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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

2. Προμηθευτές
Για να καταχωρίσουμε μια παραγγελία, πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε τον
Προμηθευτή, αν δεν υπάρχει στο Koha.
2.1. Καταχώριση Προμηθευτή
Στη σελίδα των Προσκτήσεων, αναζητάμε τον Προμηθευτή με οποιοδήποτε μέρος
του ονόματός του, είτε από το πεδίο της γρήγορης αναζήτησης στο επάνω μέρος της
σελίδας, είτε από το αντίστοιχο πεδίο της «Διαχείρισης Παραγγελιών».

Εφόσον δεν είναι καταχωρημένος, επιλέγουμε Νέος Προμηθευτής.
Η φόρμα του περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:


Στοιχεία εταιρίας
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o



Επαφές (Στοιχεία επικοινωνίας)

o



Περιέχει βασικές πληροφορίες για τον Προμηθευτή. Απαραίτητο είναι
μόνο το Όνομα Προμηθευτή. Οι λοιπές πληροφορίες μπορούν να
συμπληρωθούν για να βοηθήσουν στην δημιουργία ειδοποιήσεων για
εκπρόθεσμες παραγγελίες και για τα τιμολόγια.

Περιέχει στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το γραφείο του
Προμηθευτή. Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των στοιχείων,
όμως χρησιμεύουν στην περίπτωση που θα θέλαμε να
επικοινωνήσουμε με τον υπεύθυνο για τις παραγγελίες μας.

Στοιχεία παραγγελίας
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Προμηθευτής: επιλέγουμε Ενεργός, για να μπορούμε να κάνουμε
παραγγελίες
Τιμές Τιμοκαταλόγου / Τιμές Τιμολογίου : σε Ευρώ
Tax Number registered: αν η βιβλιοθήκη χρεώνεται φόρους επί των
παραγγελιών
Τιμές Τιμοκαταλόγου: Να περιλαμβάνεται ή να μην περιλαμβάνεται
ο φόρος
Τιμές Τιμολογίων: Να περιλαμβάνεται ή να μην περιλαμβάνεται ο
φόρος
Έκπτωση: αν ο Προμηθευτής παρέχει μια συγκεκριμένη έκπτωση
 Μπορούμε να καταχωρίσουμε την ειδική έκπτωση για
συγκεκριμένο αντίτυπο, όταν καταχωρίζουμε την παραγγελία.
Φόρος: Φόρος που αναλογεί σε κάθε τεκμήριο.
Χρόνος παράδοσης: Καταχωρίζουμε το χρόνο παραλαβής της
παραγγελίας, αν τον γνωρίζουμε. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία
αναφορών από το Koha για τις Εκπρόθεσμες Παραγγελίες.
Οι Σημειώσεις είναι για εσωτερική χρήση

2.2. Προβολή/ Επεξεργασία Προμηθευτή
Για να δούμε την σελίδα πληροφοριών του Προμηθευτή θα πρέπει να τον
αναζητήσουμε από τη σελίδα των Προσκτήσεων. Αναζητάμε με οποιοδήποτε μέρος
του ονόματός του.
o Αν τα αποτελέσματα της αναζήτησης είναι περισσότερα του ενός επιλέγουμε
τον Προμηθευτή από τη λίστα αποτελεσμάτων .
o Για να κάνουμε αλλαγές στην εγγραφή του απλά επιλέγουμε Επεξεργασία
Προμηθευτή.
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Αν δεν υπάρχει κάποιο Καλάθι (παραγγελία) συνδεδεμένο με τον Προμηθευτή, τότε
το κουμπί Διαγραφή Προμηθευτή είναι διαθέσιμο και μπορούμε να τον
διαγράψουμε.

Διαφορετικά, βλέπουμε μόνο το κουμπί Παραλαβή Αποστολής.

2.3. Συμβόλαια Προμηθευτή
Η δημιουργία Συμβολαίων με ένα προμηθευτή μας βοηθάει γιατί μπορούμε να
υπολογίσουμε τα ποσά που δαπανήσαμε σε αυτόν. Τα Συμβόλαια αυτά περιέχουν ένα
ελάχιστο και ένα μέγιστο ποσό ετησίως.
Καταχώριση Συμβολαίου
Από τις επιλογές πάνω από τα στοιχεία του Προμηθευτή, επιλέγω Νέο - Συμβόλαιο.

Η φόρμα συμπληρώνεται με ορισμένες πολύ βασικές πληροφορίες για το Συμβόλαιο.
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Σημαντικό : Δεν μπορούμε να καταχωρίσουμε ένα Συμβόλαιο αναδρομικά. Η
ημερομηνία λήξης δεν πρέπει να είναι πριν την σημερινή ημέρα (0_/0_/2015).

Κατά την δημιουργία Καλαθιού (Παραγγελίας) για τον Προμηθευτή επιλέγουμε το
Συμβόλαιο που δημιουργήσαμε γι’ αυτόν.
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ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Επειδή έχουν αλλάξει οι διαδικασίες και όλες οι παραγγελίες γίνονται μέσω
διαγωνισμών, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τον Προμηθευτή που θα
μειοδοτήσει.
Μπορούμε όμως να δημιουργήσουμε ένα Εικονικό Προμηθευτή ο οποίος θα έχει την
επωνυμία πχ. «Διαγωνισμός 2015», προκειμένου να καταχωρίσουμε στο Καλάθι του
τα προς παραγγελία τεκμήρια.
Στη συνέχεια εφόσον υπάρξουν μειοδότες για το διαγωνισμό, τους καταχωρίζουμε αν
δεν υπάρχουν ήδη στο σύστημα και μεταφέρουμε σ’ αυτούς τα τεκμήρια για τα οποία
μειοδότησαν, από το Καλάθι του Εικονικού Προμηθευτή. Αν ο μειοδότης είναι μόνο
ένας μπορούμε στο Καλάθι μας να επιλέξουμε αντί του εικονικού προμηθευτή τον
πραγματικό.
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