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Το Pansophic Requisitions είναι ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αιτήσεων 
ειδών (requisitions) από τα τμήματα / καταστήματα 
του Οργανισμού. Καλύπτει όλα τα στάδια της 
διαδικασίας από τη στιγμή της αίτησης για 
προμήθεια ειδών, τη συγκέντρωση όλων των 
αιτήσεων, τις παραγγελίες στους προμηθευτές, την 
παραλαβή των ειδών από προμηθευτές, την 
αποστολή ειδών στα τμήματα / καταστήματα του 
οργανισμού και την τιμολόγηση. 
 

Επιπρόσθετα το σύστημα έχει τη δυνατότητα 
εξαγωγής λογιστικών πληροφοριών που αφορούν 
χρεώσεις των τμημάτων / καταστημάτων. Ακόμα 
μπορεί να γίνει διαχωρισμός ορισμένων τμημάτων 
σε υποτμήματα. Οι Χρεώσεις αυτές μπορούν να 
εξαχθούν σε ενδιάμεσο αρχείο (interface file) για 
ενημέρωση Λογιστικού συστήματος. 
 
Αιτήσεις (Requisitions) 
 

Οι Αιτήσεις (Requisitions), μπορούν να 
καταχωρηθούν είτε από τους χρήστες είτε να 
εισαχθούν στο σύστημα μαζικά μέσω ενδιάμεσου 
αρχείου (interface file). Η κάθε αίτηση μπορεί να 
περιέχει απεριόριστο αριθμό ειδών. Κατά τη στιγμή 
της καταχώρησης κάποιου είδους το σύστημα 
μπορεί να παρουσιάσει τις ποσότητες 
προηγούμενων αιτήσεων για το ίδιο είδος για το ίδιο 
τμήμα / κατάστημα. Με αυτή τη διαδικασία 
ελέγχονται τυχόν λάθη σε ποσότητες που αιτούνται 
από τα καταστήματα. 
 

 
Οθόνη Αιτήσεων 

 
Παραγγελίες 
 

Το σύστημα υποστηρίζει απεριόριστο αριθμό 
παραγγελιών με απεριόριστα είδη η κάθε μια και με 
απεριόριστες αριθμήσεις για κάθε είδος. Οι 
παραγγελίες παρακολουθούνται από τη στιγμή της 
δημιουργίας τους μέχρι την ολοκλήρωση ή 
ακύρωση τους. 
 

Το σύστημα υποστηρίζει σταδιακή παράδοση 
κάποιας παραγγελίες από τον Προμηθευτή. Δηλαδή 
όταν ένας προμηθευτής θα παραδώσει σταδιακά 
την ποσότητα για κάποιο(α) είδος(η). 
 

Οι χρήστες μπορούν να καθορίσουν αρίθμηση σε 
ορισμένα είδη που παραγγέλλουν στον Προμηθευτή 
(π.χ. ειδικά έντυπα με αρίθμηση). Στην παραλαβή 
των ειδών από τον Προμηθευτή, το σύστημα ελέγχει 
αν οι αριθμήσεις που παραδίδονται είναι αυτές που 
έχουν παραγγελθεί. 
 

 
Οθόνη Διαχείρισης Παραγγελειών 

 
Αποστολή στα Τμήματα / Καταστήματα 
 

Η οθόνη αποστολής ειδών επιτρέπει στους χρήστες 
να καταχωρήσουν τα είδη και τις ποσότητες που 
αποστέλλουν στα τμήματα/καταστήματα, 
υποτμήματα. Οι ποσότητες που αποστέλλονται 
μπορεί να είναι διαφορετικές από αυτές που έχουν 
αιτηθεί τα τμήματα / καταστήματα ή ακόμα οι 
χρήστες έχουν τη δυνατότητα να μην αποστείλουν 
καμιά ποσότητα. 
 

 
Οθόνη Αποστολής ειδών σε Τμήματα 

 
Το σύστημα μπορεί να προβάλει τις ποσότητες που 
έχουν αποσταλεί για ένα είδος στο ίδιο τμήμα κατά 
τους τελευταίους 12 μήνες και μέσο όρο ανά 
τρίμηνο βοηθώντας τους χρήστες να ελέγξουν αν οι 
ποσότητες που έχουν αιτηθεί τα καταστήματα / 
τμήματα βρίσκονται σε λογικά πλαίσια. 
 

Επιπλέον το σύστημα έχει τη δυνατότητα 
καταχώρησης αρίθμησης σε είδη στα οποία η 
αρίθμηση είναι σημαντική. Έτσι μπορούν οι χρήστες 
να γνωρίζουν ποιες αριθμήσεις έχουν αποσταλεί σε 
κάθε κατάστημα / τμήμα. 
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Η ολοκλήρωση αιτήσεων των τμημάτων μπορεί να 
γίνει σταδιακά (σε περιπτώσεις μη επαρκούς 
ποσότητας). 
  
Μαζική Αποστολή στα Τμήματα / Καταστήματα 
 

Στις περιπτώσεις αποστολής κάποιου είδους σε όλα 
τα τμήματα/καταστήματα, οι χρήστες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τη Μαζική Αποστολή, αντί να 
καταχωρήσουν μια αποστολή για κάθε τμήματα. 
 

 
Οθόνη Μαζικής Αποστολής Ειδών 
 

Με αυτό τον τρόπο μπορούν να αποστείλουν ίδιες ή 
διαφορετικές ποσότητες κάποιου είδους σε όλα ή σε 
μερικά τμήματα / καταστήματα. 
 
Τιμολόγηση 
 

Η λειτουργία της Τιμολόγησης χρησιμοποιείται για 
την καταχώρηση τιμολογίων προμηθευτών κατά τη 
στιγμή της παραλαβής ειδών.  
 

 
Οθόνη Διαχείρισης Τιμολογίων 

 

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα διαχείρισης πολλών 
τιμολογίων για κάθε παραγγελία στις περιπτώσεις 
σταδιακής παράδοσης από τους προμηθευτές. 
 

Κάθε τιμολόγιο μπορεί να έχει απεριόριστο αριθμό 
ειδών. Κάθε είδος μπορεί να έχει αρίθμηση (αν το 
είδος έχει παραγγελθεί με συγκεκριμένη αρίθμηση). 
 

Κάθε είδος μπορεί να παραδοθεί σταδιακά σε 
διαφορετικές ημερομηνίες και με διαφορετικά 
τιμολόγια. 
 
Τιμολόγηση Χωρίς Παραγγελία 
 
Το σύστημα υποστηρίζει την καταχώρηση 
Τιμολογίων χωρίς να υπάρχει σχετική παραγγελία. 
Χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις, για 
παράδειγμα όταν η αποθήκη παραλαμβάνει είδη για 
τα οποία έχει γίνει προφορική παραγγελία. 
 

Σε αυτές τις περιπτώσεις το σύστημα δημιουργεί 
αυτόματα την παραγγελία κατά τη στιγμή εισαγωγής 
τέτοιων τιμολογίων. 
 
Διαχείριση Ειδών Αποθήκης 
 

Τα σύστημα έχει ενσωματωμένη διαχείριση Ειδών 
Αποθήκης που επιτρέπει την άμεση πρόσβαση σε 
όλες τις λειτουργίες μιας αποθήκης. Πέραν των 
πολλών πληροφοριών και κοστολόγησης που 
τηρείται για κάθε είδος, το σύστημα διαχειρίζεται και 
αρίθμηση για τα είδη στα οποία αυτό είναι 
απαραίτητο. Δηλαδή οι χρήστες μπορούν εύκολα να 
δουν όλα τα αριθμημένα είδη που υπάρχουν στην 
αποθήκη. 
 

Το σύστημα υπολογίζει αυτόματα το κόστος κάθε 
είδους σε κάθε εισαγωγή στην αποθήκη βάσει 
Μέσης Σταθμικής Τιμής. 
 

 
Οθόνη Διαχείρισης Ειδών Αποθήκης 
 

Μέσα από τη λειτουργία διαχείρισης Ειδών 
Αποθήκης, οι χρήστες μπορούν εύκολα να δουν 
όλες τις κινήσεις κάποιου είδους (παραλαβές από 
προμηθευτές και αποστολές σε τμήματα) καθώς και 
αριθμημένα είδη με όλες τους τις αριθμήσεις. 
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Επανάληψη Παραγγελίας 
 

Το σύστημα προσφέρει λειτουργία αυτόματης 
επανάληψης παραγγελιών σε Προμηθευτές. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε παραγγελίες οι οποίες 
επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή 
σε παραγγελίες που είναι παρόμοιες με 
προηγούμενες. 
 

Οι χρήστες μπορούν εύκολα να επιλέξουν κάποια 
υφιστάμενη παραγγελία και να δημιουργήσουν 
κάποια άλλη καινούργια μέσα σε λίγα 
δευτερόλεπτα. 
 
Μετά την αυτόματη δημιουργία παραγγελίας οι 
χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τις 
πληροφορίες της. 
 
Επιστροφές Τμημάτων/Καταστημάτων 
 

Το σύστημα περιλαμβάνει λειτουργίες επιστροφής 
ειδών από τα τμήματα/καταστήματα. 
Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις λαθών ή 
επιστροφών για άλλους λόγους. 
 
Αναζητήσεις (Queries) 
 

Αναζήτηση μπορεί να γίνει σε όλες τις πληροφορίες 
που υπάρχουν στη Βάση Δεδομένων του 
συστήματος, δηλαδή σε κάθε οθόνη οι χρήστες 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα πεδία για τη 
δημιουργία κριτηρίων αναζήτησης. 
 
Προμηθευτές 
 

Διαχείριση πληροφοριών των Προμηθευτών του 
οργανισμού. Μαζί με τις πληροφορίες κάθε 
προμηθευτή το σύστημα προβάλλει όλες τις 
παραγγελίες που έχουν δημιουργηθεί για τον κάθε 
ένα. 
 

 
Οθόνη διαχείρισης Προμηθευτών 

 
Ασφάλεια Συστήματος 
 

Μέσω των λειτουργιών ασφάλειας του συστήματος, 
ο Administrator μπορεί να καθορίσει τις 
επιτρεπόμενες λειτουργίες για τον κάθε ένα χρήστη 
ξεχωριστά. Επίσης μπορεί να απενεργοποιήσει 
κάποιο χρήστη ή να προσθέσει νέο χρήστη κλπ. 

Απογραφή 
 

Λειτουργία καθορισμού ποσοτήτων απογραφής και 
αρχικών υπολοίπων σε όλα ή επιλεγμένα είδη 
αποθήκης. 
 

 
Οθόνη Απογραφής 

 
Journal 
 

Όλες οι λειτουργίες των χρηστών που γίνονται στο 
σύστημα καταγράφονται σε ειδικό αρχείο το οποίο 
μπορούν να διαχειριστούν οι εξουσιοδοτημένοι 
χρήστες.  
 

 
Προβολή αρχείου Journal 
 

Μπορεί να βοηθήσει σε εντοπισμό πιθανών λαθών 
ή εύρεσης κάποιας συγκεκριμένης κίνησης ή ακόμα 
να προβάλει τη σειρά ορισμένων ενεργειών 
κάποιων χρηστών. 
 
Μετατροπή Ειδών σε άλλα Είδη 
 

 
 



 
 
 

 

PS-Requisitions 

www.pansophic.com.cy 6 Kronou str. 2048 Strovolos, Nicosia Cyprus 
Tel. +35722456707, Fax +35722675715, Email info@pansophic.com.cy 

Η λειτουργία αυτή προσφέρει τη δυνατότητα στους 
χρήστες να μετατρέψουν αυτόματα ένα είδος σε 
κάποιο άλλο. Επιπλέον κατά τη διάρκεια της 
μετατροπής μπορούν να προσθέσουν κάποιο 
κόστος το οποίο θα επιβαρύνει τα καινούργια είδη 
που δημιουργούνται. Παράδειγμα μπορεί να είναι το 
είδος αποθήκης Φάκελοι τους οποίους μπορεί να 
μετατραπούν σε Φακέλους με ειδική εκτύπωση 
προσθέτοντας και το κόστος των εκτυπωτικών. 
 
Εκτυπώσεις 
 

Το σύστημα περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό 
εκτυπώσεων μερικές από τις οποίες περιγράφονται 
πιο κάτω: 
 

 Κατάσταση Τιμολογίων 
 Κατάσταση Τιμολογίων με Αρίθμηση 
 Παραγγελίες 
 Παραγγελίες με Αρίθμηση 
 Κατάσταση Παραγγελιών 
 Κατάσταση Παραγγελιών με Αρίθμηση 
 Εκκρεμείς Παραγγελίες 
 Εκκρεμείς Παραγγελίες με Αρίθμηση 
 Αιτήσεις Τμημάτων/Καταστημάτων 
 Σταδιακή Παράδοση Ειδών 
 Τμήματα/Καταστήματα 
 Προμηθευτές 
 Είδη Αποθήκης 
 Είδη Αποθήκης με Αρίθμηση 
 Τιμοκατάλογος 
 Είδη ανά Προμηθευτή 
 Κινήσεις Ειδών ανά Προμηθευτή 
 Υπόλοιπα Ειδών Αποθήκης 
 Ελάχιστα Υπόλοιπα και Όρια Παραγγελίας 
 Στατιστικά Μήνα/Έτους 
 Στατιστικά Περιόδου 
 Ετήσια Κίνηση Ειδών 
 Ανάλυση Ειδών ανά Αίτηση 
 Κατηγορίες Ειδών 
 Υποκατηγορίες Ειδών 
 Εκκρεμή Είδη Αποθήκης 
 Κινήσεις Ειδών ανά Κατάστημα 
 Εκτυπωτικά Ειδών Αποθήκης ανά Είδος 
 Εκτυπωτικά Ειδών Αποθήκης ανά Αίτηση 
 Μαζική Παράδοση Ειδών 
 Labels 
 Χρέωση Τμήματος/Καταστήματος 
 Στατιστικά Μήνα/Έτους ανά Τμήμα/Κατάστημα 
 Αιτήσεις ανά Κατάστημα 
 
Κύρια χαρακτηριστικά: 
 

 Απεριόριστος αριθμός Ειδών Αποθήκης 
 Υποστήριξη ειδικής αρίθμησης σε είδη αποθήκης 
 Διαχείριση Αιτήσεων (Requisitions) 
 Διαχείριση Παραγγελιών με δυνατότητα επανάληψης 

 Διαχείριση Τιμολογίων, επιστροφές σε προμηθευτές 
 Δυνατότητα παραλαβής ειδών χωρίς σχετική 

παραγγελία 
 Απογραφή Αποθήκης  
 Δυνατότητα σταδιακής παράδοσης προμηθευτών 
 Δυνατότητα σταδιακής αποστολής ειδών στα 

τμήματα 
 Μαζική παράδοση ειδών στα τμήματα 
 Δυνατότητα μετατροπής ειδών σε άλλα είδη 
 Κοστολόγηση ανά τμήμα / υποτμήμα 
 Στατιστική παρακολούθηση κινήσεων ειδών ανά 

τμήμα/κατάστημα 
 Δυνατότητα σύνδεσης με Λογιστικό Σύστημα μέσω 

ενδιάμεσου αρχείου (interface file) 
 Μεγάλος αριθμός εκτυπώσεων 
 Ασφάλεια συστήματος και πληροφοριών 
 
Προσθήκες (Add-Ons) 
 

Οι λειτουργίες του συστήματος μπορούν να 
επεκταθούν με την προσθήκη ή επικοινωνία με 
άλλα συστήματα. Τα συστήματα αυτά είναι: 
 
 Προσφορές 

Το σύστημα «Προσφορές» περιλαμβάνει 
λειτουργίες για την καταχώρηση, διαχείριση και 
επεξεργασία Προσφορών που έχουν ζητηθεί 
από προμηθευτές. Για κάθε προσφορά που 
ζητείται από τον οργανισμό, το σύστημα δέχεται 
απεριόριστο αριθμό προσφορών από 
απεριόριστο αριθμό προμηθευτών. 
 

Το σύστημα τηρεί ιστορικό όλων των 
προσφορών που καταχωρούνται με άμεση 
ανάκληση οποιαδήποτε στιγμή. 
 

 Στατιστικά Προμηθευτών 
Το σύστημα «Στατιστικά Προμηθευτών» 
περιλαμβάνει κυρίως στατιστικές πληροφορίες 
αναφορικά με Προμηθευτές (αγορές, 
οικονομικά, κλπ.). Μεγάλος αριθμός 
εκτυπώσεων προσφέρει πλήρη εικόνα του 
όγκου παραγγελιών σε προμηθευτές.  

 
 

 Διαχείριση Πληρωμών 
Σύστημα καταχώρησης, διαχείρισης και 
επεξεργασίας τιμολογίων προμηθευτών. Έχει τη 
δυνατότητα έκδοσης επιταγών και πιστωτικών 
σημειώσεων καθώς και επικοινωνία με 
Λογιστικά Συστήματα. 
 

 
 
 

Server  Windows 2000/2003 
 

Database Oracle RDBMS 8.1.7 and above 
 

Clients  Windows 2000 Pro / XP 

Απαραίτητος Εξοπλισμός 


