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                                         ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΟΟΟΣΣΣ   
 
Η διαδικασία της μεταφοράς στην Ελλάδα, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. 

Ακόμη και το μικρότερο μεταφορικό γραφείο έχει να αντιμετωπίσει έναν μεγάλο αριθμό 

παραστατικών, τόσο ως προς την έκδοσή τους, όσο και ως προς την διαχείρισή τους. Εξάλλου, ο 

αριθμός των συμμετεχόντων σε μία μεταφορά είναι πολλοί: αποστολέας, παραλήπτης, εντολέας, 

αντιπρόσωπος, υποκατάστημα. 

Πολύτιμος σύμμαχος για τον επιχειρηματία αποτελεί το πρόγραμμα μηχανογράφησης Εθνικών 

Μεταφορών NEXUS ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ. 

Είναι απλό και λειτουργικό στην χρήση του διευκολύνοντας έτσι την μετάβαση σε αυτό είτε από 

την χειρόγραφη διαδικασία είτε από την χρήση κάποιου άλλου προγράμματος και 

απελευθερώνοντας ανθρώπινους πόρους για την επιχείρηση. 

Έχει την δυνατότητα online επικοινωνίας με μία απλή σύνδεση Adsl internet,  μεταξύ  κεντρικού 

και υποκαταστημάτων – αντιπροσώπων, προσφέροντας στον επιχειρηματία πλήρη εικόνα σε 

πραγματικό χρόνο. 

 Δίνει την δυνατότητα “routing” (προδρομολόγηση διανομών με αυτόματη ένταξη των 

φορτώσεων σε δρομολόγια φορτωταξί) εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο. 
Ενσωματώνει χρήση Barcode σε διάφορα στάδια  απλοποιώντας πολλές διαδικασίες. 

Υπενθυμίζουμε ότι είναι το πρώτο μεταφορικό πρόγραμμα που έδωσε την δυνατότητα εκτύπωσης 

των παραστατικών σε laser εκτυπωτές με απλό Α4 χαρτί, προσφέροντας έτσι μείωση του κόστους 

έκδοσής τους πάνω από 50% και εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο για την επιχείρηση.  

Συνολικά αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη και δοκιμασμένη λύση στον χώρο της 

μηχανογράφησης των εθνικών μεταφορών. 

Με τις συνεχείς αναβαθμίσεις του εγγυάται ότι θα αποτελεί το μόνιμο και αποτελεσματικό 

εργαλείο για τον σύγχρονο επιχειρηματία της μεταφοράς που έχει στραμμένο το βλέμμα στο 

αύριο.  
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 ΜΕΝΟΥ 1.  ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ 

 ΜΕΝΟΥ 2.  ΠΡΟΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ 

 ΜΕΝΟΥ 3.  ΔΗΛΩΤΙΚΑ 

 ΜΕΝΟΥ 4.  ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

 ΜΕΝΟΥ 5.  ΔΙΑΝΟΜΕΣ 

 ΜΕΝΟΥ 6.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 ΜΕΝΟΥ 7.  ΑΦΙΞΕΙΣ 

 ΜΕΝΟΥ 8.  ΑΡΧΕΙΑ 

 ΜΕΝΟΥ 9.  ΕΠΟΠΤΗΣ 

 ΜΕΝΟΥ 10.  ΣΥΣΤΗΜΑ 
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ΜΕΝΟΥ 1.  ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ 

 
 

 

ΜΕΝΟΥ 2.  ΠΡΟ ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ 

  

  

 

 

 

 

 

ΜΕΝΟΥ 3.  ΔΗΛΩΤΙΚΑ 

 
   

 

ΜΕΝΟΥ 4.  ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

 
 

1.1  Έκδοση  

1.2  Αναζητήσεις – Καταστάσεις  

1.3  Μαζική Εκτύπωση 

1.4  Επανεκτύπωση 

1.5  Εκτύπωση Αντιγράφων φορτωτικών 

1.6  Εισαγωγή Φορτωτικών από Αρχείο 

1.7  Μεταβολή Φορτωτικής 

1.8  Διορθωτικά Σημειώματα 

1.9  Ειδικό Ακυρωτικό (Ακυρωτικό Φορτωτικής 

/ Ακυρωτικά γενικώς) 

 

3.1  Ορισμός – Μεταβολή 

3.2  Επανεκτύπωση / Διαγραφή / Έξοδα 

3.3  Εκτυπώσεις – Στατιστικά 

 

4.1  Παραλαβή – Καταχώρηση. 

4.2  Παραλαβή Αντικαταβολών από Αρχείο. 

4.3  Πληρωμή Αντικαταβολών. 

4.4  Αναζήτηση / Επανεκτύπωση / Διαγραφή                         

       Τιμολογίου   

4.5  Αναζητήσεις. 

 

2.1  Προσφορές – Εντολές 

Φορτώσεων  

2.2  Περισυλλογή 

2.3  Αναζητήσεις 

 



     NEXUS SYSTEMS                                                                                                               

ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ                                                                                                                  

5 

 

 

 

ΜΕΝΟΥ 5.  ΔΙΑΝΟΜΕΣ 

 
   . 

 

ΜΕΝΟΥ 6.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 
 

 

ΜΕΝΟΥ 7.  ΑΦΙΞΕΙΣ 

  
             

 ΜΕΝΟΥ 8.   ΑΡΧΕΙΑ 

 
 

5.1 Εισαγωγή Στοιχείων 

5.2 Καταστάσεις φορτώσεων 

5.3 Έξοδα Προωθήσεων 

5.4 Αυτόματη Τιμολόγηση  

      

6.1  Καταστάσεις Φορτωτικών για Είσπραξη. 

   6.2  Αναζήτηση / Επανεκτύπωση / Διαγραφή  

       Καταστάσεων              

6.3  Είσπραξη Φορτωτικών. 

6.4  Καταστάσεις Παραλαβής Υπογραφών. 

6.5  Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. 

6.6  Χρεώσεις – Πιστώσεις. 

6.7  Καταστάσεις. 

 

7.1  Αναζητήσεις – Εκτυπώσεις 

7.2  Καταχώρηση / Μεταβολή 

7.3 Εισαγωγή από Αρχείο 

7.4 Ατομική Παράδοση 

7.5  Διανομές  

7.6  Αντικαταβολές (Είσπραξη -Αποστολή) 

 

 

8.1  Αποστολείς – Παραλήπτες 

8.2  Γραφεία Προώθησης 

8.3  Ιδιοκτήτες Αυτοκινήτων 

8.4  Διανομείς 

8.5  Φορτηγά 

8.6 Τιμοκατάλογοι (Γενικοί - Πελατών –  

Προμηθευτών - Προμηθειών 

αντικαταβολών) 

8.7  Πόλεις 

8.8  Αντικείμενα Μεταφοράς 

8.9  Συσκευασίες 

8.10  Τρόποι Πληρωμής 

8.11  Αποθήκες 

8.12  Σειρές Παραστατικών 

8.13 Περιοχές Προώθησης 

8.14 Ζώνες Τιμών 
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 ΜΕΝΟΥ 9.   ΕΠΟΠΤΗΣ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΜΕΝΟΥ 10.   ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
 

 

 

 

9.1    Συντήρηση δεδομένων  

9.2    Χρήστες 

9.3    Εργαζόμενοι 

9.4    Παράμετροι Συστήματος 

9.5    Στήλες Πινάκων 

9.6    Εταιρίες 

9.7    Υποκαταστήματα 

9.8    Προεκτυπώσεις. 

9.9    Σταθμοί Εργασίας 

9.10  Εκτυπωτές Σταθμού Εργασίας 

9.11  Ρυθμίσεις Καταστάσεων (Reports) 

9.12  Ορισμός Καταστάσεων 

9.13  Ορισμός Τύπων Παραστατικών 

9.14  Ορισμός Ημερολογίων Κινήσεων 

9.15  Αναδόμηση Δεδομένων 

9.16  Μεταφορά Υπολοίπων 

9.17  Λογαριασμοί Λογιστικής 

9.18  Μεταφορά στη Λογιστική 

9.19  Ενημέρωση από Αντ/πους – Υπ/τα 

 

9.1  Παράμετροι Ελέγχου  

9.2  Σχεδιασμός Κινήσεων 

9.3  Δραστηριότητες 

9.4  Αλλαγή Ημερομηνίας Καταχωρίσεων 

9.5  Συσχετισμός Κωδικού Πόλεων 

9.6  Οδοί και Τ.Κ. 

9.7  Συσχετισμός Πελατών και Rooting 

9.8  Rooting 

9.9  Login 

9.10  Αλλαγή Password 

9.11  Μεταφορά από DOS 

9.12  Πληροφορίες 
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  ΒΑΣΙΚΑ  ΠΛΗΚΤΡΑ  ΕΝΤΟΛΩΝ  

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Η χρήση των ανωτέρω πλήκτρων είναι κοινή για όλα τα μενού του προγράμματος. 

 

 

 

  ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ  ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 
    Γενικότερα ισχύουν οι συντομεύσεις των windows, μερικές από αυτές και οι πιο χρήσιμες 

είναι οι παρακάτω: 

ENTER ή TAB = Επόμενο Πεδίο 
SHIFT + TAB = Προηγούμενο Πεδίο 

       = Μετακίνηση στα Πεδία 

HOME = Αρχή Εγγραφής  

END = Τέλος Εγγραφής  

SHIFT + HOME = Μαρκάρισμα από αρχή ως τέλος εγγραφής 

SHIFT + END = Μαρκάρισμα από τέλος ως αρχή εγγραφής   

DELETE = Διαγραφή Μαρκαρισμένου 

 

 Επίσης, πέραν των παραπάνω ισχύουν και ειδικές συντομεύσεις προκειμένου ο χρήστης να 

χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν λιγότερο το «ποντίκι», στοχέυοντας έτσι στην μεγιστοποίηση της 

αποδοτικότητάς του. Αυτές θα τις βρείτε στα αντίστοιχα μενού παρακάτω. 

 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ 
Στα διάφορα πεδία αναζητήσεις του προγράμματος μπορούμε πλέον να αναζητούμε με ένα 

μέρος της επωνυμίας ή ΑΦΜ ή κωδικού κάνοντας χρήση του ? για χαρακτήρα που ξέρουμε 

μεν ότι υπάρχει, αλλά δεν γνωρίζουμε ποιος είναι και * για πλήθος χαρακτήρων που δεν 

ξέρουμε αν υπάρχουν, πριν ή μετά την εγγραφή αναζήτησης.  

Π.χ. ΠΕΛΑΤΗΣ ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΣ: Κ?ΤΣ*, ? γιατί δεν ξέρω πως γράφεται (με Ο ή Ω) και * 

γιατί δεν θυμάμαι αν έπεται κάτι άλλο. Το* μπορεί και να προηγείται.  

  1      2      3      4      5      6      7       8     9     10              11   12 
 

1.   Αρχή Εγγραφών 

2.   Προηγούμενη Εγγραφή 

3.   Επόμενη Εγγραφή 

4.   Τέλος Εγγραφών 

5.   Αναζήτηση  

6.   Εκτύπωση 

7.   Νέα Καταχώρηση –  

8.   Μεταβολή Καταχώρησης  

9.   Διαγραφή 

10. Έξοδος  

11. Αποθήκευση  

12. Αναίρεση  
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ΜΕΝΟΥ 1. ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ 

 
1.1.1  ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ 

 
 

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 
F2 = Αναίρεση 

F4 = Νέο (ενεργοποίηση μάσκας) 

F4 στο 1ο (ή το 2ο ή το 3ο ) πεδίο  ανοίγω νέο πελάτη 

Shift + F4 στο 1ο (ή το 2ο ή το 3ο ) πεδίο – Διόρθωση καρτέλας πελάτη 

F6  Προορισμός 

F7  Προωθητής 

F12 = Αποθήκευση ή και Εκτύπωση ανάλογα το σετάρισμα στις αυτοματοποιήσεις 

Alt + 1  μάσκα «έκδοση» 

Alt + 2  «λίστα αναζήτηση» 

Ctrl + Α  Αποστολέας 

Ctrl + Π Παραλήπτης 

Ctrl + Ε  Εντολέας 

Ctrl + O  Όροι πληρωμής 

Ctrl + Β  Αντικαταβολή 

Οποιοδήποτε γράμμα + ENTER – Λίστα αναζήτησης (όπου υπάρχει) 

 

 

1ο ΠΕΔΙΟ 
2ο ΠΕΔΙΟ 

3ο ΠΕΔΙΟ 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ (τύπου 2, κανονική φορτωτική): 

Μπαίνουμε στο μενού ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ. Με f4 ανοίγει η φόρμα και είμαι στον 

αποστολέα. Το σύστημα έχει πάρει μόνο του ημ/νία καταχώρησης.  

 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ – ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ 

-Αν ο αποστολέας είναι ήδη πελάτης μας 

 
 

τότε με το ΑΦΜ ή το ΚΩΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΗ ή και με οποιοδήποτε γράμμα και enter 

οπότε και μπαίνουμε στους πελάτες και επιλέγουμε τον πελάτη μας. Με enter με πάει 

στον παραλήπτη τον οποίο βρίσκω με τον ίδιο τρόπο.  

-Αν ο αποστολέας ή ο παραλήπτης δεν είναι ήδη πελάτης μας,  
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τότε στο πεδίο που είμαι  πατάω ξανά f4 και μου ανοίγει η καρτέλα «στοιχεία πελάτη» 

για να καταχωρήσω. Το σύστημα μου δίνει μόνο του αριθμό στον κωδικό πελάτη και 

εγώ γράφω τα υπόλοιπα στοιχεία. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ό,τι επιλέξετε στα στοιχεία πελάτη 

υπερισχύουν των γενικών ρυθμίσεων του συστήματος π.χ. % ασφάλιστρα, αν έχετε βάλει 

στον επόπτη (ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ –ΣΕΛ. 2) % ασφάλιστρα 5 και στην 

καρτέλα του πελάτη 10, στην έκδοση φορτωτικής που πληρωτής θα είναι ο συγκεκριμένος 

πελάτης θα βγουν ασφάλιστρα 10%. 

 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΤΟΛΕΑ Με enter με πάει στον εντολέα.  

- Αν υπάρχει τον επιλέγω όπως παραπάνω.  

- Αν δεν υπάρχει ανοίγω καρτέλα όπως παραπάνω 

 Με enter πάει ΟΡΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΠΛΗΡΩΤΗ 

 
ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 1= ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ, 2=ΜΕΤΡΗΤΑ, 3= ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

(χρησιμοποιείται μόνο όταν ο αποστολέας ζητά απόδειξη παράδοσης για να πληρώσει), 

4=ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ (καθορίζεται στον προορισμό) 

ΠΛΗΡΩΤΗΣ: 1= ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ, 2= ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ, 3= ΕΝΤΟΛΕΑΣ  

Ανάλογα με το τί  όρους πληρωμής / πληρωτή επιλέγουμε, το σύστημα βγάζει μόνο του και το 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ. 
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 Με enter πάει ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ 

 
Υποχρεωτικά καταχωρούμε τον αριθμό του παραστατικού. Με enter πάμε πεδία: Συσκευασία 

και Περιγραφή, οπού καταχωρούμε τον αντίστοιχο προεπιλεγμένο κωδικό ή κάνουμε 

αναζήτηση από τη λίστα.  

 
Εάν πληκτρολογήσουμε πάνω από τέσσερα γράμματα γίνονται δεκτά σαν λέξη. 

Εάν έχουμε καταχωρήσει και αρ. τεμαχίων και βάρος στο πεδίο ΤΒ πρέπει να ορίσουμε με 

βάση ποια τιμή θα γίνει η τιμολόγηση. Πληκτρολογούμε 1 ή Τ αν θέλουμε βάσει τεμαχίων ή 2 

ή Β αν θέλουμε βάσει βάρους.      

Στο πεδίο ΤΙΜΗ βάζουμε την αντίστοιχη τιμή μονάδας εάν θέλουμε να γίνει πολ/σμός. 

 
Στην περίπτωση ύπαρξης τιμοκαταλόγων η τιμή εμφανίζεται αυτόματα. (βλ. οδηγίες 

τιμοκαταλόγων). Σημειώνουμε ότι δεν είναι υποχρεωτική η καταχώρηση τιμής στο 

συγκεκριμένο πεδίο. 

 ΚΟΜΙΣΤΡΑ 

Μπορώ είτε να βάλω, όπως είδαμε ήδη, τιμή ανά τεμάχιο και να καθοριστεί έτσι το κόμιστρο. 

Είτε να καθοριστούν οι τιμές από τους τιμοκαταλόγους που έχουμε ορίσει (βλ. οδηγίες 

τιμοκαταλόγων). Ή μπορούμε να γράψουμε το Κόμιστρο και με enter ή με το βέλος του 

πληκτρολογίου μας, κατεβαίνουμε στα υπόλοιπα πεδία για να προστεθούν αυτόματα οι 

υπόλοιπες επιβαρύνσεις που έχουμε προεπιλεγμένες, στις παραμέτρους του συστήματος. 

Εναλλακτικά, γράφουμε στα κόμιστρα το τελικό συνολικό ποσό βάζοντας μπροστά το( – ) και 

το σύστημα κάνει αυτόματα όλους τους υπολογισμούς.. 



     NEXUS SYSTEMS                                                                                                               

ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ                                                                                                                  

12 

          
 Με enter ανοίγει ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

Καταχωρώ αν έχω ΜΕΤΡΗΤΑ- ΕΠΙΤΑΓΕΣ – ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ στα αντίστοιχα πεδία, 

καθώς και τυχόν παρατηρήσεις. 

 
Με enter και κάτω βελάκι με πάει παρατηρήσεις φορτωτικής όπου γράφω ότι θέλω π.χ. 

απογευματινή παράδοση. 

 

 Με f12 σώζω και επιλέγω αν θα εκτυπώσω ή όχι.  

 
Αν δεν εκτυπώσω, τότε η φορτωτική παίρνει προσωρινή αρίθμηση της μορφής +Α 

 
και εκτύπωση θα κάνουμε αργότερα από τη ΜΑΖΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ (βλ. οδηγίες 

εκτυπώσεων).  

Η επόμενη φορτωτική που θα εκδώσω -αν δεν βγω τελείως από το μενού φορτωτικές- θα 

έχει κρατήσει τον αποστολέας που έβαλα στην τελευταία φορτωτική. 

 

 

 

ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ 

 

1. ΕΚΔΟΣΗ ΜΙΑΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ τύπου 1 (απόδειξη παράδοσης): 

Είναι όταν για συγκεκριμένο πελάτη εκδίδω αποδείξεις παράδοσης (δεν παίρνουν σήμανση) 

για τις αποστολές και στο τέλος του μήνα του κόβω μια συγκεντρωτική φορτωτική.  

Καταρχήν, ή έχω τσεκάρει στην καρτέλα του συγκεντρωτική φορτωτική  

 

Με enter καθορίζω και τα έξοδα τρίτων και 

αν αυτά είναι μετρητοίς. 
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ή όταν θέλω να κόψω απόδειξη παράδοσης τσεκάρω πριν πατήσω το f12 για να σώσω, στο 

είδος φορτωτικής το νούμερο 1  

Στο μήνα πάντως πρέπει να εκδώσω κανονική φορτωτική (τύπου 2). Μόνο που στον μεν 

παραλήπτη θα βάλω διάφοροι παραλήπτες, στο δε παραστατικό θα βάλω «ως κατάσταση» και 

θα επισυνάψω κατάσταση όπου θα έχω εντάξει όλες τις αποδείξεις παράδοσης του μήνα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ!! 

(κατά τα λοιπά όπως ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ) 

 

2. ΕΚΔΟΣΗ ΜΙΑΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ 3 ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ: 

Όταν ο πελάτης θέλει φορτωτική 3τυπες (και αν εμείς εκδίδουμε 2τυπες) ή τσεκάρω στην 

καρτέλα του το πεδίο ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Νο2  

 
 

 

  
 

3. ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ  

 
Κατά την έκδοση φορτωτικής και πριν πατήσετε νέο ή f4, επιλέξτε κάτω δεξιά την περιοχή 

προορισμού όπου θα πάει το φορτίο. Η περιοχή προορισμού που επιλέξατε ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ της 

περιοχής προορισμού που είναι ενταγμένος ο παραλήπτης. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε ακόμα 

και αν έχετε εντάξει τον συγκεκριμένο πελάτη κατά την καταχώρησή του στα ΑΡΧΕΙΑ   

ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ/ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ στον προορισμό ΑΘΗΝΑ, για την συγκεκριμένη έκδοση να 

τον εντάξετε στον προορισμό ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αυτόματα αλλάζει και η Περ. Πρ. πάνω δεξιά 

στην φορτωτική και το γραφείο είσπραξης αν είναι οφειλόμενα κόμιστρα. Αυτή η επιλογή 

ή μετά το f4 για το άνοιγμα της φόρμας έκδοσης τσεκάρω το 

κουμπάκι κάτω αριστερά ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Νο2.  (κατά τα λοιπά όπως 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ) 
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περιοχής προορισμού παραμένει μέχρι να τον αλλάξετε ή να βγείτε και να ξαναμπείτε στην 

ΕΚΔΟΣΗ. (κατά τα λοιπά όπως ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ) 

 

4. ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ 

Όπως ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ. Πριν το f12, πατώ το κουμπί 

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ για να ανοίξουν τα πεδία της ημερομηνίας και του αριθμού της φορτωτικής.  

 
 

5. ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΔΗΛΩΤΙΚΟ  

Αν θέλουμε να εκδώσουμε φορτωτικές για γνωστό δηλωτικό, κατά την έναρξη της έκδοσης το 

επιλέγουμε στο πεδίο ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΔΗΛΩΤΙΚΟ, πατώντας το  

  
Εάν θέλουμε να αφαιρέσουμε φορτωτική που εκδόθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο πατάμε το 

κουμπί Χ στο επόμενο πεδίο. 

 

6. ΕΚΔΟΣΗ BAR CODE ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ  

Με το ανάλογο σετάρισμα το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα έκδοσης BAR CODE πάνω στα 

στελέχη της φορτωτικής (βλ. πλεονεκτήματα των φορτωτικών που φέρουν BAR CODE), 

χωρίς κάποια ιδιαιτερότητα κατά την καταχώρηση, δίνει όμως και τη δυνατότητα με κάθε 

φορτωτική που εκδίδετε να τυπώνεται από τον κατάλληλο εκτυπωτή και μια ετικέτα BAR 

CODE,  η οποία κολλιέται πάνω στο δέμα ή στα δέματα. 

 
 

7. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ  

Μπορούμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας κατά την έκδοση φορτωτικών 

(ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣΕΚΔΟΣΗ) και μόνο όταν έχουμε ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ κάποιον ιδιώτη, να 

ανοίξουμε νέο πελάτη με την τακτική που θα δούμε και στις αφίξεις παρακάτω.  
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα λοιπά στοιχεία της φορτωτικής που δεν εξετάσαμε όπως:  

 ΕΛΕΓΧΟΣ ROOTING  

 ΜΟΝΙΜΟ ΑΡΧΕΙΟ  

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 FONTS 

 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ  

ΘΑ ΤΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
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1.1.2 ΛΙΣΤΑ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

 
Στο δεξί άκρο της οθόνης έκδοσης φορτωτικών υπάρχει το μενού ΛΙΣΤΑ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ το 

οποίο είναι προσβάσιμο μόνο όταν δεν είναι ενεργή η έκδοση φορτωτικών. 

Στο συγκεκριμένο αρχείο υπάρχουν όλες οι φορτωτικές που είτε έχουν εκτυπωθεί, είτε απλώς 

καταχωρηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε δηλωτικό.  

Με τα διάφορα φίλτρα αναζήτησης και f12 μπορούμε να αναζητήσουμε μια φορτωτική. Με 

Alt + 1 μπορούμε να δούμε τα στοιχεία της και να κάνουμε αλλαγές. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις φορτωτικές που δεν έχουν εκτυπωθεί και κατά συνέπεια δεν έχουν πάρει 

σήμανση μπορούμε να μεταβάλλουμε οτιδήποτε, ακόμη και να τις διαγράψουμε. 

Τις φορτωτικές που εκτυπώθηκαν και έχουν πάρει σήμανση  ΔΕΝ τις πειράζουμε ΠΟΤΕ. 

 

1.2.  ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
Στο συγκεκριμένο μενού μπορούμε να αναζητήσουμε φορτωτικές που βρίσκονται είτε στο 

μόνιμο είτε στο προσωρινό αρχείο, καθώς επίσης να εκδώσουμε διάφορες καταστάσεις ή και 

να βγάλουμε κρίσιμα στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή. 

 
 

Δεν πατώ με το 

ποντίκι, αλλά F12 

.. 

Χρησιμοποιώ 

τον γνωστό 

τρόπο 

γρήγορων 

αναζητήσεων  
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Στο πεδίο ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ επιλέγουμε την κατάσταση που θέλουμε να εκτυπώσουμε.   

 
Οι καταστάσεις που υπάρχουν στο μενού είναι ενδεικτικές και μπορούν να διαμορφωθούν με 

βάση τον τρόπο λειτουργίας της κάθε εταιρίας.  

Αν δεν επιλέξουμε κάποια ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ τότε μπορούμε να δούμε το ιστορικό του όποιου 

παραστατικού θέλουμε (φορτωτικής, διορθωτικών, ΤΠΥ κ.λπ.) 

 

► Έχετε τη δυνατότητα για εξαγωγή στοιχείων 
φοροτεχνικής αξίας όπως: Συγκεντρωτικών 
Εσόδων σε ilo, ΦΠΑ, αλλά και καταστάσεις σε 
excel προς ενημέρωση των πελατών σας π.χ. η 
10. 

Το βελάκι 

δηλώνει ότι η 

φορτωτική είναι 

σε δηλωτικό. 

► Εδώ βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες και το 
ιστορικό της φορτωτικής, μέσα σε μια εικόνα!!! 
Πότε καταχωρήθηκε, εκδόθηκε, που πήγε, με 
ποιο δηλωτικό, αν έχει παραδοθεί ή όχι τι έχει 
γίνει με την αντικαταβολή της κ.ο.κ.  
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Στο πεδίο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ τη σειρά με την οποία θέλουμε να εμφανιστούν τα αποτελέσματα. 

 
Όλα τα πεδία αποτελούν φίλτρα τα οποία χρησιμοποιούμε στις αναζητήσεις.  

 

                                   1.3  ΜΑΖΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ    

Μέσω του συγκεκριμένου μενού μπορούμε να εκτυπώσουμε μαζικά φορτωτικές 

που δεν έχουμε εκτυπώσει.  

 

Το βελάκι δηλώνει τον 

τύπο παραστατικού  

1=απ. παράδοσης 

2=φορτωτική 

3=διορθ.μειωσης 

4=διορθ. αύξησης 

5=διορθ. αλλ. στοιχ. 

6= Τ.Π.Υ 

70,72 = ακυρωτικά  

κ.ο.κ 
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1.4  ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ    

 

 
 

Η επανεκτύπωση μίας ή περισσότερων φορτωτικών γίνεται από αυτό το μενού, καταχωρώντας 

τους αριθμούς των προς εκτύπωση φορτωτικών και πιέζοντας το πλήκτρο ΕΚΤΥΠΩΣΗ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Ο συγκεκριμένος τρόπος επανεκτύπωσης λειτουργεί μόνο αν χρησιμοποιείται 

φορολογικός μηχανισμός με driver NEXUS τύπου Β. 

 

 

Δεν πατώ με το 

ποντίκι, αλλά F12 

.. 

Με το πλήκτρο αναζήτηση 

εμφανίζεται η διπλανή 

οθόνη που περιέχει τα 

φίλτρα με τα οποία θα 

επιλέξουμε τις προς 

εκτύπωση φορτωτικές. 

 

Ξετσεκάροντας από τη 

στήλη Ε κάποιες 

φορτωτικές τις εξαιρούμε 

από την εκτύπωση. 
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1.5 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ 

 

Όταν θέλουμε να εκτυπώσουμε φορτωτικές που έχουν χαθεί και ζητείται επίσημο 

αντίγραφο.  

ΌΤΑΝ 

 
 

 

 

 

 

1.8  ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Διορθωτικό σημείωμα φορτωτικής εκδίδεται στην περίπτωση που πρέπει να 

αλλάξει κάποιο από τα στοιχεία της φορτωτικής που έχουμε εκδώσει. 

Υπάρχουν τρία είδη διορθωτικών :   

1. Αύξηση κομίστρων  (τύπος παραστατικού 3) 

2. Μείωση κομίστρων  (τύπος παραστατικού 4) 

3. Μεταβολή στοιχείων, δηλ. αλλαγή καταβάλλοντος τα κόμιστρα ή και 

εισαγωγή εντολέα (τύπος παραστατικού 5) 

 

Πατώντας F12, εμφανίζεται η γνωστή 

μας κάρτα των κριτηρίων επιλογής που 

είδαμε και στην μαζική εκτύπωση και 

μπορούμε να ξετσεκάρουμε από την 

στήλη Ε φορτωτικές που τελικά δεν 

θέλουμε να εκτυπώσουμε. 
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Με το πλήκτρο F4 ενεργοποιούμε την οθόνη και επιλέγουμε το είδος του διορθωτικού που 

θέλουμε να εκδώσουμε. Στη συνέχεια πληκτρολογούμε τον αριθμό της φορτωτικής που 

θέλουμε να μεταβάλλουμε και πατάμε ENTER.  

Εμφανίζεται η φορτωτική και αλλάζουμε τα στοιχεία που θέλουμε. Σε περίπτωση αύξησης 

κομίστρων βάζουμε τη διαφορά. Σε περίπτωση μείωσης βάζουμε και πάλι τη διαφορά αλλά με 

αρνητικό πρόσημο. Στην τρίτη περίπτωση αλλάζουμε τον πληρωτή.  

Πατώντας το κουμπί ΧΕΙΡ/ΦΗ μπορούμε να καταχωρήσουμε το διορθωτικό χειρόγραφο (βλ. 

οδηγίες χειρόγραφης φορτωτικής)  

Τα διορθωτικά μπαίνουν κανονικά σε δηλωτικό. 

ΠΡΟΣΟΧΗ  

Στην περίπτωση τρία (αλλαγή κατ/ντος κόμιστρα) ο αρχικά χρεωθείς πελάτης ξεχρεώνεται 

αυτόματα μόνο στην περίπτωση που γίνεται ταυτόχρονη χρήση του λογισμικού NEXUS – 

TRADE. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να πιστώσουμε τον πελάτη μέσω της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.  

 

 

                                         

1.9  ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ 

 

Δικαίωμα ακύρωσης έχουμε για παραστατικά που εκδόθηκαν και δεν επιτέλεσαν 

το σκοπό για τον οποίο εκδόθηκαν. Πρακτικά σημαίνει ότι τα έχουμε στα χέρια 

μας και δεν έχουν πάει στον πελάτη ή δεν έχουν μπει σε δηλωτικό, αν πρόκειται 

για φορτωτικές. 
 

      1.9.1   ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ 

Λειτουργεί ακριβώς όπως και στην έκδοση διορθωτικού. 

Μπορούμε να εκδώσουμε και 

Διορθωτικό στο διορθωτικό μιας 

φορτωτικής, ώστε τελικά να έχουμε 

δυνατότητα για 2 διορθωτικά. 

 



     NEXUS SYSTEMS                                                                                                               

ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ                                                                                                                  

21 

 
Με το πλήκτρο F4 ενεργοποιούμε την οθόνη και πληκτρολογούμε τον αριθμό της φορτωτικής 

που θέλουμε να ακυρώσουμε πατάμε ENTER, αν δεν βρεθεί η συγκεκριμένη φορτωτική 

βγαίνει ο παραπάνω πίνακας. και αφού το σύστημα μας θυμίσει να εκτυπώσουμε προχωράμε 

στην εκτύπωση. Με αυτόν τον τρόπο και η φορτωτική έχει διαγραφεί και η σήμανση έχει 

ακυρωθεί. Αν θελήσουμε να ξαναδούμε την φορτωτική πρέπει να  την αναζητήσουμε από τις 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ βάζοντας στον τύπο παραστατικού όλα τα στοιχεία. 

 
 

1.9.2   ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΣ 

Η ακυρωμένη φορτωτική είναι τύπος 

παραστατικού 70 ή  72  
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Ειδικό ακυρωτικό γενικώς είναι το έντυπο με το οποίο μπορούμε να ακυρώσουμε μια σήμανση 

ενός παραστατικού που έχουμε εκδώσει. Στο αρχείο των πελατών δημιουργούμε έναν 

“πελάτη” με ΑΦΜ τη λέξη ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ και επωνυμία ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ. 

Με το πλήκτρο ΝΕΟ μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία έκδοσης. 

Στο πεδίο ΠΕΛΑΤΗΣ αναζητούμε τον πελάτη ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ και στην ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

συμπληρώνουμε τους αριθμούς των παραστατικών που θέλουμε να ακυρώσουμε. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ακυρωτικό δεν ακυρώνει ποσά ή οτιδήποτε άλλο. Ακυρώνει τη σήμανση 

του φορολογικού μηχανισμού. Επίσης δε διαγράφει παραστατικά. Αμέσως μετά την έκδοσή 

του πρέπει να διαγράψουμε από το σύστημα τα παραστατικά που έχουμε ακυρώσει και να 

κάνουμε τις αντίστοιχες λογιστικές κινήσεις. 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αναζήτηση των ακυρωτικών πατάμε το κουμπί με τα κιάλια οπότε 

βγαίνει αναζήτηση με διάφορα κριτήρια 
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ΜΕΝΟΥ 2. ΠΡΟΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ 
Με την δυνατότητα καταχώρησης προσφορών και εντολών φορτώσεως που προσφέρει το 

πρόγραμμα Nexus Μεταφορικό απλοποιείται σε σημαντικό βαθμό η παρακολούθηση και 

αυτοματοποίηση του μεταφορικού έργου των μεταφορικών εταιριών. 

 

2.1  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΕΝΤΟΛΕΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΝ 

 

Από το τηλεφώνημα που θα δεχτεί ο υπεύθυνος παραλαβών της εταιρίας ή από την σύναψη 

μιας σύμβασης περισυλλογών μπορεί να κάνει καταχώρηση με όποια στοιχεία έχει προς 

στιγμή διαθέσιμα. Επιλέγει αν πρόκειται για προσφορά ή εντολή φόρτωσης καθώς και αν 

είναι προφορτωτική ή όχι. Καταχωρεί όσα στοιχεία έχει διαθέσιμα ως προς τον αποστολέα 

και τον παραλήπτη, το είδος των εμπορευμάτων, το κόμιστρο ή ότι άλλο θεωρεί χρήσιμο 

για την διεκπεραίωση (τα βήματα σας είναι οικεία από την καταχώρηση της φορτωτικής f4, 

ΑΦΜ, εκτυπωση κ.ο.κ.).  

 
Αν οι καταχωρήσεις έχουν επιλεγεί και ως προφορτωτικές εμφανίζονται αυτόματα στο 

εκδοτήριο μετά την καταχώρηση του ΑΦΜ του αποστολέα ώστε να μετατραπούν  με το 

πάτημα ενός κουμπιού σε φορτωτικές. 

 
 

Αν πρόκειται για 

επαναλαμβανόμενη 

παραγγελία μπορούμε να 

ορίσουμε τη συχνότητά 

της.  

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ με alt2, 

όπως ήδη ξέρουμε. 
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2.2  ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ 

Το σύστημα αυτόματα με την καταχώρηση της εντολής φόρτωσης εντάσσει την εντολή  

σε ένα δρομολόγιο περισυλλογής με βάση την διεύθυνση του αποστολέα, καθώς και σε 

ένα δρομολόγιο διανομής στον προορισμό με βάση την διεύθυνση του παραλήπτη. 

Ταυτόχρονα το σύστημα δίνει και έναν μοναδικό αριθμό σε κάθε προσφορά ή 

παραγγελία ώστε να μπορούμε να την παρακολουθήσουμε μεμονωμένα  

Στη συνέχεια δημιουργούμε Περισυλλογές με μια διαδικασία που θυμίζει τον ορισμό 

των δηλωτικών (βλ. παρακάτω κεφάλαιο) 

  
 

Εκτυπώνουμε τις καταστάσεις περισυλλογής με όλα τα απαιτούμενα  για τον οδηγό στοιχεία 

της περισυλλογής 

 
 

Με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε ταχύτατα και χωρίς λάθη, ακόμη και την προηγούμενη 

μέρα, τα δρομολόγια περισυλλογής. 

 

Τέλος μέσα από ένα εξελιγμένο σύστημα αναζητήσεων μπορούμε να έχουμε απεριόριστα 

στατιστικά στοιχεία και έλεγχο όλης της διαδικασίας. 
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ΜΕΝΟΥ 3. ΔΗΛΩΤΙΚΑ 
 

3.1  ΟΡΙΣΜΟΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

 

 
 

Στο πεδίο 1 εμφανίζονται τα δηλωτικά που έχουμε δημιουργήσει καθώς και το πεδίο ΜΗ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ (****). Εδώ βρίσκονται όλες οι φορτωτικές που υπάρχουν στο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 

ΑΡΧΕΙΟ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ και δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο δηλωτικό και εμφανίζονται 

αναλυτικά στο πεδίο 2. 

Στο πεδίο 3, αναφέροντα το πλήθος των φορτωτικών που βρίσκονται ανά δηλωτικό και τα 

αντίστοιχα ποσά που φέρουν. 

Για να δημιουργήσουμε ένα νέο δηλωτικό ξεκινάμε πατώντας το πλήκτρο ΟΡΙΣΜΟΣ 

ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ οπότε εμφανίζεται η οθόνη 3 όπου καταχωρούμε τα στοιχεία του οδηγού και 

τον προορισμό. Στη συνέχεια πατάμε το πλήκτρο ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ. 

Μπορούμε να δημιουργήσουμε όσα δηλωτικά θέλουμε. Εάν για οποιοδήποτε λόγο θέλουμε να 

αλλάξουμε τα στοιχεία σε κάποιο (μη κλεισμένο) δηλωτικό πατάμε το πλήκτρο ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ή το πλήκτρο ΔΙΑΓΡΑΦΗ εάν θέλουμε να διαγράψουμε το δηλωτικό. 

Όλα τα δηλωτικά που δημιουργήσαμε δεν περιέχουν φορτωτικές. Για να εντάξουμε 

φορτωτικές σε δηλωτικό, το επιλέγουμε στο πεδίο 1, κάνοντας κλικ με το ποντίκι και στη 

συνέχεια πατάμε το πλήκτρο ΕΝΤΑΞΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ οπότε εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. 

 

 

                                           

1ο ΠΕΔΙΟ 

 

 

2ο ΠΕΔΙΟ 

3ο ΠΕΔΙΟ 

Αν έχουμε φορτηγά – 

τράκτορες και καρότσα 

μπορούμε να έχουμε 

διάκριση στην 

καταχώριση και στην  

Αναζήτηση. 
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ΕΝΤΑΞΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ 

 
Εδώ όλα τα πεδία αποτελούν φίλτρα αναζήτησης. Πιέζουμε το πλήκτρο ΣΥΝΕΧΕΙΑ και οι 

φορτωτικές μας εμφανίζονται όπως φαίνεται παρακάτω 

Με τσεκαρισμένο το κουτάκι «Να επιλεγούν οι Φορτωτικές που θα προκύψουν», θα έχουμε 

προεπιλεγμένες για ένταξη όλες τις φορτωτικές που προκύπτουν. Αν δεν είναι τσεκαρισμένο, 

τότε θα επιλέξουμε εμείς ποιες θα ενταχθούν τελικά.  

 
Πατώντας αποθήκευση σώζω και μπορώ να μεταβάλω στην πορεία ακολουθώντας τον ίδιο 

τρόπο που έκανα ένταξη. Επίσης μπορώ να κάνω πρόχειρη εκτύπωση για έλεγχο ή Κλείσιμο 

εκτύπωση και να πάρει σήμανση. 

 

Με τσεκαρισμένο το κουτάκι, θα 

έχουμε προεπιλεγμένες για ένταξη 

όλες τις φορτωτικές που προκύπτουν. 

Αν δεν είναι τσεκαρισμένο, τότε θα 

επιλέξουμε εμείς ποιες θα ενταχθούν 

τελικά.  

 

Περιοχή πληκτρολόγησης αριθμού 

μιας φορτωτικής προκειμένου να 

ενταχθεί μεμονωμένα. Η ένταξη 

μπορεί να γίνει και με την χρήση του 

bar code scanner, όταν έχουμε 

αντίστοιχο σετάρισμα. 

 Μη εκτυπωμένη 

φορτωτική!!! Το 

σύστημα δεν μας 

αφήνει να κλείσουμε 

το δηλωτικό. 

 

 

 

 

ταν έχουμε αντίστοιχο 

σετάρισμα. 
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3.2  ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ/ ΕΞΟΔΑ 

 

ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ 
Μπορούμε να εκτυπώσουμε ξανά ένα δηλωτικό από εδώ κάνοντας χρήση των κριτηρίων 

αναζήτησης. Επίσης μπορούμε από εδώ να στείλουμε email στον συνεργάτη μας το δηλωτικό 

ή τα επιλεγμένα δηλωτικά. (ΠΡΟΣΟΧΗ στελνουμε και το a και το b αρχείο) 

 
 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
Αν το δηλωτικό δεν έχει πάρει σήμανση, τότε απλά το διαγράφουμε. Αν έχει πάρει σήμανση, 

τότε κόβουμε από τα ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΣ (menu ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ) και εκδίδω με πελάτη 

ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ, μηδενικό παραστατικό, όπου σημειώνω το νούμερο του δηλωτικού 

στην αιτιολογία εκτυπώνω και το παραστατικό αυτό συνοδεύει το ΔΗΛΩΤΙΚΟ.  

 

Αν έχουμε το OUTLOOK 

πρόγραμμα ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας, τότε 

μπορούμε κλικάροντας το  

Κουμπί η αποστολή email 

γίνεται αυτόματα. Αρκεί 

να έχουν γίνει η σωστές 

ρυθμίσεις (βλ. ΑΡΧΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ) 

 

 

Αν έχουμε φορτηγά – 

τράκτορες και καρότσα 

μπορούμε να έχουμε 

διάκριση στην 

καταχώριση και στην  

Αναζήτηση. 
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Μετά πάω ΔΗΛΩΤΙΚΑ  ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ αναζητώ το ΔΗΛΩΤΙΚΟ και προχωράω σε 

διαγραφή.  

 
Τότε το δηλωτικό και οι φορτωτικές επιστρέφουνε στο προσωρινό αρχείο των δηλωτικών. 

Πάω στον ΟΡΙΣΜΟ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ δηλωτικών και με τη μεταβολή διορθώνω προορισμούς 

και τα όποια στοιχεία θέλω να μεταβάλω, και προχωρώ στην εκτύπωση ή διαγράφω και το 

πρόχειρο δηλωτικό και φτιάχνω νέο.  

ΕΞΟΔΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
Από εδώ μπορώ να περάσω όλα τα έξοδα του αυτοκινήτου, φορτωτική αυτοκινήτου, ποσοστά 

οδηγών και κάνει τους υπολογισμούς τον πληρωτέων, αλλά και το πού πληρώνονται.    

 
  

Αν έχουμε φορτηγά – 

τράκτορες και καρότσα 

μπορούμε να έχουμε 

διάκριση στην 

καταχώριση και στην  

Αναζήτηση. 
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3.3  ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 

Από αυτό το μενού μπορούμε να κάνουμε τις εκκαθαρίσεις με τους αντιπροσώπους μας, 

επιλέγοντας ότι κριτήριο θέλουμε, αλλά και όποια κατάσταση με εξυπηρετεί. Μπορώ ακόμα 

και να στείλω την εκκαθάρισή μου σε ηλεκτρονική μορφή. 

 
Ανάλογα με την κατάσταση που επιλέγουμε βγάζουμε και τις αντίστοιχες πληροφορίες 

εκκαθάρισης. 

 
Κάνοντας χρήση της κατάστασης «ΕΞΟΔΑ – ΕΣΟΔΑ ΒΑΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ», μπορούμε να 

έχουμε και εκκαθάριση αντιπροσώπου και αυτοκινήτου ανά δηλωτικό. 

 

Αν έχουμε φορτηγά – 

τράκτορες και καρότσα 

μπορούμε να έχουμε 

διάκριση στην 

καταχώριση και στην  

Αναζήτηση. 
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ΜΕΝΟΥ 4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

 

STATUS ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 
Status είναι τα κωδικοποιημένα στάδια των αντικαταβολών τα οποία μας 

βοηθούν στις αναζητήσεις καθώς και στην ενημέρωση της εταιρείας ή των 

παραληπτών και είναι οι εξής: 
1. Εκκρεμεί είσπραξη 

2. Έχει παραληφθεί  

3. Έχει παραδοθεί 

4. Είσπραξη από αποστολέα 

5. Είσπραξη από αντιπρόσωπο 

6. Επιστροφή 

7. Ελεύθερη 

 

4.1 ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 
 

F4 – Νέο. Αναζήτηση της αντικαταβολής στο πεδίο 1 με βάση τον αριθμό της φορτωτικής ή το 

ΑΦΜ του παραλήπτη και ENTER. Εμφανίζονται τα στοιχεία της αντικαταβολής και 

προχωράμε σε ενημέρωση του πεδίου ΕΙΣΠΡΑΞΗ με τα αντίστοιχα ποσά καθώς και του 

πίνακα επιταγών (αν υπάρχουν) ο οποίος εμφανίζεται αυτόματα. Η αντικαταβολή τότε 

εμφανίζεται ως εισπραγμένη με status 2. 

Αφού ελέγξουμε την καταχώρησή μας, με F12 αποθηκεύουμε και προχωρούμε αυτόματα στην 

επόμενη είσπραξη.  

 

Αφού ολοκληρώσουμε την καταχώρηση, με το πλήκτρο επιστρέφουμε στην αρχική 

οθόνη.  

 

Αν η αντικαταβολή που 

ζητάμε έχει κινηθεί το 

σύστημα μας ειδοποιεί 
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Από εκεί επιλέγουμε το μενού ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΩΝ και περνάμε στην οθόνη όπου 

βλέπουμε το σύνολο των αντικαταβολών που καταχωρίσαμε. 

                          

 
 

Αφού κάνουμε τον απαραίτητο έλεγχο, πατώντας το πλήκτρο ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

καταχωρούμε τις εγγραφές μας στο σύστημα. 

Με το πλήκτρο ΕΚΤΥΠΩΣΗ μπορούμε να έχουμε πρόχειρη εκτύπωση των εγγραφών μας. 

 

 

4.2  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΩΝ από ΑΡΧΕΙΟ 
Η παραλαβή ενός αρχείου είτε αντικαταβολών, είτε αφίξεων στο πρόγραμμα γίνεται με τον 

ίδιο τρόπο ορίζοντας την περιοχή προέλευσης και πατώντας το κουμπί αναζήτησης.  

  
 

Τότε μπαίνουμε σε ένα πεδίο επιλογής, απ’ όπου επιλέγουμε το σωστό αρχείο.  

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!  
  Μόνο μετά την ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ η είσπραξη 

των αντικαταβολών 

ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ. 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΒΓΑΙΝΕΙ 

ΜΗΝΥΜΑ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
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Οπότε και πατώντας το κουμπί ανάγνωση μπορούμε να δούμε μπροστά μας όλες τις 

αντικαταβολές με τα στοιχεία τους. Αν οι αντικαταβολές είναι άσπρες, τότε πατώντας το 

κουμπί ΑΠΟΔΟΧΗ τις εισάγουμε στο σύστημα αν είναι κίτρινες, πατάμε το κουμπί 

ΑΚΥΡΩΣΗ και ακυρώνουμε την εισαγωγή τους. 

 
                      

Αν το συγκεκριμένο αρχείο 

φέρει αντικαταβολές που τις 

έοχυμε ξαναδιαβάσει, τότε 

αυτές είναι κίτρινες και δεν 

μας επιτρέπεται να τις 

ξαναεισάγουμε στο 

σύστημα. 

Ο αριθμός δηλώνει το πλήθος 

των αντικαταβολών που φέρει το 

αρχείο και όταν γίνει αποδοχή 

συμπληρώνεται από έναν 

δεύτερο αριθμό που δηλώνει 

πόσες τελικά εισήχθησαν στο 

σύστημα. 

Απ’ εδώ γίνεται εκτύπωση 

φακέλων για τα χρήματα 

των αντικαταβολών!!! 
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4.3  ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΩΝ  
Μπορούμε από αυτό το μενού να αποδώσουμε τις αντικαταβολές ενός δικαιούχου (και όταν 

είναι εντολέας, οπότε τσεκάρουμε το κουτάκι εντολέας) με διάφορα κριτήρια και εκδίδοντας 

Τ.Π.Υ. ή απλή κατάσταση. 

 
 Αναλυτικά:  
1. Στο πεδίο 1 αναζητούμε τον πελάτη με βάση το ΑΦΜ ή τον κωδικό του και στη συνέχεια 

πατάμε το πλήκτρο ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. Επίσης εάν ο δικαιούχος είναι εντολέας τσεκάρουμε το 

κουτάκι ΕΝΤΟΛΕΑΣ.  

Με τα διάφορα φίλτρα μπορούμε να αναζητήσουμε τις αντικαταβολές με βάση την πόλη 

προέλευσης ή την ημερομηνία ή την φορτωτική.  

2. Αφού επιλέξουμε ποιες από τις αντικαταβολές θα παραδώσουμε, τσεκάροντας το 

αντίστοιχο τετραγωνάκι, μπορούμε :  

α. Να επιλέξουμε να εμφανίζονται μόνο οι επιλεγμένες για παράδοση, πατώντας το 

πλήκτρο      ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ. 

β. Να εκτυπώσουμε πρόχειρη κατάσταση αντικαταβολών για έλεγχο ή διευκόλυνση του         

εισπράκτορα.  

3. Στη συνέχεια πατώντας το πλήκτρο ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΤΠΥ ολοκληρώνουμε την 

παράδοση και εκδίδουμε το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την είσπραξη της 

προμήθειας αντικαταβολών (εμβαστικά), το ύψος των οποίων ορίζουμε στις παραμέτρους 

συστήματος ή και από τους ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ. 

4. Εναλλακτικά μπορούμε με το πλήκτρο ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ να παραδώσουμε 

τις αντικαταβολές χωρίς την έκδοση τιμολογίου, παρά μόνο με την δημιουργία 

κατάστασης. Το τιμολόγιο θα εκδοθεί σε αυτή την περίπτωση όταν το επιθυμούμε από τη 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ βάσει των καταστάσεων 

παράδοσης αντικαταβολών. 

 

 

 

 

Αν ο δικαιούχος των αντικαταβολών 

είναι σε black list (αυτό ορίζεται στα 

ΑΡΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ), 

τότε βγαίνει πρώτα το παρακάτω 

μήνυμα και μπορούμε να συνεχίσουμε 

μόνο πατώντας Ο.Κ 
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4.4 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
Από δω κάνουμε όλες τις αναγκαίες αναζητήσεις καταστάσεων ή τιμολογίων, οπότε μπορούμε 

να τις επανεκτυπώσουμε ή και να τις διαγράψουμε. Αν η διαγραφή αφορά Τ.Π.Υ. να μην 

ξεχνάμε να εκδίδουμε και ακυρωτικό για την σήμανση όπως είπαμε και σε προηγούμενο 

κεφάλαιο. 

 
 

4.5 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ 
Από δω κάνουμε όλες τις αναγκαίες αναζητήσεις ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΩΝ, βλέπουμε την ιστορία 

τους και το status που έχουν, μπορούμε να εκτυπώσουμε διάφορες καταστάσεις και να 

ελέγχουμε τις ανεπιθύμητες μεταβολές. Τα κριτήρια είναι πολλά και η αναζήτηση στοχευμένη.  

 

 

Με την κατάσταση (–) βλέπουμε την 

ιστορία της αντ/λής όπως έγινε και στις 

φορτωτικές.  

Με τα ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ εκτυπώνουμε 

όλα τα στοιχεία των επιταγών-συν/κών. 

Μ την κατάσταση 81 ελέγχουμε τις 

πληρωμές μας!!!! 
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ΜΕΝΟΥ 5.  ΔΙΑΝΟΜΕΣ 
Γενικά, τα διάφορα υπομενού των ΔΙΑΝΟΜΩΝ αφορούν όσους κάνουν μόνο εσωτερικές 

διανομές. Σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρων εμφανίζει το μενού: 

 

5.3 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΝ 
Από δω μπορούμε να περάσουμε τις δαπάνες που έχουμε από προωθήσεις, ανά προωθητή, ανά 

φορτωτική (ανοιχτή, χρεωμένη κ.ο.κ.), ανά αποστολέα-εντολέα-παραλήπτη, πόλη –περιοχή 

κ.ο.κ.  
Συμπληρώνοντας τα διάφορα πεδία και πατώντας ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, εμφανίζονται οι 

φορτωτικές και επιλέγοντας κάθε φορτωτική και SPACEBAR εμφανίζεται η φόρμα 

καταχώρησης των εξόδων ανά φορτωτική. αν θέλω να διαχειριστώ και άλλες φορτωτικές βάζω 

τα κριτήριά μου και πατάω ΠΡΟΣΘΗΚΗ αντί για ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.  

Περνάω όλες τις δαπάνες που θέλω και κλείνω κατάσταση ή αποθηκεύω και συνεχίζω με 

άλλες δαπάνες. Μπορώ να εξαιρέσω κάποια φορτωτική από την κατάσταση ξεκλικάρωντας 

την από τη στήλη Ε, όπως ξέρουμε (βλ. και κουμπί ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΟΛΩΝ αν μας εξυπηρετεί) 

 
Αν ολοκληρώσω το πέρασμα των δαπανών πρέπει να πατήσω ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ διαφορετικά 

το σύστημα μας προειδοποιεί 

  
Οι διάφορες καταστάσεις για τους προωθητές, αναζητούνται και επανεκτυπώνονται ή 

διαγράφονται. 

 

Από εδώ μπορούμε να 

αλλάξουμε και προωθητή αν 

χρειάζεται. 

Μπορούμε επίσης να 

τσεκάρουμε το ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ. 
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ΜΕΝΟΥ 6.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
Από δω γίνεται πλήρης ταμειακή διαχείριση – παρακολούθηση πελατών, αλλά 

και διαφόρων δαπανών. 

 

6.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ 
Έναν πελάτη μπορούμε να τον παρακολουθούμε ταμειακά φτιάχνοντάς του καταστάσεις 

φορτωτικών για είσπραξη, οπότε και ξεχρεώνουμε καταστάσεις αντί για μια – μια τις 

φορτωτικές, από το υπομενού ΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , όπως θα δούμε παρακάτω.  

Στις καταστάσεις αυτές μπορούμε να εντάξουμε ότι τύπο παραστατικού θέλουμε. Αν 

δημιουργούμε καταστάσεις σε έναν πελάτη τότε παρακολουθούμε το υπόλοιπό του από 

ΚΑΡΤΕΛΑ /ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΒΑΣΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.  Η καταστάσεις αυτές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και για συνοδευτικό μιας συγκεντρωτικής φορτωτικής, αρκεί να ορίσουμε 

στον τύπο παραστατικού τα αντίστοιχα νούμερα.  

Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ενημέρωση των γραφείων προώθησης. 

Τα κριτήρια αναζήτησης είναι πολλαπλά για την εξυπηρέτηση όλων των παραπάνω χρήσεων 

αυτής της κατάστασης. 

 

 
 

 

 

 

 

 



     NEXUS SYSTEMS                                                                                                               

ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ                                                                                                                  

37 

 

6.2 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
Αναζητούμε, επανεκτυπώνουμε ή διαγράφουμε μια κατάσταση, μπορούμε επίσης να την 

στείλουμε με email ή φαξ αφού την βγάλουμε στην κατάλληλη μορφή. 

 
 

6.3 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ  
 

Στο συγκεκριμένο υπο-μενού μπορούμε να εισπράττουμε φορτωτικές που έχουμε παραδώσει 

επί πιστώσει, είτε επιλέγοντας την φορτωτική, είτε ζητώντας αναζήτηση φορτωτικών με βάση 

αλλά κριτήρια, όπως φαίνονται παρακάτω. Μπορούμε να εισπράξουμε και φορτωτικές τις 

οποίες έχουμε εντάξει σε κατάσταση φορτωτικών για είσπραξη. 

 
 

 

Από εδώ ενημερωνόμαστε για 

το πλήθος των φορτωτικών 

που θέλουμε να εισπράξουμε. 

Αν ξεκλικάρουμε κάποια 

φορτωτική από Ε, τότε 

μειώνεται το πρώτο νούμερο, 

αναλλογικά. 
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Αν μια φορτωτική έχει κινηθεί τότε το σύστημα μας προειδοποιεί… 

 
Ολοκληρώσαμε την επιλογή των φορτωτικών που θέλουμε να διαχειριστούμε, και προχωρούμε 

στην είσπραξή τους …  

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Το σύστημα, όπως παρατηρούμε προεπιλέγει για μας την πληρωμή των 

φορτωτικών με το προσδοκόμενο ποσό, αν εμείς θέλουμε να το μεταβάλουμε, τότε κλικάρουμε 

την συγκεκριμένη φορτωτική, πατάμε μεταβολή και μεταβάλλουμε τα στοιχεία. Με αποδοχή 

επιστρέφουμε στην προηγούμενη εικόνα.  

 
Παρατηρούμε ότι έχουμε αλλαγή και στα συνολικά ποσά. 

 
 

Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Αντί να ξεχρεώνουμε ένα συγκεκριμένο πλήθος φορτωτικών, μπορούμε 

έχοντας συγκεκριμένο το ποσό που μας δίνει ο πελάτης, να κάνουμε ΑΥΤΟΜΑΤΗ 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ αφού αναγράψουμε στο πεδίο ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ το ποσό που μας δίνουν και 

πατώντας μετά το κουμπί ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ. Τότε το σύστημα μας λέει με το ποσό 

που έβαλες θα ξεχρεώσω τόσες από τόσες φορτωτικές και θα σου περισσέψουν και τόσα ευρώ 

να επιστρέψεις  

 

 
 

Και στην Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ και στην Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ πατάμε αποθήκευση, το πρόγραμμα με 

ρωτάει να προχωρήσω και με Ο.Κ. γίνεται η είσπραξη των φορτωτικών 

 
Τα πεδία καθαρίζουν, οι εισπράξεις έχουν περάσει και στο ΤΑΜΕΙΟ μας και μπορούμε να 

προχωρήσω σε επόμενη είσπραξη. 
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6.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 

 
Ισχύει μόνο για όσους εκδίδουν φορτωτικές με ΟΡΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3, δηλ. όταν ο πελάτης θα 

με πληρώσει με αποδεικτικό παράδοσης. Ομοίως και το μενού καταστάσεις παραλαβής 

πρωτοτύπων. 

 
 

6.5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Από δω εκδίδουμε Τ.Π.Υ. όταν υπάρχει ανάγκη. Ενεργοποίηση με f4 κ.λπ. όπως γνωρίζω.   

 
Με το εξοφλήθηκε περνάω το Τ.Π.Υ. μετρητοίς και το αντίστοιχο ποσό εμφανίζεται και στο 

ΤΑΜΕΙΟ. 
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Οι αναζητήσεις των Τ.Π.Υ. πέρα από την κεντρική αναζήτηση στις ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ  

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, γίνεται και από δω με τον γνωστό πια τρόπο. 

 
 

6.6 ΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 
Από το μενού αυτό μπορούμε να περνάμε όλα τα έσοδα και τα έξοδα μας δημιουργώντας τις 

αντίστοιχες κινήσεις. Από δω, περνάμε τις εισπράξεις των καταστάσεων φορτωτικών για 

είσπραξη κάνοντας κίνηση ΕΙ = είσπραξη. Επίσης περνάμε διάφορες πληρωμές όπως ζημιές, 

πληρωμή που αφορά καύσιμα ή ΟΤΕ ή μισθοδοσία κ.ο.κ. Το πρόγραμμα μπορεί να εκτυπώσει 

την κίνηση αυτή και ενημερώνεται αντίστοιχα το ταμείο όταν η κίνηση αυτή είναι ταμειακή.  

 
 

Μέσα από δω μπορούμε και να διαχειριζόμαστε τις δαπάνες μας ώστε να παίρνουμε στοιχεία 

ανά τομείς που μας ενδιαφέρουν, χρησιμοποιώντας το πεδίο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.  
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Για τον καθορισμό των ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, πάμε ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΝΕΟ και δίνουμε κωδικό και όνομα δραστηριότητας. 

 
 

6.7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Η παρακολούθηση της οικονομικής εικόνας της εταιρίας ή των πελατών της είναι εφικτή 

από αυτές τις καταστάσεις. Τα κριτήρια είναι πολλά προκειμένου να εξυπηρετήσουν το 

σύνολο των αναγκών.  

 

Εδώ ορίζουμε τους 

λογαριασμού της λογιστικής 

στην περίπτωση που έχουμε 

και το λογιστικό πρόγραμμα 

της NEXUS. 
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι καταστάσεις 10, 11 είναι η εικόνα του ΤΑΜΕΙΟΥ (είτε αναλυτική ανά ημέρα είτε 

συγκεντρωτική) και μπορούμε να επιλέξουμε ανά κίνηση / δραστηριότητα / ημερολόγια 

κινήσεων, ανά αυτοκίνητο ή επίσης ανά περιοχή προέλευσης/ προορισμού ή γραφείο 

είσπραξης (για τα on line συστήματα). 

 
Όπως φίανεται από την παραπάνω εκτύπωση δίνεται η δυνατότητα να αναγνωρίζουμε τον 

κωδικό κίνησης (Κ.Κ.):  

ΕΙ = ΕΙΣΠΡΑΞΗ 

ΠΛ= ΠΛΗΡΩΜΗ 

Φ2= ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ 

κ.ο.κ. 

 

Με την 13 κατάσταση μπορούμε να ελέγξουμε τις ανείσπραχτες φορτωτικές ή εκείνες που 

είναι εκτός κατάστασης (φορτωτικών για είσπραξη) για κάποιον πελάτη μας. Είναι μια κρίσιμη 

κατάσταση βάση της οποίας μπορούμε να ελέγξουμε τα αναμενόμενα προς είσπραξη. 

Με τις 20,21,23 καταστάσεις βγάζουμε τις καρτέλες πελατών για συμφωνία με τους πελάτες 

και με τις 30,31 καταστάσεις βγάζουμε ισοζύγια, τα οποία μπορούμε να ταξινομούμε με βάση 

το όνομα του πελάτη, το ύψος του υπολοίπου, κ.ο.κ. 

 

* ΠΡΟΣΟΧΗ:  

1. Η καρτέλα / ισοζύγιο ενός πελάτη βάση κατάστασης αφορά τους πελάτες μας (συνήθως τους 

μεγάλους πελάτες) για τους οποίους δημιουργούμε κατάσταση και δεν θα συμφωνούν με την 

καρτέλα / ισοζύγιο χωρίς κατάσταση για τον ίδιο πελάτη. Για τον λόγο αυτό έναν πελάτη τον 

διαχειριζόμαστε είτε έτσι είτε αλλιώς, ποτέ και με τους δύο τρόπους. 

2. ΑΝ ΤΣΕΚΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ 

ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. 

 
3. Η αναζήτηση μιας καρτέλας/ισοζύγιου μπορεί να γίνει με το ΑΦΜ ή τον κωδικό του 

(π.χ.ιδιώτες, υποκαταστήμητα)  
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ΜΕΝΟΥ 7.  ΑΦΙΞΕΙΣ 
Από την οθόνη αυτή μπορούμε να αναζητήσουμε φορτωτικές ή αντικαταβολές 

αφίξεων καθώς και να εκδώσουμε διάφορες καταστάσεις. 

 
ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ: 

ALT T  κριτήρια ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ 

ALT A  αρ. φορτωτικής 

ALT Π  ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ 

Όλα τα ανωτέρω πεδία είναι φίλτρα με τα οποία ορίζουμε τις αναζητήσεις μας.  

Τα πεδία στο μπλε πλαίσιο αφορούν τις αναζητήσεις στις αντικαταβολές. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Με την κατασταση (-) μπορούμε να δούμε την ιστορία της φορτωτικής άφιξης. 

Με την 10 παίρνουμε όλες τις αφίξεις ανάλογα με την συμπλήρωση των άλλων κριτηρίων. 

Με την 30. παίρνουμε συνολική εικόνα των Αντικαταβολών αφίξεων. 

κ.ο.κ. 

 

 

 



     NEXUS SYSTEMS                                                                                                               

ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ                                                                                                                  

44 

 

7.2  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
 

Στο μενού αυτό μπορούμε να καταχωρήσουμε φορτωτικές αφίξεων που είτε προέρχονται από 

μεταφόρτωση μέσω τρίτων, ώστε να ενημερώσουμε το σύστημα, είτε πρόκειται για 

εμπορεύματα που έχουν έρθει χωρίς φορτωτική.  

 

Η καταχώρηση γίνεται με το γνωστό τρόπο που έχουμε δει στην έκδοση, με τη διαφορά ότι 

δίνουμε τον αριθμό και τα λοιπά στοιχεία της φορτωτικής καθώς και τα στοιχεία του 

δηλωτικού (αριθμός, περιοχή προέλευσης, αυτοκίνητο).  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ: κατά την 

καταχώριση εκ νέου μιας φορτωτικής αφίξεων, η οποία είναι ήδη περασμένη στο σύστημα, 

βγαίνει ειδοποίηση  

 
και πατώντας το ΟΚ σας εμφανίζει τα στοιχεία τις φορτωτικής αυτής.  

 
Με esc (escape) βγαίνετε από την φορτωτική αυτή και συνεχίζετε τις υπόλοιπες καταχωρίσεις 

σας. 

 

 

 

Καταχωρώντας ημ/νία εκ/σης 

το πρόγραμμα μου δίνει μόνο 

του ημ/νία παρλαβής την 

αμέσως επόμενη εργάσιμη. Αν 

η ημ. εκδ. απέχει από την 

τρέχουσα με ρωτάει 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 

1. Αν για μια άφιξη θα εκδώσουμε δική μας φορτωτική στο μέλλον, τότε τσεκάρουμε το πεδίο 

ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΑΣ πριν το f4 και η φορτωτική μπαίνει στο προσωρινό αρχείο, με προσωρινού 

αριθμό του τύπου +Α… 

   

2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ: κατά την καταχώριση 

φορτωτικών αφίξεων, είναι κρίσιμη η γρήγορη καταχώριση των φορτωτικών, προκειμένου να 

οργανώσουμε τις διανομές μας κ.λπ., χωρίς να περνάμε νέους πελάτες με το F4, να 

αναζητούμε αφμ ή και να βάζουμε αναλυτικά τα στοιχεία του εμπορεύματος. Μπορούμε, 

πλέον, τσεκάροντας τη γρήγορη εισαγωγή πριν την καταχώριση να καταχωρούμε φορτωτικές 

αφίξεων εύκολα. 

1ο ΒΗΜΑ: Ανοίγουμε νέο πελάτη (ΑΡΧΕΙΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ/ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ) στα 

στοιχεία του οποίου θα βάλουμε εμείς κωδικό πελάτη π.χ. 301, με επωνυμία π.χ. 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΦΜ 301(=με τον κωδικό πελάτη), ΤΟΠΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ: π.χ. 

ΑΘΗΝΑ, και στο ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: @.  

 
2ο ΒΗΜΑ: Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με τον παραλήπτη  

3Ο ΒΗΜΑ: πηγαίνουμε ΑΦΙΞΕΙΣ  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ΜΕΤΑΒΟΛΗ και τσεκάρουμε τη 

γρήγορη εισαγωγή. 

 
Μετά F4 για νέα εγγραφή. Επιλέγουμε περιοχή προέλευσης. Περνάμε αριθμό φορτωτικής. 

Μας πηγαίνει απευθείας στα τεμάχια. Συμπληρώνουμε και ενημερώνονται τα στοιχεία του 

εμπορεύματος αυτόματα με προεπιλεγμένα στοιχεία, τα οποία μπορείτε να αλλάξετε.  
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Πάμε με enter στον αποστολέα. Δίνουμε το 301 και βγάζει στοιχεία που μπορείτε ν’ αλλάξετε. 

 
Με το tab μπορούμε να περάσουμε απευθείας στον Παραλήπτη. Ομοίως και με τον 

παραλήπτη. Ενημερώνεται το σύστημα για την περιοχή προορισμού και πάτε στους όρους 

πληρωμής. Και με την γρήγορη καταχώριση κομίστρων (- και το συνολικό κόμιστρο που 

αναγράφεται στην φορτωτική) είστε έτοιμοι να καταχωρήσετε αντικαταβολή ή να πατήσετε 

καταχώρηση f12 αν δεν υπάρχει αντικαταβολή. 

Σημειώνουμε ότι:  

 Προτείνουμε κατά το άνοιγμα πελάτη να χρησιμοποιείτε κωδικό ο οποίος να είναι 

εύκολος στην απομνημόνευση όπως 300, 200 κ.ο.κ. και να βάζετε το 1,2,3, ανάλογα με 

τον αριθμό του τόπου προορισμού.  Παράδειγμα , αν η ΑΘΗΝΑ είναι 1 και η 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 5, ανοίγουμε πελάτη ΑΘΗΝΑΣ 301 και πελάτη ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 305 

 Προσέχουμε όταν ανοίγουμε τέτοιους πελάτες να βάζουμε πάντα το @ στο ΓΕΝΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ 

 Καλό είναι σ’ αυτούς τους πελάτες να κάνετε κλικ στο ΟΧΙ ΚΕΠΥΟ.. 

 Το ΑΦΜ που βάζουμε είναι ίδιο με τον ΚΩΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΗ που ορίσαμε.  

 Τα στοιχεία  του πελάτη που περνάτε στην έκδοση φορτωτικής εκτυπώνονται και 

σώζονται στην συγκεκριμένη φορτωτική και όχι στα στοιχεία του πελάτη.  

 

Πατώντας το πλήκτρο μπορούμε να αναζητήσουμε φορτωτική για να τη μεταβάλλουμε. 

Όταν πατήσουμε το πλήκτρο, τα πεδία στο 1 θα πάρουν μπλε χρώμα και θα λειτουργήσουν ως 

φίλτρα για την αναζήτηση. 

 

Αφού ορίσουμε τα κριτήρια της αναζήτησης πατάμε το πλήκτρο για να εμφανιστεί το 

αποτέλεσμα. 
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7.3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΟ 

Με το μενού αυτό μπορούμε να εισάγουμε στο σύστημα φορτωτικές αφίξεων που ανήκουν σε 

δηλωτικό που μας έχει σταλεί μέσω e-mail ή δισκέτας. 

 
Αφού δηλώσουμε την περιοχή προέλευσης του δηλωτικού επιλέγουμε το δηλωτικό που 

θέλουμε να εισάγουμε από το πεδίο ΑΡΧΕΙΟ. Πατώντας ένα γράμμα και το ENTER θα ανοίξει 

η αναζήτηση των windows όπου θα επιλέξουμε το σημείο του σκληρού δίσκου που έχουμε 

αποθηκεύσει το e-mail του δηλωτικού ή τη δισκέτα (εφ’ όσον έχει σταλεί με δισκέτα). 

Στη συνέχεια με το πλήκτρο ΑΝΑΓΝΩΣΗ εμφανίζονται οι φορτωτικές του δηλωτικού που 

θέλουμε να εισάγουμε.  
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Με το πλήκτρο ΑΠΟΔΟΧΗ αποθηκεύουμε τις φορτωτικές στο σύστημα. 

Επάνω δεξιά στην οθόνη θα εμφανιστεί αριθμός με τη μορφή 10/10 που σημαίνει ότι όλες οι 

φορτωτικές αποθηκεύτηκαν σωστά.  

Στην περίπτωση, όπως στο παράδειγμά μας, που οι φορτωτικές εμφανιστούν με κίτρινο χρώμα 

σημαίνει ότι το συγκεκριμένο δηλωτικό έχει ήδη αποθηκευτεί. Αν πατήσουμε αποδοχή πάνω 

δεξιά θα εμφανιστεί αριθμός με τη μορφή 0/10 που σημαίνει ότι δεν αποθηκεύτηκε καμία νέα 

φορτωτική.  

Την λειτουργία αυτή την έχουμε ξαναδεί και στην ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΑΠΟ 

ΑΡΧΕΙΟ 

 

Αν πάλι χρησιμοποιούμε ΑΠΟΘΗΚΕΣ τότε μπορούμε με την παραλαβή του αρχείου να 

ορίσουμε και σε ποια αποθήκη θα πάνε τα εμπορεύματα. Τις αποθήκες τις ορίζουμε από 

ΑΡΧΕΙΑ  ΑΠΟΘΗΚΕΣ. Με f4 ανοίγουμε νέα και σώζουμε.  

 
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

1. Στην περίπτωση που θέλουμε να μεταβάλουμε κάποιους όρους των φορτωτικών τότε 

ξεκλικάρουμε το ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
 

2. Στην περίπτωση που οι φορτωτικές θα γίνουν έκδοσής μας τότε πατάμε το κουμπί 

ΜΕΤΑΡΟΠΗ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΑΣ  

3. Στην περίπτωση που θέλουμε να αντικαταστήσουμε παλιότερο αρχείο τότε και μόνο τότε 

κλικάρουμε το πεδίο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΠΑΛΙΩΝ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ 

 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗ NEXUS 
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7.4 ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

 
Με την ατομική παράδοση παραδίδουμε (και πιθανόν εισπράττουμε) φορτωτικές αφίξεων, οι 

οποίες δεν μπαίνουν σε διανομή. Γενικότερα αναφέρεται σε παράδοση φορτωτικών στο 

γραφείο μας από την αποθήκη μας.  

 
 

Όλα τα πεδία αποτελούν φίλτρα αναζήτησης των φορτωτικών προς παράδοση. Μετά τη 

συμπλήρωση των αναγκαίων πεδίων πατάμε το πλήκτρο ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. Αν η  

αναζήτηση γίνεται μόνο με τον αριθμό φορτωτικής πατάμε μόνο το ENTER.  

Αν η φορτωτική που ζητάμε δεν είναι διαθέσιμη για παράδοση βγαίνει το παρακάτω μήνυμα 

 
Αφού εμφανιστούν οι φορτωτικές προς παράδοση (παρατηρούμε ότι το σύστημα όπως και 

στην ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ, έχει προς είσπραξη τα αναμενόμενα!!!) και μετά τον έλεγχο 

στον πίνακα πατώντας το πλήκτρο ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ολοκληρώνουμε την παράδοση των 

φορτωτικών. 

Η 1η στήλη  (Ε) δείχνει ότι έχουμε προς παράδοση όλες τις φορτωτικές που βρέθηκαν από την 

αναζήτηση. Μπορούμε κατά τον γνωστό τρόπο να ξεκλικάρουμε όσες δεν επιθυμούμε να 

παραδόσουμε-εισπράξουμε. Χρησιμοποιούμε και το ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΟΛΩΝ αν θέλουμε να 

εξαιρέσουμε τις περισσότερες. 

Η 2η στήλη  μας δείχνει το status της φορτωτικής. Το προεπιλεγμένο στάτους είναι το 6 που 

σημαίνει παραδόθηκε. 

Στην οθόνη εμφανίζεται η 

προς παράδοση φορτωτική 

με τα ποσά του κομίστρου 

και της αντικαταβολής να 

εμφανίζονται εισπραγμένα. 

Και τα σύνολα 

εισπραχθέντα και 

αναμενόμενα από πάνω. 
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Εάν σε κάποια φορτωτική θέλουμε να αλλάξουμε στάτους ή κάποιο άλλο στοιχείο της 

παράδοσης - είσπραξης, αφού την επιλέξουμε πατάμε το πλήκτρο ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη . 

 
 

Προχωρώ στις όποιες αλλαγές και πατάω αποδοχή. 

Αν η φορτωτική φέρει ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ τότε το σύστημα προχωράει κατά την παράδοση 

και στην είσπραξή της. Γι’ αυτό να προσέχουμε αν δεν εισπράττουμε την αντικαταβολή να 

διαγράφουμε τα ποσά. 

Επειδή κατά την παράδοση μπορεί να γίνει και είσπραξη, γι’ αυτό χρησιμοποιείται και για 

παραδομένες φορτωτικές, προκειμένου να γίνει η είσπραξή τους, με τον παρακάτω τρόπο: 

Συμπληρώνω τον αριθμό της φορτωτικής και βάζω status 6 και μου την βρίσκει. Συνεχίζω 

όπως παραπάνω.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΣΤΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΛΗΣ 

  ΣΤΑΤΟΥΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ                                          ΣΤΑΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ      

                                                 
   

 

 

 

 

 



     NEXUS SYSTEMS                                                                                                               

ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ                                                                                                                  

51 

                                 

7.5 ΔΙΑΝΟΜΕΣ  
 

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Με την διανομή φορτώνουμε τα φορτοταξί μας για να παραδώσουνε ή και να εισπράξουνε 

φορτωτικές.  

 
 

Με το πλήκτρο ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ εμφανίζεται στην οθόνη ΝΕΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

όπου ορίζουμε τον διανομέα στο αντίστοιχο πεδίο, πατώντας ένα γράμμα και enter επιλέγουμε 

διανομέα από το αρχείο. Μετά πατάμε το πλήκτρο ΣΥΝΕΧΕΙΑ. 

Όσες διανομές έχω ανοιχτές (δεν έχουν ξεχρεωθεί τις βλέπω μπροστά σ’ αυτή την καρτέλα 

μέχρι να ‘ρθει η ώρα ή της (χρέωσης) ξεχρέωσής τους ή της διαγραφής τους. 

 

2. ΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 
 

Με το πλήκτρο ΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ εμφανίζεται η ανωτέρω οθόνη. Πληκτρολογώντας τους 

αριθμούς των φορτωτικών στο αντίστοιχο πεδίο και πατώντας το ENTER καταχωρούμε τις 
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φορτωτικές που θέλουμε να εντάξουμε στη συγκεκριμένη διανομή. Εναλλακτικά αυτό μπορεί 

να γίνει και με το bar code scanner. 

Με το πλήκτρο ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ μπορούμε να πάρουμε μία συγκεντρωτική εικόνα της 

διανομής. 

 
Αφού κάνουμε τον έλεγχο με το πλήκτρο ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ολοκληρώνουμε τη χρέωση της 

διανομής. Με το πλήκτρο ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ εκτυπώνουμε συγκεντρωτική κατάσταση  

της διανομής για τον οδηγό του φορτοταξί.  

 

                                            3. ΞΕΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ    

 

 

Εδώ η αντικαταβολή και 

τα κόμιστρα δεν 

προεισπράττονται. 
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Με τα πλήκτρα ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΟΜΙΣΤΡΩΝ και ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΩΝ προχωρούμε στην είσπραξή τους για το σύνολο των φορτωτικών της 

διανομής. Τότε το πρόγραμμα μας ρωτάει: 

 
 

Αν την πλειοψηφία των φορτωτικών την παραδίδουμε επί πιστώσει τότε κάνουμε χρήση του 

κουμπιού ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ. Σε κάθε περίπτωση μετά την χρήση των 

αυτόματων πλήκτρων, κάνουμε χρήση του πλήκτρου ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ για να 

αλλάξουμε τα στοιχεία της παράδοσης στις λίγες φορτωτικές που δεν ακολουθούν των κανόνα 

(όπως και στην ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ).  

Αφού ολοκληρώσουμε τον έλεγχο και τις αλλαγές που θέλουμε, με το πλήκτρο ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ σώζουμε τις αλλαγές. 

 
Παρατηρείστε τις αλλαγές που επήλθαν στις στήλες ST (στάτους) και Αντ/βολή Είσπραξη.     

 

 

Με το πλήκτρο ΞΕΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ προχωρούμε στην οριστική ξεχρέωση της διανομής. 

                        
 

 

 



     NEXUS SYSTEMS                                                                                                               

ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ                                                                                                                  

54 

 

Μέχρι να βγούμε και να ξαναμπούμε στις διανομές θα εμφανίζονται όλες οι διανομές 

χρεωμένες και ξεχρεωμένες.  

 
Με τα κριτήρια ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ μπορούμε να αναζητήσουμε, να εκτυπώσουμε παλιότερες ή 

τρέχουσες διανομές ή και να τις διαγράψουμε. 

 
 

Υπενθυμίζουμε ότι τα στοιχεία διανομής μιας φορτωτικής φαίνονται στην ιστορία της 

φορτωτικής από το αντίστοιχο κουμπάκι. 
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7.6 ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΕΣ (Είσπραξη – Αποστολή)  
Από εδώ κάνουμε είσπραξη αντικαταβολών μεμονομένων που δεν εισπράχτηκαν κατά την 

παράδοση του εμπορεύματος. Και αποστολή τους στον εκδότη της φορτωτικής. 

1. ΕΙΣΠΡΑΞΗ 

 
Πληκτρολογούμε τον αριθμό της φορτωτικής και βγαίνουν τα στοιχεία της για να κάνουμε την 

είσπραξη. Είναι ίδια διαδικασία με αυτήν στο μενού 4.1 παραλαβή - καταχώρηση 

αντικαταβολών. 

2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Δημιουργούμε αρχείο με τις εισπραγμένες φορτωτικές. 

 
Ορίζουμε περιοχή και όποιο άλλο φίλτρο θέλουμε και αναζητούμε. 

Δυνατότητα να δούμε τα σύνολα από το αντίστοιχο κουμπί, προκειμένου να ελέγξουμε με τις 

αντικαταβολές που έχουμε στα χέρια μας. 

Δυνατότητα αποστολής email ή δημιουργία αρχείου για αντιγραφή σε δισκέτα ή άλλο φορέα, 

στην ίδια λογική με την οποία δημιουργούμε αρχείο δηλωτικού ΚΑΙ με τις ίδιες προϋποθέσεις 

για να έχουμε κάποιους επιπλέον αυτοματισμούς. 
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ΜΕΝΟΥ 8.  ΑΡΧΕΙΑ 
 

8.1 ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ - ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ 
 

Το υπομενού 8.1 το έχουμε δει κατά την έκδοση της φορτωτικής και αλλού. Γενικά δεν 

διαγράφουμε χωρίς να συμβουλευτούμε τη NEXUS. Μπορούμε όμως να μεταβάλουμε όλα τα 

στοιχειά μιας εγγραφής πλην του ΑΦΜ και βέβαια του κωδικού που δίνει το σύστημα. 

 
Όταν περάσουμε δεύτερη φορά πελάτη με το ίδιο ΑΦΜ το σύστημα μας ενημερώνει για την 

περίπτωση λάθους και αν δεν είναι λάθος τσεκάρει το ΙΔΙΟ ΑΦΜ γιατί το αναγνωρίζει ως 

υποκατάστημα. 

Ο ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ = ΠΟΛΕΙΣ του συστήματος και ΕΊΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΙΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ. Ενώ η διεύθυνση είναι περιγραφικό στοιχείο και δεν επιρρεάζει το 

δηλωτικό που θέλουμε να εντάσσεται η φορτωτική του συγκεκριμένου πελάτη. 

 

Πάνω στα στοιχεία του ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ μπορούμε να βάλουμε ιδιαιτερότητες 

του πελάτη που δεν ακολουθούν την γενική παραμετροποίηση του συστήματος. 

Π.χ. αλλά ποσοστά στα λοιπά στοιχεία των κομίστων. Να ορίσω περισυλλογή και διανομή. Να 

ορίσω εμπόρευμα και να μου βγαίνει απ’ ευθείας στην φορτωτική του. Να ορίσω εντολέα 

σταθερό. Να τσεκάρω το ΕΛΕΓΧΟΣ και το σύστημα να μου λέει ότι είναι σε black list. Να τον 

εξαιρέσω από το ΚΕΠΥΟ γιατί είναι ιδιώτης κ.ο.κ. 

 

Τα υπομενού : 

8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.8, 8.9, 8.11, 8.13 τα διαχειριζόμαστε στη λογική νέο με f4 και καταχώρηση 

ή μεταβολή και καταχώρηση. ΔΕΝ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ. 
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8.6 & 8. 14 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ & ΖΩΝΕΣ ΤΙΜΩΝ   
 

 

1ο ΒΗΜΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΩΝ ΤΙΜΩΝ  

 

Βασική προϋπόθεση για να φτιάξουμε και να 

χρησιμοποιήσουμε τιμοκαταλόγους είναι η 

δημιουργία ΖΩΝΩΝ ΤΙΜΩΝ. 

Από ΑΡΧΕΙΑ  ΖΩΝΕΣ ΤΙΜΩΝ με ΝΕΑ και 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ.  

Η ΖΩΝΗ ΤΙΜΩΝ είναι άσχετη με την περιοχή 

προώθησης. Σε κάθε ζώνη τιμών εντάσσονται οι 

πόλεις με την ίδια τιμή (π.χ. ζώνη τιμών = 

ΝΗΣΙΑ, όπου εντάσσονται όλες οι πόλεις της 

νησιωτικής Ελλάδας που πηγαίνουμε, ανεξάρτητα 

αν είναι ενταγμένες σε διάφορες περιοχές 

προώθησης). Μπορούμε να φτιάξουμε όσες ζώνες 

τιμών θέλουμε, αλλά δεν πρέπει να 

υπερβάλλουμε.  

 

 

 

 

 

2ο ΒΗΜΑ: ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΙΜΩΝ.  

Βασική προϋπόθεση για να κάνουμε χρήση των τιμοκαταλόγων είναι να εντάξουμε όλες (αν 

είναι δυνατόν) τις πόλεις στην αντίστοιχη ζώνη τιμών. Έτσι μόλις, κατά την έκδοση της 

φορτωτικής, βάλουμε τον παραλήπτη το σύστημα θα «διαβάσει» την πόλη του, άρα και την 

ζώνη που ανήκει και θα 

εμφανιστεί ο αντίστοιχος 

τιμοκατάλογος.  

Από ΑΡΧΕΙΑ  ΠΟΛΕΙΣ, 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ της πόλης με το 

όνομά της, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΗΣ, 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ,   επιλέγουμε τη 

ΖΩΝΗ ΤΙΜΩΝ που θέλουμε να 

την εντάξουμε ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

(π.χ. η πόλη ΡΟΔΟΣ μπαίνει στη 

ζώνη τιμών ΝΗΣΙΑ που 

δημιουργήσαμε πριν). 

Αν για μια πόλη έχουμε άλλη 

τιμή για αποστολή 

εμπορευμάτων στα περίχωρά της, 

π.χ. η Θεσ/νίκη και τα περίχωρά 

της, τότε πρέπει να ορίσουμε δύο 

ζώνες τιμών, η μία ΘΕΣ/ΝΙΚΗ και η άλλη ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΠΕΡΙΧΩΡΑ. Μετά θα πάμε στις πόλεις 

και θα εντάξουμε την πόλη Θεσ/νίκη στη ζώνη τιμών ΘΕΣ/ΝΙΚΗ και την πόλη Καλοχώρι της 

Θεσ/νίκης στη ζώνη τιμών ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΠΕΡΙΧΩΡΑ. Προσοχή ο πελάτης να είναι ενταγμένος 

στη σωστή πόλη.  
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3ο ΒΗΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 

Από ΑΡΧΕΙΑ  ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ  ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ:  

 
Από ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ, ΝΕΑ, περνάμε ΚΩΔΙΚΟ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εννοείται του 

εμπορεύματος) και στο ΕΙΔΟΣ (εννοείται είδος τιμοκαταλόγου) βάζουμε πάντα 1. Στο από … 

έως … βάζουμε το χρονικό διάστημα που θα ισχύει ο τιμοκατάλογος. Στην ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΚΔΟΣΗΣ βάζουμε αν το NEXUS ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ είναι on line την περιοχή φόρτωσης για 

την οποία θα ισχύει ο τιμοκατάλογος. Αν δεν ορίσουμε περιοχή όλοι οι χρήστες του 

προγράμματος, ανεξαρτήτως περιοχής θα μπορούν να κάνουν χρήση αυτού του 

τιμοκαταλόγου. Επιλέγουμε αν η τιμολόγηση θα γίνεται ανά Τ (τεμάχιο) ή ΒΟ (βάρος-όγκος) 

και αν -ανεξάρτητα από τις ζώνες τιμών- θα υπάρχουν ελάχιστες χρεώσεις ΚΟΜΙΣΤΡΩΝ, 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ κ.ο.κ. Επίσης, ορίζουμε αν αυτός ο τιμοκατάλογος θα είναι γενικός 

τιμοκατάλογος ανεξάρτητα από τον πελάτη ή όχι ( με √ στο ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΙΜ/ΛΟΓΟΣ) και αν 

θα ισχύουν οι ίδιες τιμές αν θα πληρώσει ο παραλήπτης ( με √ στο ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ) ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ή ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ή ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΛΑΤΗ. 

3.2 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: Πατώντας το ΝΕΟ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ 

ανοίγει ένα πινακάκι που μας ζητάει να συμπληρώσουμε τι τιμές θα έχουμε για το 

συγκεκριμένο τιμοκατάλογο ανά Τ/Β και ανά ζώνη τιμών.  

 
Όταν στο ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ έχουμε 999999,00 σημαίνει πρακτικά ότι ανεξάρτητα των τεμαχίων 

θα έχουμε την ίδια τιμή. Αν βάλω 100 σημαίνει ότι η συγκεκριμένη τιμή θα ισχύει για έως 100 

τεμάχια. Ξεκινάμε, λοιπόν, πρώτα από εύρος 9999999,00 και μετά εξειδικεύουμε. Επίσης, στο 

πινακίδιο αυτό καθορίζουμε τι τιμή θα έχουμε για το εμπόρευμα ανά ζώνη τιμών. Έτσι: Α)αν 

επιλέξω για όλες τις ζώνες τιμών, μου εμφανίζει όλες τις ζώνες που έχω περάσει στα αρχεία.  
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Β) Αν επιλέξω συγκεκριμένη ζώνη τιμών, γράφω στο πεδίο τη ζώνη ή με ένα γράμμα και enter 

μπαίνω στο αρχείο ζώνες τιμών και επιλέγω.  

Γ) Αν επιλέξω συγκεκριμένη πόλη (ακόμα και αν αυτή ανήκει ήδη σε κάποια ζώνη τιμών με 

τον τρόπο αυτό την εξαιρώ) γράφω στο πεδίο την πόλη ή με ένα γράμμα και enter μπαίνω στο 

αρχείο πόλεις και επιλέγω. Έτσι θα έχω εξειδίκευση αποστολή εμπορεύματος ανά Τ/ΒΟ και 

ανά ζώνη/ πόλη.  

Δ) Η επιλογή στις υπάρχουσες ζώνες τιμών έχει νόημα όταν μεταβάλουμε τιμοκατάλογο που 

έχουμε ήδη σχετικές εγγραφές.  

Πατώντας το ΕΝΤΑΞΕΙ επιστρέφουμε στα στοιχεία τιμοκαταλόγου.  

 

 

Μπορούμε πλέον να ορίσουμε τιμές ανά ζώνη τιμών και πλήθος εμπορευμάτων.  

Α) συμπληρώνοντας μια τιμή στα κόμιστρα και βάζοντας στην διπλανή στήλη (ΑΠ) το 0 τότε 

η τιμή είναι ανά τεμάχιο (Τ/ΒΟ), αν βάλω 1 τότε η τιμή είναι με αποκοπή δηλ. ανεξάρτητα τα 

δέματα θα πάρω το ποσό των κομίστρων.  

Επίσης, συμπληρώνω τα ασφάλιστρα, τα εργατικά και τη συσκευασία. Σε κάθε στήλη που 

αφορά τις προηγούμενες χρεώσεις, υπάρχει δίπλα και μια επιπλέον στήλη που δέχεται μόνο τις 

τιμές 0,1,2. Όπου 0= % στο κόμιστρο και αναγράφεται ως ξεχωριστή χρέωση στην φορτωτική, 

1= κάνει αναγωγή στο κόμιστρο το ποσοστό, 2= ακέραιος αριθμός.  

Παράδειγμα : αν ορίσω ασφάλιστρα 2 και στη διπλανή στήλη βάλω 0, τότε σημαίνει ότι 

προσθέτω 2% στο κόμιστρο ασφάλιστρα. Αν βάλω στη διπλανή στήλη 1 τότε έχουμε 

ασφάλιστρα 2% που επιμερίζονται στα κόμιστρα. Αν βάλω 2 τότε προστίθεται στα 

ασφάλιστρα 2 €.  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

 
Τέλος, με το ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΩΝ δίνουμε την τιμή που έχει μια επιλεγμένη ζώνη τιμών, σε 

όλες τις ζώνες με το ίδιο εύρος. 
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4ο ΒΗΜΑ: ΕΝΤΑΞΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 

Από ΑΡΧΕΙΑ  ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ  ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ, με ΝΕΑ ανοίγω για πελάτη που ορίζω 

στο ΠΕΛΑΤΗΣ (βάζω ΑΦΜ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΚΩΔΙΚΟ και *?) και στο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

ορίζω ποιόν τιμοκατάλογο θα πάρει (αναζήτηση με τον γνωστό τρόπο). Μπορώ να τσεκάρω 

και εδώ αν ισχύει και για τον παραλήπτη. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

(Βλ. επόμενη σελίδα) 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ή ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

Ή ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΛΑΤΗ. ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΥΜΕ ΓΕΝΙΚΟ 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΑΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΕΛΑΤΗ. 

 

5ο ΒΗΜΑ: ΧΡΗΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ 

ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ  ΕΚΔΟΣΗ … όταν φτάσω στους όρους πληρωμής προσοχή γιατί το ποιος 

πληρώνει θα καθορίσει και αν γίνει τιμολόγηση βάσει τιμοκαταλόγου. Όταν δώσω 

παραστατικό, συσκευασία, τότε με βάζει στους τιμοκαταλόγους του πελάτη και επιλέγω ποιόν 

θέλω (αν δεν θέλω να πάρω τιμή από τιμοκατάλογο τότε με esc βγαίνω και συνεχίζω όπως 

ξέρω). Στην περίπτωση που το εμπόρευμα πάει σε πόλη που δεν είναι σε ζώνη τιμών, τότε το 

πρόγραμμα σου βγάζει μήνυμα δεν παίρνει τον τιμοκατάλογο και σε βάζει στην περιγραφή για 

να επιλέξεις από τις γενικές περιγραφές, και συνεχίζω όπως ξέρω.  

Με την επιλογή τιμοκαταλόγου αρκεί να συμπληρώσω τα τεμάχια και έχω αυτόματα 

υπολογισμό κομίστρων και λοιπών χρεώσεων (αν έχω ορίσει). Μπορώ να αλλάξω επί τόπου 

τις όποιες χρεώσεις. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :  

ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΑΛΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ ΤΑ ΜΕΝΟΥ 

8.10, 8.12 
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ΜΕΝΟΥ 9.  ΕΠΟΠΤΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΕΤΑΡΙΣΜΑ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ & 

ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ– ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ 

ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

ΜΕΝΟΥ 9.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
1. Για την καλύτερη συντήρηση – λειτουργία του προγράμματος, όταν βγαίνει το μήνυμα:  
«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ! Το Προσωρινό Αρχείο πιθανόν να χρειάζεται καθαρισμό». 

Τότε πρέπει να προχωρήσετε στον καθαρισμό των αρχείων.  Από ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -> ΚΑΘ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΣ/ΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ. Η διαδικασία αυτή διαρκεί ελάχιστα. 

2. Επίσης το σύστημα επισκευάζεται μόνο του, όταν βγάλει μήνυμα για corrupted αρχεία. 

Πατάμε επισκευή αρχείων και all tables. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει λίγο χρόνο. 

Μπορούμε επίσης να κάνουμε και reindexing – packing. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΌΛΟΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Για τον λόγο αυτό καλό είναι η εργασία καθαρισμού 

να γίνεται από τον πρώτο χρήστη που μπαίνει στο σύστημα, το πρωί και στον server 

 ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ Η NEXUS. 

 

ΜΕΝΟΥ 9.2 ΧΡΗΣΤΕΣ 

 
Από δω ορίζω τους χρήστες του προγράμματος, τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητές του.  

 
Αξιοποιήστε τη δυνατότητα του προγράμματος να έχει κάθε χρήστης τον δικό του κωδικό 

ώστε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή ποιος έχει κάνει τι στο πρόγραμμα, ή να ορίσουμε 

συγκεκριμένη σειρά παραστατικών ή να μπορεί να κάνει είσπραξη μόνο για συγκεκριμένες 

περιοχές ή να εκδίδει από άλλον Φ.Μ. κ.ο.κ. 
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 Επίσης, μπορούμε από 

την 3η καρτέλα να 

απαγορεύσουμε κάποια 

μενού ή λειτουργίες του 

προγράμματος. 

Κλικάροντας κάποια 

από τα παρακάτω 

κουτάκια 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ το 

συγκεκριμένο μενού ή τη 

συγκεκριμένη 

λειτουργία του 

προγράμματος από τον 

χρήστη!!! 

 

ΜΕΝΟΥ 9.3 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
 

Δημιουργούμε με τον γνωστό τρόπο αρχείο για κάθε εργαζόμενο τον οποίο σχετίζουμε με τον 

χρήστη και φαίνεται στο πάνω μέρος του προγράμματος όποτε το ανοίγει ο χρήστης. 

 
Επίσης σε διάφορα κρίσιμα σημεία του προγράμματος θα επιλέγεται ο εργαζόμενος για να 

ξέρουμε ποιος έχει κόψει μια φορτωτική ή έχει κάνει μια κίνηση. 

 
 

 

 

 
Δυνατότητα καταχώρησης υπεύθυνου παραλαβής εμπορεύματος κατά την έκδοση της φορτωτικής. 

 



     NEXUS SYSTEMS                                                                                                               

ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ                                                                                                                  

63 

 

ΜΕΝΟΥ 9.4 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Είναι το πιο σημαντικό μενού του προγράμματος από όπου γίνεται το σετάρισμα του 

προγράμματος. Όπως συντελεστές ΦΠΑ, ΚΕΠΥΟ, ποσοστά στα λοιπά των κομίστρων, αλλά 

και την χρήση των τιμοκαταλόγων κ.λπ.  

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ NEXUS ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

 
 

 

ΜΕΝΟΥ 9.5 ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
Καταχωρούμε τα στοιχεία της / των εταιριών.  
 

 
 

 

 

 

Προσοχή μην κάνετε αλλαγές στα στοιχεία 

μπορεί να κλειδώσει το πρόγραμμα  

 

 
Επιλογή εταιρίας κατά την 

είσοδο μας στο πρόγραμμα 
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Η NEXUS Systems λειτουργεί σαν ανεξάρτητη εταιρεία από το 1992, προερχόμενη από 

την μητρική NEXUS USA που ξεκίνησε τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα το 1987. 

Κύριο αντικείμενο της εταιρίας είναι η μηχανογράφηση εταιριών εθνικών μεταφορών και 

logistics, τομέας στον οποίο κατέχει ηγετική θέση, μέσω των προγραμμάτων NEXUS 

Μεταφορικό και NEXUS Logistics - Αποθηκεύσεις, Εναποθέσεις.   

Τα προγράμματα μας (εξ’ ολοκλήρου ανεπτυγμένα από εμάς) διακρίνονται για την 

ποιότητα και τις λύσεις που παρέχουν στις επιχειρήσεις. Προσφέρουν on line λειτουργία 

με απλή adsl σύνδεση internet καθώς και αυτοματισμούς μέσω συστημάτων Barcode. 

 Εκτός από τα προγράμματα των μεταφορών – αποθηκεύσεων δυνατά προϊόντα της 

εταιρίας μας αποτελούν τα NEXUS trade ERP ( εμπορικό-λογιστική) και NEXUS Spts 

(Διαχείριση και evaluation προμηθειών και προμηθευτών). 

 Η Nexus με την πολύχρονη εμπειρία της, μπορεί και προσφέρει ολοκληρωμένες 

λύσεις πέρα από το software τόσο στον τομέα του hardware παρέχοντας μία ευρεία 

γκάμα προϊόντων υπολογιστών και περιφερειακών, όσο και στην υποστήριξη εξοπλισμού 

και δικτύων επιχειρήσεων είτε μέσω συμβολαίων υποστήριξης είτε on call. 
www.nexus.gr. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 2103257434-6 

http://www.nexus.gr/

