Εγχειρίδιο
Οδηγιών

BrainStorm
Δάνεια

Βασικές Ρυθμίσεις Προγράμματος BrainStorm Δάνεια

Με το παρακάτω κείμενο αυτό τονίζουμε ορισμένα σημεία που πρέπει να τους δοθεί προσοχή κατά την
φάση της εγκατάστασης του προγράμματος BrainStorm Δάνεια.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει το πρόγραμμα είναι η εγκατάστασή του σε Ηλεκτρονικό
Υπολογιστή τουλάχιστον 586 με 32 ΜΒ RAM και σκληρό δίσκο με ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 40 ΜΒ. Ο
παραπάνω Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι προτιμότερο να λειτουργεί σε περιβάλλον MS Windows 98.

Ρυθμίσεις MicroSoft Excel
Οι Υπολογισμοί των Δανείων, Πληρωμών κλπ εκτελούνται με Modules που έχουν δημιουργηθεί στο Ms
Excel. Συνεπώς η λειτουργία του προγράμματος BrainStorm Δάνεια απαιτεί προηγούμενη προμήθεια
και εγκατάσταση του περιβάλλοντος MS Excel (ver 97 και άνω).
Αφού εγκατασταθεί το Excel πρέπει στην συνέχεια να παραμετροποιηθεί ως εξής :
Καλούμε από το menu Tools (Εργαλεία) την επιλογή Add-Ins (Πρόσθετα)

ενεργοποιούμε την επιλογή Analysis ToolPak (Πακέτο Εργαλείων Ανάλυσης)
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Αν το Office μας είναι 2000 προκειμένου να μην μας εμφανίζονται μηνύματα (χωρίς ιδιαίτερη
χρησιμότητα) κατά την εκτέλεση των ενημερώσεων πρέπει να μειώσουμε στο ελάχιστο την ασφάλεια
των μακροεντολών του Excel. Αυτό γίνεται ακολυθώντας τα παρακάτω :

και ορίζοντας την παρακάτω επιλογή :
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Στην συνέχεια κλείνουμε το Microsoft Excel.
Προσοχή : Οι ρυθμίσεις αυτές γίνονται μία φορά πριν χρησιμοποιηθεί το BrainStorm Δάνεια για πρώτη
φορά. Αν για κάποιο λόγο στο μέλλον απορυθμισθούν πρέπει να ξαναρυθμιστούν πρίν
ξαναχρησιμοποιηθεί το BrainStorm Δάνεια.
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Ρυθμίσεις Brain Storm Δάνεια
Από το Menu Παράμετροι καλούμε την επιλογή Περιβάλλον Τερματικού.

Στο πεδίο Μονοπάτι Excel γράφουμε την Πλήρη Διαδρομή για να εκτελεστεί το Excel.exe στον
συγκεκριμένο Υπολογιστή που εγκαθιστούμε το πρόγραμμα.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα στην εγκατάσταση ή την λειτουργία του προγράμματος παρακαλώ
τηλεφωνήσετε στο τηλέφωνο 210-3421915 ή στείλετε μήνυμα fax στον αριθμό 210-3455195 ή στείλετε EMail στην Διεύθυνση brain-storm@ath.forthnet.gr χωρίς να ξεχάσετε να αναγράψετε το όνομα σας
καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου με τον οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
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Οδηγίες Προγράμματος BrainStorm Δάνεια
Ρυθμίσεις Brain Storm Δάνεια
Από το Menu Παράμετροι καλούμε την επιλογή Περιβάλλον Τερματικού.
Στο πεδίο Μονοπάτι Excel γράφουμε την Πλήρη Διαδρομή για να εκτελεστεί το Excel.exe στον
συγκεκριμένο Υπολογιστή που εγκαθιστούμε το πρόγραμμα.
Οδηγίες Κύριας Φόρμας Δανείων
Εκτελώντας την ακολουθία menu Διαχείριση, Δάνεια

Εμφανίζεται η κύρια φόρμα διαχείρισης Δανείων :
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Αν θέλουμε να συντάξουμε ένα νέο δάνειο πατάμε το κουμπί νέας εγγραφής

:

και στην συνέχεια συμπληρώνουμε τα στοιχεία :
Υπολογισμός Δόσεων

Τρόπος Υπολογισμού Δόσεων

Τύπος Δανείου

Επιλέγουμε μεταξύ Κυμαινόμενου Επιτοκίου ή
Σταθερού Επιτοκίου

Διάρκεια Ισχύος Ειδικού Επιτοκίου σε μήνες

Διάρκεια κατά την οποία το δάνειο θα έχει
σταθερό επιτόκιο.

Ημερομηνία Χορήγησης

Ημερομηνία που αρχίζει η εκταμίευση

Κεφάλαιο

Ποσό χορήγησης

Διάρκεια Δανείου (σε μήνες)

Το πεδίο συμπληρώνεται αν επιθυμούμε συγκεκριμένη διάρκεια
δανείου αλλοιώς συμπληρώνουμε το πεδίο Επιθυμητό Ποσό
Δόσης.. Στην περίπτωση που ορίσουμε διάρκεια Δανείου το
ύψος της Δόσης υπολογίζεται από το πρόγραμμα.

Δόσεις ανά Ετος

Λαμβάνει τιμές 1,2,3,4,6 ή 12

Επιθυμητό Ποσό Δόσης

Το πεδίο συμπληρώνεται αν επιθυμούμε να ορίσουμε
συγκεκριμένο ποσό Δόσης αλλοιως συμπληρώνουμε το πεδίο
Διάρκεια Δανείου (σε μήνες). Στην περίπτωση
που ορίζουμε
ποσό Δόσης το πρόγραμμα καθορίζει την διάρκεια
αποπληρωμής. Το Επιθυμητό ποσό Δόσης δεν μπορεί να είναι
μικρότερο από το ποσό των Τόκων της Δόσης.

Σημείωση :

Συμπληρώνουμε είτε Επιθυμητό Ποσό Δόσης είτε
Διάρκεια Δανείου (σε μήνες) εναλλακτικά.

Περίοδος Χάριτος (μήνες)

Συμπληρώνεται αν ισχύει αλλοιώς 0

Κεφαλαιοποίηση Τόκων Περιόδου Χάριτος.

Συμπληρώνεται μετά από επιλογή (Ναι - ‘Οχι)
Ναι Î Κατά την Διάρκεια της Περιόδου
Χάριτος δεν καταβάλλεται Χρεωλύσιο ούτε τόκοι..
Οι Τόκοι όμως ενσωματόνονται στο Κεφάλαιο
του Δανείου στο τέλος της Περιόδου Χάριτος.
Όχι Î Κατά την Διάρκεια της Περιόδου
Χάριτος ο Δανειολήπτης Δεν καταβάλλει
Χρεωλύσιο, καταβάλλει όμως τους Τόκους του
Δανείου.

Τμηματικές Εκροές

Συμπληρώνεται μετά από επιλογή (Εφ’άπαξ - Τμηματικά) αν το
δάνειο θα εκταμιευτεί σε μία ή περισσότερες δόσεις.

Δανειολήπτης

Το Πρόσωπο που έλαβε το δάνειο

Συνεργάτης

Το Πρόσωπο που μεσολάβησε για το δάνειο

Επιτόκιο (%)
Επιβάρυνση Φόρου

Το Ετήσιο Ονομαστικό Επιτόκιο του Δανείου
Ποιός επιβαρύνεται τον φόρο (Δανειολήπτης ή
Πιστοδοτικός Οργανισμός
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Λειτουργίες
Παρακάτω αναλύονται οι βασικές λειτουργίες Διαχείρισης Δανείων
Με πράσινο χρώμα αναφέρονται οι λειτουργίες με τις οποίες εισάγουμε παραμέτρους για τον
υπολογισμό των δανείων.
Με μπλέ χρώμα αναφέρονται οι λειτουργίες με τις οποίες λαμβάνουμε αποτελέσματα από τον
υπολογισμό του δανείου.
Με κόκκινο χρώμα αναφέρονται οι λειτουργίες τις οποίες πρέπει να ενεργοποιούμε μετά από την
μεταβολή κάποιας παραμέτρου.
Επιτόκια Δανείου
Η συγκεκριμένη
φόρμα
συμπληρώνεται αν
θέλουμε αλλαγή
κάποιου από τα
εμφανιζόμενα
Επιτόκια , Ποσοστό
Προμήθειας ή
Φόρου στην
επιθυμητή
ημερομηνία.
Τμηματικές Εκροές

Η συγκεκριμένη φόρμα συμπληρώνεται αν το Κεφάλαιο εκταμιεύεται τμηματικά. Τότε εδώ εισάγουμε τις
ημερομηνίες και τα αντίστοιχα ποσά εκταμίευσης. (Το σύνολο των Τμηματικών εκταμιεύσεων ΔΕΝ
μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το Κεφάλαιο)
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Ποσά Δόσεων

Στην περίπτωση που ο Δανειολήπτης επιθυμεί να καταβάλλει διαφορετικό ποσό δόσης από αυτό που
είχε αρχικά δηλωθεί εδώ εισάγουμε τις ημερομηνίες και ατα αντίστοιχα επιθυμητά ποσά δόσεων.
Υπολοιπόμενες Δόσεις

Σε περίπτωση που έχουμε ορίσει διάρκεια δανείου και σε κάποια χρονική στιγμή θέλουμε να την
αλλάξουμε εδώ εισάγουμε την ημερομηνία και τον αριθμό δόσεων που θέλουμε να ισχύει από το
σημείο αυτό μέχρι την ολοκλήρωση του Δανείου.
Προεξοφλήσεις Κεφαλαίου

Μπορούμε να προεξοφλήσουμε τμήμα ή το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου.
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Πληρωμές

Μπορούμε να εισάγουμε πληρωμές έναντι των δόσεων του δανείου όσες και όποτε θέλουμε με τον
περιορισμό η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης δεν μπορεί να είναι παλαιότερη ή ίση με την
ημερομηνία πρώτης εκταμίευσης του δανείου.
Επίσης υπάρχει ο περιορισμός ότι με μία πληρωμή δεν μπορεί να εξοφληθούν περισσότερες από 5
δόσεις του δανείου. (δηλαδή το ποσό πληηρωμής που θα εισαχθεί στην φόρμα πρέπει να είναι
μικρότερο ή ίσο των 5 δόσεων που θα εξοφληθούν).
Δόσεις Ανάλυση
Εδώ εμφανίζεται ο Τοκοχρεωλυτικός Πίνακας του Δανείου όπου φαίνονται αναλυτικά όλες οι κινήσεις
που έχουν πραγματοποιηθεί κατά ημερομηνία (αλλαγές επιτοκίων, τμηματικές εκταμιεύσεις κλπ)
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Δόσεις Συνοπτικά

Εδώ εμφανίζεται ο Συνοπτικός Τοκοχρεωλυτικός Πίνακας του Δανείου όπου φαίνονται τα ποσά των
δόσεων μόνο κατά την ημερομηνία καταβολής της κάθε δόσης.
Καθυστερημένες Δόσεις

Εδώ εμφανίζονται οι δόσεις που δεν εξοφλήθηκαν στον προκαθορισμένο χρόνο ( έστω και αν αυτές οι
δόσεις εξοφλήθηκαν αργότερα).
Εισπράξεις Καθυστερημένων

Εδώ εμφανίζονται οι Εισπράξεις των Δόσεων που εξοφλήθηκαν (ολικά ή μερικά) αργότερα από την
προκαθορισμένη ημερομηνία.
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Εξασφαλίσεις Δανειολήπτη

Εδώ σημειώνονται τα περιουσιακά στοιχεία του Δανειολήπτη που έχουν δοθεί ως εξασφάλιση
(Προσημειώσεις ή Υποθήκες επί ακινήτων, Παρακράτηση κυριότητος αυτοκινήτου, δέσμευση
Τραπεζικών Λογαριαμών κλπ)
Φορολογητέα

Εδώ εμφανίζονται όλες οι εισπράξεις που έχουν γίνει έναντι των δόσεων του δανείου με την ανάλυση
που φαίνεται στον πίνακα. Βάσει αυτού του πίνακα υπολογίζεται η φορολογητέα ύλη.
Κατηγορίες Δανείου

Πλαταιών 52 και Παραμυθίας 23 Αθήνα 10435 τηλ.210-3421915 fax 210-3455195
site: www.brain-storm.gr
E-Mail: CONTACT@brain-storm@t.gr

810-Loans.doc

Σελίδα 12 από 14

Εγγυητές Δανείου

Σημειώνονται τυχόν εγγυητές του Δανείου και τα Περιουσιακά τους στοιχεία.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Εκτελεί Υπολογισμό των Δόσεων του Δανείου σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε εισάγει στο
πρόγραμμα και εκτελεί ενημέρωση για υπάρχουσες πληρωμές.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Εκτελεί υπολογισμό μόνο για το σκέλος των Πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί. (χωρίς να
μεταβάλλει τα στοιχεία των δόσεων που έχουν ήδη υπολογισθεί, ακόμη και αν τα στοιχεία του Δανείου
έχουν μεταβληθεί).

Ολοκληρωμένο
Το Δάνειο που έχει χαρακτηρισθεί ολοκληρωμένο δεν μπορεί να υπολογισθεί ξανά από το πρόγραμμα
καθ’ οιονδήποτε τρόπο (εκτός και αν αποχαρακτιριστεί). Σε αυτή την περίπτωση το σύστημα
ενημερώνει την ημερομηνία Ολοκλήρωσης με την σημερινή ημερομηνία. Αν ο χειριστής το επιθυμεί
μπορεί να μεταβάλλει την ημερομηνία Ολοκλήρωσης.
Αυτόματο
Για το Δάνειο που έχει χαρακτηριστεί αυτόματο το πρόγραμμα υπολογίζει τις Δόσεις όπως έχει
προαναφερθεί. Αν το δάνειο δεν έχει χαρακτηριστεί Αυτόματο τότε μπορούμε να εισάγουμε την
Ανάλυση των Δόσεων με το χέρι (στην φόρμα που καλείται από το πλήκτρο Δόσεις Συνοπτικά ) και το
πρόγραμμα θα εκτελεί μόνο την ενημέρωση των πληρωμών χωρίς να μπορεί να μεταβάλλει τις Δόσεις.
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