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FollowUP Προδιαγραφές αναλυτικά 
Γενικά χαρακτηριστικά  Aναβαθµίσιµο (από µία σε περισσότερες θέσεις εργασίας) 

 ∆υνατότητα σύνδεσης µε λογιστικό πακέτο 
 Εξαγωγή όλων των στοιχείων στο clipboard, στο πρόχειρο (notepad) ή κατευθείαν στο Excel 
 Μέγεθος φορµών που αυξοµειώνεται για προσαρµογή σε οποιαδήποτε ανάλυση οθόνης 
 Περιβάλλον εργασίας βελτιστοποιηµένο για γρήγορη χρήση και εύκολη εκµάθηση 
 Χρήση χρωµάτων για την κωδικοποίηση στοιχείων που µπορούν να τροποποιηθούν και αυτών 
που είναι κλειδωµένα 
 Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης 
 On-Line help 
 Mαθήµατα σε video 

Έργα 
 

 ∆ηµιουργία εφεδρικών αντιγράφων (backup) ανά έργο ή όλα µαζί 
 ∆ιαγραφή έργων και καλάθι ανακύκλωσης (Recycle Bin) 
 Εισαγωγή-εξαγωγή έργων  
 Καταγραφή στοιχείων εργολήπτη, οικοδοµής, οικοπεδούχου, ΙΚΑ, κοινοπραξίας, λογιστή κ.ά. 
 Κεντρική διαχείριση-παρουσίαση όλων των έργων 
 Κλείδωµα έργων µετά το πέρας τους 
 Κλείδωµα σε ένα έργο κατά τη διάρκεια της εργασίας 
 Συνοπτική παρουσίαση οικονοµικών στοιχείων ανά έργο (ταµείο) 

Ηµεροµίσθια ΙΚΑ  Καταχώρηση των ελάχιστων ηµεροµισθίων  
 Σύγκριση µε τα τρέχοντα ηµεροµίσθια ΙΚΑ στο έργο 

Εργασίες ΕΚΚΟ  ∆ηµιουργία νέων κατηγοριών ΕΚΚΟ 
 Έλεγχος αθροίσµατος χιλιοστών 
 Έτοιµες κατηγορίες ΕΚΚΟ για ενσωµάτωση σε έργα 
 Λίστα παραστατικών ανά κατηγορία 
 Συγκεντρωτική κατάσταση παραστατικών για κατάθεση στην εφορία 
 Ταξινόµηση, αντιγραφή, διαγραφή 
 Τελικός πίνακας, ποσοστά αρχικού πίνακα και τελικού πίνακα, κόστος εργασίας κατά τα  
παραστατικά, άνοιγµα ανά εργασία 

Kέντρα Κόστους  ∆ηµιουργία νέων κέντρων κόστους 
 Έλεγχος αθροίσµατος χιλιοστών 
 Έτοιµοι πίνακες κέντρων κόστους για ενσωµάτωση σε έργα 
 Λίστα παραστατικών (κανονικών & προκοστολόγησης) ανά κατηγορία 
 Συγκεντρωτική κατάσταση παραστατικών 
 Ταξινόµηση, αντιγραφή, διαγραφή 
 Τελικός πίνακας µε τιµές προκοστολόγησης, προµέτρησης και επιµέτρησης 

Παραστατικά  Αυτόµατη άθροιση των ποσοτήτων 
 Αυτόµατος υπολογισµός ΦΠΑ, έκπτωσης, αξία προ έκπτωσης και τελικής τιµής από την αρχική 
τιµή 
 ∆υνατότητα αυτόµατης προσθήκης νέων υλικών από την ανάλυση του παραστατικού 
 ∆υνατότητα αυτόµατης χρέωσης των παραστατικών σε λογαριασµό 
 Εκτύπωση αποδείξεων πληρωµής – µετρητής αποδείξεων, µηδενισµός µετρητή (µπλοκ 
αποδείξεων) 
 Έλεγχος για τη διπλο-καταχώρηση παραστατικών 
 Καρτέλα παραστατικών προµηθευτή 
 Καταγραφή του χρήστη που καταχώρησε/τροποποίησε το παραστατικό 
 Καταχώρηση παραστατικών σε κέντρο κόστους και κατηγορία ΕΚΚΟ 
 Οργάνωση των παραστατικών σε δεντρική-ιεραρχική µορφή ανά προµηθευτή και των  
προµηθευτών σε κατηγορίες και οµάδες για γρηγορότερη εύρεση 
 Παρακράτηση φόρου στα ∆ΠΥ και ΤΠΥ 
 Παραµετρική αρχική τιµή ΦΠΑ% 
 Παραστατικά τύπου 1 και τύπου 2 
 Πλήρη στοιχεία παραστατικού (τρόπος εξόφλησης, σχόλια, ανάλυση υλικών/εργασιών) 
 Σύνδεση απόδειξης µε τιµολόγια 
 Σύνδεση µε επιταγή/ες 
 Σύνδεση τιµολογίου µε δελτία αποστολής για µεταφορά της ανάλυσης 
 Ταξινόµηση παραστατικών µε διάφορα κριτήρια 
 Τιµολόγια, αποδείξεις πληρωµής και λιανικής, τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, δελτία παροχής 
υπηρεσιών, δελτία αποστολής, δελτία αποστολής-τιµολόγια. 
 Τρόπος εξόφλησης µετρητά ή/και επιταγές 
 Φόρµα εύρεσης παραστατικού µε κριτήρια και φίλτρα (αριθµός, ηµεροµηνία, προµηθευτής, 
είδος, τύπος, ποσό κ.ά.) 
 ΦΠΑ και έκπτωση ανά υλικό/εργασία ή συγκεντρωτικά 

ΑΠ∆ – Μηνιαία κατάσταση εργατών  Αυτόµατη συµπλήρωση της µηνιαίας κατάστασης 
 Αυτόµατη συµπλήρωση των στοιχείων των εργατών για την ΑΠ∆ από τη βιβλιοθήκη εργατών 
 Αυτόµατος υπολογισµός εισφορών, αποδοχών από το ηµεροµίσθιο 
 ∆υνατότητα αλλαγής των ποσοστών εισφορών εργοδότη, εργαζοµένου 
 Εξαιρετικά γρήγορη και εύκολη παραγωγή ΑΠ∆ 
 Επιλογή εργατών για συµµετοχή στην ΑΠ∆ 
 Επιλογή εργατών για υπολογισµό εργατικής δαπάνης (ΦΜΥ) 
 Ιστορία ΑΠ∆ (αυτόµατη καταχώρηση των προηγούµενων µηνών και δηλώσεων) 
 Όλοι οι τύποι δήλωσης 
 Παραγωγή ΑΠ∆ µε συµπλήρωση µόνο των ηµερών απασχόλησης (ενσήµων) 
 Παραγωγή έντυπης ή ηλεκτρονικής ΑΠ∆ 

Παρουσιολόγιο εργατών  Αυτόµατη συµπλήρωση του ηµεροµισθίου/ωροµισθίου από την προηγούµενη εβδοµάδα 
 Αυτόµατος υπολογισµός των εβδοµαδιαίων πληρωµών 
 ∆υνατότητα αυτόµατης συµπλήρωσης της λίστας των εργατών από την προηγούµενη εβδοµάδα 
 ∆υνατότητα ενηµέρωσης των στοιχείων των εργατών από τη βιβλιοθήκη (ανανέωση) 
 Εισαγωγή εργατών στο παρουσιολόγιο από τη βιβλιοθήκη εργατών 
 Έξυπνη παρακολούθηση της διακύµανσης στο ηµεροµίσθιο/ωροµίσθιο των εργατών 
 Καταχώρηση των παρουσιών/υπερωριών σε εβδοµαδιαία βάση 
 Ταξινόµηση του παρουσιολογίου µε βάση ονοµατεπώνυµο, ειδικότητα 
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FollowUP Προδιαγραφές αναλυτικά (συνέχεια) 
Έλεγχος ενσήµων – ηµεροµισθίων  Κατάσταση ηµερών εργασίας και ενσήµων ανά συνεργείο 

 Κατάσταση ηµερών εργασίας, υπερωριών, ενσήµων, αποδοχών ανά εργάτη και ανά µήνα ή ανά  
εβδοµάδα 
 Οργάνωση των συνεργείων σε δεντρική – ιεραρχική µορφή ανά κατηγορία 
 Φόρµα εύρεσης εργάτη 

Ηµερολόγιο  Γρήγορη καταχώρηση σηµειώσεων ανά ηµέρα και ανά έργο 
 Εύρεση στις σηµειώσεις µε κείµενο-κλειδί 

Πελάτες – εισπράξεις  Εκτύπωση αποδείξεων είσπραξης – µετρητής αποδείξεων, µηδενισµός µετρητή (µπλοκ 
αποδείξεων) 
 Καταγραφή των πωλήσεων και των χρεώσεων σε κάθε πελάτη 
 Κατάσταση εισπράξεων ανά έργο, πελάτη και σύνολα έργου 
 Καταχώρηση των πελατών  
 Όλοι οι τύποι εσόδων (µετρητά, επιταγές, δόσεις, συναλλαγµατικές) 
 Παρακολούθηση εισπράξεων, αναµενοµένων εισπράξεων, υπολοίπων ανά έργο ή και 
συγκεντρωτικά 
 Πρόβλεψη εισπράξεων 
 Προγραµµατισµός εισπράξεων 

Οφειλές – πληρωµές  Λογιστική (και εξωλογιστική) καρτέλα προµηθευτή  
 Οργάνωση σε δεντρική-ιεραρχική µορφή ανά προµηθευτή, κατηγορία και οµάδα 
 Παρακολούθηση οφειλών-πληρωµών σε προµηθευτές/συνεργεία/συνεργάτες ανά έργο ή 
συγκεντρωτικά για όλα ή ορισµένα από τα έργα 
 Τρόπος υπολογισµού κανονικός (λογιστικός) ή µε προκοστολόγηση 

Προκοστολόγηση  Καταγραφή προσφορών – προκοστολόγηση 
 Καταγραφή προσωπικών σηµειώσεων (έναντι τιµολόγια, έναντι αποδείξεις) 
 Προκοστολόγηση µε προµέτρηση ή επιµέτρηση 

Συγκεντρωτικά (για όλα τα έργα ή 
προεπιλεγµένα έργα) 

 Παρακολούθηση οφειλών – πληρωµών – εισπράξεων – υπόλοιπα συγκεντρωτικά  
 Φίλτρο ηµεροµηνίας 

Παρακράτηση φόρου  Αυτόµατος υπολογισµός της παρακράτησης φόρου από µισθωτές υπηρεσίες και ελεύθερα 
επαγγέλµατα για όλα τα έργα ή προεπιλεγµένα έργα 
 Κατάσταση ανά µήνα, δίµηνο ή οποιαδήποτε ηµεροµηνία 
 Κατάσταση µε τα παραστατικά που υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου ανά έργα ή 
συγκεντρωτικά 
 Κατάσταση συγκεντρωτική ή ανά συντελεστή παρακράτησης 

Μισθοδοσία  ∆υνατότητα επιλογής της πρώτης ηµέρας της εβδοµάδας 
 Μισθοδοσία ανά έργο 
 Συγκεντρωτική µισθοδοσία (υπόλοιπα, συνολικές πληρωµές ανά εργάτη) 

Ασφάλεια  Αποθήκευση των προσωπικών σηµειώσεων και επιλεγµένων στοιχείων σε αφαιρούµενο µέσο  
 Ασφαλής αναβάθµιση σε κάθε επόµενη έκδοση του προγράµµατος 
 Αυτόµατη καταγραφή ηµερολογίου (log) των χρηστών που µπήκαν στο πρόγραµµα 
 Αυτόµατη τήρηση εφεδρικών αρχείων (backup) σε κάθε εκκίνηση του προγράµµατος 
 Καταγραφή του «ίχνους» των χρηστών δηλαδή των ενεργειών που έχουν κάνει στη βάση 
δεδοµένων του προγράµµατος και καταγραφή συµβάντων 
 Οµάδες χρηστών µε προκαθορισµένα δικαιώµατα 
 Παραµετρικά δικαιώµατα χρηστών 
 Πιστοποίηση των χρηστών µε όνοµα χρήστη και συνθηµατικό 
 Πολλοί χρήστες 
 Χρονικό διάστηµα κλειδώµατος παραστατικών, εσόδων και πληρωµών 
 

 
Βιβλιοθήκες  

Συντελεστές Έργου (Προµηθευτές, συνεργεία, 
συνεργάτες, διάφοροι) 

 Καταχώρηση των συντελεστών και στη συνέχεια «τοποθέτηση» αυτών σε έργα 
 Οργάνωση των συντελεστών σε οµάδες και κατηγορίες 
 Πλήρη στοιχεία συντελεστών (διεύθυνση, τηλέφωνα, email, σχόλια κ.ά.) 
 Προσθήκη νέων κατηγοριών και συντελεστών 
 Ταξινόµηση των κατηγοριών αλφαβητικά ή µε άλλο τρόπο (π.χ. σειρά περάτωσης εργασιών 
 Φόρµα εύρεσης συντελεστή µε κριτήρια και φίλτρα (οµάδα, κατηγορία, ηµεροµηνία, όνοµα 
κ.ά.) 

Υλικά, εργασίες, υπηρεσίες κ.ά.  ∆υνατότητα οµαδικής αλλαγής του ποσοστού ΦΠΑ των υλικών 
 Καταχώρηση των υλικών και στη συνέχεια «τοποθέτηση» αυτών στην ανάλυση των 
παραστατικών στα έργα 
 Οργάνωση των υλικών, εργασιών, υπηρεσιών ανά συντελεστή 
 Πλήρη στοιχεία υλικού (κωδικός, περιγραφή τιµή τιµολογίου, τιµή προκοστολόγησης, ΦΠΑ%, 
µ/µ, σχόλια) 
 Προσθήκη νέων υλικών 
 Ταξινόµηση των υλικών µε διάφορα κριτήρια 
 Φόρµα εύρεσης υλικού µε κριτήρια και φίλτρα (οµάδα, κατηγορία, συντελεστής, ηµεροµηνία, 
κωδικός, περιγραφή κ.ά.) 
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FollowUP Προδιαγραφές αναλυτικά (συνέχεια) 
Επιταγές  Αυτόµατη δηµιουργία των επιταγών του µπλοκ 

 Αυτόµατη χρέωση του ποσού της επιταγής στο λογαριασµό 
 Εισαγωγή της εικόνας της επιταγής 
 Εύκολη οπτική αναγνώριση της κατάστασης µιας επιταγής (κοµµένη, άκυρη κλπ. µε χρήση 
εικονιδίων) 
 Εύκολη προσθήκη, τραπεζών, λογαριασµών, µπλοκ και επιταγών 
 Καταγραφή των στοιχείων των κοµµένων επιταγών και αυτόµατη συµπλήρωση των ονοµάτων 
 Καταστάσεις επιταγών ανά µπλοκ, λογαριασµό, τράπεζα και συγκεντρωτικά 
 Οργάνωση των επιταγών σε µπλοκ, λογαριασµούς και τράπεζες 
 Σήµανση των επιταγών ως πληρωµένων, κοµµένων, άκυρων, συνδεδεµένων µε απόδειξη µία-
µία ή από την συγκεντρωτική κατάσταση 
 Συµπλήρωση στοιχείων και κόψιµο επιταγών 
 Σύνδεση µίας ή περισσοτέρων επιταγών µε απόδειξη 
 Ταξινόµηση µε πολλά κριτήρια 
 Φόρµα εύρεσης επιταγών µε πολλά κριτήρια (ηµεροµηνία λήξης, όνοµα, σχόλια κ.ά.) 

Εργάτες – µηχανήµατα  ∆υνατότητα προεπιλογής συµµετοχής στην ΑΠ∆ 
 Εκτύπωση βεβαίωσης εργοδότη 
 Καταχώρηση των εργατών και στη συνέχεια «τοποθέτηση» αυτών στο παρουσιολόγιο 
 Οργάνωση των εργατών ανά συνεργείο 
 Πλήρη στοιχεία εργάτη (γενικά στοιχεία και στοιχεία που αφορούν το ΙΚΑ) 
 Πλήρης καταγραφή της διακύµανσης του ηµεροµισθίου του εργάτη 
 Προσθήκη νέων εργατών 
 Ταξινόµηση των εργατών µε διάφορα κριτήρια 
 Φόρµα εύρεσης εργάτη µε κριτήρια και φίλτρα (οµάδα, κατηγορία, συνεργείο, ηµεροµηνία 
καταχώρησης, ειδικότητα, ονοµατεπώνυµο κ.ά.) 

Ποσοστά  Όλα τα ποσοστά που συµµετέχουν στους υπολογισµούς (π.χ. εισφορών) µπορούν να αλλάζουν 
ανά µήνα χωρίς να επηρρεάζονται οι προηγούµενοι υπολογισµοί 

Πίνακες ΕΚΚΟ  ∆υνατότητα προσθήκης ή τροποποίησης των πινάκων ΕΚΚΟ 
 Εισαγωγή των έτοιµων πινάκων στα έργα 
 Έτοιµοι πίνακες ΕΚΚΟ 

Κέντρα Κόστους  ∆υνατότητα προσθήκης ή τροποποίησης νέων σεναρίων κέντρων κόστους 
 Εισαγωγή των έτοιµων σεναρίων στα έργα 
 Έτοιµα σενάρια κατηγοριών κέντρων κόστους 

Κοινοπραξίες  Αυτόµατη συµπλήρωση των στοιχείων του έργου από τα στοιχεία της κοινοπραξίας 
 Εκτέλεση έργων από κοινοπραξίες 
 Πλήρη στοιχεία κοινοπραξιών 
 Προσθήκη νέων κοινοπραξιών 

Ροή επιταγών  Συνοπτική και αναλυτική παρουσίαση των ποσών των επιταγών που λήγουν σε συγκεκριµένες 
ηµεροµηνίες 
 Συνοπτικές και αναλυτικές καταστάσεις επιταγών που λήγουν ανά ηµεροµηνία, εβδοµάδα ή 
µήνα 
 Αθροιστικά ποσά επιταγών που λήγουν µελλοντικά 
 Αθροιστικά ποσά απλήρωτων επιταγών η ηµεροµηνία λήξης των οποίων έχει παρέλθει 
 Καταστάσεις ανά λογαριασµό, τράπεζα ή συγκεντρωτικά 
 Μετακίνηση µεταξύ των ηµεροµηνιών µε ένα κλικ 

Κινήσεις λογαριασµών  Αυτόµατη χρέωση στους λογαριασµούς των επιταγών που πληρώνονται 
 ∆ηµιουργία κινήσεων στους λογαριασµούς (αναλήψεις – καταθέσεις) 
 ∆υνατότητα αυτόµατης χρέωσης των παραστατικών 
 Παρακολούθηση των κινήσεων και των υπολοίπων των λογαριασµών 

Φυλλάδια  Καταχώρηση τεχνικών φυλλαδίων σε µορφή HTML (εικόνα και κείµενο) 
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Εκτυπώσεις – έντυπα 
Προδιαγραφές εκτυπώσεων  Εκτύπωση της επωνυµίας του πελάτη στην κεφαλίδα κάθε σελίδας 

 Προεπισκόπηση (preview) πριν την εκτύπωση 
 Εξαγωγή σε δεκάδες format (.DOC,.XLS,HTML κλπ.) 

Λίστα εκτυπώσεων  Καρτέλα µε γενικά στοιχεία έργου 
 
 ΕΚΚΟ – Συνοπτικός Πίνακας ΕΚΚΟ – Χιλιοστά 
 ΕΚΚΟ – Μία εργασία µαζί µε τα παραστατικά της 
 ΕΚΚΟ – Όλες οι εργασίες µαζί µε τα παραστατικά (για υποβολή στην εφορία) 
 
 Κέντρα Κόστους – Συνοπτικός Πίνακας Κέντρων Κόστους 
 Κέντρα Κόστους – Ένα κέντρο κόστους µαζί µε τα παραστατικά 
 Κέντρα Κόστους – Όλα τα κέντρα κόστους µαζί µε τα παραστατικά 
 
 Οφειλές-πληρωµές έργου 
 Οφειλές-πληρωµές κατηγορίας συντελεστών έργου 
 Οφειλές-πληρωµές οµάδας συντελεστών έργου 
 Οφειλές στον συντελεστή έργου (λογιστική καρτέλα πίστωσης) 
 Πληρωµές στον συντελεστή έργου (λογιστική καρτέλα χρέωσης) 
 Κατάσταση µε όλα τα παραστατικά και προσωπικές σηµειώσεις σε ένα συντελεστή 
 Κατάσταση µε τα παραστατικά ενός είδος σε ένα συντελεστή 
 Εκτύπωση παραστατικού  
 Απόδειξη πληρωµής 
 
 Υλικά/εργασίες/υπηρεσίες µε τιµές και ποσότητες ανά έργο 
 Υλικά/εργασίες/υπηρεσίες µε τιµές και ποσότητες ανά συντελεστή έργου 
 
 Ηµεροµίσθια ΙΚΑ – Ελάχιστα/τρέχοντα 
 Πρόχειρη µηνιαία κατάσταση εργατών 
 Ανακεφαλαιωτική κατάσταση ΙΚΑ 
 Αναλυτική περιοδική δήλωση (ΑΠ∆) 
 ΑΠ∆ που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική µορφή 
 Συνοδευτικό έντυπο ΑΠ∆ 
 Ετήσια κατάσταση εργατών 
 Αποδεικτικά απασχόλησης 
 Μηνιαίες αποδείξεις πληρωµής αποδοχών 
 Ετήσια βεβαίωση αποδοχών (µε ή χωρίς κρατήσεις – ∆ΟΥ)  
 Ετήσια κατάσταση αποδοχών 
 Ετήσια κατάσταση εργατικής δαπάνης (ΦΜΥ) 
 
 Εβδοµαδιαίο παρουσιολόγιο (κενή κατάσταση εργατών) 
 Εβδοµαδιαίο παρουσιολόγιο µε παρουσίες 
 Εβδοµαδιαίες πληρωµές – µισθοδοσία 
 
 Ηµέρες εργασίας και ένσηµα όλων των συνεργείων 
 Ηµέρες εργασίας και ένσηµα µιας κατηγορίας συνεργείων 
 Ηµέρες εργασίας και ένσηµα ενός συνεργείου 
 Ηµέρες εργασίας και ένσηµα ενός εργάτη ανά µήνα 
 Ηµέρες εργασίας και ένσηµα ενός εργάτη ανά εβδοµάδα 
 Κατάσταση πελατών έργου – εισπράξεις ανά πελάτη και έργο 
 Καρτέλα πελάτη µε οικονοµικά στοιχεία 
 Χρεώσεις σε ένα πελάτη και εισπράξεις από τον πελάτη 
 
 Συγκεντρωτική µισθοδοσία εργατών – εβδοµαδιαίες παρουσίες ανά εργάτη σε όλα τα έργα 
 Συγκεντρωτική µισθοδοσία εργατών – µισθοδοσία ανά εργάτη σε όλα τα έργα 
 Συγκεντρωτική µισθοδοσία εργατών – κατάσταση πληρωµών όλων των εργατών 
 
 Συγκεντρωτικές οφειλές-πληρωµές – κατάσταση για όλους τους συντελεστές  
 Συγκεντρωτικές οφειλές-πληρωµές – κατάσταση για µια οµάδα συντελεστών 
 Συγκεντρωτικές οφειλές-πληρωµές – κατάσταση ενός συντελεστή 
 Συγκεντρωτικές οφειλές-πληρωµές – λογιστική καρτέλα πίστωσης συντελεστή 
 Συγκεντρωτικές οφειλές-πληρωµές – λογιστική καρτέλα χρέωσης συντελεστή 
 Καταστάσεις µε ή χωρίς φίλτρο ηµεροµηνίας 
 
 Συγκεντρωτικές εισπράξεις-πληρωµές – κατάσταση εισπράξεων 
 Συγκεντρωτικές εισπράξεις-πληρωµές – κατάσταση πληρωµών 
 Συγκεντρωτικές εισπράξεις-πληρωµές – έλεγχος αναµενοµένων πληρωµών 
 
 Παρακράτηση φόρου από µισθωτές υπηρεσίες 
 Παρακράτηση φόρου από ελεύθερα επαγγέλµατα 
 
 Συντελεστές έργου βιβλιοθήκης – όλοι, ανά οµάδα, κατηγορία ή ξεχωριστά  
 Υλικά, εργασίες, υπηρεσίες βιβλιοθήκες – όλα, ανά οµάδα ή κατηγορία συντελεστών, ανά 
συντελεστή 
 Εργάτες, µηχανήµατα – ανά κατηγορία ή ανά εργάτη 
 Βεβαιώσεις εργοδότη ανά έργο, χρονική περίοδο και µε επιλογή εργατών 
 Κοινοπραξίες 
 Πίνακες ΕΚΚΟ βιβλιοθήκης 
 Κατηγορίες Κέντρων Κόστους βιβλιοθήκης 
 Επιταγές ανά τράπεζα, λογαριασµό, µπλοκ, ξεχωριστά και συγκεντρωτικά 
 Ροή επιταγών – ανά ηµεροµηνία, µήνα, εβδοµάδα 
 Ροή επιταγών – επιταγές αναλυτικά 
 Κινήσεις λογαριασµών – ανά λογαριασµό  
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Απαιτήσεις συστήµατος 
Για να χρησιµοποιήσετε το Ti-Soft Office, ο υπολογιστής σας θα πρέπει να έχει εγκατεστηµένο ένα από τα 
παρακάτω λειτουργικά συστήµατα Windows:  
    Windows 95/98/98SE/Me 
    Windows NT/2000/XP 

 
Η εγκατάσταση του Ti-Soft Office δεν είναι δυνατή σε υπολογιστές Macintosh ή σε λειτουργικό σύστηµα 
Linux/Unix. 
 

Εγκατάσταση  
Kλείστε όλες τις εφαρµογές που τρέχουν στον υπολογιστή σας. 

1. Toποθετήστε το CD στο CD-ROM του υπολογιστή σας. 

2. Κανονικά, τo περιβάλλον εγκατάστασης θα εκκινήσει αυτόµατα (Autorun). Αν δε συµβεί αυτό, τότε 
τρέξτε το αρχείο Launch.exe πoυ βρίσκεται στο Setup CD. 

3. Εµφανίζεται το αρχικό µενού. Kάντε κλικ στην Εγκατάσταση.  

 

 

4. Στην οθόνη που θα εµφανιστεί πατήστε Επόµενο > 

5. ∆ιαβάστε το συµφωνητικό άδειας χρήσης. Τσεκάρετε την επιλογή Αποδέχοµαι τους όρους της 
άδειας χρήσης εφόσον συµφωνείτε και πατήστε Επόµενο > 

6. Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης Πλήρης. Αν θέλετε να αλλάξετε το φάκελο εγκατάστασης επιλέξτε 
τον τύπο εγκατάστασης Επιλεκτική. Κάντε κλικ στο Επόµενο > 

 
 
Σηµείωση 
Αν εγκαθιστάτε τα 
προγράµµατα σε ένα 
σύστηµα Windows NT ή 
2000 ή ΧP βεβαιωθείτε 
ότι έχετε δικαιώµατα 
διαχειριστή 
(administrator) . Αν δε 
µπορείτε να έχετε 
δικαιώµατα διαχειριστή 
συστήµατος, αναθέστε 
την εγκατάσταση στο 
διαχειριστή του 
συστήµατος, δίνοντάς 
του αυτές τις οδηγίες. 
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7. Αν επιλέξατε ως τύπο εγκατάστασης Επιλεκτική τότε µπορείτε να αλλάξετε τη θέση στην οποία 
εγκαθίστανται τα προγράµµατα. Κατόπιν επιλέξτε τα προγράµµατα τα οποία θέλετε να 
εγκαταστήσετε. Αφού επιλέξετε αυτά που θέλετε πατήστε Επόµενο > 

8. Πατήστε Εγκατάσταση για να ξεκινήσει η εγκατάσταση. 

9. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση πατήστε Ολοκλήρωση.  

  

Εκκίνηση προγραµµάτων 
10. Mετά την εγκατάσταση του προγράµµατος, στο Start Menu, στον υποκατάλογο Programs 

(Προγράµµατα) έχει προστεθεί ο υποκατάλογος Ti-Soft και µέσα σε αυτόν ο κατάλογος FollowUP. 
Κάντε κλικ σε αυτό. 
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∆είτε τα videos µε τα µαθήµατα 
Τα videos µε τα µαθήµατα είναι ο καλύτερος και γρηγορότερος τρόπος να µάθετε να χρησιµοποιείτε το 
πρόγραµµα. 

Σε συνδυασµό µε την online βοήθεια και το εγχειρίδιο χρήστη θα σας βοηθήσουν σε οποιαδήποτε απορία 
σας. 

1. Στο αρχικό µενού επιλέξτε Οδηγίες & µαθήµατα σε video 

2. Kάντε κλικ στο ∆είτε τα µαθήµατα σε video 

3.      Χρησιµοποιήστε το χειριστήριο για να σταµατήσετε το video ή να το προχωρήσετε πιο γρήγορα 
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Αντιµετώπιση προβληµάτων 
 

∆ε βλέπω ελληνικά 
Εάν έχετε την ελληνική έκδοση του Windows τότε κανονικά θα πρέπει να µην έχετε πρόβληµα. Όµως 
ακόµα και σε αγγλική έκδοση του Windows µπορείτε να δείτε ελληνικά χωρίς κανένα πρόβληµα. 
 
Α) Eλέγξτε ότι το λειτουργικό σας σύστηµα είναι ρυθµισµένο να δείχνει ελληνικά. 
Βεβαιωθείτε ότι στις Τοπικές Ρυθµίσεις (Start  Control Panel  Regional and language options) η 
επιλεγµένη γλώσσα είναι τα ελληνικά.  
 

  
 
Το ίδιο και στην καρτέλα Advanced. Βεβαιωθείτε ότι οι πίνακες µετατροπής κωδικοσελίδας που αφορούν 
την ελληνική γλώσσα είναι επιλεγµένοι.  
 
Στην καρτέλα Languages κάντε κλικ στο Details και βεβαιωθείτε ότι έχετε και ελληνικά. Αν δεν υπάρχουν 
προσθέστε τα κάνοντας κλικ στο κουµπί Add. Επιλέξτε ως input language ΚΑΙ keyboard layout τα 
ελληνικά. 
 

 
 
Β) Επιλέξτε τη γραµµατοσειρά Tahoma για το περιεχόµενο των παραθύρων. Είναι η γραµµατοσειρά που 
χρησιµοποιούν όλες οι εφαρµογές τις Ti-Soft. Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε 
Properties  Appearance  Advanced. Επιλέξτε τη γραµµατοσειρά Tahoma για το κείµενο των πλαισίων 
κειµένου, των µενού και των τίτλων των παραθύρων. 
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∆ε µπορώ να εγκαταστήσω τα προγράµµατα και κλείνοντας τον 
υπολογιστή, παίρνω ένα µήνυµα WAB notification. 
Κλείστε το Microsoft Outlook και επανεκκινήστε το µηχάνηµά σας. Πριν ξανατρέξετε την εγκατάσταση 
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόγραµµα ανοιχτό. 



Πρόλογος 
 
 
Η έλλειψη ενός εύχρηστου και δυνατού εργαλείου, στην ελληνική αγορά, για την παρακολούθηση και 
προκοστολόγηση έργων ήταν ο βασικός παράγοντας που οδήγησε την Ti-Soft στην ανάπτυξη του 
προγράµµατος FollowUP.  
 
Το FollowUP δίνει τη δυνατότητα πλήρους οικονοµικής παρακολούθησης έργων οποιουδήποτε µεγέθους 
και παρέχει εποπτεία κάθε δυνατής λεπτοµέρειας αλλά και συνοπτικών – συγκεντρωτικών στοιχείων. 
Μπορεί να παράγει εξαιρετικά εύκολα αναφορές για οποιαδήποτε πληροφορία και να παρουσιάζει 
συµπεράσµατα τα οποία είναι δύσκολο ή και πρακτικά αδύνατο να ληφθούν χωρίς τη χρήση ενός 
τέτοιου εργαλείου.  
 
Η καταχώρηση, παρουσίαση και επεξεργασία όλων των στοιχείων γίνεται µε τρόπο εύληπτο και άµεσο 
ενώ κάθε σηµείο του προγράµµατος έχει σχεδιασθεί µε γνώµωνα την ευχρηστία και την ταχύτητα. 
 
Το βιβλίο αποτελεί ουσιαστικά το εγχειρίδιο χρήσης του προγράµµατος FollowUP και συνοδεύεται από 
CD µε το FollowUP Smart. Η έκδοση Smart του FollowUP είναι µία εκπαιδευτική έκδοση η οποία περιέχει 
όλες τις λειτουργίες του πλήρους προγράµµατος αλλά έχει περιορισµούς ως προς το πλήθος των 
δεδοµένων που µπορούν να καταχωρηθούν και να επεξεργαστούν. Έτσι µπορείτε να κάνετε µια 
πρακτική εφαρµογή όλων όσων αναφέρονται και αναλύονται στο βιβλίο και να καταχωρήσετε δικά σας 
δεδοµένα µέσα στο πρόγραµµα. 
 
Στόχος µας είναι το βιβλίο αυτό να προσθέσει ένα ακόµα λιθαράκι στην ελληνική τεχνική βιβλιογραφία. 
Οι οποιεσδήποτε υποδείξεις και οι παρατηρήσεις σας είναι ευπρόσδεκτες και χρήσιµες για µας. 
Παρακαλούµε στείλτε τις στο followup@ti-soft.gr. 
 
Οι συγγραφείς  
 
Νίκος Χ. Σανδαλίδης 
Μηχανικός Πληροφορικής 
 
Γρηγόρης Χ. Σανδαλίδης 
Οικονοµολόγος 
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Κεφάλαιο 1 

Έργα 
 

 
Με τη φόρµα Έργα χειρίζεστε τα έργα που παρακολουθείτε. Στη φόρµα αυτή, καταχωρείτε νέα 
έργα και βλέπετε τα βασικά στοιχεία τους. 
Όλα τα έργα σας καταχωρούνται σε ένα σηµείο στο δίσκο σας, στη Βιβλιοθήκη Έργων. Με τη 
φόρµα Έργα µπορείτε να βλέπετε τα περιεχόµενα της Βιβλιοθήκης Έργων και να 
προσθέτετε/αφαιρείτε έργα. Μπορείτε ακόµα να εισάγετε και να εξάγετε έργα από άλλες 
Βιβλιοθήκες Έργων π.χ. να εισάγετε ένα έργο το οποίο έχετε δηµιουργήσει σε µια άλλη έκδοση του 
προγράµµατος σε έναν άλλο υπολογιστή. 
Οι λειτουργίες αυτές είναι γνωστές σαν λειτουργίες Import και Export. 
 
Για να ανοίξετε τη φόρµα Έργα επιλέξτε από το µενού Έργα  Έργα. 
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1.1 Πώς είναι οργανωµένη η φόρµα Έργα 
 
Η φόρµα εργασίας είναι οργανωµένη σε δύο µέρη τα οποία µπορείτε να ρυθµίσετε όπως εσείς 
θέλετε. Οι ρυθµίσεις αυτές αποθηκεύονται αυτόµατα εφόσον δεν µεγιστοποιήσετε (maximize) τη 
φόρµα εργασίας. 
 

 
Στο αριστερό µέρος της φόρµας (στο δέντρο) φαίνονται όλα τα έργα σας. Η φόρµα Έργα χειρίζεται 
όλα τα έργα σας τα οποία καταχωρούνται σε ένα σηµείο στο δίσκο σας (στη Βιβλιοθήκη Έργων – η 
φόρµα Έργα χειρίζεται τη βιβλιοθήκη αυτή). Μπορείτε έτσι να βλέπετε άµεσα και ταυτόχρονα όλα 
τα έργα σας και να συγκρίνετε τα στοιχεία τους ή να χρησιµοποιείτε κάποια έργα ως αναφορά για 
τη δηµιουργία νέων έργων. 
 
Κάθε έργο που βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη Έργων έχει µια σειρά από βασικά στοιχεία (όπως τα 
στοιχεία εργολάβου, οικοδοµής, οικονοµικά στοιχεία κ.ά.). Για την καλύτερη παρουσίαση και πιο 
δοµηµένη διαχείριση των στοιχείων αυτών, έχει γίνει µια κατηγοριοποίηση (3). Τα στοιχεία έχουν 
κατηγοριοποιηθεί σε καρτέλες. Οι καρτέλες αυτές είναι: 
 Πληρωµές – ρυθµίσεις που αφορούν τη µισθοδοσία των εργατών και προκαθορισµένος (default) 
λογαριασµός χρέωσης των παραστατικών του έργου 

 Ασφάλεια – ρυθµίσεις ασφαλείας για το κλείδωµα εγγραφών 
 Λογιστής – εδώ καταχωρούνται τα στοιχεία του λογιστή 
 Εργολήπτης – εδώ καταχωρούνται τα στοιχεία του εργολήπτη 
 Οικοδοµή – εδώ καταχωρούνται τα στοιχεία της οικοδοµής 
 Οικοπεδούχος – καταχωρούνται τα στοιχεία ενός ή περισσότερων οικοπεδούχων 
 ΙΚΑ – εδώ καταχωρούνται τα στοιχεία του υποκαταστήµατος ΙΚΑ 
 Οικονοµικά – συγκεντρωτικά οικονοµικά στοιχεία του έργου – ταµείο 
 Έντυπα – στοιχεία και ρυθµίσεις που αφορούν τις εκτυπώσεις που παράγει το πρόγραµµα 

Η φόρµα Έργα 
 

 Γραµµή 
εργαλείων 

 Το δέντρο µε όλα 
τα έργα σας 

 Τα στοιχεία κάθε 
έργου είναι 
οργανωµένα σε 
κατηγορίες  

 Στοιχεία κάθε 
κατηγορίας 

 Σύντοµη βοήθεια 
για κάθε καρτέλα 
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1.1.1 Εργολήπτης 
 

 
 
Στην καρτέλα Εργολήπτης εισάγετε τα στοιχεία του εργολήπτη και τα γενικά στοιχεία του έργου. 
Μπορείτε να συνδέσετε το έργο µε µια κοινοπραξία. Κάντε κλικ στο  και επιλέξτε µια κοινοπραξία. 
Η λίστα αυτή έχει γεµίσει µε τις κοινοπραξίες που έχετε καταχωρήσει εσείς στη Βιβλιοθήκη 
Κοινοπραξιών. 
Επιλέγοντας Τα παρακάτω σχόλια να εκτυπώνονται στο Report1a τότε ό,τι εισάγετε σαν 
σχόλιο θα εκτυπώνεται στο Report1a (µία από τις εκτυπώσεις που παράγει το πρόγραµµα) το οποίο 
δείχνει τα γενικά στοιχεία του έργου, ό,τι δηλαδή φαίνεται στη φόρµα Έργα. 
Στο κάτω µέρος µπορείτε να πληκτρολογήσετε σχόλια οποιουδήποτε µεγέθους. 
 

1.1.2 Οικοδοµή 
 

 
 
Στην καρτέλα Οικοδοµή εισάγετε τα στοιχεία της οικοδοµής. 
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1.1.3 Οικοπεδούχος 
 

 
 
Στην καρτέλα Οικοπεδούχος εισάγετε τα στοιχεία του οικοπεδούχου. Αν οι οικοπεδούχοι είναι 
περισσότεροι από έναν τότε εισάγετε τους επιπλέον οικοπεδούχους στα σχόλια.  
  
 

1.1.4 ΙΚΑ 
 

 
 
Στην καρτέλα ΙΚΑ εισάγετε τα στοιχεία του ΙΚΑ. Κάντε κλικ στο  και επιλέξτε το υποκατάστηµα 
ΙΚΑ. 
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1.1.5 Οικονοµικά 
 

 
 
Στην καρτέλα Οικονοµικά βλέπετε τα συνολικά οικονοµικά µεγέθη του έργου (ταµείο).  
Συγκεκριµένα βλέπετε: 
 Εισπράξεις που έχουν γίνει 
 Εισπράξεις που αναµένεται να γίνουν 
 Εισπράξεις σύνολο 

όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί από τη φόρµα Πελάτες-Εισπράξεις. 
 
 Πληρωµές που έχουν γίνει 
 Πληρωµές που αναµένεται να γίνουν  
 Πληρωµές σύνολο 

όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στη φόρµα Συντελεστές έργου, παραστατικά, οφειλές-πληρωµές. 
 
Σηµείωση 

 Οι συνολικές πληρωµές είναι ουσιαστικά το σύνολο των πληρωµών που έχουν γίνει στο έργο 
(όπως αυτές φαίνονται και στη φόρµα Συντελεστές έργου, παραστατικά, οφειλές-πληρωµές). 

 Οι αναµενόµενες πληρωµές είναι ουσιαστικά το ποσό των απλήρωτων επιταγών που έχουν 
συνδεθεί µε χρεωστικά παραστατικά του επιλεγµένου έργου. 

 Οι πληρωµές που έχουν γίνει είναι η διαφορά των δύο παραπάνω ποσών 
 
 
Τα κουτιά της στήλης Υπόλοιπα υπολογίζονται ως διαφορά των κουτιών της ίδιας γραµµής. 
 

1.1.6 Έντυπα 
 

 
 




