
 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΡΩΜΑ / ΜΕΓΕΘΟΣ 
 

Προδιαγραφές Παραγωγής 

Στις προδιαγραφές παραγωγής ορίζονται όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα ώστε να 
προσδιοριστεί πλήρως ο τρόπος, ο χρόνος και το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος. 
Στο Header της προδιαγραφής αναφέρονται στοιχεία αυτής, στοιχεία του παραγόμενου 
είδους και συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τον τρόπο και τον χρόνο παραγωγής 
(Συντ. Κόστους, Συντ. Μετατροπής, Φασεολόγιο κλπ.). 
 

Οι αναλυτικές γραμμές της προδιαγραφής χωρίζονται σε: 
 

Υλικά  

Εδώ ορίζονται τα συστατικά (Α’ Ύλες, Ημιέτοιμα, Συμπαράγωγα, Υποπροϊόντα) που 
απαιτούνται για την παραγωγή του προϊόντος και επιπλέον στοιχεία αυτών. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ποσότητες που αναγράφονται στις γραμμές της προδιαγραφής 
είναι αυτές που απαιτούνται για την παραγωγή του προϊόντος στην ποσότητα που 
αναγράφεται στο Header της προδιαγραφής.   

Κοστολογικά Στοιχεία 

Εδώ μπορούν να οριστούν τα κοστολογικά στοιχεία που μπορούν να συμμετέχουν στο 
κόστος παραγωγής του προϊόντος και που θα ληφθούν υπόψη κατά την κοστολόγηση της 
παραγωγής. 
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Ωστόσο, ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του Atlantis Entry είναι ο καθορισμός και η 

διαχείριση των προδιαγραφών και των εντολών παραγωγής, στην περίπτωση που το 
παραγόμενο προϊόν έχει ανάλυση σε χρώμα – μέγεθος. 

Το πλεονέκτημα του Atlantis Entry στο σημείο αυτό είναι ότι εξασφαλίζει εύκολα και 

γρήγορα τον καθορισμό της ανάλυσης αυτής πάνω στην ίδια προδιαγραφή του 
παραγόμενου, αποτρέποντας με τον τρόπο αυτό έναν χειρισμό που θα απαιτούσε για κάθε 
χρώμα – μέγεθος του παραγομένου μια διαφορετική προδιαγραφή. 
 
Όταν, λοιπόν, το παραγόμενο έχει ανάλυση σε χρώμα-μέγεθος, στις γραμμές των υλικών 
παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να προσδιορίσει τις απαιτήσεις του όσον αφορά την 
ανάλυση του παραγομένου σε χρώμα μέγεθος σε σχέση με το “Υλικό” της συγκεκριμένης 

γραμμής. 
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Στην φόρμα της “ανάλυσης σε Χρώμα / Μέγεθος” ορίζεται πλέον το χρώμα, το μέγεθος και 

η ποσότητα του είδους της γραμμής για κάθε έναν συνδυασμό Χρώματος και Μεγέθους του 
παραγομένου ξεχωριστά. 
Σημειώνεται ότι τα χρώματα και τα μεγέθη τόσο του παραγομένου όσο και  του είδους της 
γραμμής που επιλέγονται προέρχονται από τα χρωματολόγια και μεγεθολόγια πού έχουν 
ορισθεί ξεχωριστά σε κάθε είδος.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ποσότητα του παραγομένου παραμένει η ίδια (αυτή που 

αναγράφεται στο Header της προδιαγραφής) ανεξαρτήτως ανάλυσης σε Χρώμα / Μέγεθος 

αυτού. 
Στην συμπλήρωση των ποσοτήτων ανά  Χρώμα / Μέγεθος στα είδη των γραμμών των 
προδιαγραφών, υπάρχει η δυνατότητα για γρήγορο τρόπο συμπλήρωσης τους : 
Α) Υπάρχει η δυνατότητα αφού συμπληρωθεί η ποσότητα σε ένα Χρώμα /Μέγεθος, 
πατώντας δεξί click στο μέγεθος , να αντιγραφεί και στη συνέχεια να επικολληθεί είτε σε 
όλα τα άλλα μεγέθη του ίδιου χρώματος, είτε σε όλα τα Χρώματα / Μεγέθη. 

Β) Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αφού συμπληρωθούν οι ποσότητες σε όλα τα μεγέθη ενός 
χρώματος, πατώντας δεξί click στο χρώμα, να γίνει αντιγραφή και να επικολληθεί η 
πληροφορία των ποσοτήτων σε όλα τα μεγέθη και των άλλων χρωμάτων 
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Παραστατικά Παραγωγής 

Στα παραστατικά της παραγωγής εάν ο χρήστης επιλέξει μια προδιαγραφή όπου το 
παραγόμενο έχει ανάλυση σε Χρώμα / Μέγεθος , η συμπλήρωση της ποσότητας θα γίνει με 
το τρόπο που φαίνεται παρακάτω. 
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Θα γίνει δηλαδή μια ανάλυση της ποσότητας σε Χρώμα / Μέγεθος του είδους και θα 
αναγραφεί τελικά η συνολική ποσότητα στο παραστατικό. 

Αυτόματα όμως, θα προσδιοριστούν και οι γραμμές του παραστατικού σύμφωνα με την 
προδιαγραφή και θα παρατηρήσει ο χρήστης ότι και σε κάθε γραμμή του, αναγράφεται 
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τελικά η συνολική ποσότητα, την ανάλυση της  οποίας μπορεί να δει πατώντας την επιλογή 

στην στήλη “ποσότητα” της κάθε γραμμής. 
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Εδώ πρέπει να επισημανθεί το εξής: 
 

 Οι ποσότητες είναι υπολογισμένες σύμφωνα με την ανάλυση τους στην 
προδιαγραφή, αναγόμενες δηλαδή στις ποσότητες αυτής με βάση την ανάλυση τους 
στην ποσότητα του Header του παραστατικού. 

 


