
  

Pytheus ERP
and not only

Pytheus ERP: 

Είναι ένα project βασισμένο κατα βάση στο GNUe και σε άλλα εργαλεία το οποίο έχει σαν 

στόχο την απλούστευση-ευελιξία των διαδικασιών λειτουργείας ενός ERP συστήματος. 

Λειτουργία standalone & server-client.

Στόχος :

* Οι αλλαγές σε βάση δεδομένων, περιβάλλον διαχείρισης, reports να γίνεται και από χρήστη 

χωρίς ειδικές γνώσεις.

* Η εφαρμογή να εκτελείτε ανεξαρτήτως λειτουργικού και πλατφόρμας.

* Το GUI να είναι ανεξάρτητο κώδικα, δηλαδή με τον ίδιο κώδικα της εφαρμογής να την 

βλέπουμε σε X11 ή Windows ή terminal ή ακόμη και Web.

* Να υποστηρίζει πληθώρα βάσεων δεδομένων από μορφές τύπου sql αλλά ακόμη και txt.

* Η διαχείριση των δεδομένων να είναι παράλληλα-ταυτόχρονη από διαφορετικές βάσεις .

* Οι αναφορές (reports) να βγαίνουνε σε οποιαδήποτε γνωστή μορφή pdf,html,txt,κτλ αλλά και 

μέσο. 



  

Η συντήρηση δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού

 Ελάχιστες απαιτήσεις γνώσεων : 

Φόρμες – Σχήματα βάσεων – Αναφορές (Reports)

* Γράφουμε μια φορά την φόρμα σε XML και εκτελείτε παντού(GUI, OS, 

PLATFORM)

* Γράφουμε μια φορά σχήμα βάσης δεδομένων σε XML και εφαρμόζεται σε 

οποιαδήποτε τύπου βάση δεδομένων.

* Γράφουμε μία φορά report σε XML το οποίο παράγει αποτελέσματα σε 

οποιαδήποτε μορφή και για οποιαδήποτε συσκευή.



  

Η συντήρηση δεν απαιτεί προγραμματιστή

•Η φόρμα ήτε θα τρέξει σε QT ή WIN ή curses ή οτιδήποτε άλλο:
<form title="Απλή φόρμα">

  <logic>

    <block name="Block_1">

      <field name="number" datatype="number" scale="0"/>

•      <field name="date" datatype="date"/>

      <field name="money" datatype="number" length="10" scale="2"/>

      <field name="maxlen" length="5"/>

    </block>

  </logic>

•

  <layout xmlns:s="GNUe:Layout:Sizers">

    <page name="Page_1">

      <vbox name="vb1" label="formatet input / input masks" block="Block_1">

        <entry label="Just numbers:" field="number" />

        <entry label="Date Mask" field="date" />

        <entry label="Money:" field="money" />

        <entry label="Maxlength (5):" field="maxlen"/>

      </vbox>

    </page>

  </layout>

</form>
•

Το λογικό κομμάτι (δεδομένα)
field name=”number” datatype=”number”

Το εμφανισιακό κομμάτι (διάταξη)
entry label=”Αριθμός” field=”number”



  

Αποτέλεσμα φόρμας

•Η ίδια φόρμα σε wx και σε curses :

•



  

Αποτέλεσμα φόρμας

•Διαθέσιμοι “drivers” φόρμας:

 QT3

 QT4

 Curses

 GTK2

 WX

 WIN32

 

•Μελλοντικοί

 Urwid 

Zope

 ...



  

Η συντήρηση δεν απαιτεί προγραμματισμό

Η βάση δεδομένων ορίζεται απλά ώς XML :

•<tables>

    <table name="country">

      <fields>

        <field name="id" type="number" length="8" nullable="False"

          defaultwith="serial"/>

        <field name="code" type="string" length="2" nullable="False"/>

        <field name="name" type="string" length="50" nullable="False"/>

      </fields>

      <primarykey name="pk_country">

        <pkfield name="id"/>

      </primarykey>

      <constraints/>

    </table>

  </tables>

•

•

Ο πίνακας country και τα 
πεδία id, code, name

Τα index του πίνακα



  

Αποτέλεσμα βάσης δεδομένων

•Διαθέσιμοι drivers :

 PostgreSQL

 MySQL

 Sqlite

 Oracle

 IBM DB/2

 SAP-DB

 Interbase

 OpenIngres, CA Ingres, CA Ingres II

 Informix

 Sybase

 



  

Η συντήρηση δεν απαιτεί προγραμματισμό

•Που θα καταλήξει το report (file, printer, fax) και σε τι μορφή (html, txt, ascii):
 <report>

  <sources>

    <datasource database="gnue" name="dtsAddresses" table="addresses"/>

  </sources>

  <layout xmlns:out="GNUe:Reports:Labels">

    <out:labels>

•

    <section source="dtsAddresses">

      <out:label>

        <out:region name="primary">

          <out:line emphasize="Y"><field name="name"/></out:line>

          <out:line><field name="add1"/></out:line>

          <out:line suppressEmpty="Y"><field name="add2"/></out:line>

          <out:line><field name="city"/>, <field name="state"/> <field name="zip"/></out:line>

        </out:region>

      </out:label>

    </section>

    </out:labels>

  </layout>

•</report>
•

•

Η βάση για την λήψη δεδομένων

Η εμφάνιση των δεδομένων



  

Αποτέλεσμα report

•

 

● Διαθέσιμα format report:

  PDF

 Text

 Html

 Ascii

 Postscript

● Διαθέσιμοι προορισμοί:

 Printer

 e-Mail

 File

 Fax



  

Pytheus ERP

To Pytheus ERP έχει ανάγκη από:

●Άτομα από οποιοδήποτε χώρο επαγγελματικό ή μη.

●Άτομα για την συντήρηση how-to, wiki.

●Προγραμματιστές Python

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ



  

Pytheus ERP
and not only

The end.
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