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Γενική περιγραφή
H Διαχείριση φυτοφαρμάκων αποτελεί μία ενότητα του Atlantis Entry ERP που
διευκολύνει την διαχείριση παραστατικών που αφορούν λιανική πώληση
φυτοφαρμάκων.
Μέσω της εν λόγω ενότητας ο χρήστης έχει την δυνατότητα:
- Αποθήκευσης των ειδικών στοιχείων φυτοφαρμάκων σε παραστατικό που περιέχει
είδη που έχουν χαρακτηριστεί ως φυτοφάρμακα.
- Ηλεκτρονικής αποστολής του παραστατικού στο υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης
- Εκτύπωσης του εντύπου λιανικής πώλησης στην φόρμα που παρέχει το υπουργείο

Παραστατικά πώλησης
Με την καταχώρηση ενός παραστατικού πώλησης που περιέχει τουλάχιστον ένα είδος
που έχει χαρακτηριστεί ως φυτοφάρμακο, εμφανίζεται στο μενού εργασιών η επιλογή
«Διαχείριση εντύπου λιανικής πώλησης φυτοφαρμάκων».

Η επιλογή της εργασίας θα εμφανίσει την οθόνη με την οποία καταχωρούνται τα ειδικά
στοιχεία που αφορούν τα φυτοφάρμακα.
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Ο πίνακας έρχεται συμπληρωμένος με τις προτεινόμενες τιμές που έχουν δηλωθεί στον
πελάτη και στο είδος. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει αυτές τις τιμές καθώς και να
συμπληρώσει την ποσότητα του περιεχόμενου συσκευασίας. Επιλέγοντας το κουμπί
αποδοχή θα αποθηκευτούν οι τιμές και –εάν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή- η εργασία
θα υποβάλει ηλεκτρονικά το έντυπο. Εάν δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα στοιχεία ο
χρήστης ερωτάται εάν θέλει σίγουρα να υποβάλει το μη πλήρως συμπληρωμένο
έντυπο.
Εάν το έντυπο έχει υποβληθεί επιτυχώς και ο
χρήστης έχει επιλέξει εκτύπωση του εντύπου μετά
την υποβολή, θα εμφανιστεί αυτόματα η οθόνη
επιλογής εκτύπωσης. Στην περίπτωση που επιλεγεί
εκτύπωση
σε
γραφικό
εκτυπωτή,
ο
προσανατολισμός πρέπει να είναι οριζόντιος
(landscape) ώστε να εκτυπωθεί με σωστή
στοίχιση.

Στην φωτογραφία που ακολουθεί εμφανίζεται ένα παράδειγμα εντύπου όπου έχει γίνει
εκτύπωση στην οθόνη.

Επίσης, η επιτυχής ηλεκτρονική υποβολή
του εντύπου απαγορεύει την οποιαδήποτε
επεξεργασία στο παραστατικό. Από το
μενού των εργασιών του παραστατικού
πώλησης μπορεί να γίνει η επανεκτύπωση
του εντύπου.
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Παραμετροποίηση
Σταθερά στοιχεία ειδών
Μέσα από το μενού εργασιών στα σταθερά στοιχεία
ειδών υπάρχει διαθέσιμη η εργασία «Στοιχεία
πώλησης φυτοφαρμάκων». Με την επιλογή της
εργασίας ανοίγει η οθόνη στην οποία μπορούν να
δηλωθούν οι προτεινόμενες τιμές για τα ειδικά
στοιχεία του είδους που αφορούν την πώληση
φυτοφαρμάκων καθώς και να χαρακτηριστεί το είδος
ότι είναι φυτοφάρμακο.

Σταθερά στοιχεία πελατών
Μέσα από το μενού εργασιών στα σταθερά στοιχεία
πελατών υπάρχει διαθέσιμη η εργασία «Στοιχεία
πώλησης φυτοφαρμάκων». Με την επιλογή της εργασίας
ανοίγει η οθόνη στην οποία μπορεί να δηλωθεί η
περιφέρεια και ο δήμος που θα έρχονται ως προτεινόμενες
τιμές κατά την συμπλήρωση του εντύπου λιανικής
πώλησης. Κατά την καταχώρηση γίνεται έλεγχος ότι ο
δήμος ανήκει στην δηλωθείσα περιφέρεια και
εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος στην αντίθετη
περίπτωση.
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Διαχείριση εταιριών
Στα σταθερά στοιχεία της εταιρίας ορίζεται το όνομα χρήστη και ο κωδικός
καταστήματος που είναι απαραίτητα για την ηλεκτρονική υποβολή.

Ενημέρωση πινάκων διαχείρισης φυτοφαρμάκων
Τα ειδικά στοιχεία φυτοφαρμάκων επιλέγονται από λίστες τις οποίες παρέχει το
υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης. Το Atlantis Entry ERP με την εργασία «Ενημέρωση
πινάκων διαχείρισης φυτοφαρμάκων» (Οργάνωση λειτουργίας->Βοηθητικές εργασίες)
παρέχει την δυνατότητα ενημέρωσης αυτών των λιστών. Ο χρήστης οφείλει να τρέξει
την εργασία πριν αρχίσει να λειτουργεί την ενότητα και να ενημερώνει τις λίστες κάθε
φορά που δεν μπορεί να βρεθεί το επιθυμητό ειδικό στοιχείο φυτοφαρμάκου.
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