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ΤΤιιµµοολλοογγιιαακκέέςς  ΠΠοολλιιττιικκέέςς  ΦΦαακκέέλλωωνν  ΠΠααρροοχχήήςς  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  //  
ΚΚάάρρττααςς  --  ΕΕννττοολλώώνν  εερργγαασσίίααςς  

Για την ενεργοποίηση των τιµολογιακών πολιτικών Φακέλων Παροχής Υπηρεσιών / Κάρτας - 
Εντολής Εργασίας του Atlantis θα πρέπει από την “Οργάνωση”, “Πίνακες”, “Γενικές Παράµετροι” 
να εισάγουµε µία παράµετρο µε Κωδικό 99 και Τιµή “Pricing Policy”:  

 

 

 

Καθορίζονται τα στοιχεία που θα επεξεργάζονται οι Τιµολογιακές Πολιτικές (“Πίνακες”, 
“Τιµολογιακές Πολιτικές”):  
 

  

 
Αναλόγως των “Στοιχείων” που 

έχουν καθοριστεί διαµορφώνεται 
και η περιοχή “Advanced” 

Εάν στον “καθορισµό”  ο χρήστης έχει 
επιλέξει “Οριζόµενο” τότε µπορεί στο 
“Advanced” να ορίσει το λεκτικό της 
περιγραφής για 6 διαφορετικά πεδία 
fld1 έως fld6 καθώς και από πιο πεδίο 
του MALSPARE για αυτά τα πεδία θα 

γίνει επεξεργασία 

Στο φάκελο 
υπηρεσιών και στη 
Κάρτα Εργασίας 
δεν υπάρχουν 

ποσοστό έκπτωση 
Β και ποσοστό 

έκπτωση συνόλου 
Β. Οι εκπτώσεις 

αφορούν  µόνο τα 
ανταλλακτικά 
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� ∆εδοµένα Τιµολογιακών Πολιτικών  

 

 

 

 

 

 

 

Για τις “οριζόµενες” υπάρχει ειδικό έγγραφο στοintranet µε τίτλο “ Οριζόµενη συµπεριφορά τιµολογιακών 
πολιτικών ”** 
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� Σενάρια Τιµολογιακών Πολιτικών: 

 

 

 

Οι τιµολογιακές πολιτικές που συµπεριλαµβάνονται σε ένα σενάριο ελέγχονται οριζοντίως για 
κάθε γραµµή ξεχωριστά. 

 

� Τρόποι διασύνδεσης Τιµολογιακών Πολιτικών: 
 

Υπάρχουν στην Εταιρεία, στο Υποκατάστηµα της Εταιρείας και στον Συναλλασσόµενο. 
 
Η σειρά προτεραιότητας τους είναι: 

 1� Συναλλασόµενος 2� Υποκατάστηµα εταιρείας 3� Εταιρεία. 

 

∆ΩΡΑ: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση που οι προκαθορισµένες συµπεριφορές των τιµολογιακών πολιτικών 
(τιµές, εκπτώσεις, δώρα κ.λπ.) δεν καλύπτουν τις ανάγκες του πελάτη, η τιµολογιακή 
πολιτική χαρακτηρίζεται ως οριζόµενη, και η συµπεριφορά της ορίζεται σύµφωνα  µε 
το ειδικό έγγραφο στοintranet µε τίτλο “ Οριζόµενη συµπεριφορά τιµολογιακών 
πολιτικών ”.** 
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Παράδειγµα Συναλλαγής µε ∆ΩΡΑ:   

Ορίζονται τα δεδοµένα της Τιµολογιακής Πολιτικής (π.χ. ο οριζόµενος πελάτης µε το οριζόµενο 
είδος, παίρνει δώρο: ένα τεµάχιο από το ίδιο είδος και ένα άλλο είδος): 
 
∆εδοµένα τιµολογιακής πολιτικής 

 

 

 

    

 

 

Αυτόµατα το πρόγραµµα όταν ο 
χρήστης πάτησε “Καταχώριση” και  
εντόπισε ότι ισχύουν η συνθήκες 
που όρισε το σύστηµα ρωτάει εάν 
θέλει τα δώρα που προκύπτουν. 

Φέρνει τα είδη που είναι δώρα 
(από άλλο είδος) σε 

διαφορετική γραµµή και µε 
διαφορετικό χρώµα 

Φέρνει τα είδη που είναι δώρα (από 
το ίδιο είδος) εάν έχει ενεργοποιηθεί 

η στήλη πωλήσεων “δώρα” 
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∆ΩΡΑ / Αυτόµατη κλιµάκωση 

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυµεί να καλύψει “Αυτόµατη Κλιµάκωση”, παράδειγµα στις 3 
πίτσες η 1 δώρο … στις 6 οι 2 … στις 30 οι 10 τότε προσθέτουµε µία γραµµή στις κλιµακώσεις. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Σε περίπτωση που επιθυµεί ο χρήστης να χρησιµοποιήσει µία τιµολογιακή πολιτική 
που αναφέρεται σε δώρα ταυτόχρονα µε µία τιµολογιακή πολιτική που αναφέρεται 
σε έκπτωση, τότε πρέπει να γνωρίζει ότι η τιµολογιακή πολιτική που 
αναφέρεται σε δώρα “δεσµεύει” την έκπτωση 1 και γι’ αυτό το σκοπό θα 
πρέπει η τιµολογιακή πολιτική που αναφέρεται σε έκπτωση να σχετίζεται µε 
την έκπτωση 2. Για να αναλύσει ο χρήστης το πως προήλθε η έκπτωση 2 
(διάφορες πολιτικές µπορεί να έχουν συµβάλλει στη διαµόρφωσή της) µπορεί να 
χρησιµοποιήσει την πληροφορία του πεδίου PRPOLICYSTR. 
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* * Οριζόµενη Συµπεριφορά Τιµολογιακών Πολιτικών 

 

 

 

Σε περίπτωση που οι προκαθορισµένες συµπεριφορές των τιµολογιακών πολιτικών (τιµές, 
εκπτώσεις, δώρα κ.λπ.) δεν καλύπτουν τις ανάγκες του πελάτη, η τιµολογιακή πολιτική 
χαρακτηρίζεται ως οριζόµενη, και η συµπεριφορά της ορίζεται µε τους παρακάτω κανόνες: 

 

� Αναφορά σε πεδία των αρχείων του data module. 
Όλα τα πεδία των πινάκων του συγκεκριµένου data module µπορούν να συµµετέχουν 
στον ορισµό της τιµολογιακής πολιτικής. Τα πεδία του MALSPARE δεν χρειάζεται να 
έχουν κανένα πρόθεµα, ενώ τα πεδία των υπόλοιπων πινάκων θα πρέπει να έχουν ως 
πρόθεµα το όνοµα του πίνακα στον οποίο ανήκουν, µε διαχωριστικό underscore.  
π.χ. MALFUNCTIONCARD_PRCDISC2 

� Αναφορά στα πεδία που ορίζονται στην τιµολογιακή πολιτική. 
Μπορεί να γίνεται αναφορά σε όλα τα πεδία που ορίζονται από την τιµολογιακή 
πολιτική. Τα πεδία αυτά παίρνουν την τιµή “FLDν”, όπου v = ο αύξων αριθµός 
οριζόµενου πεδίου της τιµολογιακής πολιτικής. 
π.χ. FLD1, FLD2, FLD3 κλπ. 

� Μεταβλητές (variables). 
Ανάθεση τιµής σε µεταβλητές που δεν συµπεριλαµβάνονται σε µία από τις παραπάνω 
κατηγορίες, σηµαίνει αυτόµατο ορισµό (local) µεταβλητής. Ο τύπος της µεταβλητής 
προκύπτει από την αρχική της τιµή και µπορεί να είναι string, integer, float. 
π.χ. maxdiscount = 10, minexpense = 2.5, extrainstruction = ‘check balance’  

� Τελεστές 
Οι τελεστές που µπορούν να λάβουν µέρος σε πράξεις είναι (+, -, *, /). 
π.χ. Price = Price + (Price * Fld1 / 100).  

 
� Χρήσιµες ενσωµατωµένες συναρτήσεις 

 

Συνθήκη IF( ) 

Σύνταξη 
IF(συνθήκη, επιστρεφόµενο1, επιστρεφόµενο 2) 
 
Επεξήγηση 
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Αν ισχύει η συνθήκη τότε επιστρέφει το επιστρεφόµενο 1. ∆ιαφορετικά επιστρέφει το 
επιστρεφόµενο 2 

 

Παράδειγµα 
Discount = IF (maxdiscount > 10, 10, maxdiscount) 

 

 

Αντιστοίχιση CASE( ) 

Σύνταξη 
CASE(διαθέσιµο πεδίο που επιστρέφει θετικούς ακέραιους, επιστρεφόµενο1, 
επιστρεφόµενο2,...,επιστρεφόµενο n) 
 
Επεξήγηση 
Έστω ότι ένα πεδίο επιστρέφει ένα πεπερασµένο πλήθος ακεραίων τιµών θετικών και 
διάφορο του µηδενός. Τότε µπορεί ο χρήστης να αντιστοιχίσει τους επιστρεφόµενους 
αυτούς αριθµούς µε διάφορα λεκτικά ή άλλες τιµές µε την εξής λογική: Αν το διαθέσιµο 
πεδίο έχει τιµή 1 τότε η συνάρτηση θα επιστέψει το επιστρεφόµενο 1, το διαθέσιµο πεδίο 
έχει τιµή 2 τότε η συνάρτηση θα επιστέψει το επιστρεφόµενο 2, το διαθέσιµο πεδίο έχει 
τιµή 3 τότε η συνάρτηση θα επιστέψει το επιστρεφόµενο 3, το διαθέσιµο πεδίο έχει τιµή n 
τότε η συνάρτηση θα επιστέψει το επιστρεφόµενο n. 

Προσοχή! Αν επιθυµεί ο χρήστης να πάρει το επιστρεφόµενο n, τότε θα πρέπει να 
δηλώσουµε και όλα τα προηγούµενα επιστρεφόµενα ασχέτως αν µας ενδιαφέρουν ή όχι. 
 
Επίσης αν το πεδίο επιστρέψει αριθµό µικρότερο του 1 ή µεγαλύτερο από n τότε δεν 
επιστρέφεται τίποτα. 
 
Παραδείγµατα 
CASE(color,'κόκκινο','κίτρινο','','άσπρο',1500)  
 
µεταφράζεται ως εξής: 
Αν color=1 τότε επέστρεψε κόκκινο, 
Αν color=2 τότε επέστρεψε κίτρινο, 
Αν color=3 τότε µην επιστρέφεις τίποτα, 
Αν color=4 τότε επέστρεψε άσπρο 
Αν color=5 τότε επέστρεψε 1500 

 

 

Αντιστοίχιση CaseOf() 

Σύνταξη 
CaseOf(διαθέσιµο πεδίο που επιστρέφει ακέραιους, αριθµ. πεδίο1, επιστρεφόµενο1, 
αριθµ. πεδίο2, επιστρεφόµενο2, …, αριθµ. πεδίο n, επιστρεφόµενο n) 
 
Επεξήγηση 
Έστω ότι ένα πεδίο επιστρέφει ένα πεπερασµένο πλήθος ακεραίων τιµών. Τότε ο χρήστης 
µπορεί να αντιστοιχίσει τους επιστρεφόµενους αυτούς αριθµούς µε διάφορα λεκτικά ή 
άλλες τιµές µε την εξής λογική: Αν το διαθέσιµο πεδίο ισούται µε το αριθµ. πεδίο 1 τότε η 
συνάρτηση θα επιστέψει το επιστρεφόµενο 1, αν το διαθέσιµο πεδίο ισούται µε το αριθµ. 
πεδίο 2 τότε η συνάρτηση θα επιστέψει το επιστρεφόµενο 2, αν το διαθέσιµο πεδίο ισούται 
µε το αριθµ. πεδίο 3 τότε η συνάρτηση θα επιστέψει το επιστρεφόµενο 3, αν το διαθέσιµο 
πεδίο ισούται µε το αριθµ. πεδίο n τότε η συνάρτηση θα επιστέψει το επιστρεφόµενο n. 
 
Παράδειγµα 
CASEOF(linenum,1,'Γραµµή 1',2,'Γραµµή 2',3,'Γραµµή 3',4,'Γραµµή 4', 6,'Γραµµή 6') 
 

µεταφράζεται ως εξής: 
Αν linenum=1 τότε επιστρέφει Γραµµή 1 



 8 

Αν linenum=2 τότε επιστρέφει Γραµµή 2 
Αν linenum=3 τότε επιστρέφει Γραµµή 3 
Αν linenum=4 τότε επιστρέφει Γραµµή 4 
Αν linenum=6 τότε επιστρέφει Γραµµή 6 

 

 

Σε αλφαριθµητικό STRING() 

Σύνταξη 
STRING(διαθέσιµο αριθµητικό πεδίο) 
 
Επεξήγηση 
Μετατρέπει το διαθέσιµο πεδίο σε αλφαριθµητικό. 
 
Παράδειγµα 
STRING( TRUNC(ROUND(1235.45,2))) 
 
 
Σε πραγµατικό NUMBER() 

Σύνταξη 
NUMBER(διαθέσιµο αλφαριθµητικό πεδίο) 
 
Επεξήγηση 
Μορφοποιεί το διαθέσιµο αλφαριθµητικό πεδίο σε  αριθµητικό. 
 
Παράδειγµα 
NUMBER(TRADERAFM) 
 
 
Σε ακέραιο INTEGER() 

Σύνταξη 
INTEGER(αριθµητικό διαθέσιµο πεδίο) 
 
Επεξήγηση 
Μετατρέπει το διαθέσιµο αριθµητικό πεδίο σε ακέραιο. 
 
Παράδειγµα 
INTEGER(TOTLAMOUNT) 
 
 
Σε αλφαριθµητικό (Όχι µηδέν) NZSTRING() 

Σύνταξη 
NZSTRING(διαθέσιµο αριθµητικό πεδίο[, format]) 
 
Επεξήγηση 
Μορφοποιεί το διαθέσιµο αριθµητικό πεδίο σύµφωνα µε  το format. Αν δεν δωθεί format, 
τότε η µορφοποίηση του πεδίου γίνεται µε το format ' #,###'. 
 
Παράδειγµα 
NZSTRING(PRCDISC1) 
 
 
Σε ηµεροµηνία(αλφαριθµ.) DATETOSTR() 

Σύνταξη 
DATETOSTR(διαθέσιµο πεδίο ηµεροµηνίας) 
 
Επεξήγηση 
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Μορφοποιεί το διαθέσιµο πεδίο ηµεροµηνίας σε αλφαριθµητικό. 

 

Παράδειγµα 
DATETOSTR( FTRDATE ) 

 
 
Έλεγχος µάσκας Mask( ) 

Σύνταξη 
MASK('αλφαριθµητικό διαθέσιµο πεδίο','mask') 
 
Επεξήγηση 
Ελέγχει αν το string κάνει matching µε το mask και επιστρέφει 1 αν κάνει, 0 αν δεν κάνει. 
Στη µάσκα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο χαρακτήρας '*', ο οποίος αν βρίσκεται στην αρχή ή 
στη µέση της µάσκας αντικαθιστά έναν χαρακτήρα, ενώ αν βρίσκεται στο τέλος 
αντικαθιστά πολλούς χαρακτήρες. 
 
Παράδειγµα 
MASK(PERNAME, 'ΠΑΠΑΓ**ΡΓ*') 
 
 
Περιλαµβάνεται INCLUDES( ) 

Σύνταξη 
INCLUDES(διαθέσιµο αλφαριθµητικό πεδίο, 'search string') 
 
Επεξήγηση 
Επιστρέφει 1 αν βρεί το search string µέσα στο διαθέσιµο πεδίο. ∆ες και συνάρτηση POS( 
). ∆ιαφορετικά επιστρέφει µηδέν. 
 
Παράδειγµα 
INCLUDES('A','ΑΝΩΝΥΜΗ') 
 
 
Μέγιστη τιµή MAX( ) 

Σύνταξη 
MAX( αριθµητικό πεδίο1,αριθµ.πεδίο 2, αριθµ.πεδίο3,... ) 
 
Επεξήγηση 
Επιστρέφει το µέγιστο από τα αριθµητικά πεδία που εµπεριέχονται στην παρένθεση 
 
Παράδειγµα 
ΜΑΧ(2000, ΤΟΤΑΜΟUNT, FLD3 ) 
 
 
Ελαχιστη τιµή MIN( ) 

Σύνταξη 
MIN( αριθµητικό πεδίο1,αριθµ.πεδίο 2, αριθµ.πεδίο3,... ) 
 
Επεξήγηση 
Επιστρέφει το ελάχιστο από τα αριθµητικά πεδία που εµπεριέχονται στην παρένθεση 
 
Παράδειγµα 
ΜΙΝ(2000, ΤΟΤΑΜΟUNT, 8 ) 
 

 

Τµήµα COPY( ) 

Σύνταξη 
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COPY(διαθέσιµο πεδίο, fromPos, length ) 
 
Επεξήγηση 
Επιστρέφει ένα τµήµα από το διαθέσιµο πεδίο, ξεκινώντας από τη θέση fromPos και 
µετρώντας από τη θέση αυτή µέχρι και length χαρακτήρες. 

 
 
Εύρεση θέσης POS( ) 

Σύνταξη 
POS('search string',διαθέσιµο πεδίο) 
 
Επεξήγηση 
Επιστρέφει τη θέση που το search string εµφανίζεται µέσα στο διαθέσιµο πεδίο.  
Αν δεν υπάρχει τότε επιστρέφει  µηδέν. 
 
Παράδειγµα 
Pos('Maria',PERNAME) 
 
 
Ώρα (τωρινή) CURTIME 

Σύνταξη 
CURTIME 
 
Επεξήγηση 
Επιστρέφει την τρέχουσα ώρα 
 
Παράδειγµα- Εκτύπωση Ώρας µε τη µορφή ΤΤ:MM 
 
COPY((CURTIME),1,LENGTH(CURTIME)-IF(LENGTH(CURTIME)>9,6,3)) 

 
 
Μήκος LENGTH( ) 

Σύνταξη 
LENGTH(διαθέσιµο πεδίο) 
 
Επεξήγηση 
Επιστρέφει το µήκος του διαθέσιµου πεδίου. 
 
 
Ακέραιο µέρος TRUNC( ) 

Σύνταξη 
TRUNC(διαθέσιµο πεδίο) 
 
Επεξήγηση 
Επιστρέφει το ακέραιο µέρος ενός αριθµητικού πεδίου µε δεκαδικά. Αν έχουν οριστεί 
δεκαδικά στο πεδίο, τότε εµφανίζονται µηδενικά στη θέση των δεκαδικών. 
 
 
Στρογγυλοποίηση ROUND( ) 

Σύνταξη 
ROUND(Num [,desc])   
 

Επεξήγηση 
Επιστρέφει τον πλησιέστερο ακέραιο σε ένα αριθµητικό πεδίο µε δεκαδικά. Η 
στρογγυλοποίηση (by default και εάν δεν έχει οριστεί desc ) γίνεται στο 0ο δεκαδικό 
ψηφίο και στο όριο των 0,5. 
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Μπορεί να οριστεί µικρότερο όριο στρογγυλοποίησης, δηλ. Στο 1ο, στο 2ο, στο 3ο, στο 4ο 
κτλ δεκαδικό ψηφίο θέτοντας στο option desc τον αριθµό της θέσης δεκαδικού για το 
οποίο επιθυµούµε να γίνει η στρογγυλοποίηση. 
 
Παράδειγµα 
ROUND(167.5)   επιστρέφει 168 
ROUND(167.3)   επιστρέφει 167 
ROUND(167.88, 1) επιστρέφει 167.9 

 
 
Σηµείωση 
Το σενάριο τιµολογιακών πολιτικών εκτελείται κάθε φορά που καταχωρείται ένα νέο είδος 
και καταχωρείτε ή διορθώνεται η ποσότητα. Για τον λόγο αυτό, αν η πολιτική είναι ορισµένη 
να προσαυξάνει ή να µειώνει την τιµή ενός πεδίου, για να αποφευχθεί ο επαναληπτικός 
υπολογισµός κάθε φορά που αλλάζει η ποσότητα, θα πρέπει να αρχικοποιείται πάντα η 
µεταβαλλόµενη µεταβλητή. 

 

 


