
 

 

 

 

 

 

 

 

Παραμετροποίησης στηλών παραστατικών 

 

 

 

  



Γενικά 
Οι στήλες όλων των τύπων παραστατικών είναι πλήρως παραμετροποιήσιμες. Η επιλογή 

στηλών μπορεί να γίνει τόσο από τα προκαθορισμένα πεδία της εφαρμογής όσο και από 

οριζόμενα από τον χρήστη πεδία. 

Πέραν των πεδίων που θα συμπεριλαμβάνονται σε μία παραμετροποίηση στηλών, μπορούν 

να οριστούν και οι ιδιότητες των πεδίων όπως: γραμματοσειρά, χρώμα, μέγεθος κλπ. 

Η παραμετροποίηση των στηλών μπορεί να προσδιοριστεί και αναλυτικότερα κατά χρήστη 

ή κατά ομάδα χρηστών. 

  



Παραμετροποίηση στηλών παραστατικών 
Η παραμετροποίηση ξεκινά με την 

επιλογή / αποεπιλογή πεδίων από τη 

λίστα με όλα τα διαθέσιμα πεδία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι αναλυτικές ιδιότητες των στηλών ορίζονται μέσω των 

αντικειμένων που βρίσκονται στο  δεξί τμήμα της οθόνης. 

Οι ιδιότητες που μπορούν να οριστούν είναι: 

- Η περιγραφή της στήλης (Περιγραφή) 

- Το αν θα επιτρέπεται τροποποίηση της στήλης (Read 

Only) 

- Το αν η στήλη θα είναι υποχρεωτική (Required) 

- Το αν η στήλη θα μπορεί να συμμετέχει στην 

ταξινόμηση των γραμμών ενός παραστατικού (Ταξινόμηση) 

- Το στυλ εμφάνισης (γραμματοσειρά, χρώμα, μέγεθος) 

Επίσης εμφανίζονται και τα πλήρη χαρακτηριστικά ενός οριζόμενου 

πεδίου. 

 

 

Η τελική μορφή των στηλών, 

συμπεριλαμβανομένου του 

μεγέθους του κάθε πεδίου και της 

σειράς εμφάνισης του, εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. 

  



Δημιουργία νέων στηλών 
Η δημιουργία νέων στηλών επιτυγχάνεται με δεξί click πάνω 

στη λίστα εναλλακτικών στηλών (ή Ctrl+Ins). Η εγγραφή 

δημιουργείται με όνομα “Νέα παραμετροποίηση” και φέρει όλα 

τα χαρακτηριστικά (στήλες, ιδιότητες, χρήστης/ομάδα χρηστών) 

της εγγραφής από την οποία προέκυψε.  

Το όνομα (“Νέα παραμετροποίηση”) μπορεί να τροποποιηθεί 

με δεξί click (F2). Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τροποποιούνται κανονικά και ισχύουν με την 

οριστικοποίηση (αποδοχή) των τροποποιήσεων. 

Σε περίπτωση που επιθυμούμε να έχουμε 

διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά των ιδίων 

στηλών κατά χρήστη ή και ομάδα χρηστών, αυτό 

επιτυγχάνεται με δεξί click και αποθήκευση ως. Σ’ 

αυτή την περίπτωση διατηρείται ο ίδιος κωδικός 

στηλών και το μόνο που αλλάζει είναι ο χρήστης ή 

και η ομάδα χρηστών. 

Έτσι, κατά την επιλογή στηλών (παραμετροποίηση 

τύπων συναλλαγών), όλες οι στήλες με κοινό 

κωδικό εμφανίζονται μία φορά. Η επιλογή των 

επιθημητών στηλών γίνεται κατά την καταχώρηση 

παραστατικών σύμφωνα με τον login 

χρήστη/ομάδα χρηστών. 

 

  

 

 


