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Αρχικές Ρυθμίσεις  

 

Οργάνωση Λειτουργίας Ειδικές Παράμετροι Αποθήκης Γενικά 

Ο χρήστης ορίζει εάν θα έχει χρήση Παρτίδων. 
 

 
Εικόνα 1 

 

1η Παράμετρος: Μορφή Κωδικού A=Χαρακτήρες N=Νούμερα (Εάν δεν βάλουμε 

κωδικό σε μία παρτίδα το πρόγραμμα δημιουργεί μόνο του 

κωδικό).  

2η Παράμετρος: Τόπος Ανάλωσης FIFO ή LIFO.  

 

Έστω ότι θέλουμε να αναλώσουμε για το είδος 770 Κιλά 

FIFO 
(Σειρά Ανάλωσης  

με βάση την 
Ημερ/νία της 

Παρτίδας) 

ΕΙΔΟΣ 
 

LIFO 
(Σειρά 

Ανάλωσης  με 
βάση την 

Ημερ/νία της 
Παρτίδας) 

Κιλά  Ημ/νία  

1 200 1/1 3 

3 300 4/9 1 

2 270 3/3 2 

 

Παράμετρος 3: Ο χρήστης τσεκάρουμε εάν επιθυμεί οι παρτίδες των ειδών να 
παρακολουθούνται ανά Α.Χ. ξεχωριστά. 

Παράμετρος 
1 

Παράμετρος 

2 

Παράμετρος 

3 

Παράμετρος 4 

Παράμετρος 5 



 

 4 

Παράμετρος 4: Εάν τσεκάρει αυτήν την παράμετρο τότε κάθε είδος 
παρακολουθείται σε παρτίδες. 

Παράμετρος 5: Ελέγχει την ημερομηνία λήξεως της παρτίδας και κάνει αναλόγως 
τι του έχει ορίσει ο χρήστης (προειδοποιεί, απαγορεύει, αγνοεί).  

 

 Ο χρήστης ορίζει εάν το συγκεκριμένο είδος παρακολουθείται σε Παρτίδες: 
 

 
Εικόνα 2 

 

 Πρέπει να επιλεχθεί ο Τύπος της Συναλλαγής εάν θα παρακολουθεί της παρτίδες 

των ειδών: 

  

 
Εικόνα 3 



 

 5 

 

Επίσης, πρέπει να ορίσει ο χρήστης για τον συγκεκριμένο τύπο ποια θα είναι η 

αντίδραση της παρτίδας (επιλογή Α): 

 

 
 Εικόνα 4 

 “Καμία ενέργεια”: Κάνει κινήσεις παρτίδας σύμφωνα με τον τύπο κινήσεων 

αποθήκης που έχει οριστεί στην σειρά (π.χ. προσθήκη τεμαχίων σε μία είδη 
υπάρχουσα παρτίδα). 

 “Δημιουργία”: Δημιουργεί νέα παρτίδα. 

 “Ανάλωση”: Μόνο στην περίπτωση που διαλέξει ο χρήστης (Επιλογή Α) 

“Ανάλωση” (εξαγωγή) τότε μόνο λειτουργεί η Επιλογή Β και λειτουργεί 
σύμφωνα με την Παράμετρο 2 της Εικόνας 1  ενεργεί σύμφωνα με τους 

όρους που έχουμε θέσει στης στην σειρά του παραστατικού. 

 

Επιλογή Α 

Επιλογή Β 
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Χρήση Παρτίδων  

 
Αποθήκη  

Στην Σύνθεση και Αποσύνθεση είδους θα πρέπει πρώτα να ορίσει ο χρήστης τη 

λειτουργία του τύπου κίνησης και για το είδος που θα πέρασε από σύνθεση αλλά 

και για τα είδη που αποτέλεσαν αυτό το είδος: 

 

 Η συμπεριφορά του είδους που συντίθεται για τις παρτίδες, καθορίζεται από 

τις πιο κάτω παραμέτρους (λειτουργούν οι ίδιες επιλογές όπως η εικόνα 4): 
 

 
Εικόνα 5 
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 Για τα είδη που συνθέτουν το νέο είδος καθορίζονται οι παρακάτω 

παράμετροι (λειτουργούν οι ίδιες επιλογές όπως η εικόνα 4):  
 

 
Εικόνα 6 

 
 

Εάν θέλουμε να καθορίσουμε εμείς την παρτίδα για κάθε είδος που αποτελεί το 

συντεθειμένο θα πρέπει ο χρήστης να επιλέξει το πεδίο “Παρτίδα” και να 

συμπληρώσει το πεδίο “Κωδικός Παρτίδα” της παρακάτω εικόνας. (θα πρέπει να 

έχει ορίσει την εμφάνιση της παρτίδας από τον καθορισμό στηλών της αποθήκης): 
 

 
Εικόνα 7 

 
 

 

Συντεθειμένο 

Είδος 

Είδη που 

αποτελούν το 

συντεθειμένο είδος 
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Για να καθοριστεί η Παρτίδα του συντεθειμένου είδους θα πρέπει ο χρήστης να 

μεταβεί στην επιλογή “Λοιπά της άνω φόρμας” (εικόνα 7): 
    

 
Εικόνα 8 
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Πωλήσεις 

Στην καταχώριση παραστατικών πωλήσεων ο χρήστης μπορεί να ορίσει την παρτίδα 

του κάθε είδους ξεχωριστά (εάν και εφόσον έχει επιλέξει να φέρνει “Παρτίδα” και 

“Κωδικός Παρτίδας” στις Στήλες των παραστατικών πωλήσεων): 
  

 
Εικόνα 9 

  

Εάν η Σειρά Πωλήσεων έχει οριστεί  FIFO ή LIFO τότε παίρνει αυτόματα την 
παρτίδα αλλιώς παίρνει την παρτίδα που ορίζεται από το χρήστη.  

Όταν πατήσουμε το εικονίδιο 1 της πιο πάνω εικόνας τότε διαλέγουμε την 

παρτίδα του είδους που θέλουμε το ATLANTIS μας διευκολύνει φέρνοντας το 

υπόλοιπο ανά μονάδα μέτρησης της κάθε παρτίδας : 
 

 
Εικόνα 10 

 

 Εικονίδιο 1 
(ο χρήστης 

επιλέγει 
παρτίδα από 
το είδος της 
γραμμής) 
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Αγορές 

Στην καταχώριση παραστατικών αγορών ο χρήστης μπορεί να δώσει την παρτίδα 

των ειδών του κάθε είδους ξεχωριστά (εάν και εφόσον έχει επιλέξει να φέρνει 

“Παρτίδα” και “κωδικό παρτίδας”  στις Στήλες των παραστατικών αγορών). 

Σε περίπτωση που δεν δώσει παρτίδα αλλά έχει ορίσει ότι το είδος 

παρακολουθείται σε παρτίδες, τότε η παρτίδα και ο αριθμός της δημιουργούνται 

αυτόματα:  

  

 
Εικόνα 11 

 

Για νέα παρτίδα ο χρήστης μεταβαίνει στη στήλη “Κωδικός Παρτίδας” ενώ για 

προσθήκη σε ήδη υπάρχουσα παρτίδα επιλέγει από την στήλη “Παρτίδα”.  
 

Εικόνα 10 



 

 11 

Παραγωγή 

Στην καταχώριση παραστατικών παραγωγής ο χρήστης δύναται να δώσει την 

παρτίδα των ειδών που θα αναλωθούν για να δώσουν το Παραγόμενο είδος: 
 

 

 
Εικόνα 12 

 

Στην παραγωγή ο χρήστης δύναται να δώσει την παρτίδα του Παραγομένου είδους 

(εικόνα 12) από τα Λοιπά: 
 

 
Εικόνα 13 

 
 

Παραγόμενο Είδος 

Είδη που 

αναλώνονται για την 

παραγωγή του 

παραγόμενου είδους 
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Διαχείριση Παρτίδων 

Η διαχείριση των παρτίδων στην εφαρμογή (Αποθήκη / Παρτίδες) γίνεται όπως 

παρακάτω: 
 

 
Εικόνα 14 

 

Αφού επιλεγεί το είδος, με το πλήκτρο «Στοιχεία» ή με διπλό κλικ στη γραμμή του 

browser, ενεργοποιείται η οθόνη διαχείρισή του (Εικόνα 15). 
  

 
Εικόνα 15 

 

Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης της ετικέτας (Label) του πεδίου 

«Ειδική Ημ/νία» των παρτίδων ανά: 

 Κατηγορία ή 

 Ομάδα 1 ή 

 Ομάδα 2 ή 

 Ομάδα 3 
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είδους. Αυτό γίνεται από τις Ειδικές παραμέτρους αποθήκης με την επιλογή του 

πλήκτρου «Διαμόρφωση ειδικής ημ/νίας» (Εικόνα 16). 
 

 
Εικόνα 16 

 

Στη περίπτωση αυτή θα αλλάξει στη διαχείριση παρτίδων η ετικέτα (Label) του πεδίου 

«Ειδική Ημερομηνία» σε μία από τις καταχωρημένες περιγραφές ειδικής ημ/νίας, 

ανάλογα με τη Κατηγορία ειδών στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο είδος παρτίδας. 

Αν το είδος δεν ανήκει σε κάποια Κατηγορία ειδών τότε η ετικέτα του πεδίου στη 

διαχείριση των παρτίδων του θα παραμείνει ως «Ειδική Ημερομηνία». 


