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ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ WOI 
 
Link: https://www-01.ibm.com/procurement/esi/ 
 

https://www-01.ibm.com/procurement/esi/


 

Για να συνδεθείτε στην εφαρμογή WOI, πρέπει να επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο 
IBM Supply Portal (www.ibm.com/procurement/esi). Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να 
επιλέξετε τη διασύνδεση «My Portal, My Functions» για να συνδεθείτε. 
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Πρώτη επαφή με το WOI 
Όταν εγγραφείτε για την εφαρμογή WOI, θα λάβετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Η 
εγγραφή γίνεται μέσω της σελίδας του IBM Supply Portal: www.ibm.com/procurement/esi 
Όταν συνδεθείτε στο δικτυακό τόπο Supply Portal, θα σας ζητηθεί ένα όνομα χρήστη και ένας κωδικός 
πρόσβασης.  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή για το WOI, μεταφορτώστε τη λειτουργική 
μονάδα βοήθειας της εφαρμογής Supply Portal ή επικοινωνήστε με το Help Desk του WOI.

Καταχωρήστε ένα όνομα 
χρήστη και πατήστε το πλήκτρο 
Tab. 

Καταχωρήστε έναν κωδικό 
πρόσβασης και πατήστε το 
κουμπί «OK». 
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Όταν συνδεθείτε στη σελίδα Supply Portal, 
επιλέξτε «Web Order and Invoice». 
 



 

Μετά την αποδοχή των όρων και των 
προϋποθέσεων, θα εμφανιστεί η οθόνη του 
WOI. 

Όταν συνδεθείτε στην εφαρμογή WOI για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε τους Όρους 
και τις προϋποθέσεις καθώς και την πιο πρόσφατη σύμβαση εξωτερικής ανάθεσης εργασιών 
τιμολόγησης. Έχετε υπόψη τα εξής: 

Για να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις πρέπει να διαθέτετε το κατάλληλο 
επίπεδο πρόσβασης. 

Όταν γίνει διαθέσιμη μια νέα έκδοση των όρων και των προϋποθέσεων, θα παρουσιαστεί η 
νέα έκδοση. Πρέπει πάντα να αποδέχεστε την πιο πρόσφατη έκδοση των όρων και των 
προϋποθέσεων. 

Όλοι οι προμηθευτές της IBM πρέπει να αποδεχτούν τους όρους και τις προϋποθέσεις 
προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο WOI. 

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, επικοινωνήστε με το Helpdesk 
του WOI.
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ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΓΟΡΑΣ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 



 

Εμφανίζεται η αρχική σελίδα του WOI. Για να ξεκινήσετε τις εργασίες με μια εντολή αγοράς, 
πατήστε «Εντολές αγοράς». 
Σημείωση: Οι επιλογές Εντολές αγοράς και Αλλαγές εντολών αγοράς αναφέρονται ως 
«Εντολές αγοράς».
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Σε ολόκληρη την εφαρμογή WOI υπάρχουν λειτουργίες 
αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες αναζήτησης 
για να εντοπίσετε τα επιθυμητά έγγραφα. 
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Αναζήτηση σε – επιλέξτε κριτήρια αναζήτησης 
 



 

Αναζήτηση σε: Με αυτή τη λειτουργία 
μπορείτε να κάνετε αναζήτηση σε 
συγκεκριμένα πεδία εντός των εγγράφων 
(για παράδειγμα, ημερομηνίες).
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Αναζήτηση για – καταχωρήστε συγκεκριμένες παραμέτρους αναζήτησης 
 



 

Αναζήτηση για: Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επιλέξετε ή να 
καταχωρήσετε συγκεκριμένες παραμέτρους αναζήτησης. Σε αυτό το 
παράδειγμα, η λειτουργία αναζήτησης επιστρέφει μόνο τις εντολές αγοράς 
με κατάσταση «Εξετάστηκε».

 
Επικεφαλίδες στηλών – βασικές πληροφορίες για τις εντολές αγοράς 
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Στο επάνω μέρος της λίστας εγγράφων, μπορείτε να δείτε τις 
επικεφαλίδες των στηλών. 
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Μπορείτε να οργανώσετε τις εντολές αγοράς σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά με βάση διάφορα κριτήρια 
 
 



 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βέλη για να 
ταξινομήσετε τη λίστα εγγράφων σε αύξουσα ή 
φθίνουσα σειρά. 

Μπορείτε να δείτε όλες τις σελίδες των εντολών αγοράς 
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Στο κάτω μέρος της λίστας μπορείτε να 
δείτε διασυνδέσεις με τις επόμενες σελίδες 
της λίστας. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΓΟΡΑΣ 
 
Ο αγοραστής (IBM) θα στείλει εντολές αγοράς στον προμηθευτή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή WOI. Ο 
προμηθευτής μπορεί να αποδεχθεί/απορρίψει και να τιμολογήσει αυτές τις εντολές αγοράς μέσω του WOI. 
Η διαθεσιμότητα των κουμπιών και των λειτουργιών εξαρτάται από το επίπεδο πρόσβασης που διαθέτετε. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους πρόσβασης, μεταβείτε στη βοήθεια της εφαρμογής Supply 
Portal. 



 

Άνοιγμα: Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να 
ανοίξετε/εμφανίσετε μια εντολή αγοράς. Όταν ανοίξετε την 
εντολή αγοράς, μπορείτε να την αποδεχθείτε, να την 
απορρίψετε, να την εκτυπώσετε ή να την τιμολογήσετε.

Εκτύπωση εντολής αγοράς 
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Προβολή σε εκτυπώσιμη μορφή: Χρησιμοποιήστε 
αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε την εντολή 
αγοράς σε μια μορφή που μπορεί να εκτυπωθεί 
εύκολα.

 
 
 

 
Έναρξη δημιουργίας τιμολογίου από μια αποδεκτή εντολή αγοράς 

20



 
 

 

Δημιουργία τιμολογίου από εντολή αγοράς: Χρησιμοποιήστε αυτό 
το κουμπί για να ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας του 
τιμολογίου. Μπορείτε να δημιουργήσετε τιμολόγια μόνο από 
αποδεκτές εντολές αγοράς. Η χρήση του κουμπιού περιγράφεται 
αργότερα. 
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Έλεγχος κατάστασης εντολής αγοράς 
 



 

Στο πλαίσιο «Κατάσταση» μπορείτε να 
δείτε εάν η εντολή αγοράς έχει ήδη 
εξεταστεί. 

 23



 24

Εκτύπωση εντολής αγοράς 
 



 

Μπορείτε να εμφανίσετε μια εντολή αγοράς πριν την 
αποδεχθείτε ή πριν την τιμολογήσετε. Για να γίνει αυτό, 
επιλέξτε την εντολή αγοράς και πατήστε το κουμπί 
«Προβολή σε εκτυπώσιμη μορφή».
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Άνοιγμα της εντολής αγοράς 
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Άνοιγμα της εντολής αγοράς: Επιλέξτε την 
εντολή αγοράς που επιθυμείτε να 
ανοίξετε/εμφανίσετε πατώντας το κουμπί που 
βρίσκεται δίπλα της. 



 

Όταν επιλέξετε την εντολή αγοράς, 
πατήστε το κουμπί «Άνοιγμα» για να 
την εμφανίσετε. 
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Λεπτομέρειες εντολής αγοράς 
 



 

Λεπτομέρειες εντολής αγοράς 
Όταν ανοίξετε την εντολή αγοράς, θα εμφανιστεί μία οθόνη παρόμοια με την 
παρακάτω. Τα κουμπιά και οι εντολές που θα είναι διαθέσιμα σε εσάς 
εξαρτώνται από την εντολή αγοράς και το επίπεδο πρόσβασης (ρόλος 
πρόσβασης) που διαθέτετε. 
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Λεπτομέρειες εντολής αγοράς 
Στο επάνω μέρος της οθόνης θα βρείτε γενικές πληροφορίες όπως 
τον αριθμό της εντολής αγοράς, την ημερομηνία, κ.λπ. 
Οι λεπτομέρειες της εντολής αγοράς βρίσκονται στο κάτω μέρος 
της οθόνης. Κάντε κύλιση προς τα κάτω.  

Λεπτομέρειες εντολής αγοράς 
Πληροφορίες πληρωμής 
Νόμισμα: EUR, Εξαρτάται από τη χώρα στην οποία εδρεύει η εταιρεία σας. 
Συναλλαγματική ισοτιμία: Η συναλλαγματική ισοτιμία για τα νομίσματα του 
τιμολογίου και της εντολής αγοράς. 
Όροι πληρωμής: η χρονική περίοδος (σε ημέρες) κατά την οποία η IBM θα 
πληρώσει μετά την παραλαβή ενός έγκυρου τιμολογίου.  
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Λεπτομέρειες εντολής αγοράς 
Προβολή ειδών: 
Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που 
έχετε παραγγείλει. Σε αυτή την περίπτωση, στην προβολή ειδών 
εμφανίζονται οι λεπτομέρειες ενός δείγματος. 
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Άνοιγμα γραμμής σε εντολή αγοράς 
 

 

Λεπτομέρειες εντολής αγοράς 
Το είδος της συγκεκριμένης γραμμής δεν έχει 
εξεταστεί και δεν έχει γίνει αποδεκτό. 
Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
το είδος της γραμμής, πατήστε στον αριθμό 
(00001). 
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Λεπτομέρειες εντολής αγοράς 
Σε αυτή την οθόνη θα βρείτε περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες 
που έχετε παραγγείλει. 
Ορισμένες από τις εμφανιζόμενες λεπτομέρειες 
είναι οι τιμές μονάδας, οι ποσότητες και οι 
περιγραφές.



 

Λεπτομέρειες εντολής αγοράς 
Χρονοδιάγραμμα παράδοσης:  
Σε αυτά τα πεδία εμφανίζονται ημερομηνίες παράδοσης 
(απαιτούμενες ημερομηνίες). Στην περίπτωση των 
εντολών αγοράς υπηρεσιών (π.χ., προσωρινή 
πρόσληψη προσωπικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες), 
μπορείτε να παραβλέψετε τις ημερομηνίες παράδοσης. 
 

Λεπτομέρειες εντολής αγοράς 
Πληροφορίες επικοινωνίας: 
Εδώ μπορείτε να δείτε πληροφορίες επικοινωνίας για 
το στέλεχος της IBM που αιτήθηκε τα αγαθά ή τις 
υπηρεσίες.  
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτό το στέλεχος εάν 
έχετε απορίες σχετικά με την εντολή αγοράς.  
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Λεπτομέρειες εντολής αγοράς 
Πληροφορίες διεύθυνσης προορισμού αποστολής: 
Εδώ θα βρείτε τη διεύθυνση παράδοσης. Αν η εντολή 
αγοράς σχετίζεται με υπηρεσίες (μη παραδόσιμες), εδώ θα 
εμφανίζεται η διεύθυνση της IBM. 

Λεπτομέρειες εντολής αγοράς 
Πληροφορίες προγραμματισμένης τιμολόγησης: 
Για συμβάσεις τιμολόγησης με περιορισμένη περίοδο 
ισχύος, στα παρακάτω πεδία θα εμφανίζονται οι 
λεπτομέρειες τιμολόγησης. 
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Κάντε κύλιση προς τα πάνω. 
 



 

Λεπτομέρειες εντολής αγοράς 
Όταν εξετάσετε τις πληροφορίες του 
είδους της γραμμής, πατήστε στη 
διασύνδεση «Επιστροφή» για να 
επιστρέψετε στην κύρια σελίδα της 
εντολής αγοράς. 
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣ 
 
Όταν ο αγοραστής αλλάξει μια εντολή αγοράς, θα λάβετε της τροποποιημένη εντολή αγοράς στην εφαρμογή WOI. 
Όταν αλλάξει μια εντολή αγοράς, πρέπει να αποδεχθείτε την τροποποιημένη εντολή αγοράς πριν την τιμολογήσετε. 
Έχετε υπόψη ότι όλα τα είδη γραμμής πρέπει να γίνουν αποδεκτά εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα 
είδος εντολής αγοράς για το τιμολόγιο. 
 
„Τις «νέες» εντολές αγοράς (μη τροποποιημένες), δεν χρειάζεται να τις αποδεχθείτε. 
 

 38
 

Αλλαγές εντολής αγοράς 
Μπορείτε να εντοπίσετε τις τροποποιημένες εντολές αγοράς 
από την ημερομηνία αλλαγής. 
Οι «νέες» εντολές αγοράς δεν διαθέτουν ημερομηνία 
αλλαγής. Σε αυτό το παράδειγμα, η εντολή αγοράς με 
αριθμό 4601930214 είναι τροποποιημένη εντολή αγοράς. 
Επιλέξτε την εντολή αγοράς με αριθμό 4601930214. 



 

Αλλαγές εντολής αγοράς 
Πατήστε το κουμπί «Άνοιγμα» για να 
ανοίξετε την τροποποιημένη εντολή 
αγοράς.
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Αποδοχή τροποποιημένων εντολών αγοράς 
 



 

Αλλαγές εντολής αγοράς 
Για να δείτε τις αλλαγές της εντολής αγοράς, 
πατήστε «Προβολή ιστορικού αλλαγών». 

 41



 

Αλλαγές εντολής αγοράς 
Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να εμφανίσετε τις αλλαγές που 
έχουν γίνει στην εντολή αγοράς. Πατήστε στη διασύνδεση 
«Πίσω» για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα. 
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Αλλαγές εντολής αγοράς 
Για να αποδεχθείτε τις αλλαγές, πρέπει πρώτα να 
ανοίξετε το είδος της γραμμής.  
Πατήστε στον αριθμό είδους γραμμής (00001). 
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Αλλαγές εντολής αγοράς 
Πατήστε το κουμπί «Αποδοχή 
αυτού του είδους» για να 
αποδεχθείτε τις αλλαγές. 
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Αλλαγές εντολής αγοράς 
Επιβεβαιώστε την αποδοχή 
πατώντας το κουμπί «OK». 
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Η αλλαγή της εντολής αγοράς έγινε αποδεκτή. Κάντε κύλιση προς τα κάτω. 
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Αλλαγές εντολής αγοράς 
Από τη στιγμή που η τροποποιημένη 
εντολή αγοράς έγινε αποδεκτή, μπορείτε να 
δημιουργήσετε ένα τιμολόγιο.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 
 
Κατά τη δημιουργία ενός νέου τιμολογίου ή πιστωτικού, πρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία από την εντολή αγοράς. 
 



 

Τιμολόγια και πιστωτικά 
Πατήστε το κουμπί «Δημιουργία τιμολογίου 
από εντολή αγοράς» για να ξεκινήσει η 
διαδικασία δημιουργίας του τιμολογίου.

Τιμολόγια και πιστωτικά 
Σε αυτό το παράδειγμα θα δημιουργήσετε ένα 
δείγμα τιμολογίου για την εντολή αγοράς με 
αριθμό 4602073806. 
Πρώτα πρέπει να επιλέξετε την εντολή αγοράς. 
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Τιμολόγια και πιστωτικά 
Εμφανίζεται η κύρια οθόνη τιμολογίων. Ορισμένα πεδία 
θα έχουν ήδη συμπληρωθεί καθώς το τιμολόγιο 
δημιουργείται με βάση την εντολή αγοράς. 

Τιμολόγια και πιστωτικά 
Ημερομηνία τιμολογίου: Αυτή η ημερομηνία μπορεί να αλλάξει. Ως προεπιλεγμένη ημερομηνία χρησιμοποιείται η 
τρέχουσα ημερομηνία. 
Ημερομηνία απαίτησης φόρου: Η ημερομηνία μετά την οποία ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του 
ΦΠΑ. Δεν είναι απαραίτητο να αλλάξετε αυτή την ημερομηνία. 
Τύπος τιμολογίου: Τιμολόγιο ή πιστωτικό. 
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Τιμολόγια και πιστωτικά 
Ο Αριθμός είδους στο τιμολόγιο χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη σειρά εμφάνισης των 
ειδών στο τιμολόγιο. Σε αυτό το παράδειγμα, υπάρχει μόνο μία γραμμή για τιμολόγηση, 
συνεπώς ο αριθμός γραμμής είναι «1». 
Συνήθως ο αριθμός είδους του τιμολογίου είναι ίδιος με τον αριθμό είδους της εντολής 
αγοράς. Η αρίθμηση των ειδών γίνεται διαδοχικά. Το πρώτο είδος προς τιμολόγηση έχει 
πάντα τον αριθμό 1, το δεύτερο έχει πάντα τον αριθμό 2, κ.ο.κ. 

Τιμολόγια και πιστωτικά 
Τιμή μονάδας: 
Η τιμή μονάδας είναι η τιμή ανά είδος (τιμή ανά 
τεμάχιο, ωριαία χρέωση, κ.λπ.). Όταν δεν υπάρχει 
μονάδα μέτρησης, η τιμή μονάδας είναι η συνολική 
τιμή της εντολής αγοράς. 

Τιμολόγια και πιστωτικά 
Ποσότητα τιμολογίου: 
Εδώ εμφανίζεται η ζητούμενη ποσότητα. Εάν η μονάδα μέτρησης 
είναι Τεμάχια ή Ώρες, η ποσότητα είναι το πλήθος των τεμαχίων ή 
των ωρών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει μονάδα 
μέτρησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις η ποσότητα είναι πάντα 1. 
Μπορείτε να αλλάξετε την ποσότητα όταν υπάρχει μονάδα 
μέτρησης. 

Τιμολόγια και πιστωτικά 
Αριθμός τιμολογίου: Ο αριθμός που προσδιορίζει το τιμολόγιο. Αυτός ο αριθμός πρέπει να είναι 
μοναδικός (όταν χρησιμοποιηθεί για ένα τιμολόγιο, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά σε άλλο 
τιμολόγιο). Ο αριθμός τιμολογίου πρέπει να συμφωνεί με τις εγγραφές τιμολογίων στα αρχεία σας. 
Συναλλαγματική ισοτιμία: Η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ του νομίσματος της εντολής αγοράς 
και του νομίσματος του τιμολογίου. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα νομίσματα είναι ίδια, 
συνεπώς η συναλλαγματική ισοτιμία είναι 1,00. 
Αντιγραφή κειμένου: Επιλέξτε αυτό το πεδίο εάν επιθυμείτε να αντιγράψετε το κείμενο της εντολής 
αγοράς (περιγραφές) στο τιμολόγιο. 
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Τιμολόγια και πιστωτικά 
Φορολογικός συντελεστής: 
Εδώ πρέπει να επιλέξετε το 
φορολογικό συντελεστή (ΦΠΑ) για τα 
αγαθά ή τις υπηρεσίες που θα 
τιμολογήσετε. Έχετε υπόψη ότι 
ενδέχεται να διατίθενται ορισμένοι 
συντελεστές οι οποίοι δεν ισχύουν για 
τη χώρα σας. 

Τιμολόγια και πιστωτικά 
Τιμολογηθείσες ποσότητες έως σήμερα: 
Ένας «μετρητής» για την παρακολούθηση των 
ποσοτήτων και των ποσών που έχετε 
τιμολογήσει. 



 

Τιμολόγια και πιστωτικά 
Θα διαπιστώσετε ότι τα ποσά του τιμολογίου και των φόρων 
υπολογίζονται από την εφαρμογή WOI. Έχετε ήδη καταχωρήσει 
αυτά τα ποσά. 
Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε κάποιες λεπτομέρειες, πατήστε το 
κουμπί «Τροποποίηση ειδών». Εάν δεν καταχωρήσετε ΦΠΑ ή 
φόρο, πρέπει να καταχωρήσετε μια αιτία για τη μη καταχώρηση 
του. Αυτό μπορεί να γίνει και στην οθόνη Τροποποίηση ειδών. 
Πατήστε το κουμπί «Τροποποίηση ειδών» για να δείτε 
πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των πληροφοριών ειδών. 
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Τιμολόγια και πιστωτικά 
Τα σύνολα του τιμολογίου έχουν υπολογιστεί και δύο νέα πεδία εμφανίστηκαν 
στο τιμολόγιο: «Αξία φόρου αναφοράς» και «Συνολική αξία τιμολογίου 
αναφοράς». Αυτά τα πεδία πρέπει να τα συμπληρώσετε εσείς. Στο πεδίο «Αξία 
φόρου αναφοράς» πρέπει να καταχωρήσετε το φόρο όπως έχει υπολογιστή από 
το τιμολόγιο. Στο πεδίο «Συνολική αξία τιμολογίου αναφοράς» πρέπει να 
καταχωρήσετε το συνολικό ποσό του τιμολογίου (μαζί με το φόρο).

Τιμολόγια και πιστωτικά 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)/Αριθμός ΦΠΑ: Σε αυτό το 
πεδίο ορίζεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου. Αυτή η τιμή είναι 
υποχρεωτική από το νόμο. Τα τιμολόγια στα οποία δεν αναφέρεται 
ο αριθμός φορολογικού μητρώου του προμηθευτή, θα 
απορριφθούν από την IBM. 
 Οδηγίες τιμολόγησης: Εδώ μπορείτε να προσθέσετε σχόλια η 
οδηγίες στο τιμολόγιο. Δεν είναι υποχρεωτική αυτή η ενέργεια. 

Τιμολόγια και πιστωτικά 
Σε αυτά τα πεδία πρέπει να καταχωρήσετε τις 
πληροφορίες επικοινωνίας μαζί σας. Αυτές οι 
πληροφορίες επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν 
μόνο εάν χρειαστεί να απαντήσετε σε κάποιες 
ερωτήσεις σχετικά με το τιμολόγιο.
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Τιμολόγια και πιστωτικά 
Σε αυτά τα πεδία πρέπει να καταχωρήσετε τη 
διεύθυνση της εταιρείας σας. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις αυτά τα πεδία είναι ήδη συμπληρωμένα. 

Τιμολόγια και πιστωτικά 
Αυτή είναι η διεύθυνση τιμολόγησης. Δεν 
μπορείτε να αλλάξετε τις λεπτομέρειες της 
διεύθυνσης τιμολόγησης.

 53



 

Τιμολόγια και πιστωτικά 
Υποβολή: Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να στείλετε το τιμολόγιο στην IBM 
Αποθήκευση ως προσχεδίου: Με αυτό το κουμπί το τιμολόγιο αποθηκεύεται χωρίς να 
υποβληθεί. Τα αποθηκευμένα τιμολόγια μπορούν να ανακτηθούν από τις ενότητες 
«Τιμολόγια και πιστωτικά» στην κύρια οθόνη του WOI. 
Αποθήκευση ως προεπιλογής: Με αυτό το κουμπί αποθηκεύονται οι προεπιλεγμένες 
πληροφορίες (Αριθμός φορολογικού μητρώου, όνομα, διεύθυνση, κ.λπ.). Όταν αποθηκευτούν 
οι πληροφορίες, θα εμφανίζονται αυτόματα στα επόμενα τιμολόγια. 
Ακύρωση: Με αυτό το κουμπί δεν γίνεται αποθήκευση ή υποβολή του τιμολογίου. 
Επιστρέφετε απευθείας στην κύρια οθόνη του WOI. 
Επαναφορά: Με αυτό το κουμπί γίνεται εκκαθάριση των λεπτομερειών που έχετε 
καταχωρήσει στο τιμολόγιο. 
*** Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τα κουμπιά Ακύρωση και Επαναφορά.*** 

Τιμολόγια και πιστωτικά 
Αυτή είναι η διεύθυνση προορισμού 
αποστολής. Αν πρόκειται για αγορά αγαθών, 
αυτή η διεύθυνση είναι ίδια με τη διεύθυνση 
παράδοσης. 
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Τιμολόγια και πιστωτικά 
Σε αυτή την οθόνη πρέπει να επιβεβαιώσετε την 
επιθυμία σας για υποβολή του τιμολογίου στην IBM. 
Πατήστε το κουμπί «OK» για να υποβάλετε το τιμολόγιό 
σας. 
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Το τιμολόγιο αποστέλλεται στην IBM και εσείς επιστρέφετε στην κύρια οθόνη του WOI. Τα αποθηκευμένα και τα 
απεσταλμένα τιμολόγια μπορούν να ανακτηθούν επιλέγοντας «Τιμολόγια και πιστωτικά». 
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ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 

 

Το προφίλ του προμηθευτή 
Επιλέξτε τον αριθμό του προμηθευτή από την αναπτυσσόμενη 
λίστα. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει μόνο ένας αριθμός για 
επιλογή. 

Το προφίλ του προμηθευτή 
Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε μια ειδοποίηση μέσω e-mail 
κάθε φορά που λαμβάνετε νέα έγγραφα (όπως εντολές 
αγοράς) στο WOI, επιλέξτε «Ναι». Στο παρακάτω πλαίσιο 
καταχωρήστε τη διεύθυνση e-mail στην οποία επιθυμείτε να 
αποστέλλεται η ειδοποίηση. Μπορείτε να καταχωρήσετε 
πολλαπλές διευθύνσεις, αρκεί να τις διαχωρίσετε με κόμμα. 

Το προφίλ του προμηθευτή 
Η επιλογή «Ζώνη ώρας» είναι η τοπική ζώνη ώρας. Η 
εφαρμογή WOI χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε σημείο 
του κόσμου, συνεπώς, η τιμή που θα καταχωρήσετε σε 
αυτό το πεδίο θα καθορίσει τα αποτυπώματα χρόνου στα 
έγγραφα που εμφανίζονται στην οθόνη του WOI. 

Πατήστε το κουμπί «Αποθήκευση αλλαγών προφίλ» για να αποθηκεύσετε το προφίλ σας. 
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
 

 

Αναφορές πρωτοκόλλου 
Αυτό το παράδειγμα επιδεικνύει τον τρόπο δημιουργίας αναφορών 
πρωτοκόλλου. Αυτές οι αναφορές απαιτούνται από το νόμο σε 
ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Εάν κάνετε τιμολόγηση εκ μέρους 
μιας εταιρείας που εδρεύει στην Ελβετία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, 
τη Γερμανία ή τη Γαλλία, αυτές οι αναφορές πρωτοκόλλου ισχύουν 
για εσάς. Σε αντίθετη περίπτωση μπορείτε να παραβλέψετε αυτό το 
παράδειγμα. Για να ξεκινήσετε, πατήστε στη διασύνδεση 
«Αναφορές πρωτοκόλλου». 
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Αναφορές πρωτοκόλλου 
Αυτό το παράδειγμα επιδεικνύει τον τρόπο 
δημιουργίας μιας αναφοράς πρωτοκόλλου. Για να 
ξεκινήσετε, πατήστε το κουμπί «Δημιουργία νέας 
αναφοράς πρωτοκόλλου» 
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Αναφορές πρωτοκόλλου 
Πρέπει να καταχωρήσετε τις προσωπικές 
σας λεπτομέρειες με τον τρόπο που 
απεικονίζεται παρακάτω.

Αναφορές πρωτοκόλλου 
Πρέπει να επιλέξετε μια ημερομηνία 
έναρξης και μια ημερομηνία λήξης για την 
αναφορά σας. 

Αναφορές πρωτοκόλλου 
Πατήστε το κουμπί «Υποβολή» για να 
δημιουργήσετε την αναφορά 
πρωτοκόλλου. 
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Αναφορές πρωτοκόλλου 
Κάντε κύλιση προς τα κάτω. 
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Αναφορές πρωτοκόλλου 
Πατήστε το κουμπί «ΟΚ» για 
να δημιουργήσετε την 
αναφορά πρωτοκόλλου.
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Αναφορές πρωτοκόλλου 
Η αίτηση για τη δημιουργία αναφοράς πρωτοκόλλου 
έχει υποβληθεί. Για να εμφανιστεί η αίτηση 
πρωτοκόλλου στην εφαρμογή WOI ίσως χρειαστεί να 
παρέλθουν έως 48 ώρες. Πατήστε το κουμπί 
«Μετάβαση» για να εμφανίσετε τις υπάρχουσες 
αναφορές πρωτοκόλλου. 
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Πατήστε το κουμπί «Άνοιγμα» 
για να εμφανίσετε την 
αναφορά πρωτοκόλλου. 

 66



 

Αναφορές πρωτοκόλλου 
Στο επάνω μέρος της αναφοράς πρωτοκόλλου 
θα βρείτε γενικές πληροφορίες σχετικά με την 
αναφορά πρωτοκόλλου (όνομα, εύρος 
ημερομηνιών, κ.λπ.). Κάντε κύλιση προς τα 
κάτω. 
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Αναφορές πρωτοκόλλου 
Εδώ μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για την 
αγοράζουσα εταιρεία καθώς και για την εταιρεία 
που κάνει την τιμολόγηση. Κάντε κύλιση προς τα 
κάτω. 
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Αναφορές πρωτοκόλλου 
Εδώ εμφανίζεται η αναφορά πρωτοκόλλου, 
καθώς και μια λίστα τιμολογίων και 
πιστωτικών που έχουν υποβληθεί κατά τη 
διάρκεια της περιόδου της αναφοράς. 
Όταν οι αναφορές πρωτοκόλλου απαιτούνται 
από τη νομοθεσία, οι αρμόδιες αρχές ειδικής 
φορολόγησης ίσως απαιτήσουν την 
παράδοση μιας τέτοιας αναφοράς. 
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