασης), δεν θα πρέπει να υπάρχουν 

κινήσεις με κωδικό κίνησης 401, 403, 405, 407, ενώ θα μπορούσε να αφαιρεθούν αυτοί οι κωδικοί κίνησης από 

τον σχεδιασμό των κωδικών κίνησης πωλήσεων και αγορών. 

 


