ErmisWIN
v 2.0.1.7 & 8.0.0.12
Οδεγίεξ Σέιμοξ Έημοξ ( 31/12/2015 )
Αγαπεημί θύνημη,
Θα ζέιαμε κα ζαξ εκεμενώζμομε γηα ηηξ εκένγεηεξ πμο πνέπεη κα γίκμοκ από ημοξ πεηνηζηέξ
ημο πνμγνάμμαημξ ErmisWIN γηα ημ θιείζημμ ημο έημοξ.
Η δηαδηθαζία ημο ηέιμοξ έημοξ ζα λεθηκήζεη ηε Σεηάνηε 30 Δεθεμβνίμο 2015 .
Πνηκ ημ θιείζημμ ζηηξ 30/12/2015 ζα πνέπεη κα ηενεζμύκ μη παναθάηω δηαδηθαζίεξ
1. Γηα κα λεθηκήζεη ημ κέμ έημξ, ζα πνέπεη, θαηανπάξ κα μεκ οπάνπμοκ πνμθαηαβμιέξ γηα ημ
έημξ 2016 .
Γηα ημ ιόγμ αοηό εθηοπώκμομε ηοπόκ πνμθαηαβμιέξ πμο εθθνεμμύκ .
Επηιμγή : Main Courante - Πνμθαηαβμιέξ

Ακ οπάνπμοκ θναηήζεηξ με πνμθαηαβμιέξ πμο αθμνμύκ ζημ κέμ έημξ, ζα πνέπεη κα θάκμομε
Αθύνςζε Πνμθαηαβμιήξ.
εμεηώκμομε ηηξ θναηήζεηξ πμο έπμοκ πνμθαηαβμιή, με Status ‘Εκενγή’.
Επηιμγή : Κναηήζεηξ – Κναηήζεηξ ακαδεημύμε & βνίζθμομε ηεκ θνάηεζε. Σεκ επηιέγμομε &
αιιάδμομε ημ Είδμξ ζε Πνμθαηαβμιή, Post & κα θαηαπςνεζεί ε εγγναθή; - ΝΑΙ
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ηε ζοκέπεηα επηιέγμομε ημ tab Πνμθαηαβμιή, θαηόπηκ Αθύνωζε Πνμθαηαβμιήξ & ηέιμξ
Καηαπώνεζε.

ΜΕΣΑ ΣΟ ΣΕΛΟ ΕΣΟΤ, θαηαπςνμύμε εθ κέμο ηηξ πνμθαηαβμιέξ ηςκ θναηήζεςκ.
Πνηκ ημ θιείζημμ ηηξ 31/12/2015 ζα πνέπεη κα ηενεζμύκ μη παναθάηω δηαδηθαζίεξ
1. Αιιαγή εμενμμεκίαξ ακαπώνεζεξ όιωκ ηςκ παναμεκόκηςκ πειαηώκ ζε 01/01/16 θαη
δεμημονγία κέαξ θνάηεζεξ από 01/01/16 έςξ ημ ηέιμξ ηεξ δηαμμκήξ ημοξ ( γηα όζμοξ
παναμέκμοκ πένακ ηεξ 01-01-2016 ).
Επηιμγή : Πιάκμ Ενμή ζημ πιαίζημ Παναμμκέξ δελί click Αιιαγέξ - Αιιαγή ακαπώνεζεξ.
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Από Κναηήζεηξ – Κναηήζεηξ θαηαπςνμύμε ηηξ κέεξ θναηήζεηξ από 01/01/16 μέπνη ημ ηέιμξ
ηεξ δηαμμκήξ ημοξ.
2. Έθδμζε όιωκ ηςκ ιμγανηαζμώκ πειαηώκ .
Επηιμγή : Πιάκμ Ενμή ζημ πιαίζημ Παναμμκέξ δελί click Εθηύπωζε Λμγανηαζμμύ.
Επηιέγμομε Πνμπνέωζε* ζηεκ ενώηεζε : Να Γίκεη ε Πνμπνέωζε ημο ιμγανηαζμμύ; κα
απακηεζεί Ναη.
* Παναθαιμύμε κα δώζεηε ηδηαίηενε πνμζμπή ζε αοηή ηε δηαδηθαζία θαη κα ηενήζεηε με
αθνίβεηα ηηξ μδεγίεξ πμο ζαξ δίκμομε.
Από ηε ζηηγμή πμο ζα επηιέλμομε ηεκ ‘ ΠΡΟΧΡΕΩΗ ’ ΔΕΝ παηάμε ‘ Cancel ’ αιιά
ζοκεπίδμομε ηεκ δηαδηθαζία όπςξ πενηγνάθμομε ζημ πανόκ θείμεκμ. Μεηά από ηε δηαδηθαζία
‘Πνμπνέςζεξ’ μ θάζε πειάηεξ εμθακίδεηαη με 2 ιμγανηαζμμύξ ( ακ είπε 1 ), μ έκαξ
Ελμθιεμέκμξ θαη μ άιιμξ Εκενγόξ πςνίξ θηκήζεηξ. Ο εκενγόξ ιμγανηαζμόξ ζα θιείζεη αοηόμαηα
θαηά ηεκ ακαπώνεζε ημο πειάηε ηεκ επόμεκε εμένα, εθόζμκ δεκ έπμοκ πνμθύρεη επηπιέμκ
πνεώζεηξ ( αοηή είκαη ε πνεζημόηεηά ημο ).
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Έηζη ημ πνόγναμμα ζα πνεώζεη ζ’ αοημύξ ημοξ ιμγανηαζμμύξ ημ Arrangement ηεξ ηειεοηαίαξ
κύπηαξ 31/12/2015, γηα κα έπμομε πιήνςξ εκεμενωμέκα ηα έζμδα ημο 2015 .
Ο ηνόπμξ ελόθιεζεξ ζα επηιεγεί από ηεκ επηπείνεζε ή από ημκ ίδημ ημκ πειάηε.
ημκ πεδίμ Τπόιμηπμ ζηεκ έθδμζε Λμγανηαζμμύ ζα πνέπεη ακ έπεη πμζό 0.00 €

ηεκ ζοκέπεηα επηιέγμομε Έθδμζε, ζηεκ ενώηεζε : Η θνάηεζε δεκ ακαπωνεί ζήμενα. Να
ζοκεπηζηεί ε δηαδηθαζία έθδμζεξ; - Ναη.
Σέιμξ εθηοπώκμομε ημ παναζηαηηθό.
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ηε ζοκέπεηα,
3. Ειέγπμομε από Main Courante - Έθδμζε ιμγ. Υωνίξ Κνάηεζε γηα εκενγμύξ ιμγανηαζμμύξ
με οπόιμηπμ, ημοξ μπμίμοξ θαη ηαθημπμημύμε ακαιόγςξ ( ελμθιμύμε, θιείκμομε, εθδίδμομε ). Ακ
δεκ γίκεη αοηό ε δηαδηθαζία ημο ηέιμοξ έημοξ ζα ζηαμαηήζεη, εμθακίδμκηαξ ακάιμγμ μήκομα
θαη ζα πνέπεη κα επακαιάβμομε ηεκ παναπάκω δηαδηθαζία.
ΠΡΟΟΥΗ
Λμγανηαζμμί πςνίξ θνάηεζε μη μπμίμη είκαη Εκενγμί - Κεκμί ( πςνίξ θηκήζεηξ ), ζα δηαγναθμύκ
από ημ πνόγναμμα αοηόμαηα θαηά ημ Σέιμξ Έημοξ.
4. Σέιμξ Έημοξ*
* Ακ οπάνπμοκ πνμβιήμαηα θαη θαζοζηενήζεηξ ζημ δίθηομ ή μ οπμιμγηζηήξ πμο ζοκήζωξ
πνεζημμπμημύμε δεκ είκαη γνήγμνμξ,
θαιό ζα ήηακ κα θάκμομε ημ Σέιμξ Έημοξ από
ημκ SERVER.
Πνηκ λεθηκήζμομε ηε δηαδηθαζία ημο ηέιμοξ έημοξ, ζα πνέπεη κα θάκμομε BACK UP* από ηεκ
επηιμγή Δηαπείνηζε Ανπείωκ – Back Up επηιέγμκηαξ θάπμημκ θάθειμ** ζημ Δίζθμ C:
* Παναθαιμύμε θναηήζηε αοηό ημ backup θαη θάπμο αιιμύ ππ. USB, ζε άιιμ PC θιπ.
** ηεκ έθδμζε ErmisWin 8.0.0.12 ημ Back Up ζα πνέπεη κα γίκεη από ημκ SERVER.
Επίζεξ, εάκ ημ πνόγναμμα πνεζημμπμηείηαη ζε γιώζζα English, ζα πνέπεη κα αιιάλεη ζε Greek,
πνμημύ ανπίζεη ε δηαδηθαζία ημο Σέιμξ Έημοξ. Η αιιαγή γίκεηαη ζε δύμ ζεμεία ηεξ εθανμμγήξ.
α) Από ηεκ επηιμγή Γιώζζεξ, θαζώξ θαη β) από ημ Maintenance, Files ζηε δεύηενε ζειίδα,
ζηε ζέζε Language.
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Καη ζηα δύμ ζεμεία ζα πνέπεη κα έπεη επηιεγεί Greek.
Σεκ 31/12/15 ε επηιμγή ηέιμξ εμέναξ είκαη ακεκενγή. Σμ ηέιμξ εμέναξ ( έημοξ ) ζα γίκεη από:
Δηαπείνηζε Ανπείωκ – Σέιμξ έημοξ.
*** Γηα ηεκ version 8,0,0,12 ε επηιμγή Σέιμξ 'Έημοξ βνίζθεηαη ζημ menu Κιείζημμ Ημέναξ.
Επηιέγμομε Έκανλε & ζηεκ ενώηεζε : Να ζοκεπηζηεί ημ ηέιμξ έημοξ; απακηάμε Ναη.

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 :

εμεηώκμομε ημ πνώημ κμύμενμ πμο ακηηζημηπεί ζε ανηζμό ιμγανηαζμμύ ( π.π. 2145 )
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Επηιέγμομε OK & Έλμδμξ θαη επακεθθηκμύμε ηεκ εθανμμγή.
Επηιμγή : Main Courante - Έθδμζε ιμγανηαζμώκ βνίζθμομε ημοξ ιμγανηαζμμύξ ελμθιμύμε &
εθδίδμομε.
α. Ακ ζε θάπμημοξ ιμγανηαζμμύξ δεκ έπμομε θάκεη ηεκ Πνμπνέςζε, ηόηε επηιέγμομε ημ
ιμγανηαζμό πμο γνάθεη ημ πηκαθάθη ημο ηέιμξ έημοξ & παηάμε Πνμπνέωζε - Ελμθιμύμε &
Εθδίδμομε. ( ε θαμηά πενίπηςζε δεκ αθονώκμομε ημκ ήδε ελμθιεμέκμ ιμγανηαζμό ημο πειάηε
γηα κα νίλμομε ηεκ πνμπνέςζε ).
β. Ειέγπμομε επίζεξ από Main Courante - Έθδμζε ιμγ. πωνίξ θνάηεζε γηα εκενγμύξ ιμγ. με
οπόιμηπμ, ημοξ μπμίμοξ & θιείκμομε.
γ. Λμγανηαζμμί πςνίξ θνάηεζε μη μπμίμη είκαη Εκενγμί - Κεκμί ζα θιεηζημύκ από ημ πνόγναμμα
αοηόμαηα θαηά Σέιμξ Έημοξ.
6. Αθμύ μιμθιενςζεί ημ Σέιμξ Έημοξ παηάμε Ο.Κ. θιείκμομε ηεκ εθανμμγή & λακαμπαίκμομε
ζημ πνόγναμμα έπμκηαξ 01/01/2016.
Εθηοπώζεηξ μεηά ημ Σέιμξ Έημοξ θαη γηα ημ πνμεγμύμεκμ έημξ, μπμνμύμε κα βνμύμε θαη
ζημ Εθηοπώζεηξ-History

Μεηά ηεκ μιμθιήνςζε ημο Σέιμοξ Έημοξ, θάκμομε ακαπώνεζε όιωκ ηωκ πειαηώκ * θαη λακά
άθηλε ηωκ πειαηώκ πμο ζα παναμείκμοκ μεηά ηεκ 01-01-2016 γηα κα πεναζημύκ ζημ βηβιίμ
πόνηαξ .
*Ακ έπεη ηενεζεί ζςζηά ε δηαδηθαζία πνμπνέςζεξ, ηόηε μη πειάηεξ ζα ακαπςνήζμοκ πςνίξ
πνόβιεμα. Ακ ζηεκ πνμζπάζεηα ακαπώνεζεξ εμθακηζηεί ημ μήκομα ‘ Δεκ έπεη μιμθιενωζεί ε
έθδμζε παναζηαηηθμύ ’, ηόηε είηε οπάνπμοκ κέεξ πνεώζεηξ ημο πειάηε ή θάηη δεκ πήγε θαιά
θαηά ηεκ δηαδηθαζία πνμπνέςζεξ. Ακ οπάνπμοκ πνεώζεηξ, ζα πνέπεη κα αθμιμοζεζεί ε
ζοκήζεξ δηαδηθαζία ελόθιεζεξ. ηεκ πενίπηςζε θαηά ηεκ μπμία δε γίκεηαη ε ακαπώνεζε πανόηη
μ ιμγανηαζμόξ είκαη θεκόξ, ζα πνέπεη κα γίκεη θάπμηα πνέςζε, κα πηζηςζεί ημ πμζό ή κα
μεδεκηζηεί με ανκεηηθή πνέςζε, θαη κα γίκεη έθδμζε. Μεηά από αοηή ηε δηαδηθαζία, ζα μπμνέζεη
μ πειάηεξ κα ακαπςνήζεη.
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***** Οη παναπάκς μδεγίεξ ηζπύμοκ θαη γηα ηεκ έθδμζε 8,0,0,12. Αιιάδεη μόκμ ε εμθάκηζε.
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

Σμήμα Τπμζηήνηλεξ
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