Πρόγραμμα eFN Οικονομική και Φορολογική διαχείριση
Πρόλογος
Η εφαρμογή eFN (για το περιβάλλον της Microsoft .NET 3.5 και για τα Windows
XP, Vista, 7,8 και 10) σας επιτρέπει να διαχειριστείτε τα οικογενειακά και τα
επαγγελματικά σας οικονομικά. Υποστηρίζει τη δυνατότητα καταχώρισης και
διαχείρισης των εξόδων σας (αποδείξεις, τιμολόγια κλπ) καθώς και των
προβλεπομένων εσόδων σας (από μισθούς και άλλες πηγές). Σας παρέχει τη
δυνατότητα να εισάγετε μελλοντικές κινήσεις (προϋπολογισμός) δίνοντάς σας μια
ολοκληρωμένη εικόνα των υποχρεώσεών σας αλλά και της χρηματο-οικονομικής
σας κατάστασης. Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τις δικές σας δαπάνες, τις δικές
σας κατηγορίες έτσι όπως σας βολεύει και να υπολογίσετε τα έξοδά σας συνολικά
για τον τρέχοντα ή για παλαιότερους μήνες απλά και γρήγορα από μια
συγκεντρωτική οθόνη.
Επιπλέον σας επιτρέπει να υπολογίσετε και να «διορθώσετε» το φόρο που θα
πληρώσετε υπολογίζοντας από πριν το εκκαθαριστικό της Φορολογίας Εισοδήματος
φυσικών προσώπων.

Υποστηρίζεται επίσης η δυνατότητα αυτόματου εμπλουτισμού του εντύπου Ε1 από
τις ετήσιες κινήσεις (μισθοδοσία, ενοίκιο, δαπάνες) και φυσικά η εκκαθάριση της
φορολογίας εισοδήματος. Παράλληλα μπορείτε να τυπώσετε τα έντυπα Ε1 και Ε2
πάνω στα έντυπα της εφορίας, σε μορφή PDF, χρησιμοποιώντας τη γεννήτρια
εκτυπώσεων.

Εγχειρίδιο χρήσης eFN – Οικονομική και Φορολογική διαχείριση

σελ. 1 από 103

Εικόνα 1. Ο υπολογισμός του εκκαθαριστικού, τόσο εύκολος όσο ποτέ.
Προσοχή! Υπάρχει μια σειρά από εκδόσεις οι οποίες απευθύνονται σε
συγκεκριμένο κοινό και διαθέτουν ειδικές λειτουργίες, ανάλογα την περίπτωση. Οι
εκδόσεις είναι οι εξής:
1. eFN Personal μια έκδοση για την διαχείριση των προσωπικών και
οικογενειακών οικονομικών.
2. eFN Basic μια έκδοση για την διαχείριση των προσωπικών και οικογενειακών
οικονομικών. Περιλαμβάνεται η δυνατότητα υπολογισμού της Φορολογίας
Εισοδήματος, η διαχείριση ακινήτων καθώς και η διαχείριση εντύπων Ε1 και Ε2.
Επιπλέον υποστηρίζεται η δυνατότητα εκκαθάρισης της Φορολογικής σας δήλωσης
(έντυπο Ε1) καθώς και η δυνατότητα πρόβλεψης φόρου για το επόμενο
φορολογικό έτος
3. eFN Pro μια έκδοση για την διαχείριση των προσωπικών, οικογενειακών και
επαγγελματικών οικονομικών. Περιλαμβάνεται η δυνατότητα υπολογισμού της
Φορολογίας Εισοδήματος με βάσει προβλεπόμενες ή επιλεγμένες κινήσεις, η
διαχείριση ακινήτων καθώς και η διαχείριση εντύπων Ε1 και Ε2. Επιπλέον
υποστηρίζεται η δυνατότητα η πλήρης διαχείριση του Φ.Π.Α. σε όλες τις βαθμίδες
της εφαρμογής (έσοδα, έξοδα, έντυπα κλπ) καθώς και βιβλία Α και Β κατηγορίας.

© 2016 ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΑΕΤΕΕ.
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1 Εισαγωγή
1.1 Γρήγορη εκκίνηση με τη βοήθεια του Οδηγού (wizard)
Το eFN διαθέτει ένα σύνολο από έτοιμες παραμέτρους ούτως ώστε να σας
εξασφαλίσει τη μικρότερη δυνατή συμμετοχή σας πριν να ξεκινήσετε να δουλεύετε
με την εφαρμογή.
Αμέσως μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε
κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο (μια σακούλα με λεφτά) που έχει δημιουργηθεί
στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. Θα δείτε να εμφανίζεται μια οθόνη
για την αποδοχή των όρων χρήσης. Κάνοντας κλικ στο Να ΜΗΝ ξαναεμφανιστεί η
οθόνη δεν θα την ξαναδείτε την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε την εφαρμογή.
Στη συνέχεια θα δείτε να εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου από όπου μπορείτε
να επιλέξετε τη «Συνέχεια στο eFN» ή το «Έτοιμο παράδειγμα» κάνοντας κλικ στις
αντίστοιχες επιλογές. Το έτοιμο παράδειγμα θα σας βοηθήσει να δείτε πως
λειτουργεί η εφαρμογή, να εμφανίσετε κινήσεις, να δείτε τις λεπτομέρειες κάθε
κίνησης κοκ.

Εικόνα 2. Κάντε κλικ στο «Συνέχεια στο eFN» για να μπορέσετε να δημιουργήσετε
τη δική σας εταιρεία-Υπόχρεο με την βοήθεια του Οδηγού.
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Η επιλογή «Συνέχεια στο eFN» θα εμφανίσει τον οδηγό του eFN, μια λειτουργία η
οποία θα σας οδηγήσει βήμα-βήμα στη δημιουργία των δικών σας προσωπικών
στοιχείων.
Στην πρώτη οθόνη που θα εμφανιστεί μπορείτε να επιλέξετε μόνο το κουμπί
«Δημιουργία εταιρείας» από όπου γίνεται η καταχώριση των στοιχείων του
υπόχρεου και των άλλων δικαιούχων.
Κάνοντας κλικ στο κουμπί Επιστροφή μπορείτε να διακόψετε την διαδικασία και να
ξεκινήσετε και πάλι από την αρχή.

Εικόνα 3. Ο οδηγός της εφαρμογής για την δημιουργία της δικής σας «εταιρείας».

1.1.1 Δημιουργία εταιρείας-υπόχρεου - Βήμα 1
Το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία της δικής σας «εταιρείας» η οποία στην πιο
απλή περίπτωση θα μπορούσε να είναι «Η οικογένειά μου».
Η «εταιρεία» αποτελεί το βασικό στοιχείο πάνω στο οποίο δημιουργούνται οι
λογαριασμοί και οι κινήσεις εσόδων - εξόδων. Κάθε εταιρεία μπορεί να έχει
πολλούς δικαιούχους. Στην πιο απλή περίπτωση όπου θέλει κανείς να
παρακολουθήσει τα οικογενειακά οικονομικά (eFN Personal) η εταιρεία, που είναι ο
υπόχρεος, μπορεί να ονομαστεί, για παράδειγμα, «Η οικογένειά μου». Δικαιούχοι
σε αυτήν την «εταιρεία» θα μπορούσαν να είναι τα μέλη της οικογένειας του
υπόχρεου, όπως είναι η σύζυγος και τα παιδιά. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει
να επιλέξετε «χωρίς» κατηγορία βιβλίων και «Όχι» στην υποχρέωση ΦΠΑ.
Ο υπόχρεος θα πρέπει να υποβάλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) κάθε χρόνο
μαζί με την σύζυγο.
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Σε πιο σύνθετες περιπτώσεις μια εταιρεία μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν ελεύθερο
επαγγελματία (έκδοση eFN Basic). Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί κανείς να
επιλέξει αν θέλει να παρακολουθήσει το Βιβλίο Εσόδων/Εξόδων (υποστήριξη ΚΒΣ),
αν αποδίδει ΦΠΑ κλπ.

Εικόνα 4. Η οθόνη από όπου μπορείτε να εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία
και/ή τα στοιχεία της δικής σας «εταιρείας».
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας πληκτρολογώντας τα δεδομένα στα αντίστοιχα
πεδία. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα στο πεδίο Επωνυμία είναι συμπληρωμένο με
το «Η οικογένειά μου» που είναι ο πιο συνηθισμένος χαρακτηρισμός. Τα πεδίο
Κωδικός Πρόσβασης (αρχικό και επιβεβαίωση) δεν είναι απαραίτητα. Αν
συμπληρωθούν το σύστημα δεν θα σας αφήσει να χρησιμοποιήσετε την
συγκεκριμένη εταιρεία-υπόχρεο αν δεν εισάγετε πρώτα τον κωδικό πρόσβασης.
Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας κάντε κλικ στο κουμπί Καταχώριση. Θα δείτε
ότι ο οδηγός της εφαρμογής θα εμφανιστεί και πάλι για να σας μεταφέρει στο
δεύτερο βήμα που είναι η εισαγωγή των δικαιούχων της «εταιρείας» που μόλις
δημιουργήσατε.
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Εικόνα 5. Ο οδηγός της εφαρμογής για την δημιουργία της δικής σας «εταιρείας»
θα εμφανίσει το επόμενο βήμα που είναι η δημιουργία των δικαιούχων

1.1.2 Δημιουργία δικαιούχων - Βήμα 2
Μόλις δημιουργήσετε μια εταιρεία θα πρέπει να ξεκινήσετε με την εισαγωγή των
δικαιούχων της «εταιρείας». Στην πιο απλή περίπτωση των οικογενειακών
οικονομικών οι δικαιούχοι συνήθως είναι ο ίδιος ο υπόχρεος, η σύζυγος και τα
παιδιά του.
Ο δικαιούχος είναι ο αποδέκτης του ποσού της δαπάνης. Αν πρόκειται για έξοδο,
όπως για παράδειγμα τα έξοδα για φροντιστήριο, ο δικαιούχος είναι αυτός ο οποίος
ξοδεύει το ποσό (κέντρο κόστους). Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα ήταν ένα από
τα παιδιά του υπόχρεου. Έτσι θα μπορείτε να έχετε καλύτερο και πιο λεπτομερή
έλεγχο στα έξοδά σας (πχ έξοδα φροντιστηρίου ή εκπαίδευσης για κάθε παιδί
ξεχωριστά).
Αν πρόκειται για έσοδο, ο δικαιούχος είναι ο δημιουργός του εσόδου. Ένα
παράδειγμα είναι ο μισθός ο οποίος μπορεί να είναι του υπόχρεου ή της συζύγου.
Μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε την έννοια του δικαιούχου για το ποιος ξοδεύει
τα χρήματα του οικογενειακού προϋπολογισμού μιας και οι κατηγορίες εξόδων σας
επιτρέπουν να δείτε με μια ματιά που και σε μοιά έξοδα πάνε τα χρήματά σας.
Η οθόνη δημιουργίας ενός δικαιούχου σας επιτρέπει να συνδέσετε τον κάθε
δικαιούχο με την συγκεκριμένη εταιρεία (υπόχρεο) στην οποία ανήκει. Αυτή η
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σύνδεση είναι απαραίτητη για να μπορέσει το σύστημα να επιμερίσει σωστά τα
ποσά.

Εικόνα 6. Ο οδηγός της εφαρμογής σας επιτρέπει την δημιουργία και διαχείριση
των δικαιούχων.
Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας κάντε κλικ στο κουμπί Καταχώριση. Θα δείτε
ότι ο οδηγός της εφαρμογής θα εμφανιστεί και πάλι για να σας μεταφέρει στο τρίτο
βήμα που είναι η εισαγωγή των τραπεζικών λογαριασμών και πιστωτικών καρτών
της «εταιρείας» που μόλις δημιουργήσατε.
Θα παρατηρήσετε επίσης ότι τα δύο προηγούμενα βήματα που έχουν ολοκληρωθεί
εμφανίζονται με ένα τσεκ δίπλα στην αντίστοιχη επιλογή.
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Εικόνα 7. Ο οδηγός της εφαρμογής για την δημιουργία της δικής σας «εταιρείας»
θα εμφανίσει το επόμενο βήμα που είναι η δημιουργία των τραπεζικών
λογαριασμών.

1.1.3 Δημιουργία τραπεζικών λογαριασμών - Βήμα 3
Αφού δημιουργήσετε τους δικαιούχους και τους συνδέσετε με την εταιρεία
(υπόχρεο) θα πρέπει να δημιουργήσετε (να «ανοίξετε») τους τραπεζικούς
λογαριασμούς και τις πιστωτικές κάρτες που έχετε. Στην οθόνη εισαγωγής θα
βρείτε μια σειρά από σταθερά στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώσετε όπως είναι
η περιγραφή (πχ Μισθοδοσίας), ο αριθμός του λογαριασμού, ο ΙΒΑΝ, η τράπεζα, ο
τύπος του λογαριασμού και ο δικαιούχος.
Υπάρχουν επίσης και στοιχεία για την αρχικοποίηση του λογαριασμού με το αρχικό
ποσό και άλλα παρόμοια στοιχεία με τα πεδία που εμφανίζονται τσεκάροντας το
«Αρχικοποίηση ποσών».
Τσεκάροντας την επιλογή Συνδικαιούχοι μπορείτε να επιλέξετε και άλλους
δικαιούχους για τον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό ή πρόσωπα που
χρησιμοποιούν την πιστωτική κάρτα.
Αν δεν υπάρχει κάποια επιλογή που θέλετε στα μενού επιλογών μπορείτε να
προσθέσετε μια εγγραφή (πχ ένα δικαιούχο που έχετε ξεχάσει) κάνοντας κλικ στο
κουμπί δίπλα από το συγκεκριμένο μενού επιλογών.
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Προσοχή! Θα πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό με την
επιλογή «Μετρητά» στο πεδίο τύπος λογαριασμού. Καλό θα είναι επίσης να το
ονομάσετε «Μετρητά» όπως φαίνεται στην πιο κάτω οθόνη του παραδείγματος.
Ο τύπος μετρητά έχει την έννοια του πορτοφολιού, των μετρητών δηλαδή που έχει
κανείς μαζί του και με τα οποία μπορεί να κάνει αγορές.

Εικόνα 8. Ο οδηγός της εφαρμογής σας επιτρέπει την δημιουργία και διαχείριση
των δικαιούχων.

Μην ξεχάσετε να εισάγετε τις χρεωστικές κάρτες στις οποίες είναι συνδεδεμένοι
οι τραπεζικοί σας λογαριασμοί. Αυτό είναι σημαντικό για να μπορέσετε να
κατανείμετε τα έξοδά σας (αποδείξεις Δαπανών) σε μετρητά και πλαστικό χρήμα,
που όπως φαίνεται θα χρειαστεί να γίνει για την Φορολογική Δήλωση του 2017.
Η διαχείριση των χρεωστικών καρτών μπορεί να γίνει μετά την ολοκλήρωση του
οδηγού και στην κανονική λειτουργία της εφαρμογής από την επιλογή Σταθερά
Στοιχεία  Πιστωτικές – χρεωστικές κάρτες Διαχείριση Χρεωστικών
καρτών (αναλυτικές πληροφορίες στο Κεφάλαιο 6.1 ).
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Αφού εισάγετε τους τραπεζικούς λογαριασμούς με τα αντίστοιχα στοιχεία κάντε
κλικ στο κουμπί Επιστροφή. Θα δείτε ότι ο οδηγός της εφαρμογής θα εμφανιστεί
και πάλι για να σας μεταφέρει στο τέταρτο βήμα που είναι η εισαγωγή των
δανειακών σας υποχρεώσεων της «εταιρείας» που μόλις δημιουργήσατε. Αυτό
όμως το βήμα δεν είναι υποχρεωτικό και έτσι μπορείτε να κάνετε κλικ στην
επιλογή Επιστροφή για να μπορέσετε να ξεκινήσετε την χρήση της εφαρμογής
eFN.

Εικόνα 9. Ο οδηγός της εφαρμογής για την εισαγωγή των δανειακών σας
συμβάσεων που όμως δεν είναι υποχρεωτική λειτουργία και έτσι μπορείτε απλά να
κάνετε κλικ στην επιλογή Επιστροφή για την ολοκλήρωση του Οδηγού γρήγορης
εκκίνησης.

Κάνοντας κλικ στην επιλογή Επιστροφή θα δείτε να εμφανίζεται η οθόνη για την
ενεργοποίηση (activation) της εφαρμογής eFN. Μπορείτε, προσωρινά, να επιλέξετε
«Συνέχεια» και το σύστημα θα σας ειδοποιήσει πόσες ακόμα ημέρες έχετε στη
διάθεσή σας να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή.
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1.1.4 Εισαγωγή κίνησης - Βήμα 4
Είστε πλέον έτοιμοι να ξεκινήσετε με την χρήση της εφαρμογής eFN η οποία σας
επιτρέπει να εισάγετε τα έξοδά σας και να τα τακτοποιήσετε ανάλογα με τις δικές
σας προτιμήσεις.
Η εισαγωγή μιας κίνησης γίνεται από την αντίστοιχη επιλογή για ένα παραστατικό
εσόδου ή εξόδου. Πρακτικά η εισαγωγή μιας κίνησης αποτελεί την καταγραφή των
αποδείξεων για τα έξοδα και των αποδείξεων μισθοδοσίας για τα έσοδα.
Στην οθόνη εισαγωγής Εξόδων θα βρείτε μια σειρά από επιλογές που έχουν να
κάνουν με τις κατηγορίες εξόδων, τον δικαιούχο, τον τρόπο πληρωμής και το
παραστατικό δαπάνης. Ανάλογα με τις πιο πάνω επιλογές θα παρατηρήσετε ότι
αλλάζει η εμφάνιση της οθόνης.
Ανάλογα τον τρόπο πληρωμής, για παράδειγμα, θα δείτε να εμφανίζονται τα πεδία
για συναλλαγή με δόσεις, αν πρόκειται για πληρωμή με πιστωτική κάρτα.
Επιπλέον θα παρατηρήσετε ότι δίπλα στα περισσότερα πεδία επιλογής υπάρχει ένα
κουμπί από όπου μπορείτε να προσθέσετε και να διαχειριστείτε τις συγκεκριμένες
επιλογές. Αν, για παράδειγμα, δεν υπάρχει μια κατηγορία Εξόδου μπορεί κανείς να
την προσθέσει χωρίς να χρειαστεί να αλλάξει οθόνη.

Εικόνα 10. Η οθόνη εισαγωγή κινήσεων εξόδων. Ανάλογα με τις επιλογές τα
περιεχόμενά της αλλάζουν.
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1.2 Αναλυτικές οδηγίες
Αν έχετε χρησιμοποιήσει τον Οδηγό της εφαρμογής για την δημιουργία των
προσωπικών σας στοιχείων τότε προχωρήστε στο επόμενο Κεφάλαιο.
Εδώ θα βρείτε τις αναλυτικές οδηγίες και τα βήματα που θα χρειαστεί να κάνετε
για να ξεκινήσετε τη χρήση της εφαρμογής eFN χωρίς τη βοήθεια του οδηγού
(βοηθητικό πρόγραμμα - wizard)

1.2.1 Τέσσερα αρχικά βήματα
Πρώτα θα πρέπει όμως να δημιουργήσετε τη δική σας «εταιρεία» (στην πιο απλή
περίπτωση θα μπορούσε να είναι «Η οικογένειά μου»), να εισάγετε τους
Δικαιούχους (στην πιο απλή περίπτωση θα μπορούσε να είναι το όνομά σας, το
όνομα του/της συζύγου), να δημιουργήσετε τους τραπεζικούς λογαριασμούς και
τις πιστωτικές κάρτες.
Όλα αυτά γίνονται εύκολα με μερικά κλικ και ελάχιστη πληκτρολόγηση. Είναι
πάντως μια απαραίτητη διαδικασία πάνω στην οποία βασίζεται η διαχείριση των
χρηματοοικονομικών σας.
Η σωστή μέθοδος που θα πρέπει να ακολουθηθεί αποτελείται από τρία βήματα και
είναι η εξής:
1. Δημιουργία της εταιρείας-υπόχρεου
2. Εισαγωγή Δικαιούχων
3. Δημιουργία τραπεζικών λογαριασμών και πιστωτικών καρτών
Στη συνέχεια μπορείτε να προχωρήσετε στο τέταρτο βήμα, που είναι η εισαγωγή
των κινήσεων εσόδων-εξόδων.

Εικόνα 11. Η αρχική παραμετροποίηση της εφαρμογής σε απλά βήματα.
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Βήμα 1ο
Δημιουργία της «εταιρείας» - υπόχρεου. Η «εταιρεία» αποτελεί το βασικό στοιχείο
πάνω στο οποίο δημιουργούνται οι λογαριασμοί και οι κινήσεις εσόδων - εξόδων.
Κάθε λογαριασμός μπορεί να έχει πολλούς δικαιούχους. Στην πιο απλή περίπτωση
όπου θέλει κανείς να παρακολουθήσει τα οικογενειακά οικονομικά (eFN Personal)
η εταιρεία, που είναι ο υπόχρεος, μπορεί να ονομαστεί, για παράδειγμα, «η
οικογένειά μου». Δικαιούχοι σε αυτήν την «εταιρεία» θα μπορούσαν να είναι τα
μέλη της οικογένειας του υπόχρεου, όπως είναι η σύζυγος και τα παιδιά. Ο
υπόχρεος θα πρέπει να υποβάλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) κάθε χρόνο.
Σε πιο σύνθετες περιπτώσεις μια εταιρεία μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν ελεύθερο
επαγγελματία (έκδοση eFN Basic). Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί κανείς να
επιλέξει αν θέλει να παρακολουθήσει το Βιβλίο Εσόδων/Εξόδων (υποστήριξη ΚΒΣ),
αν αποδίδει ΦΠΑ κλπ.
Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργήσει κανείς μία ή περισσότερες
εταιρείες (eFN Basic Plus).

Εικόνα 12. Δημιουργία εταιρείας και αρχική δήλωση για υποστήριξη στοιχείων για
τον Κ.Β.Σ. (τύπος βιβλίων, ΦΠΑ κλπ)
Προσοχή!
 Αν η συγκεκριμένη έκδοση δεν σας επιτρέπει την εισαγωγή πολλαπλών
εταιρειών μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία της συγκεκριμένης εταιρείας
που υπάρχει ήδη στο σύστημα
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Η εισαγωγή μιας νέας «εταιρείας» γίνεται από την επιλογή Σταθερά στοιχεία 
Δικαιούχοι –Εταιρείες (Υπόχρεοι)  Νέα Εταιρεία

Εικόνα 13. Δημιουργία και διαχείριση εταιρείας-υπόχρεου
Η μεταβολή των στοιχείων μιας νέας «εταιρείας» γίνεται από την επιλογή
Σταθερά στοιχεία  Δικαιούχοι –Εταιρείες (Υπόχρεοι)  Διαχείριση
Εταιρείας

Βήμα 2ο
Εισαγωγή δικαιούχων. Μόλις δημιουργήσετε μια εταιρεία θα πρέπει να ξεκινήσετε
με την εισαγωγή των δικαιούχων της «εταιρείας». Στην πιο απλή περίπτωση των
οικογενειακών οικονομικών οι δικαιούχοι συνήθως είναι ο ίδιος ο υπόχρεος, η
σύζυγος και τα παιδιά του.
Ο δικαιούχος είναι ο αποδέκτης του ποσού της δαπάνης. Αν πρόκειται για έξοδο,
όπως για παράδειγμα τα έξοδα για φροντιστήριο, ο δικαιούχος είναι αυτός ο οποίος
ξοδεύει το ποσό (κέντρο κόστους). Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα ήταν ένα από
τα παιδιά του υπόχρεου. Έτσι θα μπορείτε να έχετε καλύτερο και πιο λεπτομερή
έλεγχο στα έξοδά σας (πχ έξοδα φροντιστηρίου ή εκπαίδευσης για κάθε παιδί
ξεχωριστά).
Αν πρόκειται για έσοδο, ο δικαιούχος είναι ο δημιουργός του εσόδου. Ένα
παράδειγμα είναι ο μισθός ο οποίος μπορεί να είναι του υπόχρεου ή της συζύγου.
Η οθόνη δημιουργίας ενός δικαιούχου σας επιτρέπει να συνδέσετε τον κάθε
δικαιούχο με την συγκεκριμένη εταιρεία (υπόχρεο) στην οποία ανήκει. Αυτή η
σύνδεση είναι απαραίτητη για να μπορέσει το σύστημα να επιμερίσει σωστά τα
ποσά.

Η εισαγωγή νέου δικαιούχου γίνεται από την επιλογή Σταθερά στοιχεία 
Δικαιούχοι  Νέος Δικαιούχος
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Υπάρχει φυσικά η δυνατότητα αλλαγής των στοιχείων ενός δικαιούχου από την
αντίστοιχη επιλογή Σταθερά στοιχεία  Δικαιούχοι  Διαχείριση Δικαιούχου

Εικόνα 14. Δημιουργία και διαχείριση δικαιούχων

Βήμα 3ο
Εισαγωγή τραπεζικών λογαριασμών. Αφού δημιουργήσετε τους δικαιούχους και
τους συνδέσετε με την εταιρεία (υπόχρεο) θα πρέπει να δημιουργήσετε (να
«ανοίξετε») τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις πιστωτικές κάρτες που έχετε.
Στην οθόνη εισαγωγής θα βρείτε μια σειρά από σταθερά στοιχεία που θα πρέπει να
συμπληρώσετε όπως είναι η περιγραφή (πχ Μισθοδοσίας), ο αριθμός του
λογαριασμού, ο ΙΒΑΝ, η τράπεζα, ο τύπος του λογαριασμού και ο δικαιούχος.
Υπάρχουν επίσης και στοιχεία για την αρχικοποίηση του λογαριασμού με το αρχικό
ποσό και άλλα παρόμοια στοιχεία.
Η εισαγωγή ενός νέου λογαριασμού γίνεται από την επιλογή Σταθερά στοιχεία 
Τραπεζικοί λογαριασμοί  Νέος Λογαριασμός

Εικόνα 15. Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών
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Υπάρχει φυσικά η δυνατότητα αλλαγής των στοιχείων ενός λογαριασμού από την
αντίστοιχη επιλογή Σταθερά στοιχεία  Τραπεζικοί λογαριασμοί 
Διαχείριση Λογαριασμών

Εισαγωγή πιστωτικών καρτών. Η διαχείριση των πιστωτικών καρτών είναι
παρόμοια με αυτήν των τραπεζικών λογαριασμών. Άλλωστε πολλές τράπεζες
μεταχειρίζονται τις πιστωτικές κάρτες σαν τραπεζικούς λογαριασμούς. Στην οθόνη
εισαγωγής θα βρείτε μια σειρά από σταθερά στοιχεία που θα πρέπει να
συμπληρώσετε όπως είναι η περιγραφή (πχ Χρυσή κάρτα), ο αριθμός της
πιστωτικής κάρτας, η τράπεζα, ο τύπος της πιστωτικής κάρτας και ο δικαιούχος.
Υπάρχουν επίσης και στοιχεία για την αρχικοποίηση της πιστωτικής κάρτας με την
αρχική πίστωση και άλλα παρόμοια στοιχεία.

Η εισαγωγή μιας νέας πιστωτικής κάρτας γίνεται από την επιλογή Σταθερά
στοιχεία  Πιστωτικές κάρτες  Νέα Κάρτα

Εικόνα 16. Δημιουργία και διαχείριση πιστωτικών καρτών

Υπάρχει φυσικά η δυνατότητα αλλαγής των στοιχείων μιας πιστωτικής κάρτας από
την αντίστοιχη επιλογή Σταθερά στοιχεία  Πιστωτικές κάρτες  Διαχείριση
Καρτών
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Βήμα 4ο
Εισαγωγή κίνησης (εσόδου-εξόδου). Η εισαγωγή μιας κίνησης γίνεται από την
αντίστοιχη επιλογή για ένα παραστατικό εσόδου ή εξόδου. Πρακτικά η εισαγωγή
μιας κίνησης αποτελεί την καταγραφή των αποδείξεων για τα έξοδα και των
αποδείξεων μισθοδοσίας για τα έσοδα.
Επιπλέον, όταν πρόκειται για έσοδα από ελεύθερο επάγγελμα μπορεί κανείς να
εισάγει τα παραστατικά, όπως είναι τα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών με
δυνατότητα αναλυτικής καταγραφής ανά γραμμή με Φ.Π.Α.

Εικόνα 17. Εισαγωγή κινήσεων εξόδων. Η εμφάνιση της οθόνης μπορεί να γίνει και
από τον συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl και X.

Στην οθόνη εισαγωγής Εξόδων θα βρείτε μια σειρά από επιλογές που έχουν να
κάνουν με τις κατηγορίες εξόδων, τον δικαιούχο, τον τρόπο πληρωμής και το
παραστατικό δαπάνης. Ανάλογα με τις πιο πάνω επιλογές θα παρατηρήσετε ότι
αλλάζει η εμφάνιση της οθόνης.
Ανάλογα τον τρόπο πληρωμής, για παράδειγμα, θα δείτε να εμφανίζονται τα πεδία
για συναλλαγή με δόσεις, αν πρόκειται για πληρωμή με πιστωτική κάρτα.
Επιπλέον θα παρατηρήσετε ότι δίπλα στα περισσότερα πεδία επιλογής υπάρχει ένα
κουμπί από όπου μπορείτε να προσθέσετε και να διαχειριστείτε τις συγκεκριμένες
επιλογές. Αν, για παράδειγμα, δεν υπάρχει μια κατηγορία Εξόδου μπορεί κανείς να
την προσθέσει χωρίς να χρειαστεί να αλλάξει οθόνη.
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Εικόνα 18. Η οθόνη εισαγωγή κινήσεων εξόδων. Ανάλογα με τις επιλογές τα
περιεχόμενά της αλλάζουν.
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Εικόνα 19. Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να παρακολουθείτε αναλυτικά τα
παραστατικά εσόδων-εξόδων η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα να
καταχωρίσετε την ανάλυση ενός τιμολογίου.

1.2.2 Αποδείξεις Πληρωμών - (πλαστικό χρήμα)
Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε σωστά και να διαχωρίσετε τις αγορές σας
(Αποδείξεις Δαπανών για την Φορολογία Εισοδήματος) θα πρέπει να εισάγετε τις
χρεωστικές κάρτες (Debit Cards) και στη συνέχεια να τις συνδέσετε
Η διαχείριση των χρεωστικών καρτών είναι παρόμοια με αυτήν των τραπεζικών
λογαριασμών και πιστωτικών καρτών. Στην οθόνη εισαγωγής θα βρείτε μια σειρά
από σταθερά στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώσετε όπως είναι η περιγραφή
(πχ Βασική κάρτα), ο αριθμός της χρεωστικής κάρτας, η τράπεζα, ο τύπος της
κάρτας και ο δικαιούχος.

Αφού εισάγετε τις χρεωστικές σας κάρτες θα πρέπει να τις συνδέσετε με τους
τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους αντιστοιχούν. Αυτό γίνεται από την
μεταβολή στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών (επιλογή Σταθερά στοιχεία 
Τραπεζικοί λογαριασμοί  Διαχείριση Λογαριασμών).
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Η εισαγωγή μιας νέας χρεωστικής κάρτας γίνεται από την επιλογή Σταθερά
στοιχεία  Πιστωτικές-Χρεωστικές Κάρτες  Νέα Κάρτα

Εικόνα 20. Εισαγωγή μιας νέας Χρεωστικής κάρτας από την αντίστοιχη επιλογή.
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2

Ξεκινώντας με την εφαρμογή eFN

Η εφαρμογή eFN έχει δημιουργηθεί με τα πιο μοντέρνα εργαλεία προγραμματισμού
και απαιτεί την πλατφόρμα .NET 3.5 της Microsoft. Απευθύνεται στα πιο μοντέρνα
λειτουργικά συστήματα, όπως είναι τα Windows 7 και 8.
Στο CD της εφαρμογής eFN θα βρείτε, εκτός από το πρόγραμμα εγκατάστασης και
τα απαραίτητο υλικό υποστήριξης, και μια σειρά από χρήσιμα βοηθητικά
προγράμματα όπως είναι το Adobe Reader, για να ανοίγετε τα αρχεία PDF και το
περιβάλλον .ΝΕΤ, στον κατάλογο \ADOBE και \NET αντίστοιχα.

2.1 Εγκατάσταση της εφαρμογής
Η εγκατάσταση της εφαρμογής στα Windows Vista έχει τις ιδιαιτερότητες του
συγκεκριμένου λειτουργικού συστήματος. Είναι πιθανόν να χρειαστεί να
επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας. Αυτό εξαρτάται από την έκδοση του
περιβάλλοντος .NET το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο σε αυτόν. Η εφαρμογή
eFN χρειάζεται την έκδοση .ΝΕΤ 3.5 και μια σειρά από βοηθητικά εργαλεία για την
προεπισκόπηση και την διαχείριση των εκτυπώσεων.
Μόλις εισάγετε το CD στην μονάδα CD του υπολογιστή σας θα δείτε να εμφανίζεται
μια οθόνη από όπου μπορείτε να ξεκινήσετε την εγκατάσταση της εφαρμογής eFN,
κάνοντας κλικ στην επιλογή «Εγκατάσταση».
Περισσότερες πληροφορίες για την εγκατάσταση και για τα πρόσθετα βοηθητικά
προγράμματα που απαιτούνται για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία της
εφαρμογής μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση «http://www.nextech.gr/efn.aspx».
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Εικόνα 21. Η εγκατάσταση της εφαρμογής eFN θα ξεκινήσει κάνοντας κλικ στην
επιλογή «Εγκατάσταση».

Εικόνα 22. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης θα ειδοποιηθείτε για τα βοηθητικά
προγράμματα που θα απαιτηθούν, όπως είναι το περιβάλλον .ΝΕΤ 3.5 ….
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Εικόνα 23. …. και το βοηθητικό πρόγραμμα για την διαχείριση των εκτυπώσεων
Crystal Reports.
Μετά το τέλος της εγκατάστασης των βοηθητικών προγραμμάτων θα ξεκινήσει η
εγκατάσταση της βασικής εφαρμογής. Είναι πιθανόν να σας ζητηθεί, περισσότερο
από μια φορές, η συγκατάθεσή σας καθώς τα Windows Vista και τα Windows 7
διαθέτουν ένα πιο «σφικτό» περιβάλλον ασφάλειας από ότι τα XP.
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Εικόνα 24. Η εγκατάσταση της βασικής εφαρμογής θα γίνει αφού ολοκληρωθεί η
αντίστοιχη εγκατάσταση των βοηθητικών προγραμμάτων.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν κάτι δεν πάει καλά σε όλη αυτή την διαδικασία, επαναλάβετε και
πάλι την διαδικασία από την αρχή. Ότι έχει εγκατασταθεί με επιτυχία στον
υπολογιστή σας δεν θα εγκατασταθεί και δεύτερη φορά.
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2.2 Εκτέλεση της εφαρμογής eFN
Θα βρείτε την εφαρμογή eFN στο βασικό μενού των Windows (Έναρξη) όπως και
στην επιφάνεια εργασίας όπου δημιουργείται ένα εικονίδιο με μια σακούλα με
λεφτά.

Εικόνα 25. Το εικονίδιο της εφαρμογής eFN στην επιφάνεια εργασίας των Windows
Κάνοντας διπλό κλικ στο συγκεκριμένο εικονίδιο η εφαρμογή θα ξεκινήσει και θα
εμφανιστεί μια νέα οθόνη με πληροφορίες για τους όρους χρήσης της εφαρμογής
του οποίους θα πρέπει να αποδεχτείτε κάνοντας κλικ στο κουμπί Συμφωνώ.
Αν δεν θέλετε να ξαναεμφανιστεί η συγκεκριμένη οθόνη μπορείτε να τσεκάρετε το
πεδίο Να ΜΗΝ ξαναεμφανιστεί η οθόνη. Την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε την
εφαρμογή η συγκεκριμένη οθόνη ΔΕΝ θα εμφανιστεί.
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Εικόνα 26. Θα πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης της εφαρμογής eFN.

Στην αμέσως επόμενη οθόνη μπορείτε να επιλέξετε την συνέχεια στην εφαρμογή
eFN για να συμπληρώσετε τα δικά σας στοιχεία ή την εξοικείωση με τις λειτουργίες
της εφαρμογής χρησιμοποιώντας το υπάρχον έτοιμο παράδειγμα.
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Εικόνα 27. Κάντε κλικ στο Συνέχεια στο eFN για να χρησιμοποιήσετε την
εφαρμογή.

Στην επόμενη οθόνη θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή (activation)
κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί. Η εφαρμογή θα σας μεταφέρει στην
αντίστοιχη ιστοσελίδα της NeXTECH από όπου θα πρέπει να κάνετε τα εξής
βήματα:
1) να εγγραφείτε σαν πελάτης, δίνοντας τα στοιχεία σας μαζί με τον κωδικό
ενεργοποίησης
2) να ενεργοποιήσετε το συγκεκριμένο προϊόν (eFN)
Το σύστημα θα δημιουργήσει ένα κωδικό ενεργοποίησης το οποίο θα πρέπει στη
συνέχεια να τον εισάγετε στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής eFN. Θα
παρατηρήσετε ότι την επόμενη φορά η εφαρμογή δεν θα σας ζητήσει κωδικό
ενεργοποίησης.
Μπορείτε να μην ενεργοποιήσετε την εφαρμογή eFN και να συνεχίσετε να την
χρησιμοποιείτε χωρίς πρόβλημα για μερικές ακόμα ημέρες. Δεν θα μπορέσετε όμως
να «κατεβάσετε» τις νέες εκδόσεις που θα υπάρξουν στο Internet.
Ενδέχεται σε συγκεκριμένες εκδόσεις (eFN - Πρόβλεψη Φόρου 2017) η διαδικασία
να απαιτεί μόνο την πληκτρολόγηση του κωδικού ενεργοποίησης ο οποίος
λαμβάνεται αυτόματα μέσω e-mail.
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Εικόνα 28. Κάντε κλικ στο Ενεργοποίηση για να ξεκινήσετε την διαδικασία
ενεργοποίησης εφαρμογή

Εικόνα 29. Κάντε κλικ στο Ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή
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2.3 Επικοινωνία με τον χρήστη (διεπαφή)
Η επικοινωνία με τον χρήστη βασίζεται σε ένα παράθυρο επιλογών, τύπου Outlook.
Στο αριστερό τμήμα της οθόνης υπάρχουν οι βασικές επιλογές, αυτές που θα
χρησιμοποιήσετε πιο συχνά. Κάνοντας κλικ σε μια επιλογή θα δείτε να εμφανίζεται
η αντίστοιχη οθόνη στο κεντρικό τμήμα της εφαρμογής.
Αν αφήσετε το ποντίκι για λίγα δευτερόλεπτα πάνω από ένα εικονίδιο θα δείτε να
εμφανίζεται μια λεζάντα σε κίτρινο χρώμα, η οποία περιγράφει τη συγκεκριμένη
λειτουργία.
Η εμφάνιση της αρχικής οθόνης μπορεί να αλλάξει από την επιλογή Ρυθμίσεις που
βρίσκεται στο βασικό μενού επιλογών. Από εκεί μπορείτε να εξαφανίσετε τη
γραμμή με τα εικονίδια, με τις αναγγελίες, στο κάτω τμήμα της οθόνης, αλλά και
να αλλάξετε την εμφάνιση της κάθετης μπάρας σε ένα σχήμα που θυμίζει ακόμα
περισσότερο το Outlook.

Εικόνα 30. Στο αριστερό τμήμα της οθόνης εμφανίζονται οι βασικές επιλογές,
αυτές που συνήθως χρησιμοποιούνται πιο συχνά. Στο κάτω μέρος της οθόνης
φαίνονται τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως είναι ο
αριθμός χρηστών, η έκδοση και άλλα.
Όλες οι λειτουργίες της εφαρμογής βρίσκονται στο μενού επιλογών, στο πάνω
μέρος της οθόνης. Στην επιλογή Σταθερά στοιχεία βρίσκονται όλες οι λειτουργίες
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που θα εκτελέσετε μια φορά, όταν «στήνετε» την εφαρμογή και περνάτε τις δικές
σας ιδιαιτερότητες και ανάγκες για τον υπολογισμό της χρηματοοικονομικής σας
εικόνας.
Από την επιλογή Κινήσεις μπορείτε να εισάγετε τα έσοδα και τα έξοδα, συνήθως
του συγκεκριμένου μήνα αν και αυτό δεν είναι περιοριστικό καθώς οι περισσότερες
φόρμες εισαγωγής περιλαμβάνουν ένα πεδίο με την χρονολογία.
Η επιλογή Ραντεβού σας επιτρέπει να εισάγετε τα δικά σας ραντεβού αλλά και
άλλες ενέργειες που δεν θέλετε να ξεχάσετε.
Από την επιλογή Φορολογία έχετε τη δυνατότητα να υπολογίσετε τον Φόρο που θα
πληρώσετε ανάλογα το συγκεκριμένο εισόδημα. Επιπλέον σας επιτρέπει να
συμπληρώσετε τα έντυπα Ε1, Ε2 και να υπολογίσετε το εκκαθαριστικό σας
σημείωμα.
Η επιλογή Ρυθμίσεις σας επιτρέπει να παραμετροποιήσετε σχεδόν κάθε ρύθμιση
της εφαρμογής ξεκινώντας από την εμφάνιση στην οθόνη. Επιπλέον σας επιτρέπει
να ρυθμίσετε παραμέτρους όπως οι συντελεστές Φ.Π.Α., τα Επαγγέλματα και οι
Δραστηριότητες. Από τις ρυθμίσεις μπορείτε να αλλάξετε τις κατηγορίες Εσόδων
και Εξόδων παραμετροποιώντας όπως εσείς θέλετε την εφαρμογή.
Μια ακόμα σημαντική λειτουργία που θα βρείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις είναι η
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (BackUp Βάσης Δεδομένων). Το σύστημα θα
δημιουργήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας (αρχείο Access) όπου περιλαμβάνονται
όλες οι ρυθμίσεις και οι κινήσεις (έσοδα-έξοδα-λογαριασμοί κ.λπ.).

2.4 Αποδείξεις Δαπανών (πλαστικό χρήμα)
Για να μπορέσετε να ετοιμαστείτε και να κάνετε σωστή Πρόβλεψη Φόρου για το
2017 θα πρέπει να διαχειριστείτε τις αγορές σας και να τις διαχωρίσετε σε μετρητά
και πλαστικό χρήμα.
Για αυτό θα πρέπει να εισάγετε τις πιστωτικές και χρεωστικές σας κάρτες και να
τις συνδέσετε με τους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς. Με αυτόν τον
τρόπο θα μπορέσετε σε κάθε αγορά σας (έξοδο) να επιλέξετε τον τρόπο
πληρωμής.
Η διαχείριση των χρεωστικών καρτών γίνεται από την επιλογή Σταθερά Στοιχεία
 Πιστωτικές-Χρεωστικές Κάρτες  Νέα Κάρτα.
Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Κεφάλαιο 7.1 Εισαγωγή Χρεωστικών
Καρτών.
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3

Ομαδοποίηση κινήσεων (Εσόδων – Εξόδων)

Ένα από τα δυνατά χαρακτηριστικά του eFN είναι η δυνατότητα να δημιουργήσει ο
ίδιος ο χρήστης τις δικές του κατηγορίες και ομάδες στα έξοδα και στις δαπάνες
του. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να δει με μια ματιά που ξοδεύει και τι
ξοδεύει. Πρακτικά μπορεί να δημιουργήσει κανείς «κέντρα κόστους» για μία ομάδα
δαπανών (εξόδων).
Παράλληλα μπορεί να γίνει το ίδιο για τα έσοδα, αν και σε αυτήν την περίπτωση τα
πράγματα είναι πιο απλά με 3-4 βασικές κατηγορίες όπως είναι η Μισθοδοσία,
έξοδα από πωλήσεις και διάφορες υπηρεσίες. Μπορεί όμως να το χρησιμοποιήσει
κανείς ακόμα και για πιο «προχωρημένες» κατηγοριοποιήσεις, ανάλογα με τις
ανάγκες του.
Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει τις δικές του βασικές κατηγορίες Εξόδων όπως
Οικογενειακές δαπάνες, Ταξίδια, Σπίτι κ.ο.κ. Σε κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες
μπορεί κανείς να δημιουργήσει ομάδες εξόδων (Έξοδα) διευρύνοντας ακόμα
περισσότερο την στοχευμένη παρακολούθηση των δαπανών του. Μπορεί, για
παράδειγμα, να δημιουργήσει κανείς κάτω από την γενική κατηγορία
«Οικογενειακές Δαπάνες» τις ομάδες Ρούχα, Φαγητό, Διασκέδαση και Προσωπικά.
Η επιλογή της κατηγορίας και της ομάδας στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη
δαπάνη γίνεται από την επιλογή Κινήσεις (Έσοδα-Έξοδα) η οποία βρίσκεται στο
βασικό μενού επιλογών της εφαρμογής eFN μπορείτε να δημιουργήσετε μια κίνηση
και στη συνέχεια να την εισάγετε στην Βάση Δεδομένων.
Υπάρχει επίσης μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα λειτουργία ή οποία σας δείχνει, σε μια
εικόνα, την χρηματοοικονομική σας κατάσταση. Σε αυτήν περιλαμβάνονται το
σύνολο των εισπράξεων και των πληρωμών σας για την συγκεκριμένη χρονική
περίοδο καθώς και άλλα οικονομικά μεγέθη, όπως είναι η ακίνητη περιουσία. Η
συγκεκριμένη οθόνη εμφανίζεται από την επιλογή Κινήσεις (Έσοδα-Έξοδα) και
Συνοπτική εικόνα Εξόδων.
Προσοχή! Για να διαγραφεί μια κατηγορία ή μια ομάδα Εξόδων δεν θα πρέπει να
υπάρχουν κινήσεις που να την χρησιμοποιούν. Αν για παράδειγμα θέλετε να
διαγράψετε την κατηγορία «Αναλώσιμα» θα πρέπει να μην υπάρχουν ομάδες (υποκατηγορίες) που να ανήκουν σε αυτήν. Αν πάλι θέλετε να διαγράψετε μια ομάδα
εξόδων, «Διασκέδαση» η οποία ανήκει στην κατηγορία «Οικογενειακές Δαπάνες»
δεν θα πρέπει να υπάρχουν κινήσεις εξόδων όπου να έχει δηλωθεί η συγκεκριμένη
ομάδα.
Επειδή το eFN χρησιμοποιεί πολλές από τις ενσωματωμένες ομάδες εξόδων στο
έτοιμο παράδειγμα, το σύστημα δεν θα σας αφήσει να διαγράψετε πολλές από
αυτές. Μπορείτε όμως να διαγράψετε ολόκληρη την εταιρεία – παράδειγμα (βλέπε
Κεφάλαιο 9.4).

3.1 Κατηγορίες Εξόδων
Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε την ονομασία μιας ήδη υπάρχουσας
κατηγορίας από την επιλογή Ρυθμίσεις  Ρυθμίσεις Εφαρμογής  Κατηγορίες
Εξόδων  Διαχείριση Κατηγοριών. Στην επόμενη οθόνη θα εμφανιστεί μια
λίστα με όλες τις κατηγορίες των Εξόδων που υπάρχουν στο σύστημα.

Εγχειρίδιο χρήσης eFN – Οικονομική και Φορολογική διαχείριση

σελ. 33 από 103

Εικόνα 31. Η λίστα με όλες τις κατηγορίες εξόδων
Από την συγκεκριμένη λίστα μπορείτε χρησιμοποιήσετε τα πιο κάτω κουμπιά
εντολών για να διαγράψετε, να εισάγετε, να επιλέξετε μια κατηγορία ή να
εκτυπώσετε όλες τις εγγραφές (κατηγορίες εξόδων).
Κουμπιά εντολών
Διαγραφή
......... Πρώτα θα πρέπει να επιλέξετε («μπλεδίσετε») μια εγγραφή
και στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί, η εγγραφή θα
διαγραφεί από την βάση δεδομένων. Θα υπάρξει πριν μια οθόνη επιβεβαίωσης από
το σύστημα και επίσης ένας έλεγχος αν υπάρχουν ομάδες εξόδων που ανήκουν σε
αυτήν την κατηγορία.
Επιλογή
......... Πρώτα θα πρέπει να επιλέξετε («μπλεδίσετε») μια εγγραφή
και στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί, θα εμφανιστεί η
εγγραφή με όλα τα στοιχεία στην οθόνη.
Νέα εγγραφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί, θα εμφανιστεί μια
κενή οθόνη όπου θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία της κατηγορίας εξόδου.
Εκτύπωση
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα δημιουργηθεί η
προεπισκόπιση της εκτύπωσης όλων των εγγραφών
Επιστροφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα εμφανιστεί η
προηγούμενη οθόνη.
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Επιλέγοντας μια νέα ή μια υπάρχουσα κατηγορία θα εμφανιστεί μια οθόνη η οποία
σας επιτρέπει να εισάγετε ή να μεταβάλετε τα στοιχεία μια κατηγορίας εξόδου.

Εικόνα 32. Οθόνη εισαγωγής νέας ή μεταβολής των στοιχείων μιας κατηγορίας
εξόδων.
Πεδία
Κατηγορία Εξόδων
……….. Η περιγραφή της κατηγορίας εξόδου. Σε αυτό το
πεδίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείμενο που θα περιγράφει την
συγκεκριμένη κατηγορία (πχ Διάρες δαπάνες).
Σχόλια

……………………..Σχόλια που αφορούν τη συγκεκριμένη κατηγορία

Αρ. Ταξινόμησης …..………….. Ο αριθμός με την σειρά του οποίου θα εμφανιστεί η
συγκεκριμένη κατηγορία στη λίστα με τις κατηγορίες (οθόνη)
Κουμπιά εντολών
Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα
καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων
Επιστροφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα
καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη
οθόνη.
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3.2 Ομάδες Εξόδων
Η κάθε κατηγορία εξόδων απαρτίζεται από μία ή περισσότερες ομάδες εξόδων ή
απλά «έξοδο» όπως αναφέρεται στις οθόνες της εφαρμογής. Μπορείτε να
δημιουργήσετε ή να αλλάξετε την ονομασία μιας ήδη υπάρχουσας κατηγορίας από
την επιλογή Ρυθμίσεις  Ρυθμίσεις Εφαρμογής  Έξοδα  Διαχείριση
Εξόδων. Στην επόμενη οθόνη θα εμφανιστεί μια λίστα με όλες τις ομάδες Εξόδων
που υπάρχουν στο σύστημα.
Στη λίστα εμφανίζεται η περιγραφή της ομάδας αλλά και η κατηγορία στην οποία
ανήκει.
Παράλληλα μπορεί κανείς να επιλέξει μια συγκεκριμένη κατηγορία εξόδου από το
πεδίο επιλογής. Το σύστημα θα εμφανίσει όλες τις ομάδες εξόδων (έξοδα) οι
οποίες αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη κατογορία.

Εικόνα 33. Η λίστα με όλες τις ομάδες Εξόδων που υπάρχουν στο σύστημα.
Από την συγκεκριμένη λίστα μπορείτε χρησιμοποιήσετε τα πιο κάτω κουμπιά
εντολών για να διαγράψετε, να εισάγετε, να επιλέξετε μια κατηγορία ή να
εκτυπώσετε όλες τις εγγραφές (κατηγορίες εξόδων).
Κουμπιά εντολών
Διαγραφή
......... Πρώτα θα πρέπει να επιλέξετε («μπλεδίσετε») μια εγγραφή
και στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί, η εγγραφή θα
διαγραφεί από την βάση δεδομένων. Θα υπάρξει πριν μια οθόνη επιβεβαίωσης από
το σύστημα και επίσης ένας έλεγχος αν υπάρχουν κινήσεις (δαπάνες) που
χρησιμοποιούν αυτήν την ομάδα.
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Επιλογή
......... Πρώτα θα πρέπει να επιλέξετε («μπλεδίσετε») μια εγγραφή
και στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί, θα εμφανιστεί η
εγγραφή με τα αναλυτικά στοιχεία στην οθόνη.
Νέα εγγραφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί, θα εμφανιστεί μια
κενή οθόνη όπου θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία της ομάδας εξόδου.
Εκτύπωση
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα δημιουργηθεί η
προεπισκόπιση της εκτύπωσης όλων των εγγραφών
Επιστροφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα εμφανιστεί η
προηγούμενη οθόνη.

Επιλέγοντας μια νέα ή μια υπάρχουσα εγγραφή θα εμφανιστεί μια οθόνη η οποία
σας επιτρέπει να εισάγετε ή να μεταβάλετε τα στοιχεία μια ομάδας εξόδου.

Εικόνα 34. Οθόνη εισαγωγής νέας ή μεταβολής των στοιχείων μιας ομάδας
εξόδων.
Πεδία
Περιγραφή Εξόδου ……….. Η περιγραφή της ομάδας εξόδου. Σε αυτό το πεδίο
μπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείμενο που θα περιγράφει την συγκεκριμένη
ομάδα (πχ Ασφάλεια ζωής).
Κατηγορία Εξόδου
……….. Επιλέξτε την κατηγορία εξόδου στην οποία ανήκει η
συγκεκριμένη ομάδα (πχ Οικογενειακές δαπάνες). Αν δεν βρίσκετε καμία
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κατηγορία που να ταιριάζει μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα κάνοντας κλικ στο
κουμπί (…).
Είδος Εξόδου ……….. Επιλέξτε τον παραστατικού που συνήθως συνοδεύει τη
συγκεκριμένη ομάδα εξόδων. Αν δεν βρίσκετε κανένα είδος που να ταιριάζει
μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο κάνοντας κλικ στο κουμπί (…).
Σχόλια

……………………..Σχόλια που αφορούν τη συγκεκριμένη κατηγορία

Αρ. Ταξινόμησης …..………….. Ο αριθμός με την σειρά του οποίου θα εμφανιστεί η
συγκεκριμένη ομάδα στη λίστα με τις ομάδες εξόδων (οθόνη)
Σύνδεση με έντυπα …..…….. Τσεκάρετε το πεδίο αν θέλετε να συνδέσετε τη
συγκεκριμένη ομάδα δαπανών με ένα πεδίο στα έντυπο Ε1 (Φορολογίας
Εισοδήματος) καιή στο έντυπο ΦΠΑ (Περιοδική Δήλωση). Θα δείτε ότι αν
τσεκάρετε το συγκεκριμένο πεδίο θα εμφανιστούν δύο λίστες με τα πεδία του Ε1
και της δήλωσης ΦΠΑ. Επιλέξτε ένα πεδίο και κάντε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή»
για να εμφανιστεί στη διπλανή λίστα. Για να το διαγράψετε από την διπλανή λίστα
επιλέξτε το («μπλεδίστε το») και στη συνέχει απατήστε το κουμπί Διαγραφή.
Κουμπιά εντολών
Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα
καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων
Επιστροφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα
καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη
οθόνη.

4

Κινήσεις (Έσοδα – Έξοδα)

Από την επιλογή Κινήσεις (Έσοδα-Έξοδα) η οποία βρίσκεται στο βασικό μενού
επιλογών της εφαρμογής eFN μπορείτε να δημιουργήσετε μια κίνηση και στη
συνέχεια να την εισάγετε στην Βάση Δεδομένων. Η κίνηση μπορεί να είναι ένα
έξοδο (δαπάνη), όπως είναι μια αγορά ή ένα έσοδο, όπως είναι η καταβολή του
μισθού και η πώληση ενός αντικειμένου (αυτοκίνητο).
Ένα έξοδο μπορεί επίσης να αντιστοιχεί σε ένα φόρο, όπως είναι η έκτακτη
εισφορά, αλλά και όλοι οι λογαριασμοί των ΔΕΚΟ. Για αυτό άλλωστε υπάρχει η
δυνατότητα να ομαδοποιήσει (τακτοποιήσει) κανείς τις κινήσεις σε ομάδες και
κατηγορίες.
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Εικόνα 35. Εισαγωγή κινήσεων (έσοδα – έξοδα)
Η καταχώριση μιας κίνησης (έσοδο ή έξοδο) είναι το πρώτο βήμα για την
παρακολούθηση της οικονομικής σας κατάστασης. Η αντίστοιχη οθόνη εισαγωγής
καθορίζει αν πρόκειται για είσπραξη, για πληρωμή, αν είναι άμεση η δαπάνη ή
πρόκειται για προϋπολογιστική κίνηση καθώς και αρκετά άλλα χαρακτηριστικά τα
οποία χρειάζεται η εφαρμογή για να διαμορφώσει μια πλήρη εικόνα.
Στην επιλογή Κινήσεις (Έσοδα-Έξοδα) θα βρείτε και άλλες λειτουργίες όπως είναι
η προβολή των κινήσεων, η μεταφορά ποσών από και προς τραπεζικούς
λογαριασμούς καθώς και η Συνοπτική εικόνα για τα έσοδα ή τα έξοδά σας.
Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα της γρήγορης εισαγωγής κινήσεων μέσα από ένα
ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που μπορείτε να δείτε από την επιλογή Κινήσεις
 Quick Entry  Έξοδα
Τέλος υπάρχει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα λειτουργία ή οποία σας δείχνει, σε μια
εικόνα, την χρηματοοικονομική σας κατάσταση. Σε αυτήν περιλαμβάνονται το
σύνολο των εισπράξεων και των πληρωμών σας για την συγκεκριμένη χρονική
περίοδο καθώς και άλλα οικονομικά μεγέθη, όπως είναι η ακίνητη περιουσία.
Μπορείτε επίσης να δείτε με μια ματιά, με τη βοήθεια ενός γραφήματος, το σύνολο
των πληρωμών σας (έξοδα) για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που εσείς
ορίζετε και την κατανομή τους ανά ομάδα εξόδου και ανά δικαιούχο. Αυτή η οθόνη
εμφανίζεται από την επιλογή Κινήσεις  Συνοπτική εικόνα εξόδων.
Εμφανίζεται επίσης με μια συντόμευση στο πληκτρολόγιο (Ctrl P).

4.1 Έξοδα
Η καταχώριση ενός εξόδου, όπως είναι μια αγορά ή μια πληρωμή ενός
λογαριασμού, είναι μια από τις πιο συνηθισμένες λειτουργίες της εφαρμογής eFN.
Η οθόνη της καταχώρισης των στοιχείων μιας πληρωμής ποικίλει και εξαρτάται
τόσο από την έκδοση όσο και από τα στοιχεία που θέλει να παρακολουθεί ο
υπόχρεος. Στην περίπτωση, για παράδειγμα, που η εταιρεία (υπόχρεος) έχει
δηλώσει ότι έχει βιβλία ΚΒΣ Β’ κατηγορίας τότε μπορεί κανείς να περάσει
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ξεχωριστά τον ΦΠΑ, με βάση το συγκεκριμένο παραστατικό. Διαφορετικά η οθόνη
εισαγωγής εμφανίζει μόνο ένα συνολικό ποσό.
Η προβολή των εγγραφών μπορεί να γίνει επιλέγοντας τις ημερομηνίες από-έως
μεταξύ των οποίων έχει γίνει η συγκεκριμένη κίνηση. Υπάρχει επίσης και η
συνοπτική εικόνα η οποία εμφανίζει σε μια οθόνη τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα
των εξόδων κατανεμημένα ανά πηγή και ανά δικαιούχο.
Για όλες τις λειτουργίες Εξόδων υπάρχει πάντα μια συντόμευση (συνδυασμός
πλήκτρων) έτσι ώστε να μπορεί κανείς εύκολα και γρήγορα να εμφανίσει την
αντίστοιχη οθόνη.

4.1.1 Εισαγωγή κινήσεων - Έξοδα
Η οθόνη που θα σας επιτρέψει την καταχώριση ενός εξόδου εμφανίζεται από την
επιλογή Κινήσεις (Έσοδα-Έξοδα)  Εισαγωγή Κινήσεων  Έξοδα.
Επιπλέον, επειδή η συγκεκριμένη λειτουργία χρησιμοποιείται συχνά υπάρχει και η
δυνατότητα να εμφανιστεί με την συντόμευση του πληκτρολογίου Ctrl και X,
κρατώντας δηλαδή πατημένο το πλήκτρο Ctrl και πατώντας μια φορά το Χ).

Εικόνα 36. Επιλέγοντας την καταχώριση ενός εξόδου (αγορά-πληρωμή).

Η οθόνη εισαγωγής διαθέτει μια σειρά από πεδία, ορισμένα από αυτά υποχρεωτικά,
για να μπορέσει η εφαρμογή να λειτουργήσει σωστά. Θα παρατηρήσετε επίσης ότι
τα πεδία προσαρμόζονται ανάλογα με τις δικές σας επιλογές. Αν, για παράδειγμα,
επιλέξετε την πληρωμή από πιστωτική κάρτα θα δείτε να εμφανίζονται τρία
επιπλέον πεδία με τον αριθμό των δόσεων, το ποσό της δόσης και την ημερομηνία
της πρώτης δόσης.
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Εικόνα 37. Η οθόνη καταχώρισης μια κίνησης εξόδου (αγορά-πληρωμή).

Πεδία
Επωνυμία
……….. Η περιγραφή της δαπάνης. Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να
πληκτρολογήσετε το κείμενο που θα περιγράφει την συγκεκριμένη δαπάνη (πχ
αντικατάσταση μπαταρίας αυτοκινήτου).
Κατηγορία εξόδου
……….. Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκει το
συγκεκριμένο έξοδο. Αν δεν βρίσκετε καμία που να ταιριάζει μπορείτε να
δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία κάνοντας κλικ στο κουμπί (…).
Έξοδο-δαπάνη
……….. Επιλέξτε την υποκατηγορία εξόδου. Οι εγγραφές στην
λίστα αλλάζουν ανάλογα με την επιλογή της κατηγορίας δαπάνης, στο πιο πάνω
πεδίο. Αν δεν βρίσκετε καμία που να ταιριάζει μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα
υποκατηγορία κάνοντας κλικ στο κουμπί (…).
Δικαιούχος
……….. Επιλέξτε τον δικαιούχο για την συγκεκριμένη
συναλλαγή. Είναι αυτός στον οποίον χρεώνεται το έξοδο. Αν δεν βρίσκετε κανέναν
που να ταιριάζει μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο δικαιούχο κάνοντας κλικ στο
κουμπί (…).
Πληρωμή από
……….. Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής. Οι επιλογές είναι
συγκεκριμένες και μεταβάλλουν ορισμένα από τα πεδία στην οθόνη. Οι επιλογές
είναι:
Μετρητά ….. η πληρωμή έγινε με μετρητά (από το «πορτοφόλι»)
Λογαριασμό ….. η πληρωμή έγινε από έναν λογαριασμό
Πιστωτική κάρτα ….. η πληρωμή έγινε από μία πιστωτική κάρτα
Επιταγή ….. η πληρωμή έγινε με επιταγή
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Προμηθευτής
……….. Επιλέξτε τον προμηθευτή για την συγκεκριμένη
αγορά. Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να δείτε, για παράδειγμα, σε ποιο μαγαζί
ξοδεύετε τα περισσότερα χρήματα. Μπορείτε να αγνοήσετε το πεδίο επιλέγοντας
Δεν σχετίζεται με προμηθευτή. Αν πάλι δεν βρίσκετε καμία εγγραφή που να
ταιριάζει μπορείτε να εισάγετε ένα νέο προμηθευτή κάνοντας κλικ στο κουμπί (…).
Σχόλια
συναλλαγή.

……….. Συμπληρώνετε τα σχόλιά σας για την συγκεκριμένη

Ελεγμένο-πληρωμένο
……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν έχετε ελέγξει τα πεδία
της συναλλαγής. Σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για μια πλήρη και
«πληρωμένη» δαπάνη. Αν δεν είστε σίγουροι για το περιεχόμενο όλων των πεδίων
μην τσεκάρετε το πεδίο. Σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για μια ημιτελή
συναλλαγή.
Προϋπολογιστικό
……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν πρόκειται για μελλοντική
κίνηση, δηλαδή για προϋπολογιστική δαπάνη.
Να μην εμφανίζεται ……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν δεν θέλετε να εμφανίζεται στις
εκτυπώσεις και στα αντίστοιχα βιβλία Εσόδων-Εξόδων.
Να μην υπολογίζεται ……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν δεν θέλετε να υπολογίζεται και
να εμφανίζεται στα αντίστοιχα βιβλία Εσόδων-Εξόδων.
Μερικώς πληρωμένο ……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν δεν θέλετε να «σπάσετε» την
πληρωμή σε δόσεις (πχ διακανονισμός ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.)
 Στοιχεία Συναλλαγής
Ημερομηνία
……….. Η ημερομηνία που έγινε η συναλλαγή, αυτή δηλαδή
που υπάρχει πάνω στην απόδειξη ή τον λογαριασμό. Κάνοντας κλικ στο
κουμπί (>) έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την ημερομηνία που θέλετε από
ένα μικρό ημερολόγιο.
Ποσό δαπάνης
……….. Το ποσό της δαπάνης. Αυτό πρέπει να γραφτεί
σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα, δηλαδή τα δεκαδικά να χωρίζονται με
κόμμα και όχι με τελεία (πχ 897,45 και όχι 897.45 ή 1755,54 και όχι
1755.54).
Κουμπί Ανάλυση ………. Κάνοντας κλικ στο κουμπί Ανάλυση θα εμφανιστεί
μια αναλυτική οθόνη από την οποία μπορείτε να εισάγετε τα ποσά ανά
κατηγορία ΦΠΑ. Το κουμπί θα εμφανιστεί μόνο αν έχετε ορίσει ότι η εταιρεία
(υπόχρεος) υποχρεούται να τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας και είναι υπόχρεος σε
καταβολή ΦΠΑ.
Κουμπί Πληρωμή ………. Κάνοντας κλικ στο κουμπί Πληρωμή θα εμφανιστεί
μια αναλυτική οθόνη από την οποία μπορείτε να εισάγετε τα ποσά και τις
ημερομηνίες πληρωμής του διακανονισμού. Παράλληλα θα δείτε να
εμφανίζονται και οι παλαιότερες πληρωμές. Το κουμπί εμφανίζεται μόνο όταν
έχετε επιλέξει «Μερική Πληρωμή».
 Στοιχεία με δόσεις
Αυτό το πλαίσιο εμφανίζεται μόνο στην περίπτωση που επιλέξετε πληρωμή με
Πιστωτική κάρτα.
Αριθμός δόσεων ……….. Συμπληρώνετε τον συνολικό αριθμό δόσεων για την
συγκεκριμένη αγορά.
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Ποσό δόσης

……….. Συμπληρώνετε το ποσό κάθε δόσης.

Ημερομηνία 1ης δόσης ……….. Συμπληρώνετε την ημερομηνία της πρώτης
δόσης. Κάνοντας κλικ στο κουμπί (>) έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την
ημερομηνία που θέλετε από ένα μικρό ημερολόγιο.
Υπολογισμός ……………….. Κάντε κλικ στο κουμπί Υπολογισμός για να
εμφανιστεί το δοσολόγιο της πιστωτικής κάρτας για την συγκεκριμένη
συναλλαγή.
 Στοιχεία Λογαριασμού
Αν έχετε επιλέξει πληρωμή με μετρητά η εφαρμογή θα επιλέξει τον λογαριασμό
«Μετρητά». Αν δεν υπάρχει αντίστοιχος λογαριασμός θα σας ειδοποιήσει ότι
πρόκειται να τον δημιουργήσει αυτόματα.
Αριθμός Λογαριασμού ……….. Επιλέξετε τον λογαριασμό όπου θα χρεωθεί το
ποσό της συναλλαγής.
Χρεωστική κάρτα
……….. Αν έχετε επιλέξει πληρωμή από λογαριασμό
τότε θα εμφανιστεί ένα μενού επιλογών με όλες τις χρεωστικές σας κάρτες
που έχετε συνδέσει στον συγκεκριμένο λογαριασμό.
 Στοιχεία Παραστατικού
Αν έχετε επιλέξει πληρωμή με μετρητά η εφαρμογή θα επιλέξει τον λογαριασμό
«Μετρητά». Αν δεν υπάρχει αντίστοιχος λογαριασμός θα σας ειδοποιήσει ότι
πρόκειται να τον δημιουργήσει αυτόματα.
Παραστατικό δαπάνης ……….. Επιλέξετε τον τύπο του παραστατικού για το
ποσό της συναλλαγής. Αν δεν σας ενδιαφέρει μπορείτε να επιλέξετε το Κανένα
Παραστατικό. Αυτό σημαίνει ότι δεν πήρατε κάποια απόδειξη ή ότι η
συγκεκριμένη απόδειξη δεν σας ενδιαφέρει. Στην περίπτωση αυτή θα δείτε να
μην εμφανίζονται τα πιο κάτω πεδία. Στις υπόλοιπες επιλογές θα δείτε να
εμφανίζονται τα δύο πιο κάτω πεδία.
Κωδικός Παραστατικού ……….. Συμπληρώνετε τον κωδικό που αναγράφεται
στο παραστατικό. Στις απλές περιπτώσεις αυτό δεν είναι σημαντικό πεδίο και
δεν συμπληρώνεται. Θα πρέπει να συμπληρώνεται σε περιπτώσεις που
υπάρχουν πολλά παραστατικά από τον ίδιο προμηθευτή για να γίνει με
σιγουριά η ταυτοποίησή του.
Ημερομηνία Παραστατικού
……….. Συμπληρώνετε την ημερομηνία που
αναγράφεται στο παραστατικό. Κάνοντας κλικ στο κουμπί (>) έχετε τη
δυνατότητα να επιλέξετε την ημερομηνία που θέλετε από ένα μικρό
ημερολόγιο.
Παραστατικό
……….. Κάντε κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί για να
μπορέσετε να επιλέξετε το ψηφιοποιημένο παραστατικό (Απόδειξη Δαπάνης,
Τιμολόγιο κλπ). Υποστηρίζονται αρχεία τύπου pdf και jpg.
Κουμπιά εντολών
Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα
καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων
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Επιστροφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα
καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη
οθόνη.

4.1.2 Προβολή κινήσεων - Έξοδα
Η οθόνη που θα σας επιτρέψει την μεταβολή μιας ήδη καταχωρημένης κίνησης
(έξοδο) εμφανίζεται από την επιλογή Κινήσεις (Έσοδα-Έξοδα)  Προβολή
Κινήσεων  Έξοδα.

Εικόνα 38. Επιλέγοντας την μεταβολή των στοιχείων μιας κίνησης (αγοράπληρωμή).

Θα παρατηρήσετε ότι εμφανίζεται μια οθόνη η οποία περιλαμβάνει μια λίστα με τις
κινήσεις που υπάρχουν στη Βάση Δεδομένων της εφαρμογής. Οι κινήσεις (έξοδα)
εμφανίζονται ημερολογιακά και με κριτήριο την πιο πρόσφατη κίνηση.
Το σύστημα σας επιτρέπει να αλλάξετε αρκετά κριτήρια για την επιλογή των
κινήσεων (δαπανών) που εμφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε να επιλέξετε τις
ημερομηνίες (από-έως) για τις οποίες σας ενδιαφέρει να εμφανιστούν οι κινήσεις.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την ομάδα εξόδου, τον προμηθευτή και τον
δικαιούχο για τις συγκεκριμένες κινήσεις ή συνδυασμό όλων. Σε περίπτωση που
συνδυάζετε δύο ή περισσότερα κριτήρια τότε οι κινήσεις που θα εμφανιστούν θα
πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια επιλογής (AND).
Αυτά τα κριτήρια θα τα βρείτε στο πάνω μέρος της οθόνης (Εικόνα 39).
Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε όλες τις κινήσεις ή μόνο αυτές που έχουν
ελεγχθεί (και) πληρωθεί. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μόνο τις κινήσεις
προϋπολογισμού ή μόνο τις δόσεις για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Φυσικά ο
συνδυασμός πολλών αντιφατικών κριτηρίων (πχ Προϋπολογιστικά στοιχεία και
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Ελεγμένα στοιχεία) είναι πιθανόν να μην δώσουν αποτελέσματα καθώς μία κίνηση
(μία δαπάνη) δεν μπορεί να είναι τσεκαρισμένη σαν προϋπολογιστικό στοιχείο και
ταυτόχρονα να έχει μαρκαριστεί σαν Πληρωμένη.
Αυτά τα κριτήρια θα τα βρείτε στο δεξί μέρος της οθόνης (Εικόνα 39).

Εικόνα 39. Η οθόνη προβολής των κινήσεων (εξόδων)
Μπορείτε να επιλέξετε την εγγραφή της οποίας θέλετε να αλλάξετε ένα ή
περισσότερα στοιχεία κάνοντας διπλό κλικ σε αυτήν ή πρώτα επιλέγοντάς της
(«μπλεδίζοντας» την) και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο κουμπί Επιλογή.
Μπορείτε επίσης να διαγράψετε την συγκεκριμένη κίνηση πρώτα επιλέγοντάς της
(«μπλεδίζοντας» την) και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο κουμπί Διαγραφή. Το
σύστημα θα σας ρωτήσει να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας πριν προχωρήσει στην
διαγραφή των στοιχείων από τη Βάση Δεδομένων.
Μπορείτε να εκτυπώσετε τη λίστα κάνοντας κλικ στο κουμπί Εκτύπωση. Θα δείτε
να εμφανίζεται μια προεπισκόπιση της λίστας με τα στοιχεία κάθε κίνησης.
Μπορείτε επίσης να εξάγετε τη λίστα σε μορφή CSV (Excel) κάνοντας κλικ στο
κουμπί Εξαγωγή Excel. Το σύστημα θα σας ειδοποιήσει για ην ακριβή τοποθεσία
της αποθήκευσης και το όνομα του αρχείου.
Αντιγραφή κίνησης. Με το κουμπί αντιγραφή κίνησης μπορείτε να αντιγράψετε
την επιλεγμένη («μπλεδισμένη») κίνηση. Θα παρατηρήσετε ότι εμφανίζεται ένα
πλαίσιο διαλόγου όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει την ημερομηνία
και το ποσό της συναλλαγής. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία θα αντιγραφούν στη νέα
κίνηση (δαπάνη) ως έχουν. Είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη λειτουργία όταν έχει κανείς
πολλές παρόμοιες επαναλαμβανόμενες κινήσεις όπως, για παράδειγμα, αγορές από
σούπερ μάρκετ.
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Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης
μεταβολής θα βρείτε πιο κάτω.

Εικόνα 40. Η οθόνη μεταβολής των αναλυτικών στοιχείων της κίνησης (Έξοδο)
Πεδία
Επωνυμία
……….. Η περιγραφή της δαπάνης. Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να
πληκτρολογήσετε το κείμενο που θα περιγράφει την συγκεκριμένη δαπάνη (πχ
αντικατάσταση μπαταρίας αυτοκινήτου).
Κατηγορία εξόδου
……….. Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκει το
συγκεκριμένο έξοδο. Αν δεν βρίσκετε καμία που να ταιριάζει μπορείτε να
δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία κάνοντας κλικ στο κουμπί (…).
Έξοδο-δαπάνη
……….. Επιλέξτε την υποκατηγορία εξόδου. Οι εγγραφές στην
λίστα αλλάζουν ανάλογα με την επιλογή της κατηγορίας δαπάνης, στο πιο πάνω
πεδίο. Αν δεν βρίσκετε καμία που να ταιριάζει μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα
υποκατηγορία κάνοντας κλικ στο κουμπί (…).
Δικαιούχος
……….. Επιλέξτε τον δικαιούχο για την συγκεκριμένη
συναλλαγή. Είναι αυτός στον οποίον χρεώνεται το έξοδο. Αν δεν βρίσκετε κανέναν
που να ταιριάζει μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο δικαιούχο κάνοντας κλικ στο
κουμπί (…).
Πληρωμή από
……….. Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής. Οι επιλογές είναι
συγκεκριμένες και μεταβάλλουν ορισμένα από τα πεδία στην οθόνη. Οι επιλογές
είναι:
Μετρητά ….. η πληρωμή έγινε με μετρητά (από το «πορτοφόλι»)
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Λογαριασμό ….. η πληρωμή έγινε από έναν λογαριασμό
Πιστωτική κάρτα ….. η πληρωμή έγινε από μία πιστωτική κάρτα
Επιταγή ….. η πληρωμή έγινε με επιταγή
Προμηθευτής
……….. Επιλέξτε τον προμηθευτή για την συγκεκριμένη
αγορά. Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να δείτε, για παράδειγμα, σε ποιο μαγαζί
ξοδεύετε τα περισσότερα χρήματα. Μπορείτε να αγνοήσετε το πεδίο επιλέγοντας
Δεν σχετίζεται με προμηθευτή. Αν πάλι δεν βρίσκετε καμία εγγραφή που να
ταιριάζει μπορείτε να εισάγετε ένα νέο προμηθευτή κάνοντας κλικ στο κουμπί (…).
Σχόλια
συναλλαγή.

……….. Συμπληρώνετε τα σχόλιά σας για την συγκεκριμένη

Ελεγμένο-πληρωμένο
……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν έχετε ελέγξει τα πεδία
της συναλλαγής. Σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για μια πλήρη και
«πληρωμένη» δαπάνη. Αν δεν είστε σίγουροι για το περιεχόμενο όλων των πεδίων
μην τσεκάρετε το πεδίο. Σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για μια ημιτελή
συναλλαγή.
Προϋπολογιστικό
……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν πρόκειται για μελλοντική
κίνηση, δηλαδή για προϋπολογιστική δαπάνη.
Να μην εμφανίζεται ……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν δεν θέλετε να εμφανίζεται στις
εκτυπώσεις και στα αντίστοιχα βιβλία Εσόδων-Εξόδων.
Να μην υπολογίζεται ……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν δεν θέλετε να υπολογίζεται και
να εμφανίζεται στα αντίστοιχα βιβλία Εσόδων-Εξόδων.
Μερικώς πληρωμένο ……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν δεν θέλετε να «σπάσετε» την
πληρωμή σε δόσεις (πχ διακανονισμός ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.)
 Στοιχεία Συναλλαγής
Ημερομηνία
……….. Η ημερομηνία που έγινε η συναλλαγή, αυτή δηλαδή
που υπάρχει πάνω στην απόδειξη ή τον λογαριασμό. Κάνοντας κλικ στο
κουμπί (>) έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την ημερομηνία που θέλετε από
ένα μικρό ημερολόγιο.
Ποσό δαπάνης
……….. Το ποσό της δαπάνης. Αυτό πρέπει να γραφτεί
σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα, δηλαδή τα δεκαδικά να χωρίζονται με
κόμμα και όχι με τελεία (πχ 897,45 και όχι 897.45 ή 1755,54 και όχι
1755.54).
Κουμπί Ανάλυση ………. Κάνοντας κλικ στο κουμπί Ανάλυση θα εμφανιστεί
μια αναλυτική οθόνη από την οποία μπορείτε να εισάγετε τα ποσά ανά
κατηγορία ΦΠΑ. Το κουμπί θα εμφανιστεί μόνο αν έχετε ορίσει ότι η εταιρεία
(υπόχρεος) υποχρεούται να τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας και είναι υπόχρεος σε
καταβολή ΦΠΑ.
Κουμπί Πληρωμή ………. Κάνοντας κλικ στο κουμπί Πληρωμή θα εμφανιστεί
μια αναλυτική οθόνη από την οποία μπορείτε να εισάγετε τα ποσά και τις
ημερομηνίες πληρωμής του διακανονισμού. Παράλληλα θα δείτε να
εμφανίζονται και οι παλαιότερες πληρωμές. Το κουμπί εμφανίζεται μόνο όταν
έχετε επιλέξει «Μερική Πληρωμή».
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 Στοιχεία με δόσεις
Αυτό το πλαίσιο εμφανίζεται μόνο στην περίπτωση που επιλέξετε πληρωμή με
Πιστωτική κάρτα.
Αριθμός δόσεων ……….. Συμπληρώνετε τον συνολικό αριθμό δόσεων για την
συγκεκριμένη αγορά.
Ποσό δόσης

……….. Συμπληρώνετε το ποσό κάθε δόσης.

Ημερομηνία 1ης δόσης ……….. Συμπληρώνετε την ημερομηνία της πρώτης
δόσης. Κάνοντας κλικ στο κουμπί (>) έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την
ημερομηνία που θέλετε από ένα μικρό ημερολόγιο.
Υπολογισμός ……………….. Κάντε κλικ στο κουμπί Υπολογισμός για να
εμφανιστεί το δοσολόγιο της πιστωτικής κάρτας για την συγκεκριμένη
συναλλαγή.
 Στοιχεία Λογαριασμού
Αν έχετε επιλέξει πληρωμή με μετρητά η εφαρμογή θα επιλέξει τον λογαριασμό
«Μετρητά». Αν δεν υπάρχει αντίστοιχος λογαριασμός θα σας ειδοποιήσει ότι
πρόκειται να τον δημιουργήσει αυτόματα.
Αριθμός Λογαριασμού ……….. Επιλέξετε τον λογαριασμό όπου θα χρεωθεί το
ποσό της συναλλαγής.
Χρεωστική κάρτα
……….. Αν έχετε επιλέξει πληρωμή από λογαριασμό
τότε θα εμφανιστεί ένα μενού επιλογών με όλες τις χρεωστικές σας κάρτες
που έχετε συνδέσει στον συγκεκριμένο λογαριασμό.
 Στοιχεία Παραστατικού
Αν έχετε επιλέξει πληρωμή με μετρητά η εφαρμογή θα επιλέξει τον λογαριασμό
«Μετρητά». Αν δεν υπάρχει αντίστοιχος λογαριασμός θα σας ειδοποιήσει ότι
πρόκειται να τον δημιουργήσει αυτόματα.
Παραστατικό δαπάνης ……….. Επιλέξετε τον τύπο του παραστατικού για το
ποσό της συναλλαγής. Αν δεν σας ενδιαφέρει μπορείτε να επιλέξετε το Κανένα
Παραστατικό. Αυτό σημαίνει ότι δεν πήρατε κάποια απόδειξη ή ότι η
συγκεκριμένη απόδειξη δεν σας ενδιαφέρει. Στην περίπτωση αυτή θα δείτε να
μην εμφανίζονται τα πιο κάτω πεδία. Στις υπόλοιπες επιλογές θα δείτε να
εμφανίζονται τα δύο πιο κάτω πεδία.
Κωδικός Παραστατικού ……….. Συμπληρώνετε τον κωδικό που αναγράφεται
στο παραστατικό. Στις απλές περιπτώσεις αυτό δεν είναι σημαντικό πεδίο και
δεν συμπληρώνεται. Θα πρέπει να συμπληρώνεται σε περιπτώσεις που
υπάρχουν πολλά παραστατικά από τον ίδιο προμηθευτή για να γίνει με
σιγουριά η ταυτοποίησή του.
Ημερομηνία Παραστατικού
……….. Συμπληρώνετε την ημερομηνία που
αναγράφεται στο παραστατικό. Κάνοντας κλικ στο κουμπί (>) έχετε τη
δυνατότητα να επιλέξετε την ημερομηνία που θέλετε από ένα μικρό
ημερολόγιο.
Παραστατικό
……….. Κάντε κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί για να
μπορέσετε να επιλέξετε το ψηφιοποιημένο παραστατικό (Απόδειξη Δαπάνης,
Τιμολόγιο κλπ). Υποστηρίζονται αρχεία τύπου pdf και jpg. Μπορείτε να δείτε
το ήδη καταχωρημένο παραστατικό κάνοντας κλικ στο μικρό εικονίδιο δίπλα
στην θέση του ψηφιοποιημένου αρχείου.
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Κουμπιά εντολών
Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα
καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων
Επιστροφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα
καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη
οθόνη.

4.1.3 Γρήγορη Εισαγωγή (Quick Entry)
Η εισαγωγή μιας κίνησης είναι αρκετά χρονοβόρα διαδικασία ειδικά αν έχει κανείς
αρκετές δαπάνες που θέλει να καταχωρίσει. Για αυτό άλλωστε υπάρχει και η
λειτουργία της αντιγραφής μιας κίνησης που γίνεται από το κουμπί «Αντιγραφή»
στην οθόνη με την λίστα των κινήσεων.
Μια ακόμα πιο εύκολη λειτουργία είναι η Γρήγορη εισαγωγή η οποία επιτρέπει στον
χρήστη να επιλέξει τα βασικά πεδία όπως την Περιγραφή της δαπάνης, την
κατηγορία και την ομάδα εξόδου, τον προμηθευτή από εύκολα μενού επιλογών. Η
διεπαφή με τον χρήστη γίνεται πάνω σε έναν πίνακα, όπως στο Excel, όπου ο
χρήστης συμπληρώνει την κάθε εγγραφή χρησιμοποιώντας τις έτοιμες επιλογές.
Στο τέλος της διαδικασίας μπορεί να καταχωρίσει ολόκληρο τον Πίνακα με μια
κίνηση. Το σύστημα θα ελέγξει το περιεχόμενο των κινήσεων και θα εμφανίσει τα
πεδία όπου εντόπισε κάποιο πρόβλημα.
Η ίδια διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί και στην περίπτωση που θέλει κανείς να
μεταβάλει μια σειρά από έξοδα (δαπάνες), αλλάζοντας για παράδειγμα την
κατηγορία εξόδου. Χρησιμοποιώντας την γρήγορη εισαγωγή μπορεί να εντοπίσει
αυτές τις εγγραφές, επιλέγοντας τις ημερομηνίες από-έως και στη συνέχεια να
κάνει κλικ στο Αναζήτηση. Η εφαρμογή θα εμφανίσει όλες τις κινήσεις που
ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης, σε ένα πίνακα από όπου η αλλαγή ενός
πεδίου γίνεται εύκολα και γρήγορα.
Διεπαφή (User Interface). Η διεπαφή με τον χρήστη είναι απλή και στηρίζεται
πάνω στην μορφή του πίνακα. Ο χρήστης κάνοντας κλικ πάνω σε μία γραμμή
επιλέγει αυτήν την γραμμή του Πίνακα και όλες οι επόμενες ενέργειες γίνονται
πάνω σε αυτήν την επιλεγμένη γραμμή.
Έχοντας κάνει κλικ σε μια γραμμή ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια σειρά από
πεδία με έτοιμες επιλογές όπως είναι η Κατηγορία εξόδου, το έξοδο (δαπάνη), τον
δικαιούχο, τον προμηθευτή και άλλες. Θα παρατηρήσετε ότι η επιλεγμένη τιμή θα
μεταφερθεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιλεγμένης γραμμής. Επιπλέον, κάνοντας
κλικ στη στήλη ημερομηνία θα εμφανιστεί ένα μικρό ημερολόγιο από όπου μπορεί
να επιλέξει κανείς οπτικά την ημερομηνία που θέλει. Η επιλεγμένη ημερομηνία θα
μεταφερθεί στη σωστή στήλη της επιλεγμένης γραμμής.
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Εικόνα 41. Η οθόνη γρήγορης καταχώρισης (quick entry) για κινήσεις εξόδων
Κουμπιά εντολών
Ανάλυση
......... Πρώτα θα πρέπει να επιλέξετε μια γραμμή κάνοντας ένα
απλό κλικ πάνω σε ένα κελί του πίνακα. Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί
θα εμφανιστεί η οθόνη με τα αναλυτικά στοιχεία της εγγραφής τα οποία μπορείτε
να αλλάξετε ή απλά να τα δείτε.
Αντιγραφή
......... Πρώτα θα πρέπει να επιλέξετε μια γραμμή κάνοντας ένα
απλό κλικ πάνω σε ένα κελί του πίνακα. Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η
εγγραφή θα αντιγραφεί δημιουργώντας μια νέα σειρά στο τέλος του πίνακα.
Διαγραφή
......... Πρώτα θα πρέπει να επιλέξετε μια γραμμή κάνοντας ένα
απλό κλικ πάνω σε ένα κελί του πίνακα. Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η
εγγραφή θα διαγραφεί από τον πίνακα και από την βάση δεδομένων (προσοχή
λοιπόν στην χρήση). Αν πρόκειται για κενή γραμμή απλά θα διαγραφεί από τον
πίνακα.
Εξαγωγή σε Excel
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα
δημιουργηθεί ένα αρχείο CSV με όλες τις εγγραφές οι οποίες περιλαμβάνονται
στον πίνακα.
Εκτύπωση
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα δημιουργηθεί μια
προεπισκόπιση με όλες τις εγγραφές οι οποίες περιλαμβάνονται στον πίνακα.

Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί όλες οι εγγραφές θα
καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων
Επιστροφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα
καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη
οθόνη.
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4.2 Έσοδα
Η καταχώριση ενός εσόδου, όπως είναι μια πώληση ή μια καταχώριση του μισθού,
είναι μια από τις πιο συνηθισμένες λειτουργίες της εφαρμογής eFN.
Η οθόνη της καταχώρισης των στοιχείων μιας πώλησης ποικίλει και εξαρτάται τόσο
από την έκδοση όσο και από τα στοιχεία που θέλει να παρακολουθεί ο υπόχρεος.
Στην περίπτωση, για παράδειγμα, που η εταιρεία (υπόχρεος) έχει δηλώσει ότι έχει
βιβλία ΚΒΣ Β’ κατηγορίας τότε μπορεί κανείς να περάσει ξεχωριστά τον ΦΠΑ, με
βάση το συγκεκριμένο παραστατικό. Διαφορετικά η οθόνη εισαγωγής εμφανίζει
μόνο ένα συνολικό ποσό.
Η προβολή των εγγραφών μπορεί να γίνει επιλέγοντας τις ημερομηνίες από-έως
μεταξύ των οποίων έχει γίνει η συγκεκριμένη κίνηση. Υπάρχει επίσης και η
συνοπτική εικόνα η οποία εμφανίζει σε μια οθόνη τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα
των εσόδων κατανεμημένα ανά πηγή και ανά δικαιούχο.
Για όλες τις λειτουργίες Εσόδων υπάρχει πάντα μια συντόμευση (συνδυασμός
πλήκτρων) έτσι ώστε να μπορεί κανείς εύκολα και γρήγορα να εμφανίσει την
αντίστοιχη οθόνη.

4.2.1 Εισαγωγή κινήσεων - Έσοδα
Η οθόνη που θα σας επιτρέψει την καταχώριση ενός εξόδου εμφανίζεται από την
επιλογή Κινήσεις (Έσοδα-Έξοδα)  Εισαγωγή Κινήσεων  Έσοδα.
Επιπλέον, επειδή η συγκεκριμένη λειτουργία χρησιμοποιείται συχνά υπάρχει και η
δυνατότητα να εμφανιστεί με την συντόμευση του πληκτρολογίου Ctrl και S,
κρατώντας δηλαδή πατημένο το πλήκτρο Ctrl και πατώντας μια φορά το S).

Εικόνα 42. Επιλέγοντας την καταχώριση ενός εσόδου (μισθός-πώληση).

Εγχειρίδιο χρήσης eFN – Οικονομική και Φορολογική διαχείριση

σελ. 51 από 103

Η οθόνη εισαγωγής διαθέτει μια σειρά από πεδία, ορισμένα από αυτά υποχρεωτικά,
για να μπορέσει η εφαρμογή να λειτουργήσει σωστά. Θα παρατηρήσετε επίσης ότι
τα πεδία προσαρμόζονται ανάλογα με τις δικές σας επιλογές. Αν, για παράδειγμα,
επιλέξετε την πληρωμή σε λογαριασμό και όχι σε μετρητά θα δείτε να εμφανίζεται
ένα πεδίο επιλογής με τους λογαριασμούς τραπεζών που έχετε εισάγει στο
σύστημα.

Εικόνα 43. Η οθόνη καταχώρισης μια κίνησης εσόδου (πώληση).

Πεδία
Επωνυμία
……….. Η περιγραφή του εσόδου. Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να
πληκτρολογήσετε το κείμενο που θα περιγράφει την συγκεκριμένη πώληση (πχ
πληρωμή από μάθημα).
Κατηγορία εσόδου
……….. Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκει το
συγκεκριμένο έσοδο. Αν δεν βρίσκετε καμία που να ταιριάζει μπορείτε να
δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία κάνοντας κλικ στο κουμπί (…).
Έσοδο
……….. Επιλέξτε την υποκατηγορία εσόδου. Οι εγγραφές στην λίστα
αλλάζουν ανάλογα με την επιλογή της κατηγορίας εσόδου, στο πιο πάνω πεδίο. Αν
δεν βρίσκετε καμία που να ταιριάζει μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα
υποκατηγορία κάνοντας κλικ στο κουμπί (…).
Δικαιούχος
……….. Επιλέξτε τον δικαιούχο για την συγκεκριμένη
συναλλαγή. Είναι αυτός στον οποίον χρεώνεται το έσοδο. Αν δεν βρίσκετε κανέναν
που να ταιριάζει μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο δικαιούχο κάνοντας κλικ στο
κουμπί (…).
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Πληρωμή σε
……….. Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής. Οι επιλογές είναι
συγκεκριμένες και μεταβάλλουν ορισμένα από τα πεδία στην οθόνη. Οι επιλογές
είναι:
Μετρητά ….. η πληρωμή έγινε με μετρητά (από το «πορτοφόλι»)
Λογαριασμό ….. η πληρωμή έγινε από έναν λογαριασμό
Πιστωτική κάρτα ….. η πληρωμή έγινε από μία πιστωτική κάρτα
Επιταγή ….. η πληρωμή έγινε με επιταγή
Πελάτης
……….. Επιλέξτε τον πελάτη για την συγκεκριμένη πώληση
(έσοδο). Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να δείτε, για παράδειγμα, από πού
προέχονται τα περισσότερα χρήματα. Μπορείτε να αγνοήσετε το πεδίο
επιλέγοντας Δεν σχετίζεται με πελάτη. Αν πάλι δεν βρίσκετε καμία εγγραφή που να
ταιριάζει μπορείτε να εισάγετε ένα νέο πελάτη κάνοντας κλικ στο κουμπί (…).
Σχόλια
συναλλαγή.

……….. Συμπληρώνετε τα σχόλιά σας για την συγκεκριμένη

Ελεγμένο-πληρωμένο
……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν έχετε ελέγξει τα πεδία
της συναλλαγής. Σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για μια πλήρη και
«πληρωμένη» δαπάνη. Αν δεν είστε σίγουροι για το περιεχόμενο όλων των πεδίων
μην τσεκάρετε το πεδίο. Σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για μια ημιτελή
συναλλαγή.
Προϋπολογιστικό
……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν πρόκειται για μελλοντική
κίνηση, δηλαδή για προϋπολογιστική δαπάνη.
Να μην εμφανίζεται ……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν δεν θέλετε να εμφανίζεται στις
εκτυπώσεις και στα αντίστοιχα βιβλία Εσόδων-Εξόδων.
Να μην υπολογίζεται ……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν δεν θέλετε να υπολογίζεται και
να εμφανίζεται στα αντίστοιχα βιβλία Εσόδων-Εξόδων.
 Στοιχεία Συναλλαγής
Ημερομηνία
……….. Η ημερομηνία που έγινε η συναλλαγή, αυτή δηλαδή
που υπάρχει πάνω στην απόδειξη ή τον λογαριασμό. Κάνοντας κλικ στο
κουμπί (>) έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την ημερομηνία που θέλετε από
ένα μικρό ημερολόγιο.
Ποσό δαπάνης
……….. Το ποσό της δαπάνης. Αυτό πρέπει να γραφτεί
σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα, δηλαδή τα δεκαδικά να χωρίζονται με
κόμμα και όχι με τελεία (πχ 897,45 και όχι 897.45 ή 1755,54 και όχι
1755.54).
Κουμπί Ανάλυση ………. Κάνοντας κλικ στο κουμπί Ανάλυση θα εμφανιστεί
μια αναλυτική οθόνη από την οποία μπορείτε να εισάγετε τα ποσά ανά
κατηγορία ΦΠΑ. Το κουμπί θα εμφανιστεί μόνο αν έχετε ορίσει ότι η εταιρεία
(υπόχρεος) υποχρεούται να τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας και είναι υπόχρεος σε
καταβολή ΦΠΑ.

 Στοιχεία Λογαριασμού
Αν έχετε επιλέξει πληρωμή με μετρητά η εφαρμογή θα επιλέξει τον λογαριασμό
«Μετρητά». Αν δεν υπάρχει αντίστοιχος λογαριασμός θα σας ειδοποιήσει ότι
πρόκειται να τον δημιουργήσει αυτόματα.
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Αριθμός Λογαριασμού
ποσό της συναλλαγής.

……….. Επιλέξετε τον λογαριασμό όπου θα πιστωθεί το

 Στοιχεία Παραστατικού
Αν έχετε επιλέξει πληρωμή με μετρητά η εφαρμογή θα επιλέξει τον λογαριασμό
«Μετρητά». Αν δεν υπάρχει αντίστοιχος λογαριασμός θα σας ειδοποιήσει ότι
πρόκειται να τον δημιουργήσει αυτόματα.
Παραστατικό δαπάνης ……….. Επιλέξετε τον τύπο του παραστατικού για το
ποσό της συναλλαγής. Αν δεν σας ενδιαφέρει μπορείτε να επιλέξετε το Κανένα
Παραστατικό. Αυτό σημαίνει ότι δεν πήρατε κάποια απόδειξη ή ότι η
συγκεκριμένη απόδειξη δεν σας ενδιαφέρει. Στην περίπτωση αυτή θα δείτε να
μην εμφανίζονται τα πιο κάτω πεδία. Στις υπόλοιπες επιλογές θα δείτε να
εμφανίζονται τα δύο πιο κάτω πεδία.
Κωδικός Παραστατικού ……….. Συμπληρώνετε τον κωδικό που αναγράφεται
στο παραστατικό. Στις απλές περιπτώσεις αυτό δεν είναι σημαντικό πεδίο και
δεν συμπληρώνεται. Θα πρέπει να συμπληρώνεται σε περιπτώσεις που
υπάρχουν πολλά παραστατικά από τον ίδιο πελάτη για να γίνει με σιγουριά η
ταυτοποίησή του.
Ημερομηνία Παραστατικού
……….. Συμπληρώνετε την ημερομηνία που
αναγράφεται στο παραστατικό. Κάνοντας κλικ στο κουμπί (>) έχετε τη
δυνατότητα να επιλέξετε την ημερομηνία που θέλετε από ένα μικρό
ημερολόγιο.
Παραστατικό
……….. Κάντε κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί για να
μπορέσετε να επιλέξετε το ψηφιοποιημένο παραστατικό (Απόδειξη Πληρωμής,
Τιμολόγιο κλπ). Υποστηρίζονται αρχεία τύπου pdf και jpg.
Κουμπιά εντολών
Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα
καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων
Επιστροφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα
καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη
οθόνη.

4.2.2 Εισαγωγή κινήσεων - Μισθός
Ένα από τα πιο συνηθισμένα έσοδα σε ένα οικογενειακό προγραμματισμό είναι ο
μισθός (σύνταξη). Το σύστημα θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε αυτόματα τις
κινήσεις εσόδων που αντιστοιχούν στο μισθό σας στη χρονική περίοδο που εσείς
θέλετε. Αν για παράδειγμα θέλετε να δημιουργήσετε κινήσεις μισθοδοσίας
(κινήσεις εσόδων) για τέσσερις μήνες (πχ Σεπτ, Οκτ, Νοε, Δεκ συν δώρο
Χριστουγέννων) μπορείτε να το δηλώσετε στην αντίστοιχη οθόνη και το σύστημα
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θα δημιουργήσει τις κινήσεις που θέλετε αυτόματα. Φυσικά μπορείτε, αργότερα,
να διαχειριστείτε τις κινήσεις αλλάζοντας τα ποσά, την ημερομηνία ή ακόμα και να
διαγράψετε αυτές που δεν πραγματοποιήθηκαν.
Η οθόνη που θα σας επιτρέψει τη δημιουργία κινήσεων (έσοδα) μισθοδοσίας
εμφανίζεται από την επιλογή Σταθερά στοιχεία  Μισθοί  Νέος μισθός.

Εικόνα 44. Επιλέγοντας τη δημιουργία εσόδων από τον μισθό που λαμβάνεται

Θα δείτε ότι η οθόνη δημιουργίας κινήσεων μισθοδοσίας περιλαμβάνει αρκετά
πεδία που θα σας βοηθήσουν να αυτοματοποιήσετε τις κινήσεις μισθοδοσίας.
Πρώτα επιλέγετε τον εργοδότη από την αντίστοιχη λίστα επιλογών. Αν δεν έχετε
ήδη εισάγει τον εργοδότη τότε θα πρέπει να τον εισάγετε κάνοντας κλικ στο
κουμπί δίπλα στη λίστα επιλογών. Στη συνέχεια επιλέγετε τον δικαιούχο (συνήθως
είναι ο Υπόχρεος ή Σύζυγος) πάλι από την αντίστοιχη λίστα επιλογών. Ο
δικαιούχος είναι πρακτικά ο εργαζόμενος στον συγκεκριμένο εργοδότη. Θα πρέπει
επίσης να επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής, τον λογαριασμό δηλαδή στον οποίο
πιστώνονται οι κινήσεις της μισθοδοσίας.
Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό των κινήσεων που θέλετε να
δημιουργηθούν και από το δεξί κουτί επιλογών την συχνότητα και την ημέρα μέσα
στον μήνα που σας χορηγείτε ο μισθός (συνήθως είναι μία φορά στο τέλος του
μήνα ή δύο φορές μια στις 15 κάθε μήνα, προκαταβολή, και μια στο τέλος του
μήνα, εξόφληση). Θα δείτε ότι το σύστημα θα εμφανίσει τις επιλογές σας κάτω από
τον αριθμό των μισθών που έχετε επιλέξει.
Τέλος θα πρέπει να συμπληρώσετε το ποσό του μισθού του δικαιούχου.
Απαραίτητα είναι τα πεδία Ονομαστικός μισθός (μικτός μισθός πριν από
ασφαλιστικές εισφορές και φόρο) και το καθαρό ποσό πάνω στο οποίο θα γίνουν οι
αυτόματοι υπολογισμοί.
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Εικόνα 45. Δημιουργία κινήσεων μισθοδοσίας (έσοδα) από τον μισθό που
λαμβάνετε.

Πεδία
Επωνυμία
……….. Η περιγραφή για την συγκεκριμένη Μισθοδοσία. Σε αυτό το
πεδίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείμενο που θα περιγράφει την
συγκεκριμένη μισθοδοσία (πχ Ιαν-Απρίλιος 2016).
Εργοδότης
……….. Επιλέξτε τον εργοδότη για τις κινήσεις μισθοδοσίας. Αν δεν
βρίσκετε καμία που να ταιριάζει μπορείτε να εισάγεται ένα νέο εργοδότη κάνοντας
κλικ στο κουμπί (…).
Δικαιούχος
……….. Επιλέξτε τον δικαιούχο για την συγκεκριμένη
συναλλαγή. Είναι αυτός στον οποίον χρεώνεται το έσοδο. Αν δεν βρίσκετε κανέναν
που να ταιριάζει μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο δικαιούχο κάνοντας κλικ στο
κουμπί (…).
Λογαριασμός
……….. Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής. Από εδώ μπορείτε να
επιλέξετε τα «μετρητά» ή έναν από τους λογαριασμούς που έχετε εισάγει και έχετε
συνδέσει με τον δικαιούχο της μισθοδοσίας.
Αριθμός μισθών ………. Συμπληρώστε τον αριθμό των μισθών που θέλετε να
δημιουργηθούν (συχνότητα επανάληψης).

Κουμπιά εντολών
Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα
καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων
Επιστροφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα
καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη
οθόνη.
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Δημιουργία Κινήσεων. Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα εμφανιστεί
μια οθόνη όπου μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις κινήσεις μισθοδοσίας. Σε
αυτήν την οθόνη μεταφέρονται οι τιμές από την βασική οθόνη κινήσεων
μισθοδοσίας, όπως είναι το καθαρό ποσό του μισθού και ο αριθμός των κινήσεων.
Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει αυτά τα ποσά και στη συνέχεια να κάνει κλικ στο
κουμπί Δημιουργία για να εμφανιστούν οι κινήσεις αναλυτικά. Επιλέγοντας
διαφορετική ημερομηνία έναρξης ή αριθμό κινήσεων θα παρατηρήσετε ότι
διαμορφώνονται ανάλογα και οι αναλυτικές κινήσεις.
Κάνοντας κλικ στο Καταχώριση οι κινήσεις θα αποθηκευτούν, προσωρινά, μέχρι να
γίνει η Καταχώριση στην βασική οθόνη εισαγωγής της Μισθοδοσίας.

Εικόνα 46. Δημιουργία κινήσεων μισθοδοσίας
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4.2.3 Προβολή κινήσεων - Έσοδα
Η οθόνη που θα σας επιτρέψει την μεταβολή μιας ήδη καταχωρημένης κίνησης
(έξοδο) εμφανίζεται από την επιλογή Κινήσεις (Έσοδα-Έξοδα)  Προβολή
Κινήσεων  Έσοδα.
Θα παρατηρήσετε ότι εμφανίζεται μια οθόνη η οποία περιλαμβάνει μια λίστα με τις
κινήσεις που υπάρχουν στη Βάση Δεδομένων της εφαρμογής. Οι κινήσεις (έσοδα)
εμφανίζονται ημερολογιακά και με κριτήριο την πιο πρόσφατη κίνηση. Αυτό μπορεί
να αντιστραφεί (πρώτα οι παλαιότερες κινήσεις) ξε-τσεκάροντας το πεδίο
«Ταξινόμηση με πρόσφατη ημερομηνία».
Το σύστημα σας επιτρέπει να αλλάξετε αρκετά κριτήρια για την επιλογή των
κινήσεων (εσόδων) που εμφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε να επιλέξετε τις
ημερομηνίες (από-έως) για τις οποίες σας ενδιαφέρει να εμφανιστούν οι κινήσεις.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την ομάδα εσόδου για τις συγκεκριμένες κινήσεις ή
συνδυασμό αυτών. Σε περίπτωση που συνδυάζετε δύο ή περισσότερα κριτήρια
τότε οι κινήσεις που θα εμφανιστούν θα πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια
επιλογής (AND).
Αυτά τα κριτήρια θα τα βρείτε στο πάνω μέρος της οθόνης (Εικόνα 47).

Εικόνα 47. Εμφανίζοντας την λίστα με τα έσοδα ανάλογα με τα κριτήρια που
χρησιμοποιήσατε.

Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε όλες τις κινήσεις ή μόνο αυτές που έχουν
ελεγχθεί (και) πληρωθεί. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μόνο τις κινήσεις
προϋπολογισμού για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Φυσικά ο συνδυασμός
πολλών αντιφατικών κριτηρίων (πχ Προϋπολογιστικά στοιχεία και
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Ελεγμένα στοιχεία) είναι πιθανόν να μην δώσουν αποτελέσματα καθώς μία κίνηση
(ένα έσοδο) δεν μπορεί να είναι τσεκαρισμένη σαν προϋπολογιστικό στοιχείο και
ταυτόχρονα να έχει μαρκαριστεί σαν Προϋπολογιστικό.
Αυτά τα κριτήρια θα τα βρείτε στο δεξί μέρος της οθόνης (Εικόνα 47).
Μπορείτε να επιλέξετε μια εγγραφή για την οποία θέλετε να αλλάξετε ένα ή
περισσότερα στοιχεία κάνοντας διπλό κλικ σε αυτήν ή πρώτα επιλέγοντάς την
(«μπλεδίζοντας» την) και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο κουμπί Επιλογή.
Μπορείτε επίσης να διαγράψετε την συγκεκριμένη κίνηση, πρώτα επιλέγοντάς της
(«μπλεδίζοντας» την), και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο κουμπί Διαγραφή. Το
σύστημα θα σας ρωτήσει να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας πριν προχωρήσει στην
οριστική διαγραφή των στοιχείων από τη Βάση Δεδομένων.
Μπορείτε να εκτυπώσετε τη λίστα κάνοντας κλικ στο κουμπί Εκτύπωση. Θα δείτε
να εμφανίζεται μια προεπισκόπιση της λίστας με τα στοιχεία κάθε κίνησης.
Μπορείτε επίσης να εξάγετε τη λίστα σε μορφή CSV (Excel) κάνοντας κλικ στο
κουμπί Εξαγωγή Excel. Το σύστημα θα σας ειδοποιήσει για ην ακριβή τοποθεσία
της αποθήκευσης και το όνομα του αρχείου.
Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης
μεταβολής θα βρείτε πιο κάτω.

Εικόνα 48. Επιλέγοντας την καταχώριση ενός εσόδου (πώληση).
Πεδία
Επωνυμία
……….. Η περιγραφή του εσόδου. Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να
πληκτρολογήσετε το κείμενο που θα περιγράφει την συγκεκριμένη πώληση (πχ
πληρωμή από μάθημα).
Κατηγορία εσόδου
……….. Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκει το
συγκεκριμένο έσοδο. Αν δεν βρίσκετε καμία που να ταιριάζει μπορείτε να
δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία κάνοντας κλικ στο κουμπί (…).
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Έσοδο
……….. Επιλέξτε την υποκατηγορία εσόδου. Οι εγγραφές στην λίστα
αλλάζουν ανάλογα με την επιλογή της κατηγορίας εσόδου, στο πιο πάνω πεδίο. Αν
δεν βρίσκετε καμία που να ταιριάζει μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα
υποκατηγορία κάνοντας κλικ στο κουμπί (…).
Δικαιούχος
……….. Επιλέξτε τον δικαιούχο για την συγκεκριμένη
συναλλαγή. Είναι αυτός στον οποίον χρεώνεται το έσοδο. Αν δεν βρίσκετε κανέναν
που να ταιριάζει μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο δικαιούχο κάνοντας κλικ στο
κουμπί (…).
Πληρωμή σε
……….. Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής. Οι επιλογές είναι
συγκεκριμένες και μεταβάλλουν ορισμένα από τα πεδία στην οθόνη. Οι επιλογές
είναι:
Μετρητά ….. η πληρωμή έγινε με μετρητά (από το «πορτοφόλι»)
Λογαριασμό ….. η πληρωμή έγινε από έναν λογαριασμό
Πιστωτική κάρτα ….. η πληρωμή έγινε από μία πιστωτική κάρτα
Επιταγή ….. η πληρωμή έγινε με επιταγή
Πελάτης
……….. Επιλέξτε τον πελάτη για την συγκεκριμένη πώληση
(έσοδο). Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να δείτε, για παράδειγμα, από πού
προέχονται τα περισσότερα χρήματα. Μπορείτε να αγνοήσετε το πεδίο
επιλέγοντας Δεν σχετίζεται με πελάτη. Αν πάλι δεν βρίσκετε καμία εγγραφή που να
ταιριάζει μπορείτε να εισάγετε ένα νέο πελάτη κάνοντας κλικ στο κουμπί (…).
Σχόλια
συναλλαγή.

……….. Συμπληρώνετε τα σχόλιά σας για την συγκεκριμένη

Ελεγμένο-πληρωμένο
……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν έχετε ελέγξει τα πεδία
της συναλλαγής. Σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για μια πλήρη και
«πληρωμένη» δαπάνη. Αν δεν είστε σίγουροι για το περιεχόμενο όλων των πεδίων
μην τσεκάρετε το πεδίο. Σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για μια ημιτελή
συναλλαγή.
Προϋπολογιστικό
……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν πρόκειται για μελλοντική
κίνηση, δηλαδή για προϋπολογιστική δαπάνη.
Να μην εμφανίζεται ……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν δεν θέλετε να εμφανίζεται στις
εκτυπώσεις και στα αντίστοιχα βιβλία Εσόδων-Εξόδων.
Να μην υπολογίζεται ……….. Τσεκάρετε το πεδίο αν δεν θέλετε να υπολογίζεται και
να εμφανίζεται στα αντίστοιχα βιβλία Εσόδων-Εξόδων.

 Στοιχεία Συναλλαγής
Ημερομηνία
……….. Η ημερομηνία που έγινε η συναλλαγή, αυτή δηλαδή
που υπάρχει πάνω στην απόδειξη ή τον λογαριασμό. Κάνοντας κλικ στο
κουμπί (>) έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την ημερομηνία που θέλετε από
ένα μικρό ημερολόγιο.
Ποσό δαπάνης
……….. Το ποσό της δαπάνης. Αυτό πρέπει να γραφτεί
σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα, δηλαδή τα δεκαδικά να χωρίζονται με
κόμμα και όχι με τελεία (πχ 897,45 και όχι 897.45 ή 1755,54 και όχι
1755.54).
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Κουμπί Ανάλυση ………. Κάνοντας κλικ στο κουμπί Ανάλυση θα εμφανιστεί
μια αναλυτική οθόνη από την οποία μπορείτε να εισάγετε τα ποσά ανά
κατηγορία ΦΠΑ. Το κουμπί θα εμφανιστεί μόνο αν έχετε ορίσει ότι η εταιρεία
(υπόχρεος) υποχρεούται να τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας και είναι υπόχρεος σε
καταβολή ΦΠΑ.

 Στοιχεία Λογαριασμού
Αν έχετε επιλέξει πληρωμή με μετρητά η εφαρμογή θα επιλέξει τον λογαριασμό
«Μετρητά». Αν δεν υπάρχει αντίστοιχος λογαριασμός θα σας ειδοποιήσει ότι
πρόκειται να τον δημιουργήσει αυτόματα.
Αριθμός Λογαριασμού ……….. Επιλέξετε τον λογαριασμό όπου θα πιστωθεί το
ποσό της συναλλαγής.

 Στοιχεία Παραστατικού
Αν έχετε επιλέξει πληρωμή με μετρητά η εφαρμογή θα επιλέξει τον λογαριασμό
«Μετρητά». Αν δεν υπάρχει αντίστοιχος λογαριασμός θα σας ειδοποιήσει ότι
πρόκειται να τον δημιουργήσει αυτόματα.
Παραστατικό δαπάνης ……….. Επιλέξετε τον τύπο του παραστατικού για το
ποσό της συναλλαγής. Αν δεν σας ενδιαφέρει μπορείτε να επιλέξετε το Κανένα
Παραστατικό. Αυτό σημαίνει ότι δεν πήρατε κάποια απόδειξη ή ότι η
συγκεκριμένη απόδειξη δεν σας ενδιαφέρει. Στην περίπτωση αυτή θα δείτε να
μην εμφανίζονται τα πιο κάτω πεδία. Στις υπόλοιπες επιλογές θα δείτε να
εμφανίζονται τα δύο πιο κάτω πεδία.
Κωδικός Παραστατικού ……….. Συμπληρώνετε τον κωδικό που αναγράφεται
στο παραστατικό. Στις απλές περιπτώσεις αυτό δεν είναι σημαντικό πεδίο και
δεν συμπληρώνεται. Θα πρέπει να συμπληρώνεται σε περιπτώσεις που
υπάρχουν πολλά παραστατικά από τον ίδιο πελάτη για να γίνει με σιγουριά η
ταυτοποίησή του.
Ημερομηνία Παραστατικού
……….. Συμπληρώνετε την ημερομηνία που
αναγράφεται στο παραστατικό. Κάνοντας κλικ στο κουμπί (>) έχετε τη
δυνατότητα να επιλέξετε την ημερομηνία που θέλετε από ένα μικρό
ημερολόγιο.
Παραστατικό
……….. Κάντε κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί για να
μπορέσετε να επιλέξετε το ψηφιοποιημένο παραστατικό (Απόδειξη Πληρωμής,
Τιμολόγιο κλπ). Υποστηρίζονται αρχεία τύπου pdf και jpg.
Κουμπιά εντολών
Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα
καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων
Επιστροφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα
καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη
οθόνη.
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5 Διαχείριση Εταιρείας - Υπόχρεου
Η έννοια της εταιρείας-υπόχρεου έχει να κάνει με την έκδοση του eFN που έχετε
προμηθευτεί. Στην πιο απλή περίπτωση, στην παρακολούθηση των προσωπικών
οικονομικών, η εταιρεία είναι η οικογένεια του υπόχρεου ο οποίος θα πρέπει στο
τέλος του χρόνου να συμπληρώσει την φορολογική δήλωση μαζί με την σύζυγο.
Αν πρόκειται για μεμονωμένο άτομο η εταιρεία είναι ο ίδιος ο υπόχρεος.
Στην περίπτωση μιας σύνθετης παρακολούθησης εσόδων-εξόδων υπάρχει η
δυνατότητα της εισαγωγής και διαχείρισης πολλαπλών εταιρειών. Η μια από αυτές
θα μπορούσε να είναι η οικογένεια του υπόχρεου και μια άλλη η εταιρεία , ατομική
ή άλλη, που διατηρεί ο υπόχρεος.
Όλες οι κινήσεις (έσοδα-έξοδα) ανήκουν σε μια εταιρεία (υπόχρεο). Οι κινήσεις
αντιστοιχούν και συγκεντρώνονται κάτω από την συγκεκριμένη εταιρεία.

5.1 Εισαγωγή Εταιρείας - υπόχρεου
Κάθε κίνηση ανήκει σε μια εταιρεία, έτσι ώστε να μπορούν να ομαδοποιηθούν
μεταξύ τους και να γίνει πιο κατανοητή για τον απλό χρήστη η χρηματοοικονομική
εικόνα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα εταιρεία (υπόχρεο) ή να αλλάξετε τα
χαρακτηριστικά από μια ήδη υπάρχουσα. Η δημιουργία μιας νέας εταιρείας
(υπόχρεου) γίνεται από την επιλογή Σταθερά στοιχεία  Δικαιούχοι 
Εταιρείες (υπόχρεοι)  Νέα εταιρεία.

Εικόνα 49. Δημιουργία μιας νέας εταιρείας (υπόχρεου).

Προσοχή: Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της συγκεκριμένης λειτουργίας
αυτό σημαίνει ότι δεν υποστηρίζεται στη συγκεκριμένη έκδοση.
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Η οθόνη εισαγωγής διαθέτει μια σειρά από πεδία, ορισμένα από αυτά υποχρεωτικά,
για να μπορέσει η εφαρμογή να λειτουργήσει σωστά.

Εικόνα 50. Οθόνη δημιουργίας μιας νέας εταιρείας (υπόχρεου).

Πεδία
Επωνυμία
……….. Η επωνυμία της εταιρείας ή του υπόχρεου. Στην πιο απλή
περίπτωση μπορεί κανείς να συμπληρώσει το «Η Οικογένειά μου»
Διεύθυνση

……….. Η διεύθυνση της εταιρείας ή του υπόχρεου.

Περιοχή

……….. Η περιοχή όπου έχει έδρα η εταιρεία ή ο υπόχρεος.

Πόλη

……….. Η πόλη όπου έχει έδρα η εταιρεία ή ο υπόχρεος.

Χώρα

……….. Η χώρα όπου έχει έδρα η εταιρεία ή ο υπόχρεος.

ΤΚ
……….. Ο Ταχυδρομικός Κώδικας της περιοχής όπου έχει έδρα η
εταιρεία ή ο υπόχρεος.
Τηλέφωνο

……….. Ο αριθμός τηλεφώνου της εταιρείας ή του υπόχρεου.

Κινητό

……….. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου της εταιρείας ή του υπόχρεου.

Τηλέφωνο

……….. Ο αριθμός τηλεφώνου της εταιρείας ή του υπόχρεου.

Fax

……….. αριθμός Fax της εταιρείας ή του υπόχρεου.

E-mail

……….. Το e-mail της εταιρείας ή του υπόχρεου.
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Κωδικός Πρόσβασης ……….. ένας κωδικός για να μην μπορεί ο καθένας να δει τα
στοιχεία, τις κινήσεις και οποιοδήποτε οικονομικό στοιχείο που έχετε εισάγει στην
εφαρμογή. Θα πρέπει να τον εισάγετε δύο φορές στα αντίστοιχα πεδία για
επιβεβαίωση.
Οικονομικά Στοιχεία
Φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία ……….. Τσεκάρετε αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο
(υπόχρεος ή ελεύθερος επαγγελματίας) ή πρόκειται για εταιρεία.
Δ.Ο.Υ. ……….. Επιλέγετε την Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει η εταιρεία ή ο υπόχρεος.
Αν δεν την βρείτε στη συγκεκριμένη λίστα επιλογών τότε μπορείτε να
συμπληρώσετε τα στοιχεία που θέλετε κάνοντας κλικ στο μικρό κουμπί στα δεξιά
της λίστας.
Κύριο επάγγελμα
……….. Επιλέγετε το κύριο επάγγελμα με το οποίο ασχολείται
η εταιρεία ή ο υπόχρεος. Αν δεν το βρείτε στη συγκεκριμένη λίστα επιλογών τότε
μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία που θέλετε κάνοντας κλικ στο μικρό κουμπί
στα δεξιά της λίστας.
Συντελεστής πωλήσεων ………..
Συμπληρώνετε τον συντελεστή πωλήσεων για
το κύριο επάγγελμα σύμφωνα με τις λίστες της εφορίας.
Συντελεστής αγορών ……….. Συμπληρώνετε τον συντελεστή αγορών για το κύριο
επάγγελμα σύμφωνα με τις λίστες της εφορίας.
 Κ.Β.Σ.
Κατηγορία Βιβλίων ……….. Επιλέγετε την κατηγορία βιβλίων στην οποία
υποχρεούται να τηρεί η εταιρεία ή ο υπόχρεος.
Υποχρέωση ΦΠΑ
……….. Επιλέγετε αν υπάρχει υποχρέωση τήρησης ΦΠΑ από
την εταιρεία ή τον υπόχρεο.
Ανάλυση ΦΠΑ
……….. Αν επιλέξετε Ναι στο πεδίο Υποχρέωση ΦΠΑ θα δείτε
να εμφανίζεται το πεδίο Ανάλυση ΦΠΑ. Τσεκάροντάς το έχετε τη δυνατότητα να
εισάγετε αναλυτικά τα ποσά και τον ΦΠΑ για κάθε παραστατικό, ανάλογα με τον
συντελεστή ΦΠΑ.
Πολλαπλά επαγγέλματα
……….. Τσεκάρετε αν υπάρχουν πολλαπλά
επαγγέλματα από την εταιρεία ή τον υπόχρεο. Θα δείτε να εμφανίζεται μια περιοχή
στην οθόνη από όπου θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία κάθε ξεχωριστού
επαγγέλματος.

Κουμπιά εντολών
Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα
καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων
Επιστροφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα
καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη
οθόνη.
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5.2 Μεταβολή εταιρείας - υπόχρεου
Πρόκειται για την πιο συνηθισμένη επιλογή από όπου μπορείτε να αλλάξετε την
περιγραφή και τα στοιχεία της εταιρείας (υπόχρεου).
Μπορείτε να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά από μια ήδη υπάρχουσα εταιρεία
(υπόχρεο) από την επιλογή Σταθερά στοιχεία  Δικαιούχοι  Εταιρείες
(Υπόχρεοι)  Διαχείριση εταιρείας (Υπόχρεου).

Εικόνα 51. Επιλέγοντας την μεταβολή των στοιχείων μιας εταιρείας (υπόχρεου)

Θα παρατηρήσετε ότι εμφανίζεται μια οθόνη η οποία περιλαμβάνει μια λίστα με τις
εταιρείες (υπόχρεους) που υπάρχουν στη Βάση Δεδομένων της εφαρμογής.
Μπορείτε να επιλέξετε την εγγραφή της οποίας θέλετε να αλλάξετε ένα ή
περισσότερα στοιχεία κάνοντας διπλό κλικ σε αυτήν ή πρώτα επιλέγοντάς της
(«μπλεδίζοντας» την) και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο κουμπί Επιλογή.
Μπορείτε επίσης να διαγράψετε την συγκεκριμένη εταιρεία (υπόχρεο) πρώτα
επιλέγοντάς της («μπλεδίζοντας» την) και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο κουμπί
Διαγραφή. Η διαγραφή μιας εταιρείας (υπόχρεου) έχει σαν αποτέλεσμα να
διαγραφούν όλες οι κινήσεις που την συνοδεύουν. Για αυτό το σύστημα θα σας
ρωτήσει να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας πριν προχωρήσει στην διαγραφή των
στοιχείων από τη Βάση Δεδομένων.
Επιπλέον, αν υπάρχει κωδικός πρόσβασης, η εφαρμογή θα σας τον ζητήσει πριν
εμφανίσει τα αναλυτικά στοιχεία της εταιρείας (υπόχρεου).
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Εικόνα 52. Η οθόνη επιλογής μιας εταιρείας (υπόχρεου)

Μόλις επιλέξετε μια εταιρεία (υπόχρεο) θα εμφανιστεί η αντίστοιχη οθόνη με τα
στοιχεία της συγκεκριμένης εταιρείας.
Μπορείτε να αλλάξετε τα σταθερά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της εταιρείας.
Μπορείτε να αλλάξετε ακόμα και την κατηγορία Φ.Π.Α., τα επαγγέλματα και τις
δραστηριότητες, να προσθέσετε κωδικό πρόσβασης συμπληρώνοντας τα
αντίστοιχα πεδία.
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Εικόνα 53. Η οθόνη μεταβολής των στοιχείων μιας εταιρείας (υπόχρεου)

Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης
μεταβολής θα βρείτε πιο κάτω.
Πεδία
Επωνυμία
……….. Η επωνυμία της εταιρείας ή του υπόχρεου. Στην πιο απλή
περίπτωση μπορεί κανείς να συμπληρώσει το «Η Οικογένειά μου»
Διεύθυνση

……….. Η διεύθυνση της εταιρείας ή του υπόχρεου.

Περιοχή

……….. Η περιοχή όπου έχει έδρα η εταιρεία ή ο υπόχρεος.

Πόλη

……….. Η πόλη όπου έχει έδρα η εταιρεία ή ο υπόχρεος.

Χώρα

……….. Η χώρα όπου έχει έδρα η εταιρεία ή ο υπόχρεος.

ΤΚ
……….. Ο Ταχυδρομικός Κώδικας της περιοχής όπου έχει έδρα η
εταιρεία ή ο υπόχρεος.
Τηλέφωνο

……….. Ο αριθμός τηλεφώνου της εταιρείας ή του υπόχρεου.

Κινητό

……….. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου της εταιρείας ή του υπόχρεου.

Τηλέφωνο

……….. Ο αριθμός τηλεφώνου της εταιρείας ή του υπόχρεου.

Fax

……….. αριθμός Fax της εταιρείας ή του υπόχρεου.
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E-mail

……….. Το e-mail της εταιρείας ή του υπόχρεου.

Κωδικός Πρόσβασης ……….. ένας κωδικός για να μην μπορεί ο καθένας να δει τα
στοιχεία, τις κινήσεις και οποιοδήποτε οικονομικό στοιχείο που έχετε εισάγει στην
εφαρμογή. Θα πρέπει να τον εισάγετε δύο φορές στα αντίστοιχα πεδία για
επιβεβαίωση.
Οικονομικά Στοιχεία
Φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία ……….. Τσεκάρετε αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο
(υπόχρεος ή ελεύθερος επαγγελματίας) ή πρόκειται για εταιρεία.
Δ.Ο.Υ. ……….. Επιλέγετε την Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει η εταιρεία ή ο υπόχρεος.
Αν δεν την βρείτε στη συγκεκριμένη λίστα επιλογών τότε μπορείτε να
συμπληρώσετε τα στοιχεία που θέλετε κάνοντας κλικ στο μικρό κουμπί στα δεξιά
της λίστας.
Κύριο επάγγελμα
……….. Επιλέγετε το κύριο επάγγελμα με το οποίο ασχολείται
η εταιρεία ή ο υπόχρεος. Αν δεν το βρείτε στη συγκεκριμένη λίστα επιλογών τότε
μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία που θέλετε κάνοντας κλικ στο μικρό κουμπί
στα δεξιά της λίστας.
Συντελεστής πωλήσεων ………..
Συμπληρώνετε τον συντελεστή πωλήσεων για
το κύριο επάγγελμα σύμφωνα με τις λίστες της εφορίας.
Συντελεστής αγορών ……….. Συμπληρώνετε τον συντελεστή αγορών για το κύριο
επάγγελμα σύμφωνα με τις λίστες της εφορίας.

 Κ.Β.Σ.
Κατηγορία Βιβλίων ……….. Επιλέγετε την κατηγορία βιβλίων στην οποία
υποχρεούται να τηρεί η εταιρεία ή ο υπόχρεος.
Υποχρέωση ΦΠΑ
……….. Επιλέγετε αν υπάρχει υποχρέωση τήρησης ΦΠΑ από
την εταιρεία ή τον υπόχρεο.
Ανάλυση ΦΠΑ
……….. Αν επιλέξετε Ναι στο πεδίο Υποχρέωση ΦΠΑ θα δείτε
να εμφανίζεται το πεδίο Ανάλυση ΦΠΑ. Τσεκάροντάς το έχετε τη δυνατότητα να
εισάγετε αναλυτικά τα ποσά και τον ΦΠΑ για κάθε παραστατικό, ανάλογα με τον
συντελεστή ΦΠΑ.
Πολλαπλά επαγγέλματα
……….. Τσεκάρετε αν υπάρχουν πολλαπλά
επαγγέλματα από την εταιρεία ή τον υπόχρεο. Θα δείτε να εμφανίζεται μια περιοχή
στην οθόνη από όπου θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία κάθε ξεχωριστού
επαγγέλματος.

Κουμπιά εντολών
Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα
καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων
Επιστροφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα
καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη
οθόνη.
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6 Διαχείριση Δικαιούχου
Ο Δικαιούχος είναι αυτός ο οποίος «χρεώνεται» την συναλλαγή είτε είναι
χρεωστική (αγορά) είτε πιστωτική (μισθός). Πρόκειται δηλαδή για ένα κέντρο
κόστους, εκεί όπου αθροίζεται η χρέωση και η πίστωση. Στην πιο απλή περίπτωση
δικαιούχος μπορεί να είναι ο υπόχρεος, η σύζυγος και κάθε παιδί (ή
προστατευόμενο μέλος).

6.1 Εισαγωγή Δικαιούχου
Για την εισαγωγή ενός νέου Δικαιούχου θα πρέπει κανείς να συμπληρώσει μια
σειρά από βασικά στοιχεία, όπως είναι το όνομα και ο τύπος του δικαιούχου
(υπόχρεος, σύζυγος, παιδί). Παράλληλα θα πρέπει ο συγκεκριμένος δικαιούχος να
ανήκει σε μια εταιρεία (υπόχρεο) έτσι ώστε να μπορέσει η εφαρμογή να
ομαδοποιήσει σωστά τις κινήσεις (έσοδα-έξοδα).

Μπορείτε να εισάγετε ένα νέο δικαιούχο ή να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά σε έναν
ήδη υπάρχων. Η δημιουργία ενός νέου δικαιούχου γίνεται από την επιλογή
Σταθερά στοιχεία  Δικαιούχοι  Νέος Δικαιούχος.

Εικόνα 54. Δημιουργία μιας νέας εταιρείας (υπόχρεου).

Η οθόνη εισαγωγής διαθέτει μια σειρά από πεδία, ορισμένα από αυτά υποχρεωτικά,
για να μπορέσει η εφαρμογή να λειτουργήσει σωστά.
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Εικόνα 55. Οθόνη δημιουργίας ενός νέου δικαιούχου
Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης
εισαγωγής θα βρείτε πιο κάτω.
Πεδία
Όνομα
……….. Το όνομα του δικαιούχου. Στην πιο απλή περίπτωση μπορεί
κανείς να συμπληρώσει το όνομα του υπόχρεου, της συζύγου ή των παιδιών
Όνομα πατρός ……….. Το όνομα πατρός του δικαιούχου.
Αρ. Ταυτότητας ……….. Ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου.
ΑΦΜ

……….. Ο αριθμός Α.Φ.Μ. του δικαιούχου.

Δ.Ο.Υ.

……….. Επιλέγετε την Δ.Ο.Υ. όπου ανήκει ο δικαιούχος.

Επάγγελμα

……….. Επιλέγετε το επάγγελμα του δικαιούχου.

Σχόλια

……….. Συμπληρώνετε σχόλια.

Τύπος δικαιούχου……….. Επιλέγετε τον τύπο του δικαιούχου.
Αρ. προστ. μελών ……….. Ο αριθμός των προστατευόμενων μελών της οικογένειας
του δικαιούχου.
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Εταιρεία
…….. Επιλέγετε την εταιρεία στην οποία ανήκει ο δικαιούχος. Στην
πιο απλή περίπτωση η εταιρεία είναι η οικογένεια του δικαιούχου.

Διαφορετική διεύθυνση ……….. Τσεκάροντας το συγκεκριμένο πεδίο θα δείτε να
εμφανίζεται ένα πλαίσιο με πεδία για την εναλλακτική διεύθυνση του δικαιούχου.
Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις εταιρειών όπου ο δικαιούχος δηλώνει τη δική του
διεύθυνση.

Διεύθυνση

……….. Η διεύθυνση της εταιρείας ή του υπόχρεου.

Περιοχή

……….. Η περιοχή όπου έχει έδρα η εταιρεία ή ο υπόχρεος.

Πόλη

……….. Η πόλη όπου έχει έδρα η εταιρεία ή ο υπόχρεος.

ΤΚ
……….. Ο Ταχυδρομικός Κώδικας της περιοχής όπου έχει έδρα η
εταιρεία ή ο υπόχρεος.
Τηλέφωνο

……….. Ο αριθμός τηλεφώνου της εταιρείας ή του υπόχρεου.

Κινητό

……….. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου της εταιρείας ή του υπόχρεου.

E-mail

……….. Το e-mail της εταιρείας ή του υπόχρεου.

Κουμπιά εντολών
Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα
καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων
Επιστροφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα
καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη
οθόνη.
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6.2 Μεταβολή Δικαιούχου
Για την μεταβολή των στοιχείων ενός Δικαιούχου θα πρέπει κανείς να
συμπληρώσει μια σειρά από βασικά στοιχεία, όπως είναι το όνομα και ο τύπος του
δικαιούχου (υπόχρεος, σύζυγος, παιδί).
Παράλληλα μπορείτε να αλλάξετε την εταιρεία (υπόχρεο) στην οποία ανήκει ο
συγκεκριμένος δικαιούχος έτσι ώστε να μπορέσει η εφαρμογή να ομαδοποιήσει
σωστά τις κινήσεις (έσοδα-έξοδα).

Μπορείτε να μεταβάλλετε τα χαρακτηριστικά σε έναν ήδη υπάρχων δικαιούχο από
την επιλογή Σταθερά στοιχεία  Δικαιούχοι  Διαχείριση Δικαιούχου.

Εικόνα 56. Επιλέγοντας την μεταβολή των στοιχείων του Δικαιούχου
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Εικόνα 57. Η οθόνη επιλογής ενός δικαιούχου
Θα παρατηρήσετε ότι εμφανίζεται μια οθόνη η οποία περιλαμβάνει μια λίστα με
τους δικαιούχους που υπάρχουν στη Βάση Δεδομένων της εφαρμογής για την
συγκεκριμένη εταιρεία (υπόχρεο).
Μπορείτε να επιλέξετε την εγγραφή της οποίας θέλετε να αλλάξετε ένα ή
περισσότερα στοιχεία κάνοντας διπλό κλικ σε αυτήν ή πρώτα επιλέγοντάς της
(«μπλεδίζοντας» την) και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο κουμπί Επιλογή.
Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τον συγκεκριμένο δικαιούχο πρώτα επιλέγοντάς
την εγγραφή («μπλεδίζοντας» την) και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο κουμπί
Διαγραφή. Η διαγραφή ενός δικαιούχου έχει σαν αποτέλεσμα να διαγραφούν όλες
οι κινήσεις που τον συνοδεύουν. Για αυτό το σύστημα θα σας ρωτήσει να
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας πριν προχωρήσει στην διαγραφή των στοιχείων
από τη Βάση Δεδομένων.
Κουμπιά εντολών
Επιλογή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα εμφανιστεί η
οθόνη από όπου μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία της εγγραφής. Θα πρέπει
προηγουμένως να έχετε επιλέξει («μπλεδίσει») μια εγγραφή.
Νέα Εγγραφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα εμφανιστεί η
οθόνη με τα αναλυτικά στοιχεία της εγγραφής.
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Διαγραφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα διαγραφεί η
επιλεγμένη εγγραφή. Θα πρέπει προηγουμένως να έχετε επιλέξει («μπλεδίσει») μια
εγγραφή.
Εκτύπωση
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα δημιουργηθεί μια
προεπισκόπηση με τις εγγραφές που εμφανίζονται στη λίστα.
Επιστροφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα
καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη
οθόνη.

Μόλις επιλέξετε έναν δικαιούχο θα εμφανιστεί η αντίστοιχη οθόνη με τα αναλυτικά
στοιχεία του συγκεκριμένου δικαιούχου.
Μπορείτε να αλλάξετε τα σταθερά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου.
Μπορείτε να αλλάξετε ακόμα και τον τύπο του δικαιούχου, την εταιρεία (υπόχρεο)
στην οποία ανήκει και άλλα στοιχεία συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία.

Εικόνα 58. Η οθόνη μεταβολής των στοιχείων ενός δικαιούχου

Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης
μεταβολής θα βρείτε πιο κάτω.

Εγχειρίδιο χρήσης eFN – Οικονομική και Φορολογική διαχείριση

σελ. 74 από 103

Πεδία
Όνομα
……….. Το όνομα του δικαιούχου. Στην πιο απλή περίπτωση μπορεί
κανείς να συμπληρώσει το όνομα του υπόχρεου, της συζύγου ή των παιδιών
Όνομα πατρός ……….. Το όνομα πατρός του δικαιούχου.
Αρ. Ταυτότητας ……….. Ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου.
ΑΦΜ

……….. Ο αριθμός Α.Φ.Μ. του δικαιούχου.

Δ.Ο.Υ.

……….. Επιλέγετε την Δ.Ο.Υ. όπου ανήκει ο δικαιούχος.

Επάγγελμα

……….. Επιλέγετε το επάγγελμα του δικαιούχου.

Σχόλια

……….. Συμπληρώνετε σχόλια.

Τύπος δικαιούχου……….. Επιλέγετε τον τύπο του δικαιούχου.
Αρ. προστ. μελών ……….. Ο αριθμός των προστατευόμενων μελών της οικογένειας
του δικαιούχου.
Εταιρεία
…….. Επιλέγετε την εταιρεία στην οποία ανήκει ο δικαιούχος. Στην
πιο απλή περίπτωση η εταιρεία είναι η οικογένεια του δικαιούχου.
Διαφορετική διεύθυνση ……….. Τσεκάροντας το συγκεκριμένο πεδίο θα δείτε να
εμφανίζεται ένα πλαίσιο με πεδία για την εναλλακτική διεύθυνση του δικαιούχου.
Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις εταιρειών όπου ο δικαιούχος δηλώνει τη δική του
διεύθυνση.
Διεύθυνση

……….. Η διεύθυνση της εταιρείας ή του υπόχρεου.

Περιοχή

……….. Η περιοχή όπου έχει έδρα η εταιρεία ή ο υπόχρεος.

Πόλη

……….. Η πόλη όπου έχει έδρα η εταιρεία ή ο υπόχρεος.

ΤΚ
……….. Ο Ταχυδρομικός Κώδικας της περιοχής όπου έχει έδρα η
εταιρεία ή ο υπόχρεος.
Τηλέφωνο

……….. Ο αριθμός τηλεφώνου της εταιρείας ή του υπόχρεου.

Κινητό

……….. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου της εταιρείας ή του υπόχρεου.

E-mail

……….. Το e-mail της εταιρείας ή του υπόχρεου.

Κουμπιά εντολών
Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα
καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων
Επιστροφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα
καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη
οθόνη.
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7 Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών-καρτών
Οι τραπεζικοί λογαριασμοί διαθέτουν την ίδια διαχείριση όπως και οι πιστωτικές
κάρτες. Ένας λογαριασμός διαθέτει χαρακτηριστικά όπως είναι ο αριθμός
λογαριασμού, ο αριθμός ΙΒΑΝ, η τράπεζα όπου ανήκει καθώς και στοιχεία για το
υπόλοιπο.
Η πιστωτική κάρτα διαθέτει πρόσθετα στοιχεία όπως είναι η ημερομηνία λήξης, το
τύπο (Master,Visa κλπ) καθώς και το πιστωτικό όριο.
Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό ή να μεταβάλλετε τα στοιχεία
ενός ήδη υπάρχων λογαριασμού.
Προσοχή! Η εφαρμογή δεν έχει πρόσβαση στους πραγματικούς τραπεζικού σας
λογαριασμούς. Καλό θα ήταν να συμπληρώσετε τα πραγματικά στοιχεία των
λογαριασμών σας για μελλοντικές εκδόσεις που θα μπορούν (πιθανόν) να
εκτελούν ενημερώσεις απευθείας από το Internet. Αν πάλι δεν εμπιστεύεστε την
εφαρμογή eFN και παρόμοιές της μπορείτε να συμπληρώσετε λανθασμένα
στοιχεία, όπως για παράδειγμα, λάθος αριθμό λογαριασμού και αριθμό ΙΒΑΝ. Αυτό
που θα πρέπει να συμπληρώσετε σωστά είναι η περιγραφή, έτσι ώστε εσείς να
μπορείτε να ξεχωρίζετε τον συγκεκριμένο λογαριασμό.
Υπάρχει ένας τύπος λογαριασμού που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μπορεί να
δημιουργηθεί μόνο μια φορά σε κάθε εταιρεία (υπόχρεο). Πρόκειται για τον τύπο
«Μετρητά» ο οποίος αντιστοιχεί στο «πορτοφόλι» μιας οικογένειας και συνήθως
χρησιμοποιείται για μικροέξοδα. Είναι κάτι αντίστοιχο με τον λογαριασμό Ταμείο
στις επιχειρήσεις. Μπορείτε βέβαια να μεταφέρετε ποσά από έναν κανονικό
λογαριασμό στον λογαριασμό «Μετρητά» προσομοιώνοντας έτσι μια «ανάληψη»
μετρητών.

7.1 Χρεωστικές κάρτες
Η δήλωση (εισαγωγή) των χρεωστικών καρτών στο σύστημα και η σύνδεσή τους
με τους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς είναι πλέον απαραίτητη
λειτουργία μιας και επηρεάζεται το αφορολόγητο στην Φορολογία Εισοδήματος του
2017. Σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις από το ΥΠΟΙΚ το αφορολόγητο
πρόκειται να διαμορφώνεται ανάλογα με το εισόδημα αλλά και τις Αποδείξεις
Δαπανών με πλαστικό χρήμα. Αν και δεν έχει ψηφιστεί ακόμα το επίμαχο
νομοσχέδιο το σίγουρο είναι ότι οι Αποδείξεις Δαπανών με κάρτες (πλαστικό
χρήμα) θα αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο από ότι με μετρητά.
Για να δείτε και να υπολογίσετε τις Αποδείξεις Δαπανών με χρεωστικές κάρτες θα
πρέπει να επιλέξετε Κινήσεις, Προβολή Κινήσεων, Έξοδα και στην οθόνη που θα
εμφανιστεί αφού συμπληρώσετε τις ημερομηνίες που σας ενδιαφέρουν, να
επιλέξετε την εγγραφή Λογαριασμός από το πεδίο Πληρωμή Από. Θα
παρατηρήσετε ότι εμφανίζονται μόνο οι κινήσεις από χρεωστικές κάρτες και στο
κάτω μέρος της οθόνης το σύνολο των δαπανών.
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7.1.1 Εισαγωγή Χρεωστικών καρτών
Η οθόνη εισαγωγής διαθέτει μια σειρά από πεδία που απαιτούνται για να γίνει η
δημιουργία του τραπεζικού λογαριασμού στην εφαρμογή eFN. Πρώτα θα πρέπει να
εισάγετε τα σταθερά στοιχεία, όπως είναι η περιγραφή, ο αριθμός λογαριασμού και
ο τύπος του λογαριασμού και στη συνέχεια να εισάγετε τα συγκεκριμένα ποσοτικά
χαρακτηριστικά αρχικοποίηση του λογαριασμού) κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη
επιλογή.
Μπορείτε να εισάγετε μια χρεωστική κάρτα και να την συνδέσετε με έναν υπάρχων
λογαριασμό από την επιλογή Σταθερά στοιχεία  Πιστωτικές-Χρεωστικές
κάρτες  Νέα κάρτα χρεωστική (Debit).

Εικόνα 59. Επιλέγοντας την εισαγωγή μιας νέας χρεωστικής κάρτας

Η οθόνη εισαγωγής διαθέτει μια σειρά από πεδία που απαιτούνται για να γίνει η
δημιουργία της χρεωστικής κάρτας και η σύνδεσή της με τον τραπεζικό
λογαριασμό στην εφαρμογή eFN. Πρώτα θα πρέπει να εισάγετε τα σταθερά
στοιχεία, όπως είναι η περιγραφή, ο αριθμός και ο τύπος της κάρτας και στη
συνέχεια να εισάγετε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αφορούν τον ιδιοκτήτη
της κάρτας κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη επιλογή.
Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης
εισαγωγής θα βρείτε πιο κάτω.
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Εικόνα 60. Επιλέγοντας την εισαγωγή μιας νέας χρεωστικής κάρτας
Πεδία
Όνομα κάρτας ……….. Συμπληρώστε μια περιγραφή για τον χρεωστική κάρτα (πχ
ALPHA μισθοδοσίας).
Αριθμός κάρτας ……….. Ο αριθμός του λογαριασμού της συγκεκριμένης τράπεζας.
Τύπος κάρτας …..……..
επιλογών

Επιλέξτε τον τύπο της κάρτας από την έτοιμη λίστα

Δικαιούχος

…………..

Επιλέξτε τον δικαιούχο του λογαριασμού.

Τράπεζα
κάρτα.

…………..

Επιλέξτε την τράπεζα που έχει εκδώσει την χρεωστική

Σχόλια ………….……..…..

Σχόλια για την χρεωστική κάρτα.

 Στοιχεία στην χρεωστική κάρτα
Όνομα στην κάρτα ………….… Το όνομα που εμφανίζεται πάνω στην κάρτα
στα λατινικά γράμματα.
Ημερομηνία λήξης
……….. Συμπληρώστε την ημερομηνία λήξης
επιλέγοντας τα αντίστοιχα κουτιά επιλογών.
CCV

………….……….. Συμπληρώστε τον αριθμό CCV της κάρτας

Κουμπιά εντολών
Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα
καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων
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Επιστροφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα
καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη
οθόνη.

7.1.2 Διαχείριση Χρεωστικών καρτών
Μπορείτε να μεταβάλλετε τα στοιχεία μιας χρεωστικής κάρτας είναι ο τύπος της, η
τράπεζα, ο αριθμός της κάρτας και άλλα.
Η μεταβολή των στοιχείων ενός λογαριασμού γίνεται από την επιλογή Σταθερά
στοιχεία  Πιστωτικές-Χρεωστικές κάρτες  Διαχείριση χρεωστικών
καρτών.

Εικόνα 61. Επιλέγοντας την διαχείριση των χρεωστικών καρτών
Θα παρατηρήσετε ότι εμφανίζεται μια οθόνη η οποία περιλαμβάνει μια λίστα με τις
χρεωστικές κάρτες που υπάρχουν στη Βάση Δεδομένων της εφαρμογής για την
συγκεκριμένη εταιρεία (υπόχρεο).
Μπορείτε να επιλέξετε την εγγραφή της οποίας θέλετε να αλλάξετε ένα ή
περισσότερα στοιχεία κάνοντας διπλό κλικ σε αυτήν ή πρώτα επιλέγοντάς της
(«μπλεδίζοντας» την) και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο κουμπί Επιλογή.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια εγγραφή κάνοντας διπλό κλικ πάνω της.
Μπορείτε επίσης να διαγράψετε την συγκεκριμένη χρεωστική κάρτα πρώτα
επιλέγοντάς την εγγραφή («μπλεδίζοντας» την) και στη συνέχεια κάνοντας κλικ
στο κουμπί Διαγραφή. Η διαγραφή μιας χρεωστικής κάρτας επηρεάζει όλες οι
κινήσεις που την συνοδεύουν. Για αυτό το σύστημα θα σας ρωτήσει να
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας πριν προχωρήσει στην διαγραφή των στοιχείων
από τη Βάση Δεδομένων.
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Εικόνα 62. Επιλέγοντας την διαχείριση των χρεωστικών καρτών

Κουμπιά εντολών
Επιλογή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα εμφανιστεί η
οθόνη από όπου μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία της εγγραφής. Θα πρέπει
προηγουμένως να έχετε επιλέξει («μπλεδίσει») μια εγγραφή.
Νέα Εγγραφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα εμφανιστεί η
οθόνη με τα αναλυτικά στοιχεία για την καταχώριση μια νέας εγγραφής.
Διαγραφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα διαγραφεί η
επιλεγμένη εγγραφή. Θα πρέπει προηγουμένως να έχετε επιλέξει («μπλεδίσει») μια
εγγραφή.
Εκτύπωση
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα δημιουργηθεί μια
προεπισκόπηση με τις εγγραφές που εμφανίζονται στη λίστα.
Επιστροφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα
καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη
οθόνη.
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7.2 Τραπεζικοί Λογαριασμοί
Οι τραπεζικοί λογαριασμοί θα σας βοηθήσουν να τακτοποιήσετε τα οικονομικά σας
και να διαχειριστείτε σωστά τις Αποδείξεις με μετρητά και με πλαστικό χρήμα. Τα
«μετρητά» είναι πρακτικά ένας λογαριασμός που αντιστοιχεί με το πορτοφόλι του
υπόχρεου. Μπορεί κανείς να το «γεμίσει» μεταφέροντας ποσά από κάποιον
λογαριασμό. Αυτό γίνεται από την επιλογή Κινήσεις, Μεταφορές ποσών, Μεταφορά
ποσού. Στη συγκεκριμένη οθόνη μπορείτε να δείτε τα ποσά που διαθέτει κάθε
λογαριασμός και το ποσό που (θεωρητικά) υπάρχει στο πορτοφόλι του υπόχρεου.
Οι λογαριασμοί σας επιτρέπουν να συνδέσετε σε αυτούς τις; Χρεωστικές σας
κάρτες και τους δικαιούχους, αυτούς δηλαδή που μπορούν να έχουν πρόσβαση
στο λογαριασμό.

7.2.1 Εισαγωγή Τραπεζικού Λογαριασμού
Η οθόνη εισαγωγής διαθέτει μια σειρά από πεδία που απαιτούνται για να γίνει η
δημιουργία του τραπεζικού λογαριασμού στην εφαρμογή eFN. Πρώτα θα πρέπει να
εισάγετε τα σταθερά στοιχεία, όπως είναι η περιγραφή, ο αριθμός λογαριασμού και
ο τύπος του λογαριασμού και στη συνέχεια να εισάγετε τα συγκεκριμένα ποσοτικά
χαρακτηριστικά αρχικοποίηση του λογαριασμού) κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη
επιλογή.

Η εισαγωγή των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού γίνεται από την επιλογή
Αρχείο  Τραπεζικοί Λογαριασμοί  Νέος Λογαριασμός.

Εικόνα 63. Επιλέγοντας την εισαγωγή ενός νέου τραπεζικού λογαριασμού

Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης
εισαγωγής θα βρείτε πιο κάτω.
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Εικόνα 64. Η οθόνη για την εισαγωγή των στοιχείων ενός λογαριασμού
Πεδία
Όνομα λογαριασμού ……….. Συμπληρώστε μια περιγραφή για τον λογαριασμό (πχ
λογαριασμός μισθοδοσίας).
Αριθμός λογαριασμού ……….. Ο αριθμός του λογαριασμού της συγκεκριμένης
τράπεζας.
Αριθμός ΙΒΑΝ

……….. Ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού

Δικαιούχος
……….. Επιλέξτε τον δικαιούχο του λογαριασμού. Θα δείτε ότι
αυτόματα εμφανίζεται ένα πεδίο «Συν-δικαιούχοι». Αν το τσεκάρετε θα εμφανιστεί
μια λίστα με όλους τους δικαιούχους της εταιρεία-υπόχρεου (στην πιο απλή
περίπτωση της οικογένειας οι συν-δικαιούχοι μπορεί να είναι η σύζυγος και τα
παιδιά). Από αυτή τη λίστα μπορείτε να επιλέξετε (μπλεδίσετε) όσα πρόσωπα
θέλετε να είναι συν-δικαιούχοι στο συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό.
Τύπος Λογαριασμού ……….. Επιλέξτε τον τύπο του λογαριασμού. Η επιλογή
«Μετρητά» δημιουργεί έναν ειδικό λογαριασμό (πορτοφόλι). Η επιλογή Πιστωτικός
(credit) αναφέρεται σε πιστωτική κάρτα, εμφανίζοντας ταυτόχρονο πρόσθετα
πεδία.
Τράπεζα
……….. Επιλέξτε την δικαιούχο για τον λογαριασμό. Θα δείτε
ότι αυτόματα εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις χρεωστικές κάρτες που έχετε
εισάγει στο σύστημα και έχουν εκδοθεί από την συγκεκριμένη τράπεζα. Από αυτή
τη λίστα μπορείτε να επιλέξετε (μπλεδίσετε) όσες εγγραφές –χρεωστικές κάρτεςθέλετε να είναι συνδεδεμένες στο συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό.
Σχόλια

………….……….. Σχόλια για τον λογαριασμό.

Αρχικοποίηση
……….. Από εδώ μπορείτε να εισάγετε τα ποσά που έχει ο
λογαριασμός την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μόλις τσεκάρετε το πεδίο θα δείτε
να εμφανίζεται ένα πλαίσιο με τις εξής επιλογές:
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Αρχικό ποσό ………….……….. Το ποσό που υπάρχει την συγκεκριμένη
χρονική στιγμή στον λογαριασμό σας. Θα παρατηρήσετε ότι αυτό το ποσό
μεταφέρεται και στο πεδίο τρέχων ποσό το οποίο θα αλλάζει δυναμικά
ανάλογα με τις κινήσεις (έσοδα-έξοδα).
Όριο υπερ-ανάληψης ……….. Συμπληρώστε με το ποσό για το επιτρεπτό
όριο υπερανάληψης.
Επιτόκιο

………….……….. Το τρέχων επιτόκιο (%)

Κουμπιά εντολών
Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα
καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων
Επιστροφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα
καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη
οθόνη.

7.2.2 Μεταβολή Τραπεζικού Λογαριασμού
Μπορείτε να μεταβάλλετε τα στοιχεία ενός λογαριασμού όπως είναι ο τύπος του, η
τράπεζα, ο αριθμός λογαριασμού και άλλα.
Η μεταβολή των στοιχείων ενός λογαριασμού γίνεται από την επιλογή Αρχείο 
Τραπεζικοί Λογαριασμοί Διαχείριση Λογαριασμών.

Εικόνα 65. Επιλέγοντας την διαχείριση των λογαριασμών
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Θα παρατηρήσετε ότι εμφανίζεται μια οθόνη η οποία περιλαμβάνει μια λίστα με
τους λογαριασμούς που υπάρχουν στη Βάση Δεδομένων της εφαρμογής για την
συγκεκριμένη εταιρεία (υπόχρεο).
Μπορείτε να επιλέξετε την εγγραφή της οποίας θέλετε να αλλάξετε ένα ή
περισσότερα στοιχεία κάνοντας διπλό κλικ σε αυτήν ή πρώτα επιλέγοντάς της
(«μπλεδίζοντας» την) και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο κουμπί Επιλογή.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια εγγραφή κάνοντας διπλό κλικ πάνω της.
Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τον συγκεκριμένο λογαριασμό πρώτα επιλέγοντάς
την εγγραφή («μπλεδίζοντας» την) και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο κουμπί
Διαγραφή. Η διαγραφή ενός λογαριασμού έχει σαν αποτέλεσμα να διαγραφούν
όλες οι κινήσεις που τον συνοδεύουν. Για αυτό το σύστημα θα σας ρωτήσει να
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας πριν προχωρήσει στην διαγραφή των στοιχείων
από τη Βάση Δεδομένων.

Εικόνα 66. Επιλέγοντας έναν τραπεζικό λογαριασμό

Κουμπιά εντολών
Επιλογή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα εμφανιστεί η
οθόνη από όπου μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία της εγγραφής. Θα πρέπει
προηγουμένως να έχετε επιλέξει («μπλεδίσει») μια εγγραφή.
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Νέα Εγγραφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα εμφανιστεί η
οθόνη με τα αναλυτικά στοιχεία της εγγραφής.
Διαγραφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα διαγραφεί η
επιλεγμένη εγγραφή. Θα πρέπει προηγουμένως να έχετε επιλέξει («μπλεδίσει») μια
εγγραφή.
Εκτύπωση
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα δημιουργηθεί μια
προεπισκόπηση με τις εγγραφές που εμφανίζονται στη λίστα.
Επιστροφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα
καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη
οθόνη.

Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης
εισαγωγής θα βρείτε πιο κάτω.

Εικόνα 67. Η οθόνη μεταβολής των στοιχείων ενός Λογαριασμού.
Πεδία
Όνομα λογαριασμού ……….. Συμπληρώστε μια περιγραφή για τον λογαριασμό (πχ
λογαριασμός μισθοδοσίας).
Αριθμός λογαριασμού ……….. Ο αριθμός του λογαριασμού της συγκεκριμένης
τράπεζας.
Αριθμός ΙΒΑΝ

……….. Ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού
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Δικαιούχος
……….. Επιλέξτε τον δικαιούχο του λογαριασμού. Θα δείτε ότι
αυτόματα εμφανίζεται ένα πεδίο «Συν-δικαιούχοι». Αν το τσεκάρετε θα εμφανιστεί
μια λίστα με όλους τους δικαιούχους της εταιρεία-υπόχρεου (στην πιο απλή
περίπτωση της οικογένειας οι συν-δικαιούχοι μπορεί να είναι η σύζυγος και τα
παιδιά). Από αυτή τη λίστα μπορείτε να επιλέξετε (μπλεδίσετε) όσα πρόσωπα
θέλετε να είναι συν-δικαιούχοι στο συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό.
Τύπος Λογαριασμού ……….. Επιλέξτε τον τύπο του λογαριασμού. Η επιλογή
«Μετρητά» δημιουργεί έναν ειδικό λογαριασμό (πορτοφόλι). Η επιλογή Πιστωτικός
(credit) αναφέρεται σε πιστωτική κάρτα, εμφανίζοντας ταυτόχρονο πρόσθετα
πεδία.
Τράπεζα
……….. Επιλέξτε την δικαιούχο για τον λογαριασμό. Θα δείτε
ότι αυτόματα εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις χρεωστικές κάρτες που έχετε
εισάγει στο σύστημα και έχουν εκδοθεί από την συγκεκριμένη τράπεζα. Από αυτή
τη λίστα μπορείτε να επιλέξετε (μπλεδίσετε) όσες εγγραφές –χρεωστικές κάρτεςθέλετε να είναι συνδεδεμένες στο συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό.
Σχόλια

………….……….. Σχόλια για τον λογαριασμό.

Αρχικοποίηση
……….. Από εδώ μπορείτε να εισάγετε τα ποσά που έχει ο
λογαριασμός την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μόλις τσεκάρετε το πεδίο θα δείτε
να εμφανίζεται ένα πλαίσιο με τις εξής επιλογές:
Αρχικό ποσό ………….……….. Το ποσό που υπάρχει την συγκεκριμένη
χρονική στιγμή στον λογαριασμό σας. Θα παρατηρήσετε ότι αυτό το ποσό
μεταφέρεται και στο πεδίο τρέχων ποσό το οποίο θα αλλάζει δυναμικά
ανάλογα με τις κινήσεις (έσοδα-έξοδα).
Όριο υπερ-ανάληψης ……….. Συμπληρώστε με το ποσό για το επιτρεπτό
όριο υπερανάληψης.
Επιτόκιο

………….……….. Το τρέχων επιτόκιο (%)

Κουμπιά εντολών
Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα
καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων
Επιστροφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα
καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη
οθόνη.
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7.3 Πιστωτικές κάρτες
Η διαχείριση των πιστωτικών καρτών είναι παρόμοια με αυτήν των τραπεζικών
λογαριασμών. Άλλωστε πολλές τράπεζες μεταχειρίζονται τις πιστωτικές κάρτες σαν
τραπεζικούς λογαριασμούς. Στην οθόνη εισαγωγής θα βρείτε μια σειρά από
σταθερά στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώσετε όπως είναι η περιγραφή (πχ
Χρυσή κάρτα), ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας, η τράπεζα, ο τύπος της
πιστωτικής κάρτας και ο δικαιούχος.
Υπάρχουν επίσης και στοιχεία για την αρχικοποίηση της πιστωτικής κάρτας με την
αρχική πίστωση και άλλα παρόμοια στοιχεία.

7.3.1 Εισαγωγή Πιστωτικών καρτών
Η οθόνη εισαγωγής διαθέτει μια σειρά από πεδία που απαιτούνται για να γίνει η
δημιουργία της πιστωτικής κάρτας στην εφαρμογή eFN. Πρώτα θα πρέπει να
εισάγετε τα σταθερά στοιχεία, όπως είναι η περιγραφή, ο αριθμός της κάρτας και ο
τύπος και στη συνέχεια να εισάγετε τα συγκεκριμένα ποσοτικά χαρακτηριστικά
αρχικοποίηση του λογαριασμού) κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη επιλογή.
Η εισαγωγή μιας νέας πιστωτικής κάρτας γίνεται από την επιλογή Σταθερά
στοιχεία  Πιστωτικές κάρτες  Νέα Κάρτα

Εικόνα 68. Επιλέγοντας την εισαγωγή μιας νέας πιστωτικής κάρτας
Μια πιο αναλυτική περιγραφή των πεδίων και των λειτουργιών της οθόνης
εισαγωγής θα βρείτε πιο κάτω.
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Εικόνα 69. Η οθόνη εισαγωγής των στοιχείων μιας πιστωτικής κάρτας.
Πεδία
Όνομα κάρτας
(πχ Χρυσή VISA ).

……….. Συμπληρώστε μια περιγραφή για την πιστωτική κάρτα

Αριθμός κάρτας
τράπεζας.

……….. Ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας της συγκεκριμένης

Τύπος κάρτας

……….. Επιλέξτε το τύπο της πιστωτικής κάρτας

Δικαιούχος
……….. Επιλέξτε τον δικαιούχο του λογαριασμού. Θα δείτε ότι
αυτόματα εμφανίζεται ένα πεδίο «Συν-δικαιούχοι». Αν το τσεκάρετε θα εμφανιστεί
μια λίστα με όλους τους δικαιούχους της εταιρεία-υπόχρεου (στην πιο απλή
περίπτωση της οικογένειας οι συν-δικαιούχοι μπορεί να είναι η σύζυγος και τα
παιδιά). Από αυτή τη λίστα μπορείτε να επιλέξετε (μπλεδίσετε) όσα πρόσωπα
θέλετε να είναι συν-δικαιούχοι στο συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό.
Τύπος Λογαριασμού ……….. Επιλέξτε τον τύπο του λογαριασμού. Η επιλογή
Πιστωτικός (credit) αναφέρεται σε πιστωτική κάρτα, εμφανίζοντας ταυτόχρονο
πρόσθετα πεδία.
Τράπεζα
πιστωτική κάρτα.
Σχόλια

……….. Επιλέξτε την τράπεζα από την οποία εκδόθηκε η

………….……….. Σχόλια για την πιστωτική κάρτα.

 Οικονομικά στοιχεία
Αρχικοποίηση
……….. Από εδώ μπορείτε να εισάγετε τα ποσά που έχει η
πιστωτική κάρτα την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μόλις τσεκάρετε το πεδίο θα
δείτε να εμφανίζεται ένα πλαίσιο με τις εξής επιλογές:
Αρχικό ποσό ………….……….. Το ποσό που υπάρχει την συγκεκριμένη
χρονική στιγμή στην πιστωτική κάρτα σας. Θα παρατηρήσετε ότι αυτό το
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ποσό μεταφέρεται και στο πεδίο τρέχων ποσό το οποίο θα αλλάζει δυναμικά
ανάλογα με τις κινήσεις (έσοδα-έξοδα).
Πιστωτικό όριο
πιστωτικό όριο.
Επιτόκιο

……….. Συμπληρώστε με το ποσό για το επιτρεπτό

………….……….. Το τρέχων επιτόκιο (%)

 Στοιχεία στην κάρτα
Όνομα στην κάρτα ………….… Το όνομα που εμφανίζεται πάνω στην κάρτα
στα λατινικά γράμματα.
Ημερομηνία λήξης
……….. Συμπληρώστε την ημερομηνία λήξης
επιλέγοντας τα αντίστοιχα κουτιά επιλογών.
CCV

………….……….. Συμπληρώστε τον αριθμό CCV της κάρτας

Κουμπιά εντολών
Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η εγγραφή θα
καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων
Επιστροφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα
καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη
οθόνη.

7.3.2 Διαχείριση Πιστωτικών καρτών
Μπορείτε να μεταβάλλετε τα στοιχεία μιας πιστωτικής κάρτας είναι ο τύπος της, η
τράπεζα, ο αριθμός της κάρτας και άλλα.
Η μεταβολή των στοιχείων μιας πιστωτικής κάρτας γίνεται από την επιλογή
Σταθερά στοιχεία  Πιστωτικές-Χρεωστικές κάρτες  Διαχείριση
πιστωτικών καρτών.
Θα παρατηρήσετε ότι εμφανίζεται μια οθόνη η οποία περιλαμβάνει μια λίστα με τις
πιστωτικές κάρτες που υπάρχουν στη Βάση Δεδομένων της εφαρμογής για την
συγκεκριμένη εταιρεία (υπόχρεο). Αν επιλέξετε να τσεκάρετε το πεδίο «Όλοι οι
τύποι» θα δείτε να εμφανίζονται στη λίστα και οι τραπεζικοί λογαριασμοί.
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Εικόνα 70. Η οθόνη επιλογής και διαχείρισης μιας πιστωτικής κάρτας.
Μπορείτε να επιλέξετε την εγγραφή της οποίας θέλετε να αλλάξετε ένα ή
περισσότερα στοιχεία κάνοντας διπλό κλικ σε αυτήν ή πρώτα επιλέγοντάς της
(«μπλεδίζοντας» την) και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο κουμπί Επιλογή.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια εγγραφή κάνοντας διπλό κλικ πάνω της.
Μπορείτε επίσης να διαγράψετε την συγκεκριμένη πιστωτική κάρτα πρώτα
επιλέγοντάς την εγγραφή («μπλεδίζοντας» την) και στη συνέχεια κάνοντας κλικ
στο κουμπί Διαγραφή. Η διαγραφή μιας πιστωτικής κάρτας επηρεάζει όλες οι
κινήσεις που την συνοδεύουν. Για αυτό το σύστημα θα σας ρωτήσει να
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας πριν προχωρήσει στην διαγραφή των στοιχείων
από τη Βάση Δεδομένων.
Κουμπιά εντολών
Επιλογή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα εμφανιστεί η
οθόνη από όπου μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία της εγγραφής. Θα πρέπει
προηγουμένως να έχετε επιλέξει («μπλεδίσει») μια εγγραφή.
Νέα Εγγραφή ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα εμφανιστεί η
οθόνη με τα αναλυτικά στοιχεία για την καταχώριση μια νέας εγγραφής.
Διαγραφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα διαγραφεί η
επιλεγμένη εγγραφή. Θα πρέπει προηγουμένως να έχετε επιλέξει («μπλεδίσει») μια
εγγραφή.
Εκτύπωση
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα δημιουργηθεί μια
προεπισκόπηση με τις εγγραφές που εμφανίζονται στη λίστα.
Επιστροφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα
καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη
οθόνη.
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8 Εκτυπώσεις
Η εφαρμογή υποστηρίζει μια σειρά από εκτυπώσεις οι οποίες αφορούν τις κινήσεις
των εσόδων και των εξόδων.
Η επιλογή των εκτυπώσεων γίνεται από το βασικό μενού επιλογών (Εκτυπώσεις)
και από τα μικρά εικονίδια στο αριστερό τμήμα της οθόνης.
Πριν από κάθε εκτύπωση εμφανίζεται μια οθόνη από όπου μπορεί κανείς να
επιλέξει την χρονική περίοδο για την οποία ενδιαφέρεται καθώς και για άλλες
παραμέτρους όπως είναι ο τύπος κινήσεων, αν θα περιλαμβάνονται οι
προϋπολογιστικές κινήσεις κλπ.
Υπάρχουν και άλλες εκτυπώσεις τις οποίες μπορεί να βρει κανείς στις οθόνες των
αντίστοιχων λειτουργιών. Η εκτύπωση των κατηγοριών των Εξόδων, για
παράδειγμα, βρίσκεται στην οθόνη επιλογής μιας κατηγορίας όπου εμφανίζεται η
λίστα με όλες τις κατηγορίες εξόδων.

Εικόνα 71. Η εφαρμογή υποστηρίζει μια σειρά από εκτυπώσεις, όλες κάτω από την
αντίστοιχη επιλογή.

8.1 Εκτύπωση συγκεντρωτικής εικόνας
Πρόκειται για μια από τις βασικές εκτυπώσεις της εφαρμογής καθώς μπορεί κανείς
να δει με μια ματιά τις κινήσεις των εσόδων και των εξόδων για την συγκεκριμένη
χρονική περίοδο.
Μετά την επιλογή της εκτύπωσης θα δείτε να εμφανίζεται η οθόνη με μια σειρά
από πεδία τα οποία θα σας επιτρέψουν να βρείτε πιο εύκολα τις κινήσεις που
θέλετε να εκτυπώσετε.
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Εικόνα 72. Από αυτήν την οθόνη μπορείτε να επιλέξετε την χρονική περίοδο που
σας ενδιαφέρει

Μετά την ρύθμιση των επιλογών και αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογή θα
δείτε να εμφανίζεται η προεπισκόπηση της εκτύπωσης. Τη συγκεκριμένη οθόνη
προεπισκόπησης μπορείτε να την μεγεθύνετε, επιλέγοντας το μικρό εικονίδιο με
τον φακό, να δείτε τις υπόλοιπες σελίδες, επιλέγοντας το βέλη πλοήγησης στο
πάνω μέρος της οθόνης, και φυσικά να την εκτυπώσετε κάνοντας κλικ στο
εικονίδιο του εκτυπωτή που είναι ήδη προεπιλεγμένο. Στην τελευταία περίπτωση
θα δείτε να εμφανίζεται μια οθόνη διαλόγου για να επιλέξετε τον εκτυπωτή που
θέλετε.

Εγχειρίδιο χρήσης eFN – Οικονομική και Φορολογική διαχείριση

σελ. 92 από 103

Εικόνα 73. Προεπισκόπηση της εκτύπωσης
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9 Ρυθμίσεις
Υπάρχει μια πληθώρα χρήσιμων λειτουργιών για τη ρύθμιση και την καλή
λειτουργία της εφαρμογής όπως είναι η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, η
επανάκτηση των δεομένων και άλλες.

Εικόνα 74. Θα βρείτε πολλές επιλογές για την ρύθμιση της εφαρμογής eFN.

Υπάρχει μια συγκεκριμένη επιλογή (Ρυθμίσεις) στο βασικό μενού της εφαρμογής
από όπου έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής
(Ρυθμίσεις εφαρμογής) τροποποιώντας ακόμα και τον τρόπο υπολογισμού
συγκεκριμένων λειτουργιών, να αλλάξετε την εμφάνιση της εφαρμογής
προσθέτοντας και αφαιρώντας τα εικονίδια και τις γραμμές επιλογών από την
αρχική οθόνη αλλά και να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφάλειας.
Τα αντίγραφα ασφάλειας (Backup) είναι μια σημαντική λειτουργία ειδικά όταν
έχετε εισάγει αρκετά δεδομένα. Σε περίπτωση που χαλάσει η περιοχή του δίσκου
όπου βρίσκεται η Βάση Δεδομένων (c:\nextech) ή ακόμα και αν χαλάσει
ολόκληρος ο σκληρός δίσκος θα μπορέσετε να την ανακτήσετε και να μην χάσετε
τις εγγραφές σας.
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9.1 Ρυθμίσεις εφαρμογής
Εμφανίζεται η πιο κάτω οθόνη από όπου μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία της
εφαρμογής.

Εικόνα 75. Η οθόνη μεταβολής στοιχείων της εφαρμογής.

Επιλέγοντας Ρυθμίσεις  Ρυθμίσεις Εφαρμογής θα δείτε μνα εμφανίζεται ένα
μενού με μια πληθώρα επιλογών.
Από εδώ μπορείτε να συμπληρώσετε κατηγορίες εξόδων, να εισάγετε τα δικά σας
έξοδα, να εισάγετε τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεστε, να ρυθμίσετε τον
Φ.Π.Α., να διαχειριστείτε τους εργοδότες και τους τύπους λογαριασμών, να
τροποποιήσετε τους φορολογικούς συντελεστές αλλά και να προσαρμόσετε τα
χρώματα των πεδίων κάθε οθόνης.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ποια θα είναι η οθόνη που θα εμφανίζεται μόλις
φορτωθεί η εφαρμογή.
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9.2 Αντίγραφα Ασφάλειας (Backup)
Από τη συγκεκριμένη λειτουργία μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα αντίγραφα
ασφαλείας της βάσης δεδομένων. Τα αντίγραφα ασφαλείας δημιουργούνται στον
κατάλογο που βρίσκεται η εφαρμογή (c:\program files\NeXTECH\ehouse2005Pro).
Η μορφή των αντιγράφων ασφαλείας είναι η εξής:
eFNx_yyyy_mm_dd.mdb
όπου
yyyy …… έτος
mm …… μήνας
dd …… ημέρα
Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας γίνεται από την επιλογή Ρυθμίσεις 
Backup Βάσης δεδομένων.

Εικόνα 76. Η οθόνη δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας
Κουμπιά εντολών
Δημιουργία αντιγράφων
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί
μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων.
Επιστροφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα γίνει η
επαναφορά και θα εμφανιστεί η προηγούμενη οθόνη.
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9.3 Επανάκτηση Δεδομένων (Restore)
Από τη συγκεκριμένη λειτουργία μπορείτε να επαναφέρετε τη βάση δεδομένων
από τα αντίγραφα ασφαλείας που είχατε δημιουργήσει.
Η επαναφορά από τα αντίγραφα ασφάλειας γίνεται από την επιλογή Ρυθμίσεις 
επανάκτηση Βάσης Δεδομένων.
Εμφανίζεται η πιο κάτω οθόνη από όπου μπορείτε να επιλέξετε το αντίγραφο
ασφάλειας που θέλετε για να επαναφέρετε τα δεδομένα σας στην συγκεκριμένη
χρονική στιγμή.

Εικόνα 77. Η οθόνη ανάκτησης της βάσης δεδομένων από τα αντίγραφα ασφαλείας
που είχατε δημιουργήσει.
Κουμπιά εντολών
Ανάκτηση
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα γίνει η
επαναφορά στη βάση δεδομένων από το επιλεγμένο αντίγραφο ασφαλείας
Επιλογή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί μπορείτε να
επιλέξετε το αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων που έχετε ήδη
δημιουργήσει για να το ανακτήσετε.
Επιστροφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα γίνει η
επαναφορά και θα εμφανιστεί η προηγούμενη οθόνη.
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Εικόνα 78. Με κλικ στο κουμπί Επιλογή θα εμφανιστούν τα αντίγραφα ασφαλείας
που θέλετε
Θα πρέπει πρώτα να επιλέξετε το αντίγραφο ασφάλειας που θέλετε, με διπλό κλικ
πάνω στη συγκεκριμένη εγγραφή η οποία εμφανίζεται στην λίστα ‘Βάση
Δεδομένων’.

Κουμπιά εντολών
Ανάκτηση
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα γίνει η
επαναφορά στη βάση δεδομένων από το επιλεγμένο αντίγραφο ασφαλείας
Backup
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί μπορείτε να
δημιουργήσετε αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων.
Επιστροφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα γίνει η
επαναφορά και θα εμφανιστεί η προηγούμενη οθόνη.
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9.4 Διαγραφή- δημιουργία Βάσης Δεδομένων
Από τη συγκεκριμένη λειτουργία μπορείτε να διαγράψετε εγγραφές από τη βάση
δεδομένων. Προσοχή! Πριν ξεκινήσετε πάρτε ένα αντίγραφο ασφάλειας.
Η διαγραφή εγγραφών γίνεται από την επιλογή Ρυθμίσεις  Διαγραφή –
δημιουργία Βάσης Δεδομένων.
Εμφανίζεται η πιο κάτω οθόνη όπου υπάρχουν αρκετές επιλογές για την διαγραφή
των αντίστοιχων εγγραφών.

Εικόνα 79. Η οθόνη από όπου μπορείτε να διαγράψετε εγγραφές από τη βάση
δεδομένων.
Διαγραφή στοιχείων εταιρείας ………….. Διαγράφεται η εταιρεία που θα επιλέξετε
και ΟΛΕΣ οι κινήσεις οι οποίες έχουν γίνει όπως είναι οι δικαιούχοι, τα
έσοδα, τα έξοδα, οι μισθοί και ότι άλλο έχει σχέση με την εταιρεία.
Εμφανίζεται πρώτα μια επιβεβαίωση.
Διαγραφή στοιχείων Δικαιούχου …………..………….. Διαγράφεται ο δικαιούχος που
έχετε επιλέξει και ΟΛΕΣ οι κινήσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε αυτόν.
Εμφανίζεται πρώτα μια επιβεβαίωση.
Διαγραφή κινήσεων ……….. Διαγράφονται οι κινήσεις οι οποίες αντιστοιχούν στο
επιλεγμένο χρονικό διάστημα (Από - Εως). Εμφανίζεται πρώτα μια
επιβεβαίωση.
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10

Συμβουλές και κόλπα

Υπάρχει μια πληθώρα χρήσιμων λειτουργιών για τη ρύθμιση και την καλή
λειτουργία της εφαρμογής όπως είναι η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, η
επανάκτηση των δεομένων και άλλες.

10.1Εισαγωγή κινήσεων (εξτρε) από τράπεζα
Το εξτρε της τράπεζας είναι το αντίγραφο κίνησης ενός τραπεζικού λογαριασμού.
Μέσα από το Web Banking μπορείτε να δείτε τις κινήσεις που θέλετε, για
συγκεκριμένες ημερομηνίες, και να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο αυτών των
κινήσεων (εξτρε) σε μορφή csv.
Προσοχή. Για να μπορέσετε να εισάγετε κινήσεις από το αρχείο csv θα πρέπει να
έχει ενημερωθεί το αρχείο Ρυθμίσεων (Ρυθμίσεις  Ρυθμίσεις εφαρμογής 
Σύνδεση κινήσεων) έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοιχία με την γραμμογράφηση
του αρχείου csv από το εξτρε της τράπεζας.
Στην αρχή θα πρέπει κανείς να επιλέξει την τράπεζα και τον τον λογαριασμό για
τον οποίο έχει δημιουργηθεί το εξτρε σε μορφή csv. Στη συνέχεια θα πρέπει να
επιλεγεί το συγκεκριμένο αρχείο από τον υπολογιστή και στο τέλος να γίνει το
φόρτωμα των κινήσεων. Οι κινήσεις θα εμφανιστούν στην οθόνη σε έναν πίνακα
με αρκετά όμως στοιχεία που δεν είναι συμπληρωμένα. Αυτό
Η εισαγωγή εγγραφών από το εξτρε της τράπεζας (αρχείο csv) γίνεται από την
επιλογή Κινήσεις  Quick Entry  Εισαγωγή κινήσεων από Τράπεζα.
Εμφανίζεται η πιο κάτω οθόνη όπου υπάρχουν αρκετές επιλογές για την αυτόματη
εισαγωγή και επεξεργασία των αντίστοιχων εγγραφών.

Εικόνα 80. Η οθόνη από όπου μπορείτε να εισάγετε εγγραφές απευθείας από το
εχτρε της Τράπεζας (μορφή csv)
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Διεπαφή (User Interface). Η διεπαφή με τον χρήστη είναι απλή και στηρίζεται
πάνω στην μορφή του πίνακα. Ο χρήστης κάνοντας κλικ πάνω σε μία γραμμή
επιλέγει αυτήν την γραμμή του Πίνακα και όλες οι επόμενες ενέργειες γίνονται
πάνω σε αυτήν την επιλεγμένη γραμμή.
Έχοντας κάνει κλικ σε μια γραμμή ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια σειρά από
πεδία με έτοιμες επιλογές όπως είναι η Κατηγορία εξόδου, το έξοδο (δαπάνη), τον
δικαιούχο, τον προμηθευτή και άλλες. Θα παρατηρήσετε ότι η επιλεγμένη τιμή θα
μεταφερθεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιλεγμένης γραμμής. Επιπλέον, κάνοντας
κλικ στη στήλη ημερομηνία θα εμφανιστεί ένα μικρό ημερολόγιο από όπου μπορεί
να επιλέξει κανείς οπτικά την ημερομηνία που θέλει. Η επιλεγμένη ημερομηνία θα
μεταφερθεί στη σωστή στήλη της επιλεγμένης γραμμής.
Κουμπιά εντολών
Ανάλυση
......... Πρώτα θα πρέπει να επιλέξετε μια γραμμή κάνοντας ένα
απλό κλικ πάνω σε ένα κελί του πίνακα. Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί
θα εμφανιστεί η οθόνη με τα αναλυτικά στοιχεία της εγγραφής τα οποία μπορείτε
να αλλάξετε ή απλά να τα δείτε.
Αντιγραφή
......... Πρώτα θα πρέπει να επιλέξετε μια γραμμή κάνοντας ένα
απλό κλικ πάνω σε ένα κελί του πίνακα. Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η
εγγραφή θα αντιγραφεί δημιουργώντας μια νέα σειρά στο τέλος του πίνακα.
Διαγραφή
......... Πρώτα θα πρέπει να επιλέξετε μια γραμμή κάνοντας ένα
απλό κλικ πάνω σε ένα κελί του πίνακα. Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί η
εγγραφή θα διαγραφεί από τον πίνακα και από την βάση δεδομένων (προσοχή
λοιπόν στην χρήση). Αν πρόκειται για κενή γραμμή απλά θα διαγραφεί από τον
πίνακα.
Εξαγωγή σε Excel
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα
δημιουργηθεί ένα αρχείο CSV με όλες τις εγγραφές οι οποίες περιλαμβάνονται
στον πίνακα.
Εκτύπωση
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί θα δημιουργηθεί μια
προεπισκόπιση με όλες τις εγγραφές οι οποίες περιλαμβάνονται στον πίνακα.
Καταχώριση ......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί όλες οι εγγραφές θα
καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων
Επιστροφή
......... Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί ΔΕΝ θα
καταχωρηθεί η εγγραφή στη βάση δεδομένων και θα εμφανιστεί η προηγούμενη
οθόνη.

Επιλογή αρχείου csv
Κάνοντας κλικ στο κουμπί (…) για την επιλογή του αρχείου θα δείτε να
εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου από όπου θα πρέπει να επιλέξετε την τοποθεσία
που βρίσκεται το αρχείο με το εξτρε της τράπεζας.
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Εικόνα 81. Η οθόνη από όπου μπορείτε να επιλέξετε το αρχείο με τις κινήσεις του
συγκεκριμένου τραπεζικού λογαριασμού (εξτρε)

10.2Πλαστικό χρήμα
Για να μπορέσετε να ετοιμαστείτε και να κάνετε σωστή Πρόβλεψη Φόρου για το
2017 θα πρέπει να διαχειριστείτε τις αγορές σας και να τις διαχωρίσετε σε μετρητά
και πλαστικό χρήμα. Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται στην εισαγωγή μιας δαπάνης
(εισαγωγή εξόδου) όπου θα πρέπει να δηλωθεί ο τρόπος πληρωμής (πεδίο
Πληρωμή από), στη συνέχεια ο λογαριασμός και στο τέλος η χρεωστική κάρτα με
την οποία έγινε η πληρωμή. Αν πρόκειται για πιστωτική κάρτα τότε δηλώνεται ο
αντίστοιχος τρόπος πληρωμής και επιλέγεται η πιστωτική κάρτα.
Για αυτό θα πρέπει να εισάγετε τις πιστωτικές και χρεωστικές σας κάρτες και να
τις συνδέσετε με τους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς. Με αυτόν τον
τρόπο θα μπορέσετε σε κάθε αγορά σας (έξοδο) να επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής
και να διαχωρίσετε τις Αποδείξεις Δαπανών με μετρητά και με κάρτες (πλαστικό
χρήμα) στο έντυπο της Φορολογίας Εισοδήματος για να γλυτώσετε πρόσθετο
φόρο.

10.3Ελεγμένες κινήσεις (αυτόματη αφαίρεση)
Η καταχώριση μιας δαπάνης γίνεται με βάση την Απόδειξη Δαπανών ή τον
λογαριασμό για την υπηρεσία (πχ λογαριασμός ΔΕΗ, τηλεφωνίας κλπ).
Καταχωρώντας μια κίνηση (ένα έξοδο) μπορείτε να ενημερώσετε το σύστημα για
την κατάστασή της όσον αφορά την πληρωμή του συγκεκριμένου ποσού. Μπορείτε
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δηλαδή να ορίσετε τη συγκεκριμένη δαπάνη ως ελεγμένη και κατά συνέπεια
πληρωμένη ή ότι πρόκειται για μια απλή καταχώριση που δεν έχετε ακόμα
εξοφλήσει. Ακόμα μπορείτε να ορίσετε το συγκεκριμένο έξοδο σαν
προϋπολογιστικό, ότι δηλαδή πρόκειται να πληρωθεί στο μέλλον. Αυτές οι
ενδείξεις υπάρχουν στην οθόνη εισαγωγής-μεταβολής των εξόδων σε μορφή
πεδίων ελέγχου όπου ο χρήστης μπορεί να τα τσεκάρει και να τα ξε-τσεκάρει
ανάλογα με την κατάσταση της δαπάνης.
Το ίδιο συμβαίνει και με τα έσοδα, όπου μπορείτε να καταχωρίσετε μια αμοιβή ή
ένα προσδοκώμενο έσοδο όπως ο μισθός (σύνταξη) των επόμενων μηνών σαν
προϋπολογιστικό στοιχείο.
Όταν μια κίνηση καταχωρηθεί σας ελεγμένη-πληρωμένη τότε αυτόματα το
σύστημα θα αφαιρέσει το συγκεκριμένο ποσό από τον τραπεζικό λογαριασμό που
έχει δηλωθεί. Αντίστοιχα το σύστημα θα προσθέσει το ποσό αν πρόκειται για
έσοδο-αμοιβή.

10.4Πληρωμές έναντι
Το σύστημα διαθέτει τη δυνατότητα για πληρωμές σε δόσεις, ένα χαρακτηριστικό
των δύσκολων καιρών. Αν για παράδειγμα έχετε ένα λογαριασμό της ΔΕΗ, δεν
μπορείτε να τον πληρώσετε και σκέφτεστε να δώσετε έναντι, το eFN σας επιτρέπει
αυτή τη λειτουργία. Θα πρέπει, στην οθόνη εισαγωγή μιας δαπάνης (εισαγωγή
εξόδου), να δηλωθεί η συγκεκριμένη δαπάνη σαν Μερικώς πληρωμένη,
τσεκάροντας το αντίστοιχο πεδίο και στη συνέχεια να δηλωθούν οι δόσεις με το
ποσό και την ημερομηνία.

Εικόνα 82. Τσεκάροντας το πεδίο Μερικώς πληρωμένο και κάνοντας κλικ στο
κουμπί Πληρωμή θα δείτε να εμφανίζεται μια οθόνη από όπου μπορείτε να
δηλώσετε τις επί μέρους δόσεις για το συγκεκριμένο ποσό.

Εγχειρίδιο χρήσης eFN – Οικονομική και Φορολογική διαχείριση

σελ. 103 από 103

