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Food & Beverage Works

1.1

Φιλοσοφία της εφαρµογής
Η BlueByte SOFTWARE, µε πολυετή εµπειρία στον τοµέα παροχής υπηρεσιών, ξεκίνησε µία νέα προσπάθεια να καλύψει
τις ανάγκες διαχείρισης του Εµπορικού/Εστιατοριακού τοµέα δηµιουργώντας την εφαρµογή Food & Beverage Works.
Στόχος µας είναι να προσφέρουµε στους Πελάτες µας το καλύτερο σύστηµα διαχείρισης της Εταιρίας τους και παροχής
υπηρεσιών µε ευέλικτες διαδικασίες στην καλύτερη δυνατή τιµή.
Στην προσπάθειά µας αυτή αναζητούµε νέες ιδέες και απόψεις από τους Πελάτες µας και βελτιώνουµε την εφαρµογή
σχεδόν καθηµερινά εκδίδοντας νέες αναβαθµίσεις δωρεάν.
Συνοπτικά η εφαρµογή περιλαµβάνει:
· ∆υνατότητα πλήρους παρακολούθησης όλων των Σηµείων Πώλησης.
· ∆υνατότητα σχεδιασµού όλων των Σηµείων Πώλησης, των Αιθουσών τους και των PDA (αν υπάρχουν).
· Πλήρη διαχείριση όλων των Ειδών της Αποθήκης.
· Πλήρη διαχείριση των Παραγγελιών.
· Κύκλωµα για Delivery και Take Away.
· ∆ιαχείριση Πελατών και Προµηθευτών.
· Πλήρη διαχείριση των Συνταγών.
· ∆υνατότητα παραµετροποίησης και πλήρους παρακολούθησης των Τραπεζιών.
· Αυτόµατη δηµιουργία Κινήσεων Αποθήκης από τις διαδικασίες Παραγωγής και Ανάλωσης των συνταγών.
· Έκδοση Τιµολογίων για Πελάτες και Προµηθευτές από τη φόρµα των Τιµολογίων Πώλησης και Αγοράς αντίστοιχα και
αυτόµατη έκδοση αποδείξεων µετά την εκτύπωση του Τιµολογίου. Όλα τα παραστατικά µπορούν αυτόµατα να τυπωθούν
σε µηχανογραφικά Έντυπα.
· ∆υνατότητα πλήρους παρακολούθησης όλων των οικονοµικών στοιχείων που αφορούν τόσο τους Πελάτες όσο και τους
Προµηθευτές.
· ∆υνατότητα επικοινωνίας του εµπορικού προγράµµατος µε κάποιο πρόγραµµα γενικής λογιστικής.
· Πληθώρα εκτυπωτικών, αναφορών και στατιστικών αντλούν πληροφορίες από τα καταχωρηµένα στοιχεία και τα
παρουσιάζουν µε όλες τις πιθανές µορφές.

1.2

Οδηγός Χρήσης

1.2.1

Ξεκινώντας

Με την αρχική εγκατάσταση της εφαρµογής, δίνεται έτοιµη µία εταιρία που έχει προετοιµασµένες τις τελείως απαραίτητες
παραµέτρους για την άµεση λειτουργία. Ο χρήστης µπορεί να µεταβάλλει την υπάρχουσα παραµετροποίηση ή και να
δηµιουργήσει εντελώς καινούρια µε βάση τις ανάγκες του.
Πριν την έναρξη χρήσης του προγράµµατος προτείνεται να γίνει ένα αντίγραφο της εταιρίας σε µία άλλη µε τη βοήθεια της
λειτουργίας Αλλαγή Εταιρίας. Εάν πρόκειται να διαφοροποιήσουµε την παραµετροποίηση, τότε δηµιουργούµε το
αντίγραφο, µετά τις αλλαγές που κάνουµε.

Ενέργειες στο Food & Beverage Works
1. Αρχικά, παραµετροποιούµε την εφαρµογή. ∆ηλαδή καταχωρούµε αναλυτικά:
· τα Είδη Κινήσεων Προµηθευτών, τα Είδη Κινήσεων Πελατών, τα Είδη Κινήσεων Αποθήκης, τα Είδη Κινήσεων
Αξιογράφων, τα Παραστατικά Τιµολογίων Αγορών, τα Παραστατικά Τιµολογίων Πωλήσεων, καθώς επίσης και τα
Τερµατικά από τη φόρµα Είδη Παραστατικών,
· τον Πελάτη Λιανικής, τον Πελάτη Παραµένων και τον Πελάτη Αυτοπαράδοσης από τη φόρµα Πελάτες,
· τους Αποθηκευτικούς Χώρους που διαθέτουµε και
· τα Σηµεία Πώλησης που χρησιµοποιούµε.
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2. Έπειτα, καταχωρούµε τις Κατηγορίες και τις Οµάδες της Αποθήκης, καθώς επίσης και τα Τερµατικά Κουζίνας στα οποία
θα στέλνονται τα Είδη της Αποθήκης.
3. Στη συνέχεια, ορίζουµε τις βασικές Παραµέτρους τις εφαρµογής.
4. Ακολούθως, συνδέουµε τα P.O.S. µε:
· τις Οµάδες Αποθήκης και
· τα Τερµατικά Κουζίνας.
5. Επιπλέον, µπορούµε προαιρετικά να καταχωρήσουµε τις Μονάδες Μέτρησης των Ειδών που παρέχουµε.
6. Τέλος, καταχωρούµε προαιρετικά όλα τα Είδη της Αποθήκης.

1.3

Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας

1.3.1

Point of Sale

1.3.1.1

P.O.S. Console

Η κονσόλα του P.O.S. είναι η σηµαντικότερη φόρµα της εφαρµογής, από την οποία εκτελούνται όλες οι κύριες λειτουργίες.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Αρχικά εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη, η οποία είναι η Αίθουσα που δηλώσαµε στις Παραµέτρους.

Τα ελεύθερα τραπέζια είναι λευκά και έχουν την ένδειξη Free Table(F) κάτω από το νούµερο που τους αντιστοιχεί, ενώ τα
κατειληµµένα τραπέζια είναι κόκκινα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να επιλέξουµε το Σερβιτόρο του οποίου τις Παραγγελίες
επιθυµούµε να δούµε. Εάν έχουµε ενεργοποιηµένη την Ασφάλεια Σερβιτόρων στην καρτέλα των Παραµέτρων του µενού
Βοηθητικά, θα πρέπει να πληκτρολογήσουµε το συνθηµατικό του στην οθόνη που ανοίγει και να πιέσουµε το πλήκτρο
Enter(E). Στο πλαίσιο που βρίσκεται κάτω από τα ονόµατα των σερβιτόρων εµφανίζεται κάθε φορά το όνοµα του
σερβιτόρου που έχουµε επιλέξει. Εφόσον έχουµε επιλεγµένο κάποιο σερβιτόρο τα τραπέζια µε τις δικές του παραγγελίες θα
Copyright © 2005 BlueByte
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έχουν την ένδειξη

.

Σηµειώσεις
1. Εάν θέλουµε να ακυρώσουµε το συνθηµατικό του σερβιτόρου που πληκτρολογήσαµε, τότε πιέζουµε το πλήκτρο
Cancel (C).
2. Εάν δεν υπάρχει το συνθηµατικό που έχουµε πληκτρολογήσει ή δεν αντιστοιχεί στο σερβιτόρο που επιλέξαµε, τότε
πιέζοντας το πλήκτρο Enter (E) εµφανίζεται µήνυµα που µας ενηµερώνει ότι πληκτρολογήσαµε λάθος κωδικό.
Eισαγωγή νέας Παραγγελίας
Για να εισάγουµε µία νέα παραγγελία θα πρέπει να κάνουµε κλικ σε ένα από τα τραπέζια του πλάνου µε την ένδειξη Free
Table (F), οπότε θα εµφανιστεί η παρακάτω οθόνη:

Στο αριστερό µέρος της οθόνης εµφανίζεται ο αριθµός του τραπεζιού που έχουµε επιλέξει και το όνοµα του σερβιτόρου.
Ακριβώς από κάτω υπάρχει πλαίσιο για την καταχώρηση των Ειδών της παραγγελίας. Αν έχουµε τσεκαρισµένο το πεδίο
Χρήση BarCode στην καρτέλα P.O.S. θα εµφανίζεται στο κάτω µέρος του πλαισίου µια κενή µπάρα για την καταχώρηση
των BarCodes των Ειδών. Η καταχώρηση BarCode γίνεται είτε µε τη χρήση αναγνώστη BarCode όπου αυτόµατα
εµφανίζεται το BarCode του Είδους στην µπάρα είτε πληκτρολογώντας το BarCode του Είδους, οπότε πιέζοντας το
πλήκτρο Enter από το πληκτρολόγιο καταχωρείται το συγκεκριµένο Είδος στην παραγγελία. Για να εισάγουµε ένα νέο Είδος
στην παραγγελία πιέζουµε το πλήκτρο της Οµάδας στην οποία ανήκει το συγκεκριµένο Είδος κι έπειτα εµφανίζονται όλα τα
Είδη της Οµάδας που επιλέξαµε. Στη συνέχεια, επιλέγουµε το Είδος που επιθυµούµε κι αυτόµατα εµφανίζεται στο πλαίσιο
που αναφέραµε παραπάνω. ʼν διατηρήσουµε πατηµένο το πλήκτρο του είδους θα ανοίξει µία φόρµα για να
πληκτρολογήσουµε την ποσότητα του είδους που επιθυµούµε να προσθέσουµε στην παραγγελία.
Εάν στους Παραµέτους του POS έχουµε ενεργοποιήσει την επιλογή ∆ελτίο Παραγγελίας εµφάνιζονται πάνω δεξιά δύο
πλήκτρα : Έκδοση/Πληρωµή και Παραγγελία ενώόταν δεν είναι ενεργοποιηµένο το πλήκτρο εµφάνιζονται τα πλήκτρα
Μερική Πληρωµή και Παραγγελία.
Ανάλογα µε το πλήκτρο που είναι επιλεγµένο αλλάζουν οι επιλογές του µενού που εµφανίζεται όταν κάνουµε κλικ πάνω στο
τραπέζι.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
· Έξοδος : Κλείνει το µενού.
· ∆οκιµή : Έκδοση δοκιµαστικής Απόδειξη Λιανικής Πώλησης.
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· Αυτοπαράδοση: Έκδοση Απόδειξης Αυτοπαράδοσης.Εφόσον έχουµε ενεργοποιήσει την αυτόµατη εµφάνιση στοιχείων
Αυτοπαράδοσης στην σελίδα Γενικές Παράµετροι των Παραµέτρων θα εµφανιστεί φόρµα µε τις κατηγορίες που έχουµε
δηλώσει στα Βοηθητικά Αρχεία . Με την επιλογή κάποιας κατηγορίας θα εµφανιστεί λίστα µε τους Υπεύθυνους
Αυτοπαράδοσης (Φόρµα Πελάτες πεδίο ʼδεια Αυτοπαράδοσης) ώστε να επιλέξουµε αυτόν που επιθυµούµε.
· Αναµονή : Κλείνει η οθόνη παραγγελίας, καταχωρούνται τα είδη αλλά δεν εκτυπώνονται αναφορά κουζίνας , δελτίο
παραγγελίας ή αποδείξης λιανικής.
· Τιµολόγιο: Έκδοση Τιµολογίου Λιανικής Πώλησης. Η επιλογή ενεργοποιείται εφόσον γίνει επιλογή Πελάτη
· Χρέωση ∆ωµατίου :
Αν η εφαρµογή Food & Beverage Works επικοινωνεί µε την εφαρµογή Hotel Works και ο πελάτης ζητήσει να χρεωθεί
η παραγγελία στο ∆ωµάτιο που διαµένει, τότε πιέζουµε το πλήκτρο αυτό κι εµφανίζεται µία οθόνη για να
πληκτρολογήσουµε είτε τον αριθµό του ∆ωµατίου είτε το όνοµα του ∆ιαµένοντα ή να χτυπήσουµε το barcode του
διαµένοντα που θα χρεωθεί. Στην λίστα εµφανίζονται µόνο ∆ωµάτια που είναι κατειληµµένα.

Επιλέγουµε αυτό που θέλουµε να χρεώσουµε και πιέσουµε το πλήκτρο Enter(E) εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη µε τα
folios του δωµατίου για να επιλέξουµε το folio που θέλουµε να χρεώσουµε.
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Εάν έχουµε συµπληρώσει παρατηρήσεις σε folios θα εµφανιστούν δίπλα από το όνοµα του folio.
Ανάλογα µε την επιλογή µας θα εµφανιστεί µήνυµα το οποίο θα µας ενηµερώνει για το δωµάτιο και τον πελάτη ή
διαµένοντα όπου θα γίνει η χρέωση. Πιέζοντας Ναι θα εµφανιστεί κάτω από τον αριθµό τραπεζιού ο αριθµός του
δωµατίου και το όνοµα του folio.Εάν χτυπήσουµε κατευθείαν το barcode του διαµένοντα του δωµατίου, τότε αυτόµατα
εµφανίζεται ο αριθµός του δωµατίου και ο διαµένοντας.
Αν αλλάξουµε γνώµη και δε θέλουµε να κάνουµε τη χρέωση στο δωµάτιο / διαµένοντα , πατώντας το ίδιο πλήκτρο του
µενού που τώρα εµφανίζει και τον αριθµό δωµατίου , διαγράφετε το δωµάτιο από το τραπέζι.
· Αλλαγή Τραπεζιού : Ανοίγει οθόνη για να πληκτρολογήσουµε τον νέο αριθµό τραπεζιού για να µεταφερθεί η παραγγελία
σε νέο τραπέζι.
· Αλλαγή Σερβιτόρου: Ανοίγει οθόνη για να πληκτρολογήσουµε τον νέο κωδικό σερβιτόρου για την τρέχουσα πραγγελία.
Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί η Απόδειξη Λιανικής Πώλησης δεν µπορούµε να αλλάξουµε το Σερβιτόρο της
Παραγγελίας.
· Λογαριασµός : Εκτυπώνεται αναφορά µε όλα τα στοιχεία της παραγγελίας.
· Πληρωµή :
Πίέζουµε το αντίστοιχο πλήκτο όταν έρθει η ώρα της πληρωµής και εµφανίζεται η επόµενη οθόνη για να επιλέξουµε τον
τρόπο µε τον οποίο θα γίνει η πληρωµή:
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· Μετρητά. Αν ο πελάτης πληρώσει µε µετρητά, τότε πιέζουµε το πλήκτρο κι ανοίγει η επόµενη οθόνη:

Στο πάνω µέρος της οθόνης εµφάνιζεται το συνολικό ποσό της παραγγελίας , δίπλα το ποσό που εισπράξαµε και δίπλα
το υπόλοιπο. Στο πρώτο πλασίο καταχωρούµε το ποσό είσπραξης ʼν το ποσό της είσπραξης είναι µεγαλύτερο από το
υπόλοιπο θα εµφανιστεί αυτόµατα στο πλαίσιο Ρέστα που βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης το ποσό της διαφοράς
που πρέπει να επιστρέψουµε στον πελάτη.

Πιέζοντας το πλήκτρο
καταχωρείται η Κίνηση Πελάτη (Απόδειξη Είσπραξης Μετρητών) και κλείνει η
παραγγελία (εάν έχουν εισπράξει όλο το ποσό).

·∆οκιµή. Αν η παραγγελία αφορά ∆οκιµή πιέζουµε το πλήκτρο
Στο σύνολο θα
εµφανίζεται το ποσό της παραγγελίας. Σε καταχωρηµένο θεωρηµένο δελτίο παραγγελίας δεν επιτρέπεται η µετατροπή
σε ∆οκιµή.
·Πιστωτική Κάρτα. Αν ο πελάτης µας πληρώσει µε πιστωτική κάρτα πιέζουµε το πλήκτρο

και ανοίγει µια οθόνη µε όλες τις πιστωτικές κάρτες. Στο πλαίσιο Πιστωτική Κάρτα
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θα εµφανιστεί το υπόλοιπο στο αντίστοιχο πλαισίο

· Κουπόνι. Αν ο πελάτης µας πληρώσει µε κουπόνι, τότε πιέζουµε το πλήκτρο
Στο πλαίσιο Κουπόνι θα πρέπει να εµφανίζεται το ποσό της παραγγελίας.

.

·Προπληρωµένη Κάρτα. Αν ο πελάτης έχει προπληρωµένη κάρτα πιέζουµε το πλήκτρο

και ανοίγει οθόνη µε το ποσό της πληρωµής. Εάν το ποσό είναι µεγαλύτερο από
το πιστωτικό υπόλοιπο του πελάτη η διαφορά θα εµφανιστεί ως µετρητά.
·Αναχώρηση. Αν δε θέλουµε να δηµιουργηθεί κάποια κίνηση στον πελάτη, όπως στην περίπτωση της δωρεάν

παραγγελίας, τότε πιέζουµε το πλήκτρο
. Στο µήνυµα επιβεβαίωσης επιλέγουµε
Ναι και αυτόµατα κλείνει η παραγγελία χωρίς να καταχωρηθεί κάποια Κίνηση Πελάτη.
·Χρέωση ∆ωµατίου. Αν έχουµε επιλέξει να γίνει Χρέωση ∆ωµατίου πιέζοντας το πλήκτρο πληρωµή θα εµφανιστεί η

οθόνη
Πιέζοντας το πλήκτρο Χρέωση ∆ωµατίου θα εµφανιστεί µήνυµα επιβεβαίωσης, επιλέγοντας Ναι ολοκληρώνεται η
διαδικασία χρέωσης δωµατίου και κλείνει η παραγγελία.
Παράδειγµα Πληρωµής Παραγγελίας µε 2 τρόπους
Εάν το ποσό της παραγγελίας ενός πελάτη είναι 45€, το ποσό που εισπράξαµε είναι 50€ και δε µας πληρώσει ο
πελάτης µόνο µε ένα συγκεκριµένο τρόπο, αλλά χρησιµοποιήσει µετρητά και πιστωτική , στην οθόνη της είσπραξης θα
πρέπει να συµπληρώσουµε στο πεδίο Ποσό Είσπραξης το ποσό που εισπράξαµε (δηλαδή 50€). Ωστόσο, το άθροισµα
των ποσών που θα καταχωρήσουµε στα πεδία Μετρητά και Πιστωτική θα πρέπει να ισούται µε το πραγµατικό ποσό
του λογαριασµού (δηλαδή 45€).
ΜΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ
Εάν θέλουµε να εισάγουµε µερική πληρωµή θα πρέπει αρχικά να πατήσουµε το πλήκτρο Μερική Πληρωµή ή
Έκδοση/Πληρωµή και θα εµφανιστεί δίπλα από κάθε είδος πλαίσιο για να επιλέξουµε µόνο τα είδη που επιθυµούµε και
συνεχίζουµε όπως περιγράφετε παραπάνω.
· Αναχώρηση : Πιέζουµε το πλήκτρο για την ελευθέρωση του τραπεζιού. Εµφανίζεται µόνο στην περίπτωση που δεν είναι
ενεργοποιηµένη η επιλογή Αυτοµ.Κλείσιµο Τραπεζιού µε αποτελέσµα το τραπέζι να φαίνεται κατειληµµένο µετά την
πληρωµή της παραγγελίας και θα πρέπει να ελευθερωθεί χειροκίνητα..
· Υπάλληλος-Πελατης : Όταν παίρνουµε παραγγελία από άτοµο του προσωπικού και θέλουµε να του κάνουµε την
έκπτωση που δηλώσαµε στη φόρµα P.O.S. - Οµάδες του µενού Βοηθητικά, τότε προτού επιλέξουµε τα είδη που
επιθυµούµε πιέζουµε το αντίστοιχο πλήκτρο και "χτυπάµε" το barcode του υπαλλήλου / διευθυντή. Αυτόµατα στο
πλήκτρο εµφανίζεται το όνοµα του συγκεκριµένου υπαλλήλου / διευθυντή. Επιλέγοντας, εν συνεχεία τα είδη, αφαιρείται
αυτόµατα το ποσοστό της έκπτωσης που δηλώσαµε στην αντίστοιχη οµάδα του είδους. Εναλλακτικά µπορούµε να
επιλέγουµε πελάτη εάν επιθυµούµε να ενηµερωθεί η παραγγελία σε συγκεκριµένο πελάτη και όχι σε Πελάτη Λιανικής. Η
εύρεση πελάτη µπορεί να γίνει είτε µε όνοµα είτε µε ΑΦΜ
· Room Service: Σε παραγγελίες TakeAway ενεργοποιούµε την επιλογή και αυτόµατα οι τιµές σε όλα τα είδη της
παραγγελίας θα αύξηθουν σύµφωνα µε το ποσοστό που έχουµε δηλώσει στις παραµέτρους του POS.
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· Συµφωνία: Το πιέζουµε αφού ολοκληρώσουµε την καταχώρηση των ειδών στην παραγγελία η οποία θα πρέπει να
αφορά αποκλειστικά συµφωνία ξενοδοχείου. Αυτόµατα θα καταχωρηθεί εγγραφή τιµολογίου µε το αντίστοιχο
παραστατικό και θα σταλούν οι εκτύπωσεις αναφοράς κουζίνας. Για κλείσιµο παραγγελίας πιέζουµε έπειτα το πλήκτρο
Αναχώρηση.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΙ∆Η
Κάνοντας κλικ πάνω σε κάποιο είδος εµφανίζεται µενού µε τις παρακάτω επιλογές:
· Έξοδος : Κλείνει το µενού.
· Συνοδευτικά: Αν το Είδος που επιλέξαµε έχει και Συνοδευτικά, τότε µπορούµε να αλλάξουµε τα συνοδευτικά του Είδους
αν το επιθυµεί ο πελάτης. Πιέζουµε το πλήκτρο και εµφανίζεται οθόνη µε όλα τα συνοδευτικά του είδους. Πιέζοντας το
πλήκτρο

µπορούµε να επιλέξουµε έπειτα τα Συνοδευτικά που θέλουµε να πλαισιώσουν το Είδος, πιέζοντας

το πλήκτρο

επιλέγουµε τα Συνοδευτικά που δε θέλουµε να πλαισιώσουν το Είδος, µε το πλήκτρο

µπορούµε έπειτα να επιλέξουµε τα Συνοδευτικά που θα έχουν την ένδειξη λίγο και µε το πλήκτρο

µπορούµε

έπειτα να επιλέξουµε τα Συνοδευτικά που θα έχουν την ένδειξη πολύ. Με το πλήκτρο
µπορούµε να
επιλέξουµε τα Συνοδευτικά που θα έχουν την ένδειξη Μόνο. Στο πλαίσιο που βρίσκεται κάτω από τα συνοδευτικά
µπορούµε να πληκτρολογήσουµε επιπλέον πληροφορίες οι οποίες θα εκτυπώνονται στην Aναφορά Παραγγελίας.
Πιέζοντας το πλήκτρο
πιέζουµε το πλήκτρο

µπορούµε να δηλώσουµε την ποσότητα του συνοδευτικού . Εφόσον ολοκληρώσουµε ,
για να καταχωρηθούν τα Συνοδευτικά που δηλώσαµε.

· Πιάτα: Κατά την εισαγωγή των Ειδών εµφανίζεται δεξιά από το ποσό του Είδους η σειρά µε την οποία θα πάει το
συγκεκριµένο είδος στο τραπέζι. Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον πελάτη να αλλάξουµε η προτεινόµενη σειρά (γιατί
π.χ. θέλει να έρθουν όλα τα πιάτα µαζί), πιέζουµε το πλήκτρο αυτό ώστε να δηλώσουµε τη σειρά παράδοσης του
επιλεγµένου είδους.
· Τιµή: Πιέζουµε το πλήκτρο εάν επιθυµούµε να αλλάξουµε την προεπιλεγµένη τιµή µονάδας του είδους.
· Έκπτωση: Πιέζουµε το πλήκτρο για να δηλώσουµε ποσοστό έκπτωσης που θα ισχύει για το συγκεκριµένο είδος .
· Ποσότητα: Πιέζουµε το πλήκτρο για να αλλάξουµε την ποσότητα του είδους . Σε καταχωρηµένο θεωρηµένο δελτίο
παραγγελίας δεν επιτρέπεται η µείωση ποσότητας.
· ∆ιαγραφή: Πιέζουµε το πλήκτρο για να διαγράψουµε το είδος από την παραγγελία.Σε καταχωρηµένο θεωρηµένο δελτίο
παραγγελίας δεν επιτρέπεται η διαγραφή είδους.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ
Κάνοντας κλικ πάνω σε κάποια απόδειξη εµφανίζεται µενού µε τις παρακάτω επιλογές:
· Έξοδος : Κλείνει το µενού.
· Έκπτωση: Πιέζοντας το πλήκτρο µπορούµε να δηλώσουµε ποσοστό έκπτωσης που θα ισχύει σε όλα τα ήδη
καταχωρηµένα είδη της συγκεκριµένης απόδειξης.
· ∆ιαγραφή-Ακύρωση: Πιέζουµε το πλήκτρο
· Εάν δεν έχει εκδοθεί δελτίο παραγγελίας ούτε απόδειξης λιανικής θα διαγραφούν τα είδη που έχουµε προσθέσει.
· Έάν έχει εκδοθεί ∆ελτίο Παραγγελίας, θα διαγραφούν όλα τα είδη της παραγγελίας και θα εκτυπώθει η Ακύρωση.
Για να ελευθερωθεί το τραπέζι µπαίνουµε ξανά στην παραγγελία και πατάµε Έξοδος.
· Έάν έχει εκδοθεί Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, θα διαγραφούν όλα τα είδη της παραγγελίας και θα εκδοθεί
Ακυρωτικό Απόδειξη Λιανικής Πώλησης. Στην συνέχεια θα εµφανιστεί µήνυµα για την δυνατότητα επαναφοράς
των ειδών για έκδοση απόδειξης, εάν επιλέξουµε Όχι το τραπέζι θα ελευθερωθεί αυτόµατα διαφορετικά θα
εµφανιστούν τα είδη για να κάνουµε τις αλλαγές που επιθυµούµε και να προχωρήσουµε σε έκδοση νέας απόδειξης.
· Επανεκτύπωση: Πιέζουµε το πλήκτρο για να επανεκτυπώσουµε το ∆ελτίο Παραγγελίας ή την Απόδειξη Λιανικής
Πώλησης. Στο µήνυµα που θα εµφανιστεί εάν πατήσουµε ΝΑΙ θα εκδοθεί αντίγραφο ενώ εάν πατήσουµε ΌΧΙ θα εκδοθεί
παραστατικό µε φορολογική σήµανση.
· Αλλαγή Τραπεζιού: Πιέζοντας το πλήκτρο µπορούµε να αλλάξουµε τραπέζι στην τρέχουσα απόδειξη.
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· Αλλαγή Παραστατικού: Πιέζοντας το πλήκτρο µπορούµε να αλλάξουµε το είδος παραστατικού της απόδειξης από
∆οκιµή σε Απόδειξη Λιανικής Πώλησης
· Επανεκτύπωση Κουζίνας: Πιέζοντας το πλήκτρο εκτυπώνεται πάλι η αναφορά κουζίνας.
· Έκπτωση Αξία: Πιέζοντας το πλήκτρο µπορούµε δηλώσουµε αξία έκπτωσης σε όλη την απόδειξη και τα είδη θα
υπολογιστούν αναλογικά
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΘΟΝΗΣ
· Έξοδος : Κλείνει το µενού.
· Στατιστικά : Πιέζοντας το πλήκτρο Στατιστικά εµφανίζεται µία οθόνη όπου αναγράφονται τα στατιστικά στοιχεία της
παραγγελίας. Στον αριστερό πίνακα εµφανίζονται τα Είδη της παραγγελίας, µία φορά το κάθε είδος, µε τη συνολική
ποσότητα και τη συνολική τιµή. Στον πίνακα που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης εµφανίζονται ανά ώρα
καταχώρησης όλα τα είδη της παραγγελίας µε την ποσότητα και τη συνολική τιµή τους. Στο κάτω µέρος της οθόνης
εµφανίζεται το συνολικό ποσό των παραγγελιών για τις οποίες έχει εκδοθεί Απόδειξη Λιανικής Πώλησης και το συνολικό
ποσό των ανοιχτών παραγγελιών. Πιέζοντας το πλήκτρο Έξοδος κλείνει η οθόνη των Στατιστικών.
· ʼτοµα : Ορίζουµε τον αριθµό των ατόµων στο τραπέζι.
· Mήνυµα Κουζίνας : Πιέζουµε το πλήκτρο για να στείλουµε Μήνυµα (µε µορφή εκτύπωσης) στα τερµατικά Κουζίνας. Στην
οθόνη εµφανίζονται τα ήδη υπάρχοντα µηνύµατα και µπορούµε να επιλέξουµε ένα από αυτά ή να πληκτολογήσουµε νέο
στην όθονη κάτω δεξιά. Η διαχείριση της λίστας των µηνυµάτων γίνεται από τους Παραµέτρους.
· ∆ιάσπαση Παραγγελίας: Σε περίπτωση παραγγελίας που δουλεύουµε µε δελτίο παραγγελίας και δεν έχει εκδοθεί ακόµα
η απόδειξη λιανικής µπορούµε να επιλέξουµε τα είδη που επιθυµούµε πιέζοντας αρχικά το πλήκτρο Έκδοση/Πληρωµή
και µε το πλήκτρο ∆ιάσπαση µπορούµε να µεταφέρουµε τα είδη που έχουµε επιλέξει σε ξεχωριστή παραγγελία στο ίδιο ή
σε νέο τραπέζι. Σε καταχωρηµένο θεωρηµένο δελτίο παραγγελίας δεν επιτρέπεται η διάσπαση Παραγγελίας
ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
Αν επιλέξουµε να κάνουµε ∆ιαγραφή, αλλαγή Ποσότητας είδους, Έκπτωση είδους/παραγγελίας ή Έξοδο και έχουµε
τσεκαρισµένο το πεδίο Ενεργοποίηση Ασφάλειας Σερβιτόρων στην καρτέλα των Παραµέτρων του µενού Βοηθητικά, θα
εµφανιστεί οθόνη για να πληκτρολογήσουµε το συνθηµατικό του σερβιτόρου που έχει το αντίστοιχο δικαίωµα. Τα
συνθηµατικά των σερβιτόρων τα δηλώνουµε στην καρτέλα Σερβιτόροι του P.O.S.. Αν το συνθηµατικό που πληκτρολογούµε
αντιστοιχεί σε Σερβιτόρο που δεν έχει τσεκαρισµένο το αντίστοιχο πεδίο θα εµφανιστεί µήνυµα το οποίο θα µας ενηµερώνει
ότι ο συγκεκριµένος Σερβιτόρος δεν έχει δικαίωµα για να εκτελέσει τη συγκεκριµένη ενέργεια. Σε περίπτωση που
πληκτρολογήσουµε λάθος συνθηµατικό θα εµφανιστεί το αντίστοιχο µήνυµα.
ΕΚ∆ΟΣΗ

Εφόσον καταχωρήσουµε τα είδη της παραγγελίας πιέζουµε το πλήκτρο
για να κλείσει η οθόνη της
παραγγελίας.
· Αν έχουµε τσεκαρισµένο το πεδίο Εκτύπωση Κουζίνας στην καρτέλα του P.O.S. - στο οποίο ανήκουν οι Οµάδες των
Ειδών της Αποθήκης - τότε το κάθε Είδος θα σταλεί στο αντίστοιχο Τερµατικό Κουζίνας µε την ποσότητά του. Η
εκτύπωση που θα σταλεί σε κάθε Τερµατικό Κουζίνας ορίζεται στη φόρµα Τερµατικά Κουζίνας του µενού Βοηθητικά.
· Αν το P.O.S. - στο οποίο ανήκουν οι Οµάδες των Ειδών της Αποθήκης - έχει τσεκαρισµένο το πεδίο ∆ελτίο
Παραγγελίας τότε θα εκτυπωθεί µόνο αναφορά κουζίνας. Το Είδος Κίνησης του ∆ελτίου Παραγγελίας το ορίζουµε στα
Είδη Παραστατικών - Παραστατικά Τιµολογίων Πωλήσεων και το εκτυπωτικό στα Είδη Παραστατικών - Τερµατικά Τιµολόγια Πωλήσεων του µενού Βοηθητικά. Για την έκδοση έπειτα της Απόδειξη Λιανικής Πώλησης µε όλα τα ειδη ή
µόνο µε αυτά που επιθυµούµε πιέζουµε το πλήκτρο Έκδοση/Πληρωµή και στο πλαισίο που θα εµφανιστεί δίπλα από τα
είδη επιλέγουµε αυτά που επιθυµούµε και πιέζουµε το πλήκτρο OK-Έκδοση.
· Αν δε θέλουµε να εκδόσουµε ∆ελτίο Παραγγελίας αλλά πατώντας το ΟΚ να εκτυπώσουµε Απόδειξη Λιανικής Πώλησης
τότε θα πρέπει το P.O.S. - στο οποίο ανήκουν οι Οµάδες των Ειδών της Αποθήκης - να µην έχει τσεκαρισµένο το πεδίο
∆ελτίο Παραγγελίας και να ορίσουµε το αντίστοιχο παραστατικό στα Είδη Παραστατικών - Παραστατικά Τιµολογίων
Πωλήσεων και το εκτυπωτικό στα Είδη Παραστατικών - Τερµατικά - Τιµολόγια Πωλήσεων του µενού Βοηθητικά.
Γενικά, για να εκτυπώσουµε τα παραστατικά που επιλέγουµε θα πρέπει να τα έχουµε δηλώσει στα Παραστατικά
Τιµολογίων Πώλησης και να έχουµε τσεκάρει το πεδίο εκτύπωση, αλλά και να έχουµε συµπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του
πίνακα Τερµατικά που βρίσκεται στα Είδη Παραστατικών του µενού Βοηθητικά.
Επιλογή Τραπεζιού
Πιέζουµε το πλήκτρο και εµφανίζεται οθόνη για να πληκτρολογήσουµε τον κωδικό του τραπεζιού ώστε να ανοίξει η οθόνη
της παραγγελίας χωρίς να κάνουµε κλικ πάνω στο τραπέζι. Χρησιµεύει ιδιώς στην διαχείριση τραπεζιών µέσω PDA εάν
στην οθόνη δεν υπάρχει χώρος για την προσθήκη πλήκτρου για το κάθε τραπέζι ξεχωριστά.
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Ένωση Τραπεζιών
Πιέζουµε το πλήκτρο για να ενώσουµε δύο ή παραπάνω τραπέζια ώστε να τα διαχειριστούµε σαν ένα. Η σύνδεση γίνεται
κάθε φορά µεταξύ δύο τραπεζιών για την προσθήκη τρίτου τραπεζιού επιλέγουµε ένα από τα δύο συνδεδεµένα και το
ελεύθερο που θέλουµε να συνδέσουµε, την ίδια διαδικασία ακολουθούµε και για την προσθήκη κάθε νέου τραπεζιού. Στα
ενωµένα τραπέζια εµφανίζεται µία αλυσίδα καθώς και το αριθµό του βασικού τραπεζίου της παραγγελίας.
Σερβιτόροι
Για να δούµε ποιοί σερβιτόροι έχουν αφιχθεί / αναχωρήσει, αλλά και για να εκτυπώσουµε την ταµειακή τους κατάσταση, την

αναλυτική κατάσταση των πωλήσεών τους και το ∆ελτίο Ηµέρας Ζ θα πρέπει να πατήσουµε το πλήκτρο
οπότε θα εµφανιστεί η ακόλουθη φόρµα:

,

Στο πάνω µέρος της οθόνης εµφανίζονται τα ονόµατα όλων των σερβιτόρων. Όσοι σερβιτόροι έχουν αφιχθεί έχουν την
ένδειξη In πάνω από το όνοµά τους, ενώ όσοι έχουν αναχωρήσει έχουν την ένδειξη Out.

· ʼφιξη. Για να κάνουµε άφιξη σε ένα σερβιτόρο πιέζουµε το πλήκτρο
κι έπειτα κάνουµε κλικ επάνω
του. Αν έχουµε τσεκάρει το πεδίο Ενεργοποίηση Ασφάλειας Σερβιτόρων στην καρτέλα των Παραµέτρων του µενού
Βοηθητικά, θα ανοίξει παράθυρο για να πληκτρολογήσουµε το συνθηµατικό του και να πιέσουµε το πλήκτρο Enter(E).
Αυτόµατα η ένδειξη πάνω από το όνοµα του σερβιτόρου µετατρέπεται από Out σε In και το όνοµά του εµφανίζεται στο
P.O.S. Console.

· Αναχώρηση. Εάν θέλουµε να αναχωρήσουµε ένα σερβιτόρο πατάµε το πλήκτρο
κι έπειτα κάνουµε
κλικ επάνω του. Σε περίπτωση που το πεδίο Ενεργοποίηση Ασφάλειας Σερβιτόρων στην καρτέλα των Παραµέτρων του
µενού Βοηθητικά είναι τσεκαρισµένο, θα εµφανιστεί παράθυρο για να πληκτρολογήσουµε το συνθηµατικό του. Πιέζοντας
ο πλήκτρο Enter(E) µετατρέπεται αυτόµατα η ένδειξη πάνω από το όνοµα του σερβιτόρου από In σε Out, το όνοµα του
σερβιτόρου εξαφανίζεται από το P.O.S. Console και εκτυπώνεται η ταµειακή κατάσταση του σερβιτόρου (X Report).
· Εκτυπώσεις. Για να δούµε στην οθόνη µας ή/και να εκτυπώσουµε την ταµειακή κατάσταση ενός σερβιτόρου, την

αναλυτική κατάσταση των πωλήσεών του, αλλά και το ∆ελτίο Ηµέρας Ζ, πατάµε το πλήκτρο
κι
επιλέγουµε το σερβιτόρο που επιθυµούµε. ʼν έχουµε ενεργοποιηµένη την Ασφάλεια Σερβιτόρων στην καρτέλα των
Παραµέτρων του µενού Βοηθητικά, θα ανοίξει παράθυρο για να πληκτρολογήσουµε το συνθηµατικό του κι έπειτα να
πιέσουµε το πλήκτρο Enter(E) για να ανοίγει η ακόλουθη φόρµα:

Copyright © 2005 BlueByte
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1. Αν θέλουµε να εκτυπώσουµε την ταµειακή κατάσταση του συνδεδεµένου Σερβιτόρου, πιέζουµε το πλήκτρο

κι ανοίγει µία φόρµα για να δηλώσουµε τη
βάρδια του Σερβιτόρου. Στο πρώτο πεδίο δηλώνουµε την ηµεροµηνία έναρξης της βάρδιας του, στο δεύτερο πεδίο
δηλώνουµε την ώρα έναρξης της βάρδιας του, στο τρίτο πεδίο δηλώνουµε την ηµεροµηνία λήξης της βάρδιας του και
στο τέταρτο την ώρα λήξης της βάρδιας του. Για να µεταφερθούµε από ένα πεδίο στο επόµενο ή στο προηγούµενο
πιέζουµε τα βελάκια που βρίσκονται στο δεξί µέρος της οθόνης (δηλαδή τα δεύτερα βελάκια), ενώ για να αλλάξουµε τα
πεδία των ηµεροµηνιών και των ωρών χρησιµοποιούµε τα πρώτα βελάκια. Μόλις ανοίξει η οθόνη προτείνονται στα δύο
πρώτα πεδία η ηµεροµηνία και η ώρα άφιξης του σερβιτόρου και αν δεν έχει αναχωρήσει ακόµη ο συγκεκριµένος
σερβιτόρος στα κάτω πεδία προτείνεται η ηµεροµηνία συστήµατος και η τρέχουσα ώρα του υπολογιστή. Εφόσον
δηλώσουµε τη βάρδια του Σερβιτόρου µπορούµε είτε να εκτυπώσουµε την ταµειακή του κατάσταση πιέζοντας το
πλήκτρο Εκτύπωση, είτε να εµφανίσουµε στην οθόνη τα στοιχεία της πιέζοντας το πλήκτρο Οθόνη.
Σηµείωση: Στην ταµειακή κατάσταση του Σερβιτόρου υπολογίζονται µόνο τα εκδωµένα παραστατικά.
2. Αν θέλουµε να εκτυπώσουµε το ∆ελτίο Ηµέρας Ζ, πιέζουµε το πλήκτρο

κι ανοίγει η προηγούµενη φόρµα για να
δηλώσουµε την ηµεροµηνία και την ώρα για την οποία επιθυµούµε να κόψουµε το Ζ του P.O.S.. Στα δύο πρώτα πεδία
δηλώνουµε την από ηµεροµηνία και την από ώρα, στο τρίτο την έως ηµεροµηνία και στο τέταρτο πεδίο την έως ώρα.
Μόλις ανοίξει η οθόνη προτείνεται η ηµεροµηνία εφαρµογής στο πεδίο από ηµεροµηνία, η ώρα έναρξης του P.O.S. στο
πεδίο από ώρα, η ώρα έναρξης του P.O.S. + τις ώρες λειτουργίας του στο πεδίο έως ώρα και στο πεδίο έως
ηµεροµηνία η ηµεροµηνία εφαρµογής αν η ώρα έναρξης του P.O.S. + τις ώρες λειτουργίας του δεν ξεπερνούν τις 24 ή
µία µέρα µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής αν το παραπάνω άθροισµα ξεπερνά τις 24 ώρες. Εφόσον δηλώσουµε την
ηµεροµηνία και την ώρα που επιθυµούµε µπορούµε είτε να εκτυπώσουµε το ∆ελτίο Ηµέρας Ζ πιέζοντας το πλήκτρο
Εκτύπωση, είτε να εµφανίσουµε στην οθόνη τα στοιχεία του πιέζοντας το πλήκτρο Οθόνη.
3. Αν θέλουµε να εκτυπώσουµε την αναλυτική κατάσταση των πωλήσεων του συνδεδεµένου Σερβιτόρου, πιέζουµε το

πλήκτρο
κι ανοίγει µία φόρµα για να
δηλώσουµε τη βάρδια του Σερβιτόρου. Στο πρώτο πεδίο δηλώνουµε την ηµεροµηνία έναρξης της βάρδιας του, στο
δεύτερο πεδίο δηλώνουµε την ώρα έναρξης της βάρδιας του, στο τρίτο πεδίο δηλώνουµε την ηµεροµηνία λήξης της
βάρδιας του και στο τέταρτο την ώρα λήξης της βάρδιας του. Για να µεταφερθούµε από ένα πεδίο στο επόµενο ή στο
προηγούµενο πιέζουµε τα βελάκια που βρίσκονται στο δεξί µέρος της οθόνης (δηλαδή τα δεύτερα βελάκια), ενώ για να
αλλάξουµε τα πεδία των ηµεροµηνιών και των ωρών χρησιµοποιούµε τα πρώτα βελάκια. Μόλις ανοίξει η οθόνη
προτείνονται στα δύο πρώτα πεδία η ηµεροµηνία και η ώρα άφιξης του σερβιτόρου και αν δεν έχει αναχωρήσει ακόµη
ο συγκεκριµένος σερβιτόρος στα κάτω πεδία προτείνεται η ηµεροµηνία συστήµατος και η τρέχουσα ώρα του
υπολογιστή. Εφόσον δηλώσουµε τη βάρδια του Σερβιτόρου µπορούµε είτε να εκτυπώσουµε την αναλυτική κατάσταση
των πωλήσεών του πιέζοντας το πλήκτρο Εκτύπωση είτε να εµφανίσουµε στην οθόνη τα είδη που πωλήθηκαν
πιέζοντας το πλήκτρο Οθόνη.
Πιέζοντας το πλήκτρο Ακύρωση µεταφερόµαστε στην αρχική φόρµα για να ξαναεπιλέξουµε το εκτυπωτικό που θέλουµε
να πάρουµε, ενώ πιέζοντας το πλήκτρο Έξοδος κλείνει η οθόνη αυτή.
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· Ταµείο. Με την παρακάτω οθόνη αυτή µπορούµε να διαχειριστούµε τα χρήµατα που παραλαµβάνει και παραδίδει ο
κάθε σερβιτόρος:

Στην αρχή της βάρδιας του ενηµερώνουµε το ποσό που του δίνουµε για τα ρέστα των πελατών µε την χρήση του πλήκτρου
Αρχικό Ταµείο το ποσό που θα πληκτρολογήσουµε θα εµφανιστεί στο πεδίο Αρχικό Ταµείο. Στην διάρκεια της ηµέρας θα
ενηµερωθούν αυτόµατα όλες οι εισπράξεις και θα εµφανιστούν στο πεδίο Ποσό Είσπραξης. Στο τέλος της ηµέρας ή οποτε
επιθυµούµε µπορεί ο σερβιτόρος να παραδόσει το υπόλοιπο του ή µέρος του υπολοίπου του µε την χρήση του πλήκτρου
Παράδοση Ταµείου. Πιέζοντας το πλήκτρο Έξοδος κλείνει η οθόνη του Ταµείου. Όλες οι αλλαγές -διορθώσεις στα ποσά
αρχικού ταµείου και παράδοση ταµείου πραγµατοποιούνται από την οθόνη Εργασίες Ταµείο Σερβιτόρων

Πιέζοντας το πλήκτρο
την αναχώρηση του.

κλείνει η οθόνη των Σερβιτόρων. Το ταµείο Σερβιτόρου µηδενίζεται αυτόµατα µε

Κρατήσεις
Για να δούµε τις ήδη καταχωρηµένες κρατήσεις, αλλά και για να καταχωρήσουµε νέες πιέζουµε το πλήκτρο

οπότε ανοίγει η ακόλουθη οθόνη:

Copyright © 2005 BlueByte
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Στο πάνω µέρος της οθόνης εµφανίζονται τα Sessions τα οποία έχουµε καταχωρήσει στην καρτέλα Sessions του µενού
Βοηθητικά. Στη δεξιά πλευρά του πίνακα εµφανίζονται όλα τα τραπέζια του P.O.S. αριθµηµένα και σε παρένθεση φαίνεται ο
αριθµός των ατόµων που αντιστοιχούν στο κάθε τραπέζι.
Παράδειγµα
2(8) : Το τραπέζι µε αριθµό 2 έχει χωρητικότητα οκτώ ατόµων.

Εάν θέλουµε να εµφανίσουµε τα κατειληµµένα τραπέζια θα πρέπει να πιέσουµε το πλήκτρο
. Αυτόµατα
στην αριστερή πλευρά του πίνακα θα εµφανιστούν τα κατειληµµένα τραπέζια µε την ένδειξη της ώρας της κράτησης και στη
δεξιά πλευρά θα φαίνονται µόνο τα διαθέσιµα τραπέζια.
Καταχώρηση Νέας Κράτησης
Για να καταχωρήσουµε µια νέα κράτηση επιλέγουµε το Session και το τραπέζι που επιθυµούµε (είτε είναι κατειληµµένο είτε
όχι) και ανοίγει η παρακάτω οθόνη:
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Στο πάνω µέρος της οθόνης εµφανίζεται η ηµεροµηνία και ακριβώς από κάτω τα πεδία που πρέπει να συµπληρώσουµε για
να καταχωρήσουµε την κράτηση. Στο δεύτερo πεδίο εµφανίζεται αυτόµατα ο αριθµός του τραπεζιού της κράτησης σύµφωνα
µε το τραπέζι που είχαµε επιλέξει. Αρχικά καταχωρούµε το όνοµα στο οποίο γίνεται η κράτηση, έπειτα µπορούµε αν
θέλουµε να αλλάξουµε το τραπέζι της κράτησης, διαφορετικά συνεχίζουµε στα επόµενα πεδία όπου καταχωρούµε κάποιο
σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο του πελάτη. Ακολούθως καταχωρούµε τα άτοµα και την ώρα που αναµένουµε την κράτηση.
Τα υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να συµπληρώσουµε για να καταχωρήσουµε µια κράτηση είναι το όνοµα, το τραπέζι, τα
άτοµα και η ώρα. Eάν θέλουµε να φαίνονται στην κράτηση και τα ονόµατα των υπολοίπων πελατών της κράτησης θα τα
καταχωρήσουµε στο πλαίσιο που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης µε την ένδειξη Καλεσµένοι, πιέζοντας το
πλήκτρο Νέα στο κάτω µέρος του πλαισίου ανοίγει µία καινούρια εγγραφή για να συµπληρώσουµε τα ονόµατά τους. Για να

διαγράψουµε ένα όνοµα το επιλέγουµε και πατάµε το πλήκτρο

. Εφόσον συµπληρώσουµε τα

απαραίτητα στοιχεία ολοκληρώνουµε την καταχώρηση της κράτησης πιέζοντας το πλήκτρο

Πιέζοντας το πλήκτρο
κράτηση.

.

ακυρώνουµε την τελευταία πληροφορία που πληκτρολογήσαµε στην

Μπορούµε να καταχωρήσουµε µια νέα κράτηση ενώ βρισκόµαστε στη φόρµα της κράτησης, πιέζοντας το πλήκτρο Νέα
κάτω από τα πεδία της κράτησης. Αυτόµατα ανοίγει µια κενή φόρµα για να πληκτρολογήσουµε τα στοιχεία της νέας
κράτησης.
ʼφιξη κράτησης

Για να δηλώσουµε την άφιξη µίας κράτησης πιέζουµε το πλήκτρο
κι έπειτα επιλέγουµε την κράτηση που
θέλουµε. Αυτόµατα η καταχώρηση της κράτησης διαγράφεται από τη λίστα των κρατήσεων και το τραπέζι της κράτησης
εµφανίζεται ως κατειληµµένο.
Εύρεση
Για να κάνουµε αναζήτηση µίας κράτησης σύµφωνα µε το όνοµα του πελάτη της κράτησης πιέζουµε το πλήκτρο Εύρεση.
Στην οθόνη που ανοίγει πληκτρολογούµε τους χαρακτήρες που επιθυµούµε και πιέζοντας το πλήκτρο Enter(E)
εµφανίζονται µόνο οι κρατήσεις που περιλαµβάνουν τους συγκεκριµένους χαρακτήρες και ανήκουν στο Session που έχουµε
επιλέξει.
Copyright © 2005 BlueByte
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∆ιαγραφή κράτησης
Η διαγραφή µίας κράτησης γίνεται µέσα από την οθόνη της κράτησης πιέζοντας το πλήκτρο ∆ιαγραφή που βρίσκεται κάτω
από τα πεδία καταχώρησης των στοιχείων της κράτησης.

Πιέζοντας το πλήκτρο

κλείνει η οθόνη των κρατήσεων και επιστρέφουµε στο POS console όπου τα

τραπέζια στα οποία έχει γίνει κράτηση έχουν πράσινο χρώµα και την ένδειξη R (π.χ.

).

Take Away

Για τις Take Away παραγγελίες θα πρέπει να επιλέξουµε σερβιτόρο και έπειτα να πιέσουµε το πλήκτρο
.
Μπορούµε επίσης να ανοίξουµε την οθόνη του Take Away, χωρίς να ανοίξουµε το P.O.S. Console, από το µενού Εργασίες
- Take Away είτε από το Sidebar - Εργασίες - Take Away.
Delivery
Για να καταχωρήσουµε παραγγελίες Delivery πρέπει να επιλέξουµε κάποιο σερβιτόρο και να πιέσουµε το πλήκτρο

. Υπάρχει η δυνατότητα εµφάνισης της οθόνης του Delivery, χωρίς να ανοίξουµε το P.O.S. Console, από
το µενού Εργασίες - Delivery είτε από το Sidebar - Εργασίες - Delivery.
Συµφωνίες

Για να δούµε τις συµφωνίες που έχουν οριστεί για το κάθε δωµάτιο πιέζουµε το πλήκτρο
. Θα εµφανιστεί
αρχικά οθόνη µε όλα τα κατειλειµένα δωµάτια το ξενοδοχείου για να επιλέξουµε αυτό που µας ενδιαφέρει και αφού
πατήσουµε το πλήκτρο ΟΚ θα εµφανιστεί λίστα µε την συµφωνία του κάθε δωµατίου και το υπόλοιπο της κάθε συµφωνίας.
Με το πλήκτρο Specials θα εµφανιστεί οθόνη µε τις special χρεώσεις και µε το πλήκτρο Ανα ηµέρα (αφού πατήσουµε
αρχικά Specials) θα δούµε το ιστορικό γευµάτων για όλες τις ηµέρες διαµονής του δωµατίου. Κάθε φορά που κάνουµε κλικ
πάνω στο πλήκτρο της συµφωνίας θα ενηµερώνεται το υπόλοιπο.

Κλείσιµο Κονσόλας
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Πιέζοντας το πλήκτρο

1.3.1.2

βγαίνουµε από την κονσόλα του P.O.S.

Delivery

Η οθόνη του Delivery εµφανίζεται είτε από το µενού Εργασίες - Delivery είτε από το Sidebar - Εργασίες - Delivery.
Για να καταχωρήσουµε παραγγελίες Delivery θα πρέπει αρχικά να επιλέξουµε σερβιτόρο. Εάν έχουµε ενεργοποιηµένη την
Ασφάλεια Σερβιτόρων στην καρτέλα των Παραµέτρων του µενού Βοηθητικά, θα πρέπει να πληκτρολογήσουµε το

συνθηµατικό του στην οθόνη που ανοίγει κι έπειτα να πιέσουµε το πλήκτρο
οθόνη:

Αρχικά είναι επιλεγµένη η καρτέλα
Copyright © 2005 BlueByte
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σερβιτόρου οι οποίες είναι σε κατάσταση αναµονής.
Σηµείωση: Εάν µία Delivery Παραγγελία είναι σε κατάσταση αναµονής και καταχωρήθηκε πριν από την ώρα έναρξης του
POS, τότε δεν εµφανίζεται στη λίστα. Στη λίστα εµφανίζονται µόνο οι Παραγγελίες που είναι σε κατάσταση αναµονής και
καταχωρήθηκαν από την ώρα έναρξης του POS µέχρι την ώρα έναρξης του POS για την επόµενη ηµέρα.
Σε αυτήν την καρτέλα µπορούµε να διαχειριστούµε τις παραγγελίες που είναι ακόµη σε αναµονή, να κάνουµε ανάθεση και
αναίρεση οδηγού, έναρξη, µεταβολή και διαγραφή της παραγγελίας.
Οδηγοί
Για να δούµε ποιοί οδηγοί έχουν αφιχθεί / αναχωρήσει, να εκτυπώσουµε την ταµειακή τους κατάσταση, την αναλυτική
κατάσταση των πωλήσεων του επιλεγµένου Σερβιτόρου, αλλά και το ∆ελτίο Ηµέρας Ζ και να διαχειριστούµε το ταµείο του,

θα πρέπει να πατήσουµε το πλήκτρο

για να εµφανιστεί η ακόλουθη οθόνη:

Όσοι οδηγοί έχουν αφιχθεί έχουν την ένδειξη In πάνω από το όνοµά τους, ενώ όσοι έχουν αναχωρήσει έχουν την ένδειξη
Out.
Οι διαδικασίες ʼφιξης και Αναχώρησης και η διαχείριση των εκτυπώσεων και ταµείου από την οθόνη των οδηγών είναι ίδιες
µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στο πλήκτρο Σερβιτόροι του P.O.S. Console.

Πιέζοντας το πλήκτρο

κλείνει η φόρµα των οδηγών.

Νέα Παραγγελία
Για να καταχωρήσουµε µία νέα παραγγελία θα πρέπει είτε να έχουµε ήδη καταχωρηµένα τα στοιχεία του πελάτη είτε να τα
καταχωρήσουµε στη φόρµα του Delivery. Αρχικά πληκτρολογούµε το τηλέφωνο του πελάτη στο αντίστοιχο πεδίο και
πιέζουµε το πλήκτρο
. Αν ο πελάτης είναι ήδη καταχωρηµένος θα εµφανιστούν αυτόµατα και τα υπόλοιπα
στοιχεία του, διαφορετικά θα εµφανιστεί η επόµενη οθόνη
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για να κάνουµε αναζήτηση µε το όνοµα, την διεύθυνση ή την πόλη. Εάν ο πελάτης υπάρχει στην λίστα τον επιλέξουµε
πατάµε το πλήκτρο ΟΚ . Θα εµφανιστούν αυτόµατα και τα υπόλοιπα στοιχεία του και το νέο τηλέφωνο θα εισαχθεί στην
καρτέλα του. Εάν ο πελάτης είναι νέος πατάµε το πλήκτρο Νέα και επιστρέφουµε στην αρχική οθόνη για να
καταχωρήσουµε τα νέα στοιχεία του πελάτη.
Σε περίπτωση που καταχωρήσουµε λάθος στοιχεία πιέζουµε το πλήκτρο Καθαρισµός για να ακυρωθούν τα στοιχεία που
καταχωρήσαµε και εµφανίζεται στον πελάτη ο ʼγνωστος Πελάτης. Εφόσον είναι συπληρωµένα τα απαραίτητα δεδοµένα

του πελάτη (δηλαδή το τηλέφωνο, το όνοµα και η διεύθυνση) πιέζουµε το πλήκτρο
για να ανοίξει η
οθόνη της παραγγελίας. Μετά την καταχώρηση των στοιχείων της παραγγελίας πιέζουµε το πλήκτρο ΟΚ κι επιστρέφουµε
στην οθόνη του Delivery. Εάν έχουµε τσεκαρισµένο το πεδίο Εκτύπωση Κουζίνας στην καρτέλα του P.O.S. - στο οποίο
ανήκουν οι Οµάδες των Ειδών της Αποθήκης - τότε το κάθε Είδος θα σταλεί στο αντίστοιχο Τερµατικό Κουζίνας µε την
ποσότητά του. Η εκτύπωση που θα σταλεί σε κάθε Τερµατικό Κουζίνας ορίζεται στη φόρµα Τερµατικά Κουζίνας του µενού
Βοηθητικά. Αυτόµατα επιστρέφουµε στην καρτέλα Αναµονή της οθόνης του Delivery.
Σηµειώσεις
1. Οι Delivery παραγγελίες δε συνδέονται µε συγκεκριµένο τραπέζι.
2. ∆εν εκδίδεται ∆ελτίο Παραγγελίας για τις Delivery παραγγελίες.
Χάρτης
Αφου καταχωρηθεί η παραγγελία µπορείτε να δείτε την διαδροµή από την θέση που βρισκόσαστε µέχρι στην διεύθυνση του
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πελάτη πατώντας το πλήκτρο Xάρτης. Για να λειτουργεί η διαδικασία θα πρέπει έχετε εισάγει στους Παραµέτρους του κάθε
POS το Γεωγραφικό Πλάτος και Μήκος για την αρχική θέση της διαδροµής. Στην οθόνη που θα εµφανιστεί µπορείτε να
δειτε την διαδροµή που θα ακολουθήσει ο οδηγός από την αρχική θέση στην διεύθυνση του πελάτη. Με το πλήκτρο
Εκτύπωση µπορείτε να εκτυπώσετε την οθόνη της διαδροµής όπως ακριβώς εµφανίζεται. Με το πλήκτρο Αποθήκευση θα
αποθηκεύτεί ο χάρτης ως εικόνα και θα εµφανίζεται στην φόρµα του Πελάτη στην σελίδα Delivery.
Σηµειώσεις
1. Μαρκάροντας την επιλογή Οδηγίες θα εµφανιστούν αναλυτικές οδηγίες για την διαδροµή που θα πρέπει να
ακολουθήσει.
Ανάθεση Οδηγού

Για να γίνει ανάθεση οδηγού σε µία ή και περισσότερες παραγγελίες πιέζουµε το πλήκτρο
η επόµενη οθόνη:

και ανοίγει

Αν ο οδηγός που θέλουµε να κάνουµε ανάθεση δεν έχει αφιχθεί επιλέγουµε πρώτα το πλήκτρο ʼφιξη και µετά τον οδηγό,
διαφορετικά επιλέγουµε από την αρχή τον οδηγό που επιθυµούµε. Εάν έχουµε τσεκάρει το πεδίο Ενεργοποίηση Ασφάλειας
Σερβιτόρων στην καρτέλα Παράµετροι του µενού Βοηθητικά θα χρειαστεί να πληκτρολογήσουµε το συνθηµατικό του
οδηγού στη φόρµα που θα εµφανιστεί και να πατήσουµε το Enter(E). Μετά την επιλογή του οδηγού θα µεταφερθούµε στην
οθόνη του Delivery όπου στο πλήκτρο µε την ένδειξη Ανάθεση Οδηγού θα φαίνεται πλέον το όνοµα του οδηγού που
επιλέξαµε. Με ενεργοποιηµένο το όνοµα του οδηγού που επιθυµούµε επιλέγουµε τις παραγγελίες που θα του αναθέσουµε
από τη λίστα των παραγγελιών που βρίσκονται σε κατάσταση αναµονής και αυτόµατα το όνοµα του οδηγού εµφανίζεται
στις παραγγελίες που επιλέξαµε. Μετά την επιλογή των παραγγελιών πιέζουµε πάλι το πλήκτρο µε το όνοµα του οδηγού
για να τον αποεπιλέξουµε.
Αναίρεση Οδηγού

Για να αναιρέσουµε την ανάθεση οδηγού σε µία παραγγελία την επιλέγουµε και πιέζουµε το πλήκτρο
.
Αυτόµατα διαγράφεται το όνοµα του οδηγού µπροστά από την παραγγελία και εµφανίζεται το ? για να δηλώσει ότι δεν έχει
γίνει ανάθεση οδηγού.
Μεταβολή
Εάν θέλουµε να κάνουµε κάποια αλλαγή στην παραγγελία που έχουµε καταχωρήσει την επιλέγουµε και πιέζουµε το

πλήκτρο
. Αυτόµατα ανοίγει η παραγγελία κι εφόσον ολοκληρώσουµε τις αλλαγές που επιθυµούµε
µπορούµε να πιέσουµε το πλήκτρο ΟΚ για να επιστρέψουµε στην καρτέλα της Αναµονής.
∆ιαγραφή

Για να διαγράψουµε µία παραγγελία, την επιλέγουµε και πιέζουµε το πλήκτρο
η παραγγελία από τη λίστα.

, αυτόµατα διαγράφεται
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Έναρξη
Για να δηλώσουµε ότι ο οδηγός έχει ξεκινήσει για την παράδοση της παραγγελίας στον πελάτη επιλέγουµε την παραγγελία

και πιέζουµε το πλήκτρο
. Αυτόµατα εκτυπώνεται η Απόδειξη Λιανικής Πώλησης και µεταφέρεται η
παραγγελία από την καρτέλα Αναµονή στην καρτέλα Καθ' οδόν. Οι παραγγελίες που παραµένουν σε αναµονή για χρονικό
διάστηµα µεγαλύτερο από αυτό που έχουµε ορίσει στους παραµέτρους θα εµφανίζονται µε Κόκκινο Χρώµα.

Με το πλήκτρο

µπορούµε να βρούµε την παραγγελία που µας ενδιαφέρει µε βάση τον κωδικό της.

Με το πλήκτρο
µπορούµε να δούµε τα τελευταία τηλέφωνα που έχει δεχτεί το τηλεφωνικό µας κέντρο.
Με επιλογή ενός τηλεφώνου θα γίνει έναρξη νέας παραγγελίας
Παραδόθηκε

Για να δηλώσουµε ότι η παραγγελία παραδόθηκε στον πελάτη, πιέζουµε το πλήκτρο
της καρτέλας
Καθ' οδόν, επιλέγουµε την παραγγελία και αυτόµατα µεταφέρεται στην καρτέλα των παραγγελιών που έχουν παραδοθεί.
Ακύρωση Παραγγείας
Εάν ο πελάτης ακυρώσει την παραγγελία ενώ ο Οδηγός είναι καθ' οδόν (έχει δηλαδή ήδη εκδοθεί η πόδειξη Λιανικής
Πώλησης), τότε επιλέγουµε την παραγγελία από τη λίστα των Καθ' οδόν παραγγελιών και πιέζουµε το πλήκτρο

. Αυτόµατα εξαφανίζεται από τη λίστα η παραγγελία κι εκτυπώνεται το Ακυρωτικό Απόδειξης
Λιανικής Πώλησης.
Παραγγελίες Πελατών
Αν θέλουµε να δούµε το ιστορικό των παραγγελιών κάποιου πελάτη πληκτρολογούµε το τηλέφωνό του στο αντίστοιχο

πεδίο και πιέζουµε το πλήκτρο Εύρεση ή το Enter από το πληκτρολόγιο. Έπειτα πιέζουµε το πλήκτρο
και εµφανίζονται στον πίνακα όλες οι παραγγελίες του συγκεκριµένου πελάτη, οι οποίες έχουν παραδοθεί. Για να δούµε τα

Είδη κάποιας παραγγελίας την επιλέγουµε και πιέζουµε το πλήκτρο

. Υπάρχει δυνατότητα αντιγραφής

της επιλεγµένης παραγγελίας πιέζοντας το πλήκτρο
. Αυτόµατα η νέα παραγγελία που δηµιουργείται
µεταφέρεται στη λίστα µε τις παραγγελίες που είναι σε κατάσταση αναµονής για να ακολουθήσουµε πάλι όλα τα παραπάνω
βήµατα.

Με το πλήκτρο

µπορείτε να συµπληρώσετε τα στοιχεία τιµολογίου κατά την επιλογή του πελάτη ενώ

µε το πλήκτρο
τηλέφωνο κάποιας παραγγελίας.

µπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία τιµολογίου και τις παρατηρήσεις και βασικό

Αλλαγή POS
Αν θέλουµε να αλλάξουµε το σηµείο πώλησης, πιέζουµε το πρώτο πλήκτρο της οθόνης µε την ένδειξη του ενεργού POS
(για παράδειγµα το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) και ανοίγει µία οθόνη µε όλα τα καταχωρηµένα POS, επιλέγουµε αυτό που
επιθυµούµε και αυτόµατα εµφανίζεται το νέο ενεργό POS. Πιέζοντας το πλήκτρο Έξοδος κλείνει η οθόνη χωρίς να
καταχωρηθεί κάποια αλλαγή.
Pos Console - Take Away
Εάν θέλουµε να ανοίξουµε την οθόνη του Pos Console για παραγγελία σε τραπέζι ή να καταχωρήσουµε παραγγελία
TakeAway πιέζουµε τα αντίστοιχα πλήκτρα που εµφανίζονται πάνω αριστερά.

Πιέζοντας το πλήκτρο
Στατιστικά Πελ.
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Στο πλαίσιο αυτό µε την επιλογή πελάτη εµφανίζονται τα στατιστικά του στοιχεία. Σύνολα παραγγελιών, Τελευταία
Παραγγελία , Πρώτη Παραγγελία.
Χρήση BarCode σε Οδηγό
Εάν έχουµε ενεργοποιήσεί την επιλογή για χρήση barcode στις παραγγελίες η διαδικάσια Ανάθεσης-Έναρξης-Παράδοσης
αποτελείτε από τα παρακάτω βήµατα:
1. ∆ιαβάζουµε το barcode του οδηγού
2. ∆ιαβάζουµε το barcode των παραγγελιών σε αναµονή και αυτόµατα γίνεται η ανάθεση οδηγού και έκδοση της απόδειξης
και η έναρξη (οι παραγγελίες µεταφέρονται στην οθόνη καθ'οδόν).
3. ∆ιαβάζουµε το barcode του οδηγού - ολοκληρώνονται οι αναθέσεις και εκτυπώνεται η αναφορά µε τις παραγγελίες
καθ'οδόν(εάν έχουµε ενεργοποιήσει την επιλογή στους παραµέτρους να εκτυπώνεται αυτόµατα).
4. ∆ιαβάζουµε το barcode του οδηγού - ( ο οποίος έχει επιστρέψει ) και οι παραγγελίες µεταφέρονται αυτόµατα στο µενού
Παραδόθηκε και δηµιουργούνται οι κινήσεις είσπραξης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζονται το σύνολο των παραγγελιών σε αριθµό και το συνολικό ποσό των παραγγελιών
που έχουµε περάσει στην τρέχουσα ηµέρα.

1.3.1.3

Take Away

Η οθόνη του Take Away εµφανίζεται είτε από το µενού Εργασίες - Take Away είτε από το Sidebar - Εργασίες - Take Away.

Για τις Take Away παραγγελίες θα πρέπει να επιλέξουµε σερβιτόρο και έπειτα να πιέσουµε το πλήκτρο
.
Αυτόµατα ανοίγει η οθόνη της παραγγελίας για να καταχωρήσουµε τα είδη που επιθυµούµε. Για να κλείσει η παραγγελία

πιέζουµε το πλήκτρο
. Εάν επιθυµούµε να µπει η παραγγελία σε αναµονή επιλέγουµε στο
αντίστοιχο πλήκτρο από το µενού που εµφανίζεται εάν κάνουµε κλικ πάνω αριστερά στο πλαίσιο που εµφανίζεται το όνοµα
του Σερβιτόρου. Για την εµφάνιση παραγγελίας που είχαµε σε αναµονή κάνουµε κλικ στο πλαίσιο κάτω αριστερά που
εµφανίζεται το σύνολο της παραγγελίας και επιλέγουµε το πλήκτρο Αναζήτηση Παραγγελίας όπου θα εµφανιστεί παράθυρο
για να πληκτρολογήσουµε τον κωδικό του δελτίου παραγγελίας που επιθυµούµε .

Εάν έχουµε ενεργοποιήσει τις πληρωµές Take Away στις παραµέτρους µε το πλήκτρο
θα
εµφανίζεται µενου επιλογής τρόπου πληρωµής για να κλείσει η παραγγελία. Όταν έχουµε επιλέξει πελάτη διαφορετικό από
τον πελάτη που έχει οριστεί ως πελάτης προεπιλογής στις επιλογές πληρωµής θα εµφανίζεται κα επιλογή ΕπίΠιστώσει.
Εάν επιθυµούµε να µεταβούµε στην οθόνη του Delivery κάνουµε κλικ στο πλαίσιο κάτω αριστερά που εµφανίζεται το
σύνολο της παραγγελίας και επιλέγουµε το αντίστοιχο πλήκτρο .
Εάν στον υπολογιστή έχουµε συνδεσει συρτάρι για την είσπραξη χρηµάτων και επιθυµούµε να πραγµατοποιηθεί ʼνοιγµα
Συρταριού κάνουµε κλικ στο πλαίσιο κάτω αριστερά που εµφανίζεται το σύνολο της παραγγελίας και επιλέγουµε το
αντίστοιχο πλήκτρο .

Αν έχουµε τσεκαρισµένο το πεδίο Εκτύπωση Κουζίνας στην καρτέλα του P.O.S. - στο οποίο ανήκουν οι Οµάδες των Ειδών
της Αποθήκης - τότε το κάθε Είδος θα σταλεί στο αντίστοιχο Τερµατικό Κουζίνας µε την ποσότητά του. Η εκτύπωση που θα
σταλεί σε κάθε Τερµατικό Κουζίνας ορίζεται στη φόρµα Τερµατικά Κουζίνας του µενού Βοηθητικά. Αυτόµατα εκτυπώνεται
και το παραστατικό µε τα στοιχεία της παραγγελίας αν το έχουµε ορίσει στα Είδη Παραστατικών - Παραστατικά Τιµολογίων
Πωλήσεων και το εκτυπωτικό στα Είδη Παραστατικών - Τερµατικά - Τιµολόγια Πωλήσεων του µενού Βοηθητικά.
Σηµειώσεις
1. Οι Take Away παραγγελίες δε συνδέονται µε συγκεκριµένο τραπέζι.
2. ∆εν εκδίδεται ∆ελτίο Παραγγελίας για τις Take Away παραγγελίες.

Με το πλήκτρο
µπορούµε να καταχωρήσουµε αρνητική κίνηση είσπραξης για το ποσό που έχουµε
κάνει έκπτωση ή έχουµε κεράσει χωρίς σύνδεση µε κάποια παραγγελία.
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Kitchen Display System

Η οθόνη kitchen console ή KDS (Kitchen Display System) χωρίζεται σε 3 µέρη
Το ποια είδη εµφανίζονται σε καθένα απ' αυτά τα µέρη εξαρτάται από την παραµέτροποίηση του είδους.

Τα είδη χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:
· 0-Τιποτα : δεν εµφανίζονται πουθενά στην οθόνη
· 1-Σε ετοιµασία-έτοιµο-παράδοση : Είναι τα είδη που η κάθε µερίδα θέλει µαγείρεµα-προετοιµασία. Εµφανίζονται στην
πάνω αριστερή περιοχή της οθόνης συγκεντρωτικά και στην δεξιά αναλυτικά.
· 2-Έτοιµο - παραδοση : Είναι τα είδη που µαγείρευονται µαζικά και όχι ανα µερίδα. Εµφανίζονται στην κάτω αριστερή
περιοχή της οθόνης συγκεντρωτικά και στην δεξιά αναλυτικά.
· Παράδοση: Είναι τα είδη που δεν χρειάζονται µαγείρεµα. Εµφανίζονται στην δεξιά περιοχή της οθόνης αναλυτικά.
Εαν πατήσουµε σε κάποιο από τα είδη στα αριστερά grids αυτόµατα φιλτράρεται το δεξί. Βγάζουµε το φίλτρο πατώντας το
ίδιο είδος.
Χρήση
Η διαχείριση της παραγγελίας γίνεται από το δεξί µέρος της οθόνης πατώντας σε κάποιο από τα πεδία ποσοτήτων.
Με την παραγγελία ενός είδους αυξάνεται η ποσότητα στο πεδίο 'Νέα' αν τότε πατήσουµε πάνω στο πεδίο 'ΝΕΑ' τότε αν το
είδος είναι κατηγορίας:
·
1 µειώνεται η ποσότητα στο 'Νέα' και αυξάνεται η ποσότητα 'σε ετοιµασία'
·
2 µειώνεται η ποσότητα στο 'Νέα' και αυξάνεται η ποσότητα 'έτοιµο'
·
3 εξαφανίζεται
Αντίστοιχα λειτουργεί και το πάτηµα στα άλλα πεδία ποσοτήτων
Εφόσον έχουµε ενεργοποιήσει την δυνατότητα έκδοσης παραστατικών από την οθόνη KDS θα εµφανιστεί αντίστοιχη στήλη
στο δεξί µέρος της οθόνης . Κάνοντας κλικ σε κάποιο είδος θα εκδοθεί παραστατικό µε όλα τα είδη της ίδιας παραγγελίας
που έχουν ολοκληρωθεί.
Εάν υπάρχουν έτοιµα είδη στο τραπέζι θα αλλάξει το εικονίδιο του τραπεζιού ώστε ο σερβιτόρος να καταλαβαίνει ότι
υπάρχουν έτοιµα είδη προς παράδοση στον πελάτη. Η επαναφορά του εικονιδίου θα γίνει µε το άνοιγµα της παραγγελίας.
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Κρατήσεις Υπηρεσιών

Σε αυτή την οθόνη καταχωρούµε τις κρατήσεις στις υπηρεσίες που έχουµε.

Αρχικά επιλέγουµε το τµήµα που θέλουµε και αυτόµατα εµφανίζονται στήλες µε τα µέρη που περιλαµβάνει.
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Για να καταχωρήσουµε µια κράτηση κάνουµε δεξί κλικ στην εγγραφή της στήλης που επιθυµούµε, σύµφωνα µε την ώρα,
και επιλέγουµε Εισαγωγή Εγγραφής.

Στην καρτέλα που εµφανίζεται δηλώνουµε τα στοιχεία της κράτησης.
· Πελάτης. ∆ηλώνουµε τον πελάτη της κράτησης.
· ʼτοµα. Καταχωρούµε τον αριθµό των ατόµων της κράτησης.
· Κατάσταση. Eπιλέγουµε την κατάσταση της κράτησης.
1. Κράτηση : Έχει γίνει η καταχώρηση της κράτησης.
2. Ακύρωση : Έχει ακυρωθεί η κράτηση.
3. Έγινε
: Το επιλέγουµε για να δηλώσουµε την ολοκλήρωση της κράτησης.
· Οµάδα. Επιλέγουµε την οµάδα που ανήκει το ραντεβού.
· Παρατηρήσεις. ∆υνατότητα καταχώρησης παρατηρήσεων.
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Με το πλήκτρο OK καταχωρείται η κράτηση και µε το πλήκτρο Ακύρωση ακυρώνονται οι τελευταίες καταχωρήσεις.
Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης εµφανίζεται το πλαίσιο της κράτησης στην οθόνη των κρατήσεων των υπηρεσιών.
Για να δηλώσουµε τη διάρκεια της κράτησης την επιλέγουµε και µεταφέρουµε τον κέρσορα στην κάτω πλευρά του
πλαισίου. Κάνοντας κλικ σε αυτό το σηµείο ο κέρσορας µετατρέπεται σε βελάκια και µπορούµε εύκολα µε τη µέθοδο "drag
and drop" να µεγαλώσουµε το πλαίσιο. Μπορούµε ακόµα να µεταφέρουµε το πλαίσιο σε άλλη στήλη της οθόνης αφού
κάνουµε κλικ στο σηµείο που εµφανίζεται η ώρα της κράτησης. Αυτόµατα ο κέρσορας παίρνει το σχήµα σταυρού και
µπορούµε να σύρουµε το πλαίσιο στο σηµείο που επιθυµούµε.
Με δεξί κλικ στο πλαίσιο της κράτησης έχουµε τις εξής δυνατότητες :
· Χρώµα. Μπορούµε να αλλάξουµε το χρώµα του πλαισίου.
· Μεταβολή Εγγραφής. ∆υνατότητα αλλαγής στοιχείων της κράτησης.
· ∆ιαγραφή Εγγραφής. Για να διαγράψουµε την κράτηση που έχουµε επιλέξει.
· Φρεσκάρισµα Εγγραφής. Για να ενηµερωθεί η εγγραφή µε τις τελευταίες αλλαγές.
· Τιµολόγιο. Επιλέγοντας το Τιµολόγιο εµφανίζεται η οθόνη των σερβιτόρων για .

Στο κάτω µέρος της οθόνης υπάρχουν τα πλήκτρα

για να µεταφερθούµε στην ηµεροµηνία που

επιθυµούµε και
για να µεταφερθούµε στη σηµερινή ηµεροµηνία. Αν έχουµε τσεκαρισµένο το πεδίο
Εµφάνιση µεταφέροντας το ποντίκι πάνω σε ένα πλαίσιο κράτησης εµφανίζονται το όνοµα του πελάτη της κράτησης και οι
παρατηρήσεις.
Με το πλήκτρο
το διάστηµα που επιθυµούµε.

θα εµφανιστεί η παρακάτω οθόνη για να δηµιουργήσουµε µαζικά κρατήσεις για

Αρχικά βρίσκουµε την ηµερά που έχει τις υπηρεσίες που θέλουµε να αντιγράφουµε και πιέζουµε το πλήκτρο. Στα πεδία
Από-Έως συµπληρώνουµε το διαστήµα που θέλουµε να δηµιουργήσουµε κρατήσεις, στον πίνακα µε τα Τµήµατα
επιλέγουµε τις οµάδες τµηµάτων των υπηρεσιών που θέλουµε να αντιγραφούν και στο πλαίσιο ∆εξιά επιλέγουµε τις
Ηµέρες στις οποίες θα δηµιουργηθούν οι κρατήσεις οι οποίες είναι µέσα στο διάστηµα επιλογής. Εάν ενεργοποίσουµε την
επιλογή Αντιγραφή Πελάτη οι νέες κρατήσεις θα έχουν τον ίδιο πελάτη διαφορετικά θα εισαχθούν στον Πελάτη Λιανικής.
Εάν ενεργοποίσουµε την επιλογή Αντιγραφή Παρατηρήσεων στις νέες κρατήσεις θα µεταφερθούν και οι παρατηρήσεις.
Πατάµε το πλήκτρο Εκτέλεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αντιγραφής. Με το πλήκτρο Αναίρεση τελευταίας αντιγραφής
διαγράφονται οι κρατήσεις που δηµιουργήθηκαν µε την τελευταία αντιγραφή. Στην σελίδα Λάθη θα εµφανιστούν οι
κρατήσεις που δεν ήταν δυνατόν να αντιγραφτούν.
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Ταµείο Σερβιτόρων

Σε αυτή την οθόνη παρακολουθούµε το ταµείο του κάθε σερβιτόρου. Οι κινήσεις δηµιουργούνται αυτόµατα από την οθόνη
των Σερβιτόρων (Pos Console) και των Οδηγών (Delivery).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Για να εισάγουµε µία κίνηση πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από
το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή εγγραφή για να επιλέξουµε τον Σερβιτόρο, το POS, το είδος κίνησης και το Ποσό που
επιθυµούµε.
Για να µεταβάλλουµε τα στοιχεία µίας εγγραφής, την επιλέγουµε από τη λίστα κι αλλάζουµε τα πεδία που θέλουµε.
Για να διαγράψουµε µία ήδη καταχωρηµένη εγγραφή, την επιλέγουµε από τη λίστα και πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το πλήκτρο F9.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των κινήσεων είναι οι παρακάτω:
Ξεφύλλισµα Εγγραφών
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη λίστα αναφέρονται παρακάτω. Για να καταχωρήσουµε µία κίνηση πρέπει
υποχρεωτικά το Ποσό της κίνησης να είναι µεγαλύτερο του µηδενός και όλα τα πεδία της φόρµας πρέπει να είναι
συµπληρωµένα.
· Ηµ/νία: Η ηµεροµηνία καταχώρησης της Κίνησης.
· Κωδικός: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο Α/Α της κίνησης. Εισάγεται αυτόµατα µε την
καταχώρηση της εγγραφής.
· Σερβιτόρος: Επιλέγουµε τον σερβιτόρο για τον οποίο αφορά η συγκεκριµένη κίνηση.
· Είδος Κίνησης: Επιλέγουµε το Είδος της κίνησης µεταξύ των επιλογών Αρχικό Ταµείο για να δηλώσουµε το πόσο που
δίνουµε στον σερβιτόρο για ρέστα και Παράδοση Ταµείου για να δηλώσουµε το ποσό που µας επιστρέφει ο σερβιτόρος.
· Αρίθµηση: Σε περίπτωση εκτύπωσης της Κίνησης, εµφανίζεται στο πεδίο αυτό ο Α/Α του Παραστατικού µε βάση την
κωδικοποίηση που δηλώσαµε στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Τερµατικά - Κινήσεις Πελατών του µενού Βοηθητικά για
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το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης.
· Ποσό: Το ποσό της Κίνησης.
· Πίστωση: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, εµφανίζει το ποσό µε αρνητικό ή θετικό πρόσηµο ανάλογα µε το
είδος της κίνησης .

1.3.1.7

Ενδοδιακινήσεις

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τις µεταφορές Ειδών που πραγµατοποιούνται µεταξύ 2 Αποθηκευτικών Χώρων, δηλαδή τις
Ενδοδιακινήσεις.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες Ενδοδιακινήσεις σε λίστα οµαδοποιηµένες κατά
ηµεροµηνία. Με το δεξί κλικ και Αντιγραφή µπορούµε να αντιγράψουµε την τρέχουσα εγγραφή.
Για να εισάγουµε µία νέα Ενδοδιακίνηση, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή οθόνη για να συµπληρώσουµε όλα τα στοιχεία της ενδοδιακίνησης.
Η µεταβολή των στοιχείων µίας Ενδοδιακίνησης µπορεί να γίνει είτε κάνοντας διπλό κλικ επάνω στη συγκεκριµένη
ενδοδιακίνηση είτε πιέζοντας το "Space" ή το "Enter" από το πληκτρολόγιο.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Ενδοδιακινήσεων είναι οι παρακάτω:
∆ιαγραφή Υπάρχουσας Ενδοδιακίνησης
Ξεφύλλισµα Ενδοδιακινήσεων
Αναζήτηση Ενδοδιακίνησης
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
Όπως αναφέραµε και παραπάνω, κατά την εισαγωγή ή τη µεταβολή µίας ενδοδιακίνησης ανοίγει η ακόλουθη φόρµα για να
συµπληρώσουµε ή να µεταβάλλουµε τα στοιχεία της.

Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα της Ενδοδιακίνησης αναφέρονται παρακάτω. Για να καταχωρήσουµε µία
ενδοδιακίνηση πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα πεδία: Ηµ/νία, Είδος Κίνησης, Αποθήκη Α, Αποθήκη Β, Είδος
Κίνησης Α και Είδος Κίνησης Β.
· Κωδικός: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο Α/Α της ενδοδιακίνησης. Εισάγεται
αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.
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· Χρήστης: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε την
ενδοδιακίνηση.
· Ηµ/νία: Η ηµεροµηνία καταχώρησης της Ενδοδιακίνησης.
· Είδος Κίνησης: Επιλέγουµε το Είδος της Ενδοδιακίνησης, αν δηλαδή πρόκειται για αίτηση ενδοδιακίνησης από την
Αποθήκη Β προς την Αποθήκη Α (οπότε επιλέγουµε Παραγγελία) ή για Ενδοδιακίνηση. Κατά την εισαγωγή νέας
ενδοδιακίνησης προτείνεται η Παραγγελία. Αν γίνει δεκτή η αίτηση της Αποθήκης Β από την Αποθήκη Α, τότε µπορούµε
να µπούµε µέσα στη συγκεκριµένη ενδοδιακίνηση και να αλλάξουµε το είδος της κίνησης σε Ενδοδιακίνηση.
Σηµειώσεις
1. Όταν το Είδος Κίνησης είναι Παραγγελία:
- δε δηµιουργούνται Κινήσεις Αποθήκης και
- δεν είναι υποχρεωτικό να συµπληρώσουµε στα Είδη ποσότητα και αξία.
2. Όταν το Είδος Κίνησης µετατραπεί από Παραγγελία σε Ενδοδιακίνηση:
- πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε στα Είδη την ποσότητα και την αξία που θα µαταφερθούν από την
Αποθήκη Α στην Αποθήκη Β και
- δηµιουργείται µε την καταχώρηση της εγγραφής µία Κίνηση πίστωσης στην Αποθήκη Α και µία Κίνηση χρέωσης
στην Αποθήκη Β.
· Αποθήκη Α: Επιλέγουµε τον Αποθηκευτικό Χώρο από τον οποίο θα εξαχθεί η ποσότητα των Ειδών που θα δηλώσουµε
παρακάτω.
· Αποθήκη Β: Επιλέγουµε τον Αποθηκευτικό Χώρο στον οποίο θα εισαχθεί η ποσότητα των Ειδών που θα δηλώσουµε
παρακάτω.
· Είδος Κίνησης Α: ∆ηλώνουµε το Είδος της Κίνησης που θα δηµιουργηθεί στην Αποθήκη Α. Κατά την εισαγωγή νέας
εγγραφής προτείνεται το Είδος Κίνησης Αποθήκης που δηλώσαµε στο πεδίο Αποθήκη Α των Παραµέτρων της
εφραµογής.
· Είδος Κίνησης Β: ∆ηλώνουµε το Είδος της Κίνησης που θα δηµιουργηθεί στην Αποθήκη Β. Κατά την εισαγωγή νέας
εγγραφής προτείνεται το Είδος Κίνησης Αποθήκης που δηλώσαµε στο πεδίο Αποθήκη Β των Παραµέτρων της
εφραµογής.
· BarCode: Πεδίο καταχώρησης του BarCode για την εισαγωγή Είδους.
· Παρατηρήσεις: Συµπληρώνουµε παρατηρήσεις σχετικές µε την ενδοδιακίνηση.
Παρακάτω υπάρχει ένας πίνακας, στον οποίο δηλώνουµε τα Είδη που θα µεταφερθούν από την Αποθήκη Α στην
Αποθήκη Β. Πιέζοντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό µπορούµε να επιλέξουµε στο Είδος Α αυτό που
επιθυµούµε µε τη βοήθεια καταλόγου. Με αυτόν τον τρόπο µπορούµε να προσθέσουµε όσα Είδη θέλουµε να µεταφέρουµε.
Τα πεδία του πίνακα αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Για να καταχωρήσουµε ένα είδος που µεταφέρεται από µία
Αποθήκη σε µία άλλη πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρωθούν τα πεδία: Είδος Α, Μον. Μετρ. Α, Είδος Β, Μον. Μετρ. Β και
αν το Είδος Κίνησης είναι Ενδοδιακίνηση πρέπει να συµπληρωθούν και τα υπόλοιπα πεδία του πίνακα, δηλαδή: Ποσότητα
Α,Καθ. Αξία Μον. Α, Ποσότητα Β και Καθ. Αξία Μον. Β.
· Είδος Α: ∆ηλώνουµε το Είδος που θα εξαχθεί από την Αποθήκη Α.
· Μον. Μετρ. Α: Στο πεδίο αυτό εµφανίζεται η Μονάδα Μέτρησης του Είδους που επιλέξαµε παραπάνω. Με τη βοήθεια
του καταλόγου µπορούµε να επιλέξουµε άλλη µονάδα µέτρησης για το συγκεκριµένο είδος µόνο αν έχουµε δηλώσει
περισσότερες µονάδες µέτρησης για το είδος αυτό.
· Ποσότητα Α: ∆ηλώνουµε την ποσότητα του Είδους που θα εξαχθεί από την Αποθήκη Α.
· Καθ. Αξία Μον. Α: ∆ηλώνουµε την καθαρή αξία του Είδους που θα εξαχθεί από την Αποθήκη Α. Κατά την εισαγωγή
νέας εγγραφής προτείνεται η τελευταία Τιµή Αγοράς του συγκεκριµένου Είδους.
· Είδος Β: ∆ηλώνουµε το Είδος που θα εισαχθεί στην Αποθήκη Β. Αρχικά προτείνεται το είδος εξαγωγής, αλλά µπορούµε
αν επιθυµούµε να το µετασχηµατίσουµε σε κάποιο άλλο.
· Μον. Μετρ. Β: Στο πεδίο αυτό εµφανίζεται η Μονάδα Μέτρησης του Είδους που θα εισαχθεί στην Αποθήκη Β. Αρχικά
προτείνεται η µονάδα µέτρησης του είδους εξαγωγής, αλλά µπορούµε αν επιθυµούµε να τη µετασχηµατίσουµε σε κάποια
άλλη.
· Ποσότητα Β: ∆ηλώνουµε την ποσότητα του Είδους που θα εισαχθεί στην Αποθήκη Β. Αν το είδος εξαγωγής και η
µονάδα µέτρησής του είναι ίδια µε το είδος εισαγωγής και τη µονάδα µέτρησής του, τότε η ποσότητα που θα εισαχθεί θα
είναι ίδια µε την ποσότητα που θα εξαχθεί.
· Καθ. Αξία Μον. Β: ∆ηλώνουµε την καθαρή αξία του Είδους που θα εισαχθεί στην Αποθήκη Β. Αν το είδος εξαγωγής και
η µονάδα µέτρησής του είναι ίδια µε το είδος εισαγωγής και τη µονάδα µέτρησής του, τότε η καθαρή αξία εισαγωγής θα
είναι ίδια µε την καθαρή αξία εξαγωγής.
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Στο κάτω µέρος του πίνακα εµφανίζονται σύνολα αξίας είδων Α και Β καθως και το υπόλοιπο του επιλεγµένου είδους Α και
Β.
Πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ κλείνει η φόρµα της Ενδοδιακίνησης µε ταυτόχρονη καταχώρηση όλων των αλλαγών, ενώ µε το
πλήκτρο Ακύρωση κλείνει η φόρµα ακυρώνοντας όλες τις αλλαγές που έγιναν µετά την τελευταία καταχώρηση.
Με το πλήκτρο
µπορείτε αντί να καταχωρήσετε τα είδη αναλυτικά να επιλέξετε το Τιµολόγια
Αγορών που περιέχει τα είδη που επιθυµείτε να µεταφερθούν σε άλλη αποθήκη.

1.3.1.8

Απογραφή

Με τη βοήθεια της φόρµας αυτής µπορούµε να διορθώσουµε τα υπόλοιπα των Ειδών ανά Αποθηκευτικό Χώρο σε
περίπτωση που έχουµε κάποιες αποκλίσεις από τις ποσότητες των Ειδών που βάζουµε στις καθηµερινές µας Πωλήσεις.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Για να εισάγουµε ένα Είδος του οποίου το υπόλοιπο Αποθήκης θέλουµε να διορθώσουµε, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή εγγραφή για να
επιλέξουµε την Αποθήκη που επιθυµούµε, το Είδος και να δηλώσουµε την ποσότητα που έχει πραγµατικά η συγκεκριµένη
Αποθήκη.
Με τον ίδιο τρόπο προσθέτουµε όλα τα Είδη των οποίων τις ποσότητες επιθυµούµε να διορθώσουµε.
Για να µεταβάλλουµε τα στοιχεία µίας εγγραφής, την επιλέγουµε από τη λίστα κι αλλάζουµε τα πεδία που θέλουµε.
Για να διαγράψουµε µία ήδη καταχωρηµένη εγγραφή, την επιλέγουµε από τη λίστα και πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το πλήκτρο F9.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση της Απογραφής είναι οι παρακάτω:
Ξεφύλλισµα Εγγραφών ∆ιόρθωσης Υπολοίπων
Αναζήτηση Εγγραφής ∆ιόρθωσης Υπολοίπου
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Εφόσον καταχωρήσουµε όλα τα Είδη των οποίων τις ποσότητες επιθυµούµε να διορθώσουµε, επιλέγουµε τις εγγραφές
που θέλουµε να ενηµερώσουµε τσεκάροντας τη στήλη Επιλεγµένο της κάθε εγγραφής. Για να µαρκάρουµε όλες τις
εγγραφές κάνουµε κλικ στον τίτλο της στήλης Επιλ.. και για να ενηµερωθούν οι επιλεγµένες εγγραφές µε τη σωστή
ποσότητα πιέζουµε το πλήκτρο
. Για να µπορέσουν να ενηµερωθούν τα Είδη πρέπει προηγουµένως
να έχουµε δηλώσει στην Απογραφή των Παραµέτρων το Είδος Κίνησης Εισαγωγής και Εξαγωγής.
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Εαν επιθυµούµε να εισαχθούν τα είδη στην οθόνη αυτόµατα µε βάση τα είδη κινήσεων αποθήκης συγκεκριµένου
διαστήµατος ώστε να δηλώσουµε έπειτα την ποσότητα που επιθυµούµε θα πρέπει να επιλέξουµε την Αποθήκη , το
Ηµερολόγιο και να συµπληρώσουµε το διάστηµα Ηµεροµηνιών στα αντίστοιχα φίλτρα της οθόνης και µε το πλήκτρο
Ενηµέρωση Ειδών.
Εάν θέλουµε να δούµε στην λίστα είδη από συγκεκριµένη Αποθήκη, Οµάδα ή ΥποΟµάδα δηλώνουµε αυτό που
επιθυµούµε στα αντίστοιχα πεδία.
Ενηµέρωση Ειδών
· Ενηµέρωση Λίστας Απογραφής/Εισαγωγή Ειδών : Εάν επιθυµούµε να εισαχθούν τα είδη στην οθόνη αυτόµατα µε
βάση τα είδη κινήσεων αποθήκης συγκεκριµένου διαστήµατος ώστε να δηλώσουµε έπειτα την ποσότητα που επιθυµούµε
θα πρέπει να επιλέξουµε την Αποθήκη , το Ηµερολόγιο και να συµπληρώσουµε το διάστηµα Ηµεροµηνιών στα
αντίστοιχα φίλτρα της οθόνης και πιέζουµε το πλήκτρο Ενηµέρωση Ειδών- Εισαγωγή Ειδών
· Ενηµέρωση Υπολοίπου Ποσότητας : Εάν επιθυµούµε στα καταχωρηµένα είδη της οθόνης να ενηµερωθεί η τρέχουσα
ποσότητα στην αντίστοιχη στήλη πιέζουµε το πλήκτρο Ενηµέρωση Ειδών- Ενηµέρωση Υπολοίπου Ποσότητας. Ο
υπολογισµός της ποσότητας θα γίνει µε βάση την ηµεροµηνία στο πεδίο Ηµεροµηνία Υπολοίπου Είδους
· Εισαγωγή Ποσότητας Ηµερολογίου: Εάν επιθυµούµε στα καταχωρηµένα είδη της οθόνης να ενηµερωθεί η ποσότητα
στην αντίστοιχη στήλη µε βάση τα είδη κινήσεων αποθήκης συγκεκριµένου διαστήµατος θα πρέπει να επιλέξουµε την
Αποθήκη , το Ηµερολόγιο και να συµπληρώσουµε το διάστηµα Ηµεροµηνιών στα αντίστοιχα φίλτρα της οθόνης και
πιέζουµε το πλήκτρο Ενηµέρωση Ειδών- Εισαγωγή Ποσότητας Ηµερολογίου
· Ενηµερώση Όλων: Εάν επιθυµούµε να εκτελεστούν όλες οι παραπάνω διαδικασίες θα πρέπει να επιλέξουµε την
Αποθήκη , το Ηµερολόγιο και να συµπληρώσουµε το διάστηµα Ηµεροµηνιών στα αντίστοιχα φίλτρα της οθόνης και
Πιέζουµε το πλήκτρο Ενηµέρωση Ειδών-Ενηµερώση Όλων.
Σηµείωση: Με δεξί κλικ στην λίστα επιλέγοντας Excel µπορούµε να εξάγουµε τα στοιχεία της οθόνης σε xls.
∆ηµιουργία Κινήσεων
Εάν η πραγµατική ποσότητα του Είδους είναι µεγαλύτερη από αυτή που υπήρχε στην Αποθήκη πριν κάνουµε την
ενηµέρωση της Αποθήκης, τότε θα δηµιουργηθεί µία Κίνηση Αποθήκης µε το Είδος Κίνησης Εισαγωγής και στη ποσότητα
θα αναγράφεται η διαφορά (πραγµατική ποσότητα - υπάρχουσα ποσότητα αποθήκης πριν την ενηµέρωση). ∆ιαφορετικά,
έαν η πραγµατική ποσότητα του Είδους είναι µικρότερη από αυτή που υπήρχε στην Αποθήκη πριν κάνουµε την ενηµέρωση
της Αποθήκης, τότε θα δηµιουργηθεί µία Κίνηση Αποθήκης µε το Είδος Κίνησης Εξαγωγής και στη ποσότητα θα
αναγράφεται η διαφορά (υπάρχουσα ποσότητα αποθήκης πριν την ενηµέρωση - πραγµατική ποσότητα).
Οι κινήσεις που θα δηµιουργηθούν θα έχουν ως Ηµεροµηνία αυτή που δηλώσαµε στο πεδίο Ηµ/νία Κίνησης και αν
θέλουµε να εµφανίζεται κάποια Παρατήρηση στις Κινήσεις που θα δηµιουργηθούν, τότε δηλώνουµε στο πεδίο
Παρατηρήσεις την πληροφορία που επιθυµούµε. Οι κινήσεις που θα διουργηθούν θα λάβουν είτε την Μέση Τιµή Αγοράς
είτε την Τελευταία Τιµής Αγοράς σύµφωνα µε την αντίστοιχη επιλογή στο κάτω µέρος της οθόνης ή θα λάβει τιµή που θα
συµπληρωθεί στην στήλη Τιµή Μονάδας στην λίστα.
∆ιαγραφή Αρχείου
Για να διαγράψουµε όλες τις εγγραφές που υπάρχουν στη φόρµα της Απογραφής πιέζουµε το πλήκτρο
.

1.3.1.9

Παραγωγή - Ανάλωση

Από τη φόρµα αυτή εκτελούνται οι διαδικασίες Παραγωγής και Ανάλωσης των Ειδών των Συνταγών καθώς και ενηµέρωση
Μέσης Τιµής των παραγόµενων ειδών.
Τα Παραστατικά των Κινήσεων Αποθήκης που θα δηµιουργηθούν µε την εκτέλεση των διαδικασιών Παραγωγής Ανάλωσης τα ορίσαµε στη φόρµα Παράµετροι του µενού Βοηθητικά.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Από την καρτέλα Παραγωγή εκτελούνται µόνο οι Συνταγές των οποίων ο Τύπος είναι Παραγωγή Σύνθεση και Παραγωγή
Αποσύνθεση.
Επειδή οι Συνταγές είναι κοινές για όλους τους Αποθηκευτικούς Χώρους, δηλώνουµε σε ποιον Αποθηκευτικό Χώρο θα
εκτελεστεί η κάθε Συνταγή.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Για να εισάγουµε τις Συνταγές των Αποθηκευτικών Χώρων που πρόκειται να εκτελεστούν, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή γραµµή για
να συµπληρώσουµε τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκτέλεση της διαδικασίας της Παραγωγής.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των εγγραφών της διαδικασίας της Παραγωγής είναι οι παρακάτω:
Μεταβολή Υπάρχουσας Εγγραφής
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∆ιαγραφή Υπάρχουσας Εγγραφής
Ξεφύλλισµα Εγγραφών
Αναζήτηση Εγγραφής
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
Όπως αναφέραµε και παραπάνω, κατά την εισαγωγή νέεας Εγγραφής ανοίγει µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε όλα
τα στοιχεία της.

Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στην καρτέλα της Παραγωγής αναφέρονται παρακάτω. Για να καταχωρήσουµε µία
εγγραφή πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα πεδία: Αποθήκη, Συνταγή και Ποσότητα.
· Κωδικός: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός της εγγραφής. Εισάγεται αυτόµατα
µε την καταχώρησή της.
· Αποθήκη: Επιλέγουµε τον Αποθηκευτικό Χώρο στον οποίο θα εκτελεστεί η Συνταγή.
· Συνταγή: ∆ηλώνουµε τη Συνταγή που θέλουµε να εκτελέσουµε στην Αποθήκη που επιλέξαµε προηγουµένως. Η
επιλογή της Συνταγής επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της φόρµας
των Συνταγών κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέα
Συνταγή πιέζοντας το πλήκτρο

από τον πλοηγό.

· Ποσότητα: ∆ηλώνουµε την ποσότητα της Συνταγής που θέλουµε να παράγουµε.
· Ενεργό: Αν θέλουµε να εκτελείται καθηµερινά η διαδικασία της Παραγωγής για τη συγκεκριµένη Συνταγή, τότε
µαρκάρουµε το πεδίο αυτό.
· Ηµ/νία Τελ. Εκτέλεσης: Στο πεδίο αυτό εµφανίζεται η ηµεροµηνία τελευταίας εκτέλεσης της συγκεκριµένης Συνταγής.
Εκτέλεση ∆ιαδικασίας Παραγωγής
Πιέζοντας το πλήκτρο
θα δηµιουργηθούν Κινήσεις Αποθήκης για τις Συνταγές που είναι ενεργές
(δηλαδή έχουν τσεκαρισµένο το πεδίο Ενεργό) και η ηµεροµηνία τελευταίας εκτέλεσής τους είναι µικρότερη από την
ηµεροµηνία της εφαρµογής ή κενή.
Για τις συνταγές που εκτελέστηκε η διαδικασία της Παραγωγής αλλάζει αυτόµατα η ηµεροµηνία τελευταίας εκτέλεσης και
παίρνει την ηµεροµηνία της εφαρµογής.
Αν επιθυµούµε να εκτελέσουµε πάλι τη διαδικασία της Παραγωγής για µία συνταγή που εκτελέστηκε ήδη σήµερα (δηλαδή η
ηµεροµηνία τελευταίας εκτέλεσής της ισούται µε την ηµεροµηνία της εφαρµογής), τότε πρέπει πρώτα είτε να σβήσουµε την
ηµεροµηνία τελευταίας εκτέλεσης είτε να την πάµε µία µέρα πίσω κι έπειτα να πιέσουµε το πλήκτρο
για να ξαναεκτελεστεί η διαδικασία της Παραγωγής και να ξαναενηµερωθεί η ηµεροµηνία τελευταίας εκτέλεσης µε την
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ηµεροµηνία της εφαρµογής.
Αναίρεση ∆ιαδικασίας Παραγωγής
Αν θέλουµε να διαγράψουµε τις Κινήσεις Αποθήκης που δηµιουργήθηκαν από την εκτέλεση της διαδικασίας της
Παραγωγής, τότε πρέπει να αναιρέσουµε τη διαδικασία της Παραγωγής. Πιέζοντας το πλήκτρο
διαγράφονται όλες οι Κινήσεις Αποθήκης που δηµιουργήθηκαν από την εκτέλεση της διαδικασίας της Παραγωγής, των
οποίων η ηµεροµηνία ισούται µε την ηµεροµηνία που δηλώσαµε στο διπλανό πεδίο. Αν δε συµπληρώσουµε ηµεροµηνία και
πιέσουµε το πλήκτρο
, τότε γίνεται αναίρεση για την ηµεροµηνία της εφαρµογής. Όταν κάνουµε
αναίρεση διαγράφονται οι Κινήσεις Αποθήκης, αλλά δεν αλλάζει η ηµεροµηνία τελευταίας εκτέλεσης.
Αν θέλουµε να αναιρέσουµε την εκτέλεση της Παραγωγής για δύο ηµέρες, τότε θα κάνουµε δύο φορές αναίρεση (µία για την
πρώτη ηµέρα και µία για τη δεύτερη).
ΑΝΑΛΩΣΗ
Από την καρτέλα Ανάλωση εκτελούνται µόνο οι Συνταγές των οποίων ο Τύπος είναι Ανάλωση. Η ανάλωση των πρώτων
υλών γίνεται από τον Αποθηκευτικό Χώρο που πουλήθηκε το προϊόν της συνταγής.
Γίνεται ανάλωση µόνο αν τα προϊόντα έχουν πουληθεί, αν δηλαδή έχουν δηµιουργηθεί κινήσεις µε αυτά τα προϊόντα οι
οποίες εξάγουν ποσότητα από την Αποθήκη. Οι συγκεκριµένες κινήσεις προήλθαν από τα Τιµολόγια Πωλήσεων ή
καταχωρήθηκαν από τη φόρµα των Κινήσεων Αποθήκης. Εάν προήλθαν από τα Τιµολόγια Πωλήσεων πρέπει τα
συγκεκριµένα τιµολόγια να έχουν εκδοθεί, να µην έχουν ακυρωθεί και να µην είναι ακυρωτικά για να αναλωθούν οι πρώτες
ύλες των συνταγών.
Πιέζοντας το πλήκτρο
θα δηµιουργηθούν Κινήσεις Αποθήκης για τις πρώτες ύλες των Συνταγών,
των οποίων τα προϊόντα έχουν πουληθεί. Αν δε συµπληρώσουµε ηµεροµηνία στο παραπάνω πεδίο, τότε θα εκτελεστεί η
διαδικασία της ανάλωσης για την ηµεροµηνία εφαρµογής. Αν θέλουµε να εκτελέσουµε την ανάλωση σε διαφορετική
ηµεροµηνία, τότε δηλώνουµε την ηµεροµηνία που επιθυµούµε στο παραπάνω πεδίο.
Η διαδικασία της Ανάλωσης µπορεί να εκτελεστεί όσες φορές θέλουµε, αλλά οι πρώτες ύλες που έχουν αναλωθεί µία φορά
δε θα ξανααναλωθούν.
Αν θέλουµε να διαγράψουµε τις Κινήσεις Αποθήκης που δηµιουργήθηκαν από την εκτέλεση της διαδικασίας της Ανάλωσης,
τότε πρέπει να αναιρέσουµε τη διαδικασία της Ανάλωσης. Πιέζοντας το πλήκτρο
διαγράφονται όλες
οι Κινήσεις Αποθήκης που δηµιουργήθηκαν από την εκτέλεση της διαδικασίας της Ανάλωσης, των οποίων η ηµεροµηνία
ισούται µε την ηµεροµηνία που δηλώσαµε στο παραπάνω πεδίο. Αν δε συµπληρώσουµε ηµεροµηνία και πιέσουµε το
πλήκτρο

, τότε γίνεται αναίρεση για την ηµεροµηνία της εφαρµογής.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ
Πιέζοντας το πλήκτρο θα ενηµερωθεί σε όλα τα παραγόµενα είδη η Μέση Τιµή . Η διαδικασία αφορά είδη στα οποία δεν
υπάρχουν τιµολόγια αγοράς και δηµιουργούνται µόνο από Παραγωγή Συνταγής.

1.3.1.10 Offline POS
Στην φόρµα αυτή εµφανίζονται οι εκκρεµείς χρεώσεις δωµατιών που δεν έχουν αποσταλεί στην αποµακρυσµένη βάση
δεδοµένων.
Χρόνος Ανανέωσης Παραγγελίες: ∆ηλώνουµε τον χρόνο αναµονής σε δευτερόλεπτα για κάθε νέα προσπάθεια
αποστολής δεδοµένων χρεώσεων.
Χρόνος Ανανέωσης ∆ωµάτια: ∆ηλώνουµε τον χρόνο αναµονής σε δευτερόλεπτα για κάθε νέα προσπάθεια λήψης
δεδοµένων λίστας ξενοδοχείων.

Πιέζουµε το πλήκτρο

για να ξεκινήσουµε την online µεταφορά δεδοµένων και το πλήκτρο

για την διακοπή του.

Στην στήλη Λάθος εµφανίζεται η αιτία αποτυχίας αποστολής της συγκεκριµένης εγγραφής.

1.3.1.11 Κονσόλα Φορητών Συσκευών
Στην λίστα της φόρµας θα εµφανίζονται αυτόµατα οι εκκρεµείς παραγγελίες και τα εκκρεµή µηνύµατα που γίνονται από
συσκευές µε λειτουργικό Android ώστε να γίνεται η εκτύπωση της αναφοράς κουζίνας και η εκτύπωσης της απόδειξης και η
εκτύπωση Μηνυµάτων Κουζίνας. Μετά την εκτύπωση η εγγραφή θα εξαφανιστεί.
Η φόρµα θα πρέπει να είναι ανοικτή και στην επιλογή Κατάσταση να επιλέξουµε Ενεργό ώστε να ξεκινήσει η αυτόµατη
εκτύπωση. Στο πεδίο Συχνότητα Ελέγχου (sec) ορίζουµε κάθε πόσο χρόνο επιθουµούµε να γίνεται ο έλεγχος.
Εάν η διαδικασία για κάποιο λόγο αποτύχει θα εµφανιστεί η παραγγελία στην λίστα Λάθη κάτω µέρος της οθόνης.
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1.3.1.12 Μαζική Έκδοση Τιµολογίων
Με τη βοήθεια της φόρµας αυτής µπορούµε να καταχωρήσουµε µαζικά πολλά παραστατικά πωλήσεων µε ίδια στοιχεία.

ΠΕ∆ΙΑ
· Τερµατικό : Εµφανίζεται το τερµατικό που έχει δηλωθεί στις παραµέτρους. Με βάση το τερµατικό θα γίνει η λήψη
αρίθµησης των παραστατικών που θα καταχωρηθούν.
· P.O.S.: Επιλέγουµε το POS που ανήκουν που θα καταχωρηθούν.
· Ηµ/νία: ∆ηλώνουµε την Ηµεροµηνία των εγγραφών που θα καταχωρηθούν (τιµολογίων και κίνησης είσπραξης).
· Είδος Τιµ/γίου: Επιλέγουµε το Παραστατικό των τιµολογίων που θα καταχωρηθούν. Στην λίστα εµφανίζονται τα είδη
παραστατικών που έχουν δηλωθεί στο συγκεκριµένο τερµατικό.
· Όνοµα: Επιλέγουµε τον πελάτη των τιµολογίων και της κίνησης είσπραξης που θα καταχωρηθούν.
· Τρ.Πληρωµής: Επιλέγουµε τον τρόπο πληρωµής των τιµολογίων που θα καταχωρηθούν.
· Λεπτοµέρειες/Παρατηρήσεις: Συµπληρώνουµε τις παρατηρήσεις και τις λεπτοµέρειες που θα λάβουν τα τιµολόγια που
θα καταχωρηθούν.
· Είδος: Επιλέγουµε το είδος που θα εισαχθεί στα τιµολόγια που θα καταχωρηθούν. Στην λίστα επιλογής εµφανίζονται τα
ενεργά είδη που έχουν τιµή και ΦΠΑ. Οι εγγραφές θα καταχωρηθούν µε την κανονική τιµή που έχει οριστεί στο είδος για
το συγκεκριµένο POS
· Πλήθος: Συµπληρώνουµε τον αριθµό των εγγραφών που θα εισαχθούν.
· Καθυστέρηση: Συµπληρώνουµε τον χρόνο καθυστέρησης µεταξύ των εγγραφών σε δευτερόλεπτα.
· Πληρωµή: ∆ηλώνουµε το Είδος Κίνησης της είσπραξης που θα καταχωρηθεί . Θα δηµιουργηθεί µία συνολική είσπραξη
µε το συνολικό ποσό των τιµολογίων που θα καταχωρηθούν.
Παρατηρήσεις
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά εκτός από τις παρατηρήσεις και τις λεπτοµέρειες.
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1.3.2

Οικονοµικά

1.3.2.1

Τιµολόγια Αγορών

1.3.2.1.1 Παρουσίαση

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τα Τιµολόγια των Αγορών, καθώς επίσης και τις παραγγελίες που κάνουµε προς τους
Προµηθευτές µας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη µε όλα τα ήδη καταχωρηµένα Τιµολόγια Αγορών σε λίστα
οµαδοποιηµένα κατά ηµεροµηνία.

Για να εισάγουµε ένα νέο Τιµολόγιο Αγοράς, πιέζουµε το πλήκτρο
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων

Η µεταβολή των στοιχείων ενός Τιµολογίου Αγοράς µπορεί να γίνει είτε κάνοντας διπλό κλικ επάνω στο συγκεκριµένο
Τιµολόγιο είτε πιέζοντας το "Space" ή το "Enter" από το πληκτρολόγιο.
Η αναζήτηση ενός ή περισσοτέρων Τιµολογίων Αγορών επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
από τον
πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+F, όπως αναφέρεται και στη φόρµα Αναζήτηση Εγγράφων του
κεφαλαίου Λειτουργίες Αρχείων.
Πιέζοντας το πλήκτρο
που βρίσκεται δεξιά από την αναζήτηση εµφανίζονται οι επιλογές: Τιµολόγια Αγορών και Είδη
Τιµολογίου για να αναζητήσουµε τα τιµολόγια αγορών που επιθυµούµε µε το γρηγορότερο και ευκολότερο τρόπο κάνοντας
κλικ στην επιλογή που µας διευκολύνει περισσότερο. Αυτόµατα ανοίγει η οθόνη της αντίστοιχης αναζήτησης. Πιο αναλυτικά,
αν θέλουµε να ψάξουµε κάποιο τιµολόγιο αγοράς µε τα στοιχεία του τιµολογίου, τότε επιλέγουµε Τιµολόγια Αγορών. Ενώ αν
θέλουµε να ψάξουµε κάποιο τιµολόγιο αγοράς µε τα στοιχεία των Ειδών του τιµολογίου, τότε επιλέγουµε Είδη Τιµολογίου.
Η επιλογή µε την οποία κάναµε την τελευταία αναζήτηση θα προτείνεται και την επόµενη φορά που θα θελήσουµε να
κάνουµε αναζήτηση ενός τιµολογίου αγοράς.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Τιµολογίων των Αγορών είναι οι παρακάτω:
∆ιαγραφή Υπάρχοντος Τιµολογίου Αγοράς
Ξεφύλλισµα Τιµολογίων Αγορών
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
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Στη συνέχεια σας αναφέρουµε τα πεδία που υπάρχουν στη λίστα των Τιµολογίων των Αγορών.
· Κατάσταση: Η Κατάσταση του Τιµολογίου Αγοράς µε τη µορφή εικονιδίου. Οι πιθανές Καταστάσεις µε τα αντίστοιχα
εικονίδια είναι οι εξής:
1. Μη εκτυπωµένο
2. εκτυπωµένο

και

.

· Ηµ/νία: Η Ηµεροµηνία του Τιµολογίου Αγοράς.
· Κωδικός: Ο κωδικός του Τιµολογίου Αγοράς.
· Είδος Τιµολογίου: Το Είδος Παραστατικού του Τιµολογίου Αγοράς.
· Γράµµα, Αριθµός: Η σειρά και η αρίθµηση του εκτυπωµένου Τιµολογίου Αγοράς.
· Προµηθευτής: Το όνοµα του Προµηθευτή του Τιµολογίου Αγοράς.
· Αποθήκη: Ο Αποθηκευτικός Χώρος στον οποίο θα εισαχθούν τα Είδη που αναγράφονται στο Τιµολόγιο Αγοράς.
· Τρ. Πληρωµής: Ο Τρόπος Πληρωµής του Τιµολογίου Αγοράς.
· Θεωρηµένο: Το πεδίο αυτό είναι µαρκαρισµένο αν το Είδος Παραστατικού του Τιµολογίου Αγοράς έχει τσεκαρισµένο το
πεδίο Θεωρηµένο στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Παραστατικά Τιµολογίων Αγορών του µενού Βοηθητικά.
· Ποσό: Το Ποσό του Τιµολογίου Αγοράς.
Συν.Καθαρής Αξίας: Το συνολικό καθαρό ποσό του τιµολογίου αγοράς.
· Συν.ΦΠΑ: Το συνολικό ποσό ΦΠΑ του τιµολογίου αγοράς.
· Χρήστης: Το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε το Τιµολόγιο Αγοράς.
ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
· Πιέζοντας το πλήκτρο

θα εµφανιστεί λίστα µε τα καταχωρηµένα Είδη Αποθήκης του επιλεγµένου Τιµολογίου Αγοράς.

· Πιέζοντας το πλήκτρο Επανεκτύπωση µπορούµε να εκτυπώσουµε / επανεκτυπώσουµε το επιλεγµένο Τιµολόγιο
Αγοράς.
Σηµειώσεις
1. Συνήθως εκτυπώνουµε Τιµολόγια Αγορών όταν κοβούµε ∆ελτίο Αποστολής στον προµηθευτή για επιστροφές και
όταν του στέλνουµε τις Παραγγελίες µας.
2. Όταν το επιλεγµένο Τιµολόγιο Αγοράς έχει εκτυπωθεί (θεωρηµένο ή αθεώρητο) κι έχει πάρει αυτόµατη αρίθµηση ή
έχει εκτυπωθεί µε χειροκίνητη αρίθµηση, τότε πιέζοντας το πλήκτρο αυτό επανεκτυπώνεται το συγκεκριµένο
Τιµολόγιο.
3. Όταν το επιλεγµένο Τιµολόγιο Αγοράς δεν έχει εκτυπωθεί, τότε πιέζοντας το πλήκτρο αυτό εκτυπώνεται το
συγκεκριµένο Τιµολόγιο.
4. Τέλος, όταν το επιλεγµένο Τιµολόγιο δεν έχει Είδη, τότε δεν µπορούµε να το εκτυπώσουµε.
· Αν έχουµε καταχωρήσει µία παραγγελία προς τον προµηθευτή κι έχουµε παραλάβει το τιµολόγιο, τότε για να µην
καταχωρήσουµε όλα τα στοιχεία από την αρχή µπορούµε να επιλέξουµε την παραγγελία από τη λίστα και να πατήσουµε
το πλήκτρο ∆ιεκ/ση Παραγγελίας. Για να µπορέσουµε να πιέσουµε το πλήκτρο αυτό, πρέπει το Παραστατικό της
Παραγγελίας να έχει τσεκαρισµένο το πεδίο Παραγγελία της φόρµας Είδη Παραστατικών - Παραστατικά Τιµολογίων
Αγορών του µενού Βοηθητικά. Μόλις διεκπεραιώσουµε την παραγγελία, αυτόµατα αντιγράφεται η παραγγελία αυτή
αλλάζοντας µόνο το Παραστατικό του Τιµολογίου το οποίο µετατρέπεται στο Παραστατικό Τιµολογίων Αγορών που
ορίσαµε ως προεπιλογή στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Τερµατικά - Τιµολόγια Αγορών του µενού Βοηθητικά.
· Για αντιγραφή το επιλεγµένου Τιµολογίου πιέζουµε το πλήκτρο Αντιγραφή Τιµολογίου .
· Με δεξί κλικ σε συγκεκριµένη εγγραφή που αφορά Παραγγελία και την επιλογή Αποστολή παραγγελίας µε Email θα
ανοίξει φόρµα για αυτόµατη αποστολή email . Ως παραλήπτης προτείνεται το email του προµηθευτή . Η εκτύπωση
παραγγελίας θα προστεθεί ως επισυναπτόµενο αρχείο του email σε µορφή pdf. Αναλυτική περιγραφή της φόρµας Email
στο κεφάλαιο
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1.3.2.1.2 Τιµολόγιο Αγορών

Κατά την εισαγωγή ή µεταβολή ενός Τιµολογίου Αγοράς εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Αρχικά σας αναφέρουµε τα πεδία που υπάρχουν στην οθόνη του Τιµολογίου Αγοράς. Για να καταχωρήσουµε ένα
Τιµολόγιο Αγοράς πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα πεδία: Ηµ/νία, Προµηθευτής, Είδος Τιµολογίου, Αποθήκη
και Τρ. Πληρωµής.
· Kωδικός: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Τιµολογίου Αγοράς. Εισάγεται
αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.
· Μετασχ/τισµός: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη όπου εµφανίζεται ο αύξων αριθµός του Υπερκυκλώµατος του
Τιµολογίου Αγοράς, στο οποίο µετασχηµατίστηκε το συγκεκριµένο Τιµολόγιο Αγοράς. Εάν το παραστατικό του
Τιµολογίου Αγοράς δε µετασχηµατίζεται ή δεν έχει µετασχηµατιστεί ακόµη, τότε το πεδίο αυτό είναι κενό.
· Α/Α Υπερκ/τος: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο αύξων αριθµός του
Υπερκυκλώµατος.
· Χρήστης: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε το
Τιµολόγιο Αγοράς.
· Σειρά/Αριθµός: Αν εκτυπωθεί το συγκεκριµένο Τιµολόγιο Αγοράς, τότε στα πεδία αυτά εµφανίζεται το Γράµµα και ο Α/Α
του Είδους Παραστατικού µε βάση την κωδικοποίηση που δηλώσαµε στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Τερµατικά Τιµολόγια Αγορών του µενού Βοηθητικά για το συγκεκριµένο Είδος Τιµολογίου.
Σηµείωση: Αν υπάρχει χειρόγραφο Τιµολόγιο Αγοράς το οποίο πρέπει να καταχωρηθεί στο σύστηµα, τότε µπορούµε να
το εισάγουµε βάζοντας δική µας αρίθµηση εφόσον τα πεδία αυτά είναι προσπελάσιµα από το χρήστη. Τα Τιµολόγια αυτά
δε θεωρούνται ποτέ εκτυπωµένα.
· Ηµ/νία: ∆ηλώνουµε την Ηµεροµηνία του Τιµολογίου Αγοράς. Κατά την εισαγωγή νέου Τιµολογίου προτείνεται η
ηµεροµηνία συστήµατος.
· Προµηθευτής: ∆ηλώνουµε τον Προµηθευτή από τον οποίο παραλάβαµε το Τιµολόγιο Αγοράς. Η επιλογή του
πρµηθευτή επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας του
Προµηθευτή κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο
πελάτη πιέζοντας το πλήκτρο

από τον πλοηγό.

· Είδος Τιµολογίου: ∆ηλώνουµε το Είδος Παραστατικού του Τιµολογίου Αγοράς. Κατά την εισαγωγή νέου Τιµολογίου
προτείνεται το Είδος Παραστατικού που ορίσαµε ως Default στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Τερµατικά - Τιµολόγια
Αγορών του µενού Βοηθητικά.
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· Αποθήκη: ∆ηλώνουµε τον Αποθηκευτικό Χώρο στον οποίο θα εισαχθούν ή από τον οποίο θα εξαχθούν οι ποσότητες
των Ειδών που αναγράφονται στο Τιµολόγιο.
· Τρ. Πληρωµής: ∆ηλώνουµε τον Τρόπο Πληρωµής του Τιµολογίου Αγοράς. Εάν ο τρόπος πληρωµής είναι Τοι
Μετρητοίς µετά την καταχώρηση του τιµολογίου αγοράς η εφαρµογή θα µας προτείνει να καταχωρήσουµε και την κίνηση
της πληρωµής στον προµηθευτή.
· Επων. Εταιρίας: ∆ηλώνουµε την επωνυµία της Εταιρίας, η οποία θα εµφανίζεται και στην εκτύπωση του Τιµολογίου
Αγοράς. Προτείνεται η επωνυµία εταιρίας που δηλώσαµε στο αντίστοιχο πεδίο του συγκεκριµένου Προµηθευτή.
· ∆ιεύθυνση, Πόλη, Τ. Κ.: ∆ηλώνουµε τα στοιχεία του Προµηθευτή του Τιµολογίου Αγοράς. Προτείνονται τα στοιχεία που
δηλώσαµε στα αντίστοιχα οικονοµικά πεδία του συγκεκριµένου Προµηθευτή.
· ∆ΟΥ, ΑΦΜ: ∆ηλώνουµε τα φορολογικά στοιχεία (∆ΟΥ, ΑΦΜ) του Προµηθευτή του Τιµολογίου Αγοράς. Προτείνεται η
∆ΟΥ και το ΑΦΜ που δηλώσαµε στα αντίστοιχα πεδία του συγκεκριµένου Προµηθευτή.
· Επάγγελµα: ∆ηλώνουµε το επάγγελµα του Προµηθευτή του Τιµολογίου Αγοράς. Προτείνεται το επάγγελµα που
δηλώσαµε στο πεδίο ∆ραστηριότητα του συγκεκριµένου Προµηθευτή.
· Λεπτοµέρειες: ∆ηλώνουµε διάφορες λεπτοµέρειες σχετικά µε τον Προµηθευτή του Τιµολογίου Αγοράς. Προτείνονται οι
λεπτοµέρειες που δηλώσαµε στο πεδίο παρατηρήσεις του συγκεκριµένου Προµηθευτή.
· Παρατηρήσεις: Ελεύθερο πεδίο για την καταχώρηση παρατηρήσεων σχετικά µε το Τιµολόγιο Αγοράς.
· BarCode: Πεδιό την καταχώρηση του BarCode για την εισαγωγή Είδους.
Παρακάτω υπάρχει ένας πίνακας, στον οποίο εµφανίζονται τα Είδη του Τιµολογίου Αγοράς µε ανάλυση των ποσών τους.
Πιέζοντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό µπορούµε να επιλέξουµε στο Είδος αυτό που επιθυµούµε µε τη βοήθεια
καταλόγου. Με αυτόν τον τρόπο µπορούµε να προσθέσουµε όσα Είδη θέλουµε στο Τιµολόγιο Αγοράς. Επίσης, υπάρχει
δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας του Είδους κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια µπορούµε αν
επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο είδος πιέζοντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό. Με την καταχώρηση νέου
είδους θα ενηµερώνονται αυτόµατα τα πεδία Μονάδα Μέτρησης, Καθαρή Αξία και Έκπτωση από το τελευταίο τιµολόγιου
ίδιου Προµηθευτή στην ίδια Αποθήκη.
Τα πεδία του πίνακα αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Όλα τα πεδία που έχουν γκρι χρώµα δεν µπορούν να
προσπελαστούν από το χρήστη. Αν η κίνηση που δηµιουργεί το συγκεκριµένο Παραστατικό Τιµολογίου Αγοράς στην
Αποθήκη ενηµερώνει την αξία (δηλαδή η Οικονοµική Κίνηση του Είδους Κίνησης της Αποθήκης είναι διαφορετική του
Τίποτα) και την ποσότητα (δηλαδή η Ενηµέρωση Ποσότητας του Είδους Κίνησης της Αποθήκης είναι διαφορετική του
Τίποτα), τότε πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρωθούν τα πεδία Καθαρή Αξία και Ποσότητα. Επιπλέον, µε την εισαγωγή
ενός Είδους προτείνεται η τελευταία τιµή αγοράς του συγκεκριµένου είδους στην περίπτωση που η Κίνηση της Αποθήκης
που δηµιουργείται ενηµερώνει την αξία.
· Είδος: ∆ηλώνουµε το Είδος που έχει τιµολογηθεί, όπως αναφέραµε και παραπάνω.
· Μονάδα Μέτρησης: Στο πεδίο αυτό εµφανίζεται η Μονάδα Μέτρησης του Είδους που επιλέξαµε παραπάνω. Με τη
βοήθεια του καταλόγου µπορούµε να επιλέξουµε άλλη µονάδα µέτρησης για το συγκεκριµένο είδος µόνο αν έχουµε
δηλώσει περισσότερες µονάδες µέτρησης για το είδος αυτό.
· Ποσότητα: ∆ηλώνουµε την ποσότητα του Είδους.
· Καθαρή Αξία: ∆ηλώνουµε την καθαρή αξία του Είδους.
· Έκπτωση: ∆ηλώνουµε το ποσοστό έκπτωσης του Είδους. Το ποσοστό της έκπτωσης θα είναι από 0 έως 100.
· Σύν. Έκπτωσης: Πεδίο στο οποίο εµφανίζεται το συνολικό ποσό της έκπτωσης.
· ΕΦΚ.: Πεδίο που συµπληρώνουµε το φόρο ΕΦΚ.
· Συν. Καθ. Αξίας: Πεδίο στο οποίο εµφανίζεται η καθαρή αξία του είδους επί την ποσότητα µείον το σύνολο της
έκπτωσης.
· ΦΠΑ: ∆ηλώνουµε το ΦΠΑ του Είδους. Η επιλογή του ΦΠΑ γίνεται µε τη βοήθεια καταλόγου. Όλα τα ΦΠΑ τα δηλώσαµε
προηγουµένως στη φόρµα Φόροι του µενού Βοηθητικά.
· Σύν. ΦΠΑ: Πεδίο που εµφανίζεται το συνολικό ποσό του ΦΠΑ. Σε περίπτωση που γίνει µεταβολή θα ενηµερωθεί
αυτόµατα και η τελική αξία τιµολογίου.
· Σύνολο: Στο πεδίο αυτό εµφανίζεται το συνολικό ποσό του Είδους (δηλαδή η συνολική καθαρή αξία + το σύνολο του
ΦΠΑ). Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής της µικτής τιµής µε ταυτόχρονη αποφορολόγηση του ποσού.
Στο κάτω µέρος του πίνακα, εµφανίζονται τα συνολικό ποσά της συνολικής καθαρής αξίας, του συνόλου των ΦΠΑ και του
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γενικού συνόλου όλων των Ειδών του Τιµολογίου Αγοράς.
Εάν θέλουµε να κάνουµε έκπτωση στο συνολικό ποσό του τιµολογίου, τότε πιέζουµε το πλήκτρο αυτό αφού
συµπληρώσουµε το ποσό έκπτωσης που επιθυµούµε ή το ποσοστό.
Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής επιβαρυνθεί µε κάποια άλλα Έξοδα (π.χ. Currier), τότε στο κάτω µέρος της οθόνης
δηλώνουµε την καθαρή αξία των άλλων εξόδων και το ΦΠΑ των εξόδων αυτών. ∆εξιά από τα πεδία αυτά εµφανίζεται το
σύνολο των εξόδων (δηλαδή άλλα έξοδα + ΦΠΑ άλλων εξόδων) για να το πληρώσουµε κι αυτό στον Προµηθευτή. Κάτω
από το σύνολο των εξόδων εµφανίζεται το σύνολο του Τιµολογίου Αγοράς.
Πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ κλείνει η φόρµα του Τιµολογίου Αγοράς µε ταυτόχρονη καταχώρηση όλων των αλλαγών. Αν το
Είδος Τιµολογίου έχει τσεκαρισµένο το πεδίο Εκτύπωση στη φόρµα των Παραστατικών των Τιµολογίων Αγορών και αν για
το συγκεκριµένο Είδος Παραστατικού έχουµε δηλώσει κάποια Εκτύπωση στα Τερµατικά, τότε εµφανίζεται µήνυµα
επιβεβαίωσης για εκτύπωση του Τιµολογίου Αγοράς. Αν πατήσουµε Ναι και το Είδος Τιµολογίου έχει τσεκαρισµένο το
πεδίο Θεωρηµένο στη φόρµα των Παραστατικών των Τιµολογίων Αγορών, τότε εµφανίζεται άλλο ένα µήνυµα επιβεβαίωσης
για εκτύπωση θεωρηµένου Τιµολογίου Αγοράς. Αν, όµως, δεν έχουµε κανένα Είδος στον πίνακα του Τιµολογίου Αγοράς,
τότε το συγκεκριµένο Τιµολόγιο δεν πρόκειται να εκτυπωθεί ακόµη κι αν έχουµε τσεκαρισµένο το πεδίο Εκτύπωση στη
φόρµα των Παραστατικών των Τιµολογίων Αγορών και αν για το συγκεκριµένο Είδος Παραστατικού έχουµε δηλώσει
κάποια Εκτύπωση στα Τερµατικά.
Πιέζοντας το πλήκτρο Ακύρωση κλείνει η φόρµα του Τιµολογίου Αγοράς ακυρώνοντας όλες τις αλλαγές που έγιναν µετά
την τελευταία καταχώρηση.
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Εάν το Τιµολόγιο Αγοράς που καταχωρούµε µετασχηµατίζει κάποιο ήδη καταχωρηµένο Τιµολόγιο (έαν π.χ. έχουµε
καταχωρήσει το ∆ελτίο Παραλαβής και καταχωρούµε τώρα το Τιµολόγιο Αγοράς που αφορά το συγκεκριµένο ∆ελτίο)
µπορούµε εφόσον δηλώσουµε τον Προµηθευτή, το Είδος Τιµολογίου και την Αποθήκη να πιέσουµε το πλήκτρο
για να ανοίξει η ακόλουθη οθόνη στην οποία εµφανίζονται τα εκκρεµή Τιµολόγια (δηλαδή τα
εκκρεµή ∆ελτία Παραλαβής) του συγκεκριµένου Προµηθευτή και να επιλέξουµε αυτό που µετασχηµατίζεται στο Τιµολόγιο
(δηλαδή στο Τιµολόηιο Αγοράς) που καταχωρούµε αυτή τη στιγµή µαρκάροντας τη στήλη Επιλεγµένο. Μπορούµε να
επιλέξουµε όσα ∆ελτία Παραλαβής επιθυµούµε
Σηµείωση: Για να ενεργοποιηθεί το πλήκτρο
πρέπει να έχουµε επιλέξει στο Κύκλωµα
Μετασχηµατισµού της φόρµας Είδη Παραστατικών - Παραστατικά Τιµολογίων Αγορών του συγκεκριµένου παραστατικού τα
Παραστατικά Τιµολογίων Αγορών. Στη φόρµα του Μετασχηµατισµού εµφανίζονται τα παραστατικά που δηλώσαµε στο
πεδίο Παραστατικό προς Μετασχηµατισµό της φόρµας Είδη Παραστατικών - Παραστατικά Τιµολογίων Αγορών του
συγκεκριµένου παραστατικού και δεν έχουν µετασχηµατιστεί ακόµη.
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Τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα του Μετασχηµατισµού είναι τα εξής:
· Ηµ/νία: Η ηµεροµηνία του ∆ελτίου Παραλαβής.
· Περιγραφή: Η συντοµογραφία του Είδος Τιµολογίου του ∆ελτίου Παραλαβής.
· Γράµµα, Αριθµός: Το Γράµµα και ο Α/Α του Είδους Παραστατικού του ∆ελτίου Παραλαβής.
· Επιλεγµένο: Μαρκάρουµε τη στήλη αυτή στις εγγραφές των οποίων τα Είδη επιθυµούµε να προστεθούν στο
συγκεκριµένο Τιµολόγιο Αγοράς.
Πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ, επιστρέφουµε στο Τιµολόγιο Αγοράς κι αυτόµατα εισάγονται τα Είδη των επιλεγµένων ∆ελτίων
Παραλαβής. Στη συνέχεια, µπορούµε να κάνουµε ό,τι αλλαγές επιθυµούµε κι έπειτα να καταχωρήσουµε το Τιµολόγιο
Αγοράς.

1.3.2.2

Τιµολόγια Πωλήσεων

1.3.2.2.1 Παρουσίαση

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τα Τιµολόγια των Πωλήσεων. Επίσης, εµφανίζονται και τα Τιµολόγια που δηµιουργούνται
από την κονσόλα του P.O.S..
Η διαδικασία εµφάνισης των Τιµολογίων που προέρχονται από το P.O.S. Console είναι η εξής: Όταν βάλουµε σε Αναµονή
µία παραγγελία που καταχωρούµε από την κονσόλα του P.O.S., αυτόµατα καταχωρείται στη φόρµα των Τιµολογίων των
Πωλήσεων ένα µη εκτυπωµένο τιµολόγιο (

). Όταν µας πληρώσει ο πελάτης και κλείσει η παραγγελία, αυτόµατα αλλάζει

η κατάσταση του Τιµολογίου Πώλησης σε εκτυπωµένο τιµολόγιο (
τιµολόγιο αυτό.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη µε όλα τα ήδη καταχωρηµένα Τιµολόγια Πωλήσεων σε
λίστα οµαδοποιηµένα κατά ηµεροµηνία.

Για να εισάγουµε ένα νέο Τιµολόγιο Πώλησης, πιέζουµε το πλήκτρο
πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

από τον πλοηγό ή το συνδυασµό

Η µεταβολή των στοιχείων ενός Τιµολογίου Πώλησης µπορεί να γίνει είτε κάνοντας διπλό κλικ επάνω στο συγκεκριµένο
Τιµολόγιο είτε πιέζοντας το "Space" ή το "Enter" από το πληκτρολόγιο. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο
Τιµολόγιο έχει εκτυπωθεί ή ακυρωθεί ή οι Κινήσεις του έχουν σταλεί στη γέφυρα, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε τα πεδία
του. Αν το συγκεκριµένο Τιµολόγιο δεν έχει εκτυπωθεί, αλλά το Είδος Τιµολογίου έχει τσεκαρισµένο το πεδίο Εκτύπωση
στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Παραστατικά Τιµολογίων Πωλήσεων και υπάρχει καταχωρηµένο Τιµολόγιο µε µεγαλύτερη
Ηµεροµηνία από την αντίστοιχη Ηµεροµηνία του συγκεκριµένου Τιµολογίου, τότε επίσης δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε τα
πεδία του. Για να µπορέσουµε να µεταβάλλουµε τα πεδία του συγκεκριµένου Τιµολογίου, πρέπει πρώτα να αλλάξουµε την
Ηµεροµηνία του. Τέλος, αν το συγκεκριµένο Τιµολόγιο είναι ακυρωτικό αλλά δεν έχει εκτυπωθεί, τότε µπορούµε να
µεταβάλλουµε µόνο την Ηµεροµηνία του.
Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Τιµολογίου Πώλησης επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο Τιµολόγιο:
· έχει εκτυπωθεί ή
· έχει ακυρωθεί ή
· οι Κινήσεις του έχουν σταλεί στη γέφυρα,
δεν µπορούµε να το διαγράψουµε.

από τον

Η αναζήτηση ενός ή περισσοτέρων Τιµολογίων Πωλήσεων επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
από τον
πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+F, όπως αναφέρεται και στη φόρµα Αναζήτηση Εγγράφων του
κεφαλαίου Λειτουργίες Αρχείων.
Πιέζοντας το πλήκτρο
που βρίσκεται δεξιά από την αναζήτηση εµφανίζονται οι επιλογές: Τιµολόγια Πωλήσεων και
Είδη Τιµολογίου για να αναζητήσουµε τα τιµολόγια πωλήσεων που επιθυµούµε µε το γρηγορότερο και ευκολότερο τρόπο
κάνοντας κλικ στην επιλογή που µας διευκολύνει περισσότερο. Αυτόµατα ανοίγει η οθόνη της αντίστοιχης αναζήτησης. Πιο
αναλυτικά, αν θέλουµε να ψάξουµε κάποιο τιµολόγιο πώλησης µε τα στοιχεία του τιµολογίου, τότε επιλέγουµε Τιµολόγια
Πωλήσεων. Ενώ αν θέλουµε να ψάξουµε κάποιο τιµολόγιο πώλησης µε τα στοιχεία των Ειδών του τιµολογίου, τότε
επιλέγουµε Είδη Τιµολογίου.
Η επιλογή µε την οποία κάναµε την τελευταία αναζήτηση θα προτείνεται και την επόµενη φορά που θα θελήσουµε να
κάνουµε αναζήτηση ενός τιµολογίου πώλησης.
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Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Τιµολογίων των Πωλήσεων είναι οι παρακάτω:
Ξεφύλλισµα Τιµολογίων Πωλήσεων
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
Στη συνέχεια σας αναφέρουµε τα πεδία που υπάρχουν στη λίστα των Τιµολογίων των Πωλήσεων.
· Πιέζοντας το πλήκτρο
Πώλησης.

θα εµφανιστεί λίστα µε τα καταχωρηµένα Είδη Αποθήκης του επιλεγµένου Τιµολογίου

· Επιλεγµένο: Αν επιθυµούµε να κάνουµε µαζική επανεκτύπωση εκδοµένων Τιµολογίων Πωλήσεων ή µαζική ακύρωση,
τότε τσεκάρουµε το πεδίο αυτό στα Τιµολόγια που επιθυµούµε και πιέζουµε το πλήκτρο Ενέργειες Επανεκτύπωση /
Ακύρωση Τιµολογίου ή µε δεξί κλικ επιλέγουµε Επανεκτύπωση ή Ακύρωση Τιµολογίου.
Σηµείωση: Το πεδίο αυτό δεν µπορούµε να το τσεκάρουµε σε µη εκδοµένα Τιµολόγια.
· Κατάσταση: Η Κατάσταση του Τιµολογίου Πώλησης µε τη µορφή εικονιδίου. Οι πιθανές Καταστάσεις µε τα αντίστοιχα
εικονίδια είναι οι εξής:
1. Μη εκτυπωµένο
2. εκτυπωµένο

,

,

3. µη εκτυπωµένο ακυρωτικό
4. εκτυπωµένο ακυρωτικό
5. ακυρωµένο

,
και

.

· Ηµ/νία: Η Ηµεροµηνία του Τιµολογίου Πώλησης.
· Ώρα Έκδοσης: Η ώρα έκδοσης του Τιµολογίου Πώλησης.
· POS: Το σηµείο πώλησης απ' όπου προήλθε το συγκεκριµένο Τιµολόγιο Πώλησης.
· Σερβιτόρος: Ο κωδικός του Σερβιτόρου του Τιµολογίου Πώλησης.
· Τραπέζι: Ο αριθµός του Τραπεζιού του Τιµολογίου Πώλησης.
· Κωδικός: Ο κωδικός του Τιµολογίου Πώλησης.
· Παραστατικό: Το Είδος Παραστατικού του Τιµολογίου Πώλησης.
· Γράµµα, Αριθµός: Η σειρά και η αρίθµηση του εκτυπωµένου Τιµολογίου Πώλησης.
· Όνοµα: Το όνοµα του Πελάτη του Τιµολογίου Πώλησης.
· Τρ. Πληρωµής: Ο Τρόπος Πληρωµής του Τιµολογίου Πώλησης.
· Θεωρηµένο: Το πεδίο αυτό είναι µαρκαρισµένο αν το Είδος Παραστατικού του Τιµολογίου Πώλησης έχει τσεκαρισµένο
το πεδίο Θεωρηµένο στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Παραστατικά Τιµολογίων Πωλήσεων του µενού Βοηθητικά.
· Ποσό: Το Ποσό του Τιµολογίου Πώλησης.
· Χρήστης: Το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε το Τιµολόγιο Πώλησης.
· UID, Mark, Aκύρωση: Πεδία που ενηµερώνονται αυτόµατα µε όταν γίνει η αποστολή παραστατικού σε ΑΑ∆Ε MyData
ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Με δεξί κλικ στην οθόνη τιµολογίων ή µε το πλήκτρο Ενέργειες εµφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:
· Επανεκτύπωση : Εκτυπώση / Επανεκτυπώση επιλεγµένου Τιµολογίου Πώλησης.
· Ακύρωση Τιµολογίου : Για να ακυρώσουµε το συγκεκριµένο Τιµολόγιο Πώλησης . Η διαδικασία ολοκληρώνεται µόνο
εάν ισχύουν τα εξής:
- το επιλεγµένο Τιµολόγιο έχει εκτυπωθεί,
- το Είδος Παραστατικού του Τιµολογίου έχει συµπληρωµένο το πεδίο Ακύρωση Τιµολογίου στη φόρµα Είδη
Παραστατικών - Παραστατικά Τιµολογίων Πωλήσεων και
- η ηµεροµηνία συστήµατος είναι ίδια µε την ηµεροµηνία του Τιµολογίου.
Σηµείωση: Με την ακύρωση του Τιµολογίου αυτόµατα εισάγεται στη λίστα των Τιµολογίων και το ακυρωτικό Τιµολόγιο, το
Είδος Παραστατικού του οποίου είναι αυτό που εµφανίζεται στο πεδίο Ακύρωση Τιµολογίου της φόρµας Είδη
Παραστατικών - Παραστατικά Τιµολογίων Πωλήσεων του µενού Βοηθητικά.
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· Αντιγραφή Τιµολογίου: Για να αντιγράψουµε το συγκεκριµένο Τιµολόγιο. Με την αντιγραφή θα δηµιουργηθεί νέα
εγγραφή ίδια µε την υπάρχουσα χωρίς την αρίθµηση .
Σηµειώσεις
1. ∆εν µπορούµε να διαγράψουµε τις χρεώσεις υπηρεσιών, αλλά µπορούµε αν θέλουµε να µεταβάλλουµε τα στοιχεία
τους.
2. Την αντιγραφή του Τιµολογίου τη χρησιµοποιούµε συνήθως όταν ακυρώνουµε ένα τιµολόγιο και µετά θέλουµε να
ξανακαταχωρήσουµε το σωστό.
· Επιλογή Όλων (επιλεγµένης ηµεροµηνίας) : Για να µαρκάρουµε το πεδίο Επιλεγµένο σε όλα τα εκδοµένα Τιµολόγια
που έχουν την ίδια ηµεροµηνία µε το επιλεγµένο.
· Αποεπιλογή Όλων : Για να ξεµαρκάρουµε το πεδίο Επιλεγµένο σε όλα επιλεγµένα τιµολόγια.
· Μετασχηµατισµός σε Τιµολόγιο: Για να µετατρέψουµε απόδειξη λιανικής σε τιµολόγιο. Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό
ανοίγει οθόνη για να βρούµε το τιµολόγιο που επιθυµούµε. Επιλέγουµε το Pos που µας ενδιαφέρει και πληκτρολογούµε
τον αριθµό του τραπεζιού. Θα εµφανιστούν όλες οι σηµερινές αποδείξεις λιανικής και τα ∆ελτία Παραγγελίας του
συγκεκριµένου τραπεζιού, µαρκάρουµε αυτές που επιθυµούµε και πατάµε το πλήκτρο ΟΚ. Αυτόµατα θα δηµιουργηθεί
ακυρωτικό της απόδειξης λιανικής και νέο αντίγραφο µε είδος κίνησης αυτό που έχουµε επιλέξει στους παραµέτρους του
Pos ως Τιµολόγιο Πώλησης.
· Έκδοση Παραστατικών ∆οκιµής (Ενεργά Τραπέζια): Για να εκδόσουµε µαζικά Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης σε όσες
παραγγελίες αφορούν ενεργά Τραπέζια και έχουν εκδοθεί δοκιµαστικές αποδείξεις. Χρησιµοποιούµε την επιλογή όταν
υπάρχει πρόβληµα σε φορολογικό µηχανισµό και έχουν αναγκαστεί να εκδοσουµε αποδειξεις δοκιµής αντί για κανονικές
αποδείξεις λιανικής πώλησης.
· Μετασχηµατισµός επιλεγµένων: Αφού επιλέξουµε τα τιµολόγια που επιθυµούµε ,πιέζοντας το πλήκτρο αυτό ανοίγει
οθόνη τιµολογίου µε όλες τα είδη των επιλεγµένων τιµολογιών. Η διαδικασία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για έκδοση
µαζικού πιστωτικού τιµολογίου ή δηµιουργία τιµολογίου από λιανικές κα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
· Αν κόψουµε ένα Τιµολόγιο Πώλησης και συνειδητοποιήσουµε ότι κάναµε λάθος, τότε µπορούµε να κόψουµε Ακυρωτικό
(πιέζοντας το πλήκτρο Ακύρωση Τιµολογίου), να διαγράψουµε την Κίνηση Είσπραξης που έγινε από τον πελάτη και να
ξανακαταχωρήσουµε από τη φόρµα αυτή το Τιµολόγιο µε τα σωστά στοιχεία.
Σηµειώσεις
1. Για να κόψουµε Ακυρωτικό, δεν πρέπει να έχει αλλάξει η ηµεροµηνία συστήµατος.
2. Το ποσό του Ακυρωτικού είναι πάντοτε ίδιο µε το ποσό του Τιµολογίου που πρόκειται να ακυρωθεί.
· Αν καταχωρήσουµε ένα Τιµολόγιο Πώλησης χωρίς να το έχουµε εκτυπώσει και συνειδητοποιήσουµε ότι κάναµε λάθος,
τότε απλά το επιλέγουµε από τη λίστα και το διαγράφουµε πιέζοντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Αυτόµατα διαγράφεται και η Κίνηση Χρέωσης που έγινε στον πελάτη.
· Αν ακυρώσουµε ένα Τιµολόγιο Πώλησης και δεν εκδόσουµε το ακυρωτικό που δηµιουργείται, τότε το ακυρωτικό
µπορούµε να το διαγράψουµε πιέζοντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9
αν συνειδητοποιήσουµε ότι κάναµε λάθος. ∆ιαγράφοντας το ακυρωτικό τιµολόγιο, αυτόµατα το ακυρωµένο τιµολόγιο
επαναφέρεται σε µη ακυρωµένο.
· Αν κόψουµε ένα Τιµολόγιο Πώλησης και συνειδητοποιήσουµε την επόµενη ηµέρα ότι κάναµε λάθος, τότε µπορούµε να
κόψουµε Πιστωτικό (να καταχωρήσουµε δηλαδή άλλο ένα Τιµολόγιο Πώλησης µε άλλο Είδος Παραστατικού, το οποίο θα
χρεώσει το πελάτη µε αρνητικό ποσό) εφόσον απαγορεύεται να κόψουµε Ακυρωτικό την επόµενη ηµέρα.
Σηµείωση: Το ποσό του Πιστωτικού δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ίδιο µε το ποσό του λάθος καταχωρηµένου
Τιµολογίου.
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1.3.2.2.2 Τιµολόγιο Πωλήσεων

Κατά την εισαγωγή ή µεταβολή ενός Τιµολογίου Πώλησης εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Αρχικά σας αναφέρουµε τα πεδία που υπάρχουν στην οθόνη του Τιµολογίου Πώλησης. Για να καταχωρήσουµε ένα
Τιµολόγιο Πώλησης πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα πεδία: Ηµ/νία, Όνοµα, Είδος Τιµολογίου, P.O.S. και Τρ.
Πληρωµής.
· Kωδικός: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Τιµολογίου Πώλησης.
Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.
· Τραπέζι: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το τραπέζι του Τιµολογίου Πώλησης.
· Α/Α Υπερκ/τος: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο αύξων αριθµός του
Υπερκυκλώµατος.
· Χρήστης: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε το
Τιµολόγιο Πώλησης.
· Κράτηση/∆ωµάτιο: Πεδία µη προσπελάσιµα από το χρήστη, στα οποία εµφανίζονται ο κωδικός της κράτησης και ο
αριθµός του δωµατίου όταν το Τιµολόγιο Πώλησης χρέωνεται στο δωµάτιο.
· Σερβιτόρος: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο σερβιτόρος που καταχώρησε το
συγκεκριµένο Τιµολόγιο Πώλησης.
· ∆ιαµένοντας: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο διαµένοντας του δωµατίου όταν το
Τιµολόγιο Πώλησης χρέωνεται σε έναν από τους διαµένοντες του δωµατίου.
· Σειρά/Αριθµός: Αν εκτυπωθεί το συγκεκριµένο Τιµολόγιο Πώλησης, τότε στα πεδία αυτά εµφανίζεται το Γράµµα και ο
Α/Α του Είδους Παραστατικού µε βάση την κωδικοποίηση που δηλώσαµε στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Τερµατικά Τιµολόγια Πωλήσεων του µενού Βοηθητικά για το συγκεκριµένο Είδος Τιµολογίου.
Σηµειώσεις
1. Από τη στιγµή που θα συµπληρωθούν αυτόµατα τα πεδία αυτά, δε θα µπορούµε να µεταβάλλουµε ή να
διαγράψουµε το συγκεκριµένο Τιµολόγιο Πώλησης.
2. Αν υπάρχει χειρόγραφο Τιµολόγιο Πώλησης το οποίο πρέπει να καταχωρηθεί στο σύστηµα, τότε µπορούµε να το
εισάγουµε βάζοντας δική µας αρίθµηση εφόσον τα πεδία αυτά είναι προσπελάσιµα από το χρήστη. Τα Τιµολόγια αυτά
δε θεωρούνται ποτέ εκτυπωµένα, οπότε µπορούµε είτε να τα µεταβάλλουµε είτε να τα διαγράψουµε.
· Ώρα: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται η ώρα έκδοσης του Τιµολογίου Πώλησης.
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· Ηµ/νία: ∆ηλώνουµε την Ηµεροµηνία του Τιµολογίου Πώλησης. Κατά την εισαγωγή νέου Τιµολογίου προτείνεται η
ηµεροµηνία συστήµατος.
· Όνοµα: ∆ηλώνουµε τον Πελάτη του Τιµολογίου Πώλησης. Η επιλογή του πελάτη επιτυγχάνεται µε τη χρήση του
καταλόγου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας του Πελάτη κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και
στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο πελάτη πιέζοντας το πλήκτρο
πλοηγό.

από τον

· Επων. Εταιρίας: ∆ηλώνουµε την επωνυµία της Εταιρίας, η οποία θα εµφανίζεται και στην εκτύπωση του Τιµολογίου
Πώλησης. Προτείνεται η επωνυµία εταιρίας που δηλώσαµε στο αντίστοιχο πεδίο του συγκεκριµένου Πελάτη.
· Είδος Τιµολογίου: ∆ηλώνουµε το Είδος Παραστατικού του Τιµολογίου Πώλησης. Κατά την εισαγωγή νέου Τιµολογίου
προτείνεται το Είδος Παραστατικού που ορίσαµε ως Default στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Τερµατικά - Τιµολόγια
Πωλήσεων του µενού Βοηθητικά.
· P.O.S.: ∆ηλώνουµε το Point Of Sales στο οποίο αναφέρεται το Τιµολόγιο Πώλησης. Κατά την εισαγωγή νέου Τιµολογίου
προτείνεται το P.O.S. που ορίσαµε στις Παραµέτρους του Υπολογιστή.
· Αποθήκη: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, το οποίο χρησιµοποιείται µόνο στα Τιµολόγια Αγορών.
· Τρ. Πληρωµής: ∆ηλώνουµε τον Τρόπο Πληρωµής του Τιµολογίου Πώλησης. Οι πιθανοί τρόποι πληρωµής είναι οι εξής:
"Τοις Μετρητο'ίς", "Επί Πιστώσει", "Πιστωτική Κάρτα", "Επιταγή", "Κουπόνι", "Αυτοπαράδοση", "Χρέωση ∆ωµατίου" και
"∆ελτίο Παραγγελίας". Κατά την εισαγωγή νέου Τιµολογίου προτείνεται ο Τρόπος Πληρωµής που έχουµε ορίσει στο
P.O.S. που δηλώσαµε στις Παραµέτρους του Υπολογιστή (από τη φόρµα Παράµετροι του µενού Βοηθητικά).
· ∆ιεύθυνση, Πόλη, Τ. Κ.: ∆ηλώνουµε τα στοιχεία του Πελάτη του Τιµολογίου Πώλησης. Προτείνονται τα στοιχεία που
δηλώσαµε στα αντίστοιχα οικονοµικά πεδία του συγκεκριµένου Πελάτη.
· ∆ΟΥ, ΑΦΜ: ∆ηλώνουµε τα φορολογικά στοιχεία (∆ΟΥ, ΑΦΜ) του Πελάτη του Τιµολογίου Πώλησης. Προτείνεται η ∆ΟΥ
και το ΑΦΜ που δηλώσαµε στα αντίστοιχα πεδία του συγκεκριµένου Πελάτη.
· Επάγγελµα: ∆ηλώνουµε το επάγγελµα του Πελάτη του Τιµολογίου Πώλησης. Προτείνεται το επάγγελµα που δηλώσαµε
στο πεδίο ∆ραστηριότητα του συγκεκριµένου Πελάτη.
· Λεπτοµέρειες: ∆ηλώνουµε διάφορες λεπτοµέρειες σχετικά µε τον Πελάτη του Τιµολογίου Πώλησης. Προτείνονται οι
λεπτοµέρειες που δηλώσαµε στο πεδίο παρατηρήσεις του συγκεκριµένου Πελάτη.
· Παρατηρήσεις: Ελεύθερο πεδίο για την καταχώρηση παρατηρήσεων σχετικά µε το Τιµολόγιο Πώλησης.
· Πιστωµένο Τιµολόγιο: Σε εγγραφές που αφορούν πιστωτικά παραστατικά επιλέγουµε µε ποιο κανονικό τιµολόγιο
συνδέεται το πιστωτικό. Με δεξί κλικ πάνω στο πεδίο µπορούµε να αλλάξουµε ή να αφαιρέσουµε την σύνδεση σε
παραστατικά που έχουν εκδοθεί. Για την καταχώρηση της αλλαγής δεν χρειάζεται να πιέσουµε το πλήκτρο ΟΚ.
· UID, Mark, Cancelation: Πεδία που ενηµερώνονται αυτόµατα µε όταν γίνει η αποστολή παραστατικού σε ΑΑ∆Ε MyData
Παρακάτω υπάρχει ένας πίνακας, στον οποίο εµφανίζονται τα Είδη του Τιµολογίου Πώλησης µε ανάλυση των ποσών τους.
Αν το Τιµολόγιο Πώλησης δηµιουργήθηκε από την κονσόλα του P.O.S., τότε στον πίνακα εµφανίζονται όλα τα Είδη της
παραγγελίας µε τις αντίστοιχες τιµές τους. Αν το Τιµολόγιο Πώλησης το καταχωρούµε από αυτήν την οθόνη, τότε µπορούµε
να προσθέσουµε εµείς και τα Είδη του Τιµολογίου πιέζοντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό κι επιλέγοντας στο
Είδος αυτό που επιθυµούµε µε τη βοήθεια καταλόγου. Με αυτόν τον τρόπο θα προσθέσουµε όσα Είδη θέλουµε στο
Τιµολόγιο.
Τα πεδία του πίνακα αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Όλα τα πεδία που έχουν γκρι χρώµα δεν µπορούν να
προσπελαστούν από το χρήστη.
· Είδος: ∆ηλώνουµε το Είδος που θα τιµολογηθεί, όπως αναφέραµε και παραπάνω. Το Είδος που επιλέγουµε πρέπει να
ανήκει σε Οµάδα που υπάρχει στο P.O.S. του Τιµολογίου Πώλησης και πρέπει να έχουµε δηλώσει τιµή για το
συγκεκριµένο Είδος.
· Ποσότητα: ∆ηλώνουµε την ποσότητα του Είδους.
· Τιµή Μονάδας: Εµφανίζεται η µικτή τιµή του είδους και µπορεί να µεταβληθεί από τον χρήστη.
· Έκπτωση: ∆ηλώνουµε το ποσοστό έκπτωσης του Είδους. Το ποσοστό της έκπτωσης θα είναι από 0 έως 100.
· Συν. Καθ. Αξίας: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται η ποσότητα του Είδους επί την
καθαρή τιµή του Είδους η οποία υπολογίζεται από τη Μικτή Τιµή της Μονάδας Μετά την Έκπτωση µε αποφορολόγηση
του ΦΠΑ και του ∆ηµοτικού Φόρου.
· Φόρος: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται η περιγραφή του ∆ηµοτικού Φόρου που
δηλώσαµε στη φόρµα Φόροι του µενού Βοηθητικά για το συγκεκριµένο Είδος Αποθήκης. Ο ∆ηµοτικός Φόρος του κάθε
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Είδους αναφέρεται στην οθόνη του P.O.S., στην Οµάδα του Είδους.
· Ποσό: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το συνολικό ποσό του ∆ηµοτικού Φόρου.
· ΦΠΑ: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται η περιγραφή του ΦΠΑ που δηλώσαµε στη φόρµα
Φόροι του µενού Βοηθητικά για το συγκεκριµένο Είδος Αποθήκης. Το ΦΠΑ του κάθε Είδους αναφέρεται στην οθόνη του
P.O.S., στην Οµάδα του Είδους.
· Ποσό: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το συνολικό ποσό του ΦΠΑ.
· Σύνολο: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το συνολικό ποσό του Είδους.
Στο κάτω µέρος του πίνακα, κάτω από τη στήλη Σύνολο εµφανίζεται το συνολικό ποσό του Τιµολογίου Πώλησης. Αν στον
πίνακα του Τιµολογίου Πώλησης δεν έχουµε κανένα Είδος, τότε το συγκεκριµένο Τιµολόγιο δεν πρόκειται να εκτυπωθεί
ακόµη κι αν έχουµε τσεκαρισµένο το πεδίο Εκτύπωση στη φόρµα των Παραστατικών των Τιµολογίων Πωλήσεων και αν για
το συγκεκριµένο Είδος Παραστατικού έχουµε δηλώσει κάποια Εκτύπωση στα Τερµατικά.
Πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ κλείνει η φόρµα του Τιµολογίου Πώλησης µε ταυτόχρονη καταχώρηση όλων των αλλαγών. Αν το
Είδος Τιµολογίου έχει τσεκαρισµένο το πεδίο Εκτύπωση στη φόρµα των Παραστατικών των Τιµολογίων Πωλήσεων και αν
για το συγκεκριµένο Είδος Παραστατικού έχουµε δηλώσει κάποια Εκτύπωση στα Τερµατικά, τότε εµφανίζεται µήνυµα
επιβεβαίωσης για εκτύπωση του Τιµολογίου Πώλησης. Αν πατήσουµε Ναι και το Είδος Τιµολογίου έχει τσεκαρισµένο το
πεδίο Θεωρηµένο στη φόρµα των Παραστατικών των Τιµολογίων Πωλήσεων, τότε εµφανίζεται άλλο ένα µήνυµα
επιβεβαίωσης για εκτύπωση θεωρηµένου Τιµολογίου Πώλησης. Εφόσον εκτυπωθεί το Τιµολόγιο Πώλησης (θεωρηµένο ή
όχι) και αν ο Τρόπος Πληρωµής του είναι "Τοις Μετρητοίς", "Πιστωτική Κάρτα" ή "Επιταγή" και ο Αριθµός δεν είναι
συµπληρωµένος, τότε ανοίγει αυτόµατα η φόρµα των Κινήσεων Πελατών και µας προτείνεται η καταχώρηση εισπρακτικής
κίνησης µε το ποσό του Τιµολογίου Πώλησης.
Πιέζοντας το πλήκτρο Ακύρωση κλείνει η φόρµα του Τιµολογίου Πώλησης ακυρώνοντας όλες τις αλλαγές που έγιναν µετά
την τελευταία καταχώρηση.
Αν ανοίξουµε ένα εκτυπωµένο Τιµολόγιο Πώλησης το µόνο που µπορούµε να κάνουµε είναι να το δούµε και να πατήσουµε
Ακύρωση, γιατί καµία άλλη επιλογή δεν είναι ενεργοποιηµένη.

1.3.2.3

Κινήσεις Προµηθευτών

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τις Οικονοµικές Κινήσεις των Προµηθευτών. Επίσης, εµφανίζονται και οι Κινήσεις που
δηµιουργούνται από τα Τιµολόγια Αγορών.
Όταν καταχωρούµε ένα Τιµολόγιο Αγοράς δηµιουργείται αυτόµατα µία κίνηση στον προµηθευτή. Το παραστατικό της
κίνησης του προµηθευτή, το δηλώσαµε στα Παραστατικά Τιµολογίων Αγορών για το Παραστατικό του συγκεκριµένου
τιµολογίου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες Κινήσεις Προµηθευτών σε λίστα οµαδοποιηµένες
κατά ηµεροµηνία.
Για να εισάγουµε µία νέα Κίνηση Προµηθευτή, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό
πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή οθόνη για να συµπληρώσουµε όλα τα στοιχεία της κίνησης.
Η µεταβολή των στοιχείων µίας Κίνησης Προµηθευτή µπορεί να γίνει είτε κάνοντας διπλό κλικ επάνω στη συγκεκριµένη
κίνηση είτε πιέζοντας το "Space" ή το "Enter" από το πληκτρολόγιο. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη κίνηση έχει
σταλεί στη γέφυρα ή προέρχεται από κύκλωµα υψηλότερης βαθµίδας, δεν µπορούµε να τη µεταβάλλουµε.
Η διαγραφή µίας ήδη καταχωρηµένης Κίνησης Προµηθευτή επιτυγχάνεται επιλέγοντας την κίνηση που επιθυµούµε από τη
λίστα και πατώντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως,
που η συγκεκριµένη κίνηση έχει σταλεί στη γέφυρα ή προέρχεται από κύκλωµα υψηλότερης βαθµίδας, δεν µπορούµε να τη
διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Κινήσεων των Προµηθευτών είναι οι παρακάτω:
Ξεφύλλισµα Κινήσεων Προµηθευτών
Αναζήτηση Κίνησης Προµηθευτή
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
Όπως αναφέραµε και παραπάνω, κατά την εισαγωγή ή τη µεταβολή µίας κίνησης ανοίγει η ακόλουθη φόρµα για να
συµπληρώσουµε ή να µεταβάλλουµε τα στοιχεία της.
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Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα της Κίνησης του Προµηθευτή αναφέρονται παρακάτω. Για να
καταχωρήσουµε µία κίνηση πελάτη πρέπει υποχρεωτικά το Ποσό της κίνησης να είναι µεγαλύτερο του µηδενός και τα
πεδία: Ηµεροµηνία, Είδος Κίνησης και Προµηθευτής να είναι συµπληρωµένα.
· Κωδικός: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο Α/Α της κίνησης. Εισάγεται αυτόµατα µε την
καταχώρηση της εγγραφής.
· Ηµ/νία: Η ηµεροµηνία καταχώρησης της Κίνησης.
· Είδος Κίνησης: Επιλέγουµε το Είδος της κίνησης του προµηθευτή από τα Είδη Κινήσεων Προµηθευτών. Κατά την
εισαγωγή νέας κίνησης προµηθευτή προτείνεται το είδος κίνησης που ορίσαµε ως προεπιλεγµένο στη φόρµα Είδη
Παραστατικών - Τερµατικά - Κινήσεις Προµηθευτών του µενού Βοηθητικά.
· Προµηθευτής: ∆ηλώνουµε τον Προµηθευτή της Κίνησης. Η επιλογή του Προµηθευτή επιτυγχάνεται µε τη χρήση του
καταλόγου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας του Προµηθευτή κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο
και στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο Προµηθευτή πιέζοντας το πλήκτρο
τον πλοηγό.

από

· Αρίθµηση: Σε περίπτωση εκτύπωσης της Κίνησης, εµφανίζεται στο πεδίο αυτό ο Α/Α του Παραστατικού µε βάση την
κωδικοποίηση που δηλώσαµε στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Τερµατικά - Κινήσεις Προµηθευτών του µενού Βοηθητικά
για το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης.
· Ποσό: Το ποσό της Κίνησης.
· Παρατηρήσεις: Συµπληρώνουµε διάφορες παρατηρήσεις σχετικά µε την κίνηση του προµηθευτή. Αν η κίνηση
προέρχεται από τα Τιµολόγια Αγορών, τότε στο πεδίο αυτό εµφανίζονται οι παρατηρήσεις που γράφουµε στο αντίστοιχο
πεδίο του τιµολογίου + το όνοµα του προµηθευτή.
· Λεπτοµέρειες: Συµπληρώνουµε την αιτιολογία της κίνησης.
· Υπερκύκλωµα: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το κύκλωµα από το οποίο
δηµιουργήθηκε η κίνηση του προµηθευτή.
· Α/Α Υπερκ/τος: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, το οποίο περιέχει τον Α/Α του Υπερκυκλώµατος.
· Γέφυρα ΓΛ: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο Α/Α της προετοιµασίας που έγινε κατά τη
διαδικασία της γέφυρας.
· Χρήστης: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε την
κίνηση.
Πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ κλείνει η φόρµα της Κίνησης του Προµηθευτή µε ταυτόχρονη καταχώρηση όλων των αλλαγών,
ενώ µε το πλήκτρο Ακύρωση κλείνει η φόρµα ακυρώνοντας όλες τις αλλαγές που έγιναν µετά την τελευταία καταχώρηση.
Σύνδεση/Αποσύνδεση Κίνησης Προµηθευτή µε Αξιόγραφο
Αν θέλουµε να συνδέσουµε µία Κίνηση Προµηθευτή µε κάποια Επιταγή ή να δούµε τις επιταγές που ήδη συνδέονται µε τη
συγκεκριµένη κίνηση, τότε πιέζουµε το πλήκτρο
. Αυτόµατα ανοίγει µία λίστα αξιογράφων µε τις ήδη
συνδεδεµένες επιταγές (αν υπάρχουν).
Αν θέλουµε να συνδέσουµε την κίνηση µε ένα αξιόγραφο που δεν έχουµε καταχωρήσει ακόµη, τότε πιέζουµε το πλήκτρο
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και ανοίγει η φόρµα των Αξιογράφων για να καταχωρήσουµε πρώτα τα στοιχεία της επιταγής κι
έπειτα πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ αυτόµατα να συνδεθεί µε την κίνηση που επιθυµούµε. Κατά την εισαγωγή της επιταγής
αυτής προτείνεται το ποσό της κίνησης.
Αν θέλουµε να συνδέσουµε την κίνηση µε ένα ήδη καταχωρηµένο αξιόγραφο, τότε πιέζουµε το πλήκτρο
και ανοίγει η αναζήτηση των αξιογράφων για να επιλέξουµε την επιταγή µε την
οποία θέλουµε να συνδέσουµε την κίνηση.
Αν θέλουµε να διαγράψουµε τη σύνδεση της κίνησης µε ένα συνδεδεµένο αξιόγραφο, τότε επιλέγουµε από τη λίστα
αξιογράφων την επιταγή που επιθυµούµε και πιέζουµε το πλήκτρο

1.3.2.4

.

Κινήσεις Πελατών

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τις Οικονοµικές Κινήσεις των Πελατών. Επίσης, εµφανίζονται και οι Κινήσεις που
δηµιουργούνται από τα Τιµολόγια Πωλήσεων.
Όταν καταχωρούµε ένα Τιµολόγιο Πώλησης δηµιουργείται αυτόµατα µία κίνηση στον πελάτη. Το παραστατικό της κίνησης
του πελάτη, το δηλώσαµε στα Παραστατικά Τιµολογίων Πωλήσεων για το Παραστατικό του συγκεκριµένου τιµολογίου.
Όταν βάλουµε σε Αναµονή µία παραγγελία που καταχωρούµε από την κονσόλα του P.O.S., αυτόµατα καταχωρείται στη
φόρµα των Τιµολογίων των Πωλήσεων ένα µη εκτυπωµένο τιµολόγιο ( ). Εποµένως, δηµιουργείται και µία κίνηση
χρέωσης στον πελάτη της παραγγελίας. Όταν µας πληρώσει ο πελάτης και κλείσει η παραγγελία, δηµιουργείται και µία
κίνηση πίστωσης στον πελάτη για να κλείσει η καρτέλα του. Σε περίπτωση που ο πελάτης µας πληρώσει και µε µετρητά και
µε πιστωτική κάρτα και µε κουπόνι, τότε θα δηµιουργηθούν 3 κινήσεις πίστωσης στον πελάτη µε τα αντίστοιχα
παραστατικά.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες Κινήσεις Πελατών σε λίστα οµαδοποιηµένες κατά
ηµεροµηνία. Σε περίπτωση που η εφαρµογή Food & Beverage Works επικοινωνεί µε την εφαρµογή Hotel Works,
παρέχεται η δυνατότητα εµφάνισης τόσο των κινήσεων της τρέχουσας εφαρµογής όσο και των κινήσεων που έχουν
καταχωρηθεί στην εφαρµογή Hotel Works.
Για να εισάγουµε µία νέα Κίνηση Πελάτη, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή οθόνη για να συµπληρώσουµε όλα τα στοιχεία της κίνησης.
Η µεταβολή των στοιχείων µίας Κίνησης Πελάτη µπορεί να γίνει είτε κάνοντας διπλό κλικ επάνω στη συγκεκριµένη κίνηση
είτε πιέζοντας το "Space" ή το "Enter" από το πληκτρολόγιο. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη κίνηση έχει σταλεί
στη γέφυρα ή προέρχεται από κύκλωµα υψηλότερης βαθµίδας, δεν µπορούµε να τη µεταβάλλουµε.
Η διαγραφή µίας ήδη καταχωρηµένης Κίνησης Πελάτη επιτυγχάνεται επιλέγοντας την κίνηση που επιθυµούµε από τη λίστα
και πατώντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που η
συγκεκριµένη κίνηση έχει σταλεί στη γέφυρα ή προέρχεται από κύκλωµα υψηλότερης βαθµίδας, δεν µπορούµε να τη
διαγράψουµε.
Η αναζήτηση µίας ή περισσοτέρων Κινήσεων επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+F, όπως αναφέρεται και στη φόρµα Αναζήτηση Εγγραφών του κεφαλαίου
Λειτουργίες Αρχείων. Σε περίπτωση που η εφαρµογή Food & Beverage Works επικοινωνεί µε την εφαρµογή Hotel
Works, τότε στο τέλος αυτής της ενότητας αναφέρεται αναλυτικά η διαδικασία αναζήτησης κινήσεων που ποέρχονται από
την εφαρµογή Food & Beverage Works και κινήσεων που προέρχονται από την εφαρµογή Hotel Works.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Κινήσεων των Πελατών είναι οι παρακάτω:
Ξεφύλλισµα Κινήσεων Πελατών
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
Φίλτρα εµφάνισης συγκεκριµένων Κινήσεων Πελατών
Στο κάτω µέρος της λίστας υπάρχουν οι επιλογές
µε τις οποίες
µπορούµε να δηλώσουµε ποιες κινήσεις θέλουµε να δούµε. Επιλέγοντας το φίλτρο HW εµφανίζονται στη λίστα µόνο oι
κινήσεις που προέρχονται από την εφαρµογή Hotel Works, επιλέγοντας το φίλτρο FBW εµφανίζονται µόνο oι κινήσεις που
προέρχονται από την εφαρµογή Food & Beverage Works, ενώ επιλέγοντας το φίλτρο Όλα εµφανίζονται τόσο οι κινήσεις
του Hotel Works όσο και οι κινήσεις του Food & Beverage Works.
Αν θέλουµε να αναζητήσουµε µία κίνηση του Hotel Works, τότε επιλέγουµε το φίλτρο HW κι έπειτα πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιήσουµε το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+F από το πληκτρολόγιο. Αυτόµατα
εµφανίζονται προς αναζήτηση µόνο οι κινήσεις που προέρχονται από την εφαρµογή Hotel Works. Αντίστοιχα, αν θέλουµε
να αναζητήσουµε µία κίνηση του Food & Beverage Works, τότε επιλέγουµε το φίλτρο FBW κι έπειτα πιέζουµε το πλήκτρο
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από τον πλοηγό ή χρησιµοποιήσουµε το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+F από το πληκτρολόγιο. Τέλος, αν

έχουµε επιλεγµένο το φίλτρο Όλα και πιέσουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιήσουµε το
συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+F από το πληκτρολόγιο, τότε θα εµφανιστούν προς αναζήτηση τόσο οι κινήσεις του Hotel
Works όσο και οι κινήσεις του Food & Beverage Works.
Εισαγωγή / Μεταβολή Κίνησης Πελάτη
Όπως αναφέραµε και παραπάνω, κατά την εισαγωγή ή τη µεταβολή µίας κίνησης ανοίγει η ακόλουθη φόρµα για να
συµπληρώσουµε ή να µεταβάλλουµε τα στοιχεία της.

Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα της Κίνησης του Πελάτη αναφέρονται παρακάτω. Για να καταχωρήσουµε µία
κίνηση πελάτη πρέπει υποχρεωτικά το Ποσό της κίνησης να είναι µεγαλύτερο του µηδενός και τα πεδία: Ηµεροµηνία, Είδος
Κίνησης και Πελάτης να είναι συµπληρωµένα.
· Κωδικός: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο Α/Α της κίνησης. Εισάγεται αυτόµατα µε την
καταχώρηση της εγγραφής.
· Ηµ/νία: Η ηµεροµηνία καταχώρησης της Κίνησης.
· Σερβιτόρος: Πεδίο για επιλογή σερβιτόρου κίνησης.
· Είδος Κίνησης: Επιλέγουµε το Είδος της κίνησης του πελάτη από τα Είδη Κινήσεων Πελατών. Κατά την εισαγωγή νέας
κίνησης πελάτη προτείνεται το είδος κίνησης που ορίσαµε ως προεπιλεγµένο στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Τερµατικά
- Κινήσεις Πελατών του µενού Βοηθητικά.
· Πελάτης: ∆ηλώνουµε τον Πελάτη της Κίνησης. Η επιλογή του Πελάτη επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου.
Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας του Πελάτη κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια
µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο Πελάτη πιέζοντας το πλήκτρο

από τον πλοηγό.

· Αρίθµηση: Σε περίπτωση εκτύπωσης της Κίνησης, εµφανίζεται στο πεδίο αυτό ο Α/Α του Παραστατικού µε βάση την
κωδικοποίηση που δηλώσαµε στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Τερµατικά - Κινήσεις Πελατών του µενού Βοηθητικά για
το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης.
· Ποσό: Το ποσό της Κίνησης.
· Παρατηρήσεις: Συµπληρώνουµε διάφορες παρατηρήσεις σχετικά µε την κίνηση του πελάτη. Αν η κίνηση προέρχεται
από τα Τιµολόγια Πωλήσεων, τότε στο πεδίο αυτό εµφανίζονται οι παρατηρήσεις που γράφουµε στο αντίστοιχο πεδίο
του τιµολογίου + το όνοµα του πελάτη.
· Λεπτοµέρειες: Συµπληρώνουµε την αιτιολογία της κίνησης.
· Υπερκύκλωµα: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το κύκλωµα από το οποίο
δηµιουργήθηκε η κίνηση του πελάτη.
· Α/Α Υπερκ/τος: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, το οποίο περιέχει τον Α/Α του Υπερκυκλώµατος.
· Γέφυρα ΓΛ: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο Α/Α της προετοιµασίας που έγινε κατά τη
διαδικασία της γέφυρας.
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· Χρήστης: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε την
κίνηση.
Πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ κλείνει η φόρµα της Κίνησης του Πελάτη µε ταυτόχρονη καταχώρηση όλων των αλλαγών, ενώ µε
το πλήκτρο Ακύρωση κλείνει η φόρµα ακυρώνοντας όλες τις αλλαγές που έγιναν µετά την τελευταία καταχώρηση.
Εκτύπωση Κίνησης Πελάτη
Αν θέλουµε να εκτυπώσουµε κάποια απόδειξη για τον Πελάτη, τότε πιέζουµε το πλήκτρο
εφόσον προηγουµένως
έχουµε συµπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία στη φόρµα Είδη Παραστατικών - Τερµατικά - Κινήσεις Πελατών του µενού
Βοηθητικά και έχουµε τσεκάρει το πεδίο εκτύπωση για το συγκεκριµένο.
Σύνδεση/Αποσύνδεση Κίνησης Πελάτη µε Αξιόγραφο
Αν θέλουµε να συνδέσουµε µία Κίνηση Πελάτη µε κάποια Επιταγή ή να δούµε τις επιταγές που ήδη συνδέονται µε τη
συγκεκριµένη κίνηση, τότε πιέζουµε το πλήκτρο
. Αυτόµατα ανοίγει µία λίστα αξιογράφων µε τις ήδη
συνδεδεµένες επιταγές (αν υπάρχουν).
Αν θέλουµε να συνδέσουµε την κίνηση µε ένα αξιόγραφο που δεν έχουµε καταχωρήσει ακόµη, τότε πιέζουµε το πλήκτρο
και ανοίγει η φόρµα των Αξιογράφων για να καταχωρήσουµε πρώτα τα στοιχεία της επιταγής κι
έπειτα πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ αυτόµατα να συνδεθεί µε την κίνηση που επιθυµούµε. Κατά την εισαγωγή της επιταγής
αυτής προτείνεται το ποσό της κίνησης.
Αν θέλουµε να συνδέσουµε την κίνηση µε ένα ήδη καταχωρηµένο αξιόγραφο, τότε πιέζουµε το πλήκτρο
και ανοίγει η αναζήτηση των αξιογράφων για να επιλέξουµε την επιταγή µε την
οποία θέλουµε να συνδέσουµε την κίνηση.
Αν θέλουµε να διαγράψουµε τη σύνδεση της κίνησης µε ένα συνδεδεµένο αξιόγραφο, τότε επιλέγουµε από τη λίστα
αξιογράφων την επιταγή που επιθυµούµε και πιέζουµε το πλήκτρο

1.3.2.5

.

Κινήσεις Αποθήκης

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τις Κινήσεις της Αποθήκης. Επίσης, εµφανίζονται και οι Κινήσεις που δηµιουργούνται από τα
ακόλουθα κυκλώµατα:
· Τιµολόγια Πωλήσεων
Όταν καταχωρούµε ένα Τιµολόγιο Πώλησης δηµιουργείται αυτόµατα µία κίνηση στην αποθήκη. Το παραστατικό της
κίνησης της αποθήκης, το δηλώσαµε στα Παραστατικά Τιµολογίων Πωλήσεων για το Παραστατικό του συγκεκριµένου
τιµολογίου.
Όταν βάλουµε σε Αναµονή µία παραγγελία που καταχωρούµε από την κονσόλα του P.O.S., αυτόµατα καταχωρείται στη
φόρµα των Τιµολογίων των Πωλήσεων ένα µη εκτυπωµένο τιµολόγιο ( ). Εποµένως, δηµιουργείται και µία κίνηση στην
αποθήκη, η οποία δεν έχει ποσά ούτε στη χρέωση ούτε στην πίστωση. Όταν µας πληρώσει ο πελάτης και κλείσει η
παραγγελία, αλλάζει το Παραστατικό της κίνησης της αποθήκης που δηµιουργήθηκε προηγουµένως και πιστώνεται η
Αποθήκη µε το σύνολο της καθαρής αξίας.
· Τιµολόγια Αγορών
Όταν καταχωρούµε ένα Τιµολόγιο Αγοράς δηµιουργείται αυτόµατα µία κίνηση στην αποθήκη. Το παραστατικό της
κίνησης της αποθήκης, το δηλώσαµε στα Παραστατικά Τιµολογίων Αγορών για το Παραστατικό του συγκεκριµένου
τιµολογίου.
· Ενδοδιακινήσεις
Όταν καταχωρούµε µία Ενδοδιακίνηση δηµιουργούνται αυτόµατα 2 Κινήσεις, µία πιστωτική στην αποθήκη που εξάγει το
είδος και µία χρεωστική στην αποθήκη που εισάγει το είδος.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες Κινήσεις Αποθήκης σε λίστα οµαδοποιηµένες
κατά ηµεροµηνία.
Για να εισάγουµε µία νέα Κίνηση Αποθήκης, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή οθόνη για να συµπληρώσουµε όλα τα στοιχεία της κίνησης.
Η µεταβολή των στοιχείων µίας Κίνησης Αποθήκης µπορεί να γίνει είτε κάνοντας διπλό κλικ επάνω στη συγκεκριµένη
κίνηση είτε πιέζοντας το "Space" ή το "Enter" από το πληκτρολόγιο. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη κίνηση
προέρχεται από κύκλωµα υψηλότερης βαθµίδας, δεν µπορούµε να τη µεταβάλλουµε.
Η διαγραφή µίας ήδη καταχωρηµένης Κίνησης Αποθήκης επιτυγχάνεται επιλέγοντας την κίνηση που επιθυµούµε από τη
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λίστα και πατώντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως,
που η συγκεκριµένη κίνηση προέρχεται από κύκλωµα υψηλότερης βαθµίδας, δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Κινήσεων της Αποθήκης είναι οι παρακάτω:
Ξεφύλλισµα Κινήσεων Αποθήκης
Αναζήτηση Κίνησης Αποθήκης
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
Όπως αναφέραµε και παραπάνω, κατά την εισαγωγή ή τη µεταβολή µίας κίνησης ανοίγει η ακόλουθη φόρµα για να
συµπληρώσουµε ή να µεταβάλλουµε τα στοιχεία της.

Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα της Κίνησης της Αποθήκης αναφέρονται παρακάτω. Για να καταχωρήσουµε
µία κίνηση αποθήκης πρέπει υποχρεωτικά η Ποσότητα και η Καθαρή Αξία της κίνησης να είναι µεγαλύτερες του µηδενός
και τα πεδία: Ηµ/νία, Είδος Κίνησης, Αποθήκη, Είδος και Μον. Μέτρησης να είναι συµπληρωµένα.
· Κωδικός: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο Α/Α της κίνησης. Εισάγεται αυτόµατα µε την
καταχώρηση της εγγραφής.
· Ηµ/νία: Η ηµεροµηνία καταχώρησης της Κίνησης.
· Είδος Κίνησης: Επιλέγουµε το Είδος της κίνησης της αποθήκης από τα Είδη Κινήσεων Αποθήκης.
· Αποθήκη: Επιλέγουµε την Αποθήκη την οποία αφορά η συγκεκριµένη κίνηση.
· Είδος: Επιλέγουµε το Είδος που κινείται.
· Μον. Μέτρησης: Επιλέγουµε τη Μονάδα Μέτρησης του είδους της αποθήκης. Αρχικά προτείνεται η µονάδα µέτρησης
του είδους που επιλέξαµε παραπάνω.
· Καθαρή Αξία: Η καθαρή αξία της Κίνησης.
· Ποσότητα: H ποσότητα του είδους που κινείται.
· Έκπτωση: ∆ηλώνουµε το ποσοστό έκπτωσης που κάνουµε στο είδος της κίνησης.
· ΦΠΑ: Επιλέγουµε το ΦΠΑ του είδους της κίνησης.
· Συν. Καθ. Αξίας: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται η καθαρή αξία του είδους επί την
ποσότητά του µείον το συνολικό ποσό της έκπτωσης.
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· Σύν. Έκπτωσης: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το συνολικό ποσό της έκπτωσης.
· Σύν. ΦΠΑ: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το συνολικό ποσό του ΦΠΑ.
· Σύνολο: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το συνολικό ποσό της κίνησης.
· Παρατηρήσεις: Ελεύθερο πεδίο για να συµπληρώσουµε διάφορες παρατηρήσεις που σχετίζονται µε την κίνηση της
αποθήκης.
· Υπερκύκλωµα: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το κύκλωµα από το οποίο
δηµιουργήθηκε η κίνηση της αποθήκης.
· Α/Α Υπερκ/τος: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, το οποίο περιέχει τον Α/Α του Υπερκυκλώµατος.
Πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ κλείνει η φόρµα της Κίνησης της Αποθήκης µε ταυτόχρονη καταχώρηση όλων των αλλαγών, ενώ
µε το πλήκτρο Ακύρωση κλείνει η φόρµα ακυρώνοντας όλες τις αλλαγές που έγιναν µετά την τελευταία καταχώρηση.

1.3.2.6

Αξιόγραφα

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε όλες τις επιταγές που διαχειριζόµαστε.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζεται το τελευταίο αξιόγραφο που έχουµε καταχωρήσει.
Για να εισάγουµε ένα νέο Αξιόγραφο, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή οθόνη για να συµπληρώσουµε όλα τα στοιχεία του αξιογράφου.
Για να µεταβάλλουµε τα στοιχεία ενός Αξιογράφου επιλέγουµε αυτό που επιθυµούµε και αλλάζουµε τα πεδία που θέλουµε.
Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Αξιογράφου επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9, εφόσον προηγουµένως έχουµε επιλέξει το συγκεκριµένο αξιόγραφο.

από τον πλοηγό ή

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Αξιογράφων είναι οι παρακάτω:
Ξεφύλλισµα Αξιογράφων
Αναζήτηση Αξιογράφου
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
Όπως αναφέραµε και παραπάνω, κατά την εισαγωγή νέου Αξιογράφου ανοίγει µία κενή οθόνη για να συµπληρώσουµε όλα
τα στοιχεία του.
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Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα των Αξιογράφων αναφέρονται παρακάτω. Για να καταχωρήσουµε ένα
αξιόγραφο πρέπει υποχρεωτικά το Ποσό της επιταγής να είναι µεγαλύτερο του µηδενός και να συµπληρώσουµε τα πεδία:
Τύπος Επιταγής, Κατάσταση, Ηµεροµηνία Έκδοσης, Ηµεροµηνία Λήξης και Αριθµός Επιταγής.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΑΓΗΣ
· Κωδικός: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Αξιογράφου. Εισάγεται
αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.
· Τύπος Επιταγής: ∆ηλώνουµε το είδος του αξιογράφου µε βάση τα παραστατικά που έχουν καταχωρηθεί στη φόρµα
Είδη Παραστατικών - Είδη Κινήσεων Αξιογράφων του µενού Βοηθητικά.
· Ηµ. Έκδοσης, Τράπεζα, Τραπεζικός Λογ., Κατάσταση, Ποσό, Ηµ/νία Λήξης, Τόκος Έκδοσης, Αρ. Επιταγής:
Στοιχεία της επιταγής.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ∆ΟΤΗ - ΛΗΠΤΗ
· Εκδότης-Λήπτης: Το όνοµα του εκδότη/λήπτη της επιταγής, η επιλογή του οποίου γίνεται µε τη βοήθεια καταλόγου.
· ∆ιεύθυνση, Πόλη, Τηλέφωνο: Στοιχεία του εκδότη/λήπτη της επιταγής.
· Παρατηρήσεις: Συµπληρώνουµε κάποιες πληροφορίες που αφορούν την επιταγή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
· Ηµ/νία Μεταβ.: Σε περίπτωση µεταβίβασης της επιταγής, συµπληρώνουµε την ηµεροµηνία µεταβίβασής της.
· Παραλήπτης: Το όνοµα του παραλήπτη της επιταγής, η επιλογή του οποίου γίνεται µε τη βοήθεια καταλόγου.
· ∆ιεύθυνση, Πόλη, Τηλέφωνο: Στοιχεία του παραλήπτη της επιταγής.
· Παρατηρήσεις: Συµπληρώνουµε κάποιες πληροφορίες που αφορούν τη µεταβίβαση της επιταγής.
Πιέζοντας το πλήκτρο
ανοίγει µία οθόνη, στην οποία εµφανίζονται όλες οι Κινήσεις Πελατών και
Προµηθευτών που συνδέονται µε τη συγκεκριµένη επιταγή.
Επίσης χρησιµοποιούµε το πλήκτρο Εκτύπωση για την εκτύπωση της επιταγής.
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Γέφυρα ΓΛ

Σε περίπτωση που έχουµε κάποια εφαρµογή Γενικής Λογιστικής, µπορούµε χρησιµοποιώντας αυτή τη φόρµα να
µεταφέρουµε τις Κινήσεις και τους Λογαριασµούς στην εφαρµογή Γ.Λ. που χρησιµοποιούµε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Αρχικά επιλέγουµε πάνω - αριστερά ποιες Κινήσεις επιθυµούµε να στείλουµε στο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής µε βάση
την Ηµεροµηνία της Κίνησης. Αν π.χ. στο πεδίο Ηµ/νία βάλουµε 01/01/2006, τότε θα σταλούν στην εφαρµογή Γενικής
Λογιστικής όλες οι Κινήσεις Πελατών και Προµηθευτών που δεν έχουν σταλεί ήδη µε Ηµεροµηνία έως τις 01/01/2006.
Κάτω από το πεδίο της ηµεροµηνίας µπαίνει αυτόµατα και ο κατασκευαστής του προγράµµατος Γενικής Λογιστικής
(Μορφή Γ.Λ). Σε περίπτωση που έχουµε το πρόγραµµα Γ.Λ. της BlueByte, τότε δίπλα στη Μορφή Γ.Λ εµφανίζεται και η
∆ιαδροµή όπου βρίσκεται το πρόγραµµα Γ.Λ.
Σηµείωση: Τη µορφή του προγράµµατος Γ.Λ. και τη διαδροµή, τα προκαθορίσαµε στα πεδία Γενικής Λογιστικής της φόρµας
Παράµετροι του µενού Βοηθητικά.
ΛΟΙΠΑ ΠΕ∆ΙΑ
· Οµάδα Χαρακτήρων: Επιλέγουµε τη µορφή των χαρακτήρων. Χρησιµοποιείται µόνο αν το πρόγραµµα Γ.Λ. είναι τρίτου
κατασκευαστή.
· Κατηγορία Γέφυρας Γ.Λ.: Αν επιθυµούµε να στείλουµε στην εφαρµογή Γενικής Λογιστικής τις Κινήσεις Πελατών και τις
Κινήσεις Προµηθευτών των οποίων τα Παραστατικά ανήκουν σε µία συγκεκριµένη Κατηγορία Γέφυρας Γ.Λ, τότε στο
πεδίο αυτό επιλέγουµε τη συγκεκριµένη κατηγορία.
· Παρατ/σεις Συγκ/κών ʼρθρων: Αν στέλνουµε συγκεντρωτικά άρθρα στην εφαρµογή Γενικής Λογιστικής και θέλουµε τα
άρθρα αυτά να έχουν συγκεκριµένες παρατηρήσεις, τότε στο πεδίο αυτό συµπληρώνουµε την πληροφορία που θέλουµε
να εµφανίζεται στις παρατηρήσεις των άρθρων.
· Συγκεντρωτική κίνηση/Ηµεροµηνία Συγκεντρωτικής Κίνησης: Ενεργοποιούµε την επιλογή και συµπληρώνουµε
ηµεροµηνία εάν επιθυµούµε όλα τα άρθρα να δηµιουργηθούν συγκεντρωτικά µε συγκεκριµένη ηµεροµηνία.
Πατώντας το πλήκτρο Προετοιµασία δηµιουργείται αυτόµατα στον αριστερό πίνακα µία εγγραφή µε την ηµεροµηνία που
δηλώσαµε παραπάνω και µε το συνολικό ποσό των χρεώσεων, των πιστώσεων, καθώς και τον αριθµό των κινήσεων που
µεταφέρθηκαν.
Στο δεύτερο πίνακα εµφανίζονται οι Κινήσεις που µεταφέρθηκαν σύµφωνα µε τα παρακάτω:
· Αν στα Είδη Κινήσεων Πελατών έχουµε µαρκάρει την Αναλυτική Ενηµέρωση, τότε θα δηµιουργηθεί ένα λογιστικό άρθρο
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για κάθε Κίνηση Πελάτη. ∆ιαφορετικά θα δηµιουργηθεί ένα λογιστικό άρθρο ανά ηµέρα και παραστατικό κίνησης πελάτη.
Αντίστοιχα και για τα Είδη Κινήσεων Προµηθευτών.

· Όταν δε γνωρίζουµε ποιος είναι ο Αντισυµβαλλόµενος Λογαριασµός, τότε στην Περιγραφή εµφανίζονται οι χαρακτήρες
?????.
· Το πεδίο Κίνηση Γ.Λ. του δεύτερου πίνακα ενηµερώνεται µόνο σε περίπτωση που έχουµε την εφαρµογή Γ.Λ. της
BlueByte. Σε αυτή την περίπτωση παίρνει τον Α/Α της Κίνησης της εφαρµογής Γενικής Λογιστικής της BlueByte.
Αναίρεση Γέφυρας
Πιέζοντας το πλήκτρο Αναίρεση θα διαγραφεί η επιλεγµένη εγγραφή του πρώτου πίνακα, οι εγγραφές του δεύτερου
πίνακα, καθώς και τα λογιστικά άρθρα που δηµιουργήθηκαν στην εφαρµογή Γενικής Λογιστικής.
Εξαγωγή Λογαριασµών
Το πλήκτρο Εξαγωγή Λογαριασµών είναι ενεργοποιηµένο µόνο στην περίπτωση που χρησιµοποιούµε µία εφαρµογή
Γενικής Λογιστικής τρίτου κατασκευαστή. Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό δηµιουργείται στην τοποθεσία που βρίσκεται το
εκτελέσιµο αρχείο ένα αρχείο µε όνοµα SAcc.txt, το οποίο περιέχει τους Λογαριασµούς.
ʼδειασµα του αρχείου των Λογαριασµών
Πιέζοντας το πλήκτρο
που βρίσκεται δίπλα στο πλήκτρο Εξαγωγή Λογαριασµών, µπορούµε να αδειάσουµε το
αρχείο ελέγχου των Λογαριασµών.
Εξαγωγή Κινήσεων
Πιέζοντας το πλήκτρο Εξαγωγή Κινήσεων αποστέλλονται οι Κινήσεις Πελατών και οι Κινήσεις Προµηθευτών στην
εφαρµογή Γενικής Λογιστικής. Σε περίπτωση που έχουµε την εφαρµογή Γενικής Λογιστικής της BlueByte, µε την Εξαγωγή
των Κινήσεων θα δηµιουργηθούν αυτόµατα και οι αντίστοιχοι Λογαριασµοί αν δεν υπάρχουν. Σε περίπτωση που έχουµε
την εφαρµογή Γενικής Λογιστικής κάποιου άλλου κατασκευαστή, πιέζοντας το πλήκτρο αυτό δηµιουργείται στην τοποθεσία
που βρίσκεται το εκτελέσιµο αρχείο το αρχείο STrans.txt µε τις Κινήσεις.
Λάθη
Αν κατά την Εξαγωγή των Κινήσεων παρουσιαστούν Λάθη, θα εµφανιστούν στο πλαίσιο που βρίσκεται στο κάτω µέρος
της οθόνης.
Εκτύπωση ʼρθρων
Πιέζοντας το πλήκτρο
εµφανίζεται στην οθόνη εκτύπωση µε όλα τα Λογιστικά ʼρθρα της εγγραφής που έχουµε
επιλεγµένη από τον πίνακα που βρίσκεται αριστερά ανά Είδος Κίνησης Γενικής Λογιστικής και ανά Ηµέρα. Εάν
ενεργοποιήσουµε την επιλογή Εµφάνιση Πληροφορίων Front Office στην εκτύπωση θα συµπεριληφθούν και αναλυτικές
πληροφορίες του παραστατικού που έχει εκδοθεί

1.3.2.8

ΚΕ.Π.Υ.Ο

Σε περίπτωση που έχουµε το πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής της BlueByte Software, µπορούµε από τη φόρµα αυτή να
ενηµερώσουµε το αρχείο ΜΥΦ µε τα στοιχεία των καταχωρηµένων Τιµολογίων Αγορών και Πωλήσεων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Αρχικά επιλέγουµε στην ηµεροµηνία έκδοσης το διάστηµα που επιθυµούµε να ενηµερώσουµε, το ΑΦΜ και το είδος
Εξαγωγής (txt=για κινήσεις µέχρι 2013, ή xml=για κινήσεις από 2014)
Πατάµε το πλήκτρο

για να ξεκινήσει η διαδικασία.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για να πραγµατοποιηθεί η εξαγωγή του ΜΥΦ πρέπει να ισχύουν τα εξής:
· Ο συµβαλλόµενος να έχει Α.Φ.Μ.εφόσον είναι επιτηδευµατίας.
· Ο συµβαλλόµενος να έχει τσεκαρισµένο το πεδίο ΚΕ.Π.Υ.Ο. στην καρτέλα του εφόσον είναι επιτηδευµατίας και να έχει
κατηγορία (στους προµηθευτές).
· Το Παραστατικό Τιµολογίου Αγοράς ή το Παραστατικό Τιµολογίου Πώλησης να έχουν τσεκαρισµένο το πεδίο ΚΕ.Π.Υ.Ο.
στην καρτέλα τους (Παραστατικά Τιµολογίων Αγορών ή Παραστατικά Τιµολογίων Πωλήσεων αντίστοιχα).
· Η καθαρή αξία του τιµολογίου πώλησης + το δηµοτικό φόρο ή η καθαρή αξία του τιµολογίου αγοράς + τη καθαρή αξία
των λοιπών εξόδων που εξάγονται πρέπει να υπερβαίνουν το όριο MΥΦ που ορίζεται στις Παραµέτρους του
προγράµµατος Γ.Λ. της BlueByte Software. (ισχύει µεχρι 2013)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πρέπει πρώτα να εκτελεστεί στην εφαρµοργή Γενικής Λογιστικής η διαδικασία Ενηµέρωσης Προσωρινού αρχείου και
έπειτα η διαδικασία εξαγωγής στην εφαρµογή Food&BeverageWorks.

1.3.2.9

ΑΑ∆ΕMyData

Η φόρµα χρησιµοποιείται για την διαχείριση , αποστολή και λήψη παραστατικών στο σύστηµα ΑΑ∆Ε MyData της Γ.Γ.Π.Σ.

FB Παραστατικά
Στην λίστα της φόρµας εµφανίζονται τα παραστατικά πώλησης που συµπεριλαµβάνονται στην αποστολή στο σύστηµα
ΑΑ∆Ε MyData.
Στο αριστερό µέρος Φίλτρα υπάρχουν τα πεδία που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ως φίλτρα. Αφού τα
συµπληρώσουµε πιέζουµε το πλήκτρο
για την ενεργοποίηση τους. Με το πλήκτρο
διαγράφονται
τα φίλτρα της σελίδας και εµφανίζονται όλες οι εγγραφές. Όταν ανοίγει η φόρµα εµφανίζονται αυτόµατα µόνο οι εγγραφές
που εκρεµµούν (δεν έχει γίνει η αποστολή τους)
Για την αποστολή των παραστατικών ενεργοποιούµε την πρώτη στήλη σε αυτά που επιθυµούµε ή πιέζουµε το τίτλο
Επιλεγµένο για επιλογή όλων και πιέζουµε το πλήκτρο Αποστολή Επιλεγµένων. Για την αποστολή µίας εγγραφής
µπορούµε να κάνουµε δεξί κλικ στην γραµµή και επιλογή Αποστολή Παραστατικού Για ακύρωση αποστολής εγγραφής
που έχει σταλλεί µπορούµε να κάνουµε δεξί κλικ στην γραµµή και επιλογή Ακύρωση Αποστολής.
Εάν η αποστολή γίνει µε επιτυχία θα ενηµερωθούν αυτόµατα τα πεδία MyDataUID και MyDataMark, εάν όχι µπορούµε να
δούµε το µήνυµα λάθους από την σελίδα Ηµερολόγιο
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Με δεξί κλικ και επιλογή Εξαγωγή σε Excel οι εγγραφές της λίστας θα εξαχθούν σε αρχείο Excel.
FB Τιµολόγια Αγορών
Στην λίστα της φόρµας εµφανίζονται τα παραστατικά αγορών που συµπεριλαµβάνονται στην αποστολή στο σύστηµα ΑΑ∆Ε
MyData.
Στο αριστερό µέρος Φίλτρα υπάρχουν τα πεδία που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ως φίλτρα. Αφού τα
συµπληρώσουµε πιέζουµε το πλήκτρο
για την ενεργοποίηση τους. Με το πλήκτρο
διαγράφονται
τα φίλτρα της σελίδας και εµφανίζονται όλες οι εγγραφές. Όταν ανοίγει η φόρµα εµφανίζονται αυτόµατα µόνο οι εγγραφές
που εκρεµµούν (δεν έχει γίνει η αποστολή τους)
Για την αποστολή των παραστατικών ενεργοποιούµε την πρώτη στήλη σε αυτά που επιθυµούµε ή πιέζουµε το τίτλο
Επιλεγµένο για επιλογή όλων και πιέζουµε το πλήκτρο Αποστολή Επιλεγµένων. Για την αποστολή µίας εγγραφής
µπορούµε να κάνουµε δεξί κλικ στην γραµµή και επιλογή Αποστολή Παραστατικού
Εάν η αποστολή γίνει µε επιτυχία θα ενηµερωθούν αυτόµατα τα πεδία MyDataUID και MyDataMark, εάν όχι µπορούµε να
δούµε το µήνυµα λάθους από την σελίδα Ηµερολόγιο
Με δεξί κλικ και επιλογή Εξαγωγή σε Excel οι εγγραφές της λίστας θα εξαχθούν σε αρχείο Excel.
Ληφθέντα Παραστατικά
Στην λίστα της φόρµας εµφανίζονται τα παραστατικά που έχουµε κάνει λήψη.
Στο αριστερό µέρος Φίλτρα υπάρχουν τα πεδία που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ως φίλτρα. Αφού τα
συµπληρώσουµε πιέζουµε το πλήκτρο
για την ενεργοποίηση τους. Με το πλήκτρο
τα φίλτρα της σελίδας και εµφανίζονται όλες οι εγγραφές.

διαγράφονται

Πιέζουµε το πλήκτρο Λήψη Παραστατικών για να λάβουµε τα παραστατικά που έχει εκδόσει τρίτος σε εµάς. Εάν
επιθυµούµε να λάβουµε µόνο τα παραστατικά συγκεκριµένου ξενοδοχείου , επιλέγουµε το ξενοδοχείο στο φίλτρο και
πιέζουµε µετά το πλήκτρο Λήψη Παραστατικών. Αφού λάβουµε τα παραστατικά ενηµερώνουµε τις στήλες Κατηγορίες
Εξόδων , Ταξινόµηση Εξόδων και Τύπος ΦΠΑ είτε στην γραµµή του παραστατικού είτε ανοίγουµε το + στην στήλη Κατ.
και συµπληρώνουµε τις στήλες ανά σύνολο ΦΠΑ. Αφού συµπληρώσουµε τα πεδία ενεργοποιούµε την πρώτη στήλη σε
αυτά που επιθυµούµε ή πιέζουµε το τίτλο Επιλεγµένο για επιλογή όλων και πιέζουµε το πλήκτρο Αποστολή επιλεγµένων
χαρακτ. Εξόδων. Για την αποστολή µίας εγγραφής µπορούµε να κάνουµε δεξί κλικ στην γραµµή και επιλογή Αποστολή
Χαρακτηρισµού Εξόδου
Για να δούµε τα παραστατικά που δεν έχουµε γίνει η αποστολή τους στα φίλτρα ορίζουµε στο πεδίο Classification Mark
τιµή 0
Εάν η αποστολή γίνει µε επιτυχία θα ενηµερωθεί αυτόµατα το πεδίο Classification Mark, εάν όχι µπορούµε να δούµε το
µήνυµα λάθους από την σελίδα Ηµερολόγιο
Σε περίπτωση που δεν επιθυµούµε να δεχτούµε την εγγραφή κάνουµε δεξί κλικ και επιλέγουµε Απόρριψη
Με δεξί κλικ και επιλογή Εξαγωγή σε Excel οι εγγραφές της λίστας θα εξαχθούν σε αρχείο Excel.
Ηµερολόγιο
Στην λίστα εµφανίζονται όλες οι ενέργειες αποστολής και λήψης που έχουν πραγµατοποιηθεί.
Στο αριστερό µέρος Φίλτρα υπάρχουν τα πεδία που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ως φίλτρα. Αφού τα
συµπληρώσουµε πιέζουµε το πλήκτρο
για την ενεργοποίηση τους. Με το πλήκτρο
τα φίλτρα της σελίδας και εµφανίζονται όλες οι εγγραφές.

διαγράφονται

Με δεξί κλικ και επιλογή Εξαγωγή σε Excel οι εγγραφές της λίστας θα εξαχθούν σε αρχείο Excel.
Βοηθητικά Αρχεία
Στις λίστες τις φόρµας εµφανίζονται οι τιµές που χρησιµοποιούντα στο σύστηµα ΑΑ∆Ε MyData της Γ.Γ.Π.Σ. Όλες οι λίστες
είναι µη προσβάσιµες από τον χρήστη εκτός από την λίστα Αντιστοιχία Τρόπων Πληρωµής όπου µπορούµε να
συνδέσουµε τον δικό µας τρόπο πληρωµής µε τον τρόπο πληρωµής της ΑΑ∆Ε .

1.3.2.10 Είδη Παραστατικών
1.3.2.10.1 Παρουσίαση

Η φόρµα Είδη Παραστατικών αποτελείται από σελίδες µε τα είδη Κινήσεων της εφαρµογής, τις οποίες συµπληρώνουµε στο
ξεκίνηµα της εφαρµογής και αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της εφαρµογής.
Αναλυτικά η φόρµα περιέχει τις σελίδες:
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Τιµολόγια Πωλήσεων
Τιµολόγια Αγορών
Κινήσεις Πελατών
Κινήσεις Προµηθευτών
Κινήσεις Αποθήκης
Κινήσεις Αξιογράφων
Τερµατικά
1.3.2.10.2 Τιµολόγια Πωλήσεων

Στην σελίδα αυτή καταχωρούµε τα Παραστατικά των Τιµολογίων Πωλήσεων, τα οποία χρησιµοποιούνται στα Τιµολόγια
Πωλήσεων.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε την σελίδα εµφανίζεται λίστα µε τα ήδη καταχωρηµένα Τιµολόγια Πωλήσεων και δεξιά πλαίσιο µε
αναλυτικά τα πεδία του επιλεγµένου Τιµολογίου.
Για να εισάγουµε ένα νέο Παραστατικό Τιµολογίων Πώλησης, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το
συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο, ανοίγει νέα γραµµή στην λίστα, στα πλαίδια δεξιά συµπληρώνουµε
όλα τα στοιχεία του παραστατικού τιµολογίων πώλησης. Για να είναι, όµως, δυνατή η εισαγωγή του παραστατικού των
τιµολογίων πωλήσεων πρέπει πρώτα να έχουµε εισάγει τα Είδη Κινήσεων Πελατών και τα Είδη Κινήσεων Αποθήκης.
Για να µεταβάλλουµε τα στοιχεία ενός Παραστατικού Τιµολογίων Πωλήσεων επιλέγουµε το παραστατικό που επιθυµούµε
και αλλάζουµε τα πεδία που θέλουµε.
Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Παραστατικού Τιµολογίων Πωλήσεων επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9, εφόσον προηγουµένως έχουµε επιλέξει το
συγκεκριµένο παραστατικό. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο παραστατικό συνδέεται µε κάποιο Τιµολόγιο
Πώλησης ή µε κάποιο Ηµερολόγιο Τιµολογίων Πώλησης, δεν µπορούµε να το διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Παραστατικών των Τιµολογίων Πωλήσεων είναι οι παρακάτω:
Ξεφύλλισµα Παραστατικών Τιµολογίων Πωλήσεων
Αναζήτηση Παραστατικού Τιµολογίων Πωλήσεων
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

ΠΕ∆ΙΑ
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Για να καταχωρήσουµε ένα παραστατικό τιµολογίων πωλήσεων πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα πεδία:
Συντοµογραφία, Περιγραφή και Αποθήκη.
· Κωδικός: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Παραστατικού Τιµολογίων
Πωλήσεων. Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.
· Συντοµογραφία: ∆ηλώνουµε τη συντοµογραφία του Παραστατικού Τιµολογίων Πωλήσεων, π.χ. ΑΛΠ (Απόδειξη
Λιανικής Πώλησης). Μπορούµε να συµπληρώσουµε µέχρι τέσσερις χαρακτήρες.
· Περιγραφή: ∆ηλώνουµε την περιγραφή του Παραστατικού Τιµολογίων Πωλήσεων, π.χ. Απόδειξη Λιανικής Πώλησης.
· Πελάτης: Αν θέλουµε µε την καταχώρηση ενός Τιµολογίου Πώλησης να δηµιουργηθεί αυτόµατα µία κίνηση στον πελάτη,
τότε πρέπει να συµπληρώσουµε το πεδίο αυτό. Οπότε επιλέγουµε το παραστατικό που θα έχει η κίνηση του πελάτη που
θα δηµιουργηθεί. Τα Είδη Κινήσεων Πελατών τα έχουµε καταχωρήσει στην αντίστοιχη σελίδα της ίδια φόρµας.
· Αποθήκη: Επιλέγουµε το παραστατικό που θα έχει η κίνηση της αποθήκης που θα δηµιουργηθεί αυτόµατα µε την
καταχώρηση ενός Τιµολογίου Πώλησης. Τα Είδη Κινήσεων Αποθήκης τα έχουµε καταχωρήσει σελίδα της ίδια φόρµας.
· Ακύρωση: Αν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης του Τιµολογίου Πώλησης που έχει το συγκεκριµένο Παραστατικό, τότε
στο πεδίο αυτό επιλέγουµε το Ακυρωτικό Παραστατικό του Τιµολογίου Πώλησης που θα δηµιουργηθεί µε την ακύρωση
του τιµολογίου.
· Εκτύπωση: Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι το συγκεκριµένο Παραστατικό των Τιµολογίων Πωλήσεων
µπορεί να εκτυπωθεί.
· Θεωρηµένο: Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι το συγκεκριµένο Παραστατικό των Τιµολογίων Πωλήσεων
µπορεί να εκτυπωθεί είτε Θεωρηµένο είτε Αθεώρητο.
· ΚΕ.Π.Υ.Ο: Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι το συγκεκριµένο Παραστατικό των Τιµολογίων Πωλήσεων
συµµετέχει στην εξαγωγή ΜΥΦ.
· Τιµολόγιο(Χονδρικής): Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι το συγκεκριµένο Παραστατικό αφορά Τιµολόγιο .
· Αυτοπαράδοση: Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι το συγκεκριµένο Παραστατικό αφορά Αυτοπαράδοση.
· ΑΑ∆Ε MyData: Τα πεδία αφορούν στην αποστολή στοιχείων στο σύστηµα MyData της Γ.Γ.Π.Σ. Ενεργοποιούµε την
επιλογή Ενεργό ώστε το παραστατικό να συµπεριλαµβάνεται στην αποστολή. Στο πεδίο Κωδικός επιλέγουµε από την
λίστα της Γ.Γ.Π.Σ το είδος παραστατικού που αντιστοιχεί στο δικό µας και στο πεδίο Ταξινόµηση Εσόδου επιλέγουµε την
κατηγορία Εσόδου από την λίστα της Γ.Γ.Π.Σ που αντιστοιχεί στο δικό µας παραστατικό.
· Aποστολή σε πραγµατικό χρόνο: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν επιθυµούµε η αποστολή σε MyData να γίνει
αυτόµατα µε την καταχώρηση παραστατικού
Ηµερολόγια Τιµολογίων Πωλήσεων
Μπορούµε να καταχωρήσουµε Ηµερολόγια χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα Παραστατικά των Τιµολογίων Πωλήσεων. Ο
τρόπος διαχείρισης των Ηµερολογίων Τιµολογίων Πωλήσεων περιγράφεται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα Ηµερολόγια.

1.3.2.10.3 Τιµολόγια Αγορών

Στην σελίδα αυτή καταχωρούµε τα Παραστατικά των Τιµολογίων Αγορών, τα οποία χρησιµοποιούνται στα Τιµολόγια
Αγορών.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μόλις ανοίξουµε την σελίδα εµφανίζεται λίστα µε τα ήδη καταχωρηµένα Τιµολόγια Αγορών και δεξιά πλαίσιο µε αναλυτικά
τα πεδία του επιλεγµένου Τιµολογίου.
Για να εισάγουµε ένα νέο Παραστατικό Τιµολογίων Αγορών, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το
συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο, ανοίγει νέα γραµµή στην λίστα, στα πλαίδια δεξιά συµπληρώνουµε
όλα τα στοιχεία του παραστατικού τιµολογίων αγοράς. Για να είναι, όµως, δυνατή η εισαγωγή του παραστατικού των
τιµολογίων αγορών πρέπει πρώτα να έχουµε εισάγει τα Είδη Κινήσεων Προµηθευτών και τα Είδη Κινήσεων Αποθήκης.
Για να µεταβάλλουµε τα στοιχεία ενός Παραστατικού Τιµολογίων Αγορών επιλέγουµε το παραστατικό που επιθυµούµε και
αλλάζουµε τα πεδία που θέλουµε.
Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Παραστατικού Τιµολογίων Αγορών επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9, εφόσον προηγουµένως έχουµε επιλέξει το
συγκεκριµένο παραστατικό. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο παραστατικό συνδέεται µε κάποιο Τιµολόγιο
Αγοράς ή µε κάποιο Ηµερολόγιο Τιµολογίων Αγορών, δεν µπορούµε να το διαγράψουµε.
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Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Παραστατικών των Τιµολογίων Αγορών είναι οι παρακάτω:
Ξεφύλλισµα Παραστατικών Τιµολογίων Αγορών
Αναζήτηση Παραστατικού Τιµολογίων Αγορών
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

ΠΕ∆ΙΑ
Για να καταχωρήσουµε ένα παραστατικό τιµολογίων αγορών πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα πεδία:
Συντοµογραφία, Περιγραφή και Αποθήκη.
· Κωδικός: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Παραστατικού Τιµολογίων
Αγορών. Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.
· Συντοµογραφία: ∆ηλώνουµε τη συντοµογραφία του Παραστατικού Τιµολογίων Αγορών, π.χ. ΤΑ (Τιµολόγιο Αγοράς).
Μπορούµε να συµπληρώσουµε µέχρι τέσσερις χαρακτήρες.
· Περιγραφή: ∆ηλώνουµε την περιγραφή του Παραστατικού Τιµολογίων Αγορών, π.χ. Τιµολόγιο Αγοράς.
· Προµηθευτής: Αν θέλουµε µε την καταχώρηση ενός Τιµολογίου Αγοράς να δηµιουργηθεί αυτόµατα µία κίνηση στον
προµηθευτή, τότε πρέπει να συµπληρώσουµε το πεδίο αυτό. Οπότε επιλέγουµε το παραστατικό που θα έχει η κίνηση
του προµηθευτή που θα δηµιουργηθεί. Τα Είδη Κινήσεων Προµηθευτών τα έχουµε καταχωρήσει στην αντίστοιχη φόρµα
του µενού Βοηθητικά.
· Αποθήκη: Επιλέγουµε το παραστατικό που θα έχει η κίνηση της αποθήκης που θα δηµιουργηθεί αυτόµατα µε την
καταχώρηση ενός Τιµολογίου Αγοράς. Τα Είδη Κινήσεων Αποθήκης τα έχουµε καταχωρήσει στην αντίστοιχη φόρµα του
µενού Βοηθητικά.
· Κύκλωµα Μετασχηµατισµού: Εάν το συγκεκριµένο παραστατικό µετασχηµατίζει κάποιο άλλο παραστατικό, τότε
επιλέγουµε Παραστατικά Τιµολογίων Αγορών. ∆ιαφορετικά, αφήνουµε την επιλογή Χωρίς Μετασχηµατισµό.
· Παραστ. προς Μετασχηµ.: ∆ηλώνουµε το παραστατικό το οποίο θα µετασχηµατιστεί στο επιλεγµένο παραστατικό.
Σηµείωση: Το πεδίο αυτό ενεργοποιείται µόνο εάν στο Κύκλωµα Μετασχηµατισµού επιλέξουµε Παραστατικά Τιµολογίων
Αγορών.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
Για να δηλώσουµε ότι το ∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ θα µετασχηµατιστεί σε ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ, πρέπει στο δεύτερο
παραστατικό (δηλαδή στο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ) να επιλέξουµε στο Κύκλωµα Μετασχηµατισµού Παραστατικά Τιµολογίων
Αγορών και στο Παραστατικό προς Μετασχηµατισµό να επιλέξουµε ∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.
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· Παραγγελία: Μαρκάροντας το πεδίο αυτό δηλώνουµε ότι το συγκεκριµένο παραστατικό αφορά παραγγελία, δηλαδή δε
δηµιουργεί κίνηση στον προµηθευτή και δεν µπορεί να είναι θεωρηµένο. ∆ηµιουργεί κίνηση µόνο στην αποθήκη χωρίς
όµως να ενηµερώνει την αξία και την ποσότητα. Ακόµη, µας παρέχεται η δυνατότητα µετατροπής της παραγγελίας στο
παραστατικό που θα λάβουµε από τον προµηθευτή.
· Προσφορά Τιµής: Μαρκάροντας το πεδίο αυτό δηλώνουµε ότι το συγκεκριµένο παραστατικό αφορά προσφορά τιµής ,
δηλαδή δε δηµιουργεί κίνηση στον προµηθευτή και δεν µπορεί να είναι θεωρηµένο. ∆ηµιουργεί κίνηση µόνο στην
αποθήκη χωρίς όµως να ενηµερώνει την αξία και την ποσότητα.
· Εκτύπωση: Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι το συγκεκριµένο Παραστατικό των Τιµολογίων Αγορών µπορεί
να εκτυπωθεί.
· Θεωρηµένο: Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι το συγκεκριµένο Παραστατικό των Τιµολογίων Αγορών
µπορεί να εκτυπωθεί είτε Θεωρηµένο είτε Αθεώρητο.
· Υποχρέωση υποβολής ΚΕ.Π.Υ.Ο: Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι το συγκεκριµένο Παραστατικό των
Τιµολογίων Αγορών συµµετέχει στην εξαγωγή ΜΥΦ.
· ΑΑ∆Ε MyData: Τα πεδία αφορούν στην αποστολή στοιχείων στο σύστηµα MyData της Γ.Γ.Π.Σ. Ενεργοποιούµε την
επιλογή Ενεργό ώστε το παραστατικό να συµπεριλαµβάνεται στην αποστολή. Στο πεδίο Κωδικός επιλέγουµε από την
λίστα της Γ.Γ.Π.Σ το είδος παραστατικού που αντιστοιχεί στο δικό µας , στο πεδίο Ταξινόµηση Εξόδων επιλέγουµε την
κατηγορία Εξόδου από την λίστα της Γ.Γ.Π.Σ που αντιστοιχεί στο δικό µας παραστατικό και στο Τύπος ΦΠΑ επιλέγουµε
από τις Κατηγορίες Εξόδου από την λίστα της Γ.Γ.Π.Σ µία από τις επιλογές που έχουν σχέση µε ΦΠΑ κωδικοί VAT*.
Ηµερολόγια Τιµολογίων Αγορών
Μπορούµε να καταχωρήσουµε Ηµερολόγια χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα Παραστατικά των Τιµολογίων Αγορών. Ο
τρόπος διαχείρισης των Ηµερολογίων Τιµολογίων Αγορών περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα Ηµερολόγια.

1.3.2.10.4 Κινήσεις Πελατών

Στην σελίδα αυτή καταχωρούµε τα Είδη Κινήσεων Πελατών, τα οποία χρησιµοποιούνται στις Κινήσεις Πελατών.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε την σελίδα εµφανίζεται λίστα µε τα ήδη καταχωρηµένα Είδη Κινήσεων Πελάτη και δεξιά πλαίσιο µε
αναλυτικά τα πεδία του επιλεγµένου είδους.
Για να εισάγουµε ένα νέο Είδος Κίνησης, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο, ανοίγει νέα γραµµή στην λίστα, στα πλαίδια δεξιά συµπληρώνουµε όλα τα στοιχεία του
είδους κίνησης.
Για να µεταβάλλουµε τα στοιχεία ενός Είδους Κίνησης Πελάτη επιλέγουµε το είδος κίνησης που επιθυµούµε και αλλάζουµε
τα πεδία που θέλουµε. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο είδος κίνησης συνδέεται µε κάποια Κίνηση Πελάτη ή µε
κάποιο Ηµερολόγιο Κινήσεων Πελατών, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε τα πεδία Οικονοµική Κίνηση και Πρόσηµο.
Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Είδους Κίνησης Πελάτη επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
από
τον πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9, εφόσον προηγουµένως έχουµε επιλέξει το συγκεκριµένο είδος κίνησης. Σε
περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο είδος κίνησης συνδέεται µε κάποια Κίνηση Πελάτη ή µε κάποιο Ηµερολόγιο
Κινήσεων Πελατών, δεν µπορούµε να το διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Ειδών Κινήσεων Πελατών είναι οι παρακάτω:
Ξεφύλλισµα Ειδών Κινήσεων Πελατών
Αναζήτηση Είδους Κίνησης Πελάτη
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
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ΠΕ∆ΙΑ
Για να καταχωρήσουµε ένα είδος κίνησης πελάτη πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα πεδία: Περιγραφή,
Οικονοµική Κίνηση και Πρόσηµο.
· Κωδικός: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Είδους Κίνησης Πελάτη.
Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.
· Περιγραφή: ∆ηλώνουµε την περιγραφή του Είδους Κίνησης Πελάτη, π.χ. Απόδειξη Είσπραξης Μετρητών.
· Συντοµογραφία: Συµπληρώνουµε την συντοµογραφία που επιθυµούµε. Το πεδίο χρησιµοποιείται κατά την εξαγωγή
κινήσεων σε Γενική Λογιστική
· Οικονοµική Κίνηση: ∆ηλώνουµε την Οικονοµική Κίνηση που θα δηµιουργεί στον πελάτη το συγκεκριµένο Είδος
Κίνησης Πελάτη. Οι πιθανές οικονοµικές κινήσεις είναι οι εξής: Χρέωση, Πίστωση, Είσπραξη, Πληρωµή.
· Πρόσηµο: ∆ηλώνουµε το πρόσηµο του ποσού της οικονοµικής κίνησης που θα δηµιουργηθεί, θετικό ή αρνητικό.
· Απογραφή: ∆ηλώνουµε αν οι κινήσεις του συγκεκριµένου παραστατικού είναι Κινήσεις Ανοίγµατος, Κλεισίµατος ή
Τρέχουσας Χρήσης.
· Εκτύπωση: Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι οι κινήσεις πελατών που έχουν το συγκεκριµένο παραστατικό
µπορούν να εκτυπωθούν.
· Κίνηση Χρεώστη: Ενεργοποιούµε την επιλογή σε κινήσεις εισπράξεων που αναφέρονται σε τιµολόγια επι πιστώσει εάν
επιθυµούµε διαχωρισµό εισπράξεων που αφορούν τιµολόγια τοις µετρητοίς.
· Σειρά: ∆ηλώνουµε την σειρά του Είδος κίνησης η οποία θα χρησιµοποιθεί στο κύκλωµα Εξαγωγής ∆εδοµένων.
ΠΕ∆ΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Τα πεδία αυτά συµπληρώνονται µόνο αν έχουµε κάποιο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής κι επιθυµούµε να πραγµατοποιηθεί
γέφυρα µεταξύ της εφαρµογής Food & Beverage Works και της εφαρµογής Γ.Λ. που έχουµε.
· Γέφυρα ΓΛ: Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι οι κινήσεις πελατών που έχουν το συγκεκριµένο παραστατικό
µπορούν να σταλούν στη Γέφυρα. Στα δεξιά του πεδίου µπορούµε να δηλώσουµε την κατηγορία γέφυρας, στην οποία
ανήκει το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης Πελάτη. Εφόσον τσεκάρουµε το πεδίο Γέφυρα ΓΛ, πρέπει υποχρεωτικά να
συµπληρώσουµε και τα πεδία Συµβαλλόµενος Λογαριασµός και Είδος Κίνησης ΓΛ.
· Αναλυτική Ενηµέρωση: Αν µαρκάρουµε το πεδίο αυτό, τότε κατά τη Γέφυρα θα δηµιουργηθεί ένα λογιστικό άρθρο για
κάθε κίνηση πελάτη. ∆ιαφορετικά, θα δηµιουργηθεί ένα συγκεντρωτικό λογιστικό άρθρο ανά ηµέρα και ανά είδος κίνησης
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πελάτη.

· Συµβ/µενος Λογ/σµός: ∆ηλώνουµε τη µορφή του Συµβαλλόµενου Λογαριασµού. Η µορφή αυτή µπορεί να περιέχει
σταθερά σηµεία καθώς και παραµετρικά. Για παράδειγµα µπορούµε να παρακολουθούµε τους Πελάτες µε τους εξής
τρόπους:
1. Με ένα συγκεντρωτικό λογαριασµό. Σε αυτή την περίπτωση γράφουµε ολόκληρο το λογαριασµό Γενικής Λογιστικής,
π.χ. 30-00-00-00001.
2. Με ένα λογαριασµό ανά Κατηγορία Πελάτη και ανά Πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση γράφουµε το σταθερό τµήµα και
ορίζουµε το µεταβλητό µε τους χαρακτήρες [CC] και [CU]. Π.χ. 30-00-[CC]-[CU].
Τα µεταβλητά τµήµατα είναι τα ακόλουθα:
- [CC] = Κατηγορία Πελάτη. Καταχωρείται στο πεδίο Λογ. Κατ. Πελάτη της φόρµας Κατηγορίες Πελατών Λογιστικής του
µενού Back Office.
- [CU] = Πελάτης. Καταχωρείται στο πεδίο Λογ/σµός Πωλήσεων της φόρµας Πελάτες του µενού Αρχεία.
Σηµείωση: Με δεξί κλικ µπορούµε να δούµε και να επιλέξουµε τα µεταβλητά τµήµατα.
· Αντι/µενος Λογ/σµός: ∆ηλώνουµε τον Αντισυµβαλλόµενο Λογαριασµό ή µέρος του Λογαριασµού της Γενικής
Λογιστικής, ο οποίος θα ενηµερωθεί κατά τη διαδικασία της γέφυρας.
· Είδος Κίνησης ΓΛ: ∆ηλώνουµε τον κωδικό του Είδους Κίνησης στην εφαρµογή Γενικής Λογιστικής.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
· Αν είναι τσεκαρισµένο το πεδίο Γέφυρα ΓΛ, τότε πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρωθούν και τα ακόλουθα πεδία:
- Συµβ/µενος Λογ/σµός και
- Είδος Κίνησης ΓΛ.
· Μπορούµε να καταχωρήσουµε Ηµερολόγια χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα Είδη Κίνησης των Πελατών. Ο τρόπος
διαχείρισης των Ηµερολογίων Κινήσεων Πελατών περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα Ηµερολόγια.

1.3.2.10.5 Κινήσεις Προµηθευτών

Στην σελίδα αυτή καταχωρούµε τα Είδη Κινήσεων Προµηθευτών, τα οποία χρησιµοποιούνται στις Κινήσεις Προµηθευτών.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε την σελίδα εµφανίζεται λίστα µε τα ήδη καταχωρηµένα Είδη Κινήσεων Προµηθευτή και δεξιά πλαίσιο µε
αναλυτικά τα πεδία του επιλεγµένου είδους.
Για να εισάγουµε ένα νέο Είδος Κίνησης , πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο, ανοίγει νέα γραµµή στην λίστα, στα πλαίδια δεξιά συµπληρώνουµε όλα τα στοιχεία του
είδους κίνησης.
Για να µεταβάλλουµε τα στοιχεία ενός Είδους Κίνησης Προµηθευτή επιλέγουµε το είδος κίνησης που επιθυµούµε και
αλλάζουµε τα πεδία που θέλουµε. Σε περίπττωση, όµως, που το συγκεκριµένο είδος κίνησης συνδέεται µε κάποια Κίνηση
Προµηθευτή ή µε κάποιο Ηµερολόγιο Κινήσεων Προµηθευτών, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε τα πεδία Οικονοµική
Κίνηση και Πρόσηµο.
Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Είδους Κίνησης Προµηθευτή επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9, εφόσον προηγουµένως έχουµε επιλέξει το συγκεκριµένο είδος
κίνησης. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο είδος κίνησης συνδέεται µε κάποια Κίνηση Προµηθευτή ή µε κάποιο
Ηµερολόγιο Κινήσεων Προµηθευτών, δεν µπορούµε να το διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Ειδών Κινήσεων Προµηθευτών είναι οι παρακάτω:
Ξεφύλλισµα Ειδών Κινήσεων Προµηθευτών
Αναζήτηση Είδους Κίνησης Προµηθευτή
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
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ΠΕ∆ΙΑ
Για να καταχωρήσουµε ένα είδος κίνησης προµηθευτή πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα πεδία: Περιγραφή,
Οικονοµική Κίνηση και Πρόσηµο.
· Κωδικός: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Είδους Κίνησης Προµηθευτή.
Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.
· Περιγραφή: ∆ηλώνουµε την περιγραφή του Είδους Κίνησης Προµηθευτή, π.χ. Πληρωµή Μετρητών.
· Συντοµογραφία: Συµπληρώνουµε την συντοµογραφία που επιθυµούµε. Το πεδίο χρησιµοποιείται κατά την εξαγωγή
κινήσεων σε Γενική Λογιστική
· Οικονοµική Κίνηση: ∆ηλώνουµε την Οικονοµική Κίνηση που θα δηµιουργεί στον προµηθευτή το συγκεκριµένο Είδος
Κίνησης Προµηθευτή. Οι πιθανές οικονοµικές κινήσεις είναι οι εξής: Χρέωση, Πίστωση, Είσπραξη, Πληρωµή.
· Πρόσηµο: ∆ηλώνουµε το πρόσηµο του ποσού της οικονοµικής κίνησης που θα δηµιουργηθεί, θετικό ή αρνητικό.
· Απογραφή: ∆ηλώνουµε αν οι κινήσεις του συγκεκριµένου παραστατικού είναι Κινήσεις Ανοίγµατος, Κλεισίµατος ή
Τρέχουσας Χρήσης.
ΠΕ∆ΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Τα πεδία αυτά συµπληρώνονται µόνο αν έχουµε κάποιο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής κι επιθυµούµε να πραγµατοποιηθεί
γέφυρα µεταξύ της εφαρµογής Food & Beverage Works και της εφαρµογής Γ.Λ. που έχουµε.
· Γέφυρα ΓΛ: Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι οι κινήσεις προµηθευτών που έχουν το συγκεκριµένο
παραστατικό µπορούν να σταλούν στη Γέφυρα. Στα δεξιά του πεδίου µπορούµε να δηλώσουµε την κατηγορία γέφυρας,
στην οποία ανήκει το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης Προµηθευτή. Εφόσον τσεκάρουµε το πεδίο Γέφυρα ΓΛ, πρέπει
υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε και τα πεδία Συµβαλλόµενος Λογαριασµός και Είδος Κίνησης ΓΛ.
· Αναλυτική Ενηµέρωση: Αν µαρκάρουµε το πεδίο αυτό, τότε κατά τη Γέφυρα θα δηµιουργηθεί ένα λογιστικό άρθρο για
κάθε κίνηση προµηθευτή. ∆ιαφορετικά, θα δηµιουργηθεί ένα συγκεντρωτικό λογιστικό άρθρο ανά ηµέρα και ανά είδος
κίνησης προµηθευτή.
· Συµβ/µενος Λογ/σµός: ∆ηλώνουµε τη µορφή του Συµβαλλόµενου Λογαριασµού. Η µορφή αυτή µπορεί να περιέχει
σταθερά σηµεία καθώς και παραµετρικά. Για παράδειγµα µπορούµε να παρακολουθούµε τους Προµηθευτές µε τους εξής
τρόπους:
1. Με ένα συγκεντρωτικό λογαριασµό. Σε αυτή την περίπτωση γράφουµε ολόκληρο το λογαριασµό Γενικής Λογιστικής,
π.χ. 51-00-00-00001.
2. Με ένα λογαριασµό ανά προµηθευτή. Σε αυτή την περίπτωση γράφουµε το σταθερό τµήµα και ορίζουµε το
µεταβλητό µε τους χαρακτήρες [SU]. Π.χ. 51-00-00-[SU]. Το µεταβλητό τµήµα [SU] δηλώνει τον τελευταίο βαθµό των
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Προµηθευτών, ο οποίος καταχωρείται στο πεδίο Λογαριασµός Αγορών της φόρµας του Προµηθευτή. Το µεταβλητό
τµήµα µπορούµε να το επιλέξουµε κάνοντας δεξί κλικ µέσα στο πεδίο Συµβαλλόµενος Λογαριασµός.

· Αντι/µενος Λογ/σµός: ∆ηλώνουµε τον Αντισυµβαλλόµενο Λογαριασµό ή µέρος του Λογαριασµού της Γενικής
Λογιστικής, ο οποίος θα ενηµερωθεί κατά τη διαδικασία της γέφυρας.
· Είδος Κίνησης ΓΛ: ∆ηλώνουµε τον κωδικό του Είδους Κίνησης της εφαρµογής Γενικής Λογιστικής.
Ηµερολόγια Κινήσεων Προµηθευτών
Μπορούµε να καταχωρήσουµε Ηµερολόγια χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα Είδη Κινήσεων Προµηθευτών. Ο τρόπος
διαχείρισης των Ηµερολογίων Κινήσεων Προµηθευτών περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα Ηµερολόγια.

1.3.2.10.6 Κινήσεις Αποθήκης

Στην σελίδα αυτή καταχωρούµε τα Είδη Κινήσεων Αποθήκης, τα οποία χρησιµοποιούνται στις Κινήσεις Αποθήκης.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε την σελίδα εµφανίζεται λίστα µε τα ήδη καταχωρηµένα Είδη Κινήσεων και δεξιά πλαίσιο µε αναλυτικά τα
πεδία του επιλεγµένου είδους.
Για να εισάγουµε ένα νέο Είδος Κίνησης , πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο, ανοίγει νέα γραµµή στην λίστα, στα πλαίδια δεξιά συµπληρώνουµε όλα τα στοιχεία του
είδους κίνησης.
Για να µεταβάλλουµε τα στοιχεία ενός Είδους Κίνησης Αποθήκης επιλέγουµε το είδος κίνησης που επιθυµούµε και
αλλάζουµε τα πεδία που θέλουµε. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο είδος κίνησης συνδέεται µε κάποια Κίνηση
Αποθήκης ή µε κάποιο Ηµερολόγιο Κινήσεων Αποθήκης, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε τα πεδία Οικονοµική Κίνηση,
Πρόσηµο, Ενηµέρωση Ποσότητας και Απογραφή.
Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Είδους Κίνησης Αποθήκης επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9, εφόσον προηγουµένως έχουµε επιλέξει το συγκεκριµένο είδος
κίνησης. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο είδος κίνησης συνδέεται µε κάποια Κίνηση Αποθήκης ή µε κάποιο
Ηµερολόγιο Κινήσεων Αποθήκης, δεν µπορούµε να το διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Ειδών Κινήσεων Αποθήκης είναι οι παρακάτω:
Ξεφύλλισµα Ειδών Κινήσεων Αποθήκης
Αναζήτηση Είδους Κίνησης Αποθήκης
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
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ΠΕ∆ΙΑ
Για να καταχωρήσουµε ένα είδος κίνησης αποθήκης πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα πεδία: Περιγραφή,
Οικονοµική Κίνηση, Πρόσηµο και Ενηµέρωση Ποσότητας.
· Κωδικός: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Είδους Κίνησης Αποθήκης.
Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.
· Περιγραφή: ∆ηλώνουµε την περιγραφή του Είδους Κίνησης Αποθήκης, π.χ. Τιµολόγιο Πώλησης.
· Οικονοµική Κίνηση: ∆ηλώνουµε την Οικονοµική Κίνηση που θα δηµιουργεί στην αποθήκη το συγκεκριµένο Είδος
Κίνησης Αποθήκης. Οι πιθανές οικονοµικές κινήσεις είναι οι εξής: Χρέωση, Πίστωση, Τίποτα.
· Ενηµέρωση Ποσότητας: ∆ηλώνουµε αν οι κινήσεις του συγκεκριµένου παραστατικού θα εισάγουν ποσότητα στην
αποθήκη, αν θα εξάγουν ποσότητα από την αποθήκη ή αν δε θα επηρεάζουν καθόλου την ποσότητα της αποθήκης.
· Πρόσηµο: ∆ηλώνουµε το πρόσηµο του ποσού της οικονοµικής κίνησης που θα δηµιουργηθεί, θετικό ή αρνητικό.
· Ενηµέρ. Μέσης Τιµής Αγοράς: Εάν το συγκεκριµένο παραστατικό θέλουµε να ενηµερώνει τη Μέση Τιµή Αγοράς του
Είδους, τότε µαρκάρουµε αυτήν την επιλογή.
· Απογραφή: ∆ηλώνουµε αν οι κινήσεις του συγκεκριµένου παραστατικού είναι Κινήσεις Ανοίγµατος ή Τρέχουσας
Χρήσης.
Ηµερολόγια Κινήσεων Αποθήκης
Μπορούµε να καταχωρήσουµε Ηµερολόγια χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα Είδη Κινήσεων Αποθήκης. Ο τρόπος
διαχείρισης των Ηµερολογίων Κινήσεων Αποθήκης περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα Ηµερολόγια.

1.3.2.10.7 Κινήσεις Αξιογράφων

Στην σελίδα αυτή καταχωρούµε τα Είδη Κινήσεων Αξιογράφων, τα οποία χρησιµοποιούνται στις καταχωρήσεις των
Αξιογράφων.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε την σελίδα εµφανίζεται λίστα µε τα ήδη καταχωρηµένα Είδη Κινήσεων και δεξιά πλαίσιο µε αναλυτικά τα
πεδία του επιλεγµένου είδους.
Για να εισάγουµε ένα νέο Είδος Κίνησης , πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο, ανοίγει νέα γραµµή στην λίστα, στα πλαίδια δεξιά συµπληρώνουµε όλα τα στοιχεία του
είδους κίνησης.
Για να µεταβάλλουµε τα στοιχεία ενός Είδους Κίνησης Αξιογράφων επιλέγουµε το είδος κίνησης που επιθυµούµε και
αλλάζουµε τα πεδία που θέλουµε. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο είδος κίνησης συνδέεται µε κάποιο
Αξιόγραφο, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε το πεδίο Εκδότης-Λήπτης.
Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Είδους Κίνησης Αξιογράφων επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9, εφόσον προηγουµένως έχουµε επιλέξει το συγκεκριµένο είδος
κίνησης. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο είδος κίνησης συνδέεται µε κάποιο Αξιόγραφο, δεν µπορούµε να το
διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Ειδών Κινήσεων Αξιογράφων είναι οι παρακάτω:
Ξεφύλλισµα Ειδών Κινήσεων Αξιογράφων
Αναζήτηση Είδους Κίνησης Αξιογράφων
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
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ΠΕ∆ΙΑ
Για να καταχωρήσουµε ένα είδος κίνησης αξιογράφων πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα πεδία: Περιγραφή και
Εκδότης-Λήπτης.
· Κωδικός: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Είδους Κίνησης Αξιογράφων.
Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.
· Περιγραφή: ∆ηλώνουµε την περιγραφή του Είδους Κίνησης Αξιογράφων, π.χ. Επιταγή Από Πελάτη.
· Εκδότης-Λήπτης: ∆ηλώνουµε αν ο Εκδότης-Λήπτης της επιταγής είναι Πελάτης, Τρίτος ή Προµηθευτής.

1.3.2.10.8 Τερµατικά

Στην σελίδα αυτή εµφανίζονται τα Τερµατικά από τα οποία µπορούµε να εκτυπώσουµε αποδείξεις. Σε περίπτωση που δε
θέλουµε να διαφοροποιήσουµε τις εκτυπώσεις µας ανά Τερµατικό ορίζουµε µόνο ένα, το Κεντρικό.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε την σελίδα εµφανίζεται λίστα µε τα ήδη καταχωρηµένα Τερµατικά
Για να εισάγουµε ένα νέο Τερµατικό, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε τον κωδικό και την περιγραφή του
τερµατικού. Έπειτα, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το F10 από το πληκτρολόγιο για να
καταχωρήσουµε το τερµατικό, η οποία αυτόµατα παίρνει έναν κωδικό. Εφόσον έχουµε καταχωρήσει την περιγραφή
µπορούµε να δηλώσουµε και τα Παραστατικά που θα εκτυπώνονται από το συγκεκριµένο τερµατικό πιέζοντας το
πλήκτρο που βρίσκεται κάτω από τις Κινήσεις Πελατών, τα Τιµολόγια Πωλήσεων, τις Κινήσεις Προµηθευτών και τα
Τιµολόγια Αγορών. Στις στήλες Εκτυπωτής και Εκτύπωση επιλέγουµε τον εκτυπωτή και την εκτυπωση που θα εκτυπώνεται
επιλέγοντας Λογαριασµός στην καταχώρηση Παραγγελίας.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Τερµατικών είναι οι παρακάτω:
Μεταβολή Υπάρχοντος Τερµατικού
∆ιαγραφή Υπάρχοντος Τερµατικού
Ξεφύλλισµα Τερµατικών
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Copyright © 2005 BlueByte

Food & Beverage Works
Εφόσον πατήσουµε το πλήκτρο

69

της στήλης που επιθυµούµε, ανοίγει ακόµη ένας πίνακας για να δηλώσουµε τα

παραστατικά που θα εκτυπώνονται. Πατώντας το πλήκτρο
από την µπάρα εργαλείων ή το συνδυασµό
πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο επιλέγουµε τα παραστατικά που θέλουµε να εκτυπώσουµε από το
συγκεκριµένο Τερµατικό.
Στην οθόνη που ακολουθεί φαίνονται τα Είδη Παραστατικών ενός Τερµατικού.

Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στον πίνακα που επιλέγουµε τα Παραστατικά αναφέρονται παρακάτω. Για να
καταχωρήσουµε ένα είδος κίνησης πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε το πεδίο Είδος Κίνησης.
· Είδος Κίνησης, Περιγραφή: Επιλέγουµε το Είδος Κίνησης που θέλουµε να εκτυπώσουµε.
· Γράµµα: Η σειρά της εκτύπωσης.
· Αρίθµηση: Κωδικοποίηση του µετρητή αρίθµησης. Γράφουµε δύο γράµµατα και τρεις αριθµούς. Με αυτόν τον τρόπο
µπορούµε να έχουµε κοινή διαφορετική αρίθµηση για κάθε είδος κίνησης ή για κάθε οµάδα είδους κίνησης.
· Μήκος: Το µήκος της αρίθµησης της εκτύπωσης. Αν για παράδειγµα εισάγουµε το 5 η αρίθµηση της εκτύπωσης θα έχει
τη µορφή 00001.
· Εκτυπωτής: Ο εκτυπωτής στον οποίο θα στείλουµε την εκτύπωση του συγκεκριµένου Είδους Κίνησης.
· Εκτύπωση: Επιλέγουµε την εκτύπωση που θα εκτυπώνεται από τις Κινήσεις Πελατών, τα Τιµολόγια Πωλήσεων, τις
Κινήσεις Προµηθευτών και από τα Τιµολόγια Αγορών αντίστοιχα.
· Προεπιλογή: Ορίζουµε το Είδος Κίνησης Πελάτη, το Παραστατικό Τιµολογίου Πώλησης, το Είδος Κίνησης Προµηθευτή
και το Παραστατικό Τιµολογίου Αγοράς που θα προτείνονται κατά την εισαγωγή µίας νέας Κίνησης Πελάτη ή ενός νέου
Τιµολογίου Πώλησης ή µίας νέας Κίνησης Προµηθευτή ή ενός νέου Τιµολογίου Αγοράς αντίστοιχα. Τα Είδη Κινήσεων
Πελατών, τα Παραστατικά Τιµολογίων Πωλήσεων, τα Είδη Κινήσεων Προµηθευτών και τα Παραστατικά Τιµολογίων
Αγορών έχουν καταχωρηθεί προηγουµένως στις αντίστοιχες φόρµες του µενού Βοηθητικά.
· Αντίγραφα: ∆ηλώνουµε τα αντίτυπα που θα εκτυπώνονται κατά την εκτύπωση του συγκεκριµένου παραστατικού.
ΠΛΗΚΤΡΑ
·

: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, η εφαρµογή θα µας φέρει αυτόµατα στο τερµατικό
που είχαµε επιλεγµένο όλα τα παραστατικά που µπορούν να εκτυπωθούν για να δηλώσουµε στην συνέχεια τα λοιπά
στοιχεία.
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: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, η εφαρµογή θα µας φέρει αυτόµατα σε όλα τα
τερµατικά που έχουµε καταχωρηµένα όλα τα παραστατικά που µπορούν να εκτυπωθούν για να δηλώσουµε στην
συνέχεια τα λοιπά στοιχεία.

·

: Πιέζουµε το πλήκτρο για να δηµιουργήσουµε νέο Τερµατικό αντίγραφο από το τρέχον.

1.3.2.11 Ηµερολόγια
1.3.2.11.1 Ηµερολόγια Τιµολογίων Πωλήσεων

Με τη βοήθεια αυτής της φόρµας µπορούµε να δηµιουργήσουµε τα Ηµερολόγια Τιµολογίων Πωλήσεων που επιθυµούµε.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζονται στον πίνακα αριστερά όλα τα ηµερολόγια τιµολογίων πωλήσεων που έχουµε
καταχωρήσει σύµφωνα µε τον κωδικό τους.
Η εισαγωγή ενός νέου Ηµερολογίου Τιµολογίων Πωλήσεων επιτυγχάνεται κάνοντας κλικ στον πρώτο πίνακα και πατώντας
το πλήκτρο
του πλοηγού ή χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.
Οπότε ανοίγει µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε τον κωδικό και την περιγραφή του ηµερολογίου και να το
καταχωρήσουµε πιέζοντας το πλήκτρο

από τον πλοηγό ή το F10 από το πληκτρολόγιο.

∆εξιά υπάρχουν όλα τα ∆ιαθέσιµα Παραστατικά Τιµολογίων Πωλήσεων, από τα οποία επιλέγουµε αυτά που θέλουµε να
περιέχει το συγκεκριµένο Ηµερολόγιο και µε το πλήκτρο
τα µεταφέρουµε στον πίνακα των Επιλεγµένων
Παραστατικών. Αν θελήσουµε να αφαιρέσουµε από το συγκεκριµένο Ηµερολόγιο Τιµολογίων Πωλήσεων κάποιο
Παραστατικό, τότε το επιλέγουµε από τον πίνακα των Επιλεγµένων Παραστατικών µαρκάροντας το πεδίο ∆ιαγραφή και µε
το πλήκτρο

το µεταφέρουµε στον πίνακα των ∆ιαθέσιµων Παραστατικών.

Για επιλογή όλων ή αποεπιλογή όλων στην λίστα ∆ιαθέσιµα Παραστατικά κάνουµε κλικ στον τίτλο Επ..(Επιλεγµένο) ενώ
για επιλογή όλων ή αποεπιλογή όλων στην λίστα Επιλεγµένα Παραστατικά κάνουµε κλικ στον τίτλο ∆ι.. (∆ιαγραφή).
Για να διαγράψουµε ένα Ηµερολόγιο Τιµολογίων Πωλήσεων το επιλέγουµε από τον πρώτο πίνακα και στη συνέχεια
πατάµε το πλήκτρο

από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9.

Τα καταχωρηµένα Ηµερολόγια Τιµολογίων Πωλήσεων µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε ως φίλτρα σε διάφορα
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εκτυπωτικά για να δούµε µόνο τα Τιµολόγια Πωλήσεων που επιθυµούµε.

1.3.2.11.2 Ηµερολόγια Τιµολογίων Αγορών

Με τη βοήθεια αυτής της φόρµας µπορούµε να δηµιουργήσουµε τα Ηµερολόγια Τιµολογίων Αγορών που επιθυµούµε.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζονται στον πίνακα αριστερά όλα τα ηµερολόγια τιµολογίων αγορών που έχουµε
καταχωρήσει σύµφωνα µε τον κωδικό τους.
Η εισαγωγή ενός νέου Ηµερολογίου Τιµολογίων Αγορών επιτυγχάνεται κάνοντας κλικ στον πρώτο πίνακα και πατώντας το
πλήκτρο
του πλοηγού ή χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο. Οπότε
ανοίγει µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε τον κωδικό και την περιγραφή του ηµερολογίου και να το καταχωρήσουµε
πιέζοντας το πλήκτρο

από τον πλοηγό ή το F10 από το πληκτρολόγιο.

∆εξιά υπάρχουν όλα τα ∆ιαθέσιµα Παραστατικά Τιµολογίων Αγορών, από τα οποία επιλέγουµε αυτά που θέλουµε να
περιέχει το συγκεκριµένο Ηµερολόγιο και µε το πλήκτρο
τα µεταφέρουµε στον πίνακα των Επιλεγµένων
Παραστατικών. Αν θελήσουµε να αφαιρέσουµε από το συγκεκριµένο Ηµερολόγιο Τιµολογίων Αγορών κάποιο Παραστατικό,
τότε το επιλέγουµε από τον πίνακα των Επιλεγµένων Παραστατικών µαρκάροντας το πεδίο ∆ιαγραφή και µε το πλήκτρο
το µεταφέρουµε στον πίνακα των ∆ιαθέσιµων Παραστατικών.
Για επιλογή όλων ή αποεπιλογή όλων στην λίστα ∆ιαθέσιµα Παραστατικά κάνουµε κλικ στον τίτλο Επ..(Επιλεγµένο) ενώ
για επιλογή όλων ή αποεπιλογή όλων στην λίστα Επιλεγµένα Παραστατικά κάνουµε κλικ στον τίτλο ∆ι.. (∆ιαγραφή).
Για να διαγράψουµε ένα Ηµερολόγιο Τιµολογίων Αγορών το επιλέγουµε από τον πρώτο πίνακα και στη συνέχεια πατάµε
το πλήκτρο

από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9.

Τα καταχωρηµένα Ηµερολόγια Τιµολογίων Αγορών µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε ως φίλτρα σε διάφορα εκτυπωτικά
για να δούµε µόνο τα Τιµολόγια Αγορών που επιθυµούµε.
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1.3.2.11.3 Ηµερολόγια Κινήσεων Πελατών

Με τη βοήθεια αυτής της φόρµας µπορούµε να δηµιουργήσουµε τα Ηµερολόγια Κινήσεων Πελατών που επιθυµούµε.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζονται στον πίνακα αριστερά όλα τα ηµερολόγια κινήσεων που έχουµε καταχωρήσει
σύµφωνα µε τον κωδικό τους.
Η εισαγωγή ενός νέου Ηµερολογίου Κινήσεων Πελατών επιτυγχάνεται κάνοντας κλικ στον πρώτο πίνακα και πατώντας το
πλήκτρο
του πλοηγού ή χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο. Οπότε
ανοίγει µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε τον κωδικό και την περιγραφή του ηµερολογίου και να το καταχωρήσουµε
πιέζοντας το πλήκτρο

από τον πλοηγό ή το F10 από το πληκτρολόγιο.

∆εξιά υπάρχουν όλα τα ∆ιαθέσιµα Είδη Κινήσεων Πελατών, από τα οποία επιλέγουµε αυτά που θέλουµε να περιέχει το
συγκεκριµένο Ηµερολόγιο και µε το πλήκτρο
τα µεταφέρουµε στον πίνακα των Επιλεγµένων Παραστατικών. Αν
θελήσουµε να αφαιρέσουµε από το συγκεκριµένο Ηµερολόγιο Κινήσεων Πελατών κάποιο Παραστατικό, τότε το επιλέγουµε
από τον πίνακα των Επιλεγµένων Παραστατικών µαρκάροντας το πεδίο ∆ιαγραφή και µε το πλήκτρο
µεταφέρουµε στον πίνακα των ∆ιαθέσιµων Παραστατικών.

το

Για επιλογή όλων ή αποεπιλογή όλων στην λίστα ∆ιαθέσιµα Παραστατικά κάνουµε κλικ στον τίτλο Επ..(Επιλεγµένο) ενώ
για επιλογή όλων ή αποεπιλογή όλων στην λίστα Επιλεγµένα Παραστατικά κάνουµε κλικ στον τίτλο ∆ι.. (∆ιαγραφή).
Για να διαγράψουµε ένα Ηµερολόγιο Κινήσεων Πελατών το επιλέγουµε από τον πρώτο πίνακα και στη συνέχεια πατάµε το
πλήκτρο

από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9.

Τα καταχωρηµένα Ηµερολόγια Κινήσεων Πελατών µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε ως φίλτρα σε διάφορα εκτυπωτικά
για να δούµε µόνο τις Κινήσεις Πελατών που επιθυµούµε.

1.3.2.11.4 Ηµερολόγια Κινήσεων Προµηθευτών

Με τη βοήθεια αυτής της φόρµας µπορούµε να δηµιουργήσουµε τα Ηµερολόγια Κινήσεων Προµηθευτών που επιθυµούµε.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζονται στον πίνακα αριστερά όλα τα ηµερολόγια κινήσεων που έχουµε καταχωρήσει
Copyright © 2005 BlueByte

Food & Beverage Works

73

σύµφωνα µε τον κωδικό τους.
Η εισαγωγή ενός νέου Ηµερολογίου Κινήσεων Προµηθευτών επιτυγχάνεται κάνοντας κλικ στον πρώτο πίνακα και
πατώντας το πλήκτρο
του πλοηγού ή χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το
πληκτρολόγιο. Οπότε ανοίγει µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε τον κωδικό και την περιγραφή του ηµερολογίου και
να το καταχωρήσουµε πιέζοντας το πλήκτρο

από τον πλοηγό ή το F10 από το πληκτρολόγιο.

∆εξιά υπάρχουν όλα τα ∆ιαθέσιµα Είδη Κινήσεων Προµηθευτών, από τα οποία επιλέγουµε αυτά που θέλουµε να περιέχει
το συγκεκριµένο Ηµερολόγιο και µε το πλήκτρο
τα µεταφέρουµε στον πίνακα των Επιλεγµένων Παραστατικών. Αν
θελήσουµε να αφαιρέσουµε από το συγκεκριµένο Ηµερολόγιο Κινήσεων Προµηθευτών κάποιο Παραστατικό, τότε το
επιλέγουµε από τον πίνακα των Επιλεγµένων Παραστατικών µαρκάροντας το πεδίο ∆ιαγραφή και µε το πλήκτρο
το µεταφέρουµε στον πίνακα των ∆ιαθέσιµων Παραστατικών.
Για επιλογή όλων ή αποεπιλογή όλων στην λίστα ∆ιαθέσιµα Παραστατικά κάνουµε κλικ στον τίτλο Επ..(Επιλεγµένο) ενώ
για επιλογή όλων ή αποεπιλογή όλων στην λίστα Επιλεγµένα Παραστατικά κάνουµε κλικ στον τίτλο ∆ι.. (∆ιαγραφή).
Για να διαγράψουµε ένα Ηµερολόγιο Κινήσεων Προµηθευτών το επιλέγουµε από τον πρώτο πίνακα και στη συνέχεια
πατάµε το πλήκτρο

από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9.

Τα καταχωρηµένα Ηµερολόγια Κινήσεων Προµηθευτών µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε ως φίλτρα σε διάφορα
εκτυπωτικά για να δούµε µόνο τις Κινήσεις Προµηθευτών που επιθυµούµε.

1.3.2.11.5 Ηµερολόγια Κινήσεων Αποθήκης

Με τη βοήθεια αυτής της φόρµας µπορούµε να δηµιουργήσουµε τα Ηµερολόγια Κινήσεων Αποθήκης που επιθυµούµε.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζονται στον πίνακα αριστερά όλα τα ηµερολόγια κινήσεων που έχουµε καταχωρήσει
σύµφωνα µε τον κωδικό τους.
Η εισαγωγή ενός νέου Ηµερολογίου Κινήσεων Αποθήκης επιτυγχάνεται κάνοντας κλικ στον πρώτο πίνακα και πατώντας το
πλήκτρο
του πλοηγού ή χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο. Οπότε
ανοίγει µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε τον κωδικό και την περιγραφή του ηµερολογίου και να το καταχωρήσουµε
πιέζοντας το πλήκτρο
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∆εξιά υπάρχουν όλα τα ∆ιαθέσιµα Είδη Κινήσεων Αποθήκης, από τα οποία επιλέγουµε αυτά που θέλουµε να περιέχει το
συγκεκριµένο Ηµερολόγιο και µε το πλήκτρο
τα µεταφέρουµε στον πίνακα των Επιλεγµένων Παραστατικών. Αν
θελήσουµε να αφαιρέσουµε από το συγκεκριµένο Ηµερολόγιο Κινήσεων Αποθήκης κάποιο Παραστατικό, τότε το
επιλέγουµε από τον πίνακα των Επιλεγµένων Παραστατικών µαρκάροντας το πεδίο ∆ιαγραφή και µε το πλήκτρο
το µεταφέρουµε στον πίνακα των ∆ιαθέσιµων Παραστατικών.
Για επιλογή όλων ή αποεπιλογή όλων στην λίστα ∆ιαθέσιµα Παραστατικά κάνουµε κλικ στον τίτλο Επ..(Επιλεγµένο) ενώ
για επιλογή όλων ή αποεπιλογή όλων στην λίστα Επιλεγµένα Παραστατικά κάνουµε κλικ στον τίτλο ∆ι.. (∆ιαγραφή).
Για να διαγράψουµε ένα Ηµερολόγιο Κινήσεων Αποθήκης το επιλέγουµε από τον πρώτο πίνακα και στη συνέχεια πατάµε
το πλήκτρο

από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9.

Τα καταχωρηµένα Ηµερολόγια Κινήσεων Αποθήκης µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε ως φίλτρα σε διάφορα εκτυπωτικά
για να δούµε µόνο τις Κινήσεις Αποθήκης που επιθυµούµε.

1.3.3

Αρχεία

1.3.3.1

P.O.S.

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε όλα τα σηµεία πώλησης.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζεται το πρώτο σηµείο πώλησης που έχουµε καταχωρήσει.
Για να εισάγουµε ένα νέο P.O.S., πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert
από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή οθόνη για να συµπληρώσουµε όλα τα στοιχεία του σηµείου πώλησης.
Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου P.O.S. επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9, εφόσον προηγουµένως έχουµε επιλέξει το συγκεκριµένο P.O.S.. Σε περίπτωση, όµως,
που το συγκεκριµένο P.O.S. συνδέεται µε κάποια Οµάδα Αποθήκης ή µε κάποιο Είδος Αποθήκης, δεν µπορούµε να το
διαγράψουµε.
Η αναζήτηση ενός ή περισσοτέρων Σηµείων Πώλησης επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
από τον
πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+F, όπως αναφέρεται και στη φόρµα Αναζήτηση Εγγράφων του
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κεφαλαίου Λειτουργίες Αρχείων.
Πιέζοντας το πλήκτρο
που βρίσκεται δεξιά από την αναζήτηση εµφανίζονται οι επιλογές: P.O.S. και Οµάδες και τιµές
ανά είδος για να αναζητήσουµε τα σηµεία πώλησης που επιθυµούµε µε το γρηγορότερο και ευκολότερο τρόπο κάνοντας
κλικ στην επιλογή που µας διευκολύνει περισσότερο. Αυτόµατα ανοίγει η οθόνη της αντίστοιχης αναζήτησης. Πιο αναλυτικά,
αν θέλουµε να ψάξουµε κάποιο P.O.S. µε τα στοιχεία του σηµείου πώλησης, τότε επιλέγουµε P.O.S.. Ενώ αν θέλουµε να
ψάξουµε κάποιο P.O.S. µε τα στοιχεία των Οµάδων και των Ειδών της Αποθήκης, τότε επιλέγουµε Οµάδες και τιµές ανά
είδος.
Η επιλογή µε την οποία κάναµε την τελευταία αναζήτηση θα προτείνεται και την επόµενη φορά που θα θελήσουµε να
κάνουµε αναζήτηση ενός σηµείου πώλησης.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Σηµείων Πώλησης είναι οι παρακάτω:
Μεταβολή Υπάρχοντος Σηµείου Πώλησης
Ξεφύλλισµα Σηµείων Πώλησης
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
Όπως αναφέραµε και παραπάνω, κατά την εισαγωγή νέου P.O.S. ανοίγει µία κενή οθόνη για να συµπληρώσουµε όλα τα
στοιχεία του.

Αναλυτικά τα πεδία του P.O.S. που εµφανίζονται στην καρτέλα P.O.S. είναι τα ακόλουθα.
ΣΕΛΙ∆Α 1
· Kωδικός: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του P.O.S.. Εισάγεται αυτόµατα µε
την καταχώρηση της εγγραφής.
· Περιγραφή: Η περιγραφή του P.O.S..
· Επων-1 Τιµ/γίου, Επων-2 Τιµ/γίου: ∆ηλώνουµε τις επωνυµίες του P.O.S., οι οποίες θα εµφανίζονται και στην
εκτύπωση του Τιµολογίου Πώλησης.
· ∆ιεύθυνση, Πόλη, Τ. Κ.: ∆ηλώνουµε τα στοιχεία του P.O.S., τα οποία επίσης θα εµφανίζονται στην εκτύπωση του
Τιµολογίου Πώλησης.
· ∆ΟΥ, ΑΦΜ: ∆ηλώνουµε τα φορολογικά στοιχεία (∆ΟΥ, ΑΦΜ) του P.O.S., τα οποία επίσης θα εµφανίζονται στην
εκτύπωση του Τιµολογίου Πώλησης.
· Κράτος: Το κράτος της επιχείρησης.
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· Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: Συµπληρώνουµε τον αριθµό Γ.Ε.ΜΗ της επιχείρησης.
· Τηλέφωνο1, Τηλέφωνο2, Fax, E-mail: ∆ηλώνουµε τους αριθµούς τηλεφώνου, τον αριθµό του φαξ και την ηλεκτρονική
διεύθυνση του P.O.S..
· Λογ. Πωλήσεων: Αν έχουµε γέφυρα µε κάποια εφαρµογή Γενικής Λογιστικής, τότε στο πεδίο αυτό δηλώνουµε τη µορφή
του λογαριασµού που θα πιστώνεται κατά την πώληση ανά P.O.S.. Η µορφή αυτή µπορεί να περιέχει σταθερά σηµεία
καθώς και παραµετρικά. Για παράδειγµα µπορούµε να παρακολουθούµε τα Είδη της Αποθήκης µε τους εξής τρόπους:
1. Με ένα Συγκεντρωτικό Λογαριασµό. Σε αυτή την περίπτωση γράφουµε ολόκληρο το Λογαριασµό Γενικής Λογιστικής,
π.χ. 71-00-00-00001.
2. Με ένα Λογαριασµό ανά Είδος Κίνησης Πελάτη, ανά Οµάδα Αποθήκης και ανά Είδος Αποθήκης. Σε αυτή την
περίπτωση γράφουµε το σταθερό τµήµα και ορίζουµε το µεταβλητό µε τους χαρακτήρες [CT], [SG] και [SA]. Π.χ. 71[CT]-[SG]-[SA].
Τα µεταβλητά τµήµατα είναι τα ακόλουθα:
- [CT] = Είδος Κίνησης Πελάτη. Καταχωρείται στο πεδίο Αντι/µενος Λογ/σµός της φόρµας Είδη Παραστατικών Είδη Κινήσεων Πελατών του µενού Βοηθητικά.
- [SG] = Οµάδα Αποθήκης. Καταχωρείται στο πεδίο Λογ. Πωλήσεων της φόρµας Οµάδες Αποθήκης του µενού
Βοηθητικά.
- [SA] = Είδος Αποθήκης. Καταχωρείται στο πεδίο Λογ. Πωλήσεων της φόρµας Αποθήκη του µενού Αρχεία.
Σηµειώσεις
· Οι συνθέσεις γίνονται για να έχουµε στο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής την ανάλυση των λογαριασµών που
επιθυµούµε.
· Το µεταβλητό τµήµα που επιθυµούµε µπορούµε να το επιλέξουµε κάνοντας δεξί κλικ µέσα στο πεδίο αυτό.
· Γεωγρ.Πλάτος, Μήκος : ∆ηλώνουµε το Πλάτος και το Μήκος για να καθοριστεί η αρχική θέση του κάθε POS για τον
υπολογισµό της διαδροµής στο κύκλωµα Delivery.
· Προεπιλεγµένο Ξενοδοχείο: Αφορά την εκτύπωση Ισοζύγιου Ξενοδοχείου της εφαµρογής HotelWorks. Επιλέγουµε το
προεπιλεγµένο ξενοδοχείο που θα εµφανίζονται οι χρεώσεις του Pos που δεν αφορούν χρεώσεις δωµατιών. Εάν
αφήσουµε την επιλογή κενή οι χρεώσεις δεν θα εµφανίζονται στην εκτύπωση σε κανένα ξενοδοχείο. Την επιλογή του
ξενοδοχείου µπορούµε να την κάνουµε οποιαδήποτε στιγµή ακόµα και µετά την καταχώρηση των χρεώσεων.
· Κίνηση Προπληρωµένης Κάρτας/Κίνηση Αντιλογισµού Προπληρ.Κάρτας: ∆ηλώνουµε το είδος είσπραξης που θα
έχουν οι κινήσεις των πελατών, οι οποίες θα δηµιουργηθούν µε την πληρωµή µέσω Προπληρωµένης Κάρτας καθώς και
το είδος κίνησης πελάτη που θα χρησιµοποιηθεί ως κίνηση αντιλογισµού.
· Πελάτης: ∆ηλώνουµε τον προεπιλεγµένο Πελάτη Λιανικής.
· Πελάτης Παραµένων: ∆ηλώνουµε τον προεπιλεγµένο Πελάτη Παραµένων.
· Πελάτης Αυτοπαράδοσης: ∆ηλώνουµε τον προεπιλεγµένο Πελάτη Αυτοπαράδοσης.
· Προεπιλεγµένο Παραστατικό: Σε περίπτωση που κόβουµε διαφορετικά παραστατικά ανά POS, δηλώνουµε το
προεπιλεγµένο παραστατικό του συγκεκριµένου σηµείου πώλησης.
· Είδος Κίνησης Αυτοπαράδοσης: ∆ηλώνουµε το είδος κίνησης αυτοπαράδοσης, στο οποίο θα µετατρέπεται το
Παραστατικό του Τιµολογίου Πώλησης όταν η πληρωµή της παραγγελίας γίνει µε κουπόνι δωρεάν ή δωρεάν.
· Είδος Κιν. Χρέωσης ∆ωµατίου: ∆ηλώνουµε το είδος κίνησης χρέωσης δωµατίου, στο οποίο θα µετατρέπεται το
Παραστατικό του Τιµολογίου Πώλησης όταν η πληρωµή της παραγγελίας χρεωθεί στο κατειληµµένο δωµάτιο του
πελάτη.
· ∆ελτίο Παραγγελίας: ∆ηλώνουµε το είδος κίνησης δελτίου παραγγελίας, το οποίο θα προτείνεται κατά την εισαγωγή
νέας παραγγελίας εάν έχουµε τσεκαρισµένο το πεδίο ∆ελτίο Παραγγελίας.
· Τρόπος Πληρωµής: ∆ηλώνουµε τον τρόπο πληρωµής µίας παραγγελίας, ο οποίος θα προτείνεται κατά την εισαγωγή
της παραγγελίας. Οι πιθανοί τρόποι πληρωµής είναι οι εξής:
- Τοις Μετρητοίς,
- Επί Πιστώσει,
- Πιστωτική Κάρτα,
- Επιταγή,
- Κουπόνι
- Αυτοπαράδοση
- Χρέωση ∆ωµατίου και
- ∆ελτίο Παραγγελίας.
· Είδος Αποδ.Είσπρ.Μετρητών, Είδος Αποδ.Είσπρ.Π.Κάρτας, Είδος Αποδ.Είσπρ.Κουπονιού, , Είδος
Αποδ.Είσπρ.∆οκιµής: ∆ηλώνουµε τα είδη των αποδείξεων είσπραξης που θα έχουν οι κινήσεις των πελατών, οι
οποίες θα δηµιουργηθούν µε την εξόφληση της παραγγελίας. Αν ο πελάτης µας πληρώσει µε µετρητά, τότε το είδος της
κίνησης που θα δηµιουργηθεί θα είναι αυτό που δηλώσαµε στο πεδίο Είδος Αποδ.Είσπρ.Μετρητών. Αν ο πελάτης µας
πληρώσει µε πιστωτική κάρτα, τότε το είδος της κίνησης που θα δηµιουργηθεί θα είναι αυτό που δηλώσαµε στο πεδίο
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Είδος Αποδ.Είσπρ.Π.Κάρτας. Αν ο πελάτης µας πληρώσει µε κουπόνι, τότε το είδος της κίνησης που θα δηµιουργηθεί
θα είναι αυτό που δηλώσαµε στο πεδίο Είδος Αποδ.Είσπρ.Κουπονιού, Τέλος αν η παραγγελία αφορά ∆οική , τότε το
είδος της κίνησης που θα δηµιουργηθεί θα είναι αυτό που δηλώσαµε στο πεδίο Είδος Αποδ.Είσπρ.∆οκιµής.
· Είδος Κίνησης Έκπτωσης,Πελάτης Έκπτωσης : ∆ηλώνουµε τον Πελάτη και το είδος είσπραξης που θα έχουν οι
κινήσεις των πελατών, οι οποίες θα δηµιουργηθούν µε την εξόφληση της παραγγελίας εάν καταχωρήσουµε ποσό
έκπτωσης-κέρασµα από παραγγελία TakeAway.
· Είδος Κίνησης Συµφωνίας, Πελάτης Συµφωνίας: ∆ηλώνουµε τον Πελάτη και το Παραστατικό Τιµολογίου Πώλησης
που θα έχουν οι εγγραφές τιµολογιών οι οποίες αφορούν αποκλειστικά συµφωνίες Ξενοδοχείου.
· Πιστωτικό ΑΛΠ Χρ∆ωµατίου (HW): ∆ηλώνουµε το είδος κίνησης τιµολογίου για τις αυτόµατες εγγραφές πιστωτικών
ΑΛΠ σε χρεώσεις δωµατίου που συµπεριλαµβάνονται σε τιµολόγιο στην εφαρµοργή HotelWorks.
ΣΕΛΙ∆Α 2
· ∆ελτίο Παραγγελίας: Αν θέλουµε να κόψουµε δελτίο παραγγελίας µε τα στοιχεία της παραγγελίας όταν βάζουµε σε
αναµονή την παραγγελία, τότε τσεκάρουµε το πεδίο αυτό. Το παραστατικό που θα εκτυπωθεί ορίζεται στα Τερµατικά Τιµολόγια Πωλήσεων.
· Εκτύπωση Κουζίνας, Εκτύπωση Κουζίνας TakeAway : Αν θέλουµε να στέλνονται τα Είδη και οι ποσότητες τους στα
Τερµατικά Κουζίνας για τις παραγγελίες από Console ή τις παραγγελίες TakeAway αντίστοιχα και που αναγράφονται
στην καρτέλα Οµάδες , τότε τσεκάρουµε το πεδίο αυτό. Η εκτύπωση που θα σταλεί σε κάθε Τερµατικό Κουζίνας ορίζεται
στη φόρµα Τερµατικά Κουζίνας του µενού Βοηθητικά.
· Απλή Παραγγελία: Το πεδίο αυτό το επιλέγουµε όταν θέλουµε κατά την καταχώρηση παραγγελίας, επιλέγοντας
πολλέςφορές το ίδιο Είδος να καταχωρείται µία φορά στη λίστα της παραγγελίας και να αλλάζει µόνο η ένδειξη της
ποσότητας. Αν δεν τσεκάρουµε αυτό το πεδίο, µε την επιλογή κάποιου είδους πάνω από µία φορά θα εµφανιστεί στο
πλαίσιο της παραγγελίας όσες φορές το επιλέξουµε.
· Αυτοµ.Κλείσιµο Τραπεζιού: Μαρκάρουµε το πεδίο όταν επιθυµούµε µε την πληρωµή της παραγγελίας να
ελευθερώνεται και το τραπέζι. ∆ιαφορετικά θα φαίνεται κατειληµµένο µε πράσινο χρώµα.
· Ώρα Έναρξης, Ώρες Λειτουργίας: ∆ηλώνουµε την ώρα έναρξης και τις συνολικές ώρες λειτουργίας του P.O.S.. Κατά
την εισαγωγή νέας εγγραφής προτείνεται ως ώρα έναρξης του P.O.S. 09:00:00 πµ και ως συνολικές ώρες λειτουγίας 18.
∆ηλαδή σε αυτήν την περίπτωση το P.O.S. θα λειτουργεί από τις 09:00:00 πµ έως τις 03:00:00 πµ.
· Ώρα Έναρξης βραδινής βάρδιας: ∆ηλώνουµε την ώρα έναρξης της βραδινής βάρδιας. Το πεδίο χρησιµοποίεται σε
εκτυπώσεις.
· ∆ώρο Χριστ.-Πάσχα: Εάν υπάρχει δώρο Χριστουγέννων ή Πάσχα µπορούµε να τσεκάρουµε την επιλογή αυτή και να
συµπληρώσουµε από κάτω το ποσοστό που θα υπολογίζεται αυτόµατα στις τιµές της παραγγελίας.
· Χρήση BarCode: Αν θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε αναγνώστη BarCode κατά την καταχώρηση των Ειδών της
παραγγελίας, τότε τσεκάρουµε το πεδίο αυτό και πάνω από το σύνολο της παραγγελίας θα εµφανιστεί πλαίσιο για την
ανάγνωση του BarCode του Είδους.
· Αναγνώστης Πιστωτικής Κάρτας: Αν έχουµε αναγνώστη πιστωτικής κάρτας και θέλουµε στην εκτύπωση του
Τιµολογίου Πώλησης να εµφανίζονται και τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, τότε τσεκάρουµε το πεδίο αυτό. Οπότε όταν
µας πληρώσει µε πιστωτική κάρτα ο πελάτης δε χρειάζεται να συµπληρώσουµε τα στοιχεία της κάρτας, απλά την
περνάµε από τον αναγνώστη.
· Προσαύξηση Room Service: Συµπληρώσουµε το ποσοστό που θα υπολογίζεται αυτόµατα στις τιµές της παραγγελίας
όταν ενεργοποιήσουµε την επιλογή RoomService κατά την παραγγελία TakeAway.
· ΑΑ∆Ε MyData: Στα πεδία συµπληρώνουµε τα στοιχεία σύνδεσης (UserId, Subscription Key και Αρ.Εγκατάστασης) µε το
σύστηµα MyData της Γ.Γ.Π.Σ. Στο πεδίο Αρ.Εγκατάστασης συµπληρώνουµε τον κωδικό υποκαταστήµατος, εάν δεν
υπάρχουν υποκαταστήµατα ή εάν είµαστε το κεντρικό υποκατάστηµα συµπληρώνουµε 0.
HAPPY HOUR
Αν θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε ειδικές τιµές και ενεργοποιήσουµε ένα από τα πεδία θα εµφανίζεται η καρτέλα Happy
Hour. Στην καρτέλα αυτή δηλώνουµε τις µέρες και ώρες που θέλουµε να ισχύουν οι ειδικές τιµές.
· Τραπέζια : Μαρκάρουµε το πεδίο εάν θέλουµε οι ειδικές τιµές να ισχύουν σε παραγγελίες τραπεζίών
· Take Away: Μαρκάρουµε το πεδίο εάν θέλουµε οι ειδικές τιµές να ισχύουν σε παραγγελίες Take Away.
· Delivery: Μαρκάρουµε το πεδίο εάν θέλουµε οι ειδικές τιµές να ισχύουν σε παραγγελίες Delivery
ΠΛΗΚΤΡΑ
· Σχεδιαστής POS/PDA: Οι σχεδιαστές POS και PDA είναι πολύ χρήσιµα εργαλεία µε τη βοήθεια των οποίων µπορούµε
να κατασκευάσουµε τις οθόνες παραγγελίας του POS και του PDA αντίστοιχα. Στο πάνω µέρος της οθόνης που ανοίγει
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εµφανίζεται το παρακάτω µενού.

Κάτω από την µπάρα εργαλείων εµφανίζεται το σχεδιάγραµα που αντιστοιχεί στην οθόνη παραγγελίας του
συγκεκριµένου POS/PDA.
Για να ανοίξουµε ένα νέο αρχείο πιέζουµε το πλήκτρο
καταχωρούµε τα πλαίσια και τις εικόνες που θέλουµε.

. Στο κενό πλέον πλαίσιο που βρίσκεται κάτω από το µενού

Για να προσθέσουµε ένα πλαίσιο πιέζουµε το πλήκτρο
και έπειτα κάνουµε κλικ στο σηµείο που θέλουµε να
εµφανιστεί. Αν επιθυµούµε να αλλάξουµε το µέγεθος του πλαισίου, το επιλέγουµε και πηγαίνουµε τον κέρσορα σε µία
πλευρά του, όταν εµφανιστεί ένα βελάκι που δειχνεί πάνω-κάτω / δεξιά-αριστερά µπορούµε να σύρουµε την πλευρά
αυτή. Για να µεταφέρουµε σε άλλη θέση το πλαίσιο αυτό το επιλέγουµε και το µετακινούµε µε τη µέθοδο 'drag and drop'.
Για να χρωµατίσουµε το περίγραµµα του πλαισίου πιέζουµε το πλήκτρο
, έπειτα το πλήκτρο
για να
δηλώσουµε το χρώµα που επιθυµούµε και τέλος το πλαίσιο που θέλουµε. Ο χρωµατισµός στο εσωτερικό του πλαισίου
γίνεται πατώντας το πλήκτρο

, στη συνέχεια επιλέγουµε το χρώµα που επιθυµούµε και κάνουµε κλικ στο

εσωτερικό του πλαισίου. Αν θέλουµε να προσθέσουµε κείµενο στο πλαίσιο πιέζουµε το πλήκτρο
και στην οθόνη
που εµφανίζεται πληκτρολογούµε το κείµενο που επιθυµούµε. Για να επιλέξουµε τη γραµµατοσειρά που θα
χρησιµοποιήσουµε πιέζουµε το πλήκτρο
πλήκτρο

. Εφόσον συµπληρώσουµε τα στοιχεία της γραµµατοσειράς, πιέζουµε το

κι επιλέγουµε το κείµενο στο οποίο θέλουµε να αποδώσουµε τη γραµµατοσειρά που επιλέξαµε. Aν

θέλουµε να επιλέξουµε το χρώµα που υπάρχει ήδη σε κάποιο σηµείο του αρχείου µας πατάµε το πλήκτρο
κάνουµε κλικ στο σηµείο που θέλουµε να χρωµατίσουµε.

και

Για να αποθηκεύσουµε κάποια εικόνα πρέπει αρχικά να επιλέξουµε ένα πλαίσιο, να πιέσουµε το πλήκτρο
και να
αναζητήσουµε την εικόνα που επιθυµούµε να εµφανιστεί στο επιλεγµένο πλαίσιο. Για να µετακινήσουµε µια εικόνα που
βρίσκεται µέσα σε ένα πλαίσιο πιέζουµε το πλήκτρο

και για να τη διαγράψουµε το πλήκτρο

.

Για να έχουν κάποια λειτουργικότητα τα πλαίσια που καταχωρούµε θα πρέπει να τους αποδώσουµε ιδιότητες. Αν
κάνουµε δεξί κλικ επάνω σε ένα πλαίσιο εµφανίζονται οι επιλογές:
- Send to back. Αυτή η επιλογή µας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουµε µεταξύ δύο επικαλυπτόµενων πλαισίων ποιο θα
είναι κάτω και ποιο πάνω.
- Κείµενο. Ανοίγει οθόνη για να καταχωρήσουµε το κείµενο που θέλουµε να εµφανίζεται στο πλαίσιο.
- Αντιγραφή. Αντιγράφουµε το πλαίσιο που έχουµε επιλέξει.
- ∆ιαγραφή. ∆ιαγράφουµε το πλαίσιο που έχουµε επιλέξει.
- Κλείσιµο Μπάρας Εργαλείων. Με την επιλογή αυτή εξαφανίζεται το µενού εργαλείων και αλλάζει η επιλογή σε
Εµφάνιση Μπάρας Εργαλείων για να µπορούµε να την εµφανίσουµε ξανά.
- Οµάδα. Συνδέουµε το πλαίσιο µε µία Οµάδα Αποθήκης. Η επιλογή της οµάδας γίνεται από τη λίστα Groups της
Μπάρας Εργαλείων, η οποία ενεργοποιείται όταν δώσουµε στο πλαίσιο την ιδιότητα της Οµάδας.
- Είδος. Όταν θέλουµε να συνδέσουµε άµεσα το πλαίσιο µε ένα συγκεκριµένο Είδος Αποθήκης επιλέγουµε Είδος. Η
επιλογή του είδους γίνεται από τη λίστα Stock Items της Μπάρας Εργαλείων, η οποία ενεργοποιείται όταν δώσουµε στο
πλαίσιο την ιδιότητα του Είδους.
- Ελεύθερο Είδος. Συνδέουµε το πλαίσιο µε κάποιο Είδος Αποθήκης. ∆εν επιλέγουµε συγκεκριµένο είδος, για να
εµφανίζεται στο πλαίσιο το Είδος Αποθήκης θα πρέπει να έχουµε επιλέξει την αντίστοιχη Οµάδα Αποθήκης σε κάποιο
άλλο πλαίσιο.
Αν θέλουµε να δώσουµε στο πλήκτρο τις ιδιότητες κάποιου από τα πλήκτρα της οθόνης παραγγελίας επιλέγουµε
αντίστοιχα:
- Έξοδος για να βρούµε από την παραγγελία ακυρώνοντας τις πιθανές αλλαγές που κάναµε.
- ∆ιαγραφή Είδους για να έχουµε τη δυνατότητα πιέζοντας το πλήκτρο αυτό να διαγράφεται το επιλεγµένο είδος.
- Ποσότητα για να αλλάζουµε την ποσότητα του επιλεγµένου είδους της παραγγελίας.
- Συνοδευτικά για να εµφανίζονται τα συνοδευτικά τις επιλεγµένης οµάδας.
- Πιάτα για να αλλάζουµε τη σειρά των πιάτων, αν δηλαδή θέλουµε να έρθουν χώρια (αρχικά τα πρώτα πιάτα, κ.ο.κ.) ή
όλα µαζί (οπότε θα δηλώσουµε ότι όλα τα Είδη της Παραγγελίας έχουν τιν ίδιο αριθµό στο πιάτο).
- Πληρωµή για να δηλώνουµε τον τρόπο πληρωµής.
- Έκπτωση για να δηλώνουµε έκπτωση στο επιλεγµένο είδος της παραγγελίας.
- Χρέωση ∆ωµατίου για να δηλώνουµε το κατειληµµένο δωµάτιο που θα χρεωθεί µε το ποσό της παραγγελίας.
- Έκδοση για να κόβουµε τις αναφορές κουζίνας και τα δελτία παραγγελίας.
- Εκτύπωση για να κόβουµε την απόδειξη λιανικής πώλησης.
- ∆ιάσπαση Παραγγελίας για να κόβουµε πολλές αποδείξεις λιανικής πώλησης ώστε να πληρώσει ο καθένας τα δικά
του είδη.
- Στατιστικά Τραπεζιού για να βλέπουµε τα στατιστικά στοιχεία του επιλεγµένου τραπεζιού.
- Αλλαγή Σερβιτόρου για να µεταφέρουµε την Παραγγελία σε άλλο Σερβιτόρο.
- Υπάλληλος για να υπολογίζεται αυτόµατα η έκπτωση των ειδών στο προσωπικό του καταστήµατος.
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- ∆οκιµή για να καταχωρούµε δοκιµαστικά τιµολόγια.
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να δηλώσουµε σε ποιο σηµείο του POS/PDA της παραγγελίας επιθυµούµε να εµφανίζεται
η λίστα µε τα επιλεγµένα είδη της παραγγελίας. Αυτό γίνεται δίνοντας σε ένα πλαίσιο την ιδιότητα Register Grid POS ή
Register Grid PDA αντίστοιχα.
Πιέζοντας το πλήκτρο

µπορούµε να αντιγράψουµε το επιλεγµένο πλαίσιο, µε το πλήκτρο

επικόλληση του πλαισίου που είχατε αντιγράψει προηγουµένως και µε το πλήκτρο
αποκοπή του επιλεγµένου πλαισίου.

να κάνουµε

µπορούµε να κάνουµε

Για να αποθηκεύσουµε ένα αρχείο πιέζουµε το πλήκτρο
, οπότε ανοίγει οθόνη για να επιλέξουµε την τοποθεσία
αποθήκευσης και το όνοµα του αρχείου. Αν σε ένα ήδη αποθηκευµένο αρχείο κάνουµε κάποιες µεταβολές πιέζουµε το
πλήκτρο
πλήκτρο

για να τις αποθηκεύσουµε. Το άνοιγµα υπάρχοντος αρχείου µέσα από το σχεδιαστή γίνεται µε το
.

Πιέζοντας το πλήκτρο

κλείνει η οθόνη του σχεδιαστή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
Συµπληρώνουµε τις παρατηρήσεις που εµφανίζονται σε εκτυπώσεις λογαριασµού και σε εκτυπώσεις παραστατικών
πωλήσεων αντίστοιχα
ΟΜΑ∆ΕΣ
Στην καρτέλα Οµάδες δηλώνουµε όλες τις Οµάδες του συγκεκριµένου σηµείου πώλησης. Για να προσθέσουµε µία Οµάδα
κάνουµε κλικ σε αυτόν τον πίνακα, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert
από το πληκτρολόγιο κι επιλέγουµε µε τη βοήθεια καταλόγου την Οµάδα που επιθυµούµε.
Για κάθε οµάδα υπάρχουν τα εξής:
· Αποθήκη: ∆ηλώνουµε τον Αποθηκευτικό Χώρο, στον οποίο υπάρχουν τα Είδη της συγκεκριµένης Οµάδας.
· Έκπτωση Υπαλλήλου, ∆ιευθυντή, Γ: Στις στήλες Έκπτωση Υπαλλήλου, Έκπτωση ∆ιευθυντή και Έκπτωση Γ
δηλώνουµε το ποσοστό έκπτωσης που έχουν οι συγκεκριµένες κατηγορίες πελατών.
· Υπηρεσία Ξενοδοχείου: Εάν η εφαρµογή επικοινωνεί µε την εφαρµογή Hotel Works, τότε στη στήλη δηλώνουµε την
Υπηρεσία στην οποία θα πηγαίνουν τα ποσά των Ειδών της συγκεκριµένης Οµάδας όταν την παραγγελία τη χρεώνουµε
στο ∆ωµάτιο.
· ΦΠΑ, ΦΠΑ Αυτοπαράδοσης, ΦΠΑ TakeAway, Φόρος : Στις στήλες ΦΠΑ ,ΦΠΑ Αυτοπαράδοσης, ΦΠΑ TakeAway και
Φόρος δηλώνουµε τα ΦΠΑ και το ∆ηµοτικό Φόρο των Ειδών της συγκεκριµένης Οµάδας.
· Λογ.Πωλήσεων, Λογ.Πωλήσεων TakeAway , Λογ.Πωλήσεων2 , Λογ.Πωλήσεων Αυτοπαράδοσης : Στις στήλες
Λογ.Πωλήσεων, Λογ.Πωλήσεων(TakeAway) , Λογ.Πωλήσεων 2 και Λογ.Πωλήσεων Αυτοπαράδοσης συµπληρώνουµε
λογαριασµό που θα χρησιµοποιηθεί κατά την γέφυρα ΓΛ για κινήσεις πωλήσεων και πωλήσεων takeaway και πωλήσεων
Αυτοπαράδοσης αντίστοιχα.
· Ταξινόµηση PDA: Ορίζουµε την σειρά εµφάνισης των οµάδων για το Android App.
Στη λίστα δεξιά δηλώνουµε τα Τερµατικά Κουζίνας στα οποία θα στέλνονται τα Είδη της συγκεκριµένης Οµάδας.
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΑ
Στην καρτέλα Αίθουσες και τραπέζια δηλώνουµε για κάθε P.O.S. τις Αίθουσες που περιλαµβάνει στον πίνακα που
βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Στη στήλη Περιγραφή καταχωρούµε το όνοµα της αίθουσας, στη στήλη
Κάτοψη Αίθουσας συνδέουµε το σχεδιάγραµµα της αίθουσας του P.O.S. και στη στήλη Κάτοψη Αίθουσας Pda συνδέουµε
το σχεδιάγραµµα της αίθουσας για το Pda.
Μέσα από τις στήλες Κάτοψη Αίθουσας και Κάτοψη Αίθουσας Pda µπορούµε πιέζοντας το
να ανοίξουµε το σχεδιαστή
για τις αίθουσες, δηλαδή ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο µε τη βοήθεια του οποίου µπορούµε να κατασκευάσουµε την οθόνη
της αίθουσας του P.O.S. και του Pda αντίστοιχα. Στο πάνω µέρος της οθόνης που ανοίγει εµφανίζεται το παρακάτω µενού.

Κάτω από την µπάρα εργαλείων εµφανίζεται το σχεδιάγραµµα που αντιστοιχεί στην οθόνη αίθουσας του συγκεκριµένου
POS/PDA.
Για να ανοίξουµε ένα νέο αρχείο πιέζουµε το πλήκτρο
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καταχωρούµε τα πλαίσια και τις εικόνες που θέλουµε.
Για να προσθέσουµε κάποιο πλαίσιο πιέζουµε ένα από τα πλήκτρα
,
,
ή
ανάλογα µε το σχήµα
που επιθυµούµε και έπειτα κάνουµε κλικ στο σηµείο που θέλουµε να εµφανιστεί. Αν επιθυµούµε να αλλάξουµε το µέγεθος
του πλαισίου το επιλέγουµε και πηγαίνουµε τον κέρσορα σε µία πλευρά του, όταν εµφανιστεί ένα βελάκι που δειχνεί πάνωκάτω µπορούµε να σύρουµε την πλευρά αυτή. Για να µεταφέρουµε σε άλλη θέση το πλαίσιο αυτό το επιλέγουµε και το
µετακινούµε µε τη µέθοδο 'drag and drop'. Για να χρωµατίσουµε το περίγραµµα του πλαισίου πιέζουµε το πλήκτρο
έπειτα το πλήκτρο

,

για να δηλώσουµε το χρώµα που επιθυµούµε και τέλος το πλαίσιο που θέλουµε. Ο χρωµατισµός

στο εσωτερικό του πλαισίου γίνεται πατώντας το πλήκτρο
, στη συνέχεια επιλέγουµε το χρώµα που επιθυµούµε και
κάνουµε κλικ στο εσωτερικό του πλαισίου. Μπορούµε να χρωµατίσουµε το εσωτερικό του πλαισίου µε κάποιο σχέδιο
επιλέγοντας από τη λίστα

το σχηµατισµό που επιθυµούµε. Αν θέλουµε να προσθέσουµε κείµενο στο

πλαίσιο πιέζουµε το πλήκτρο

και στην οθόνη που εµφανίζεται πληκτρολογούµε το κείµενο που επιθυµούµε. Για να

επιλέξουµε τη γραµµατοσειρά που θα χρησιµοποιήσουµε πιέζουµε το πλήκτρο

. Εφόσον συµπληρώσουµε τα

στοιχεία της γραµµατοσειράς πιέζουµε το πλήκτρο
κι επιλέγουµε το κείµενο στο οποίο θέλουµε να αποδώσουµε τη
γραµµατοσειρά που επιλέξαµε. Aν θέλουµε να επιλέξουµε το χρώµα που υπάρχει ήδη σε κάποιο σηµείο του αρχείου µας
πατάµε το πλήκτρο

και κάνουµε κλικ στο σηµείο που θέλουµε να χρωµατίσουµε.

Για να αποθηκεύσουµε κάποια εικόνα πρέπει αρχικά να επιλέξουµε ένα πλαίσιο, να πιέσουµε το πλήκτρο
και να
αναζητήσουµε την εικόνα που επιθυµούµε να εµφανιστεί στο επιλεγµένο πλαίσιο. Για να µετακινήσουµε µια εικόνα που
βρίσκεται µέσα σε ένα πλαίσιο πιέζουµε το πλήκτρο

και για να τη διαγράψουµε το πλήκτρο .

Για να έχουν κάποια λειτουργικότητα τα πλαίσια που καταχωρούµε θα πρέπει να τους αποδώσουµε ιδιότητες. Αν κάνουµε
δεξί κλικ επάνω σε ένα πλαίσιο εµφανίζονται οι επιλογές:
- Send to back. Αυτή η επιλογή µας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουµε µεταξύ δύο επικαλυπτόµενων πλαισίων ποιο θα
είναι κάτω και ποιο πάνω.
- Κείµενο. Ανοίγει οθόνη για να καταχωρήσουµε το κείµενο που θέλουµε να εµφανίζεται στο πλαίσιο.
- Αντιγραφή. Αντιγράφουµε το πλαίσιο που έχουµε επιλέξει.
- ∆ιαγραφή. ∆ιαγράφουµε το πλαίσιο που έχουµε επιλέξει.
- Κλείσιµο Μπάρας Εργαλείων. Με την επιλογή αυτή εξαφανίζεται το µενού εργαλείων και αλλάζει η επιλογή σε
Εµφάνιση Μπάρας Εργαλείων για να µπορούµε να την εµφανίσουµε ξανά.
- Τραπέζι. Το επιλέγουµε για να δηλώσουµε ότι το πλαίσιο αυτό αντιπροσωπεύει ένα τραπέζι του P.O.S.. Τον κωδικό του
τον δηλώνουµε στο Κείµενο.
Αν θέλουµε να δώσουµε στο πλήκτρο τις ιδιότητες κάποιου από τα πλήκτρα της αίθουσας επιλέγουµε αντίστοιχα:
- Λειτουργίες Κρατήσεων για να ανοίξουµε την οθόνη των κρατήσεων.
- Λειτουργίες Σερβιτόρων για να ανοίξουµε την οθόνη των σερβιτόρων.
- Σερβιτόρος για να εµφανίζεται το όνοµα σερβιτόρου .
- Έξοδος για να κλείσει η κονσόλα του P.O.S..
- Take Away για να καταχωρήσουµε Τake Away παραγγελίες.
- Delivery για να ανοίξει η οθόνη του Delivery.
- Αλλαγή Αίθουσας για να µεταφερθούµε σε άλλη αίθουσα του συγκεκριµένου P.O.S..
- Αλλαγή POS για να µεταφερθούµε σε άλλο P.O.S..
- Waiter Register για να εµφανίζεται ο ενεργός σερβιτόρος.
Πιέζοντας το πλήκτρο

µπορούµε να αντιγράψουµε το επιλεγµένο πλαίσιο, µε το πλήκτρο

επικόλληση του πλαισίου που είχατε αντιγράψει προηγουµένως και µε το πλήκτρο
του επιλεγµένου πλαισίου.

να κάνουµε

µπορούµε να κάνουµε αποκοπή

Για να αποθηκεύσουµε ένα αρχείο πιέζουµε το πλήκτρο
, οπότε ανοίγει οθόνη για να επιλέξουµε την τοποθεσία
αποθήκευσης και το όνοµα του αρχείου. Αν σε ένα ήδη αποθηκευµένο αρχείο κάνουµε κάποιες µεταβολές πιέζουµε το
πλήκτρο

για να τις αποθηκεύσουµε. Η φόρτωση υπάρχοντος αρχείου µέσα από το σχεδιαστή γίνεται µε το πλήκτρο

.
Πιέζοντας το πλήκτρο

κλείνει η οθόνη του σχεδιαστή.

Για να προσθέσουµε µία νέα Αίθουσα κάνουµε κλικ στον πρώτο πίνακα, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό
ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή εγγραφή για να συµπληρώσουµε τα
στοιχεία της νέας αίθουσας.
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Στον πίνακα που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης εµφανίζονται τα ήδη καταχωρηµένα Τραπέζια του P.O.S.. Πιο
αναλυτικά, αναγράφεται ο αριθµός του τραπεζιού και ο αριθµός των ατόµων του τραπεζιού.
Για να προσθέσουµε ένα νέο τραπέζι κάνουµε κλικ στο δεύτερο πίνακα, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή
το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή εγγραφή για να συµπληρώσουµε τα στοιχεία
του τραπεζιού.
Στην στήλη Αίθουσα επιλέγουµε την αίθουσα που ανήκει το τραπέζι . Η επιλογή χρησιµοποιείτε για παραγγελίες που
γίνονται από συσκευή µε λειτουργικό Android εάν έχουµε ορίσει διαφορετική εκτύπωση ή εκτυπωτή αναφορών κουζίζνας
ανά αίθουσα.
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
Στην καρτέλα Σερβιτόροι καταχωρούµε τα ονόµατα των Σερβιτόρων για κάθε P.O.S. αντίστοιχα. ʼν θέλουµε να
χρησιµοποιήσουµε την Ασφάλεια Σερβιτόρων - το δηλώνουµε στην καρτέλα Παράµετροι τσεκάροντας το πεδίο
Ενεργοποίηση Ασφάλειας Σερβιτόρων - θα πρέπει να δηλώσουµε για κάθε Σερβιτόρο το συνθηµατικό του, καθώς επίσης
και τα δικαιώµατα που θέλουµε να έχει ο κάθε Σερβιτόρος. Μαρκάρουµε την στήλη Ενεργός σε όσους σερβιτόρους
συνεχίζουν να εργάζονται στην επιχείρηση µας, σε αντίθετη περίπτωση ο σερβιτότορος δεν θα εµφανίζεται στο P.O.S.
Console. Το BarCode θα πρέπει να περιλαµβάνει και ένα µη αριθµητικό χαρακτήρα Α..Ζ ή $ % + - . /
Για να προσθέσουµε ένα νέο σερβιτόρο πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή εγγραφή για να συµπληρώσουµε τα στοιχεία του σερβιτόρου.
Ως Σερβιτόρους καταχωρούµε και τους Οδηγούς που πηγαίνουν τις παραγγελίες - Delivery µαρκάροντας τη στήλη Οδηγός.
∆ικαιώµατα
· Οδηγός: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν ο Σερβιτόρος είναι Οδηγός που θα χρησιµοποιηθεί στο κύκλωµα Delivery
· All Tables: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν ο Σερβιτόρος θα έχει πρόσβαση και στα τραπέζια άλλων σερβιτόρων.
· ∆ιαγραφή: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν ο Σερβιτόρος θα έχει δικαίωµα για διαγραφή είδους από την παραγγελία ή
ακύρωση παραγγελίας.
· Ακύρωση: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν ο Σερβιτόρος θα έχει δικαίωµα για ακύρωση παραγγελίας.
· Ποσότητα: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν ο Σερβιτόρος θα έχει δικαίωµα για αλλαγής ποσότητας σε είδος της
παραγγελίας.
· Έκπτωση: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν ο Σερβιτόρος θα έχει δικαίωµα να δηλώσει έκπτωση σε είδος της
παραγγελίας.
· Αλλαγή Τιµής: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν ο Σερβιτόρος θα έχει δικαίωµα για αλλαγής τιµής σε είδος της
παραγγελίας.
· Έξοδος: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν ο Σερβιτόρος θα έχει δικαίωµα να πιέσει το πλήκτρο Έξοδος .
· ∆οκιµή: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν ο Σερβιτόρος θα έχει δικαίωµα για έκδοσης παραστατικού ∆οκιµής.
· Πληρωµή: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν ο Σερβιτόρος θα έχει δικαίωµα για να καταχωρήσει Πληρωµή της
παραγγελίας
· Στατιστικά: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν ο Σερβιτόρος θα έχει δικαίωµα για εµφάνιση συνόλων στην φόρµα
Στατιστικών.
· Ταµείο: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν ο Σερβιτόρος θα έχει δικαίωµα για εµφάνιση του Ταµείου
· Πωλήσεις Σερβ: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν ο Σερβιτόρος θα έχει δικαίωµα την εκτύπωση Πωλήσεις Σερβιτόρου.
· Χ Report:Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν ο Σερβιτόρος θα έχει δικαίωµα για την εκτύπωση X Report.
· ∆ελτίο Ηµέρας Ζ:Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν ο Σερβιτόρος θα έχει δικαίωµα για την εκτύπωση ∆ελτίο Ηµέρας Ζ
· Αλλαγή Σερβιτόρου: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν ο Σερβιτόρος θα έχει δικαίωµα για αλλαγή σερβιτόρου σε
παραγγελία.
· Επανεκτύπωση: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν ο Σερβιτόρος θα έχει δικαίωµα για επανεκτύπωση απόδειξης
παραγγελίας.
· Έκτπωση-Κέρασµα: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν ο Σερβιτόρος θα έχει δικαίωµα στο πλήκρτο Έκτπωση - Κέρασµα
που εµφανίζεται στην φόρµα παραγγελίας Take Away
· Αυτοπαράδοση: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν ο Σερβιτόρος θα έχει δικαίωµα για έκδοση παραστατικού
Αυτοπαράδοσης
· Εµφάν.Παραδ.: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν ο Σερβιτόρος θα έχει δικαίωµα για εµφάνιση παραγγελιών που έχουν
παραδοθεί (κύκλωµα Delivery).
· Παράµ.PDA: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν ο Σερβιτόρος θα έχει δικαίωµα για πρόσβαση στις Παράµετρους στο
Android App
· Έκδοση PDA: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν ο Σερβιτόρος θα έχει δικαίωµα για έκδοση παραστατικών από το Android
App
· Take Away επί Πιστ: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν ο Σερβιτόρος θα έχει δικαίωµα για καταχώρηση παραγγελιών
Take Away µε τρόπο πληρωµής επί πιστώσει.
· Συµφωνία Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν ο Σερβιτόρος θα έχει δικαίωµα για έκδοση παραστατικών συµφωνίας.
· Ενεργός: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν ο Σερβιτόρος είναι ενεργός.
ΕΙ∆Η
Στην καρτέλα Είδη εµφανίζονται τα είδη που έχουµε καταχωρήσει στην αποθήκη και µπορούµε να καταχωρήσουµε τις τιµές
πώλησης για το συγκεκριµένο P.O.S καθώς και την σειρά εµφάνισης τους στην παραγγελία. Εάν το πεδίο είναι κενό η
σειρά εµφάνισης θα είναι αλφαβητική µε βάση την περιγραφή τους. Εάν το είδος έχει χαρακτηριστεί ως µενού στην πρώτη
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στήλη µπορούµε να συνδέσουµε τα είδη από τα οποία αποτελείται το είδος µενού ώστε κατά την επιλογή του είδους στην
παραγγελία να εισάγονται αυτόµατα και τα συνδεδεµένα είδη χωρίς τιµή. Στη στήλη Κανονική Τιµή καταχωρούµε την τιµή
πώλησης για τις παραγγελίες που γίνονται µέσα από το P.O.S. Console. Για την τιµή του Είδους στις Take Away
παραγγελίες µπορούµε είτε να καταχωρήσουµε την τιµή στη στήλη Τιµή Take Away είτε το ποσοστό επί της Κανονικής
Τιµής στη στήλη Ποσοστό Take Away. Με τον ίδιο τρόπο καταχωρούµε και τις τιµές για τις Delivery παραγγελίες και τις
τιµές που ισχύουν κατά τη διάρκεια των Happy Hour στις στήλες Τιµή Delivey, Ποσοστό Delivery, Τιµή Happy Hour και
Ποσοστό Happy Hour αντίστοιχα. Στις στήλες Αυτοπαράδοσης συµπληρώνουµε την τιµή ή την έκπτωση που θα έχει το
είδος στις αποδείξεις αυτοπαράδοσης αντίστοιχα. Στις στήλες PDA Αγαπηµένα και PDA Ταξ/ση Αγάπ ορίζουµε ποια είδη
επιθυµούµε να ορίσουµε ως αγαπηµένα και την σειρά εµφάνισης τους για χρήση από συσκευές µε λειτουργικό Android. Εάν
θέλουµε το είδος να εµφανίζεται στην Κονσόλα του P.O.S. ενεργοποιούµε την στήλη Ενεργό.
Σηµείωση: Αν συµπληρώσουµε το πεδίο Τιµή Take Away αλλά και το πεδίο Ποσοστό Take Away η τιµή του Είδους στις
Take Away παραγγελίες θα υπολογιστεί βάση του πεδίου Τιµή Take Away. Το ίδιο ισχύει και για τις τιµές των Delivery και
Happy Hour.

1.3.3.2

Πελάτες

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τα στοιχεία των Πελατών.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζεται ο πρώτος Πελάτης που έχουµε καταχωρήσει.
Για να εισάγουµε έναν νέο Πελάτη, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή οθόνη για να συµπληρώσουµε όλα τα στοιχεία του πελάτη.
Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Πελάτη επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που ο συγκεκριµένος πελάτης συνδέεται µε κάποια Κίνηση ή µε
κάποιο Τιµολόγιο Πώλησης, δεν µπορούµε να τον διαγράψουµε. Επίσης, δεν µπορούµε να διαφράψουµε έναν πελάτη αν η
εφαρµογή Food & Beverage Works επικοινωνεί µε την εφαρµογή Hotel Works και ο συγκεκριµένος πελάτης συνδέεται µε
κάποια Κράτηση.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Πελατών είναι οι παρακάτω:
Μεταβολή Υπάρχοντος Πελάτη
Ξεφύλλισµα Πελατών
Αναζήτηση Πελάτη
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
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Αναλυτικά τα πεδία του πελάτη που εµφανίζονται στην καρτέλα Ταυτότητα είναι τα ακόλουθα. Για να καταχωρήσουµε έναν
πελάτη πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα πεδία: Όνοµα και Τρόπος Πληρωµής.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
· Κωδικός: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Πελάτη. Εισάγεται αυτόµατα µε
την καταχώρηση της εγγραφής. Στα δεξιά του πεδίου εµφανίζεται η ηµεροµηνία καταχώρησής του.
· Όνοµα, Επων. Εταιρίας: Όνοµα του Πελάτη και επωνυµία της Εταιρίας.
· ∆ιεύθυνση, Πόλη, Τ. Κ., Κράτος, Τηλέφωνο,Τηλέφωνο2: Στοιχεία του Πελάτη.
· ∆ραστηρ/τα: Το επάγγελµα του Πελάτη.
· Fax: Ο αριθµός του φαξ του Πελάτη.
· ∆ιαβατήριο, Ηµ. Έκδοσης: Ο αριθµός διαβατηρίου του Πελάτη και η ηµεροµηνία έκδοσής του.
· E-mail: Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη.
· Παρατηρήσεις: Ελεύθερο πεδίο για την καταχώρηση παρατηρήσεων σχετικά µε τον Πελάτη.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
· Τρ. Πληρωµής: Εµφανίζεται ο τρόπος πληρωµής του πελάτη ο οποίος θα προτείνεται κατά την έκδοση ενός Τιµολογίου
για το συγκεκριµένο πελάτη.
· Κατηγορία Έκπτωσης: Εάν στο προσωπικό (υπάλληλοι / διευθυντές) κάνουµε κάποιο ποσοστό έκπτωσης κατά την
πώληση των ειδών, τότε πρέπει να καταχωρήσουµε το προσωπικό ως Πελάτες και στο πεδίο αυτό να επιλέξουµε την
κατηγορία του πελάτη. Οι Κατηγορίες έκπτωσης του πελάτη είναι οι εξής:
- Πελάτης: Είναι οι πελάτες που δεν έχουν έκπτωση.
- Υπάλληλος: Είναι οι πελάτες που έχουν την έκπτωση που δηλώσαµε στη στήλη Έκπτωση Υπαλλήλου της φόρµας
P.O.S. - Οµάδες του µενού Βοηθητικά.
- ∆ιευθυντής: Είναι οι πελάτες που έχουν την έκπτωση που δηλώσαµε στη στήλη Έκπτωση ∆ιευθυντή της φόρµας
P.O.S. - Οµάδες του µενού Βοηθητικά
- Έκπτωση Γ: Είναι οι πελάτες που έχουν την έκπτωση που δηλώσαµε στη στήλη Έκπτωση Γ της φόρµας P.O.S. Οµάδες του µενού Βοηθητικά.
Σηµείωση: Στον πελάτη µε κατηγορία έκπτωσης θα πρέπει να δηλώσουµε Τρ.Πληρωµής: α)"Τοι µετρητοίς" στην
περίπτωση των πελατών µε προπληρωµένη κάρτα β) "Επί πιστώσει " στην περίπτωση των πελατών (υπαλλήλων)
που εξοφλούν αργότερα τον λογαριασµό τους.
· ʼδεια Αυτοπαράδοσης: Ενεργοποιούµε το πεδίο εάν ο πελάτης είναι Υπεύθυνος Αυτοπαράδοσης.
· ∆ΟΥ, ΑΦΜ, ∆ιεύθυνση, Τ. Κ., Πόλη, Τηλέφωνο: Καταχωρούµε τα φορολογικά στοιχεία του Πελάτη. Πιέζουµε το
πλήκτρο δίπλα από το πεδίο ΑΦΜ εφόσον επιθυµούµε να λάβουµε τα λοιπά στοιχεία συµβαλλόµενου από την υπηρεσία
της ΑΑ∆Ε εφόσον έχουµε δηλώσει στις παραµέτρους τα στοιχεία σύνδεσης µας για την υπηρεσία.
· Κατηγορία Πελ. Λογ.: Σε περίπτωση σύνδεσης µε κάποιο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής, επιλέγουµε την κατηγορία
στην οποία ανήκει ο συγκεκριµένος πελάτης. Αναλυτικά, τις Κατηγορίες Πελατών Λογιστικής τις δηλώνουµε στην
αντίστοιχη φόρµα του µενού Βοηθητικά.
· Λογ. Πωλήσεων: Σε περίπτωση σύνδεσης µε κάποιο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής, εισάγουµε το λογαριασµό Γενικής
Λογιστικής του Πελάτη.
· Τιµολόγιο (Χονδικής): Ενεργοποιούµε την επιλογή στην περίπτωση που οι εγγραφές του πελάτη στην εξαγωγή ΜΥΦ
θα αθροίζονται στο ΑΦΜ του και όχι στο άθροισµα λιανικών πωλήσεων.
· Υποχρέωση Υποβολής ΚΕΠΥΟ: Μαρκάρουµε το πεδίο αυτό αν επιθυµούµε την εξαγωγή ΜΥΦ για το συγκεκριµένο
Πελάτη.
· Ενεργός Πελάτης: Απενεργοποιούµε την επιλογή εάν ο πελάτης δεν θέλουµε να εµφανίζεται στις λίστες επιλογής
πελάτη.
· Κάρτα: Εµφανίζεται ο κωδικός κάρτας πελάτη. Ο κωδικός λαµβάνουν µόνο οι πελάτες που ανήκουν σε κατηγορία
Έκπτωσης. Με το πλήκτρο
αφαιρέσετε .

µπορείτε να δηλώσετε νέο κωδικό στον πελάτη και µε το πλήκτρο

µπορείτε να τον

MARKETING
· Όνοµα: Συµπληρώνοντας το πεδίο αυτό, µπορούµε να εντοπίσουµε τις ονοµαστικές εορτές των Πελατών.
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· Πατρώνυµο: ∆ηλώνουµε τo πατρώνυµο του Πελάτη.
· Ηµ. Γέννησης: Συµπληρώνοντας το πεδίο αυτό, µπορούµε να εντοπίσουµε τα γενέθλια των Πελατών. Στα δεξιά του
πεδίου εµφανίζεται η ηµέρα και ο µήνας γέννησης του Πελάτη.
· Κατηγορία: Ελεύθερο πεδίο για επιπλέον οµαδοποίηση των Πελατών.
· Επαφή: ∆ηλώνουµε το όνοµα του ατόµου µε το οποίο επικοινωνούµε για υποθέσεις του Πελάτη.
· Black List: Μαρκάρουµε το πεδίο αυτό για να δηλώσουµε ότι ο Πελάτης είναι σε µαύρη λίστα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για να καταχωρήσουµε έναν Πελάτη πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε το πεδίο Όνοµα.
ΠΛΗΚΤΡΑ
·

: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό κι εφόσον έχουν συµπληρωθεί τα απαραίτητα στοιχεία στη φόρµα Παράµετροι Γενικές Παράµετροι του µενού Βοηθητικά εκτυπώνεται η Κάρτα του Πελάτη.

· Πλήκτρα ∆ιαχείρισης Εγγράφων
: Κύκλωµα ολοκληρωµένης παρακολούθησης των
εγγράφων, της αλληλογραφίας κ.τ.λ. Μπορούµε να αποθηκεύσουµε διάφορα έγγραφα που σχετίζονται µε τον πελάτη. Με
τα πλήκτρα αναζήτησης µπορούµε να βρούµε τα έγγραφα που επιθυµούµε χρησιµοποιώντας τα φίλτρα επιλογής. Ο
τρόπος διαχείρισης των εγγράφων περιγράφεται αναλυτικά στη φόρµα ∆ιαχειριστής Εγγράφων.
ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σε αυτήν την καρτέλα εµφανίζονται πληροφορίες που καταχωρούνται στη φόρµα Ειδικά Στοιχεία και που ορίζονται εξ'
ολοκλήρου από το χρήστη, ώστε να καλύπτουν και την πλέον εξειδικευµένη ανάγκη που θα προκύψει κατά τη χρήση του
προγράµµατος. Ο τρόπος σχεδιασµού των Ειδικών Στοιχείων περιγράφεται αναλυτικά στη φόρµα Σχεδιαστής Αρχείων. Η
αναζήτηση των πελατών µε τα ειδικά τους στοιχεία πραγµατοποιείται εφόσον επιλέξουµε την αντίστοιχη επιλογή στη λίστα
της αναζήτησης.
Στην καρτέλα Οικονοµικά Στοιχεία εµφανίζονται όλα τα οικονοµικά στοιχεία του Πελάτη, όπως φαίνεται και παρακάτω.

Στο πινακάκι που βρίσκεται πάνω αριστερά εµφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες.
· Προηγ. Χρήση: Συµπληρώνουµε το συνολικό ποσό χρέωσης και πίστωσης της προηγούµενης χρήσης. Στο Υπόλοιπο
υπολογίζεται η διαφορά Χρέωση - Πίστωση.
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· Απογραφή: Εµφανίζεται το συνολικό ποσό χρέωσης και πίστωσης όλων των κινήσεων των οποίων το Είδος Κίνησης
έχει στο πεδίο Απογραφή την επιλογή ʼνοιγµα.
· Χρήση: Εµφανίζεται το συνολικό ποσό χρέωσης και πίστωσης όλων των κινήσεων των οποίων το Είδος Κίνησης έχει
στο πεδίο Απογραφή την επιλογή Κλείσιµο ή Κενό. Στο Υπόλοιπο υπολογίζεται η διαφορά Χρέωση - Πίστωση.
· Προοδευτικά: Εµφανίζεται το άθροισµα των γραµµών Απογραφή + Χρήση τόσο για τη χρέωση όσο και για την
πίστωση. Στο Υπόλοιπο υπολογίζεται η διαφορά Χρέωση - Πίστωση.
Στον πίνακα που βρίσκεται στο πάνω δεξιό µέρος της οθόνης εµφανίζονται ανά έτος ανά µήνα και ανά επιλογή απογραφής
τα συνολικά ποσά χρέωσης, πίστωσης, υπολοίπου και προοδευτικών.
Σηµείωση: Σε περίπτωση που η εφαρµογή Food & Beverage Works επικοινωνεί µε την εφαρµογή Hotel Works, τότε
στους δύο παραπάνω πίνακες εµφανίζονται τα συνολικά ποσά των κινήσεων που προέρχονται από την εφαρµογή Food &
Beverage Works + τα συνολικά ποσά των κινήσεων που προέρχονται από την εφαρµογή Hotel Works.
Στον πίνακα που βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζονται ανά ηµεροµηνία όλες οι Οικονοµικές Κινήσεις του
Πελάτη. Παρέχεται η δυνατότητα αναλυτικής προβολής των στοιχείων της Κίνησης µε το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Μ ή το
πλήκτρο "Space" 'η το "Enter" από το πληκτρολόγιο ή κάνοντας διπλό κλικ επάνω στην κίνηση που θέλουµε να
προβάλουµε. Επιπλέον, µπορούµε πατώντας το πλήκτρο
για το συγκεκριµένο Πελάτη.

από τον πλοηγό να καταχωρήσουµε µία νέα Κίνηση

ΦΙΛΤΡΑ
·

: Επιλέγοντας το φίλτρο HW εµφανίζονται στον τελευταίο πίνακα
µόνο oι κινήσεις που προέρχονται από την εφαρµογή Hotel Works, επιλέγοντας το φίλτρο FBW εµφανίζονται µόνο oι
κινήσεις που προέρχονται από την εφαρµογή Food & Beverage Works, ενώ επιλέγοντας το φίλτρο Όλα εµφανίζονται
τόσο οι κινήσεις του Hotel Works όσο και οι κινήσεις του Food & Beverage Works.
Αν θέλουµε να αναζητήσουµε µία κίνηση του Hotel Works, τότε επιλέγουµε το φίλτρο HW κι έπειτα πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιήσουµε το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+F από το πληκτρολόγιο. Αυτόµατα
εµφανίζονται προς αναζήτηση µόνο οι κινήσεις που προέρχονται από την εφαρµογή Hotel Works. Αντίστοιχα, αν θέλουµε
να αναζητήσουµε µία κίνηση του Food & Beverage Works, τότε επιλέγουµε το φίλτρο FBW κι έπειτα πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιήσουµε το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+F από το πληκτρολόγιο. Τέλος, αν
έχουµε επιλεγµένο το φίλτρο Όλα και πιέσουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιήσουµε το
συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+F από το πληκτρολόγιο, τότε θα εµφανιστούν προς αναζήτηση τόσο οι κινήσεις του Hotel
Works όσο και οι κινήσεις του Food & Beverage Works.
Σηµείωση: Αν από την αναζήτηση επιλέξουµε µία κίνηση ενός άλλου πελάτη και πατήσουµε ΟΚ για να µεταφερθούµε
στην κίνηση που επιθυµούµε, τότε αυτόµατα µεταφερόµαστε στον πελάτη της κίνησης που επιλέξαµε και µαρκάρεται η
συγκεκριµένη κίνηση.

Delivery
Σε αυτήν την καρτέλα βλέπουµε τα στοιχεία του πελάτη που αφορούν τις παραγγελίες Delivery.
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· Ενεργός Πελάτης: Μαρκάρουµε την επιλογή εάν επιθυµούµε ο πελάτης να εµφανίζεται στον κατάλογο αναζήτησης της
φόρµας Delivery
· Έκδοση Τιµολογίου (Delivery): Μαρκάρουµε την επιλογή εάν επιθυµούµε στον συγκεκριµένο πελάτη οι παραγγελίες να
εκδίδονται µε τιµολόγιο.
· Τηλέφωνα: Πληκτρολογούµε όλα τα τηλέφωνα του πελάτη που θα χρησιµοποιούνται στις παραγγελίες Delivery
· Χάρτης: Εµφανίζεται ο χάρτης µε την διαδροµή από το κατάστηµα µας στην διεύθυνση του πελάτη. Η αποθήκευση
γίνεται αυτόµατα µε το αντίστοιχο πλήκτρο από την φόρµα Χάρτης του Delivery.
FB Marketing
· Ενεργό : Ενεργοποιουµε το πεδίο εάν επιθυµούµε υπολογισµό των πόντων.
· Marketing : Εµφανίζονται το υπόλοιπο των πόντων του πελάτη και η συνολική έκπτωση που έχει κερδίσει από τους
πόντους. Με το πλήκτρο Μεταβολή µπορούµε να µεταβάλουµε χειροκίνητα τα στοιχεία αυτά

1.3.3.3

Προµηθευτές

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τα στοιχεία των Προµηθευτών.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζεται ο πρώτος Προµηθευτής που έχουµε καταχωρήσει.
Για να εισάγουµε έναν νέο Προµηθευτή, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή οθόνη για να συµπληρώσουµε όλα τα στοιχεία του προµηθευτή.
Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Προµηθευτή επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που ο συγκεκριµένος προµηθευτής συνδέεται µε κάποια Κίνηση ή
µε κάποιο Τιµολόγιο Αγοράς, δεν µπορούµε να τον διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Προµηθευτών είναι οι παρακάτω:
Μεταβολή Υπάρχοντος Προµηθευτή
Ξεφύλλισµα Προµηθευτών
Αναζήτηση Προµηθευτή
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∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Αναλυτικά τα πεδία του προµηθευτή που εµφανίζονται στην καρτέλα Ταυτότητα είναι τα ακόλουθα. Για να καταχωρήσουµε
έναν προµηθευτή πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε το πεδίο Όνοµα.
· Κωδικός: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Προµηθευτή. Εισάγεται
αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.
· Όνοµα, Επων. Εταιρίας: Όνοµα του Προµηθευτή και επωνυµία της Εταιρίας.
· ∆ιεύθυνση, Πόλη, Τ. Κ.: Στοιχεία του Προµηθευτή.
· Τηλέφωνα, Fax: Οι αριθµοί των τηλεφώνων και του φαξ του Προµηθευτή.
· E-mail: Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Προµηθευτή.
· Επάγγελµα: Το επάγγελµα του Προµηθευτή.
· Λογ. Αγορών: Σε περίπτωση σύνδεσης µε κάποιο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής, εισάγουµε το λογαριασµό Γενικής
Λογιστικής του Προµηθευτή.
· ∆ΟΥ, ΑΦΜ: Καταχωρούµε τα φορολογικά στοιχεία του Προµηθευτή.
· ΚΕ.Π.Υ.Ο, Κατηγορία: Μαρκάρουµε το πεδίο αυτό αν επιθυµούµε την εξαγωγή ΜΥΦ για το συγκεκριµένο Προµηθευτή
και επιλέγουµε την κατηγορία που ανήκει (Έξοδα, ʼλλα Έξοδα).
· Εθνικότητα: Επιλέγουµε την Εθνικότητα του προµηθευτή.
· Μη Υπόχρεος: Μαρκάρουµε το πεδίο αυτό ο Προµηθευτής είναι Μη Υπόχρεος ελέγχου για τις συγκεντρωτικές
καταστάσεις ΚΕΠΥΟ.
· IBAN: Συµπληρώνουµε τον αριθµό λογαριασµού
· Παρατηρήσεις: Ελεύθερο πεδίο για την καταχώρηση παρατηρήσεων σχετικά µε τον Προµηθευτή.
Εµφάνιση Συνόλων
Πιέζοντας το πλήκτρο
εµφανίζονται τα συνολικά ποσά χρέωσης, πίστωσης και υπολοίπου του
κάθε Προµηθευτή στο πλαίσιο που βρίσκεται στο κάτω µέρος αυτής της καρτέλας. Αν ξαναπιέσουµε το ίδιο πλήκτρο, τότε
τα σύνολα δε θα εµφανίζονται.
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Στην καρτέλα Οικονοµικά Στοιχεία εµφανίζονται όλα τα Τιµολόγια Αγορών και οι Κινήσεις του συγκεκριµένου Προµηθευτή,
όπως φαίνεται και παρακάτω.

Τιµολόγια
Στον επάνω πίνακα εµφανίζονται σε µορφή λίστας όλα τα Τιµολόγια Αγορών του συγκεκριµένου Προµηθευτή ταξινοµηµένα
κατά ηµεροµηνία. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα αναλυτικής προβολής των στοιχείων του Τιµολογίου που έχουµε
επιλέξει πιέζοντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Μ ή το "Space" 'η το "Enter" από το πληκτρολόγιο ή κάνοντας διπλό κλικ
επάνω στο τιµολόγιο που θέλουµε να προβάλουµε. Επίσης, µπορούµε πιέζοντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό
ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο να καταχωρήσουµε ένα νέο Τιµολόγιο Αγοράς για το
συγκεκριµένο Προµηθευτή, εφόσον έχουµε εστιάσει προηγουµένως στον πίνακα των Τιµολογίων.
Μας παρέχεται ακόµη η δυνατότητα εκτύπωσης / επανεκτύπωσης του επιλεγµένου τιµολογίου αγοράς πιέζοντας το
πλήκτρο Επανεκτύπωση. Η λειτουργία του πλήκτρου περιγράφεται αναλυτικά στη λίστα των Τιµολογίων Αγορών.
Κινήσεις
Στον κάτω πίνακα εµφανίζονται σε µορφή λίστας όλες οι Οικονοµικές Κινήσεις του συγκεκριµένου Προµηθευτή
ταξινοµηµένες κατά ηµεροµηνία. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα αναλυτικής προβολής των στοιχείων της Κίνησης που
έχουµε επιλέξει πιέζοντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Μ ή το "Space" 'η το "Enter" από το πληκτρολόγιο ή κάνοντας
διπλό κλικ επάνω στην κίνηση που θέλουµε να προβάλουµε. Επίσης, µπορούµε πιέζοντας το πλήκτρο
πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο να καταχωρήσουµε µία νέα Κίνηση για το
συγκεκριµένο Προµηθευτή, εφόσον έχουµε εστιάσει προηγουµένως στον πίνακα των Κινήσεων.

από τον

Στην καρτέλα Μηνιαίο Ισοζύγιο εµφανίζονται διάφορα σύνολα µε τα οικονοµικά στοιχεία του συγκεκριµένου Προµηθευτή,
όπως φαίνεται και παρακάτω.
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Στο πινακάκι που βρίσκεται στο πάνω µέρος της οθόνης εµφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες.
· Προηγ. Χρήση: Συµπληρώνουµε το συνολικό ποσό χρέωσης και πίστωσης της προηγούµενης χρήσης. Στο Υπόλοιπο
υπολογίζεται η διαφορά Χρέωση - Πίστωση.
· Απογραφή: Εµφανίζεται το συνολικό ποσό χρέωσης και πίστωσης όλων των κινήσεων των οποίων το Είδος Κίνησης
έχει στο πεδίο Απογραφή την επιλογή ʼνοιγµα.
· Χρήση: Εµφανίζεται το συνολικό ποσό χρέωσης και πίστωσης όλων των κινήσεων των οποίων το Είδος Κίνησης έχει
στο πεδίο Απογραφή την επιλογή Κλείσιµο ή Κενό. Στο Υπόλοιπο υπολογίζεται η διαφορά Χρέωση - Πίστωση.
· Προοδευτικά: Εµφανίζεται το άθροισµα των γραµµών Απογραφή + Χρήση τόσο για τη χρέωση όσο και για την
πίστωση. Στο Υπόλοιπο υπολογίζεται η διαφορά Χρέωση - Πίστωση.
Στον πίνακα που βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζονται ανά έτος ανά µήνα και ανά επιλογή απογραφής τα
συνολικά ποσά χρέωσης, πίστωσης, υπολοίπου και προοδευτικών.

1.3.3.4

Αποθήκη

Στη φόρµα αυτή έχουµε τη δυνατότητα να καταχωρήσουµε όλα τα Είδη της Αποθήκης µας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζεται το πρώτο είδος της αποθήκης που έχουµε καταχωρήσει.
Για να εισάγουµε ένα νέο Είδος Αποθήκης, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή οθόνη για να συµπληρώσουµε όλα τα στοιχεία του είδους.
Για να µεταβάλλουµε τα στοιχεία ενός Είδους Αποθήκης επιλέγουµε το είδος που επιθυµούµε και αλλάζουµε τα πεδία που
θέλουµε. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο είδος συνδέεται µε κάποιο Τιµολόγιο Πώλησης ή µε κάποια Κίνηση
Αποθήκης, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε το πεδίο Μονάδα Μέτρησης.
Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Είδους Αποθήκης επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
από τον
πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9, εφόσον προηγουµένως έχουµε επιλέξει το συγκεκριµένο είδος. Σε περίπτωση,
όµως, που το συγκεκριµένο είδος συνδέεται µε κάποια Κίνηση Αποθήκης ή µε κάποια Συνταγή, δεν µπορούµε να το
διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Ειδών Αποθήκης είναι οι παρακάτω:
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Ξεφύλλισµα Ειδών Αποθήκης
Αναζήτηση Είδους Αποθήκης
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Αναλυτικά τα πεδία του είδους που εµφανίζονται στην καρτέλα Είδος είναι τα ακόλουθα. Για να καταχωρήσουµε ένα είδος
πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα πεδία: Περιγραφή, Μονάδα Μέτρησης, Οµάδα και Τύπο.
· Κωδικός: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Είδους της Αποθήκης.
Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.
· Ενεργό: Απενεργοποιούµε την επιλογή εάν το είδος δεν χρησιµοποιείται πλέον και θέλουµε να µην εµφανίζεται στον
κατάλογο επιλογής είδους σε όλες τις φόρµες της εφαρµογής.
· Περιγραφή: Η περιγραφή του Είδους.
· Ξένη Περιγραφή: Η περιγραφή του Είδους στα Αγγλικά.
· Περιγραφή Εκτύπωσης: ∆ηλώνουµε την περιγραφή τους είδους που θα χρησιµοποιηθεί στην εκτύπωση απόδειξης.
· Συντ.Περιγραφή: Η συντοµογραφία της περιγραφής του Είδους.
· Οµαδοποίηση: Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το πεδίο αυτό για να διαχωρήσουµε τα είδη σε Οµάδες.
· Τύπος: ∆ηλώνουµε αν το Είδος είναι Εµπόρευµα, Πρώτη Ύλη ή Προϊόν.
· Μονάδα Μέτρησης: Επιλέγουµε τη Μονάδα Μέτρησης του Είδους.
· Οµάδα: Επιλέγουµε την Οµάδα στην οποία ανήκει το συγκεκριµένο Είδος Αποθήκης.
· Υποοµάδα: Επιλέγουµε την ΥποΟµάδα στην οποία ανήκει το συγκεκριµένο Είδος Αποθήκης. Το πεδίο δεν είναι
υποχρεωτικό, το χρησιµοποιούµε µόνο εάν θέλουµε να χωρίσουµε τα είδη µιας οµάδας σε υποοµάδες.
· Θέση / Ράφι: ∆ηλώνουµε τη θέση/ράφι όπου είναι τοποθετηµένο το συγκεκριµένο Είδος Αποθήκης.
· Ποσότητα Παρ/λίας: ∆ηλώνουµε την ποσότητα που πρέπει να παραγγείλουµε όταν η ποσότητα του Είδους πέσει στο
νούµερο που αναφέρουµε στο Επίπεδο Ασφαλείας. Η ποσότητα της παραγγελίας πρέπει να είναι από 0 έως 9999.
· Επίπεδο Ασφαλείας: ∆ηλώνουµε την ελάχιστη ποσότητα του Είδους που µας επιτρέπεται να έχουµε στην Αποθήκη. Αν
η ποσότητα του Είδους πέσει στο νούµερο που δηλώνουµε σε αυτό το πεδίο, τότε εµφανίζεται προειδοποιητικό µήνυµα
για να παραγγείλουµε την ποσότητα που αναφέρεται στο πεδίο Ποσότητα Παραγγελίας. Το επίπεδο ασφαλείας πρέπει
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να είναι από 0 έως 9999.
· Θέση Μενού: ∆ηλώνουµε τη θέση που θα έχει το Είδος στον κατάλογο. Η θέση του µενού πρέπει να είναι από 0 έως
1000.
· Barcode: Καταχωρούµε το BarCode του Είδους.
· Λογ. Αγορών: Αν έχουµε γέφυρα µε κάποιο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής, τότε στο πεδίο αυτό δηλώνουµε το
λογαριασµό ή µέρος του λογαριασµού που θα χρεώνεται κατά την αγορά.
· Λογ. Πωλήσεων: Αν έχουµε γέφυρα µε κάποιο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής, τότε στο πεδίο αυτό δηλώνουµε το
λογαριασµό ή µέρος του λογαριασµού που θα πιστώνεται κατά την πώληση.
· Πιάτο: ∆ηλώνουµε τη σειρά µε την οποία θα πάει στο τραπέζι το συγκεκριµένο Είδος.
· Συνοδευτικό: Για να δηλώσουµε ότι το συγκεκριµένο Είδος Αποθήκης το χρησιµοποιούµε και ως συνοδευτικό στις
Οµάδες Αποθήκης τσεκάρουµε αυτό το πεδίο.
· Αυτοµ.Εµφαν.Συνοδ: Μαρκάρουµε το πεδίο όταν επιθυµούµε να εµφανίζεται αυτόµατα η οθόνη προσθήκης
συνοδευτικών.
· Ζυγιζόµενο: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν το είδος είναι Ζυγιζόµενο.
· Αυτοµ.Εµφαν.Ποσότητας: Μαρκάρουµε το πεδίο όταν επιθυµούµε να εµφανίζεται αυτόµατα η οθόνη αλλαγής
ποσότητας.
· Φύρα %: ∆ηλώνουµε το ποσοστό του είδους που καταστρέφεται κατά την παραγωγή της συνταγής.
· Στάδια Προετοιµασίας: Επιλέγουµε τα στάδια προετοιµασίας που µπορεί να περάσει ένα είδος. (Χρησιµοποιείται για
την παρακολούθηση του Kitchen Display System)
· Χρόνος Προετοιµασίας: ∆ηλώνουµε το χρόνο σε δευτερόλεπτα µετά τον οποίο θα αλλάζει χρώµα στις παραγγελίες που
δεν έχουν ολοκληρωθεί. Εάν δεν δηλωθεί θα ισχύει ο χρόνος που έχουµε δηλώσει στις παραµέτρους.
· Εκτύπωση Ετικέτας: Ενεργοποιούµε το πεδίο όταν επιθυµούµε να εκτυπώνεται ετικέτα µε το είδος. Η εκτύπωση γίνεται
όταν δηλώσουµε στην οθόνη Kitchen Display System ότι το είδος είναι έτοιµο.
· Menu: Ενεργοποιούµε το πεδίο εάν θέλουµε να χαρακτηρίσουµε το είδος σαν µενού. Στα είδη που είναι µενού µπορούµε
να συνδέσουµε άλλα είδη ώστε κατά την επιλογή του είδους µενού στην παραγγελία θα εισάγονται αυτόµατα και τα λοιπά
είδη µε µηδενική τιµή.
· Παρατηρήσεις: Καταχωρούµε παρατηρήσεις για το είδος.
· Μέση Τιµή Αγοράς: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται η Μέση Τιµή Αγοράς του
συγκεκριµένου Είδους. Η Μέση Τιµή Αγοράς υπολογίζεται µόνο όταν το παραστατικό της Κίνησης Αποθήκης που
καταχωρείται έχει τσεκαρισµένη την επιλογή Ενηµέρωση Μέσης Τιµής Αγοράς. Ο υπολογισµός µέση τιµής γίνεται ανά
έτος, ∆ηλαδή για κάθε προηγούµενο ηµερολογιάκο έτος η µέση τιµή επί το υπολοιπο ποσότητας είδους και για το τρέχον
ηµερολογιακό έτος συνολική ποσότητα επί Καθαρή Αξία. Το άθροισµα των παραπάνω δια την ποσότητα ειδών θα µας
δώσει την µέση τιµή. Με το πλήκτρο δίπλα από το πεδίο µπορεί να γίνει εκ νέου υπολογισµός του είδους.
· Τελ. Τιµή Αγοράς: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται η τελευταία τιµή αγοράς του
συγκεκριµένου Είδους.
· Υπόλοιπο: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το υπόλοιπο που υπάρχει στην Αποθήκη
για το συγκεκριµένο Είδος.
Αν θέλουµε να έχουµε περισσότερες Μονάδες Μέτρησης, τότε θα δηλώσουµε στον πίνακα των µονάδων µέτρησης που
βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης πόσα τεµάχια από τη βασική µονάδα µέτρησης που δηλώσαµε στο αντίστοιχο πεδίο
υπάρχουν π.χ. σε ένα κουτί/κιβώτιο. Για παράδειγµα, αν η βασική µονάδα µέτρησης του Είδους είναι "κουτί 330ml", τότε
στον πίνακα των µονάδων µέτρησης µπορούµε να δηλώσουµε ότι το "κιβώτιο των 330ml" περιέχει 72 κουτιά των 330ml. Σε
αυτόν τον πίνακα µπορούµε να καταχωρήσουµε όσες µονάδες µέτρησης επιθυµούµε. Για να προσθέσουµε µία Μονάδα
Μέτρησης κάνουµε κλικ σε αυτόν τον πίνακα, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο, επιλέγουµε µε τη βοήθεια καταλόγου τη µονάδα µέτρησης που επιθυµούµε και
συµπληρώνουµε στη στήλη Σχέση Μονάδος τον αριθµό των τεµαχίων που υπάρχουν στο κουτί/κιβώτιο. Αν
καταχωρήσουµε έστω και µία εγγραφή σε αυτόν τον πίνακα, αυτόµατα απενεργοποιείται το πεδίο Μονάδα Μέτρησης για να
µην το αλλάξουµε. Αν θέλουµε να διορθώσουµε το πεδίο Μονάδα Μέτρησης ενώ είναι απενεργοποιηµένο, πρέπει πρώτα
να διαγράψουµε όλες τις εγγραφές που βρίσκονται στον πίνακα των µονάδων µέτρησης επιλέγοντάς τες µία - µία και
πιέζοντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το F9 από το πληκτρολόγιο για να
ενεργοποιηθεί το πεδίο κι έπειτα να κάνουµε την αλλαγή που επιθυµούµε.
Στον πίνακα των συνοδευτικών που βρίσκεται πάνω δεξιά µπορούµε να προσθέσουµε τα συνοδευτικά του είδους εφόσον
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θέλουµε να είναι διαφορετικά από αυτά που έχουµε ορίσει στην Οµάδα Αποθήκης. Εάν το συνοδευτικό που καταχωρούµε
χρεώνεται, τότε πρέπει να το καταχωρήσουµε ως ξεχωριστό Είδος Αποθήκης τσεκάροντας στην καρτέλα του είδους την
επιλογή Συνοδευτικό και να το επιλέξουµε στη στήλη είδος µε τη βοήθεια του καταλόγου.
Στον πίνακα των προµηθευτών εµφανίζεται η τελευταία τιµή αγοράς του Είδους από κάθε Προµηθευτή για κάθε Αποθήκη.
Σε αυτόν τον πίνακα δεν µπορούµε να καταχωρήσουµε τίποτα, ενηµερώνεται αυτόµατα όταν:
· καταχωρούµε Τιµολόγια Αγορών µε το συγκεκριµένο Είδος και
· η Κίνηση που δηµιουργείται στην Αποθήκη από το παραστατικό των παραπάνω Τιµολογίων:
- χρεώνει την αποθήκη µε θετικό ποσό,
- γίνεται εισαγωγή του Είδους στην Αποθήκη και
- δεν είναι κίνηση Απογραφής.
Εφόσον ισχύουν τα παραπάνω, δηµιουργείται στον πίνακα αυτόν µία εγγραφή µε το όνοµα της Αποθήκης και του
Προµηθευτή που δηλώσαµε στο Τιµολόγιο Αγοράς και µε την τιµή που δηλώσαµε στην Καθαρή Αξία για το συγκεκριµένο
Είδος.
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ POS
Στην καρτέλα Τιµές Ανά Pos,πιέζοντας το πλήκτρο
εµφανίζονται στον πίνακα που βρίσκεται ακριβώς
από κάτω όλα τα P.O.S. που έχουµε καταχωρήσει. Σε αυτόν τον πίνακα µπορούµε να καταχωρήσουµε τις τιµές πώλησης
για κάθε P.O.S. Στη στήλη Κανονική Τιµή καταχωρούµε την τιµή πώλησης για τις παραγγελίες που γίνονται µέσα από το
P.O.S. Console. Για την τιµή του Είδους στις Take Away παραγγελίες µπορούµε είτε να καταχωρήσουµε την τιµή στη στήλη
Τιµή Take Away είτε το ποσοστό επί της Κανονικής Τιµής στη στήλη Ποσοστό Take Away. Με τον ίδιο τρόπο καταχωρούµε
και τις τιµές για τις Delivery παραγγελίες και τις τιµές που ισχύουν κατά τη διάρκεια των Happy Hour στις στήλες Τιµή
Delivey, Ποσοστό Delivery, Τιµή Happy Hour και Ποσοστό Happy Hour αντίστοιχα. Στις στήλες PDA Αγαπηµένα και PDA
Ταξ/ση Αγάπ ορίζουµε ποια είδη επιθυµούµε να ορίσουµε ως αγαπηµένα και την σειρά εµφάνισης τους για χρήση από
συσκευές µε λειτουργικό Android Εάν θέλουµε το είδος να εµφανίζεται στην Κονσόλα του P.O.S. ενεργοποιούµε την στήλη
Ενεργό.
Σηµείωση: Αν συµπληρώσουµε το πεδίο Τιµή Take Away αλλά και το πεδίο Ποσοστό Take Away η τιµή του Είδους στις
Take Away παραγγελίες θα υπολογιστεί βάση του πεδίου Τιµή Take Away. Το ίδιο ισχύει και για τις τιµές των Delivery και
Happy Hour.
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑ ΑΠΟΘΗΚΗ/ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
Στην καρτέλα Υπόλοιπο Ανά Αποθήκη εµφανίζονται τα υπόλοιπα του είδους σε όλες τις Αποθήκες και πίνακας µε την µέση
τιµή ανά έτος.
ΙΣΟΖΥΓΙΟ
Στην καρτέλα Ισοζύγιο εµφανίζονται ανά Αποθηκευτικό Χώρο και ανά µήνα τα σύνολα των χρεώσεων που υπολογίζονται
από τα Τιµολόγια Αγορών και τις Κινήσεις Αποθήκης που δηµιουργούν, η συνολική ποσότητα του Είδους που εισάγεται
στην Αποθήκη, τα σύνολα των πιστώσεων που υπολογίζονται από τα Τιµολόγια Πωλήσεων και τις Κινήσεις Αποθήκης που
δηµιουργούν, η συνολική ποσότητα του Είδους που εξάγεται από την Αποθήκη, το υπόλοιπο της ποσότητας και της αξίας
του Είδους, καθώς και το προοδευτικό υπόλοιπο της ποσότητας και της αξίας του Είδους. Στο κάτω µέρος αυτής της
καρτέλας εµφανίζονται τα αθροίσµατα των παραπάνω στηλών.
Σηµείωση: Υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης των παραπάνω στοιχείων για συγκεκριµένη Αποθήκη ή συγκεκριµένο έτος εάν
ορίσουµε τα αντίστοιχα φίλτρα στο πάνω µέρος της οθόνης.
ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Στην καρτέλα Κινήσεις εµφανίζονται όλες οι Κινήσεις που αφορούν το συγκεκριµένο Είδος οµαδοποιηµένες κατά
ηµεροµηνία. Οι κινήσεις αυτές έχουν δηµιουργηθεί από:
· τα Τιµολόγια Πωλήσεων,
· τα Τιµολόγια Αγορών και
· τις Κινήσεις Αποθήκης.
Μπορούµε να δούµε το Τιµολόγιο Πώλησης, το Τιµολόγιο Αγοράς ή την Κίνηση της Αποθήκης που επιθυµούµε είτε
κάνοντας διπλό κλικ επάνω στην αντίστοιχη εγγραφή είτε πιέζοντας το "Space" ή το "Enter" από το πληκτρολόγιο, εφόσον
προηγουµένως έχουµε επιλέξει την εγγραφή που επιθυµούµε. Αν θέλουµε µπορούµε από αυτήν την καρτέλα να
προσθέσουµε µία Κίνηση Αποθήκης για το συγκεκριµένο Είδος πιέζοντας το πλήκτρο
συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

από τον πλοηγό ή το

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Στην σελίδα εµφανίζονται συνδεδεµένες φωτογραφίες του είδους. Η προσθήκη φωτογραφιών γίνεται µε το πλήκτρο
Φωτογραφίες. Η εικόνα αποθηκεύεται στην βάση δεδοµένων και θα πρέπει να προστεθεί στην εφαρµογή µε το µικρότερο
δυνατό µέγεθος.
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Η φόρµα Παράµετροι αποτελείται από σελίδες παραµέτρων, τις οποίες συµπληρώνουµε στο ξεκίνηµα της εφαρµογής και
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της εφαρµογής.
Οι Σελίδες είναι:
Εφαρµογή
Εφαρµογή2
Γενικές Παράµετροι
Cash Registers
Φόρµες
Delivery
Τηλεφωνικές Γραµµές
Περιφερειακά
Παράµετροι Γενικής Λογιστικής
Offline POS
ΑναζήτησηΑΦΜ

1.3.4.2

Εφαρµογή

Στη σελίδα αυτή συµπληρώνουµε στο ξεκίνηµα τις γενικές Παραµέτρους της εφαρµογής, καθώς επίσης και τα στοιχεία που
επιθυµούµε να προτείνονται κατά τη διαχείριση βασικών φορµών.

Αναλυτικά τα πεδία των Παραµέτρων που εµφανίζονται στην καρτέλα Εφαρµογή είναι τα ακόλουθα.
· Επωνυµία Εταιρίας: Συµπληρώνουµε τα στοιχεία της Εταιρίας µας, τα οποία εµφανίζονται στην αρχή όλων των
εκτυπωτικών.
ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ
· Είδος Επιταγής Πελάτη, Κατάσταση Επιταγής Πελάτη: ∆ηλώνουµε το Είδος της Επιταγής και την κατάστασή της
που θα προτείνονται κατά τη σύνδεση µίας Κίνησης Πελάτη µε ένα αξιόγραφο που θα καταχωρήσουµε εκείνη τη στιγµή.
Τα Είδη Κινήσεων Επιταγών έχουν καταχωρηθεί προηγουµένως στην αντίστοιχη φόρµα του µενού Βοηθητικά.
· Είδος Επιταγής Προµηθευτή, Κατάσταση Επιταγής Προµηθ.: ∆ηλώνουµε το Είδος της Επιταγής και την κατάστασή
της που θα προτείνονται κατά τη σύνδεση µίας Κίνησης Προµηθευτή µε ένα αξιόγραφο που θα καταχωρήσουµε εκείνη τη
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στιγµή. Τα Είδη Κινήσεων Επιταγών έχουν καταχωρηθεί προηγουµένως στην αντίστοιχη φόρµα του µενού Βοηθητικά.
· Πληρωµή Προµηθευτή Μετρητοίς: ∆ηλώνουµε το Είδος Κίνησης Προµηθευτή για την κίνηση πληρωµής που θα
δηµιουργείται µετά την καταχώρηση τιµολογίου Αγοράς Μετρητοίς.
· Αποθήκη Α, Αποθήκη Β: ∆ηλώνουµε τα Είδη Κινήσεων Αποθήκης που θα προτείνονται κατά την εισαγωγή µίας νέας
Ενδοδιακίνησης στο Είδος Κίνησης Αποθήκης Α και Β αντίστοιχα. Τα Είδη Κινήσεων Αποθήκης έχουν καταχωρηθεί
προηγουµένως στην αντίστοιχη φόρµα του µενού Βοηθητικά.
· Προεπιλεγµένη Αποθήκη Αγορών: Επιλέγουµε την προεπιλεγµένη αποθήκη κατά την καταχώηρηση Τιµολογίου
Αγοράς.
· Τρ.Πληρωµής: Επιλέγουµε τον προεπιλεµγένο τρόπο πληρωµής κατά την εισαγωγή νέου πελάτη
· Μετακίνηση σε πεδία µε Enter: Μαρκάροντας αυτό το πεδίο και επανεκκινώντας την εφαρµογή, µπορούµε να
µετακινούµαστε από πεδίο σε πεδίο και µε το πλήκτρο Enter σε όλες τις φόρµες της εφαρµογής.
· ∆εκαδικά: ∆ηλώνουµε το πλήθος των δεκαδικών που θα χρησιµοποιεί η εφαρµογή για τη στρογγυλοποίηση των
ποσών.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΛΩΣΗ
· Παραγωγή, Ανάλωση για Παραγωγή, Ανάλωση: ∆ηλώνουµε τα Είδη Κινήσεων Αποθήκης που θα έχουν οι Κινήσεις
οι οποίες θα δηµιουργηθούν µε την εκτέλεση των διαδικασιών Παραγωγής και Ανάλωσης. Τα Είδη Κινήσεων Αποθήκης
έχουν καταχωρηθεί προηγουµένως στην αντίστοιχη φόρµα του µενού Βοηθητικά.
Πιο αναλυτικά, όταν ο Τύπος της Συνταγής είναι:
1.

Παραγωγή Σύνθεση, τότε το Παραστατικό της Κίνησης που δηµιουργείται για το προϊόν της συνταγής είναι αυτό που
δηλώσαµε στο πεδίο Παραγωγή και το Παραστατικό των Κινήσεων που δηµιουργούνται για τα είδη του κάτω
πίνακα είναι αυτό που δηλώσαµε στο πεδίο Ανάλωση για Παραγωγή.

2.

Παραγωγή Αποσύνθεση, τότε το Παραστατικό της Κίνησης που δηµιουργείται για την πρώτη ύλη της συνταγής είναι
αυτό που δηλώσαµε στο πεδίο Ανάλωση και το Παραστατικό των Κινήσεων που δηµιουργούνται για τις πρώτες
ύλες του κάτω πίνακα είναι αυτό που δηλώσαµε στο πεδίο Παραγωγή.

3.

Ανάλωση, τότε το Παραστατικό των Κινήσεων που δηµιουργούνται για τα είδη του κάτω πίνακα είναι αυτό που
δηλώσαµε στο πεδίο Ανάλωση. Για το προϊόν της συνταγής δε δηµιουργείται καµία Κίνηση Αποθήκης.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ
· Είδος Κίνησης Εισαγωγής, Είδος Κίνησης Εξαγωγής: ∆ηλώνουµε τα Είδη Κινήσεων Αποθήκης που θα έχουν οι
Κινήσεις οι οποίες θα δηµιουργηθούν µε την εκτέλεση της διαδικασίας Ενηµέρωσης Αποθήκης από τη φόρµα της
Απογραφής του µενού Εργασίες. Τα Είδη Κινήσεων Αποθήκης έχουν καταχωρηθεί προηγουµένως στην αντίστοιχη
φόρµα του µενού Βοηθητικά.
· ∆ηµιουργία Μηδενικών κινήσεων : Ενεργοποιούµε το πεδίο όταν επιθυµούµε κατά την διαδικασία Απογραφής να
δηµιουργηθούν µηδενικές κινήσεις όταν η ποσότητα είναι ίση µε το υπόλοιπο απογραφής .
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
· Τερµατικό: ∆ηλώνουµε το Τερµατικό στο οποίο εργαζόµαστε. Όλα τα Τερµατικά έχουν καταχωρηθεί προηγουµένως στη
φόρµα Είδη Παραστατικών - Τερµατικά του µενού Βοηθητικά.
· P.O.S.: ∆ηλώνουµε το Σηµείο Πώλησης στο οποίο βρισκόµαστε.
· Αίθουσα: ∆ηλώνουµε την Αίθουσα του Σηµείου Πώλησης που επιλέξαµε παραπάνω, η οποία θα εµφανίζεται µόλις
ανοίξουµε το P.O.S. Console.
· Cash Register: Για να εκτυπώνουµε Παραστατικά χρησιµοποιούµε είτε εκτυπωτή µε φορολογικό µηχανισµό είτε
ταµειακή µηχανή Posi Flex II/C.
· Εκτυπωτής: ∆ηλώνουµε τον προεπιλεγµένο εκτυπωτή, στον οποίο θα στέλνεται τόσο η ταµειακή κατάσταση του κάθε
Σερβιτόρου και το ∆ελτίο Ηµέρας Ζ όσο και τα υπόλοιπα εκτυπωτικά της εφαρµογής που βρίσκονται στη φόρµα
Εργαλεία - Εκτυπώσεις.
∆ΙΑΦΟΡΑ
· Πληκτρολόγιο: Στο πρώτο πεδίο εµφανίζονται όλα τα πλήκτρα που χρησιµοποιούνται στο πληκτρολόγιο µε αγγλικούς
χαρακτήρες και από κάτω δηλώνουµε την αντιστοιχία που έχει το κάθε πλήκτρο µε τον αντίστοιχο ελληνικό χαρακτήρα.
· Προεπιλεγµένο Πληκτρολόγιο: Όταν ένας πελάτης µας πληρώσει µε πιστωτική κάρτα και δεν έχουµε αναγνώστη
πιστωτικής κάρτας, τότε στο πληκτρολόγιο που θα εµφανιστεί για να συµπληρώσουµε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας
θα προτείνονται οι ελληνικοί χαρακτήρες αν έχουµε µαρκάρει το πεδίο αυτό. ∆ιαφορετικά, θα προτείνονται οι αγγλικοί
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χαρακτήρες.
· Ερώτηση κατά την Έκδοση Παραστατικού: Το πεδίο αυτό αναφέρεται µόνο στο P.O.S. Console. Αν το τσεκάρουµε
θα εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαιώσης όταν πιέζει ο χρήστης το πλήκτρο ΟΚ-ΕΚ∆ΟΣΗ.
· Απενεργοποίηση ∆είκτη Ποντικιού για P.O.S.: Μαρκάροντας το πεδίο αυτό εξαφανίζεται τελείως το ποντίκι στην
Κονσόλα του P.O.S..
· Απόκρυψη Πλήκτρου Ταµείου Σερβιτόρου: Ενεργοποιώντας το πεδίο αυτό δεν θα εµφανίζεται το πλήκτρο Ταµείο
στην Κονσόλα του P.O.S.
· Ενεργοποίηση Ασφάλειας Σερβιτόρων: Εάν θέλουµε κατά την εκτέλεση κάποιων διεργασιών από σερβιτόρους που
δεν έχουν το δικαίωµα να κάνουν τις συγκεκριµένες δεργασίες να εµφανίζεται παράθυρο για να πληκτρολογήσουµε το
συνθηµατικό (που δηλώσαµε στην καρτέλα Σερβιτόροι του P.O.S.) ενός από τους σερβιτόρους που έχουν το αντίστοιχο
δικαίωµα, πρέπει να µαρκάρουµε αυτό το πεδίο.
· Παράκαµψη συνθηµατικού σερβιτόρου µε χρήση barcode: Εάν ενεργοποιηθεί η επιλογή δεν θα εµφανίζεται η φόρµα
για δήλωση συνθηµατικού στην επιλογή σερβιτόρου όταν γίνεται χρήση του barcode.
· Εκτύπωση όλων των Ειδών σε όλες τις Κουζίνες: Μαρκάροντας την επιλογή αυτή θα εκτυπώνονται στο Τερµατικό
Κουζίνας όλα τα Είδη της Παραγγελίας, ακόµη κι αυτά που έπρεπε να πάνε σε άλλο τερµατικό κουζίνας. Τα είδη που
αναφέρονται στο συγκεκριµένο τερµατικό κουζίνας είναι υπογραµµισµένα.
· Ενεργοποίηση Κάρτας Πληρωµής: Μαρκάροντας την επιλογή αυτή ενεργοποιείται το µηχανάκι του barcode για να
µπορέσουµε να περάσουµε την κάρτα του υπαλλήλου / διευθυντή ή του διαµένοντα ώστε να υπολογιστεί αυτόµατα η
έκπτωση του προσωπικού ή να χρεωθεί αυτόµατα ο διαµένοντας του δωµατίου αντίστοιχα.
· Ενεργοποίηση Πληρωµών Take Away: Μαρκάροντας την επιλογή αυτή θα εµφανίζεται µετά το ΟΚ της Παραγγελίας
του Take Away η οθόνη

για να επιλέξουµε τον τρόπο µε τον οποίο έγινε η πληρωµή, ώστε να δηµιουργηθεί η αντίστοιχη Κίνηση στον Πελάτη.
· Επαναφορά Χρ.∆ωµατιών σε Λιανικές: Μαρκάροντας την επιλογή αυτή θα επιτρέπεται η αλλαγή παραγγελίας από
χρέωση ∆ωµατίου σε Απόδειξης Λιανικής Πώλησης.
· Μήνυµα Ορίου ασφαλείας ποσότητας είδους: Μαρκάροντας την επιλογή αυτή θα εµφανίζεται µήνυµα κατά την
παραγγελία εάν η ποσότητα είδους έχει φτάσει στο όριο ασφαλείας.
· Εµφάνιση ποσότητας είδους ανά αποθήκη: Μαρκάροντας την επιλογή αυτή στο µήνυµα ορίου ασφαλείας θα
εµφανίζεται η υπολειπόµενη ποσότητα ανά αποθήκη.
· Εµφάνιση συνοδευτικών στην παραγγελία: Μαρκάροντας την επιλογή αυτή θα εµφανίζονται αναλυτικά κάτω από το
κάθε είδος όσα συνοδευτικά προσθέσουµε στην καταχώρηση νέας παραγγελίας . Σε διαφορετική περίπτωση τα
συνοδευτικά δεν θα εµφανίζονται καθόλου και το είδος που έχει συνοδευτικά θα εµφανίζεται µε κίτρινο χρώµα. Εάν
κάποιο συνοδευτικό χρεώνεται η τιµή θα αθροίζεται στην τιµή του είδους.
· Ορισµός ατόµων στο ανοιγµα τραπεζιού: Μαρκάροντας την επιλογή αυτή θα εµφανίζεται η φόρµα για την δήλωση
των ατόµων µε κάθε άνοιγµα τραπεζίου για νέα παραγγελία.
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· Χρόνος Εµφάνισης ∆ιαλόγου Εισαγωγής Ποσότητας (ms): ∆ηλώνουµε τον χρόνο που χρειάζεται για να εµφανιστεί η
οθόνη της ποσότητας στα είδη που δεν εµφανίζεται αυτόµατα.
· Χρονοκαθυστέρηση µεταξύ των Εκτυπώσεων Κουζίνας (ms): ∆ηλώνουµε τον χρόνο καθυστέρησης ανάµεσα στις
εκτυπώσεις της αναφοράς κουζίνας.

1.3.4.3

Εφαρµογή2

· Ακύρωση των Λιανικών κατά την Μετατροπή σε Τιµολόγιο: Ενεργοποιούµε την επιλογή όταν επιθυµούµε κατά τον
Μετασχηµατισµό Απόδειξης Λιανικής σε Τιµολόγιο να δηµιουργηθεί αυτόµατα και εγγραφή Ακύρωσης Λιανικής
Απόδειξης.
· Φίλτρο Ειδών στις Αγορές (ʼ Ύλες και Εµπορεύµατα): Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν επιθυµούµε στα τιµολογία
αγοράς να εµφανίζονται µόνο είδη που ανήκουν σε τύπο Πρώτη Ύλη ή Εµπορεύµα.
· Επαναφορά παραγγελίας µετά από ακύρωση: Ενεργοποιούµε την επιλογή αυτή θα εµφανίζεται µήνυµα για την
επαναφορά των ειδών της παραγγελίας µετά την ακύρωση.
· Έλεγχος για διπλο BarCode: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν επιθυµούµε να εµφανίζεται µήνυµα προειδοποίησης
κατά την εισαγωγή είδους µε BarCode που ήδη υπάρχει.
· Τιµολόγιο Αγορας - Τελευταία τιµή αγοράς ανεξαρτήτως προµηθευτή: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν επιθυµούµε
σε καταχώρηση είδους σε τιµολόγιο αγοράς να εµφανίζεται η τελευταία τιµή/έκπτωση/µονάδα µέτρησης ανεξαρτήτως
προµηθευτή.
· Κινήσεις πελατών - Απαιτούµενο πεδίο σερβιτόρου: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν επιθυµούµε το πεδίο
σερβιτόρος να ειναι υποχρεωτικό να συµπληρωθεί κατά την καταχώρηση κίνησης από την φόρµα Κινήσεις πελατών
ΑΑ∆Ε
Συµπληρώνουµε την διαδροµή σύνδεσης για αποστολη δεδοµένων σε ΑΑ∆Ε MyData. Εάν ενεργοποιηθεί η επιλογή
Αποστολή διακριτών εγγραφών για δηµ.φόρο ο δηµοτικός φόρος των παραστατικών θα σταλεί ξεχωριστά από την
καθαρή αξία.
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Γενικές Παράµετροι

Στη σελίδα αυτή καταχωρούµε γενικές παραµέτρους της εφαρµογής .

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
· Φορολογ. Σήµανση: Σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικού µηχανισµού δηλώνουµε το λεκτικό που θα διαβάζει ο
φορολογικός µηχανισµός για να παίρνει τη σήµανση.
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
· ∆ελτίο Ηµέρας Ζ: Επιλέγουµε την εκτύπωση που θα εκτυπώνεται πιέζοντας το ∆ελτίο Ηµέρας Ζ από τις Εκτυπώσεις
του POS Console. Το όνοµα του report είναι της µορφής PosZ*.rpt.
· ∆ελτίο Ηµέρας Ζ Προειδοποίηση για Ενεργά Τραπέζια: Ενεργοποιούµε την επιλογή όταν επιθυµούµε να εµφανίζεται
µήνυµα όταν κατά την εκτύπωση του ∆ελτίου Ηµέρας Ζ υπάρχουν ενεργά Τραπέζια.
· Χ Σερβιτόρου: Επιλέγουµε την εκτύπωση που θα εκτυπώνεται µε την αναχώρηση του Σερβιτόρου ή πιέζοντας το Χ
Report από τις Εκτυπώσεις του POS Console. Το όνοµα του report είναι της µορφής PosRep*.rpt.
· Χ Οδηγού: Επιλέγουµε την εκτύπωση που θα εκτυπώνεται µε την αναχώρηση του Οδηγού ή πιέζοντας το Χ Report από
τις Εκτυπώσεις του Delivery. Το όνοµα του report είναι της µορφής DrvRep*.rpt.
· Πωλήσεις Σερβιτόρου: Επιλέγουµε την εκτύπωση που θα εκτυπώνεται πιέζοντας τις Πωλήσεις Σερβιτόρου από τις
Εκτυπώσεις του POS Console. Το όνοµα του report είναι της µορφής WaiterSt*.rpt.
· Πρόσφατες Παραγγελίες: Επιλέγουµε την εκτύπωση που θα εκτυπώνεται πιέζοντας τις Πρόσφατες Παραγγελίες από
τις Εκτυπώσεις του POS Console. Το όνοµα του report είναι της µορφής Last*.rpt.
· Μήνυµα Κουζίνας: Επιλέγουµε την εκτύπωση που θα εκτυπώνεται πιέζοντας το πλήκτρο Μήνυµα Κουζίναςαπό την
οθόνη POS Console. Το όνοµα του report είναι της µορφής KitMsg*.rpt.
· Αποστολή ∆ελτίου Ηµέρας Ζ µε Email, Παραλήπτες email: Ενεργοποιούµε το πεδίο όταν επιθυµούµε την αυτόµατη
αποστολή του ∆ελτίου µε email στους παραλήπτες που θα δηλώσουµε. Η αποστολη email πραγµατοποιείται κάθε φορά
που ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο ∆ελτίο Ηµέρας Ζ από τις Εκτυπώσεις του POS Console.
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
· Εκτυπωτής: ∆ηλώνουµε τον εκτυπωτή στον οποίο θα αποστέλλεται η εκτύπωση αξιογράφου
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· Αναφορά: Επιλέγουµε την εκτύπωση που θα εκτυπώνεται πιέζοντας το πλήκτρο Εκτύπωση από την φόρµα των
Αξιογράφων . Το όνοµα του report είναι της µορφής Cheque*.rpt.
ΚΑΡΤΑ ΠΕΛΑΤΗ
· Εκτυπωτής: ∆ηλώνουµε τον εκτυπωτή στον οποίο θα αποστέλλεται η Κάρτα του Πελάτη.
· Αναφορά: Επιλέγουµε την εκτύπωση που θα εκτυπώνεται πιέζοντας το πλήκτρο
όνοµα του report είναι της µορφής CusCard*.rpt.

από τη φόρµα των Πελατών. Το

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
· Τύπος Αυτοπαράδοσης: Ενεργοποιούµε το πεδίο όταν επιθυµούµε µε κάθε έκδοση Αυτοπαράδοσης να εµφανίζεται
φόρµα για επιλογή Κατηγορία Αυτοπαράδοσης . Τις κατηγορίες τις δηλώνουµε στην φόρµα Βοηθητικά Αρχεία.
· Υπεύθυνος Αυτοπαράδοσης: Ενεργοποιούµε το πεδίο όταν επιθυµούµε µε κάθε έκδοση Αυτοπαράδοσης να
εµφανίζεται φόρµα για επιλογή Κατηγορία Αυτοπαράδοσης .
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ
Πιέζουµε το πλήκτρο Ενηµέρωση Μέσης Τιµής Αγοράς για µαζική ενηµερώση µέσης τιµής σε όλα τα είδη.
KITCHEN DISPLAY SCREEN (KDS)
· Ρυθµός Ανανέωσης: ∆ηλώνουµε τον χρόνο σε δευτερόλεπτα για την αυτόµατη ανανέωση της οθόνης
· Χρονικό όριο καθυστέρησης παραγγελίας: ∆ηλώνουµε το χρόνο σε δευτερόλεπτα µετά τον οποίο θα αλλάζει χρώµα
στις παραγγελίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί.
· POS: Εάν επιλέξουµε Pos στην φόρµα KDS θα εµφανίζονται µόνο οι παραγγελίες από το συγκεκριµένο POS
· Tερµατικτό Κουζίνας: Εάν επιλέξουµε Τερµατικό θα εµφανίζονται µόνο τα είδη των οµάδων που ανήκουν σ' αυτό το
τερµατικό κουζίνας.
· Έκδοση: Ενεργοποιούµε το πεδίο εάν επιθυµούµε να µπορούµε να εκδίδουµε παραστικά από την οθόνη KDS.
· Εµφάνιση ∆ευτερολέπτων: Ενεργοποιούµε το πεδίο εάν επιθυµούµε να εµφανίζονται και δευτερόλεπτα στον χρόνο
καθυστέρησης της παραγγελίας.
· Μηδενισµός Χρόνου µε την εκκίνηση ετοιµασίας: Ενεργοποιούµε το πεδίο εάν επιθυµούµε να µηδενιστεί ο χρόνος
όταν ορίζουµε ότι έχει ξεκινήσει η ετιοµασία του είδους.
· Εκτυπωτής Ετικετών: ∆ηλώνουµε τον εκτυπωτή στον οποίο θα αποστέλλεται η εκτύπωση ετικετών
· Εκτύπωση Ετικετών: Επιλέγουµε την εκτύπωση ετικετας. Το όνοµα του report είναι της µορφής lbl*.rpt.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
· Αλληλοεπικάλυψη κρατήσεων: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν θέλουµε να καταχωρούµε πολλά ραντεβού στο ίδιο
χρονικό διάστηµα για το ίδιο τµήµα.
· Αυτόµατο κλείσιµο φόρµας τιµολόγησης: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν θέλουµε να κλείνει αυτόµατα η οθόνη
εισαγωγής τιµολογίου µετά την έκδοση του τιµολογίου.
· Ενηµέρωση κράτησης ως ολοκληρωµένης µετά την τιµολόγηση: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν θέλουµε η
κατάστασης της κράτησης να ενηµερώνεται µε την τιµή 'Έγινε' µετά την έκδοση του τιµολογίου.
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ-ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Με τη χρήση του πλήκτρου Σχεδιασµός Αρχείου Πελατών µπορούµε να δηµιουργήσουµε νέα "δικά µας" πεδία στη φόρµα
Πελάτες. Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε το Σχεδιαστή Αρχείων µπορείτε να ανατρέξετε στο αντίστοιχο τµήµα
αυτού του εγχειριδίου.
Πιέζουµε το πλήκτρο ∆ιαχείριση Μηνυµάτων Κουζίναςγια να ανοίξει η λίστα µε τα καταχωρηµένα µηνύµατα Κουζίνας και
µπορούµε να προσθέσουµε , να µεταβάλλουµε ή να διαγράψουµε κάποιο από αυτά.
Πιέζουµε το πλήκτρο ∆ιαχείριση Λεπτοµερειών Παραγγ. για να ανοίξει η λίστα µε τις προκαθορισµένες παρατηρήσεις
Παραγγ. και µπορούµε να προσθέσουµε , να µεταβάλλουµε ή να διαγράψουµε κάποιο από αυτά.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
· Χρήση βοηθητικού κωδικού κατά την επιλογή είδους (Αγορές): Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν θέλουµε στις
φόρµες Τιµολόγια Αγορών, Ενδοδιακινήσεις και Απογραφή να κάνουµε χρήση του βοηθητικού κωδικού κατά την επιλογή
είδους.
· Εµφάνιση δωµατίων µόνο του προεπιλεγµένου ξενοδοχειόυ : Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν να εµφανίζονται µόνο
δωµάτια από το προεπιλογµένο ξενοδοχείο κατά την χρέωση δωµατίου σε δηµιουργία νέας παραγγελίας.
· Απόκρυψη Πλήκτρων Ξενοδοχείου: Μαρκάροντας την επιλογή αυτή δεν θα εµφανίζονται τα πλήκτρα που αφορούν
λειτουργίες για την επικοινωνία µε την εφαρµογή HotelWorks.
· Ταξινόµηση Λιστών κατά Ηµεροµηνία Φθίνουσα: Ενεργοποιούµε το πεδίο όταν επιθουµε οι λίστες τιµολογιών,
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κινήσεων και ενδοδιακινήσεων να έχουν φθίνουσα ηµερολογιακή ταξινόµηση.
· Έλεγχος ίδιου είδους σε ενδοδιακινήσεις : Ενεργοποιούµε το πεδίο όταν επιθουµε κατά την καταχώρηση
ενδοδιακίνησης εάν το δεύτερο είδος είναι διαφορετικό από το πρώτο να µετατρέπεται αυτόµατα σε ίδιο µε το πρώτο.

1.3.4.5

Φορολογική Σήµανση

Στην σελίδα αυτή εµφανίζονται στοιχεία -πληροφορίες σχετικές µε την σύνδεση µας µε φορολογικό µηχανισµό.
· Φορολογική Σήµανση: Σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικού µηχανισµού δηλώνουµε το λεκτικό που θα διαβάζει ο
φορολογικός µηχανισµός για να παίρνει τη σήµανση.
Γ.Γ.Π.Σ.
· Εµφάνιση ∆εδοµένων Γ.Γ.Π.Σ: Ενεργοποιούµε την επιλογή εφόσον επιθυµούµε το τιµολόγιο να περιέχει αναλυτικά
στοιχεία για την online συνδεση του φορολογικού µηχανισµού µε την Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων.
· Χαρ/στικό Έναρξης ∆εδοµένων/Χαρ/στικό Λήξης∆εδοµένων : ∆ηλώνουµε τους χαρακτήρες που θα εµφανίζονται
πριν και µετά των αναλυτικών στοιχείων τιµολογίου
· Χαρακτήρας ∆ιαχωρισµού Πεδίων : ∆ηλώνουµε τον χαρακτήρα για τον διαχωρισµό πεδίων.
· Πάντα Θετικά Ποσά: Ενεργοποιούµε το πεδίο εάν τα ποσά στην γραµµή Ε θα εµφανίζονται πάντα θετικά.
· Κωδικός Παραστατικού Αντιγράφων: ∆ηλώνουµε τον κωδικό παραστατικού για τα αντίγραφα.
· Μηδενικά Ποσά στα αντίγραφα: Ενεργοποιούµε το πεδίο εάν τα ποσά στην γραµµή Ε για τα αντίγραφα θα είναι πάντα
µηδενικά.
· Χαρακτήρες ανά γραµµή : ∆ηλώνουµε τον αριθµό χαρακτήρων ανά γραµµή .
· Χαρ.Εναρξης-Λήξης σε κάθε γραµµή: Ενεργοποιούµε το πεδίο εάν χαρακτήρες έναρξης λήξης θα εµφανίζονται σε όλες
τις γραµµές όταν υπάρχει διάσπαση.
· Περιλαµβάνονται Στοιχεία Ακυρωµένου: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν επιθυµούµε στην περίπτωση ακυρωτικών η
γραµµή Ε να περιλαµβάνει και στοιχεία ακυρωµένου.
· Μορφή τιµολογίου : Στο πλαίσιο ∆ιαθέσιµο εµφανίζονται τα διαθέσιµα στοιχεία από τα οποία επιλέγουµε ποια
επιθυµούµε να εµφανίζονται στο τιµολόγιο και τα µεταφέρουµε στην λίστα Επιλεγµένο. Για την µετακίνηση στοιχείου από
την µία λίστα στην άλλη ή για την αλλαγή σειράς αρκεί να σύρουµε το στοιχείο στην θέση που επιθυµούµε.

1.3.4.6

Σχεδιαστής Αρχείων

Ο σχεδιαστής αρχείων είναι ένα χρήσιµο εργαλείο µε τη βοήθεια του οποίου µπορούµε να φτιάξουµε αρχείο για την
αποθήκευση ειδικών στοιχείων για τους πελάτες.
Η διαδικασία του σχεδιασµού αποτελείται από τα παρακάτω βήµατα:
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· Στην πρώτη στήλη πληκτρολογούµε το όνοµα του πεδίου, µε λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς σύµβολα ή κενά, π.χ.
InsuranceCompany.
· Στη δεύτερη στήλη πληκτρολογούµε το όνοµα του πεδίου, όπως ακριβώς θέλουµε να εµφανίζεται στην οθόνη, π.χ.
Ασφαλ. Φορέας.
· Στην τρίτη στήλη πληκτρολογούµε τη σειρά µε την οποία θα εµφανίζονται τα πεδία στην οθόνη.
· Επιλέγουµε την οµάδα στην οποία θα εντάξουµε τα πεδία που δηµιουργούµε, ώστε να εµφανίζονται χωριστά από τα
πεδία κάποιας άλλης οµάδας.
· Επιλέγουµε τον τύπο του πεδίου µε τη χρήση καταλόγου. Ο χρήστης επιλέγει ένα από τα εξής:
·
·
·
·
·
·
·

ʼλφα: Καταχώρηση γραµµάτων και αριθµών.
Ακέραιος: Καταχώρηση µόνο ακέραιων αριθµών.
Αριθµός: Καταχώρηση όλων των ειδών αρίθµησης (και δεκαδικά).
Ηµεροµηνία: Καταχώρηση ηµεροµηνιών.
Ώρα: Καταχώρηση ώρας.
Χρήµατα: Καταχώρηση χρηµατικών ποσών.
Λογικό: Πλαίσιο µαρκαρίσµατος.

· Το µέγεθος του πεδίου ορίζεται µόνο για πεδία τύπου "ʼλφα".
· Το πεδίο Υποχρεωτικό µαρκάρεται, µόνο όταν επιθυµούµε η καταχώρηση για το συγκεκριµένο πεδίο να είναι
υποχρεωτική.
· Επιλέγουµε τον Τύπο Πλαισίου που επιθυµούµε να δηµιουργήσουµε, από τη λίστα. Ο χρήστης επιλέγει ένα από τα εξής:
·
·
·
·
·
·

Απλό Πλαίσιο: Πλαίσιο απλής καταχώρησης.
Ηµερολόγιο: Πλαίσιο καταχώρησης ηµεροµηνιών, µε χρήση του ηµερολογίου.
Ναι/Όχι: Πλαίσιο µαρκαρίσµατος.
Πλαίσιο Λίστας: Πλαίσιο αποθήκευσης δεδοµένων σε πίνακα, η εµφάνιση του οποίου επιτυγχάνεται πατώντας τη
λάµπα.
Πίνακας Αναζήτησης: Πλαίσιο αποθήκευσης δεδοµένων σε πίνακα αναζήτησης καταχωρήσεων.
Κλίµακα: Καταχώρηση βάση κλίµακας.

· Οι δύο τελευταίες στήλες (Πίνακας Αναζήτησης, Ταξινόµηση Πίνακα) χρησιµοποιούνται αν επιλέξουµε τον Τύπο
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Πλαισίου Πίνακας Αναζήτησης. Σε αυτή την περίπτωση στη στήλη Πίνακας Αναζήτησης, εισάγουµε το όνοµα του
πίνακα που θα δηµιουργήσουµε, ενώ στην στήλη Ταξινόµηση Πίνακα επιλέγουµε αν η αναζήτηση θα γίνει µε βάση τον
κωδικό ή την περιγραφή του συγκεκριµένου πεδίου. Έτσι έχουµε τη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε "δικούς µας"
πίνακες που θα µας βοηθήσουν στη διαδικασία της καταχώρησης ενός πελάτη. Για παράδειγµα, µπορούµε στο πεδίο
που καταχωρούµε τον Ασφαλιστικό Φορέα να δηµιουργήσουµε ένα πίνακα µε τους Φορείς. Π.χ. 1-ΙΚΑ, 2-ΟΓΑ, 3 -∆ΕΗ,
4-ΤΕΒΕ. Ο χρήστης που θα καταχωρήσει το νέο πελάτη µπορεί να επιλέξει µόνο ανάµεσα στους παραπάνω φορείς του
πίνακα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για να εισάγουµε νέες τιµές στα πεδία Οµάδα και Αρχείο Αναζήτησης επιλέγουµε την αντίστοιχη στήλη και στη συνέχεια
πατάµε το πλήκτρο µε τη λάµπα
ΠΛΗΚΤΡΑ
· Έξοδος: Βγαίνουµε από το Σχεδιαστή Αρχείων.
· Αποθήκευση: Αποθηκεύουµε το τελικό αποτέλεσµα του σχεδιασµού αρχείου ειδικών στοιχείων.
· Εισαγωγή Πεδίου: Εισάγουµε νέα γραµµή.
· ∆ιαγραφή Πεδίου: ∆ιαγράφουµε µία υπάρχουσα γραµµή.
· Πίνακας Αναζήτησης: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη, στην οποία µπορούµε να
καταχωρήσουµε τις επιλογές που επιθυµούµε για ένα συγκεκριµένο ειδικό στοιχείο. Π.χ. µπορούµε για τη χρήση του
οχήµατος να δηλώσουµε όλες τις χρήσεις µε τον αντίστοιχο κωδικό της ασφαλιστικής εταιρίας.

Προσοχή: Όταν εκτελούµε αυτή τη διαδικασία δεν πρέπει να είναι κανένα άλλο πρόγραµµα HW ή η οθόνη των πελατών
ανοιχτή στον ίδιο υπολογιστή ή στο δίκτυο, αλλιώς η διαδικασία θα αποτύχει.
Πιέζοντας το σελίδα Προεπισκόπηση επιβλέπουµε το αποτέλεσµα του σχεδιασµού του αρχείου ειδικών στοιχείων.
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Στη σελίδα αυτή καταχωρούµε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία µε τις ταµειακές µηχανές:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Posi Flex II/C
Fasy Junior
ICS Elegance
Posi Flex III/C
Micrelec Cap Driver
Epson Fiscal 210, DM-60
MRS FPU
Epson 6000

Στο πεδίο Αρ.Ταµ.Μηχ συµπληρώνουµε τον αριθµό Ταµειακής Μηχανής που θα χρησιµποιηθεί στην ενηµέρωση αρχείου
ΜΥΦ. Ο αριθµός αφορά την συνδεδεµένη ταµειακή µηχανή στον εκάστοτε υπολογιστή και πρέπει να συµπληρωθεί µία
φορά από τον κάθε υπολογιστή που εκδίδει Παραστατικά.

1.3.4.8

Φόρµες

Αναλυτικά τα πεδία των Παραµέτρων που εµφανίζονται στην καρτέλα Φόρµες είναι τα ακόλουθα.
PDA
· Ενεργοποίηση Συνόλων στο PDA: Εάν θέλουµε να εµφανίζονται τα σύνολα της Παραγγελίας στην οθόνη του PDA,
τότε µαρκάρουµε αυτήν την επιλογή.
· High Resolution PDA: Εάν η ανάλυση της οθόνης του PDA είναι µεγλάλη, τότε µαρκάρουµε αυτήν την επιλογή για να
πάρουν τα µηνύµατα που εµφανίζονται την ανάλογα φόρµα.
· Ύψος Εγγρ. Καταχώρ.: ∆ηλώνουµε το ύψος (σε pixels) που θα καταλαµβάνει η κάθε εγγραφή στο πλαίσιο των ειδών
τα οποία θα καταχωρούνται στις παραγγελίες που θα γίνονται από το Pda. Συνήθως 15.
· Μέγεθος CheckBox: ∆ηλώνουµε το ύψος (σε pixels) που θα καταλαµβάνει το πλαίσιο µε το CheckBox της κάθε
εγγραφής στο πλαίσιο των ειδών.
· Ύψος Λίστας: ∆ηλώνουµε το ύψος (σε pixels) που θα καταλαµβάνει η λίστα των ειδών στην παραγγελία.
· Μέγεθος Γραµµατοσειράς: Στο πεδίο αυτό ορίζουµε το µέγεθος της γραµµατοσειράς για τα είδη των παραγγελιών που
θα γίνονται από το Pda
· Όνοµα Γραµµατοσειράς: Στο πεδίο αυτό ορίζουµε την γραµµατοσειρά για τα είδη των παραγγελιών που θα γίνονται
από το Pda
· Μέγεθ.Μεγ.Φορµ.%: Στο πεδίο αυτό ορίζουµε το µέγεθος (σε ποσοστό) των µεγάλων φορµών της οθόνης του Pda.
Συνήθως 44.
· Μέγεθ.Μικ.Φορµ.%: Στο πεδίο αυτό ορίζουµε το µέγεθος (σε ποσοστό) των µικρών φορµών της οθόνης του Pda.
Συνήθως 80.
· Μέγεθος Γραµ.Πλήκτρων Μενού: ∆ηλώνουµε το ύψος (σε pixels) που θα καταλαµβάνει η επιλογή στο µενού .
· Γραµµατοσειρά Πλήκτρων Μενού: Στο πεδίο αυτό ορίζουµε την γραµµατοσειρά του µενού.
· Πλάτος Πλήκτρων Λειτουργιών: Στο πεδίο αυτό ορίζουµε το πλάτος (σε pixels) των πλήκτρων λειτουργιών που
εµφανίζοντια πάνω δεξιά της οθόνης παραγγελίων.
· Πλάτος Γραµµής Κύλισης Ειδών: ∆ηλώνουµε το πλάτος της γραµµής κύλισης των ειδών.
· Πλάτος πλήκτρων πλοήγησης Παραγγελίας: ∆ηλώνουµε το πλάτος της γραµµής κύλισης της φόρµας της
Παραγγελίας.
· Αναπαραγωγή Ήχου κατά την επιλογή Είδους: Ενεργοποιούµε την επιλογή και επιλέγουµε τον ήχο που επιθυµούµε
για την αναπαραγωγή ήχου κατά την επιλογή είδους.
DESKTOP
· Πλάτος Λίστας: ∆ηλώνουµε το πλάτος (σε pixels) που θα καταλαµβάνει η λίστα των ειδών στην παραγγελία.
· Ύψος Εγγρ. Καταχώρ.: ∆ηλώνουµε το ύψος (σε pixels) που θα καταλαµβάνει η κάθε εγγραφή στο πλαίσιο των ειδών .
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Μέγεθος Γραµµατοσειράς: Στο πεδίο αυτό ορίζουµε το µέγεθος της γραµµατοσειράς για τα είδη των παραγγελιών.
· Όνοµα Γραµµατοσειράς: Στο πεδίο αυτό ορίζουµε την γραµµατοσειρά για τα είδη των παραγγελιών
· Μέγεθος Πληκτρολογίου: Στο πεδίο αυτό ορίζουµε το µέγεθος (σε ποσοστό) του πληκτρολογίου . Συνήθως 100.
· Πλάτος Γραµµής Κύλισης: ∆ηλώνουµε το πλάτος της γραµµής κύλισης.
· Μέγεθος Πλήκτρων Συνοδευτικών: ∆ηλώνουµε την διάσταση του πλήκτρου Συνοδευτικών.
· Απόκρυψη Ειδών κατά την είσοδο: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν επιθυµούµε σε νέα παραγγελία να µην
εµφανίζονται είδη εάν δεν επιλέξουµε κάποια οµάδα.
DELIVERY
· Μέγεθος Γραµµατοσειράς: Στο πεδίο αυτό ορίζουµε το µέγεθος της γραµµατοσειράς για τα είδη των παραγγελιών που
γίνονται από την οθόνη Delivery.
· Όνοµα Γραµµατοσειράς: Στο πεδίο αυτό ορίζουµε την γραµµατοσειρά για τα είδη των παραγγελιών που γίνονται από
την οθόνη Delivery
ΓΕΝΙΚΑ
· Εµφάνιση Ξένης Περιγραφής των Ειδών : Όταν ενεργοποιηθεί θα εµφανίζονται οι ξένες περιγραφές των ειδών και των
υποοµάδων στην φόρµα της Παραγγελίας.
· Γλώσσα POS: Επιλέγουµε την γλώσσα για τα λεκτικά συνοδευτικών "ΜΕ, ΧΩΡΙΣ, ΜΟΝΟ, ΠΟΛΥ, ΛΙΓΟ" για παραγγελίες
που γίνονται από συσκευές µε λειτουργικό Android

1.3.4.9

Delivery

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
· Επανεκτύπωση ολόκληρης της παραγγελίας στην κουζίνα: Μαρκάροντας την επιλογή αυτή µε οποιαδήποτε αλλαγή
στην παραγγελία θα εκτυπώνεται η αναφορά κουζίνας µε όλα τα είδη.
· Χρονικό όριο καθυστέρησης παραγγελίας Delivery (sec): ∆ηλώνουµε σε δευτερόλεπτα το επιτρεπτό χρονικό όριο
που θα πρέπει να παραµένει η παραγγελία delivery σε αναµονή. Όταν θα το ξεπερνάει θα εµφανίζεται µε κόκκινο χρώµα.
· Ανανέωση παραγγελιών (sec): ∆ηλώνουµε σε δευτερόλεπτα κάθε πότε θα γίνεται αυτόµατα η ανανέωση της οθόνης.
· Εµφάνιση Παρατηρήσεων: Μαρκάροντας την επιλογή αυτή στην λίστα των παραγγελιών θα εµφανίζονται οι
παρατηρήσεις του πελάτη και οι παρατηρήσεις της παραγγελίας.
· Εµφάνιση Πόλης: Μαρκάροντας την επιλογή αυτή στην λίστα των παραγγελιών θα εµφανίζεται η πόλη του πελάτη.
· Εµφάνιση Συνόλου Αξίας Παραγγελιών: Μαρκάροντας την επιλογή αυτή στην λίστα των παραγγελιών θα εµφανίζεται
το σύνολο αξίας παραγγελιών στο κάτω µέρος της φόρµας.
Ο∆ΗΓΟΙ
· Χρήση Barcode στις παραγγελίες: Μαρκάροντας την επιλογή αυτή η ανάθεση Οδηγού και η παράδοση µπορεί να γίνει
µε χρήση BarCode.
· Μέγιστος Χρόνος Αδράνειας οδηγού για ανάθεση (λεπτά): ∆ηλώνουµε σε λεπτά τον χρόνο που θα µένει σε αδράνεια
ο ενεργός οδηγός . Μετά την λήξη του χρόνου ο οδηγός δεν είναι πια ενεργός και θα πρέπει να "διαβάστει" ξανά το
barcode του οδηγού.
· Εκτύπωση αναφοράς µετά το τέλος της Ανάθεσης: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν επιθυµούµε να εκτυπώνεται
αναφορά των παραγγελιών καθ'οδόν.
· Εκτυπωτικό αναφοράς: Επιλέγουµε το όνοµα της εκτύπωσης που θα εκτυπώνεται µετά το τέλος της ανάθεσης.
· Εµφάνιση Κατάστασης Οδηγών: Μαρκάροντας την επιλογή αυτή θα εµφανίζεται λίστα των οδηγών κάτω και δεξιά µε
την κατάσταση τους. Με κόκκινο οι µη ενεργοί και µε πράσινο οι ενεργοί.
ΛΟΙΠΑ
· Παράβλεψη POS Πελάτη: Όταν ενεργοποιηθεί δεν θα γίνει αυτόµατη αλλαγή pos όταν µετά την λήψη παραγγελίας ο
πελάτης ανήκει σε διαφορετικό POS
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MAPS
· Αναφορά: Επιλέγουµε την εκτύπωση που θα εκτυπώνεται πιέζοντας το πλήκτρο Χάρτης.

1.3.4.10 Τηλεφωνικές Γραµµές Delivery
∆ηλώνουµε τις ρυθµίσεις για την αναγνώριση κλήσεων στην φόρµα Delivery.

1.3.4.11 Περιφερειακά

Συρτάρι Μετρητών
Ορίζουµε τις απαραίτητες ρυθµίσεις για την σύνδεση της εφαρµογής µε συρτάρι µετρητών.
Barcode Ζυγαριάς
Ορίζουµε τις απαραίτητες ρυθµίσεις για την σύνδεση της εφαρµογής µε ζυγαριά.
Customer Display
Ορίζουµε τις απαραίτητες ρυθµίσεις για την σύνδεση της εφαρµογής µε οθόνη customer display.

1.3.4.12 Παράµετροι Γενικής Λογιστικής
Σε περίπτωση που έχουµε κάποια εφαρµογή Γενικής Λογιστικής κι επιθυµούµε να πραγµατοποιηθεί γέφυρα µεταξύ της
εφαρµογής Food & Beverage Works και της εφαρµογής Γ.Λ. που έχουµε, τότε συµπληρώνουµε τα απαραίτητα στοιχεία.
Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στο πλαίσιο αυτό αναφέρονται παρακάτω.
· ∆ιαδροµή: Αν ο κατασκευαστής της εφαρµογής Γ.Λ. που έχουµε είναι η BlueByte Software, τότε στο πεδίο αυτό
δηλώνουµε την τοποθεσία στην οποία βρίσκονται τα αρχεία της Γενικής Λογιστικής. Αυτόµατα στη Μορφή Γ.Λ εισάγεται η
BlueByte Software.
· Μορφή Γ.Λ: Αν η εφαρµογή Γ.Λ. που έχουµε είναι τρίτου κατασκευαστή, τότε επιλέγουµε µία από τις παρακάτω:
- Unisoft,
- Computer Logic,
- Singular,
- Bluebyte Text Files,
- Data Communication,
- Prosvasis,
- Altec,
- Epsilonnet.
· Πελάτης, Μήκος: Σε περίπτωση αυτόµατης αρίθµησης κωδικών Γ.Λ., συµπληρώνουµε στο πεδίο αυτό τον επόµενο
αριθµό που θα εισαχθεί στο πεδίο Λογαριασµός Πωλήσεων του Πελάτη όταν σταλούν στη γέφυρα oι κινήσεις του και
δεν έχει αντίστοιχο λογαριασµό στο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής. ∆ίπλα από το πεδίο αυτό συµπληρώνουµε τον
αριθµό των ψηφίων του κωδικού της Γενικής Λογιστικής.
Παράδειγµα
Αν στο πεδίο Πελάτης συµπληρώσουµε το 20 και στο µήκος το 5, τότε όταν πάµε να στείλουµε στη γέφυρα τις κινήσεις
ενός πελάτη που δεν έχει λογαριασµό στη Γενική Λογιστική θα εµφανιστεί στο πεδίο Λογαριασµός Πωλήσεων ο
αριθµός 00020. Στη συνέχεια αυτόµατα θα αυξηθεί η Αρίθµηση Γ.Λ του Πελάτη κατά 1 και θα πάρει την τιµή 21.
· Προµηθευτής, Μήκος: Σε περίπτωση αυτόµατης αρίθµησης κωδικών Γ.Λ., συµπληρώνουµε στο πεδίο αυτό τον
επόµενο αριθµό που θα εισαχθεί στο πεδίο Λογαριασµός Αγορών του Προµηθευτή όταν σταλούν στη γέφυρα oι
κινήσεις του και δεν έχει αντίστοιχο λογαριασµό στο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής. ∆ίπλα από το πεδίο αυτό
συµπληρώνουµε τον αριθµό των ψηφίων του κωδικού της Γενικής Λογιστικής.
Παράδειγµα
Αν στο πεδίο Προµηθευτής συµπληρώσουµε το 20 και στο µήκος το 5, τότε όταν πάµε να στείλουµε στη γέφυρα τις
κινήσεις ενός προµηθευτή που δεν έχει λογαριασµό στη Γενική Λογιστική θα εµφανιστεί στο πεδίο Λογαριασµός
Αγορών ο αριθµός 00020. Στη συνέχεια αυτόµατα θα αυξηθεί η Αρίθµηση Γ.Λ του Προµηθευτή κατά 1 και θα πάρει την
τιµή 21.
· ∆ιαχ/κό Ηµ/νίας, Υποδιαστολή: ∆ηλώνουµε τα σύµβολα στα οποία θέλουµε να µετατραπούν το διαχωριστικό της
ηµεροµηνίας και η υποδιαστολή αντίστοιχα που έχουµε ορίσει στις Τοπικές Ρυθµίσεις του υπολογιστή.
· Προτ. Λογ. Πελ., Προτ. Λογ. Προµ: ∆ηλώνουµε το λογαριασµό πωλήσεων του πελάτη και το λογαριασµό αγορών του
προµηθευτή οι οποίοι θα προτείνονται κατά την εισαγωγή νέου Πελάτη και νέου Προµηθευτή αντίστοιχα.
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· Ο ∆.Φ. Συµπεριλαµβάνεται στη Καθαρή Αξία: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν επιθυµούµε ο ∆ηµοτικό Φόρος να
αθροίζεται µε την καθαρή αξία στον λογαριασµό εσόδου κατά την διαδικασία Γέφυρας µε ΓΛ και να κινείται αντίθετα
αντισυµβαλλόµενος λογαριασµός που θα ορίσουµε στην φόρµα Βοηθητικά Αρχεία-Φόροι για κάθε λογαριασµό δηµοτικού
φόρου στο πεδίο Αντ/νος Λογαριασµός Πωλήσεων.
· ∆ιαγραφή Εγγραφών ∆ηµοτικού Φόρου: Εάν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Ο ∆.Φ. Συµπεριλαµβάνεται στη Καθαρή
Αξία µπορούµε να ενεργοποιήσουµε και αυτήν την επιλογή εάν θέλουµε οι εγγραφές που αφορούν τον ∆ηµογικό Φόρο
να µην συµπεριληφθούν στο άρθρο.
· ΚΕΠΥΟ: Χρησιµοποιείται σε εξαγωγή για εφαρµογή Έσοδα-Έξοδα. Επιλέγουµε την τιµή που θα εξάγεται στο αντίστοιχο
πεδίου του αρχείου εξαγωγής.
· ΚΕΠΥΟ Υποχρέωση Υποβολής : Χρησιµοποιείται σε εξαγωγή για εφαρµογή Έσοδα-Έξοδα. Επιλέγουµε την τιµή που
θα εξάγεται στο αντίστοιχο πεδίου του αρχείου εξαγωγής. Στην περίπτωση που δεν επιθυµούµε σταθερή τιµή επιλέγουµε
Εφαρµογή και η εξαγωγή θα γίνει µε βάση τους κανόνες που έχουν ορίστει στην εφαρµογή για πελάτης και προµηθευτές.

1.3.4.13 Offline POS
Στη σελίδα αυτή δηλώνουµε τις παραµέτρους σχετικά µε την σύνδεση POS σε αποµακρυσµένη βάση δεδοµένων .
· Offline POS: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν θέλουµε να ενεργοποιήσουµε το κύκλωµα για την σύνδεση µε
αποµακρυσµένη βάση δεδοµένων για ανάκτηση πληροφοριών και αποστολή χρεώσεων δωµατιών.
· ∆ιεύθυνση WebService: Συµπληρώνουµε την διεύθυνση στην οποία τρέχει το webservice για την επικοινωνία µε την
αποµακρυσµένη βάση σε µορφή http://ip:port.
· Κωδικός Εγκατάστασης FB: Πιέζουµε το πλήκτρο µε τα βελάκια για την λήψη κωδικού εγκατάστασης όταν το πεδίο
είναι κενό. Ο κωδικός χρησιµοποιείται για τον διαχωρισµό των χρεώσεων δωµατιών που γίνονται αποστολή.
· Υπηρεσίες Ξενοδοχείου εκτός σύνδεσης: Λίστα µε υπηρεσίες ξενοδοχείου . Η λίστα ενηµερώνεται πιέζοντας το
πλήκτρο .
· Ξενοδοχεία εκτός σύνδεσης: Λίστα µε ξενοδοχεία . Η λίστα ενηµερώνεται πιέζοντας το πλήκτρο .
· ∆ωµάτια εκτός σύνδεσης: Λίστα µε αριθµούς δωµατίων ανά ξενοδοχείο. Η λίστα ενηµερώνεται πιέζοντας το πλήκτρο .

1.3.4.14 Marketing
Ακολουθούν οι παράµετροι για το κύκλωµα υπολογισµού πόντων σε παραγγελίες Delivery.
· Ενεργό: Μαρκάρουµε την επιλογή όταν θέλουµε να ενεργοποίησουµε το κύκλωµα των πόντων, ώστε κάνουµε αυτόµατα
εκπτώσεις στους πελάτες όταν συµπληρωθούν οι πόντοι του.
· Αξία Πόντου: ∆ηλώνουµε την αξία του κάθε πόντου.
· Όριο Πόντων: ∆ηλώνουµε το όριο των πόντων. Μόλις ο πελάτης συµπληρώσει το όριο , θα πραγµατοποιηθεί η
έκπτωση στην επόµενη παραγγελία του.
· Έκπτωση: ∆ηλώνουµε το ποσό της έκπτωσης που θα πραγµατοποιείται στον πελάτη κάθε φορά που θα συµπληρώνει
το όριο των πόντων.
· Μηδενισµός τιµών marketing πελατών: Πιέζουµε το πλήκτρο για να µηδενίσουµε το ποσό των πόντων και της
έκπτωσης µαζικά σε όλους τους πελάτες.

1.3.4.15 ∆ιαχείριση Φορητών Συσκευών
Η σελίδα χρησιµοποιείται για την διαχείριση των συσκευών µε λειτουργικό Android.
Στο πεδίο Mobile Device ID συµπληρώνουµε τον κωδικό της συσκευής όπως αυτός φαίνεται στις ρυθµίσεις της εφαρµογής
BlueByte για λήψη παραγγελιών από συσκευές µε λειτουργικό android . Με το πλήκτρο Σύνδεση µπορούµε να συνδέσουµε
την συσκευή στην εφαρµογή (η διαδικασία της σύνδεσης γίνεται και αυτόµατα από την συσκευή Android) και µε το πλήκτρο
Αποσύνδεση µπορούµε να αποσυνδέσουµε συσκευή από την εφαρµογή ώστε να συνδεθεί κάποια άλλη.

1.3.4.16 ΑναζήτησηΑΦΜ
Καταχωρούµε τα στοιχεία σύνδεσης µε την υπηρεσία της ΑΑ∆Ε για την λήψη στοιχείων συµβαλλόµενου µε βάση το ΑΦΜ.
Για ενεργοποίηση υπηρεσίας και λήψη κωδικών υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες στο
https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/mitroo/anazitisi-basikon-stoiheion-mitrooy-epiheiriseon.
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1.3.5

Βοηθητικά Αρχεία

1.3.5.1

Παρουσίαση

Η φόρµα Βοηθητικά Αρχεία αποτελείται από σελίδες µε λίστες βοηθητικών αρχείων, τις οποίες συµπληρώνουµε στο
ξεκίνηµα της εφαρµογής και αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της εφαρµογής.
Οι Σελίδες είναι:
Μονάδες Μέτρησης
Οµάδες Αποθήκης
Αποθηκευτικοί Χώροι
Φόροι
Τερµατικά Κουζίνας
Sessions
Συνταγές
Τµήµατα
Κατηγορίες Γέφυρας Γ.Λ.
Κατηγορίες Πελατών Λογιστικής
Κατηγορίες Αυτοπαράδοσης

1.3.5.2

Μονάδες Μέτρησης

Στη σελίδα αυτή έχουµε τη δυνατότητα να καταχωρήσουµε όλες τις Μονάδες Μέτρησης των Ειδών που παρέχουµε.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε την σελίδα εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη µε όλες τις ήδη καταχωρηµένες Μονάδες Μέτρησης σύµφωνα
µε τον κωδικό τους.
Για να εισάγουµε µία νέα Μονάδα Μέτρησης, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε την περιγραφή της µονάδας
µέτρησης. Έπειτα, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το F10 από το πληκτρολόγιο για να
καταχωρήσουµε τη µονάδα µέτρησης, η οποία αυτόµατα παίρνει έναν κωδικό.
Για να διαγράψουµε µία ήδη καταχωρηµένη Μονάδα Μέτρησης, την επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το
πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη
µονάδα µέτρησης συνδέεται µε κάποιο Είδος Αποθήκης, δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Μονάδων Μέτρησης είναι οι παρακάτω:
Μεταβολή Υπάρχουσας Μονάδας Μέτρησης
Ξεφύλλισµα Μονάδων Μέτρησης
Αναζήτηση Μονάδας Μέτρησης
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Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα των Μονάδων Μέτρησης αναφέρονται παρακάτω.
· Κωδικός: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός της Μονάδας Μέτρησης. Εισάγεται
αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.
· Περιγραφή: Η περιγραφή της Μονάδας Μέτρησης.

1.3.5.3

Οµάδες Αποθήκης

Στη σελίδα αυτή καταχωρούµε τις Κατηγορίες της Αποθήκης, τις Οµάδες και ΥποΟµάδες που περιέχει η κάθε κατηγορία και
τα Συνοδευτικά τις κάθε Οµάδας .
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε την σελίδα αυτή εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες Κατηγορίες.
Για να εισάγουµε µία νέα Κατηγορία Αποθήκης, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό
πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε την περιγραφή της
κατηγορίας. Έπειτα, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το F10 από το πληκτρολόγιο για να
καταχωρήσουµε την κατηγορία, η οποία αυτόµατα παίρνει έναν κωδικό. Εφόσον έχουµε καταχωρήσει την κατηγορία
µπορούµε να συµπληρώσουµε και τις Οµάδες της κατηγορίας αυτής στον πίνακα δεξιά καθώς και τις υποοµάδες εάν
υπάρχουν πιέζοντας το πλήκτρο .
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Για να εισάγουµε µία νέα Οµάδα Αποθήκης, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε την περιγραφή της οµάδας. Στη
στήλη Εικονίδιο µπορούµε να εισάγουµε µία εικόνα που αντιπροσωπεύει την οµάδα κάνοντας δεξί κλικ κι επιλέγοντας
Εισαγωγή Εικόνας. Αυτόµατα ανοίγουν τα Images της εφαρµογής που έχουν κατάληξη .bmp για να επιλέξουµε την εικόνα
που επιθυµούµε. Αν θέλουµε να διαγράψουµε την εικόνα µιας οµάδας, τότε κάνουµε δεξί κλικ πάνω στην εικόνα και
επιλέγουµε ∆ιαγραφή Εικόνας. Πιέζοντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το F10 από το πληκτρολόγιο
καταχωρείται η οµάδα και παίρνει αυτόµατα έναν κωδικό. Εφόσον έχουµε καταχωρήσει την οµάδα µπορούµε να
συµπληρώσουµε και τα Συνοδευτικά της οµάδας αυτής πιέζοντας στο πίνακα ακριβώς από κάτω. Στην στήλη Λογ.Αγορών
συµπληρώνουµε λογαριασµό που θα χρησιµοποιηθεί κατά την γέφυρα ΓΛ για κινήσεις αγορών ενώ στην στήλη ΦΠΑ
Αγορών επιλέγουµε τον προτεινόµενο Φόρο κατά την καταχώρηση τιµολογίου αγοράς. Στην στήλη Ξένη Περιγραφή
συµπληρώνουµε την περιγραφή της οµάδας στην εφαρµογή Android όταν ενεργοποιήσουµε την επιλογή για εµφάνιση
ξένης περγραφής στις Ρυθµίσεις
Οι στήλες Κατηγορία Εσόδου, Κατηγορία Εξόδου, Κατηγορία Εσόδου Αυτοπαράδοσης αφορούν στην αποστολή
στοιχείων στο σύστηµα MyData της Γ.Γ.Π.Σ. και επιλέγουµε την τιµή από την λίστα της Γ.Γ.Π.Σ που αντιστοιχεί στην οµάδα
αποθήκης.
Για να εισάγουµε µία νέα Υποοµάδα, πιέζουµε το πλήκτρο για να ανοίξει η λίστα µε τις υποοµάδες και πιέζουµε το
πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή
γραµµή για να συµπληρώσουµε την περιγραφή της υποοµάδας. Στις στήλες Φόντο και Χαρακτήρες µπορούµε να
επιλέξουµε το χρώµα για το φόντο και τους χαρακτήρες της συγκεκριµένης υποοµάδα και στην στήλη Ξένη Περιγραφή
συµπληρώνουµε την περιγραφή της υποοµάδας που θα εµφανίζεται όταν ενεργοποιήσουµε την επιλογή για εµφάνιση ξένης
περγραφής στις Παραµέτρους.
Για να εισάγουµε ένα νέο Συνοδευτικό, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε τα στοιχεία του συνοδευτικού. Εάν το
συνοδευτικό που καταχωρούµε χρεώνεται, τότε πρέπει να το καταχωρήσουµε ως ξεχωριστό Είδος Αποθήκης τσεκάροντας
στην καρτέλα του είδους την επιλογή Συνοδευτικό και να το επιλέξουµε στη στήλη είδος µε τη βοήθεια του καταλόγου.
Έπειτα, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το F10 από το πληκτρολόγιο για να καταχωρήσουµε το
συνοδευτικό, το οποίο αυτόµατα παίρνει έναν κωδικό.
Εάν επιθυµούµε να αντιγράψουµε τα συνοδευτικά από µία Οµάδα σε άλλη , επιλέγουµε την πρώτη Οµάδα, κάνουµε δεξί
κλικ και στο µενού επιλέγουµε Αντιγραφή Συνοδευτικών , έπειτα επιλέγουµε την δεύτερη Οµάδα και µε δεξί κλικ στο µενού
επιλέγουµε Επικόλληση Συνοδευτικών.
Εφόσον έχουµε γέφυρα µε κάποιο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής µπορούµε να συµπληρώσουµε και τις άλλες δύο στήλες
της οµάδας,. Στη στήλη Λογ. Αγορών δηλώνουµε το λογαριασµό ή µέρος του λογαριασµού που θα χρεώνεται κατά την
αγορά. Τέλος, στη στήλη Λογ. Πωλήσεων δηλώνουµε το λογαριασµό ή µέρος του λογαριασµού που θα πιστώνεται κατά
την πώληση.
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Αν θέλουµε να διαγράψουµε ένα ήδη καταχωρηµένο Συνοδευτικό κάποιας οµάδας, τότε το επιλέγουµε και πιέζουµε το
πλήκτρο

από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9.

Αν θέλουµε να διαγράψουµε µία ήδη καταχωρηµένη Οµάδα κάποιας κατηγορίας, τότε την επιλέγουµε και πιέζουµε το
πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη
οµάδα συνδέεται µε κάποιο Είδος Αποθήκης ή µε κάποιο Συνοδευτικό, δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.
Αν θέλουµε να διαγράψουµε µία ήδη καταχωρηµένη Κατηγορία, τότε την επιλέγουµε και πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη κατηγορία
συνδέεται µε κάποια Οµάδα, δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.
Στην στήλη Σειρά Εµφ. που εµφανίζεται στις ΥποΟµάδες και στα Συνοδευτικά µπορούµε να δηλώσουµε την σειρά
εµφάνισης τους στην οθόνη της παραγγελίας. Εάν το πεδίο είναι κενό η σειρά θα είναι αλφαβητική µε βάση την περιγραφή
τους.

1.3.5.4

Αποθηκευτικοί Χώροι

Στην σελίδα αυτή έχουµε τη δυνατότητα να καταχωρήσουµε όλους τους Αποθηκευτικούς Χώρους που διαθέτουµε.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε την σελίδα αυτή εµφανίζονται όλες οι καταχωρηµένοι αποθηκευτικοί χώροι που έχουµε καταχωρήσει.
Για να εισάγουµε έναν νέο Αποθηκευτικό Χώρο, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό
πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή γραµµή και συµπληρώνουµε δεξιά όλα τα στοιχεία του
αποθηκευτικού χώρου.
Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Αποθηκευτικού Χώρου επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
από
τον πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9, εφόσον προηγουµένως έχουµε επιλέξει τον συγκεκριµένο αποθηκευτικό
χώρο. Σε περίπτωση, όµως, που ο συγκεκριµένος αποθηκευτικός χώρος συνδέεται µε κάποια Κίνηση Αποθήκης, δεν
µπορούµε να τον διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Αποθηκευτικών Χώρων είναι οι παρακάτω:
Μεταβολή Υπάρχοντος Αποθηκευτικού Χώρου
Ξεφύλλισµα Αποθηκευτικών Χώρων
Αναζήτηση Αποθηκευτικού Χώρου
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
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Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα των Αποθηκευτικών Χώρων αναφέρονται παρακάτω.
· Κωδικός: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Αποθηκευτικού Χώρου.
Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.
· Περιγραφή: Η περιγραφή του Αποθηκευτικού Χώρου.
· Επων-1 Τιµ/γίου, Επων-2 Τιµ/γίου: ∆ηλώνουµε τις επωνυµίες 1 και 2 του Αποθηκευτικού Χώρου, οι οποίες θα
εµφανίζονται στην εκτύπωση του Τιµολογίου Αγοράς.
· ∆ιεύθυνση, Πόλη, Τ. Κ.: Στοιχεία του Αποθηκευτικού Χώρου.
· ∆ΟΥ, ΑΦΜ: Τα φορολογικά στοιχεία του Αποθηκευτικού Χώρου.
· Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: Συµπληρώνουµε τον αριθµό Γ.Ε.ΜΗ της επιχείρησης που ανήκει η αποθήκη.
· E-mail: Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Αποθηκευτικού Χώρου.
· Τηλέφωνο1, Τηλέφωνο2, Fax: Τα τηλέφωνα και το φαξ του Αποθηκευτικού Χώρου.
· Κράτος: Το κράτος της επιχείρησης.
· Λογ. Αγορών: Αν έχουµε γέφυρα µε κάποια εφαρµογή Γενικής Λογιστικής, τότε στο πεδίο αυτό δηλώνουµε τη µορφή
του λογαριασµού που θα χρεώνεται κατά την αγορά ανά Αποθηκευτικό Χώρο. Η µορφή αυτή µπορεί να περιέχει σταθερά
σηµεία καθώς και παραµετρικά. Για παράδειγµα µπορούµε να παρακολουθούµε τα Είδη της Αποθήκης µε τους εξής
τρόπους:
1. Με ένα Συγκεντρωτικό Λογαριασµό. Σε αυτή την περίπτωση γράφουµε ολόκληρο το Λογαριασµό Γενικής Λογιστικής,
π.χ. 51-00-00-00001.
2. Με ένα Λογαριασµό ανά Είδος Κίνησης Προµηθευτή, ανά Οµάδα Αποθήκης και ανά Είδος Αποθήκης. Σε αυτή την
περίπτωση γράφουµε το σταθερό τµήµα και ορίζουµε το µεταβλητό µε τους χαρακτήρες [ST], [SG] και [BA]. Π.χ. 51[ST]-[SG]-[BA].
Τα µεταβλητά τµήµατα είναι τα ακόλουθα:
- [ST] = Είδος Κίνησης Προµηθευτή. Καταχωρείται στο πεδίο Αντι/µενος Λογ/σµός της φόρµας Είδη Παραστατικών
- Είδη Κινήσεων Προµηθευτών του µενού Βοηθητικά.
- [SG] = Οµάδα Αποθήκης. Καταχωρείται στο πεδίο Λογ. Αγορών της φόρµας Οµάδες Αποθήκης του µενού
Βοηθητικά.
- [BA] = Είδος Αποθήκης. Καταχωρείται στο πεδίο Λογ. Αγορών της φόρµας Αποθήκη του µενού Αρχεία.
Σηµειώσεις
· Οι συνθέσεις γίνονται για να έχουµε στο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής την ανάλυση των λογαριασµών που
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επιθυµούµε.
· Το µεταβλητό τµήµα που επιθυµούµε µπορούµε να το επιλέξουµε κάνοντας δεξί κλικ µέσα στο πεδίο αυτό.
· Λογ. Εξόδων: Αν στο Τιµολόγιο Αγοράς έχουµε κάποια επιπλέον έξοδα το ποσό των οποίων το συµπληρώνουµε στο
πεδίο ʼλλα Έξοδα και θέλουµε να στείλουµε στο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής την κίνηση αυτή, τότε στο πεδίο αυτό
δηλώνουµε το λογαριασµό εξόδων που θα χρεωθεί κατά την αγορά.
· Κωδ.Υποκαταστήµατος: Συµπληρώνουµε τον κωδικό υποκαταστήµατος για χρήση σε γέφυρα µε λογιστική.
· ΑΑ∆Ε MyData: Στα πεδία συµπληρώνουµε τα στοιχεία σύνδεσης (UserId, Subscription Key και Αρ.Εγκατάστασης) µε το
σύστηµα MyData της Γ.Γ.Π.Σ. Στο πεδίο Αρ.Εγκατάστασης συµπληρώνουµε τον κωδικό υποκαταστήµατος, εάν δεν
υπάρχουν υποκαταστήµατα ή εάν είµαστε το κεντρικό υποκατάστηµα συµπληρώνουµε 0.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ EMAIL
Στην σελίδα αυτή ορίζουµε τα στοιχεία σύνδεσης λογαριασµού email για την αποστολή email χωρίς εξωτερικό πρόγραµµα
από την φόρµα Τιµολόγια Αγορών για εγγραφές που αφορούν παραγγελίες.
· Host, Port, Ενεργοποίηση SSL, Όνοµα Χρήστη ,Email , Συνθηµατικό , Όνοµα Αποστολέα, MailProxyUrl:
Συµπληρώνουµε τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασµού email.
· Κείµενο Παραγγελίας Προµηθευτή (Τοπική/Αγγλικά): Συµπληρώνουµε το προκαθορισµένο κείµενο που θα
εµφανίζεται στην αποστολή email για την αποστολή παραγγελίας σε τοπική γλώσσα και στα αγγλικά.

1.3.5.5

Φόροι

Στην σελίδα αυτή έχουµε τη δυνατότητα να καταχωρήσουµε διάφορους Φόρους που αφορούν την οικονοµική διαχείριση
της εταιρίας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε τη σελίδα εµφανίζεται λίστα µε όλους τους ήδη καταχωρηµένους Φόρους σύµφωνα µε τον κωδικό τους.
Για να εισάγουµε έναν νέο Φόρο, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert
από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε τα στοιχεία του φόρου που επιθυµούµε. Έπειτα,
πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το F10 από το πληκτρολόγιο για να καταχωρήσουµε το φόρο, ο
οποίος αυτόµατα παίρνει έναν κωδικό.
Για να µεταβάλλουµε τα στοιχεία ενός Φόρου επιλέγουµε αυτόν που επιθυµούµε και αλλάζουµε τα πεδία που θέλουµε. Σε
περίπτωση, όµως, που ο συγκεκριµένος φόρος συνδέεται µε κάποια Κίνηση Αποθήκης, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε
τον Τύπο και το Ποσοστό του φόρου. Επίσης, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε τα στοιχεία αυτά του φόρου αν η εφαρµογή
Food & Beverage Works επικοινωνεί µε την εφαρµογή Hotel Works και ο συγκεκριµένος φόρος συνδέεται µε κάποιον
Τιµοκατάλογο.
Για να διαγράψουµε έναν ήδη καταχωρηµένο Φόρο, τον επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που ο συγκεκριµένος φόρος
συνδέεται µε κάποια Κίνηση Αποθήκης, δεν µπορούµε να τον διαγράψουµε. Επίσης, δεν µπορούµε να διαγράψουµε το
φόρο αυτό αν η εφαρµογή Food & Beverage Works επικοινωνεί µε την εφαρµογή Hotel Works και ο συγκεκριµένος
φόρος συνδέεται µε κάποιον Τιµοκατάλογο.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Φόρων είναι οι παρακάτω:
Ξεφύλλισµα Φόρων
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
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Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα των Φόρων αναφέρονται παρακάτω. Για να καταχωρήσουµε ένα φόρο
πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα πεδία: Περιγραφή, Τύπος και Ποσοστό.
· Κωδικός: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Φόρου. Εισάγεται αυτόµατα µε
την καταχώρηση της εγγραφής.
· Περιγραφή: Η περιγραφή του Φόρου.
· Τύπος: ∆ηλώνουµε τον Τύπο του Φόρου, αν δηλαδή πρόκειται για ΦΠΑ ή Ποσοστό.
· Ποσοστό: ∆ηλώνουµε το ποσοστό του Φόρου. Το ποσοστό πρέπει να είναι από 0 έως 100.
· Λογ. Πωλήσεων, Λογ. Αγορών: Σε περίπτωση σύνδεσης µε κάποιο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής, εισάγουµε
αντίστοιχα το λογαριασµό πωλήσεων και αγορών της Γενικής Λογιστικής για το συγκεκριµένο Φόρο.
· Αντ/νός Λογ/σµός Πωλήσεων: Σε περίπτωση σύνδεσης µε κάποιο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής, εισάγουµε τον
αντισυµβαλλόµενο λογαριασµό σε φόρους που αφορούν ∆ηµοτικό Φόρο εάν έχουµε ενεργοποιήσει την παράµετρο Ο ∆Φ
θα Συµπεριλαµβάνεται στην Καθαρή Αξία.

1.3.5.6

Τερµατικά Κουζίνας

Στην σελίδα αυτή καταχωρούµε τα Τερµατικά Κουζίνας στα οποία θα στέλνονται τα Είδη της Αποθήκης µε τις ποσότητές
τους.
Το Τερµατικό Κουζίνας στο οποίο θα στέλνονται τα Είδη της Αποθήκης, το δηλώνουµε στην καρτέλα Οµάδες του P.O.S. για
κάθε Οµάδα Ειδών.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε την σελίδα εµφανίζεται λίστα µε όλα τα ήδη καταχωρηµένα Τερµατικά Κουζίνας σύµφωνα µε τον κωδικό
τους.
Για να εισάγουµε ένα νέο Τερµατικό Κουζίνας, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό
πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε τον κωδικό και τα
υπόλοιπα στοιχεία του τερµατικού κουζίνας.
Για να µεταβάλλουµε τα στοιχεία ενός Τερµατικού Κουζίνας επιλέγουµε αυτό που επιθυµούµε και αλλάζουµε τα πεδία που
θέλουµε. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο τερµατικό κουζίνας συνδέεται µε κάποιο P.O.S., δεν µπορούµε να
µεταβάλλουµε τον Κωδικό του.
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Για να διαγράψουµε ένα ήδη καταχωρηµένο Τερµατικό Κουζίνας, το επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το
πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο
τερµατικό κουζίνας συνδέεται µε κάποιο P.O.S, δεν µπορούµε να το διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Τερµατικών Κουζίνας είναι οι παρακάτω:
Ξεφύλλισµα Τερµατικών Κουζίνας
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα των Τερµατικών Κουζίνας αναφέρονται παρακάτω.
· Κωδικός: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Τερµατικού Κουζίνας.
Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.
· Αίθουσες: Πιέζοντας το + στο πεδίο αυτό εµφανίζεται ένα δεύτερο πλαίσιο για να δηλώσουµε από ποιές Αίθουσες θα
στέλνουµε εκτυπώσεις στο συγκεκριµένο τερµατικό. Τις αίθουσες τις συµπληρώνουµε µόνο εάν θέλουµε να δηλώσουµε
διαφορετικά στοιχεία εκτύπωσης.
· Τερµατικό: Η περιγραφή του Τερµατικού Κουζίνας.
Για τα πεδία που ακολουθούν σας αναφέρουµε ότι έαν δηλώσουµε Αίθουσες στο Τερµατικό, τότε λαµβάνεται υπόψη ο
Εκτυπωτής, η Εκτύπωση και τα Αντίγραφα που θα δηλώσουµε στην κάθε Αίθουσα και όχι αυτά που αναγράφονται στη
γραµµή του Τερµατικού.
· Εκτυπωτής: ∆ηλώνουµε τον εκτυπωτή στον οποίο θα στέλνονται οι εκτυπώσεις µε τα Είδη και τις ποσότητές τους.
· Εκτύπωση: ∆ηλώνουµε το εκτυπωτικό που θα στέλνεται σε κάθε Τερµατικό Κουζίνας. Πιέζοντας το βελάκι ανοίγουν όλα
τα εκτυπωτικά της εφαρµογής, των οποίων το όνοµα είναι της µορφής KT*.rpt.
· Αντίγραφα: ∆ηλώνουµε πόσα αντίτυπα θα εκτυπώνονται για κάθε Τερµατικό Κουζίνας.
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Εάν θέλουµε να χωρίσουµε τις ώρες λειτουργίας των Σηµείων Πώλησης σε περιόδους, τότε καταχωρούµε στην σελίδα αυτή
τις περιόδους λειτουργίας των Σηµείων Πώλησης. Σε περίπτωση, όµως, που δεν επιθυµούµε να δηµιουργήσουµε
διαφορετικές περιόδους λειτουργίας, τότε καταχωρούµε ένα session το οποίο µπορούµε να ονοµάσουµε All Day.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε την σελίδα αυτή εµφανίζεται λίστα µε όλα τα ήδη καταχωρηµένα Sessions.
Για να εισάγουµε ένα νέο Session, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε τα στοιχεία του Session.
Για να διαγράψουµε ένα ήδη καταχωρηµένο Session, το επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Sessions είναι οι παρακάτω:
Μεταβολή Υπάρχοντος Session
Ξεφύλλισµα Sessions

Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα των Sessions αναφέρονται παρακάτω.
· Κωδικός: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Session. Εισάγεται αυτόµατα
µε την καταχώρηση της εγγραφής.
· Περιγραφή: Η περιγραφή του Session.
· Ώρα Έναρξης: Η ώρα έναρξης του Session.
· ∆ιάρκεια: H διάρκεια του Session σε ώρες.
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Συνταγές

Στην σελίδα αυτή καταχωρούµε τις Συνταγές µας, δηλαδή τις οµάδες πρώτων υλών ή άλλων συνταγών οι οποίες θα µας
βοηθήσουν στην παραγωγή ή στην ανάλωση των Είδων της Συνταγής.
Σε κάθε Συνταγή επιλέγουµε υποχρεωτικά ένα βασικό µόνο Είδος της Αποθήκης, αλλά και κάθε Είδος της Αποθήκης
αντιστοιχεί σε µία µόνο Συνταγή.
Οι Συνταγές χωρίζονται σε τρεις Τύπους:
· Παραγωγή Σύνθεση
Για να παραχθεί το προϊόν της Συνταγής πρέπει να αναλωθούν ποσότητες πρώτων υλών ή και άλλων συνταγών.
∆ηλαδή για να παραχθεί ένα προϊόν θα αναλωθούν πρώτες ύλες και ενδεχοµένως και άλλα προϊόντα, τα οποία για να
παραχθούν αναλώνονται επίσης πρώτες ύλες.
Παράδειγµα
Για να παραχθεί ένα Ταψί Παστίτσιο 10 µερίδων πρέπει να αναλωθούν ποσότητες από τις εξής πρώτες ύλες: Μακαρόνι
χοντρό, Βούτυρο, Κεφαλοτύρι και Κιµά, αλλά και µία ποσότητα από τη Μπεσαµέλ. Όµως, η Μπεσαµέλ είναι µία άλλη
συνταγή η οποία παράχθηκε από ποσότητες κάποιων άλλων πρώτων υλών, από Γάλα, Αλεύρι, Βούτυρο, Αυγά, Αλάτι,
Πιπέρι και Κεφαλοτύρι. Συνεπώς, για να παραχθεί ένα Ταψί Παστίτσιο 10 µερίδων αναλώνονται ποσότητες από
Μακαρόνι χοντρό, Βούτυρο, Κεφαλοτύρι, Κιµά και Μπεσαµέλ, παράγεται µία ποσότητα Μπεσαµέλ και αναλώνονται
ποσότητες από Γάλα, Αλεύρι, Βούτυρο, Αυγά, Αλάτι, Πιπέρι και Κεφαλοτύρι.
· Παραγωγή Αποσύνθεση
Αναλώνεται η πρώτη ύλη της Συνταγής για να παραχθούν νέες πρώτες ύλες. ∆εν µπορούµε µε την ανάλωση της πρώτης
ύλης της συνταγής να παράγουµε άλλη συνταγή. ∆ηλαδή από την ανάλωση της πρώτης ύλης παρέγεται µόνο νέα πρώτη
ύλη.
Παράδειγµα
Αναλώνοντας ένα Τεµαχισµένο Κοτόπουλο παράγονται ποσότητες από τις εξής πρώτες ύλες: Κοτόπουλο Μπούτι,
Κοτόπουλο Στήθος, Κοτόπουλο Φτερούγες και Κοτόπουλο Λαιµό.
· Ανάλωση
Για να αναλωθούν οι συνταγές και οι πρώτες ύλες πρέπει πρώτα να έχει πουληθεί το προϊόν της Συνταγής.
Παράδειγµα
Για να αναλωθεί µία ποσότητα από τη συνταγή Ταψί Παστίτσιο 10 µερίδων και από την πρώτη ύλη Πατάτες πρέπει
πρώτα να έχει πουληθεί µία µερίδα Παστίτσιο µε Πατάτες.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε τη σελίδα αυτή εµφανίζεται η πρώτη συνταγή που έχουµε καταχωρήσει.
Για να εισάγουµε µία νέα Συνταγή, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή οθόνη για να συµπληρώσουµε τα στοιχεία της συνταγής.
Για να µεταβάλλουµε τα στοιχεία µίας Συνταγής επιλέγουµε τη συνταγή που επιθυµούµε και αλλάζουµε τα πεδία που
θέλουµε. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη συνταγή συνδέεται µε κάποια Παραγωγή, δεν µπορούµε να
µεταβάλλουµε το πεδίο Τύπος Συνταγής.
Η διαγραφή µίας ήδη καταχωρηµένης Συνταγής επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9, εφόσον προηγουµένως έχουµε επιλέξει τη συγκεκριµένη συνταγή. Σε περίπτωση, όµως,
που η συγκεκριµένη συνταγή συνδέεται µε κάποια Παραγωγή, δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Συνταγών είναι οι παρακάτω:
Ξεφύλλισµα Συνταγών
Αναζήτηση Συνταγής
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
Όπως αναφέραµε και παραπάνω, κατά την εισαγωγή νέας Συνταγής ανοίγει µία κενή οθόνη για να συµπληρώσουµε όλα τα
στοιχεία της.
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Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα των Συνταγών αναφέρονται παρακάτω. Για να καταχωρήσουµε µία συνταγή
πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα πεδία: Είδος και Τύπο Συνταγής.
· Κωδικός: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός της Συνταγής. Εισάγεται αυτόµατα
µε την καταχώρηση της εγγραφής.
· Περιγραφή: Η περιγραφή της Συνταγής.
· Είδος: ∆ηλώνουµε το Είδος (προϊόν ή πρώτη ύλη) της Συνταγής. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας
του Είδους κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο είδος
πιέζοντας το πλήκτρο

από τον πλοηγό. Στα δεξιά του πεδίου εµφανίζεται η Μονάδα Μέτρησης του Είδους.

· Τύπος Συνταγής: ∆ηλώνουµε τον Τύπο της Συνταγής. Οι τύποι των συνταγών είναι τρεις: Παραγωγή Σύνθεση,
Παραγωγή Αποσύνθεση, Ανάλωση και περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω.
Εφόσον συµπληρώσουµε τα βασικά στοιχεία της Συνταγής, δηλώνουµε στον ακόλουθο πίνακα τις πρώτες ύλες ή/και τις
συνταγές που παράγονται ή αναλώνονται ανάλογα µε τη διαδικασία που απαιτεί η εκτέλεση της κάθε συνταγής. Για να
εισάγουµε επιπλέον Είδη στη Συνταγή πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό. Με αυτόν τον τρόπο
προσθέτουµε όλα τα απαραίτητα Είδη (δηλαδή τις πρώτες ύλες ή τις συνταγές) της Συνταγής. Αναλυτικά τα πεδία του
πίνακα αναφέρονται παρακάτω. Για να καταχωρήσουµε µία εγγραφή του πίνακα πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε
τα πεδία: Είδος και Ποσότητα.
ΕΙ∆Η
· Είδος: ∆ηλώνουµε το Είδος (πρώτη ύλη ή συνταγή) που απαιτείται για να παραχθεί ή να αναλωθεί το Είδος της
Συνταγής. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας του Είδους κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και στη
συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο είδος πιέζοντας το πλήκτρο

από τον πλοηγό.

· Ποσότητα: ∆ηλώνουµε την ποσότητα του Είδους που απαιτείται για να παραχθεί ή να αναλωθεί η ποσότητα του Είδους
της Συνταγής.
· Φύρα %: Εµφανίζεται το ποσοστό της φύρας το οποίο έχουµε δηλώσει στην καρτέλα του Είδους.
· Συν.Ποσότητα: Εµφανίζεται η συνολική ποσότητα µαζί µε την φύρα που απαιτείται για να παραχθεί ή να αναλωθεί το
είδος της Συνταγής
· Φύρα: Εµφανίζεται η ποσότητα της Φύρας που απαιτείται για να παραχθεί ή να αναλωθεί το είδος της Συνταγής.
· Μονάδα Μέτρησης: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη στο οποίο εµφανίζεται η βασική Μονάδα Μέτρησης του
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Είδους.
· Μέση Τιµή Αγοράς: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη στο οποίο εµφανίζεται η Μέση Τιµή Αγοράς του
συγκεκριµένου Είδους για την ποσότητα που αναγράφεται στη Συνταγή.
Σηµείωση: Εάν στα Είδη συµπεριλαµβάνεται κάποια συνταγή, τότε για να υπολογιστεί η µέση τιµή της συνταγής του κάτω
πίνακα πρέπει π΄ρωτα να εκτελεστεί η διαδικασία της Ανάλωσης από τη φόρµα Παραγωγή - Ανάλωση του µενού
Εργασίες.
Στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζεται η Μέση Τιµή Κτήσης της Συνταγής.

1.3.5.9

Τµήµατα

Στην σελίδα αυτή καταχωρούµε τα Τµήµατα που θα χρησιµοποιηθούν στο κύκλωµα Κρατήσεις Υπηρεσιών.
Μόλις ανοίξουµε την σελίδα αυτή εµφανίζεται λίστα στο πάνω µέρος της οθόνης µε όλες τις καταχωρηµένες Οµάδες
Τµηµάτων και ακριβώς από κάτω λίστα µε τα Τµήµατα της κάθε Οµάδας.
Για να εισάγουµε µία νέα Οµάδα, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert
από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε τα στοιχεία της Οµάδας.
Για να διαγράψουµε µία καταχωρηµένη Οµάδα, το επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9.
Για να εισάγουµε ένα νέο Τµήµα, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert
από το πληκτρολόγιο αφού πρώτα επιλέξουµε την Οµαδα που επιθυµούµε και ανοίγει µία κενή γραµµή για να
συµπληρώσουµε τα στοιχεία του Τµήµατος.
Για να διαγράψουµε ένα καταχωρηµένο Τµήµα, το επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Τµηµάτων είναι οι παρακάτω:
Μεταβολή
Ξεφύλλισµα

Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα των τµηµάτων αναφέρονται παρακάτω.
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ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
· Περιγραφή. Καταχωρούµε την περιγραφή του τµήµατος.
· Μονάδα Εγγραφής. Ορίζουµε την υποδιαίρεση των εγγραφών ανάλογα µε την µορφή που επιθυµούµε να έχει το πλάνο
Κρατήσεων Υπηρεσιών.
ΤΜΗΜΑΤΑ
· Περιγραφή. Ορίζουµε τα µέρη που περιλαµβάνει το αντίστοιχο τµήµα.

1.3.5.10 Κατηγορίες Γέφυρας Γ.Λ.
Στην σελίδα αυτή έχουµε τη δυνατότητα να καταχωρήσουµε όλες τις Κατηγορίες Γέφυρας Γενικής Λογιστικής µε βάση τις
οποίες οµαδοποιούνται τα Είδη Κινήσεων Προµηθευτών και τα Είδη Κινήσεων Πελατών.
Την οµαδοποίηση των Παραστατικών την κάνουµε αν θέλουµε να στέλνουµε κινήσεις συγκεκριµένων Παραστατικών στο
πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής µε τη διαδικασία της Γέφυρας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Μόλις ανοίξουµε την σελίδα εµφανίζεται λίστα µε όλες τις ήδη καταχωρηµένες Κατηγορίες Γέφυρας ΓΛ σύµφωνα µε τον
κωδικό τους.
Για να εισάγουµε µία νέα Κατηγορία Γέφυρας ΓΛ, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό
πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο και ανοίγει µία κενή γραµµή για να συµπληρώσουµε την περιγραφή της
κατηγορίας. Έπειτα, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το F10 από το πληκτρολόγιο για να
καταχωρήσουµε την κατηγορία, η οποία αυτόµατα παίρνει έναν κωδικό.
Για να διαγράψουµε µία ήδη καταχωρηµένη Κατηγορία Γέφυρας Γ.Λ, την επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε
το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη
κατηγορία συνδέεται µε κάποιο Είδος Κίνησης Προµηθευτή ή µε κάποιο Είδος Κίνησης Πελάτη, δεν µπορούµε να τη
διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Κατηγοριών Γέφυρας Γενικής Λογιστικής είναι οι παρακάτω:
Μεταβολή Υπάρχουσας Κατηγορίας Γέφυρας Γ.Λ.
Ξεφύλλισµα Κατηγοριών Γέφυρας Γ.Λ.
Αναζήτηση Κατηγορίας Γέφυρας Γ.Λ.
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Αναλυτικά τα πεδία που υπάρχουν στη φόρµα των Κατηγοριών Γέφυρας ΓΛ αναφέρονται παρακάτω. Για να
καταχωρήσουµε µία κατηγορία πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε το πεδίο Περιγραφή.
· Κωδικός: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός της Κατηγορίας της Γέφυρας ΓΛ.
Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.
· Περιγραφή: Η περιγραφή της Κατηγορίας Γέφυρας Γ.Λ.

1.3.5.11 Κατηγορίες Πελατών Λογιστικής
Στην σελίδα αυτή έχουµε τη δυνατότητα να καταχωρήσουµε όλες τις Κατηγορίες Πελατών Λογιστικής σε περίπτωση που
έχουµε στο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής ανάλυση τόσο των πελατών σε εσωτερικού/εξωτερικού ή/και σε
λιανικής/χονδρικής όσο και των εσόδων στις ίδιες ή και σε διαφορετικές κατηγορίες.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Στην οθόνη εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες Κατηγορίες Πελατών Λογιστικής σε λίστα, σύµφωνα µε τον Κωδικό
τους. Για να εισάγουµε µία νέα κατηγορία, πιέζουµε το πλήκτρο
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων

Για να διαγράψουµε µία ήδη καταχωρηµένη κατηγορία, την επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη κατηγορία
συνδέεται µε κάποιον Πελάτη, δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Κατηγοριών Γέφυρας Γενικής Λογιστικής είναι οι παρακάτω:
Μεταβολή Υπάρχουσας Κατηγορίας Πελάτη Λογιστικής
Ξεφύλλισµα Κατηγοριών Πελατών Λογιστικής
Αναζήτηση Κατηγορίας Πελάτη Λογιστικής

ΠΕ∆ΙΑ
· Κωδικός: Ο αύξων αριθµός της Κατηγορίας Πελάτη Λογιστικής.
· Περιγραφή: Η περιγραφή της Κατηγορίας Πελάτη Λογιστικής.
· Λογ. Κατ. Πελάτη [CC]: ∆ηλώνουµε τους βαθµούς του Λογαριασµού του Πελάτη Λογιστικής της συγκεκριµένης
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Κατηγορίας.
· Λογ. Κατ. Εσόδου [RC]: ∆ηλώνουµε τους βαθµούς του Λογαριασµού του Εσόδου της συγκεκριµένης Κατηγορίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για να καταχωρήσουµε µία Κατηγορία Πελάτη Λογιστικής πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε το πεδίο Περιγραφή.

1.3.5.12 Κατηγορίες Αυτοπαράδοσης
Στην σελίδα αυτή έχουµε τη δυνατότητα να καταχωρήσουµε όλες τις Κατηγορίες Αυτοπαράδοσης ώστε να
παρακολουθούµε τις περιπτώσεις Αυτοπαράδοσης.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Στην οθόνη εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες Κατηγορίες σε λίστα, σύµφωνα µε τον Κωδικό τους. Για να εισάγουµε
µία νέα κατηγορία, πιέζουµε το πλήκτρο
πληκτρολόγιο.

από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το

Για να διαγράψουµε µία ήδη καταχωρηµένη κατηγορία, την επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη κατηγορία
συνδέεται µε κάποια πώληση, δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Κατηγοριών είναι οι παρακάτω:
Μεταβολή Υπάρχουσας Κατηγορίας
Ξεφύλλισµα Κατηγοριών

ΠΕ∆ΙΑ
· Κωδικός: Ο αύξων αριθµός της Κατηγορίας .
· Περιγραφή: Η περιγραφή της Κατηγορίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για να καταχωρήσουµε µία Κατηγορία Αυτοπαράδοσης πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε το πεδίο Περιγραφή.
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1.3.5.13 Εθνικότητες
Στη σελίδα αυτή έχουµε τη δυνατότητα να καταχωρήσουµε τις Εθνικότητες που επιθυµούµε.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Στην οθόνη εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες Εθνικότητες σε λίστα, σύµφωνα µε τον Κωδικό τους. Για να
εισάγουµε µία νέα Εθνικότητα, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert
από το πληκτρολόγιο.
Για να διαγράψουµε µία ήδη καταχωρηµένη Εθνικότητα, την επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Εθνικοτήτων είναι οι παρακάτω:
Ξεφύλλισµα Εθνικοτήτων
Αναζήτηση Εθνικότητας

ΠΕ∆ΙΑ
· Κωδικός: Ο αύξων αριθµός της Εθνικότητας.
· Εθνικότητα: Η περιγραφή της Εθνικότητας.
· Κωδ.Χώρας: Ο κωδικός της Χώρας.
· ISO3166-2: Ο κωδικός χώρας. Χρησιµοποιείται σε αποστολή δεδοµένων σε MyData
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για να καταχωρήσουµε µία Εθνικότητα πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε το πεδίο Εθνικότητα.
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1.3.6

Email

Η φόρµα αυτή χρησιµοποιείται για την αποστολή Email από την φόρµα Τιµολόγια Αγορών για τις παραγγελίες.

ΠΕ∆ΙΑ
· Αποθήκη: Επιλέγουµε την αποθήκη από το οποίο θα αντληθούν τα στοιχεία σύνδεσης email και τα προκαθορισµένα
κείµενα.
· Από: Λογαριασµός Email που θα χρησιµοποιηθεί ως Αποστολέας
· Όνοµα: Όνοµα Απόστολέα
· To: Λογαριασµός Email Παραλήπτη .
· CC, BCC: Λογαριασµοί email ως Κοινοποίηση
· Θέµα: Θέµα email
· Text/html: Συµπληρώνουµε το κείµενο του email. Προκαθορισµένο κείµενο µπορούµε να δηλώσουµε στην φόρµα
Βοηθητικά Αρχεία-Αποθηκευτικοί Χώροι-Ρυθµίσεις Email. Με το πλήκτρο αριστερά του πεδίου µπορούµε να
επιλέξουµε την γλώσσα του προκαθορισµένου κειµένου. Το κείµενο µπορεί να είναι είτε από κείµενο είτε html template.
· Επισύναψη: Εµφανίζονται τα επισυναπτόµενα αρχείο σε µορφή pdf. Με το πλήκτρο αριστερά του πεδίου µπορούµε να
προσθέσουµε νεό επισυναπτόµενο αρχείο. Το µέγεθος των συνηµµένων αρχείων συνολικά δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει τα 10 ΜΒ.
· Ένα Email: Ενεργοποιούµε την επιλογή όταν υπάρχουν πολλοί παραλήπτες και επιθυµούµε την αποστολή Ενός email
µε όλους τους παραλήπτες.
Με το πλήκτρο Αποστολή ολοκληρώνεται η αποστολή Email .
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2

Γενικές Λειτουργίες

2.1

Πρόλογος
Ξεκινώντας µία εφαρµογή της BlueByte SOFTWARE
· Εάν έχει ενεργοποιηθεί ο µηχανισµός ασφαλείας, θα ερωτηθούµε για όνοµα χρήστη και κωδικό ασφαλείας (συνθηµατικό).
· Εµφανίζεται η κύρια οθόνη, η οποία αποτελεί το περιβάλλον διαχείρισης της εφαρµογής.
Κύρια Οθόνη
· Στο επάνω µέρος υπάρχει τα Βασικά Πλήκτρα όλων των λειτουργιών.
· Τα πλήκτρα ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ, ΒΟΗΘΕΙΑ αφορούν γενικές λειτουργίες που ισχύουν σε όλες τις εφαρµογές.
· Το πλήκτρο ΣΠΙΤΙ αναφέρεται στις φόρµες της συγκεκριµένης εφαρµογής.
· Στο κάτω µέρος της κύριας οθόνης εµφανίζονται: Η τοποθεσία των αρχείων, το όνοµα του χρήστη, εφόσον η ΑΣΦΑΛΕΙΑ
είναι ενεργοποιηµένη και µηνύµατα της εφαρµογής.
· Κλείνοντας το κύριο παράθυρο, κλείνει όλη η εφαρµογή.

2.2

Λειτουργίες Αρχείων

2.2.1

Εισαγωγή Νέας Εγγραφής

Για να δηµιουργήσουµε µία νέα εγγραφή:
· Πατάµε τα πλήκτρα Ctrl+Ins ή το πλήκτρο
από τον πλοηγό που βρίσκεται κάτω από το µενού επιλογών στην
κύρια οθόνη της εφαρµογής.
· Τα πεδία καθαρίζονται από τις αξίες της προηγούµενης εγγραφής και είναι έτοιµα να υποδεχθούν τη νέα εγγραφή.
· Αρχίζουµε την πληκτρολόγηση.
· Μόλις τελειώσουµε την πληκτρολόγηση µίας εγγραφής πρέπει να την αποθηκεύσουµε.
· Η αποθήκευση επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο καταχώρησης F10 ή το πλήκτρο
από τον πλοηγό.
· Εάν δεν επιθυµούµε την αποθήκευση της εγγραφής, γιατί µετανιώσαµε, τότε πατάµε το πλήκτρο ακύρωσης F8 ή το
πλήκτρο

2.2.2

από τον πλοηγό.

Μεταβολή Υπάρχουσας Εγγραφής

Για να µεταβάλλουµε µία εγγραφή, αφού πρώτα την εντοπίσουµε αρχίζουµε αµέσως την πληκτρολόγηση στα διάφορα
πλαίσια που χρειάζονται αλλαγή.
Μόλις τελειώσουµε τη µεταβολή µίας εγγραφής, πρέπει να την αποθηκεύσουµε.
Η αποθήκευση επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο καταχώρησης F10 ή το πλήκτρο
από τον πλοηγό.
Εάν δεν επιθυµούµε την αποθήκευση των µεταβολών, γιατί µετανιώσαµε, τότε πατάµε το πλήκτρο ακύρωσης F8 ή το
πλήκτρο

από τον πλοηγό.
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∆ιαγραφή Υπάρχουσας Εγγραφής

Για να διαγράψουµε οριστικά µία εγγραφή, αφού πρώτα την εντοπίσουµε:
·
·
·
·

2.2.4

Πατάµε το πλήκτρο F9 ή το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή Ctrl+Del.
Η εφαρµογή µας ζητά επιβεβαίωση "Delete Record ?".
Πατώντας OK θα διαγραφεί οριστικά.
Πατώντας CANCEL δε θα γίνει η διαγραφή.

Ξεφύλλισµα Εγγραφών

Μπορούµε να ξεφυλλίσουµε τις εγγραφές ενός αρχείου µε τα παρακάτω πλήκτρα:
Πλήκτρο
· Πρώτη Εγγραφή

Πλοηγός

Ctrl+Home

· Προηγούµενη Εγγραφή Ctrl+PageUp
· Επόµενη Εγγραφή

Ctrl+PageDown

· Τελευταία Εγγραφή

Ctrl+End

2.2.5

Αναζήτηση Εγγραφών

Στρατηγικό εργαλείο που πρακτικά µπορεί να µας εντοπίσει οποιοδήποτε υποσύνολο αρχείου, στο οποίο µπορούµε να
πλοηγηθούµε είτε για επισκόπηση είτε για µαζικές µεταβολές.
Πατώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+F από το πληκτρολόγιο ή το πλήκτρο

από τον πλοηγό, εµφανίζεται

η φόρµα της αναζήτησης. Πιέζοντας το πλήκτρο
εµφανίζονται οι επιλογές µε βάση τις οποίες µπορεί να γίνει η
αναζήτηση και µπορούµε να επιλέξουµε αυτήν που θέλουµε να έχουµε σαν προεπιλογή.

Στο αριστερό µέρος φαίνονται τα διαθέσιµα πεδία του ενεργού αρχείου. Επιλέγοντας το φίλτρο που επιθυµούµε εµφανίζεται
ακριβώς απο κάτω πλαίσιο ή πλαίσια για να δηλώσουµε το φίλτρο. Σε πεδία ηµεροµηνίας και αριθµών µπορούµε να
δώσουµε τιµές από-έως π.χ. = 3000 ... 5000. Στα πεδία λέξεων µπορούµε να δώσουµε ολόκληρη τη λέξη ή κοµµάτι της
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λέξης π.χ. Παπαδόπουλος Νίκος , Παπαδόπ, το οποίο θα βρει όσα ονόµατα αρχίζουν από "Παπαδόπ" ή ..Νίκος.., το
οποίο θα βρει όσα ονόµατα περιέχουν το "Νίκος".
Μπορούµε να δώσουµε φίλτρο για όσα πεδία επιθυµούµε. Κάτω από κάθε φίλτρο εµφανίζεται το κριτήριο που δώσαµε. Εάν
θέλουµε ταξινοµηµένα τα αποτελέσµατα της αναζήτησης κάνουµε κλικ πάνω στη στήλη µε την οποία επιθυµούµε να γίνει η
ταξινόµηση, ώστε το βελάκι να βρίσκεται στη συγκεκριµένη στήλη.
Στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζεται ο συνολικός αριθµός των εγγραφών.
Σηµείωση: Σε κάποιες φόρµες της εφαρµογής πιέζοντας το πλήκτρο της αναζήτησης από τον πλοηγό εµφανίζεται για
λόγους ταχύτητας το
αντί για το συνολικό αριθµό των εγγραφών. Πιέζοντας, όµως, το πλήκτρο
πάλι το συνολικό αριθµό των εγγραφών.

, µπορούµε να δούµε

Για να δούµε τα αποτελέσµατα των φίλτρων που βάλαµε:
· Πατάµε το πλήκτρο "Enter" ή το πλήκτρο
να κάνουµε οπτική αναζήτηση.

και εµφανίζεται κατάλογος µε τις φιλτραρισµένες εγγραφές για

· Επιλέγουµε µία εγγραφή από τον κατάλογο και πατάµε διπλό κλικ µε το ποντίκι ή το πλήκτρο Enter ή το πλήκτρο
. Κλείνει η οθόνη της αναζήτησης και το ενεργό αρχείο θα εστιασθεί στην πρώτη εγγραφή που βρέθηκε.
· Αν θέλουµε να ακυρώσουµε την αναζήτηση, πατάµε το πλήκτρο "ESC" ή το πλήκτρο

.

· Για να ακυρώσουµε όλα τα φίλτρα που έχουµε ενεργοποιήσει και να βάλουµε νέα, πατάµε το πλήκτρο
· Πιέζοντας το πλήκτρο
αποτελέσµατα της αναζήτησης.

.

µπορούµε να αποθηκεύσουµε σε αρχείο excel (το οποίο έχει κατάληξη .xls) τα

Εφόσον επιλέξουµε ένα σύνολο εγγραφών, µπορούµε:
· Με το πλήκτρο F3 ή το πλήκτρο

από τον πλοηγό να µετακινηθούµε στην επόµενη φιλτραρισµένη εγγραφή.

· Με το πλήκτρο SHIFT+F3 ή το πλήκτρο
εγγραφή.

από τον πλοηγό να µετακινηθούµε στην προηγούµενη φιλτραρισµένη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Η "Αναζήτηση Εγγραφών" είναι το πιο στρατηγικό εργαλείο της εφαρµογής. Εκτός από το φιλτράρισµα αρχείων στις
βασικές οθόνες, χρησιµοποιείται και σε πολλά άλλα σηµεία. Γι' αυτό το λόγο, η τέλεια γνώση του είναι απαραίτητη για να
µπορέσουµε να χειρισθούµε περίπλοκα σηµεία της εφαρµογής.
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Πλοηγός Αρχείων

Ο Πλοηγός βρίσκεται στην κύρια οθόνη της εφαρµογής και χρησιµοποιείται για να δηµιουργούµε νέες εγγραφές, να
µεταβάλλουµε, να διαγράφουµε και να µετακινούµαστε από εγγραφή σε εγγραφή.

Φωτίζεται και µπορεί να επιλεχθεί µόνον εφόσον υπάρχει ανοιχτή φόρµα.
Εάν υπάρχουν πολλές ανοιχτές φόρµες, τότε λειτουργεί στο αρχείο της ενεργής φόρµας.
Εάν µία φόρµα έχει πολλές υποφόρµες, τότε λειτουργεί στο αρχείο της ενεργής υποφόρµας.
Επιλογές
Πρώτη Εγγραφή
Προηγούµενη Εγγραφή
Επόµενη Εγγραφή
Τελευταία Εγγραφή
Καταχώρηση Εγγραφής
Εισαγωγή Εγγραφής
Ακύρωση
∆ιαγραφή Εγγραφής
Φρεσκάρισµα

2.2.7

Πλήκτρα
Ctrl+Home
Ctrl+PageUp
Ctrl+PageDown
Ctrl+End
F10
Ctrl+Insert
F8
F9
Ctrl+R

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Μετακίνηση από πεδίο σε πεδίο
Επιτυγχάνεται µε τα πλήκτρα TAB (επόµενο πεδίο) και Shift-TAB (προηγούµενο πεδίο). Από το παράθυρο Παράµετροι
µπορούµε να επιλέξουµε, εάν θέλουµε, να µετακινούµαστε στο επόµενο πεδίο και µε το πλήκτρο Enter.
Σε αυτήν την περίπτωση, όταν θέλουµε να πιέσουµε ένα πλήκτρο, τότε πατάµε το spacebar και όχι το Enter, γιατί θα µας
µετακινήσει στο επόµενο πεδίο. Επιλέγοντας το Enter για µετακίνηση, παράλληλα ενεργοποιούνται και τα πλήκτρα CTRL πάνω βελάκι για επόµενο και CTRL + κάτω βελάκι για προηγούµενο.
Πλαίσια καταχώρησης (Πεδία)
Θα παρατηρήσουµε τα εξής πλαίσια:
Πλαίσιο καταχώρησης ονοµάτων-περιγραφών.

Πλαίσιο επιλογής εγγραφής από λίστα. Πιέζοντας το πλήκτρο
ή το συνδυασµό πλήκτρων ALT + κάτω βελάκι από το
πληκτρολόγιο, εµφανίζεται κατάλογος µε τις εγγραφές. Αν επιθυµούµε µπορούµε να καταχωρήσουµε νέα εγγραφή στη
λίστα πιέζοντας το πλήκτρο

από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl + Insert από το πληκτρολόγιο.

Πλαίσιο ηµεροµηνίας. Πιέζοντας το βελάκι εµφανίζεται ηµερολόγιο και επιλέγουµε την ηµεροµηνία.

.
Πλαίσιο αριθµών-ποσών. Πιέζοντας το κοµπιουτεράκι εµφανίζεται αριθµοµηχανή και επιλέγουµε το νούµερο ή το
υπολογίζουµε.
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Πλαίσιο επιλογής εγγραφής από ένα άλλο αρχείο. Πιέζοντας το πλήκτρο
ή το συνδυασµό πλήκτρων ALT + κάτω βελάκι
από το πληκτρολόγιο, εµφανίζεται κατάλογος µε τις εγγραφές. Σε αυτά τα πλαίσια µπορούµε είτε να επιλέξουµε µία ήδη
καταχωρηµένη εγγραφή πληκτρολογώντας χαρακτήρες ώστε να εστιάσουµε στην εγγραφή που επιθυµούµε είτε να
εισάγουµε µία νέα εγγραφή κάνοντας διπλό κλικ στο πεδίο όταν εµφανίζεται το χεράκι.

2.2.8

∆ιαχειριστής Εγγράφων

Στη φόρµα αυτή µπορούµε να αποθηκεύσουµε τα έγγραφα που επιθυµούµε.
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Για να εισάγουµε ένα έγγραφο πατάµε το πλήκτρο

από την µπάρα εργαλείων.

ΠΕ∆ΙΑ
· Περιγραφή: ∆ίνουµε ένα όνοµα που να χαρακτηρίζει το έγγραφο.
· Ηµ/νία: Η ηµεροµηνία που καταχωρήσαµε το έγγραφο.
· Κατάλογος: Πατάµε το πλήκτρο
για να επιλέξουµε τη διαδροµή από την οποία παίρνουµε το έγγραφο. Το έγγραφο
µπορεί να έχει οποιαδήποτε κατάληξη (.doc, .bmp, .html, κ.τ.λ.).
Σηµείωση: Αν έχετε δίκτυο είναι καλύτερα να παίρνετε το έγγραφο από τον server. Να ακολουθείτε για παράδειγµα τη
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διαδροµή \\SERVER\C\...
· Προβολή: Πατώντας το πλήκτρο

µας εµφανίζεται το έγγραφο.

· 1ο Κλειδί, 2ο Κλειδί, 3ο Κλειδί: Πεδία µε τα οποία µπορούµε να οµαδοποιήσουµε τα έγγραφα. Στη συνέχεια µπορούµε
να χρησιµοποιήσουµε τα πεδία αυτά ως φίλτρα για να αναζητήσουµε το έγγραφο που επιθυµούµε πατώντας το πλήκτρο
που βρίσκεται δίπλα στο πλήκτρο

2.3

Εργαλεία

2.3.1

Εκτυπώσεις

.

Ο ∆ιαχειριστής Εκτυπωτικών (Αναφορών) είναι ένα ολοκληρωµένο εργαλείο µε τις εξής δυνατότητες:
· Οι αναφορές της εφαρµογής εµφανίζονται ταξινοµηµένες σε παράθυρα ανάλογα µε το είδος τους.
· Εµφάνιση σε οθόνη ή εκτυπωτή.
· Οθόνη κριτηρίων φιλτραρίσµατος των αναφορών µε όλα τα διαθέσιµα πεδία των αρχείων.
· Ειδικά πλήκτρα ταξινόµησης, πολυεπιλογών και γραφηµάτων που παραµετροποιούν τις αναφορές µε όλους τους
δυνατούς τρόπους.
· Οι αναφορές είναι σχεδιασµένες σε Crystal Reports, διεθνές εργαλείο σχεδιασµού αναφορών.
· Ο χρήστης µπορεί να σχεδιάσει αναφορές µε τη χρήση της Γεννήτρια Εκτυπώσεων και να τις ενσωµατώσει στο
διαχειριστή επιλέγοντας τις σελίδες κριτηρίων που είναι προετοιµασµένες από τη BlueByte SOFTWARE, επεκτείνοντας
έτσι απεριόριστα την εκµετάλλευση των καταχωρηµένων στοιχείων.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ
· Επιλέγουµε εάν η αναφορά θα εµφανισθεί στην οθόνη (Παράθυρο) ή θα σταλεί στον Εκτυπωτή ή θα γίνει εξαγωγή σε
αρχείο. Εάν επιλέξουµε εκτυπωτή, αργότερα κατά τη διαδικασία, έχουµε τη δυνατότητα να αλλάξουµε προσωρινά τον
προεπιλεγµένο εκτυπωτή.
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· Στο πεδίο Προεπιλεγµένος Εκτυπώτης επιλέγουµε τον εκτυπωτή που θα χρησιµοποιηθεί ως προεπιλογή σε όλες τις
εκτυπώσεις.
· Ενεργοποιούµε την επιλογή Αρίθµηση Σελίδων αν επιθυµούµε στην αναφορά να εµφανίζεται ο αριθµός των σελίδων.
· Ενεργοποιούµε την επιλογή Εκτύπωση Ηµεροµηνίας αν επιθυµούµε στην αναφορά να εµφανίζεται η τρέχουσα
ηµεροµηνία.
· Ενεργοποιώντας το πεδίο Προσ. Στο Πλάτος Σελ. προσαρµόζεται το µέγεθος της εκτύπωσης έτσι ώστε να εµφανίζεται
ολόκληρη η σελίδα στην οθόνη .
· Ενεργοποιώντας το πεδίο ʼνοιγµα στο ίδιο παράθ. κάθε εκτύπωση που θα εκτελέσουµε θα εµφανιστεί σε νέα σελίδα
στην φόρµα που βρισκόµαστε ενώ στην αντίθετη περίπτωση θε εµφανιστεί σε νέο παράθυρο.
· Ό,τι γράψουµε στα πλαίσια Παρατηρήσεις θα εµφανίστουν στο επάνω µέρος της αναφοράς.
Πατώντας το πλήκτρο
θα εκτελεσθεί η εκτύπωση ενώ µε το πλήκτρο
διαγραφούν όλα τα φίλτρα που έχουµε δηλώσει στις σελίδες επιλογών.

θα

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΦΙΛΤΡΑ
· Κάνοντας κλικ στον τίτλο της εκτύπωσης που επιθυµούµε, εµφανίζεται η οθόνη µε τα φίλτρα της επιλεγµένης αναφοράς.
Κάθε αναφορά έχει διαφορετικές σελίδες επιλογών.
Αυτή η οθόνη µπορεί να έχει πολλές σελίδες κριτηρίων που φιλτράρουν την αναφορά. Κάθε σελίδα αφορά πεδία ενός
αρχείου.
· Στα πεδία αριθµών και ηµεροµηνιών ορίζουµε το διάστηµα από - εώς που επιθυµούµε.
· Στα πεδία χαρακτήρων (ονοµασίες, περιγραφές, κ.λπ.) µπορούµε να γράψουµε µέρος από λέξη , π.χ. Παπαδοπ ή
..Νίκος.. για να πάρουµε όλους τους Παπαδόπουλους ή όσους περιέχουν το Νίκος αντίστοιχα..
· Τα πλήκτρα µε το λαµπάκι χρησιµεύουν για µαζική επιλογή εγγραφών (πολυεπιλογή). Εάν το λαµπάκι δεν είναι
αναµµένο, τότε δεν έχει γίνει καµιά επιλογή, ενώ εάν επιλέξουµε εγγραφές, π.χ. πελάτες από Θεσ/νίκη και Λαµία, µόνο
τότε ανάβει. Η επιλογή πραγµατοποιείται είτε µε κλικ στις εγγραφές που θέλουµε κρατώντας το πλήκτρο Ctrl πατηµένο,
είτε συµπληρώνοντας τα πρώτα γράµµατα στο πλαίσιο στο πάνω µέρος της οθόνης και πατώντας το Enter από το
πληκτρολόγιο. Στο πλήκτρο επάνω δεξιά φαίνεται ο αριθµός εγγραφών που έχουµε επιλέξει και πιέζοντας εµφανίζεται η
λίστα µε τις επιλογές µας. Με το πλήκτρο
όλες οι ενέργειες ενώ µε το πλήκτρο

οριστικοποιούνται οι επιλογές µας, µε το πλήκτρο

ακυρώνονται

αδειάζει η λίστα επιλογών.

· Τα πλήκτρα επιλογής κωδικών (βελάκι δεξιά) µας επιτρέπουν να εισάγουµε έναν κωδικό ή πατώντας το βελάκι να
επιλέξουµε µε βάση την ονοµασία του κωδικού. Π.χ. εάν πρόκειται για πελάτη και γνωρίζουµε τον κωδικό του, τον
πληκτρολογούµε αµέσως, αλλιώς πατάµε το βελάκι και µε τη βοήθεια του ονοµαστικού καταλόγου που εµφανίζεται
µπορούµε να τον εντοπίσουµε.
· Με τα πλήκτρα ταξινόµησης αλλάζουµε την ταξινόµηση της αναφοράς. Πατώντας το πλήκτρο εµφανίζεται οθόνη µε λίστα
των διαθέσιµων πεδίων ταξινόµησης. Μεταφέρουµε στο δεξί µέρος της οθόνης όσα πεδία θέλουµε να συµµετέχουν στην
ταξινόµηση. Η σειρά µε την οποία τα µεταφέρουµε, θα είναι και η σειρά της ταξινόµησης. Πριν τα στείλουµε δεξιά
επιλέγουµε εάν θα συµµετέχουν µε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. Π.χ. η αναφορά θα ταξινοµηθεί κατά αύξουσα Ονοµασία
Πόλης και φθίνοντα τζίρο (οι πρώτοι καλύτεροι πελάτες ανά πόλη). Εφόσον ενεργοποιηθεί η ταξινόµηση αλλάζουν τα
χρώµατα του πλήκτρου.
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· Τα πλήκτρα γραφηµάτων µεταβάλλουν τον τρόπο εµφάνισης των γραφηµάτων.
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Πιέζοντας το πλήκτρο ∆ιαχείριση έχουµε τις εξής Επιλογές:
· Εισαγωγή νέας εκτύπωσης.
· Μεταβολή υπάρχουσας εκτύπωσης.
· ∆ιαγραφή υπάρχουσας εκτύπωσης.
· Γεννήτρια Εκτυπώσεων: άνοιγµα της Γεννήτριας Εκτυπώσεων για µεταβολή του σχεδιασµού της εκτύπωσης.
Με τις πρώτες τρεις επιλογές εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

· Για κάθε αναφορά ορίζουµε τον κωδικό, τον τίτλο, επιλέγουµε τις Σελίδες Επιλογών (µέχρι 5) και το όνοµα του αρχείου
της αναφοράς όπως επίσης και να επιλέξουµε τον τύπο της εκτύπωσης ανάµεσα στις επιλογές Report (για απλές
αναφορές) Graph (για αναφορές µε γραφήµατα) και Important (για αναφορές που θεωρούµε σηµαντικές).
· Σε αυτήν την οθόνη, ο χρήστης µπορεί να ενσωµατώσει αναφορές που σχεδιάζει ή ειδικές αναφορές που
παραγγέλλονται στη BlueByte SOFTWARE. Σε αυτήν την περίπτωση καλό είναι να χρησιµοποιεί κωδικούς που
αρχίζουν µε ένα γράµµα, έτσι ώστε να µην υπάρχει περίπτωση αντικατάστασης µε νέες αναφορές που παραδίδονται σε
κάθε νέα έκδοση.
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Γεννήτρια Εκτυπώσεων

Εργαλείο για το σχεδιασµό εκτυπώσεων µε απεριόριστες δυνατότητες.
Έµπειροι χρήστες, µε καλή γνώση της λειτουργίας του, µπορούν να παράγουν δεκάδες αναφορές σε ελάχιστο χρόνο
εκµεταλλευόµενοι όλα τα στοιχεία της βάσης δεδοµένων ή να µετατρέψουν τις ήδη υπάρχουσες ανάλογα µε τις ανάγκες
τους.

2.3.3

SQL Utility

Εργαλείο για τη διαχείριση των αρχείων της εφαρµογής.
Με τη βοήθεια της φόρµας αυτής µπορούµε να δηµιουργήσουµε και να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα της εφαρµογής µε
λίγες γραµµές κώδικα σε SQL.

Στο επάνω πλαίσιο γράφουµε διάφορες εντολές σε SQL για να πάρουµε την πληροφορία που επιθυµούµε. Πιέζοντας το
πλήκτρο

, θα εµφανιστούν στον πίνακα που βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης τα αποτελέσµατα του SQL.

Αν επιθυµούµε µπορούµε πιέζοντας το πλήκτρο

να εξάγωγουµε τα στοιχεία του πίνακα σε Excel.

Όταν χρησιµοποιούµε τις εντολές DELETE ή UPDATE, πιέζουµε το πλήκτρο
εµφανίζεται τίποτα στον πίνακα που βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης.

. Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, δεν

Κάτω αριστερά φαίνεται ο αριθµός όλων των εγγραφών του πίνακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην επιχειρήσετε να µπείτε σε αυτή τη φόρµα εάν δεν έχετε επικοινωνήσει προηγουµένως µε τη
BlueByte SOFTWARE.
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Ασφάλεια Συστήµατος

Από την Κονσόλα Ασφαλείας επιβάλλεται η καθολική ασφάλεια του συστήµατος, δηλαδή ποιοι είναι οι εξουσιοδοτηµένοι
χρήστες της εφαρµογής και τι δυνατότητες έχει ο καθένας.
Με την εγκατάσταση της εφαρµογής, η ασφάλεια είναι απενεργοποιηµένη και οποιοσδήποτε χρήστης µπορεί να επέµβει σε
όλες τις διαδικασίες της εφαρµογής. Για να ενεργοποιήσουµε την ασφάλεια µαρκάρουµε το πλαίσιο Ενεργοποίηση
Ασφάλειας αφού βέβαια πρώτα έχουµε δηµιουργήσει τις οµάδες χρηστών.
Η Κονσόλα Ασφαλείας αποτελείται από 3 σελίδες:
ΧΡΗΣΤΕΣ

Αρχικά στο πρώτο πίνακα της οθόνη δηµιουργούµε τις οµάδες χρηστών. Για κάθε οµάδα στο δεύτερο πίνακα θα εισάγουµε
τους αντίστοιχους χρήστες.
∆εξιά εµφανίζονται λίστες µε όλες τις διαθέσιµες ενέργειες (φόρµες, εκτυπώσεις, ʼλλο, Ειδικά) της εφαρµογής. Το
σηµαίνει ότι η εν λόγω οµάδα µπορεί να εκτελεί αυτή τη διαδικασία.
Μπορούµε να επιλέξουµε µαζικά όλες τα δικαίωµατα της εφαρµογής πιέζοντας το πλήκτρο ∆ικαίωµατα και "Επιλογή Όλων
των ∆ικαιωµάτων".
Αν επιθυµούµε να αντιγράψουµε δικαιώµατα από µία οµάδα σε κάποια άλλη, χρησιµοποιούµε τις επιλογές "Αντιγραφή
∆ικαιωµάτων" και "Επικόλληση ∆ικαιωµάτων" από το πλήκτρο ∆ικαιώµατα.
Μόνο ο χρήστης µε την ονοµασία AdsSys έχει πρόσβαση στην κονσόλα ασφαλείας. Για την αλλαγή του συνθηµατικού του
πληκτρολογούµε το νέο συνθηµατικό στο πλαίσιο που εµφανίζεται στο κάτω µέρος της οθόνης και πιέζουµε το πλήκτρο
Αλλαγή Συνθ/κού AdsSys.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σηµειώστε το συνθηµατικό διότι σε περίπτωση που το χάσετε δεν µπορεί να
ανακτηθεί µε κανένα τρόπο.
Οι νέοι χρήστες δηµιουργούνται χωρίς συνθηµατικό. Με την πρώτη πρόσβασή τους στην εφαρµογή θα µπορέσουν να
ορίσουν ή να αλλάξουν συνθηµατικό στην παρακάτω οθόνη που εµφανίζεται όταν ανοίγει η ασφάλεια συστήµατος. Αν
επιθυµούν να διαγράψουν το συνθηµατικό τους, θα πρέπει να µαρκάρουν το πεδίο ∆ιαγραφή Συνθηµατικού.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Εδώ εµφανίζονται όλες οι ενέργειες των χρηστών, για τους οποίους έχουµε ενεργοποιήσει την επιλογή του ηµερολογίου
στην οµάδα τους. Σε δίκτυα µε µεγάλο όγκο καταχωρήσεων, το ηµερολόγιο θα γίνεται αρκετά µεγάλο και πρέπει περιοδικά
να το αδειάζουµε, χρησιµοποιώντας το πλήκτρο

.

ΜΟΝΙΤΟΡ
Στο αριστερό τµήµα της οθόνης εµφανιζονται όλοι οι ενεργοί χρήστες της εφαρµογής, ενώ στο δεξιό έχουµε την δυνατότητα
ενεργοποίησης της επιλογής Έλεγχος Ακεραιότητας Αρχείων που διαφυλάσει την ασφαλή διαγραφή µίας εγγραφής.
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Εργασίες Βάσης ∆εδοµένων

Στη φόρµα αυτή έχει τη δυνατότητα µόνο ο Χρήστης AdsSys να δηµιουργήσει, να αντιγράψει ή να διαγράψει µια Εταιρία.

Η δηµιουργία και η αντιγραφή γίνονται από την πρώτη σελίδα, ενώ η διαγραφή από τη δεύτερη. Όλες οι διαδικασίες
ξεκινούν πιέζοντας το πλήκτρο Εκτέλεση.
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Μαρκάρουµε την επιλογή ∆ηµιουργία Κενής και πιέζουµε το πλήκτρο
Βάσης ∆εδοµένων.

ώστε να καθορίσουµε την τοποθεσία της νέας

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
Μαρκάρουµε την επιλογή ∆ηµιουργία Αντιγράφου και πιέζουµε το πλήκτρο
νέας Βάσης ∆εδοµένων.
∆ΙΑΓΡΑΦΗ
Στο πλαίσιο της οθόνης επιλέγουµε τη Βάση που επιθυµούµε να διαγράψουµε.
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Πληροφορίες Βάσης

Παράθυρο µε πληροφορίες για την ενεργή Βάση ∆εδοµένων. Αναλυτικά εµφανίζονται: ο συνολικός αριθµός των αρχείων, το
µέγεθος τους, η τοποθεσία της Βάσης, πίνακας µε όλα τα αρχεία από τα οποία αποτελείται η Βάση και τα µεγέθη τους,
πλαίσιο µε τους ενεργούς χρήστες και τα ενεργά αρχεία.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
· Φρεσκάρισµα: Πραγµατοποιείται φρεσκάρισµα των αρχείων.
· Έλεγχος: Χρησιµοποιείται για να ελέγχει αν τα αρχεία έχουν υποστεί κάποια βλάβη.
· Επιδιόρθωση: Χρησιµοποιείται για να επιδιορθώνει το αρχείο που έχουµε επιλεγµένο στον πίνακα αρχείων και εφόσον
έχουµε υποψίες ότι έχει υποστεί κάποια βλάβη. Πατώντας το πλήκτρο, θα γίνει προσπάθεια επιδιόρθωσης του αρχείου.
· Pack Table/ Pack All: Είναι πολύ σηµαντικό και χρησιµοποιείται για να αφαιρούνται οι διαγραµµένες εγγραφές από το
επιλεγµένο αρχείου ή από όλα τα αρχεία κι έτσι να µειώνεται ο χώρος που καταλαµβάνουν στο δίσκο. Εκτελείται σε τακτά
χρονικά διαστήµατα, όπως µία φορά το µήνα και η Βάση ∆εδοµένων δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άλλους χρήστες
εκείνη τη στιγµή, αλλιώς η διαδικασία θα αποτύχει.
· Επεξεργασία: Μας δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στις εγγραφές του επιλεγµένου πίνακα.
Προσοχή! Πριν εκτελέσουµε οποιαδήποτε διαδικασία από τις αναφερόµενες παραπάνω πρέπει:
· η Βάση ∆εδοµένων να µη χρησιµοποιείται από άλλους χρήστες εκείνη την στιγµή, αλλιώς η διαδικασία θα αποτύχει.
· να πάρουµε Backup (Φύλαξη) των αρχείων µας.
Πιέζοντας το πλήκτρο Έξοδος βγαίνουµε από την συγκεκριµένη οθόνη.
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Εξουσιοδότηση

Όταν ένα πρόγραµµα της BlueByte SOFTWARE εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε έναν υπολογιστή αποτελεί πρόγραµµα
επίδειξης και η χρήση του επιτρέπεται για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
Εφόσον το πρόγραµµα αγορασθεί, τότε ο πελάτης αποκτά το δικαίωµα ενός ή περισσοτέρων κωδικών (βασικό και λοιπά
πακέτα), τους οποίους παραλαµβάνει τηλεφωνικά ή µε φαξ από τη BlueByte SOFTWARE.
Με αυτόν τον κωδικό ο πελάτης αποκτά εφάπαξ δικαίωµα χρήσης του προγράµµατος.
∆ιαδικασία Εξουσιοδότησης

Η BlueByte SOFTWARE θα σας ενηµερώσει µε το/τα προσωπικό/ά σας License Code. Ο κύριος κωδικός αποτελείται από
16 χαρακτήρες και είναι το Serial Number σας. Οι υπόλοιποι κωδικοί αποτελούνται από 14 χαρακτήρες και δίνονται σε
περίπτωση που έχετε κάποια επιπλέον πακέτα.
Αρχικά πληκτρολογείτε στο πεδίο License Code τον 16ψήφιο κωδικό και πιέζετε το πλήκτρο Προσθήκη ώστε να
εµφανιστεί ο κωδικός στη λίστα µε τα Existing Licenses. Έπειτα, αν έχετε κι άλλους κωδικούς τους πληκτρολογείτε κι
αυτούς στο πεδίο License Code και πιέζετε πάλι το πλήκτρο Προσθήκη. Αν επιθυµείτε να σβήσετε κάποιον κωδικό είτε
γιατί τον πληκτρολογήσατε λάθος είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, τότε τον επιλέγετε από τη λίστα µε τα Existing
Licenses και πιέζετε το πλήκτρο ∆ιαγραφή.
Σηµείωση: Αν θέλετε να διαγράψετε τον 16ψήφιο κωδικό, πρέπει πρώτα να σβήσετε όλους τους 14ψήφιους κωδικούς και
στο τέλος τον 16ψήφιο.
Πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ ολοκληρώνετε η διαδικασία της εξουσιοδότησης.

2.3.8

Γλώσσα

Οι εφαρµογές της BlueByte SOFTWARE έχουν τη δυνατότητα να εµφανίζουν τις φόρµες και τα παράθυρα σε οποιαδήποτε
γλώσσα επιθυµεί ο χρήστης.
Ανά πάσα στιγµή υπάρχουν διαθέσιµες δύο γλώσσες. Η Αγγλική και η Τοπική.
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
· Στο κύριο µέρος του παραθύρου υπάρχει ένας πίνακας, όπου στο αριστερό µέρος φαίνονται όλες οι λέξεις που
χρησιµοποιεί το πρόγραµµα στην αγγλική γλώσσα και στο δεξιό η µετάφραση στην τοπική γλώσσα. Μπορούµε να
κάνουµε οποιαδήποτε αλλαγή στις εγγραφές του πίνακα.
· Η αποθήκευση των αλλαγών επιτυγχάνεται µε την αντίστοιχη επιλογή από το µενού Αρχείο.
· Η αναζήτηση µίας λέξης επιτυγχάνεται µε το πλήκτρο Αναζήτηση. Η αναζήτηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί και στην
αγγλική και στην τοπική γλώσσα.
· Η αλλαγή της γλώσσας επιτυγχάνεται µε την αντιστοίχη επιλογή από το µενού Γλώσσα.
· Στο πλαίσιο που εµφανίζεται στο πάνω µέρος της οθόνης µπορούµε να προεπιλέξουµε την γλώσσα του πληκτρολογίου,
έτσι ώστε µε την εκκίνηση της εφαρµογής τα στοιχεία που πληκτρολογούµε να καταχωρούνται στην επιθυµητή γλώσσα.
Όλες οι αλλαγές θα εφαρµοστούν µε την επόµενη εκκίνηση της εφαρµογής.
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Φύλαξη Αρχείων

∆υνατότητα δηµιουργίας αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων σας µέσα από την εφαρµογή ακολουθώντας την παρακάτω
διαδικασία.

∆ιαδικασία Αντιγράφου Ασφαλείας
· Στην πρώτη οθόνη επιλέγουµε τη διαδικασία Φύλαξη Αρχείων.
· Πιέζουµε το πλήκτρο Επόµενο.
· Εµφανίζεται πίνακας µε επιλεγµένα τα αρχεία που θα συµπεριληφθούν στο αντίγραφο ασφαλείας. Αν επιθυµούµε να
προσθέσουµε και άλλα, χρησιµοποιούµε τα πλήκτρα Προσθήκη Καταλόγου και Προσθήκη Αρχείων. Τις νέες µας
επιλογές µπορούµε να τις αποθηκεύσουµε σε ένα προσωπικό Set µε το πλήκτρο SaveSet. Την επόµενη φορά που θα
χρησιµοποιήσουµε την φύλαξη µε το πλήκτρο Load Set µπορούµε να επαναφέρουµε το δικός µας set αρχείων προς
φύλαξη.
· Πιέζουµε το πλήκτρο Επόµενο.
· Εµφανίζεται η τοποθεσία του αντιγράφου.
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Σε περίπτωση που επιθυµούµε να αλλάξουµε την προτεινόµενη τοποθεσία της φύλαξης, επιλέγουµε την καινούρια µε τη
χρήση του πλήκτρου
(π.χ. C:\Bluebyte\BBFiles.bck ή F:\BBFiles.bck). Αν είναι µέσα στο πρόγραµµα κάποιος άλλος
χρήστης την ώρα που εκτελούµε τη διαδικασία της φύλαξης, τότε µπορούµε να τον "πετάξουµε" εκτός προγράµµατος
µαρκάροντας την επιλογή Kill Users. Αν θέλουµε να διασφαλίσουµε ότι δεν θα ανοίξει κάποιος χρήστης την εφαρµογή
την ώρα που εκτελείται η διαδικασία της φύλαξης αρχείων, µαρκάρουµε και την επιλογή Kill and RestartServer.
Σε περίπτωση που επιθυµούµε να πάρουµε Backup κάποια άλλη χρονική στιγµή, τότε µαρκάρουµε την επιλογή Backup
Later και δηλώνουµε δίπλα την ηµεροµηνία και την ώρα που θα εκτελεστεί η διαδικασία της φύλαξης.
· Πιέζουµε το πλήκτρο Τέλος.
∆ιαδικασία Επαναφοράς του αντιγράφου.
· Στην πρώτη οθόνη επιλέγουµε τη διαδικασία Επαναφορά.
· Πιέζουµε το πλήκτρο Επόµενο.
· Επιλέγουµε την τοποθεσία του αντιγράφου που επιθυµούµε να επαναφέρουµε µε τη χρήση του πλήκτρου

.

· Πιέζουµε το πλήκτρο Επόµενο.
· Εµφανίζονται ο τίτλος αρχείου φύλαξης και πίνακας µε τα αρχεία που περιέχει. Μας παρέχεται δυνατότητα επιλογής
κάποιων από αυτά τα αρχεία, µαρκάροντάς τα.
· Πιέζουµε το πλήκτρο Επόµενο.
· Επιλέγουµε την τοποθεσία στην οποία θα γίνει η επαναφορά. Αν επιθυµούµε η επαναφορά να γίνει στην τοποθεσία από
την οποία δηµιουργήθηκε το αντίγραφο ασφαλείας, επιλέγουµε Αρχικές θέσεις. Αν επιθυµούµε να γίνει κάπου αλλού,
επιλέγουµε Εναλλακτική Θέση και ορίζουµε την καινούρια τοποθεσία µε τη χρήση του πλήκτρου
. Η επιλογή µας θα
εµφανιστεί στο πλαίσιο ακριβώς από κάτω. Αν το πεδίο Πλήρης ∆ιαδροµή είναι µαρκαρισµένο, τότε θα µας επαναφέρει
τα αρχεία στην αρχική οµαδοποίηση σε φακέλους, διαφορετικά τα αρχεία θα εµφανιστούν όλα µαζί στον επιλεγµένο
φάκελο.
· Πιέζουµε το πλήκτρο Τέλος για να ξεκινήσει η επαναφορά.

2.3.10 Αλλαγή Εταιρίας - Αναβάθµιση
Λειτουργία η οποία µας επιτρέπει να επιλέξουµε την Εταιρία µε την οποία θέλουµε να εργασθούµε ή να συνδεθούµε στην
επιλεγµένη εταιρία µε διαφορετικό χρήστη.

Η αλλαγή της βάσης επιτυγχάνεται µε τη χρήση καταλόγου αν τη συγκεκριµένη τοποθεσία την έχουµε επιλέξει σε
προηγούµενή µας σύνδεση ή µε τη χρήση του πλήκτρου
περίπτωση, όµως, που το πλήκτρο
το πλήκτρο

αν η τοποθεσία δεν υπάρχει ήδη στον κατάλογο. Σε

δεν είναι ενεργοποιηµένο, πιέζουµε πρώτα το πλήκτρο

και στη συνέχεια

για να επιλέξουµε τη βάση που επιθυµούµε.

Αφού επιλέξουµε την τοποθεσία πληκτρολογούµε το όνοµα του χρήστη και το συνθηµατικό (αν η ασφάλεια είναι
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ενεργοποιηµένη) και πιέζοντας το πληκτρο OK ανοίγει η εφαρµογή.
Στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζεται πάντα η τρέχουσα τοποθεσία της βάσης που εργαζόµαστε, καθώς και το όνοµα του
χρήστη µε το οποίο έχουµε συνδεθεί.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Πιέζουµε το πλήκτρο
από τον κεντρικό µας υπολογιστή (κατά προτίµηση) για να ξεκινήσει η διαδικασία
Αναβάθµισης της εφαρµογής µέσω Internet. Η διαδικασία αναβάθµισης περιλαµβάνει τα εξής βήµατα:
Αρχικά θα αποθηκευτούν στον φάκελο αναβάθµισης τα αρχεία από το internet. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή και
θα προσπαθήσουµε να ανοίξουµε την εφαρµογή . Θα εµφανιστεί µήνυµα για αναβάθµιση των αρχείων και πιέζουµε Ναι.
Μόλις ξαναπροσπαθήσουµε να ανοίξουµε την εφαρµογή σε περίπτωση που η αναβάθµιση περιλαµβάνει αλλαγές στην
βάση δεδοµένων θα µας ζητηθεί να πάρουµε Backup (Αντίγραφο Ασφαλείας) και στην συνέχεια να δηλώσουµε το
συνθηµατικό του χρήστη Adssys. (Εάν δεν υπάρχει συνθηµατικό στην φόρµα πατάµε ΟΚ χωρίς να συµπληρώσουµε κάτι.)
Εάν δεν υπάρχουν αλλαγές στην βάση η εφαρµογή µετά την αναβάθµιση των αρχείων θα ανοίξει κανονικά.
Σε περίπτωση που η εφαρµογή είναι εγκατεστηµένη και σε άλλα τερµατικά εκτός του server µόλις προσπαθήσουµε να
ανοίξουµε την εφαρµογή θα εµφανιστεί µήνυµα για αναβάθµιση αρχείων. Πιέζουµε Ναι και η αναβάθµιση θα
πραγµατοποιηθεί αυτόµατα. Το πλήκτρο LiveUpdate το πιέζουµε µόνο µία φορά από ένα υπολογιστή (κατά προτίµηση τον
κεντρικό µας υπολογιστή).
Εάν η διαδροµή αναβάθµισης δεν είναι συµπληρωµένη πιέζουµε το πλήκτρο
και εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη όπου
ορίζουµε την διαδροµή αναβάθµισης η οποία είναι της µορφής πχ (C:\BlueByte\Updates\fbw) για τον κεντρικό µας
υπολογιστή και για τις θέσεις εργασίας πχ (\\Server\C\BlueByte\Updates\fbw).
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2.3.11 Skins
Στην φόρµα αυτή µπορούµε να αλλάξουµε χρώµατα σε ολόκληρο το περιβάλλον της εφαρµογής.

ΠΕ∆ΙΑτ
· Skins: Λίστα των διαθέσιµων skins.
· Form Backound: Επιλέγουµε το κύριο χρώµα για το περιβάλλον της εφαρµογής.
· Font: Επιλέγουµε το χρώµα των λεκτικών και των τίτλων των πεδίων της εφαρµογής.
· Edit Backround: Επιλέγουµε το χρώµα του φόντου των πεδίων της εφαρµογής.
· Edit Font: Επιλέγουµε το χρώµα της γραµµατοσειράς των πεδίων της εφαρµογής.
· Disabled: Επιλέγουµε το χρώµα των ανενεργών σηµείων της εφαρµογής.
· Buttons: Επιλέγουµε το χρώµα των πλήκτρων της εφαρµογής.
· Buttons Hot: Επιλέγουµε το χρώµα των επιλεγµένων των πλήκτρων της εφαρµογής.
· Border: Επιλέγουµε το χρώµα των πλαισιών της εφαρµογής
· Sample: Εµφανίζεται δείγµα µιας οθόνης µε τα χρώµατα επιλογής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Επιλέγουµε εάν από τα διαθέσιµα αρχεία skins που εµφανίζονται στο πλαίσιο Skins και πιέζουµε το πλήκτρο Apply για να
ενεργοποιήσουµε τα νέα χρώµατα.
Για δηµιουργία νέου Skin πιέζουµε το πλήκτρο New και στο παράθυρο που θα εµφανιστεί δηλώνουµε το όνοµα που
επιθυµούµε ή επιλέγουµε έαν υπάρχον κάνουµε τις αλλαγές που επιθυµούµε και πιέζουµε το πλήκτρο Save As για
αποθήκευση µε διαφορετικό όνοµα. Τις αλλαγές σε ήδη υπάρχον skins για να τις αποθηκεύσουµε πιέζουµε το πλήκτρο
Save. Μετά από οποιαδήποτε αλλαγή για να αλλάξουν τα χρώµατα στην εφαρµογή πρέπει να επιλέξουµε το Skin που
επιθυµούµε και να πατήσουµε το πλήκτρο Apply.
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Αγαπηµένα
Στο µενού Αγαπηµένα µπορούµε να κάνουµε την ∆ιαχείριση Αγαπηµένων.
Αρχικά ανοίγουµε την φόρµα που επιθυµούµε πχ Πελάτες και µε την επιλογή Προσθήκη σε Αγαπηµένα η φόρµα θα
προστεθεί αυτόµατα στο µενού Αγαπηµένα.
Στην φόρµα που θα ανοίξει µε την επιλογή Οργάνωση Αγαπηµένων µπορούµε :
· να δούµε την λίστα µε τις Αγαπηµένες Φόρµες
· να αλλάξουµε την σειρά εµφάνισης τους .Κάνουµε κλικ στην γραµµή και τραβάµε µε πατηµένο το ποντίκι την επιλογή
µέχρι την θέση που επιθυµούµε
· να αφαιρέσουµε µία φόρµα από το µενού Αγαπηµένα . Επιλέγουµε την γραµµή και πατάµε το πλήκτρο ∆ιαγραφή.
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