ΑΠΟΘΗΚΗ v 2010
Οδηγίεπ Τέλξπ Έηξρπ 2015
Αγαπεημί θύνημη,
Θα ζέιαμε κα ζαξ εκεμενώζμομε γηα ηηξ εκένγεηεξ πμο πνέπεη κα γίκμοκ από ημοξ
πνήζηεξ ημο πνμγνάμμαημξ ΓΣΤΙΑ F & B γηα ημ θιείζημμ ημο έημοξ .
Είκαη ζεμακηηθό, πνηκ ημ
θιείζημμ, κα εθηοπςζμύκ όιεξ μη ζογθεκηνςηηθέξ
θαηαζηάζεηξ ημο έημοξ πμο εκδηαθένμοκ ηεκ επηπείνεζε, δηόηη ζημ 2016 δεκ ζα
μπμνμύκ κα ιεθζμύκ ζημηπεία γηα ημ πνμεγμύμεκμ έημξ ( 2015 ) πανά μόκμ από ημ
40. Reports, 39. Ιζηξοικό M.I.S.
Σε πενίπηςζε πμο επηζομείηε κα εθηοπώζεηε ηα οπόιμηπα εηδώκ όιςκ ηςκ
απμζεθώκ έςξ εμενμμεκία 31/12/2015 μηα ακαιοηηθή επηιμγή είκαη από :
40. Reports, 33. Γίδη, 22/32. Υπόλξιπα Γιδώμ .
Επίζεξ ζα πνέπεη κα θναηεζμύκ ακηίγναθα αζθαιείαξ ( BackUp ) ηςκ ζημηπείςκ
ζαξ, ζε θαηκμύνηεξ δηζθέηεξ.
Οη ζογθεθνημέκεξ δηζθέηεξ ζα πνέπεη κα θοιαπημύκ θαη κα μεκ
λακαπνεζημμπμηεζμύκ πανά μόκμκ εάκ ζαξ δεηεζεί από ηεκ Η.Ι.Τ.
Σε πενίπηςζε πμο έπεηε ζύκδεζε On Line με P.O.S, πνέπεη κα μεηαθένεηε ηηξ
πςιήζεηξ έςξ 31/12/2015 θαη κα ηηξ μνηζηηθμπμηήζεηε .
26. Σρμδέζειπ, 12. P.O.S, 2. Απξ P.O.S και 25. Πωλήζειπ, Οοιζηικξπξίηζη .
Πνηκ λεθηκήζεηε ημ ηέιμξ έημοξ, πνέπεη μπςζδήπμηε κα ακαδεηήζεηε θαη κα
ξοιζηικξπξιήζεηε ηοπόκ απμγναθέξ ηηξ μπμίεξ έπεηε αθήζεη ζε εθθνεμόηεηα .
Επηιμγή : 24. Απξγοαθή, Οοιζηικξπξίηζη .
Επόμεκμ βήμα είκαη κα απμθαζίζεηε εάκ ζα επηζηνέρεηε ηα οπόιμηπα ηςκ εηδώκ ηςκ
επημένμοξ απμζεθώκ ζηεκ θεκηνηθή. Εάκ Ναι έπεηε δύμ επηιμγέξ :
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Α. Από ηεκ επηιμγή 22. Διακιμήζειπ θάκεηε Νέα θίκεζε με θςδηθό Γπιζηοξθή θαη
επηζηνέθεηε ζηεκ θεκηνηθή ηα οπόιμηπα ηςκ οπμαπμζεθώκ μέπνη ηεκ 31/12/2015 .
Β. Από ηεκ επηιμγή ημο ηέιμοξ έημοξ, ζαξ δίκεηαη ε δοκαηόηεηα κα γίκμοκ
επηζηνμθέξ .
Αθμύ ηειεηώζεηε με ηεκ δηαδηθαζία αοηή μπμνείηε κα ζοκεπίζεηε με ημ θιείζημμ ημο
έημοξ .
Επηιμγή : 60. Σρμηήοηζη , 7. Βξηθηηικά Ποξγοάμμαηα, 1. Τέλξπ Έηξρπ .
Ποέπει ξπωζδήπξηε
31/12/2015 .
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Η πνώηε μάζθα είκαη ε επηιμγή ηεξ Γπιζηοξθήπ Υπξλξίπωμ Γιδώμ ζηημ Κεμηοική .

Εάκ απακηήζεηε Ναι ζηεκ ενώηεζε, ηόηε ημ πνόγναμμα πενημέκεη κα ημο μνίζεηε ηεκ
απμζήθε από ηεκ μπμία ζα επηζηνέρεηε ηα είδε θαη ηεκ απμζήθε πμο ζα ηα ιάβεη .
Σε πενίπηςζε πμο ημ είδμξ πνμξ επηζηνμθή εκεμενώκεηαη από πμιιά είδε ηεξ
θεκηνηθήξ έπεηε ηε δοκαηόηεηα επηιμγήξ ηςκ εηδώκ πμο ζα εκεμενώζμοκ ηεκ
θεκηνηθή απμζήθε .
Απαναίηεηε πνμϋπόζεζε, κα οπάνπμοκ ακηίζημηπμη ζοκηειεζηέξ μεηαηνμπήξ
( 16. Σρμ. Μεηαηοξπήπ ) .
Τεκ ακςηένς ενγαζία εθηειείηε γηα όιεξ ηηξ επημένμοξ απμζήθεξ .
Όηακ ηειεηώζεηε με ηηξ επηζηνμθέξ, αθήκεηε θεκά ηα πεδία θαη πηέδμομε ημ πιήθηνμ
ESC γηα κα εθηειεζζεί ε μεηαθμνά θαη κα ζοκεπηζηεί ημ ηέιμξ έημοξ .
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Σε πενίπηςζε πμο δεκ ζέιεηε κα μεηαθενζμύκ ηα οπόιμηπα ζηεκ θεκηνηθή ή ηα
έπεηε ήδε μεηαθένεη, ηόηε απακηάηε αομηηικά ζηεκ ενώηεζε θαη ζοκεπίδεηε ημ ηέιμξ
έημοξ .
Σηη ζρμέςεια ηξ ποόγοαμμα παίομει BackUp ζηξ δίζκξ .
Η επόμεκε μάζθα είκαη ε Γπιλεκηική Μεηαθξοά Γιδώμ Σηξ Ιζηξοικό .

Η επηιμγή αοηή ζαξ δίκεη ηεκ δοκαηόηεηα κα επηιέλεηε ηεκ μεηαθμνά θάπμηςκ ή
όιςκ ηςκ εηδώκ ζημ ηζημνηθό .
Μεηαθένμκηάξ ηα ζημ ηζημνηθό μπμνείηε κα ηα ακαδεηάηε θαη κα παίνκεηε θάπμηεξ
πιενμθμνίεξ γηα ημ πνμεγμύμεκμ έημξ 2014 .
Επηιμγή : 40. Reports, 39 Ιζηξοικό M.I.S.
Επόμεκμ βήμα είκαη κα μιμθιενώζεηε ημ ηέιμξ έημοξ με ηεκ δεμημονγία ημο άνζνμο
ηεξ Αοςικήπ Απξγοαθήπ για ηξ 2016. Τμ πημ ζεμακηηθό πεδίμ είκαη ε εμενμμεκία .
Σημ ζεμείμ αοηό ημ πνόγναμμα πνμηείκεη ηεκ εμενμμεκία 01/01/16 .
Σε καμία πεοίπηωζη δεμ αλλάζεηε ηημ ημεοξμημία .
Τα οπόιμηπα πεδία ζομπιενώκμκηαη όπςξ επηζομείηε κα θαηαπςνεζεί ημ άνζνμ .
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Σε καμία πεοίπηωζη δεμ ποέπει μα ζηαμαηήζεηε ηη διαδικαζία .
Εάκ όμςξ γηα θάπμημ ιόγμ δηαθμπεί, πνέπεη ξπωζδήπξηε κα επηθμηκςκήζεηε με ημ
ημήμα οπμζηήνηλεξ ηεξ H.I.T.
Αθμύ ηειεηώζεη ε δηαδηθαζία βγαίκεηε από ημ πνόγναμμα θαη λακαμπαίκεηε με
εμενμμεκία 01/01/2016 .
Δεμ ςοηζιμξπξιείηε ποξηγξύμεμη ςοξμξλξγία ( 2015 ) πξηέ ναμά .
Ειέγπεηε ζηεκ επηιμγή 15. Γίδη θαη ημ πεδίμ Μέζη Τιμή Κηήζηπ Πο. Φο. γηα κα
δείηε εάκ έπμοκ μεηαθενζεί μη αλίεξ .
Μεηά ηεκ μιμθιήνςζε ημο θιεηζίμαημξ θαη πνηκ θάκεηε ηεκ πνώηε εηζαγςγή ζα
επηιέλεηε ημ 60. Σρμηήοηζη, 7. Βξηθηηικά Ποξγοάμμαηα, 2. Διόοθωζη ειδώμ .
Δηαιέγεηε θαη ηηξ δύμ επηιμγέξ ( 1. Κιμήζειπ, 2. Υπόλξιπα ) .
Τα οπόιμηπα ηςκ απμζεθώκ ζε πμζόηεηεξ θαη αλίεξ, μπμνείηε κα ηα βνείηε όια ζηεκ
επηιμγή 21. Κιμήζειπ α/α Άνζνμ Νμ 1 με εμενμμεκία 01/01/16 .
Από εθεί μπμνείηε κα θάκεηε δημνζώζεηξ θαη δηαγναθέξ εάκ βέβαηα ημ επηζομείηε .
Με ηεκ εοθαηνία ζαξ οπεκζομίδμομε όηη ημ ημήμα οπμζηήνηλεξ ηεξ H.I.T A.E,
όπςξ θάζε πνόκμ ηέημηεξ εμένεξ, ζα βνίζθεηαη δίπια ζαξ γηα μηηδήπμηε πνμθύρεη.
Τειεθςκηθή οπμζηήνηλε πανέπεηαη βάζεη ζομβμιαίμο.
Με ηηξ ζενμόηενεξ εοπέξ μαξ γηα εοηοπηζμέκμ θαη δεμημονγηθό ημ 2016 !

Γηα ηεκ Η.Ι.Τ Α.Ε

Ομάδα Υπξζηήοινηπ
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