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ΠΠΡΡΟΟΣΣΘΘΗΗΚΚΗΗ  CCUUSSTTOOMM  ΦΦΙΙΛΛΤΤΡΡΩΩΝΝ  
Στη σελίδα “φίλτρα” της εργασίας “εκτυπώσεις φορµών εκτύπωσης” υπάρχει διαθέσιµο ένα 
grid στο οποίο µπορεί ο χρήστης επιλέγοντας συγκεκριµένες τιµές (στήλη επιλογή) από 
συγκεκριµένες κατηγορίες να φιλτράρει τους εργαζοµένους µε τους οποίους επιθυµεί ν’ 
ασχοληθεί η εργασία.  

Οι διαθέσιµες κατηγορίες είναι δέκα: 

 

� Ειδικότητες εργαζοµένων 
� Γραµµατικές γνώσεις 
� Τµήµατα επιχείρησης 
� Οικογενειακές καταστάσεις 
� Φορολογικές κατηγορίες 
� Λογιστικές κατηγορίες 
� Τρόποι πληρωµής 
� Περιοχές απασχόλησης 
� Ωράρια εργασίας 
� Μισθολογικά κέντρα κόστους 

 

 

 

και διακρίνονται σε δύο οµάδες: α) στην οµάδα που αναφέρεται σε “στατικά” δεδοµένα του 
εργαζοµένου (δεν αλλάζουν µε το χρόνο), π.χ. ειδικότητα, λογιστική κατηγορία και β) στην 
οµάδα που αναφέρεται σε µεταβλητά µισθολογικά στοιχεία του εργαζοµένου (αλλάζουν µε 
το χρόνο), π.χ. οικογενειακή κατάσταση, φορολογική κατηγορία.  
Και στις δύο περιπτώσεις οι διαθέσιµες τιµές αντλούνται από ένα πίνακα (lookup πίνακας), 
π.χ. πίνακας ειδικοτήτων, πίνακας φορολογικών κατηγοριών.  

Περιορισµός της εργασίας είναι ο lookup πίνακας να έχει ως πρωτεύον κλειδί το πεδίο 
CODEID ή το συνδυασµό πεδίων COMID, CODEID.  
 
Επιλέγοντας ο χρήστης συγκεκριµένες τιµές από µια κατηγορία (στήλη επιλογή), 
εµφανίζονται διαθέσιµες όλες οι τιµές του lookup πίνακα σε δύο στήλες: κωδικός (πεδίο 
CODEID), περιγραφή (πεδίο DESCR). 
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Με τη χρήση του πίνακα PAYPRINTFORMSFILTERS δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να 
προσθέσει νέες κατηγορίες φίλτρων και των δύο οµάδων (στατικών δεδοµένων και 
δυναµικών δεδοµένων ως προς το χρόνο). Για την προσθήκη µιας νέας κατηγορίας αρκεί η 
προσθήκη µιας εγγραφής στον πίνακα PAYPRINTFORMSFILTERS. Συγκεκριµένα, τα πεδία 
που πρέπει να συµπληρωθούν είναι τα παρακάτω (όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά): 

 

Πεδίο Περιγραφή 

CODEID Μοναδικός κωδικός 
DESCR Η περιγραφή που θα εµφανίζεται στη στήλη 

«κατηγορία» του grid 
TABLENAME Ο lookup πίνακας (π.χ. φορολογική 

κατηγορία) 
DOMAINTYPE 0 – οµάδα Α (στατικά δεδοµένα) 

1 – οµάδα Β (δυναµικά δεδοµένα) 
FIELDNAME Εάν DOMAINTYPE=0, τότε το πεδίο πρέπει 

να περιέχει το πεδίο του πίνακα EMPLOYEE 
που φέρει τη σχετική πληροφορία (π.χ. 
EDUID) 
Εάν DOMAINTYPE=1 τότε το πεδίο πρέπει να 
περιέχει το µεταβλητό µισθολογικό στοιχείο 
εργαζοµένου που φέρει τη σχετική 
πληροφορία (π.χ. 2012, εάν ο lookup 
πίνακας είναι η φορολογική κατηγορία) 

COMSENSITIVE 0 στην περίπτωση που ο lookup πίνακας 
είναι υπερεταιρικός 
1 στην περίπτωση που ο lookup πίνακας 
είναι εταιρικός 

LISTFIELDNAME Το πεδίο του lookup πίνακα που θέλει ο 
χρήστης να εµφανίζεται στη θέση της 
στήλης «περιγραφή» κατά την επιλογή των 
τιµών του lookup πίνακα. 
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Παράδειγµα 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται δύο παραδείγµατα, ένα για την εισαγωγή µιας κατηγορίας 
της οµάδας Α και ένα για την εισαγωγή µιας κατηγορίας της οµάδας Β. 

 

Πεδίο Εισαγωγή της κατηγορίας 
“υποκατάστηµα” (προϋποθέτει 
την ύπαρξη του πεδίου BRAID 

στον πίνακα EMPLOYEE) 

Εισαγωγή της κατηγορίας 
φορολογική κατηγορία 

(στην περίπτωση που δεν 
ήταν διαθέσιµη) 

CODEID 1 2 
DESCR Υποκαταστήµατα Φορολογικές κατηγορίες 
TABLENAME BRANCH TAXCATEGORY 
DOMAINTYPE 0 1 
FIELDNAME BRAID 2012 

COMSENSITIVE 1 0 
LISTFIELDNAME NAME DESCR 

 


