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ΟΟΙΙ  ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  AATTLLAANNTTIISS  

 Date Change Reference 

    09/11/2000 Αρχικό 

 08/12/2000 ∆ΩΡΑ 

 12/12/2000 Παράµετροι: ∆ιαδοχική , % , ∆ρχ. 

 12/12/2000 ∆ΩΡΑ  / Αυτόµατη Κλιµάκωση  

 
Ενεργοποίηση Τιµολογιακών Πολιτικών 
 
Για την ενεργοποίηση των νέων τιµολογιακών πολιτικών του Atlantis θα πρέπει από την 
"Οργάνωση λειτουργίας", "Πίνακες", "Γενικές Παράµετροι" να εισάγουµε µία παράµετρο µε 
Κωδικό 99 και Τιµή “Pricing Policy”: 
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Καθορίζουµε τα στοιχεία που θα επεξεργάζονται οι Τιµολογιακές Πολιτικές ("Πίνακες", 
"Αγορών Πωλήσεων", "Τιµολογιακές Πολιτικές"): 

 

 

 

 

 

Αναλόγως των 
“Στοιχείων” που έχουµε 
καθορίσει διαµορφώνετε 

και η περιοχή 
“Advanced” 

 

Εάν στο “Καθορισµό” έχουµε επιλέξει 
“Οριζόµενο”, τότε µπορούµε στο 

“Advanced” να ορίσουµε το λεκτικό 
της περιγραφής για 6 διαφορετικά 

πεδία fld1 έως fld6, καθώς και από το 
πεδίο του Storetradelines για αυτά  

τα πεδία. 
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Μερικά παραδείγµατα 

 

Μπορούµε να 
δώσουµε την 

περιγραφή που 
επιθυµούµε 

∆ίνουµε τον τρόπο υπολογισµού 
που θα κάνει η συγκεκριµένη 

γραµµή  (fld1) χρησιµοποιούµε 
πεδία από το storetradelines 

∆ίνουµε τα λεκτικά που θα 
εµφανίζονται στις στήλες  των 
δεδοµένων των Τιµολογιακών 

πολιτικών και µπορεί να είναι µέχρι 
6 (fld1 έως fld6) 

Fld2 

Fld3 

Fld4 

Fld5 

Fld6 

Για τις “οριζόµενες” υπάρχει ειδικό έγγραφο στοintranet µε τίτλο “Οριζόµενη συµπεριφορά 
τιµολογιακών πολιτικών ” 
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∆εδοµένα Τιµολογιακών Πολιτικών  

 

Σενάρια Τιµολογιακών Πολιτικών 

 

 

Οι τιµολογιακές πολιτικές που συµπεριλαµβάνονται σε ένα σενάριο ελέγχονται οριζοντίως για 
κάθε γραµµή ξεχωριστά. 
Στο παραπάνω παράδειγµα θα ελεγχθεί πρώτα η γραµµή που έχει τιµολογιακές πολιτικές 1,2. 
Αν η 1 επιστρέψει αποτέλεσµα, τότε δεν ελέγχεται η 2. Ο έλεγχος συνεχίζεται µε την επόµενη 
γραµµή που έχει την 3, και στην συνέχεια µε την ίδια λογική οι πολιτικές συνόλων.       

 

 

 

 

 

∆ίνουµε το πεδίο 
(storetradelines) που θέλουµε 
να γίνετε η διαµόρφωση (π.χ. 

secondaryQTY) εάν δεν 
δώσουµε άλλο πεδίο τότε η 

κλιµάκωση γίνετε µε το 
primaryQTY. 

Ενεργοποίηση η όχι 
ηµεροµηνιών. 

Ενεργοποίηση η όχι της 
διαµόρφωσης. 

Αφορούν τιµολ/κες πολιτικές 
που σχετίζονται µε γραµµές η 

είναι οριζόµενες 

Αφορούν τιµολ/κες πολιτικές 
που σχετίζονται µε σύνολα η 

είναι οριζόµενες 
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Τρόποι διασύνδεσης Τιµολογιακών Πολιτικών 
 
Υπάρχουν στην Εταιρεία, στο Υποκατάστηµα της Εταιρείας και στο Συναλλασσόµενο. 
 
Η σειρά προτεραιότητας τους  είναι: 

 1� Συναλλασόµενος 2� Υποκατάστηµα εταιρείας 3� Εταιρεία. 
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∆ώρα 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 

 

 

Ορίζουµε τα δεδοµένα τις Τιµολογιακής Πολιτικής (Π.Χ. ο οριζόµενος πελάτης µε το οριζόµενο 
είδος, παίρνει δώρο: ένα τεµάχιο από το ίδιο είδος και ένα άλλο είδος):  

Αυτόµατα το πρόγραµµα 
όταν πατήσουµε 

«Καταχώριση» και  εντόπισε 
ότι ισχύουν η συνθήκες που 

ορίσαµε µας ρωτάει εάν 
θέλουµε τα δώρα που 

προκύπτουν. Σε περίπτωση 
που έχουµε 

επιφέρει αλλαγή 
στα καθορισµένα 

δώρα το 
πρόγραµµα κατά 
την καταχώρηση  
µας ειδοποιεί για 

την αλλαγή. 

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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Παράµετροι: ∆ιαδοχική , % , ∆ρχ. 

 

 

 

 

 

Μας φέρνει τα είδη που 
είναι δώρα (από άλλο 
είδος) σε διαφορετική 

γραµµή και µε διαφορετικό 
χρώµα 

Μας φέρνει τα είδη που 
είναι δώρα (από το ίδιο 

είδος) εάν έχουµε 
ενεργοποιήσει την στήλη 

πωλήσεων “δώρα” 

Στην στήλη 
εφαρµοσµένα 
µπορούµε να 
αλλάξουµε 

την ποσότητα 
δώρων που 
θα ισχύσουν 

στο 
παραστατικό. 

∆ιαγράφει 
την στήλη 

εφαρµοσµένα 

Επιστρέφει τις 
default τιµές 

σύµφωνα µε της 
συνθήκες που 
έχουµε ορίσει 

στα δώρα. 

Επιλέγουµε εάν η 
τιµολογιακή 
πολιτική θα 
εφαρµόζετε 
διαδοχικά η επί 
του τελικού 
ποσού. 

Επιλέγουµε εάν η 
τιµολογιακή 
πολιτική θα 
εφαρµοστεί 

ποσοστιαία επί 
της % η επί του 

ποσού. 
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∆ΩΡΑ / Αυτόµατη κλιµάκωση 
 

Σε περίπτωση που θέλουµε να καλύψουµε “Αυτόµατη Κλιµάκωση”, παράδειγµα στις 3 πίτσες 
η 1 δώρο … στις 6 οι 2 … στις 30 οι 10 τότε προσθέτουµε µία γραµµή στις κλιµακώσεις:    

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση που δεν θέλουµε να καλύψουµε “Αυτόµατη Κλιµάκωση” παράδειγµα στις 3 
πίτσες η 1 δώρο … στις 6 οι 1 δώρο  …  τότε καταχωρείται η επιθυµητή κλιµάκωση:  

 

Αλλάζει αυτόµατα τα 
λεκτικό σε “Κλιµακωτή 

∆ιαµόρφωση” 
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Σε περίπτωση που επιθυµείται ειδική (όχι γραµµική) κλιµάκωση παράδειγµα στις τρεις πίτσες η 
1 δώρο στης 6 πάλι 1 δώρο αλλά στις 9 οι 3 δώρο: 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιµοποιήσετε µία τιµολογιακή πολιτική 

που 
αναφέρεται σε δώρα ταυτόχρονα µε µία τιµολογιακή πολιτική που 

αναφέρεται 
σε έκπτωση, τότε πρέπει να γνωρίζετε 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 αναλύσετε το πως προήλθε η έκπτωση 2 (διάφορες 
πολιτικές µπορεί να έχουν συµβάλλει στη διαµόρφωσή της) µπορείτε να 

χρησιµοποιήσετε την πληροφορία του πεδίου PRPOLICYSTR 
 


