ΓΡΜΗ v 2010
Οδεγίεξ Σέιμξ Έημοξ 2015
Αγαπεημί θύνημη,
Θα ζέιαμε κα ζαξ εκεμενώζμομε γηα ηηξ εκένγεηεξ πμο πνέπεη κα γίκμοκ από ημοξ
πεηνηζηέξ ημο πνμγνάμμαημξ ΓΡΜΗ γηα ημ θιείζημμ ημο έημοξ .
Γίκαη ζεμακηηθό, πνηκ από ημ ηειεοηαίμ θιείζημμ, κα εθηοπςζμύκ όια ηα ζηαηηζηηθά
ημο έημοξ, ή ημοιάπηζημκ αοηά πμο ζαξ εκδηαθένμοκ, από ημ M.I.S. δηόηη ζημ κέμ
έημξ ( 2016 ), δεκ ζα μπμνμύκ κα ιεθζμύκ ζημηπεία γηα ημ 2015 από ημ Μ.Ι.S, πανά
μόκμ από ημ Ιζημνηθό M.I.S.
Η δηαδηθαζία ημο ηέιμοξ έημοξ ζα λεθηκήζεη ηεκ Σεηάνηε 30 Δεθεμβνίμο 2015 .
Πνμζμπή . Οη ενγαζίεξ ζα πνέπεη κα γίκμοκ με ηεκ αθόιμοζε ζεηνά :
1. Ανπηθά ζα επηιεγεί ε δηαδηθαζία Δηαγναθήξ Πνμθαηαβμιώκ .
( Επηιμγή : οκηήνεζε, Βμεζεηηθά Πνμγνάμμαηα, Δηαγναθή Πνμθαηαβμιώκ )
Δεκ ζα εμθακηζημύκ μεκύμαηα, πανά μόκμ ζα δηαγναθμύκ μη πνμθαηαβμιέξ μη μπμίεξ
δεκ έπμοκ ζύκδεζε με θάπμηα θνάηεζε .
2. Γηα κα λεθηκήζεη ημ κέμ έημξ με μεδεκηθό ηζμδύγημ, ζα πνέπεη κα μεκ οπάνπμοκ
πνμθαηαβμιέξ γηα ημ έημξ 2016 .
Γηα ημ ιόγμ αοηό εθηοπώκμομε ηοπόκ πνμθαηαβμιέξ πμο εθθνεμμύκ .
Επηιμγή : Main courante - Γθηοπώζεηξ – Πνμθαηαβμιέξ .
Aθονώκμομε ηηξ θναηήζεηξ αοηέξ θαη επηζηνέθμομε ηηξ πνμθαηαβμιέξ .
Καηαπςνμύμε ηηξ πνμθαηαβμιέξ ηςκ θναηήζεςκ, μεηά ηεκ έκανλε ημο κέμο έημοξ .
3. Δηαδηθαζία Σέιμοξ Ημέναξ .
( Επηιμγή : Main Courante, Σέιμξ Ημέναξ, Σέιμξ Ημέναξ )
Πνηκ ημ θιείζημμ ηηξ 31/12/15 ζα πνέπεη κα ηενεζμύκ μη παναθάης δηαδηθαζίεξ
1.Αιιαγή εμενμμεκίαξ ακαπώνεζεξ όιςκ ηςκ παναμεκόκηςκ πειαηώκ ζε 01/01/16
θαη δεμημονγία κέαξ θνάηεζεξ από 01/01/2016 έςξ ημ ηέιμξ ηεξ δηαμμκήξ ημοξ .
( Οη κέεξ θναηήζεηξ κα γίκμκηαη με ηεκ επηιμγή (Ν)έα θαη Όπη με ηεκ Γπακά(ι)ερε )
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2. Έθδμζε όιςκ ηςκ ιμγανηαζμώκ πειαηώκ .
Πνέπεη ζηεκ ενώηεζε : Ακαπςνεί Αύνημ Να Γίκεη Πνμπνέςζε; κα απακηεζεί Ναη.
Έηζη ημ πνόγναμμα ζα πνεώζεη ζ’ αοημύξ ημοξ ιμγανηαζμμύξ ημ Arrangement ηεξ
ηειεοηαίαξ κύπηαξ, γηα κα έπμομε πιήνςξ εκεμενςμέκα ηα έζμδα ημο 2014 .
Ο ηνόπμξ ελόθιεζεξ ζα επηιεγεί από ηεκ επηπείνεζε ή από ημκ ίδημ ημκ πειάηε .
( Επηιμγή : Main Courante, Γθδόζεηξ, ογθεκηνςηηθό )
3. Ξεθηκώκηαξ ηεκ δηαδηθαζία ημο ηέιμοξ έημοξ, θαη αθμύ μιμθιενςζεί μ έιεγπμξ
ηςκ ανπείςκ ημο πνμγνάμμαημξ, εμθακίδεηαη ε ενώηεζε :
Πνμζμπή! Πνέπεη κα Λεθζεί BackUp ζε Καηκμύνγηεξ Δηζθέηεξ θαη κα Φοιαπημύκ
Υςνηζηά ζακ Ανπείμ Υνμκηάξ. Θέιεηε κα Πάνεηε Backup; (Ν/Ο) .
Ακ απακηήζεηε (Ν)αη ζα λεθηκήζεη ε δηαδηθαζία ημο Backup .
Εάκ δεκ ζέιεηε κα πάνεηε Backup απιά παηήζηε (Ο)πη .
4. Σμ επόμεκμ μήκομα πμο εμθακίδεηαη είκαη :
Γπμπηαθό Ξεκμδμπείμ Παηήζηε (Ν), Με Γπμπηαθό Ξεκμδμπείμ Παηήζηε (Ο) .
Επηιέγεηε ημ γνάμμα (Ο) γηα Με Επμπηαθό Ξεκμδμπείμ .
Αθμιμοζεί επηβεβαηςηηθό μήκομα, ζημ μπμίμ απακηάμε (Ν)αη .
5. Σμ πνόγναμμα μαξ δίκεη ηεκ δοκαηόηεηα ειέγπμο ηοπόκ εθθνεμμηήηςκ, μη μπμίεξ
ζα δεμημονγμύζακ αιιμίςζε ζηα απμηειέζμαηα ημο θιεηζίμαημξ έημοξ .
Καηά ηε δηάνθεηα ημο ηέιμοξ εμέναξ μπμνεί κα εμθακηζημύκ ηα παναθάης μεκύμαηα,
ηα μπμία θαη δηαθόπημοκ ηεκ δηαδηθαζία θιεηζίμαημξ :
Α. Τπάνπμοκ Πνμθαηαβμιέξ .
Σμ μήκομα αοηό ζεμαίκεη πςξ οπάνπμοκ αθόμα θάπμηεξ πνμθαηαβμιέξ θνάηεζεξ πμο
αθμνμύκ ημ επόμεκμ έημξ ( 2016 ) θαη πνέπεη κα αθονςζμύκ από ηηξ θναηήζεηξ θαη
κα λακαπεναζημύκ μεηά ημ ηέιμξ έημοξ, ζε κέα θνάηεζε .
( Επηιμγή : Κναηήζεηξ – Κναηήζεηξ )
Πανάιιεια, μαξ δίκεηαη ε δοκαηόηεηα κα εθηοπώζμομε ηα οπόιμηπα ιμγανηαζμώκ .
Β. Τπάνπμοκ Γκενγμί Λμγανηαζμμί .
Σμ μήκομα αοηό ζεμαίκεη πςξ οπάνπμοκ αθόμα εκενγμί ιμγανηαζμμί, είηε ζε δςμάηημ
0 ( μεδέκ ), είηε ζε παναμέκμκηεξ πειάηεξ με μεδεκηθό οπόιμηπμ πμο δεκ έπμοκ
αθόμα εθδμζεί .
Πανάιιεια, μαξ δίκεηαη ε δοκαηόηεηα κα εθηοπώζμομε ηα οπόιμηπα ιμγανηαζμώκ .
ηε ζοκέπεηα μπμνεί κα εμθακηζημύκ πηζακμί εκενγμί ή με εθδμμέκμη ιμγανηαζμμί
πςνίξ θηκήζεηξ, πμο εκώ έπμοκ μεδεκηθό οπόιμηπμ δεκ έπμοκ αθόμα εθδμζεί .
Πνέπεη κα ελμθιεζμύκ θαη κα εθδμζμύκ με όπμημκ ηνόπμ επηιέλεη ε επηπείνεζε .
( Επηιμγή : Main Courante, Γθδόζεηξ, ογθεκηνςηηθόξ )
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ε πενίπηςζε πμο οπάνπμοκ θεκμί ιμγανηαζμμί ζε δςμάηημ 0 ( μεδέκ ), δειαδή
πςνίξ θηκήζεηξ, αοημί μη ιμγανηαζμμί πνέπεη κα δηαγναθμύκ .
Πεγαίκμομε Επηιμγή : οκηήνεζε, Βμεζεηηθά Πνμγνάμμαηα, Αθύνςζε Λμγ/ζμώκ
θαη εηζάγμομε ημκ ανηζμό ιμγανηαζμμύ .
Η αθύνςζε γίκεηαη αοηόμαηα .
Γ. Τπάνπμοκ Γθθνεμείξ Λμγανηαζμμί Γηα Μεηαθμνά ε Υνεώζηε .
Σμ μήκομα αοηό ζεμαίκεη πςξ οπάνπμοκ αθόμα εθδμμέκμη ιμγανηαζμμί ζε
εθθνεμόηεηα, ζημοξ μπμίμοξ δεκ έπεη μιμθιενςζεί ε μεηαθμνά ζε πνεώζηε .
Εμθακίδεηαη πίκαθαξ με ημοξ εθθνεμείξ ιμγανηαζμμύξ, από ημκ μπμίμ δίκεηαη ε
δοκαηόηεηα κα μεηαθενζμύκ ζημοξ πνεώζηεξ ( πςνίξ κα δηαθμπεί ε δηαδηθαζία ημο
θιεηζίμαημξ έημοξ ) .
ε όιεξ ηηξ παναπάκς πενηπηώζεηξ, ημ πνόγναμμα θάκεη αοηόμαηα επακαθμνά
ανπείςκ πνμεγμύμεκμο έημοξ θαη μαξ γονίδεη ζηεκ θεκηνηθή μάζθα ημο
πνμγνάμμαημξ ( πνηκ ηεκ έκανλε ημο ηέιμοξ έημοξ ) .
6. Θα ζέιαμε κα ζαξ εκεμενώζμομε όηη ημ θιείζημμ εμέναξ ( ηεκ ηειεοηαία εμένα
ημο πνόκμο ) εκεμενώκεη ημ M.I.S θαη γηα ημ ιόγμ αοηό ε δηαδηθαζία δηανθεί πμιύ
πενηζζόηενμ, απ΄ όηη ζοκήζςξ .
Εάκ γηα θάπμημκ ιόγμ ζηαμαηήζεη ε ιεηημονγία ημο οπμιμγηζηή ζαξ ( π.π. δηαθμπή
νεύμαημξ ) παναθαιμύμε κα επηθμηκςκήζεηε με ημ ημήμα οπμζηήνηλεξ .
7. ε πενίπηςζε πμο έπεη μιμθιενςζεί ε δηαδηθαζία θιεηζίμαημξ έημοξ αιιά γηα
θάπμημ ιόγμ απαηηείηαη ε επακαθμνά ηςκ ανπείςκ ζηηξ 31/12/2014, οπάνπεη αοηή ε
δοκαηόηεηα .
( Επηιμγή : οκηήνεζε, Backup / Restore, Restore Πνμεγμύμεκμο Έημοξ )
Η δοκαηόηεηα αοηή ηζπύεη μόκμ γηα ηεκ 01/01/2016 .
8. Μεηά ημ ηέιμξ εμέναξ, θάκμομε ακαπώνεζε όιςκ ηςκ πειαηώκ θαη λακά άθηλή
ημοξ, γηα κα πεναζημύκ ζημ βηβιίμ πόνηαξ .
( Οη κέεξ αθίλεηξ κα γίκμκηαη με ηεκ επηιμγή (Ν)έα θαη Όπη με ηεκ Γπακά(ι)ερε )
9. ε πενίπηςζε πμο οπάνπεη πνόγναμμα ζύκδεζεξ Σειεθςκηθμύ Κέκηνμο με ημκ
ΕΡΜΗ, μεηά ημ ηέιμξ έημοξ, ειέγπμομε ηεκ εμενμμεκία ημο Σειεθςκηθμύ
πνμγνάμμαημξ, ε μπμία πνέπεη κα είκαη ίδηα με εθείκε ημο ΕΡΜΗ, δειαδή 01/01/16.
Εάκ ε εμενμμεκία ημο ηειεθςκηθμύ είκαη δηαθμνεηηθή ηεξ 01/01/16 μαξ δίκεηαη ε
δοκαηόηεηα κα ηεκ αιιάλμομε, μέζα από ημ Σειεθςκηθό πνόγναμμα .
(Επηιμγή : 60. οκηήνεζε, 6. Βμεζεηηθά Πνμγνάμμαηα, 3. Αιιαγή Ημενμμεκίαξ)
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10. ε πενίπηςζε πμο έπμομε ζύκδεζε με Λμγηζηηθή ( ΓΣΙΑ ), πνέπεη κα
επηθμηκςκήζεηε έγθαηνα με ημ ημήμα οπμζηήνηλεξ γηα κα δεμημονγήζμομε ηε κέα
ιμγηζηηθή πνμκηά ζηεκ εηαηνία, ε μπμία εκεμενώκεηε με ημ ηέιμξ εμέναξ ημο ΓΡΜΗ .
Σεκ 01/01/2016 ζα πνέπεη κα δημνζώζμομε ηεκ εηαηνία πμο εκεμενώκεη μ ΓΡΜΗ
με ημ θιείζημμ εμέναξ .
( Επηιμγή : οκηήνεζε, Βμεζεηηθά Ανπεία, ύκδεζε με Λμγηζηηθή )
ημ ανπείμ ζύκδεζεξ ακηηθαζηζημύμε ημ L0Y15 με ημ L0Y16 .
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.
Σειεθςκηθή οπμζηήνηλε πανέπεηαη βάζεη ζομβμιαίμο.
Με ηηξ ζενμόηενεξ εοπέξ μαξ γηα εοηοπηζμέκμ θαη δεμημονγηθό ημ 2016 !

Γηα ηεκ H.I.T Α.Ε

Ομάδα Τπμζηήνηλεξ
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