
1. Πώς να καταχωρήσετε τα σταθερά στοιχεία της επιχείρησής σας; 

Η καταχώρηση των σταθερών σας στοιχείων αποτελεί σημαντικό βήμα, καθώς με τον τρόπο 

αυτό καθορίζετε τα στοιχεία, τα οποία θα εμφανίζονται στα παραστατικά σας. Για τη 

συμπλήρωσή τους αρκεί να πάτε στις ρυθμίσεις του προγράμματος  και να επιλέξετε το 

πεδίο «Εταιρεία». 

 

Όλα τα απαραίτητα προς συμπλήρωση στοιχεία εμφανίζονται με αστεράκι. 

Επωνυμία: Αποτελεί αναγνωριστικό πεδίο για την επιχείρηση την οποία καταχωρείτε. 

Ενεργή: Αποτελεί απαραίτητο πεδίο, καθώς με τον τρόπο αυτό καθορίζετε αν θα μπορείτε να 

επικαλεστείτε το συγκεκριμένο πεδίο στις μετέπειτα ενέργειές σας. 

Καθεστώς ΦΠΑ: Καθορίζετε το καθεστώς ΦΠΑ, στο οποίο υπόκειται η επιχείρησής σας. Η 

ενέργεια αυτή θα επηρεάσει τις επόμενες καταχωρήσεις σας. 

Δεκαδικά τιμών: Δηλώνετε πόσα δεκαδικά θα εμφανίζονται στις τιμές. 

Χώρα: Συμπληρώνετε τη χώρα στην οποία ανήκει η επιχείρησή σας. 

 

2. Πώς να καταχωρήσετε το logo της επιχείρησής σας; 

Το ProsvasisGo σας δίνει τη δυνατότητα να βάλετε το δικό σας logo, το οποίο θα εμφανίζεται 

και στη φόρμα των παραστατικών σας. Η καταχώρηση αυτή γίνεται μέσα από τις ρυθμίσεις 

των σταθερών στοιχείων της επιχείρησης που αναλύσαμε παραπάνω. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι να έχετε δημιουργήσει προηγουμένως λογαριασμό στην εφαρμογή Dropbox. 

Η διαδικασία δημιουργίας του λογαριασμού αναλύεται στο σύνδεσμο: 

Dropbox 

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΜΕ ΛΙΝΚ 

 

 

 

 

 



3. Πώς να καταχωρήσετε ένα νέο πελάτη; 

Από το κεντρικό μενού και τις έξυπνες λειτουργίες επιλέγετε τη «Διαχείριση Πελατών». Στην 

ενότητα αυτή εμφανίζονται όλοι οι πελάτες ή/και χρεώστες της επιχείρησής σας.  

 

Στη συνέχεια επιλέγετε «Νέα εγγραφή» με το αντίστοιχο εικονίδιο  για να εμφανιστεί η 

σχετική οθόνη καταχώρησης. 

Τα απαραίτητα προς συμπλήρωση πεδία κατά τη διαδικασία καταχώρησης του 

συναλλασσόμενου συμβολίζονται με αστεράκι «*».  

Παρακάτω αναλύονται όλα τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη καταχώρησης. 

Κωδικός: Καταχωρείτε τον κωδικό του συναλλασσόμενού σας, ο οποίος είναι αριθμητικός. 

Αν πληκτρολογήσουμε «*» συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός μετά τον τελευταίο που 

έχετε καταχωρήσει, ώστε να μην χρειάζεται να θυμάστε ποιος ήταν ο τελευταίος.  

Επωνυμία: Καταχωρείτε την επωνυμία του. 

Ενεργός: Πρόκειται για ένα πεδίο, που από το σχεδιασμό της εφαρμογής είναι προτεινόμενη η 

επιλογή του. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να φιλτράρει τους πελάτες που θέλει να 

χρησιμοποιεί ή να εμφανίσει κατά την τιμολόγηση. 

 

Τα βασικά στοιχεία, είναι τα ακόλουθα: 

 

Επάγγελμα: Καταχωρείτε το επάγγελμα του πελάτη σας. 

Διεύθυνση: Καταχωρείτε τη διεύθυνση έδρας του συναλλασσόμενου. 

Πόλη: Συμπληρώνετε την πόλη, στην οποία βρίσκεται η έδρα. 

Περιοχή: Καταχωρείτε την περιοχή, στην οποία ανήκει η έδρα. 

Τ.Κ.: Καταχωρείτε τον ταχυδρομικό κωδικό της περιοχής. 

Τηλέφωνο: Καταχωρείτε το τηλέφωνό του. 

Fax: Καταχωρείτε τον αριθμό του Fax. 

E-mail: Στο πεδίο αυτό καταχωρείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση του συναλλασσόμενου, 

αποκτώντας τη δυνατότητα να στέλνετε τις εκτυπώσεις σας με email. 



 

Φορολογικά Στοιχεία όπως: 

 

ΑΦΜ: Συμπληρώνετε τον ΑΦΜ του συναλλασσόμενού σας. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό 

πεδίο, απαραίτητο για τη συνέχεια της καταχώρησης. 

ΔΟΥ: Συμπληρώνετε τη ΔΟΥ στην οποία ανήκει ο πελάτης. 

Καθεστώς ΦΠΑ: Επιλέγετε αν υπόκειται σε κανονικό ΦΠΑ, σε ΦΠΑ νησιών, Άλλο (σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις) ή, τέλος, αν δεν υπόκειται σε ΦΠΑ. 

Έκπτωση %: Συμπληρώνετε εάν έχει κάποια μόνιμη έκπτωση. 

Κατηγορία: Συμπληρώνετε την κατηγορία στην οποία ανήκει ο πελάτης και μπορείτε να 

επιλέξετε από τη λίστα των ήδη καταχωρημένων επιλογών. 

Τρόπος Πληρωμής: Συμπληρώνετε τον τρόπο πληρωμής που θα εμφανίζεται προεπιλεγμένος 

κάθε φορά που καταχωρείτε μια πώληση προς τον συγκεκριμένο πελάτη.  

Τελειώνοντας την ενότητα των συναλλασσόμενων να αναφέρουμε το πεδίο των 

παρατηρήσεων. Πρόκειται για ένα πεδίο ελεύθερο να το χρησιμοποιήσει ο χρήστης όπως 

επιθυμεί για πρόσθετες κρυφές πληροφορίες. Είναι για την προσωπική πληροφόρηση του 

χρήστη και όχι εκτυπώσιμο. 

4. Πώς να καταχωρήσετε μια νέα υπηρεσία; Πώς να καταχωρήσετε ένα νέο 

παραστατικό; 

Από την αντίστοιχη ενότητα παρέχεται η δυνατότητα να καταχωρήσετε συναλλαγές 

πωλήσεων ή να κάνετε προβολή όλων των ήδη καταχωρημένων πωλήσεων.  

 

 

Κατά την καταχώρηση μιας νέας πώλησης, επιλέγοντας το πλήκτρο «Νέα Εγγραφή» και στη 

συνέχεια τον «Τύπο Εγγραφής» ενημερώνονται αυτόματα, ο αριθμός, και η ημερομηνία 



έκδοσης. Για να προσθέσετε γραμμές στις Υπηρεσίες επιλέγετε «Προσθήκη» και ενημερώνετε 

τις αντίστοιχες υπηρεσίες με τιμή, έκπτωση κ.λπ. Τα πεδία αυτά μπορεί να ενημερώνονται 

αυτόματα από τα στοιχεία που υπάρχουν καταχωρημένα στην καρτέλα της υπηρεσίας. Για να 

αποθηκεύσετε το παραστατικό επιλέγετε «Αποθήκευση». Στη συνέχεια, με το πλήκτρο 

Εκτύπωση μπορείτε να εκτυπώσετε το παραστατικό ή να κάνετε μια προεπισκόπηση. 

Αντίστοιχα, με το πλήκτρο Αποστολή Παραστατικού μπορείτε να αποστείλετε το Παραστατικό 

στο e-mail που είναι καταχωρημένο στα στοιχεία του πελάτη. 



1. Είναι η πρώτη σας φορά στο Prosvasis Go; 

Το περιβάλλον του Prosvasis Go έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι φιλικό, εύκολο στη χρήση αλλά 

παράλληλα εξαιρετικά γρήγορο και αποτελεσματικό στις καθημερινές σας λειτουργίες. Το “Click 

& Go” μενού της εφαρμογής βρίσκεται σε κεντρική θέση επιτρέποντας την τάχιστη εκτέλεση 

των εργασιών σας, ώστε να δαπανάτε ελάχιστο χρόνο για τις καταχωρήσεις και να διαθέτετε 

περισσότερο χρόνο για να ασχολείστε με αυτά που προτιμάτε. Η διεπαφή του χρήστη είναι 

απλά σχεδιασμένη και η φιλοσοφία της είναι πλήρως ενταγμένη σε όλες τις ενότητες του 

συστήματος με την ιεραρχική μορφή των μενού να φέρνουν ως αποτέλεσμα λιγότερα clicks. 

Είναι μία εμπορική, συνδρομητική -μέσω internet- εφαρμογή, συμβατή με όλους τους 

περιηγητές, η οποία παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης παραστατικών, προβολής, 

επεξεργασίας, εκτύπωσης, και αποστολής αυτών μέσω e-mail. Επίσης, μπορείτε να 

παρακολουθείτε τα υπόλοιπα πελατών, προμηθευτών, να καταχωρείτε κινήσεις εισπράξεων-

πληρωμών και να υπολογίσετε το φόρο ελεύθερου επαγγελματία. Τέλος , μέσω της εφαρμογής 

είναι δυνατή η αυτόματη ενημέρωση των λογιστικών εγγραφών της Prosvasis είτε για Β’ είτε 

για Γ’ κατηγορίας βιβλία, καθώς και η λήψη στατιστικών για την αποτύπωση των 

αποτελεσμάτων σας. 

Κατά την είσοδό σας η εφαρμογή ζητά τα διαπιστευτήρια σας, δηλαδή το Username που είναι 

και το e-mail σας και το Password που έχετε ορίσει κατά την εγγραφή της συνδρομής σας, όπως 

αυτά αναφέρονται στην σχετική εικόνα. 

 

Σε περίπτωση που αυτός ο κωδικός έχει ξεχαστεί μπορεί να αλλαχτεί από την ακόλουθη 

επιλογή: 

 

 Μπορείτε να ζητήσετε αποθήκευση αυτών των στοιχείων, για να αποφεύγετε την 

πληκτρολόγησή τους κάθε φορά κατά την είσοδό σας. 

 Στο κάτω μέρος του υπολογιστή σας αναφέρεται η ημερομηνία και ώρα του 

υπολογιστή. Αυτή θα είναι και η προτεινόμενη για τις ενέργειές σας κατά την είσοδό 

σας στην εφαρμογή. 

 



2. Ποια είναι η διαδικασία ενεργοποίησης; 

Η διαδικασία ενεργοποίησης του Prosvasis Go ξεκινά με το άνοιγμα του φορολογούμενου στο 

πρόγραμμα PBS. Στην καρτέλα καταχώρησης είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν, η 

επωνυμία, το ΑΦΜ, το e-mail και ο κωδικός του πελάτη (προτείνουμε ως κωδικός να 

δηλώνεται το ΑΦΜ). Ολοκληρώνοντας την παραπάνω καταχώρηση κι έχοντας επιλεγμένο 

τον φορολογούμενο στη σχετική λίστα επιλέγετε το εικονίδιο του «Prosvasis Go», που βρίσκεται 

στην γραμμή εργαλείων. Από εκεί πραγματοποιείται η δημιουργία λογαριασμού επιλέγοντας 

απλά ποιο από τα τρία πακέτα αφορά. Στη συνέχεια, αποστέλλονται τρία e-mails στον πελάτη, 

τα οποία αφορούν: 1) την επιβεβαίωση του e-mail, 2) την ενεργοποίηση του λογαριασμού και 

3) τη δημιουργία των κωδικών εισόδου. 

Έχοντας ολοκληρώσει τα παραπάνω βήματα μπαίνετε στο πρόγραμμα βάζοντας τους 

κωδικούς, που σας έχουν αποσταλεί. Πηγαίνοντας στις ρυθμίσεις του προγράμματος υπάρχει 

η επιλογή της «Απομακρυσμένης πρόσβασης». 

 

Μέσω αυτής παρέχεται η δυνατότητα εισόδου του λογιστή, ώστε να αντλεί απαραίτητες 

πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εργασιών του. Πατώντας την επιλογή αυτή εμφανίζεται 

ένα παράθυρο, στο οποίο δηλώνεται το όνομα λογιστή και η διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail). Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της αποστολής      θα σταλεί e-mail 

στο λογιστή, το οποίο θα περιέχει τους κωδικούς που πρέπει να συμπληρωθούν μέσα στην 

καρτέλα του πελάτη στο PBS. Με την ολοκλήρωση και αυτού του βήματος τελειώνει η 

διαδικασία ενεργοποίησης. 

 Είναι χρήσιμο να επισημάνουμε τη δυνατότητα του χρήστη να απενεργοποιήσει το e-mail, 

και κατά συνέπεια την πρόσβαση του λογιστή στο πρόγραμμα, όταν αυτό απαιτείται, μέσω της 

επιλογής της «κατάστασης» . 

 

3. Ποια είναι τα βοηθητικά σύμβολα; 

 Να σας συστήσω τον Worky. Είναι το εικονίδιο που δίνει εύκολες και πρακτικές 

συμβουλές. 

Παρακάτω παραθέτονται τα βασικά εικονίδια που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια χρήσης της 

εφαρμογής. 



 Απόκρυψη ή επαναφορά κεντρικού μενού 

 Ρυθμίσεις εφαρμογής 

 Εργασίες (οθόνες ενημέρωσης του χρήστη) 

 Απόκρυψη εργασιών 

Προσθήκη νέας εγγραφής 

Εκτύπωση 

Διαγραφή 

Ακύρωση 

Αποθήκευση 

  Αναζήτηση 

  Ορισμός φίλτρου ή συνδυασμός φίλτρων προς αναζήτηση, εύρεση ή εκτύπωση 

  Επιπλέον ενέργειες 

 Επιστροφή στην προηγούμενη από την εκτελούμενη εργασία 

   Ορισμός χρονικού διαστήματος 

  Επιλογή από λίστα 

Εκτέλεση αναφοράς 

Η επιλογή του πεδίου αυτού επιτρέπει τη χρήση του παρόντος στοιχείου στις 

εργασίες που θέλω να εκτελέσω (π.χ. “Ενεργός” σε πελάτη δηλώνει ότι επιτρέπω να    

καταχωρήσω κίνηση σε αυτόν τον συναλλασσόμενο). 

 Δυνατότητα επεξεργασίας εγγραφής 

 Επόμενη ή προηγούμενη εγγραφή 

 Απαραίτητο προς συμπλήρωση πεδίο 

 

  

 Αναμονή εκτέλεσης κάποιας εργασίας 

 



4. Πρώτα βήματα στο Prosvasis Go; 

Κατά την είσοδό μας μπορούμε αν επιθυμούμε να αλλάξουμε τον κωδικό εισόδου μας από το 

ακόλουθο μενού: 

 

Στο πεδίο «Τρέχων Κωδικός» ορίζουμε τον κωδικό που έχουμε ορίσει στο χρήστη κατά την 

εγγραφή και στα πεδία «Νέος και Επανάληψη Νέου» τον καινούργιο κωδικό που θέλει ο 

χρήστης. 

5. Πώς να καταχωρήσετε τα σταθερά στοιχεία της επιχείρησής σας; 

Η καταχώρηση των σταθερών σας στοιχείων αποτελεί σημαντικό βήμα, καθώς με τον τρόπο 

αυτό καθορίζετε τα στοιχεία, τα οποία θα εμφανίζονται στα παραστατικά σας. Για τη 

συμπλήρωσή τους αρκεί να πάτε στις ρυθμίσεις του προγράμματος  και να επιλέξετε το 

πεδίο «Εταιρεία». 

 

Όλα τα απαραίτητα προς συμπλήρωση στοιχεία εμφανίζονται με αστεράκι. 

Επωνυμία: Αποτελεί αναγνωριστικό πεδίο για την επιχείρηση, την οποία καταχωρείτε. 

Ενεργή: Αποτελεί απαραίτητο πεδίο, καθώς με τον τρόπο αυτό καθορίζετε το αν θα μπορείτε 

να επικαλεστείτε το συγκεκριμένο πεδίο στις μετέπειτα ενέργειές σας. 

Καθεστώς ΦΠΑ: Καθορίζετε το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο υπόκειται η επιχείρησής σας. Η 

ενέργεια αυτή θα επηρεάσει τις επόμενες καταχωρήσεις σας. 

Δεκαδικά τιμών: Δηλώνετε πόσα δεκαδικά θα εμφανίζονται στις τιμές. 

Χώρα: Συμπληρώνετε τη χώρα, στην οποία ανήκει η επιχείρησή σας. 

 



 Σε αρκετά από τα πεδία υπάρχει το σύμβολο , το οποίο διευκολύνει το χρήστη να 

επιλέξει μία από τις επιλογές που υπάρχουν στη λίστα. Είναι πολύ βασικό να ορίσουμε 

κατηγορία βιβλίων γιατί αυτό θα μας βοηθήσει στην επικοινωνία γέφυρας με τις λογιστικές 

μας εφαρμογές. 

6. Πώς να καταχωρήσετε το logo της επιχείρησής σας; 

Το ProsvasisGo σας δίνει τη δυνατότητα να βάλετε το δικό σας logo, το οποίο θα εμφανίζεται 

και στη φόρμα των παραστατικών σας. Η καταχώρηση αυτή γίνεται μέσα από τις ρυθμίσεις 

των σταθερών στοιχείων της επιχείρησης, που αναλύσαμε παραπάνω. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι να έχετε δημιουργήσει προηγουμένως ένα λογαριασμό στην εφαρμογή 

Dropbox. Η διαδικασία δημιουργίας του λογαριασμού αναλύεται στο σύνδεσμο: 

Dropbox 

ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΜΕ ΛΙΝΚ 

Ρυθμίσεις καταχωρήσεων 

Τελειώνοντας, για την ομαλή λειτουργία των καταχωρήσεων ακολουθούν ρυθμίσεις που είναι 

τριών ειδών: οι Γενικές, των Συναλλαγών, και των Συναλλασσόμενων. Ας τις δούμε 

αναλυτικότερα: 

 

Οι Γενικές αφορούν: 

 



Τρόποι αποστολής: Αναφέρονται όλοι οι δυνατοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να 

αποστείλουμε ή να παραλάβουμε προϊόντα από και προς τους συναλλασσόμενους. Για την 

καταχώρηση τρόπου αποστολής τα απαραίτητα, προς συμπλήρωση, πεδία είναι ο κωδικός, η 

περιγραφή, η σύντμηση και το πεδίο ενεργός. 

Μονάδες μέτρησης: Καταχωρούνται όλες οι μονάδες μέτρησης των προϊόντων και των 

υπηρεσιών που πουλάμε, αγοράζουμε και παρέχουμε, αντίστοιχα. 

Τράπεζες: Περιλαμβάνονται όλα τα καταστήματα Τραπεζών, με τα οποία συνεργάζεται η 

επιχείρησή μας για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της. 

Προτεραιότητες: Συνδέονται με το αρχείο των συναντήσεων και διαμορφώνονται από το 

χρήστη, όπως εκείνος επιθυμεί. 

Εμπορικές κατηγορίες ειδών-υπηρεσιών: Από εδώ μπορείτε να κατηγοριοποιείτε τα είδη ή τις 

υπηρεσίες, όταν πρόκειται για συνδυασμό πληροφοριών, που μπορεί και να 

επαναλαμβάνονται σε μία επιχείρηση. Όπως το ΦΠΑ, τη Μ.Μ. (Μονάδα Μέτρησης), την επιλογή 

του ΚΕΠΥΟ ή το είδος της λογιστικής υπηρεσίας. 

Ομάδες ειδών-υπηρεσιών: Αντίστοιχα, είναι δυνατή η ομαδοποίηση των ειδών και των 

υπηρεσιών. Μέσω της επιλογής αυτής εξυπηρετείται η αναζήτησή τους κατά την τιμολόγηση, 

και η επιλογή τους στην εκτέλεση των σχετικών αναφορών. 

Κατηγορίες δαπανών: Πρόκειται για τη διαφοροποίηση των δαπανών, σε κατηγορίες, 

σύμφωνα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους (π.χ. ΦΠΑ). 

Καταστάσεις αξιόγραφων: Είναι ένα λεκτικό προς πληροφόρηση του χρήστη στις αναφορές, 

που θα πάρει για τα αξιόγραφα της επιχείρησης και αφορά τη ροή και την τωρινή τους 

κατάσταση. 

Οι ρυθμίσεις συναλλαγών αφορούν τη διαμόρφωση και τη συμπεριφορά των παραστατικών 

που θα χρησιμοποιήσουμε. Ακολουθεί μια αναλυτική περιγραφή: 

 

 

 



Το σκεπτικό όλων των σειρών είναι το ίδιο στην όψη: 

 

Αλλά και στην επεξεργασία: 

 

Σειρά - Περιγραφή - Σύντμηση - Τύπος: Ορίζουμε έναν κωδικό κι ένα λεκτικό για να θυμόμαστε 

σε τι αναφερόμαστε και μία συντομογραφία της σειράς μας. Ουσιαστικά από εδώ συνδέουμε 

το παραστατικό που έχουμε σχεδιασμένο, βάσει κάποιου τύπου, με μία συμπεριφορά. Η 

συμπεριφορά αυτή έχει τη δυνατότητα να καθορίσει αν θα έχει ή όχι αυτόματη αρίθμηση, από 

ποιον αριθμό θα ξεκινήσει, και με τι πρότυπη φόρμα θα τυπωθεί, αν αυτό ζητηθεί. Επίσης, 

μπορείτε να καθορίσετε αν το παραστατικό θα έχει σήμανση ή όχι. 

Είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να επεξεργαστείτε τα χρώματα της 

φόρμας των παραστατικών σας. Επιλέγοντας από τη λίστα τη φόρμα που επιθυμείτε 

εμφανίζεται ένα παράθυρο με ένα υπόδειγμα φόρμας και τις επιλογές «Primary Color» και 

«Secondary Color». Κάνοντας κλικ στις επιλογές αυτές μπορείτε να επιλέξετε χρώμα και να 

καθορίσετε την ένταση αυτού με τη μπάρα. 

Οι ρυθμίσεις των συναλλασσόμενων και ό,τι περιλαμβάνεται σε αυτές αναλύονται 

παρακάτω: 

 

 

 



Αρχικοποίηση πελατών - προμηθευτών: Πρόκειται για ενότητες, μέσω των οποίων 

πραγματοποιείται η τακτοποίηση του υπολοίπου των πελατών και των προμηθευτών. 

Εφόσον λοιπόν έχουμε ορίσει τα στοιχεία της εταιρίας, έχουμε δημιουργήσει ή επεξεργαστεί 

τις σειρές παραστατικών, όπως ο χρήστης επιθυμεί, μπορεί τώρα να ξεκινήσει η λειτουργία 

της εφαρμογής. 

 Από την είσοδο στην εφαρμογή έχουμε δημιουργήσει ήδη κάποια πρότυπα προς 

διευκόλυνση του χρήστη, τα οποία αν επιθυμεί μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να μεταβάλλει 

σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης. 

7. Πως να καταχωρήσετε νέο συναλλασσόμενο (ΠΕΛΑΤΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) 

Από το κεντρικό μενού επιλέγετε τη σχετική επιλογή. Οι συναλλασσόμενοι διαχωρίζονται σε 

δύο βασικές υποενότητες. 

Πελάτες: Σ’ αυτή την υποενότητα εμφανίζονται όλοι οι πελάτες ή/και χρεώστες της 

επιχείρησής σας.  

Προμηθευτές: Σ’ αυτή την υποενότητα εμφανίζονται όλοι οι προμηθευτές ή/και πιστωτές της 

επιχείρησής σας.  

Στη συνέχεια επιλέγετε «Νέα εγγραφή» με το αντίστοιχο εικονίδιο  για να εμφανιστεί η 

σχετική οθόνη καταχώρησης. 

Τα απαραίτητα προς συμπλήρωση πεδία κατά τη διαδικασία καταχώρησης του 

συναλλασσόμενου συμβολίζονται με αστεράκι «*». 

Παρακάτω αναλύονται όλα τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη καταχώρησης. 

Κωδικός: Καταχωρείτε τον κωδικό του συναλλασσόμενού σας, ο οποίος είναι αριθμητικός. 

Αν πληκτρολογήσουμε «*» συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός μετά τον τελευταίο που 

έχετε καταχωρήσει, ώστε να μην χρειάζεται να θυμάστε ποιος ήταν ο τελευταίος.  

Επωνυμία: Καταχωρείτε την επωνυμία του. 

Ενεργός: Πρόκειται για ένα πεδίο, που από το σχεδιασμό της εφαρμογής είναι προτεινόμενη η 

επιλογή του. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να φιλτράρει τους πελάτες που θέλει να 

χρησιμοποιεί ή να εμφανίσει κατά την τιμολόγηση. 

Οι συναλλασσόμενοι εμπεριέχουν πληροφορίες απαραίτητες για την καταχώριση 

παραστατικών και την εκτύπωσή τους, όπως και για τις σχετικές αναφορές που μπορούμε να 

πάρουμε. Αυτές χωρίζονται σε επιπλέον ενότητες και αναλύονται παρακάτω: 

 

 



Τα βασικά στοιχεία, είναι τα ακόλουθα: 

 

Επάγγελμα: Καταχωρείτε το επάγγελμα του πελάτη σας ή προμηθευτή σας. 

Διεύθυνση: Καταχωρείτε τη διεύθυνση έδρας του συναλλασσόμενου. 

Πόλη: Συμπληρώνετε την πόλη, στην οποία βρίσκεται η έδρα. 

Περιοχή: Καταχωρείτε την περιοχή, στην οποία ανήκει η έδρα. 

Τ.Κ.: Καταχωρείτε τον ταχυδρομικό κωδικό της περιοχής. 

Τηλέφωνο: Καταχωρείτε το τηλέφωνο του λογιστηρίου. 

Fax: Καταχωρείτε τον αριθμό του Fax. 

E-mail: Στο πεδίο αυτό καταχωρείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση του συναλλασσόμενου, 

αποκτώντας τη δυνατότητα να στέλνετε τις εκτυπώσεις σας με email. 

 

Φορολογικά Στοιχεία όπως: 

 

ΑΦΜ: Συμπληρώνετε τον ΑΦΜ του συναλλασσόμενού σας. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό 

πεδίο, απαραίτητο για τη συνέχεια της καταχώρησης. 

ΔΟΥ: Συμπληρώνετε τη ΔΟΥ, στην οποία ανήκει ο πελάτης ή ο προμηθευτής. 

Καθεστώς ΦΠΑ: Επιλέγετε αν υπόκειται σε κανονικό ΦΠΑ, σε ΦΠΑ νησιών, Άλλο (σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις) ή, τέλος, αν δεν υπόκειται σε ΦΠΑ. 

Έκπτωση %: Συμπληρώνετε εάν έχει κάποια μόνιμη έκπτωση. 

Κατηγορία: Συμπληρώνετε την κατηγορία, στην οποία ανήκει ο πελάτης/προμηθευτής και 

μπορείτε να επιλέξετε από τη λίστα των ήδη καταχωρημένων επιλογών. 

Τρόπος Πληρωμής: Συμπληρώνετε τον τρόπο πληρωμής που θα εμφανίζεται προεπιλεγμένος 

κάθε φορά που καταχωρείτε μια πώληση προς το συγκεκριμένο πελάτη. 

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να επισυνάψει οποιαδήποτε έγγραφα επιθυμεί, 

ώστε να είναι εύκολη και γρήγορη η ανεύρεσή τους. Τα έγγραφα αυτά μπορούν να είναι 

κείμενα, φορολογικά έντυπα που έχουν υποβληθεί, φωτογραφίες ή/και οποιαδήποτε άλλη 

μορφή αρχείου. 

Τελειώνοντας την ενότητα των συναλλασσόμενων να αναφέρουμε το πεδίο των 

παρατηρήσεων. Πρόκειται για ένα πεδίο ελεύθερο να το χρησιμοποιήσει ο χρήστης, όπως 

επιθυμεί για πρόσθετες κρυφές πληροφορίες. Είναι για την προσωπική πληροφόρηση του 

χρήστη και όχι εκτυπώσιμο. 

 



 Να θυμίσουμε ότι πάνω και δεξιά στο εικονίδιο  υπάρχουν πρόσθετες εργασίες, 

όπως να αντιγράψουμε στοιχεία του συναλλασσόμενου, να τον διαγράψουμε, να 

καταχωρήσουμε ένα παραστατικό ή μια είσπραξη. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε προβολή της 

καρτέλας του με όλες τις σχετικές κινήσεις που έχουν γίνει στο όνομά του. 

 

8. Πως να καταχωρήσετε νέο προϊόν ή υπηρεσία ή δαπάνη; 

Ο τρόπος καταχώρησής τους είναι όμοιος και γίνεται από το κεντρικό μενού επιλέγοντας τις 

«οντότητες». 

Εδώ καταχωρείτε τα είδη που έχουν φυσικό μέγεθος, τις υπηρεσίες ή τις δαπάνες για τις 

οποίες θέλετε να παρακολουθείτε το υπόλοιπό τους . Για να καταχωρήσετε οτιδήποτε νέο 

στην ενότητα  επιλέγετε «Νέα Εγγραφή» από το σχετικό εικονίδιο. 

Απαραίτητα πεδία συμπλήρωσης για την καταχώρηση του είναι τα ακόλουθα: 

Κωδικός: Συμπληρώνετε τον κωδικό του στοιχείου που καταχωρείτε. Συνήθως ακολουθείται 

μία αύξουσα αρίθμηση. Για ευκολία του χρήστη αν ορίσουμε «*» συμπληρώνεται αυτόματα, 

κατά την αποθήκευση, επόμενη αρίθμηση από την τελευταία που καταχωρήθηκε. 

 Περιγραφή: Είναι μια περιγραφή του είδους σας. Είναι υποχρεωτικό πεδίο και εκτυπώνεται 

στα παραστατικά σας. 

Ενεργό: Είναι πεδίο που η επιλογή του είναι προτεινόμενη. Η μη επιλογή του σημαίνει ότι δεν 

μπορούμε να επικαλεστούμε το συγκεκριμένο σε νέα, από την απόεπιλογή του, εγγραφή. 

Εμπορική Κατηγορία: Είναι ένας αυτοματισμός της εφαρμογής για ομοειδή στην συμπεριφορά 

είδη ως προς την προτεινόμενη μονάδα μέτρησης και συντελεστή ΦΠΑ. 

 Για διευκόλυνση του χρήστη, σε περίπτωση που σε μία επιχείρηση υπάρχουν ομοειδή 

προϊόντα (π.χ. με ίδιο συντελεστή ΦΠΑ, μονάδα μέτρησης και ΚΕΠΥΟ), επιλέγοντας την 

αντίστοιχη εμπορική κατηγορία που έχουμε δημιουργήσει, μπορεί να φέρει συμπληρωμένα 

βάσει σχεδιασμού κι επιλογής, τα αντίστοιχα πεδία. 



ΦΠΑ: Στο συγκεκριμένο πεδίο επιλέγετε τι ποσοστό ΦΠΑ έχει το είδος ή η υπηρεσία. Από τη 

σχετική επιλογή εμφανίζεται λίστα συντελεστών που έχουμε ορίσει ως ενεργούς, σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις. 

Μ.Μ.: Είναι η μονάδα μέτρησης, με την οποία τιμολογείτε τα είδη. Υποχρεωτικό πεδίο, που 

διαμορφώνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του χρήστη. 

Τιμή χονδρικής: Η τιμή με την οποία θα πωλείται το είδος από παραστατικά χονδρικής. 

Τιμή λιανικής: Η τιμή με την οποία θα πωλείται το είδος από παραστατικά λιανικής. 

Τα προαιρετικά πεδία προς συμπλήρωση είναι τα παρακάτω: 

Έκπτωση: Δηλώνετε αν το είδος έχει κάποιο μόνιμο ποσοστό έκπτωσης. 

Παρατηρήσεις: Προαιρετικό κρυφό πεδίο πληροφόρησης του χρήστη. 

Φωτογραφία είδους: Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε φωτογραφία για το είδος σας. Με 

click επάνω στο χώρο της φωτογραφίας, μπορείτε να επιλέξετε εικόνα. 

Ομάδα: Πρόκειται για προαιρετικό πεδίο. Μπορείτε να καταχωρήσετε την ομάδα στην οποία 

ανήκει το είδος. Ουσιαστικά είναι μια επιπλέον ταξινόμηση / ομαδοποίηση των ειδών και των 

υπηρεσιών.  

 

9. Πως να καταχωρήσετε Εισπράξεις  ή Πληρωμές; 

 

Για την καταχώρηση των εισπράξεων και των πληρωμών αρκεί να επιλέξετε την ενότητα των 

«χρηματοοικονομικών». Υπάρχουν τρεις τρόποι να περάσουμε εισπράξεις ή πληρωμές: με 

μετρητά, με αξιόγραφα, με κάρτες ή με το συνδυασμό των παραπάνω. Η λογική είναι ακριβώς 

η ίδια, μετά την επιλογή της «νέας εγγραφής», ο χρήστης επιλέγει τι θέλει να εκτελέσει από την 

λίστα της «Σειράς». Με αυτόν τον τρόπο συμπληρώνεται το παραστατικό βάσει σύνδεσης. 

Αυτόματα η εφαρμογή προτείνει την ημερομηνία του συστήματος, η οποία είναι και αυτή που 

προτείνεται από τις ρυθμίσεις του υπολογιστή, βεβαίως, αν αυτό απαιτείται, μπορεί να γίνει 

μεταβολή αυτής από το εικονίδιο   . 

Στη συνέχεια ο χρήστης καλείται να επιλέξει το συναλλασσόμενο, που θα πραγματοποιήσει τη 

συναλλαγή, από το σχετικό εικονίδιο . 

 

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξετε ένα από τα έργα που έχετε ήδη καταχωρήσει 

και αφορούν τη συγκεκριμένη είσπραξη ή πληρωμή. 

Έχουμε φτάσει στη μέση της εργασίας και θα πρέπει να αποφασιστεί με τι τρόπο ή τρόπους 

θα προχωρήσουμε για να επιλέξουμε την τελική μας αποθήκευση ( ). 



Αν επιλέξουμε «Μετρητά» θα δημιουργηθεί κίνηση υπολοίπου του συναλλασσόμενου με το 

ταμείο ή κάποιο λογαριασμό όψεως. 

 

 Να μην ξεχάσουμε ότι εκτός από το υπόλοιπο του συναλλασσόμενου θα εξαχθεί και 

σχετική λογιστική εγγραφή. 

 

Αν επιλέξουμε «Αξιόγραφα», τα οποία αφορούν επιταγές, σημαίνει ότι καλείται ο χρήστης να 

ανοίξει και να συμπληρώσει τα στοιχεία του αξιόγραφου, το οποίο αρχικά καταχωρείται ως 

«εκκρεμές». Για να γίνει η εξόφλησή του ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή της κατάστασης του 

πρέπει να καταχωρηθεί αντίστοιχη κίνηση «Συναλλαγών αξιογράφων». Είναι αντιληπτό πως 

αν κάποιος επιθυμεί συνδυαστικό τρόπο για είσπραξη ή πληρωμή μπορεί να ενεργήσει 

αναλόγως. 

 

 Για το άνοιγμα του αξιόγραφου υπάρχουν 2 τρόποι. Ο πρώτος τρόπος είναι μέσα από 

την υποενότητα που βρίσκεται στην ενότητα των «Οντοτήτων» και ο δεύτερος με προσθήκη 

μέσα από την οθόνη καταχώρησης μιας νέας είσπραξης ή πληρωμής. 

 

Και στις δύο περιπτώσεις μπορείτε να καταχωρήσετε τα εξής στοιχεία για το κάθε αξιόγραφο: 

Εκδότης: Είναι ο εκδότης της επιταγής, μπορεί να είναι πραγματικός συναλλασσόμενος ή 

τρίτος. 

Τύπος: Εισπρακτέα ή πληρωτέα επιταγή. 

Κατάσταση: Η κατάσταση του αξιόγραφου. Μπορεί να βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιο, να έχει 

εκχωρηθεί ή να είναι εξοφλημένο. 

 

 Για να ενημερωθεί η καρτέλα ενός συναλλασσόμενου με την παραλαβή/παράδοση μιας 

επιταγής πρέπει να καταχωρήσετε σχετική κίνηση πληρωμής/είσπραξης από την ενότητα 

«Συναλλαγές». 

 

 

10. Πώς να καταχωρήσετε εμβάσματα πελατών / προμηθευτών / λογαριασμών; 

 

Η διαδικασία καταχώρησης ξεκινά με την επιλογή της ενότητας των «χρηματοοικονομικών». 

Επιλέγοντας το εικονίδιο της «νέας εγγραφής» εμφανίζεται η οθόνη καταχώρησης. Τα 

υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση είναι: 

Σειρά: Στο πεδίο αυτό επιλέγετε αν πρόκειται για έμβασμα από ή προς τον πελάτη. 

Λογαριασμός: Συμπληρώνετε τον λογαριασμό, μέσω του οποίου θα γίνει η μεταφορά. 



Ημερομηνία: Εμφανίζεται ως προτεινόμενη η σημερινή ημερομηνία, αλλά μπορείτε να την 

αλλάξετε ανάλογα με την προτίμησή σας. 

Παραστατικό: Συμπληρώνετε το παραστατικό που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη κίνηση. 

 

 

11. Πως να καταχωρήσετε νέο Παραστατικό; 

 

Όλα τα Παραστατικά στο Prosvasis Go καταχωρούνται από τη σχετική ενότητα των 

«εμπορικών» του κεντρικού μενού ή για πιο γρήγορη καταχώρηση αρκεί ένα κλικ στο εικονίδιο 

της «Νέας Εγγραφής». 

Οι συναλλαγές διαχωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

Πωλήσεις: Από την ενότητα των Πωλήσεων παρέχεται η δυνατότητα να καταχωρήσετε 

συναλλαγές Πωλήσεων. Επιλέγοντας το πλήκτρο «Νέα Εγγραφή» και στη συνέχεια τον «Τύπο 

Εγγραφής»: Προσφορά, Παραγγελία, Τιμολόγιο Δελτίο, Απόδειξη Λιανικής κ.λπ., 

ενημερώνονται αυτόματα ο Αριθμός, η ημερομηνία Έκδοσης, ο τρόπος Πληρωμής. Για να 

προσθέσετε γραμμές, στην πιο κάτω επιλογή «Προϊόντα ή Υπηρεσίες», επιλέγετε «Προσθήκη» 

και ενημερώνετε τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες με Ποσότητα, Τιμή, Έκπτωση. Τα πεδία 

ποσότητα, τιμή και έκπτωση μπορεί να ενημερώνονται αυτόματα από τα στοιχεία που 

υπάρχουν στο Προϊόν. Για να αποθηκεύσετε το παραστατικό επιλέξτε: «Αποθήκευση». Οι 

συναλλαγές των Πωλήσεων ανάλογα με την παραμετροποίηση που έχετε κάνει μπορεί να 

σημαίνονται ηλεκτρονικά. Θα γίνει αναλυτικότερη αναφορά στη συνέχεια. Με το πλήκτρο 

Εκτύπωση μπορείτε να εκτυπώσετε το παραστατικό ή να κάνετε μια προεπισκόπηση. Με το 

πλήκτρο Αποστολή Παραστατικού μπορείτε να αποστείλετε το Παραστατικό στο e-mail που 

είναι καταχωρημένο στα στοιχεία του παραλήπτη. 

 

Αγορές: Από την ενότητα των Αγορών παρέχεται η δυνατότητα να καταχωρήσετε 

συναλλαγές Αγορών. Η ενότητα των αγορών είναι συμμετρική μ’ εκείνη των πωλήσεων και η 

καταχώρηση των παραστατικών πραγματοποιείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που 

περιγράφεται πιο πάνω. Προκειμένου να καλυφθεί η περίπτωση που δεν συμφωνεί η Συνολική 

Αξία ή η Αξία ΦΠΑ του παραστατικού με εκείνη που έχει το παραστατικό του προμηθευτή, 

παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης των αξιών αυτών για τα σύνολα του παραστατικού 

Αγοράς. 

 

Δαπάνες: Μέσω της ενότητας των Δαπανών παρέχεται η δυνατότητα να καταχωρήσετε και 

να παρακολουθήσετε τις Δαπάνες της επιχείρησης. 



 

Παραστατικά Αποθήκης: Μέσω της ενότητας των παραστατικών Αποθήκης παρέχεται η 

δυνατότητα καταχώρησης Εισαγωγών και Εξαγωγών προϊόντων στην Αποθήκη. Κάθε 

παραστατικό που ανήκει σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενότητες, δημιουργεί κινήσεις στην 

αποθήκη και τους συναλλασσόμενους ανάλογα με τον τύπο συναλλαγής. 

 

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι, μετά το πέρας της μιας εβδομάδας, 

οι καταχωρημένες εγγραφές διαγράφονται αυτόματα από την αντίστοιχη λίστα. Ωστόσο, θα 

υπάρχει ακόμη η δυνατότητα αναζήτησης και εμφάνισης αυτών με το εργαλείο των φίλτρων. 

 

12. Πως μπορείτε να αναζητήσετε μία εγγραφή; 

 

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση των εγγραφών που έχετε καταχωρήσει με παρόμοιο τρόπο 

σε οποιαδήποτε ενότητα και αν βρίσκεστε. 

Στην κορυφή κάθε λίστας εγγραφών εμφανίζεται σχετικό εικονίδιο   αναζήτησης, στο 

οποίο πληκτρολογείται τον ή τους χαρακτήρες που επιθυμείτε και στη συνέχεια το Search-btn 

με το οποίο εκτελείται η αναζήτηση στις στήλες του ευρετηρίου που εμφανίζεται στην οθόνη 

σας. 

 

 Έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε σύνθετη αναζήτηση επιλέγοντας  

φίλτρα. 

 

13. Πως μπορείτε να διαγράψετε μια εγγραφή 

 

Μπορείτε να διαγράψετε μαζικά μία ή περισσότερες εγγραφές που έχετε καταχωρήσει με 

παρόμοιο τρόπο, σε οποιαδήποτε ενότητα βρίσκεστε. Ενώ βρίσκεστε σε οποιοδήποτε 

ευρετήριο μπορείτε να επιλέξετε την ή τις εγγραφές που επιθυμείτε και ακολούθως να 

επιλέξετε το πλήκτρο Διαγραφή  . 

 

 

 Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα αρχείο που συμμετέχει σε κινήσεις (σε Παραστατικά). 

Πρέπει να διαγράψετε τις κινήσεις του προκειμένου να μπορέσετε να το διαγράψετε. Αυτό δεν 

μπορεί να γίνει για παραστατικά τα οποία έχουν πάρει «σήμανση». 

 

 



 

14. Πως μπορείτε να αντιγράψετε μια εγγραφή; 

 

Μπορείτε να αντιγράψετε τα δεδομένα μιας εγγραφής μειώνοντας σημαντικά το χρόνο 

δημιουργίας νέας. Σε οποιαδήποτε ενότητα στην τελευταία στήλη «Ενέργειες»  

εμφανίζεται το παρακάτω: 

 

 
 

Πάνω στο εικονίδιο εμφανίζεται η σχετική επιλογή «Αντιγραφή Εγγραφής». Επιλέγοντάς το θα 

εμφανιστεί νέα οθόνη καταχώρησης με κενά μόνο τα απαραίτητα προς τροποποίηση πεδία. 

 

 

15. Πως μπορείτε να δημιουργήσετε νέους ή να παραμετροποιήσετε τους τύπους 

παραστατικών στο Prosvasis Go; 

 

Στην ενότητα αυτή παρέχονται οδηγίες σχετικά με την παραμετροποίηση παραστατικών και 

διαδικασιών που έχουν να κάνουν με παραστατικά. Για τη δημιουργία μιας νέας Σειράς 

επιλέγετε «Νέα εγγραφή», καταχωρείτε τον κωδικό της Σειράς, τη συντομογραφία, την 

ονομασία της σειράς. 

 

Κατηγορία Σειράς: Επιλέξτε μία από τις 6 προσυμπληρωμένες κατηγορίες σειρών Πωλήσεις, 

Αγορές, Δαπάνες, Εισπράξεις, Πληρωμές, Αποθήκη (για τη δημιουργία παραστατικών 

αποθήκης, όπως εισαγωγή και εξαγωγή ποσότητας). 

 

Συμπεριφορά: Ανάλογα με την επιλογή της κατηγορίας σειράς μπορείτε να αναθέσετε μια 

συμπεριφορά στη σειρά που δημιουργείτε. Η συμπεριφορά της σειράς ορίζει και το αποτέλεσμα 

των κινήσεων που πραγματοποιεί ένα παραστατικό της σειράς αυτής στο σύστημα. 



 

Το παραστατικό χρησιμοποιεί: Εδώ επιλέγετε αν τα παραστατικά της σειράς αυτής επιτρέπουν 

τη χρήση ειδών αποθήκης ή υπηρεσιών. Εάν στην κατηγορία σειράς έχετε επιλέξει «Αποθήκη» 

ή «Δαπάνες» η επιλογή είναι αδιάφορη. 

 

Αυτόματη Αρίθμηση: Εάν επιλέξετε αυτόματη αρίθμηση ΝΑΙ, τότε, κάθε παραστατικό της 

σειράς αυτής θα παίρνει αυτόματα έναν αύξοντα αριθμό ΜΗ επεξεργάσιμο, κατά τη διάρκεια 

της δημιουργίας (συστήνεται για τιμολόγια πωλήσεων). Αντίθετα, για καταχωρήσεις 

χειρόγραφων παραστατικών συστήνεται να επιλέξετε ΟΧΙ. 

 

Χρησιμοποιεί Τιμή: Η τιμή είδους/υπηρεσίας που θα προτείνεται, όταν προσθέτετε αντίστοιχη 

εγγραφή στις γραμμές παραστατικού. Επισήμανση: H επιλογή «Λιανικής» έχει παράλληλα τη 

λειτουργικότητα ότι η αξία ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται στην Αξία γραμμής των παραστατικών. 

 

Αρχική Αρίθμηση: Καταχωρείτε τον επόμενο αριθμό που θα λάβει το πρώτο παραστατικό της 

σειράς αυτής. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που έχετε ήδη ιστορικό καταχωρήσεων, έξω 

από το Prosvasis Go. 

 

 

16. Πως μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε καρτέλες των βασικών αρχείων στο 

Prosvasis Go; 

 

Για να δείτε και να εκτυπώσετε καρτέλα των βασικών αρχείων στο Prosvasis Go, ενώ έχετε 

μπει μέσα στα αρχεία που επιθυμείτε, επιλέγετε: Καρτέλα από τα κουμπάκια στην οθόνη . 

 

 

:  

 



και στη συνέχεια συμπληρώνετε τις Ημερομηνίες «Από … Έως» και Εκτέλεση . 

 

 Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσετε κάποια Ημερομηνία στο «Από … Έως», η καρτέλα 

θα δημιουργηθεί για όλες τις κινήσεις που έχουν καταχωρηθεί στο Prosvasis Go. 

 

 Με τον ίδιο τρόπο λειτουργείτε και για: τις Υπηρεσίες, Δαπάνες και τους 

Συναλλασσόμενους: Πελάτες και Προμηθευτές. 

 

 

17. Πως μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε καταστάσεις Αγορών και Πωλήσεων στο 

Prosvasis Go; 

 

Για να δείτε και να εκτυπώσετε καταστάσεις Πωλήσεων και Αγορών, επιλέγετε το μενού 

«Αναφορές» και στη συνέχεια την αντίστοιχη επιλογή: Ισοζύγιο Πωλήσεων / Ισοζύγιο Αγορών. 

Έπειτα, συμπληρώνετε τις Ημερομηνίες Από… Έως  και Εκτέλεση .  

 

Η εφαρμογή παρέχει ισοζύγια με τον ίδιο τρόπο και για την Αποθήκη και τους Λογαριασμούς. 

 

 Στο ισοζύγιο αποθήκης η Αξία Υπολοίπου υπολογίζεται βάσει της μέσης τιμής. Σε 

περίπτωση που δεν συμπληρώσετε κάποια Ημερομηνία στο: «Από… Έως», το Ισοζύγιο θα 

δημιουργηθεί για όλες τις κινήσεις που έχουν καταχωρηθεί στο Prosvasis Go. 



Περιεχόμενα 
 

Οδηγίες δημιουργίας λογαριασμού Dropbox ............................................................ 2 

1. Γιατί πρέπει να δημιουργήσουμε λογαριασμό Dropbox; ............................ 2 

2. Τι είναι το Dropbox; ................................................................................................. 2 

3. Δημιουργία λογαριασμού Dropbox. ................................................................... 2 

4. Επαλήθευση λογαριασμού .................................................................................... 4 

5. Χρήση του Dropbox στο ProsvasisGo ................................................................. 5 

6. Σχετικά ......................................................................................................................... 7 

 

  



Οδηγίες δημιουργίας λογαριασμού Dropbox 
 

1. Γιατί πρέπει να δημιουργήσουμε λογαριασμό Dropbox; 

Για ν’ ανεβάσουμε φωτογραφίες στο ProsvasisGo απαραίτητη είναι η σύνδεση της 

εφαρμογής με λογαριασμό Dropbox. Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στο Dropbox και 

προβάλλονται μέσα από το ProsvasisGo. 

Φωτογραφίες μπορούμε να ανεβάσουμε στα ακόλουθα μενού: 

 Έξοδα photos 

 Στα σταθερά στοιχεία εταιρείας, της εταιρείας μας 

 Σε όλα τα μενού που μας δίνουν τη δυνατότητα ν’ ανεβάσουμε σχετικά έγραφα. 

2. Τι είναι το Dropbox; 

Το Dropbox είναι μια εφαρμογή αποθηκευτικού νέφους (cloud storage) ή, με άλλα λόγια, 

μια υπηρεσία που επιτρέπει την αποθήκευση, το συγχρονισμό και την κοινή χρήση 

αρχείων μεταξύ διαφορετικών συσκευών που ο χρήστης έχει επιλέξει να συνδέσει στο 

λογαριασμό του. 

3. Δημιουργία λογαριασμού Dropbox. 

Χρησιμοποιώντας έναν οποιονδήποτε browser μεταβαίνουμε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.dropbox.com/?landing=dbv2   

Στη σελίδα που εμφανίζεται επιλέγουμε «Get Dropbox Basic». 

 

https://www.dropbox.com/?landing=dbv2


Στην επόμενη οθόνη θα πρέπει να συμπληρώσουμε τα παρακάτω στοιχεία:  

 First name: Όνομα 

 Last name: Επώνυμο 

 Email:  Εδώ θα πρέπει να επιλέξουμε ένα λογαριασμό mail με βάση τον 

οποίο 

θα δημιουργήσουμε το λογαριασμό του Dropbox 

 Password: Εδώ πληκτρολογούμε έναν κωδικό της επιλογής μας 

Προσοχή!!! 

Ο λογαριασμός email που θα επιλέξουμε θα πρέπει να είναι πραγματικός και να έχουμε 

πρόσβαση σε αυτόν. 

Στη συνέχεια επιλέγουμε «I agree to Dropbox terms» και πατάμε πάνω στο «Create an 

account». 

 

 

Ο λογαριασμός έχει δημιουργηθεί. 

Προσοχή!!! 

Τα στοιχεία εισόδου (email και κωδικός) δεν πρέπει να χαθούν. 



Θα χρειαστούμε το email και τον κωδικό για να πραγματοποιήσουμε είσοδο στο Dropbox 

από το ProsvasisGo. 

Σημείωση: 

Στη συνέχεια μπορούμε αν θέλουμε να κατεβάσουμε την desktop εφαρμογή. Επιλέγουμε 

«Download Dropbox». Για να παραλείψουμε τη διαδικασία εγκατάστασης της εφαρμογής 

απλά κλείνουμε τη σελίδα. 

4. Επαλήθευση λογαριασμού 

Για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία της δημιουργίας λογαριασμού Dropbox θα πρέπει 

να πραγματοποιήσουμε είσοδο στο στο λογαριασμό του email μας. 

Αυτοματοποιημένα από το σύστημα του Dropbox έχει σταλεί email με θέμα: Please verify 

your email address. Ανοίγουμε το email και επιλέγουμε verify your email όπως φαίνεται 

παρακάτω. 

 

Στο μήνυμα που εμφανίζεται επιλέγουμε Done, ο λογαριασμός έχει επαληθευτεί. 

 



5. Χρήση του Dropbox στο ProsvasisGo 

Σε όλα τα μενού στα οποία έχουμε τη δυνατότητα να ανεβάσουμε φωτογραφίες 

εμφανίζεται το παρακάτω εικονίδιο. Πατάμε αριστερό κλικ στο εικονίδιο με τη 

φωτογραφική μηχανή, όπως φαίνεται στην εικόνα: 

 

Θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο διαλόγου, πληκτρολογούμε το email και τον 

κωδικό στα πεδία, όπως φαίνεται στην εικόνα, και επιλέγουμε «Sign in».  

 

 

 

 

 

 



Στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε «Upload files».  

 

 

Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται θα πρέπει να βρούμε το αρχείο της 

φωτογραφίας που θέλουμε να ανεβάσουμε, να το επιλέξουμε και να πατήσουμε «Open».  

 

 



Γυρνώντας στο προηγούμενο παράθυρο διαλόγου βρίσκουμε τη φωτογραφία που 

έχουμε ανεβάσει, την επιλέγουμε πατώντας ένα αριστερό κλικ στο τετράγωνο αριστερά 

της φωτογραφίας, όπως φαίνεται παρακάτω και επιλέγουμε «Choose». 

 

Η φωτογραφία έχει προστεθεί. 

6. Σχετικά 

Τις επίσημες οδηγίες από τη σελίδα του Dropbox σχετικά με τη δημιουργία λογαριασμού, 

την εγκατάσταση της εφαρμογής και την προσθήκη αρχείων στο Dropbox θα βρείτε στον 

παρακάτω σύνδεσμο: 

https://help.dropbox.com/accounts-billing/create-delete/create-account#sign-up 

https://help.dropbox.com/accounts-billing/create-delete/create-account#sign-up

