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Κεφάλαιο 1
Μια πρώτη γνωριµία µε την
Anima – Menu Light Edition 3.0
Ο µεγάλος ανταγωνισµός αλλά και η ποιότητα και ταχύτητα
των υπηρεσιών που πρέπει να απολαµβάνει ο πελάτης,
καθιστούν τη µηχανογράφηση ενός εστιατόριου, ενός cafe
bar αλλά και γενικότερα ενός χώρου εστίασης, σήµερα
επιβεβληµένη. Η POSEIDON SOFTWARE SA µε δεδοµένη
την τεχνολογία αιχµής που έχει αναπτύξει, παρουσιάζει την
Anima – Menu, µια ιδανική λύση για όσους επιθυµούν µια χαµηλού κόστους αλλά
αξιόπιστη εφαρµογή για διαχείριση χώρων µαζικής εστίασης, όπως εστιατόρια, cafe bar κλπ,
αφού διαχειρίζεται τραπέζια και ασύρµατη παραγγελιοληψία. Ενδεικτικά αναφέρουµε
µερικές από τις δυνατότητες της Anima – Menu Light Edition 3.0:
•

∆ιαχείριση τραπεζιών

•

Aσύρµατη παραγγελιοληψία µε απεριόριστες συσκευές Android και iOS

•

∆υνατότητα ασύρµατης παραγγελιοληψίας µέσω Cloud

•

Application Easy 0rders για να πραγµατοποιούν παραγγελίες οι ίδιοι οι πελάτες σε

σάλα, αλλά και δυνατότητα κλήσης σερβιτόρου
•

Εκτύπωση αποδείξεων και σύνδεση µε µηχανισµό σήµανσης (ΕΑΦ∆ΣΣ)

•

Πολλαπλoί εκτυπωτές ανά είδος και σερβιτόρο

•

Μερική ή ολική Έκδοση Λογαριασµού

•

Εκτύπωση αποδείξεων µε φορητό εκτυπωτή µε τη βοήθεια συσκευής Android

•

Αποστολή µηνυµάτων στο tablet του σερβιτόρου

•

Tαµεία σερβιτόρων

•

Στατιστικά και οικονοµικά στοιχεία και µέσω Internet

•

15 έτοιµοι κατάλογοι προς χρήση

•

Online τεχνική υποστήριξη µέσω chat για άµεση ανταπόκριση

Η Anima - Menu Light Edition 3.0 έχει κάποιους περιορισµούς σε σχέση µε την πλήρη
έκδοση Anima - Menu:
•

∆ιαχειρίζεται µόνο Σάλα και ασύρµατη παραγγελιοληψία.

•

H βάση δεδοµένων δεν είναι ο MS SQL Server αλλά ο SQLite, δεν δουλεύει έτσι σε
δίκτυο, αλλά τοπικά. Έχει όµως ως πλεονέκτηµα η εφαρµογή να τρέχει σε συσκευές µε
µικρές δυνατότητες µνήµης ή επεξεργαστικής ισχύος.

•

∆εν µπορείτε να καταχωρήσετε τιµολόγια αγορών, άρα δεν έχετε τη δυνατότητα
διαχείρισης αποθέµατος αποθήκης. Μπορείτε όµως να διαχειριστείτε µερίδες. Επίσης δεν
υπάρχουν αποδείξεις είσπραξης και πληρωµής. Τέλος δεν µπορείτε να εκτυπώσετε
τιµολόγια.

•

∆εν υπάρχουν πολλαπλοί τιµοκατάλογοι

•

∆εν υπάρχει διαχείριση κρατήσεων στη σάλα.
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•

∆εν υπάρχουν οι εφαρµογές Εκτέλεση Παραγγελιών και έλεγχος εισόδου - εξόδου

προσωπικού.

Τρόποι χρήσης της εφαρµογής
Όπως αναφέραµε η Anima Menu Light Edition λόγω του SQLite µπορεί να τρέξει σε ένα
tablet PC µε Windows 10 µε ελάχιστες απαιτήσεις όπως 1GB βασική µνήµη

και 16GB

δίσκο. Υπάρχουν έτσι δύο τρόποι χρήσης της εφαρµογής µε το tablet. O πιο απλός είναι να
συνδέσουµε έναν δικτυακό εκτυπωτή στο router και ο σερβιτόρος ασύρµατα να λαµβάνει
παραγγελίες µε το tablet PC.

O δεύτερος και καλύτερος τρόπος είναι να χρησιµοποιήσετε επιπλέον Android συσκευές
και να µετατρέψτε το tablet PC σε κεντρικό υπολογιστή κατεβάζοντας χωρίς κόστος
την Mobile Anima – Menu σε οποιαδήποτε Android ή iOS συσκευή.
Μπορείτε επίσης µε ένα switch δικτύου να συνδέσετε όσους εκτυπωτές θέλετε, όπου
συγκεκριµένα προϊόντα, να εκτυπώνονται σε συγκεκριµένα παρασκευαστήρια. Το tablet PC
χρησιµοποιείται ασύρµατα, οπότε µπορείτε να το έχετε σε οποιοδήποτε σηµείο του
καταστήµατος.
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Σηµαντικές δυνατότητες
Η Anima – Menu Light Edition 3.0 είναι ίσως η πλέον τεχνολογικά προηγµένη εφαρµογή
όπου παρέχει εκτός των άλλων πολύ σηµαντικές δυνατότητες . Ας δούµε µερικές από αυτές:

•

Aσύρµατη παραγγελιοληψία σε συσκευές Android και εκτύπωση σε φορητό

εκτυπωτή
Η Mobile Anima – Menu είναι µια εφαρµογή που εκτελείται σε
συσκευές Android µε οθόνη από 4’’ και πάνω και χρησιµοποιείται
κυρίως για την ασύρµατη διαχείριση σάλας. Μια από τις πολύ
σηµαντικές δυνατότητες της εφαρµογής, είναι η εκτύπωση της
απόδειξης σε φορητό εκτυπωτή που διαθέτει ο σερβιτόρος, µέσω
bluetooth. H απόδειξη λαµβάνει αποµακρυσµένα σήµανση από το
φορολογικό µηχανισµό και καταχωρείται στον κεντρικό υπολογιστή.
Μια ακόµη σηµαντική δυνατότητα της εφαρµογής, είναι η τοπική καταχώρηση των
παραγγελιών στην συσκευή, σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ασύρµατο δίκτυο και η
µετέπειτα µαζική τους αποστολή.

•

Aσύρµατη παραγγελιοληψία µέσω Cloud

Aν υπάρχει Internet, τότε υπάρχει και ασύρµατη παραγγελιοληψία. Χωρίς περιορισµούς και
επιπλέον χρεώσεις, µπορείτε χωρίς access point µε τη βοήθεια ενός κινητού, να
διαχειρίζεστε ασύρµατα τραπέζια. Σηµαντική δυνατότητα για αποµακρυσµένα σηµεία.

•

Αποστολή µηνυµάτων στο tablet του σερβιτόρου

Έχοντας µια θέση εργασίας στη κουζίνα (ακόµη κι ένα tablet), µπορούµε να στείλουµε
µήνυµα στο tablet του σερβιτόρου, ότι η παραγγελία είναι έτοιµη για να την παραλάβει.
Επίσης µπορούν οι σερβιτόροι να επικοινωνούν µεταξύ τους.
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Η Anima – Menu Light Edition διαθέτει ενσωµατωµένους drivers και είναι πιστοποιηµένη
για τους φορολογικούς µηχανισµούς ICS Algobox ΝΕΤ και DataSign Plus. Αυτό σηµαίνει ότι
διαχειρίζεται η ίδια η εφαρµογή τους µηχανισµούς ως τύπο Β, µε αποτέλεσµα την ταχύτατη
σήµανση, αλλά και την επιλεκτική σήµανση συγκεκριµένων τύπου παραστατικών. Επίσης η
εφαρµογή συνεργάζεται µε την ταµειακή µηχανή dTEC-100 .

Online τεχνική υποστήριξη µέσω chat
H Anima Menu Light Edition παρέχει τη δυνατότητα άµεσης τεχνικής υποστήριξης µέσω
chat ακόµη και από κινητό τηλέφωνο. O χρήστης µε τη βοήθεια µιας ειδικής εφαρµογής που
τρέχει στον υπολογιστή ή στο κινητό τηλέφωνο, πληκτρολογεί το πρόβληµα που
αντιµετωπίζει και άµεσα έχει ανταπόκριση από τεχνικό της Poseidon Software SA, για την
επίλυση του προβλήµατος.
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Κεφάλαιο 2
Τα πρώτα βήµατα µετά την εγκατάσταση
Όταν τρέχουµε την Anima – Menu Light Edition 3.0 εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος
που ακολουθεί. Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο ∆ιαχείριση, εµφανίζεται ένα µενού όπου µε τη
βοήθειά του διαµορφώνουµε την εφαρµογή, καταχωρούµε τον κατάλογο, τα τραπέζια, τους
σερβιτόρους κλπ.

Η ∆ιαµόρφωση της εφαρµογής
Μία από τις σηµαντικότερες λειτουργίες της εφαρµογής είναι η φόρµα της ∆ιαµόρφωσης.
Χρησιµοποιείται

για

να

διαµορφώσουµε

πληθώρα

χαρακτηριστικών

της

εφαρµογής

σύµφωνα µε τις επιλογές του χρήστη.
Όπως παρατηρείτε στο σχήµα 5, αποτελείται από 6 ετικέτες µε ονόµατα Εταιρία,
Παράµετροι,

Γενικά,

Επιλογές,

Εκτυπώσεις και

Λοιπά, µε κάθε µία ετικέτα να

περιέχει πλήθος πεδίων που µπορούµε να συµπληρώσουµε. Μετά από κάθε τροποποίηση
που κάνουµε στα πεδία της φόρµας, πατάµε το πλήκτρο Εντάξει (βρίσκεται στην ετικέτα
Εταιρία) ή το F5.
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Ξεκινάµε µε την ετικέτα Εταιρία όπου αρχικά συµπληρώνουµε τα στοιχεία του χρήστη της
εφαρµογής.

Τα στοιχεία αυτά θα χρησιµοποιηθούν στις εκτυπώσεις των αποδείξεων

είσπραξης, των παραγγελιών αλλά

και σε αρκετά άλλα σηµεία της εφαρµογής. Αν ο

χρήστης βρίσκεται σε περιοχή µε µειωµένο Φ.Π.Α., πρέπει να επιλέξετε Πελάτης
Παραµεθορίου.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο χρήστης θέλει να πληκτρολογεί έναν κωδικό όταν εισέρχεται
στην εφαρµογή. Τότε στο πεδίο Παλαιός κωδικός θέτουµε τον τρέχοντα κωδικό (δεν
πληκτρολογούµε τίποτε την πρώτη φορά) και στο Νέος κωδικός τον καινούργιο κωδικό
εισόδου. Όπως θα δούµε σε άλλο κεφάλαιο, µπορούµε να ορίσουµε πολλαπλούς χρήστες µε
δικούς τους κωδικούς εισόδου.

To λογότυπο της εταιρίας
Υπάρχουν περιπτώσεις που ο χρήστης επιθυµεί στην απόδειξη ή στο δελτίο παραγγελίας να
εκτυπώνεται το λογότυπό του. Στην περίπτωση αυτή, στο πλαίσιο Λογότυπο επιλέγουµε
από το πλήκτρο Επιλογή εικόνας, την εικόνα που επιθυµούµε (συνήθως µονόχρωµη).
Κάνοντας δεξί κλικ µε το ποντίκι πάνω στην εικόνα όπως βλέπουµε στο επόµενο σχήµα,
εµφανίζεται ένα µενού µε διάφορες επιλογές. Μπορούµε να αντιγράψουµε την εικόνα στο
clipboard, αλλά και επιλέγοντας την εντολή Επικόλληση, µπορούµε να µεταφέρουµε µια
εικόνα που περιέχει το clipboard. Μπορούµε τέλος να διαγράψουµε µια εικόνα µε την
επιλογή ∆ιαγραφή.
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Τέλος µπορούµε να απενεργοποιήσουµε την εκτύπωση του λογότυπου στην απόδειξη και
στο δελτίο παραγγελίας (∆Π) από τις σχετικές επιλογές που βρίσκονται στο πλαίσιο. Το
προκαθορισµένο ύψος του λογότυπου είναι 700 µονάδες ενώ µπορούµε να το αλλάξουµε.

Ενεργοποίηση φορολογικού µηχανισµού
Ο φορολογικός µηχανισµός (ΕΑΦ∆ΣΣ) είναι µία ηλεκτρονική συσκευή
που κάνει νόµιµη µια απόδειξη λιανικής ή ένα δελτίο παραγγελίας,
‘ρίχνοντας’ στο κάτω τµήµα της εκτύπωσης µια συµβολοσειρά.
Γενικά, δέχεται από την εφαρµογή όλους τους εκτυπώσιµους χαρακτήρες
του παραστατικού και επιστρέφει τα εξής: Την ψηφιακή υπογραφή για αυτό το παραστατικό
µαζί µε την ηµεροµηνία και ώρα του δικού του ρολογιού, το σύνολο των παραστατικών που
έχουν υπογραφεί από τον µηχανισµό από την αρχή της λειτουργίας του, το σύνολο των
παραστατικών που έχουν υπογραφεί στην ίδια µέρα και τον σειριακό του συγκεκριµένου
µηχανισµού. Επιπλέον, διαθέτει ενσωµατωµένο εκτυπωτή. Ο ενσωµατωµένος εκτυπωτής
στον φορολογικό µηχανισµό εξυπηρετεί δύο σκοπούς: Πρώτον, εκδίδει ένα σύντοµο δελτίο
υπογραφής για κάθε παραστατικό το οποίο σηµαίνεται κατά την διάρκεια της ηµέρας.
∆εύτερον, στο τέλος της ηµέρας εκδίδει το λεγόµενο δελτίο Ζ. Το δελτίο Ζ αναφέρει όλες
τις ψηφιακές υπογραφές της ηµέρας, δηµιουργεί µία ψηφιακή υπογραφή των υπογραφών
αυτών και την καταγράφει στη φορολογική µνήµη. Επιπλέον, χρησιµοποιείται στην
περίπτωση ελέγχου για την έκδοση περιοδικών αναφορών, εκτυπώσεων δηλαδή των
περιεχοµένων της φορολογικής µνήµης που πιθανώς να ζητηθούν σε φορολογικό
έλεγχο. Πρέπει να τονίσουµε ότι το δελτίο Ζ δεν κρατάει ταµειακά δεδοµένα, άρα δεν
είναι αυτό που στέλνουµε στο λογιστή ή δείχνουµε σε περίπτωση ελέγχου.

Η Anima – Menu Light Edition χρησιµοποιεί έναν ΕΑΦ∆ΣΣ όταν κατ΄επιλογή εκτυπώνεται
η ψηφιακή του υπογραφή σε µία απόδειξη λιανικής ή σε ένα δελτίο παραγγελίας (ειδική
περίπτωση στη σάλα), ενώ όπως έχουµε αναφέρει, διαθέτει ενσωµατωµένους drivers και
είναι πιστοποιηµένη για τον ICS Algobox NET και DataSign Plus.
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Σχ. 9 Οι ΕΑΦ∆ΣΣ που είναι πιστοποιηµένη η εφαρµογή

Για την επιλογή και ενεργοποίηση ενός ΕΑΦ∆ΣΣ (υποτίθεται ότι έχουµε συνδέσει έναν
ΕΑΦ∆ΣΣ στη θύρα USB του υπολογιστή µας ή στο τοπικό δίκτυο), πρέπει να µεταβούµε στη
γνωστή πλέον φόρµα της ∆ιαµόρφωσης και από την ετικέτα Γενικά, επιλέγουµε Επιλογή
ΕΑΦ∆ΣΣ ή Ταµειακής Μηχανής και κάνουµε κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στα δεξιά
της επιλογής, για να επιλέξουµε τον ΕΑΦ∆ΣΣ

Από το οµώνυµο πλαίσιο επιλέγουµε τον

επιθυµητό ΕΑΦ∆ΣΣ. Πατάµε το πλήκτρο Εντάξει και ο ΕΑΦ∆ΣΣ στην επόµενη εκκίνηση της
εφαρµογής θα είναι ενεργοποιηµένος.
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Κεφάλαιο 3
Η δηµιουργία Καταλόγου

Τ

ο πιο σηµαντικό κοµµάτι της εφαρµογής είναι η δηµιουργία του Καταλόγου. Θέλει
ιδιαίτερη προσοχή η κατασκευή του γιατί είναι αυτό το τµήµα που δουλεύει συνήθως
ο χρήστης. Ένα καλό στήσιµο του καταλόγου θα διευκολύνει τη χρήση της

εφαρµογής. Η δοµή του καταλόγου της Anima – Menu αποτελείται από τις βασικές
κατηγορίες, τις κατηγορίες, τα προϊόντα και τις συνθέσεις.
Ο κατάλογος δηµιουργείται µε τη βοήθεια του Wizard, κάνοντας κλικ στην επιλογή
Κατάλογος.

Όπως παρατηρούµε στο σχήµα , στο πάνω δεξί τµήµα της φόρµας υπάρχουν 5 εικόνες που
αντιστοιχούν στις 5 βασικές κατηγορίες, οι οποίες αρχικά είναι : ΠΟΤΑ, ΚΑΦΕ∆ΕΣ, ΦΑΓΗΤΟ,
ΓΛΥΚΑ, ΧΥΜΟΙ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ. Αυτές οι βασικές κατηγορίες µπορούν να αλλάξουν σειρά
εµφάνισης, περιγραφή, εικόνα αλλά ο µέγιστος αριθµός είναι 8.
Συνήθως δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουµε τις βασικές κατηγορίες. Αν επιθυµούµε να γίνει
κάτι τέτοιο, επιλέγουµε το Βασικές Κατηγορίες από τη λίστα µε τις επιλογές του Wizard κι
εµφανίζεται η φόρµα διαχείρισης των βασικών κατηγοριών (βλέπε σχήµα). Με τα βελάκια
µπορούµε να µεταβούµε σε µια από τις 8 κατηγορίες κι εµφανίζονται τα δεδοµένα της
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τρέχουσας εγγραφής. Για να αποθηκευτούν οι αλλαγές που τυχόν θα κάνετε θα πρέπει να
πατήσετε Ενηµέρωση.

Στο πεδίο Περιγραφή γράφουµε την ονοµασία της Βασικής Κατηγορίας. Στο πεδίο Αρ.
Ταξινόµησης δίνουµε τον αριθµό που ορίζει µε ποια σειρά θα εµφανιστεί η κατηγορία αυτή
στο menu µιας φόρµας παραγγελίας. Το εικονίδιο δίπλα από το πεδίο µας εµφανίζει τον
επόµενο αριθµό ταξινόµησης.
Η επιλογή Εµφάνιση εικονιδίου ορίζει αν η κατηγορία αυτή θα εµφανίζεται στο menu µε
εικονίδιο ή θα δείχνει την ονοµασία, ενώ η επιλογή Ενεργή ενεργοποιεί – απενεργοποιεί
αντίστοιχα τη βασική κατηγορία.

Κατηγορίες
Kάθε βασική κατηγορία αποτελείται από µία ή περισσότερες κατηγορίες. Έτσι αφού από τον
Wizard επιλέξουµε µια βασική κατηγορία, κάνουµε κλικ στο πρώτο εικονίδιο στο δεξί τµήµα
του Wizard κι εµφανίζεται η φόρµα της δεξιάς εικόνας του επόµενου σχήµατος (ή πατώντας
το F2), όπου καταχωρούµε µια νέα κατηγορία. Η επιλογή της Βασικής Κατηγορίας δεν είναι
υποχρεωτική αν καταχωρείται µια κατηγορία της οποίας τα προϊόντα δεν θέλουµε να
εµφανίζονται στις φόρµες παραγγελιοληψίας.
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Συµπληρώνουµε την Περιγραφή της Κατηγορίας και το Πρόθεµα. Το πεδίο Πρόθεµα
είναι προαιρετικό και χρησιµοποιείται από την εφαρµογή για να δηµιουργεί αυτόµατα τους
κωδικούς των προϊόντων κατά την καταχώριση νέων προϊόντων της κατηγορίας.
Στο πεδίο Αρ. Ταξινόµησης κατά την καταχώριση νέας κατηγορίας αυτόµατα µπαίνει
αµέσως

επόµενος

αριθµός,

βάσει

µεγαλύτερου

αριθµού

των

ήδη

καταχωρηµένων

κατηγοριών. Ο αριθµός αυτός καθορίζει τη σειρά µε την οποία εµφανίζονται οι κατηγορίες
στις

φόρµες

παραγγελιοληψίας

και

µε

την

οποία

εκτυπώνονται

στους

εκτυπωτές

παρασκευαστηρίων κατά την παραγγελία.
Η επιλογή Menu ορίζει αν η κατηγορία και τα προϊόντα της θα εµφανίζονται στις φόρµες
παραγγελιοληψίας.
Αν θέλουµε οι κατηγορίες µας να έχουν εικόνα, ειδικό χρώµα ή συγκεκριµένο µέγεθος
γραµµατοσειράς στις φόρµες παραγγελιοληψίας όπως φαίνεται στο σχήµα 5, το µόνο που
έχουµε να κάνουµε είναι να ορίσουµε τα σχετικά πεδία της φόρµας. Και στις τρεις
περιπτώσεις πρέπει να τσεκάρουµε την επιλογή για να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές. Tέλος,
µε το πλήκτρο Ενηµέρωση (ή µε το πλήκτρο F7), καταχωρείται η τρέχουσα εγγραφή.

Μπορείτε να προσθέσετε όσες κατηγορίες επιθυµείτε, δεν υπάρχει περιορισµός. Τέλος,
µπορείτε να διορθώσετε ή να διαγράψετε µια ήδη υπάρχουσα κατηγορία, µε τη βοήθεια του
δεύτερου και τρίτου εικονιδίου στο δεξί πάνω τµήµα του Wizard.

Προϊόντα
Ήρθε η στιγµή να καταχωρήσουµε τα προϊόντα του καταλόγου που είναι απεριόριστα για
κάθε κατηγορία. Επιλέγοντας µια κατηγορία, κάνουµε κλικ στο κουµπί Προσθήκη νέου
είδους στην αποθήκη (ή πατώντας το F3) κι εµφανίζεται η δεξιά φόρµα του επόµενου
σχήµατος.

Εµείς πρέπει να πληκτρολογήσουµε στο πεδίο Περιγραφή που εµφανίζεται στις φόρµες
Μπορούµε επίσης να ορίσουµε αν το είδος θα εµφανίζεται στο ασύρµατο τερµατικό (Pocket
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PC). Τέλος, µπορούµε να ορίσουµε χρώµα, εικόνα και γραµµατοσειρά για κάθε είδος της
αποθήκης. Και στις τρεις περιπτώσεις πρέπει να τσεκάρουµε την επιλογή για να ληφθούν
υπόψη οι αλλαγές.

Σχ. 6 Τα εικονίδια και η φόρµα διαχείρισης των προϊόντων
Στη συνέχεια θα πρέπει να ορίσετε τις τιµές του προϊόντος. Υπάρχουν δύο στήλες, στην
πρώτη ορίζουµε την τιµή χωρίς Φ.Π.Α., ενώ στη δεύτερη στήλη που είναι και η πιο
συνηθισµένη, ορίζουµε την τιµή µε Φ.Π.Α. Για το ποιά στήλη θα ενηµερώνουµε, θα πρέπει
να επιλέξουµε από τη φόρµα της ∆ιαµόρφωσης και την ετικέτα Γενικά, τις επιλογές Τιµής
χωρίς Φ.Π.Α. βάσει τιµής µε Φ.Π.Α. και Τιµής µε Φ.Π.Α. βάσει τιµής χωρίς Φ.Π.Α. Με
την πρώτη επιλογή (βλέπε επόµενο σχήµα), ενηµερώνουµε την δεύτερη στήλη, ενώ µε τη
δεύτερη επιλογή ενηµερώνουµε την πρώτη στήλη των τιµών.
Tέλος, µε το πλήκτρο Ενηµέρωση (ή µε το πλήκτρο F7), καταχωρείται η τρέχουσα
εγγραφή.
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Συνθέσεις
Το τέταρτο και τελευταίο βήµα για τη δηµιουργία του καταλόγου είναι να προσθέσετε
Συνθέσεις, οι οποίες είναι και αυτές προϊόντα. Όταν τα προϊόντα αποτελούνται από
διαφορετικά άλλα είδη της αποθήκης τότε θα πρέπει να ενηµερώσουµε τις συνθέσεις αυτών
των προϊόντων. Π.χ. η Χωριάτικη Σαλάτα αποτελείται από αγγούρια, ντοµάτες, κρεµµύδι
κ.λπ. Μπορούµε να προσθέσουµε ή να αφαιρέσουµε από την σαλάτα τις ελιές ή τη φέτα.
Επίσης, θα πρέπει να ενηµερωθούν και τα αναλώσιµα, π.χ. πλαστικό πιάτο, πιρούνι,
χαρτοπετσέτες κ.λπ. Όλα αυτά τα είδη θα πρέπει να ενηµερώνονται αυτόµατα όταν
«κινούµε» το προϊόν Χωριάτικη Σαλάτα.
Οι συνθέσεις αποτελούνται από τις: Ιδιότητες, Προσθήκες, Χωρίς. Tις Ιδιότητες τις
χρησιµοποιούµε για να δώσουµε σ' ένα προϊόν µια έννοια, που να τη χαρακτηρίζει µ' ένα
µοναδικό τρόπο. Π.χ. εάν το προϊόν είναι ένας καφές, η ιδιότητα του είναι Kρύος, ενώ αν
είναι σουβλάκι, ιδιότητα θα ήταν το Αλάδωτο.
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Η Προσθήκη είναι το επιπλέον υλικό σ' ένα προϊόν. Π.χ. εάν το προϊόν είναι ένας καφές η
προσθήκη είναι: µε σαντιγί. Το Χωρίς είναι µία ιδιότητα που ανήκει στη βασική σύνθεση
του προϊόντος και δεν θέλουµε να προστεθεί στην παραγγελία.
Επειδή δεν έχουν συνθέσεις όλα τα προϊόντα, δεν είναι απαραίτητο να καταχωρήσετε
στοιχεία σ' όλα.

Για να προσθέσετε µια σύνθεση σε κάποιο προϊόν θα πρέπει να έχετε

επιλέξει το προϊόν από τη κατηγόρια που θέλετε, στη συνέχεια να πατήσετε το κουµπί
Προσθήκη νέας σύνθεσης είδους, και µετά να επιλέξετε το είδος της σύνθεσης που
επιθυµείτε. Αν πρόκειται για ιδιότητα, επιλέγετε Νέα Ιδιότητα (ή πατώντας το F6). Αν
πρόκειται για προσθήκη, επιλέγετε Νέα Προσθήκη (ή πατώντας το F7), ενώ αν θέλετε να
ανήκει στη βασική σύνθεση και να εµφανίζεται στα Χωρίς, επιλέγετε Νέα Βασική Σύνθεση
(ή πατώντας το F8).
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Υπάρχουν ακόµη δύο επιλογές, η Νέα Standard Σύνθεση, όπου δηµιουργούµε µια βασική
σύνθεση χωρίς αυτή να εµφανίζεται στις Ιδιότητες, Προσθήκες και Χωρίς και Νέο
Αναλώσιµο για τη δηµιουργία αναλωσίµου. Τα αναλώσιµα δεν εµφανίζονται στις συνθέσεις
αλλά χρησιµοποιούνται για στατιστικούς λόγους για να βρίσκουµε το κόστος αναλωσίµων.
Πρέπει εδώ να αναφέρουµε τη διαφορά ανάµεσα στη Standard σύνθεση και στην
Κρυµµένη Ιδιότητα. Και οι δύο δεν φαίνονται στις συνθέσεις, αλλά η Κρυµµένη
Ιδιότητα µπορεί να περιέχει άλλες ιδιότητες.
Αν θέλουµε οι συνθέσεις να έχουν εικόνα, ειδικό χρώµα ή συγκεκριµένο µέγεθος
γραµµατοσειράς στις φόρµες παραγγελιοληψίας, το µόνο που έχουµε να κάνουµε είναι να
ορίσουµε τα σχετικά πεδία της φόρµας. Και στις τρεις περιπτώσεις πρέπει να τσεκάρουµε
την επιλογή για να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές. Tέλος, µε το πλήκτρο Ενηµέρωση (ή µε το
πλήκτρο F7), καταχωρείται η τρέχουσα εγγραφή.
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Στο σχήµα βλέπουµε κάποια προϊόντα που έχουµε δηµιουργήσει σε έναν κατάλογο. Για να
ενεργοποιήσουµε όµως τις εικόνες στις κατηγορίες και στα προϊόντα, πρέπει από τα
αριστερά του Wizard, να επιλέξουµε το ∆ιαµόρφωση Menu. Όπως βλέπουµε στο σχήµα
11, ορίζουµε αν οι κατηγορίες, τα προϊόντα και οι συνθέσεις θα εµφανίζονται µόνο µε
περιγραφή, µε εικόνα ή και µε τα δύο.
Στην ίδια φόρµα µπορούµε να αλλάξουµε και άλλα χαρακτηριστικά της εµφάνισης του
καταλόγου, όπως τα λεκτικά εµφάνισης κι εκτύπωσης των συνθέσεων, τις γραµµές των
κατηγοριών, των ειδών και των συνθέσεων και τις συνολικές γραµµές και στήλες.
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Αντιγραφή Συνθέσεων
Αρκετά προϊόντα έχουν κοινές συνθέσεις, για το λόγο αυτό ο Wizard µας έχει εφοδιάσει µε
µια λειτουργία αντιγραφής µιας ή περισσότερες συνθέσεις από ένα προϊόν σε ένα άλλο.
Πρώτα κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Επιλογή ειδών για ενηµέρωση κι επιλέγουµε µε το
δείκτη του ποντικιού το προϊόν που θέλουµε να αντιγράψουµε σε αυτό συνθέσεις.

Στη συνέχεια όπως βλέπουµε στο σχήµα, κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Αντιγραφή
συνθέσεων και στο µενού Επιλογή, και αφού «κοκκινίσει» το συγκεκριµένο πλήκτρο,
επιλέγουµε τις ιδιότητες που θέλουµε να αντιγράψουµε. Κάνοντας κλικ σε αυτές, αλλάζουν
χρώµα και γίνονται ανοιχτό πράσινο.
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Στη συνέχεια κάνουµε κλικ πάλι στο πλήκτρο Αντιγραφή συνθέσεων κι επιλέγοντας το
Ενηµέρωση, οι επιλεγµένες ιδιότητες αντιγράφονται στο αρχικό προϊόν. Μπορούµε να
ακυρώσουµε τη διαδικασία, επιλέγοντας το Ακύρωση. Έχουµε τη δυνατότητα να
επαναλάβουµε τη διαδικασία όσες φορές θέλουµε και για άλλες συνθέσεις.
Αλλαγή σειράς εµφάνισης
Ο Wizard παρέχει έναν εύκολο τρόπο αλλαγής της σειράς εµφάνισης των κατηγοριών, των
προϊόντων και των συνθέσεων. Επιλέγοντας το πλήκτρο Επιλεκτική αλλαγή σειράς
εµφάνισης, εµφανίζεται ένα µενού για να επιλέξουµε ποιό από τα τρία αντικείµενα θέλουµε
να αλλάξουµε. Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να αλλάξουµε τα προϊόντα.
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Κάνουµε την ανάλογη από το µενού επιλογή και µετά κλικ στα προϊόντα µε τη σειρά που
θέλουµε να εµφανίζονται. Στη συνέχεια, πάλι από το ίδιο πλήκτρο, επιλέγουµε το
Ενηµέρωση και αµέσως αλλάζει η σειρά των επιλεγµένων προϊόντων. Το ίδιο µπορούµε να
κάνουµε µε τις κατηγορίες και τις συνθέσεις.

Ειδικές Ιδιότητες Menu
Θα έχετε προσέξει στο κάτω τµήµα του Wizard δύο πλήκτρα µε λεκτικό Λίγο και Μόνο.
Είναι λέξεις που κατά τη διάρκεια εκτέλεσης µιας παραγγελίας, µπορούµε να τις
προσθέσουµε µπροστά από µια ιδιότητα. Αυτές οι δύο λέξεις είναι αρχικά προκαθορισµένες
αλλά µπορούµε να τις αλλάξουµε ή να προσθέσουµε κι άλλες από την επιλογή Ειδικές
Ιδιότητες Menu.
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Γενικές Ιδιότητες Menu
Από την οµώνυµη επιλογή µπορούµε να δηµιουργήσουµε γενικές ιδιότητες – λεκτικά όπου
µπορούµε να τις εµφανίσουµε µε το κάτω αριστερό πλήκτρο.
Αν επιθυµούµε σε κάποια

γενική ιδιότητα

να θέσουµε χρώµα, εικόνα

ή αλλαγή

γραµµατοσειράς, τότε τσεκάρουµε Ενηµ. Εµφ/σης και την αντίστοιχη επιλογή, κάνουµε
κλικ στο πλήκτρο Εφαρµογή Επιλογών Εµφάνισης και στη συνέχεια Εντάξει. Αν
επιλέξουµε

το

Μηδενισµός,

διαγράφεται

αντίστοιχα

η

εικόνα,

το

χρώµα

ή

η

γραµµατοσειρά.
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Έτοιµοι κατάλογοι προς χρήση
Η εφαρµογή διαθέτει 15 έτοιµους καταλόγους προς χρήση. Όπως βλέπετε στο επόµενο
σχήµα κάνετε κλικ στην οµώνυµη επιλογή.

Στη συνέχεια θα εµφανισθεί µια λίστα µε όλους τους διαθέσιµους καταλόγους, όπου
µπορούµε να επιλέξουµε κάποιον κατάλογο. Θέλει προσοχή το γεγονός ότι θα διαγραφούν
οριστικά τα υπάρχοντα δεδοµένα.
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Κεφάλαιο 4
Εκτυπώσεις και άλλα …

Σ

ε ένα σύστηµα παραγγελιοληψίας, οι εκτυπώσεις είναι από τα πλέον σηµαντικά
χαρακτηριστικά τoυ. Η Anima – Menu Light Edition 3.0 χρησιµοποιεί τους

θερµικούς εκτυπωτές τύπου USB ή ETHERNET σε πολλά σηµεία της, συνήθως ένα
συγκεντρωτικό δελτίο παραγγελίας (∆Π) µε το σύνολο της παραγγελίας, ενώ µπορούµε να
ορίσουµε παρασκευαστήρια, να εκτυπωθούν δηλαδή τα προϊόντα της παραγγελίας και σε
άλλους εκτυπωτές (κουζίνα, bar κλπ).

Επίσης µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε έναν

θερµικό εκτυπωτή για να εκδίδεται λιανική απόδειξη που θα έχει λάβει πρώτα σήµανση από
ΕΑΦ∆ΣΣ.

Από

το πλήκτρο

∆ιαχείριση -> Εκτυπώσεις µπορούµε να

επιλέξουµε εκτυπωτή

Παραγγελίας ή αποδειξης και εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος επόµενου, που περιέχει
όλους τους διαθέσιµους εκτυπωτές για να επιλέξουµε αυτόν που επιθυµούµε.
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Τονίζουµε ότι πρέπει ΠΑΝΤΑ να ορίζουµε εκτυπωτή ∆Π έστω κι αν υπάρχουν
περιπτώσεις που δεν εκτυπώνεται ∆Π.
Η ίδια φόρµα εµφανίζεται για να επιλέξουµε τον εκτυπωτή Λιανικής Απόδειξης. Συνήθως
είναι κοινός, γι αυτό ορίζουµε τον εκτυπωτή σάλας.

Παρασκευαστήρια
Για να ορίσουµε τους εκτυπωτές των παρασκευαστηρίων, επιλέγουµε την Ονοµασία
εκτυπωτών παρασκευαστηρίων, όπου εµφανίζεται η φόρµα του επόµενου σχήµατος.
Επιλέγουµε έναν υπάρχοντα εκτυπωτή κάνοντας κλικ στο κουµπί (…) του πεδίου
Εκτυπωτής και στο πεδίο Ονοµασία καταχωρούµε το λογικό όνοµα του εκτυπωτή, πχ.
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΣΑΛΑΤΕΣ, BAR, ΤΥΛΙΧΤΑ κλπ. Πατώντας το πλήκτρο Ενηµέρωση, τα δεδοµένα
ενηµερώνουν τη λίστα µε τους υπάρχοντες εκτυπωτές.
Αν θέλουµε να διαγράψουµε ένα υπάρχον παρασκευαστήριο, το επιλέγουµε από τη λίστα
και πατάµε το Καθαρισµός, ενώ αν θέλουµε να το διορθώσουµε, κάνουµε διπλό κλικ στη
λίστα, η συγκεκριµένη εγγραφή εµφανίζεται στα πεδία Ονοµασία και Εκτυπωτής και µετά
τις αλλαγές, πατάµε

το

πλήκτρο

Ενηµέρωση.

Τέλος, το

πλήκτρο

Αποθήκευση,

ενηµερώνει την εφαρµογή µε τα παρασκευαστήρια.
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Αφού ορίσουµε τα παρασκευαστήρια, πρέπει να τα συνδέσουµε µε τα προϊόντα του
καταλόγου. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη φόρµα διαχείρισης ενός είδους του Wizard της
αποθήκης, όπως αναφέραµε στο προηγούµενο κεφάλαιο. Όπως παρατηρούµε στο επόµενο
σχήµα, η λίστα µε τους εκτυπωτές, εµφανίζει τα λογικά ονόµατα των παρασκευαστηρίων
που έχουµε δηµιουργήσει. Επειδή ένα είδος µπορεί να εκτυπωθεί σε περισσότερα από ένα
παρασκευαστήρια, επιλέγουµε αυτά που εµείς θέλουµε και πατάµε το Ενηµέρωση.
Κάνουµε το ίδιο και για τα παρασκευαστήρια των άλλων προϊόντων.
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Η ενεργοποίηση των παρασκευαστηρίων επιτυγχάνεται από τη διαµόρφωση και στην ετικέτα
Εκτυπώσεις, αν επιλέξουµε Ενεργοποίηση παρασκευαστηρίων Σάλας.
Στο πλαίσιο των εκτυπωτών του σχήµατος, έχουµε την επιλογή Επιλογή ως εκτυπωτή
παραγγελίας, η οποία αν επιλεγεί, µετατρέπει το παρασκευαστήριο και σε δελτίο
παραγγελίας, Αυτό σηµαίνει ότι αν στην παραγγελία έχουµε ένα προϊόν όπου έχουµε
τσεκάρει το παρασκευαστήριο ΚΟΥΖΙΝΑ για παράδειγµα, θα εκτυπωθεί το παρασκευαστήριο,
αλλά εκτός από το κεντρικό δελτίο παραγγελίας, εκτυπώνεται άλλο ένα στον εκτυπωτή του
παρασκευαστηρίου όµως.
Αν ο εκτυπωτής του παρασκευαστηρίου είναι ίδιος µε αυτόν του δελτίου παραγγελίας, το
δελτίο παραγγελίας θα εκτυπωθεί δύο φορές. Για να αποφύγουµε αυτή την κατάσταση,
επιλέγουµε Απενεργ. παρασκ. στον εκτυπωτή ∆Π ειδών του σχήµατος.
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Θα κλείσουµε αναφέροντας ότι αν επιλέξουµε ∆οκιµαστική εκτύπωση, οι εκτυπώσεις δεν
στέλνονται κατευθείαν στους εκτυπωτές, αλλά εµφανίζονται πρώτα σε ένα παράθυρο στην
οθόνη του υπολογιστή, λειτουργία χρήσιµη για κατάσταση δοκιµών.

Όπως παρατηρούµε

στο σχήµα 6, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο εκτύπωσης, αυτή θα εκτυπωθεί στον ανάλογο
εκτυπωτή.
Τέλος, κάνοντας δεξί ή αριστερό διπλό κλικ πάνω στη φόρµα, σµικρύνει ή µεγαλώνει
ανάλογα η εκτύπωση, λειτουργία ανάλογη µε την επιλογή Zoom του επόµενου σχήµατος.
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Κεφάλαιο 5
∆ιαχείριση Σάλας
Η διαχείριση σάλας ή τραπεζιών είναι η λειτουργία όπου η παραγγελία
ενός

πελάτη λαµβάνεται από σερβιτόρο. Tα τραπέζια µπορεί να είναι

πραγµατικά, “εικονικά” να δηλώνουν δηλαδή χώρο ή ακόµη και κάτι άλλο όπως ξαπλώστρες
για παράδειγµα.

Η πρώτη µας ενέργεια είναι η διαχείριση των τραπεζιών από το πλήκτρο ∆ιαχείριση, όπου
εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος που ακολουθεί.

Τα πλέον απαραίτητο πεδίο που πρέπει να συµπληρώσουµε είναι ο Κωδικός γιατί είναι
αυτός που εµφανίζεται αρχικά όταν λαµβάνουµε µια παραγγελία. Ένας εναλλακτικός τρόπος
εµφάνισης τραπεζιών είναι να συµπληρώσουµε δεδοµένα στο πεδίο Πρόθεµα. Έτσι, η
εµφάνιση των τραπεζιών θα είναι Πρόθεµα + Κωδικός, δηλαδή ΕΞ1 στο παράδειγµα της
εικόνας 1. Υπάρχει κι ένας τρίτος τρόπος εµφάνισης ενός τραπεζιού και περιέχεται στο πεδίο
Περιγραφή. Για να ενεργοποιηθεί όµως η περιγραφή πρέπει από ∆ιαµόρφωση -> Γενικά
να επιλέξουµε Εµφάνιση Περιγραφής Τραπεζιού.
Στο πεδίο Σερβιτόρος έχουµε τη δυνατότητα να ορίσουµε το σερβιτόρο του τραπεζιού. Η
επιλογή δεν είναι απαραίτητη αφού µπορούµε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης µιας παραγγελίας,
να ορίσουµε σερβιτόρο σε ένα τραπέζι.
Ως πόστο θεωρείται ένα σύνολο τραπεζιών µε συγκεκριµένο σερβιτόρο και είναι ένας
εύκολος τρόπος να θέτουµε σερβιτόρους σε τραπέζια, ενώ τοµέας είναι ο λογικός
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διαχωρισµός τραπεζιών, όπως για παράδειγµα τραπέζια – έξω κλπ. Το πεδίο Θέση
χρησιµοποιείται για τη σειρά εµφάνισης του τραπεζιού.
Τέλος όπως βλέπουµε στη φόρµα, µπορούµε να ορίσουµε σε συγκεκριµένο τραπέζι,
εκτυπωτή για ∆ελτίο Παραγγελίας και Απόδειξη.
Επειδή δε µπορούµε να διαγράψουµε ένα τραπέζι όταν έχει κινήσεις, µπορούµε αντί αυτού
να απενεργοποιήσουµε την επιλογή Ενεργό.

Μαζικές Λειτουργίες
Η εφαρµογή περιέχει δύο πολύ χρήσιµες επιλογές τις: Μαζική Προσθήκη Τραπεζιών και
Μαζική Αλλαγή ∆εδοµένων. Με την πρώτη, όπως βλέπουµε στο σχήµα που ακολουθεί,
ορίζουµε

τον

αρχικό

και

τον

τελικό

κωδικού

των

τραπεζιών

που

θέλουµε

να

δηµιουργήσουµε καθώς και τα άλλα απαραίτητα πεδία που τυχόν θέλουµε να προσθέσουµε.
Με την επιλογή Αύξουσα αρίθµηση θέσης, θέτουµε αυτόµατα στη Θέση τον τρέχοντα
κωδικό του τραπεζιού. Με το πλήκτρο Εντάξει, δηµιουργούνται µαζικά τα τραπέζια.

Με την επιλογή Μαζική Αλλαγή ∆εδοµένων,

αλλάζουµε µε µαζικό τρόπο δεδοµένα σε

επιλεγµένα τραπέζια. Όπως βλέπουµε στο επόµενο σχήµα, στο κάτω τµήµα επιλέγουµε τα
τραπέζια που θέλουµε να ενηµερώσουµε και στο πάνω τµήµα τα δεδοµένα στα διάφορα
πεδία που θέλουµε να λάβουν. Αν θέλουµε να αφαιρέσουµε δεδοµένα, επιλέγουµε
∆ιαγραφή

για

το

συγκεκριµένο

πεδίο.

Τέλος,

πατάµε

το

πλήκτρο

Ενηµέρωση

Επιλεγµένων για να ενηµερωθούν τα συγκεκριµένα πεδία.
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Ας δούµε τώρα πώς εµφανίζονται στο τα τραπέζια που δηµιουργήσαµε στην απλή τους
µορφή. Από τη µπάρα γρήγορων λειτουργιών της εφαρµογής, κάνουµε κλικ στο εικονίδιο
Τραπέζια κι εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος που ακολουθεί. Θα πούµε πολλά για αυτή
τη φόρµα στη συνέχεια, αλλά τώρα θα δώσουµε έµφαση στην εµφάνιση των τραπεζιών.
Υποθέτουµε ότι έχουµε επιλέξει να εµφανίζεται η περιγραφή των τραπεζιών. Όπως
παρατηρείτε στα πρώτα 4 τραπέζια έχουµε θέσει περιγραφή για κάθε ένα τραπέζι, έτσι
εµφανίζεται αυτή. Στα υπόλοιπα δεν έχουµε θέσει περιγραφή, γι αυτό εµφανίζεται ο
συνδυασµός προθέµατος µε κωδικό, µε τη µορφή που αναφέραµε. Η σειρά των τραπεζιών
καθορίζεται από τη θέση (αλφαριθµητική ταξινόµηση) ή από τον κωδικό τους. Το πρόθεµα
µας βοηθάει να χωρίσουµε και χωροταξικά τη σάλα, όπως για παράδειγµα τραπέζια µέσα ή
έξω κλπ.
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Έχουµε επίσης τη δυνατότητα όποτε επιλέγουµε ένα τραπέζι ενός σερβιτόρου, η εφαρµογή
να εµφανίζει πλαίσιο διαλόγου για να πληκτρολογήσουµε έναν κωδικό εισόδου. Ο κωδικός
αυτός πληκτρολογείται στη φόρµα των Συνεργατών και στο πεδίο Password (βλέπε
επόµενο σχήµα), ενώ η λειτουργία ενεργοποιείται µε την επιλογή Ενεργοποίηση
Password σερβιτόρων.
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Θα παρατηρήσατε στη φόρµα Σερβιτόρων το πλαίσιο Κατηγορία Ειδών. Εδώ µπορούµε
να επιλέξουµε συγκεκριµένες κατηγορίες προϊόντων που µπορεί να διαχειρίζεται στις
παραγγελίες ο σερβιτόρος. Για να ενεργοποιήσουµε αυτή τη δυνατότητα αφού βέβαια
επιλέξουµε

τις

κατάλληλες

κατηγορίες

για

ένα

σερβιτόρο,

επιλέγουµε

Φιλ/σµα

Κατηγοριών ανά Σερβιτόρο.
Εκτός από το κεντρικό δελτίο παραγγελίας που εκτυπώνεται µε κάθε παραγγελία, µπορούµε
να ορίσουµε στη φόρµα των Συνεργατών και στο πλαίσιο Εκτυπωτές Παραγγελίες,
επιπλέον εκτυπωτές παραγγελίες. Μπορούµε όµως να απενεργοποιήσουµε το κεντρικό
δελτίο παραγγελίας όταν εκτυπώνεται το δελτίο παραγγελίας του σερβιτόρου, αρκεί στη
∆ιαµόρφωση -> Εκτυπώσεις -> ∆ιαµόρφωση ∆Π – Παρασκευαστηρίων -> ∆ελτίο
Παραγγελίας, να επιλέξουµε Απενεργ. εκτύπωσης ∆Π µε ενεργ. εκτυπ. Σερβ.
Τέλος, µπορούµε για ένα σερβιτόρο να απενεργοποιήσουµε το γενικό εκτυπωτή αποδείξεων
λιανικής και να θέσουµε έναν εκτυπωτή ειδικά για το συγκεκριµένο σερβιτόρο. Ο εκτυπωτής
αυτός καθορίζεται από το πεδίο Εκτυπ. Αποδ. της φόρµας των συνεργατών.

∆ιαχείριση Σάλας
Όπως ήδη αναφέραµε, η φόρµα διαχείρισης σάλας είναι αυτή του επόµενου σχήµατος.
Αποτελείται από 4 βασικά τµήµατα. Στο πάνω αριστερό τµήµα εµφανίζει τα τραπέζια και την
κατάστασή τους. Στο κάτω αριστερά εµφανίζει τις παραγγελίες που έχει ένα τραπέζι. Στο
κάτω µεσαίο τµήµα που δείχνεται µε πλαίσιο, εµφανίζονται οι τρέχοντες σερβιτόροι και στο
δεξί τµήµα υπάρχουν πλήκτρα λειτουργιών.
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Υπάρχουν 4 καταστάσεις για κάθε τραπέζι που καθορίζονται από τη χρωµατική του
κατάσταση. Όταν κάνουµε κλικ σε ένα τραπέζι, το τραπέζι λαµβάνει πάντα το χρώµα σιέλ
(πρώτο χρωµατικό τραπέζι δεξιά στην εικόνα). Όταν το τραπέζι έχει παραγγελίες τότε
λαµβάνει το χρώµα σκούρο µπλε. Όταν σε ένα τραπέζι έχει εκτυπωθεί απόδειξη αλλά δεν
έχει πληρώσει, τότε έχει το χρώµα κίτρινο, ενώ αν έχει πληρώσει αλλά δεν έχει κλείσει,
τότε λαµβάνει το χρώµα ανοικτό πράσινο. Υπάρχει ακόµη µια κατάσταση που θα τη δούµε
στη συνέχεια.
Όταν κάνουµε κλικ σε ένα τραπέζι, εµφανίζεται στο πλαίσιο των σερβιτόρων, ο σερβιτόρος
του τραπεζιού. Από το πλαίσιο αυτό µπορούµε να αλλάξουµε το σερβιτόρο (εκτός αν έχουµε
απενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία) και µετά να κάνουµε την παραγγελία.
Αν το τραπέζι περιέχει παραγγελίες, στο κάτω αριστερό τµήµα εµφανίζονται τα προϊόντα
των παραγγελιών µε τις συνθέσεις τους, αλλά και τον αριθµό παραγγελίας για κάθε προϊόν,
την καθυστέρηση κλπ.

Αν θέλουµε να λάβουµε µια νέα παραγγελία για ένα τραπέζι
(ανεξάρτητα αν έχει ήδη παραγγελίες), τότε κάνουµε κλικ στο
τραπέζι και στη συνέχεια στο πλήκτρο Νέα Παραγγελία. Τότε εµφανίζεται η φόρµα του
σχήµατος 12, για να λάβουµε την παραγγελία. Αν θέλουµε σε κενά τραπέζια (τραπέζια που
πρώτη φορά λαµβάνουµε παραγγελία), να εµφανίζεται η φόρµα αµέσως µε το κλικ χωρίς
να πατήσουµε το πλήκτρο, από ∆ιαµόρφωση -> Γενικά, επιλέγουµε Εµφάνιση
παραγγελίας Σάλας µε κλικ.
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Η φόρµα διαθέτει τα πλήκτρα 1 και 2 που µετά την επιλογή ενός προϊόντος,
καθορίζουν αν είναι πρώτο ή δεύτερο πιάτο.

Yπάρχουν περιπτώσεις όπου σε ένα τραπέζι υπάρχουν διάφορες οµάδες ατόµων
που θέλουν να πληρώσουν ξεχωριστά. Μπορούµε να ξεχωρίσουµε αυτές τις
οµάδες πατώντας το συγκεκριµένο πλήκτρο. Οι οµάδες διαχωρίζονται ως <1>, <2> κλπ.
Πατώντας το συγκεκριµένο πλήκτρο θέτουµε τον αριθµό της οµάδας. Κατά την επιλεκτική
εξόφληση, εµφανίζεται αυτός ο δείκτης σε κάθε προϊόν, οπότε γνωρίζουµε σε ποια οµάδα
ανήκει.
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Για την αποστολή της παραγγελίας πατάµε το πλήκτρο Αποστολή (F7) όπου εκτυπώνεται
το δελτίο παραγγελίας και τα παρασκευαστήρια.

Στο σχήµα βλέπουµε ένα δελτίο

παραγγελίας µε σήµανση και ένα παρασκευαστήριο. Παρατηρείστε ότι εδώ αναγράφεται το
τραπέζι, ο σερβιτόρος αλλά και ειδική αρίθµηση για το σερβιτόρο που καθορίζεται από τις
αριθµήσεις του ∆Π. Παρατηρείστε επίσης το σχόλιο Πρώτο και ∆εύτερο που αναφέρεται
στα πιάτα. Με τον ίδιο τρόπο µπορούµε να λάβουµε και άλλες παραγγελίες για το ίδιο
τραπέζι.
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Συνολική εκτύπωση παραγγελίας
Υπάρχουν περιπτώσεις που θα θελήσετε να εκτυπώσετε µια συγκεντρωτική
εκτύπωση

όλων

των

παραγγελιών

ενός

τραπεζιού,

ακόµη

και

τα

παρασκευαστήριά του. Σ’ αυτή την περίπτωση κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Συνολική
Παραγ.

κι

εµφανίζεται

ένα

µήνυµα

επιβεβαίωσης.

Με

το

Ναι,

εκτυπώνεται

το

συγκεντρωτικό ∆Π και τα παρασκευαστήρια, ενώ µε το Όχι µόνο το ∆Π.
Το 4ο πλήκτρο του τµήµατος των παραγγελιών του σχήµατος, επανεκτυπώνει κι
αυτό παλαιότερες παραγγελίες αλλά όχι συγκεντρωτικά, αφού εδώ επιλέγετε πρώτα
την παραγγελία αν υπάρχουν περισσότερες από µία παραγγελίες.
∆ιαγραφή παραγγελιών
Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις παραγγελίες ενός τραπεζιού αν πατήσετε το
πλήκτρο ∆ιαγραφή. Τότε εµφανίζεται ένα µήνυµα επιβεβαίωσης. Με το Ναι,
εκτυπώνεται
ακυρώνονται

στον
όλες

εκτυπωτή
οι

του

παραγγελίες

∆Π

και

του

των παρασκευαστήρια
συγκεκριµένου

τραπεζιού

µια
και

αναφορά

ότι

ταυτόχρονα

διαγράφονται, ενώ µε το Όχι µόνο διαγράφονται.
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Μεταφορά Τραπεζιού
Mια σηµαντική δυνατότητα είναι η µεταφορά των προϊόντων ενός
τραπεζιού σε ένα άλλο, αρκεί να έχει δυνατότητα πρόσβασης ο
σερβιτόρος. Αρχικά εµφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου για να πληκτρολογήσουµε το τραπέζι
και στη συνέχεια επιλέγουµε µέσω µιας φόρµας τα προϊόντα που θέλουµε να µεταφερθούν.
Τέλος µε το πλήκτρο Μεταφορά, µεταφέρονται τα προϊόντα στο νέο τραπέζι.
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι µαζί µε τα προϊόντα, µεταφέρεται στο νέο τραπέζι και ο
σερβιτόρος. Αν θέλουµε να απενεργοποιήσουµε αυτή τη λειτουργία, από τη ∆ιαµόρφωση > Γενικά, επιλέγουµε Απενεργ. µεταφοράς σερβιτόρου.

Σχ. 14 Το τραπέζι που θα µεταφερθούν τα επιλεγµένα προϊόντα

Αλλαγή µιας παραγγελίας
Μια σηµαντική δυνατότητα είναι η αλλαγή των προϊόντων ενός τραπεζιού, αφού
έχουν πραγµατοποιηθεί οι παραγγελίες. Για παράδειγµα να αυξοµειώσουµε την
ποσότητα ενός προϊόντος, ακόµη και να τη διαγράψουµε, να θέσουµε πρώτο ή δεύτερο
πιάτο, πελάτη, έκπτωση κλπ. Η λειτουργία επιτυγχάνεται µε το πλήκτρο Αλλαγή
παραγγελίας του τµήµατος των παραγγελιών, οπότε εµφανίζεται η φόρµα που ακολουθεί.
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H αλλαγή της ποσότητας ενός προϊόντος γίνεται µε το γνωστό τρόπο, δηλαδή µε τα
πλήκτρα + και -, ενώ µε τα πλήκτρα 1 και 2 θέτουµε το σχόλιο για πρώτο και δεύτερο
πιάτο. Επίσης µε το πλήκτρο Σχόλια γραµµής παραγγελίας, µπορούµε να θέσουµε σχόλια
για ένα προϊόν της παραγγελίας. Αν επιλέξουµε κάποιο προϊόν και πατήσουµε το Χ, τότε
µπορούµε να το διαγράψουµε και να στείλουµε σχετικό µήνυµα στα παρασκευαστήρια.

Πατώντας το πλήκτρο Ενηµέρωση Παρασκευ., εµφανίζεται πλαίσιο
διαλόγου όπου ότι πληκτρολογήσουµε (συνήθως αναφέρεται στο δεύτερο
πιάτο), εκτυπώνεται στο παρασκευαστήριο του προϊόντος. Μπορούµε όµως να στείλουµε
έτοιµο κείµενο το οποίο έχουµε θέσει στη ∆ιαµόρφωση -> Λοιπά -> Ειδικά Μηνύµατα
και στο πεδίο Εκτέλεσης δεύτερου πιάτο στο Παρασκ/ριο.

Το ίδιο µπορούµε να κάνουµε και µε το σερβιτόρο της παραγγελίας, όπου
πατώντας το πλήκτρο Ενηµέρωση Σερβιτόρου, το κείµενο που θα
πληκτρολογήσουµε στέλνεται στο ασύρµατο τερµατικό του σερβιτόρου µε το οποίο έλαβε
την παραγγελία. Πάλι υπάρχει έτοιµο κείµενο, το οποίο µπορείτε να πληκτρολογήσετε στο
πεδίο Εκτέλεσης παραγγελίας στο Tablet Σερβιτόρου, που βρίσκεται πάλι στο πλαίσιο
Ειδικά Μηνύµατα.
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Εκτέλεση παραγγελίας
Τα προϊόντα όταν λαµβάνονται από µια παραγγελία, βρίσκονται σε µια κατάσταση
εκκρεµή (Ε), όπως δείχνεται στο τµήµα παραγγελιών ενός τραπεζιού (βλέπε
επόµενο σχήµα) και στη στήλη Κ (Κατάσταση). Σηµειώνουµε εδώ ότι στην τελευταία στήλη
Καθ., δείχνουµε το χρόνο σε λεπτά από την αρχή της παραγγελίας.
Μια παραγγελία είναι εκκρεµής όταν δεν έχει ενηµερωθεί ο σερβιτόρος ότι είναι έτοιµη από
το παρασκευαστήριο. Βέβαια στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ενηµερώνεται ο σερβιτόρος
αφού αυτή την ενέργεια πολλοί χρήστες δεν την χρειάζονται. Αν όµως πρέπει να
ενηµερωθεί ο σερβιτόρος ή ο υπεύθυνος, ότι το προϊόν είναι έτοιµο, η εφαρµογή µας δίνει
εργαλεία για το σκοπό αυτό.

Σχ. 16 Οι παραγγελίες ενός τραπεζιού

Η φόρµα αλλαγών διαθέτει το πλήκτρο Εκτέλεση της τρέχουσας παραγγελίας, όπου αν
επιλέξουµε ένα προϊόν και κάνουµε κλικ στο συγκεκριµένο πλήκτρο, µετά τη σχετική
επιβεβαίωση, εκτελείται το τρέχον προϊόν. Αµέσως ενηµερώνεται η λίστα του σχήµατος 16
κι αφαιρείται από το προϊόν το Ε στη στήλη Κ.

Η επιλογή Εκτέλεση εµφανίζει οι εκκρεµείς παραγγελίες ταξινοµηµένες ως προς την
περιγραφή και τη σειρά παραγγελίας, ενώ η λίστα εµφανίζει την ποσότητα, το σερβιτόρο, το
τραπέζι και την τυχόν καθυστέρηση.
H λίστα εµφανίζει όλες τις εκκρεµείς παραγγελίες και ανανεώνεται αυτόµατα κάθε 30
δευτερόλεπτα.
Με το πλήκτρο Λεπτοµέρειες βλέπουµε τις τυχόν ιδιότητες της παραγγελίες, ενώ µε το
πλήκτρο Εκτέλεση, εκτελούµε την επιλεγµένη παραγγελία, ενώ επιλεκτικά στέλνουµε και
µήνυµα στο tablet του σερβιτόρου για να παραλάβει την παραγγελία. Mπορούµε από τη
διαµόρφωση της εφαρµογής (ετικέτα Συνδέσεις) να ορίσουµε Πασαδόρο, οπότε τα
µηνύµατα να στέλνονται σε αυτόν και όχι στο σερβιτόρο της παραγγελίας.
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Εξόφληση τραπεζιών
H εξόφληση ενός τραπεζιού επιτυγχάνεται συνήθως πατώντας
το πλήκτρο Εξόφληση Τραπεζιού.

Σηµειώνουµε ότι υπάρχει και το πλήκτρο Απόδειξη που εκτυπώνει κατευθείαν απόδειξη
λιανικής.

Υπάρχει επίσης το πλήκτρο Επιλεκτική Εξόφληση, όπου
εµφανίζει λίστα µε τα προϊόντα της παραγγελίας κι επιλέγουµε
αυτά που επιθυµούµε να εξοφλήσουµε.
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Αν

εκτυπώνουµε

µόνο

αποδείξεις,

µπορούµε

να

αποφύγουµε την εµφάνιση της φόρµας του σχήµατος
20, αρκεί από τη ∆ιαµόρφωση -> Εκτυπώσεις ->
Απόδειξη

να

Λιανικής,

επιλέξουµε

µηνύµατος εκτύπωσης Απόδειξης.

Απενεργ.

Αν στη συνέχεια επιλέξουµε στο Με εκτέλεση

απάντησης το Ναι, εκτυπώνεται αυτόµατα η απόδειξη λιανικής. Αν επιλέξουµε το Όχι
έχουµε δύο περιπτώσεις. Αν έχει επιλεγεί η Β’ σειρά, τότε εκτυπώνεται το παραστατικό της
Β’ σειράς, αλλιώς το σύστηµα ενηµερώνεται µε τη κίνηση του παραστατικού χωρίς να γίνει
εκτύπωση.

Μετά την απόδειξη λιανικής, έχουµε αναφέρει ότι το χρώµα του τραπεζιού
γίνεται

κίτρινο,

βρίσκεται

δηλαδή

σε

κατάσταση πληρωµής. Αν στη συνέχεια πατήσουµε το
πλήκτρο Πληρωµή, το χρώµα του τραπεζιού γίνεται
ανοιχτό πράσινο. Υπάρχει η δυνατότητα να αποφύγουµε τη
συγκεκριµένη κατάσταση και να πάµε κατευθείαν στο
κλείσιµο

του

τραπεζιού,

αν

από

∆ιαµόρφωση

->

Επιλογές -> Επιλογές Σάλας, επιλέξουµε Αυτ. πληρωµή
στην απόδειξη.
Όταν επιλέξουµε το πλήκτρο, το τραπέζι αλλάζει αµέσως
χρώµα και κατάσταση. Υπάρχει η δυνατότητα να εµφανισθεί
η φόρµα πληρωµής (βλέπε διπλανό σχήµα), αρκεί από ∆ιαµόρφωση -> Επιλογές ->
Επιλογές Σάλας, και δίπλα από Αυτ. πληρωµή στην απόδειξη, να επιλέξουµε Εµφ.
Μην/τος.
Το επόµενο στάδιο είναι να κλείσουµε το τραπέζι. Αυτό το επιτυγχάνουµε
µε το πλήκτρο Κλείσιµο Τραπεζ. Υπάρχει η δυνατότητα να αποφύγουµε
τη συγκεκριµένη κατάσταση και να κλείσει κατευθείαν το τραπέζι, αν από ∆ιαµόρφωση ->
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Επιλογές -> Επιλογές Σάλας, επιλέξουµε Αυτ. κλείσιµο στην πληρωµή. Αν επιπλέον
έχουµε επιλέξει και Αυτ. πληρωµή στην απόδειξη, τότε µε την απόδειξη κλείνει αµέσως
και το τραπέζι.
Όταν επιλέξουµε το πλήκτρο, το τραπέζι αλλάζει αµέσως χρώµα και κατάσταση. Υπάρχει η
δυνατότητα να εµφανισθεί µήνυµα επιβεβαίωσης, αρκεί από ∆ιαµόρφωση -> Επιλογές ->
Επιλογές Σάλας, και δίπλα από Αυτ. κλείσιµο στην πληρωµή, να επιλέξουµε Εµφ.
Μην/τος.

Μετά το κλείσιµο του τραπεζιού, µπορούµε να επαναφέρουµε την
προηγούµενη

κατάσταση,

συγκεκριµένα

τη

κατάσταση

του

κίτρινου

χρώµατος, πατώντας το πλήκτρο Επαναφ. Τραπεζ., αφού πρώτα έχουµε επιλέξει ένα
τραπέζι.

Έχουµε αναφέρει ότι υπάρχουν περιπτώσεις (ειδικά σε καφετέριες), όπου µαζί µε κάθε
παραγγελία πρέπει να εκτυπώνεται και η απόδειξη. Η εφαρµογή µας δίνει αυτή τη
δυνατότητα, αρκεί από ∆ιαµόρφωση -> Επιλογές -> Επιλογές Σάλας, να επιλέξουµε
Αυτόµατη απόδειξη στην παραγγελία. Φυσικά ισχύουν όσα προηγουµένως αναφέραµε.

Αν σε ένα τραπέζι εκτυπώνονται µε κάθε παραγγελία και η απόδειξη
λιανικής, µπορεί στο τέλος να θελήσετε να εκτυπώσετε µια συγκεντρωτική
απόδειξη. Αυτό επιτυγχάνεται µε το πλήκτρο Συνολική Απόδειξη και είναι φυσικά µη
νόµιµη αφού δεν λαµβάνει σήµανση (βλέπε επόµενο σχήµα).

Σχ. 21 Μια συγκεντρωτική απόδειξη

Το πλήκτρο Παραστατικά εµφανίζει φόρµα µε λίστα µε τις
κινήσεις

παραστατικών

της

ηµέρας

που

αφορούν

στη

συγκεκριµένη περίπτωση τη σάλα. Από τη λίστα µπορούµε να επανεκτυπώσουµε ένα
παραστατικό ή να το ακυρώσουµε.

∆ιαχείριση Πόστων
Έχουµε αναφέρει ότι τα πόστα σε ένα τραπέζι τα ορίζουµε στη φόρµα των
τραπεζιών. Υπάρχει όµως περίπτωση, όπου πρέπει να αλλάξουµε ένα πόστο
τραπεζιών σε ένα σερβιτόρο και αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα και στο front-office.
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Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Πόστα Σερβιτόρων, εµφανίζεται µια φόρµα όπου στο δεξί
τµήµα έχουµε τους σερβιτόρους και στο αριστερό τα πόστα (βλέπε επόµενο σχήµα).
Επιλέγουµε πρώτα σερβιτόρο και στη συνέχεια κάνουµε κλικ τα πόστα για να λάβουν
κίτρινο χρώµα. Πατώντας το πλήκτρο Αποδοχή, θέτουµε το σερβιτόρο στα συγκεκριµένα
πόστα.

Aλλαγή εκτυπωτών Σερβιτόρων
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου θέλουµε γρήγορα κι εύκολα µέσω του front-office, να
ενεργοποιούµε και να απενεργοποιούµε τους εκτυπωτές των παρασκευαστηρίων και των
αποδείξεων των σερβιτόρων.
Η εφαρµογή παρέχει µια τέτοια δυνατότητα µέσω του πλήκτρου Ενέργειες -> Αλλαγή
εκτυπωτών Σερβιτόρων. Τότε εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος, όπου στο δεξί τµήµα
εµφανίζει τους σερβιτόρους και στο αριστερό τα παρασκευαστήρια αλλά και τον εκτυπωτή
απόδειξης. Επιλέγοντας ένα σερβιτόρο, επιλέγουµε ποιούς εκτυπωτές παρασκευαστηρίων
θέλουµε να απενεργοποιήσουµε ή να θέσουµε σε αυτόν έναν εκτυπωτή απόδειξης και
πατάµε το πλήκτρο Αποδοχή. Μπορούµε να κάνουµε το ίδιο και µε άλλους σερβιτόρους.
Για να επαναφέρουµε τα παρασκευαστήρια στις αρχικές συνθήκες, πατάµε το πλήκτρο
Επαναφορά.
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Κεφάλαιο 6
Aσύρµατη παραγγελιοληψία

Η Anima – Menu Light Edition 3.0 χρησιµοποιεί µια ειδική εφαρµογή που τρέχει στις
συσκευές Android ή iOS. Στο κεφάλαιο αυτό θα δούµε την ασύρµατη παραγγελιοληψία µε
συσκευές Android. Mε το κόστος των συγκεκριµένων συσκευών συνεχώς να µειώνεται,
αλλά και µε τον τεράστιο αριθµό των µοντέλων που κυκλοφορούν, αποτελούν σήµερα την
πλέον ενδεδειγµένη λύση για την ασύρµατη παραγγελιοληψία. Τέλος, ο χρήστης µπορεί να
επιλέξει µια συσκευή µε 7’’ οθόνη ή ακόµη και µεγαλύτερη. Με άλλα λόγια είναι σα να έχει
ένα πανίσχυρο υπολογιστικό σύστηµα στα χέρια του.
H αντίστοιχη εφαρµογή που τρέχει σε iOS, έχει ακριβώς την ίδια εµφάνιση και
λειτουργικότητα µε την αντίστοιχη της Android. Εποµένως ότι αναφέρουµε εδώ θα ισχύουν
και για την Mobile Anima – Menu που τρέχει σε iOS. H µόνη διαφορά είναι ότι η έκδοση
σε iOS δεν υποστηρίζει το φορητό εκτυπωτή.

Η εφαρµογή που εκτελείται στις συσκευές Android ονοµάζεται Mobile Anima – Menu.
Σηµειώνουµε εδώ ότι η Anima – Menu Light Edition 3.0 επικοινωνεί µε τα τερµατικά
µέσω του πρωτοκόλλου HTTP.

H προκαθορισµένη θύρα επικοινωνίας της εφαρµογής µε

τερµατικά Android και iOS είναι η 8080, αλλά µπορεί να αλλάξει από τη διαµόρφωση.
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Μobile Anima - Menu
Η εφαρµογή που εκτελείται στις συσκευές Android ονοµάζεται Mobile Anima –
Menu. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µια συσκευή Android ως θέση εργασίας.
Γενικά η εφαρµογή µπορεί να εκτελεσθεί σε οποιαδήποτε συσκευή µε λειτουργικό Android
τουλάχιστον 4.0 και µε οθόνη αφής τουλάχιστον 4’’. Η ύπαρξη Bluetooth είναι απαραίτητη
µόνο στη χρήση φορητού εκτυπωτή, ενώ µπορεί να διαθέτει και σύνδεση 3G ή 4G
τουλάχιστον για συνδέσεις εκτός ασύρµατου δικτύου.
Yπάρχουν περιπτώσεις όπου ο σερβιτόρος πρέπει να στείλει παραγγελίες σε σηµεία όπου το
σήµα του τοπικού δικτύου είναι ασθενές ή ανύπαρκτο. Με τη βοήθεια ενός κινητού
τηλεφώνου, ο χρήστης µπορεί να στείλει την παραγγελία στο Internet, και σε ελάχιστα
δευτερόλεπτα να καταχωρηθεί στην κεντρική εφαρµογή Anima – Menu Light Edition
3.0. Eκτός από την αποστολή των παραγγελιών µπορεί να εκτυπώσεις αποδείξεις κλπ.

Ένα από τα µεγάλα ατού της εφαρµογής στην ασύρµατη παραγγελιοληψία είναι η
δυνατότητα της τοπικής αποθήκευσης στη συσκευή ενός ή περισσοτέρων παραγγελιών σε
σηµεία που δεν υπάρχει σήµα δικτύου και τη µετέπειτα µαζική αποστολή τους. Σε αυτή την
περίπτωση, ο Anima - Menu Light Edition 3.0 που θα δεχθεί µαζικά τις παραγγελίες, θα
τις διαχειρισθεί µε «έξυπνο» τρόπο, θα στέλνει για εκτύπωση δηλαδή µια παραγγελία κάθε 4
δευτερόλεπτα έτσι ώστε να µη δηµιουργηθούν προβλήµατα στους εκτυπωτές από τη µαζική
εκτύπωση µεγάλου αριθµού παραγγελιών και παρασκευαστηρίων (σειρά FiFo).

Μια εξίσου σηµαντική δυνατότητα της εφαρµογής, είναι η εκτύπωση της απόδειξης σε
φορητό εκτυπωτή που διαθέτει ο σερβιτόρος, µέσω Bluetooth. H απόδειξη λαµβάνει
αποµακρυσµένα σήµανση από το φορολογικό µηχανισµό και καταχωρείται στον κεντρικό
υπολογιστή. Η συγκεκριµένη λειτουργία µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ενοικιάσεις οµπρελών
αλλά και γενικότερα όπου πρέπει να εκτυπωθεί άµεσα απόδειξη.
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Η εγκατάσταση της εφαρµογής Mobile Anima – Menu µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους. Ο
ένας είναι να την κατεβάσετε από το Google Play Store (πληκτρολογήστε Mobile Anima
– Menu) και ο δεύτερος, να επιλέξετε Ενέργειες -> Εγκατάσταση Mobile Anima –
Menu για . Θα εµφανισθεί ένα QR code όπου µε τη φωτογραφική µηχανική µιας συσκευής
Android και µιας εφαρµογής σκαναρίσµατος QR code, θα λάβετε την εφαρµογή Mobile
Anima – Menu. Στην περίπτωση αυτή, για να εγκατασταθεί η εφαρµογή, από τις Ρυθµίσεις
-> Ασφάλεια πρέπει να τσεκάρετε στη ∆ιαχείριση συσκευής, το Άγνωστες πηγές.
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Αφού πραγµατοποιήσουµε την εγκατάσταση της εφαρµογής, όπως παρατηρούµε στο
επόµενο σχήµα, αυτή θα εµφανισθεί στην επιφάνεια εργασίας της συσκευής (βλέπε
αριστερό σχήµα). Αν κάνουµε κλικ στο εικονίδιο, θα εµφανισθεί η πρώτη φόρµα της
εφαρµογής που δείχνεται στο δεξί σχήµα.

Κάθε συσκευή Android διαθέτει ένα πλήκτρο όπου εµφανίζεται το µενού που τυχόν διαθέτει
µια εφαρµογή. Η Mobile Anima – Menu χρησιµοποιεί το συγκεκριµένο πλήκτρο σε
αρκετές φόρµες που διαθέτει. Όπως παρατηρούµε στο αριστερό κάτω σχήµα, το µενού
διαθέτει αρκετές επιλογές.
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Για να ξεκινήσουµε τη χρήση της εφαρµογής, πρέπει αρχικά να ορίσουµε στη Mobile
Anima – Menu, την ΙP του υπολογιστή που τρέχει ο Anima Menu Light Edition, την θύρα επικοινωνίας κλπ. Υπάρχει ένας
απλός

τρόπος

για

τη

συγκεκριµένη

λειτουργία.

Επιλέγουµε

Ενέργειες -> Λήψη παραµέτρων για Mobile Anima – Menu και
όταν εµφανισθεί ένα QR code (βλέπε δεξί σχήµα), κάνουµε κλικ
στο εικονίδιο

της εφαρµογής. Αµέσως θα εµφανισθεί ένας

αναγνώστης QR code, όπου θα λάβει και θα σώσει στη συσκευή τις
επιθυµητές παραµέτρους.
Αρχικά, θα επιλέξουµε τη ∆ιαµόρφωση

, όπου εµφανίζεται η φόρµα του δεξιού

σχήµατος. Εδώ θέτουµε δεδοµένα που είναι χρήσιµα για να εκτελεσθεί σωστά η εφαρµογή
µας. Στο πεδίο Server IP θέτουµε την ΙP του υπολογιστή που τρέχει ο Anima - Menu
Light Edition. Στο πεδίο Password θέτουµε έναν κωδικό αν θέλουµε ο χρήστης να τον
πληκτρολογεί για να εισέλθει την επόµενη φορά στη ∆ιαµόρφωση. Στο πεδίο Θύρα θέτουµε
τη θύρα (προκαθορισµένη η 8080). Kατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής, µας ενηµερώνει
για την ένταση του δικτύου όπως επίσης και για τη φόρτιση της µπαταρίας. Αν δεν θέλουµε
να εµφανίζονται αυτά τα µηνύµατα, από την επιλογές που θα δούµε στη συνέχεια
επιλέγουµε Απενεργοποίηση Μηνυµάτων. Επίσης από την επιλογή Κατάσταση ∆ικτύου
µπορούµε να λάβουµε πληροφορίες για το δίκτυο που έχουµε θέσει και να µεταβούµε
αυτόµατα στις Ρυθµίσεις της συσκευής στην ασύρµατη επικοινωνία.
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Το πλήκτρο Επιλογές εµφανίζει µια λίστα µε επιλογές, όπου όπως παρατηρούµε στο
διπλανό σχήµα, µπορούµε να ελέγξουµε τη συµπεριφορά σε διάφορα σηµεία της
εφαρµογής.
Για παράδειγµα η επιλογή Εµφάνιση τραπεζιών πόστου,
εµφανίζει

µόνο

τα

τραπέζια

του

σερβιτόρου,

µε

το

Ενεργοποίηση κωδικού, πρέπει κάθε φορά που ο σερβιτόρος
θα επιλέξει τραπέζια, να πληκτρολογήσει τον κωδικό του, ενώ
µε το Κλείδωµα τραπεζιών δε µπορεί ο σερβιτόρος να
διαχειρισθεί τραπέζια που δεν του ανήκουν.
Με το πλήκτρο Εκτυπωτής, επιλέγουµε τον τοπικό εκτυπωτή,
ενώ τέλος µε το πλήκτρο Αποθήκευση, σώζονται τοπικά οι
ρυθµίσεις.

Στο

λειτουργικό

Android

όταν

εκτελείται

µια

εφαρµογή

(activity)

κι εµείς πατάµε το πλήκτρο Back ή Home, ή

εκτελεσθεί

ξαφνικά

µια

άλλη

εφαρµογή,

αυτή

συνήθως

ξεφορτώνεται από τη µνήµη ή τρέχει στο background. Η
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Mobile Anima – Menu διαθέτει µια σηµαντική δυνατότητα. Ότι και να συµβεί, παραµένει
συνεχώς στη µνήµη (εκτός αν πατήσουµε το πλήκτρο Έξοδος), γιατί λειτουργεί ως Service,
κι εµφανίζεται ως εικονίδιο στην πάνω µπάρα της οθόνης (βλέπε δεξιά φόρµα). Έτσι αν
θέλουµε να την ξεφορτώσουµε από τη µνήµη, σέρνουµε το εικονίδιο στο κάτω τµήµα της
οθόνη κι εµφανίζεται πάλι η φόρµα της εφαρµογής.

Η επόµενη κίνηση είναι να κάνουµε λήψη δεδοµένων από την Anima – Menu, έτσι ώστε
να λάβει η συσκευή τα τραπέζια, τον κατάλογο, τους σερβιτόρους κλπ. Εποµένως από το
αρχικό µενού, κάνουµε κλικ στην επιλογή Λήψη ∆εδοµένων

και µετά από κάποια

δευτερόλεπτα ή λεπτά (ανάλογα τον όγκο των δεδοµένων και την ταχύτητα λειτουργίας της
συσκευής), λαµβάνουµε ασύρµατα τα δεδοµένα. Η εφαρµογή σώζει τοπικά στο τερµατικό
όλα τα προϊόντα του καταλόγου που έχουν ενεργοποιηµένη την επιλογή Mobile. Φυσικά
πρέπει να υπάρχει ένα access point για να δηµιουργεί ένα τοπικό ασύρµατο δίκτυο.

Θα

µπορούσε όµως αντί τοπικού ασύρµατου δικτύου, να εκµεταλλευτούµε τη 3G ή 4G σύνδεση
που τυχόν έχει η συσκευή.

∆ιαχείριση Τραπεζιών
Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να διαχειρισθούµε ασύρµατα τα τραπέζια. Τότε κάνουµε κλικ
στο πλήκτρο Τραπέζια της αρχικής φόρµας. Αρχικά εµφανίζεται µια λίστα µε τους
σερβιτόρους, έτσι ώστε να επιλέξουµε κάποιον. Μόλις γίνει η επιλογή, εµφανίζεται η φόρµα
µε τα τραπέζια και την κατάστασή τους. Οι χρωµατισµοί της κατάστασής τους είναι ίδιοι µε
αυτούς που συναντήσαµε σε προηγούµενο κεφάλαιο.

Το µπλε χρώµα σηµαίνει ότι

υπάρχουν παραγγελίες στο τραπέζι, το κίτρινο ότι έχει εκτυπωθεί απόδειξη αλλά δεν έχει
γίνει η πληρωµή, ενώ µε πράσινο ότι έχει γίνει και η πληρωµή.

Σηµειώνουµε ότι την

επόµενη φορά που θα επιλέξουµε τραπέζια δεν χρειάζεται να επιλέξουµε σερβιτόρο. Αν
επιθυµούµε να αλλάξουµε σερβιτόρο, τότε από το µενού της αρχικής φόρµας, επιλέγουµε
το Αλλαγή Σερβιτόρου.
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Αν δεν επιθυµούµε κάθε φορά να λαµβάνει από το ασύρµατο δίκτυο την κατάσταση των
τραπεζιών, από τις επιλογές της ∆ιαµόρφωσης επιλέγουµε Απενεργοποίηση ελέγχου
τραπεζιών. Σε αυτή την περίπτωση αν κάνουµε κλικ στην επιλογή Ανανέωση

,

λαµβάνουµε την κατάσταση των τραπεζιών.

Mια σηµαντική δυνατότητα της εφαρµογής
είναι η διαχείριση των τοµέων και η εύκολη
εναλλαγή µεταξύ τους. Γνωρίζουµε ότι ένα
τραπέζι µπορεί να ανήκει σε κάποιον τοµέα.
Μπορούµε από την Επιλογή Τοµέων
του αρχικού µενού, να επιλέξουµε έναν
τοµέα

και

να

δούµε

τα

τραπέζια

που

ανήκουν σε αυτόν. Άρα πρακτικά σε έναν
πολυεπίπεδο χώρο, µπορούµε εύκολα να εναλλασσόµαστε στα τραπέζια που ανήκουν στον
κάθε χώρο. Αν από το διπλανό σχήµα επιλέξουµε την κενή επιλογή, απενεργοποιούµε την
επιλογή των τοµέων.
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Έχουµε δύο τρόπους να δώσουµε µια
νέα παραγγελία σε ένα
πρώτος

είναι

αν

το

τραπέζι. Ο

τραπέζι

είναι

ελεύθερο, κάνουµε κλικ σε αυτό µε
περισσότερο χρόνο από ότι συνήθως
(παρατεταµένο

κλικ).

O

δεύτερος

τρόπος είναι να επιλέξουµε την επιλογή
από το µενού της φόρµας των

Νέα

τραπεζιών. Τότε εµφανίζεται η φόρµα
του

διπλανού

σχήµατος.

Όπως

παρατηρείτε είναι µια πολύ λειτουργική
φόρµα αφού τα πάντα είναι σε µια
οθόνη.
Η πάνω οριζόντια λίστα περιέχει τις
κατηγορίες, όπου επιλέγοντας µια από
αυτές

στην

κάτω

αριστερή

λίστα

εµφανίζονται τα προϊόντα που αυτή
περιέχει.

Αν

κάνουµε

κλικ

σε

ένα

προϊόν, εµφανίζονται αµέσως στο κάτω
τµήµα οι Ιδιότητες, Προσθήκες και τα
Χωρίς που αυτό διαθέτει.
επίσης

να

βρούµε

Μπορούµε

ένα

προϊόν

πληκτρολογώντας τµήµα από αυτό στο
πάνω αριστερά χώρο πληκτρολόγησης.
Αν θέλουµε να επιλέξουµε ένα προϊόν, κάνουµε κλικ στο εικονίδιο

αφού κάνουµε απλό

κλικ στο προϊόν. Τα επιλεγόµενα προϊόντα εµφανίζονται στη δεξιά κάθετη λίστα της οθόνης.
Σηµειώνουµε ότι µπορούµε να επιλέξουµε Ιδιότητες, Προσθήκες και Χωρίς ενός προϊόντος
είτε πριν είτε µετά την επιλογή του.

Στα επιλεγόµενα προϊόντα µπορούµε να κάνουµε µια σειρά από λειτουργίες µε τα αντίστοιχα
εικονίδια που βρίσκονται κάτω από τη λίστα, όπως να αυξήσουµε
την ποσότητα, να θέσουµε πρώτο
να καθαρίσουµε όλη τη λίστα

ή δεύτερο

ή να µειώσουµε

πιάτο ή να αφαιρέσουµε ένα προϊόν ή

. Ειδικά για τα πρώτα και δεύτερα πιάτα υπάρχει µια

ιδιαιτερότητα. Για κάθε επιλεγµένο προϊόν πατάµε

ή το

εικονίδιο και αυτόµατα

προσδιορίζεται ως πρώτο ή δεύτερο πιάτο αντίστοιχα. Υπάρχουν περιπτώσεις σε φόρτο
εργασίας όπου ο σερβιτόρος έχει αρκετά προϊόντα να επιλέξει ως πρώτα ή δεύτερα πιάτα
οπότε η συγκεκριµένη λειτουργία να επιλέγει κάθε ένα από αυτά, ίσως είναι µια χρονοβόρα
διαδικασία. Αν από τις επιλογές της ∆ιαµόρφωσης τσεκάρουµε το Ενεργοποίηση
∆ιάρκειας Πιάτων, τότε αν πατήσουµε το

ή το

εικονίδιο, αυτό διατηρείται και για τα

επόµενα προϊόντα. Η απενεργοποίηση της λειτουργίας πραγµατοποιείται µε το εικονίδιο

.
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Για την αλλαγή της ποσότητας, µπορούµε να πληκτρολογήσουµε νέα ποσότητα αν κάνουµε
παρατεταµένο κλικ σε κάποιο επιλεγόµενο είδος. . Επίσης µε το εικονίδιο

εµφανίζονται

σε µια οθόνη όλα τα χαρακτηριστικά ενός επιλεγόµενου προϊόντος, ενώ µε το εικονίδιο
µπορούµε να πληκτρολογήσουµε κάποια παρατήρηση για το συγκεκριµένο προϊόν.
Με το εικονίδιο
εικονίδιο

πληκτρολογούµε γενικές παρατηρήσεις για την παραγγελία, ενώ µε το

θέτουµε την οµάδα της συγκεκριµένης παραγγελίας, όπως έχουµε αναφέρει

στο κεφάλαιο για τη σάλα.
Αν υπάρχουν πολλές κατηγορίες τότε πατώντας το εικονίδιο

όπως παρατηρούµε στο

αριστερό σχήµα, εµφανίζονται σε κυλιόµενο πλαίσιο οι βασικές κατηγορίες κι επιλέγοντας
κάποια από αυτές, η λίστα της οριζόντιας µπάρας των κατηγοριών γεµίζει µε τις κατηγορίες
της συγκεκριµένης βασικής κατηγορίας. Με την επιλογή (Όλες) επανερχόµαστε στην
αρχική κατάσταση.

Αν υπάρχουν πολλές ιδιότητες ή προσθήκες και ο χώρος στο κάτω τµήµα δεν µας
ικανοποιεί, πατώντας το εικονίδιο

, ο χώρος των ιδιοτήτων καταλαµβάνει όλο το τµήµα

της οθόνης. Επανερχόµαστε στην αρχική κατάσταση πατώντας πάλι το ίδιο εικονίδιο (βλέπε
δεξί σχήµα).
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Πριν ολοκληρώσουµε την παραγγελία, αν θέλουµε
να δούµε κάποιες πληροφορίες για ένα προϊόν, από
την αριστερή λίστα, κάνουµε κλικ στο εικονίδιο

.

Εµφανίζεται τότε µια φόρµα που µας ενηµερώνει αν
υπάρχουν διαθέσιµες µερίδες για το προϊόν, τη
βασική του σύνθεση, µια εικόνα από αυτό και
πληροφορίες που έχουµε θέσει για αυτό από την
εµπορική εφαρµογή.

Όταν ολοκληρωθεί η παραγγελία, µπορούµε είτε να
την στείλουµε άµεσα κάνοντας κλικ στο εικονίδιο
, είτε επιλέγοντας το Ενηµέρωση

από το

µενού, για να σωθεί τοπικά, έτσι ώστε να σταλεί
µαζικά αργότερα.
Στην πρώτη περίπτωση, εµφανίζεται ερώτηµα αν
θέλουµε να εκτυπωθεί ή παραγγελία. Αν πατήσουµε
Ναι, αποστέλλεται η παραγγελία ενώ ταυτόχρονα
εκτυπώνεται

µαζί

µε

τα

παρασκευαστήρια.

Αν

πατήσουµε Όχι, απλά αποστέλλεται η παραγγελία χωρίς εκτύπωση,

ενώ µε το Άκυρο

ακυρώνουµε τη λειτουργία.

Αν επιθυµούµε µαζί µε την παραγγελία να εκτυπώνεται και η απόδειξη, τότε από τις
επιλογές της ∆ιαµόρφωσης επιλέγουµε Απόδειξη µε την παραγγελία. Σε αυτή την
περίπτωση το µήνυµα είναι Θέλετε να εκτυπωθεί και απόδειξη µε την παραγγελία;.Aν
πατήσουµε το Άκυρο δεν γίνεται καµία λειτουργία, αν κάνουµε κλικ στο Ναι εκτυπώνεται η
παραγγελία µε την απόδειξη, ενώ µε το Όχι εκτυπώνεται η παραγγελία, αλλά δεν
εκτυπώνεται η απόδειξη.

Σειρά εκτύπωσης
Όταν αποσταλεί η παραγγελία, αυτή εκτυπώνεται µε τη σειρά που έχουµε επιλέξει τα
προϊόντα (αν δεν έχουµε ορίσει τρόπο ταξινόµησης). Στην πρώτη περίπτωση µπορούµε να
αλλάξουµε τη σειρά εκτύπωσης των επιλεγµένων προϊόντων µε τη βοήθεια των εικονιδίων
και

.

Υποκατηγορίες
Μια πολύ σηµαντική δυνατότητα είναι η διαχείριση υποκατηγοριών, η οποία µας βοηθάει
στην ταχύτερη επιλογή των προϊόντων.
Αρχικά οι υποκατηγορίες ενός προϊόντος (που δεν ανήκει στη σύνθεση άλλου προϊόντος),
καταχωρούνται στο πεδίο Υποκατηγορία της φόρµας διαχείρισης της αποθήκης (βλέπε
αριστερό σχήµα). Έτσι όταν επιλέξουµε µια κατηγορία και κάνουµε κλικ στο εικονίδιο

,

εµφανίζονται οι υποκατηγορίες που έχουµε ορίσει στα προϊόντα της συγκεκριµένης
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κατηγορίας (βλέπε δεξί σχήµα). Επιλέγοντας µια από αυτές τις υποκατηγορίες, εµφανίζονται
τα συγκεκριµένα προϊόντα.

Υποκατηγορίες δεν έχουν µόνο τα βασικά προϊόντα αλλά και οι συνθέσεις των προϊόντων, οι
οποίες καταχωρούνται στο πεδίο Υποκ. Ιδιοτήτων της φόρµας διαχείρισης της αποθήκης
της εµπορικής εφαρµογής.

Όταν λοιπόν κάνουµε κλικ στο εικονίδιο

, όπου όπως

αναφέραµε εµφανίζεται ο χώρος των ιδιοτήτων που καταλαµβάνει όλο το τµήµα της
οθόνης, αν κάνουµε κλικ στο εικονίδιο

, εµφανίζονται οι υποκατηγορίες των προσθηκών

του συγκεκριµένου προϊόντος (βλέπε δεξί σχήµα).

Αν επιλέξουµε µια από αυτές τις

υποκατηγορίες, εµφανίζονται οι συνθέσεις που ανήκουν σε αυτή την υποκατηγορία µε
έντονο κόκκινο χρώµα.
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∆ιαχωρισµός οθόνης
Όταν η συσκευή έχει οθόνη µικρότερη ή ίση µε 5’’ (παίζει ρόλο και η ανάλυση της οθόνης)
ή γενικότερα σε κινητά και όχι σε tablets, τότε µπορούµε να διαχωρίσουµε τη φόρµα του
λήψης παραγγελιών σε δύο φόρµες. Αυτό επιτυγχάνεται αν στη διαµόρφωση επιλέξουµε
Ενεργοποίηση διαχωρισµού οθόνης.
Αρχικά εµφανίζεται η φόρµα του κάτω αριστερού σχήµατος. Όπως παρατηρούµε δεν
εµφανίζονται τα επιλεγόµενα προϊόντα. Εδώ, αφού επιλέξουµε ένα ή περισσότερα προϊόντα
µε τους τρόπους που αναφέραµε, µπορούµε µε το εικονίδιο

να µεταβούµε στη φόρµα

των επιλεγόµενων προϊόντων όπως βλέπουµε στο κάτω δεξιό σχήµα. Αν επιθυµούµε να
µεταβούµε στην προηγούµενη φόρµα κάνουµε κλικ στο εικονίδιο

.
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Αποθηκευµένες παραγγελίες
Αν έχουµε καταχωρήσει τοπικά µία ή περισσότερες παραγγελίες, και ήρθε η στιγµή να τις
στείλουµε για εκτύπωση, από την αρχική φόρµα κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Παραγγελίες κι
εµφανίζεται η φόρµα του επόµενου σχήµατος.
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Με το πλήκτρο Αποστολή

αποστέλλονται επιλεκτικά ή µαζικά οι παραγγελίες. Αν από

τη ∆ιαµόρφωση έχουµε επιλέξει Απόδειξη µε την παραγγελία, τότε εκτυπώνονται και οι
αποδείξεις.
Yπάρχουν περιπτώσεις όπου ο σερβιτόρος πρέπει να στείλει παραγγελίες σε σηµεία όπου το
σήµα του τοπικού δικτύου είναι ασθενές ή ανύπαρκτο. Με τη βοήθεια ενός κινητού
τηλεφώνου και του eAnimaMenu Portal, ο χρήστης πατώντας το εικονίδιο

, µπορεί να

στείλει την παραγγελία στο Internet, και σε ελάχιστα δευτερόλεπτα θα καταχωρηθεί στην
κεντρική εφαρµογή Anima – Menu, µε τον ίδιο τρόπο που θα είχαµε λάβει την παραγγελία
από το τοπικό δίκτυο. Περισσότερα θα αναφέρουµε στη συνέχεια.
Αν τέλος, θελήσουµε να διαγράψουµε µια παραγγελία πριν αυτή αποσταλεί, αφού την
επιλέξουµε, κάνουµε κλικ στο ∆ιαγραφή της φόρµας.
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Αν

επιθυµείτε

να

διαχειρισθείτε

τις

παραγγελίες ενός τραπεζιού, από τη φόρµα
των τραπεζιών, κάνουµε παρατεταµένο κλικ
σε

ένα

«ανοιχτό»

τραπέζι
από

Παραγγελίες

ή

το

επιλέγουµε

µενού.

Τότε

εµφανίζεται η φόρµα του δεξιού σχήµατος,
όπου

εµφανίζονται

µε

τους

γνωστούς

χρωµατισµούς η κατάσταση των προϊόντων
(κόκκινο

µε

εξόφληση,

πράσινο

µε

πληρωµή). Μπορούµε να διαχειρισθούµε
µερικώς

τα

προϊόντα

αν

σε

ένα

ή

περισσότερα κάνουµε κλικ στην επιλογή
που έχουν στα δεξιά τους.
Πατώντας το εικονίδιο

έχουµε µια ολική ή

µερική εκτύπωση (ή όχι) απόδειξη, εξόφληση
ή πληρωµή ανάλογα µε την κατάσταση των
προϊόντων.
Στο

µήνυµα

πατήσουµε

που

το

λειτουργία,

αν

θα

Άκυρο

εµφανισθεί,

δεν

κάνουµε

γίνεται
κλικ

αν

καµία

στο

Ναι

εκτυπώνεται η απόδειξη, ενώ µε το Όχι δεν
εκτυπώνεται
κανονικά.

η

απόδειξη

Σε

αυτή

αλλά
την

χρεώνεται
περίπτωση

ενεργοποιείται και η Β’ σειρά.
Αν επιθυµούµε να πληκτρολογήσουµε κάποια
έκπτωση,

τότε

αν

από

τη

∆ιαµόρφωση

επιλέξουµε Ενεργοποίηση έκπτωσης, εδώ
µας δίνεται η δυνατότητα να πληκτρολογήσουµε κάποια έκπτωση. Η έκπτωση που θέτουµε
είναι σε ευρώ, ενώ αν επιθυµούµε ποσοστιαία έκπτωση, από τη ∆ιαµόρφωση επιλέγουµε
Ενεργοποίηση Ποσοστιαίας Έκπτωσης.
Αν επιθυµούµε να µην εµφανίζεται το Όχι, από τις επιλογές της ∆ιαµόρφωσης επιλέγουµε
Απενεργοποίηση ‘Όχι’ στην απόδειξη.
Αν στην κατάσταση εκτύπωσης της απόδειξης δεν θέλουµε να εµφανίζεται το µήνυµα αλλά
επιθυµούµε να είναι προεπιλεγµένο το Ναι, τότε από τη ∆ιαµόρφωση επιλέγουµε
Απενεργοποίηση µηνύµατος στην απόδειξη µε ‘Ναι’ προκαθορισµένο. Αντίστοιχη
επιλογή υπάρχει και για το ‘Όχι.

61

Αν κάνουµε κλικ στο εικονίδιο
τη

δυνατότητα

ενώ έχουµε επιλέξει ένα ή περισσότερα προϊόντα, έχουµε

κεράσµατος,

ενώ

εµφανίζεται

το

µήνυµα

Θέλετε

να

εκτυπωθεί

παραστατικό αυτοπαράδοσης; και πράττουµε ανάλογα µε το Ναι, Όχι ή Ακύρωση
πλήκτρο. Μπορούµε να απενεργοποιήσουµε τη δυνατότητα κεράσµατος, αν από τη
∆ιαµόρφωση επιλέξουµε Απενεργοποίηση Κεράσµατος.
ενώ

Αν κάνουµε κλικ στο εικονίδιο
έχουµε

επιλέξει

προϊόντα,

ένα

έχουµε

ή

περισσότερα

τη

δυνατότητα

ακύρωσης, ενώ εµφανίζεται το µήνυµα
Θέλετε να γίνει και εκτύπωση όλων
των

παραγγελιών;

και

πράττουµε

ανάλογα µε το Ναι, Όχι ή Ακύρωση
πλήκτρο.

Μπορούµε

απενεργοποιήσουµε
ακύρωσης,

αν

τη

από

επιλέξουµε

να
δυνατότητα

τη

∆ιαµόρφωση

Απενεργοποίηση

ακύρωσης είδους.

Υπάρχουν περιπτώσεις που θέλουµε να
διαχειρισθούµε ξεχωριστά τα µέλη µιας
οµάδας

ενός

τραπεζιού.

επιτυγχάνεται
εικονίδιο

Αυτό

αν κάνουµε κλικ στο

. Εδώ πληκτρολογούµε τον

αριθµό της οµάδας (πχ 2), οπότε όπως
παρατηρούµε

στο

αυτόµατα
αποτσεκάρονται)

διπλανό

σχήµα,

τσεκάρονται
τα

προϊόντα

(ή
της

συγκεκριµένης οµάδας.

Αν κάνουµε κλικ στο εικονίδιο

ενώ έχουµε επιλέξει ένα ή περισσότερα προϊόντα,

έχουµε τη δυνατότητα µεταφοράς σε άλλο τραπέζι αφού πρώτα πληκτρολογήσουµε τον
κωδικό του τραπεζιού.
Πρέπει εδώ να τονίσουµε ότι µε τα εικονίδια

και

µπορούµε να αυξοµειώσουµε την

ποσότητα των επιλεγόµενων προϊόντων για τις διάφορες λειτουργίες.
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Το εικονίδιο

µας παρέχει ένα πτυσσόµενο

πλαίσιο ειδικών λειτουργιών (βλέπε διπλανό
σχήµα).

Με

την

επιλογή

Λογαριασµός

µπορούµε να εκτυπώσουµε έναν λογαριασµό
όλων των προϊόντων της παραγγελίας.
Με την επιλογή Επανεκτύπωση, αν δεν
έχουν εκτυπωθεί αποδείξεις ή λογαριασµοί,
τότε επανεκτυπώνεται το δελτίο παραγγελίας,
αλλιώς ο λογαριασµός των προϊόντων.
Η επιλογή Νέα Παραγγελία είναι ιδιαίτερα
χρήσιµη,

αφού

χρησιµοποιείται

επαναληπτικές

και

παραγγελίες.

για
Αυτό

επιτυγχάνεται αν επιλέξουµε κάποια προϊόντα
της

παραγγελίας

και

κάνουµε

κλικ

στην

επιλογή. Τότε θα µεταβούµε στην γνωστή
φόρµα

λήψης

νέων

παραγγελιών

του

συγκεκριµένου τραπεζιού µε επιλεγµένα τα
συγκεκριµένα προϊόντα.

Φυσικά αν δεν

επιλέξουµε προϊόντα, η φόρµα είναι κενή.
Τέλος µε την επιλογή Κλείσιµο τραπεζιού,
µπορούµε να κλείσουµε το τραπέζι, χωρίς να
προηγηθεί η πληρωµή του.

Εκτύπωση απόδειξης λιανικής σε φορητό εκτυπωτή
Μια από τις σηµαντικές δυνατότητες της εφαρµογής, είναι η
εκτύπωση της λιανικής απόδειξης σε φορητό εκτυπωτή µέσω
Bluetooth που έχει µαζί του ο σερβιτόρος. Για να επιτύχουµε αυτή τη λειτουργία πρέπει από
τη ∆ιαµόρφωση να επιλέξουµε τον εκτυπωτή, πατώντας το οµώνυµο πλήκτρο. Τότε σε µια
λίστα εµφανίζεται ο εκτυπωτής που είναι έτοιµος να συζευχθεί
µέσω

Bluetooth µε τη συσκευή. Αφού τον επιλέξουµε,

επιλέγουµε το Τοπική εκτύπωση Απόδειξης Λιανικής.
Η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιηµένη σε περιπτώσεις που µαζί
µε την απόδειξη, θα εκτυπωθεί και η παραγγελία. Άρα πρώτα
θα σταλεί η παραγγελία και στη συνέχεια µε τον τρόπο που
δείξαµε προηγουµένως θα εκτυπωθεί η απόδειξη λιανικής στον
τοπικό εκτυπωτή. Πρέπει να υπάρχει ασύρµατη σύνδεση γιατί
καταχωρείται πρώτα η εγγραφή στο server και λαµβάνεται από
το φορολογικό µηχανισµό η σήµανση που θα εκτυπωθεί τοπικά
στην απόδειξη λιανικής.
Λήψη µηνυµάτων
Αν επιλέξουµε από τη διαµόρφωση του τερµατικού την επιλογή Ενεργοποίηση λήψης
µηνυµάτων, τότε ο συγκεκριµένος σερβιτόρος θα µπορεί να λαµβάνει ένα ηχητικό µήνυµα
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µε δόνηση, ενώ ταυτόχρονα θα εµφανίζεται η φόρµα του διπλανού
σχήµατος µε το περιεχόµενο του µηνύµατος.
Φυσικά, θα πρέπει αρχικά να έχετε επιλέξει έναν σερβιτόρο από το
τερµατικό.

Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής και λήψης µηνυµάτων από τον
έναν σερβιτόρο σε έναν άλλον. Αυτό επιτυγχάνεται από την
επιλογή

Μήνυµα

της

αρχικής

φόρµας

της

εφαρµογής.

Στη

συνέχεια πληκτρολογούµε το κείµενο που θέλουµε να στείλουµε και
τέλος επιλέγουµε το σερβιτόρο που θα λάβει το µήνυµα.

Ασύρµατη παραγγελιοληψία στο Cloud
Έχουµε αναφέρει

ήδη

πώς να

στείλουµε µαζικά

παραγγελίες µέσω

της επιλογής

Παραγγελίες και µε τη βοήθεια του eAnimaMenu Portal, όχι µέσω τοπικού δικτύου αλλά
µέσω Internet.
Υπάρχει όµως και η δυνατότητα της πλήρως διαχείρισης της σάλας. Aν υπάρχει Internet,
χωρίς access point µε τη βοήθεια ενός κινητού, µπορείτε ασύρµατα να διαχειρίζεστε
τραπέζια. Σηµαντική δυνατότητα για αποµακρυσµένα σηµεία.
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Aπό τη ∆ιαµόρφωση κάνουµε κλικ µόνο στο εικονίδιο του Όνοµα Portal και
Ενεργοποίηση Mobile Anima - Menu και µετά το πλήκτρο ∆ηµιουργία και δηµιουργείται
στο eAnimaMenu Portal, ένας χώρος που θα χρησιµοποιείται για την επικοινωνία της
εφαρµογής Mobile Anima – Menu και του Anima - Menu Light Edition, χωρίς την
ύπαρξη τοπικού δικτύου αλλά µέσω Internet.

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, επιλέγουµε Ενέργειες -> Λήψη παραµέτρων για Mobile
Anima – Menu από τον Anima – Menu Light Edition και όταν εµφανισθεί ένα QR code,
κάνουµε κλικ στο εικονίδιο

της εφαρµογής. Αµέσως θα εµφανισθεί ένας αναγνώστης QR

code, όπου θα λάβει και θα σώσει στη συσκευή τις επιθυµητές παραµέτρους. Σε αυτή την
περίπτωση το µήνυµα που θα εµφανισθεί θα µας ενηµερώσει ότι έχει πραγµατοποιηθεί
σύνδεση µε τον eAnimaMenu Portal, ενώ το ίδιο µήνυµα εµφανίζεται και στη διαµόρφωση
της εφαρµογής.

Στη συνέχεια η Mobile Anima – Menu δεν είναι απευθείας συνδεδεµένη µε τον Anima Menu Light Edition αλλά µέσω του χώρου που δηµιουργήσαµε στον eAnimaMenu
Portal. Είναι ενεργοποιηµένες όλες οι λειτουργίες που έχουµε αναφέρει και αφορούν τη
σάλα (λήψη δεδοµένων, νέες παραγγελίες, εξόφληση τραπεζιών κλπ), εκτός από την
αποστολή µηνυµάτων και εκτέλεση παραγγελιών.
Για λόγους ασφάλειας µόνο µε τον τρόπο αυτό µια συσκευή µπορεί να συνδεθεί στον
eAnimaMenu Portal. Να σηµειώσουµε ότι ταυτόχρονα µπορούν άλλες συσκευές να είναι
συνδεδεµένες τοπικά και άλλες µέσω Internet.
Αν θέλουµε να απενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα, από την Εφαρµογή διαχείρισης
eAnimaMenu Portal, αποτσεκάρουµε το Ενεργοποίηση Mobile Anima – Menu και
επιλέγουµε από το µενού της εφαρµογής το ∆ιαγραφή του eDelivery Portal.
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Να σηµειώσουµε ότι για να ενηµερωθεί το Portal µε όποιες αλλαγές κάνουµε στην
εφαρµογή (αποθήκη, τραπέζια, σερβιτόροι), πρέπει να επιλέξουµε το Ενηµέρωση του
eAnimaMenu Portal.
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Κεφάλαιο 7
Οικονοµικά στοιχεία
H Anima – Menu Light Edition 3.0 παρέχει οικονοµικά στοιχεία όπως ταµείο ηµέρας,
συνεργατών, πωλήσεις προϊόντων κλπ. Η εφαρµογή δεν χρειάζεται κλείσιµο ηµέρας ή
χρήσης αφού όλη η πληροφόρηση παρέχεται πάντα από ένα πλαίσιο διαλόγου όπου
πληκτρολογούµε δύο ηµεροµηνίες, την αρχή και το τέλος της αναζήτησης. Έτσι µπορούµε
ανά πάσα στιγµή να λάβουµε πληροφόρηση για οποιαδήποτε χρονική περίοδο ακόµη και
παλαιότερων ετών.

Εδώ πρέπει να αναφέρουµε ότι το 24ωρο
σε µια επιχείρηση χώρου εστίασης δεν
τερµατίζεται συνήθως στις 12 µµ αλλά
πολλές φορές συνεχίζει για κάποιες ώρες.
Για παράδειγµα αν µια παραγγελιοληψία
γίνει στις 1 το βράδυ, τα χρήµατα θα
προστεθούν στο ταµείο της προηγούµενης
ηµέρας. Οι παραπάνω ώρες από τις 12 µµ ορίζονται στη ∆ιαµόρφωση -> Παράµετροι και
στο πεδίο Ώρες αλλαγής. Στο παράδειγµα του σχήµατος έχουµε πληκτρολογήσει 4, που
σηµαίνει ότι οποιαδήποτε παραγγελιοληψία γίνει έως τις 4 πµ, θα συµπεριλαµβάνεται στην
προηγούµενη ηµέρα.
Τα οικονοµικά στοιχεία παρέχονται από το µενού ∆ιαχείριση - > Πληροφορίες όπως
παρατηρείτε στο σχήµα που ακολουθεί.
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Το Ταµείο ηµέρας είναι το πλέον
σηµαντικό οικονοµικό στοιχείο, όπου
εκτός

από

περιόδου,

τον

τζίρο

είναι

ηµέρας

αυτό

ή

που

παρέχουµε στο λογιστή µας για
να

ενηµερώσει

τα

φορολογικά

βιβλία µας.
Αρχικά εµφανίζεται µια φόρµα όπου
στα πεδία Ηµεροµηνία Από και Έως
επιλέγουµε το χρονικό διάστηµα που
θέλουµε

να

αποτέλεσµα

αναζητήσουµε.
µιας

Το

αναζήτησης

δείχνεται στο σχήµα που ακολουθεί.

Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία µας παρέχονται και από τις επιλογές Ταµεία Σερβιτόρων
και Πωληθέντα Προϊόντα.

Στατιστικά µέσω Internet
Η Anima – Menu Light Edition 3.0 παρέχει ακόµη µια
σπουδαία δυνατότητα, να βλέπουµε στατιστικά στοιχεία
της επιχείρησης µέσω Internet ακόµη και από το κινητό
µας τηλέφωνο. Αρχικά κάνοντας κλικ στο εικονίδιο που εµφανίζεται όταν ενεργοποιείται η
ασύρµατη παραγγελιοληψία, επιλέγουµε το Εκτέλεση εφαρµογής. Εµφανίζεται στη
συνέχεια στον ενεργό φυλλοµετρητή η αριστερή σελίδα. Αρχικά πληκτρολογούµε τον
κωδικό εισόδου και στη συνέχεια εµφανίζεται η δεξιά σελίδα µε τα οικονοµικά στοιχεία.

Σηµειώνουµε ότι στη συγκεκριµένη σελίδα µπορούµε να έχουµε πρόσβαση και από την
επιλογή Κατάλογος της εφαρµογής Mobile Anima – Menu. Πρόσβαση µπορούµε να
έχουµε και από αποµακρυσµένα σηµεία αν θέσουµε στην επιχείρηση στατική IP.
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Κεφάλαιο 8
OnLine Τεχνική Υποστήριξη
H Anima – Menu Light Edition παρέχει τη δυνατότητα άµεσης τεχνικής υποστήριξης
µέσω chat. O χρήστης µε τη βοήθεια µιας ειδικής εφαρµογής που τρέχει στον υπολογιστή,
πληκτρολογεί το πρόβληµα που αντιµετωπίζει και άµεσα έχει ανταπόκριση από τεχνικό της
Poseidon Software SA, για την επίλυση του προβλήµατος.
Για να ενεργοποιηθεί η συγκεκριµένη εφαρµογή ο χρήστης πρέπει να διαθέτει ενεργό
συµβόλαιο, σύνδεση στο Internet και στο χρονικό διάστηµα από 9 πµ έως 0 πµ.
H εφαρµογή της τεχνικής υποστήριξης εκτελείται µέσω του πλήκτρου Support που περιέχει
το front – Office της εφαρµογής. Φυσικά η εφαρµογή είναι αυτόνοµη και εκτελείται
εξωτερικά από την έναρξη των εφαρµογών του συστήµατος.
Όταν εκτελέσουµε την εφαρµογή, αρχικά εµφανίζεται το συµβόλαιο του χρήστη µε τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του. Πατώντας ΟΚ εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος.

Όπως παρατηρείτε, στο αριστερό τµήµα της φόρµας, υπάρχουν τα πιο συχνά προβλήµατα
που τυχόν θα αντιµετωπίσετε µε τις πιθανές λύσεις τους. Αν επιθυµείτε να επικοινωνήσετε
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µε τεχνικό της εταιρείας, πληκτρολογήστε στο κάτω τµήµα της φόρµας αυτό που θέλετε και
πατήστε F5 ή το πλήκτρο Αποστολή. Άµεσα θα επικοινωνήσει τεχνικός της εταιρείας όπου
το µήνυµα του θα εµφανισθεί στο πάνω τµήµα της φόρµας. Έτσι θα ξεκινήσετε µια
επικοινωνία µαζί του για την επίλυση του προβλήµατός σας. Μην κλείσετε τη φόρµα έως
την επίλυση του προβλήµατος, γιατί έτσι τερµατίζετε τη σύνδεση.

Τεχνική υποστήριξη από κινητό
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου µπορεί να µην ξεκινά ο υπολογιστής που τρέχει η εφαρµογή,
οπότε δεν θα µπορεί να τρέξει ο χρήστης την εφαρµογή της τεχνικής υποστήριξης. Υπάρχει
λοιπόν, η εφαρµογή TeckPos για Android που βρίσκεται στο site της εταιρείας (υπάρχει
και η αντίστοιχη έκδοση για iOS), όπου αν εγκατασταθεί σε µια φορητή συσκευή που τρέχει
το λειτουργικό Android, µπορείτε να έχετε υποστήριξη µε τον ίδιο τρόπο που θα είχατε µε
τον σταθερό υπολογιστή.
Αρχικά εµφανίζεται η φόρµα του αριστερού σχήµατος µε τους όρους του συµβολαίου
συντήρησης και µε το πλήκτρο Σύνδεση πρέπει να πληκτρολογήσουµε τον αριθµό
συµβολαίου που θα βρούµε στη διαµόρφωση της εµπορικής εφαρµογής.

Αν

το

συµβόλαιο

είναι

ενεργό,

στο

κάτω

τµήµα

της

φόρµας

που

ακολουθεί,

πληκτρολογούµε το πρόβληµα µας και πατάµε το πράσινο εικονίδιο για να αποσταλεί το
κείµενό µας. Ξεκινάµε έτσι την επικοινωνία µε το τεχνικό τµήµα.
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Κεφάλαιο 9
Easy Orders
O προσωπικός σερβιτόρος των πελατών σας
Μία πολύ σηµαντική εφαρµογή είναι η Easy Orders όπου οι πελάτες ενός εστιατορίου ή
ενός café – bar µπορούν να κατεβάσουν σε µια συσκευή Android ή iOS. Mόλις σκανάρουν
ένα QR code που θα βρουν στο τραπέζι ή σε µια ξαπλώστρα, εµφανίζεται ο κατάλογος του
καταστήµατος και µπορούν να επιλέξουν προϊόντα τα οποία θα εκτυπωθούν στους
εκτυπωτές του καταστήµατος και θα καταχωρηθούν στην Anima – Menu Light Edition
3.0 µε τον ίδιο τρόπο που θα λάµβανε την παραγγελία ένας σερβιτόρος µέσω της Mobile
Anima – Menu. Eπίσης µε την ίδια εφαρµογή µπορούν να καλέσουν έναν σερβιτόρο. H
εφαρµογή βρίσκεται στο
https://play.google.com/store/apps/details?id=poseidon.easyorders
και έχει την εµφάνιση του σχήµατος που ακολουθεί.
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Για να χρησιµοποιήσουν οι πελάτες ενός καταστήµατος την Easy Orders, πρέπει να έχει
δηµιουργηθεί ένα site στο eAnimaMenu Portal. Αρχικά κάνουµε κλικ στο πλήκτρο (…)
που βρίσκεται στο Όνοµα Portal για να λάβει το site ένα εσωτερικό τυχαίο όνοµα.
Μπορούµε να ορίσουµε εικόνα Logo ή Background, ενώ µε µε τη βοήθεια του πλήκτρου
Γενική εικόνα, µπορούµε να ορίσουµε όσες εικόνες από το κατάστηµα θέλουµε και να
εµφανίζονται στο site µε τη µορφή slide.

Το site που θα δηµιουργηθεί, παρέχει τη δυνατότητα πληρωµής µιας παραγγελίας µέσω Pay
Pal ή πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Pay Pal,
θέτουµε στο πεδίο Paypal Account το email του λογαριασµού που έχουµε δηµιουργήσει
στην υπηρεσία Pay Pal.
Αν θέλουµε ο χρήστης να χρησιµοποιεί την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα του, τότε πρέπει
να ενεργοποιήσουµε την ανάλογη υπηρεσία ενός πιστωτικού ιδρύµατος.
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Αφού ολοκληρώσουµε µε τη διαµόρφωση, η επόµενη µας κίνηση είναι να εκτελέσουµε την
εφαρµογή διαχείρισης του eAnimaMenu Portal και να κάνουµε κλικ στην επιλογή
∆ηµιουργία. Aν όλα πάνε καλά, τότε θα εµφανισθεί µήνυµα ότι πραγµατοποιήθηκε µε
επιτυχία η δηµιουργία του site.

Η ενηµέρωση του site αν κάνουµε αλλαγή σε κάποιο

προϊόν, επιτυγχάνεται µε την επιλογή Ενηµέρωση.
Μετά το πέρας της λειτουργίας, το site που δηµιουργήθηκε (βλέπε επόµενο σχήµα) είναι
responsive µπορεί δηλαδή να πλοηγηθεί ο χρήστης και από κινητό τηλέφωνο µε τη βοήθεια
της εφαρµογής Easy Orders.
Αρχικά ανεβαίνουν όλα τα προϊόντα στο site. Aν όµως από τη ∆ιαµόρφωση επιλέξουµε το
Ανέβασµα προϊόντων µε επιλογή Easy Orders, τότε τα προϊόντα που θα ανέβουν στο
site,

πρέπει να έχουν ενεργοποιηµένη την ιδιότητα Easy Orders όπως βλέπουµε στο

επόµενο σχήµα.
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Η πλοήγηση στο site είναι πολύ απλή. Αρχικά βλέπουµε τις κατηγορίες των προϊόντων κι
επιλέγοντας µία από αυτές, εµφανίζονται τα προϊόντα που ανήκουν σε αυτήν.

Όπως παρατηρείτε στο επόµενο σχήµα, για κάθε προϊόν, εµφανίζεται η περιγραφή του, η
εικόνα που τυχόν έχουµε θέσει, και στο κάτω τµήµα του, αν περιέχει ιδιότητες ή προσθήκες,
εµφανίζεται το κείµενο «Με τα υλικά της επιλογής σας». Αν δεν θέλουµε να εµφανίζεται
αυτό το κείµενο, κάνουµε κλικ στο Απενεργοποίηση περιγραφής ιδιοτήτων από τη
διαµόρφωση.
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Σε κάθε περίπτωση όµως εµφανίζεται το κείµενο από τη φόρµα που εµφανίζεται από το
πλήκτρο Πληροφορίες της φόρµας διαχείρισης ενός προϊόντος. Εδώ πληκτρολογούµε ένα
σύντοµο κείµενο αλλά και µια πλήρη περιγραφή του προϊόντος και στις δύο γλώσσες που
διαχειρίζεται η εφαρµογή Easy Orders.

Αν σε κάποιο προϊόν θέλουµε να θέσουµε κάποια παραπάνω στοιχεία, τότε θέτουµε το
επιθυµητό κείµενο στο πεδίο Περιγραφή. Τα προϊόντα που διαθέτουν τέτοιο κείµενο,
εµφανίζουν το πλήκτρο Περισσότερα… όπως βλέπουµε στην εικόνα που ακολουθεί.
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Μετά την επιλογή ενός προϊόντος εµφανίζεται µια σελίδα µε τα χαρακτηριστικά του, όπως
φυσικά

τα

έχουµε

διαµορφώσει

από

τον

Κατάλογο.

Επίσης,

εδώ

µπορούµε

να

αυξοµειώσουµε την ποσότητα του είδους ή να γράψουµε κάποιο κείµενο. Εδώ εµφανίζονται
όλες οι ιδιότητες και προσθήκες που έχουµε θέσει για το συγκεκριµένο προϊόν.

Πατώντας το εικονίδιο του check, το επιλεγµένο προϊόν καταχωρείται στο καλάθι
όπως δείχνεται στο διπλανό σχήµα. Αφού ολοκληρώσουµε µε την επιλογή των
προϊόντων, κάνοντας κλικ στο καλάθι, εµφανίζεται σελίδα του επόµενου
σχήµατος όπου εµφανίζονται συγκεντρωτικά τα επιλεγµένα προϊόντα.
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Κάνοντας κλικ στο Ολοκλήρωση, εµφανίζεται η τελευταία σελίδα ολοκλήρωσης της
παραγγελίας. Μετά την ολοκλήρωση, η παραγγελία εκτυπώνεται στο δελτίο παραγγελίας και
στα παρασκευαστήρια κι εµφανίζεται στη φόρµα διαχείρισης της σάλας του αντίστοιχου
τραπεζιού.

Αν από τη διαµόρφωση επιλέξουµε Ενεργοποίηση µερίδων, τότε τα προϊόντα µε
ενεργοποιηµένο το Έλεγχος Μερίδων, ενηµερώνονται συνεχώς ως προς την ποσότητά
τους. Έτσι αν ο χρήστης επιλέξει ένα προϊόν – µερίδα και η ποσότητα που έχει επιλέξει δεν
επαρκεί, εµφανίζεται µήνυµα και δεν αποστέλλεται η παραγγελία.

Για να λειτουργήσει σωστά η εφαρµογή πρέπει να εκτυπώσετε 2 QR codes (για Android και
για iOS συσκευές) σε κάθε τραπέζι που επιθυµείτε οι πελάτες να λαµβάνουν οι ίδιοι
παραγγελίες µέσω της εφαρµογής.

Υπάρχει ένας µαζικός τρόπος για τη δηµιουργία QR

codes για όλα τα ενεργά τραπέζια. Αυτό επιτυγχάνεται από το µενού Ενέργειες ->
Eκτύπωση QR Codes για Εasy Orders (βλέπε επόµενο σχήµα).
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Το αποτέλεσµα της λειτουργίας δείχνεται στο σχήµα που ακολουθεί, όπου εκτυπώνονται
µαζικά τα QR Codes για κάθε τραπέζι.

Στη συνέχεια, αφού ο πελάτης σκανάροντας το QR κατεβάσει την εφαρµογή Easy Orders,
έχει δύο επιλογές, να λάβει µόνος του µια παραγγελία ή να καλέσει έναν σερβιτόρο. Στην
πρώτη περίπτωση κάνει κλικ στο πλήκτρο Μενού της εφαρµογής και στη συνέχεια σκανάρει
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πάλι το QR code του τραπεζιού. Αυτόµατα θα µεταφερθεί στο µενού του καταστήµατος
(συγκεκριµένα στο site του eAnimaMenu Portal) όπου θα επιλέξει στα προϊόντα που
έχουν ανέβει σε αυτό, µε τιµές σάλας. Αφού επιλέξει τα επιθυµητά προϊόντα τα αποστέλλει.
Σηµειώνουµε ότι µπορεί αυτόµατα να πληρώσει µε PayPal ή πιστωτική κάρτα όπως έχουµε
ήδη αναφέρει

Ο πελάτης ενός τραπεζιού έχει τη δυνατότητα να καλέσει το σερβιτόρο που ανήκει το
τραπέζι. Αν το τραπέζι δεν έχει συσχετισθεί µε έναν σερβιτόρο, τότε καλείται ο πασαδόρος
που έχουµε θέσει στη διαµόρφωση της εµπορικής εφαρµογής.
Η διαδικασία κλήσης του σερβιτόρου είναι παρόµοια µε αυτή της αποστολής παραγγελιών. Ο
πελάτης κάνει κλικ στο πλήκτρο Κλήση Σερβιτόρου και σκανάρει το QR code του
τραπεζιού. Σε µερικά δευτερόλεπτα, ο ανάλογος σερβιτόρος θα λάβει την κλήση µέσω της
εφαρµογής Mobile Anima – Menu. Ο πελάτης για να πραγµατοποιήσει µε τον ίδιο τρόπο
επόµενη κλήση σερβιτόρου, πρέπει να περάσουν 5 λεπτά.

Να σηµειώσουµε ότι ο χρήστης έχει να δυνατότητα να επιλέξει την εµφάνιση ανάµεσα σε
ελληνικά και αγγλικά.
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∆ιαχείριση Πιστωτικών και χρεωστικών καρτών
Με την ενεργοποίηση του eAnimaMenu Portal, έχουµε την πολύ σηµαντική δυνατότητα
διαχείρισης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών µέσα από την εφαρµογή Mobile Anima –
Menu, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα άµεσης χρέωσης καρτών χωρίς τη χρήση φορητών
συσκευών POS, χρήσιµη λειτουργία στους σερβιτόρους, αφού δεν θα ανησυχεί αν ο
πελάτης πληρώσει µε πιστωτική κάρτα. Αρκεί να έχει µαζί του ένα κινητό Android ή iOS.
Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία, από τη διαµόρφωση της εφαρµογής Mobile Anima –
Menu (βλέπε αριστερό σχήµα), θέτουµε στο πεδίο Portal, το όνοµα του site στο
eAnimaMenu Portal. Στη συνέχεια από το κεντρικό µενού των επιλογών, επιλέγουµε
Πληρωµή µε Πιστ. Κάρτα (βλέπε δεξί σχήµα).

Αµέσως πληκτρολογούµε το ποσό χρέωσης και αµέσως εµφανίζεται η φόρµα της Τράπεζας,
όπου πληκτρολογούµε τα στοιχεία της κάρτας. Απαραίτητη για τη λειτουργία είναι να έχετε
επιλέξουµε σερβιτόρο ή διανοµέα από τη διαµόρφωση της εφαρµογής.
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Ο χρήσιµος εικονικός σερβιτόρος EasyOrders
Yπάρχουν περιπτώσεις που επιθυµούµε να ανέβει στο site είναι ειδικός τιµοκατάλογος,
ξεχωριστά από την ασύρµατη παραγγελιοληψία. Τότε δηµιουργούµε ειδικές κατηγορίες και
τις συνδέουµε στο πεδίο Κατηγορία Ειδών του «εικονικού σερβιτόρου» EasyOrders που
δηµιουργείται αυτόµατα από το σύστηµα. Σε αυτή την περίπτωση ανεβαίνουν στο site οι
συγκεκριµένες κατηγορίες.
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