
 

 

Capital έκδοση 800 

Δυνατότητες που πρέπει να γνωρίζετε  

1) Συνταγογράφηση φακών όρασης / επαφής για οφθαλμίατρους (Services). 

1.1 Παραμετροποίηση. Στους πίνακες «Γενικοί» συμπληρώνετε τους πίνακες που 

αναφέρονται στις ποιότητες των φακών οράσεως και επαφής (Πίνακες > Γενικοί 

> Οπτικά). 

Ποιότητες φακών οράσεως 

 
Ποιότητες φακών επαφής 

 
1.2 Παραστατικά πωλήσεων. Στις γραμμές των παραστατικών πώλησης στην 

έμμεση εργασία «Στοιχεία συνταγής» [Ctrl + F8], συμπληρώνετε τα στοιχεία 

συνταγής στην φόρμα που ανοίγει. 

 



   

 
 

1.3 Υπηρεσίες / Πελάτες. Στα στοιχεία υπηρεσιών και πελατών στην έμμεση εργασία 

«Στοιχεία συνταγών» [Ctrl + F8], εμφανίζεται η λίστα με τις κινήσεις ειδών που 

έχουν συμπληρωμένα τα στοιχεία συνταγής. Με διπλό κλικ σε κάθε κίνηση γίνεται 

η προβολή της συνταγής. 

 

 
1.4 Εκτυπώσεις. Στις εκτυπώσεις Υπηρεσιών και Πελατών, προστέθηκε η εκτύπωση 

«Κατάσταση συνταγών». 

 

 

  



 

 

   

 

2) Χρονοπρογραμματισμός. 

2.1 Λήψης Backup. Δημιουργείστε έναν χρήστη «Backup» με τα σχετικά δικαιώματα, 

που θα χρησιμοποιεί ο χρονοπρογραμματισμός. Στον υπολογιστή που έχει γίνει 

η εγκατάσταση του Capital τρέξτε την εφαρμογή και κάντε login με τον 

συγκεκριμένο χρήστη. Στη συνέχεια, εκτελέστε την εργασία «Λήψη αρχείου 

backup» και ορίστε το φάκελο που επιθυμείτε να αποθηκεύονται τα αρχεία 

backup. 

 
Με την εκτέλεση την εργασίας τα παραπάνω στοιχεία έχουν αποθηκευτεί από το 

Capital για τον χρήστη «Backup» και θα χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση της 

εργασίας βάση του σχετικού χρονοπρογραμματισμού. Σχεδιάσετε τον σχετικό 

χρονοπρογραμματισμό, πχ για κάθε μέρα στις 22:00 όπως φαίνεται στην επόμενη 

οθόνη. Αν υπάρχει καθορισμένος mail server μπορείτε να ενεργοποιήσετε την 

παράμετρο «Αποστολή email» και να γίνει η αποστολή ενημερωτικού email στα 

email που θα ορίσετε στο πεδίο «Παραλήπτες email». 

 

 



   

 
 

2.2 Εκτύπωση σε αρχείο. Σχεδιάσετε τον σχετικό χρονοπρογραμματισμό, πχ για 

κάθε μέρα στις 23:30 όπως φαίνεται στην επόμενη οθόνη. 

 

3) Αποστολή μηνυμάτων, εκτυπώσεων Email. 

3.1 Μαζική αποστολή Email. Η εργασία χρησιμοποιείται για την μαζική αποστολή 

email σε πελάτες / προμηθευτές και στις επαφές αυτών. Στα στοιχεία πελατών / 

προμηθευτών καθώς και στις επαφές τους θα πρέπει να συμπληρωθεί το πεδίο 

«Εmail» με την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Συναλλασσόμενοι – 

Πελάτες / Προμηθευτές – Στοιχεία πελατών / προμηθευτών). Μεταβαίνετε στην 

εργασία «Μαζική αποστολή Email» και επιλέγετε την κατηγορία παραληπτών 

«Επαφές», «Πελάτες» ή «Προμηθευτές» (C.R.M. – Εργασίες – Μαζική αποστολή 

Email). Στην συνέχεια, καθορίζετε αν η αποστολή θα γίνει μέσω mail server ή 

email client πχ Outlook. Για την αποστολή μέσω mail server θα πρέπει να έχουν 

οριστεί οι σχετικοί παράμετροι (Οργάνωση – Παράμετροι – Γενικοί 

Παράμετροι). Η επιλογή «Προσωπική αποστολή κατά επαφή / άτομο» δίνει την 

δυνατότητα, στην σύνθεση του μηνύματος, να προστεθούν η επωνυμία και το 

υπόλοιπο του παραλήπτη με την χρήση των συμβόλων [&1] και [&2] αντίστοιχα. 

 
 



 

 

   

 

 

Στο επόμενο βήμα, αν στην αρχική οθόνη έχετε επιλέξει «Αναλυτική επιλογή», 

καθορίζετε τους παραλήπτες του email και προβάλλεται η λίστα των 

παραληπτών. Στο επόμενο βήμα συνθέτετε το μήνυμα και επισυνάπτετε σχετικά 

έγγραφα (πχ την εκτύπωση των ανεξόφλητων παραστατικών του πελάτη ή 

επιλέγετε κάποιο αρχείο). Για ολοκλήρωση της εργασίας επιλέγετε «Εκτέλεση». 

 
3.2 Αποστολή Email από τους Browsers. Από τους Browsers Πελατών, Παρ/κών 

Πώλησης, Προμηθευτών, Παρ/κών Αγοράς και Παραστατικών Ταμείου 

επιλέγουμε τους παραλήπτες του email (πχ για τα παραστατικά της 14/06 

αποστολή των ανεξόφλητων παραστατικών στους πελάτες). 

 
 



   

 
 

3.3 Στον σχεδιασμό σειρών επιλογή παραληπτών. Στα στοιχεία εκτύπωσης στον 

σχεδιασμό των σειρών, μπορούμε να επιλέξουμε επιπλέων παραλήπτες εκτός 

του πελάτη (πχ πωλητής, πελάτης αποστολής, πελάτης εντολής).   

 
3.4 Στον σχεδιασμό σειρών επιλογή επισυναπτόμενων. Στα στοιχεία εκτύπωσης, 

στον σχεδιασμό των σειρών, μπορούμε να επιλέξουμε επιπλέων επισυναπτόμενα 

για αποστολή με το παραστατικό (πχ το παραστατικό αποστέλλεται μαζί με την 

κατάσταση ανεξόφλητων παραστατικών ή κάποιο report σχεδιασμένο στο MIS). 

  
 



 

 

   

 

4) Διαδικασίες αντιγραφής ειδών, υπηρεσιών / δαπανών, πελατών, προμηθευτών 

και λογαριασμών μεταξύ εταιρειών. 

4.1 Εργασίες μαζικών αντιγραφών. Στην Οργάνωση > Εταιρείες / Χρήσεις > 

Αντιγραφή εγγραφών σε άλλες εταιρείες έχουμε την δυνατότητα μαζικής 

αντιγραφής μεταξύ των εταιρειών σε Είδη, Υπηρεσίες / Δαπάνες, Πελάτες, 

Προμηθευτές, Λογαριασμοί, Λογαριασμοί Εσόδων – Εξόδων. 

 
4.2 Αυτόματη αντιγραφή μεταξύ εταιρειών. Στην Οργάνωση > Παράμετροι έχουμε 

την δυνατότητα να ορίσουμε αυτόματη αντιγραφή μεταξύ εταιρειών σε 

Αποθέματα, Υπηρεσίες, Πελάτες, Προμηθευτές, Έσοδα – Έξοδα, Γενική λογιστική 

(Προσοχή δεν πρέπει να γίνονται αλλαγές στους κωδικούς που έχουν 

αντιγραφεί). 

 



   

 
 

5) Εκτυπώσεις Παραλείψεων -  Αποκλίσεων (Accountant). 

5.1 Διαβίβαση κατά ΑΦΜ. Συνοπτικά ανά ΑΦΜ, σύγκριση των αξιών που έχετε 

καταχωρήσει σαν αγορές / δαπάνες με αυτές που έχουν διαβιβαστεί από τους 

Εκδότες στα myDATA. 

 
5.2 Απόκλιση διαβίβασης. Τα παραστατικά που έχουν διαβιβαστεί από τον εκδότη 

(χειρόγραφα) με λάθος αξίες στα myDATA. 

 
5.3 Παράλειψη διαβίβασης. Τα παραστατικά που έχετε καταχωρήσει σαν αγορές / 

δαπάνες και δεν έχουν διαβιβαστεί από τους Εκδότες στα myDATA. 

 
 

 

 



 

 

   

 

 

5.4 Παράλειψη καταχώρησης. Τα παραστατικά που έχουν διαβιβαστεί από τους 

Εκδότες στα myDATA και δεν τα έχετε παραλάβει ή δεν τα έχετε καταχωρήσει. 

 

6) Δημιουργία παραστατικών έκδοσης από συνόψεις (Accountant). 

6.1 Επιλογή συνόψεων. Με τον διάλογο επιλέγουμε από τις συνόψεις που έχουν  

κατεβεί στο Capital ποιες επιθυμούμε να επεξεργαστούμε. 

 
6.2 Προβολή επιλεγμένων συνόψεων. προβάλλονται οι συνόψεις για να 

οριστικοποιήσουμε για ποιες επιθυμούμε να δημιουργήσουμε παραστατικά. 

 
6.3 Με την εκτέλεση της εργασίας παράγονται τα παραστατικά και οι αντίστοιχες 

λογιστικές εγγραφές στο βιβλίο εσόδων – εξόδων ή στην γενική λογιστική. 

  



   

 
 

 

7) Μαζικό Backup εταιρειών / χρήσεων (Accountant). 

7.1 Backup εταιρειών ανά χρήση. Στις Εργασίες < Μαζικό backup εταιρειών 

δηλώνουμε τις χρήσης της εταιρείας που επιθυμούμε να πάρουμε backup. 

 
7.2 Backup χρήσεων ανά εταιρεία. Στις Εργασίες < Μαζικό backup εταιρειών 

δηλώνουμε τις εταιρείες της χρήσης που επιθυμούμε να πάρουμε backup. 

 

 

 

 

 

 

 


