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Περιβάλλον Εργασίας 
Η BrainStorm εχει δώσει πολύ μεγάλη σημασία στην ευκολία , ταχύτητα αλλά και ελαχιστοποίηση της 
καθημερινής εργασίας του χειριστή των προγραμμάτων της. Για τον λόγο αυτό εχει καθιερωθεί σε ολες 
τις Brain Storm εφαρμογές φόρμα Περιβάλλοντος τερματικού σταθμού στην οποία δηλώνονται 
προκαθορισμένες τιμές και τρόποι συμπεριφοράς της κάθε εφαρμογής για κάθε χρήση χωριστά. 
Περιβάλλον Τερματικού σταθμού 
Απο το menu Παράμετροι επιλέγοντας Περιβάλλον Τερματικού Σταθμού εμφανίζεται ή παρακάτω 
φόρμα. 
Στην φόρμα αυτή διαχειριζόμαστε πολλές εγγραφές χωριστά για κάθε τερματικό σταθμό της 
εγκατάστασης μας  
Προσοχή :  
Η φόρμα αυτή πρέπει να είναι ενεργή καθ' όλη την διάρκεια λειτουργίας της εφαρμογής αφού τα 
περισσότερα προγράμματα αντλούν προκαθορισμένες τιμές από αυτήν ακριβώς την φόρμα. Γι' αυτόν 
τον λόγο μόλις τελειώσουμε την εργασία μας με αυτήν την φόρμα δεν πατούμε τα κουμπία κλεισίματος 
φόρμας αλλά το κουμπί ελαχιστοποίησης ν παρ' όλα αυτά κλείσουμε την φόρμα αυτή την ανοίγουμε 
πάλι από το menu Παράμετροι και στην συνέχεια πατάμε το πλήκτρο ελαχιστοποίησης.  
Περιεχόμενα Φόρμας Περιβάλλοντος 
Τα Περιεχόμενα της Φόρμας Περιβάλλοντος Τερματικού Σταθμού μπορούμε να τα 
κατατάξουμε στις εξής κατηγορίες  

• Προκαθορισμένες τιμές (by default) που χρησιμοποιούν τα διάφορα προγράμματα της 
εφαρμογής. 

• Παράμετροι Συμπεριφοράς των Προγραμμάτων  
• Παράμετροι Λειτουργίας Συστήματος Ψηφιακών Υπογραφών 
• Παράμετροι Αντικειμένων Εργων 
 
Προκαθορισμένες τιμές (by default) που χρησιμοποιούν τα διάφορα προγράμματα της 
εφαρμογής. 
 
Είναι οι τιμές των πεδίων που χωρίς να πληκτρολογηθούν από τον χρήστη εισάγονται 
αυτόματα στις διάφορες φόρμες διαχείρισης . Φυσικά ο χρήστης έχει δικαίωμα να τις 
μεταβάλλει όποτε το κρίνει σκόπιμο.  

 
Στην φόρμα που ακολουθεί διακρίνονται αυτές ακριβώς οι Προκαθορισμένες τιμές  
 
Παράδειγμα:  
 
Στην εφαρμογή Brain Storm Εμπορική Διαχείριση αν σε κάποιον σταθμό εκδίδουμε συνήθως Αποδείξεις 
Λιανικής Πώλησης τότε σε αυτόν τον σταθμό δηλώνουμε  
 
• ως Αιτιολογία Αποθήκης το  "Απόδειξη Λιανικής Πώλησης" ,  
• ως Λογαριασμό τον   "ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ" και  
• ως κατηγορία Αξιογράφων την  "ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ",  
 
Δηλώνουμε επίσης τα προκαθορισμένα πεδία Αποθήκης , Εταιρίας , Σειράς Εντύπου κλπ. 
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οπότε όταν ενεργοποιηθεί η φόρμα διαχείρισης παραστατικών και μεταβούμε σε ένα νέο παραστατικό 
αυτό ενώ δεν έχει υποστεί καμμία επεξεργασία από τον χρήστη εν τούτοις έχει συμπληρωμένα τα 
τονισμένα πεδία : 
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Παράμετροι Συμπεριφοράς των Προγραμμάτων  
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Αυτόματη Δημιούργια Εγγραφών 
 
Τα κυριότερα απο αυτά είναι τα πεδία ελέγχου που αναφέρονται ως  
 
Αυτόματη Δημιουργία  
Αν κάποιο πεδίο ελέγχου "Αυτόματη Δημιουργία" (πχ. Λογαριασμών) έχει ενεργοποιηθεί τότε αν σε 
κάποια φόρμα ο χειριστής γράψει σε πεδίο Περιγραφής Λογαριασμού Ονομασία ανύπαρκτη στην 
Βαση Δεδομένων τότε αυτόματα καταχωρείται αντίστοιχη εγγραφή Λογαριασμού στον Πίνακα 
Λογαριασμών. 
 

Data Entry μετά την αυτόματη Δημιουργία 
Αν μάλιστα στην φόρμα Περιβάλλοντος έχουμε ενεργοποιήσει και την λειτουργία "Data Entry μετά την 
Αυτόματη Δημιουργία Λογαριασμών" τότε στην προηγούμενη περίπτωση μετα την αυτόματη 
δημιουργία του λογαριασμού θα ανοίξει και η φόρμα συμπλήρωσης των υπολοίπων στοιχείων του 
Λογαριασμού (ΑΦΜ , ΔΟΥ , ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ , ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ κλπ) Παρόμοια λειτουργούν και οι υπόλοιπες 
παράμετροι "Αυτόματη Δημιουργία " και "Data Entry μετα την αυτόματη δημιουργία" για το Υλικά και τις 
Λοιπές Εγγραφές {Πωλητές, Μεταφορείς κλπ) 
 
Προσοχή : 
Υπάρχουν Πίνακες (πχ Τιμοκατάλογοι, Διακονονισμοί κλπ) οι οποίοι για λόγους ασφαλείας ΔΕΝ 
ενημερώνονται αυτόματα. 
 
Διαχείριση Εμφάνιση μόνο Νέων 
Παράμετροι Εμφάνιση μόνο Νέων 
Αν ενεργοποιήσουμε την "Παράμετροι Εμφάνιση μόνο Νέων" όποτε καλέσουμε κάποιο πρόγραμμα 
από το menu "Παράμετροι" τότε η αντίστοιχη φόρμα θα δέχεται μόνο νέες εγγραφές χωρίς να έχουμε 
άμεσα πρόσβαση στις ήδη υπάρχουσες. Αν απενεργοποιήσουμε την "Παράμετροι Εμφάνιση Μόνο 
Νέων " τότε αν ανοίξουμε οποιαδήποτε φόρμα του menu "Παράμετροι" θα έχουμε στην διαθεσή μας 
όλες τις εγγραφές. Παρόμοια λειτουργεί και η "Διαχείριση Εμφάνιση μονο Νέων" όσον αφορά φόρμες 
που ενεργοποιούνται απο το menu "Διαχείριση". 

 
 
Τα παραπάνω πεδία αν είναι επιλεγμένα δηλώνουν άν ο χειριστής έχει δικαίωμα κλειδώμαος και 
ξεκλειδώματος των πινάκων που αναφέρονται. Αν είναι αποεπιλεγμένα δηλώνουν άν ο χειριστής ΔΕΝ 
έχει το δικαίωμα κλειδώμαος και ξεκλειδώματος. 
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Με την επιλογή 
 

 
 
καθορίζεται η μορφή παραστατικών αποθήκης η οποία θα εμφανίζεται στον χειριστή του οποίου το 
περιβάλλον παραμετροποιούμε. Η παράμετρος αυτή αφορά τα κύρια στοιχεία παραστατικού 
(ημερομηνία, πωλητής, μεταφορέας κλπ) 
 
 
Με την επιλογή 
 

 
 
καθορίζεται η μορφή των αναλυτικών γραμμών Υλικών των παραστατικών αποθήκης η οποία θα 
εμφανίζεται στον χειριστή του οποίου το περιβάλλον παραμετροποιούμε.  
 
 
Με την επιλογή 
 

 
 
καθορίζεται αν τα αξιόγραφα Πελατών που εμφανίζονται προς επιλογή στις Πληρωμές προς 
Προμηθευτές και Πινάκια προς Τράπεζες θα ανήκουν μόνο στις Εισπράξεις της προκαθορισμένης 
εταιρίας Περιβάλλοντος ή θα εμφανίζονται αξιόγραφα από όλες τις εταιρίες μας. Υπενθυμίζουμε ότι το 
πρόγραμμα BrainStorm διαχειρίζεται παραστατικά απεριορίστου αριθμού εταιριών. 
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Στοιχεία Αυτοπροσδιορισμού της Εγγραφής Περιβάλλοντος 
 
Παράδειγμα : Περιβάλλον Συνταγών  
Το ενεργοποιούμε στην περίπτωση που η εγγραφή Περιβάλλοντος αφορά Αναλώσεις Α' Υλων. Τα 
στοιχεία αυτοπροσδιορισμού χρησιμοποιούνται για αυτόματη κλήση συγκεκριμένου Περιβάλλοντος για 
ειδικές εφαρμογές όπως στο προηγούμενο παράδειγμα. 
 
Παράμετροι Λειτουργίας Συστήματος Ψηφιακών Υπογραφών 
 

 
 
Παράμετροι Αντικειμένων Εργων 
 

 
 
 
 
 
 


