
 

 

Capital Φορητή Τιμολόγηση  

Η λύση της φορητής τιμολόγησης στο Capital περιλαμβάνει την χρήση της android 

εφαρμογής της Παραγγελιοληψίας για τη καταχώριση ενός «Προτιμολογίου», που στην 

συνέχεια μεταφέρεται και εισάγεται στο Capital δημιουργώντας αυτόματα ένα φορολογικό 

παραστατικό πχ. «Τιμολόγιο – Δ. Αποστολής». Το φορολογικό παραστατικό εκτυπώνεται 

και αποθηκεύεται με την μορφή αρχείου PDF και τελικά μεταφέρεται πίσω στην android 

συσκευή, για να εκτυπωθεί σε κάποιον Bluetooth εκτυπωτή που βρίσκεται δίπλα της. 

(1) Παραμετροποίηση Capital 

Ενεργοποιούμε την σειρά 904 – ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΕΛΑΤΗ και στην σειρά πωλήσεων 

της «Αυτόματης δημιουργίας παραστατικού» καθορίζουμε την φορολογική σειρά πχ. 102 

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ. 

 

Στην φορολογική σειρά καθορίζουμε ένα στοιχείο εκτύπωσης με Τρόπο εκτύπωσης ΝΑΙ, 

χωρίς Εκτυπωτή, με Αποθήκευση σε αρχείο ΝΑΙ και Τύπο αρχείου PDF. 

Προσοχή! Στις γενικές παραμέτρους θα πρέπει να έχουμε καθορισμένο «Φάκελο 

παραστατικών», στον οποίο να έχει πρόσβαση ο Server, δηλ. ο υπολογιστής που είναι 

εγκατεστημένο το Capital. 

 



   

 
 

(2) Παραμετροποίηση Android Παραγγελιοληψίας 

Στις «Ρυθμίσεις» της android εφαρμογής της Παραγγελιοληψίας καθορίζουμε:  

 Συγχρονισμός κατά την αποθήκευση ΝΑΙ  

 Προεπιλεγμένη σειρά 904 – ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΕΛΑΤΗ 

 Προεπιλεγμένο αποθ. χώρο 

 Λήψη αρχείου PDF κατά τον συγχρονισμό ΝΑΙ  

 Αρχείο PDF από σχετικό παρ/κό ΝΑΙ 

 

(3) Διαδικασία 

Με την αποθήκευση ενός παραστατικού, στην εφαρμογή της Παραγγελιοληψίας, αυτό 

συγχρονίζεται και μεταφέρεται στο Capital όπου δημιουργείται αυτόματα το φορολογικό 

παραστατικό και εκτυπώνεται με την μορφή αρχείου PDF. Στην συνέχεια το αρχείο PDF 

μεταφέρεται πίσω στην android εφαρμογή, όπου ανοίγει ο διάλογος για την εκτύπωσή 

του. 

    

  



 

 

   

 

(4) Παρατηρήσεις 

 Εκδόσεις: Capital 711 ή μεταγενέστερη, Android Sales Order App 1.19 ή 

μεταγενέστερη. 

 Θερμικοί εκτυπωτές: Επειδή πολύ συχνά χρησιμοποιούνται θερμικοί εκτυπωτές στην 

φορητή τιμολόγηση, αυτοί απαιτούν και τον σχεδιασμό ειδικών διαστάσεων φόρμας 

εκτύπωσης στο Capital. Σε μια τέτοια φόρμα η «Σελίδα» πρέπει να έχει τιμή «pfRoll» 

και το σωστό Πλάτος. 

 

Επίσης, έχει εμφανιστεί το φαινόμενο οι drivers πολλών θερμικών εκτυπωτών να μην 

επιστρέφουν την σωστή ανάλυση του εκτυπωτή (DPI), με αποτέλεσμα να μην βγαίνει 

σωστά η εκτύπωση της φόρμας. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να καθοριστεί η 

ανάλυση κατευθείαν πάνω στην φόρμα, όπως φαίνεται στην σχετική εικόνα. 

 Απώλεια σύνδεσης: Στις περιπτώσεις απώλειας σύνδεσης, ο χρήστης μπορεί να 

προχωρήσει σε εκτύπωση του Προτιμολογίου (με βάση την τυποποιημένη φόρμα της 

εφαρμογής) και όταν βρεθεί εντός σύνδεσης να γίνει συγχρονισμός και εκτύπωση των 

παραστατικών με αποστολή ή παράδοσή τους στους πελάτες σε δεύτερο χρόνο. 

 Ακύρωση παραστατικού: Στις περιπτώσεις λανθασμένης έκδοσης και εκτύπωσης 

φορολογικών παραστατικών, αυτά συγκεντρώνονται από τον χρήστη και πρέπει να 

ακυρωθούν από το Capital στην ίδια ημερομηνία. 


