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1

RealEstateWorks

1.1

Φιλοσοφία της Εφαρµογής
Η εφαρµογή RealEstateWorks είναι ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα ∆ιαχείρισης Μεσιτικού Γραφείου και
περιλαµβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και σύννοµη µηχανογραφική
λειτουργία του γραφείου. Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά κάποιες βασικές λειτουργίες της εφαρµογής.
· ∆ιαχείριση Πελατών, Συνεργατών και Προµηθευτών.
· Παρακολούθηση και συσχέτιση Προσφορών και Ζητήσεων.
· ∆υνατότητα παραµετρικού σχςεδιασµού των Προσφορών.
· Αυτόµατη δηµιουργία χρεώσεων Πελατών ή/και Προµηθευτών µε το κλείσιµο κάποιας Προσφοράς και τη συµπλήρωση
των απαραίτητων οικονοµικών στοιχείων.
· Εκτύπωση σε µηχανογραφικά έντυπα των Ακινήτων µε τα χαρακτηριστικά τους και µε τους Πελάτες που ενδιαφέρονται
για κάθε Ακίνητο.
· Πλήρης παρακολούθηση Ακινήτων και Πελατών για κάθε Συνεργάτη.
· Γραφικό πλάνο διαχείρισης των Ραντεβού µε εβδοµαδιαία εµφάνιση και σύνδεση µε Συνεργάτη, Ζήτηση και Ακίνητο.
· Παρακολούθηση των ∆ηµοσιεύσεων των Προσφορών σε διάφορα Έντυπα.
· ∆υνατότητα δέσµευσης του Ακινήτου µε τον Ενδιαφερόµενο µετά το αποτέλεσµα του συσχετισµού και αυτόµατη
ενηµέρωση των υπολοίπων συνδυασµών ότι το Ακίνητο έκλεισε.
· Έκδοση θεωρηµένων ή µη Τιµολογίων για Πελάτες και Προµηθευτές από τη φόρµα των Προσφορών. Όλα τα
παραστατικά µπορούν αυτόµατα να τυπωθούν σε µηχανογραφικά Έντυπα.
· ∆υνατότητα εκτύπωσης απόδειξης είσπραξης για Πελάτη και Προµηθευτή από τη φόρµα των Κινήσεων Πελατών και
των Κινήσεων Προµηθευτών αντίστοιχα.
· ∆υνατότητα σύνδεσης Προσφορών και Ζητήσεων µε τα έγγραφα και τις φωτογραφίες που τις συνοδεύουν.
· ∆υνατότητα ανεύρεσης Ακινήτων µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και κριτήρια χωρίς να είναι υποχρεωτική η
καταχώρηση της Ζήτησης.
· ∆υνατότητα on-line επικοινωνίας µε άλλα γραφεία.
· Πληθώρα εκτυπωτικών, αναφορών και στατιστικών αντλούν πληροφορίες από τα καταχωρηµένα στοιχεία και τα
παρουσιάζουν µε όλες τις πιθανές µορφές.
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ
Με την αρχική εγκατάσταση της εφαρµογής, δίνεται έτοιµη µία εταιρία και 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.
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Παραγωγή

1.2.1.1

Προσφορά

5

1.2.1.1.1 Παρουσίαση

Σε αυτή τη φόρµα καταχωρούνται όλα τα Ακίνητα (Προσφορές) που διαχειριζόµαστε και προορίζονται για πώληση,
ενοικίαση ή αντιπαροχή. Η φόρµα Προσφορά αποτελείται από εφτά καρτέλες.
Οι καρτέλες αυτές είναι οι εξής:
Γενικά
Συµπληρωµατικά Στοιχεία
Ειδικά Στοιχεία
Οικονοµικά Στοιχεία
Ραντεβού
Αποτελέσµατα Συσχέτισης
∆ηµοσιεύσεις
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Η διαγραφή µιας ήδη καταχωρηµένης Προσφοράς επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Del. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη προσφορά συνδέεται µε
κάποια συσχέτιση ή αγγελία ή ραντεβού ή έχει εκδοθεί θεωρηµένο τιµολόγιο σε προµηθευτή, δεν µπορούµε να τη
διαγράψουµε.
Η αναζήτηση µιας ή περισσοτέρων Προσφορών 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: Όλα τα διαθέσιµα, Προς
ενοικίαση, Προς πώληση, Προς αντιπαροχή, Όλα, Χαρακρηριστικά (Μόνο διαθέσιµα) και Ειδικά Στοιχεία για να
αναζητήσουµε τις Προσφορές που επιθυµούµε µε το γρηγορότερο και ευκολότερο τρόπο κάνοντας κλικ στην επιλογή που
µας διευκολύνει περισσότερο. Αυτόµατα ανοίγει η οθόνη της αντίστοιχης αναζήτησης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Η ανεύρεση ενός ή περισσοτέρων Ακινήτων µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και κριτήρια επιτυγχάνεται µε τη µηχανή
αναζήτησης χωρίς να είναι υποχρεωτική η καταχώρηση της Ζήτησης.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Προσφορών είναι οι παρακάτω:
Εισαγωγή Νέας Προσφοράς
Μεταβολή Υπάρχουσας Προσφοράς
Ξεφύλλισµα Προσφορών
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
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1.2.1.1.2 Γενικά

Σε αυτήν την καρτέλα δηλώνουµε τα γενικά στοιχεία των Ακινήτων.

ΠΕ∆ΙΑ
· Κωδικός: Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση. Στα δεξιά του πεδίου εµφανίζεται η ηµεροµηνία καταχώρησής του,
την οποία αν θέλουµε µπορούµε να µεταβάλλουµε.
· Περιγραφή: Η περιγραφή της Προσφοράς. Π.χ. Ακίνητο στη Σοφούλη.
· Πόλη: ∆ηλώνουµε την Πόλη στην οποία βρίσκεται η Προσφορά. Στα δεξιά του πεδίου εµφανίζεται ο Νοµός στον οποίο
υπάγεται η Πόλη. Η επιλογή της Πόλης επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα
εµφάνισης της φόρµας των Πόλεων κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να
καταχωρήσουµε νέα πόλη πιέζοντας το πλήκτρο

από τον πλοηγό.

· Οδός / Αριθµός: ∆ηλώνουµε τη διεύθυνση της Προσφοράς.
· Τοποθεσία / Τ.Κ: ∆ηλώνουµε την Τοποθεσία και τον Τ.Κ. της Προσφοράς. Η επιλογή της Τοποθεσίας επιτυγχάνεται
µε τη χρήση του καταλόγου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της φόρµας των Τοποθεσιών κάνοντας διπλό κλικ
µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέα τοποθεσία πιέζοντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό.
· Αναφορά σε αγγελία: ∆ηλώνουµε το χαρακτηριστικό κωδικοποίησης της Προσφοράς στις Αγγελίες.
Σηµειώσεις
1. Αν επιθυµούµε η κωδικοποίηση να γίνεται αυτόµατα, τότε πρέπει να είναι συµπληρωµένο το πεδίο Αρίθµηση που
βρίσκεται στη φόρµα Παράµετροι - Γενικά.
2. Αν η κωδικοποίηση γίνεται χειροκίνητα, τότε θα πρέπει να ελέγχουµε τη µοναδικότητα του κωδικού ώστε να µην
υπάρχουν δύο ή περισσότερες Προσφορές µε το ίδιο χαρακτηριστικό σε Αγγελία.
3. Κατά την εισαγωγή νέας Προσφοράς εµφανίζεται στο πεδίο αυτό το Γράµµα και ο αύξων αριθµός της Οµάδας
Copyright © 2004 BlueByte
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Αρίθµησης που δηλώσαµε στη φόρµα Παράµετροι - Γενικά. Αν επιθυµούµε να αρχίσει η κωδικοποίηση πάλι από
την αρχή, τότε πρέπει να αλλάξουµε την Αρίθµηση στο αντίστοιχο πεδίο της φόρµας Παράµετροι - Γενικά.
Παράδειγµα
Έχουµε δηλώσει στο Γράµµα το Α και στην Αρίθµηση το RE001. Η πρώτη Προσφορά που θα καταχωρήσουµε θα
πάρει τον κωδικό Α0001, η δεύτερη τον κωδικό Α0002, κ.ο.κ.
Αν αλλάξουµε µόνο το Γράµµα και το κάνουµε Β, τότε η επόµενη Προσφορά θα πάρει τον κωδικό Β0003. ∆ηλαδή η
Αρίθµηση δε θα αρχίσει από το 1.
Στη συνέχεια, αν αλλάξουµε την Αρίθµηση και την κάνουµε π.χ. Α0001 και το Γράµµα είναι το Α, τότε η επόµενη
Προσφορά που θα καταχωρηθεί θα πάρει τον κωδικό Α0001. ∆ηλαδή αρχικοποιείται η κωδικοποίηση.
· Έκλεισε: Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι το Ακίνητο δεσµεύτηκε από κάποιον ενδιαφερόµενο και παύει
να είναι διαθέσιµο. Στα δεξιά του πεδίου εµφανίζεται η ηµεροµηνία που έκλεισε η Προσφορά.
· Μη διαθέσιµο: Αν θέλουµε για κάποιο λόγο να φαίνεται η Προσφορά ως µη διαθέσιµη, µαρκάρουµε το πεδίο αυτό.
· Πελάτης: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο Πελάτης που Έκλεισε τη συγκεκριµένη
Προσφορά. Σε περίπτωση που η Προσφορά αυτή δεν έχει κλείσει, τότε στο πεδίο αυτό δεν εµφανίζεται τίποτα.
· Πώληση, Ενοικίαση, Αντιπαροχή: Μαρκάροντας τα πεδία αυτά, δηλώνουµε αν το Ακίνητο προορίζεται για Πώληση,
Ενοικίαση ή Αντιπαροχή αντίστοιχα.
· Υπό Κατασκευή: Σε περίπτωση που το Ακίνητο είναι υπό κατασκευή, τσεκάρουµε το πεδίο αυτό.
· Ηµ. ∆ιαθεσιµ.: Εάν έχουµε επιλέξει Ενοικίαση ή Υπό Κατασκευή, στο πεδίο αυτό συµπληρώνουµε την ηµεροµηνία
που το ακίνητο θα είναι πλέον διαθέσιµο.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
· Μικτά/Καθαρά/Οικοπέδου: ∆ηλώνουµε τα Μικτά και τα Καθαρά τετραγωνικά µέτρα, καθώς και τα τετραγωνικά µέτρα
του Οικοπέδου της Προσφοράς.
· Συντ. ∆όµησης - Κάλυψης: ∆ηλώνουµε το συντελεστή δόµησης και το συντελεστή κάλυψης του Ακινήτου.
· Όροφοι: Αν το Ακίνητο βρίσκεται σε πολυκατοικία, δηλώνουµε το πλήθος των ορόφων της πολυκατοικίας.
· Όροφος: Αν το Ακίνητο βρίσκεται σε πολυκατοικία, δηλώνουµε τον Όροφο της πολυκατοικίας. Η επιλογή του Ορόφου
επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της φόρµας των Ορόφων κάνοντας
διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο όροφο πιέζοντας το
πλήκτρο

από τον πλοηγό.

· Μήνας / Έτος Ανέγερσης: ∆ηλώνουµε το Μήνα και το Έτος Ανέγερσης του Ακινήτου. Στα δεξιά του πεδίου
εµφανίζεται αυτόµατα και η ηλικία του Ακινήτου (Τρέχον Έτος - Έτος Ανέγερσης).
ΤΙΜΕΣ
· Αξία, Κατώτατη Αξία, Αντικειµενική Αξία: ∆ηλώνουµε την Αξία, την Κατώτατη Αξία και την Αντικειµενική Αξία της
Προσφοράς. Στα δεξιά των πεδίων Αξία και Κατώτατη Αξία εµφανίζονται αυτόµατα οι αντίστοιχες τιµές του Ακινήτου ανά
τετραγωνικό µέτρο, µε βάση τα Μικτά µέτρα.
ΛΟΙΠΑ ΠΕ∆ΙΑ
· Γραφείο: ∆ηλώνουµε το γραφείο, στο οποίο υπάγεται η Προσφορά.
· Συνεργάτης: ∆ηλώνουµε το Συνεργάτη της Προσφοράς. Η επιλογή του Συνεργάτη επιτυγχάνεται µε τη χρήση του
καταλόγου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας του Συνεργάτη κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο
και στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο συνεργάτη πιέζοντας το πλήκτρο από τον πλοηγό.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Στο πλαίσιο που υπάρχει σ' αυτή την οθόνη, εµφανίζονται τα Χαρακτηριστικά της Προσφοράς, τα οποία δηµιουργούνται
από το χρήστη ώστε να καλύπτονται πλήρως όλες οι ανάγκες των ενδιαφερόµενων όσο ιδιόµορφες κι αν είναι.
· Κατηγορία: Η κατηγορία του Χαρακτηριστικού της Προσφοράς.
· Χαρακτηριστικό: Η περιγραφή του Χαρακτηριστικού της Προσφοράς.
Τα πρόσθετα Χαρακτηριστικά της Προσφοράς που ορίζει ο χρήστης λειτουργούν σαν κριτήρια κατά τη διαδικασία
συσχετισµού Προσφοράς - Ζήτησης, ώστε να εντοπιστούν άµεσα οι ενδιαφερόµενοι.
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ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΧΛΜ.
· Πόλη, Αεροδρόµιο, Νοσοκοµείο, Λιµάνι, Παραλία: ∆ηλώνουµε τα χιλιόµετρα που απέχει το συγκεκριµένο Ακίνητο
από την Πόλη, το Αεροδρόµιο, το Νοσοκοµείο, το Λιµάνι και την Παραλία αντίστοιχα.

· Οµάδα1: Ελεύθερο πεδίο για οµαδοποίση της Προσφοράς.
· Λεπτοµερής Περιγραφή: Συπληρώνουµε την περιγραφή του ακινήτου.

ΠΛΗΚΤΡΑ

·

: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, µπορούµε να αποθηκεύσουµε τις φωτογραφίες που σχετίζονται µε
το συγκεκριµένο Ακίνητο.

·

: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη µε τη βοήθεια της οποίας µπορούµε να
προσθέσουµε κάποια από τα ∆ιαθέσιµα Χαρακτηριστικά στην Προσφορά.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ
· Κατηγορία Χαρ/κών: Συµπληρώνοντας στο πεδίο αυτό τα πρώτα γράµµατα της Κατηγορίας Χαρακτηριστικών που
επιθυµούµε, αυτόµατα θα βρεθούµε στην πρώτη εγγραφή της οποίας η Κατηγορία από τα γράµµατα που δηλώσαµε.
· Χαρακτηριστικό: Συµπληρώνοντας στο πεδίο αυτό τα πρώτα γράµµατα του Χαρακτηριστικού που επιθυµούµε,
αυτόµατα θα βρεθούµε στην πρώτη εγγραφή της οποίας το Χαρακτηρισκό αρχίζει από τα γράµµατα που δηλώσαµε.
ΠΛΗΚΤΡΑ
· Επιλογή: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, προστίθενται τα επιλεγµένα Χαρακτηριστικά στη συγκεκριµένη Προσφορά.
· Έξοδος: Κλείσιµο της φόρµας.
·

: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό αφαιρούµε το επιλεγµένο Χαρακρηριστικό από την Προσφορά.
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: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, το πρόγραµµα ελέγχει αν υπάρχουν Ακίνητα που να καλύπτουν τις
ανάγκες του Ενδιαφερόµενου και αν υπάρχουν συσχετίζει τη Ζήτηση µε τις Προσφορές. Οι Προσφορές που
συσχετίζονται µε την κάθε Ζήτηση φαίνονται σε αυτή τη σελίδα.

·

: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, εµφανίζεται µενού µε τις επιλογές: Εκκρεµείς Συσχετίσεις,
Συσχετίσεις που Έκλεισαν, Συσχετίσεις που Έκλεισαν από τρίτο, Συσχετίσεις που Απορρίφθηκαν,
Συσχετίσεις που έχουν γίνει Επίδειξη και Όλα για να επιλέξουµε τις Συσχετίσεις που επιθυµούµε να διαγράψουµε
για τη συγκεκριµένη Ζήτηση.

·

: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό εµφανίζονται στη σελίδα αυτή όλα τα Έντυπα και οι Κατηγορίες της Αγγελίας που
καταχωρήσαµε στη φόρµα Βοηθητικά - Έντυπα. Αν επιθυµούµε να δηµοσιεύσουµε τη συγκεκριµένη Προσφορά σε
ορισµένα Έντυπα, τότε διαγράφουµε τα υπόλοιπα 'Έντυπα από το αντίστοιχο πλαίσιο της σελίδας αυτής.

·

: Πιέζοντας το συγκεκριµένο πλήκτρο εµφανίζονται στη σελίδα αυτή τα στοιχεία της Προσφοράς που θα
δηµοσιευτούν στα Έντυπα. Τα στοιχεία αυτά είναι τα ακόλουθα:
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1. Η Τοποθεσία του Ακινήτου,
2. αν το Ακίνητο προορίζεται για πώληση, ενοικίαση ή/και αντιπαροχή,
3. τα Χαρακτηριστικά του Τύπου Περιουσίας του Ακινήτου που έχουν τσεκαρισµένο το πεδίο Αγγελία στη φόρµα
Κατηγορίες Χαρακτηριστικών. Τον Τύπο Περιουσίας των Ακινήτων τον δηλώσαµε στη φόρµα Παράµετροι - Γενικά,
4. τα µικτά τετραγωνικά µέτρα του Ακινήτου,
5. τα Χαρακτηριστικά του Ακινήτου που έχουν τσεκαρισµένο το πεδίο Αγγελία στη φόρµα Κατηγορίες Χαρακτηριστικών,
6. η Αξία του Ακινήτου,
7. το χαρακτηριστικό για κωδικοποίηση των Αγγελιών που εµφανίζεται στη φόρµα Προσφορά - Γενικά και
8. η πληροφορία που δηλώσαµε στο πεδίο Αγγελία της φόρµας Παράµετροι - Γενικά, π.χ. κάποιο τηλέφωνο.
·
·

: Πιέζοντας το συγκεκριµένο πλήκτρο εµφανίζεται το πλάνο των ραντεβού.
: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, εµφανίζεται µενού µε τις επιλογές: Εντολή Ανάθεσης και Ιδιωτικό Συµφωνητικό
Μίσθωσης για να επιλέξουµε την Εκτύπωση που επιθυµούµε να πάρουµε.
1. Εντολή Ανάθεσης: Με την επιλογή αυτή εκτυπώνεται η Εντολή Ανάθεσης του Προµηθευτή προς το Μεσίτη για να
του βρει ενδιαφερόµενο για το Ακίνητό του.
2. Ιδιωτικό Συµφωνητικό Μίσθωσης: Με την επιλογή αυτή εκτυπώνεται το Ιδιωτικό Συµφωνητικό Μίσθωσης που
έγινε µεταξύ του µισθωτή και του εκµισθωτή για να υπογραφεί από τους ίδιους και τους παρεβρισκόµενους
µάρτυρες.
Σηµείωση: Το Ιδιωτικό Συµφωνητικό Μίσθωσης το εκτυπώνουµε µόνο όταν το Ακίνητο:
- προορίζεται για Ενοικίαση και
- έχει κλείσει από κάποια Ζήτηση.

· Πλήκτρα ∆ιαχείρισης Εγγράφων
: Κύκλωµα ολοκληρωµένης παρακολούθησης των εγγράφων, της
αλληλογραφίας κ.τ.λ. Μπορούµε να αποθηκεύσουµε διάφορα έγγραφα και φωτογραφίες που σχετίζονται µε την
προσφορά. 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.
·

: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό δηµιουργείται ένα αντίγραφο της επιλεγµένης Προσφοράς.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Για να καταχωρήσουµε µία Προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρωθούν τα εξής πεδία:
· Περιγραφή,
· Οδός,
· Τοποθεσία και
· Πόλη.
2. Όταν µία Προσφορά κλείσει ή είναι µη διαθέσιµη για κάποιο λόγο, τότε ο Κωδικός της Προσφοράς γίνεται κόκκινος.
Ενώ όταν η Προσφορά είναι διαθέσιµη, τότε ο Κωδικός της γίνεται γκρι.
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1.2.1.1.3 Συµπληρωµατικά Στοιχεία

Σε αυτήν την καρτέλα δηλώνουµε τα συµπληρωµατικά στοιχεία των Ακινήτων.

ΠΕ∆ΙΑ
· Προµηθευτής: ∆ηλώνουµε τον Προµηθευτή του Ακινήτου. 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
πλοηγό.

από τον

· Όνοµα: ∆ηλώνουµε το όνοµα του Προµηθευτή.
· Πόλη: ∆ηλώνουµε την Πόλη του Προµηθευτή.
· ∆ιεύθυνση, ΤΚ: ∆ηλώνουµε τη ∆ιεύθυνση και τον Τ.Κ. του Προµηθευτή.
· Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο: ∆ηλώνουµε το σταθερό και το κινητό τηλέφωνο του Προµηθευτή.
· Α.Α.Τ, ∆ΟΥ, ΑΦΜ: ∆ηλώνουµε τα φορολογικά στοιχεία (Α.Α.Τ., ∆.Ο.Υ., Α.Φ.Μ.) του Προµηθευτή.
· E-mail: ∆ηλώνουµε την ηλεκτρονική διεύθυνση του Προµηθευτή.
· Παρατηρήσεις: Ελεύθερο πεδίο για την καταχώρηση παρατηρήσεων σχετικά µε την Προσφορά.
· Παρατηρήσεις για Web: Στο πεδίο αυτό µπορούµε να καταχωρήσουµε διάφορες παρατηρήσεις που θέλουµε να
εµφανίζονται στην εφαρµογή RWWeb για τη συγκεκριµένη Προσφορά.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Επιλέγοντας τον Προµηθευτή, η εφαρµογή µας προτείνει στα υπόλοιπα πεδία τα στοιχεία του συγκεκριµένου Προµηθευτή
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αν τα είχαµε συµπληρώσει στην καρτέλα του.
ΠΕ∆ΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
· Αγγελία: Συµπληρώνουµε τα στοιχεία της Προσφοράς που θέλουµε να δηµοσιευτούν.
· Έντυπα: ∆ηλώνουµε τα Έντυπα στα οποία επιθυµούµε να δηµοσιεύσουµε το Ακίνητο, καθώς επίσης και τον τρόπο
εµφάνισης της δηµοσίευσης. Η επιλογή της Κατηγορίας της Αγγελίας επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου.
Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της φόρµας των κατηγοριών της Αγγελίας κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο
και στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέα κατηγορία πιέζοντας το πλήκτρο
πλοηγό.

από τον

· Μαζική ∆ηµιουργία: Μαρκάρουµε το πεδίο αν επιθυµούµε να ενηµερώνονται αυτόµατα τα στοιχεία της Αγγελίας µε
τις πληροφορίες που δηλώσαµε στο ακίνητο όταν πιέζουµε το πλήκτρο
από τη
φόρµα Αγγελίες. Σε περίπτωση που έχουµε καταχωρήσει την αγγελία χειροκίνητα το πεδίο αυτό θα το αφήσουµε
ξεµαρκάρηστο, ώστε να µην πειραχτεί στη µαζική ενηµέρωση.
· Μαζική Αποστολή: Μαρκάρουµε το πεδίο αν επιθυµούµε να συµπεριλαµβάνεται η Προσφορά στις Αγγελίες
ΠΛΗΚΤΡΑ
·

: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, το πρόγραµµα ελέγχει αν υπάρχουν Ακίνητα που να καλύπτουν τις
ανάγκες του Ενδιαφερόµενου και αν υπάρχουν συσχετίζει τη Ζήτηση µε τις Προσφορές. Οι Προσφορές που
συσχετίζονται µε την κάθε Ζήτηση φαίνονται σε αυτή τη σελίδα.

·

: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, εµφανίζεται µενού µε τις επιλογές: Εκκρεµείς Συσχετίσεις,
Συσχετίσεις που Έκλεισαν, Συσχετίσεις που Έκλεισαν από τρίτο, Συσχετίσεις που Απορρίφθηκαν,
Συσχετίσεις που έχουν γίνει Επίδειξη και Όλα για να επιλέξουµε τις Συσχετίσεις που επιθυµούµε να διαγράψουµε
για τη συγκεκριµένη Ζήτηση.

·

: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό θα καταχωρήσουµε ένα νέο Προµηθευτή µε το όνοµα που
δηλώσαµε προηγουµένως στο αρχείο των Προµηθευτών. Μετά την δηµιουργία θα πρέπει να επιλέξουµε τον
προµηθευτή που µόλις δηµιουργήσαµε στο πεδίο Προµηθευτής της ίδια φόρµας.

·

: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό εµφανίζονται στη σελίδα αυτή όλα τα Έντυπα και οι Κατηγορίες της Αγγελίας που
καταχωρήσαµε στη φόρµα Βοηθητικά - Έντυπα. Αν επιθυµούµε να δηµοσιεύσουµε τη συγκεκριµένη Προσφορά σε
ορισµένα Έντυπα, τότε διαγράφουµε τα υπόλοιπα 'Έντυπα από το αντίστοιχο πλαίσιο της σελίδας αυτής.

·

: Πιέζοντας το συγκεκριµένο πλήκτρο εµφανίζονται στη σελίδα αυτή τα στοιχεία της Προσφοράς που θα
δηµοσιευτούν στα Έντυπα. Τα στοιχεία αυτά είναι τα ακόλουθα:
1. Η Τοποθεσία του Ακινήτου,
2. αν το Ακίνητο προορίζεται για πώληση, ενοικίαση ή/και αντιπαροχή,
3. τα Χαρακτηριστικά του Τύπου Περιουσίας του Ακινήτου που έχουν τσεκαρισµένο το πεδίο Αγγελία στη φόρµα
Κατηγορίες Χαρακτηριστικών. Τον Τύπο Περιουσίας των Ακινήτων τον δηλώσαµε στη φόρµα Παράµετροι - Γενικά,
4. τα µικτά τετραγωνικά µέτρα του Ακινήτου,
5. τα Χαρακτηριστικά του Ακινήτου που έχουν τσεκαρισµένο το πεδίο Αγγελία στη φόρµα Κατηγορίες Χαρακτηριστικών,
6. η Αξία του Ακινήτου,
7. το χαρακτηριστικό για κωδικοποίηση των Αγγελιών που εµφανίζεται στη φόρµα Προσφορά - Γενικά και
8. η πληροφορία που δηλώσαµε στο πεδίο Αγγελία της φόρµας Παράµετροι - Γενικά, π.χ. κάποιο τηλέφωνο.

·
·

: Πιέζοντας το συγκεκριµένο πλήκτρο εµφανίζεται το πλάνο των ραντεβού.
: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, εµφανίζεται µενού µε τις επιλογές: Εντολή Ανάθεσης και Ιδιωτικό Συµφωνητικό
Μίσθωσης για να επιλέξουµε την Εκτύπωση που επιθυµούµε να πάρουµε.
1. Εντολή Ανάθεσης: Με την επιλογή αυτή εκτυπώνεται η Εντολή Ανάθεσης του Προµηθευτή προς το Μεσίτη για να
του βρει ενδιαφερόµενο για το Ακίνητό του.
2. Ιδιωτικό Συµφωνητικό Μίσθωσης: Με την επιλογή αυτή εκτυπώνεται το Ιδιωτικό Συµφωνητικό Μίσθωσης που
έγινε µεταξύ του µισθωτή και του εκµισθωτή για να υπογραφεί από τους ίδιους και τους παρεβρισκόµενους
µάρτυρες.
Σηµείωση: Το Ιδιωτικό Συµφωνητικό Μίσθωσης το εκτυπώνουµε µόνο όταν το Ακίνητο:
- προορίζεται για Ενοικίαση και
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- έχει κλείσει από κάποια Ζήτηση.

· Πλήκτρα ∆ιαχείρισης Εγγράφων
: Κύκλωµα ολοκληρωµένης παρακολούθησης των εγγράφων, της
αλληλογραφίας κ.τ.λ. Μπορούµε να αποθηκεύσουµε διάφορα έγγραφα και φωτογραφίες που σχετίζονται µε την
προσφορά. 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.
·

: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό δηµιουργείται ένα αντίγραφο της επιλεγµένης Προσφοράς.

1.2.1.1.4 Ειδικά Στοιχεία

Σε αυτήν την καρτέλα εµφανίζονται µικρογραφίες απο τις φωτογραφίες που έχουµε καταχωρηµένες για τη συγκεκριµένη
προσφορά. Για να καταχωρήσουµε φωτογραφίες πιέζουµε το πλήκτρο
. Επίσης σε αυτήν την
καρτέλλα συµπληρώνουµε για κάθε Προσφορά τα στοιχεία που καταχωρήσαµε στο Σχεδιαστή Αρχείου Προσφορών.
Τα πεδία αυτά 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 Προσφορών µε τα Ειδικά Στοιχεία πραγµατοποιείται εφόσον επιλέξουµε την αντίστοιχη επιλογή από το
πλήκτρο

της αναζήτησης.
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1.2.1.1.5 Οικονοµικά Στοιχεία

Σε αυτήν την καρτέλα συµπληρώνουµε τα στοιχεία που αφορούν την οικονοµική διαχείριση των Ακινήτων.

ΠΕ∆ΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
· Παραστατικό Προσφοράς: ∆ηλώνουµε το Υπερπαραστατικό της Προσφοράς, βάση του οποίου ορίζουµε τα
Παραστατικά της Κίνησης του Πελάτη και της Κίνησης του Προµηθευτή που θα δηµιουργηθούν. Όλα τα Παραστατικά
των Προσφοράς τα δηλώσαµε προηγουµένως στη φόρµα Τύποι Κινήσεων - Παραστατικά Προσφορών του µενού
Οικονοµικά. Κατά την εισαγωγή νέας εγγραφής προτείνεται τα Παραστατικό Προσφοράς που δηλώσαµε στο αντίστοιχο
πεδίο της φόρµας Βοηθητικά - Παράµετροι - Εφαρµογή - Σελίδα 2.
· Α/Α Υπερκ/τος: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, το οποίο περιέχει τον Α/Α του υπερκυκλώµατος.
Ενηµερώνεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της Προσφοράς.
ΠΕΛΑΤΗΣ
· Ηµεροµηνία Κίνησης: ∆ηλώνουµε την Ηµεροµηνία που θα έχει η Κίνηση του Πελάτη. Κατά την εισαγωγή νέας
εγγραφής προτείνεται η ηµεροµηνία συστήµατος.
· Προµήθεια: ∆ηλώνουµε την καθαρή τιµή της Προµήθειας που αναλογεί στον Πελάτη για τη συγκεκριµένη Προσφορά.
· Φόρος: ∆ηλώνουµε το Φόρο βάση του οποίου θα υπολογιστεί η µικτή τιµή της Προµήθειας του Πελάτη. Κατά την
εισαγωγή νέας εγγραφής προτείνεται ο Φόρος που δηλώσαµε στο πεδίο Φόρος Πελάτη της φόρµας Βοηθητικά Παράµετροι - Εφαρµογή - Σελίδα 2. Στα δεξιά του πεδίου εµφανίζεται το ποσό του Φόρου.
· Σύνολο: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται η µικτή τιµή της Προµήθειας.
Σηµείωση: Αυτό το ποσό θα χρεωθεί ο Πελάτης και όχι την καθαρή τιµή της Πριµήθειας.
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· Πελάτης: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο Πελάτης που έκλεισε την Προσφορά αν η
συγκεκριµένη Προσφορά έχει κλείσει από κάποια Ζήτηση.
· Κωδικός Κίνησης: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός της κίνησης που θα
δηµιουργηθεί.
Σηµειώσεις
1. Για να δηµιουργηθεί η κίνηση χρέωσης στον Πελάτη πρέπει να ισχύουν τα εξής:
· να έχει κλείσει η συγκεκριµένη Προσφορά από κάποια Ζήτηση,
· να έχουµε δηλώσει Πελάτη στη Ζήτηση που έκλεισε τη συγκεκριµένη Προσφορά και
· να είναι συµπληρωµένα τα ακόλουθα πεδία:
- Παραστατικό Προσφοράς,
- Ηµεροµηνία Κίνησης Πελάτη,
- Προµήθεια Πελάτη και
- Φόρος Πελάτη αν για το συγκεκριµένο Παραστατικό Προσφοράς έχουµε δηλώσει στη φόρµα Τύποι Κινήσεων Παραστατικά Προσφορών του µενού Οικονοµικά ότι εκδίδεται θεωρηµένη κίνηση πελάτη.
2. Κάνοντας διπλό κλικ επάνω στο πεδίο αυτό, µπορούµε να δούµε την Κίνηση του Πελάτη που έχει δηµιουργηθεί. Αν
δεν έχει δηµιουργηθεί Κίνηση Πελάτη, τότε κάνοντας δικλό κλικ ανοίγει η φόρµα των Κινήσεων Πελατών για να
καταχωρήσουµε νέα Κίνηση, η οποία όµως δε θα συνδέεται µε τη συγκεκριµένη Προσφορά.
· Εκδοµένη Κίνηση: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, το οποίο τσεκάρεται αυτόµατα όταν εκτυπώσουµε
θεωρηµένη κίνηση πελάτη.
Σηµείωση: Αν είναι µαρκαρισµένο το πεδίο αυτό, τότε "κλειδώνουν" τα ακόλουθα πεδία:
1. Το Παραστατικό της Προσφοράς,
2. τα οικονοµικά στοιχεία του Πελάτη,
3. το πεδίο Έκλεισε της Προσφοράς και το αντίστοιχο πεδίο της Ζήτησης που έκλεισε τη συγκεκριµένη Προσφορά,
4. τα Αποτελέσµατα Συσχέτισης τόσο από τη φόρµα της Προσφοράς όσο και από τη φόρµα της Ζήτησης που έκλεισε
τη συγκεκριµένη Προσφορά και
5. oι ∆ιαγραφές των Συσχετίσεων που Έκλεισαν, οι ∆ιαγραφές Όλων των Συσχετίσεων της Προσφοράς, καθώς και οι
αντίστοιχες επιλογές από τη φόρµα της Ζήτησης που έκλεισε τη συγκεκριµένη Προσφορά.
Οπότε, όλα τα παραπάνω δεν µπορούµε να τα µεταβάλλουµε.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
· Ηµεροµηνία Κίνησης: ∆ηλώνουµε την Ηµεροµηνία που θα έχει η Κίνηση του Προµηθευτή. Κατά την εισαγωγή νέας
εγγραφής προτείνεται η ηµεροµηνία συστήµατος.
· Προµήθεια: ∆ηλώνουµε την καθαρή τιµή της Προµήθειας που αναλογεί στον Προµηθευτή για τη συγκεκριµένη
Προσφορά.
· Φόρος: ∆ηλώνουµε το Φόρο βάση του οποίου θα υπολογιστεί η µικτή τιµή της Προµήθειας του Προµηθευτή. Κατά την
εισαγωγή νέας εγγραφής προτείνεται ο Φόρος που δηλώσαµε στο πεδίο Φόρος Προµηθευτή της φόρµας Βοηθητικά Παράµετροι - Εφαρµογή - Σελίδα 2. Στα δεξιά του πεδίου εµφανίζεται το ποσό του Φόρου.
· Σύνολο: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται η µικτή τιµή της Προµήθειας.
Σηµείωση: Αυτό το ποσό θα χρεωθεί ο Προµηθευτής και όχι την καθαρή τιµή της Πριµήθειας.
· Προµηθευτής: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο Προµηθευτής που δηλώσαµε στην
καρτέλα Συµπληρωµατικά Στοιχεία της Προσφοράς.
· Κωδικός Κίνησης: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός της κίνησης που θα
δηµιουργηθεί.
Σηµειώσεις
1. Για να δηµιουργηθεί η κίνηση χρέωσης στον Προµηθευτή πρέπει να ισχύουν τα εξής:
· να έχουµε δηλώσει Προµηθευτή στην καρτέλα Συµπληρωµατικά Στοιχεία της Προσφοράς και
· να είναι συµπληρωµένα τα ακόλουθα πεδία:
- Παραστατικό Προσφοράς,
- Ηµεροµηνία Κίνησης Προµηθευτή,
- Προµήθεια Προµηθευτή και
- Φόρος Προµηθευτή αν για το συγκεκριµένο Παραστατικό Προσφοράς έχουµε δηλώσει στη φόρµα Τύποι
Κινήσεων - Παραστατικά Προσφορών του µενού Οικονοµικά ότι εκδίδεται θεωρηµένη κίνηση προµηθευτή.
2. Κάνοντας διπλό κλικ επάνω στο πεδίο αυτό, µπορούµε να δούµε την Κίνηση του Προµηθευτή που έχει
δηµιουργηθεί. Αν δεν έχει δηµιουργηθεί Κίνηση Προµηθευτή, τότε κάνοντας δικλό κλικ ανοίγει η φόρµα των
Κινήσεων Προµηθευτών για να καταχωρήσουµε νέα Κίνηση, η οποία όµως δε θα συνδέεται µε τη συγκεκριµένη
Προσφορά.
· Εκδοµένη Κίνηση: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, το οποίο τσεκάρεται αυτόµατα όταν εκτυπώσουµε
θεωρηµένη κίνηση προµηθευτή.
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Σηµείωση: Αν είναι µαρκαρισµένο το πεδίο αυτό, τότε "κλειδώνουν" τα ακόλουθα πεδία:
1. Το Παραστατικό της Προσφοράς,
2. τα οικονοµικά στοιχεία του Προµηθευτή και
3. ο Προµηθευτής που δηλώσαµε στην καρτέλα Συµπληρωµατικά Στοιχεία της Προσφοράς.
Οπότε, όλα τα παραπάνω δεν µπορούµε να τα µεταβάλλουµε.
ΠΛΗΚΤΡΑ
·

: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, µπορούµε να εκτυπώσουµε την Κίνηση του Πελάτη ή του
Προµηθευτή αντίστοιχα εφόσον έχουµε δηλώσει προηγουµένως την κατάλληλη εκτύπωση για τα συγκεκριµένα Είδη
Κίνησης στη φόρµα Τύποι Κινήσεων - Τερµατικά του µενού Οικονοµικά.

1.2.1.1.6 Ραντεβού

Σε αυτήν την καρτέλα εµφανίζονται τα Ραντεβού που πραγµατοποιήθηκαν ή που θα πραγµατοποιηθούν µε τους
ενδιαφερόµενους για τη συγκεκριµένη Προσφορά.

ΠΕ∆ΙΑ
· Όνοµα: Εµφανίζεται το Όνοµα του Ενδιαφερόµενου για τη συγκεκριµένη Προσφορά.
· Έναρξη, Λήξη: Εµφανίζεται η Ηµεροµηνία και η Ώρα Έναρξης και Λήξης του Ραντεβού.
· Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο: Εµφανίζεται το σταθερό και το κινητό τηλέφωνο του Ενδιαφερόµενου.
· Τόπος: Εµφανίζεται ο Τόπος συνάντησης.
· Λόγος: Εµφανίζεται ο Λόγος για τον οποίο πραγµατοποιείται η συνάντηση.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Κάνοντας διπλό κλικ σε κάποιο Ραντεβού, εµφανίζεται η οθόνη µε όλα τα στοιχεία του συγκεκριµένου Ραντεβού.
ΠΛΗΚΤΡΑ
·

: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό εµφανίζεται το εβδοµαδιαίο ηµερολόγιο µε όλα τα ραντεβού που αφορούν τη
συγκεκριµένη Προσφορά.
Σηµείωση: Σε περίπτωση που η συγκεκριµένη Προσφορά δε σχετίζεται µε κανένα ραντεβού, τότε το πλάνο ξεκινάει από
τη σηµερινή ηµεροµηνία.

1.2.1.1.7 Αποτελέσµατα Συσχέτισης

Σε αυτήν την καρτέλα εµφανίζονται όλες οι Ζητήσεις που συσχετίζονται µε τη συγκεκριµένη Προσφορά.

ΠΕ∆ΙΑ
· Ζήτηση, Όνοµα: Εµφανίζεται ο κωδικός και το όνοµα του Ενδιαφερόµενου.
· Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο: Εµφανίζεται το σταθερό και το κινητό τηλέφωνο του Ενδιαφερόµενου.
· Μέγιστη Τιµή: Εµφανίζεται το µέγιστο ποσό που διαθέτει ο Ενδιαφερόµενος για το Ακίνητο.
· Κατάσταση: Ορίζουµε την κατάσταση της Συσχέτισης. Αν δηλαδή Εκκρεµεί, Έκλεισε, Έκλεισε από Τρίτο,
Απορρίφθηκε ή Έγινε Επίδειξη. Αρχικά όλες οι νέες εγγραφές εµφανίζονται µε κατάσταση "Εκκρεµεί" και ο χρήστης
µπορεί να αλλάξει την κατάσταση ανάλογα.
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Σηµείωση
Όταν κλείσει µία Προσφορά από τη συγκεκριµένη Ζήτηση, αυτόµατα το πρόγραµµα εκτελεί τις ακόλουθες διαδικασίες:
· Η κατάσταση της συγκεκριµένης Ζήτησης γίνεται "Έκλεισε".
· Αν η Προσφορά που έκλεισε συσχετιζόταν και µε άλλες Ζητήσεις, τότε η κατάσταση των υπολοίπων Ζητήσεων
µετατρέπεται από "Εκκρεµεί" ή "Έγινε Επίδειξη" σε "Έκλεισε από Τρίτο".
· Η κατάσταση της Προσφοράς που έκλεισε, η οποία εµφανίζεται και στην καρτέλα Ζήτηση - Αποτελέσµατα Συσχέτισης
της συγκεκριµένης Ζήτησης γίνεται "Έκλεισε".
· Αν η Προσφορά που έκλεισε από τη συγκεκριµένη Ζήτηση συσχετίζεται και µε άλλες Ζητήσεις, τότε η κατάσταση
αυτής της Προσφοράς που φαίνεται στην καρτέλα Ζήτηση - Αποτελέσµατα Συσχέτισης των υπόλοιπων Ζητήσεων
µετατρέπεται από "Εκκρεµεί" ή "Έγινε Επίδειξη" σε "Έκλεισε από Τρίτο".
· Τσεκάρεται το πεδίο Έκλεισε που βρίσκεται στην καρτέλα Ζήτηση - Γενικά της συγκεκριµένης Ζήτησης. Στα δεξιά του
πεδίου εµφανίζεται η Ηµεροµηνία που έκλεισε η Ζήτηση.
· Τσεκάρεται το πεδίο Έκλεισε που βρίσκεται στην καρτέλα Προσφορά - Γενικά της Προσφοράς που έκλεισε από τη
συγκεκριµένη Ζήτηση. Στα δεξιά του πεδίου εµφανίζεται η Ηµεροµηνία που έκλεισε η Προσφορά.
· Παρατηρήσεις: Εµφανίζονται οι Παρατηρήσεις που καταγράψαµε στο αντίστοιχο πεδίο της καρτέλας Ζήτηση Συµπληρωµατικά Στοιχεία.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
· Υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της φόρµας των Ζητήσεων κάνοντας διπλό κλικ σε κάποια ζήτηση για να δούµε όλα τα
στοιχεία της. Στη συνέχεια, µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέα ζήτηση πιέζοντας το πλήκτρο
τον πλοηγό.

από

· Όταν έχει εκδοθεί θεωρηµένο τιµολόγιο για τον Πελάτη, τότε δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε ή να διαγράψουµε κάποιο
από τα Αποτεσµάτα Συσχέτισης.
ΠΛΗΚΤΡΑ
·

: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, το πρόγραµµα ελέγχει αν υπάρχουν ενδιαφερόµενοι για το
συγκεκριµένο Ακίνητο και αν υπάρχουν συσχετίζει την Προσφορά µε τις Ζητήσεις. Οι Ζητήσεις που συσχετίζονται µε την
κάθε Προσφορά φαίνονται σε αυτή τη σελίδα.

·

: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, εµφανίζεται µενού µε τις επιλογές: Εκκρεµείς Συσχετίσεις,
Συσχετίσεις που Έκλεισαν, Συσχετίσεις που Έκλεισαν από τρίτο, Συσχετίσεις που Απορρίφθηκαν,
Συσχετίσεις που έχουν γίνει Επίδειξη και Όλα για να επιλέξουµε τις Συσχετίσεις που επιθυµούµε να διαγράψουµε
για τη συγκεκριµένη Προσφορά.
Σηµείωση: Αν έχουµε επιλέξει:
1. Εκκρεµείς Συσχετίσεις, τότε διαγράφονται όλες οι Εκκρεµείς Συσχετίσεις που αφορούν τη συγκεκριµένη
Προσφορά. Σε περίπτωση, όµως, που έχει Κλείσει ή είναι Μη ∆ιαθέσιµη αυτή η Προσφορά, τότε δε διαγράφονται οι
Εκκρεµείς Συσχετίσεις από τα Αποτελέσµατα Συσχέτισης.
2. Συσχετίσεις που Έκλεισαν, τότε διαγράφονται όλες οι Συσχετίσεις που Έκλεισαν που αφορούν τη συγκεκριµένη
Προσφορά και ξετσεκάρεται το πεδίο Έκλεισε, σβήνεται η Ηµεροµηνία Κλεισίµατος από αυτήν την Προσφορά,
µετατρέπεται η κατάσταση των Συσχετίσεων που έλεγαν Έκλεισε από τρίτο σε Εκκρεµεί και αν η Ζήτηση που
αναφερόταν στη Συσχέτιση που διαγράφτηκε δεν είχε κάποια άλλη Συσχέτιση µε κατάσταση Έκλεισε, τότε
ξετσεκάρεται το πεδίο Έκλεισε και σβήνεται η Ηµεροµηνία Κλεισίµατος από τη συγκεκριµένη Ζήτηση. Σε περίπτωση
που έχει εκδοθεί θεωρηµένο τιµολόγιο για τον Πελάτη, τότε απενεργοποιείται η συγκεκριµένη επιλογή.
3. Συσχετίσεις που Έκλεισαν από τρίτο, τότε διαγράφονται όλες οι Συσχετίσεις που Έκλεισαν από τρίτο που
αφορούν τη συγκεκριµένη Προσφορά.
4. Συσχετίσεις που Απορρίφθηκαν, τότε διαγράφονται όλες οι Συσχετίσεις που Απορρίφθηκαν που αφορούν τη
συγκεκριµένη Προσφορά.
5. Συσχετίσεις που έχουν γίνει Επίδειξη, τότε διαγράφονται όλες οι Συσχετίσεις που έχουν γίνει Επίδειξη και
αφορούν τη συγκεκριµένη Προσφορά. Σε περίπτωση, όµως, που έχει Κλείσει ή είναι Μη ∆ιαθέσιµη αυτή η
Προσφορά, τότε δε διαγράφονται οι Συσχετίσεις που έχουν γίνει Επίδειξη από τα Αποτελέσµατα Συσχέτισης.
6. Όλα, τότε διαγράφονται όλες οι Συσχετίσεις που αφορούν τη συγκεκριµένη Προσφορά και ξετσεκάρεται το πεδίο
Έκλεισε, σβήνεται η Ηµεροµηνία Κλεισίµατος από αυτήν την Προσφορά και αν η Ζήτηση που αναφερόταν στη
Συσχέτιση που διαγράφτηκε δεν είχε κάποια άλλη Συσχέτιση µε κατάσταση Έκλεισε, τότε ξετσεκάρεται το πεδίο
Έκλεισε και σβήνεται η Ηµεροµηνία Κλεισίµατος από τη συγκεκριµένη Ζήτηση. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί
θεωρηµένο τιµολόγιο για τον Πελάτη, τότε απενεργοποιείται η συγκεκριµένη επιλογή.

·

: Αν υπάρχουν Ζητήσεις που συσχετίζονται µε τη συγκεκριµένη Προσφορά, µπορούµε να δούµε
τα στοιχεία της επιλεγµένης Ζήτησης πιέζοντας το πλήκτρο αυτό.

·

: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό εµφανίζονται όλα τα αποτελέσµατα της συσχέτισης. Αν το ξαναπατήσουµε θα δούµε
µόνο τα αποτελέσµατα της συσχέτισης που βρίσκονται σε αναµονή και έχουν γίνει επίδειξη.
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1.2.1.1.8 ∆ηµοσιεύσεις

Σε αυτήν την καρτέλα εµφανίζονται όλες οι ∆ηµοσιεύσεις της συγκεκριµένης Προσφοράς.

Στο αριστερό πλαίσιο εµφανίζονται οι ηµεροµηνίες δηµοσίευσης του Ακινήτου και τα Έντυπα στα οποία δηµοσιεύτηκε. Στο
µεσαίο πλαίσιο εµφανίζεται το σύνολο των Εντύπων στα οποία δηµοσιεύτηκε η Προσφορά ανά ηµεροµηνία δηµοσίευσης.
Στο δεξιό πλαίσιο εµφανίζεται το σύνολο των ∆ηµοσιεύσεων ανά Έντυπο. Τέλος, στο πεδίο Γενικό Σύνολο εµφανίζεται το
σύνολο όλων των ∆ηµοσιεύσεων της Προσφοράς.

1.2.1.2

Ζήτηση

1.2.1.2.1 Παρουσίαση

Σε αυτή τη φόρµα καταχωρούνται όλα τα υποχρεωτικά και προαιρετικά Χαρακτηριστικά που επιθυµούν οι Ενδιαφερόµενοι
για αγορά, ενοικίαση ή αντιπαροχή ενός Ακινήτου. Η φόρµα Ζήτηση αποτελείται από τρεις καρτέλες.
Οι καρτέλες αυτές είναι οι εξής:
Γενικά
Συµπληρωµατικά Στοιχεία
Αποτελέσµατα Συσχέτισης
Ραντεβού
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Η διαγραφή µιας ήδη καταχωρηµένης Ζήτησης επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Del. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη ζήτηση συνδέεται µε
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κάποια συσχέτιση, δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.
Η αναζήτηση µιας ή περισσοτέρων Ζητήσεων 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: Όλα τα διαθέσιµα, Προς
ενοικίαση, Προς αγορά, Προς αντιπαροχή, Όλα, Χαρακρηριστικά (Μόνο διαθέσιµα), Πόλεις (Μόνο διαθέσιµα),
Τοποθεσίες (Μόνο διαθέσιµα), ∆ιευθύνσεις (Μόνο διαθέσιµα) και Όροφοι (Μόνο διαθέσιµα) για να αναζητήσουµε
τους Ενδιαφερόµενους που επιθυµούµε µε το γρηγορότερο και ευκολότερο τρόπο κάνοντας κλικ στην επιλογή που µας
διευκολύνει περισσότερο. Αυτόµατα ανοίγει η οθόνη της αντίστοιχης αναζήτησης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Η ανεύρεση ενός ή περισσοτέρων Ενδιαφερόµενων µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και κριτήρια επιτυγχάνεται µε τη
µηχανή αναζήτησης χωρίς να είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του Ακινήτου.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των ζητήσεων είναι οι παρακάτω:
Εισαγωγή Νέας Ζήτησης
Μεταβολή Υπάρχουσας Ζήτησης
Ξεφύλλισµα Ζητήσεων
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

1.2.1.2.2 Γενικά

Σε αυτήν την καρτέλα δηλώνουµε τα γενικά στοιχεία των Ζητήσεων.
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ΠΕ∆ΙΑ
· Κωδικός: Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση. Στα δεξιά του πεδίου εµφανίζεται η ηµεροµηνία καταχώρησής του,
την οποία αν θέλουµε µπορούµε να µεταβάλλουµε.
· Πελάτης: ∆ηλώνουµε τον Πελάτη της Ζήτησης. 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.

· Όνοµα: ∆ηλώνουµε το όνοµα του Ενδιαφερόµενου. Αν παραπάνω επιλέξαµε µε τη χρήση του καταλόγου κάποιον
Πελάτη, τότε στο πεδίο αυτό η εφαρµογή µας προτείνει το Όνοµα του συγκεκριµένου Πελάτη.
· Τηλέφωνο/Κινητό: ∆ηλώνουµε το σταθερό και το κινητό τηλέφωνο του Ενδιαφερόµενου. Αν στη φόρµα του Πελάτη
που δηλώσαµε παραπάνω είχαµε δηλώσει και τηλέφωνα, τότε στα πεδία αυτό η εφαρµογή µας προτείνει τα τηλέφωνα
του συγκεκριµένου Πελάτη.
ΠΕ∆ΙΑ ΑΠΟ..ΕΩΣ
· Αξία: ∆ηλώνουµε το ποσό που διαθέτει ο Ενδιαφερόµενος για κάποιο Ακίνητο.
· Μικτά Μέτρα, Καθαρά Μέτρα: ∆ηλώνουµε τα Μικτά και τα Καθαρά τετραγωνικά µέτρα που επιθυµεί ο
Ενδιαφερόµενος να έχει το Ακίνητο.
· Μήνας Ανέγερσης, Έτος Ανέγερσης: ∆ηλώνουµε το Μήνα και το Έτος Ανέγερσης του Ακινήτου που επιθυµεί ο
Ενδιαφερόµενος.
ΛΟΙΠΑ ΠΕ∆ΙΑ
· Ενοικίαση, Αγορά, Αντιπαροχή: Μαρκάροντας τα πεδία αυτά, δηλώνουµε αν η Ζήτηση αναφέρεται σε Ενοικίαση,
Αγορά ή Αντιπαροχή αντίστοιχα.
· Υπό Κατασκευή: Τσεκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι η Ζήτηση αναφέρεται σε Ακίνητα που είναι υπό
κατασκευή.
· Μη διαθέσιµο: Αν θέλουµε για κάποιο λόγο να φαίνεται η Ζήτηση ως µη διαθέσιµη, µαρκάρουµε το πεδίο αυτό.
· Έκλεισε: Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι ο Ενδιαφερόµενος έκλεισε κάποιο Ακίνητο. Στα δεξιά του πεδίου
εµφανίζεται η ηµεροµηνία που έκλεισε η Ζήτηση.
· Γραφείο: ∆ηλώνουµε το γραφείο, στο οποίο υποβλίθηκε η Ζήτηση.
· Συνεργάτης: ∆ηλώνουµε το Συνεργάτη του Ενδιαφερόµενου. Η επιλογή του Συνεργάτη επιτυγχάνεται µε τη χρήση του
καταλόγου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας του Συνεργάτη κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο
και στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο συνεργάτη πιέζοντας το πλήκτρο
από τον
πλοηγό. Αν στη φόρµα του Πελάτη που δηλώσαµε παραπάνω είχαµε δηλώσει και Συνεργάτη, τότε στο πεδίο αυτό η
εφαρµογή µας προτείνει το Συνεργάτη του συγκεκριµένου Πελάτη.
ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
· Χαρακτηριστικά: Εισάγουµε τα Χαρακτριστικά που επιθυµεί ο Ενδιαφερόµενος να έχει το Ακίνητο. Αν θέλουµε να
δηλώσουµε ότι κάποια Χαρακτηριστικά της Ζήτησης είναι υποχρεωτικά, τότε µαρκάρουµε το πεδίο Yποχρεωτικό που
βρίσκεται δίπλα από το Χαρακτηριστικό. ∆ιαφορετικά, τα Χαρακτηριστικά θεωρούνται προαιρετικά.
· Πόλη: ∆ηλώνουµε την Πόλη/τις Πόλεις όπου επιθυµεί ο Ενδιαφερόµενος να βρίσκεται το Ακίνητο. Η επιλογή της Πόλης
επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της φόρµας των Πόλεων κάνοντας
διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέα πόλη πιέζοντας το
πλήκτρο

από τον πλοηγό.

· ∆ιευθύνσεις: ∆ηλώνουµε τη ∆ιεύθυνση/τις ∆ιευθύνσεις όπου επιθυµεί ο Ενδιαφερόµενος να βρίσκεται το Ακίνητο.
· Τοποθεσία: ∆ηλώνουµε την Τοποθεσία/τις Τοποθεσίες όπου επιθυµεί ο Ενδιαφερόµενος να βρίσκεται το Ακίνητο. Η
επιλογή της Τοποθεσίας επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της
φόρµας των Τοποθεσιών κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να
καταχωρήσουµε νέα τοποθεσία πιέζοντας το πλήκτρο

από τον πλοηγό.

· Όροφοι: ∆ηλώνουµε τον Όροφο/τους Ορόφους στον οποίο/στους οποίους επιθυµεί ο Ενδιαφερόµενος να βρίσκεται το
Ακίνητο. Η επιλογή του Ορόφου επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου.
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ΠΛΗΚΤΡΑ
·

: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη µε τη βοήθεια της οποίας µπορούµε να
προσθέσουµε κάποια από τα ∆ιαθέσιµα Χαρακτηριστικά στη Ζήτηση.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ
· Κατηγορία Χαρ/κών: Συµπληρώνοντας στο πεδίο αυτό τα πρώτα γράµµατα της Κατηγορίας Χαρακτηριστικών που
επιθυµούµε, αυτόµατα θα βρεθούµε στην πρώτη εγγραφή της οποίας η Κατηγορία από τα γράµµατα που δηλώσαµε.
· Χαρακτηριστικό: Συµπληρώνοντας στο πεδίο αυτό τα πρώτα γράµµατα του Χαρακτηριστικού που επιθυµούµε,
αυτόµατα θα βρεθούµε στην πρώτη εγγραφή της οποίας το Χαρακτηρισκό αρχίζει από τα γράµµατα που δηλώσαµε.
ΠΛΗΚΤΡΑ
· Επιλογή: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, προστίθενται τα επιλεγµένα Χαρακτηριστικά στη συγκεκριµένη Ζήτηση.
· Έξοδος: Κλείσιµο της φόρµας.
·
·

·

: Πιέζοντας τα πλήκτρα αυτά µπορούµε να προσθέσουµε/αφαιρέσουµε κάποιο Χαρακτηριστικό για τη Ζήτηση.
: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό µπορούµε να εκτυπώσουµε την Εντολή Υπόδειξης κάποιων Ακινήτων προς τον
ενδιαφερόµενο.
: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό εµφανίζεται το εβδοµαδιαίο ηµερολόγιο µε όλα τα ραντεβού.

· Πλήκτρα ∆ιαχείρισης Εγγράφων
: Κύκλωµα ολοκληρωµένης παρακολούθησης των εγγράφων, της
αλληλογραφίας κ.τ.λ. Μπορούµε να αποθηκεύσουµε διάφορα έγγραφα και φωτογραφίες που σχετίζονται µε τη ζήτηση.
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.
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1.2.1.2.3 Συµπληρωµατικά Στοιχεία

Σε αυτήν την καρτέλα δηλώνουµε τα συµπληρωµατικά στοιχεία των Ζητήσεων.

ΠΕ∆ΙΑ
· Πόλη: ∆ηλώνουµε την Πόλη του Πελάτη.
· ∆ιεύθυνση, ΤΚ: ∆ηλώνουµε τη ∆ιεύθυνση και τον Τ.Κ. του Πελάτη.
· Α.Α.Τ, ∆ΟΥ, ΑΦΜ: ∆ηλώνουµε τα φορολογικά στοιχεία (Α.Α.Τ., ∆.Ο.Υ., Α.Φ.Μ.) του Πελάτη.
· E-mail: ∆ηλώνουµε την ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη.
· Παρατηρήσεις: Ελεύθερο πεδίο για την καταχώρηση παρατηρήσεων σχετικά µε τη Ζήτηση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Επιλέγοντας τον Πελάτη στη σελίδα Γενικά, η εφαρµογή µας προτείνει στα πεδία αυτής της σελίδας τα στοιχεία του
συγκεκριµένου Πελάτη αν τα είχαµε συµπληρώσει στην καρτέλα του.
ΠΛΗΚΤΡΑ
· Με το πλήκτρο
θα καταχωρήσουµε ένα νέο πελάτη µε το όνοµα που δηλώσαµε
προηγουµένως στο αρχείο των Πελατών. Μετά τη δηµιουργία θα πρέπει να επιλέξουµε τον Πελάτη που µόλις
δηµιουργήσαµε στο πεδίο Πελάτης της προηγούµενης σελίδας.
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1.2.1.2.4 Αποτελέσµατα Συσχέτισης

Σε αυτήν την καρτέλα εµφανίζονται όλες οι Προσφορές που συσχετίζονται µε τη συγκεκριµένη Ζήτηση.

ΠΕ∆ΙΑ
· Προσφορά, Περιγραφή: Εµφανίζεται ο κωδικός και η περιγραφή της Προσφοράς.
· Οδός, Αριθµός: Εµφανίζεται η διεύθυνση του Ακινήτου.
· Καθαρά Μέτρα, Μικτά Μέτρα: Εµφανίζονται τα Καθαρά και τα Μικτά τετραγωνικά µέτρα του Ακινήτου.
· Αξία: Εµφανίζεται η Αξία του Ακινήτου.
· Κατάσταση: Εµφανίζεται η Κατάσταση της Προσφοράς. Αν δηλαδή Εκκρεµεί, Έκλεισε, Έκλεισε από Τρίτο,
Απορρίφθηκε ή Έγινε Επίδειξη. Αρχικά όλες οι νέες εγγραφές εµφανίζονται µε κατάσταση "Εκκρεµεί" και ο χρήστης
µπορεί να αλλάξει την κατάσταση ανάλογα.
Σηµείωση
Όταν κλείσει η Προσφορά από κάποια Ζήτηση, αυτόµατα το πρόγραµµα εκτελεί τις ακόλουθες διαδικασίες:
· Η κατάσταση της συγκεκριµένης Προσφοράς γίνεται "Έκλεισε".
· Αν η Ζήτηση που έκλεισε το Ακίνητο συσχετιζόταν και µε άλλες Προσφορές, τότε η κατάσταση των υπολοίπων
Προσφορών µετατρέπεται από "Εκκρεµεί" ή "Έγινε Επίδειξη" σε "Έκλεισε από Τρίτο".
· Η κατάσταση της Ζήτησης που έκλεισε το Ακίνητο, η οποία εµφανίζεται και στην καρτέλα Προσφορά - Αποτελέσµατα
Συσχέτισης της Προσφοράς που έκλεισε γίνεται "Έκλεισε".
· Αν η Ζήτηση που έκλεισε τη συγκεκριµένη Προσφορά συσχετίζεται και µε άλλες Προσφορές, τότε η κατάσταση αυτής
της Ζήτησης που φαίνεται στην καρτέλα Προσφορά - Αποτελέσµατα Συσχέτισης των υπόλοιπων Προσφορών
µετατρέπεται από "Εκκρεµεί" ή "Έγινε Επίδειξη" σε "Έκλεισε από Τρίτο".
· Τσεκάρεται το πεδίο Έκλεισε που βρίσκεται στην καρτέλα Προσφορά - Γενικά της συγκεκριµένης Προσφοράς. Στα
δεξιά του πεδίου εµφανίζεται η Ηµεροµηνία που έκλεισε η Προσφορά.
· Τσεκάρεται το πεδίο Έκλεισε που βρίσκεται στην καρτέλα Ζήτηση - Γενικά της Ζήτησης που έκλεισε τη συγκεκριµένη
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Προσφορά. Στα δεξιά του πεδίου εµφανίζεται η Ηµεροµηνία που έκλεισε η Ζήτηση.

· Παρατηρήσεις: Ελεύθερο πεδίο για καταχώρηση πληροφοριών σχετικά µε τα Ακίνητα, π.χ. µπορούµε να αναφέρουµε
το λόγο απόρριψης ενός Ακινήτου.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
· Υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της φόρµας των Προσφορών κάνοντας διπλό κλικ σε κάποια προσφορά για να δούµε
όλα τα στοιχεία της. Στη συνέχεια, µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέα προσφορά πιέζοντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό.
· Όταν έχει εκδοθεί θεωρηµένο τιµολόγιο για τον Πελάτη, τότε δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε ή να διαγράψουµε κάποιο
από τα Αποτεσµάτα Συσχέτισης.
ΠΛΗΚΤΡΑ
·

: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, το πρόγραµµα ελέγχει αν υπάρχουν Ακίνητα που να καλύπτουν τις
ανάγκες του Ενδιαφερόµενου και αν υπάρχουν συσχετίζει τη Ζήτηση µε τις Προσφορές. Οι Προσφορές που
συσχετίζονται µε την κάθε Ζήτηση φαίνονται σε αυτή τη σελίδα.

·

: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, εµφανίζεται µενού µε τις επιλογές: Εκκρεµείς Συσχετίσεις,
Συσχετίσεις που Έκλεισαν, Συσχετίσεις που Έκλεισαν από τρίτο, Συσχετίσεις που Απορρίφθηκαν,
Συσχετίσεις που έχουν γίνει Επίδειξη και Όλα για να επιλέξουµε τις Συσχετίσεις που επιθυµούµε να διαγράψουµε
για τη συγκεκριµένη Ζήτηση.
Σηµείωση: Αν έχουµε επιλέξει:
1. Εκκρεµείς Συσχετίσεις, τότε διαγράφονται όλες οι Εκκρεµείς Συσχετίσεις που αφορούν τη συγκεκριµένη Ζήτηση. Σε
περίπτωση, όµως, που έχει Κλείσει ή είναι Μη ∆ιαθέσιµη αυτή η Ζήτηση, τότε δε διαγράφονται οι Εκκρεµείς
Συσχετίσεις από τα Αποτελέσµατα Συσχέτισης.
2. Συσχετίσεις που Έκλεισαν, τότε διαγράφονται όλες οι Συσχετίσεις που Έκλεισαν που αφορούν τη συγκεκριµένη
Ζήτηση και ξετσεκάρεται το πεδίο Έκλεισε, σβήνεται η Ηµεροµηνία Κλεισίµατος από αυτή τη Ζήτηση και αν η
Προσφορά που αναφερόταν στη Συσχέτιση που διαγράφτηκε δεν είχε κάποια άλλη Συσχέτιση µε κατάσταση
Έκλεισε, τότε ξετσεκάρεται το πεδίο Έκλεισε, σβήνεται η Ηµεροµηνία Κλεισίµατος από τη συγκεκριµένη Προσφορά
και µετατρέπεται η κατάσταση των Συσχετίσεων που έλεγαν Έκλεισε από τρίτο σε Εκκρεµεί. Σε περίπτωση που έχει
εκδοθεί θεωρηµένο τιµολόγιο για τον Πελάτη, τότε απενεργοποιείται η συγκεκριµένη επιλογή.
3. Συσχετίσεις που Έκλεισαν από τρίτο, τότε διαγράφονται όλες οι Συσχετίσεις που Έκλεισαν από τρίτο που
αφορούν τη συγκεκριµένη Ζήτηση.
4. Συσχετίσεις που Απορρίφθηκαν, τότε διαγράφονται όλες οι Συσχετίσεις που Απορρίφθηκαν που αφορούν τη
συγκεκριµένη Ζήτηση.
5. Συσχετίσεις που έχουν γίνει Επίδειξη, τότε διαγράφονται όλες οι Συσχετίσεις που έχουν γίνει Επίδειξη και
αφορούν τη συγκεκριµένη Ζήτηση. Σε περίπτωση, όµως, που έχει Κλείσει ή είναι Μη ∆ιαθέσιµη αυτή η Ζήτηση, τότε
δε διαγράφονται οι Συσχετίσεις που έχουν γίνει Επίδειξη από τα Αποτελέσµατα Συσχέτισης.
6. Όλα, τότε διαγράφονται όλες οι Συσχετίσεις που αφορούν τη συγκεκριµένη Ζήτηση και ξετσεκάρεται το πεδίο
Έκλεισε, σβήνεται η Ηµεροµηνία Κλεισίµατος από αυτή τη Ζήτηση και αν η Προσφορά που αναφερόταν στη
Συσχέτιση που διαγράφτηκε δεν είχε κάποια άλλη Συσχέτιση µε κατάσταση Έκλεισε, τότε ξετσεκάρεται το πεδίο
Έκλεισε, σβήνεται η Ηµεροµηνία Κλεισίµατος από τη συγκεκριµένη Προσφορά και µετατρέπεται η κατάσταση των
Συσχετίσεων που έλεγαν Έκλεισε από τρίτο σε Εκκρεµεί. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί θεωρηµένο τιµολόγιο για
τον Πελάτη, τότε απενεργοποιείται η συγκεκριµένη επιλογή.

·

: Αν υπάρχουν Προσφορές που συσχετίζονται µε τη συγκεκριµένη Ζήτηση, µπορούµε να δούµε
τα στοιχεία της επιλεγµένης Προσφοράς πιέζοντας το πλήκτρο αυτό.

·

: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό εµφανίζονται όλα τα αποτελέσµατα της συσχέτισης, δηλαδή όλες οι Προσφορές που
καλύπτουν τις ανάγκες της Ζήτησης. Αν το ξαναπατήσουµε θα δούµε µόνο τα αποτελέσµατα της συσχέτισης που
βρίσκονται σε αναµονή.
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1.2.1.2.5 Ραντεβού

Σε αυτήν την καρτέλα εµφανίζονται όλα τα ραντεβού που έχουν καταχωρηθεί για την συγκεκριµένη ζήτηση.

Τα στοιχεία που εµφανίζονται είναι:
· Όνοµα: Εµφανίζεται το Όνοµα του Πελάτη της Ζήτησης.
· Έναρξη, Λήξη: Εµφανίζεται η Ηµεροµηνία και η Ώρα Έναρξης και Λήξης του Ραντεβού.
· Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο: Εµφανίζεται το σταθερό και το κινητό τηλέφωνο του Πελάτη.
· Τόπος: Εµφανίζεται ο Τόπος συνάντησης.
· Λόγος: Εµφανίζεται ο Λόγος για τον οποίο πραγµατοποιείται η συνάντηση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Κάνοντας διπλό κλικ σε κάποιο Ραντεβού, εµφανίζεται η οθόνη µε όλα τα στοιχεία του συγκεκριµένου Ραντεβού.

1.2.1.3

Πελάτες

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε στοιχεία Πελατών και Μελλοντικών Πελατών.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Πελάτη επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Del. Σε περίπτωση, όµως, που ο συγκεκριµένος πελάτης συνδέεται µε
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κάποια Ζήτηση ή µε κάποια Κίνηση Πελάτη, δεν µπορούµε να τον διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Πελατών είναι οι παρακάτω:
Εισαγωγή Νέου Πελάτη
Μεταβολή Υπάρχοντος Πελάτη
Ξεφύλλισµα Πελατών
Αναζήτηση Πελάτη
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
ΓΕΝΙΚΑ

ΠΕ∆ΙΑ
· Κωδικός: Ο Α/Α του Πελάτη, ο οποίος εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.
· Ηµ.Καταχώρησης: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται η ηµεροµηνία καταχώρησης του
Πελάτη.
· Όνοµα, Επωνυµία: Όνοµα και Επωνυµία του Πελάτη.
· ∆ιεύθυνση, Πόλη, ΤΚ: Στοιχεία του Πελάτη. Η επιλογή της Πόλης επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου. Επίσης,
υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της φόρµας των Πόλεων κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο αντίστοιχο πεδίο και στη
συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέα πόλη πιέζοντας το πλήκτρο

από τον πλοηγό.

· Τηλέφωνο, Φαξ, E-mail, Κινητό: Λοιπά στοιχεία του Πελάτη.
· ∆ΟΥ, ΑΦΜ: Φορολογικά στοιχεία του Πελάτη.
· Νόµισµα: Το νόµισµα του Πελάτη.
· Α.Α.Τ: ∆ηλώνουµε τον αριθµό αστυνοµικής ταυτότητας του Πελάτη.
· Επάγγελµα: ∆ηλώνουµε το Επάγγελµα του Πελάτη. Η επιλογή του Επαγγέλµατος επιτυγχάνεται µε τη χρήση του
καταλόγου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της φόρµας των Επαγγελµάτων κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο
αντίστοιχο πεδίο και στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο επάγγελµα πιέζοντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό
· Γραφείο: ∆ηλώνουµε το γραφείο, στο οποίο υπάγεται ο Πελάτης. Κατά την εισαγωγή νέας εγγραφής προτείνεται το
γαρφείο που δηλώσαµε στη φόρµα Παράµετροι - Γενικά του µενού Βοηθητικά.
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· Συνεργάτης: ∆ηλώνουµε το Συνεργάτη, στην παραγωγή του οποίου ανήκει ο Πελάτης. Η επιλογή του Συνεργάτη
επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας του Συνεργάτη
κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο συνεργάτη
πιέζοντας το πλήκτρο

από τον πλοηγό.

· Όνοµα: Χρησιµεύει για τον εντοπισµό της ονοµαστικής εορτής του Πελάτη.
· Ηµερ.Γέννησης: Χρησιµεύει για τον εντοπισµό των γενεθλίων του Πελάτη.
· Ενέργεια Ον.Εορτής, Ενέργεια Γενεθλίων, Ενέργεια Χριστουγέννων, Ενέργεια Πάσχα: Ενέργειες εορτών, π.χ.
Κάρτα, Καλάθι µε λουλούδια κ.λ.π.
· Παρατηρήσεις: Ελεύθερο πεδίο για την καταχώρηση παρατηρήσεων σχετικά µε τον Πελάτη.
ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
· Πλήκτρα ∆ιαχείρισης Εγγράφων
: Κύκλωµα ολοκληρωµένης παρακολούθησης των εγγράφων, της
αλληλογραφίας κ.τ.λ. Μπορούµε να αποθηκεύσουµε διάφορα έγγραφα και φωτογραφίες 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για να καταχωρήσουµε έναν Πελάτη πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρωθεί το πεδίο Όνοµα.
ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Λίστα µε τις Οικονοµικές Κινήσεις του Πελάτη. Παρέχεται η δυνατότητα αναλυτικής προβολής των στοιχείων κάποιας
Κίνησης πιέζοντας το πλήκτρο "Space" 'η το "Enter" από το πληκτρολόγιο ή κάνοντας διπλό κλικ επάνω στην κίνηση που
θέλουµε να προβάλουµε.

1.2.1.4

Συνεργάτες

Στη φόρµα αυτή καταχωρούνται τα στοιχεία των Συνεργατών του µεσιτικού γραφείου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Συνεργάτη επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Del. Σε περίπτωση, όµως, που ο συγκεκριµένος συνεργάτης συνδέεται
µε κάποιον πελάτη, δεν µπορούµε να τον διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των συνεργατών είναι οι παρακάτω:
Εισαγωγή Νέου Συνεργάτη
Μεταβολή Υπάρχοντος Συνεργάτη
Ξεφύλλισµα Συνεργατών
Αναζήτηση Συνεργάτη
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
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ΠΕ∆ΙΑ
· Κωδικός: Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση. Στα δεξιά του πεδίου εµφανίζεται η ηµεροµηνία καταχώρησής του.
· Όνοµα: Ονοµασία του Συνεργάτη.
· Κατηγορία: Οµαδοποίηση Συνεργατών βασισµένη σε κάποιο χαρακτηριστικό τους.
· ΑΦΜ, ∆ΟΥ: Φορολογικά στοιχεία του Συνεργάτη
· ∆ιεύθυνση, ΤΚ, Πόλη: Στοιχεία του Συνεργάτη. Η επιλογή της Πόλης επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου.
Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της φόρµας των Πόλεων κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια
µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέα πόλη πιέζοντας το πλήκτρο

από τον πλοηγό.

· Α.Α.Τ: ∆ηλώνουµε τον αριθµό της αστυνοµικής ταυτότητας του Συνεργάτη.
· Τηλέφωνο 1-2, Κινητό/FAX, E-mail: ∆ηλώνουµε τα τηλέφωνα, το φαξ και την ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεργάτη.
· Αδρανής: Ενεργοποιείται για τους Συνεργάτες που έχουν αποχωρήσει και δεν θα καταχωρηθεί νέα παραγωγή σε
αυτούς.
· Οµάδα-1 , Οµάδα-2: Ελεύθερα πεδία για επιπλέον οµαδοποίηση των Συνεργατών.
· Παρατηρήσεις: Ελεύθερο πεδίο για την καταχώρηση παρατηρήσεων σχετικά µε το Συνεργάτη.
ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
· Πλήκτρα ∆ιαχείρισης Εγγράφων
: Κύκλωµα ολοκληρωµένης παρακολούθησης των εγγράφων, της
αλληλογραφίας κ.τ.λ. Μπορούµε να αποθηκεύσουµε διάφορα έγγραφα και φωτογραφίες που σχετίζονται µε το
συνεργάτη. Με τα πλήκτρα αναζήτησης µπορούµε να βρούµε τα έγγραφα που επιθυµούµε χρησιµοποιώντας τα φίλτρα
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επιλογής. Ο τρόπος διαχείρισης των εγγράφων περιγράφεται αναλυτικά στη φόρµα ∆ιαχειριστής Εγγράφων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για να καταχωρήσουµε ένα Συνεργάτη πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρωθεί το πεδίο Όνοµα.
ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Στον πίνακα αυτόν εµφανίζονται όλα τα ραντεβού του συγκεκριµένου συνεργάτη. Τα στοιχεία που εµφανίζονται είναι:
· Όνοµα: Εµφανίζεται το Όνοµα του Ενδιαφερόµενου µε τον οποίο έχει συνάντηση ο Συνεργάτης.
· Έναρξη, Λήξη: Εµφανίζεται η Ηµεροµηνία και η Ώρα Έναρξης και Λήξης του Ραντεβού.
· Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο: Εµφανίζεται το σταθερό και το κινητό τηλέφωνο του Ενδιαφερόµενου.
· Τόπος: Εµφανίζεται ο Τόπος συνάντησης.
· Λόγος: Εµφανίζεται ο Λόγος για τον οποίο πραγµατοποιείται η συνάντηση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Κάνοντας διπλό κλικ σε κάποιο Ραντεβού, εµφανίζεται η οθόνη µε όλα τα στοιχεία του συγκεκριµένου Ραντεβού.
ΠΛΗΚΤΡΑ
·

: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό εµφανίζεται το εβδοµαδιαίο ηµερολόγιο µε όλα τα ραντεβού του συγκεκριµένου
Συνεργάτη.
Σηµείωση: Σε περίπτωση που ο συγκεκριµένος Συνεργάτης δεν έχει κανένα ραντεβού, τότε το πλάνο ξεκινάει από τη
σηµερινή ηµεροµηνία.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στον πίνακα αυτόν εµφανίζονται όλες οι προσφορές που ανήκουν στον συγκεκριµένο συνεργάτη. Τα στοιχεία της
προσφοράς είναι:
· Κωδικός, Περιγραφή: Εµφανίζεται ο κωδικός και η περιγραφή της Προσφοράς.
· Οδός, Αριθµός: Εµφανίζεται η διεύθυνση του Ακινήτου.
· Καθαρά Μέτρα, Μικτά Μέτρα: Εµφανίζονται τα Καθαρά και τα Μικτά τετραγωνικά µέτρα του Ακινήτου.
· Αξία: Εµφανίζεται η Αξία του Ακινήτου.
· Έκλεισε: Αν έχει κλείσει το Ακίνητο, τότε το πεδίο αυτό είναι τσεκαρισµένο.
· Μη διαθέσιµο: Αν για κάποιο λόγο το Ακίνητο δεν είναι διαθέσιµο, τότε το πεδίο αυτό είναι τσεκαρισµένο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της φόρµας των Προσφορών κάνοντας διπλό κλικ σε κάποια προσφορά ή πιέζοντας το
πλήκτρο

για να δούµε όλα τα στοιχεία της. Στη συνέχεια, µπορούµε αν επιθυµούµε να

καταχωρήσουµε νέα προσφορά πιέζοντας το πλήκτρο

από τον πλοηγό.

ΖΗΤΗΣΗ
Στον πίνακα αυτόν εµφανίζονται όλες οι ζητήσεις που ανήκουν στον συγκεκριµένο συνεργάτη. Τα στοιχεία της ζήτησης
είναι:
· Κωδικός, Πελάτης: Εµφανίζεται ο κωδικός και το όνοµα του Πελάτη.
· Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο: Εµφανίζεται το σταθερό και το κινητό τηλέφωνο του Πελάτη.
· ΜικτάΑπό, ΜικτάΕως: Εµφανίζονται τα µικτά τετραγωνικά µέτρα που επιθυµεί ο Πελάτης να έχει το Ακίνητο.
· Μέγιστη Τιµή: Εµφανίζεται το µέγιστο ποσό που διαθέτει ο Πελάτης για το Ακίνητο.
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· Έκλεισε: Αν έχει κλείσει η Ζήτηση, τότε το πεδίο αυτό είναι τσεκαρισµένο.
· Μη διαθέσιµο: Αν για κάποιο λόγο η Ζήτηση δεν είναι διαθέσιµη, τότε το πεδίο αυτό είναι τσεκαρισµένο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της φόρµας των Ζητήσεων κάνοντας διπλό κλικ σε κάποια ζήτηση ή πιέζοντας το πλήκτρο
για να δούµε όλα τα στοιχεία της. Στη συνέχεια, µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέα
ζήτηση πιέζοντας το πλήκτρο

1.2.1.5

από τον πλοηγό.

Προµηθευτές

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τα στοιχεία των Προµηθευτών.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Προµηθευτή επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Del. Σε περίπτωση, όµως, που ο συγκεκριµένος προµηθευτής συνδέεται
µε κάποια Κίνηση Προµηθευτή, δεν µπορούµε να τον διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Προµηθευτών είναι οι παρακάτω:
Εισαγωγή Νέου Προµηθευτή
Μεταβολή Υπάρχοντος Προµηθευτή
Ξεφύλλισµα Προµηθευτών
Αναζήτηση Προµηθευτή
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

ΠΕ∆ΙΑ
· Κωδικός: Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση. Στα δεξιά του πεδίου εµφανίζεται η ηµεροµηνία καταχώρησής του.
· Όνοµα, Επωνυµία: Όνοµα και Επωνυµία του Προµηθευτή.
· ∆ιεύθυνση, Πόλη, ΤΚ, Επάγγελµα: Στοιχεία του Προµηθευτή. Η επιλογή της Πόλης και του Επαγγέλµατος
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επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της φόρµας των Πόλεων και των
Επαγγελµάτων κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο αντίστοιχο πεδίο και στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να
καταχωρήσουµε νέα πόλη και νέο επάγγελµα πιέζοντας το πλήκτρο

από τον πλοηγό.

· Κατηγορία: Ελεύθερο πεδίο για κατηγοριοποίηση των Προµηθευτών. Μπορούµε για παράδειγµα να καταχωρήσουµε
το λόγο για τον οποίο προσφέρει ο Προµηθευτής το Ακίνητό του (Για Ενοικίαση, Για Αγορά, Για Αντιπαροχή).
· Τηλέφωνο, Τηλέφωνο2, Φαξ, Κινητό, E-mail: Λοιπά στοιχεία του Προµηθευτή.
· WebSite: ∆ηλώνουµε την ιστοσελίδα του Προµηθευτή. Κάνοντας κλικ επάνω στο πεδίο WebSite ανοίγει αυτόµατα η
σελίδα που δηλώσαµε.
· Γραφείο: ∆ηλώνουµε το γραφείο, στο οποίο υπάγεται ο Προµηθευτής. Κατά την εισαγωγή νέας εγγραφής προτείνεται
το γαρφείο που δηλώσαµε στη φόρµα Παράµετροι - Γενικά του µενού Βοηθητικά.
· Συνεργάτης: ∆ηλώνουµε το Συνεργάτη, στην παραγωγή του οποίου ανήκει ο Προµηθευτής. Η επιλογή του Συνεργάτη
επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας του Συνεργάτη
κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο συνεργάτη
πιέζοντας το πλήκτρο

από τον πλοηγό.

· Παρατηρήσεις: Ελεύθερο πεδίο για την καταχώρηση παρατηρήσεων σχετικά µε τον Προµηθευτή.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
· ΑΦΜ, ∆ΟΥ, Α.Α.Τ: Φορολογικά στοιχεία του Προµηθευτή.
· Νόµισµα: Το νόµισµα του Προµηθευτή.
MARKETING
· Όνοµα, Ηµερ.Γέννησης: Χρησιµεύουν για τον εντοπισµό ονοµαστικών εορτών και γενεθλίων των Προµηθευτών.
· Ενέργεια Ον. Εορτής, Ενέργεια Γενεθλίων, Ενέργεια Χριστ/νων, Ενέργεια Πάσχα: ∆ηλώνουµε τις Ενέργειες που
επιθυµούµε να κάνουµε για το συγκεκριµένο Προµηθευτή.
ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
· Πλήκτρα ∆ιαχείρισης Εγγράφων
: Κύκλωµα ολοκληρωµένης παρακολούθησης των εγγράφων, της
αλληλογραφίας κ.τ.λ. Μπορούµε να αποθηκεύσουµε διάφορα έγγραφα και φωτογραφίες που σχετίζονται µε τον
προµηθευτή. 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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για να καταχωρήσουµε έναν Προµηθευτή πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρωθεί το πεδίο Όνοµα.
ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Λίστα µε τις Οικονοµικές Κινήσεις του Προµηθευτή. Παρέχεται η δυνατότητα αναλυτικής προβολής των στοιχείων κάποιας
Κίνησης πιέζοντας το πλήκτρο "Space" ή το "Enter" από το πληκτρολόγιο ή κάνοντας διπλό κλικ επάνω στην κίνηση που
θέλουµε να προβάλουµε.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Λίστα µε τις Προσφορές του Προµηθευτή. Παρέχεται η δυνατότητα αναλυτικής προβολής των στοιχείων κάποιας
Προσφοράς πιέζοντας το πλήκτρο "Space" ή το "Enter" από το πληκτρολόγιο ή κάνοντας διπλό κλικ επάνω στην
προσφορά που θέλουµε να προβάλουµε.
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Ραντεβού

Σε αυτό το γραφικό πλάνο καταχωρούνται τα Ραντεβού που κλείνουµε µε όλους τους Ενδιαφερόµενους για Επίδειξη
κάποιου Ακινήτου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Κάνοντας δεξί κλικ στο πλάνο µπορούµε να καταχωρήσουµε κάποιο Ραντεβού. Ενώ µε δεξί κλικ πάνω σε ένα ήδη
καταχωρηµένο Ραντεβού µπορούµε να το µεταβάλλουµε, να του αλλάξουµε χρώµα ή να το διαγράψουµε.
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ΠΕ∆ΙΑ
· Κωδικός: Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.
· Έναρξη / Λήξη: ∆ηλώνουµε την Ηµεροµηνία και την Ώρα Έναρξης και Λήξης του Ραντεβού.
· Ζήτηση: Επιλέγουµε την ζήτηση του πελάτη. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της φόρµας της Ζήτησης
κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο.
· Όνοµα,Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο: Τα στοιχεία του Πελάτη, εµφανίζονται αυτόµατα µόλις επιλέξουµε την Ζήτηση.
Αν επιθυµούµε µπορούµε να καταχωρήσουµε τα στοιχεία χειροκίνητα.
· Λόγος: ∆ηλώνουµε το λόγο πραγµατοποίησης του Ραντεβού. Η επιλογή του Τύπου του Ραντεβού επιτυγχάνεται µε τη
χρήση του καταλόγου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της φόρµας των Τύπων του Ραντεβού κάνοντας διπλό
κλικ µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο τύπο ραντεβού πιέζοντας το
πλήκτρο

από τον πλοηγό.

· Προσφορά: ∆ηλώνουµε το Ακίνητο για το οποίο πραγµατοποιείται το Ραντεβού µε τον Ενδιαφερόµενο. Η επιλογή της
Προσφοράς επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας της
Προσφοράς κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέα
προσφορά πιέζοντας το πλήκτρο

από τον πλοηγό.

· Τόπος: ∆ηλώνουµε τον Τόπο διεξαγωγής του Ραντεβού.
· Κατάσταση: ∆ηλώνουµε την Κατάσταση του Ραντεβού. Αν δηλαδή έγινε, ακυρώθηκε ή θα πραγµατοποιηθεί στο
µέλλον.
· Συνεργάτης: ∆ηλώνουµε το Συνεργάτη, στην παραγωγή του οποίου ανήκει ο Ενδιαφερόµενος.
· Περιγραφή: Ελεύθερο πεδίο για την καταχώρηση παρατηρήσεων σχετικά µε το Ραντεβού.
ΦΙΛΤΡΑ
· Συνεργάτης: Αν δηλώσουµε κάποιο Συνεργάτη στο πεδίο αυτό, τότε στο γραφικό πλάνο θα εµφανιστούν µόνο τα
Ραντεβού του συγκεκριµένου Συνεργάτη.
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· Χωρίς Σαββατοκύριακα/Όλα: Επιλέγουµε αν επιθυµούµε να εµφανίζονται ή όχι τα Σαββατοκύριακα στο εβδοµαδιαίο
ηµερολόγιο.
ΠΛΗΚΤΡΑ
·

: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό µπορούµε να επιλέξουµε την ηµεροµηνία από την οποία
επιθυµούµε να ξεκινάει το εβδοµαδιαίο ηµερολόγιο.

·

: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό το εβδοµαδιαίο ηµερολόγιο ξεκινάει από τη σηµερινή ηµεροµηνία.
Οπότε εµφανίζονται όλα τα Ραντεβού της τρέχουσας εβδοµάδας.

·

: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό µπορούµε να πάρουµε εκτύπωση του πλάνου.

·

: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό γίνεται εξαγωγή του πλάνου σε µορφή HTML.

1.2.1.7

Αγγελίες

Στη φόρµα αυτή εκτελείται η διαδικασία της ∆ηµοσίευσης των Προσφορών στα Έντυπα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Επιλέγουµε την Ηµεροµηνία και τα Έντυπα στα οποία θέλουµε να δηµοσιευτούν οι Προσφορές. Πιέζοντας το πλήκτρο
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εµφανίζονται στον πίνακα της φόρµας ανά Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης και ανά
Έντυπο όλα τα Ακίνητα που έχουν µαρκαρισµένο στην καρτέλα Προσφορά - Συµπληρωµατικά Στοιχεία το πεδίο Μαζική
Αποστολή. ∆ίπλα από κάθε Ακίνητο εµφανίζεται η Τοποθεσία του και προτείνεται ο τρόπος εµφάνισης της Αγγελίας που
δηλώσαµε στο πεδίο Κατηγορία της καρτέλας Προσφορά - Συµπληρωµατικά Στοιχεία για το συγκεκριµένο Έντυπο. Αν
επιθυµούµε µπορούµε να µεταβάλλουµε την προτεινόµενη Κατηγορία της Αγγελίας.
Αν επιλέξουµε Ηµ/νία από και Ηµ/νία έως και στη συνέχεια πατήσουµε το πλήκτρο
εµφανίζονται µόνο όσες ∆ηµοσιεύσεις έχουν γίνει στο διάστηµα που επιλέξαµε.

, τότε στο πλαίσιο της φόρµας

Αν επιλέξουµε συγκεκριµένα Έντυπα µε τη βοήθεια του πλήκτρου
και πατήσουµε το πλήκτρο
στο πλαίσιο της φόρµας εµφανίζονται µόνο οι ∆ηµοσιεύσεις των Εντύπων που επιλέξαµε προηγουµένως.

, τότε

Με το πλήκτρο
θα ενηµερωθούν όλα τα ακίνητα στα οποία έχουµε µαρκάρει το πεδίο
Μαζική ∆ηµιουργία µε τα στοιχεία της Αγγελίας.
Αν θέλουµε να διαγράψουµε κάποιες από τις δηµοσιεύσεις, τότε µαρκάρουµε το πεδίο Επιλεγµένο και πιέζουµε το
πλήκτρο

. Σε περίπτωση που θέλουµε να διαγράψουµε όλες τις ηµοσιεύσεις που

εµφανίζονται, µπορούµε να τις επιλέξουµε µε τη βοήθεια του πλήκτρου
. Αντίστοιχα, µε το πλήκτρο
αποεπιλέγονται οι δηµοσιεύσεις που έχουν µαρκαρισµένο το πεδίο Επιλεγµένο.

1.2.1.8

Ανεύρεση Στοιχείων

Η φόρµα αυτή µας διευκολύνει να αναζητήσουµε γρήγορα και εύκολα κάποιο ʼτοµο ή Τηλέφωνο που έχουµε
καταχωρήσει στις παρακάτω φόρµες της εφαρµογής:
· Προσφορά,
· Ζήτηση,
· Πελάτες,
· Συνεργάτες,
· Προµηθευτές και
· Ραντεβού.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
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· Στο πλαίσιο που βρίσκεται πάνω αριστερά γράφουµε το Όνοµα ή το Τηλέφωνο του ατόµου που επιθυµούµε να
αναζητήσουµε. Στην αναζήτηση µπορούµε να εισάγουµε τα πρώτα γράµµατα του ονόµατός του ή αντίστοιχα τα πρώτα
ψηφία του τηλεφώνου του.
· Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης θα φέρουν όλες τις εγγραφές του ατόµου, ο οποίος µπορεί να είναι είτε πελάτης, είτε
συνεργάτης, είτε προµηθευτής, ή έχει κάποιο ραντεβού, προσφορά ή ζήτηση.
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ
· Όνοµα: Στο πλαίσιο αυτό γράφουµε το όνοµα του Ατόµου που επιθυµούµε να αναζητήσουµε ή κάποια γράµµατα του
ονόµατός του.
Παραδείγµατα
· Αν πληκτρολογήσουµε "ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ", τότε θα δούµε τις εγγραφές του συγκεκριµένου Ατόµου.
· Αν πληκτρολογήσουµε "ΜΑΚΡ", τότε θα δούµε τις εγγραφές όλων των Ατόµων που το όνοµά τους περιέχει αυτά τα
γράµµατα.
· Τηλέφωνο: Στο πλαίσιο αυτό γράφουµε το τηλέφωνο του Ατόµου που επιθυµούµε να αναζητήσουµε ή κάποια
νούµερα του τηλεφώνου του.
Παράδειγµα
Αν πληκτρολογήσουµε "2310522580", τότε θα δούµε τις εγγραφές που περιέχουν στο Τηλέφωνο ή στο ∆εύτερο
Τηλέφωνο το συγκεκριµένο αριθµό τηλεφώνου.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
· Αν συµπληρώσουµε και τα δύο φίλτρα ανεύρεσης, τότε θα εµφανιστούν όλες οι εγγραφές που τηρούν µόνο το φίλτρο
Όνοµα και όλες οι εγγραφές που τηρούν µόνο το φίλτρο Τηλέφωνο.
· Αν δε συµπληρώσουµε κανένα από τα δύο φίλτρα ανεύρεσης, τότε πιέζοντας το πλήκτρο Εύρεση δε θα εµφανιστεί
καµία εγγραφή.
ΠΛΗΚΤΡΑ
· Εύρεση: Πατώντας το πλήκτρο αυτό ξεκινά η διαδικασία ανεύρεσης στοιχείων µε βάση τα επιλεγµένα φίλτρα.
· ∆ιακοπή: Πατώντας το πλήκτρο αυτό διακόπτεται η διαδικασία αναζήτησης.
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· Επιλογή: Πατώντας το πλήκτρο αυτό ανοίγει η φόρµα της αντίστοιχης Προσφοράς, Ζήτησης, Ραντεβού, Πελάτη,
Συνεργάτη ή Προµηθευτή, στην οποία αναφέρεται η επιλεγµένη εγγραφή. Τα στοιχεία της συγκεκριµένης φόρµας,
µπορούµε να τα δούµε επίσης κάνοντας διπλό κλικ πάνω στην επιλεγµένη εγγραφή ή πατώντας το "Enter" από το
πληκτρολόγιο.

1.2.2

Οικονοµικά

1.2.2.1

Κινήσεις Πελατών

Στη φόρµα αυτή φαίνονται όλες οι Κινήσεις των Πελατών. Στον πίνακα που ακολουθεί σας παραθέτουµε τα Είδη
Κινήσεων Πελατών και τις διεργασίες από τις οποίες δηµιουργούνται οι Κινήσεις.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Η µεταβολή των στοιχείων µίας Κίνησης Πελάτη µπορεί να γίνει πιέζοντας το πλήκτρο
του πλοηγού ή
χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Μ. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη Κίνηση προέρχεται από
κύκλωµα υψηλότερης βαθµίδας, δεν µπορεί να µεταβληθεί.
Η διαγραφή µίας ήδη καταχωρηµένης Κίνησης Πελάτη επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη Κίνηση προέρχεται από κύκλωµα
υψηλότερης βαθµίδας, δεν µπορεί να διαγραφεί.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Κινήσεων των Πελατών είναι οι παρακάτω:
Εισαγωγή Νέας Κίνησης Πελάτη
Ξεφύλλισµα Κινήσεων Πελατών
Αναζήτηση Κίνησης Πελάτη
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
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ΠΕ∆ΙΑ
· Κωδικός: Ο Α/Α της Κίνησης. Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.
· Ηµεροµηνία: Η ηµεροµηνία καταχώρησης της Κίνησης.
· Είδος Κίνησης: Επιλέγουµε το Είδος Κίνησης από τα παραστατικά των Πελατών που έχουν καταχωρηθεί στη φόρµα
Τύποι Κινήσεων - Είδη Κινήσεων Πελατών του µενού Οικονοµικά.
· 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.

· Ποσό: Το ποσό της Κίνησης.
· Παραστατικό: Σε περίπτωση εκτύπωσης της Κίνησης, εµφανίζεται στο πεδίο αυτό ο Α/Α του Παραστατικού µε βάση
την κωδικοποίηση που δηλώσαµε στη φόρµα Τύποι Κινήσεων - Τερµατικά - Κινήσεις Πελατών του µενού Οικονοµικά
για το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης Πελάτη.
· Παρατηρήσεις: Ελεύθερο πεδίο για την καταχώρηση παρατηρήσεων σχετικά µε την Κίνηση του Πελάτη.
Σηµείωση: Αν η Κίνηση έχει δηµιουργηθεί από τη φόρµα των Προσφορών, τότε στο πεδίο αυτό εµφανίζεται η
Περιγραφή, η Οδός, ο Αριθµός, η Τοποθεσία και η Πόλη του Ακινήτου.
· Υπερκύκλωµα: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη. Εµφανίζεται το κύκλωµα από το οποίο δηµιουργήθηκε η
Κίνηση.
· Α/Α Υπερκ/τος: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, το οποίο περιέχει τον Α/Α του Υπερκυκλώµατος.
· Χρήστης: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη. Εµφανίζεται το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε την Κίνηση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για να καταχωρήσουµε µία Κίνηση Πελάτη πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα εξής πεδία:
·
·
·
·

Ηµεροµηνία,
Είδος Κίνησης,
Πελάτης και
Ποσό (πρέπει να είναι µεγαλύτερο του µηδενός).

ΠΛΗΚΤΡΑ
·

: Εφόσον έχουµε συµπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία στη φόρµα Τύποι Κινήσεων - Τερµατικά - Κινήσεις
Πελατών του µενού Οικονοµικά, µπορούµε πιέζοντας το πλήκτρο αυτό να εκτυπώσουµε κάποια απόδειξη ή τιµολόγιο
για τον Πελάτη.
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Κινήσεις Προµηθευτών

Στη φόρµα αυτή φαίνονται όλες οι Κινήσεις των Προµηθευτών. Στον πίνακα που ακολουθεί σας παραθέτουµε τα Είδη
Κινήσεων Προµηθευτών και τις διεργασίες από τις οποίες δηµιουργούνται οι Κινήσεις.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Η µεταβολή των στοιχείων µίας Κίνησης Προµηθευτή µπορεί να γίνει πιέζοντας το πλήκτρο
του πλοηγού ή
χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Μ. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη Κίνηση προέρχεται από
κύκλωµα υψηλότερης βαθµίδας, δεν µπορεί να µεταβληθεί.
Η διαγραφή µίας ήδη καταχωρηµένης Κίνησης Προµηθευτή επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη Κίνηση προέρχεται από κύκλωµα
υψηλότερης βαθµίδας, δεν µπορεί να διαγραφεί.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Κινήσεων των Προµηθευτών είναι οι παρακάτω:
Εισαγωγή Νέας Κίνησης Προµηθευτή
Ξεφύλλισµα Κινήσεων Προµηθευτών
Αναζήτηση Κίνησης Προµηθευτή
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

ΠΕ∆ΙΑ
· Κωδικός: Ο Α/Α της Κίνησης. Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.
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· Ηµεροµηνία: Η ηµεροµηνία καταχώρησης της Κίνησης.
· Είδος Κίνησης: Επιλέγουµε το Είδος Κίνησης από τα παραστατικά των Προµηθευτών που έχουν καταχωρηθεί στη
φόρµα Τύποι Κινήσεων - Είδη Κινήσεων Προµηθευτών του µενού Οικονοµικά.
· 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
πλοηγό.

από τον

· Ποσό: Το ποσό της Κίνησης.
· Παραστατικό: Σε περίπτωση εκτύπωσης της Κίνησης, εµφανίζεται στο πεδίο αυτό ο Α/Α του Παραστατικού µε βάση
την κωδικοποίηση που δηλώσαµε στη φόρµα Τύποι Κινήσεων - Τερµατικά - Κινήσεις Προµηθευτών του µενού
Οικονοµικά για το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης Προµηθευτή.
· Παρατηρήσεις: Ελεύθερο πεδίο για την καταχώρηση παρατηρήσεων σχετικά µε την Κίνηση του Προµηθευτή.
Σηµείωση: Αν η Κίνηση έχει δηµιουργηθεί από τη φόρµα των Προσφορών, τότε στο πεδίο αυτό εµφανίζεται η
Περιγραφή, η Οδός, ο Αριθµός, η Τοποθεσία και η Πόλη του Ακινήτου.
· Υπερκύκλωµα: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη. Εµφανίζεται το κύκλωµα από το οποίο δηµιουργήθηκε η
Κίνηση.
· Α/Α Υπερκ/τος: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, το οποίο περιέχει τον Α/Α του Υπερκυκλώµατος.
· Χρήστης: Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη. Εµφανίζεται το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε την Κίνηση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για να καταχωρήσουµε µία Κίνηση Προµηθευτή πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα εξής πεδία:
·
·
·
·

Ηµεροµηνία,
Είδος Κίνησης,
Προµηθευτής και
Ποσό (πρέπει να είναι µεγαλύτερο του µηδενός).

ΠΛΗΚΤΡΑ
·

1.2.2.3

: Εφόσον έχουµε συµπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία στη φόρµα Τύποι Κινήσεων - Τερµατικά - Κινήσεις
Προµηθευτών του µενού Οικονοµικά, µπορούµε πιέζοντας το πλήκτρο αυτό να εκτυπώσουµε κάποια απόδειξη ή
τιµολόγιο για τον Προµηθευτή.

Τύποι Κινήσεων

1.2.2.3.1 Παραστατικά Προσφορών

Στη φόρµα αυτή εµφανίζονται τα ήδη καταχωρηµένα Παραστατικά των Προσφορών, τα οποία χρησιµοποιούνται κατά την
έκδοση θεωρηµένων ή µη τιµολογίων.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Η εισαγωγή ενός νέου Παραστατικού Προσφορών επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
του πλοηγού ή
χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο. Για να είναι, όµως, δυνατή η εισαγωγή του
Παραστατικού Προσφορών πρέπει πρώτα να έχουµε εισάγει τις απαραίτητες εγγραφές στα Είδη Κίνησης Πελατών και
Προµηθευτών.
Η µεταβολή των στοιχείων ενός Παραστατικού Προσφορών µπορεί να γίνει πιέζοντας το πλήκτρο
του πλοηγού ή
χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Μ. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο Παραστατικό συνδέεται µε
κάποια Προσφορά, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε τα πεδία Πελάτης και Προµηθευτής.
Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Παραστατικού Προσφορών επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
από τον
πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο Παραστατικό συνδέεται µε κάποια
Προσφορά, δεν µπορούµε να το διαγράψουµε.
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Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Παραστατικών των Προσφορών είναι οι παρακάτω:
Ξεφύλλισµα Παραστατικών Προσφορών
Αναζήτηση Παραστατικού Προσφορών
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

ΠΕ∆ΙΑ
· Κωδικός: Ο κωδικός του Παραστατικού της Προσφοράς, ο οποίος εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.
· Περιγραφή: ∆ηλώνουµε την περιγραφή του Παραστατικού της Προσφοράς, π.χ. Υπηρεσία ∆ιαµεσολάβησης Μεσιτεία.
· Παραστατικό Πελάτη: ∆ηλώνουµε το Είδος Κίνησης του Πελάτη που θα έχει η Κίνηση του Πελάτη, η οποία θα
δηµιουργηθεί µε το κλείσιµο της Προσφοράς και έχοντας συµπληρωµένα τα απαραίτητα οικονοµικά στοιχεία που
αφορούν τον Πελάτη, καθώς και το συγκεκριµένο Παραστατικό της Προσφοράς.
· Παραστατικό Προµηθευτή: ∆ηλώνουµε το Είδος Κίνησης του Προµηθευτή που θα έχει η Κίνηση του Προµηθευτή, η
οποία θα δηµιουργηθεί έχοντας συµπληρωµένα τα απαραίτητα οικονοµικά στοιχεία που αφορούν τον Προµηθευτή,
καθώς και το συγκεκριµένο Παραστατικό της Προσφοράς.
· Θεωρηµένη Κίνηση Πελάτη, Θεωρηµένη Κίνηση Προµηθευτή: Μαρκάροντας τα πεδία αυτά, δηλώνουµε ότι για το
συγκεκριµένο Παραστατικό της Προσφοράς µπορεί να εκδοθεί θεωρηµένο ή µη τιµολόγιο για τον Πελάτη ή/και τον
Προµηθευτή αντίστοιχα.
Σηµείωση: Θεωρηµένο Τιµολόγιο µπορεί να εκδοθεί µόνο από τα Οικονοµικά Στοιχεία της Προσφοράς και όχι από τις
Κινήσεις Πελατών ή/και Προµηθευτών αντίστοιχα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
· Για να καταχωρήσουµε ένα Παραστατικό Προσφορών πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα εξής πεδία:
- Περιγραφή,
- Πελάτης και
- Προµηθευτής.

1.2.2.3.2 Είδη Κινήσεων Πελατών

Στη φόρµα αυτή εµφανίζονται τα ήδη καταχωρηµένα Είδη Κίνησης των Πελατών, τα οποία χρησιµοποιούνται:
· κατά την εισαγωγή Κινήσεων Πελατών, οι οποίες µπορούν να γίνουν:
- είτε από τις Προσφορές µε το κλείσιµο κάποιας συσχέτισης
- είτε χειροκίνητα από τις Κινήσεις Πελατών και
· κατά την έκδοση θεωρηµένων ή µη τιµολογίων από τα Οικονοµικά Στοιχεία Πελατή των Προσφορών.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Η εισαγωγή ενός νέου Είδους Κίνησης Πελατών επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.
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Η µεταβολή των στοιχείων ενός Είδους Κίνησης Πελατών µπορεί να γίνει πιέζοντας το πλήκτρο
του πλοηγού ή
χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Μ. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης συνδέεται
µε κάποια Κίνηση Πελάτη ή µε κάποιο Παραστατικό Προσφορών, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε τα πεδία Οικονοµική
Κίνηση και Πρόσηµο.
Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Είδους Κίνησης Πελατών επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
από τον
πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης συνδέεται µε
κάποια Κίνηση Πελάτη ή µε κάποιο Παραστατικό Προσφορών ή έχει δηλωθεί στα Τερµατικά, δεν µπορούµε να το
διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Τύπων Κινήσεων των Πελατών είναι οι παρακάτω:
Ξεφύλλισµα Τύπων Κινήσεων Πελατών
Αναζήτηση Τύπου Κίνησης Πελάτη
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

ΠΕ∆ΙΑ
· Κωδικός: Ο κωδικός του Είδους Κίνησης των Πελατών, ο οποίος εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.
· Περιγραφή: ∆ηλώνουµε την περιγραφή του Είδους Κίνησης των Πελατών, π.χ. Υπηρεσία ∆ιαµεσολάβησης - Μεσιτεία
Πελάτη.
· Οικονοµική Κίνηση: ∆ηλώνουµε την Οικονοµική Κίνηση που θα δηµιουργεί το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης. Χρέωση,
Πίστωση, Είσπραξη ή Πληρωµή.
· Πρόσηµο: ∆ηλώνουµε το πρόσηµο του ποσού της Οικονοµικής Κίνησης που θα δηµιουργηθεί.
· Εκτύπωση: Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης των Πελατών µπορεί να
εκτυπωθεί.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
· Για να καταχωρήσουµε ένα Είδος Κίνησης Πελατών πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα εξής πεδία:
- Περιγραφή,
- Οικονοµική Κίνηση και
- Πρόσηµο.

1.2.2.3.3 Είδη Κινήσεων Προµηθευτών

Στη φόρµα αυτή εµφανίζονται τα ήδη καταχωρηµένα Είδη Κίνησης των Προµηθευτών, τα οποία χρησιµοποιούνται:
· κατά την εισαγωγή Κινήσεων Προµηθευτών, οι οποίες µπορούν να γίνουν:
- είτε από τις Προσφορές έχοντας συµπληρωµένα τα απαραίτητα στοιχεία
- είτε χειροκίνητα από τις Κινήσεις Προµηθευτών και
· κατά την έκδοση θεωρηµένων ή µη τιµολογίων από τα Οικονοµικά Στοιχεία Προµηθευτή των Προσφορών.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Η εισαγωγή ενός νέου Είδους Κίνησης Προµηθευτών επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

του πλοηγού ή
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Η µεταβολή των στοιχείων ενός Είδους Κίνησης Προµηθευτών µπορεί να γίνει πιέζοντας το πλήκτρο
του πλοηγού ή
χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Μ. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης συνδέεται
µε κάποια Κίνηση Προµηθευτή ή µε κάποιο Παραστατικό Προσφορών, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε τα πεδία
Οικονοµική Κίνηση και Πρόσηµο.
Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Είδους Κίνησης Προµηθευτών επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
από τον
πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης συνδέεται µε
κάποια Κίνηση Προµηθευτή ή µε κάποιο Παραστατικό Προσφορών ή έχει δηλωθεί στα Τερµατικά, δεν µπορούµε να το
διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Τύπων Κινήσεων των Προµηθευτών είναι οι παρακάτω:
Ξεφύλλισµα Τύπων Κινήσεων Προµηθευτών
Αναζήτηση Τύπου Κίνησης Προµηθευτή
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

ΠΕ∆ΙΑ
· Κωδικός: Ο κωδικός του Είδους Κίνησης των Προµηθευτών, ο οποίος εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.
· Περιγραφή: ∆ηλώνουµε την περιγραφή του Είδους Κίνησης των Προµηθευτών, π.χ. Υπηρεσία ∆ιαµεσολάβησης Μεσιτεία Προµηθευτή.
· Οικονοµική Κίνηση: ∆ηλώνουµε την Οικονοµική Κίνηση που θα δηµιουργεί το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης. Χρέωση,
Πίστωση, Είσπραξη ή Πληρωµή.
· Πρόσηµο: ∆ηλώνουµε το πρόσηµο του ποσού της Οικονοµικής Κίνησης που θα δηµιουργηθεί.
· Εκτύπωση: Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης των Προµηθευτών µπορεί να
εκτυπωθεί.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
· Για να καταχωρήσουµε ένα Είδος Κίνησης Προµηθευτών πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα εξής πεδία:
- Περιγραφή,
- Οικονοµική Κίνηση και
- Πρόσηµο.

1.2.2.3.4 Τερµατικά

Στη φόρµα αυτή εµφανίζονται τα Τερµατικά από τα οποία µπορούµε να εκτυπώσουµε αποδείξεις. Σε περίπτωση που δε
θέλουµε να διαφοροποιήσουµε τα εκτυπωτικά ανά Τερµατικό ορίζουµε µόνο ένα, το Κεντρικό.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Η εισαγωγή ενός νέου Τερµατικού επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο
συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

του πλοηγού ή χρησιµοποιώντας το

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Τερµατικών είναι οι παρακάτω:
Μεταβολή Υπάρχοντος Τερµατικού
∆ιαγραφή Υπάρχοντος Τερµατικού
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Ξεφύλλισµα Τερµατικών
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Για να δηλώσουµε τα Παραστατικά που θα εκτυπώνονται από το συγκεκριµένο Τερµατικό, πρέπει πρώτα να
καταχωρήσουµε το Τερµατικό πατώντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το F10 από το πληκτρολόγιο και στη
συνέχεια να πατήσουµε το πλήκτρο από τις Κινήσεις Πελατών και και τις Κινήσεις Προµηθευτών για να δηλώσουµε τα
αντίστοιχα Παραστατικά. Πατώντας το πλήκτρο
από την µπάρα εργαλείων επιλέγουµε τα παραστατικά που θέλουµε
να εκτυπώσουµε από το συγκεκριµένο Τερµατικό. Στη λίστα που ανοίγει εµφανίζονται µόνο τα Είδη Κίνησης που έχουν
τσεκαρισµένο το πεδίο Εκτύπωση.

ΠΕ∆ΙΑ
· 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.
Σηµείωση: Κάνοντας διπλό κλικ στο πεδίο αυτό, µπορούµε να αλλάξουµε την αύξουσα αρίθµηση του συγκεκριµένου
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 Τύπου Κίνησης.
· Εκτύπωση: Επιλέγουµε την εκτύπωση που θα εκτυπώνεται από τις Κινήσεις Πελατών ή από τα Οικονοµικά Στοιχεία
της Προσφοράς και από τις Κινήσεις Προµηθευτών ή από τα Οικονοµικά Στοιχεία της Προσφοράς.
· Προεπιλογή: Ορίζουµε το Είδος Κίνησης που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή νέας Κίνησης Πελάτη ή Προµηθευτή.
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Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τους Φόρους για τον υπολογισµό της µικτής προµήθειας του Πελάτη και του Προµηθευτή.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Στην οθόνη εµφανίζονται όλοι οι ήδη καταχωρηµένοι Φόροι σε λίστα, σύµφωνα µε τον Κωδικό τους. Για να προσθέσουµε
νέο Φόρο, πιέζουµε το πλήκτρο

από τον πλοηγό ή τα πλήκτρα Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

Για να µεταβάλλουµε τα στοιχεία ενός ήδη καταχωρηµένου Φόρου πατάµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή το
συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Μ από το πληκτρολόγιο. Σε περίπτωση, όµως, που ο συγκεκριµένος Φόρος συνδέεται µε
κάποια Προσφορά, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε το πεδίο Ποσοστό.
Για να διαγράψουµε έναν ήδη καταχωρηµένο Φόρο, τον επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Del. Σε περίπτωση, όµως, που ο συγκεκριµένος
φόρος συνδέεται µε κάποια Προσφορά, δεν µπορούµε να τον διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Φόρων είναι οι παρακάτω:
Ξεφύλλισµα Φόρων
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

ΠΕ∆ΙΑ
· Κωδικός: Ο Α\Α του Φόρου, ο οποίος εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.
· Περιγραφή: Η περιγραφή του Φόρου.
· Ποσοστό: Το ποσοστό του Φόρου.

1.2.3.2

Χώρες

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τις Χώρες.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Στην οθόνη εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες Χώρες σε λίστα, σύµφωνα µε τον Κωδικό τους. Μπορούµε να
ελέγξουµε ή και να µεταβάλλουµε οποιοδήποτε από τα στοιχεία (Κωδικό ή Περιγραφή) κάποιας Χώρας. Για να
προσθέσουµε νέα Χώρα, πιέζουµε το πλήκτρο
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Για να διαγράψουµε µία ήδη καταχωρηµένη Χώρα, την επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Del. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη
χώρα συνδέεται µε κάποιο νοµό, δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Χωρών είναι οι παρακάτω:
Μεταβολή Υπάρχουσας Χώρας
Ξεφύλλισµα Χωρών
Αναζήτηση Χώρας

ΠΕ∆ΙΑ
· Κωδικός: Ο Α\Α της Χώρας, ο οποίος εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.
· Περιγραφή: Η περιγραφή της Χώρας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για να καταχωρήσουµε µία Χώρα πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρωθεί το πεδίο Περιγραφή.

1.2.3.3

Γεωργαφικά ∆ιαµερίσµατα

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τα Γεωγραφικά ∆ιαµερίσµατα της χώρας µας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Στην οθόνη εµφανίζονται όλα τα ήδη καταχωρηµένα Γεωγραφικά ∆ιαµερίσµατα σε λίστα, σύµφωνα µε τον Κωδικό τους.
Μπορούµε να ελέγξουµε ή και να µεταβάλλουµε οποιοδήποτε από τα στοιχεία (Κωδικό ή Περιγραφή) κάποιου
Γεωγραφικού ∆ιαµερίσµατός µας. Για να προσθέσουµε νέο Γεωγραφικό ∆ιαµέρισµα, πιέζουµε το πλήκτρο
πλοηγό ή τα πλήκτρα Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

από τον

Για να διαγράψουµε ένα ήδη καταχωρηµένο Γεωγραφικό ∆ιαµέρισµα, το επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια
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πατάµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Del. Σε περίπτωση, όµως,
που το συγκεκριµένο γεωγραφικό διαµέρισµα συνδέεται µε κάποιο νοµό, δεν µπορούµε να το διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Γεωγραφικών ∆ιαµερισµάτων είναι οι παρακάτω:
Μεταβολή Υπάρχοντος Γεωγραφικού ∆ιαµερίσµατος
Ξεφύλλισµα Γεωγραφικών ∆ιαµερισµάτων
Αναζήτηση Γεωγραφικού ∆ιαµερίσµατος

ΠΕ∆ΙΑ
· Κωδικός: Ο Α\Α του Γεωγραφικού ∆ιαµερίσµατος, ο οποίος εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.
· Περιγραφή: Η περιγραφή του Γεωγραφικού ∆ιαµερίσµατος.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για να καταχωρήσουµε ένα Γεωγραφικό ∆ιαµέρισµα πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρωθεί το πεδίο Περιγραφή.

1.2.3.4

Νοµοί

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τους Νοµούς.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Στην οθόνη εµφανίζονται όλοι οι ήδη καταχωρηµένοι Νοµοί σε λίστα, σύµφωνα µε τον Κωδικό τους. Μπορούµε να
ελέγξουµε ή και να µεταβάλλουµε οποιοδήποτε από τα στοιχεία (Κωδικό, Περιγραφή, ∆ιαµέρισµα, Πρωτεύουσα ή Χώρα)
κάποιου Νοµού. Για να προσθέσουµε νέο Νοµό, πιέζουµε το πλήκτρο
το πληκτρολόγιο.

από τον πλοηγό ή τα πλήκτρα Ctrl+Insert από

Για να διαγράψουµε έναν ήδη καταχωρηµένο Νοµό, τον επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο
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από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Del. Σε περίπτωση, όµως, που ο συγκεκριµένος
νοµός συνδέεται µε κάποια πόλη, δεν µπορούµε να τον διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Νοµών είναι οι παρακάτω:
Μεταβολή Υπάρχοντος Νοµού
Ξεφύλλισµα Νοµών
Αναζήτηση Νοµού
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

ΠΕ∆ΙΑ
· Κωδικός: Ο Α\Α του Νοµού.
· Περιγραφή: Η περιγραφή του Νοµού.
· ∆ιαµέρισµα: Το διαµέρισµα όπου υπάγεται ο Νοµός.
· Πρωτεύουσα: Η πρωτεύουσα του Νοµού.
· Χώρα: Η χώρα στην οποία βρίσκεται ο Νοµός.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για να καταχωρήσουµε έναν Νοµό πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρωθεί το πεδίο Περιγραφή.

1.2.3.5

Πόλεις

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τις Πόλεις.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Στην οθόνη εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες Πόλεις σε λίστα, σύµφωνα µε τον Κωδικό τους. Μπορούµε να
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ελέγξουµε ή και να µεταβάλλουµε οποιοδήποτε από τα στοιχεία (Κωδικό, Περιγραφή ή Νοµό) κάποιας Πόλης. Για να
προσθέσουµε νέα Πόλη, πιέζουµε το πλήκτρο

από τον πλοηγό ή τα πλήκτρα Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

Για να διαγράψουµε µία ήδη καταχωρηµένη Πόλη, την επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Del. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη πόλη
συνδέεται µε κάποιον Πελάτη, δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Πόλεων είναι οι παρακάτω:
Μεταβολή Υπάρχουσας Πόλης
Ξεφύλλισµα Πόλεων
Αναζήτηση Πόλης
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

ΠΕ∆ΙΑ
· Κωδικός: Ο Α\Α της Πόλης.
· Περιγραφή: Η περιγραφή της Πόλης.
· Νοµός: Ο νοµός στον οποίο υπάγεται η Πόλη.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για να καταχωρήσουµε µία Πόλη πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρωθεί το πεδίο Περιγραφή.
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Τοποθεσίες

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τις Τοποθεσίες.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Στην οθόνη εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες Τοποθεσίες σε λίστα, σύµφωνα µε τον Κωδικό τους. Μπορούµε να
ελέγξουµε ή και να µεταβάλλουµε οποιοδήποτε από τα στοιχεία (Κωδικό ή Περιγραφή) κάποιας Τοποθεσίας. Για να
προσθέσουµε νέα Τοποθεσία, πιέζουµε το πλήκτρο

από τον πλοηγό ή τα πλήκτρα Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

Για να διαγράψουµε µία ήδη καταχωρηµένη Τοποθεσία, την επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Del. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη
τοποθεσία συνδέεται µε κάποια Προσφαρά, δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Τοποθεσιών είναι οι παρακάτω:
Μεταβολή Υπάρχουσας Τοποθεσίας
Ξεφύλλισµα Τοποθεσιών
Αναζήτηση Τοποθεσίας

ΠΕ∆ΙΑ
· Κωδικός: Ο Α\Α της Τοποθεσίας, ο οποίος εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.
· Περιγραφή: Η περιγραφή της Τοποθεσίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για να καταχωρήσουµε µία Τοποθεσία πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρωθεί το πεδίο Περιγραφή.
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Επαγγέλµατα

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τα Επαγγέλµατα.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Στην οθόνη εµφανίζονται όλα τα ήδη καταχωρηµένα Επαγγέλµατα σε λίστα, σύµφωνα µε τον Κωδικό τους. Μπορούµε να
ελέγξουµε ή και να µεταβάλλουµε οποιοδήποτε από τα στοιχεία (Κωδικό ή Περιγραφή) κάποιου Επαγγέλµατος. Για να
προσθέσουµε νέο Επάγγελµα, πιέζουµε το πλήκτρο

από τον πλοηγό ή τα πλήκτρα Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

Για να διαγράψουµε ένα ήδη καταχωρηµένο Επάγγελµα, το επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Del. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο
επάγγελµα συνδέεται µε κάποιον Πελάτη, δεν µπορούµε να το διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Επαγγελµάτων είναι οι παρακάτω:
Μεταβολή Υπάρχοντος Επαγγέλµατος
Ξεφύλλισµα Επαγγελµάτων
Αναζήτηση Επαγγέλµατος

ΠΕ∆ΙΑ
· Κωδικός: Ο Α\Α του Επαγγέλµατος, ο οποίος εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.
· Περιγραφή: Η περιγραφή του Επαγγέλµατος.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για να καταχωρήσουµε ένα Επάγγελµα πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρωθεί το πεδίο Περιγραφή.
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Όροφοι

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τους Ορόφους µιας πολυκατοικίας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Στην οθόνη εµφανίζονται όλοι οι ήδη καταχωρηµένοι Όροφοι σε λίστα, σύµφωνα µε τον Κωδικό τους. Μπορούµε να
ελέγξουµε ή και να µεταβάλλουµε την Περιγραφή κάποιου Ορόφου. Για να προσθέσουµε νέο Όροφο, πιέζουµε το
πλήκτρο

από τον πλοηγό ή τα πλήκτρα Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

Για να διαγράψουµε έναν ήδη καταχωρηµένο Όροφο, τον επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Del.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Ορόφων είναι οι παρακάτω:
Μεταβολή Υπάρχοντος Ορόφου
Ξεφύλλισµα Ορόφων
Αναζήτηση Ορόφου

ΠΕ∆ΙΑ
· Κωδικός: Ο Α\Α του Ορόφου, ο οποίος εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.
· Περιγραφή: Η περιγραφή του Ορόφου.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για να καταχωρήσουµε έναν Όροφο πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρωθεί το πεδίο Περιγραφή.
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Τύποι Ραντεβού

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τους Τύπους των Ραντεβού.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Στην οθόνη εµφανίζονται όλοι οι ήδη καταχωρηµένοι Τύποι Ραντεβού σε λίστα, σύµφωνα µε τον Κωδικό τους. Μπορούµε
να ελέγξουµε ή και να µεταβάλλουµε οποιοδήποτε από τα στοιχεία (Κωδικό ή Περιγραφή) κάποιου Τύπου Ραντεβού. Για
να προσθέσουµε νέο Τύπο, πιέζουµε το πλήκτρο

από τον πλοηγό ή τα πλήκτρα Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

Για να διαγράψουµε έναν ήδη καταχωρηµένο Τύπο Ραντεβού, τον επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το
πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Del. Σε περίπτωση, όµως, που ο
συγκεκριµένος τύπος συνδέεται µε κάποιο ραντεβού, δεν µπορούµε να τον διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Τύπων Ραντεβού είναι οι παρακάτω:
Μεταβολή Υπάρχοντος Τύπου Ραντεβού
Ξεφύλλισµα Τύπων Ραντεβού
Αναζήτηση Τύπου Ραντεβού

ΠΕ∆ΙΑ
· Κωδικός: Ο Α\Α του Τύπου του Ραντεβού.
· Περιγραφή: Η περιγραφή του Τύπου του Ραντεβού.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για να καταχωρήσουµε έναν Τύπο Ραντεβού πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρωθεί το πεδίο Περιγραφή.
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1.2.3.10 Κατηγορίες Χαρακτηριστικών
Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τις Κατηγορίες των Χαρακτηριστικών των Ακινήτων.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Στην οθόνη εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες Κατηγορίες Χαρακτηριστικών σε λίστα, σύµφωνα µε τον Κωδικό
τους. Μπορούµε να ελέγξουµε ή και να µεταβάλλουµε οποιοδήποτε από τα στοιχεία (Κωδικό, Περιγραφή Κατηγορίας ή
Χαρακτηριστικό) κάποιας Κατηγορίας. Για να προσθέσουµε νέα Κατηγορία Χαρακτηριστικών, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή τα πλήκτρα Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.
Για να διαγράψουµε µία ήδη καταχωρηµένη Κατηγορία Χαρακτηριστικών, την επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια
πατάµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Del. Σε περίπτωση, όµως,
που η συγκεκριµένη κατηγορία συνδέεται µε κάποια Προσφορά, δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Κατηγοριών των Χαρακτηριστικών είναι οι παρακάτω:
Μεταβολή Υπάρχουσας Κατηγορίας Χαρακτηριστικών
Ξεφύλλισµα Κατηγοριών Χαρακτηριστικών
Αναζήτηση Κατηγορίας Χαρακτηριστικών

ΠΕ∆ΙΑ
· Κωδικός: Ο Α\Α της Κατηγορίας Χαρακτηριστικών.
· Περιγραφή: Η περιγραφή της Κατηγορίας Χαρακτηριστικών.
· Χαρακτηριστικά: Για να εισάγουµε τα Χαρακτηριστικά της Κατηγορίας του Ακινήτου, καταχωρούµε τα γενικά στοιχεία
της Κατηγορίας πιέζοντας το πλήκτρο
από τον πλοηγό και στη συνέχεια πιέζουµε το πλήκτρο και
συµπληρώνουµε την Περιγραφή του Χαρακτηριστικού. Αν επιθυµούµε να εµφανίζεται το συγκεκριµένο Χαρακτηριστικό
στα Συµπληρωµατικά Στοιχεία της Προσφοράς όταν πιέζουµε το πλήκτρο
Κωδικός του Χαρακτηριστικού εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.

, τότε µαρκάρουµε το πεδίο Αγγελία. Ο
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· Υποχρεωτικό: Αν επιθυµούµε να είναι υποχρεωτικά τα Χαρακτηριστικά κάποιας Κατηγορίας όταν τα επιλέγουµε στις
Ζητήσεις, τότε µαρκάρουµε το πεδίο αυτό.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
· Για να καταχωρήσουµε µία Κατηγορία Χαρακτηριστικών πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρωθεί το πεδίο Περιγραφή.
· Για να καταχωρήσουµε ένα Χαρακτηριστικό σε µία Κατηγορία πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρωθεί το πεδίο
Περιγραφή του Χρακτηριστικού.

1.2.3.11 Κατηγορίες Αγγελίας
Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τις Κατηγορίες της Αγγελίας, δηλαδή τους πιθανούς τρόπους εµφάνισής της.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Στην οθόνη εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες Κατηγορίες της Αγγελίας σε λίστα, σύµφωνα µε τον Κωδικό τους.
Μπορούµε να ελέγξουµε ή και να µεταβάλλουµε οποιοδήποτε από τα στοιχεία (Κωδικό ή Περιγραφή) κάποιας
Κατηγορίας. Για να προσθέσουµε νέα Κατηγορία Αγγελίας, πιέζουµε το πλήκτρο
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

από τον πλοηγό ή τα πλήκτρα

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

ΠΕ∆ΙΑ
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· Κωδικός: Ο Α\Α της Κατηγορίας της Αγγελίας.
· Περιγραφή: Ο τρόπος εµφάνισης της Αγγελίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για να καταχωρήσουµε µία Κατηγορία Αγγελίας πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρωθεί το πεδίο Περιγραφή.

1.2.3.12 Έντυπα
Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε όλες τις Εφηµερίδες, στις οποίες µπορούµε να δηµοσιεύσουµε τις διαθέσιµες Προσφορές
µας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Στην οθόνη εµφανίζονται όλα τα ήδη καταχωρηµένα Έντυπα σε λίστα, σύµφωνα µε τον Κωδικό τους. Μπορούµε να
ελέγξουµε ή και να µεταβάλλουµε οποιοδήποτε από τα στοιχεία (Κωδικό, Περιγραφή ή Κατηγορία Αγγελίας) κάποιου
Εντύπου. Για να προσθέσουµε νέο Έντυπο, πιέζουµε το πλήκτρο
πληκτρολόγιο.

από τον πλοηγό ή τα πλήκτρα Ctrl+Insert από το

Για να διαγράψουµε ένα ήδη καταχωρηµένο Έντυπο, το επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Del. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο
έντυπο συνδέεται µε κάποια Προσφορά, δεν µπορούµε να το διαγράψουµε.
Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Εντύπων είναι οι παρακάτω:
Μεταβολή Υπάρχοντος Εντύπου
Ξεφύλλισµα Εντύπων
Αναζήτηση Εντύπου
∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

ΠΕ∆ΙΑ
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· Κωδικός: Ο Α\Α του Εντύπου, ο οποίος εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.
· Περιγραφή: Το Όνοµα της Εφηµερίδας.
· Κατηγορία: ∆ηλώνουµε τον τρόπο µε τον οποίο θα εµφανίζεται η Αγγελία στο συγκεκριµένο Έντυπο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για να καταχωρήσουµε ένα Έντυπο πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρωθεί το πεδίο Περιγραφή.

1.2.3.13 Παράµετροι
1.2.3.13.1 Παρουσίαση

Η φόρµα Παράµετροι αποτελείται από καρτέλες, τις οποίες συµπληρώνουµε στο ξεκίνηµα της εφαρµογής και αποτελούν
απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία της εφαρµογής.
Οι καρτέλες είναι:
Εφαρµογή
Εορτολόγιο
Γραφεία
Μαζικές ∆ιαδικασίες

1.2.3.13.2 Σχεδιαστής Αρχείων

Ο Σχεδιαστής Αρχείων είναι ένα χρήσιµο εργαλείο µε τη βοήθεια του οποίου µπορούµε να φτιάξουµε πεδία για την
αποθήκευση ειδικών στοιχείων των Προσφορών.

Η διαδικασία παραµετροποίησης των πεδίων αποτελείται από τα παρακάτω βήµατα:
· Όνοµα πεδίου: Πληκτρολογούµε το όνοµα του πεδίου µε λατινικούς χαρακτήρες χωρίς σύµβολα ή κενά, π.χ. COLOR.
· Λεζάντα: Πληκτρολογούµε το όνοµα του πεδίου όπως ακριβώς θέλουµε να εµφανίζεται στην οθόνη, π.χ. ΧΡΩΜΑ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ.
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· Σειρά: ∆ηλώνουµε τη σειρά µε την οποία θα εµφανίζονται τα πεδία στην οθόνη.
· Οµάδα: Επιλέγουµε την οµάδα στην οποία θα εντάξουµε τα πεδία που δηµιουργούµε, ώστε να εµφανίζονται χωριστά
από τα πεδία κάποιας άλλης οµάδας. Π.χ. τα πεδία ΤΜ.ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ, ΑΡ.∆ΩΜΑΤΙΩΝ και ΗΜ.ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ, τα οποία
εντάσσουµε στην οµάδα "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ", θα εµφανίζονται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα στοιχεία.
· Τύπος: 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.

· Μέγεθος: Συµπληρώνουµε το µέγεθος του πεδίου µόνο για τα πεδία τύπου "ʼλφα".
· Υποχρεωτικό: Μαρκάρουµε το πεδίο αυτό µόνο όταν επιθυµούµε η καταχώρηση για το συγκεκριµένο πεδίο να είναι
υποχρεωτική.
· Τύπος Πλαισίου: 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.

· Πίνακας Αναζήτησης, Ταξινόµηση Πίνακα: Τα πεδία αυτά χρησιµοποιούνται µόνο αν επιλέξουµε τον Τύπο
Πλαισίου "Πίνακας Αναζήτησης". Σε αυτή την περίπτωση στη στήλη Πίνακας Αναζήτησης, εισάγουµε το όνοµα του
πίνακα που θα δηµιουργήσουµε, ενώ στη 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 µίας Προσφοράς. Για παράδειγµα, µπορούµε στο
πεδίο που καταχωρούµε τη Ζώνη (Πολεοδοµική Ζώνη) να δηµιουργήσουµε έναν πίνακα µε τις σωστές Ζώνες. Π.χ. 1Ζώνη Α', 2-Ζώνη Β', 3 -Ζώνη Γ', 4-Ζώνη ∆'. Ο χρήστης που θα καταχωρήσει την Προσφορά µπορεί να επιλέξει µόνο
ανάµεσα στις παραπάνω ζωνές του πίνακα.
· Κωδικός: Στο πεδίο αυτό εµφανίζεται ο κωδικός που παίρνει η εγγραφή που καταχωρούµε στο αρχείο sdtables.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για να εισάγουµε νέες τιµές στο πεδίο Οµάδα 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 εγγραφή.
· ∆ιαγραφή Πεδίου: ∆ιαγράφουµε µία υπάρχουσα εγγραφή.
· Πίνακας Αναζήτησης: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη, στην οποία µπορούµε να
καταχωρήσουµε τις επιλογές που επιθυµούµε για ένα συγκεκριµένο ειδικό στοιχείο.
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Στην καρτέλα Προεπισκόπηση επιβλέπουµε το αποτέλεσµα του σχεδιασµού του αρχείου των ειδικών στοιχείων.
Προσοχή: Όταν εκτελούµε αυτή τη διαδικασία δεν πρέπει να είναι κανένα άλλο τερµατικό µέσα στην εφαρµογή
RealEstateWorks. Επίσης, δεν πρέπει να είναι ανοιχτή η φόρµα των Προσφορών, γιατί η διαδικασία θα αποτύχει.
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1.2.3.13.3 Εφαρµογή

Γενικές Παράµετροι της εφαρµογής.
ΣΕΛΙ∆Α 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
· Επωνυµία-1, Επωνυµία-2: Συµπληρώνουµε την επωνυµία της Εταιρίας µας. Εµφανίζεται στην αρχή όλων των
εκτυπωτικών.
· ∆ιεύθυνση, Πόλη, ΤΚ, ∆ΟΥ, ΑΦΜ, Τηλέφωνο, Φαξ: Στοιχεία της Εταιρίας µας, τα οποία εµφανίζονται στην εκτύπωση
Τιµολογίου του Πελάτη και του Προµηθευτή.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
· Γραφεία: ∆ηλώνουµε το πλήθος των Υποκαταστηµάτων του Μεσιτικού µας Γραφείου.
· ∆εκαδικά: Ενηµερώνουµε το πλήθος των δεκαδικών που θα χρησιµοποιεί η εφαρµογή για τη στρογγυλοποίηση των
ποσών.
· Γραφείο: ∆ηλώνουµε το Κεντρικό Κατάστηµα / Υποκατάστηµα στο οποίο βρισκόµαστε.
· Τερµατικό: ∆ηλώνουµε το Τερµατικό στο οποίο εργαζόµαστε. Όλα τα Τερµατικά έχουν καταχωρηθεί προηγουµένως
στη φόρµα Τύποι Κινήσεων - Τερµατικά του µενού Οικονοµικά.
· Μετακίνηση σε επόµενο πεδίο 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.
ΣΕΛΙ∆Α 2
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
· Αγγελία: Συµπληρώνουµε µία πληροφορία που θέλουµε να εµφανίζεται στο πλαίσιο Αγγελία της καρτέλας Προσφορά
- Συµπληρωµατικά Στοιχεία όταν πιέζουµε το πλήκτρο

.

· Τύπος Περιουσίας: ∆ηλώνουµε τον Τύπο Περιουσίας των Ακινήτων.
Σηµείωση: Τα Χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης Κατηγορίας Χαρακτηριστικών θα εµφανίζονται πρώτα στα στοιχεία της
Προσφοράς που θα δηµοσιευτεί όταν πιέσουµε το πλήκτρο
Συµπληρωµατικά Στοιχεία.

που βρίσκεται στη φόρµα Προσφορά -

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΓΓΕΛΙΑ
· Γράµµα: ∆ηλώνουµε αν επιθυµούµε ένα γράµµα που θα εµφανίζεται στην αρχή του πεδίου Αναφορά σε αγγελία, το
οποίο βρίσκεται στη φόρµα Προσφορά - Γενικά.
· Αρίθµηση: Αν επιθυµούµε να ενεργοποιήσουµε την αυτόµατη κωδικοποίηση των Προσφορών στις Αγγελίες, τότε
πρέπει να συµπληρώσουµε το πεδίο αυτό. Στο πεδίο αυτό δηλώνουµε την Οµάδα Αρίθµησης που επιθυµούµε, η οποία
περιέχει το πολύ πέντε χαρακτήρες.
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
· Εκτυπωτής: ∆ηλώνουµε τον προεπιλεγµένο Εκτυπωτή στον οποίο θα αποστέλλονται οι εκτυπώσεις.
ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ
· Παραστατικό Προσφοάς: ∆ηλώνουµε το Παραστατικό Προσφοράς που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή νέας
Προσφοράς. Όλα τα Παραστατικά Προσφορών έχουν καταχωρηθεί προηγουµένως στη φόρµα Τύποι Κινήσεων Παραστατικά Προσφορών του µενού Οικονοµικά.
· Φόρος Πελάτη: ∆ηλώνουµε το Φόρο που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή νέας Προσφοράς για τον υπολογισµό της
µικτής τιµής της προµήθειας του Πελάτη. Όλοι οι Φόροι έχουν καταχωρηθεί προηγουµένως στη φόρµα Φόροι του µενού
Βοηθητικά.
· Φόρος Προµηθευτή: ∆ηλώνουµε το Φόρο που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή νέας Προσφοράς για τον
υπολογισµό της µικτής τιµής της προµήθειας του Προµηθευτή. Όλοι οι Φόροι έχουν καταχωρηθεί προηγουµένως στη
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φόρµα Φόροι του µενού Βοηθητικά.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη για να πληκτρολογήσουµε το password του χρήστη AdsSys. Ο
σχεδιασµός του αρχείου πραγµατοποιείται από το διαχειριστή της εφαρµογής.

Πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ ανοίγει η φόρµα του Σχεδιασµού του Αρχείου.
Η διαχείριση του Σχεδιαστή Αρχείων περιγράφεται αναλυτικά στο αντίστοιχο τµήµα αυτού του εγχειριδίου.

1.2.3.13.4 Εορτολόγιο

Σε αυτήν την καρτέλα καταχωρούµε όλα τα Ονόµατα, τα οποία µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε στον εντοπισµό
ονοµαστικών εορτών Πελατών και Προµηθευτών.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Εισαγωγή Νέας Γιορτής
Μεταβολή Υπάρχουσας Γιορτής
∆ιαγραφή Υπάρχουσας Γιορτής
Ξεφύλλισµα Γιορτών
Αναζήτηση Γιορτής
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Συµπληρώνουµε το Όνοµα, την Ηµέρα, το Μήνα και εάν η εορτή είναι Κινητή.
Κάθε νέο έτος το µόνο που έχουµε να κάνουµε είναι να ενηµερώσουµε την ηµέρα και το µήνα για τις κινητές εορτές.

1.2.3.13.5 Γραφεία

Σε αυτήν την καρτέλα καταχωρούµε το κεντρικό κατάστηµα και τα υποκαταστήµτα του Μεσιτικού µας Γραφείου αν
υπάρχουν.
Για να προσθέσουµε κάποιο Γραφείο, πιέζουµε το πλήκτρο
από τον πλοηγό ή τα πλήκτρα Ctrl+Insert από το
πληκτρολόγιο. Για να διαγράψουµε ένα ήδη καταχωρηµένο Γραφείο, το επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε
το πλήκτρο

από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Del.
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ΠΕ∆ΙΑ
· Κωδικός: Ο Α\Α του Γραφείου.
· Περιγραφή: Η περιγραφή του Γραφείου. Μπορούµε π.χ. να δηλώσουµε την Τοποθεσία του Υποκαταστήµατος.
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1.2.3.13.6 Μαζικές ∆ιαδικασίες

Από αυτήν την καρτέλα µπορούµε να εκτελέσουµε µαζικά κάποιες διαδικασίες.
ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ

ΠΛΗΚΤΡΑ
·

: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, η εφαρµογή παίρνει όλα τα Ακίνητα και όλους
τους Πελάτες και προσπαθεί να τα συσχετίσει ένα προς ένα.
Σηµείωση: Αν κάποια Ζήτηση ή κάποια Προσφορά Έκλεισε ή είναι Μη ∆ιαθέσιµη, τότε δεν µπορεί να συσχετιστεί η
συγκεκριµένη Ζήτηση ή Προσφορά.

·

: Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, διαγράφονται οι Συσχετίσεις που δηλώσαµε
παραπάνω από τη φόρµα των Προσφορών και των Ζητήσεων.
Σηµείωση: Αν έχουµε επιλέξει:
1. Εκκρεµείς Συσχετίσεις, τότε διαγράφονται όλες οι Εκκρεµείς Συσχετίσεις. Σε περίπτωση, όµως, που βρεθεί κάποια
Ζήτηση ή κάποια Προσφορά που Έκλεισε ή είναι Μη ∆ιαθέσιµη, τότε δε διαγράφονται οι Συσχετίσεις από τα
Αποτελέσµατα Συσχέτισης της αντίστοιχης φόρµας.
2. Συσχετίσεις που Έκλεισαν, τότε διαγράφονται όλες οι Συσχετίσεις που Έκλεισαν και ξετσεκάρεται το πεδίο
Έκλεισε, σβήνεται η Ηµεροµηνία Κλεισίµατος από τις Προσφορές και τις Ζητήσεις και µετατρέπεται η κατάσταση των
Συσχετίσεων που έλεγαν Έκλεισε από τρίτο σε Εκκρεµεί. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί θεωρηµένο τιµολόγιο για
τον Πελάτη σε κάποιες Προσφορές, τότε για τις συγκεκριµένες Προσφορές δε διαγράφονται οι Συσχετίσεις που
Έκλεισαν.
3. Συσχετίσεις που Έκλεισαν από τρίτο, τότε διαγράφονται όλες οι Συσχετίσεις που Έκλεισαν από τρίτο.
4. Συσχετίσεις που Απορρίφθηκαν, τότε διαγράφονται όλες οι Συσχετίσεις που Απορρίφθηκαν.
5. Συσχετίσεις που έχουν γίνει Επίδειξη, τότε διαγράφονται όλες οι Συσχετίσεις στις οποίες έγινε επίδειξη. Σε
περίπτωση, όµως, που βρεθεί κάποια Ζήτηση ή κάποια Προσφορά που Έκλεισε ή είναι Μη ∆ιαθέσιµη, τότε δε
διαγράφονται οι Συσχετίσεις από τα Αποτελέσµατα Συσχέτισης της αντίστοιχης φόρµας.
6. Όλα, τότε διαγράφονται όλες οι Συσχετίσεις και ξετσεκάρεται το πεδίο Έκλεισε και σβήνεται η Ηµεροµηνία
Κλεισίµατος από τις Προσφορές και τις Ζητήσεις. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί θεωρηµένο τιµολόγιο για τον
Πελάτη σε κάποιες Προσφορές, τότε για τις συγκεκριµένες Προσφορές δε διαγράφονται οι Συσχετίσεις που
Έκλεισαν.
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∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Από το πλαίσιο αυτό µπορούµε να διαγράψουµε µαζικά κάποια παλιά Ραντεβού, τα οποία δεν επιθυµούµε να
εµφανίζονται στο γραφικό πλάνο των Ραντεβού, στις Προσφορές και στους Συνεργάτες.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Συµπληρώνουµε την Ηµεροµηνία Έως την οποία επιθυµούµε να διαγραφούν τα Ραντεβού και στη συνέχεια πιέζουµε το
πλήκτρο
. Με τον τρόπο αυτό θα διαγραφούν όλα τα Ραντεβού που ήταν καταχωρηµένα µέχρι και την
ηµεροµηνία που δηλώσαµε στο πεδίο Ραντεβού Έως.

Copyright © 2004 BlueByte

Part

II

68

RealEstateWorks Help

2

Γενικές Λειτουργίες

2.1

Πρόλογος
Ξεκινώντας µία εφαρµογή της BlueByte SOFTWARE
· Εάν έχει ενεργοποιηθεί ο µηχανισµός ασφαλείας, θα ερωτηθούµε για όνοµα και κωδικό ασφαλείας.
· Εµφανίζεται η κύρια οθόνη, η οποία αποτελεί το περιβάλλον διαχείρισης της εφαρµογής.
Κύρια Οθόνη
· Στο επάνω µέρος υπάρχει το Μενού Επιλογών όλων των λειτουργιών.
· Οι επιλογές ΠΛΟΗΓΟΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΠΑΡΑΘΥΡΟ, ΒΟΗΘΕΙΑ αφορούν γενικές λειτουργίες που ισχύουν σε όλες τις
εφαρµογές.
· Οι επιλογές ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ αναφέρονται στις φόρµες της συγκεκριµένης εφαρµογής.
· Κάτω από το Μενού υπάρχει µία γραµµή πλήκτρων που αντιστοιχούν στις επιλογές του Μενού. Αυτή η γραµµή
διαιρείται σε δύο µέρη. Ένα σταθερό, που περιέχει τον πλοηγό αρχείων και ένα µεταβλητό, µε τις υπόλοιπες γενικές
λειτουργίες.
· Στο κάτω µέρος της κύριας οθόνης εµφανίζονται: Η τοποθεσία των αρχείων, η ονοµασία της Εταιρίας, 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:
· Εάν η οθόνη µας το επιτρέπει, τότε αρχίζουµε αµέσως την πληκτρολόγηση στα διάφορα πλαίσια που χρειάζονται
αλλαγή.
· Εάν η οθόνη δεν µας επιτρέπει άµεση πληκτρολόγηση στα πλαίσια (περίπτωση που συµβαίνει όταν απαιτείται
διαφορετική φόρµα για τη µεταβολή), τότε πατάµε τα πλήκτρα Ctrl+M ή το πλήκτρο
τις µεταβολές.

από τον πλοηγό και κάνουµε

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

Copyright © 2004 BlueByte

Γενικές Λειτουργίες
πλήκτρο

2.2.3

από τον πλοηγό.

∆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

Σύνολο τριών πλήκτρων, µε τα οποία µπορούµε να αναζητήσουµε εγγραφές, φιλτράροντας πολλαπλά πεδία.
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
φόρµα της αναζήτησης.
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Στο αριστερό µέρος φαίνονται τα διαθέσιµα πεδία του ενεργού αρχείου. Στα πλαίσια στο πάνω µεσαίο µέρος της οθόνης
δίνουµε τα φίλτρα που αντιστοιχούν στο εκάστοτε φωτισµένο πεδίο. Σε πεδία ηµεροµηνίας και αριθµών µπορούµε να
δώσουµε τιµές από-έως µε τα = και ..., π.χ. = 3000 ... 5000. Στα πεδία λέξεων µπορούµε να δώσουµε ολόκληρη τη λέξη ή
κοµµάτι της λέξης και δύο τελείες, π.χ. Παπαδόπουλος Νίκος ή Παπαδόπ.., το οποίο θα βρει όσα ονόµατα αρχίζουν
από "Παπαδόπ" ή ..πουλ.., το οποίο θα βρει όσα ονόµατα περιέχουν το "πουλ".
Μπορούµε να δώσουµε φίλτρο για όσα πεδία επιθυµούµε. Στη σελίδα "Επιλεγµένο", εµφανίζονται όλα τα κριτήρια που
δώσαµε. Εάν θέλουµε ταξινοµηµένα τα αποτελέσµατα της αναζήτησης κάνουµε κλικ πάνω στη στήλη µε την οποία
επιθυµούµε να γίνει η ταξινόµηση, ώστε το πράσινο βελάκι να βρίσκεται στη συγκεκριµένη στήλη.
Αριστερά από τα πλήκτρα της αναζήτησης εµφανίζεται µε κόκκινο χρώµα ο συνολικός αριθµός των εγγραφών.
Για να δούµε τα αποτελέσµατα των φίλτρων που βάλαµε:
· Πατάµε το πλήκτρο "Enter" ή το πλήκτρο
για να κάνουµε οπτική αναζήτηση.

και εµφανίζεται κατάλογος µε τις φιλτραρισµένες εγγραφές

· 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.
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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.

2.2.6

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
Εισαγωγή Εγγραφής
∆ιαγραφή Εγγραφής
Μεταβολή Εγγραφής
Καταχώρηση Εγγραφής
Ακύρωση
Φρεσκάρισµα

2.2.7

Πλήκτρα
Ctrl+Home
Ctrl+PageUp
Ctrl+PageDown
Ctrl+End
Ctrl+Insert
F9
Ctrl+M
F10
F8
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.
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.
Πλαίσιο αριθµών-ποσών. Πιέζοντας το κοµπιουτεράκι εµφανίζεται αριθµοµηχανή και επιλέγουµε το νούµερο ή το
υπολογίζουµε.

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 (και
παρέχεται η δυνατότητα εµφάνισης όλων των στοιχείων της επιλεγµένης εγγραφής πιέζοντας το πλήκτρο Zoom) είτε να
εισάγουµε µία νέα εγγραφή κάνοντας διπλό κλικ στο πεδίο όταν εµφανίζεται το χεράκι.
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∆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.
· Ηµεροµηνία: Η ηµεροµηνία που καταχωρήσαµε το έγγραφο.
· ∆ιαδροµή: 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
διαδροµή \\SERVER\C\...

Copyright © 2004 BlueByte

74

RealEstateWorks Help

· Εµφάνιση: Πατώντας το πλήκτρο

µας εµφανίζεται το έγγραφο.

· Κλειδί1, Κλειδί2, Κλειδί3: 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
· Ενεργοποιούµε την επιλογή Αρίθµηση Σελίδων αν επιθυµούµε στην αναφορά να εµφανίζεται ο αριθµός των σελίδων.
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· Ενεργοποιούµε την επιλογή Εκτύπωση Ηµεροµηνίας αν επιθυµούµε στην αναφορά να εµφανίζεται η τρέχουσα
ηµεροµηνία.
· Ό,τι γράψουµε στα πλαίσια Παρατηρήσεις θα εµφανίστουν στο επάνω µέρος της αναφοράς.
· Επιλέγουµε εάν η αναφορά θα εµφανισθεί στην οθόνη (Παράθυρο) ή θα σταλεί στον Εκτυπωτή. Εάν επιλέξουµε
εκτυπωτή, έχουµε τη δυνατότητα να αλλάξουµε προσωρινά τον προεπιλεγµένο εκτυπωτή.
· Επιλέγουµε τον προεπιλεγµένο εκτυπωτή στον οποίο θα στέλνονται οι εκτυπώσεις.
· Ενεργοποιώντας το πεδίο ∆ιατήρηση Επιλογών τα φίλτρα που έχουµε ορίσει στην κάθε αναφορά θα παραµείνουν και
στις υπόλοιπες.
· Ενεργοποιώντας το πεδίο Group Tree θα εµφανίζεται στο δεξιό µέρος της εκτύπωσης δέντρο µε τα group της
συγκεκριµένης εκτύπωσης.
· Πατώντας το πλήκτρο Ανάπτυξη Λίστας θα εµφανίζονται όλες οι εκτυπώσεις που ανήκουν στις διάφορες κατηγορίες,
αντιστρόφως µε το πλήκτρο Κλείσιµο Λίστας θα εµφανίζονται µόνο οι κατηγορίες των εκτυπώσεων. Αν η λίστα είναι
ανοιχτή µε την πληκτρολόγηση του αντίστοιχου κωδικού εστιάζουµε στην επιθυµητή εκτύπωση.
· Πατώντας το πλήκτρο Εκτέλεση ή διπλό κλικ στον τίτλο της εκτύπωσης, τότε 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 και τις δύο τελείες (..),
π.χ. Παπαδοπ.. ή ..δοπ.. για να πάρουµε όλους τους Παπαδόπουλους ή όσους περιέχουν το δοπ 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.
Πατώντας
προηγούµενη οθόνη.

θα εκτελεσθεί η εκτύπωση, ενώ µε το πλήκτρο

ακυρώνεται και επιστρέφουµε στην

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Πιέζοντας το πλήκτρο Επεξεργασία 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.
· Character Sets για επιλογή γλώσσας και γραµµατοσειράς 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.
Το πλαίσιο ∆ικαιώµατα περιλαµβάνει λίστα µε όλες τις διαθέσιµες ενέργειες (φόρµες, εκτυπώσεις, άλλες διαδικασίες) της
εφαρµογής. Το
σηµαίνει ότι η εν λόγω οµάδα µπορεί να εκτελεί αυτή τη διαδικασία. Μπορούµε να επιλέξουµε µαζικά
όλες τις ενέργειες της εφαρµογής µε το πλήκτρο

.

Αν επιθυµούµε να αντιγράψουµε δικαιώµατα από µία οµάδα σε κάποια άλλη, χρησιµοποιούµε τα πλήκτρα
αντίστοιχα.

&

,

Από τη στιγµή της ενεργοποίησης του συστήµατος ασφαλείας, 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.
Copyright © 2004 BlueByte

Γενικές Λειτουργίες

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
της νέας Βάσης ∆εδοµένων.

ώστε να καθορίσουµε την τοποθεσία

∆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 (δίκτυα), 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 και στο δεξιό η µετάφραση στην τοπική. Από το µενού Επεξεργασία
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 τις επιλογές Εύρεση ή Εύρεση Εποµένου από µενού 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.
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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
συνέχεια το πλήκτρο

αν η τοποθεσία δεν υπάρχει ήδη στον κατάλογο. Σε

δεν είναι ενεργοποιηµένο, πιέζουµε πρώτα το πλήκτρο

και στη

για να επιλέξουµε τη βάση που επιθυµούµε.

Αφού επιλέξουµε την τοποθεσία πληκτρολογούµε το όνοµα του χρήστη και το συνθηµατικό (αν η ασφάλεια είναι
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
Σε περίπτωση που η εφαρµογή είναι εγκατεστηµένη και σε άλλα τερµατικά εκτός του server, για να µην τρέχουµε τις
αναβαθµίσεις και στα τερµατικά µπορούµε να κάνουµε τις ακόλουθες ενέργειες σε όλα τα τερµατικά:
· Πιέζοντας το πλήκτρο

εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:

· Στη συνέχεια επιλέγουµε τον Κεντρικό Φάκελο της Εφαρµογής και πατάµε Ναι.
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· Τέλος, όταν χρειαστεί να αναβαθµίσουµε το πρόγραµµα, πιέζουµε το πλήκτρο Αναβάθµιση.

· Αν επιθυµούµε την αναβάθµιση όλων των προτεινόµενων αρχείων, πιέζουµε το πλήκτρο Start. ∆ιαφορετικά, τα αρχεία
που θα τσεκάρουµε δε θα αναβαθµιστούν.
Σηµείωση: Tις παραπάνω ενέργειες δεν τις εφαρµόζουµε στον Server. Στον κεντρικό υπολογιστή πρέπει να τρέξουµε το
εκτελέσιµο αρχείο της αναβάθµισης.
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