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Εισαγωγή

Κ

ύλισε πολύ νερό στο αυλάκι, όταν φοιτητής ακόµη στα τέλη της δεκαετίας του 80,
στην πρώτη µου επιχειρηµατική προσπάθεια µε όνοµα ODDITY, δηµιουργήσαµε
ένα λογισµικό που τάραξε τα νερά του ελληνικού εµπορικού Software. To προϊόν

εκείνο είχε το όνοµα DOMINUS και βραβεύτηκε ως το κορυφαίο λογισµικό του 90.
Το DOMINUS ήταν ο πρώτος και µοναδικός ελληνικός γεννήτορας εµπορικών εφαρµογών,
µε ενσωµατωµένη γλώσσα προγραµµατισµού και πρωτοποριακά χαρακτηριστικά για την
εποχή του.

Ένα

χρόνο

µετά,

στα

τέλη του

91, ως µετεξέλιξη

της

εφαρµογής,

δηµιουργήσαµε το Visual Dominus, την πρώτη ελληνική παραθυρική εφαρµογή τέτοιου
βεληνεκούς. Ένα περιβάλλον ανάπτυξης µε γραφική δηµιουργία βάσεων δεδοµένων,
φορµών, µενού αλλά και δοµηµένης γλώσσας προγραµµατισµού. Για λόγους που δεν είχαν
να κάνουν µε το προϊόν, το project σταµάτησε να αναπτύσσεται για ένα διάστηµα, αφού το
µέγεθος της ODDITY δε µπορούσε να υποστηρίξει ένα τέτοιας εµβέλειας λογισµικό, αλλά
ούτε και δύο άλλες υποτιθέµενες γνωστές «κορυφαίες» εταιρείες λογισµικού, τόλµησαν να
αναλάβουν το ρίσκο. Ήταν και για αυτές πολύ µεγάλο το προϊόν για τα µεγέθη τους (τα προ
χρηµατιστηρίου φυσικά).
H µεγάλη µας εµπειρία και γνώση πιστοποιείται και από την έκδοση του µοναδικού
προγραµµατιστικού περιοδικού Poseidon's Visual Basic Magazine, που από το 1997 έως
το

2003

διαβάζονταν

συστηµατικά

από

πολλούς

προγραµµατιστές

τµηµάτων

µηχανογράφησης γνωστών εταιριών, αλλά και από την έκδοση πλήθους προγραµµατιστικών
βιβλίων.
Στα µέσα της δεκαετίας του 90, δηµιουργήθηκε η Poseidon Software, η πιο δυναµικά
ανερχόµενη εταιρία λογισµικού µε τεράστια τεχνολογική εµπειρία στο περιβάλλον των
Windows. Aυτό είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία της τεχνολογίας Power Dominus της
πιο επαναστατικής πλατφόρµας ανάπτυξης εµπορικών εφαρµογών Η τεχνολογία αιχµής που
αναπτύξαµε, µας παρέχει τη δυνατότητα της ταχύτατης δηµιουργίας υψηλού επιπέδου
παραθυρικών

εφαρµογών,

µε

παρόµοιο

περιβάλλον,

ευκολία

στη

χρήση,

µεγάλη

παραµετροποίηση, πλήθος στατιστικής πληροφορίας, αλλά και µε δυνατότητα επικοινωνίας
µεταξύ τους.

Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία της πιο επαναστατικής εµπορικής εφαρµογής
Anima.NET Standard 7.0 που πραγµατικά αγαπήθηκε σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα από
τους χρήστες της, όσο καµία άλλη.
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H eAnima είναι η απόλυτη εφαρµογή που µετατρέπει έναν υπολογιστή σε Web Server κι
εγκαθιστά σε αυτόν ένα πλήρες ηλεκτρονικό κατάστηµα (eshop)

Η Anima - Menu είναι η πληρέστερη εφαρµογή διαχείρισης εστιατορίων, fast food, café,
Delivery και γενικότερα κάθε χώρου εστίασης. Η ευκολία χρήσης της, το πλήθος της
πληροφορίας που παρέχει αλλά και η µεγάλη της παραµετροποίηση, τη µετατρέπουν σε ένα
πολυεργαλείο.

To eDelivery είναι µια επαναστατική εφαρµογή που διαχειρίζεται αυτόµατα ηλεκτρονικές
παραγγελίες για το Anima - Menu µέσω Internet.

Η εφαρµογή Mobile Anima.NET είναι µια πραγµατική επανάσταση στη φορητή τιµολόγηση
και παραγγελιοληψία και το Anima Video – Club είναι µια ολοκληρωµένη λύση για τη
µηχανογράφηση του Video-Club.

Αυτές αλλά και πλήθος άλλων εφαρµογών έρχονται να καλύψουν τις ανάγκες και του πλέον
απαιτητικού χρήστη.

∆ηµοσθένης Ποσειδών
Μάρτιος 2022
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Κεφάλαιο 1
Μια πρώτη γνωριµία µε την Anima – Menu

Ο µεγάλος ανταγωνισµός αλλά και η ποιότητα και ταχύτητα
των υπηρεσιών που πρέπει να απολαµβάνει ο πελάτης,
καθιστούν τη µηχανογράφηση ενός εστιατορίου ή Delivery,
ενός cafe bar αλλά και γενικότερα ενός χώρου εστίασης,
σήµερα επιβεβληµένη.
Η Anima – Menu είναι µια ιδανική λύση για όσους
επιθυµούν µια αξιόπιστη εφαρµογή για διαχείριση χώρων µαζικής εστίασης, όπως
εστιατόρια,

Delivery,

cafe

bar

κλπ,

αφού

διαχειρίζεται

τραπέζια,

ασύρµατη

παραγγελιοληψία, delivery (πακέτο) και λιανική πώληση (take away). Επίσης διαθέτει
µια φόρµα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν απλή ταµειακή µηχανή.
To κέρδος χρησιµοποίησης της εφαρµογής είναι πολλαπλό αφού:
•

Επιταχύνει αφάνταστα την εξυπηρέτηση των πελατών σας, κυρίως σε ώρες αιχµής.

•

Άµεση εξυπηρέτηση µε την επιτάχυνση εκτέλεσης της παραγγελίας.

•

Έλεγχος ανάλωσης ειδών και ενηµέρωση για τα αποθέµατα.

•

Ελέγχετε πλέον τους διανοµείς, τα ταµεία, την κουζίνα και γενικότερα έχετε
επιτέλους τον πλήρη έλεγχο της επιχείρησής σας µε την πληροφόρηση που σας
παρέχει η εφαρµογή.

Μερικές δυνατότητες της Anima – Menu:
•

∆ιαχείριση τραπεζιών – ∆ηµιουργία πλάνου

•

Aσύρµατη παραγγελιοληψία µε συσκευές Android και iOS

•

∆υνατότητα ασύρµατης παραγγελιοληψίας µέσω Cloud.

•

Πλήρης διαχείριση Delivery µε συσκευές Android και iOS

•

∆ιαχείριση Take Away

•

Delivery µε αναγνώριση και αναµονή πολλαπλών κλήσεων κι εκτύπωση χάρτη

•

Αυτόµατη διαχείριση πιστωτικών καρτών µέσα από την εφαρµογή

•

Αναγνώριση κλήση µέσω κινητού τηλεφώνου

•

Ταχύτατη εκτέλεση παραγγελιών µε barcode

•

Ενεργοποίηση GPS για έλεγχο του διανοµέα

•

Κρατήσεις τραπεζιών

•

Εκτύπωση αποδείξεων και τιµολογίων και σύνδεση µε
θερµικό εκτυπωτή και µηχανισµό σήµανσης ή ταµειακή
µηχανή

•

Εκτύπωση αποδείξεων µε φορητό εκτυπωτή µε τη
βοήθεια συσκευής Android

•

Πολλαπλoί εκτυπωτές ανά είδος και σερβιτόρο

•

Check In – Check Out προσωπικού
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•

Μερική ή Ολική Έκδοση Λογαριασµού

•

Tαµεία σερβιτόρων – διανοµέων

•

Πλήθος Στατιστικών και οικονοµικών στοιχείων

•

Ηλεκτρονικές παραγγελίες µέσω Internet µε τη βοήθεια Application και του
eAnimaMenu Portal

•

Application Easy 0rders για να πραγµατοποιούν παραγγελίες οι ίδιοι οι πελάτες σε
σάλα, αλλά και δυνατότητα κλήσης σερβιτόρου

•

Ενσωµάτωση εµπορικής εφαρµογής για πλήρη διαχείριση αποθήκης κλπ

•

Aποµακρυσµένη διαχείριση και διαχείριση Υποκαταστηµάτων µέσω Internet

•

Σύνδεση µε το myDATA

•

Συνεργάζεται µε την Anima - Έσοδα – Έξοδα, την Anima - Γενική Λογιστική
αλλά και µε την Anima.Net Standard Edition 7.0 για διαχείριση κρατήσεων

•

Ηλεκτρονικός κατάλογος σε συσκευές tablets

•

16 έτοιµοι κατάλογοι προς χρήση

•

Μαζική αποστολή SMS – Καµπάνιες

•

Αποστολή µηνυµάτων στο tablet του σερβιτόρου

•

Ξενόγλωσση εµφάνιση

•

Online τεχνική υποστήριξη µέσω chat για άµεση ανταπόκριση

Σηµαντικές δυνατότητες
Η Anima – Menu 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 ή iOS 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. Τέλος, η εφαρµογή µπορεί να διαχειρισθεί και το
TakeAway, οπότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως θέση εργασίας, αλλά και το Delivery.

•

Aσύρµατη παραγγελιοληψία µέσω Cloud

Η Anima – Menu αξιοποιεί είτε το τοπικό ασύρµατο δίκτυο είτε το Internet. Aν υπάρχει
Internet, τότε έχετε και ασύρµατη παραγγελιοληψία. Χωρίς περιορισµούς µπορείτε χωρίς
access point µε τη βοήθεια ενός κινητού, να διαχειρίζεστε αποµακρυσµένα σηµεία.
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Σηµαντική δυνατότητα για ένα Beach - Bar για παράδειγµα, όπου πρέπει να διαχειριστεί
ξαπλώστρες,

και

δεν

φτάνει

σε

αυτές

το

σήµα

του

τοπικού

δικτύου.

H διαχείριση του Internet σε αυτή την περίπτωση είναι υβριδική, αφού τα δεδοµένα
αποθηκεύονται τοπικά και το Internet χρησιµοποιείται ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν
έχουµε πρόσβαση στο τοπικό ασύρµατο δίκτυο. Με τη σπουδαία αυτή δυνατότητα, κάποιες
συσκευές µπορεί να δουλεύουν σε τοπικό δίκτυο, ενώ κάποιες άλλες συσκευές που
βρίσκονται σε αποµακρυσµένα σηµεία στο Internet.

•

Easy Orders και οι πελάτες σας παραγγέλλουν µόνοι τους
Μία πολύ σηµαντική εφαρµογή είναι η Easy
Orders όπου οι πελάτες ενός εστιατορίου 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 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.

•

Aσύρµατη παραγγελιοληψία µέσω Web
Παρέχεται

η

δυνατότητα

της

ασύρµατης

παραγγελιοληψίας από οποιαδήποτε συσκευή tablet ή
Smartphone µέσω Web. Μπορεί έτσι ο σερβιτόρος να
έχει οποιαδήποτε συσκευή για παραγγελιοληψία µε 7’’
οθόνη και πάνω, ή να χρησιµοποιηθoύν σε σταθερά
πόστα αντί συστήµατος POS ελαχιστοποιώντας έτσι το
κόστος, αφού δεν χρεώνονται οι άδειες στα τερµατικά
(εξαιρούνται τα POS).
H ίδια εφαρµογή χρησιµοποιείται για να λαµβάνονται
αποµακρυσµένα στατιστικά και οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης από οποιαδήποτε
συσκευή ή κινητό τηλέφωνο.

•

Αναγνώριση κλήσης από κινητά µε Android

Παρέχεται η δυνατότητα της αναγνώρισης κλήσης από οποιοδήποτε κινητό µε Android.
Μέσω της εφαρµογής Mobile Anima – Menu που τρέχει στη συσκευή, όταν καλέσει ένας
πελάτης, εµφανίζονται στον υπολογιστή τα στοιχεία του, σαν να έγινε η κλήση σε σταθερό
τηλέφωνο!

•

Έλεγχος διευθύνσεων µέσω Google

Mία πολύ χρήσιµη λειτουργία για το delivery, είναι η αναζήτηση µίας διεύθυνσης µέσω
Google, τη στιγµή που την πληκτρολογούµε κατά την καταχώρηση ενός πελάτη. Aφού
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εµφανισθούν όλες οι πιθανές διευθύνσεις, επιλέγουµε την κατάλληλη και αυτόµατα
ενηµερώνεται η πόλη και ο ταχυδροµικός κώδικας. Επίσης, αν έχουµε ορίσει γεωγραφική
περιοχή όπου θα δεχόµαστε παραγγελίες εντός αυτής, τότε εµφανίζονται οι διευθύνσεις που
ανήκουν στη συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή. Για τη διαχείριση χαρτών µέσω Google
συµβουλευτείτε το αρχείο http://www.poseidon.gr/demos/GoogleMaps.pdf.

•

Ενεργοποίηση GPS για τον έλεγχο του διανοµέα
Η Mobile Anima – Menu η οποία τρέχει σε κινητά µε Android ή iOS,
στέλνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα τη θέση του διανοµέα. Μπορείτε
έτσι να γνωρίζετε πού βρίσκεται ο διανοµέας βλέποντας την τρέχουσα
θέση µέσα από την εφαρµογή, αλλά και να ανατρέξετε σε προηγούµενο
χρόνο για να ελέγξετε τη διαδροµή του. Γνωρίζοντας την πραγµατική
διαδροµή ενός διανοµέα, η εφαρµογή παρέχει και τα πραγµατικά
χιλιόµετρα που έχει διανύσει σε συγκεκριµένη περίοδο.

•

∆ιαχείριση χαρτών για τους διανοµείς

Η εφαρµογή παρέχει τη δυνατότητα στο Delivery, της εκτύπωσης στο δελτίο παραγγελίας,
του χάρτη της διεύθυνσης ενός πελάτη. Ο διανοµέας όµως µπορεί να δει τη διαδροµή και
από το κινητό του τηλέφωνο. Επίσης εµφανίζεται η απόσταση και ο χρόνος που χρειάζεται
να µεταβεί ο διανοµέας σε µια διεύθυνση αλλά και η βέλτιστη διαδροµή που πρέπει να
ακολουθήσει σε περισσότερες από µια παραγγελίες. Τέλος, µπορούµε να δηµιουργήσουµε
µια περιοχή σε έναν χάρτη όπου να βλέπουµε αν µια παραγγελία ανήκει στην περιοχή αυτή,
έτσι ώστε να αποδεχόµαστε την παραγγελία.

•

∆ιαχείριση καµπάνιας µέσω SMS

Αν επιθυµούµε να ενηµερώσουµε µαζικά πελάτες µέσω SMS για προσφορές στο Delivery για
παράδειγµα, τότε η Mobile Anima – Menu µε τη βοήθεια ενός κινητού µας παρέχει αυτή
τη σηµαντική δυνατότητα.

•

∆ιαχείριση Delivery από το tablet

H Mobile Anima – Menu µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως θέση εργασίας για την πλήρη
διαχείριση των παραγγελιών του Delivery, από τις εκκρεµείς παραγγελίες έως την εκτέλεσή
τους.

•

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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•

Αυτόµατη διαχείριση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών

Μία πολύ σηµαντική δυνατότητα είναι η διαχείριση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών µέσα
από την εφαρµογή, χωρίς τη χρήση POS. H Anima – Menu εκµεταλλεύεται το
eAnimaMenu Portal και τις υπηρεσίες χρέωσης καρτών διαφόρων τραπεζών. ∆ιαχείριση
καρτών µπορεί να κάνει και η εφαρµογή Mobile Anima – Menu. Mε τη συγκεκριµένη
δυνατότητα, ένας διανοµέας έχοντας ένα

κινητό µε Android, µπορεί να διαχειριστεί

πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες.

•

Έτοιµη προς χρήση βάση για Mini - Markets

Υπάρχουν αρκετά Mini – Markets που έχουν την υπηρεσία Delivery στις δραστηριότητές
τους. Η Anima – Menu περιέχει µία έτοιµη βάση 6700 προϊόντων µε barcodes που
µπορείτε άµεσα να χρησιµοποιήσετε.

∆ιαχείριση Delivery
Η ανάγκη για τη µηχανογράφηση ενός εστιατορίου που παρέχει υπηρεσία delivery είναι
σήµερα πιο επιτακτική από ποτέ. Ο πελάτης πλέον θεωρεί αυτονόητο ότι υπάρχει
αναγνώριση κλήσης και περιµένει να εξυπηρετηθεί άµεσα, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά
να αναφέρει τα στοιχεία του. Επίσης περιµένει γρήγορα να δώσει την παραγγελία, κάτι που
δεν επιτυγχάνεται φυσικά χειρόγραφα. Για τη διαχείριση του delivery όπως επίσης για τη
σάλα και το take away, τρέχουµε την εφαρµογή Anima – Menu που είναι αυτή που
εκτελείται σε ένα σύστηµα POS µε οθόνη αφής.

Σχ. 1 Η εφαρµογή Anima – Menu
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Η Anima – Menu παρέχει πολλές δυνατότητες σε αναγνώριση
κλήσης. Μπορεί να διαχειρισθεί απλές γραµµές PSTN µε τη
βοήθεια ενός modem µε δυνατότητα αναγνώρισης κλήσης,
γραµµές ISDN µε τη βοήθεια αντίστοιχου modem, ακόµη και
µέσω κινητού τηλεφώνου (Smartphone) όπως θα δούµε στην
συνέχεια.
Όταν λοιπόν η εφαρµογή λάβει µια τηλεφωνική κλήση και είναι ήδη καταχωρηµένος ο
πελάτης, όπως βλέπουµε στο σχήµα 2, εµφανίζονται τα στοιχεία του αυτόµατα σε µια ειδική
φόρµα. Αν ο πελάτης είναι νέος και δεν έχει καταχωρηθεί, εµφανίζεται µόνο το τηλέφωνό
του και µε έναν απλό τρόπο συµπληρώνουµε τα στοιχεία του.

Σχ. 2 Η φόρµα µε την αναγνώριση κλήσης

Στη συνέχεια, επιλέγοντας τον πελάτη που µας έχει καλέσει, εµφανίζεται η φόρµα µε τα
πλήρη στοιχεία του. Όπως παρατηρείτε στο σχήµα 3, εκτός από τα βασικά στοιχεία του,
εµφανίζεται ο συνολικός τζίρος που έχει κάνει, το σύνολο των κινήσεων, οι τελευταίες
παραγγελίες, ακόµη και οι προτιµήσεις του. Στην περίπτωση που υπάρχει στο κατάστηµα
Internet, µπορούµε να δούµε το χάρτη µε τη διεύθυνση του πελάτη, ενώ εµφανίζεται
εµφανές µήνυµα όταν γιορτάζει. Στην περίπτωση αυτή έχουµε τη δυνατότητα βλέποντας
το τζίρο του, να του κάνουµε δώρο ένα αγαπηµένο του είδος, µια κίνηση που θα
εντυπωσιάσει τον πελάτη. Τέλος η εφαρµογή, µπορεί να διαχειρισθεί και πόντους.
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Στην ίδια φόρµα µπορούµε να καταχωρήσουµε σε έναν πελάτη πολλαπλές διευθύνσεις
και τηλέφωνα, όπως επίσης εκτυπώσιµες και µη παρατηρήσεις.

Σχ. 3. Η φόρµα µε τα στοιχεία του πελάτη

Μια µεγάλη ευκολία που µας παρέχει η Anima – Menu είναι να επιλέξουµε κάποια είδη που
συνήθως

προτιµά

ο

πελάτης

και

µέσω

ενός

πλήκτρου

να

εµφανισθεί η φόρµα του σχήµατος 4 που είναι η βασική φόρµα για
να λάβουµε την παραγγελία.
O χρήστης µε πολύ απλό τρόπο µέσω της οθόνης αφής ή µε το
ποντίκι επιλέγει τα είδη της παραγγελίας. Σε κάθε είδος µπορούµε
εύκολα να επιλέξουµε προσθήκες ή χωρίς, αλλά και κάποιες
ιδιαιτερότητες, όπως πολύ ψηµένο κα. Μία ακόµη ευκολία που µας
παρέχει η φόρµα είναι ότι µας δίνει το σύνολο της τιµής της παραγγελίας, κάτι που αρκετές
φορές ζητά ο πελάτης.

Μετά το πέρας της παραγγελίας, αυτά αποστέλλονται στον κεντρικό θερµικό εκτυπωτή
(τύπου USB, ETHERNET ή ασύρµατο), µε ένα συγκεντρωτικό δελτίο παραγγελίας, ενώ
παράλληλα εκτυπώνονται και τα παρασκευαστήρια (bar, ψησταριά κλπ).
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Σχ. 4 Η φόρµα για τη δηµιουργία της παραγγελίας

Το σχήµα 5 περιέχει ένα κεντρικό δελτίο παραγγελίας
και µια εκτύπωση παρασκευαστηρίου. Για το δελτίο
παραγγελίας, παρατηρούµε τα στοιχεία του πελάτη που
θα παραλάβει το πακέτο, αλλά και τα είδη µε αναλυτικές
τις ιδιότητες για κάθε ένα από αυτά. Παρατηρείστε την
ύπαρξη του χάρτη της διεύθυνσης του πελάτη, µια
λειτουργία πολύ χρήσιµη για το διανοµέα. Σηµειώστε επίσης το barcode που θα
αναφέρουµε στη συνέχεια. Η εκτύπωση του παρασκευαστηρίου για κάποιο από τα είδη της
παραγγελίας περιέχει φυσικά τα απαραίτητα µόνο στοιχεία για την

κουζίνα ή το bar.

Tονίζουµε ότι και οι δύο εκτυπώσεις είναι παραµετροποιήσιµες.

Όλες οι εκκρεµείς παραγγελίες για πακέτο, εµφανίζονται στο πάνω αριστερά τµήµα µιας
ειδικής φόρµας όπως δείχνουµε στο σχήµα 6. Όπως παρατηρούµε, εκτός των άλλων
εµφανίζεται και ο χρόνος καθυστέρησης µιας παραγγελίας κι αν ξεπεράσει κάποιο
προκαθορισµένο όριο, η παραγγελία εµφανίζεται µε κόκκινο χρώµα.

Η συγκεκριµένη φόρµα αποτελείται από διάφορα τµήµατα. Εδώ εµφανίζονται και οι
παραγγελίες που έχει λάβει ο διανοµέας, διάφορα στοιχεία των παραγγελιών, καθώς επίσης
και οι παραγγελίες που έχουµε λάβει µέσω Internet µε τη βοήθεια του eAnimaMenu
Portal ή από άλλα υποκαταστήµατα.
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Σχ. 5 Το κεντρικό δελτίο παραγγελίας κι ένα παρασκευαστήριο

Κάτω από το τµήµα των εκκρεµών παραγγελιών, υπάρχει µια σειρά από πλήκτρα για
διάφορες λειτουργίες. Μπορούµε να αλλάξουµε κάποια παραγγελία, να την εξοφλήσουµε,
να δούµε τις παραγγελίες από το eDelivery ή να επιλέξουµε κάποια ενέργεια από το
πλήκτρο Ενέργειες.
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Σχ. 6 Όλες οι εκκρεµείς παραγγελίες

Όπως παρατηρούµε στο σχήµα 7, µπορούµε να επανεκτυπώσουµε µια παραγγελία, να τη
διαγράψουµε ενηµερώνοντας παράλληλα τα παρασκευαστήρια,

αλλά και να δούµε τη

γεωγραφική κατανοµή των εκκρεµών παραγγελιών (βλέπε σχήµα 8).

Σχ. 7 Οι ενέργειες που µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε από το οµώνυµο πλήκτρο
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Η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιµη όταν επιθυµούµε να δούµε τις αποστάσεις των
παραγγελιών και να επιλέξουµε τον κατάλληλο διανοµέα. Όπως παρατηρείτε στο σχήµα,
βλέπουµε το χρόνο και την απόσταση που χρειάζεται για να µεταβεί ο διανοµέας στην κάθε
διεύθυνση καθώς και τη βέλτιστη διαδροµή που πρέπει να ακολουθήσει για όλες τις
παραγγελίες. Σηµειώστε ότι στο παράδειγµα έχουµε θέσει και µια περιοχή που θέλουµε µόνο
σε αυτή να δεχόµαστε παραγγελίες.

Σχ. 8 Η γεωγραφική κατανοµή των εκκρεµών παραγγελιών

Για να εξοφλήσουµε µια παραγγελία, επιλέγουµε το ανάλογο πλήκτρο της φόρµας των
εκκρεµών παραγγελιών. Τότε εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος 9 όπου επιλέγουµε τον
ανάλογο διανοµέα.

Σχ. 9 Η εξόφληση µιας παραγγελίας
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Αυτόµατα εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος 10, όπου επιλέγουµε το είδος της πληρωµής.
Μπορούµε για παράδειγµα να επιλέξουµε να εκτυπωθεί απόδειξη λιανικής, τιµολόγιο το
οποίο µπορεί να εκτυπωθεί στον ίδιο θερµικό εκτυπωτή που εκτυπώνονται οι αποδείξεις, να
επιλέξουµε πληρωµή µε πιστωτική κάρτα κλπ.

Σχ. 10 Επιλογή της πληρωµής µιας παραγγελίας

Αν επιλέξουµε απόδειξη λιανικής, τότε αυτή εκτυπώνεται σε έναν θερµικό εκτυπωτή όπως
δείχνεται στο αριστερό τµήµα του σχήµατος 11. Στην περίπτωση αυτή όµως πρέπει να
υπάρχει συνδεδεµένος ένας φορολογικός µηχανισµός σήµανσης ΕΑΦ∆ΣΣ, o οποίος
επιστρέφει έναν κωδικοποιηµένο αριθµό στο κάτω τµήµα της απόδειξης, έτσι ώστε να την
κάνει νόµιµη.

Η Anima - Menu διαθέτει ενσωµατωµένους drivers και είναι πιστοποιηµένη για τους
φορολογικούς µηχανισµούς ICS Algobox ΝΕΤ, RBS, Samtec 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 τις ταµειακές µηχανές ICS Micro
POS, RBS, Solidus και dTEC-100. Τα πλεονεκτήµατα όµως ενός
ΕΑΦ∆ΣΣ είναι πολύ περισσότερα από µια ταµειακή µηχανή, αφού µπορεί να χρησιµοποιηθεί
και στην εκτύπωση δελτίων παραγγελίας µε σήµανση.

Στην περίπτωση των τιµολογίων αυτά µπορούν να εκτυπωθούν στον ίδιο θερµικό
εκτυπωτή. Αν όµως διαθέτουµε έναν εκτυπωτή laser για εκτύπωση σε A4 ή άλλο µέγεθος, η
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Anima - Menu παρέχει έναν πολύ εύκολο τρόπο παραµετροποίησης της εκτύπωσης των
παραστατικών. Με την ίδια ευκολία που δίνετε δεδοµένα σ΄ ένα λογιστικό φύλλο όπως το
Excel, µπορείτε να θέσετε τα πεδία που θέλετε να εκτυπώσετε, και να ορίσετε τις διαστάσεις
της

φόρµας

εκτύπωσης

καθώς

και

να

εκµεταλλευτείτε

το

πλήθος

συναρτήσεων

(οικονοµικές, µαθηµατικές κλπ) που υποστηρίζει το λογιστικό φύλλο (συµβατό µε το MS
Excel).

1835EFA7E449B1C69489B833625B36AC6E88B4F6 0001 00001556
1201061945 FES11000111

Σχ. 11 Η απόδειξη λιανικής της παραγγελίας και ο ΕΑΦ∆ΣΣ

Χρήση barcode
H εκτέλεση µιας παραγγελίας, η διαδικασία δηλαδή που θα
παραλάβει ο διανοµέας το πακέτο, επιταχύνεται αφάνταστα µε τη
χρήση ενός σειριακού barcode scanner. Έτσι χωρίς ο χρήστης να
χρειάζεται να επιλέξει ο ίδιος το διανοµέα και την παραγγελία, ο
διανοµέας παραλαµβάνοντας το δελτίο παραγγελίας, σκανάρει το
barcode που περιέχεται σε αυτήν (βλέπε σχήµα 5) και σκανάροντας κι ένα καρτελάκι µε τον
κωδικό του, εκτελείται αυτόµατα η διαδικασία που αναφέραµε, χωρίς να δεσµεύσουµε το
POS. Σηµειώνουµε ότι το καρτελάκι του διανοµέα µπορεί να δηµιουργηθεί κι εκτυπωθεί από
ειδικό report designer που περιέχει η εφαρµογή.

Όπως θα δούµε στο κεφάλαιο της

ασύρµατης παραγγελιοληψίας, υπάρχει και εναλλακτικός τρόπος µε εκτύπωση QR και
χρήστη της φωτογραφικής µηχανής µιας συσκευής Android.

Μια

ακόµη

χρήσιµη

λειτουργία

του

barcode

scanner

είναι

η

χρησιµοποίηση ζυγισµένων προϊόντων όπως για παράδειγµα το ψητό
κοτόπουλο. Αν διαθέτουµε ζυγιστική µε δυνατότητα εκτύπωσης barcode,
µπορούµε να σκανάρουµε το ζυγισµένο είδος και το δελτίο παραγγελίας
και να ενηµερωθεί αυτόµατα η παραγγελία µε την ποσότητα του είδους.
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα online σύνδεσης µε τη ζυγιστική µηχανή G 310.

17

Επιστροφή διανοµέα
Ο κύκλος µιας παραγγελίας δεν τελειώνει µε την εκτέλεση της αλλά µε την επιστροφή του
διανοµέα. Όπως βλέπουµε στο σχήµα 12, υπάρχουν 3 παραγγελίες των οποίων οι διανοµείς
δεν έχουν επιστρέψει ακόµη. Μπορούµε έτσι να ελέγξουµε το χρόνο που έκανε ο διανοµέας
για να παραδώσει τα πακέτα, αλλά και να δούµε µέσω του πλήκτρου ‘Χάρτης’ τη
γεωγραφική κατανοµή των παραγγελιών ενός διανοµέα αλλά και τη θέση που
βρίσκεται τώρα ο διανοµέας εάν έχει ενεργοποιηθεί στο κινητό του η εφαρµογή εντοπισµού.

Σχ. 12 Οι παραγγελίες που έχουν εκτελεσθεί

Ηλεκτρονικές παραγγελίες µέσω Internet
Με το πάτηµα ενός πλήκτρου, δηµιουργείται αυτόµατα ηλεκτρονικό
κατάστηµα

το

οποίο

φιλοξενείται

www.eanimamenu.gr, το

στο

eAnimaMenu

Portal

οποίο επικοινωνεί µε την εφαρµογή

Anima – Menu. Οι χρήστες που θα συνδεθούν στο ηλεκτρονικό
κατάστηµα, θα µπορούν να επιλέξουν ότι θελήσουν και η τελική παραγγελία θα εκτυπωθεί
αυτόµατα στον εκτυπωτή κουζίνας χωρίς άλλη παρέµβαση. Το ηλεκτρονικό κατάστηµα που
δηµιουργείται, παρέχει δυνατότητα εγγραφής πελατών, δυναµικό κατάλογο των προϊόντων
µε φωτογραφίες,

µερίδες προϊόντων, προσφορές, χρεώσεις πιστωτικών και χρεωστικών

καρτών κα. Υπάρχει επίσης εφαρµογή Application όπου οι χρήστες κάνουν πολύ εύκολα
παραγγελίες από το κινητό τους τηλέφωνο.
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Σχ. 13 H αρχική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος

Αναγνώριση κλήσης µέσω κινητού τηλεφώνου
Η διάδοση της υπηρεσίας watch-up ή αντίστοιχων υπηρεσιών είναι ευρέως διαδεδοµένη,
αφού η κλήση από κινητό σε κινητό µε τη συγκεκριµένη υπηρεσία είναι δωρεάν. Έτσι είναι
πλεονέκτηµα αν το εστιατόρια διαθέτει κινητό µε συγκεκριµένες υπηρεσίες.
Μία σηµαντική δυνατότητα της εφαρµογής, είναι η δυνατότητα αναγνώρισης κλήσης µέσω
κινητού τηλεφώνου (Smartphone), µιας συσκευής Android ή iOS.

Στη συσκευή

εκτελείται µια ειδική εφαρµογή, που όταν το κινητό λάβει µια τηλεφωνική κλήση, η
εφαρµογή στέλνει το νούµερο στη φόρµα του σχήµατος 6, έτσι ώστε η εφαρµογή να τη
διαχειρισθεί σαν να έγινε από σταθερό τηλέφωνο. Εκτός από τη Mobile Anima – Menu
που τρέχει στο κινητό, χρειαζόµαστε και ένα ασύρµατο τοπικό δίκτυο.
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Ενεργοποίηση GPS για έλεγχο του διανοµέα
Η Anima – Menu παρέχει τη Mobile Anima – Menu µια ειδική εφαρµογή που εκτελείται
σε κινητό µε Android ή iOS, η οποία λαµβάνει συνεχώς τις συντεταγµένες της θέσης που
βρίσκεται και τις επιστρέφει σε µια ειδική φόρµα της εφαρµογής. Μπορούµε έτσι να
ελέγξουµε τη θέση των διανοµέων, τα συνολικά χιλιόµετρα που έχουν διανύσει κλπ.

∆ιαχείριση υποκαταστηµάτων
Η Anima – Menu έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται υποκαταστήµατα µέσω Internet.
Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιµη σε καταστήµατα Delivery, σε διαφορετικές
περιοχές αλλά µε ενιαίο τηλέφωνο παραγγελιών. Οι παραγγελίες λαµβάνονται από το
σύστηµα και ο χρήστης µε απλό τρόπο, στέλνει την παραγγελία στο υποκατάστηµα που
είναι πλησιέστερα στον πελάτη. Επίσης µπορεί να ενηµερώσει µαζικά τα υποκαταστήµατα µε
νέα είδη ή να αλλάξει µαζικά τιµές.

Οικονοµικά και στατιστικά στοιχεία
Η Anima – Menu περιέχει την εµπορική εφαρµογή Anima.Net Standard Edition 6.5
όπου µας παρέχει πληθώρα οικονοµικών και στατιστικών στοιχείων που αφορούν το
delivery και όχι µόνο (βλέπε σχήµα 14). Εδικά για το delivery µπορούµε να λάβουµε τα
ταµεία διανοµέων (και σερβιτόρων),

το ταµείο Delivery ανά περιοχή, αλλά και την πολύ

σηµαντική πληροφορία της γεωγραφικής κατανοµής των παραγγελιών σε συγκεκριµένη
περίοδο.
Επίσης µπορούµε να δούµε τις ακυρωµένες ή διαγραµµένες παραγγελίες, τα κεράσµατα, τις
παραγγελίες που έχουν καθυστερήσει, απόθεµα πρώτων υλών και πολλά ακόµη στοιχεία.
Φυσικά τα περισσότερα δεδοµένα δεν αφορούν µόνο το delivery αλλά όλες τις υπηρεσίες
που παρέχει η εφαρµογή.

Από οικονοµικά στοιχεία, η πλέον σηµαντική αναφορά είναι το ‘Ταµείο ηµέρας’ που
εκτυπώνεται στον θερµικό εκτυπωτή και λαµβάνει ο λογιστής της επιχείρησης για να
ενηµερώσει τα βιβλία του (βλέπε σχήµα 15).
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Σχ. 14 Πλήθος οικονοµικών και στατιστικών στοιχείων από την Anima.Net Standard
Edition
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Σχ. 15 Η αναφορά που λαµβάνει ο λογιστής της επιχείρησης

Λιανική πώληση (take away)
Μια σηµαντική δυνατότητα της εφαρµογής είναι δυνατότητα λιανικής πώλησης. Iσχύουν κι
εδώ ότι αναφέραµε για το delivery. Με µια παρόµοια φόρµα µε αυτή του σχήµατος 4,
λαµβάνουµε µια παραγγελία. Υπάρχει φυσικά κι εδώ η εκτύπωση των παραγγελιών και των
παρασκευαστηρίων αλλά και της απόδειξης λιανικής σε έναν ή περισσότερους θερµικούς
εκτυπωτές µε σήµανση µέσω ΕΑΦ∆ΣΣ ή µε ταµειακή µηχανή.

∆ιαχείριση Σάλας
Τρίτη αλλά όχι τελευταία λειτουργία που παρέχει η Anima – Menu είναι η διαχείριση σάλας
ή τραπεζιών. Υπάρχουν δύο τρόπο αναπαράστασης της σάλας. Ο ένας τρόπος είναι να
δηµιουργήσουµε µε τη βοήθεια ενός ειδικού εργαλείου της Anima.Net Standard Edition
6.5, το πλάνο των τραπεζιών (βλέπε σχήµα 16). Ο άλλος είναι ο πιο απλός και
συνηθισµένος. Ορίζουµε απλά το πλήθος των τραπεζιών, µε περιγραφή για κάθε ένα και τα
πόστα των σερβιτόρων.
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Σχ. 16 Η δηµιουργία του πλάνου των τραπεζιών

Στο σχήµα 17 βλέπουµε τη φόρµα διαχείρισης της σάλας στην απλή της µορφή, η οποία
χωρίζεται σε τρία τµήµατα. Στο πάνω αριστερά είναι τα τραπέζια µε την κατάσταση τους,
κάτω οι παραγγελίες για κάθε τραπέζι, ενώ στο δεξί τµήµα οι διάφορες ενέργειες που
µπορούµε να κάνουµε για κάθε τραπέζι, όπως να πάρουµε νέα παραγγελία µε τρόπο
παρόµοιο που είδαµε ως τώρα, να κάνουµε κεράσµατα, µεταφορά τραπεζιών, επιλεκτική ή
συνολική εξόφληση και πολλά άλλα µε πολύ απλό τρόπο.

Αν επιθυµούµε το δελτίο παραγγελίας µπορεί να λάβει σήµανση από το ΕΑΦ∆ΣΣ, ή να
εκτυπωθεί αυτόµατα απόδειξη µαζί µε κάθε παραγγελία. Φυσικά η παραγγελία θα εκτυπωθεί
στο κεντρικό θερµικό εκτυπωτή αλλά και στα διάφορα παρασκευαστήρια. Επίσης αντί για
απόδειξη λιανικής µπορεί να εκτυπωθεί τιµολόγιο στον κεντρικό θερµικό εκτυπωτή.
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Σχ. 17 Η φόρµα διαχείρισης της σάλας στην απλή της µορφή

Εκτέλεση παραγγελιών
Η Anima – Menu περιέχει µια ειδική εφαρµογή εκτέλεσης παραγγελιών σε συνδυασµό µε
το θερµικό εκτυπωτή κουζίνας. Έτσι µε τη βοήθεια ενός µικρού POS µε οθόνη αφής, ο
υπεύθυνος κουζίνας µπορεί να βλέπει τις ανεκτέλεστες παραγγελίες και µε έναν απλό τρόπο
να τις εκτελεί, επιταχύνοντας έτσι την όλη διαδικασία της παραγγελίας, αφού ο υπεύθυνος
µπορεί να γνωρίζει ποια παραγγελία είναι έτοιµη για τον πελάτη.

Σχ. 18 Η φόρµα εκτέλεσης παραγγελιών
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Ασύρµατη παραγγελιοληψία
Μια

από

τις

εφαρµογής,

πιο
είναι

σπουδαίες
η

δυνατότητες

χρήση

της

της

ασύρµατης

παραγγελιοληψίας. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε
οποιαδήποτε

φορητή

συσκευή,

µε

τους

δύο

τρόπους που παρέχει η Anima - Menu. O πρώτος
και ο πλέον συνηθισµένος τρόπος είναι µέσω
ειδικής εφαρµογής που τρέχει σε οποιαδήποτε
συσκευή Android ή iOS και ο δεύτερος µέσω της
τεχνολογίας Web. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο
σερβιτόρος µε απλό τρόπο καταχωρεί τις παραγγελίες ενός ή περισσοτέρων τραπεζιών. Στη
συνέχεια µέσω ασύρµατου δικτύου, στέλνεται αυτόµατα η παραγγελία στον εκτυπωτή της
κουζίνας και στα παρασκευαστήρια, χωρίς να χρειασθεί να φύγει από τα τραπέζια. Φυσικά
και η εξόφληση των τραπεζιών γίνεται µε τον ίδιο απλό τρόπο. Mε άλλα λόγια ότι µπορεί να
κάνει µε την εφαρµογή front office µπορεί να κάνει και µε την ασύρµατη συσκευή. Όλα
αυτά βέβαια θα τα δούµε αναλυτικά σε ειδικό κεφάλαιο.

Ηλεκτρονικός κατάλογος σε συσκευή tablet
Μία ακόµη επαναστατική λειτουργία είναι η ύπαρξή
ειδικής

εφαρµογής

που

τρέχει

σε

συσκευές

Android αλλά και γενικότερα σε tablets όπως και
iPad και χρησιµεύει ως ηλεκτρονικός κατάλογος
(Web

τεχνολογία).

Η

εφαρµογή

συγχρονίζεται

ασύρµατα µε τον κεντρικό κατάλογο, λαµβάνει τα
είδη που θέλουµε να εµφανίσουµε µε το κείµενο,
καθώς και τις εικόνες.
Η εφαρµογή είναι ιδιαίτερα απλή και φιλική στο
χρήστη που µε ένα απλό άγγιγµα στη συσκευή,
µπορεί γρήγορα και εύκολα να επιλέξει το πιάτο
που επιθυµεί, όπως επίσης να δει κι επιπλέον
στοιχεία.
Με το κόστος των συσκευών Android συνεχώς να
µειώνεται, προσφέρετε έναν απλό και ιδιαίτερα
ελκυστικό στο χρήστη κατάλογο, χωρίς να νοιάζεστε για τη δηµιουργία έντυπων καταλόγων
λόγω των συνεχών αλλαγών των προϊόντων και των τιµών.

Εµπορική εφαρµογή
Όπως ήδη αναφέραµε, η Anima – Menu περιέχει την εµπορική εφαρµογή Anima.Net
Standard Edition 6.5 όπου ο υπεύθυνος της επιχείρησης, θα δηµιουργήσει τα τραπέζια,
θα καταχωρήσει τις πρώτες ύλες αλλά και τα πιάτα ή τα είδη που αυτά συνθέτουν, τους
προµηθευτές, τους σερβιτόρους, θα καταχωρήσει τα τιµολόγια αγορών κλπ. Στη συνέχεια
από την ίδια εφαρµογή, µπορεί να λαµβάνει πληθώρα πληροφοριών, όπως το συνολικό
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τζίρο, το τζίρο ανά σερβιτόρο ή τραπέζι, το κλείσιµο ηµέρα, το ταµείο Ζ, τη γενική εικόνα
της επιχείρησης όπως τη βιωσιµότητά της, ποιο πιάτο προτιµάται περισσότερο, αλλά και
άλλες σπουδαίες πληροφορίες όπως το απόθεµα των πρώτων υλών, ή τι πρώτη ύλη
χρειαζόµαστε για συγκεκριµένα πιάτα αλλά και να προτείνει προµηθευτές. Έτσι έχουµε
πλήρη έλεγχο και πληροφορία για το συµβαίνει στην επιχείρηση, όπως τα έσοδα ή τα έξοδα,
τις ποσότητες των πρώτων υλών που έχουν καταναλωθεί ή αυτές που πρέπει να
προµηθευτούµε για συγκεκριµένα πιάτα. Τα στοιχεία αυτά είναι προσβάσιµα µε τη βοήθεια
ενός κωδικού και µέσω Internet.

Σχ. 19 Η εµπορική εφαρµογή Anima.Net Standard Edition 6.5

Η

πρώτη

ενέργεια

που

κάνουµε

συνήθως

µε

την

εµπορική

εφαρµογή,

είναι

να

δηµιουργήσουµε τον κατάλογο του µενού. Με τη βοήθεια ενός απλού Wizard, καταχωρούµε
τον κατάλογο (βλέπε σχήµα 20) µε τον ίδιο τρόπο που θα παρουσιάζεται η εφαρµογή όταν
εκτελείται καθηµερινά στο σύστηµα POS. Αρχικά δηµιουργούµε τις κατηγορίες και στη
συνέχεια τα είδη του καταλόγου που θα ανήκουν στη συγκεκριµένη κατηγορία.
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Σχ. 20 Ο Wizard για τη δηµιουργία του καταλόγου
Για τη δηµιουργία ενός είδους της κατηγορίας, υπάρχει ειδική φόρµα (βλέπε σχήµα 21),
όπου ορίζουµε τα πάντα για το συγκεκριµένο είδος. Εκτός από την ελληνική ή τη
ξενόγλωσση περιγραφή, τη σειρά ταξινόµησης, το χρώµα, τη γραµµατοσειρά ή την εικόνα
εµφάνισης, µπορούµε επιπλέον να ορίσουµε τις διαφορετικές τιµές για το Delivery, Σάλα,
Take Away και eDelivery, και τους εκτυπωτές των παρασκευαστηρίων που θα εκτυπώνεται
το προϊόν παράλληλα µε το κεντρικό δελτίο παραγγελίας.
Από τον wizard, µπορούµε επίσης σε κάθε είδος µε απλό τρόπο, να ορίσουµε προσθήκες ή
χωρίς, όπως για παράδειγµα cafe µε πολύ ή χωρίς ζάχαρη κλπ αλλά και κάποιες
ιδιαιτερότητες, όπως πολύ ψηµένο κα.

Σχ. 21 Η δηµιουργία ενός προϊόντος του καταλόγου
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Αν επιθυµούµε να προσθέσουµε περισσότερα στοιχεία από αυτά που µας παρέχει ο Wizard,
η

εφαρµογή

περιέχει

µια

πιο

αναλυτική

φόρµα

µε

περισσότερα

στοιχεία

για

να

δηµιουργήσουµε ένα είδος. Ειδικά για τη δηµιουργία της σύνθεσης – συνταγής ενός είδους,
υπάρχει µια ειδική φόρµα όπου σε ειδική ετικέτα παρέχουµε περισσότερα δεδοµένα για τις
προσθήκες, τις ιδιότητες ή τα χωρίς ενός είδους. Για παράδειγµα, όπως παρατηρούµε στο
σχήµα 22, για το είδος ‘ΠΙΤΑ ΓΥΡΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ’, ορίζουµε αν κάποια προσθήκη θα αυξάνει
την αρχική τιµή ή η τιµή θα ελαττωθεί αν την αφαιρέσουµε, αλλά και την ποσότητα ως προς
την αρχική µονάδα µέτρησης που θα αφαιρείται από την αποθήκη. Έτσι αν καταχωρούµε
στην εφαρµογή µε τιµολόγια αγορών τις ποσότητες της ντοµάτας για παράδειγµα σε κιλά,
εδώ θέτουµε τη σχέση ως προς τη συγκεκριµένη µονάδα, για παράδειγµα 0,005 κιλά. Όταν
λοιπόν πωλούµε το συγκεκριµένο είδος, αφαιρείται από την αποθήκη 0,005 κιλά για τη
συγκεκριµένη προσθήκη. Με τον τρόπο αυτό έχουµε µια πλήρη εικόνα της αποθήκης.

Σχ. 22 Η δηµιουργία περισσοτέρων δεδοµένων για τη σύνθεση ειδών
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Αξίζει εδώ να αναφέρουµε ότι ο Wizard περιέχει αρκετά έτοιµα templates µε είδη που
µπορούν να ενσωµατωθούν σε ένα νέο τιµοκατάλογο. Επίσης περιέχονται 15 έτοιµοι
κατάλογοι προς χρήση.

Σύνδεση µε λογιστική
Αν επιθυµείτε και λογιστική διαχείριση, η Anima – Menu συνεργάζεται µε την Anima Έσοδα – Έξοδα και την Anima - Γενική Λογιστική αν διαθέτετε βιβλία Εσόδων – Εξόδων
ή Γενικής Λογιστικής αντίστοιχα. Με µια απλή λειτουργία, στέλνονται σε αυτές τις
εφαρµογές οι κινήσεις παραστατικών (αποδείξεις λιανικής, τιµολόγια κλπ.) και µπορείτε έτσι
να εκτυπώσετε τα λογιστικά σας βιβλία κλπ.

Χρεώσεις ∆ωµατίων
Αν διαθέτετε ξενοδοχειακή µονάδα µε χώρο εστίασης και θέλετε να χρεώνονται οι
αποδείξεις στα δωµάτια, η Anima – Menu επικοινωνεί µε την Anima.Net Standard
Edition 7.0.
Η Anima – Menu «βλέπει» τα δωµάτια της εφαρµογής και υπάρχει η δυνατότητα χρέωσης
σε αυτά. Κατά την αναχώρηση η Anima.Net Standard Edition 7.0 λαµβάνει υπ’ όψη
αυτές τις χρεώσεις των δωµατίων. Να σηµειώσουµε ότι η εφαρµογή Anima.Net Standard
Edition 7.0 χρειάζεται ειδική άδεια.

H Anima – Menu µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οποιοδήποτε κατάστηµα χώρου εστίασης
ανεξαρτήτου µεγέθους. Μπορεί όµως να χρησιµοποιηθεί και από άλλες κατηγορίες λιανικής
πώλησης όπως αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία (κυρίως αν κάνουν και delivery) κλπ. Υπάρχει
όµως η περίπτωση η επιχείρηση να δραστηριοποιείται και σε άλλους τοµείς, όπως να
εµπορεύεται άλλα προϊόντα και να διαθέτει εσωτερικό εκθετήριο ή αποθήκη µε ανάγκες
φορητής παραγγελιοληψίας και απογραφής ή να διαθέτει εξωτερικούς πωλητές για
παραγγελίες ή τιµολόγηση επί αυτοκινήτου X-VAN. Σε αυτή την περίπτωση χρειαζόµαστε
την Anima.Net Standard Edition 7.0 και τις περιφερειακές εφαρµογές Mobile
Anima.NET και Anima.NET Compact Edition. Η Anima.Net Standard Edition 7.0
«κουµπώνει» µε τη βάση δεδοµένων της Anima – Menu (δεν ισχύει το αντίθετο),
αυξάνοντας απεριόριστα τις δυνατότητες των συνεργαζόµενων εφαρµογών.

Anima - Menu Cloud Edition 2.0
Η Anima - Menu Cloud Edition 2.0 είναι η νέα επαναστατική έκδοση η οποία παρέχει
όλες τις δυνατότητες της Anima - Menu 6.5, αλλά είναι τύπου Cloud, τα δεδοµένα
δηλαδή δεν αποθηκεύονται τοπικά, αλλά αποµακρυσµένα µέσω Internet στο eAnima
Portal.
Μερικά από τα πανίσχυρα χαρακτηριστικά της εφαρµογής, είναι ότι ενώ είναι τύπου Cloud,
λειτουργικά δεν ξεχωρίζει σε τίποτε από τις εφαρµογές που διαχειρίζονται τοπικά τα
δεδοµένα, αφού είναι ταχύτατη, συνδέεται µε ΕΑΦ∆ΣΣ ή ταµειακές µηχανές, ενώ έχει
τη δυνατότητα τοπικής διαχείρισης στην περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει προσωρινά
Internet.
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Mια από τις σηµαντικές δυνατότητες της εφαρµογής είναι ότι δεν χρειάζεται κεντρικός
υπολογιστής σε Windows, αλλά µπορεί ένα κινητό Android να στέλνει παραγγελίες
κατευθείαν σε έναν θερµικό εκτυπωτή. H εγκατάσταση της εφαρµογής είναι ταχύτατη, ενώ
µπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδοµένα από οπουδήποτε µε τη βοήθεια ενός browser
όπως για παράδειγµα το Chrome.

Online τεχνική υποστήριξη µέσω chat
H Anima – Menu 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.

Τεχνολογία αιχµής
H Anima – Menu αξιοποιεί τον MS SQL Server 2012
Express Edition, o οποίος και εγκαθίσταται αυτόµατα κατά
την

εγκατάσταση

της

εφαρµογής,

µε

αποτέλεσµα

τον

πρακτικά απεριόριστο αριθµό εγγραφών και τις δικτυακές
δυνατότητες που παρέχει. Έτσι µπορείτε να έχετε σε τοπικό
δίκτυο πολλαπλές θέσεις εργασίες µε πρακτικά απεριόριστο αριθµό κινήσεων.

Η τεχνολογία Power Dominus στην οποία βασίζεται η εφαρµογή, παρέχει τη δυνατότητα
χρήσης της εφαρµογής πάνω στο Internet. Έτσι δίνοντας απλά την διεύθυνση IP,
µπορούµε να διαχειριστούµε τα δεδοµένα της εφαρµογής µέσω του ∆ιαδικτύου σαν να ήταν
τοπικά. Μάλιστα, η χρήση της εφαρµογής είναι ταχύτατη αφού τα δεδοµένα συµπιέζονται
και

αποσυµπιέζονται

κατά

τη

µεταφορά

τους.

Αυτό

βοηθά

στη

διαχείριση

υποκαταστηµάτων. Η χρήση της εφαρµογής είναι ιδανική σε ένα φορητό υπολογιστή
ακόµη και σε ένα tablet, µε σύνδεση 3G ή 4G. Έτσι µπορείτε αποµακρυσµένα να έχετε µια
πλήρη εικόνα της επιχείρησής σας. Ό χρήστης µε τη βοήθεια µιας ειδικής εφαρµογής,
µετατρέπει τον υπολογιστή του σε Web Server και µπορεί µέσω ενός φυλλοµετρητή
(browser) ή από κινητό τηλέφωνο να δει από οπουδήποτε οικονοµικά και στατιστικά
δεδοµένα της επιχείρησης.
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Κεφάλαιο 2
Η εγκατάσταση της εφαρµογής

Ο

υπολογιστής που θα εγκαταστήσετε την Anima - Menu πρέπει να έχει το
λειτουργικό Windows XP µε Service Pack 3, Windows 2000, Windows
Vista, Windows 7.0, Windows 8.1 ή Windows 10, µε τουλάχιστον 2 GB

µνήµη. Θα πρέπει πριν την εγκατάσταση να προσέξετε τα εξής: Για τα Windows XP θα
πρέπει να έχετε πρώτα απενεργοποιήσει το τοίχος προστασίας των Windows. Μετά την
εγκατάσταση µπορείτε να το ενεργοποιήσετε πάλι. Για τα Windows Vista, Windows 7.0
θα πρέπει να έχετε αποτσεκάρει το Use User Account Control. Θα το βρείτε στο Control
Panel->User Accounts. Φυσικά κι εδώ πρέπει να είναι απενεργοποιηµένο το τοίχος
προστασίας των Windows.

Σχ. 1 Φάκελος µε τα απαραίτητα αρχεία για εγκατάσταση

Τα αρχεία που χρειάζονται για την εγκατάσταση της Anima - Menu δείχνονται στο σχήµα
1. Πρέπει να κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο PDLibSetup.exe το οποίο εγκαθιστά πρώτα το
Power Dominus Framework 7.0 και στη συνέχεια εκτελείται αυτόµατα το αρχείο
εγκατάστασης της εφαρµογής. Στην ερώτηση για την εγκατάσταση του MSSQL Server
2012 πατήστε 'ΝΑΙ'. Ο MSSQL Server 2012 εκτελείται σε συστήµατα µε λειτουργικό
Windows 7.0 και Windows 10. Υπάρχει ειδικό πρόγραµµα εγκατάστασης για τον MSSQL
Server 2008 που τρέχει σε παλαιότερα λειτουργικά και βρίσκεται στο site της εταιρείας.
Όταν θα τερµατιστεί η εγκατάσταση του Power Dominus Framework 7.0, θα εµφανισθεί
αυτόµατα όπως δείχνουµε στο επόµενο σχήµα, η αρχική φόρµα της εγκατάστασης της
Anima - Menu. Πατώντας το πλήκτρο Εγκατάσταση, µετά από λίγο χρονικό διάστηµα, θα
εγκατασταθεί η εφαρµογή, δηµιουργώντας το φάκελο C:\Program Files\Power Dominus
Programs\MenuNET65 στο σύστηµά σας µε τα κατάλληλα αρχεία της εφαρµογής.
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Σχ. 2 Η αρχική φόρµα εγκατάστασης της εφαρµογής

Παράλληλα θα εµφανισθεί και ένα µενού µε τίτλο Αnima Menu 6.5 στην Έναρξη των
εφαρµογών του συστήµατος µε τις επιλογές του σχήµατος 3. Ας τις δούµε αναλυτικά:

•

Anima Menu - Εµπορική διαχείριση

•

Εφαρµογή ∆ιαχείρισης χώρων εστίασης. Η βασική εφαρµογή που εκτελείται σε
σύστηµα POS.

•

Εφαρµογή

διαχείρισης

ασύρµατων

τερµατικών

Xρησιµοποιείται

για

την

ασύρµατη επικοινωνία µε τα τερµατικά Android και iOS.
•

Εφαρµογή Εκτέλεσης Παραγγελιών

•

Εφαρµογή ελέγχου εισόδου - εξόδου προσωπικού

•

Εφαρµογή διαχείρισης Barcode

•

Eφαρµογή διαχείρισης ηλεκτρονικών παραγγελιών µέσω eΑnimaMenu
Portal

•

∆ιαγνωστικό Εφαρµογής

•

Aπεγκατάσταση εφαρµογής

Σχ. 3 Το µενού από την έναρξη προγραµµάτων
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To Power Dominus Framework 7.0 που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της
εφαρµογής Anima – Menu, εγκαθιστά αυτόµατα τον MS SQL Server 2012 Express
Edition µε instance pdominus και κωδικό animanet για τον sa χρήστη. Tαυτόχρονα
εγκαθιστά στο φάκελο C:\Program Files\Power Dominus πλήθος χρήσιµων εφαρµογών, ενώ
όπως βλέπουµε στο σχήµα 4, έχει δηµιουργήσει µενού στην έναρξη των εφαρµογών. Ας
δούµε δύο σηµαντικές εφαρµογές που περιέχει το Power Dominus Framework 7.0.
•

Power Dominus DBDesigner : Eίναι µια εφαρµογή που δηµιουργεί και
διαχειρίζεται βάσεις δεδοµένων του MS SQL Server.
δηµιουργούµε

τους

αποθηκευµένες

πίνακες

ρουτίνες

και

κλπ,

τα
που

πεδία
θα

τους,

τις

Με τη βοήθειά του
σχέσεις

χρησιµοποιούν

διαχειρίζονται τη συγκεκριµένη βάση δεδοµένων.

οι

µεταξύ

εφαρµογές

τους,
που

Έτσι µπορούµε να κάνουµε

αλλαγές στη βάση της εφαρµογής, αρκεί φυσικά να γνωρίζουµε τι κάνουµε.
•

Power Dominus DBServer : Χρησιµοποιείται για την αποµακρυσµένη σύνδεση
βάσεων δεδοµένων µέσω TCP/IP. Είναι πολύ χρήσιµο εργαλείο αφού αυτό είναι
υπεύθυνο για τη δυνατότητα της Anima – Menu αλλά και γενικότερα όλων των
εφαρµογών που βασίζονται στη τεχνολογία Power Dominus, να τρέχουν πάνω στο
Internet ή σε ένα τοπικό δίκτυο. Ο αριθµός των συνδέσεων είναι απεριόριστος και
τα δεδοµένα συµπιέζονται και αποσυµπιέζονται κατά τη µεταφορά τους. H θύρα
επικοινωνίας είναι η 55651.

Σχ. 4 Το µενού του Power Dominus Framework

Κατοχύρωση της εφαρµογής
Όταν πρωτοξεκινάµε την εφαρµογή, αυτή εκτελείται ως Demo. Στη µορφή αυτή µπορείτε
να καταχωρήσετε έως 30 εγγραφές στις διάφορες φόρµες της εφαρµογής, όπως στους
συναλλασσόµενους, στην αποθήκη, στα παραστατικά κλπ, ενώ εµφανίζονται µόνο 10
τραπέζια και 2 εκκρεµείς παραγγελίες στο Delivery. Μπορείτε όµως στη µορφή αυτή να
διαγράψετε ή να διορθώσετε ήδη υπάρχουσες εγγραφές, να δείτε στατιστικά στοιχεία κλπ.
Επίσης είναι απενεργοποιηµένες κάποιες λειτουργίες νέων εγγραφών
Ο τρέχον τρόπος κατοχύρωσης της εφαρµογής πραγµατοποιείται µέσω του αριθµού
συµβολαίου συντήρησης. Σε αυτή την περίπτωση από το µενού Βοήθεια της εµπορικής
εφαρµογής,

πληκτρολογούµε

τον

αριθµό

συµβολαίου

συντήρησης

και

αυτόµατα

κατοχυρώνεται η εφαρµογή στον συγκεκριµένο υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτό το σύστηµα
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µας ενηµερώνει αρχικά πότε θα λήξει το συµβόλαιο. Ειδικά στην περίπτωση της
παραχώρησης χρήσης της εφαρµογής χωρίς αγορά, η εφαρµογή µετατρέπεται
αυτόµατα σε Demo, όταν τερµατίσει το συµβόλαιο. Ο αριθµός συµβολαίου είναι απαραίτητος
και για την online τεχνική υποστήριξη µέσω chat. Ο αριθµός συµβολαίου εµφανίζεται στη
διαµόρφωση της εµπορικής εφαρµογής.
Για να διαπιστώσετε ότι η εφαρµογή έχει λάβει σωστά την άδεια χρήσης, από το µενού
Βοήθεια, επιλέξτε Περί της εφαρµογής… Εδώ θα παρατηρήσετε τον σειριακό αριθµό αλλά
και την τρέχουσα έκδοση της εφαρµογής. Σε άλλη περίπτωση, δεν θα υπάρχει σειριακός
αριθµός και θα αναγράφεται η λέξη Demo.

Σχ. 5 Πληροφορίες περί της εφαρµογής

Κατοχυρωµένες εφαρµογές
Για να δούµε ποιες είναι οι κατοχυρωµένες εφαρµογές σε ένα σύστηµα, χρησιµοποιούµε τον
Power Dominus License Manager ο οποίος διαχειρίζεται τις άδειες χρήσης των
εφαρµογών που τρέχουν τοπικά αλλά και µέσω Internet. Καλώντας την εφαρµογή από το
µενού Έναρξη->Power Dominus Framework, εµφανίζεται ως εικονίδιο στο taskbar των
Windows (βλέπε επόµενο σχήµα).

Σχ. 6 Ο Power Dominus License Manager

Κάνουµε δεξί κλικ πάνω στο εικονίδιο της εφαρµογής και από το µενού που θα εµφανισθεί,
επιλέγουµε Πληροφορίες αδειών εφαρµογών. Η φόρµα που θα εµφανισθεί περιέχει τις
κατοχυρωµένες εφαρµογές οι οποίες ορίζονται µε έναν κωδικό που λέγεται NameSpace.
To NameSpace της Anima - Menu είναι ΑΝΙΜΑΜΕNU. Στην περίπτωση που χρησιµοποιούµε
ασύρµατα

τερµατικά

για

παραγγελίες,

τότε

χρειαζόµαστε

ακόµη

το

NameSpace

ΑΝΜΕΝUSERVER.
Επίσης η φόρµα περιέχει πότε κατοχυρώθηκε η εφαρµογή, η ηµεροµηνία λήξης (υπάρχουν
εφαρµογές µε ηµεροµηνία λήξης), ο σειριακός αριθµός της έκδοσης, την ώρα της σύνδεσης
κλπ.
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Σχ. 7 Πληροφορίες για τις άδειες εφαρµογών

Αυτόµατη ενηµέρωση έκδοσης
Η Anima - Menu από την έκδοση 6.5.127 παρέχει τη λειτουργία της αυτόµατης
ενηµέρωσης των εκδόσεων µέσω Internet, σε χρήστες µε ενεργά συµβόλαια συντήρησης.
Προσοχή χρειάζεται σε κάποια antivirus που µπλοκάρουν αυτή τη δυνατότητα.
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Κεφάλαιο 3

Τα πρώτα βήµατα µετά την εγκατάσταση

Η

εφαρµογή που καλούµε για πρώτη φορά µετά την εγκατάσταση είναι η Αnima
Menu 6.5 -> Anima Menu - Εµπορική εφαρµογή από την έναρξη των
προγραµµάτων. Η Anima.Net Standard Edition είναι η εφαρµογή που ορίζουµε

τα στοιχεία της εταιρίας, τους εκτυπωτές, τον κατάλογο, τους σερβιτόρους κλπ.

Σχ. 1 Η εµπορική εφαρµογή Anima.Net Standard Edition

Όπως παρατηρείτε στο σχήµα 1, η εφαρµογή αποτελείται στο πάνω τµήµα από το µενού
επιλογών και τη µπάρα γρήγορων λειτουργιών, ενώ στο αριστερό τµήµα υπάρχουν εντολές
συχνών εργασιών και πληροφοριών.

Όταν εκτελούµε για πρώτη φορά την εφαρµογή, εµφανίζεται µια δοκιµαστική βάση µε
όνοµα Cafe και στοιχεία πελάτη Aγνάτι, όπου περιέχει έναν πλήρη κατάλογο µε τραπέζια και
σερβιτόρους και µπορείτε να πειραµατιστείτε µε την εφαρµογή. Ας ξεκινήσουµε λοιπόν από
την αρχή µε µία νέα βάση δεδοµένων.
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Νέα βάση δεδοµένων
Η πρώτη κίνηση που κάνουµε σε µια νέα εγκατάσταση, είναι να δηµιουργήσουµε µια νέα
βάση δεδοµένων. Αυτό επιτυγχάνεται αν πατήσουµε το πλήκτρο Ενέργειες και στη συνέχεια
επιλέξουµε το ∆ιαχείριση Βάσεων. Τότε εµφανίζεται µια φόρµα όπου στο πεδίο Βάση
δεδοµένων πληκτρολογούµε το όνοµα της νέας βάσης που στο παράδειγµά µας είναι
newcafe. Φροντίζουµε το όνοµα της βάσης να είναι σε λατινικούς χαρακτήρες χωρίς κενά.

Σχ. 2 Η επιλογή για τη διαχείρισης βάσεων

∆εν πληκτρολογούµε τίποτε άλλο στα άλλα πεδία της
φόρµας

και

πατάµε

το

πλήκτρο

Εντάξει

και

περιµένουµε µέχρι να εµφανισθεί µήνυµα επιτυχίας
δηµιουργίας της νέας βάσης δεδοµένων. Αν θέλουµε
να επιλέξουµε µια ήδη υπάρχουσα βάση, κάνουµε
κλικ στο πλήκτρο (…) που βρίσκεται δίπλα από το
πεδίο Βάση δεδοµένων και από τη λίστα που θα
προκύψει,

επιλέγουµε

την

επιθυµητή

βάση

δεδοµένων.
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Εγκατάσταση σε δίκτυο
Aς υποθέσουµε ότι θέλουµε να τρέξουµε την εφαρµογή σε περισσότερα από ένα
υπολογιστικά συστήµατα που είναι συνδεδεµένα σε τοπικό δίκτυο ή ακόµη και µέσω
Internet. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογιστής που θα περιέχει τη βάση δεδοµένων θα
λέγεται Server και οι άλλοι υπολογιστές θα λέγονται Client.
Στον υπολογιστή Server θα δηµιουργήσουµε τη βάση newcafe µε τον τρόπο που δείξαµε
στην προηγούµενη παράγραφο. Στο Server όµως πρέπει να τρέξουµε και την εφαρµογή
Power Dominus DBServer του Power Dominus FrameWork 7.0 ώστε οι υπολογιστές
Client να ‘βλέπουν’ τη βάση δεδοµένων του Server.

Με τη συγκεκριµένη εφαρµογή, η

Anima – Menu που τρέχει σε υπολογιστές Client συνδέεται κι επικοινωνεί ταχύτατα µε την
κεντρική βάση δεδοµένων.

Ο αριθµός των Client µπορεί να είναι απεριόριστος και το

σηµαντικότερο, µπορούµε να διαχειριστούµε τα δεδοµένα της εφαρµογής µέσω του
∆ιαδικτύου σαν να ήταν τοπικά. Μάλιστα, η χρήση της εφαρµογής είναι ταχύτατη αφού τα
δεδοµένα συµπιέζονται και αποσυµπιέζονται κατά τη µεταφορά τους.

Όπως αναφέραµε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, όταν τρέξουµε τον Power
Dominus DBServer, εµφανίζεται σαν εικονίδιο στο taskbar των Windows. Kάνοντας κλικ
πάνω σε αυτό, εµφανίζεται µενού όπου επιλέγουµε ∆ιαµόρφωση. Εµφανίζεται έτσι η
φόρµα του σχήµατος 3. Εδώ εµφανίζεται το τοπικό IP του server και κάποια άλλα στοιχεία
όπως ενεργές συνδέσεις κλπ, ενώ πρέπει να επιλέξουµε το Password που θα συνδέονται οι
υπολογιστές Client.

Σχ. 3 Η διαµόρφωση του Power Dominus DBServer

Σε ένα σύστηµα υπολογιστών Server-Client πρέπει πρώτα να ξεκινά ο Server και να
τερµατίζει πρώτα αυτός. Έτσι τσεκάρουµε το Αυτόµατη ενεργοποίηση για να ξεκινά
αυτόµατα ο Power Dominus DBServer, όταν ανοίγει ο Server. Αν τον ξεχάσουµε δεν θα
λειτουργούν φυσικά οι υπολογιστές Client.

Στη συνέχεια σε κάθε Client υπολογιστή εκτελούµε την εµπορική εφαρµογή Anima.Net
Standard Edition και πηγαίνουµε στη διαχείριση βάσεων. Όπως δείχνουµε στο σχήµα 4,
θέτουµε τη βάση newcafe, στο πεδίο ∆ιεύθυνση IP, την IP του Server που τρέχει ο Power
Dominus DBServer, και στο πεδίο SQL Server Password το password που θέσαµε στο
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Power Dominus DBServer, δηλαδή test σύµφωνα µε το προηγούµενο παράδειγµα.
Προσέξτε ότι λαµβάνονται υπ΄ όψη τα πεζά και τα κεφαλαίο γράµµατα.

Σχ. 4 Τα δεδοµένα της διαχείρισης βάσεων σε υπολογιστή Client

Η ∆ιαµόρφωση της εφαρµογής
Μία από τις σηµαντικότερες λειτουργίες της εφαρµογής είναι η φόρµα της ∆ιαµόρφωσης
που την επιλέγουµε από το πλήκτρο Εργαλεία και στη συνέχεια από την οµώνυµη επιλογή
του

µενού

που

θα

εµφανισθεί.

Χρησιµοποιείται

για

να

διαµορφώσουµε

πληθώρα

χαρακτηριστικών της εφαρµογής σύµφωνα µε τις επιλογές του χρήστη.
Όπως παρατηρείτε στο σχήµα 5, αποτελείται από 7 ετικέτες µε ονόµατα Εταιρία,
Παράµετροι,

Γενικά,

Επιλογές,

Εκτυπώσεις,

Λοιπά και Συνδέσεις, 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.

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.
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Σχ. 5 Η φόρµα της ∆ιαµόρφωσης

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. Εδώ όµως θέτουµε τον κωδικό του χρήστη administrator
όπου έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της εφαρµογής, ενώ οι χρήστες µπορούν να
έχουν περιορισµένα δικαιώµατα.
Η Αnima Menu χρησιµοποιεί µια υπηρεσία του Taxis και λαµβάνει αυτόµατα µέσω Internet
πληροφορίες ως προς ένα Α.Φ.Μ. καθώς πληκτρολογούµε τα δεδοµένα στη φόρµα των
συναλλασσόµενων. Για να έχουµε τη συγκεκριµένη δυνατότητα, στο πλαίσιο ∆ιαδικτυακή
Υπηρεσία Α.Φ.Μ., συµπληρώνουµε τα απαραίτητα στοιχεία. Επίσης πρέπει ο υπολογιστής
να διαθέτει τουλάχιστον τα Windows 7.

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 σχήµα 6 (και
σχεδόν σε κάθε εικόνα της εφαρµογής), 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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Σχ. 6 Το µενού µε τις επιλογές σε µια εικόνα

Μια πολύ σηµαντική δυνατότητα είναι η µεταφορά µιας εικόνας, στο πρόγραµµα
επεξεργασίας εικόνας Photo-Power Dominus (βλέπε σχήµα 7).

Αν από το µενού

επιλέξουµε το Επεξεργασία εικόνας, εµφανίζεται το Photo Power Dominus µε τη
συγκεκριµένη εικόνα. Εδώ µπορούµε να επεξεργαστούµε την εικόνα ή ακόµη και µέσω
scanner να επιλέξουµε µια νέα εικόνα. Τέλος, κάνοντας κλικ στο µενού Αρχείο>Ενηµέρωση

της

εφαρµογής,

ενηµερώνουµε

την

εγγραφή

της

φόρµας,

µε

την

τροποποιηµένη εικόνα.
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.

Σχ. 7 Η εφαρµογή επεξεργασία εικόνας Photo Power Dominus
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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 (βλέπε σχήµα 8) 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.

Σχ. 8 Η ψηφιακή υπογραφή ενός παραστατικού που εκδίδει ο ΕΑΦ∆ΣΣ

Η Anima – Menu 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, τον DataSign και DataSign Plus. Στα τιµολόγια δεν
χρειάζεται η σήµανση από τον ΕΑΦ∆ΣΣ.

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
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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 (βλέπε σχήµα 10). 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.
Ο ΕΑΦ∆ΣΣ όταν κλείνουµε τον υπολογιστή στο τέλος της ηµέρας πρέπει να εκδίδει δελτίο Ζ,
η Anima – Menu όταν τερµατίζεται κάνει ένα σχετικό ερώτηµα (πρέπει βέβαια να είναι
ενεργοποιηµένος ο ΕΑΦ∆ΣΣ). Μόνο όταν πρόκειται για κλείσιµο ηµέρας, πατάµε Yes για να
εκτυπωθεί αυτόµατα το Ζ. Αν µας ενοχλεί αυτό το µήνυµα, το απενεργοποιούµε από την
επιλογή Απενεργ. Μην/τος εκτύπ. Ζ στη έξοδο που βρίσκεται κάτω από την
προηγούµενη επιλογή.

Σχ. 10 Η ενεργοποίηση ενός ΕΑΦ∆ΣΣ

Ενεργοποίηση ταµειακής µηχανής
Αν αντί για ΕΑΦ∆ΣΣ που είναι και η πλέον ενδεδειγµένη λύση, επιλέξουµε ταµειακή µηχανή,
τότε από την ίδια φόρµα του σχήµατος 10, επιλέγουµε την επιθυµητή ταµειακή µηχανή.
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Κεφάλαιο 4
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 συνήθως µε τη βοήθεια του Wizard της αποθήκης της
εµπορικής εφαρµογής Anima.Net Standard Edition, που είναι και ο πλέον εύκολος και
γρήγορος τρόπος, αφού εµφανίζει τον κατάλογο όπως ακριβώς θα εµφανίζεται όταν
λαµβάνουµε παραγγελίες. Υπάρχει κι ένας πληρέστερος τρόπος που θα τον δούµε στη
συνέχεια του κεφαλαίου.

Σχ. 1 O Wizard Aποθήκης

Για να εµφανίσουµε το Wizard της αποθήκης, κάνουµε κλικ στο οµώνυµο εικονίδιο της
µπάρας γρήγορων λειτουργιών. Όπως παρατηρούµε στο σχήµα 1, 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
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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 2). Με τα βελάκια
µπορούµε να µεταβούµε σε µια από τις 8 κατηγορίες κι εµφανίζονται τα δεδοµένα της
τρέχουσας εγγραφής. Για να αποθηκευτούν οι αλλαγές που τυχόν θα κάνετε θα πρέπει να
πατήσετε Ενηµέρωση.

Σχ. 2 Η φόρµα µε τις βασικές κατηγορίες

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.
Στη φόρµα υπάρχουν επίσης και πέντε προεπιλεγµένα εικονίδια και ο χρήστης µπορεί να
επιλέξει κάποιο από αυτά ή να επιλέξει δικό του από την καρτέλα «Εικόνα». Κάνοντας δεξί
κλικ και επιλέγοντας το Άνοιγµα αρχείου εικόνας από το µενού που θα εµφανιστεί,
µπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο που επιθυµείτε να έχει η συγκεκριµένη βασική κατηγορία.
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Σχ. 3 Επιλογή νέας εικόνας της βασικής κατηγορίας
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 σχήµατος 4 (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 (π.χ. «Αναλώσιµα»).

Σχ. 4 Η δηµιουργία µιας νέας κατηγορίας
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.
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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.

Σχ. 5 Κατηγορίες µε εικόνες και χρώµατα
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 σχήµατος 6,
µε συµπληρωµένα τα πεδία Κατηγορία, Πρόθεµα, Κωδικός, Μον. Μέτρησης, Αρ.
Ταξινόµησης και Φ.Π.Α..

Εµείς πρέπει να πληκτρολογήσουµε στο πεδίο Περιγραφή που εµφανίζεται στις φόρµες
παραγγελιοληψίας και Περ\φή εµφάνισης που εµφανίζεται στα ασύρµατα τερµατικά
(µόνο στην έκδοση των PDA και στο eDelivery Portal). Eπίσης έχουµε τη δυνατότητα
ξενόγλωσσης περιγραφής πάλι για τα ασύρµατα τερµατικά.
Μπορούµε επίσης να ορίσουµε αν το είδος θα εµφανίζεται στο ασύρµατο τερµατικό
(Mobile), στο eDelivery ή επιλεκτικά στη σάλα, στο delivery ή στο Take – Away.
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.

47

Σχ. 6 Τα εικονίδια και η φόρµα διαχείρισης των προϊόντων
Στη συνέχεια θα πρέπει να ορίσετε τις τιµές του προϊόντος, που µπορεί να είναι
διαφορετικές για Delivery, Σάλα, Τake - Away και eDelivery. Υπάρχουν δύο στήλες, στην
πρώτη ορίζουµε τις τιµές χωρίς Φ.Π.Α., ενώ στη δεύτερη στήλη που είναι και η πιο
συνηθισµένη, ορίζουµε τις στήλες 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 σχήµα 7), 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.

Σχ. 7 Ο υπολογισµών των τιµών των ειδών
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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.

Σχ. 8 Οι επιλογές προσθήκης σύνθεσης σε ένα προϊόν
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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Σχ. 9 Προσθήκη σύνθεσης σε ένα προϊόν
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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Σχ. 10 Προϊόντα µε χρώµατα και εικόνες ενός καταλόγου
Στο σχήµα 10 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.

Σχ. 11 Φόρµα διαµόρφωσης της εµφάνισης
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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.

Σχ. 12 Το προϊόν που θέλουµε να αντιγράψουµε συνθέσεις
Στη συνέχεια όπως βλέπουµε στο σχήµα 12, 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 (βλέπε σχήµα 13).
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Σχ. 13 Επιλέγουµε τις συνθέσεις που θέλουµε να αντιγράψουµε
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 (βλέπε σχήµα 14), 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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Σχ. 14 Το πλήκτρο Επιλεκτική αλλαγή σειράς εµφάνισης
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 (βλέπε σχήµα 15) και αµέσως αλλάζει η σειρά των επιλεγµένων προϊόντων. Το
ίδιο µπορούµε να κάνουµε µε τις κατηγορίες και τις συνθέσεις.

Σχ. 15 Επιλέγουµε τα προϊόντα που θέλουµε να αλλάξουµε τα σειρά

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
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αλλά µπορούµε να τις αλλάξουµε ή να προσθέσουµε κι άλλες από την επιλογή Ειδικές
Ιδιότητες Menu.

Σχ. 16 Ειδικές επιλογές συνθέσεων

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.

Σχ. 17 Γενικές ιδιότητες menu
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Εισαγωγή προϊόντων από Templates
Μια σηµαντική δυνατότητα που παρέχει ο Wizard, είναι ότι περιέχει έτοιµους καταλόγους –
templates, όπου µπορούµε να επιλέξουµε µία ή περισσότερες κατηγορίες ή µεµονωµένα
προϊόντα και να προστεθούν στον κατάλογο που δηµιουργούµε µαζί µε τις συνθέσεις τους.
Οι κατάλογοι αυτοί βρίσκονται πάνω αριστερά στον Wizard (βλέπε σχήµα 18).

Σχ. 18 Τα templates µε τους καταλόγους που περιέχει ο Wizard

Πρώτα επιλέγουµε τον κατάλογο – template όπου θέλουµε να αντιγράψουµε προϊόντα. Στη
συνέχεια, ο Wizard ‘γεµίζει’ µε τα προϊόντα του συγκεκριµένου καταλόγου. Επιλέγουµε µια
κατηγορία και κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Επιλογή ειδών για εισαγωγή. Αφού επιλέξουµε
τα κατάλληλα προϊόντα (µπορούµε να µην επιλέξουµε κάποιο προϊόν της κατηγορίας για να
θεωρηθεί ότι θα µεταφερθεί όλη η κατηγορία), κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Εισαγωγή
επιλεγµένων κατηγοριών, για να µεταφερθούν τα προϊόντα στον τρέχοντα κατάλογο
(βλέπε σχήµα 19). Μπορούµε να επαναλάβουµε τη διαδικασία και µε άλλες κατηγορίες αλλά
και µε άλλους καταλόγους – templates.

Σχ. 19 Επιλογή προϊόντων από έναν κατάλογο - template
Εδώ να σηµειώσουµε ότι υπάρχουν 15 έτοιµες βάσεις δεδοµένων όλων των κατηγοριών των
χώρων εστίασης. Αυτές βρίσκονται στην αριστερή λίστα Έτοιµες Βάσεις της εµπορική
εφαρµογής. Αν επιλέξουµε κάποια βάση, αυτή γίνεται τρέχουσα βάση της εφαρµογής και
περιέχει πλήθος σχετικών κατηγοριών, προϊόντων και των ανάλογων ιδιοτήτων.
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Μια πληρέστερη διαχείριση της Αποθήκης
Μέχρι τώρα είδαµε πώς να δηµιουργούµε τον κατάλογο της αποθήκης µε τη βοήθεια του
Wizard, ο οποίος µας παρέχει έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο, αλλά όχι πλήρη. Για το λόγο
αυτό, η εµπορική εφαρµογή της Anima – Menu
µας

παρέχει

περισσότερα
συνδυασµός

έναν

πληρέστερο

στοιχεία
του

µαζί

και
µε

τρόπο,

µε

δυνατότητες.

Ο

τον

Wizard

είναι

ιδανικός, αφού µπορούµε µε τον πρώτο να
δηµιουργούµε γρήγορα τον κατάλογο και στη
συνέχεια να τον εµπλουτίζουµε µε ότι παραπάνω
στοιχεία χρειαζόµαστε.
Από τη πλήκτρο Αρχεία επιλέγουµε Αποθήκη κι εµφανίζεται η κεντρική φόρµα διαχείρισης
αποθήκης του σχήµατος 20. Από τη συγκεκριµένη φόρµα µπορούµε να κάνουµε τα πάντα
σε ότι αφορά την αποθήκη, να δηµιουργήσουµε δηλαδή νέες κατηγορίες, προϊόντα και
ιδιότητες, να κάνουµε µαζικές αλλαγές, να εκτυπώσουµε barcodes κλπ.

Σχ. 20 Η κεντρική φόρµα διαχείρισης αποθήκης

Όπως παρατηρείτε στη φόρµα, το αριστερό τµήµα εµφανίζονται οι ήδη υπάρχουσες
κατηγορίες και κάνοντας κλικ σε µια από αυτές, εµφανίζονται δεξιά τα προϊόντα που
περιέχουν.

Επιλέγοντας µια κατηγορία από την αριστερή λίστα και κάνοντας κλικ στο εικονίδιο
Κατηγορίες της µπάρας της φόρµας, εµφανίζεται η φόρµα διαχείρισης των κατηγοριών του
σχήµατος 21, µε τα δεδοµένα της συγκεκριµένης κατηγορίας.

57

Σχ. 21 Η φόρµα διαχείρισης κατηγοριών

∆ιαχείριση της φόρµας
Η φόρµα (όπως και πολλές παρόµοιες της εφαρµογής), περιέχει µία γραµµή εργαλείων
(βλέπε επόµενο σχήµα) στην οποία βρίσκονται διάφορες εντολές. Ότι θα αναφέρουµε στη
συνέχεια ισχύει όχι µόνο για την τρέχουσα φόρµα, αλλά και για όλες τις φόρµες ίδιας
µορφής. Η λειτουργικότητα είναι ίδια, αλλάζουν µόνο τα δεδοµένα.

Για να προσθέσουµε µια νέα εγγραφή, πατούµε αρχικά το πλήκτρο Νέο (ή πλήκτρο F6).
Αυτόµατα σβήνονται τα στοιχεία της τρέχουσας εγγραφής και είµαστε έτοιµοι να
πληκτρολογήσουµε τα δεδοµένα της νέας εγγραφής. Η κίνηση στα πεδία της φόρµας,
επιτυγχάνεται µε τα πλήκτρα Enter, Tab, Shift+Tab και τα πάνω και κάτω βελάκια. Όταν
τελειώσουµε µε την πληκτρολόγηση, πατάµε το πλήκτρο Ενηµέρωση (ή πλήκτρο F7) για
να καταχωρηθεί η νέα εγγραφή στη βάση.

Αν για κάποιο λόγο δεν θέλουµε να

καταχωρηθούν τα δεδοµένα, αντί του πλήκτρου Ενηµέρωση, πατούµε το πλήκτρο
Ανανέωση, κι εµφανίζεται η τελευταία εγγραφή. Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι µε το
πλήκτρο

Ανανέωση,

καταχωρηθεί

από

ενηµερώνεται

άλλους

σταθµούς

η

τρέχουσα

εργασίες.

φόρµα

Επίσης

µε

µε
το

εγγραφές
πλήκτρο

που

έχουν

∆ιαγραφή,

διαγράφεται η τρέχουσα εγγραφή (δεν διαγράφεται αν περιέχει προϊόντα ή γενικά
συσχετιζόµενες εγγραφές), ενώ µε το Αναζήτηση γεµίζει ο κατάλογος µε τις εγγραφές του
πίνακα βάσει κριτηρίων αναζήτησης.

Για να βρούµε ήδη υπάρχουσες κατηγορίες βάσει κριτηρίων, πατάµε το πλήκτρο
Αναζήτηση κι εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος 22. Εάν δεν συµπληρώσουµε κανένα
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κριτήριο,

η

αναζήτηση

θα

µας

επιστρέψει

όλες

τις

κατηγορίες.

Μπορούµε

να

χρησιµοποιήσουµε συνδυασµό δεδοµένων, όπως και το χαρακτήρα µπαλαντέρ ? που
σηµαίνει οποιονδήποτε χαρακτήρα. Αν δεν χρησιµοποιήσουµε το χαρακτήρα ?, τότε η
αναζήτηση θα γίνει ως προς το ακριβές περιεχόµενο του πεδίου (δεν γίνεται διαχωρισµός
πεζών ή κεφαλαίων). Χρησιµοποιώντας στην αρχή και στο τέλος το χαρακτήρα ?, µπορούµε
να βρούµε και τµήµα µίας λέξης.

Σχ. 22 Η φόρµα αναζήτησης κατηγοριών

Οι ευρεθείσες εγγραφές εµφανίζονται στην ετικέτα Κατάλογος της φόρµας των κατηγοριών
(βλέπε σχήµα 23). Κάνοντας διπλό σε κάποια από αυτές, εµφανίζονται τα δεδοµένα της και
µετά από τυχόν αλλαγές, πατάµε το πλήκτρο Ενηµέρωση.

Σχ. 23 Ο κατάλογος µε τις ευρεθείσες εγγραφές

Αν κάνουµε κλικ στον τίτλο µιας στήλης, οι εγγραφές εµφανίζονται ταξινοµηµένες ως προς
τα δεδοµένα της συγκεκριµένης στήλης. Μπορούµε να διαχειρισθούµε τις ευρεθείσες
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εγγραφές, είτε όλες είτε πατώντας το πλήκτρο Ctrl ή Shift και κάνοντας κλικ στις εγγραφές.
Το µενού Αποστολή προς… (ή µε δεξί κλικ πάνω στις εγγραφές) µας παρέχει µια πληθώρα
ενεργειών για τη διαχείριση των επιλεγµένων εγγραφών. Ας τις δούµε αναλυτικά:
•

Εκτυπωτή

Οι επιλεγµένες εγγραφές εµφανίζονται σε ειδική φόρµα όπου µε την επιλογή Αρχεία ->
Εκτυπωτή, µπορούµε να τα στείλουµε στον εκτυπωτή. Η επιλογή Αποστολής προς...
στέλνει την εκτύπωση στον Internet Explorer ή στο MS Word.
Επειδή η λειτουργία είναι γενική και η συγκεκριµένη φόρµα εφαρµόζεται σε πολλά σηµεία
της εφαρµογής, από το µενού Επεξεργασία επιλέγουµε Ιδιότητες. Όπως παρατηρείτε στο
σχήµα

που

ακολουθεί,

µπορούµε

να

ορίσουµε

το

πλάτος

των

αριθµητικών

και

αλφαριθµητικών πεδίων, πού θα γίνεται αποστολή, καθώς επίσης τσεκάροντας το
Συγκεντρωτικά, κάτω από αριθµητικές στήλες, εµφανίζονται τα αθροίσµατά τους. Όλα
αυτά λαµβάνονται υπόψη στην επόµενη εµφάνιση της φόρµας.

Σχ. 24 H φόρµα Ιδιότητες

•

Λογιστικό φύλλο

Οι επιλεγµένες εγγραφές εµφανίζονται σε µια ειδική εφαρµογή λογιστικού φύλλου
συµβατού µε το MS Excel, όπου µπορείτε να διαχειριστείτε όπως επιθυµείτε τις εγγραφές.
Το λογιστικό φύλλο διαθέτει όλες τις συναρτήσεις του MS Excel.

•

Αρχείο

Οι επιλεγµένες εγγραφές µπορούν να σωθούν σε αρχείο διαφόρων µορφών. Όπως
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παρατηρείτε στο σχήµα που ακολουθεί, το αρχείο αυτό έχει τη µορφή IMP, CSV, XML και
HTML. Η πρώτη µορφή είναι ειδική της Anima - Μenu και µεταφέρει όλα τα δεδοµένα των
εγγραφών και όχι µόνο αυτά που εµφανίζονται στις στήλες της φόρµας. Οι εγγραφές που
περιέχει το αρχείο τύπου ΙΜP, µπορούν να εισαχθούν από άλλο υπολογιστή από την επιλογή
Ενέργειες - > Εισαγωγή δεδοµένων από αρχεία µεταφοράς.
•

Οµαδοποίηση

Με αυτή τη λειτουργία µπορούµε να οµαδοποιήσουµε τις εγγραφές ως προς ένα πεδίο και
να λάβουµε συγκεντρωτικά αποτελέσµατα ως προς άλλα αριθµητικά πεδία.
•

MS Excel

Αν είναι εγκατεστηµένο το MS Office, µπορούµε να εξάγουµε τα δεδοµένα στο λογιστικό
φύλλο MS EXCEL.
•

MS Word

Αν είναι

εγκατεστηµένο

το

MS Office, µπορούµε να

εξάγουµε τα

δεδοµένα

στο

κειµενογράφο MS WORD.
•

Επιλογή πεδίων

Εµφανίζεται φόρµα όπου εµφανίζονται όλα τα πεδία του τρέχοντος πίνακα. Μπορούµε έτσι
να επιλέξουµε άλλα πεδία των ευρεθέντων εγγραφών από αυτά που διαθέτει η λίστα.

Συνθέσεις
Θα παρατηρήσατε ότι η φόρµα των κατηγοριών περιέχει την ετικέτα Συνθέσεις (βλέπε
σχήµα 25) και θα αναρωτηθείτε τι σχέση έχουν οι συνθέσεις µε τις κατηγορίες, αφού στις
παραγγελίες δεν επιλέγουµε αυτές αλλά τα προϊόντα. Ο λόγος ύπαρξής τους είναι ότι
χρησιµεύουν

σαν

ένα

template

για

τα

προϊόντα

που

περιέχουν,

έτσι

ώστε

να

‘κληρονοµήσουν’ µε έναν εύκολο τρόπο τις συγκεκριµένες συνθέσεις.
Σε αντίθεση µε τον Wizard, εδώ για να θέσουµε συνθέσεις πρέπει αυτές να υπάρχουν σαν
προϊόντα στην αποθήκη. Στη στήλη Κωδικός βρίσκουµε ένα ήδη υπάρχον προϊόν µε τους
εξής τρόπους:
1.

Κάνοντας κλικ στο κουµπί µε τις 3 τελείες (...) (εµφανίζεται µόνο εάν βρεθούµε στη
στήλη Κωδικός)

2.

Πληκτρολογώντας το χαρακτήρα ? στη στήλη Κωδικός και πατώντας έπειτα το
πλήκτρο Enter από το πληκτρολόγιο.

3.

Πληκτρολογώντας στη στήλη Κωδικός µέρος του κωδικού που θέλουµε να
επιλέξουµε ξανά το χαρακτήρα ? και πατώντας έπειτα το πλήκτρο Enter, π.χ. ?IDI?.

4.

Πληκτρολογώντας ολόκληρο τον κωδικό του προϊόντος.

5.

Πληκτρολογώντας τον χαρακτήρα + εµφανίζεται η φόρµα αναζήτησης της
αποθήκης και θέτουµε τα κατάλληλα κριτήρια αναζήτησης.

Aν θέλουµε τα προϊόντα που θα βρεθούν να είναι Ιδιότητες, τότε από την Εφαρµογή
φίλτρου <Ιδιότητα> στην αναζήτηση, θέτουµε Ναι.
Αν πατήσουµε το πλήκτρο Μεταφορά από Είδος, µπορούµε να µεταφέρουµε τις συνθέσεις
ενός προϊόντος στην τρέχουσα κατηγορία.
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Σχ. 25 Οι συνθέσεις µιας κατηγορίας

Όταν το είδος µπαίνει στην λίστα συνθέσεων θα πρέπει να ορίσουµε και την συµπεριφορά
του ως σύνθεσης, όπως το αν είναι η Βασική Σύνθεση του προϊόντος:

Αν θεωρείται Προσθήκη:

Αν επηρεάζει την τιµή πώλησης του προϊόντος και κατά πόσο:

Για να ενηµερώνεται το απόθεµα των συνθέσεων θα πρέπει να συµπληρώνεται το πεδίο
Ποσότητα το οποίο κατά την εισαγωγή νέας σύνθεσης παίρνει την τιµή 1. Ως ποσότητα
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θεωρούµε τη 2η µονάδα µέτρησης σε σχέση µε αυτή του προϊόντος. Για παράδειγµα αν η
βασική µονάδα µέτρησης της ντοµάτας είναι το κιλό, στη σύνθεση θα βάλουµε γραµµάρια,
ας πούµε για παράδειγµα 0,06:

Επίσης, µπορούµε να ορίσουµε µε ποιά σειρά θα εµφανίζονται και θα εκτυπώνονται
αντίστοιχα οι συνθέσεις κατά την παραγγελιοληψία:

Κάνοντας κλικ στη στήλη Κωδικός, αν πατήσουµε το F2 ή το πλήκτρο Προβολή,
εµφανίζεται η φόρµα του προϊόντος (θα τη δούµε στη συνέχεια) µε τη σύνθεση – προϊόν
που περιέχει η γραµµή.

Το πλήκτρο Ενηµέρωση Ειδών κάνει αυτό που είναι η αιτία οι κατηγορίες να έχουν
συνθέσεις, να ενηµερώνουν δηλαδή µε αυτές τα προϊόντα που περιέχουν. Κάνοντας κλικ
στο πλήκτρο, εµφανίζεται το µήνυµα του σχήµατος 26, το οποίο µας ρωτά αν θέλουµε να
ενηµερώσουµε και τα προϊόντα της τρέχουσας κατηγορίας που έχουν ήδη σύνθεση. Αν
πατήσουµε Ναι ενηµερώνουν και αυτά, ενώ µε Όχι ενηµερώνουν αυτά που δεν έχουν
σύνθεση.

Σχ. 26 Επιλεκτική ενηµέρωση των προϊόντων της κατηγορίας

Το πλήκτρο Κοστολόγηση προτείνει µια τιµή πώλησης για κάθε σύνθεση στη λίστα, αρκεί
να έχουµε θέσει τιµή κόστους σε κάθε σύνθεση - προϊόν και δεδοµένα στη στήλη
Ποσότητα.

Έχουµε τη δυνατότητα να αλλάξουµε τη σειρά εµφάνισης ή εκτύπωσης των συνθέσεων
σύµφωνα µε τον αριθµό ταξινόµησης τους. Αυτό επιτυγχάνεται στο πλαίσιο Ενηµέρωση
σύνθεσης µε Αρ. Ταξινόµησης είδους και αφού επιλέξουµε Σειρά Εµφάνισης ή Σειρά
Εκτύπωσης, πατάµε το πλήκτρο Ενηµέρωση του πλαισίου και στη συνέχεια το πλήκτρο
Ενηµέρωση της φόρµας.
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Μαζική αλλαγή δεδοµένων
Η φόρµα των Κατηγοριών περιέχει το µενού Ενέργειες µε τη σηµαντική επιλογή Μαζική
αλλαγή δεδοµένων. Μετά από µια διαδικασία αναζήτησης και αφού εµφανισθούν οι
ευρεθείσες στον Κατάλογο, η συγκεκριµένη επιλογή εµφανίζει τη φόρµα του σχήµατος 27,
όπου µπορούµε µαζικά να αλλάξουµε δεδοµένα στις κατηγορίες.

Σχ. 27 Μαζική αλλαγή των ευρεθεισών κατηγοριών

Στατιστικά πωλήσεων
Η φόρµα των κατηγοριών περιέχει την ετικέτα Στατιστικά που εµφανίζει σε γράφηµα τις
πωλήσεις σε ποσότητα της τρέχουσας κατηγορίας ανά µήνα του τρέχοντος έτους.

Σχ. 28 Στατιστικά πωλήσεων της κατηγορίας ανά µήνα
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∆ιαχείριση προϊόντων
Όπως είχαµε αναφέρει για την κεντρική φόρµα διαχείρισης αποθήκης του σχήµατος 20, αν
κάνουµε διπλό κλικ στη δεξιά λίστα των προϊόντων ή πατήσουµε το πλήκτρο Εµφάνιση,
εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος 29 µε τα δεδοµένα του τρέχοντος προϊόντος.
Παρατηρούµε ότι περιέχει περισσότερα στοιχεία από αυτή του σχήµατος 6 που συναντήσαµε
στον Wizard.
Όταν ένα προϊόν έχει συνθέσεις ή έχει κινηθεί, δεν µπορεί να διαγραφεί. Έτσι αν θέλουµε
ένα προϊόν να µην εµφανίζεται στις φόρµες της παραγγελιοληψίας, αποτσεκάρουµε το πεδίο
Ενεργό. Παρατηρείστε το πεδίο Barcode που χρησιµοποιείται στη λειτουργία του Take
Away.
Παρατηρείστε επίσης ότι µπορούµε να θέσουµε ένα προϊόν να εµφανίζεται σε συγκεκριµένες
λειτουργίες παραγγελιοληψίας αφού υπάρχουν οι επιλογές: Mόνο Σάλα, Mόνο Delivery ή
Μόνο Take Away.

Σχ. 29 Η πληρέστερη φόρµα διαχείρισης ενός προϊόντος
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H Τιµή Κόστους είναι χρήσιµη σε αρκετά στατιστικά της εφαρµογής, αλλά χρησιµοποιείται
και

στην

αυτοπαράδοση (κέρασµα) κατά

τη διάρκεια

της παραγγελιοληψίας. Εδώ

βασιζόµενοι σε αυτή την τιµή, αν θέσουµε ποσοστά κέρδους και πατήσουµε το πλήκτρο
Κέρδος, ενηµερώνονται αυτόµατα οι τιµές Σάλας, Delivery, Τake Away και e-Delivery.
Επίσης η τιµή κόστους στις συνθέσεις χρησιµεύουν για να υπολογίζεται το κόστος σε ένα
σύνθετο προϊόν. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια του πλήκτρου που βρίσκεται δίπλα από
την τιµή κόστους.

Όπως βλέπουµε στο σχήµα 30, εµφανίζεται ένα µικρό µενού µε δύο

επιλογές. H πρώτη επιλογή χρησιµοποιείται όταν το προϊόν έχει συνθέσεις και θέλουµε η
τιµή κόστους να είναι το αποτέλεσµα του κόστους συνθέσεων των προϊόντων που περιέχει.
Η δεύτερη επιλογή χρησιµοποιείται για προϊόντα χωρίς συνθέσεις και επιστρέφει το µέσο
όρο της τιµής από τα τιµολόγια αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση έχουµε τη δυνατότητα ένα
προϊόν να λαµβάνει αυτόµατα την τελευταία τιµή αγοράς καθώς καταχωρούµε ένα τιµολόγιο
αγοράς, αρκεί στη ∆ιαµόρφωση->Επιλογές να θέσουµε Ενηµέρωση τιµής αγοράς.

Σχ. 30 Υπολογισµός της τιµής κόστους
Συνθέσεις
Φυσικά

δεν

θα

µπορούσε

να

λείπει

η

ετικέτα

των

συνθέσεων

που

είναι

ίδιας

λειτουργικότητας µε αυτή που συναντήσαµε στις κατηγορίες. Οι στήλες είναι οι ίδιες αλλά
και η επιλογή των συνθέσεων.

Σχ. 31 Η ετικέτα για τις συνθέσεις ενός προϊόντος
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Το πλήκτρο Μεταφορά από Είδος µεταφέρει στο τρέχον προϊόν, τις συνθέσεις ενός άλλου
προϊόντος, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πλήκτρο Κοστολόγηση, το οποίο
ενηµερώνει τη στήλη Tιµή µε µια προτεινόµενη τιµή που προκύπτει από το κόστος της
σύνθεσης και της ποσότητας, αρκεί να αλλάζει κατά τη διάρκεια της παραγγελιοληψίας την
τιµή του σύνθετου προϊόντος.

Αν επιλέξουµε το Εκτύπωση Σύνθεσης, τότε κατά τη διάρκεια της παραγγελιοληψίας και
στο παρασκευαστήριο, κάτω από το προϊόν, εκτυπώνεται η βασική του σύνθεση.

Το πλήκτρο Πρότυπο δηµιουργεί µε έναν εύκολο τρόπο συνθέσεις στο τρέχον προϊόν.
Εµφανίζει τις συνθέσεις της κατηγορίας του προϊόντος (βλέπε σχήµα 32) και από τη λίστα
µπορούµε να επιλέξουµε τις συνθέσεις που θα ενηµερώσουν το τρέχον προϊόν. Με το
πλήκτρο

Μαζική

αποεπιλέγονται

Επιλογή

όλες

οι

επιλέγονται

συνθέσεις

της

και

µε

λίστας.

το

πλήκτρο

Τέλος

µε

Μαζική

το

πλήκτρο

Αποεπιλογή
Εισαγωγή,

ενηµερώνεται η λίστα των συνθέσεων του προϊόντος µε τις επιλεγµένες συνθέσεις.

Σχ. 32 Επιλογή συνθέσεων για το τρέχον προϊόν

Φυσικά µετά από κάθε αλλαγή, πρέπει να πατήσουµε το πλήκτρο Ενηµέρωση της φόρµας.

Νέο προϊόν
Η κεντρική φόρµα διαχείρισης της αποθήκης του σχήµατος 20, διαθέτει στη µπάρα
γρήγορων λειτουργιών το πλήκτρο Νέο Είδος, όπου αν το επιλέξουµε, εµφανίζεται η
φόρµα του σχήµατος 33 σε κατάσταση νέας εγγραφής.

Αρχικά πατάµε το πλήκτρο που

βρίσκεται στα δεξιά του κωδικού και στη συνέχεια εµφανίζεται µία λίστα µε τις κατηγορίες,
έτσι ώστε να επιλέξουµε σε ποιά κατηγορία θα ανήκει το προϊόν. Μετά την επιλογή,
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ενηµερώνονται τα πεδία Κωδικός και Κατηγορία. Αφού πληκτρολογήσουµε τα απαραίτητα
πεδία όπως είναι η Περιγραφή, η Μον. Μέτρησης, το Φ.Π.Α. (λαµβάνει αρχικά την τιµή
που έχουµε θέσει στη ∆ιαµόρφωση->Παράµετροι και στο πεδίο Αρχικό Φ.Π.Α.), οι τιµές
πώλησης κλπ., πατάµε το πλήκτρο Ενηµέρωση για να καταχωρηθεί το προϊόν.

Σχ. 33 ∆ηµιουργία νέου προϊόντος

Αναζήτηση προϊόντων
Η κεντρική φόρµα διαχείρισης της αποθήκης του σχήµατος 20, διαθέτει στη µπάρα το
εικονίδιο Αναζήτηση που εµφανίζει τη φόρµα του σχήµατος 34. Στη συγκεκριµένη φόρµα,
βάσει κριτηρίων αναζήτησης, εµφανίζονται τα ευρεθέντα προϊόντα στη δεξιά λίστα της
φόρµας, όπου τα διαχειριζόµαστε όπως έχουµε αναφέρει στο τρέχον κεφάλαιο.
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Σχ. 34 Η φόρµα αναζήτησης προϊόντων

Αν δεν συµπληρώσουµε κανένα κριτήριο, η αναζήτηση θα µας επιστρέψει όλα τα ενεργά
προϊόντα. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε συνδυασµό δεδοµένων, όπως και το χαρακτήρα
µπαλαντέρ ? που σηµαίνει οποιονδήποτε χαρακτήρα. Αν δεν χρησιµοποιήσουµε το
χαρακτήρα ?, τότε η αναζήτηση θα γίνει ως προς το ακριβές περιεχόµενο του πεδίου (δεν
γίνεται διαχωρισµός πεζών ή κεφαλαίων). Χρησιµοποιώντας στην αρχή και στο τέλος το
χαρακτήρα ?, µπορούµε να βρούµε και τµήµα µίας λέξης.
Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο (…) που βρίσκεται δίπλα από κάποια πεδία, εµφανίζεται λίστα µε
τις εγγραφές που περιέχει το συγκεκριµένο πεδίο κι εµείς µπορούµε να επιλέξουµε κάποια
εγγραφή.

∆ιαχείριση Μονάδων Μέτρησης
Βασικό στοιχείο σε κάθε προϊόν είναι η µονάδα µέτρησης που την θέτουµε στο οµώνυµο
πεδίο της φόρµας καταχώρησης προϊόντων. Σε κάθε µονάδα µέτρησης πρέπει να ορίσουµε
και το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων που µπορεί να διαχειρισθεί. Για παράδειγµα το
πλήθος των δεκαδικών για το Τεµάχιο είναι 0, ενώ για το Κιλό µπορεί να είναι 2 ή 3
ανάλογα µε την ακρίβεια που θέλουµε (συνήθως 2). Για να ορίσουµε τα δεκαδικά για κάθε
µονάδα που έχουµε ορίσει στα προϊόντα, από τη ∆ιαµόρφωση -> Παράµετροι, κάνουµε
κλικ στο πλήκτρο που βρίσκεται δίπλα από το πεδίο Πλήθος δεκαδικών ποσότητας (στο
πεδίο αυτό θέτουµε το προκαθορισµένο πλήθος δεκαδικών ψηφίων για τη ποσότητα, που
συνήθως είναι 2). Τότε εµφανίζεται η φόρµα του επόµενου σχήµατος, όπου σε κάθε µονάδα
µέτρησης που υπάρχει στην αποθήκη, θέτουµε το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων. Τέλος,
πατάµε Εντάξει για ενηµέρωση.
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Σχ. 35 Φόρµα διαχείρισης µονάδων µέτρησης

∆ιαχείριση Φ.Π.Α.
Όπως γνωρίζουµε, σε κάθε προϊόν της αποθήκης, θέτουµε ένα Φ.Π.Α. Αρχικά εµφανίζεται
µια προκαθορισµένη τιµή, αλλά µέσα από µία λίστα τιµών, µπορούµε να επιλέξουµε την τιµή
που επιθυµούµε. Η λίστα αυτή καθορίζεται από τη ∆ιαµόρφωση -> Παράµετροι και το
πλήκτρο που βρίσκεται δίπλα από το πεδίο Αρχικό Φ.Π.Α. (στο πεδίο αυτό θέτουµε την
αρχική τιµή Φ.Π.Α. που εµφανίζεται στη φόρµα καταχώρησης ενός προϊόντος). Τότε
εµφανίζεται η φόρµα του επόµενου σχήµατος, όπου σε 4 στήλες θέτουµε το Φ.Π.Α., την
περιγραφή του, το αντίστοιχο Φ.Π.Α. παραµεθορίου και τη σειρά εµφάνισης. Το Φ.Π.Α.
παραµεθορίου χρησιµοποιείται µόνο στα τιµολόγια πώλησης όταν ο πελάτης έχει έδρα σε
παραµεθόριο περιοχή.
Τέλος, πατάµε Εντάξει για ενηµέρωση.
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Σχ. 36 Η φόρµα διαχείρισης Φ.Π.Α.

Τέλος υπάρχει και το πεδίο Ενεργοποίηση µηδενικού Φ.Π.Α., όπου εµφανίζεται στις
λίστες της αποθήκης και το Φ.Π.Α. µε τιµή 0.

Εισαγωγή ∆εδοµένων από Template
H εµπορική εφαρµογή εκτός από τα Template του Wizard της αποθήκης, διαθέτει εξωτερικά
Template όπου µπορείτε να επιλέξετε έτοιµα προϊόντα και να τα εισάγετε στην αποθήκη.
Από την επιλογή Εργαλεία -> Εισαγωγή ∆εδοµένων από Template, εµφανίζονται 5
διαφορετικές κατηγορίες Template (βλέπε επόµενο σχήµα) διαφόρων τύπων.

Σχ. 37 Tα Template που µπορείτε να επιλέξετε

Αν επιλέξετε το επιθυµητό Template, εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος 38, µε τις
κατηγορίες και τα προϊόντα που περιέχει. Από τη λίστα Κατηγορίες Καταλόγου, επιλέγετε
τον επιθυµητό κατάλογο και θέτετε και την Βασική Κατηγορία. Αµέσως γεµίζει η λίστα Είδη
Καταλόγου µε τα προϊόντα της κατηγορίας. Επιλέγετε αυτά που θέλετε και πατάτε το
πλήκτρο Μεταφορά στη λίστα, όπου γεµίζει η λίστα µε τα Επιλεγµένα Είδη. Η εισαγωγή
των προϊόντων στην αποθήκη επιτυγχάνεται µε το πλήκτρο Εισαγωγή από λίστα.
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Σχ. 38 Η εισαγωγή προϊόντων από Template

Μεταφορά δεδοµένων αποθήκης
H εµπορική εφαρµογή διαθέτει έναν εύκολο και απλό τρόπο µεταφοράς των προϊόντων της
αποθήκης από ένα υπολογιστικό σύστηµα σε ένα άλλο, µέσω ενός αρχείου Access. Αρχικά
από την επιλογή Εργαλεία -> Εξαγωγή Αποθήκης σε αρχείο Access, εµφανίζεται η
φόρµα του σχήµατος 39, όπου στο πεδίο Αρχείο Εξαγωγής πληκτρολογούµε το όνοµα
ενός αρχείου Access που θέλουµε να δηµιουργήσουµε πχ. Data και θα δηµιουργηθεί το
αρχείο Data.Mdb στο φάκελο της εφαρµογής. Αν υπάρχει ήδη θα το διαγράψει.
Από τη λίστα Κατηγορίες Καταλόγου επιλέγουµε τις κατηγορίες και από τη λίστα Είδη
Καταλόγου τα προϊόντα που θέλουµε να µεταφέρουµε και πατάµε το πλήκτρο Εξαγωγή
όπου γεµίζει το αρχείο Data.Mdb µε τα προϊόντα και τις τυχόν συνθέσεις τους.

Στη συνέχεια µεταφέρουµε το συγκεκριµένο αρχείο σε έναν άλλο υπολογιστή και από την
επιλογή Εργαλεία -> Εισαγωγή Αποθήκης από αρχείο Access, εµφανίζεται η φόρµα
του σχήµατος 40 όπου επιλέγουµε το αρχείο. Αν θέλουµε να µεταφέρονται µόνο νέες
εγγραφές επιλέγουµε το Μόνο νέες εγγραφές και το Μεταφορά εκτυπωτών ειδών αν
θέλουµε να µεταφέρονται και οι εκτυπωτές των ειδών όπως παρασκευαστήρια κλπ. Τέλος,
πατάµε το πλήκτρο Εισαγωγή για να εισαχθούν τα προϊόντα στην αποθήκη.
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Σχ. 39 Η εξαγωγή σε αρχείο Access των επιλεγµένων προϊόντων

Σχ. 40 Εισαγωγή δεδοµένων της αποθήκης
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Κεφάλαιο 5
Εκτυπώσεις και άλλα …

Σ

ε ένα σύστηµα παραγγελιοληψίας, οι εκτυπώσεις είναι από τα πλέον σηµαντικά
χαρακτηριστικά τoυ. Η Anima – Menu χρησιµοποιεί τους θερµικούς εκτυπωτές τύπου

USB, ETHERNET ή ασύρµατους σε πολλά σηµεία της. Και οι τρεις λειτουργίες της (TakeAway, Delivery, Σάλα), εκτυπώνουν 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 (µπορεί και περισσότερους
αν έχουµε πολλαπλά σηµεία πώλησης) για να εκδίδεται λιανική απόδειξη που θα έχει λάβει
πρώτα σήµανση από ΕΑΦ∆ΣΣ. Σε θερµικό εκτυπωτή µπορούµε να εκδώσουµε και τιµολόγιο
πώλησης ή δελτίο αποστολής, ενώ ένα τιµολόγιο µπορεί να εκτυπωθεί και σε laser

ή

κρουστικό εκτυπωτή. Τέλος σε θερµικό εκτυπωτή µπορούµε να εκτυπώσουµε και στατιστικά
ή οικονοµικά στοιχεία, barcodes για τους διανοµείς και τα προϊόντα κλπ.

Σχ. 1 Οι επιλογές για τους εκτυπωτές της εφαρµογής

Για να επιλέξουµε τους εκτυπωτές για τις διάφορες λειτουργίες της εφαρµογής (πρέπει
βέβαια να τους έχουµε εγκατεστηµένους στο σύστηµά µας), από την εµπορική εφαρµογή,
και τη µπάρα γρήγορων λειτουργιών, επιλέγουµε Εργαλεία (βλέπε σχήµα 1). Μπορούµε να
επιλέξουµε εκτυπωτή Παραγγελίας για το συγκεντρωτικό δελτίο παραγγελίας ξεχωριστά για
Σάλα, Delivery και Take Away. Συνήθως είναι κοινό το ∆Π γι΄αυτό ορίζουµε τον εκτυπωτή
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σάλας που θα χρησιµοποιηθεί και στις δύο άλλες λειτουργίες. Αµέσως εµφανίζεται η φόρµα
του σχήµατος 2, που περιέχει όλους τους διαθέσιµους εκτυπωτές για να επιλέξουµε αυτόν
που επιθυµούµε.

Σχ. 2 Η επιλογή του ∆Π σάλας

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 που κι εδώ
µπορούµε να επιλέξουµε διαφορετικούς για Σάλα, Delivery και Take Away. Συνήθως είναι
κοινός, γι αυτό ορίζουµε τον εκτυπωτή σάλας.
Επίσης, µπορούµε να ορίσουµε τον εκτυπωτή που θα εκτυπώνονται τα στατιστικά στοιχεία,
τα barcodes των διανοµέων και των πελατών αλλά και τον εκτυπωτή των ετικετών των
παραγγελιών.
Τέλος, αν θέλουµε τα τιµολόγια να εκτυπώνονται σε εκτυπωτή laser ή κρουστικό και όχι σε
θερµικό, υπάρχει η επιλογή Σχεδίαση φόρµας εκτύπωσης Παραστατικών. Στην
περίπτωση αυτή ο εκτυπωτής που θα χρησιµοποιηθεί, επιλέγεται από Επιλογή Εκτυπωτή
Παραστατικών.

Παρασκευαστήρια
Για να ορίσουµε τους εκτυπωτές των παρασκευαστηρίων, επιλέγουµε την Ονοµασία
εκτυπωτών παρασκευαστηρίων, όπου εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος 3. 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.
Μια πολύ σηµαντική δυνατότητα είναι ότι µπορούµε να ορίσουµε παρασκευαστήρια
ειδικά για Σάλα, Take Away ή Delivery. Aυτό σηµαίνει ότι ένα προϊόν µπορεί να
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εκτυπώνεται σε διαφορετικούς εκτυπωτές ανεξάρτητα από πού έχει πραγµατοποιηθεί η
παραγγελία. Αυτό ορίζεται στο πεδίο Tύπος της φόρµας, πατώντας το πλήκτρο (…).

Σχ. 3 Η δηµιουργία των παρασκευαστηρίων

Έχουµε επίσης τη σηµαντική δυνατότητα να ορίσουµε παρασκευαστήρια ανά σερβιτόρο,
όπως επίσης και παρασκευαστήρια ανά τοµέα των τραπεζιών. Όπως παρατηρούµε στην
επιλογή τύπου εµφανίζονται και οι σερβιτόροι που έχουµε ορίσει, αλλά και οι τοµείς.
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 σχήµα 4,
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.
Όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, υπάρχει τρόπος για µαζική ενηµέρωση των
προϊόντων, χωρίς να χρειάζεται να γίνεται αυτό για κάθε προϊόν ξεχωριστά.
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Σχ. 4 Η σύνδεση των παρασκευαστηρίων µε ένα προϊόν
Η ενεργοποίηση των παρασκευαστηρίων επιτυγχάνεται από τη διαµόρφωση και στην ετικέτα
Εκτυπώσεις, αν επιλέξουµε Ενεργοποίηση παρασκευαστηρίων Σάλας, Ενεργοποίηση
παρασκευαστηρίων Delivery και Ενεργοποίηση παρασκευαστηρίων Take-Away
ανάλογα µε τη λειτουργία της εφαρµογής (βλέπε σχήµα 5).
Στο πλαίσιο των εκτυπωτών του σχήµατος 4, 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 5.
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Σχ. 5 Η ενεργοποίηση των παρασκευαστηρίων

Στο επόµενο κεφάλαιο θα αναφέρουµε αρκετά για τις εκτυπώσεις. Eδώ 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 σχήµατος 5.

78

Σχ. 6 ∆οκιµαστική εκτύπωση ενός δελτίου παραγγελίας

Παραστατικά
Τα παραστατικά θεωρούνται ως η καρδιά µιας εµπορικής διαχείρισης. Πρακτικά καθορίζουν
τι θα ενηµερώσει µια κίνηση, για παράδειγµα αν θα αυξηθεί ή θα ελαττωθεί το απόθεµα
ενός είδους ή το ταµείο της επιχείρησης, αν θα χρεωθεί ή θα πιστωθεί ένας πελάτης ή
προµηθευτής, αν θα χρεοπιστωθεί το ταµείο κα.
Η Anima – Menu χρησιµοποιεί τα παραστατικά σε πολλές λειτουργίες της. Παραστατικό
είναι το δελτίο παραγγελίας, η απόδειξη λιανικής, το ακυρωτικό στοιχείο, το κέρασµα
(αυτοπαράδοση), το τιµολόγιο πώλησης κα.
Όταν εγκαταστήσετε την εφαρµογή, θα βρείτε αρκετά ήδη παραστατικών έτοιµα να τα
χρησιµοποιήσετε. Η επιλογή παραστατικών για συγκεκριµένες λειτουργίες, πραγµατοποιείται
στη ∆ιαµόρφωση και στην ετικέτα Παράµετροι (βλέπε σχήµα 7), κάνοντας κλικ στο
κουµπί (…) που βρίσκεται δίπλα από κάθε πεδίο.
Στο πεδίο Λιανική Πώληση 1 ορίζουµε το παραστατικό Λιανικής πώλησης που θα
χρησιµοποιείται όποτε θα εκτυπώνεται λιανική πώληση.
Στο ∆ελτίο Παραγγελίας (Σ) θέτουµε το παραστατικό του δελτίου παραγγελίας που
χρησιµοποιείται και στις τρεις λειτουργίες της εφαρµογής (σάλα, Delivery και Take-Away).
Eδώ θα αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε την εγκύκλιο ∆ΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1142901 ΕΞ
2015/26.10.2015 υπάρχει µια διάκριση για τη σάλα. Με κάθε παραγγελία σε ένα
τραπέζι, αντί για απόδειξη λιανικής υπάρχει η δυνατότητα να προσκοµίζεται ένα δελτίο
παραγγελίας, αρκεί αυτό να έχει λάβει σήµανση από τον ΕΑΦ∆ΣΣ και στο τέλος, προσκοµίζει
µια συγκεντρωτική απόδειξη λιανικής. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, µε κάθε παραγγελία
πρέπει να προσκοµίζει απόδειξη λιανικής. Έτσι λοιπόν, αν θέλουµε να έχουµε θεωρηµένο µε
σήµανση δελτίο παραγγελίας, ορίζουµε στο πεδίο το συγκεκριµένο παραστατικό και στο
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επόµενο πεδίο ∆ελτίο Παραγγελίας, το δελτίο παραγγελίας για τις άλλες λειτουργίες της
εφαρµογής που δεν χρειάζεται σήµανση.
Σηµειώνουµε εδώ, ότι για να ενεργοποιήσουµε τη σήµανση του ∆Π, από τη ∆ιαµόρφωση
και την ετικέτα Επιλογές, στο πλαίσιο Επιλογές Σάλας επιλέγουµε Σήµανση στο δελτίο
παραγγελίας.

Σχ. 7 Επιλογή ειδικών παραστατικών

Στο πεδίο Αυτοπαράδοση 1 ορίζουµε το παραστατικό για το κέρασµα (αυτοπαράδοση). Το
συγκεκριµένο παραστατικό που λαµβάνει σήµανση όπως και η απόδειξη λιανικής, θα έχει ως
τιµή µονάδας σε κάθε προϊόν, την τιµή κόστους αλλιώς την τιµή πώλησης, οπού στην τιµή
αυτή θα υπολογίζεται το Φ.Π.Α.
Αν θέλουµε το τιµολόγιο πώλησης-δελτίο αποστολής (Τ∆Α) και το δελτίο αποστολής να
εκτυπώνεται στο θερµικό εκτυπωτή, τότε επιλέγουµε τα δύο παραστατικά στα πεδία Τιµ.
Πώλησης σε θερµικό και ∆ελτ. Αποστ. σε θερµικό.
Πρέπει να σηµειώσουµε, ότι αρκετά πεδία είναι σε ζευγάρια πχ. Αυτοπαράδοση 1 και
Αυτοπαράδοση 2. Στη σειρά 2 ή Β τα αντίστοιχα παραστατικά δεν λαµβάνουν σήµανση
(µπορούν να χρησιµοποιηθούν για δοκιµές κλπ).
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Σχ. 8 Το παραστατικό Απόδειξη Λιανικής
Για να µεταβούµε σε κάποιο συγκεκριµένο παραστατικό, κάνουµε κλικ στο εικονίδιο

που

βρίσκεται στα δεξιά των πεδίων. Αµέσως µεταβαίνουµε στη φόρµα του σχήµατος 8, µε
επιλεγµένο το παραστατικό που περιέχει το πεδίο. Στη συγκεκριµένη φόρµα όπου µπορούµε
να µεταβούµε και από το µενού Αρχεία - > Παραστατικά, καταχωρούµε και διορθώνουµε
παραστατικά, υπάρχουν επίσης µια σειρά από επιλογές που πρέπει να τσεκάρετε για κάθε
παραστατικό:
Περιγραφή
Εδώ συµπληρώνουµε την περιγραφή του παραστατικού, π.χ. Τιµολόγιο Πώλησης - ∆ελτίο
Αποστολής -ΜΕ (µε το ΜΕ εννοούµε µετρητοίς ενώ µε το ΕΠ επί πιστώσει).
Συντοµογραφία
Εδώ γράφουµε τα αρχικά του παραστατικού.

Κωδικός
Ο µοναδικός κωδικός του παραστατικού.
Έσοδο - Πώληση
Το συγκεκριµένο παραστατικό θεωρείται ως Έσοδο. Πρέπει να το συµπληρώνουµε για
παράδειγµα σε όλα τα τιµολόγια πωλήσεων ή στις αποδείξεις λιανικής, αλλά ποτέ στα δελτία
αποστολής.
Έξοδο - Αγορά
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Το συγκεκριµένο παραστατικό θεωρείται ως Έξοδο. Πρέπει να το συµπληρώνουµε για
παράδειγµα σε όλα τα τιµολόγια αγορών, αλλά ποτέ στα δελτία αποστολής.
Παροχή Υπηρεσιών
Το συγκεκριµένο παραστατικό θεωρείται ως Παροχή Υπηρεσιών.
Κίνηση Αποθήκης
Το συγκεκριµένο παραστατικό θεωρείται ότι αυξάνει (χρεώνει) ή ελαττώνει (πιστώνει) την
ποσότητα της αποθήκης µας. Επηρεάζει τις δύο επόµενες επιλογές που ακολουθούν, ενώ
µόνο τα παραστατικά που έχουν τσεκαρισµένη τη συγκεκριµένη επιλογή, θα εµφανίζονται
στις φόρµες των Αγορών-Πωλήσεων και της Λιανικής.
Χρέωση Αποθήκης
Το συγκεκριµένο παραστατικό θεωρείται ότι αυξάνει την ποσότητα της αποθήκης µας.
Μπορεί να είναι ένα Τιµολόγιο Αγοράς - ∆ελτίο Αποστολής ή απλά ένα ∆ελτίο Αποστολής.
Σηµειώνουµε ότι για σκέτο Τιµολόγιο Αγοράς δεν πρέπει να τσεκάρουµε τη συγκεκριµένη
επιλογή και αυτό γιατί έχει προηγηθεί ένα ∆ελτίο Αποστολής.
Πίστωση Αποθήκης
Το συγκεκριµένο παραστατικό θεωρείται ότι ελαττώνει την ποσότητα της αποθήκης µας.
Μπορεί να είναι ένα Τιµολόγιο Πώλησης - ∆ελτίο Αποστολής ή απλά ένα ∆ελτίο Αποστολής.
Σηµειώνουµε ότι για σκέτο Τιµολόγιο Πώλησης δεν πρέπει να τσεκάρουµε τη συγκεκριµένη
επιλογή και αυτό γιατί έχει προηγηθεί ένα ∆ελτίο Αποστολής.
Πιστωτικό
Το συγκεκριµένο παραστατικό θεωρείται ως πιστωτικό, δηλαδή ως πράξη επιστροφής
εµπορευµάτων. Για παράδειγµα, ένα Πιστωτικό Τιµολόγιο Πώλησης, θεωρείται ως Έσοδο και
χρεώνει την αποθήκη µας. Πρέπει να έχετε επιλέξει και το Τιµολόγιο στο Είδος
Παραστατικού της φόρµας.
Χρέωση Πελ/Προµ.
Το

συγκεκριµένο

παραστατικό

θεωρείται

ότι

χρεώνει

τον

πελάτη-προµηθευτή.

Για

παράδειγµα ένα Τιµολόγιο Πώλησης ή µια απόδειξη λιανικής, χρεώνει πάντα τον πελάτη.
Ένα άλλο παραστατικό που χρεώνει τον προµηθευτή (σε αυτή την περίπτωση) είναι το
Απόδειξη Πληρωµής.
Πίστωση Πελ/Προµ.
Το

συγκεκριµένο

παραστατικό

θεωρείται

ότι

πιστώνει

τον πελάτη-προµηθευτή.

Για

παράδειγµα ένα Τιµολόγιο Πώλησης ΜΕ, πιστώνει τον πελάτη γιατί το τιµολόγιο είναι
µετρητοίς. Ένα άλλο παραστατικό που πιστώνει τον πελάτη (σε αυτή την περίπτωση) είναι
το Απόδειξη Είσπραξης.
Χρέωση Ταµείου
Το συγκεκριµένο παραστατικό θεωρείται ότι χρεώνει το ταµείο µας. Ένα τέτοιο παραστατικό
είναι το Απόδειξη Είσπραξης. Πρέπει να έχετε επιλέξει και το Είσπραξη-Πληρωµή στο
Είδος Παραστατικού της φόρµας.
Πίστωση Ταµείου
Το συγκεκριµένο παραστατικό θεωρείται ότι πιστώνει το ταµείο µας. Ένα τέτοιο παραστατικό
είναι το Απόδειξη Πληρωµής. Πρέπει να έχετε επιλέξει και το Είσπραξη-Πληρωµή στο
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Είδος Παραστατικού της φόρµας.
Χειρόγραφο
Αν έχετε χειρόγραφα παραστατικά και θέλετε να τα καταχωρίσετε στο πρόγραµµα, τότε θα
πρέπει να τα δηµιουργήσετε και να τσεκάρετε την συγκεκριµένη επιλογή για να µην
εκτυπώνονται τα παραστατικά.
Ακυρωτικό
Όταν θέλετε να εκτυπώσετε ένα ακυρωτικό στοιχείο για κάποιο παραστατικό τότε θα πρέπει
να τσεκάρετε στο ακυρωτικό που θα φτιάξετε.
Εκτύπωση
Εδώ ορίζουµε αν επιθυµούµε ή όχι να εκτυπώνεται το συγκεκριµένο παραστατικό που
δηµιουργήσαµε.

Μπορούµε

έτσι

να

εκτυπώσουµε

παραστατικά

που

συνήθως

δεν

εκτυπώνονται όπως τιµολόγια αγορών.
Όχι σήµανση
Εδώ ορίζουµε αν επιθυµούµε να εκτυπώνεται το συγκεκριµένο παραστατικό να µην περνάει
από το µηχανισµό ΕΑΦ∆ΣΣ.
Ενηµέρωση Λογιστικής
Εδώ ορίζουµε αν επιθυµούµε το συγκεκριµένο παραστατικό ενηµερώνει το Λογιστική.
Είδος Παραστατικού
Εδώ µπορείτε να επιλέξετε µια από µια σειρά 6 επιλογών που χαρακτηρίζουν το
συγκεκριµένο παραστατικό. Οι επιλογές αυτές είναι οι: ∆ελτίο Αποστολής, Τιµολόγιο,
Είσπραξη-Πληρωµή, Λιανική Πώληση, Εκ µεταφοράς, Άλλο.
Αρίθµηση
Εδώ θέτουµε την αρχική τιµή του αύξοντα αριθµού του παραστατικού. Η τιµή έχει νόηµα
για παραστατικά που κόβει η εταιρία, όπως Τιµολόγια Πώλησης,

∆ελτία Αποστολής,

αποδείξεις είσπραξης, δελτίο παραγγελίας κα.
Ηµερήσια Αρίθµηση
Η ηµερήσια αρίθµηση του παραστατικού.
Περιοδική Αρίθµηση
Η περιοδική αρίθµηση του παραστατικού που ξεκινά από το 1 µετά από συγκεκριµένο
αριθµό ηµερών.

Χρεοπίστωση Πελάτη - Προµηθευτή
Εδώ πρέπει να κατανοήσουµε την έννοια της χρεοπίστωσης πελάτη ή προµηθευτή. Ο
πελάτης λοιπόν ΠΑΝΤΑ χρεώνεται, ενώ όταν εισπράττουµε από αυτόν χρήµατα, τότε
πιστώνεται. Έτσι το παραστατικό Τιµολόγιο Πώλησης - ΕΠ (δεν µας ενδιαφέρει αν είναι και
δελτίο αποστολής) χρεώνει µόνο τον πελάτη, ενώ η Απόδειξη Είσπραξης πιστώνει µόνο τον
πελάτη. Αν το παραστατικό είναι Τιµολόγιο Πώλησης - ΜΕ, τότε ο πελάτης και χρεώνεται και
πιστώνεται. Η απόδειξη λιανικής χρεώνει και πιστώνει τον πελάτη.
Αντίθετα συµβαίνουν στον προµηθευτή. Ο προµηθευτής λοιπόν ΠΑΝΤΑ πιστώνεται, ενώ
όταν πληρώνουµε σε αυτόν χρήµατα, τότε χρεώνεται. Έτσι το παραστατικό Τιµολόγιο
Αγοράς - ΕΠ (δεν µας ενδιαφέρει αν είναι και δελτίο παραλαβής) πιστώνει µόνο τον
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προµηθευτή, ενώ η Απόδειξη Πληρωµής χρεώνει µόνο τον προµηθευτή. Αν το παραστατικό
είναι Τιµολόγιο Αγοράς - ΜΕ, τότε ο προµηθευτής και χρεώνεται και πιστώνεται. Το πεδίο
που χρεώνει τον συναλλασσόµενο είναι το Χρέωση Πελ/Προµ., ενώ το πεδίο που τον
πιστώνει είναι το Πίστωση Πελ/Προµ. Ως υπόλοιπο ενός συναλλασσόµενου θεωρείται η
συνολική αξία της χρέωσης µείον τη συνολική αξία της πίστωσης των παραστατικών που
έχουν κινηθεί.

Ενηµέρωση Αποθήκης
Αν το παραστατικό κινεί την αποθήκη (υπάρχουν και παραστατικά που δεν κινούν την
αποθήκη όπως οι Αποδείξεις Είσπραξης και πληρωµής κλπ), τότε πρέπει ΠΑΝΤΑ να έχουµε
τσεκάρει το πεδίο Κίνηση Αποθήκης. Αν ένα παραστατικό αυξάνει το απόθεµα της
αποθήκης (όπως το δελτίο παραλαβής), τότε η αποθήκη χρεώνεται, ενώ αν ελαττώνει το
απόθεµα της αποθήκης (όπως το δελτίο αποστολής), τότε η αποθήκη πιστώνεται. Στις
περιπτώσεις αυτές ενηµερώνουµε ανάλογα τα πεδία Χρέωση Αποθήκης και Πίστωση
Αποθήκης.
Σηµειώνουµε εδώ ότι τα παραστατικά Τιµολόγιο Πώλησης και Τιµολόγια Αγοράς (που δεν
είναι και δελτία αποστολής) δεν χρεώνουν αλλά ούτε και πιστώνουν την αποθήκη, γιατί έχει
ήδη υπάρξει ένα δελτίο αποστολής ή παραλαβής αντίστοιχα.

Αν το παραστατικό αυξάνει το ταµείο, είναι δηλαδή µετρητοίς, τότε αυτό χρεώνεται, ενώ αν
ελαττώνει το ταµείο, τότε αυτό πιστώνεται (µην µπερδεύεστε µε το επί πιστώσει που έχουµε
αναφέρει). Έτσι το Τιµολόγιο Πώλησης - ΜΕ χρεώνει το ταµείο, ενώ το Τιµολόγιο Αγοράς ΜΕ το πιστώνει. Τα επί πιστώσει παραστατικά ούτε το χρεώνουν, αλλά ούτε και το
πιστώνουν.
Στις περιπτώσεις αυτές ενηµερώνουµε ανάλογα τα πεδία Χρέωση Ταµείου και Πίστωση
Ταµείου.

Συγγενικά παραστατικά
Οι περιπτώσεις όπως στα παραστατικά: Τιµολόγιο Πώλησης - ∆ελτίο Αποστολής ΕΠ και
Τιµολόγιο Πώλησης - ∆ελτίο Αποστολής ΜΕ, που λογιστικά θεωρούνται σαν ίδιο
παραστατικό, θα πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθµό αρίθµησης. Για αυτόν τον λόγο
χρησιµοποιούµε τα πεδία: Συγγενικό Παρ και ID.
Στο πρώτο πεδίο, θέτουµε τον αριθµό ID του συγγενικού παραστατικού. Tι γίνεται όµως
στις περιπτώσεις που περισσότερα από δύο παραστατικά είναι συγγενικά, όπως για
παράδειγµα αυτά των ακυρωτικών. Σε αυτή την περίπτωση, θεωρούµε ένα παραστατικό ως
βασικό και σε όλα τα άλλα θέτουµε στο πεδίο Συγγενικό Παρ το "ID" του πρώτου.

Μετασχηµατισµοί
Yπάρχει µια σειρά από νέα πεδία, αυτά των µετασχηµατισµών. Εδώ µπορούµε να ορίσουµε
τα παραστατικά που θα µετασχηµατισθούν τα τρέχοντα παραστατικά (πχ το ακυρωτικό
στοιχείο). Προσοχή όµως στο σηµείο ότι πρέπει να είναι συγγενικά µεταξύ τους, να έχουν
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δηλαδή την ίδια αρίθµηση. Φυσικά αναφερόµαστε στα παραστατικά του ιδίου τύπου
(τιµολόγια, πιστωτικά και ακυρωτικά).

Πιστωτικά παραστατικά
Όταν για κάποιο λόγο θέλουµε να ακυρώσουµε µια απόδειξη λιανικής που έχετε εκτυπώσει
κι έχει λάβει σήµανση από ΕΑΦ∆ΣΣ, χρησιµοποιείτε µια αντίστοιχη κίνηση που να ακυρώνει
την προηγούµενη. Το παραστατικό που θα χρησιµοποιήσετε είναι το ακυρωτικό και πρέπει
να είναι του ιδίου τύπου µε αυτό που ακυρώνει. Επίσης πρέπει να είναι τσεκαρισµένο το
πεδίο Κίνηση Αποθήκης, όπως και το πεδίο Ακυρωτικό ενώ όλα τα άλλα τσεκαρίσµατα
των χρεοπιστώσεων πρέπει να είναι ανάποδα για να ακυρωθεί το τελικό αποτέλεσµα.

Η

περιγραφή όµως του παραστατικού πρέπει να είναι ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ και
το παραστατικό δεν πρέπει να λάβει σήµανση, ενώ πρέπει να συµπληρώσουµε οπωσδήποτε
την επωνυµία και τη διεύθυνση του πελάτη. Η κίνηση αυτή επιτυγχάνεται από το front office
της εφαρµογής.
Αν θέλουµε να ακυρώσουµε ένα τιµολόγιο πώλησης, τότε αυτό επιτυγχάνεται µε ένα
πιστωτικό παραστατικό κι επιτυγχάνεται από το back office της εφαρµογής.

Αναζήτηση Παραστατικών
Η αναζήτηση παραστατικών επιτυγχάνεται µε το πλήκτρο Αναζήτηση. Αµέσως εµφανίζεται
µια φόρµα όπου στα διάφορα πεδία ή επιλογές της, µπορούµε να πληκτρολογήσουµε και να
επιλέξουµε τα επιθυµητά κριτήρια. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε συνδυασµό δεδοµένων,
όπως και το χαρακτήρα µπαλαντέρ ? που σηµαίνει οποιονδήποτε χαρακτήρα για να
βρίσκουµε τµήµα µιας λέξης.
Στη συνέχεια, µε το πλήκτρο Αναζήτηση, γεµίζει η λίστα του καταλόγου µε τις ευρεθείσες
εγγραφές. Με διπλό κλικ µπορούµε να εµφανίσουµε µια εγγραφή, να τη δούµε ή να τη
διορθώσουµε, πατώντας το πλήκτρο Ενηµέρωση.
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Προσαυξήσεις
Αν για κάποιο λόγο επιθυµείτε σε µια περίοδο να
κάνετε προσαύξηση, τότε από ∆ιαµόρφωση ->
Γενικά,

τσεκάρουµε

Προσαύξηση,
οµώνυµο

πεδίο,

το

θέτουµε
ένα

∆ώρο
στο

µήνυµα

Εορτών

ποσοστό

–
στο

εκτύπωσης

κι

επιλέγουµε πού δεν θέλουµε να ενεργοποιείται η προσαύξηση (βλέπε
σχήµα 10).

Ξενόγλωσση εµφάνιση
H Anima – Menu παρέχει τη δυνατότητα της εµφάνισης της
εφαρµογής

στα

αγγλικά.

Αυτό

επιτυγχάνεται

αν

από

τη

∆ιαµόρφωση -> Εκτυπώσεις, τσεκάρουµε το Ενεργοποίηση στο
πλαίσιο
διαλόγου

Ξενόγλωσση εµφάνιση. Θα
όπου

θα

επιλέξουµε

τη

εµφανισθεί

γλώσσα

που

τότε πλαίσιο
θέλουµε

να

ενεργοποιηθεί (βλέπε διπλανό σχήµα). Αν τσεκάρουµε το Χρήση του
νοµίσµατος €, τότε θα χρησιµοποιείται το σύµβολο € αντί του £.
Τέλος αν τσεκάρουµε το Εµφάνιση ελληνικών στην απόδειξη, η
απόδειξη λιανικής ή ο λογαριασµός θα είναι στα ελληνικά αντί να
είναι στην γλώσσα που επιλέξαµε.

Τέλος υπάρχει η δυνατότητα

ξενόγλωσσης εµφάνισης µόνο της εµπορικής εφαρµογής.
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Κεφάλαιο 6
∆ιαχείριση Take Away
Όταν ξεκινάµε την εφαρµογή για πρώτη φορά υπό κανονικές συνθήκες
και όχι δοκιµαστικά, πρέπει να διαγράψουµε ότι κινήσεις είχαµε κάνει
µέχρι τώρα και να ξεκινήσουν οι µετρητές των παραστατικών από το 1. Αυτό το
επιτυγχάνουµε από τη ∆ιαγραφή Αρχείων που την επιλέγουµε από Ενέργειες - >
∆ιαγραφή αρχείων της εφαρµογής. Από τη συγκεκριµένη φόρµα εκτός από τις κινήσεις
των παραγγελιών, των παραστατικών, των ιστορικών κλπ., µπορούµε να διαγράψουµε και
τους πελάτες-προµηθευτές, την αποθήκη κλπ και µάλιστα ΟΡΙΣΤΙΚΑ. Για το λόγο αυτό
πρέπει να γνωρίζουµε τι θέλουµε να κάνουµε. ∆ώστε προσοχή στο Ενηµέρωση Μετρητών
όπου κάνει τους µετρητές να ξεκινούν από το 1.
Φυσικά αν δεν έχουµε κάνει δοκιµές, ξεκινάµε άµεσα την εφαρµογή, χωρίς να διαγράψουµε
κάποια κίνηση.

Σχ. 1 Η φόρµα διαγραφής των κινήσεων

Ήρθε λοιπόν η ώρα να αρχίζουµε να λαµβάνουµε παραγγελίες µέσω της φόρµας Τake –
Away. H συγκεκριµένη όπως και αυτή της διαχείρισης του Delivery και της σάλας,
βρίσκεται στην εφαρµογή Anima – Menu (ή αλλιώς front-office) που θα βρείτε από την
έναρξη εφαρµογών µε τίτλο Εφαρµογή ∆ιαχείρισης χώρων εστίασης. Είναι δηλαδή η
βασική εφαρµογή που εκτελείται σε σύστηµα POS µε οθόνη αφής.
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Σχ. 2 Η Εφαρµογή ∆ιαχείρισης χώρων εστίασης (front-office)

Η Εφαρµογή ∆ιαχείρισης χώρων εστίασης όπως τη βλέπουµε στο σχήµα 2, αποτελείται
από ένα βασικό µενού λειτουργιών και µια µπάρα γρήγορων λειτουργιών. Σε αντίθεση µε
την εµπορική εφαρµογή που συναντήσαµε σε προηγούµενες παραγράφους, η συγκεκριµένη
εφαρµογή που διαχειρίζεται τη σάλα (τραπέζια), το delivery και το take – away, είναι έτσι
κατασκευασµένη για να δουλεύει και µε οθόνες αφής (σύστηµα POS).

Στο κάτω δεξιά

τµήµα της φόρµας υπάρχει το εικονίδιο Συνδεδεµένος ή Αποσυνδεδεµένος ανάλογα αν
το σύστηµα έχει ή όχι πρόσβαση στο Internet.
Πρέπει επίσης εδώ να τονίσουµε ότι για κάθε αλλαγή που θα κάνουµε στον κατάλογο της
εφαρµογής ή ακόµη και στη ∆ιαµόρφωση, πρέπει να κλείνουµε και να εκτελούµε πάλι τη
συγκεκριµένη εφαρµογή για να λαµβάνει υπόψη τις αλλαγές. Επίσης οι επιλογές της
διαµόρφωσης έχουν τοπική ανά τερµατικό ισχύ, πρέπει δηλαδή να επιλέγονται ανά
τερµατικό.
Έχουµε τη δυνατότητα κάποιες λειτουργίες της εφαρµογής να τις απενεργοποιήσουµε, όπως
για παράδειγµα να µην εµφανίζονται τα τραπέζια κλπ. Αυτό επιτυγχάνεται από τη
∆ιαµόρφωση της εµπορικής και στην ετικέτα Γενικά (βλέπε σχήµα 3).

Σχ. 3 Απενεργοποίηση λειτουργιών της εφαρµογής
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Η λειτουργία Take – Away ή λιανική πώληση χρησιµοποιείται όταν ο πελάτης έρχεται στο
κατάστηµα, αγοράζει κάτι και στη συνέχεια φεύγει από αυτό. Επίσης Τake – Away
θεωρείται και η διαδικασία που ο πελάτης αφού παραγγείλει κάτι, το καταναλώνει σε τραπέζι
που τυχόν διαθέτει το κατάστηµα, χωρίς όµως να διαχειρίζεται το τραπέζι κάποιος
σερβιτόρος. Όταν η παραγγελία πραγµατοποιείται µέσω σερβιτόρου, θεωρείται παραγγελία
σάλας. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η λήψη παραγγελιών από τη φόρµα Take – Away είναι
σχεδόν ίδιας λειτουργικότητες µε τις άλλες αντίστοιχες φόρµες της εφαρµογής. Η
λειτουργία

Take

επαγγελµατιών,

–

Away

όπου

µπορεί

γενικά

να

υπάρχει

χρησιµοποιηθεί
ανάγκη

και

εντατικής

από

άλλες

λιανικής,

κατηγορίες
αρκεί

να

απενεργοποιήσουµε όπως θα δούµε στη συνέχεια την εκτύπωση του δελτίου παραγγελίας.
Επίσης η φόρµα διαχειρίζεται και barcode scanner τύπου USB ή πληκτρολογίου για την
αναζήτηση των προϊόντων.

Σχ. 4 Η φόρµα διαχείρισης Take – Away

Αν επιλέξουµε Take Away από τη µπάρα γρήγορων λειτουργιών της εφαρµογής,
εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος 4. Στα δεξιά της φόρµας εµφανίζεται ο κατάλογος της
αποθήκης όπως ακριβώς τον διαχειριζόµασταν από τον Wizard της αποθήκης. Επιλέγουµε
πρώτα βασική κατηγορία, στη συνέχεια κατηγορία, ακολουθεί το προϊόν που θέλουµε κι
επιλέγουµε αν επιθυµούµε ιδιότητες.
Στο αριστερό τµήµα εµφανίζονται τα επιλεγµένα προϊόντα (βλέπε σχήµα 5). Το προϊόν
έρχεται αρχικά µε τιµή σάλας. Για να πάρει την τιµή Take – Away, από τη ∆ιαµόρφωση
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και στην ετικέτα Επιλογές, τσεκάρουµε το Ενεργ. Ειδικής τιµής στις πωλήσεις Take
Away. Aν επιθυµούµε τα προϊόντα να λαµβάνουν τη τιµή delivery, τότε επιλέγουµε Τιµή
Delivery στις πωλήσεις Take Away.

Σχ. 5 Το τµήµα διαχείρισης των επιλεγµένων προϊόντων

Μπορούµε να αλλάξουµε την ποσότητα µε αρκετούς τρόπος. Ο πιο απλός είναι να
επιλέξουµε τη στήλη της ποσότητας και το προϊόν που θέλουµε να αλλάξουµε και όταν
εµφανισθεί δίπλα από την ποσότητα το

εικονίδιο

επιλέγουµε

από

το

αριθµητικό πληκτρολόγιο, την ποσότητα που επιθυµούµε. Αντίστοιχα µε τα πλήκτρα + και προσθέτουµε ή αφαιρούµε αντίστοιχα µια µονάδα από την ποσότητα.
Μπορούµε µε τον ίδιο τρόπο να αλλάξουµε και την τιµή πώλησης του προϊόντος, εκτός από
τα πλήκτρα + και -, που χρησιµοποιούνται µόνο για την ποσότητα. Σηµειώνουµε ότι από τη
∆ιαµόρφωση -> Επιλογές -> Επιλογές Παραγγελιοληψίας και την επιλογή Απενεργ.
πληκτρολόγησης τιµής µονάδας, αφαιρείται η δυνατότητα αλλαγής της τιµής µονάδας.
Με το πλήκτρο Χ διαγράφουµε ένα προϊόν, ενώ µε το πλήκτρο ΒkSp διορθώνουµε γράµµαγράµµα ότι πληκτρολογήσαµε τελευταία.
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Με το πλήκτρο Σχόλιο γραµµής παραγγελίας,

µας παρέχεται η δυνατότητα να

πληκτρολογήσουµε σχόλιο για ένα ή περισσότερα από τα επιλεγµένα προϊόντα. Κάνοντας
κλικ στο πλήκτρο εµφανίζεται ο χώρος του σχήµατος 6.
Eπίσης, όπως παρατηρείτε στο σχήµα 5, µπορούµε να ορίσουµε και πωλητή για τη
συγκεκριµένη παραγγελία, τον οποίο επιλέγουµε από το πλήκτρο Επιλογή Πωλητή, όπου
εµφανίζει λίστα µε του συνεργάτες που είναι Σερβιτόροι.

Σχ. 6 Ο χώρος για το σχόλιο ενός προϊόντος

Συνήθως η εφαρµογή εκτελείται σε συστήµατα POS µε οθόνη αφής, οπότε κάνοντας κλικ
στο χώρο πληκτρολόγησης, εµφανίζεται το πληκτρολόγιο του σχήµατος 7 που µας παρέχει
η

εφαρµογή.

Το

συγκεκριµένο

πληκτρολογήσουµε κείµενο.

πληκτρολόγιο

εµφανίζεται

όπου

χρειάζεται

να

Σε κάθε φόρµα που χρειάζεται πληκτρολόγηση, υπάρχει

πλήκτρο για την ενεργοποίηση του πληκτρολογίου. Για να ενεργοποιείται αυτόµατα το
πληκτρολόγιο, από τη ∆ιαµόρφωση -> Επιλογές, επιλέγουµε Αυτόµατη ενεργ.
πληκτρολογίου οθόνης. Όταν πληκτρολογήσουµε το σχόλιο που θέλουµε και το οποίο θα
εκτυπωθεί στο δελτίο παραγγελίας, κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Αποδοχή.

Σχ. 7 Το πληκτρολόγιο της εφαρµογής
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Μπορείτε να γράψετε κι ένα γενικό σχόλιο για την παραγγελία, αρκεί να κάνετε κλικ στο
πλήκτρο Παρατηρήσεις Πελάτη, όπου θα εµφανισθεί πάλι η φόρµα του σχήµατος 6. Αυτό
το κείµενο θα εµφανισθεί στο τέλος της παραγγελίας.
Όταν επιλέγουµε ένα προϊόν µε ιδιότητες, αυτό εµφανίζεται στη λίστα µε τα προϊόντα µόνο
µε την περιγραφή και το σύµβολο + µπροστά από αυτό, και µόνο όταν κάνουµε κλικ στο +,
εµφανίζονται οι ιδιότητές του κάτω από την περιγραφή (βλέπε σχήµα 8). Αν θέλουµε να
δούµε τις ιδιότητες όλων των επιλεγµένων ειδών, κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Αναλυτική
εµφάνιση παραγγελιών. Έχουµε όµως τη δυνατότητα να εµφανίζονται πάντα οι ιδιότητες,
όταν επιλέγουµε ένα προϊόν, αρκεί από τη ∆ιαµόρφωση -> Επιλογές, να επιλέξουµε
Αναλυτική εµφάνιση γραµµής παραγγελίας.

Σχ. 8 Οι ιδιότητες ενός επιλεγµένου είδους

Όταν θέλουµε να επιλέξουµε ένα προϊόν περισσότερες από µια φορές, αυτό µε κάθε επιλογή
προστίθεται σε ξεχωριστή γραµµή. Αν θέλουµε τα προϊόντα να προστίθενται στην ίδια
γραµµή και να αλλάζει µόνο η ποσότητα, επιλέξτε από τη ∆ιαµόρφωση -> Επιλογές το
Άθροισµα ποσοτήτων µε διπλό κλικ.

Όταν επιλέγουµε ένα προϊόν, τότε η περιγραφή του εµφανίζεται σε µια γραµµή,
αντιµετωπίζοντας όµως το πρόβληµα να ‘κόβεται’ όταν αυτή είναι µεγάλη. Η εφαρµογή µας
παρέχει τη δυνατότητα να εµφανίζεται η περιγραφή σε περισσότερες από µία γραµµές
(βλέπε σχήµα 9), αρκεί να επιλέξουµε το πλήθος γραµµών από τη ∆ιαµόρφωση ->
Επιλογές το Αριθµός γραµµών ανά είδος παραγγελίας.
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Σχ. 9 Το ‘σπάσιµο’ της περιγραφής σε 2 γραµµές

Επίσης µπορείτε να ρυθµίσετε τη σειρά που θα έχουν οι στήλες των επιλεγµένων προϊόντων
στη Σάλα, Delivery και Take Away, αρκεί να µεταβείτε στη ∆ιαµόρφωση -> Γενικά και να
πατήστε το κουµπί Ρυθµίσεις στηλών οθόνης παραγγελίας, για να εµφανισθεί η φόρµα
του σχήµατος 10.

Σχ. 10 Τροποποίηση των στηλών των επιλεγµένων προϊόντων

Mπορείτε να αυξοµειώσετε τα πλάτη των στηλών αρκεί αρχικά να κάνετε κλικ στο πλήκτρο
Ξεκλείδωµα λίστας γραµµών παραγγελίας της φόρµας, να σύρετε µε το δείκτη του
ποντικιού αλλάζοντας το πλάτος µιας στήλης και τελειώνοντας να κάνετε κλικ στο ίδιο
πλήκτρο.
Αν επιθυµείτε να βάλετε ένα όριο στη µέγιστη ποσότητα που µπορεί να επιλέξει ο χρήστης,
θέτετε την ποσότητα αυτή στη ∆ιαµόρφωση -> Παράµετροι και στο πεδίο

Μέγιστη

ποσότητα ανά είδος.

Αναζήτηση προϊόντων
Όπως γνωρίζουµε, η επιλογή των προϊόντων επιτυγχάνεται από το δεξί τµήµα της φόρµας
του Take – Away. H εφαρµογή όµως µας δίνει τη δυνατότητα να βρούµε ένα προϊόν από
την περιγραφή ή µέσω ενός barcode scanner.

93

Aρχικά, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο που βρίσκεται στα δεξιά του πεδίου Περιγραφή
(πλήκτρο αναζήτησης) και χωρίς να έχουµε πληκτρολογήσει κάτι στο πεδίο, εµφανίζεται η
φόρµα αναζήτησης της αποθήκης (βλέπε επόµενο σχήµα). Εδώ, ισχύει ότι έχουµε αναφέρει
στην αντίστοιχη φόρµα αναζήτησης της εµπορικής εφαρµογής µε το χαρακτήρα µπαλαντέρ
? κλπ.

Σχ. 11 Επιλεκτική αναζήτηση προϊόντων

Για παράδειγµα µπορούµε στη περιγραφή να βάλουµε ΜΕΡ? για να βρούµε όλα τα προϊόντα
όπου η περιγραφή τους ξεκινά από ΜΕΡ.
Όταν τελειώσουµε την πληκτρολόγηση των επιθυµητών πεδίων, κάνουµε κλικ στο πλήκτρο
Αναζήτηση και οι ευρεθείσες εγγραφές εµφανίζονται σε ειδική λίστα (βλέπε επόµενο
σχήµα), όπου µε το πλήκτρο Επιλογή, επιλέγουµε ένα προϊόν και αυτό εµφανίζεται στη
λίστα µε τα επιλεγµένα προϊόντα.
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Σχ. 12 Οι ευρεθείσες εγγραφές

Ας

πάµε

ξανά

στο

πεδίο

Περιγραφή

της

φόρµας

Τake

Away.

Mπορούµε

να

πληκτρολογήσουµε τµήµα της περιγραφής ενός προϊόντος (χωρίς τον χαρακτήρα ?), να
πατήσουµε ENTER ή το εικονίδιο της αναζήτησης και να εµφανισθεί το προϊόν στη λίστα των
επιλεγµένων προϊόντων, για παράδειγµα MEΡ και να εµφανισθεί η λίστα του σχήµατος 13 µε
τις ευρεθείσες εγγραφές.

Σχ. 13 Οι ευρεθείσες εγγραφές µέσω περιγραφής

Υπάρχει ακόµη ένας τρόπος αναζήτησης ενός προϊόντος, αυτός µέσω του πεδίου
Βarcode

του

προϊόντος. Η

εµπορική

εφαρµογή

παρέχει

τη

δυνατότητα

εκτύπωσης ετικετών barcode στα προϊόντα (εκτός αν αυτά έχουν ήδη) και µε τη
βοήθειά τους να βρούµε τα προϊόντα µέσω ενός barcode scanner USB ή πληκτρολογίου (όχι
σειριακού). Αν πατήσουµε λοιπόν το πλήκτρο Ενεργοποίηση χρήσης Barcode, το πεδίο
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Κωδικός µετατρέπεται σε Barcode και αλλάζει χρώµα σε κίτρινο (βλέπε επόµενο σχήµα).
Τώρα είναι έτοιµο να δεχθεί το σκανάρισµα από το barcode scanner και να εµφανίσει το
προϊόν στη λίστα. Με το ίδιο πλήκτρο επαναφέρουµε το Barcode σε Kωδικό.

Σχ. 14 Αναζήτηση προϊόντος µέσω barcode

Το barcode µπορεί να έχει εκτυπωθεί και από ζυγιστική µηχανή. Σε αυτές τις περιπτώσεις
το barcode έχει συγκεκριµένη µορφή (ΕΑΝ 13) µε τα πρώτα 2 ψηφία να καθορίζει αν
πρόκειται για µεταβλητό βάρος ή τιµή. Αυτό το καθορίζουµε από το πλαίσιο που βρίσκεται
στο ∆ιαµόρφωση -> Παράµετροι.

Έχουµε επίσης τη δυνατότητα online σύνδεσης µε τη ζυγιστική µηχανή G
310.

Η

ενεργοποίηση

της

επιτυγχάνεται

από

τη

∆ιαµόρφωση

->

Συνδέσεις, επιλέγοντας το Σύνδεση µε Ζυγιστική και θέτοντας τη
σειριακή θύρα.

Σε αυτή την περίπτωση, επιλέγουµε το προϊόν και κάνουµε κλικ στο

εικονίδιο που ακολουθεί

. Αυτόµατα ενηµερώνεται η ποσότητα µε το βάρος του

προϊόντος που έχουµε θέσει στη ζυγιστική µηχανή. Το συγκεκριµένο εικονίδιο υπάρχει σε
όλες τις φόρµες παραγγελιοληψίας της εφαρµογής, ακόµη και στην Ταµειακή.

Αποστολή παραγγελίας
Όταν επιλέξετε τα προϊόντα που θέλετε για να εκτελέσετε την
παραγγελία, πατάτε το πλήκτρο Αποστολή που βρίσκεται στο κάτω
τµήµα της φόρµας. Η λειτουργία αυτή στέλνει την παραγγελία στον εκτυπωτή του δελτίου
παραγγελίας και στα παρασκευαστήρια και στη συνέχεια εµφανίζει όπως θα δούµε µια
φόρµα για την πληρωµή της παραγγελίας.

Μπορούµε να απενεργοποιήσουµε την εκτύπωση του δελτίου παραγγελίας, αρκεί από τη
∆ιαµόρφωση -> Επιλογές να επιλέξουµε Απενεργοποίηση ∆. Παραγγελίας. Η
συγκεκριµένη

επιλογή

απενεργοποιεί

την

εκτύπωση

του

∆Π

αλλά

και

των

παρασκευαστηρίων σε όλες τις λειτουργίες παραγγελιοληψίας της εφαρµογής και όχι µόνο
στο Take – Away. Aν επιθυµείτε να µην εκτυπώνετε το ∆Π µόνο στο Take – Away, τότε
από ∆ιαµόρφωση -> Επιλογές

επιλέξατε Απενεργοποίηση παραγγελίας στο Take

Away.
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Συνεχίζοντας λοιπόν την εκτέλεση της παραγγελίας πατώντας το πλήκτρο Αποστολή,
εµφανίζεται το µήνυµα επιβεβαίωσης του σχήµατος 15 σχετικά µε την εκτύπωση της
παραγγελίας. Αν επιλέξετε Ναι εκτυπώνεται το δελτίο παραγγελίας µε τα παρασκευαστήρια,
αν επιλέξετε Όχι εκτυπώνονται µόνο τα παρασκευαστήρια (αν υπάρχουν) και µε Ακύρωση
ακυρώνεται φυσικά η λειτουργία.

Σχ. 15 Επιβεβαίωση της παραγγελίας

Για λόγους ταχύτητας µπορείτε να ακυρώσετε την
εµφάνιση του µηνύµατος και να εκτελείται πάντα
η

λειτουργία

επιτυγχάνεται

του
από

Ναι
τη

ή

του

Όχι.

∆ιαµόρφωση

->

Αυτό
Εκτυπώσεις

και

την

επιλογή

Απενεργ.

Μηνύµατος εκτύπωσης Παραγ. (βλέπε διπλανό σχήµα). Τσεκάρουµε την επιλογή για να
µην εµφανίζεται το µήνυµα και αν επιλέξουµε το Ναι, θα εκτελείται η λειτουργία Ναι του
µηνύµατος, ενώ µε το Όχι θα εκτελείται η λειτουργία Όχι.
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Σχ. 16 Το ∆ελτίο Παραγγελίας και το παρασκευαστήριο

Αν τελικά επιλέξουµε το Ναι, θα εκτυπωθεί το δελτίο παραγγελίας και τα παρασκευαστήρια
(αν υπάρχουν). Στο

σχήµα

16 βλέπουµε την

κλασσική µορφή του ∆Π κι

ενός

παρασκευαστηρίου. Παρατηρείστε ότι κάτω από κάθε προϊόν, εµφανίζονται µε τη σειρά οι
ιδιότητες, τα χωρίς (<Xωρίς>) και οι προσθήκες (<Extra>).
Aυτή είναι η µορφή και των δύο εκτυπώσεων, χωρίς να αλλάξουµε αρχικά κάτι. Από τη
∆ιαµόρφωση η ετικέτα Εκτυπώσεις είναι αυτή που καθορίζει τη µορφή των εκτυπώσεων
σε πολλά σηµεία της εφαρµογής (βλέπε επόµενο σχήµα). Για παράδειγµα, έχουµε αναφέρει
τη ∆οκιµαστική εκτύπωση που αντί για εκτυπωτές στέλνει τις εκτυπώσεις στη οθόνη.
Μετά όπως δοκιµές, η επιλογή αυτή πρέπει να απενεργοποιηθεί.
Πρέπει εδώ να τονίσουµε ότι για να απενεργοποιήσουµε το λογότυπο στο ∆Π, πρέπει από τη
∆ιαµόρφωση -> Εταιρία να επιλέξουµε Απενεργ. Εκτύπωσης στο ∆Π.
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Σχ. 18 Η ετικέτα Εκτυπώσεις της ∆ιαµόρφωσης

Η µορφή όλων των εκτυπώσεων είναι σε µορφή bitmap, έτσι µπορούν να εκτυπωθούν
λογότυπα, barcodes κλπ. Υπάρχουν όπως κάποιοι παλιοί εκτυπωτές µε παράλληλη σύνδεση
που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Τσεκάροντας το Απενεργοποίηση εκτύπωσης
bitmap, µπορούµε να απενεργοποιήσουµε την εκτύπωση bitmap (κάνοντας κλικ στο
εικονίδιο δεξιά της επιλογής, µπορούµε να απενεργοποιήσουµε τη δυνατότητα αυτή και από
συγκεκριµένους εκτυπωτές), δεν θα υπάρχει η δυνατότητα όµως κάποιων προχωρηµένων
δυνατοτήτων εκτύπωσης, όπως λογότυπα, barcodes, γραµµατοσειρές κλπ.
Επίσης κάποιοι εκτυπωτές έχουν µικρό buffer εκτύπωσης. Ειδικά όταν απενεργοποιήσουµε
την εκτύπωση bitmap (και όχι µόνο), στην περίπτωση που έχουµε ταυτόχρονες εκτυπώσεις
(ύπαρξη πολλών ασύρµατων τερµατικών κλπ), πρέπει να θέσουµε κάποια δευτερόλεπτα
καθυστέρησης σε κάθε εκτύπωση. Αυτό επιτυγχάνεται µε την επιλογή Ενεργ. Αναµονής
εκτυπώσεων (δευ/τα) αφού θέσουµε τα δευτερόλεπτα στο διπλανό πεδίο.
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Μπορούµε να αλλάξουµε σχεδόν όλη τη µορφή και των δύο εκτυπώσεων, αρκεί από τη
∆ιαµόρφωση -> Εκτυπώσεις να κάνουµε κλικ στο πλήκτρο ∆ιαµόρφωση ∆Π –
Παρασκευαστηρίων. Όπως παρατηρείτε στο σχήµα 17, υπάρχει πληθώρα επιλογών για τη
διαµόρφωση των εκτυπώσεων. Πρέπει να τονίσουµε ότι οι επιλογές δεν ισχύουν µόνο για το
Take – Away αλλά και για τη Σάλα και το Delivery, ακόµη και από τα κινητά ή tablets µέσω
ασύρµατης παραγγελιοληψίας.

Σχ. 17 Οι επιλογές για το ∆ελτίο Παραγγελίας και τα παρασκευαστήρια

Στο πλαίσιο Γενικά ορίζουµε αρχικά το αριστερό και πάνω περιθώριο των δύο εκτυπώσεων,
το µήκος σπασιµάτων γραµµών σε χαρακτήρες, τον αριθµό των κενών γραµµών στο τέλος
των εκτυπώσεων και το µέγεθος της γραµµατοσειράς για την εκτύπωση του δελτίου
παραγγελίας.
Στο πλαίσιο Επιλογές Αρίθµησης µπορούµε να απενεργοποιήσουµε την αρίθµηση στις
εκτυπώσεις ή να ενεργοποιήσουµε την ηµερήσια και την περιοδική αρίθµηση. Σηµειώνουµε
εδώ ότι ο αριθµός των ηµερών που θα µηδενίζεται η περιοδική αρίθµηση, καθορίζεται από
τη ∆ιαµόρφωση -> Εκτυπώσεις και την επιλογή Μηδενισµός περιοδικής αρίθµησης
(ηµέρες). Επίσης η περιοδική εκτύπωση αντικαθιστά την κανονική αρίθµηση της
παραγγελίας.
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Οι παραγγελίες που εκτυπώνονται από τη σάλα, το delivery και το take away, έχουν κοινή
αρίθµηση.

Με

την

επιλογή

Ενεργοποίηση

διαχωρισµού

εκτύπωσης

στα

∆Π,

ενεργοποιούµε διαφορετική αρίθµηση για τις παραγγελίες διαφορετικών λειτουργιών. Ειδικά
για τη σάλα, αν επιλέξουµε Ενεργοποίηση αρίθµησης σερβιτόρου, εκτυπώνεται στο ∆Π
και ξεχωριστή αρίθµηση ανά σερβιτόρο.

Με την επιλογή Απενεργ. εκτύπωσης ηµεροµηνίας και ώρας, απενεργοποιούµε την
εκτύπωση

της

ηµεροµηνίας

και

της

ώρας

στις

εκτυπώσεις,

µε

την

επιλογή

Απενεργοποίηση Κωδικού στις εκτυπώσεις, απενεργοποιεί την εκτύπωση του κωδικού
στο ∆Π και στα παρασκευαστήρια, ενώ µε την Ενεργ. µεγάλης γραµ/σειράς στις
Παραγ., εµφανίζουµε τα προϊόντα στις εκτυπώσεις µε πιο έντονους χαρακτήρες.
Με την επιλογή Εκτ. µόνο αλλαγ. ειδών στις διορθωµένες παραγγ. εκτυπώνονται στο
∆Π µόνο οι αλλαγές που γίνονται σε µια παραγγελία. ∆ηλαδή αν κάποιος κάνει µια
παραγγελία, και στη συνέχεια θέλει να αλλάξει κάτι, τότε θα εκτυπωθούν µόνο οι αλλαγές.
Η ενέργεια αυτή λαµβάνεται υπόψη στο delivery και στο take away.
Εάν επιθυµούµε να βγαίνουν τα γράµµατα πιο έντονα όταν θα εκτυπώνεται ακυρωτική
παραγγελία θα πρέπει να επιλέξουµε Ενεργ. µεγ. γραµ/σειράς στην Ακυρ. Παραγ.

Ετικέτες
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου στη διαδικασία του Take Away ή του Delivery µε κάθε
παραγγελία, επιθυµείτε εκτός από το ∆Π και τα παρασκευαστήρια, να εκτυπώνονται ετικέτες
µε τα προϊόντα της παραγγελίας (συνήθως κάποια από αυτά), για να επικολλούνται στη
συσκευασία.

Αν επιθυµούµε µια τέτοια λειτουργία, από την εµπορική εφαρµογή και την

επιλογή Εργαλεία -> Επιλογή εκτυπωτή των Ετικετών Παραγγελίας, επιλέγουµε τον
εκτυπωτή που θα εκτυπώνονται οι ετικέτες και στη συνέχεια επιλέγουµε τα προϊόντα που
θέλουµε να εκτυπώνονται σε ετικέτες κι επιλέγουµε το Εκτύπωση σε ετικέτα.
Τέλος από τη ∆ιαµόρφωση επιλέγουµε Ενεργοποίηση Ετικετογράφου και όταν
εκτυπώνεται το ∆Π, εκτυπώνονται και οι ετικέτες όπως δείχνουµε στο σχήµα 18. Φυσικά σε
κανονικές συνθήκες εκτυπώνονται κατευθείαν στον επιλεγµένο εκτυπωτή.
Αρχικά εκτυπώνονται τόσες ετικέτες όσες είναι το άθροισµα των ποσοτήτων των προϊόντων.
Αν όµως θέλουµε να εκτυπώνεται µία ετικέτα για κάθε προϊόν και να αναγράφεται απλά η
ποσότητα,

τότε

από

τη

∆ιαµόρφωση

επιλέγουµε

Απενεργοποίηση

πολλαπλών

Ετικετών ανά είδος. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση όπου οι διαφορετικές ποσότητες ενός
προϊόντος έχουν διαφορετικές συνθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, εκτυπώνονται ξεχωριστές
ετικέτες.
Αξίζει να αναφέρουµε ότι η µορφή των ετικετών µπορεί να αλλάξει µε τη βοήθεια ενός
εργαλείου που περιέχει η εµπορική εφαρµογή και βρίσκεται στο Εργαλεία -> Report
Designer. Θα πούµε µόνο εδώ ότι οι συγκεκριµένες εκτυπώσεις είναι εξωτερικά αρχεία που
βρίσκονται στο φάκελο Reports της εφαρµογής, τα οποία και διαχειρίζεται ο Report
Designer. Στη συγκεκριµένη περίπτωση το αρχείο είναι το OrdLabel.rpx.
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Σχ. 18 Εκτύπωση ετικετών

Επιλογές για το δελτίο παραγγελίας
Στο πλαίσιο ∆ελτίο Παραγγελίας, έχουµε επιλογές ειδικά για το δελτίο παραγγελίας (∆Π).
Μπορούµε να έχουµε περισσότερα από ένα αντίγραφα του δελτίου παραγγελίας και µάλιστα
σε διαφορετικούς εκτυπωτές. Αυτό επιτυγχάνεται αν τσεκάρουµε την επιλογή Αντίγραφα
∆ελτίων Παραγγελίας. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κάνουµε κλικ στο εικονίδιο που
βρίσκεται στα δεξιά της επιλογής και όπως βλέπουµε στο σχήµα 19, στη φόρµα που θα
εµφανισθεί επιλέγουµε τους εκτυπωτές που θα εκτυπωθούν τα αντίγραφα. Άρα θα
εκτυπωθεί το αρχικό δελτίο παραγγελίας και τα αντίγραφα που θα επιλέξουµε εδώ.

Σχ. 19 Επιλογή αντιγράφων για το δελτίο Παραγγελίας
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Το δελτίο παραγγελίας έχει αρχικά τη µορφή του σχήµατος 16. Όπως έχουµε αναφέρει
όµως µπορεί να αλλάξει µορφή. Με την επιλογή Απλή Εκτύπωση ∆ελτίου Παραγγελίας,
έχουµε µια εµφάνιση χωρίς τα στοιχεία της εταιρίας και τιµές (βλέπε την αριστερή εικόνα
του σχήµατος 20), ενώ µπορούµε να επιτύχουµε µια εµφάνιση όπως η απόδειξη λιανικής,
χωρίς δηλαδή την εµφάνιση των συνθέσεων (βλέπε την δεξιά εικόνα του σχήµατος 20).
Επίσης αν επιλέξουµε το Απενεργοποίηση στοιχείων Εταιρίας στο ∆Π, εκτυπώνεται το
∆Π χωρίς τα στοιχεία της εταιρίας.
Όπως θα δούµε στη συνέχεια, το barcode που βρίσκεται στο κάτω της παραγγελίας,
χρησιµεύει στο Take – Away και στο Delivery για την γρήγορη εκτέλεσή της. Αν δεν
επιθυµούµε να εµφανίζεται, επιλέγουµε το Απενεργοποίηση barcode στο Take Away.
Αντίστοιχη επιλογή υπάρχει για το Delivery, το Απενεργοποίηση barcode στο Delivery.

Σχ. 20 ∆ύο διαφορετικές µορφές του ∆Π

To ∆Π στην προκαθορισµένη του µορφή εκτυπώνει την αξία για κάθε είδος και τη συνολική
αξία. Αν δεν θέλουµε να εµφανίζει τις τιµές για κάθε είδος, επιλέγουµε Απενεργοποίηση
εκτύπωσης Αξιών ανά είδος.

Στην προκαθορισµένη εκτύπωση, η εµφάνιση κάθε γραµµής προϊόντος έχει συγκεκριµένη
µορφή. Στον πίνακα που ακολουθεί, η αριστερή εικόνα δείχνει ένα προϊόν σε ένα
παρασκευαστήριο. Καταλαµβάνει 2 γραµµές, µε την πρώτη να εµφανίζει την ποσότητα και
τη µονάδα µέτρησης και τη δεύτερη γραµµή την περιγραφή του προϊόντος. Η µεσαία εικόνα
δείχνει ένα προϊόν σε ένα ∆Π. Αν θέλουµε να µην εµφανίζεται η µονάδα µέτρησης και το
σύµβολο Χ, τότε επιλέγουµε το Απενεργοποίηση εκτύπωσης Χ και η µορφή που θα έχει
ένα προϊόν και στις δύο εκτυπώσεις, δείχνεται στη δεξιά εικόνα.
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Στην προκαθορισµένη εκτύπωση, η σειρά εκτύπωσης στο ∆Π και στα παρασκευαστήρια είναι
αυτή µε την οποία επιλέχθηκαν τα προϊόντα. Με την επιλογή Ταξινοµ. ειδών βάσει Σειράς
Εκτύπωσης, τα προϊόντα εκτυπώνονται µε τη σειρά εκτύπωσης που έχουµε θέσει όταν
δηµιουργούσαµε τον κατάλογο.

Έχουµε επίσης τη δυνατότητα να εµφανίσουµε σε ένα ∆Π τα προϊόντα ταξινοµηµένα ως
προς την κατηγορία (βλέπε σχήµα 21), η οποία µάλιστα να εµφανίζεται στο ∆Π. Εδώ
λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός ταξινόµησης στις κατηγορίες. Αυτό επιτυγχάνεται µε την
επιλογή Ταξινοµ. ειδών βάσει Κατηγορίας στα ∆Π, ενώ αν θέλουµε να είναι
ταξινοµηµένα ως προς την κατηγορία χωρίς αυτή να εµφανίζεται, επιλέγουµε Απενεργ.
εκτύπωσης Κατηγορίας στα ∆Π.

Σχ. 21 Τα προϊόντα ταξινοµηµένα ως προς τις κατηγορίες σε ένα ∆Π

Με την επιλογή ∆ιαχωρισµός ειδών στα ∆ελτ. Παραγγελίας, έχουµε τη δυνατότητα
διαχωρισµού των προϊόντων (βλέπε αριστερή εικόνα του επόµενου σχήµατος) µε µια

γραµµή αστεράκια (******), ενώ αν δεν θέλουµε να υπάρχει και η κενή γραµµή
ανάµεσα στα προϊόντα, επιλέγουµε Απενεργ. διαχωρισµού ειδών µε κενό στα ∆Π
(βλέπε δεξιά εικόνα του σχήµατος).
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Σχ. 21 Μορφές διαχωρισµού των προϊόντων

Με την επιλογή Απενεργ. εκτυπ. ∆Π όταν έχει ίδια είδη το Παρασκ., παρέχεται η
δυνατότητα όταν το ∆Π έχει τα ίδια προϊόντα µε ένα παρασκευαστήριο, τότε αυτό (∆Π) δεν
εκτυπώνεται.
Ας δούµε και τρεις επιλογές που αφορούν κυρίως την παραγγελιοληψία µέσω Delivery,
που θα αναφέρουµε στο κεφάλαιο 8. Η επιλογή Στοιχεία πελάτη στο τέλος της
παραγγελίας, η Εκτύπωση Στατιστικών Πελάτη και η Εκτύπωση τίτλου δεύτερ.
∆ιεύθυνσης Πελάτη.
Aν έχουµε επιλέξει πελάτη, µπορούµε να εκτυπώσουµε τα στοιχεία του στο ∆Π, αρκεί να
επιλέξουµε Εκτύπωση στοιχείων Πελάτη στο Take Away.

Πρέπει εδώ να τονίσουµε ότι η φόρµα του Take Away διαθέτει στο
κάτω τµήµα το πλήκτρο Επιλογή Εκτυπωτή, όπου µέσα από µια
λίστα εκτυπωτών µπορούµε να αλλάξουµε προσωρινά τον τρέχοντα εκτυπωτή για το ∆Π
που έχουµε ορίσει στην εµπορική εφαρµογή. Ο νέος εκτυπωτής θα παραµείνει µέχρι να
τερµατισθεί η εφαρµογή.

Επιλογές για τα Παρασκευαστήρια
Αρχικά θα πούµε ότι από την επιλογή Απενεργ. παρασκ. στον εκτυπωτή ∆Π ειδών που
βρίσκεται

στο

∆ιαµόρφωση

->

απενεργοποιούµε

Εκτυπώσεις,

την

εκτύπωση

παρασκευαστηρίου στον εκτυπωτή ορισµένου ως εκτυπωτής ∆Π του είδους.
Στο

πλαίσιο

Παρασκευαστήρια,

παρασκευαστηρίων.

Αρχικά

έχουµε

µπορούµε

επιλογές

από

το

ειδικά

πεδίο

για

τις

εκτυπώσεις

Προκαθορισµένο

των

µέγεθος

γραµµατοσειράς να αυξοµειώσουµε το µέγεθος των γραµµάτων της εκτύπωσης, ενώ η
επιλογή Απλή Εκτύπωση στα Παρασκευαστήρια δεν εµφανίζει την ώρα εκτύπωσης. Με
την επιλογή ∆ιαχωρισµός ειδών στα Παρασκευαστήρια, έχουµε τη δυνατότητα
διαχωρισµού των προϊόντων

µε µια γραµµή αστεράκια (******), ενώ µε την

Εκτύπωση Βασικής Σύνθεσης, ενεργοποιούµε την εκτύπωση της βασικής σύνθεσης στα
παρασκευαστήρια.
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Μπορείτε να εκτυπώσετε και την κατηγορία των προϊόντων στα παρασκευαστήρια αρκεί να
επιλέξετε Ενεργοποίηση εκτύπωσης κατηγορίας στα Παρασκευαστήρια. Πρέπει όµως
ταυτόχρονα να έχετε επιλέξει και Ταξινοµ. ειδών βάσει Κατηγορίας στα ∆Π.
Με την επιλογή Εκτύπωση τιµών στα Παρασκευαστήρια εκτυπώνονται και οι τιµές για
κάθε προϊόν, ενώ µε την Απενεργ. εκτύπωσης µε µη εκτυπώσιµο ∆Π, δεν εκτυπώνονται
τα παρασκευαστήρια αν δεν εκτυπώνεται το ∆Π.

Σχ. 22 Μία προκαθορισµένη εκτύπωση παρασκευαστηρίου (αριστερά), µια εκτύπωση µε
διαχωριστικό (κέντρο) και µια µε εκτύπωση κατηγοριών (δεξιά)

Πρέπει εδώ να τονίσουµε ότι οι επικεφαλίδες που εµφανίζονται στο πάνω τµήµα στα
παρασκευαστήρια, καθορίζονται από τη ∆ιαµόρφωση και την ετικέτα Λοιπά (βλέπε σχήµα
23). Ειδικά για το Take Away αν δεν γράψουµε εδώ τίποτε κι επιλέξουµε Εκτύπωση 'ΣΤΟ
ΧΕΡΙ' στα Παρασκευαστήρια, ως επικεφαλίδα εµφανίζεται το λεκτικό ΣΤΟ ΧΕΡΙ.

Σχ. 23 Καθορισµός επικεφαλίδων

Απόδειξη Λιανικής
Ήρθε η στιγµή για την πληρωµή της παραγγελίας. Αφού εκτυπώθηκε το δελτίο παραγγελίας
και τα παρασκευαστήρια, εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος 24. Η συγκεκριµένη φόρµα
εµφανίζει το πληρωτέο ποσό και µια σειρά από πλήκτρα µε τον τρόπο της πληρωµής. Ο
πλέον κλασσικός τρόπος πληρωµής είναι η Απόδειξη Λιανικής, που επιτυγχάνεται µε το
πρώτο

πλήκτρο.

Μπορούµε

να

επιλέξουµε

Τιµολόγιο,

∆ελτίο

Αποστολής,

Επιλογή

συγκεκριµένου παραστατικού µε το πλήκτρο Ειδικό Παραστατικό, Κέρασµα και πληρωµή
µε πιστωτική κάρτα. Αρκετά από αυτά θα τα δούµε στη συνέχεια.

Αρχικά το πλήκτρο Επί Πιστώσει είναι απενεργοποιηµένο και καλεί το όχι και τόσο
συνηθισµένο παραστατικό Απόδειξη Λιανικής Επί Πιστώσει που για να ενεργοποιηθεί, πρέπει
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να το ορίσετε από ∆ιαµόρφωση -> Παράµετροι -> Επιλογή ειδικών παραστατικών και
στο πεδίο Λιανικής επί Πιστώσει. Συνήθως το παραστατικό δεν υπάρχει και πρέπει να το
δηµιουργήσουµε.

Σχ. 24 Η φόρµα για την πληρωµή της παραγγελίας

Όπως µε τις παραγγελίες, έτσι κι εδώ µπορούµε να επιταχύνουµε τις ενέργειες, χωρίς να
εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος 24 και να εκτυπώνεται πάντα η Απόδειξη Λιανικής ή να
µην εκτυπώνεται τίποτε. Αυτό επιτυγχάνεται από τη ∆ιαµόρφωση - > Εκτυπώσεις και την
επιλογή Απενεργ. Μηνύµατος εκτύπωσης Απόδειξης (βλέπε σχήµα 25). Τσεκάρουµε
την επιλογή για να µην εµφανίζεται η φόρµα και αν επιλέξουµε το Ναι, θα εκτυπώνεται η
Απόδειξη Λιανικής, ενώ µε το Όχι δεν θα εκτυπώνεται αλλά θα καταχωρείται η κίνηση.

Σχ. 25 Η απενεργοποίηση του µηνύµατος της Απόδειξης Λιανικής

Μπορούµε να επιλέξουµε κατευθείαν Απόδειξη Λιανικής αρκεί να
κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Απόδειξη αντί του πλήκτρου Αποστολή.
Σε αυτή την περίπτωση θα µας ρωτήσει για την εκτύπωση της παραγγελίας και των
παρασκευαστηρίων (ισχύει κι εδώ ότι αναφέραµε για την αυτοµατοποιηµένη απάντηση της
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απενεργοποίησης του µηνύµατος της παραγγελίας) κι εκτυπώνεται άµεσα η Απόδειξη
Λιανικής αντί να εµφανισθεί η φόρµα του σχήµατος 24.
Επίσης µπορούµε να απενεργοποιήσουµε την εκτύπωση της Απόδειξης Λιανικής από όλες τις
λειτουργίες της εφαρµογής αν επιλέξουµε ∆ιαµόρφωση - > Εκτυπώσεις και Πωλήσεις
χωρίς εκτύπωση.

Αν επιλέξουµε Απόδειξη Λιανικής, τότε αυτή εκτυπώνεται στο θερµικό εκτυπωτή που έχουµε
ορίσει από την εµπορική εφαρµογή. Στην περίπτωση αυτή όµως πρέπει να υπάρχει
συνδεδεµένος ένας φορολογικός µηχανισµός σήµανσης ΕΑΦ∆ΣΣ, o οποίος επιστρέφει έναν
κωδικοποιηµένο αριθµό στο κάτω τµήµα της απόδειξης, έτσι ώστε να την κάνει νόµιµη,
αλλιώς η απόδειξη είναι παράνοµη.

1835EFA7E449B1C69489B833625B36AC6E88B4F6 0001 00001556 1201061945
FES11000111

Σχ. 26 Η Απόδειξη Λιανικής µε τη σήµανση από τον ΕΑΦ∆ΣΣ

Στο σχήµα 26 βλέπουµε την προκαθορισµένη µορφή της Απόδειξης Λιανικής. Όπως όµως µε
το ∆Π και τα παρασκευαστήρια, έτσι κι εδώ µπορούµε να διαµορφώσουµε την εκτύπωση της
Απόδειξης Λιανικής, από την ∆ιαµόρφωση -> Εκτυπώσεις, κάνουµε κλικ στο πλήκτρο
∆ιαµόρφωση Απόδειξης Λιανικής κι εµφανίζεται µια φόρµα (βλέπε σχήµα 27) µε πλήθος
επιλογών για να διαµορφώσουµε την εκτύπωση της απόδειξης λιανικής.
Στο πλαίσιο Ρυθµίσεις στηλών διαµορφώνουµε το πλάτος και τον αριθµό των χαρακτήρων
για κάθε µία από τις πέντε (5) στήλες της απόδειξης λιανικής. Τονίζουµε ότι µπορούµε να
αποκρύψουµε µόνο τη στήλη Τιµή.
Όταν ένα προϊόν δεν έχει τιµή, τότε αυτό δεν εµφανίζεται στην απόδειξη. Στο πλαίσιο
Εκτύπωση µηδενικών αξιών στις Αποδείξεις, αλλάζουµε αυτή τη συµπεριφορά, ενώ στο
πεδίο Αριστερό Περιθώριο ορίζουµε το αριστερό περιθώριο της εκτύπωσης.
Αρχικά κάθε προϊόν εµφανίζεται σε µία µόνο γραµµή ανεξάρτητα από το µήκος της
περιγραφής, αφού εµφανίζονται τόσοι χαρακτήρες όσους ορίζουµε στις ρυθµίσεις στηλών.
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Αν θέλουµε όµως η περιγραφή να ‘σπάσει’ σε περισσότερες από µία γραµµές, τότε
επιλέγουµε Αναδίπλωση περιγραφής.
Η απόδειξης λιανικής εκτυπώνεται µόνο µία φορά. Αν όµως θέλουµε να εκτυπώνεται και
αντίγραφο, τότε επιλέγουµε ∆ιπλές εκτυπώσεις αποδείξεων, µε τη δεύτερη εκτύπωση να
εµφανίζει το λεκτικό ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ στο τέλος της απόδειξης. Για να ενεργοποιηθεί η
λειτουργία, πρέπει να είναι ενεργοποιηµένος ο ΕΑΦ∆ΣΣ και να έχει λάβει σήµανση.

Σχ. 27 Η φόρµα διαµόρφωσης της Απόδειξης Λιανικής

Αρχικά, ανεξάρτητα αν κάποιο προϊόν στην παραγγελία είναι σε περισσότερες από µία
γραµµές,

στην

απόδειξη

λιανικής

εµφανίζεται

σε

µία

γραµµή.

Μπορούµε

να

απενεργοποιήσουµε αυτό το χαρακτηριστικό µε την επιλογή Ενεργοποίηση γραµµής ανά
κωδικό.
Με την επιλογή Ενεργ. µεγάλης γραµ/σειράς στις Αποδείξεις, αυξάνεται το µέγεθος
των

γραµµάτων

στις

αποδείξεις,

µε

την

επιλογή

Ενεργοποίηση

ξενόγλωσσης

περιγραφής, εκτός από την ελληνική περιγραφή ενός προϊόντος, εµφανίζεται και η
ξενόγλωσση

περιγραφή

του,

ενώ

µε

την

Απενεργοποίηση

στοιχείων

Εταιρίας,

εµφανίζεται µόνο ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας (και το λογότυπο αν υπάρχει).
Πρέπει εδώ να τονίσουµε ότι για να απενεργοποιήσουµε το λογότυπο, πρέπει από τη
∆ιαµόρφωση -> Εταιρία να επιλέξουµε Απενεργ. Εκτύπωσης στην Απόδειξη.
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Αν επιλέξουµε Είδος ανά συντελεστή Φ.Π.Α., τότε η απόδειξη έχει τη µορφή της πάνω
αριστερής εικόνας του σχήµατος 28, ενώ αν επιλέξουµε Κατηγορία στην περιγραφή,
εµφανίζει αντί για την περιγραφή, την κατηγορία του προϊόντος µε το Φ.Π.Α. (πάνω δεξιά
εικόνα του σχήµατος 28).

Σχ. 28 ∆ιάφορες µορφές της Απόδειξης Λιανικής

Όταν έχουµε σε µια παραγγελία προϊόντα µε συνθέσεις όπου οι προσθήκες αλλάζουν την
τιµή ή τα χωρίς τη µειώνουν, τότε η απόδειξή της έχει τη µορφή της κάτω αριστερής
εικόνας του σχήµατος 28, εµφανίζονται δηλαδή και οι αυξοµειώσεις της τιµής. Αν θέλουµε
αυτές να µην εµφανίζονται στην απόδειξη, επιλέγουµε Απενεργοποίηση εκτύπωσης
ιδιοτήτων µε τιµές. Όπως θα παρατηρήσατε στην εικόνα, εµφανίζεται και η ώρα που έγινε
η παραγγελία, καθώς και ο αριθµός παραγγελίας. Αυτό επιτυγχάνεται µε την επιλογή
Εκτύπωση ώρας & αριθµού παραγγελίας στις Αποδείξεις.
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Όταν επιλέξουµε πελάτη στο Take Away (θα το δούµε στη συνέχεια), στην απόδειξη
λιανικής εµφανίζεται το όνοµά του, όπως δείχνεται στη κάτω δεξιά εικόνα του σχήµατος 28.
Αυτό απενεργοποιείται µε την επιλογή Απενεργοποίηση εκτύπωσης στοιχείων Πελάτη.
Τονίζουµε εδώ ότι αν κάνουµε έκπτωση στον πελάτη, εµφανίζεται η έκπτωση στην απόδειξη
λιανικής.
Μπορούµε να εµφανίσουµε συγκεκριµένα µηνύµατα στο τέλος µιας Απόδειξης Λιανικής. Τα
µηνύµατα τα θέτουµε στη ∆ιαµόρφωση -> Λοιπά (βλέπε αριστερή εικόνα του επόµενου
σχήµατος) και το αποτέλεσµα της εκτύπωσης δείχνεται στην δεξιά εικόνα.

Σχ. 29 Επιλογή µηνυµάτων και η εκτύπωσή τους

Σε επόµενο κεφάλαιο θα αναφερθούµε για τους τοµείς. Εδώ θα πούµε ότι αν είναι
ενεργοποιηµένος ο τοµέας για το τρέχον τερµατικό, αυτός εµφανίζεται στην απόδειξη.
Απενεργοποιούµε αυτή την λειτουργία από ∆ιαµόρφωση - > Εκτυπώσεις -> Γενικά και
την επιλογή Απενεργοποίηση εκτύπωσης Τοµέα.

Πελάτες
Πριν προχωρήσουµε στις άλλες λειτουργίες της φόρµας του σχήµατος 24, είναι σηµαντικό
στο σηµείο αυτό να αναφερθούµε στη διαχείριση των πελατών, που χρησιµοποιούνται σε
πολλά σηµεία της εφαρµογής, όπως στα τιµολόγια, στις λειτουργίες Σάλα, Delivery και στο
Take Away. Στην τελευταία περίπτωση µπορούµε σε ορισµένους πελάτες – µέλη να
εκτυπώσουµε κάρτες έτσι ώστε να έχουν µια γενική έκπτωση ή ειδικές τιµές σε κάποια
προϊόντα. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα πόντων.
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Υπάρχουν δύο τρόποι να καταχωρήσουµε πελάτες, ο γρήγορος τρόπος µέσω του front-office
αλλά

και

ο

γενικός

τρόπος

µέσω

της

εµπορικής

εφαρµογής.

Ο

πρώτος

τρόπος

χρησιµοποιείται κυρίως στη λειτουργία Delivery όπου η καταχώρηση ενός πελάτη είναι πιο
άµεση. Εδώ θα αναφερθούµε στην καταχώρηση των πελατών από την εµπορική εφαρµογή,
αφού τον πρώτο τρόπο θα τον εξαντλήσουµε στο Delivery.

Από τη µπάρα γρήγορων λειτουργιών της εµπορικής εφαρµογής, επιλέγουµε το εικονίδιο
Συναλλασσόµενοι, όπου εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος 30. Εδώ δεν διαχειριζόµαστε
µόνο τους πελάτες αλλά και τους προµηθευτές, αφού όπως θα δούµε σε άλλο κεφάλαιο,
µπορούµε να καταχωρούµε και τιµολόγια αγορών.
Η φόρµα είναι ίδιας χρήσης µε την αντίστοιχη φόρµα διαχείρισης της αποθήκης που
συναντήσαµε

σε

προηγούµενο

κεφάλαιο.

Μπορούµε

να

καταχωρήσουµε

έναν

συναλλασσόµενο, να διαγράψουµε κάποιον (αρκεί να µην έχει κινήσεις), να κάνουµε
αναζητήσεις βάσει κριτηρίων και τις ευρεθείσες εγγραφές που εµφανίζονται στη λίστα να τις
διαχειρισθούµε µε τις επιλογές του µενού Αποστολή προς… κα.
Η λίστα περιέχει δύο εγγραφές τις Πελάτης Λιανικής και Γενικός Πελ-Προµηθευτής που
δεν πρέπει να διαγράψετε.

Σχ. 30 H φόρµα διαχείρισης Συναλλασσοµένων

Για να καταχωρήσουµε ένα νέο πελάτη (ή συναλλασσόµενο γενικότερα), κάνουµε κλικ στο
εικονίδιο Νέο (F5) της φόρµας κι εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος 31 που είναι σε
κατάσταση νέας εγγραφής. Αφού καταχωρήσουµε τα επιθυµητά πεδία, κάνουµε κλικ στο
εικονίδιο Ενηµέρωση για να καταχωρηθεί η εγγραφή.
Απαραίτητα

στοιχεία

είναι

η

Επωνυµία

και

ο

Κωδικός

αλλά

και

ο

τύπος

του

συναλλασσόµενου (αν θα είναι πελάτης, συναλλασσόµενος, και τα δύο κλπ) που τον
συµπληρώνουµε στο πλαίσιο Κατηγορία.
Για πελάτες και προµηθευτές ο Κωδικός συµπληρώνεται αυτόµατα µε µία τρέχουσα
αρίθµηση, την οποία µπορούµε να αλλάξουµε από τα πεδία Κωδικός Πελάτη και Κωδικός
Προµηθευτή που βρίσκονται στη ∆ιαµόρφωση -> Παράµετροι.
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Σχ. 31 H φόρµα καταχώρησης συναλλασσοµένων

Στο πεδίο Α.Φ.Μ. εκτός από τον έλεγχο εγκυρότητας ΑΦΜ, µέσω του TAXIS εµφανίζει τα
στοιχεία του συναλλασσόµενου, µια λειτουργία πολύ σηµαντική για τον έλεγχο των
δεδοµένων. Αν δεν θέλουµε να γίνεται έλεγχος στο Α.Φ.Μ., τότε από ∆ιαµόρφωση ->
Επιλογές -> Επιλογές Παραστατικών, επιλέγουµε Απενεργ. ελέγχου εγκυρότητας
Α.Φ.Μ. πελάτη.
Έλεγχος γίνεται και στα τηλέφωνα των πελατών, έτσι ώστε να µην έχουν διαφορετικοί
πελάτες το ίδιο τηλέφωνο. Αν δεν θέλουµε να γίνεται έλεγχος, τότε από ∆ιαµόρφωση ->
Επιλογές -> Επιλογές Παραστατικών, επιλέγουµε Απενεργ. ελέγχου τηλεφώνου
πελάτη.
Το πεδίο Barcode συµπληρώνεται αυτόµατα (φυσικά µπορούµε να αλλάξουµε το
περιεχόµενο) και χρησιµοποιείται για να εκτυπωθούν barcode για πελάτες – µέλη.
Επειδή ο συναλλασσόµενος δεν µπορεί να διαγραφεί αν έχει κινήσεις, µπορούµε να κάνουµε
την εγγραφή να µην φαίνεται στις λίστες αναζήτησης, αρκεί να αποτσεκάρουµε το πεδίο
Ενεργός.
Επίσης µπορούµε στο πεδίο Έκπτωση να θέσουµε στον πελάτη έκπτωση που ισχύει για όλα
τα προϊόντα των φορµών παραγγελιοληψίας. Αν θέλουµε όµως ο πελάτης να έχει έκπτωση
ή ειδική τιµή σε συγκεκριµένα προϊόντα, τότε πρέπει αυτά να τα θέσουµε στην ετικέτα
Τιµοκατάλογος που έχει η φόρµα.
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Όπως βλέπουµε στο σχήµα 32, στην ετικέτα Τιµοκατάλογος θέτουµε τα προϊόντα που θα
έχουν ειδική τιµή ή έκπτωση όταν ο πελάτης κινηθεί σε µια φόρµα παραγγελιοληψίας.

Σχ. 32 Η λίστα µε τα προϊόντα ενός πελάτη

Ο πιο απλός τρόπος για να προσθέσουµε ένα προϊόν στη λίστα, είναι να κάνουµε κλικ στη
στήλη Κωδικός και να βρούµε ένα προϊόν µε τους εξής τρόπους:
1.

Κάνοντας κλικ στο κουµπί µε τις 3 τελείες (...) (εµφανίζεται µόνο εάν βρεθούµε
στη στήλη Κωδικός)

2.

Πληκτρολογώντας το χαρακτήρα ? στη στήλη Κωδικός και πατώντας έπειτα το
πλήκτρο Enter από το πληκτρολόγιο.

3.

Πληκτρολογώντας στη στήλη Κωδικός µέρος του κωδικού που θέλουµε να
επιλέξουµε ξανά το χαρακτήρα ? και πατώντας έπειτα το πλήκτρο Enter, π.χ.
?ΣΧ?.

4.

Πληκτρολογώντας ολόκληρο τον κωδικό του προϊόντος.

5.

Πληκτρολογώντας τον χαρακτήρα + εµφανίζεται η φόρµα αναζήτησης της
αποθήκης και θέτουµε τα κατάλληλα κριτήρια αναζήτησης.

Σηµειώνουµε ότι η τιµή για ένα προϊόν που θα φέρει αρχικά είναι της σάλας, µπορούµε
όµως να το αλλάξουµε. Έχουµε τη δυνατότητα να αλλάξουµε την τιµή ή να θέσουµε
έκπτωση στο προϊόν.
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Υπάρχει ένας ταχύτερος και µαζικότερος τρόπος επιλογής προϊόντων, αρκεί να κάνουµε κλικ
στο πλήκτρο Επιλογή Προϊόντων. Τότε εµφανίζεται η φόρµα αναζήτησης της αποθήκης
και βάζοντας τα κατάλληλα κριτήρια, εµφανίζεται η λίστα του σχήµατος 33 µε τις ευρεθείσες
εγγραφές. Αν δεν κάνουµε κάτι στη φόρµα και πατήσουµε το πλήκτρο Εντάξει, θα γεµίσει
η λίστα του σχήµατος 32 µε τις εγγραφές. Μπορούµε όµως µε το δείκτη του ποντικιού να
κάνουµε κάποιες επιλογές στις εγγραφές αλλά και να θέσουµε ποσοστά στις συγκεκριµένες
εγγραφές.

Σχ. 33 Επιλογή προϊόντων µε προσθήκη έκπτωσης

Με το πλήκτρο Μεταφορά προϊόντων µπορούµε να µεταφέρουµε τον τιµοκατάλογο ενός
άλλου συναλλασσόµενου, µε το Καθαρισµός λίστας να καθαρίσουµε τις εγγραφές της
λίστας και τέλος µε το Προβολή να δούµε τα περιεχόµενα της εγγραφής ενός προϊόντος
της λίστας.
Μη λησµονείτε ότι µετά από κάθε αλλαγή της λίστας, πρέπει να πατάτε το πλήκτρο
Ενηµέρωση της φόρµας (ή το F5).

Τιµοκατάλογοι
Από τη φόρµα των συναλλασσοµένων µπορούµε να δηµιουργήσουµε µια ειδική κατηγορία
εγγραφών τους Τιµοκαταλόγους, όπου πρακτικά δεν είναι πελάτες αφού δεν εµφανίζονται
στις λίστες αναζήτησης της παραγγελιοληψίας, αλλά µια ειδική κατηγορία κινήσεων. Ως
τιµοκατάλογο θα µπορούσατε να ορίζατε µια εγγραφή µε ειδικές τιµές ή εκπτώσεις που θα
είχε σε κάποια προϊόντα το προσωπικό σας ή έναν τιµοκατάλογο για φοιτητές ή VIP
πελάτες.
Για να δηµιουργήσετε έναν τιµοκατάλογο, θα γράψετε µόνο την περιγραφή του, θα
δώσετε έναν τυχαίο κωδικό (ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ) και θα πατήσετε το εικονίδιο που βρίσκεται
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στο πλαίσιο Κατηγορία. Πατάτε Ενηµέρωση και στη συνέχεια προσθέστε τα προϊόντα που
επιθυµείτε να έχει ο τιµοκατάλογος από τη λίστα µε τα προϊόντα.

Σχ. 34 ∆ηµιουργία Τιµοκαταλόγου

Με τη βοήθεια του εικονιδίου Αναζήτηση του σχήµατος 30, εµφανίζεται η φόρµα
αναζήτησης του επόµενου σχήµατος όπου µε συνδυασµό κριτηρίων (ισχύει ότι έχουµε
αναφέρει στην αντίστοιχη φόρµα αναζήτησης της αποθήκης), οι ευρεθείσες εγγραφές
εµφανίζονται στη λίστα των εγγραφών. Εδώ

µε διπλό κλικ µπορούµε να επιλέξουµε

συγκεκριµένο συναλλασσόµενο και να κάνουµε τυχόν αλλαγές ή να διαχειρισθούµε τις
εγγραφές µε τις επιλογές του µενού Αποστολή προς… όπως έχουµε αναφέρει στο
κεφάλαιο της αποθήκης.

Σχ. 35 Η φόρµα αναζήτησης Συναλλασσόµενων
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Οι πελάτες στο Take Away
Aς υποθέσουµε ότι έχουµε καταχωρήσει κάποιους πελάτες στην εµπορική εφαρµογή µε
έκπτωση ή µε ειδικές τιµές σε κάποια προϊόντα. Θα δούµε τώρα πώς µπορούµε να τους
καλέσουµε µέσα από τη φόρµα του Take Away. Πατάµε το πλήκτρο Αναζήτηση Πελάτη
(βλέπε σχήµα 36) και εµφανίζεται η ανάλογη φόρµα αναζήτησης των πελατών που
αναφέραµε προηγουµένως. Αρχικά είναι ενεργοποιηµένο το πεδίο Barcode έτσι ώστε αν
έχουµε εκτυπώσει καρτελάκια barcode να µπορούν εύκολα να ‘σκαναρισθούν’ από έναν
αναγνώστη barcode. Μετά τη διαδικασία αναζήτησης, εµφανίζεται µια λίστα µε τις
ευρεθείσες εγγραφές (αν είναι περισσότερες από µία, αλλιώς επιλέγεται η ευρεθείσα
εγγραφή), κι επιλέγουµε από αυτή µια εγγραφή.

Σχ. 36 Η φόρµα αναζήτησης και οι ευρεθείσες εγγραφές

Μόλις επιλέξουµε τον επιθυµητό πελάτη, αν αυτός έχει έκπτωση εµφανίζεται µήνυµα
αποδοχής ή όχι. Αµέσως εµφανίζεται η επωνυµία του στον τίτλο της φόρµας του Take
Away.

Σχ. 37 Η επωνυµία του επιλεγµένου πελάτη

Στη συνέχεια επιλέγουµε προϊόντα όπως έχουµε δείξει. Αν κάποιο από αυτά βρίσκεται στον
τιµοκατάλογο του πελάτη, τότε το προϊόν εµφανίζεται µε την τιµή του τιµοκαταλόγου, ενώ
αν υπάρχει έκπτωση στο προϊόν, λαµβάνεται και αυτή υπ’ όψη.
Σηµειώνουµε ότι µπορούµε να απενεργοποιήσουµε τις εκπτώσεις και τις ειδικές τιµές των
προϊόντων των τιµοκαταλόγων των πελατών από τη ∆ιαµόρφωση -> Επιλογές ->
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Επιλογές

Παραγγελιοληψίας

και

την

επιλογή

Απενεργοποίηση

τιµοκαταλόγου

πελάτη.

Οι Τιµοκατάλογοι στο Take Away
Ας υποθέσουµε ότι έχετε δηµιουργήσει έναν τιµοκατάλογο ειδικών τιµών που θέλετε να
ενεργοποιείται µετά από µια συγκεκριµένη ώρα. Για να επιλέξετε το συγκεκριµένο
τιµοκατάλογο, από τη µπάρα επιλογών του front-office επιλέγουµε Εργαλεία -> Επιλογή
Τιµοκαταλόγου και από τη λίστα που θα προκύψει, επιλέγουµε τον τιµοκατάλογο που
θέλουµε. Στη συνέχεια σε όποια φόρµα παραγγελιοληψίας και να µεταβούµε, είναι
ενεργοποιηµένος ο συγκεκριµένος τιµοκατάλογος, ενώ δείχνεται στους τίτλους των
φορµών.

Σχ. 38 Η επιλογή του Τιµοκαταλόγου και η εµφάνισή του στον τίτλο του Take Away

Όποια προϊόντα του τιµοκαταλόγου επιλέξουµε, θα έρθουν µε τις ειδικές τιµές ή τις
εκπτώσεις. Ο τιµοκατάλογος θα παραµείνει µέχρι να τερµατισθεί η εφαρµογή, ενώ αν σε µία
φόρµα

όπως

στη

Take

Away

για

παράδειγµα

θέλουµε

για

µια

παραγγελία

να

απενεργοποιηθεί, πατάµε το πλήκτρο Αναζήτηση Πελάτη και στη συνέχεια Ακύρωση.

Επιλογή έκπτωσης
Μέχρι τώρα αναφέραµε εκπτώσεις που ‘έρχονταν’ είτε µε έναν πελάτη είτε από
έναν τιµοκατάλογο. Έχουµε όµως τη δυνατότητα να θέσουµε σε µία παραγγελία
έκπτωση χωρίς να επιλέξουµε πελάτη ή τιµοκατάλογο. Αυτό επιτυγχάνεται αν
κάνουνε κλικ στο πλήκτρο Επιλογή έκπτωσης πριν αποσταλεί η παραγγελία. Τότε
εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος που ακολουθεί, όπου πληκτρολογούµε την έκπτωση µε
ποσοστό ή αξιακά. Σηµειώνουµε ότι η έκπτωση λειτουργεί σε όλη την παραγγελία και όχι
σε ένα µεµονωµένο προϊόν.
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Σχ. 39 Η πληκτρολόγηση έκπτωσης σε µια παραγγελία

Πληρωµή µε κάρτα
Ας γυρίσουµε ξανά στη φόρµα πληρωµής του σχήµατος 24 και ας υποθέσουµε ότι ο πελάτης
θα πληρώσει µε πιστωτική κάρτα. Αρχικά λοιπόν πρέπει να δηµιουργήσουµε τις πιστωτικές
κάρτες που θα χρησιµοποιούµε και αυτό επιτυγχάνεται από τη ∆ιαµόρφωση -> Γενικά και
το πλήκτρο Πιστωτικές Κάρτες. Όπως βλέπουµε στο σχήµα που ακολουθεί, εµφανίζεται
µια φόρµα µε δύο προκαθορισµένες κάρτες που τις επιλέγουµε και τις µεταφέρουµε µε το
πλήκτρο Μεταφορά, ενώ µπορούµε να δηµιουργήσουµε νέες κάρτες, πληκτρολογώντας το
όνοµα κι επιλέγοντας εικόνα για κάθε µία κάρτα. Τέλος πατάµε το πλήκτρο Αποθήκευση.

Σχ. 40 ∆ηµιουργία Πιστωτικών Καρτών
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Έτσι όταν στη φόρµα πληρωµής πατήσουµε το πλήκτρο Πιστωτική Κάρτα, εµφανίζονται
στο κάτω τµήµα της φόρµας, οι πιστωτικές κάρτες που έχουµε δηµιουργήσει. Επιλέγοντας
µία από αυτές, πατάµε τελικά το πλήκτρο Απόδειξη. Όπως βλέπουµε στη δεξιά εικόνα του
σχήµατος που ακολουθεί, στο κάτω τµήµα της απόδειξης εµφανίζεται το λεκτικό ΠΛΗΡΩΜΗ
ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ.

Σχ. 41 Η επιλογή της κάρτας και η απόδειξη λιανικής

Μία πολύ σηµαντική δυνατότητα είναι η διαχείριση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών,
χωρίς τη χρήση POS, µε τη βοήθεια υπηρεσιών διαφόρων Πιστωτικών Ιδρυµάτων. Eπίσης
πρέπει να δηµιουργήσουµε ένα site στο eAnimaMenu Portal όπως θα δούµε στο ειδικό
κεφάλαιο. Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία, πρέπει από τη ∆ιαµόρφωση της εµπορικής
εφαρµογής και από την ετικέτα Συνδέσεις, να επιλέξουµε Αυτόµατη µετάβαση χρέωσης
καρτών.

Στη συνέχεια αν από τη φόρµα πληρωµής επιλέξουµε Πιστωτική Κάρτα και κάνουµε κλικ
σε οποιαδήποτε κάρτα, εµφανίζεται η φόρµα διαχείρισης πιστωτικών και χρεωστικών
καρτών (βλέπε σχήµα 42).

Εδώ σε ασφαλές περιβάλλον (χρειάζεται φυσικά η ύπαρξη

Internet), πληκτρολογούµε τα στοιχεία της κάρτας, και αν δεν υπάρχει πρόβληµα,
πραγµατοποιείται η συναλλαγή, εµφανίζοντας ανάλογο µήνυµα.
Σηµειώνουµε εδώ ότι η υπηρεσία καλείται και από άλλες φόρµες πληρωµών (σάλας και
delivery) της εφαρµογής, ακόµη και από τη φόρµα της ταµειακής µηχανής.
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Σχ. 42 Η φόρµα χρέωσης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας

Η εφαρµογή µας παρέχει πληροφόρηση για τις κάρτες που µε επιτυχία διαχειρίστηκε το
πιστωτικό ίδρυµα. Από τα Οικονοµικά της εµπορικής εφαρµογής, επιλέγουµε Κινήσεις
Πιστωτικών Καρτών και θέτοντας µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία, εµφανίζονται οι κινήσεις
καρτών της συγκεκριµένης ηµέρας. Αν δεν θέσουµε ηµεροµηνία, εµφανίζονται όλες οι
κινήσεις. Όπως παρατηρείτε στο σχήµα 43, εµφανίζεται η ηµεροµηνία και ώρα της κίνησης,
ο χρήστης (ο χρήστης edelivery σηµαίνει ότι η κίνηση πραγµατοποιήθηκε από το site του
eAnimaMenu Portal), το ποσό της συναλλαγής και ένας αριθµός που επιστρέφει η
υπηρεσία και πιστοποιεί τη συναλλαγή.

Σχ. 43 Πληροφορίες για τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες
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Τιµολόγιο Πώλησης
Υπάρχουν περιπτώσεις που ο πελάτης θα ζητήσει τιµολόγιο πώλησης πριν εκτυπωθεί
απόδειξη λιανικής. Σε αυτή την περίπτωση κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Τιµολόγιο της
φόρµας του σχήµατος 24. Την περίπτωση να έχει εκτυπωθεί απόδειξη λιανικής και ο
πελάτης να ζητήσει στη συνέχεια τιµολόγιο, θα τη δούµε στη συνέχεια.
Αµέσως λοιπόν εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος που ακολουθεί, µε συµπληρωµένα τα
προϊόντα που έχουν επιλεγεί. Από τη συγκεκριµένη φόρµα µπορούµε να επιλέξουµε και
Πιστωτική Κάρτα από το ανάλογο πλήκτρο, ενώ επιλέγουµε το Πιστωτική Κάρτα.

Σε ένα τιµολόγιο πώλησης πρέπει να επιλέξουµε πελάτη µε συµπληρωµένα τα στοιχεία ΑΦΜ
και ∆ΟΥ, για το λόγο αυτό κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Αναζήτηση πελάτη κι εµφανίζεται η
γνωστή φόρµα αναζήτησης πελάτη για να θέσουµε τα κριτήρια αναζήτησης. Αµέσως τα
στοιχεία του πελάτη εµφανίζονται στη φόρµα του τιµολογίου.

Σχ. 44 Η εµφάνιση της φόρµας για τα στοιχεία του τιµολογίου

Αν ο πελάτης δεν είναι καταχωρηµένος από την εµπορική εφαρµογή όπως έχουµε
δείξει προηγουµένως, έχουµε τη δυνατότητα για µια άµεση καταχώρησή του,
επιλέγοντας το πλήκτρο Προσθήκη Νέου Πελάτη, όπου εµφανίζεται η φόρµα του
σχήµατος που ακολουθεί. Συµπληρώνουµε τα στοιχεία που χρειάζονται και πατάµε το
πλήκτρο Αποδοχή.
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Σχ. 45 Η φόρµα για την πληκτρολόγηση νέου πελάτη

Πατώντας

το

πλήκτρο

Ενηµέρωση,

το

Τιµολόγιο

Πώλησης

–

∆ελτίο

Αποστολής

εκτυπώνεται στον ίδιο θερµικό εκτυπωτή που εκτυπώνεται και η απόδειξη λιανικής (βλέπε
σχήµα 46).

Σχ. 46 Το τιµολόγιο πώλησης σε θερµικό εκτυπωτή
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Μπορούµε όλα τα παραστατικά πωλήσεων να εκτυπώνονται στο θερµικό εκτυπωτή, αρκεί
από τη ∆ιαµόρφωση -> Εκτυπώσεις, να επιλέξουµε Εκτύπωση παραστατικών µόνο σε
θερµικό. Ένας άλλος τρόπος είναι το συγκεκριµένο τιµολόγιο πώλησης να είναι αυτό που
θέσαµε από τη ∆ιαµόρφωση -> Παράµετροι -> Επιλογή ειδικών παραστατικών και
στο πεδίο Τιµ. Πώλησης σε θερµικό.

Αν κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Αναζήτηση παραστατικών της φόρµας του
σχήµατος 42, εµφανίζεται λίστα µε όλα τα παραστατικά που είναι τιµολόγια
πωλήσεων όπως Τιµολόγιο Πώλησης – ∆ελτίο Αποστολής ΜΕ και ΕΠ αλλά και τα
Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ΕΠ και ΜΕ.
Με τον ίδιο τρόπο εκτυπώνεται το ∆ελτίο Αποστολής από το οµώνυµο πλήκτρο του
σχήµατος 24, αλλά και άλλου τύπου παραστατικό, µε τη βοήθεια του πλήκτρου Ειδικό
Παραστατικό.

Στην περίπτωση αυτή, στη φόρµα του σχήµατος 42 επιλέγουµε το

επιθυµητό παραστατικό, µε τη βοήθεια του πλήκτρου Αναζήτηση Παραστατικών. Σε αυτή
την περίπτωση τα παραστατικά που θα εµφανισθούν θα είναι τύπου λιανικής όπως
Απόδειξη Λιανικής, Απόδειξη Λιανικής – ∆ελτίο Αποστολής, Απόδειξη Παροχής
Υπηρεσιών κλπ.
Ειδικά για το ∆ελτίο Αποστολής, αρχικά εκτυπώνεται µε µηδενικές τιµές, αν όµως επιθυµείτε
τιµές,

επιλέξτε

Εκτύπωση

τιµών

σε

δελτία

αποστολής

από

∆ιαµόρφωση

->

Εκτυπώσεις.

Όπως έχουµε αναφέρει σε προηγούµενα κεφάλαια, αν δεν επιλέξουµε την εκτύπωση
τιµολογίου σε θερµικό εκτυπωτή, υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης του παραστατικού σε
φόρµα Α4 ή σε οποιαδήποτε µορφή θελήσουµε (βλέπε σχήµα 47). Έτσι ενώ η εκτύπωση
στον θερµικό εκτυπωτή δεν αλλάζει από το χρήστη,

η εκτύπωση µέσω της φόρµας

σχεδίασης παραστατικών είναι τελείως παραµετροποιήσιµη.
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Σχ. 47 Το τιµολόγιο πώλησης σε εκτύπωση Α4

Κέρασµα
Για το κέρασµα πρέπει να εκτυπωθεί παραστατικό αυτοπαράδοσης µε σήµανση φυσικά και
µε τιµή κόστους στις τιµές των προϊόντων. Έτσι ο χρήστης χρεώνεται το ΦΠΑ των τιµών
κόστους.
Η εφαρµογή εκτυπώνει τις τιµές κόστους, αν όµως δεν υπάρχουν σε κάποιο προϊόν,
εκτυπώνει τις κανονικές τιµές όπως σε µια απόδειξη λιανικής.
Πατώντας το πλήκτρο Κέρασµα στη φόρµα πληρωµής του σχήµατος 24, εµφανίζεται η
φόρµα του σχήµατος 48, όπου επιλέγουµε τα προϊόντα της παραγγελίας που επιθυµούµε να
κεράσουµε.

Σχ. 48 Η επιλογή των προϊόντων για κέρασµα
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Στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο Εξόφληση κι εµφανίζεται το µήνυµα της αριστερής
εικόνας του σχήµατος που ακολουθεί. Αν πατήσουµε Ναι εκτυπώνεται το παραστατικό
αυτοπαράδοσης, ενώ µε Όχι δεν εκτυπώνεται αλλά η εφαρµογή ενηµερώνεται κανονικά µε
την κίνηση του παραστατικού.

Σχ. 49 Αποδοχή για κέρασµα και το παραστατικό αυτοπαράδοσης

Μετατροπές σε Ακυρωτικά, Τιµολόγια κα
Η φόρµα του Take Away διαθέτει στο κάτω τµήµα το πλήκτρο
Παραστατικά, όπου αρχικά εµφανίζει τα παραστατικά (αποδείξεις
λιανικής, τιµολόγια, κεράσµατα κλπ) που κινήθηκαν µέσω Τake Away την τρέχουσα ηµέρα.
Αν για κάποιο λόγο επιθυµούµε να απενεργοποιήσουµε αυτή τη λειτουργία (όχι µόνο στο
Take Away), από ∆ιαµόρφωση -> Γενικά επιλέγουµε Απενεργοποίηση εµφάνισης πλ.
παραστ.

Όπως παρατηρείτε στο σχήµα 50, η στήλη Παραστατικό εµφανίζει τον τύπο του
παραστατικού, ενώ υπάρχουν στήλες για την επωνυµία του πελάτη, τον αριθµό της
παραγγελίας, την προέλευση του παραστατικού και τις τιµές.
Τα παραστατικά εµφανίζονται µε αντίθετη σειρά από ότι κινήθηκαν, δηλαδή το πρώτο
παραστατικό εµφάνισης είναι και το τελευταίο που κινήθηκε. Σηµειώνουµε ότι η λίστα
εµφανίζει τις κινήσεις των παραστατικών έστω και αν δεν εκτυπώθηκε το παραστατικό.
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Σχ. 50 Οι κινήσεις παραστατικών Take Away της ηµέρας

Η φόρµα εµφανίζει αρχικά τα παραστατικά Take Away της ηµέρας, µπορούµε όµως µε τη
βοήθεια του πλήκτρου Αναζήτηση, να βρούµε παραστατικά βάσει κριτηρίων µε τη βοήθεια
της

φόρµας

του

σχήµατος

51.

Μπορούµε

να

βρούµε

παραστατικά

συγκεκριµένης

ηµεροµηνίας ή περιόδου ηµεροµηνιών, συγκεκριµένου πελάτη ή παραστατικών κλπ.

Σχ. 51 Η φόρµα αναζήτησης παραστατικών

Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να βρούµε ένα παραστατικό από τη λίστα. Κάνουµε διπλό κλικ
πάνω στην εγγραφή ή πατάµε το πλήκτρο Προβολή κι εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος
52. Όπως παρατηρείτε, εµφανίζεται το παραστατικό µε όλα τα στοιχεία του, ενώ η φόρµα
περιέχει µια σειρά από πλήκτρα όπως Προβολή Παραγγελιών που εµφανίζει την
παραγγελία του παραστατικού, την Επανεκτύπωση όπου επανεκτυπώνει το παραστατικό
(αν το παραστατικό για κάποιο λόγο δεν είχε λάβει σήµανση, µε την επανεκτύπωση µπορεί
να λάβει), το Μετατροπή σε Τιµολόγιο όπου εκτυπώνει πρώτα ένα Ακυρωτικό στοιχείο για
το παραστατικό και στη συνέχεια το Τιµολόγιο, το Μετατροπή σε Ακυρωτικό όπου
ακυρώνει το παραστατικό µε την εκτύπωση ενός ακυρωτικού στοιχείου, το Μετατροπή σε
Κέρασµα όπου ακυρώνει το τρέχον παραστατικό κι εκτυπώνει παραστατικό αυτοπαράδοσης
και το Ακύρωση είδους. Σηµειώνουµε ότι για τις µετατροπές, τα αρχικά παραστατικά
πρέπει να έχουν λάβει σήµανση.
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Σχ. 52 Η εµφάνιση του παραστατικού

Τα πιο συχνά πλήκτρα της φόρµας είναι το Μετατροπή σε Ακυρωτικό και το Μετατροπή
σε Τιµολόγιο. Στο σχήµα που ακολουθεί, δείχνουµε το ακυρωτικό στοιχείο και το τιµολόγιο
που εκτυπώθηκαν αυτόµατα όταν θελήσαµε να µετατρέψουµε µια απόδειξη λιανικής σε
τιµολόγιο. Τέλος µε το πλήκτρο Ακύρωση είδους, εµφανίζεται φόρµα για να ακυρώσουµε
ένα είδος κι εκτυπώνεται το οµώνυµο παραστατικό.
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Σχ. 53 Το ακυρωτικό στοιχείο µιας απόδειξης λιανικής και το νέο τιµολόγιο πώλησης

Εκκρεµείς Παραγγελίες
Yπάρχουν περιπτώσεις που δεν επιθυµούµε να πληρώσει ο πελάτης
αµέσως µόλις σταλεί το ∆ελτίο Παραγγελίας, αλλά αργότερα αφού ο
πελάτης λάβει το προϊόν. Σε αυτή την περίπτωση πατάµε το πλήκτρο
Ακύρωση στη φόρµα πληρωµής του σχήµατος 24. Τότε η παραγγελία θεωρείται εκκρεµής
και µπορούµε να µεταβούµε στη φόρµα εκκρεµών παραγγελιών του Take Away (υπάρχει
και αντίστοιχη φόρµα του Delivery όπως θα δούµε σε επόµενο κεφάλαιο), κάνοντας κλικ
στο πλήκτρο Εκκρεµείς της φόρµας Take Away. Tότε εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος
που ακολουθεί, µε πρώτη παραγγελία εµφάνισης να είναι η τελευταία που στείλαµε. Με µία
σειρά από πλήκτρα µπορούµε να αλλάξουµε τη παραγγελία, να τη διαγράψουµε ή να την
πληρώσει ο πελάτης.
Αν δεν θέλουµε ο χρήστης να πατήσει το πλήκτρο Ακύρωση ώστε να κάνει εκκρεµή µια
παραγγελία,

από

τη

∆ιαµόρφωση

->

Παράµετροι

επιλέγουµε

Απενεργοποίηση

ακύρωσης στο Take Away.
Υπάρχει ένας ακόµη πιο απλός τρόπος για να κάνουµε µια παραγγελία εκκρεµή.
Κάνουµε απλά κλικ στο διπλανό πλήκτρο, και αφού ενεργοποιηθεί το πλήκτρο
Αποστολή, η παραγγελία µετατρέπεται σε εκκρεµή.
Η φόρµα των εκκρεµών παραγγελιών ανανεώνεται συνεχώς. Ο χρόνος ανανέωσης
καθορίζεται από ∆ιαµόρφωση -> Γενικά και από το πλαίσιο Χρόνοι ανανέωσης το πεδίο
Εκκρ. Παργ. Λιανικής (δευτ).
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Σχ. 54 Οι εκκρεµείς παραγγελίες του Take Away

Παροχή Υπηρεσιών
Yπάρχουν περιπτώσεις όπου ένα προϊόν πρακτικά είναι υπηρεσία, όπως για παράδειγµα οι
ξαπλώστρες σε ένα beach bar. Όταν δηµιουργούσαµε τα προϊόντα στην εµπορική
εφαρµογή, θα παρατηρήσατε ίσως, την επιλογή Παροχή Υπηρεσιών, όπου έτσι καθορίζαµε
ως υπηρεσία ένα προϊόν. Επίσης στο πλαίσιο Επιλογή ειδικών παραστατικών από τη
∆ιαµόρφωση -> Παράµετροι, υπάρχει το πεδίο Παροχή Υπηρεσιών 1 όπου µπορούµε
να ορίσουµε ένα παραστατικό παροχής υπηρεσιών όπως για παράδειγµα Απόδειξη Παροχής
Υπηρεσιών.
Έτσι στη περίπτωση που σε µια παραγγελία έχουµε ‘κανονικά’ προϊόντα και κάποιο που είναι
παροχή

υπηρεσιών

και

πατήσουµε

το

πλήκτρο

Απόδειξη

στη

φόρµα

πληρωµής,

εκτυπώνονται δύο παραστατικά, ένα το Απόδειξη Λιανικής µε τα ‘κανονικά’ προϊόντα κι ένα
άλλο παροχής υπηρεσιών (αυτό που ορίσαµε στη ∆ιαµόρφωση) µε τα προϊόντα που είναι
παροχή υπηρεσιών.

∆ιαχείριση Πόντων
Η πόντοι είναι µια έξυπνη τεχνική πώλησης όπου µε κάθε αγορά ο πελάτης χρεώνεται µε
κάποιους πόντους, όπου όταν συµπληρωθεί

ένας αριθµός από

αυτούς, παρέχεται

συγκεκριµένη έκπτωση.
Η ενεργοποίηση και διαχείριση των πόντων πραγµατοποιείται από ∆ιαµόρφωση -> Λοιπά
και στο πλαίσιο ∆ιαχείριση Βonus. Όπως παρατηρείτε στο σχήµα που ακολουθεί, πρώτα
ενεργοποιούµε τη διαχείριση πόντων και στη συνέχεια θέτουµε την αντιστοιχία πόντων µε
Ευρώ. Στο πεδίο Ενεργοποίηση έκπτωσης µε σύνολο πόντων, θέτουµε τον αριθµό των
πόντων που πρέπει να συµπληρώσει ένας πελάτης, ώστε να του κάνουµε αξιακή έκπτωση
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την οποία συµπληρώνουµε στο πεδίο Αξιακή έκπτωση από σύνολο πόντων. Τέλος
έχουµε τη δυνατότητα οι πόντοι να εµφανίζονται και στην απόδειξη λιανικής µε την επιλογή
Εκτύπωση στην Απόδειξη.

Σχ. 55 H διαχείριση πόντων

Όταν ενεργοποιηθούν οι πόντοι, κάθε φορά που επιλέγουµε έναν πελάτη από τη φόρµα του
Take Away, στον τίτλο εµφανίζονται οι πόντοι που αυτός έχει (βλέπε επόµενο σχήµα), ενώ
κάθε φορά που προσθέτουµε έναν προϊόν, δείχνεται ο τρέχον αριθµός τους.

Όταν ο πελάτης συµπληρώσει τόσους πόντους ώστε να ενεργοποιηθεί η έκπτωση και
πατήσει το πλήκτρο για απόδειξη, όπως παρατηρείτε στην αριστερή εικόνα του σχήµατος
που ακολουθεί, εµφανίζεται η αξιακή έκπτωση σύµφωνα µε τους πόντους. Αν αποδεχθούµε
την έκπτωση, αφαιρούνται οι ανάλογοι πόντοι από τον πελάτη και στην απόδειξη
εµφανίζεται φυσικά η έκπτωση µαζί µε τους πόντους του πελάτη.

Σχ. 56 Η έκπτωση από τους πόντους και η απόδειξη λιανικής
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Β’ Σειρά Λιανικής - Λογαριασµός
Θα έχετε παρατηρήσει το δεύτερο πλήκτρο Β’ Σειρά στη φόρµα πληρωµής του σχήµατος
24,

το οποίο όταν ενεργοποιηθεί διαδραµατίζει ένα ρόλο για δοκιµές ή εκτύπωσης

λογαριασµού. Όταν επιλεγεί, µπορεί να εκτυπώσει µια απόδειξη λιανικής (Λογαριασµός) µε
άλλη αρίθµηση και χωρίς σήµανση ή απλά να ενηµερώσει την εφαρµογή µε την ταµειακή
κίνηση χωρίς εκτύπωση.
Για να ενεργοποιηθεί, πρέπει από τη ∆ιαµόρφωση -> Παράµετροι-> Επιλογή ειδικών
παραστατικών, να θέσουµε στο πεδίο Λιανικής Πώλησης 2 ένα δεύτερο παραστατικό
λιανικής µε ξεχωριστή αρίθµηση το οποίο δεν θα λαµβάνει σήµανση (βλέπε επόµενο σχήµα)

Σχ. 57 Η επιλογή ενός δεύτερου παραστατικού λιανικής

Το δεύτερο που πρέπει να κάνουµε είναι από τη ∆ιαµόρφωση -> Επιλογές -> Επιλογές
Παραγγελιοληψίας, να επιλέξουµε Εναλλαγή παραστ. Λιανικής από Χρήστη. Φυσικά
πρέπει να είναι ενεργοποιηµένος και ο ΕΑΦ∆ΣΣ. Τέλος, δεν πρέπει να είναι επιλεγµένο το
Απενεργοποίηση ‘Όχι’ στην απόδειξη, από ∆ιαµόρφωση -> Επιλογές -> Επιλογές
Παραγγελιοληψίας.
Όταν λοιπόν καλέσουµε από το front-office τη φόρµα πληρωµής, όπως βλέπουµε στο σχήµα
που ακολουθεί, αρχικά η φόρµα περιέχει το πλήκτρο Β’ Σειρά χωρίς εκτύπωση. Αν λοιπόν
αντί του πλήκτρου Απόδειξη πατήσουµε το συγκεκριµένο πλήκτρο, η εφαρµογή θα
ενηµερώσει τα πάντα όπως και πριν, χωρίς όµως να εκτυπωθεί απόδειξη.

Σχ. 58 Η φόρµα πληρωµής µε ενεργοποιηµένο το πλήκτρο
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Αν όπως από τη κεντρική φόρµα του front-office πατήσουµε το Shift + F5, τότε στη
γραµµή εργασιών θα εµφανισθεί το Β’ Σειρά και όταν καλέσουµε τη φόρµα πληρωµής, το
πλήκτρο θα έχει όνοµα Β’ Σειρά µε εκτύπωση (βλέπε επόµενο σχήµα).

Σχ. 59 H γραµµή εργασιών µε ενεργοποιηµένη τη Β’ Σειρά και το νέο όνοµα του πλήκτρου

Σε αυτή την περίπτωση, όταν πατήσουµε το πλήκτρο, θα εκτυπωθεί απόδειξη χωρίς
σήµανση και µε ξεχωριστή αρίθµηση από την κανονική απόδειξη λιανικής (βλέπε σχήµα 59).

Σχ. 59 Η απόδειξη Β’ Σειράς µε ξεχωριστή αρίθµηση

Η Anima - Menu µας παρέχει τη δυνατότητα να βρούµε µια κίνηση που εκτυπώθηκε ή όχι
µε Β’ σειρά και να εκτυπωθεί στη συνέχεια κανονικά ως απόδειξη λιανικής µε σήµανση και
µε την κανονική αρίθµηση. Έτσι, αν από την κεντρική φόρµα πατήσουµε το Shift + P, τότε
εµφανίζει όλες τις κινήσεις µε Β’ σειρά της ηµέρας είτε έχουν εκτυπωθεί είτε όχι (βλέπε
επόµενο σχήµα).

Σχ. 60 Οι κινήσεις µε Β’ σειρά είτε έχουν εκτυπωθεί είτε όχι
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Αν επιλέξουµε µια γραµµή της λίστας και πατήσουµε το πλήκτρο Εκτύπωση, εκτυπώνεται η
απόδειξη λιανικής µε σήµανση, µε τα ίδια στοιχεία αλλά µε την κανονική της αρίθµηση
(βλέπε σχήµα 61) και µε την τρέχουσα ώρα.

Σχ. 61 Η νέα απόδειξη λιανικής

Ότι αναφέρουµε δεν ισχύει µόνο για το Τake Away αλλά για όλες τις φόρµες
παραγγελιοληψίας. Ειδικά για το Τake Away, αν πατήσουµε το CTRL + Z, µετατρέπονται
αυτόµατα όλες οι κινήσεις Τake Away της Β’ σειράς, σε αποδείξεις λιανικής. Εµφανίζεται ένα
µήνυµα που µας ρωτά αν είµαστε σίγουροι. Αν πατήσουµε ΝΑΙ, εκτυπώνεται η απόδειξη
λιανικής µε σήµανση, ενώ µε Όχι γίνεται η µετατροπή, λαµβάνεται σήµανση αλλά δεν
εκτυπώνεται. Το ίδιο µπορείτε να επιτύχετε µε την επιλογή Εργαλεία -> Μαζική
Εξόφληση -> Take Away.
Αν για κάποιο λόγο θέλουµε να διαγράψουµε µαζικά ή επιλεκτικά κινήσεις παραστατικών Β’
σειράς (όχι µόνο από Take Away), πατάµε CTRL + Delete κι εµφανίζεται η φόρµα του
σχήµατος που ακολουθεί. Μπορούµε να επιλέξουµε όλες τις εγγραφές της λίστας ή
επιλεκτικές και µε το πλήκτρο ∆ιαγραφή, να διαγραφούν οριστικά.
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Επανεκτύπωση Αποδείξεων
Υπάρχει περίπτωση να θελήσετε να επανεκτυπώσετε τις αποδείξεις λιανικής µε σήµανση, σε
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι αποδείξεις δεν θα είναι µόνο από το Take Away, αλλά
και από τη Σάλα και το delivery.
Αυτό επιτυγχάνεται από την επιλογή Εργαλεία -> Εκτύπωση αποδείξεων λιανικής κι
εµφανίζονται αρχικά στην οθόνη όπως δείχνεται στο σχήµα που ακολουθεί και στη συνέχεια
αν επιθυµούµε εκτυπώνονται.

Σχ. 62 Επανεκτύπωση αποδείξεων λιανικής συγκεκριµένης περιόδου

Οθόνη ένδειξης τιµών
H εφαρµογή παρέχει τη δυνατότητα καθώς εκτυπώνεται η απόδειξη
λιανικής στο Take Away, να εµφανίζεται η τιµή για τον πελάτη σε ειδική
οθόνη. Για να ενεργοποιήσουµε αυτή τη λειτουργία, από τη ∆ιαµόρφωση
και την επιλογή Ρυθµίσεις οθόνης Λιανικής θέτουµε τη σειριακή θύρα
που θα συνδεθεί η οθόνη, τους χαρακτήρες σπασίµατος γραµµών και τα δύο µηνύµατα
πληρωµής και αναµονής (βλέπε επόµενο σχήµα).
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Πιάτα ηµέρας και µερίδες
Εδώ θα αναφέρουµε µια λειτουργία που δεν είναι χρήσιµη µόνο στο
Take Away αλλά σε όλες τις λειτουργίες παραγγελιοληψίας της
εφαρµογής. Μπορούµε να ορίσουµε πιάτα ηµέρας ή µερίδες, όπου
την ποσότητά τους θα την ορίζουµε εύκολα από το front-office και όταν αυτή µηδενισθεί, να
µη φαίνονται στις φόρµες παραγγελιοληψίας.
Όταν δηµιουργούµε τα προϊόντα από τον Wizard αποθήκης, κι επιλέξουµε το Έλεγχος
Μερίδων, τα προϊόντα αυτά εµφανίζονται σε µια φόρµα που προκύπτει από το πλήκτρο
Μερίδες της µπάρας γρήγορων λειτουργιών του front-office (βλέπε επόµενο σχήµα). Εδώ
µπορούµε να θέσουµε µερίδες όπου θα αφαιρούνται κάθε φορά, που ένα από αυτά τα
προϊόντα επιλέγεται από τις φόρµες παραγγελιοληψίας. Για να πραγµατοποιηθεί αυτή η
λειτουργία πρέπει από τη ∆ιαµόρφωση -> Επιλογές -> Επιλογες Παραγγελιοληψίας
να έχουµε επιλέξει Έλεγχος Μερίδων Κουζίνας και να µην είναι επιλεγµένο το Απενεργ.
ενηµέρωσης αποθήκης από το πλαίσιο Επιλογές Παραστατικών.

Σχ. 63 Η φόρµα για την προσθήκη µερίδων

Αν κάποιο από αυτά τα προϊόντα ανήκει σε µια κατηγορία που έχει ενεργοποιηµένη την
επιλογή

Πιάτο

Ηµέρας,

τότε

το

προϊόν

αυτό

‘εξαφανίζεται’

από

τις

φόρµες

παραγγελιοληψίας όταν ο αριθµός των µερίδων του φτάσει το µηδέν. Αυτή η λειτουργία
απενεργοποιείται όταν η κατηγορία έχει επιλεγµένο το Απενεργοποίηση απόκρυψης. Για
όλα τα άλλα προϊόντα – µερίδες, απλά εµφανίζει µήνυµα ότι δεν υπάρχουν διαθέσιµες
µερίδες κι αν θέλετε να συνεχίσετε.
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Γενικότερα εδώ να αναφέρουµε ότι, ανεξάρτητα αν το προϊόν αυτό είναι µερίδα ή όχι,
αφαιρείται κάθε φορά από την αποθήκη. Αν δε µας ενδιαφέρει αυτή η λειτουργία,
επιλέγουµε από τη ∆ιαµόρφωση το Απενεργ. ενηµέρωσης αποθήκης.

Παραγγελίες Προσωπικού
Η εφαρµογή παρέχει τη δυνατότητα να κάνει παραγγελιοληψία το προσωπικό της
επιχείρησης, παρέχοντας όπως θα δούµε στα κεφάλαιο 10, µια αναφορά για το κόστος από
τις παραγγελίες τους. Αρχικά καταχωρούµε τους συνεργάτες ως πελάτες, κάνοντας όµως
κλικ στο εικονίδιο που δείχνεται στο σχήµα που ακολουθεί. Στη συνέχεια µπορούµε να του
ορίσουµε µια γενική έκπτωση ή συγκεκριµένο τιµοκατάλογο.

Σχ. 64 Η εγγραφή ενός συνεργάτη ως πελάτης

Στη συνέχεια µέσω της φόρµα Take Away και στη φόρµα αναζήτησης του πελάτη,
επιλέγουµε το Προσωπικό για να βρούµε ειδικά τους συνεργάτες και να επιλέξουµε
κάποιον.
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Σχ. 65 Φόρµα αναζήτησης προσωπικού

Αυτόµατη εύρεση πελάτη µέσω barcode
Αναφέραµε σε προηγούµενη παράγραφο ότι µπορούµε να βρούµε έναν πελάτη µέσω του
barcode που έχουµε εκτυπώσει. Ο συγκεκριµένος τρόπος προϋποθέτει ότι βρισκόµαστε στη
φόρµα αναζήτησης του πελάτη και ότι το barcode reader είναι τύπου USB. Υπάρχει όµως
έναν ακόµη ταχύτερος τρόπος εύρεσης ενός πελάτη µέσω barcode, µε τη βοήθεια της
εφαρµογής Εφαρµογή διαχείρισης Barcode που θα συναντήσουµε στο κεφάλαιο του
Delivery. Η συγκεκριµένη εφαρµογή διαχειρίζεται σειριακό barcode reader µε αποτέλεσµα η
αναζήτηση να πραγµατοποιείται όταν εµείς εκτελούµε άλλες λειτουργίες, χωρίς να
δεσµεύεται το πληκτρολόγιο.

Σχ. 66 Aυτόµατη εµφάνιση ενός πελάτη

Για να ενεργοποιήσουµε τη συγκεκριµένη λειτουργία, από τη ∆ιαµόρφωση και το
Επιλογές->Επιλογές

Παραγγελιοληψίας

επιλέγουµε

το

Ενεργοποίηση

barcode
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Πελατών.

Έτσι όταν στη συνέχεια εκτελέσουµε την εφαρµογή Εφαρµογή διαχείρισης

Barcode (θα τη δούµε σε άλλο κεφάλαιο) και σκανάρουµε το barcode ενός πελάτη, στην
κεντρική οθόνη του front office εµφανίζεται µια λίστα µε στοιχεία του ευρεθέντος πελάτη
(βλέπε σχήµα 66). Εδώ µπορούµε να εµφανίσουµε την καρτέλα του ή να επιλέξουµε Take
Away ή Delivery έτσι ώστε ανάλογα να διαχειρισθούµε τον πελάτη. Αν επιθυµούµε στη
συνέχεια αυτόµατα να καθαρίσει η λίστα από τον διαχειριζόµενο πελάτη, επιλέγουµε από τη
∆ιαµόρφωση το Αυτ. καθαρισµός λίστας πελατών από Barcode.
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Κεφάλαιο 7
∆ιαχείριση Tαµειακής
Η φόρµα της Ταµειακής είναι µια εναλλακτική µορφή Take Away, όπου µε
λειτουργικότητα ίδια µε µια ταµειακή µηχανή, δεν υπάρχει εκτύπωση
δελτίου παραγγελίας και παρασκευαστηρίων, αλλά εκτυπώνει µια απόδειξη λιανικής. ∆εν
εµφανίζονται τα προϊόντα όπως είδαµε στη φόρµα Take Away, αλλά δηµιουργούµε έως 20
προϊόντα – κατηγορίες που εµφανίζονται στην απόδειξη λιανικής. Γενικά πληκτρολογούµε
την αξία και στη συνέχεια επιλέγουµε ένα προϊόν – κατηγορία.
Οι κατηγορίες – προϊόντα δηµιουργούνται από τη φόρµα της αποθήκης όπως αναφέραµε
στο κεφάλαιο 4. Όπως δείχνουµε στο σχήµα που ακολουθεί, επιλέγουµε µια κατηγορία ας
πούµε Γενικά και σε αυτή προσθέτουµε έως 20 προϊόντα µε συµπληρωµένα τα πεδία
Περιγραφή και Αρ. Ταξινόµησης και αποεπιλεγµένο το Menu. Όλα τα άλλα πεδία δεν
χρησιµοποιούνται στη φόρµα της Ταµειακής.

Σχ. 1 Η δηµιουργία ενός προϊόντος για τη φόρµα της Ταµειακής
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Από τη µπάρα λειτουργιών του front-office επιλέγουµε Ταµειακή κι εµφανίζεται η φόρµα
του επόµενου σχήµατος. Στα πάνω αριστερό τµήµα εµφανίζονται µε τη µορφή πλήκτρου, τα
προϊόντα όπως τα δηµιουργήσαµε από την εµπορική εφαρµογή. Ο αριθµός τους είναι έως
20 και εµφανίζονται σε φθίνουσα σειρά ως προς τον Αρ. Ταξινόµησης.
Η λειτουργικότητα της φόρµας είναι απλή. Πληκτρολογούµε πρώτα µια τιµή και στη
συνέχεια το επιθυµητό πλήκτρο – προϊόν. Η απόδειξη λιανικής εκτυπώνεται µε το πλήκτρο
Εκτύπωση.

Σχ. 2 Η φόρµα της Ταµειακής

Η πληκτρολόγηση της τιµής γίνεται χωρίς το σύµβολο των δεκαδικών, για παράδειγµα αν
θέλουµε να πληκτρολογήσουµε το ποσό 8,95 πληκτρολογούµε απλά 895, αφού τα δύο
πρώτα ψηφία που πληκτρολογούµε θεωρούνται τα δεκαδικά. Αυτός είναι και ο λόγος
ύπαρξης των πλήκτρων 00 και 000. Έτσι για το 8 € πληκτρολογούµε απλά 8 και το
πλήκτρο 00.
Ο µέγιστος αριθµός που µπορούµε να πληκτρολογήσουµε αρχικά είναι το 99,99, ενώ αν
θέλουµε να αλλάξουµε το προκαθορισµένο µήκος του ακέραιου τµήµατος, από τη
∆ιαµόρφωση -> Παράµετροι πληκτρολογούµε την τιµή (από το 1 ως το 3 µε
προκαθορισµένη τιµή το 2) στο πεδίο Μήκος δεκάδων ταµειακής. Άρα µε τιµή 1 ο
µέγιστος αριθµός που µπορούµε να πληκτρολογήσουµε είναι το 9,99 ενώ µε τιµή 3, ο
µέγιστος αριθµός είναι το 999,99.

Μπορούµε να θέσουµε και µέγιστο αριθµό πληκτρολόγησης, ο οποίος καθορίζεται πάλι από
τη ∆ιαµόρφωση -> Παράµετροι και στο πεδίο Μέγιστος αριθµός ταµειακής.
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Ένα πολύ χρήσιµο πλήκτρο είναι το Επαναληπτικό πλήκτρο, όπου εµφανίζει το
τελευταίο προϊόν που επιλέξαµε µαζί µε την τιµή του.

Έχουµε τη δυνατότητα στο πεδίο Ρέστα να εµφανισθούν τα ρέστα που πρέπει να δώσουµε
στον πελάτη, αρκεί να κάνουµε κλικ στο πεδίο Πληρωµή και µε τρόπο όµοιο µε αυτόν της
πληκτρολόγησης των τιµών, πληκτρολογούµε τα χρήµατα που µας έδωσε ο πελάτης.
Αυτόµατα στο πεδίο Ρέστα εµφανίζεται το ποσό που πρέπει να δώσουµε. Επίσης
ενεργοποιείται κι εδώ ο οθόνη ένδειξης τιµών για τους πελάτες.

Η φόρµα έχει δυνατότητα χρήσης barcode scanner, αρκεί το barcode να έχει εκτυπωθεί από
ζυγιστική µηχανή. Φυσικά θα εµφανίσει απλά την τιµή του barcode κι εµείς πρέπει να
επιλέξουµε προϊόν. Για τη ζυγιστική ισχύει ότι αναφέραµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, όπως
επίσης υπάρχει το πλήκτρο για την online σύνδεση της ζυγιστικής µηχανής G 310.

Τέλος η φόρµα έχει το πλήκτρο µε τα παραστατικά της ηµέρας, τα οποία ανήκουν
στην κατηγορία Τake Away. Έτσι µπορούµε να ακυρώσουµε µια απόδειξη ή να τη
µετασχηµατίσουµε σε Τιµολόγιο.

Το πλήκτρο ενεργοποιεί τη Β’ σειρά. Ισχύουν κι εδώ ότι αναφέραµε στο
προηγούµενο κεφάλαιο, σχετικά µε τη Β’ Σειρά.

Όπως και στη φόρµα του Take Away, µπορούµε κι εδώ µε τη βοήθεια του
ανάλογου πλήκτρου να διαχειριστούµε πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες µέσω
τoυ ανάλογου πιστωτικού ιδρύµατος.
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Πολλαπλές αποδείξεις και άλλα…
Υπάρχουν περιπτώσεις που επιθυµούµε τα
προϊόντα των πλήκτρων να έρχονται µε
τις τιµές που έχουµε θέσει στο πεδίο
Take Away της αποθήκης. Σε αυτή την
περίπτωση από την ετικέτα Εκτυπώσεις
της

∆ιαµόρφωσης,

Εµφάνιση

αρχικών

επιλέγουµε

το
Τότε

τιµών.

εµφανίζονται τα προϊόντα όπου έχουµε
θέσει σε αυτή τιµή στο πεδίο Take
Away. Φυσικά ισχύουν και οι συνθήκες
που προαναφέραµε.
Έτσι

όταν

κάνουµε

κλικ

σε

κάποιο

πλήκτρο, εµφανίζεται το προϊόν µε τη
συγκεκριµένη

τιµή.

Σε

αυτή

την

περίπτωση µπορούµε να αλλάξουµε την
ποσότητα
∆ιαµόρφωση

αν

επιλέξουµε
το

από

τη

Ενεργοποίηση

πληκτρολογίου ποσοτήτων. Πατώντας
κάποιο πλήκτρο από το 1 ως κι το 9,
αλλάζει η ποσότητα της τρέχουσας γραµµής.

Στην περίπτωση που θέλουµε να εκτυπώσουµε εισιτήρια, µπορούµε πατώντας το πλήκτρο
Εκτύπωση, να εκτυπώνονται τόσες αποδείξεις όσες είναι οι γραµµές ή ακόµη και οι
ποσότητες των προϊόντων. Η χρήσιµη αυτή λειτουργία επιτυγχάνεται αν επιλέξουµε το
Αποδείξεις ανά γραµµή από τη ∆ιαµόρφωση.
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Κεφάλαιο 8
∆ιαχείριση Delivery
Η λειτουργία Delivery είναι από τις πλέον σηµαντικές στην Anima –
Menu, και καλύπτει όλο το φάσµα της δραστηριότητάς της, από την
αναγνώρισή κλήση του πελάτη που θα κάνει την παραγγελία, ως την επιστροφή του
διανοµέα που παρέδωσε το πακέτο. Στο κεφάλαιο αυτό θα τα δούµε όλα αναλυτικά,
ξεκινώντας από τη διαµόρφωση για την αναγνώριση κλήσης.

∆ιαµόρφωση αναγνώρισης κλήσης
Η Anima – Menu παρέχει πολλές δυνατότητες σε αναγνώριση κλήσης. Μπορεί να
διαχειρισθεί απλές αναλογικές γραµµές PSTN µε τη βοήθεια ενός modem µε δυνατότητα
αναγνώρισης κλήσης, γραµµές ISDN µε τη βοήθεια αντίστοιχου modem, ακόµη και µέσω
κινητού τηλεφώνου (Smartphone).
Από τη ∆ιαµόρφωση -> Λοιπά, κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Ρυθµίσεις Αναγνώρισης
Κλήσεων κι εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος που ακολουθεί.

Σχ. 1 Η φόρµα για τη διαµόρφωση της αναγνώρισης κλήσεων

Εδώ ρυθµίζουµε τα πάντα σχετικά µε την αναγνώριση κλήσης. Αν για παράδειγµα
διαθέτουµε αναλογικά κανάλια (PSTN), θέτουµε την ανάλογη σειριακή θύρα για το modem
σε µια από τις 3 COM που έχει η φόρµα επιλέγοντας παράλληλα και ανάλογο
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Ενεργοποίηση modem στη COM 1 ως 3 (µπορούµε να διαχειριστούµε τις γραµµές και
µέσω TAPI). Αν διαθέτουµε ένα ISDN modem (συνήθως AVM FRITZ! ISDN), τότε
επιλέγουµε το CAPI.

Μια σηµαντική δυνατότητα που παρέχει η Anima – Menu είναι ότι σε δίκτυο µε
περισσότερα από ένα τερµατικά (POS), µπορούν και εκείνα που δεν διαθέτουν συσκευή
αναγνώρισης κλήσης, να διαχειρίζονται τις κλήσεις, αρκεί σε αυτά να επιλέξουµε
Απενεργοποίηση ελέγχου τηλεφωνικών Συσκευών. Παντού όµως πρέπει να επιλέξουµε
το Αυτόµατη ενεργοποίηση, για να ανοίγει αυτόµατα µε την είσοδο στην εφαρµογή
Έχουµε επίσης τις επιλογές Ταξινόµηση Λίστας βάσει τελευταίας για να φέρνει πάνω
την πιο πρόσφατη κλήση, και την Αυτόµατη εµφάνιση Πελατολογίου για να ανοίγει
αυτόµατα την καρτέλα του καλούντος πελάτη.

Καταχώρηση ∆ιανοµέων
Μια άλλη σηµαντική ενέργεια που πρέπει να κάνουµε στην εµπορική εφαρµογή πριν
µεταβούµε στο front-office και αφορά το Delivery, είναι η καταχώρηση των διανοµέων.
Αυτό επιτυγχάνεται από την επιλογή Αρχεία -> Συνεργάτες κι εµφανίζεται η φόρµα του
σχήµατος που ακολουθεί. Στη φόρµα – Συνεργάτες δεν καταχωρούµε µόνο τους διανοµείς,
αλλά όπως θα δούµε σε άλλο κεφάλαιο και τους σερβιτόρους (αν διαθέτει η επιχείρηση),
όπως επίσης και άλλου τύπου προσωπικού, αφού συνδέεται µε τη µισθοδοσία και την
εφαρµογή ελέγχου εισόδου - εξόδου προσωπικού.
Τα σηµαντικότερα πεδία που αρχικά συµπληρώνουµε είναι η Επωνυµία και ο Κωδικός,
καθώς και ο Τοµέας που στην περίπτωσή µας είναι ∆ιανοµέας. H λειτουργία της φόρµας
είναι ίδια µε αυτή των Παραστατικών που συναντήσαµε σε προηγούµενο κεφάλαιο.

Σηµειώνουµε ότι η φόρµα αρχικά περιέχει δύο εγγραφές τις : ΠΑΚΕΤΟ και ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΧΡΕΩΣΗ που χρησιµοποιούνται από την εφαρµογή και δεν πρέπει να διαγραφούν.
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Σχ. 2 Η φόρµα διαχείρισης προσωπικού

Τρία σηµαντικά πεδία που πρέπει να συµπληρώσουµε είναι το Βarcode και τα Ειδικά
Βarcodes Παράδοσης και Ακύρωσης που µπορεί να χρησιµοποιηθούν κατά την εκτέλεση
της παραγγελίας αλλά και όταν επιστρέφει ο διανοµέας. Συµπληρώνονται αυτόµατα όχι κατά
την καταχώρηση της εγγραφής, αλλά κατά την ενηµέρωση ενός διανοµέα, µετά από µια
διαδικασία αναζήτησης
Υπάρχει κι ένας µαζικός τρόπος ενηµέρωσης. Για να συµπληρωθούν αυτόµατα για όλους
τους διανοµείς, µετά από µια διαδικασία αναζήτησης και όταν γεµίσει ο κατάλογος µε τις
ευρεθείσες εγγραφές, επιλέγουµε από το µενού της φόρµας Ενέργειες -> Μαζική
επαναδηµιουργία barcode.
Αν θα χρησιµοποιήσουµε barcode scanner κατά την εκτέλεση των παραγγελιών (θα το
δούµε στη συνέχεια), πρέπει να εκτυπώσουµε καρτελάκια για κάθε ένα διανοµέα. Αυτό
επιτυγχάνεται από το µενού της φόρµας Ενέργειες -> Εκτύπωση barcode.
Η εκτύπωση barcode για τους διανοµείς πραγµατοποιείται από τον Report Designer και
χρησιµοποιείται το αρχείο ServBarcodes.rpx. Εποµένως µπορούµε να τροποποιήσουµε όπως
θέλουµε εµείς τη µορφή της εκτύπωσης. Αν δεν θέλουµε όµως να χρησιµοποιείται το
συγκεκριµένο αρχείο, επιλέγουµε από ∆ιαµόρφωση -> Εκτυπώσεις, την επιλογή
Απενεργ. Αρχείου RPX για Barcodes Συνεργατών.
Ο εκτυπωτής για την εκτύπωση barcodes διανοµέων επιλέγεται από το µενού της
εφαρµογής Εργαλεία -> Επιλογή εκτυπωτή των Barcodes -> Συνεργατών, ενώ αν
θέλουµε η εκτύπωση να µην εµφανίζεται αρχικά στην οθόνη αλλά να αποστέλλεται άµεσα
στον εκτυπωτή, από ∆ιαµόρφωση -> Εκτυπώσεις, επιλέγουµε Αποστολή των Barcodes
Συνεργ. στον εκτυπωτή.
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Αρχικά εκτυπώνονται για κάθε διανοµέα τα barcodes µόνο του πεδίου Barcode και όχι των
Ειδικών Barcodes (ΕΠ και ΑΚ). Αν θέλουµε να εκτυπώνονται και αυτά όπως δείχνουµε
στο σχήµα που ακολουθεί, από ∆ιαµόρφωση -> Επιλογές και από το πλαίσιο Επιλογές
Delivery, επιλέγουµε Eνεργοποίηση πολ. Barcodes διανοµέων.

Σχ. 3 Η εκτύπωση barcodes για τις 3 καταστάσεις για ένα διανοµέα

Η αναγνώρισης κλήσης εν δράσει
Όταν

τρέξουµε

την

εφαρµογή

Front-office,

θα

ενεργοποιηθεί

αυτόµατα

η

φόρµα

αναγνώρισης κλήσης του σχήµατος 4 και αυτό γιατί είχαµε επιλέξει την Αυτόµατη
ενεργοποίηση. Αρχικά η φόρµα είναι κενή και όταν γίνει µια κλήση από µια συσκευή, έστω
και αν αυτή βρίσκεται σε άλλο τερµατικό, θα εµφανισθεί στην πρώτη γραµµή.
Αν κλείσουµε τη φόρµα, µπορούµε να την καλέσουµε πάλι από την επιλογή Εργαλεία ->
Αναγνώρισης κλήσης ενώ οι προηγούµενες κλήσεις βρίσκονται ακόµη στη λίστα.
Σηµειώνουµε ότι οι κλήσεις διαγράφονται από τη φόρµα όταν καλέσουµε το πλήκτρο
Παραγγελία, ή να τη διαγράψουµε µε το πλήκτρο ∆ιαγραφή αφού πρώτα την επιλέξουµε
ή όταν καλέσουµε την εφαρµογή µε άλλη ηµεροµηνία.
Αν δεν επιθυµούµε να διαγράφονται οι κλήσεις µε την παραγγελία, τότε επιλέγουµε το
Παραµονή τηλ. αριθµού µετά την παραγγελία του σχήµατος 1.
Όταν έχουµε µια τηλεφωνική κλήση µένα αριθµό που δεν αντιστοιχεί σε κάποιον πελάτη της
εφαρµογής, τότε εµφανίζεται η κλήση όπως στο σχήµα 4, χωρίς δηλαδή τα στοιχεία του
πελάτη.
Τέλος µε το πλήκτρο Κλήση µπορούµε να πληκτρολογήσουµε εµείς έναν αριθµό
τηλεφώνου.
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Σχ. 4 Η φόρµα διαχείρισης κλήσεων µε άγνωστο τηλέφωνο

Επειδή ο πελάτης που έκανε την τηλεφωνική κλήση δεν είναι καταχωρηµένος, επιλέγουµε
την εγγραφή και πατάµε το πλήκτρο Νέος Πελάτης, µε αποτέλεσµα να εµφανισθεί η
φόρµα του σχήµατος 3. Στο κεφάλαιο 6 είχαµε αναφερθεί στην καταχώρηση πελατών από
την

εµπορική

εφαρµογή.

Στην

εφαρµογή

του

front-office

έχουµε

δύο

τρόπους

καταχώρησης. Εδώ θα αναφέρουµε τον άµεσο τρόπο. Όπως παρατηρείτε στη φόρµα, εκτός
από τα βασικά στοιχεία του πελάτη, µπορούµε να καταχωρήσουµε 2 διευθύνσεις και 4
τηλέφωνα. Με όποιο τηλέφωνο καλέσει στη συνέχεια ο πελάτης, η εφαρµογή θα κάνει
αναγνώριση κλήσης. Όπως θα δούµε στη συνέχεια, ο άλλος τρόπος καταχώρησης παρέχει
περισσότερο αριθµό τηλεφώνων και διευθύνσεων.

Σηµειώνουµε εδώ ότι όταν καταχωρούµε έναν πελάτη, µπορούµε να έχουµε προεπιλεγµένες
τιµές για την πόλη, το επάγγελµα, τη ∆.Ο.Υ. και το ΤΚ του πελάτη. Οι τιµές αυτές
καθορίζονται

από

τη

∆ιαµόρφωση

->

Λοιπά

->

Αρχικές

τιµές

Νέου

Συναλλασσοµένου.
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Σχ. 5 Η καταχώρηση νέου πελάτη

Σηµειώστε το πεδίο Παρατηρήσεις για Εκτύπωση όπου αναγράφουµε µια σηµαντική
παρατήρηση για τον πελάτη που θα εκτυπωθεί στο δελτίο παραγγελίας.

Υπάρχουν αρκετά σηµεία στην εφαρµογή κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης, όπως στη
∆ιεύθυνση ή στην Επωνυµία (στις αναζητήσεις) όπου µετά από κάθε πληκτρολόγηση,
εµφανίζεται κάτω από το πεδίο, λίστα µε τις ευρεθείσες εγγραφές (βλέπε επόµενο σχήµα),
µε σκοπό να επιλέξουµε µια από αυτές. Eιδικά για τη ∆ιεύθυνση είναι µια πολύ χρήσιµη
λειτουργία, για να µην επαναλαµβάνετε την ίδια διεύθυνση µε διαφορετικό κάθε φορά
τρόπο. Αν για κάποιο λόγο θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα από το
∆ιαµόρφωση -> Παράµετροι, επιλέγουµε Απενεργοποίηση AutoComplete.
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Σχ. 6 Η λειτουργία ΑutoComplete

Μια πολύ σηµαντική δυνατότητα της εφαρµογής είναι η αναζήτηση της διεύθυνσης µέσω
της υπηρεσίας Google. Αν λοιπόν πληκτρολογήσετε τµήµα λέξης µιας διεύθυνσης και
πατήσετε το πλήκτρο (…) του σχήµατος που ακολουθεί, επιστρέφονται διευθύνσεις που
έχουν σχέση µε ότι έχετε πληκτρολογήσει.

Το σηµαντικότερο είναι ότι αν έχετε επιλέξει

γεωγραφικά όρια από τη διαµόρφωση της εµπορικής εφαρµογής (ετικέτα Γενικά και
πλήκτρο Χάρτες Google), εµφανίζονται µόνο οι διευθύνσεις που βρίσκονται σε αυτά τα
γεωγραφικά όρια. Τέλος, επιλέγοντας µια διεύθυνση από τη λίστα, συµπληρώνονται
αυτόµατα τα πεδία ∆ιεύθυνση, Πόλη και ΤΚ, επιταχύνοντας αφάνταστα τη λειτουργία.
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Μετά την καταχώρηση του πελάτη, η φόρµα Αναγνώρισης Κλήσεων ενηµερώνεται µε τα
στοιχεία του και όποτε στη συνέχεια καλέσει ο ίδιος πελάτης µε ένα από τα τηλέφωνα που
καταχωρήσαµε, θα εµφανισθεί στη φόρµα όπως δείχνεται στο σχήµα 7.
Σηµειώνουµε ότι η συγκεκριµένη φόρµα ανανεώνεται συνεχώς. Ο χρόνος ανανέωσης
καθορίζεται από το πεδίο Αυτ. Ανανέωση λίστας µετά από (δευ/τα) της φόρµας του
σχήµατος 1. Αν θέλουµε η λίστα να µην ανανεώνεται, τότε από την ίδια φόρµα επιλέγουµε
Απενεργοποίηση αυτόµατης ανανέωσης λίστας.

Σχ. 7 Η λειτουργία Αναγνώρισης Κλήσεων µε έναν ήδη καταχωρηµένο πελάτη

Ταυτόχρονα εµφανίζεται και η φόρµα του σχήµατος 8, που είναι αυτή που χρησιµοποιούµε
σε µια λειτουργία Delivery, για να καταχωρήσουµε µια νέα παραγγελία του πελάτη.

Σχ. 8 Η φόρµα Delivery για νέα παραγγελία

151

Λειτουργικά είναι σχεδόν ίδια µε αυτή που συναντήσαµε στη φόρµα Take Away µε
µια σηµαντική διαφορά, στο πάνω αριστερό τµήµα εµφανίζει τα στοιχεία του πελάτη.
Μπορούµε

µε

το

πλήκτρο

Μεγέθυνση

οθόνης

παραγγελιών,

να

εξαφανισθούν

προσωρινά τα στοιχεία του και να µεγαλώσει το τµήµα εµφάνισης των επιλεγµένων
προϊόντων. Με το ίδιο πλήκτρο µπορούµε να επαναφέρουµε τα στοιχεία του.
Τα προϊόντα εµφανίζονται αρχικά µε τις τιµές Delivery όπως έχουµε καθορίσει όταν
δηµιουργούσαµε τον κατάλογο. Αν όµως στη ∆ιαµόρφωση -> Επιλογές και στο πλαίσιο
Επιλογές Delivery, επιλέξουµε Τιµή Σάλας στις πωλήσεις Delivery, έρχονται τα
προϊόντα µε τις τιµές Σάλας.
Η επιλογή των προϊόντων επιτυγχάνεται µε τον ίδιο τρόπο όπως και στη φόρµα Take
Away. Ειδικά στο πεδίο Barcode µπορούµε να πληκτρολογήσουµε και την περιγραφή ενός
προϊόντος. Ότι αναφέραµε στο κεφάλαιο 6 ισχύουν κι εδώ.

Η συγκεκριµένη φόρµα µπορεί να κληθεί άµεσα και από το εικονίδιο Delivery της µπάρας
του front-office. Εδώ µε τη βοήθεια µιας σειράς πλήκτρων που βρίσκονται στο τµήµα των
δεδοµένων του πελάτη, µπορούµε µε το Αναζήτηση Πελάτη να βρούµε έναν πελάτη, µε
το Νέος Πελάτης να καταχωρήσουµε ένα νέο πελάτη και να επιστραφεί αυτόµατα στη
φόρµα, αν έχουµε επιλέξει έναν πελάτη και αυτός έχει πολλαπλές διευθύνσεις να αλλάξουµε
την τρέχουσα διεύθυνση σε κάποια άλλη, να δούµε σε χάρτη τη διεύθυνσή του, να δούµε
οικονοµικά στοιχεία του ή τις παρατηρήσεις που έχουµε γι αυτόν, ακόµη να θέσουµε εδώ
διανοµέα έτσι ώστε να αποφύγουµε στη συνέχεια την επιλογή του.
Τέλος, µπορούµε να κάνουµε αναζήτηση πελάτη µέσω barcode, αρκεί να ενεργοποιηθεί
αυτή η διαδικασία από τη ∆ιαµόρφωση -> Επιλογές και την επιλογή Ενεργοποίηση
Βarcode πελατών, από το πλαίσιο Επιλογές Παραγελιοληψίας. Φυσικά ισχύει ότι
αναφέραµε σε προηγούµενο κεφάλαιο για την αναζήτηση πελάτη µέσω σειριακού barcode
reader.

Μόλις

ολοκληρώνουµε

την

παραγγελία,

πατάµε

το

πλήκτρο

Αποστολή

(F7)

και

εκτυπώνεται το δελτίο παραγγελίας και ένα παρασκευαστήριο (αν έχουµε ορίσει). Όπως
παρατηρείτε στο σχήµα 9, υπάρχουν δύο βασικές διαφορές σε σχέση µε το ∆Π που
συναντήσαµε στο Take Away. Εδώ εµφανίζονται τα πλήρη στοιχεία του πελάτη και τις
τυχόν παρατηρήσεις, ενώ στο τέλος της εκτύπωσης εµφανίζεται ο χάρτης της διεύθυνσης
του πελάτη.

Ο χάρτης εµφανίζεται αν υπάρχει σύνδεση στο Internet και η διεύθυνση και η πόλη είναι
σωστή, αφού η αναζήτηση πραγµατοποιείται µέσω της υπηρεσίας Google. Αν δεν
εµφανίζεται ο χάρτης, έχει να κάνει µε τη συγκεκριµένη υπηρεσία ή δεν έχετε Internet. Για
τη

διαχείριση

χαρτών

µέσω

Google

συµβουλευτείτε

το

αρχείο

http://www.poseidon.gr/demos/GoogleMaps.pdf.
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Σχ. 9 Το κεντρικό δελτίο παραγγελίας κι ένα παρασκευαστήριο

Mπορείτε να απενεργοποιήσετε την εµφάνιση του χάρτη σε έναν συγκεκριµένο πελάτη,
αρκεί να επιλέξετε το Απενεργοποίηση Χάρτη από τη φόρµα του, ενώ η γενική
απενεργοποίησή

του

αλλά

και

άλλες

επιλογές

όπως

οι

διαστάσεις

του

κλπ,

πραγµατοποιούνται από τη ∆ιαµόρφωση -> Εκτυπώσεις και το πλαίσιο Επιλογές
εκτύπωσης Χάρτη (βλέπε επόµενο σχήµα).

Σχ. 10 Η διαµόρφωση για το χάρτη στο ∆Π
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Μετά την εκτύπωση του ∆Π και των παρασκευαστηρίων, δεν εµφανίζεται η φόρµα
πληρωµής όπως συµβαίνει µε την αντίστοιχη της Take Away. Εδώ, η παραγγελία γίνεται
πλέον εκκρεµής και µαζί µε άλλες εκκρεµείς παραγγελίες, εµφανίζεται σε µια ειδική φόρµα,
αυτή των εκκρεµών παραγγελιών.

Εκκρεµείς παραγγελίες
Στη φόρµα των εκκρεµών παραγγελιών µπορούµε να µεταβούµε από το
οµώνυµο πλήκτρο που βρίσκεται στη φόρµα Delivery ή από το ανάλογο
πλήκτρο στη µπάρα του front-office. Όπως παρατηρείτε στο σχήµα που ακολουθεί, η φόρµα
αποτελείται από 4 τµήµατα. Το πάνω αριστερά περιέχει τις εκκρεµείς παραγγελίες, ενώ το
κάτω αριστερά διαχειρίζεται τις παραγγελίες που έχουν εκτελεσθεί. Το πάνω δεξιά περιέχει
τις καθυστερηµένες παραγγελίες, ενώ το κάτω δεξιά στατιστικά στοιχεία για τα προϊόντα
των εκκρεµών παραγγελιών.
To πλέον σηµαντικό τµήµα της φόρµας, είναι αυτό του πλαισίου Εκκρεµείς Παραγγελίες
και τα πλήκτρα στο κάτω τµήµα που περιέχει.
Με το πλήκτρο Αλλαγή εµφανίζεται η φόρµα παραγγελιοληψίας για τυχόν αλλαγές στην
τρέχουσα παραγγελία,

ενώ το πλήκτρο eDelivery διαχειρίζεται τις παραγγελίες που

έρχονται µέσω Internet µε τη βοήθεια της εφαρµογής eDelivery ή του eAnimaMenu
portal.
Όπως παρατηρείτε µπροστά από κάθε παραγγελία υπάρχει ένα εικονίδιο που καθορίζει την
κατάστασή της. Στο σχήµα 11 βλέπετε το εικονίδιο της κανονικής παραγγελίας. Μπορείτε
όµως να καθορίσετε χρόνο καθυστέρησης για τις παραγγελίες και να εµφανίζεται στη στήλη
Καθ. αλλά και µε διαφορετικό εικονίδιο. Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία, υπάρχουν δύο
χρόνοι καθυστέρησης, η µικρή και η µεγάλη και καθορίζoνται από ∆ιαµόρφωση -> Γενικά
και το πλαίσιο Όρια καθ/σης παραγ. Delivery. Όταν ξεπεράσει το πρώτο όριο το
εικονίδιο λαµβάνει τη µορφή

και όταν ξεπεράσει το δεύτερο, λαµβάνει τη µορφή

.

Σχ. 11 Η φόρµα των εκκρεµών παραγγελιών για το Delivery
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Το πλήκτρο Ενέργειες παρέχει ένα µενού µε χρήσιµες
λειτουργίες. Με την επιλογή Προβολή παραγγελίας,
εµφανίζει στην οθόνη την τρέχουσα παραγγελία, ενώ µε
τη ∆ιαγραφή παραγγελίας, διαγράφεται η παραγγελία
(ενηµερώνοντας παράλληλα τα παρασκευαστήρια). Όταν
µια παραγγελία µετατρέπεται σε ΠΑΚΕΤΟ, σηµαίνει ότι
θα παραληφθεί από το κατάστηµα και δεν θα το
παραδώσει

διανοµέας.

Ο

τρόπος

εξόφλησης

στη

συγκεκριµένη περίπτωση είναι διαφορετικός. Με την ίδια
επιλογή µπορούµε να αντιστρέψουµε τη διαδικασία.
Η επιλογή Εµφάνιση διεύθυνσης πελάτη εµφανίζει
στην οθόνη, το χάρτη διεύθυνσης του πελάτη της τρέχουσας παραγγελίας, ενώ το ∆ελτίο
Παραγγελίας

επανεκτυπώνει

το

∆Π.

Το

πλήκτρο

Παραστατικά

είναι

ίδιας

λειτουργικότητας µε το αντίστοιχο πλήκτρο στη φόρµα Take Away, εµφανίζει δηλαδή τα
παραστατικά που αφορούν τη λειτουργία Delivery, ενώ αρχικά εµφανίζει αυτά της
τρέχουσας ηµέρας.
Ιδιαίτερα χρήσιµη είναι η επιλογή ∆ιαδροµές παραγγελιών όπου εµφανίζει σε χάρτη τα
σηµεία των εκκρεµών παραγγελιών της λίστας.

(βλέπε σχήµα 12). Η λειτουργία είναι

ιδιαίτερα χρήσιµη όταν επιθυµούµε να δούµε τις αποστάσεις των παραγγελιών και να
επιλέξουµε τον κατάλληλο διανοµέα.

Σχ. 12 Η γεωγραφική κατανοµή των εκκρεµών παραγγελιών µε τη βέλτιστη διαδροµή

Όπως παρατηρούµε στο σχήµα, µας παρέχεται η βέλτιστη διαδροµή για τις παραγγελίες,
αλλά και η απόσταση και ο χρόνος που χρειάζεται ο διανοµέας για να µεταβεί σε κάθε
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διεύθυνση. Επίσης παρέχεται και ο συνολικός χρόνος και η απόσταση για να επιστρέψει
πίσω ο διανοµέας.

Θα παρατηρήσατε στο χάρτη µια κλειστή περιοχή µε ροζ χρώµα. Η εφαρµογή µας παρέχει
τη δυνατότητα να ορίσουµε µια κλειστή περιοχή αν θέλουµε να τηλέφωνα των παραγγελιών
να ανήκουν σε αυτή. Η περιοχή αυτή ορίζεται από τη ∆ιαµόρφωση->Γενικά και το
πλήκτρο

Χάρτες

Google.

Όπως

παρατηρείτε

στο

πλαίσιο

του

σχήµατος

13,

πληκτρολογούµε τη διεύθυνση της επιχείρησης όπως την αντιλαµβάνεται η υπηρεσία
χαρτών της Google και στη συνέχεια τα γεωγραφικά όρια της κλειστής περιοχής που
θέλουµε να διαχειριστούµε. Αν θέλουµε να δούµε πώς εµφανίζεται η περιοχή αυτή στο
χάρτη, κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Έλεγχος, όπου εµφανίζεται η συγκεκριµένη περιοχή µε
την επιχείρηση ως σηµάδι (marker).

Σχ. 13 Ο ορισµός της κλειστής περιοχής και πώς αυτή εµφανίζεται στο χάρτη

Για να εξοφλήσουµε µια παραγγελία, επιλέγουµε το πλήκτρο Εξόφληση της
φόρµας των εκκρεµών παραγγελιών. Τότε εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος 14,
ενώ αν η παραγγελία είναι ΠΑΚΕΤΟ, εµφανίζεται η φόρµα εξόφλησης που συναντήσαµε στο
Take Away. Μια παραγγελία µπορούµε να την κάνουµε πακέτο αν κάνουµε κλικ στο
πλήκτρο Μετατροπή σε <ΠΑΚΕΤΟ>. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει ένας ειδικός
διανοµέας µε όνοµα ΠΑΚΕΤΟ που χρεώνονται σε αυτόν και αυτό για στατιστικούς κυρίως
λόγους.
Όπως παρατηρούµε στο σχήµα, η φόρµα εµφανίζει τον αριθµό της τρέχουσας παραγγελίας,
ενώ εµείς πρέπει να επιλέξουµε από µία λίστα, το διανοµέα που θα την παραλάβει.
Παρατηρείστε ότι αν ο διανοµέας είναι µε κόκκινα γράµµατα, σηµαίνει ότι ήδη έχει χρεωθεί
κι άλλη παραγγελία.
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Σχ. 14 Η εξόφληση µιας παραγγελίας Delivery

Τέλος µε το πλήκτρο Εντάξει (F5), εκτυπώνεται η απόδειξη του σχήµατος 15, ενώ ισχύουν
ότι έχουµε αναφέρει για τις αποδείξεις στο κεφάλαιο 6. Παρατηρείστε εδώ, την εκτύπωση
του διανοµέα και τα στοιχεία του πελάτη στην απόδειξη.

1835EFA7E449B1C69489B833625B36AC6E88B4F6 0001 00001556
1201061945 FES11000111

Σχ. 15 Η απόδειξη της παραγγελίας

Όπως θα δούµε στη συνέχεια, µπορούµε να παρακάµψουµε τη διαδικασία παραλαβής των
παραγγελιών του διανοµέα µέσω της φόρµας του σχήµατος 14 και να χρησιµοποιήσουµε
ένα σειριακό barcode scanner, επιταχύνοντας έτσι τη διαδικασία εκτέλεσης µιας
παραγγελίας.
Αν έχουµε ένα µόνο διανοµέα, τότε µπορούµε να αποφύγουµε τη φόρµα του σχήµατος 14
και να µεταβούµε άµεσα στη φόρµα πληρωµής, αρκεί να επιλέξουµε από ∆ιαµόρφωση ->
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Επιλογές και στο πλαίσιο Προεπιλεγµένος ∆ιανοµέας, το όνοµα του διανοµέα που θα
χρεώνεται αυτόµατα τις παραγγελίες.

Ο κύκλος µιας παραγγελίας δε σταµατάει στην παραλαβή του από το διανοµέα, αλλά µπορεί
να συνεχισθεί έως ότου αυτός να επιστρέψει. Έτσι, στο πλαίσιο ∆ιανοµή Παραγγελιών
εµφανίζονται οι παραγγελίες που έχουν παραλάβει οι διανοµείς και δεν έχουν ακόµη
επιστρέψει. Όπως δείχνεται στο σχήµα που ακολουθεί, η λίστα εκτός από το διανοµέα και
τον πελάτη, εµφανίζει την ώρα που έγινε η παραγγελία, την ώρα που την παρέλαβε καθώς
και το χρόνο καθυστέρησης.

Σχ. 16 Οι παραγγελίες που έχουν αποσταλεί

Υπάρχουν κι εδώ µια σειρά από πλήκτρα όπως το Χάρτης που εµφανίζει σε παρόµοια
µορφή µε αυτή του σχήµατος 12, το χάρτη µε τις παραγγελίες που έχει παραλάβει ο τρέχον
διανοµέας, η προβολή της τρέχουσας παραγγελίας, τα Αλλαγή ∆ιανοµ., όπου µπορούµε να
αλλάξουµε διανοµέα, καθώς επίσης το σηµαντικό πλήκτρο Επιστρ. ∆ιανοµ., όπου µας
ρωτά αν έγινε επιτυχηµένη ή όχι η παράδοση της παραγγελίας. Σηµειώνουµε ότι και αυτή η
διαδικασία µπορεί να απλοποιηθεί µε το barcode scanner, αρκεί ο διανοµέας στην
επιστροφή να ‘σκανάρει’ την αντίστοιχη ετικέτα barcode για την επιτυχηµένη ή όχι
παράδοση.

Σηµειώνουµε ότι το πλαίσιο δεν εµφανίζεται, άρα δεν υπάρχει έλεγχος επιστροφής των
διανοµέων, αν επιλέξουµε από ∆ιαµόρφωση -> Επιλογές και στο πλαίσιο Επιλογές
Delivery, το Απενεργ. ελέγχου διανοµής παραγγελιών. Επίσης αν επιλέξουµε
Αυτόµατη

Μετάβαση

Delivery,

εµφανίζεται

αυτόµατα

η

φόρµα

των

εκκρεµών

παραγγελιών, όταν ξεκινά η εφαρµογή front-office.

Επιλέγοντας το πλήκτρο Στατ. ∆ιανοµ., µπορούµε να επιλέξουµε τον
τρέχοντα διανοµέα που έχει λάβει το πακέτο και µας εµφανίζει στατιστικά
στοιχεία σχετικά µε την τρέχουσα παραγγελία, όπως δείχνουµε στο σχήµα που ακολουθεί.
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Αφού αναφερθήκαµε στο συγκεκριµένο πλαίσιο της διαµόρφωσης που αφορά λειτουργίες
Delivery ας δούµε τις επιλογές που προσφέρει πιο αναλυτικά (βλέπε σχήµα 16).
Για τους τοµείς θα αναφερθούµε σε άλλο κεφάλαιο. Εδώ θα αναφέρουµε ότι η επιλογή
Εκκρεµείς Παραγγελίες ανά Τοµέα εµφανίζει τις παραγγελίες, µόνο του δικού σας τοµέα.
∆ηλαδή εάν σ' ένα κατάστηµα υπάρχουν 3 υπολογιστές - POS, και τα όνοµα τους είναι ΥΠ1,
ΥΠ2, ΥΠ3, τότε ο κάθε υπολογιστής θα βλέπει και θα διαχειρίζεται µόνο τις δικές του
παραγγελίες. Π.χ. ο ΥΠ2 δεν θα µπορεί να δει τις παραγγελίες που έχουν πραγµατοποιηθεί
στους ΥΠ1 και ΥΠ3. Οι τοµείς ορίζονται από ένα οµώνυµο πλήκτρο στη ∆ιαµόρφωση ->
Γενικά ενώ για να ορίσουµε ένα POS να ανήκει σε έναν τοµέα, επιλέγουµε από
∆ιαµόρφωση -> Εταιρία και το οµώνυµο πεδίο.

Αν επιλέξουµε το Αυτόµατη εξόφληση Delivery, επιλέγουµε διανοµέα από τη φόρµα
Delivery και µε το πλήκτρο Αποστολή, µετά τις εκτυπώσεις των ∆Π και παρασκευαστηρίων,
εµφανίζεται σχετική ερώτηση για να εκτυπωθεί αυτόµατα απόδειξη λιανικής. Η παραγγελία
έτσι δεν υπάρχει στις εκκρεµείς παραγγελίες.

Οι εκκρεµείς παραγγελίες εµφανίζονται µε τη σειρά που καταχωρούνται, η τελευταία δηλαδή
παραγγελία είναι και τελευταία στη λίστα. Αν θέλουµε η τελευταία παραγγελία να
εµφανίζεται πρώτη τότε επιλέγουµε Ταξινόµηση εκκρ. παραγ. βάσει τελευταίας.
Αν σε κάποιο προϊόν έχουµε θέσει τιµή στο πεδίο Χρόνος Καθ/µένης Παραγωγής
(λεπτά) της αποθήκης κι ενεργοποιήσουµε την επιλογή Ενεργοποίηση Καθυστερηµένων
Παραγγελιών,

στη

λίστα

Καθυστερηµένη

Είδη

εµφανίζονται

τα

προϊόντα

των

παραγγελιών που ο χρόνος εκτέλεσης έχει υπερβεί το χρόνο που έχουµε θέσει σε αυτά.
Με την επιλογή Ενεργοποίηση Εκκρεµών Παραγγελιών, όποτε φορτώνεται από το
µενού του front-office η φόρµα Delivery, φορτώνεται και η φόρµα των εκκρεµών
παραγγελιών,

ενώ µε την Απενεργ. στατιστ. ειδών των εκκρεµ. παραγγελιών δεν

εµφανίζει τα στατιστικά ειδών στο οµώνυµο πλαίσιο των εκκρεµών παραγγελιών.
Αρχικά οι εκκρεµείς παραγγελίες δείχνονται µε τη γενική αρίθµηση των δελτίων
παραγγελίας. Αν επιθυµούµε να εµφανίζεται η ηµερήσια αρίθµηση επιλέγουµε Εµφ/ση
ηµερήσιας αρίθµησης των των εκκρ. παραγ.
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Η φόρµα επιλογής διανοµέων του σχήµατος 13, παραµένει και µετά την εξόφληση µιας
παραγγελίας, έτσι ώστε ο διανοµέας να χρεωθεί µε ακόµη µια παραγγελία. Αν επιθυµούµε
να µην παραµένει, τότε επιλέγουµε Αυτόµατη απενεργοποίηση φόρµας εξόφλησης.
Επίσης στην ίδια φόρµα όταν επιλέγουµε διανοµέα, αµέσως εξοφλείται η παραγγελία χωρίς
να περιµένουµε να πατήσουµε το πλήκτρο Εντάξει (F5). Για να απενεργοποιήσουµε αυτή
τη λειτουργία, επιλέγουµε Απενεργ. αυτόµατου ελέγχου στην εξόφληση.
Στη φόρµα Delivery όταν ξεκινάµε να επιλέξουµε προϊόντα και τα στοιχεία του πελάτη
αρχικά είναι εµφανή, τότε αυτά εξαφανίζονται για να µεγαλώσει ο χώρος επιλογής των
προϊόντων. Αν δεν θέλουµε να µεγαλώνει ο χώρος αυτόµατα επιλέγουµε Απενεργ. αυτοµ.
µεγέθυνσης οθόνης ειδών.
Η Απενεργ. ελέγχου εκτέλεσης παραγγελιών απενεργοποιεί την ενηµέρωση του
ιστορικού των παραγγελιών Delivery κι έτσι δεν θα έχουµε κάποια στατιστικά από την
εµπορική.
Τέλος, αν επιλέξουµε Ενεργοποίηση ελέγχου παραγγελιών Πελάτη, σε όποια φόρµα και
να βρεθούµε όπου πρέπει να µεταβούµε στη φόρµα Delivery για να λάβουµε µια νέα
παραγγελία ενός πελάτη, εµφανίζεται ότι υπάρχουν καταχωρηµένες παραγγελίες για το
συγκεκριµένο πελάτη και αν πατήσουµε Ναι, εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος 24 µε τις
παραγγελίες που έκανε ο πελάτης την τρέχουσα ηµέρα.

Σχ. 17 Η διαµόρφωση µε τις επιλογές Delivery
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Παραγγελία ενός ήδη υπάρχοντος πελάτη
Mέχρι τώρα είδαµε την περίπτωση της παραγγελίας ενός νέου πελάτη. Θα δούµε τώρα την
ίδια διαδικασία αν τηλεφωνήσει ένας ήδη υπάρχον πελάτης. Αρχικά θα ενηµερωθεί η φόρµα
αναγνώρισης κλήσης του σχήµατος 9 και θα εµφανισθεί η φόρµα µε τα στοιχεία του πελάτη
όπως δείχνουµε στο σχήµα που ακολουθεί. Φυσικά η τελευταία λειτουργία δεν ισχύει αν
απενεργοποιήσουµε όπως έχουµε αναφέρει το Αυτόµατη εµφάνιση Πελατολογίου. Σε
αυτή την περίπτωση, για να εµφανισθεί η φόρµα, κάνουµε διπλό κλικ στην εγγραφή της
αναγνώρισης κλήσης.

Σχ. 18 Η φόρµα µε τα πλήρη στοιχεία ενός πελάτη

Όπως παρατηρείτε, η φόρµα περιέχει όλα τα στοιχεία του πελάτη τα οποία µπορούµε να
διορθώσουµε και να πατήσουµε το πλήκτρο Ενηµέρωση. Παρατηρείστε το πλαίσιο
Χρεοπιστώσεις όπου εµφανίζει οικονοµικά στοιχεία του πελάτη όπως το τζίρο του (πεδίο
Χρέωση), την τελευταία κίνηση αλλά και το σύνολο των πόντων του, οι οποίοι
µηδενίζονται αν πατήσουµε το πλήκτρο Χ.
Πάνω από το πλαίσιο Τηλέφωνα, στην περίπτωση που ο πελάτης γιορτάζει (πρέπει να
υπάρχει σύνδεση στο Internet), εµφανίζεται µήνυµα µε έντονα γράµµατα. Στο πλαίσιο
Τελευταίες Παραγγελίες, εµφανίζει τις παραγγελίες των τελευταίων 5 ηµερών.
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Σηµαντικό πλήκτρο είναι το Παρατηρήσεις όπου αν ήδη υπάρχουν, είναι σε κόκκινο
πλαίσιο. Αν κάνουµε κλικ σε αυτό, το πλαίσιο των τελευταίων παραγγελιών εξαφανίζεται κι
εµφανίζονται στη θέση του δύο πεδία τα Εκτυπώσιµα και Μη Εκτυπώσιµα. Στο πρώτο
πληκτρολογούµε το κείµενο που θέλουµε να εκτυπώνεται στο δελτίο παραγγελίας, ενώ το
δεύτερο να εµφανίζεται στη φόρµα του Delivery.
Σηµειώνουµε ότι για να εµφανισθούν οι παρατηρήσεις στο ∆Π (βλέπε σχήµα 9), πρέπει από
∆ιαµόρφωση -> Επιλογές -> Επιλογές Delivery να επιλέξουµε Ενεργ. εκτύπωσης
παρατηρήσεων Πελάτη.

Σχ. 19 Οι παρατηρήσεις του πελάτη

Στο πάνω δεξιά τµήµα της φόρµας, υπάρχουν 5 χρήσιµα πλήκτρα, όπως το
∆ιευθύνσεις του Πελάτη, όπου µπορούµε να προσθέσουµε επιπλέον διευθύνσεις
εκτός από αυτή που έχουµε πληκτρολογήσει στη φόρµα. Έτσι αν πατήσουµε το πλήκτρο, θα
εµφανισθεί η φόρµα του σχήµατος που ακολουθεί. Εδώ κάνουµε κλικ σε µια κενή γραµµή,
πληκτρολογούµε στο πάνω τµήµα τα στοιχεία που θέλουµε και κάνουµε κλικ στο πλήκτρο
Ενηµέρωση τρέχουσας γραµµής. Το πρώτο πεδίο είναι µια περιγραφή για την τρέχουσα
διεύθυνση. Μετά την πληκτρολόγηση όλων των διευθύνσεων, κάνουµε κλικ στο πλήκτρο
Αποθήκευση.
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Σχ. 20 Η φόρµα για την καταχώρηση πολλαπλών διευθύνσεων

Όµοια µε το πλήκτρο Τηλέφωνα του Πελάτη, εµφανίζεται µια ανάλογη φόρµα
όπως στο επόµενο σχήµα και πληκτρολογούµε τα τηλέφωνα µε µια περιγραφή. Για
την ενηµέρωση, πατάµε το πλήκτρο Αποδοχή. Φυσικά η αναγνώριση κλήσης µπορεί να
γίνει από όλα αυτά τα τηλέφωνα.

Σχ. 21 Η φόρµα για την καταχώρηση πολλαπλών τηλεφώνων

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πλήκτρο Χειρόγραφο ∆ελτίο Παραγγελίας, όπου
εκτυπώνει ένα ∆ελτίο Παραγγελίας όπως αυτό του σχήµατος 9, εκτός από τα
προϊόντα, αφού έτσι κι αλλιώς δεν έχουν επιλεγεί. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις σε
κάποιους πελάτες, που επιθυµούν να εκτυπώνεται ένα ∆Π µε συµπληρωµένα τα στοιχεία του
πελάτη κι εκείνοι να συµπληρώνουν τα προϊόντα µε το χέρι!
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Τέλος, µε το πολύ σηµαντικό πλήκτρο Νέα Παραγ., έχουµε µετάβαση στη
φόρµα Delivery του σχήµατος 8 µε συµπληρωµένα τα στοιχεία του πελάτη,
για να λάβουµε µια νέα παραγγελία.

Πολύ σηµαντικό είναι το πλαίσιο Προτιµήσεις, γιατί εµφανίζει τα προϊόντα που προτιµάει ο
πελάτης. ∆ε µένει όµως στο να αναφέρει απλά τα προϊόντα, αλλά µπορεί και να τα επιλέξει.
Συνήθως οι πελάτες παραγγέλνουν τα ίδια προϊόντα. Έτσι, κάνουµε κλικ σε ένα από αυτά,
µπορούµε να αλλάξουµε την ποσότητα µε τα + ή – και στη συνέχεια να πατήσουµε το
πλήκτρο Νέα Παραγ., για να έχουµε µετάβαση στη φόρµα Delivery µε συµπληρωµένα αυτά
τα προϊόντα. Tα προϊόντα επίσης µεταφέρονται µε τις συνθέσεις που επιλέγει ο πελάτης.

Έχουµε όµως ακόµη µια σηµαντική δυνατότητα που επιταχύνει ακόµη περισσότερη
την παραγγελία

παλιών

προτιµήσεων του

πελάτη. Μετά

την

επιλογή

των

προϊόντων, αν κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Αποστολή Παραγγελίας, εκτυπώνεται το ∆Π και
τα παρασκευαστήρια χωρίς να µεσολαβήσει η φόρµα Delivery.

Σχ. 22 Οι προτιµήσεις του πελάτη

Μαζική εξόφληση Delivery
Υπάρχει µια λειτουργία όπου µπορούµε µαζικά να εξοφλήσουµε εκκρεµείς παραγγελίες
Delivery.

Aυτό επιτυγχάνεται µε το πλήκτρο Ctrl + D κι εµφανίζεται η φόρµα του

σχήµατος που ακολουθεί. Αφού επιλέγουµε τις παραγγελίες που θέλουµε να εξοφλήσουµε,
τσεκάρουµε αν θέλουµε την επιλογή για αντικατάσταση του διανοµέα ενώ τον ορίζουµε από
τη λίστα και στο τέλος πατάµε το πλήκτρο Εξόφληση. Μας ρωτά αν θέλουµε να
εκτυπώσουµε απόδειξη. Αν πατήσουµε Ναι, εκτυπώνεται η απόδειξη λιανικής µε σήµανση,
αν πατήσουµε Όχι ενηµερώνεται η κίνηση µε το παραστατικό Β’ σειράς. Το ίδιο µπορείτε να
επιτύχετε από την επιλογή Εργαλεία -> Μαζική Εξόφληση -> Delivery.
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Χρήση barcode
Έχουµε αναφέρει ότι η εκτέλεση µιας παραγγελίας επιταχύνεται µε τη χρήση ενός σειριακού
barcode scanner. Έτσι χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να επιλέξει ο ίδιος το διανοµέα και
την παραγγελία (δεν χρειάζεται να µεσολαβήσει ο φόρµα του σχήµατος 14), ο διανοµέας
παραλαµβάνοντας το δελτίο παραγγελίας, σκανάρει το barcode που περιέχεται αυτήν και
σκανάροντας κι ένα καρτελάκι µε τον κωδικό του, εκτελείται αυτόµατα η διαδικασία που
αναφέραµε, χωρίς να δεσµεύσουµε το POS.

Μια ακόµη χρήσιµη λειτουργία του barcode

scanner είναι η χρησιµοποίηση ζυγισµένων προϊόντων όπως για παράδειγµα το ψητό
κοτόπουλο. Αν διαθέτουµε ζυγιστική µε δυνατότητα εκτύπωσης barcode, µπορούµε να
σκανάρουµε το ζυγισµένο είδος και το δελτίο παραγγελίας και να ενηµερωθεί αυτόµατα η
παραγγελία µε την ποσότητα του είδους.

Αρχικά, πρέπει να συνδέσουµε στον υπολογιστή, σε ελεύθερη σειριακή θύρα (ή µε τη χρήση
µετατροπέα σειριακής σε USB και αντιστοίχηση στον αριθµό της σειριακής που θα
καταλάβει) το Barcode Reader χειρός. Έστω ότι στο παράδειγµά µας είναι ελεύθερη στη
σειριακή COM1 και εκεί συνδέουµε το Barcode Reader.
Στη συνέχεια εκτελούµε την Εφαρµογή ∆ιαχείρισης Barcode (από Έναρξη
προγράµµατα

Anima

Menu

6.5

).

Αφού

ανοίξει,

θα

τη

Όλα τα

βρούµε

ελαχιστοποιηµένη στη γραµµή εργασιών. Εκεί, µε κλικ στο εικονίδιο ανοίγουµε τη
∆ιαµόρφωσή της (βλέπε επόµενο σχήµα).
Στη Θύρα Επικοινωνίας δηλώνουµε τον αριθµό σειριακής θύρας που έχει συνδεθεί ο
Barcode

Reader

και

επιλέγουµε

Απενεργοποίηση

ΟΧΙ

στην

Απόδειξη

και

Απενεργοποίηση µηνύµατος απόδειξης µε Με εκτέλεση απάντησης: Ναι, εάν
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θέλουµε να εκτυπώνεται ΠΑΝΤΟΤΕ και ΑΥΤΟΜΑΤΑ η απόδειξη, αµέσως µετά τη χρέωση της
παραγγελίας στο διανοµέα.

Σχ. 23 Η διαµόρφωση για τον barcode reader

∆ιαχείριση Πελατολόγιου
Αφού αναφέραµε τη φόρµα του σχήµατος 18, είναι ευκαιρία να δούµε πώς διαχειριζόµαστε
γενικά τους πελάτες από την εφαρµογή front-office. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Πελάτες
της µπάρας, εµφανίζεται η φόρµα αναζήτησης των πελατών που έχουµε ήδη συναντήσει και
θέτοντας κάποια κριτήρια αναζήτησης ή πατώντας απλά το πλήκτρο Αναζήτηση,
εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος που ακολουθεί µε τις ευρεθείσες εγγραφές. Κάνοντας
διπλό κλικ σε µια εγγραφή ή πατώντας το πλήκτρο Προβολή, εµφανίζεται η φόρµα του
σχήµατος 18. Επίσης µπορούµε κι εδώ να κάνουµε µια διαδικασία αναζήτησης, να
δηµιουργήσουµε ένα νέο πελάτη ή να διαγράψουµε έναν ήδη υπάρχοντα.

Σχ. 24 Η φόρµα διαχείρισης πελατών
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Με το πλήκτρο Παραγγελία, έχουµε µετάβαση στη φόρµα Delivery για µια νέα παραγγελία
του τρέχοντα πελάτη. Αν όµως από τη ∆ιαµόρφωση έχουµε επιλέξουµε Ενεργοποίηση
ελέγχου παραγγελιών Πελάτη, µετά από σχετική ερώτηση, εµφανίζει επιλεκτικά τη
φόρµα του επόµενου σχήµατος. Εδώ εµφανίζονται οι παραγγελίες Delivery της τρέχουσας
ηµέρας. Μπορούµε να τις δούµε αναλυτικά, να τις διορθώσουµε αν δεν έχουν εξοφληθεί ή
να δηµιουργήσουµε µια νέα παραγγελία.

Σχ. 25 Οι παραγγελίες της τρέχουσας ηµέρας ενός πελάτη

Ένα χρήσιµο πλήκτρο της φόρµας διαχείρισης
πελατών είναι το Είσπραξη, όπου εµφανίζει
τη

φόρµα

του

διπλανού

σχήµατος.

Η

συγκεκριµένη φόρµα χρησιµοποιείται όταν σε
ένα

πελάτη

παραστατικό

έχουµε
επί

εκτυπώσει

πιστώσει

(ΕΠ)

και

ένα
στη

συνέχεια ο πελάτης έρχεται για να πληρώσει.
Πληκτρολογούµε στο πεδίο Μετρητά το ποσό
που

λαµβάνουµε

και

κάνουµε

κλικ

στο

Ενηµέρωση.

Ταυτόχρονα εµφανίζεται µήνυµα αν θέλουµε να εκτυπωθεί η απόδειξη είσπραξης. Αν
πατήσουµε Ναι, εκτυπώνεται στον προεπιλεγµένο εκτυπωτή (βλέπε επόµενο σχήµα).
Μπορούµε να τροποποιήσουµε την εκτύπωση από την εµπορική εφαρµογή και το εργαλείο
Σχεδίαση φόρµας εκτύπωσης παραστατικών αν επιλέξουµε το αρχείο Apodesign.rpt
που βρίσκεται στο φάκελο της εφαρµογής.
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Σχ. 26 Η εκτύπωση της απόδειξης είσπραξης

Αναγνώριση κλήσης µέσω κινητού τηλεφώνου
Μία σηµαντική δυνατότητα της εφαρµογής, είναι η δυνατότητα αναγνώρισης κλήσης µέσω
κινητού τηλεφώνου (Smartphone), µιας συσκευής που να τρέχει Android ή iOS. Στη
συσκευή εκτελείται µια ειδική εφαρµογή (Mobile Anima – Menu), που όταν το κινητό
λάβει µια τηλεφωνική κλήση, η εφαρµογή στέλνει το νούµερο στη φόρµα αναγνώρισης
κλήσης του σχήµατος 4, έτσι ώστε η εφαρµογή να τη διαχειρισθεί σαν να έγινε από σταθερό
τηλέφωνο.
Για τη λειτουργία χρειάζεται να εκτελείται ο Anima - Menu Server Edition.
Την χρήστη της εφαρµογής θα την δούµε στο κεφάλαιο της ασύρµατης παραγγελιοληψίας,
γιατί είναι ή ίδια που διαχειρίζεται τη θέση του διανοµέα µέσω GPS.

Εφαρµογή CallerID
Στο

φάκελο

εγκατάστασης

της

εφαρµογής

υπάρχει

η

χρήσιµη εφαρµογή CallerID που διαχειρίζεται αυτόνοµα τις
τηλεφωνικές κλήσεις (όχι µέσω κινητού τηλεφώνου), σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της
διαµόρφωσης και ενηµερώνει τις άλλες Anima – Menu που εκτελούνται σε ένα δίκτυο. Η
λειτουργία

είναι

χρήσιµη

όταν

επιθυµούµε

να

µετατρέψουµε

έναν

υπολογιστή

σε

τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς να χρειάζεται σε αυτόν τον υπολογιστή να εκτελείται η Anima –
Menu.

Έλεγχος της θέσης του διανοµέα µέσω GPS
Μια σηµαντική δυνατότητα που µας παρέχεται είναι ο συνεχής έλεγχος της θέσης του
διανοµέα, όταν παραδίδει τις παραγγελίες. Με τη βοήθεια ενός κινητού τηλέφωνου µε
Android, εκτελείται η εφαρµογή Mobile Anima – Menu όπου στέλνει κάθε 50’’ τις
συντεταγµένες της θέσης του διανοµέα. Οι συντεταγµένες αυτές σώζονται τοπικά και
µπορούµε να δούµε τη θέση του διανοµέα και σε προηγούµενη χρονική περίοδο. Η θέση
του διανοµέα µέσα από το front-office εµφανίζεται αν πατήσουµε το πλήκτρο Χάρτης, στη
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φόρµα του σχήµατος 16. Ο χάρτης που θα εµφανισθεί (βλέπε σχήµα 27) εκτός από τις
παραγγελίες του διανοµέα, εµφανίζει σε στίγµα την τελευταία του θέση.

Σχ. 27 Η θέση του διανοµέα και το τελευταίο στίγµα του

Όπως θα αναφέρουµε και σε επόµενο κεφάλαιο, µπορούµε να δούµε τη διαδροµή του
διανοµέα και σε προηγούµενη χρονική περίοδο και το σύνολο των χιλιοµέτρων που έχει
διανύσει τη συγκεκριµένη περίοδο.
Τέλος µε την εφαρµογή που θα δούµε σε επόµενο κεφάλαιο, ο διανοµέας µπορεί να δει στη
συσκευή και σε χάρτη τις διανοµές που έχει παραλάβει και τη βέλτιστη διαδροµή που πρέπει
να ακολουθήσει, οδηγίες δροµολόγησης, ενώ ανανεώνεται συνεχώς το στίγµα του στο
χάρτη που έχει.

∆ιαχείριση Delivery µέσω ασύρµατης παραγγελιοληψίας
Όπως θα δούµε στο κεφάλαιο της ασύρµατης παραγγελιοληψίας, η Mobile Anima – Menu
µας παρέχει µια συνολική διαχείριση του Delivery, από την αναγνώριση κλήσης έως την
επιστροφή του διανοµέα. Μπορούµε να καταχωρήσουµε νέους πελάτες ή να διαχειρισθούµε
ήδη υπάρχοντες, να λάβουµε και να διαχειρισθούµε εκκρεµείς παραγγελίες. Ο διανοµέας µε
τη βοήθεια του κινητού του, αντί για barcode µπορεί να σκανάρει µε τη φωτογραφική
µηχανή του κινητού του τις παραγγελίας που θα διαχειρισθεί, όπως επίσης να δει σε χάρτη
τις διευθύνσεις των διανοµών του.
Μπορούν έτσι οι φορητές συσκευές να θεωρηθούν ως θέσεις εργασίας, µε ελαχιστοποίηση
του κόστους αλλά και επίλυση θεµάτων έλλειψης χώρου. Φυσικά για όλα αυτά χρειάζεται ο
Anima - Menu Server Edition.
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Κεφάλαιο 9
∆ιαχείριση Σάλας
Η διαχείριση σάλας ή τραπεζιών είναι η λειτουργία όπου η παραγγελία
ενός

πελάτη λαµβάνεται από σερβιτόρο. Τα τραπέζια µπορεί να είναι

πραγµατικά, “εικονικά” να δηλώνουν δηλαδή χώρο ή ακόµη και κάτι άλλο όπως ξαπλώστρες
για παράδειγµα. Τα τραπέζια εµφανίζονται στο front-office είτε σε µορφή πλαισίου είτε σε
µορφή πλάνου µε τη βοήθεια ενός designer.

∆ιαχείριση τραπεζιών
Η πρώτη µας ενέργεια είναι η διαχείριση των τραπεζιών από την εµπορική εφαρµογή. Τη
φόρµα διαχείρισης θα τη βρείτε από το µενού της εµπορικής εφαρµογής Αρχεία ->
Τραπέζια και είναι αυτή που δείχνεται στο σχήµα 1. Όπως παρατηρείτε, η φόρµα είναι ίδιας
λειτουργικότητας µε άλλες που έχουµε συναντήσει σε προηγούµενα κεφάλαια.

Σχ. 1 Η φόρµα διαχείρισης τραπεζιών

Τα πλέον απαραίτητο πεδίο που πρέπει να συµπληρώσουµε είναι ο Κωδικός γιατί είναι
αυτός που εµφανίζεται αρχικά όταν λαµβάνουµε µια παραγγελία στο front-office. 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. Πρέπει εδώ να αναφέρουµε ότι οι σερβιτόροι
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καταχωρούνται στην ίδια φόρµα µε τους διανοµείς που είχαµε αναφέρει σε προηγούµενο
κεφάλαιο, αρκεί από το πλαίσιο Τοµέας να επιλέξουµε ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ.
Ως πόστο θεωρείται ένα σύνολο τραπεζιών µε συγκεκριµένο σερβιτόρο και είναι ένας
εύκολος τρόπος να θέτουµε σερβιτόρους σε τραπέζια όταν εκτελείται η front-office
εφαρµογή, ενώ τοµέας είναι ο λογικός 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
Το µενού Ενέργειες της φόρµας 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.

Σχ. 2 Μαζική προσθήκη τραπεζιών

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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Σχ. 3 Μαζική αλλαγή δεδοµένων σε τραπέζια

Ας δούµε τώρα πώς εµφανίζονται στο front-office 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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Σχ. 4 Η εµφάνιση τραπεζιών στο front-office

Αν χρησιµοποιούµε ασύρµατα τερµατικά ή περισσότερα από ένα POS, θα χρειασθεί να
ανανεώνεται η µορφή των τραπεζιών, έτσι ώστε να λαµβάνει υπόψη τις αλλαγές που
πραγµατοποιούνται από τα άλλα τερµατικά. Για το λόγο αυτό, από τη ∆ιαµόρφωση ->
Επιλογές -> Επιλογές Σάλας, επιλέγουµε το Ενεργοποίηση ανανέωσης Σάλας
(αριστερή εικόνα του σχήµατος 5)

και ο χρόνος ανανέωσης αν επιθυµούµε να τον

αλλάξουµε βρίσκεται στο ∆ιαµόρφωση -> Επιλογές -> Χρόνοι ανανέωσης και στο
πεδίο Σάλας (δευ/τα) (δεξιά εικόνα του σχήµατος 5). Όπως παρατηρήσατε εδώ βρίσκονται
και οι χρόνοι ανανέωσης των εκκρεµών παραγγελιών του Delivery και της Λιανικής.

Σχ. 5 Eπιλογές για τη διαµόρφωση της σάλας

Ας δούµε µερικές ακόµη επιλογές της σάλας. Έχουµε αναφέρει ότι σε κάθε τραπέζι
µπορούµε να ορίσουµε ένα σερβιτόρο. Όταν όµως λαµβάνουµε παραγγελίες, µπορεί το
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τραπέζι αυτό να το διαχειρισθεί και άλλος σερβιτόρος. Αν θέλουµε να απενεργοποιήσουµε
αυτή τη δυνατότητα, από τις επιλογές της σάλας επιλέγουµε Κλείδωµα τραπεζιών ανά
Σερβιτόρο.
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.

Σχ. 6 ∆εδοµένα στους σερβιτόρους που αφορούν τη σάλα

Θα παρατηρήσατε στη φόρµα Συνεργατών 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.
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∆ελτίο παραγγελίας µε σήµανση
Έχουµε ήδη αναφέρει ότι εκτός από την απόδειξη, υπάρχει η δυνατότητα να προσκοµίζεται
ένα δελτίο παραγγελίας µε σήµανση και στο τέλος να εκτυπώνεται µια απόδειξη λιανικής για
όλα τα προϊόντα. Η Anima – Menu παρέχει αυτή

τη δυνατότητα, να λαµβάνει δηλαδή

σήµανση το δελτίο παραγγελίας µόνο στη σάλα, αρκεί να επιλέξουµε από τη φόρµα του
σχήµατος 5, το Σήµανση του δελτίου παραγγελίας.

Σχ. 7 Τα δύο παραστατικά ∆Π

Αν εκτός από τη σάλα λαµβάνονται παραγγελίες και µέσω Take Away ή Delivery, πρέπει να
επιλέξουµε από τη ∆ιαµόρφωση (βλέπε σχήµα 7) δύο παραστατικά ∆Π. Στο πεδίο ∆ελτίου
παραγγελίας (Σ) ορίζουµε το παραστατικό ∆Π που θα χρησιµοποιείται για τη σάλα µε
σήµανση και στο πεδίο ∆ελτίου παραγγελίας ορίζουµε ένα άλλο παραστατικό ∆Π που θα
χρησιµοποιείται για τις άλλου τύπου παραγγελίες. Ο λόγος είναι ότι το παραστατικό ∆Π που
θα λαµβάνει σήµανση, πρέπει να έχει συνεχόµενη αρίθµηση µε κινήσεις που έχουν λάβει
όλες σήµανση. Οι άλλου τύπου παραγγελίες δεν λαµβάνουν σήµανση τα ∆Π.

∆ιαχείριση Τοµέων
Οι τοµείς είναι ένας τρόπος για να ξεχωρίσουµε λειτουργίες κι ενέργειες ανά τερµατικό,
όπως για παράδειγµα ένα τερµατικό POS να διαχειρίζεται συγκεκριµένα τραπέζια και
κατηγορίες.
Αρχικά ορίζουµε τους τοµείς. Αυτό επιτυγχάνεται από ∆ιαµόρφωση -> Γενικά και το
πλήκτρο Τοµείς. Τότε εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος που ακολουθεί, όπου
δηµιουργούµε τοµείς µε σηµαντικότερα πεδία τον Κωδικό και την Περιγραφή.
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Σχ. 8 ∆ηµιουργία τοµέων

Για να καθορίσουµε σε ποιο τοµέα ανήκει το τρέχον τερµατικό, από ∆ιαµόρφωση ->
Εταιρία, επιλέγουµε τον τοµέα στο πεδίο Τοµέας.

Σχ. 9 Ορίζουµε πού ανήκει το τρέχον τερµατικό

Αφού καθορίσαµε τους τοµείς, συνδέουµε όποια τραπέζια θέλουµε µε αυτούς. Αν από τις
επιλογές σάλας επιλέξουµε Εµφάνιση τραπεζιών ανά Τοµέα, εµφανίζονται µόνο τα
τραπέζια που ανήκουν στο συγκεκριµένο τοµέα του τερµατικού. Αν όµως επιλέξουµε
Κλείδωµα τραπεζιών ανά Τοµέα, εµφανίζονται όλα τα τραπέζια, µπορούµε όµως να
διαχειρισθούµε αυτά που ανήκουν στο συγκεκριµένο τοµέα του τερµατικού.

Έχουµε όµως τη δυνατότητα να συνδέσουµε τοµείς και µε κατηγορίες προϊόντων (βλέπε
επόµενο σχήµα). Αυτό σηµαίνει ότι όταν κάνουµε µια παραγγελία µέσω Σάλας, Take Away ή
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Delivery εµφανίζονται µόνο οι κατηγορίες άρα και τα προϊόντα, που ανήκουν στο
συγκεκριµένο τοµέα του τερµατικού.

Σχ. 10 Σύνδεση τοµέων µε κατηγοριών

Αν θέλουµε να απενεργοποιήσουµε τον έλεγχο του τοµέα σε προϊόντα ήδη καταχωρηµένων
παραγγελιών, από τη ∆ιαµόρφωση -> Επιλογές -> Επιλογές Παραγγελιοληψίας,
επιλέγουµε Απενεργοποίηση ελέγχου Τοµέα.

∆ιαχείριση Σάλας
Όπως ήδη αναφέραµε, η φόρµα διαχείρισης σάλας είναι αυτή του σχήµατος 11. 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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Σχ. 11 Η φόρµα διαχείρισης τραπεζιών

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
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να πατήσουµε το πλήκτρο, από ∆ιαµόρφωση -> Γενικά, επιλέγουµε Εµφάνιση
παραγγελίας Σάλας µε κλικ.

Σχ. 12 Μια νέα παραγγελία για το τραπέζι ΕΞ-6

Η φόρµα και ο τρόπος εκτέλεσης µιας παραγγελίας είναι ίδιος µε αυτόν που
συναντήσαµε στο Take Away και στο Delivery. Η µόνη διαφορά είναι 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 13 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 που συναντήσαµε στο κεφάλαιο του Take Away. Παρατηρείστε επίσης το
σχόλιο Πρώτο και ∆εύτερο που αναφέρεται στα πιάτα. Φυσικά ισχύουν για τις εκτυπώσεις
∆Π και παρασκευαστηρίων, ότι αναφέραµε στο κεφάλαιο του Take Away. Με τον ίδιο τρόπο
µπορούµε να λάβουµε και άλλες παραγγελίες για το ίδιο τραπέζι.
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Σχ. 13 Το ∆Π κι ένα παρασκευαστήριο για µια παραγγελία σάλας

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.
Στο σηµείο αυτό θα αναφέρουµε ακόµη µια κατάσταση ενός τραπεζιού. Αν από τη
∆ιαµόρφωση -> Γενικά, επιλέξουµε Κόκκινη εµφάνιση παραγγελίας Σάλας, µετά από
µια εκτύπωση συνολικής παραγγελίας, το τραπέζι θα είναι κόκκινο έως ότου κλείσει.
Το 4ο πλήκτρο του τµήµατος των παραγγελιών του σχήµατος 11, 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,
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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.

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
(όπως ακριβώς φαίνεται στη φόρµα 11) και στη συνέχεια επιλέγουµε µέσω µιας φόρµας τα
προϊόντα που θέλουµε να µεταφερθούν (δεξιά φόρµα του σχήµατος 14). 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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Σχ. 15 Η φόρµα αλλαγών για ένα τραπέζι

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.

Παρατηρούµε επίσης ότι το πλήκτρο Παραγγελίες προς
παράδοση έχει αλλάξει χρώµα σε κόκκινο και αν κάνουµε κλικ
σε αυτό, εµφανίζεται η φόρµα του επόµενου σχήµατος. Στη δεξιά στήλη έχουµε τα προϊόντα
που πρέπει να παραδοθούν και στα αριστερά τα ανάλογα τραπέζια µε το σερβιτόρο.
Κάνουµε κλικ στο κατάλληλο τραπέζι και πατάµε το πλήκτρο Ενηµέρωση Σερβιτόρου.
Τότε στέλνεται το µήνυµα Εκτέλεση Παραγγελίας στο ασύρµατο τερµατικό του
σερβιτόρου µε το οποίο έλαβε την παραγγελία ή το κείµενο που έχετε πληκτρολογήσει στο
πεδίο Εκτέλεσης παραγγελίας στο Tablet Σερβιτόρου, που βρίσκεται στο πλαίσιο
Ειδικά Μηνύµατα.
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Σχ. 17 Τα προϊόντα που πρέπει να παραδοθούν

Εφαρµογή Εκτέλεσης Παραγγελιών
Η Anima – Menu περιέχει την Εφαρµογή Εκτέλεσης Παραγγελιών που εκτελείται σε
ένα σύστηµα POS σε ένα παρασκευαστήριο αντί θερµικού εκτυπωτή (ή και σε συνδυασµό
µαζί του). Ο υπεύθυνος κουζίνας µπορεί να βλέπει τις ανεκτέλεστες παραγγελίες και µε έναν
απλό τρόπο να τις εκτελεί, επιταχύνοντας έτσι την όλη διαδικασία της παραγγελίας.
Όταν εκτελέσουµε την εφαρµογή από την έναρξη προγραµµάτων, εµφανίζεται η φόρµα του
σχήµατος που ακολουθεί. Εδώ εµφανίζονται οι παραγγελίες της Σάλας, του Delivery και του
Take Away σε τετράγωνα πλαίσια µε τα προϊόντα σε κάθε ένα από αυτά. Επιλέγουµε το
κατάλληλο πλαίσιο και τα προϊόντα που θέλουµε να εκτελέσουµε και κάνουµε κλικ στο
πλήκτρο Επιλεκτική εκτέλεση (ή Μαζική εκτέλεση για όλα τα προϊόντα). Ενηµερώνεται
τότε το POS που τρέχει το front-office και ο χρήστης βλέπει το πλήκτρο Παραγγελίες προς
παράδοση να έχει αλλάξει χρώµα σε κόκκινο, οπότε εµφανίζεται πάλι η φόρµα του
σχήµατος 17.

Σχ. 18 Η φόρµα εκτέλεσης παραγγελιών
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Η εφαρµογή διαθέτει µια µπάρα λειτουργιών µε πρώτη τη ∆ιαµόρφωση. Όπως βλέπουµε
στο

σχήµα

που

ακολουθεί,

µπορούµε

να

ορίσουµε

εκτός

από

τα

χρώµατα,

τα

χαρακτηριστικά εµφάνισης µιας παραγγελίας, το χρόνο ανανέωσης των παραθύρων, την
αυτόµατη αποστολή µηνύµατος στο σερβιτόρο και τέλος αν το τρέχον POS θα ανήκει σε
κάποιον τοµέα, έτσι ώστε να φαίνονται οι παραγγελίες µόνο του συγκεκριµένου τοµέα.

Σχ. 19 Η φόρµα διαµόρφωσης της εφαρµογής

Ένας εναλλακτικός τρόπος παρακολούθησης των εκκρεµών παραγγελιών είναι αυτός του
σχήµατος που ακολουθεί, που προκύπτει από την επιλογή Εκτέλεση Παραγγελιών του
µενού Εργαλεία. Εδώ εµφανίζονται οι εκκρεµείς παραγγελίες ταξινοµηµένες ως προς την
περιγραφή και τη σειρά παραγγελίας, ενώ η λίστα εµφανίζει την ποσότητα, το σερβιτόρο
(αν προέρχεται από τη σάλα), το τραπέζι και την τυχόν καθυστέρηση.
Αρχικά εµφανίζονται τα προϊόντα που έχουµε ορίσει σε αυτά χρόνο καθυστέρησης
παραγωγής, ενώ αν επιλέξουµε το Όλες οι παραγγελίες, η λίστα εµφανίζει όλες τις
εκκρεµείς παραγγελίες. Η λίστα 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, όπου εµφανίζεται

η

γνωστή φόρµα του σχήµατος 20 που συναντήσαµε στο Take Away και στο Delivery, όπου
ισχύουν ότι αναφέραµε σε προηγούµενο κεφάλαιο.
Πρέπει εδώ να τονίσουµε ότι αν η πληρωµή γίνει µε τιµολόγιο ή µε ειδικό παραστατικό, τότε
αυτόµατα κλείνει το τραπέζι χωρίς να περάσει από τις ενδιάµεσες καταστάσεις.

Σηµειώνουµε ότι υπάρχει και το πλήκτρο Απόδειξη που εκτυπώνει κατευθείαν απόδειξη
λιανικής. Για τις αποδείξεις λιανικής και τα τιµολόγια που θα εκτυπωθούν, ισχύει ότι έχουµε
αναφέρει στο κεφάλαιο του Τake Away.

Υπάρχει επίσης το πλήκτρο Επιλεκτική Εξόφληση, όπου
εµφανίζει λίστα µε τα προϊόντα της παραγγελίας κι επιλέγουµε
αυτά που επιθυµούµε να εξοφλήσουµε. Μετά εµφανίζεται πάλι η φόρµα του σχήµατος 20.

Σχ. 20 Η φόρµα πληρωµής για τη σάλα

Αν

εκτυπώνουµε

µόνο

αποδείξεις,

µπορούµε

να

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

Λιανικής,

να

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.
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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 (βλέπε σχήµα 5).
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 ->
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).
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Σχ. 21 Μια συγκεντρωτική µη νόµιµη απόδειξη-λογαριασµός

Το πλήκτρο Παραστατικά το έχουµε συναντήσει στο Take
Away και στο Delivery, όπου 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, να το ακυρώσουµε ή να
µετατρέψουµε µια απόδειξη σε τιµολόγιο ή κέρασµα.

Υπάρχει µια χρήσιµη λειτουργία όπου µπορούν να εκτυπωθούν µαζικά αποδείξεις των
‘ανοιχτών’ τραπεζιών. Πατώντας το πλήκτρο CTRL + E, εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης.
Πατώντας Ναι εκτυπώνονται οι αποδείξεις όλων των τραπεζιών µε σήµανση, ενώ µε Όχι δεν
εκτυπώνονται αλλά ενηµερώνονται µε το παραστατικό Β’ σειράς. Το ίδιο µπορείτε να
επιτύχετε από την επιλογή Εργαλεία -> Μαζική Εξόφληση -> Σάλας.

∆ιαχείριση Πόστων
Έχουµε αναφέρει ότι τα πόστα σε ένα τραπέζι τα ορίζουµε στη φόρµα των
τραπεζιών του σχήµατος 1. Υπάρχει όµως περίπτωση, όπου πρέπει να αλλάξουµε
ένα πόστο τραπεζιών σε ένα σερβιτόρο και αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα και στο frontoffice. Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Πόστα Σερβιτόρων του σχήµατος 11, 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.
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Σχ. 22 H φόρµα διαχείρισης πόστων

Φιλοδωρήµατα Σερβιτόρων
Η εφαρµογή µας παρέχει τη δυνατότητα πληκτρολόγησης των φιλοδωρηµάτων των
σερβιτόρων. Αυτό επιτυγχάνεται µε το οµώνυµο πλήκτρο, αλλά για να λειτουργήσει
πρέπει να έχετε εκτελέσει από την έναρξη προγραµµάτων την Εφαρµογή ελέγχου
εισόδου-εξόδου προσωπικού. Με τη συγκεκριµένη εφαρµογή, κάθε υπάλληλος της
επιχείρησης πληκτρολογεί έναν κωδικό εισόδου, οπότε το σύστηµα ‘γνωρίζει’ ποιοί
υπάλληλοι βρίσκονται στην επιχείρηση, αφού για να εξέλθουν πληκτρολογούν πάλι τον
κωδικό.
Η φόρµα του σχήµατος 23 εµφανίζει τους σερβιτόρους που έχουν προσέλθει στην
επιχείρηση και πληκτρολογούµε κάθε φορά ένα ποσό που αντιστοιχεί στο φιλοδώρηµα που
λαµβάνουν και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο Αποδοχή.

Σχ. 23 H φόρµα µε τα φιλοδωρήµατα των σερβιτόρων

190

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 Anima – Menu παρέχει µια τέτοια δυνατότητα µέσω της επιλογής Εργαλεία ->
Αλλαγή εκτυπωτών Σερβιτόρων. Τότε εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος 24, 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.

Σχ. 24 H φόρµα µε τη διαχείριση των εκτυπωτών των σερβιτόρων

Ανοιχτά τραπέζια Σερβιτόρων
Από την οµώνυµη επιλογή του µενού Εργαλεία, εµφανίζεται η φόρµα του επόµενου
σχήµατος, όπου εµφανίζει ανά σερβιτόρο, το εξοφληµένο ποσό των τραπεζιών που είναι
ακόµη ανοιχτά, και το ποσό των τραπεζιών που δεν έχει εκτυπωθεί απόδειξη. Πατώντας το
πλήκτρο Εκτύπωση, έχουµε αυτή την πληροφόρηση συγκεντρωτικά και µπορούµε να την
εκτυπώσουµε.
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Σχ. 25 Εξοφληµένο και ανεξόφλητο ποσό ανά σερβιτόρο

Aλλαγή Σερβιτόρου Παραγγελιών
Υπάρχει περίπτωση να θέλουµε να αλλάξουµε γρήγορα σερβιτόρο σε κάποιες παραγγελίες.
Αυτό επιτυγχάνεται από την οµώνυµη επιλογή του µενού Εργαλεία, όπου εµφανίζεται η
φόρµα του επόµενου σχήµατος. Αρχικά εµφανίζονται οι παραγγελίες της ηµέρας. Αν
θέλουµε παλαιότερες παραγγελίες, τις βρίσκουµε µε το πλήκτρο Αναζήτηση. Με το
πλήκτρο Προβολή, εµφανίζεται στον οθόνη τα περιεχόµενα της τρέχουσας παραγγελίας.
Επιλέγουµε τις παραγγελίες που θέλουµε να αλλάξουµε, κάνουµε κλικ στο σερβιτόρο από
τη λίστα που βρίσκεται στα δεξιά της φόρµας και πατάµε το πλήκτρο Αλλαγή.
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Σχ. 26 Η φόρµα όπου αλλάζουµε σερβιτόρο σε παραγγελίες

∆ιαχείριση Πλάνου
Έχουµε αναφέρει ότι εκτός από τον απλό τρόπο εµφάνισης των τραπεζιών, η εµπορική
εφαρµογή διαθέτει ένα σχεδιαστικό εργαλείο όπου µπορούµε να σχεδιάσουµε το πλάνο των
τραπεζιών όπως ακριβώς βρίσκονται στο χώρο και µάλιστα σε πολλαπλά επίπεδα.
Από το µενού Εργαλεία επιλέγουµε το Σχεδίαση Πλάνου και εµφανίζεται η φόρµα του
σχήµατος

29.

Μπορούµε

να

δηµιουργήσουµε

πολλαπλούς

χώρους

τους

οποίους

διαχειριζόµαστε από το µενού Χώροι. Εδώ µπορούµε να προσθέσουµε, διαγράψουµε,
ονοµατίσουµε ή καθαρίσουµε από το περιεχόµενό του έναν χώρο.
Από

το

µενού

αντικείµενα

Προσθήκη

όπως

µπορούµε

Τραπέζια,

να

αντικείµενα

προσθέσουµε
διαφόρων

διάφορα
σχηµάτων

(τετράγωνα, κυκλικά, τρίγωνα), περιγράµµατα τετράγωνα ή κυκλικά
και γραµµές (βλέπε διπλανό σχήµα).
Για τα τραπέζια εµφανίζεται µια φόρµα µε όλα τα τραπέζια που έχουµε
δηµιουργήσει, επιλέγουµε αυτά που θέλουµε και εµφανίζονται σε
τετράγωνη µορφή στο πλάνο και στο επίπεδο που θέλουµε.
Για να µεταφέρουµε ή να αλλάξουµε τις διαστάσεις ενός αντικειµένου (τραπεζιού
για παράδειγµα), κάνουµε κλικ στην περιφέρειά του και όταν εµφανισθούν οι 8
τελίτσες µπορούµε να του αλλάξουµε διαστάσεις. Αν κάνουµε κλικ στο κέντρο
του και αλλάξει ο δείκτης του ποντικιού σε σταυρό, µπορούµε να το σύρουµε.
Μπορούµε να διαγράψουµε ένα αντικείµενο αν το επιλέξουµε και πατήσουµε το εικονίδιο
∆ιαγραφή, ενώ σώζουµε το πλάνο µε το πλήκτρο Αποθήκευση. Το εργαλείο µας δίνει και
άλλες δυνατότητες όµως µαζική διαχείριση αντικειµένων, διαχείριση χρωµάτων κλπ.
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Σχ. 29 Το εργαλείο Σχεδίαση Πλάνου

Για να ενεργοποιηθεί το πλάνο στο front-office πρέπει
από

τη

∆ιαµόρφωση

Πλάνου,

να

->

επιλέξουµε

Γενικά

->

Ενεργοποίηση

Επιλογές
Πλάνου

τραπεζιών και αν επιθυµούµε ανανέωση του πλάνου,
επιλέγουµε

Ενεργοποίηση

ανανέωσης

Πλάνου

και

το

χρόνο

ανανέωσης

σε

δευτερόλεπτα.

Ας δούµε στη συνέχεια πώς εµφανίζεται το πλάνο στη σάλα τραπεζιών. Όπως παρατηρείτε
στο σχήµα 30, υπάρχει η ετικέτα Κανονική προβολή και στη συνέχεια εµφανίζονται οι
διάφοροι χώροι µε τα αντικείµενα που περιέχουν. Για τα τραπέζια ισχύουν ότι έχουµε
αναφέρει σχετικά µε την περιγραφή. Μπορούµε να επιλέξουµε κάποιο από αυτά και να το
διαχειρισθούµε όπως έχουµε µάθει.
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Σχ. 30 Η σάλα µε ενεργοποιηµένο το πλάνο τραπεζιών

Χρεώσεις σε δωµάτια
Έχουµε αναφέρει ότι η Anima – Menu συνεργάζεται µε την Anima.NET Standard 7.0 για
τη διαχείριση δωµατίων.
Η πρώτη µας κίνηση είναι να δηµιουργήσουµε το παραστατικό Απόδειξη Λιανική επί
πιστώσει (ίδιο µε την απόδειξη λιανικής αλλά δεν χρεώνει το ταµείο) και να το θέσουµε στο
οµώνυµο πεδίο στη ∆ιαµόρφωση και στο Παράµετροι.
Είµαστε έτοιµοι να διαχειριστούµε τα δωµάτια από τη Σάλα ή το Take – Away. Όπως
παρατηρούµε στο επόµενο σχήµα, οι φόρµες πληρωµής διαθέτουν τώρα το πλήκτρο
Χρέωση ∆ωµατίου.
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Σχ. 3; Η επιλογή για τη χρέωση δωµατίου

Αν πατήσουµε το πλήκτρο, εµφανίζεται το ερώτηµα αν επιθυµούµε χρέωση στο δωµάτιο. Με
Ναι εκτυπώνεται η απόδειξη λιανική επί πιστώσει, ενώ µε Όχι απλά γίνεται χρέωση στο
δωµάτιο. Στη συνέχεα εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος 32 για την επιλογή του
δωµατίου.

Σχ. 32 Η επιλογή του δωµατίου

Ας υποθέσουµε τώρα ότι στη reception πραγµατοποιείται το check-out και εκτός των άλλων
πρέπει να δούµε τις χρεώσεις των δωµατίων από το χώρο εστίασης. Από το µενού Εργαλεία
επιλέγουµε το Χρεώσεις δωµατίων κι εµφανίζεται η φόρµα του επόµενου σχήµατος µε τα
δωµάτια και τις αντίστοιχες χρεώσεις. Επιλέγουµε το επιθυµητό δωµάτιο και πατάµε το
πλήκτρο Πληρωµή και στο ερώτηµα που θα ακολουθήσει πατάµε Ναι. Πατώντας το
πλήκτρο Κινήσεις µπορούµε να δούµε αναλυτικά τις κινήσεις του συγκεκριµένου δωµατίου.
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Σχ. 33 Η εξόφληση των δωµατίων

Η πλήρης διαχείριση και εξόφληση των κρατήσεων των δωµατίων πραγµατοποιείται από την
Anima.NET Standard 7.0.
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Κεφάλαιο 10
Οικονοµικά και στατιστικά στοιχεία

H

Anima – Menu παρέχει πλήθος οικονοµικών και στατιστικών στοιχείων κυρίως
µέσω της εµπορικής εφαρµογής, ενώ και το front-office παρέχει οικονοµικά
στοιχεία όπως ταµείο ηµέρας, συνεργατών κλπ για πιο άµεση ενηµέρωση. 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 πώληση Take Away 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.
Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να προσέξουµε είναι ότι αν επιλέξουµε το Ενεργοποίηση
Σ.Μ. από

∆ιαµόρφωση -> Γενικά και είναι ενεργοποιηµένος ο ΕΑΦ∆ΣΣ, τότε πολλά

οικονοµικά στοιχεία κυρίως του front-office, λαµβάνουν υπόψη µόνο τις αποδείξεις που
έχουν λάβει σήµανση. Επίσης όλα τα οικονοµικά στοιχεία αρχικά εµφανίζονται στην οθόνη
και στη συνέχεια µπορούν να εκτυπωθούν στον εκτυπωτή που έχουµε ορίσει από Εργαλεία
-> Επιλογή εκτυπωτή Στατιστικών.

Όλα τα στατιστικά εµφανίζονται σε µια
φόρµα

όπως

σχήµατος.

Αν

αυτή
για

του

διπλανού

κάποιο

λόγο

υπερβαίνουν το πλαίσιο της οθόνης ή
απλά θέλουµε να τα επεξεργαστούµε, από
την επιλογή Επεξεργασία -> Ιδιότητες,
εµφανίζεται

το

διπλανό

πλαίσιο.

Εδώ

εκτός των άλλων ορίζουµε πού θέλουµε
να στέλνουµε κάθε φορά το περιεχόµενο
της φόρµας (Internet Explorer ή MS
Word). Aφού το ορίσουµε µια φορά, αυτό
κρατάει τις ρυθµίσεις, έτσι από την επιλογή Αρχεία -> Αποστολή προς…, το περιεχόµενο
θα στέλνεται εκεί που ορίσαµε πριν.
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Οικονοµικά στοιχεία από front-office
Θα

ξεκινήσουµε

µε

τα

οικονοµικά

στοιχεία που µας παρέχει το frontoffice, τα οποία βρίσκονται όλα στο
µενού Στατιστικά όπως βλέπουµε στο
διπλανό

σχήµα.

Εδώ

κυρίως

µας

ενδιαφέρει το ταµείο ηµέρας, τα ταµεία
σερβιτόρων και διανοµέων κλπ. Ας δούµε στη συνέχεια τα στατιστικά – οικονοµικά στοιχεία
του front-office πιο αναλυτικά.

Ταµείο ηµέρας
Επιλέγουµε το Ταµείο ηµέρας κι εµφανίζεται η φόρµα του επόµενου σχήµατος που µε
µικρές παραλλαγές, είναι µια ‘κλασσική’ φόρµα αναζήτηση οικονοµικών στοιχείων. Στα
πεδία Ηµεροµηνία Από και Έως επιλέγουµε το χρονικό διάστηµα που θέλουµε να
αναζητήσουµε. Αρχικά τα πεδία έρχονται µε σηµερινή ηµεροµηνία. Αν θέλουµε να βρούµε
τα ταµείο όλης της ηµέρας (αν θέσουµε και ώρα στα επόµενα πεδία µπορούµε να βρούµε το
ταµείο και σε συγκεκριµένες ώρες), δεν χρειάζεται να θέσουµε ώρες, αφού λαµβάνονται
υπόψη οι επιπλέον ώρες που έχουµε θέσει στη διαµόρφωση. Έτσι αν στο πεδίο Ώρες
αλλαγής έχουµε θέσει 4, τότε η αναζήτηση θα γίνεται από τις 4 και κάτι της 3/6/2012 έως
τις 4 της 4/6/2012. Το διάστηµα αυτό θεωρείται µία ηµέρα.

Σχ. 1 Η ‘κλασσική’ φόρµα αναζήτησης για οικονοµικά στοιχεία

Αν κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Αναζήτηση, εµφανίζεται στην οθόνη το ταµείο ηµέρας το
οποίο φυσικά µπορεί να εκτυπωθεί. Σηµειώνουµε ότι το ταµείο αυτό είναι για πληροφόρηση
του χρήστη και δεν είναι η µορφή που θα λάβει ο λογιστής της επιχείρησης.
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Ανάλυση Ταµείων
Με την Ανάλυση Ταµείων, αναλύεται το ταµείο στα επιµέρους τµήµατα παραγγελιοληψίας
(Σάλα, Delivery, Take Away, eDelivery). Αρχικά εµφανίζεται η γνωστή φόρµα αναζήτησης.

Αν δεν έχει επιλεγεί το Ανάλυση Συνεργατών, η εκτύπωση έχει την αριστερή µορφή του
επόµενου σχήµατος, ενώ αν επιλεγεί έχει την δεξιά µορφή.
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Ανάλυση Εισπράξεων
Η επιλογή Ανάλυση Εισπράξεων αναλύει ανά κατηγορία προϊόντων τις εισπράξεις, µαζί µε
ανάλυση ΦΠΑ.

Ταµεία Συνεργατών
Η επιλογή Ταµεία Συνεργατών έχει 3 υποεπιλογές τις: Σερβιτόρων, ∆ιανοµέων και
Ανάλυση Υπολοίπων. Οι επιλογές διαχειρίζονται φυσικά τα ταµεία των σερβιτόρων και
διανοµέων της επιχείρησης. Οι δύο πρώτες εµφανίζουν τη φόρµα αναζήτησης του επόµενου
σχήµατος.

Θα δούµε στη συνέχεια τα ταµεία των σερβιτόρων που έχουν την ίδια µορφή µε αυτή των
διανοµέων. Αν στην προηγούµενη φόρµα αναζήτησης δεν έχουµε επιλέξει το Αναλυτική
εµφάνιση, το αποτέλεσµα δείχνεται στην αριστερή φόρµα του επόµενου σχήµατος, ενώ αν
είναι επιλεγµένο, το αποτέλεσµα δείχνεται στην δεξιά φόρµα. Και στις δύο περιπτώσεις
δείχνεται το ταµείο που έχουν οι σερβιτόροι, στη δεύτερη όµως περίπτωση γίνεται σύγκριση
µε τις παραγγελίες, µια πολύ χρήσιµη πληροφορία.
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Αν επιλέξουµε το Ανάλυση υπολοίπων, τότε εµφανίζονται τα ταµεία µαζί µε τα υπόλοιπα
χρήµατα που πρέπει να παραδώσουν. Θα αναφέρουµε εδώ και θα το δείξουµε στη συνέχεια,
ότι η Anima – Menu διαθέτει µια φόρµα παράδοσης των ταµείων που διαχειρίζονται οι
σερβιτόροι ή οι διανοµείς. Η στήλη Παράδ. δείχνει τα χρήµατα που έχουν παραδώσει και η
επόµενη στήλη το υπόλοιπο των ταµείων που διαχειρίζονται ακόµη.

Η επιλογή Ανάλυση Υπολοίπων είναι σχεδόν ίδια
µε την τελευταία αναφορά, εκτός από την ύπαρξη
της

στήλης

συγκεντρωτικά

Έξοδα,

ενώ

όλοι

συνεργάτες.

οι

αναφέρονται
Ένας

σερβιτόρος ή διανοµέας µε τη βοήθεια της φόρµας
Λογαριασµοί την οποία θα δούµε στη συνέχεια, µπορεί να πληρώσει κάποια χρήµατα,
οπότε αυτά λαµβάνονται υπόψη στο ταµείο που πρέπει να παραδώσει.

∆ιαχείριση Ταµείων Συνεργατών
Η επιλογή ∆ιαχείριση Ταµείων Συνεργατών έχει τις υποεπιλογές Σερβιτόρων και
∆ιανοµέων και διαχειρίζεται τα χρήµατα που πρέπει να παραδώσουν από το ταµείο που
έχει ο κάθε ένας συνεργάτης.
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Επιλέγουµε λοιπόν έναν σερβιτόρο από την δεξιά λίστα και οι κινήσεις που έχουν χρεωθεί
σε αυτόν την τρέχουσα ηµέρα, εµφανίζονται στο αριστερό τµήµα. Αν θέλουµε παλαιότερες
ηµεροµηνίες, κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Αναζήτηση.
Η διαδικασία επιστροφής χρηµάτων ολοκληρώνεται µε το πλήκτρο Πληρωµή. Τα ίδια
µπορούµε να κάνουµε και µε τους διανοµείς από την αντίστοιχη φόρµα.

Θα

αναφέρουµε

τη

φόρµα

των

Λογαριασµών που εµφανίζεται από
την

οµώνυµη

επιλογή

του

µενού

Αρχεία. Εδώ καταχωρούµε κινήσεις
εσόδων-εξόδων
προσωπικού,
επιλέγουµε

όπως

ενοίκιο
το

πληρωµές
κλπ.

Αρχικά

παραστατικό,

στη

συνέχεια το συνεργάτη που τυχόν
πλήρωσε

ή

(προαιρετικά),

εισέπραξε
την

συναλλασσόµενου

χρήµατα

επωνυµία
και

το

του

ποσό.

Τέλος πατάµε το πλήκτρο Ενηµέρωση.

Κινήσεις Παραστατικών
Την φόρµα Παραστατικά έχουµε συναντήσει
σε όλες τις λειτουργίες παραγγελιοληψίας
στα προηγούµενα κεφάλαια, όπου εµφανίζει
τις κινήσεις παραστατικών της τρέχουσας
ηµέρας και µέσα από τη φόρµα µπορούµε να
βρούµε

ένα

παραστατικό

και

να

το

επανεκτυπώσουµε, να το ακυρώσουµε κλπ.
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Η επιλογή Κινήσεις Παραστατικών από το µενού Αρχεία, παρέχει µια πληρέστερη
διαχείριση των παραστατικών.

Αρχικά εµφανίζει τη φόρµα

αναζήτησης του διπλανού

σχήµατος. Εδώ µπορούµε να βρούµε συγκεκριµένου τύπου παραστατικά, συγκεκριµένου
πελάτη, µε αναζήτηση και µέσω τηλεφώνου, συγκεκριµένου διανοµέα ή σερβιτόρου,
αριθµού παραστατικού ή τραπεζιού.
Το αποτέλεσµα της αναζήτησης δείχνεται στο επόµενο σχήµα, όπου µε το πλήκτρο
Προβολή (ή διπλό κλικ) εµφανίζεται το παραστατικό που θέλουµε να επεξεργαστούµε.

Οικονοµικά στοιχεία από εµπορική εφαρµογή (back-office)
Η εµπορική εφαρµογή παρέχει πληθώρα οικονοµικών και στατιστικών στοιχείων, που θα
ικανοποιήσουν και τον πλέον απαιτητικό χρήστη. Παρέχονται κυρίως από τις επιλογές του
πλήκτρου Οικονοµικά του βασικού µενού της εφαρµογής, αλλά και από το κάτω αριστερό
τµήµα µε όνοµα Πληροφορίες (βλέπε επόµενο σχήµα). Στα περισσότερα από αυτά
εµφανίζεται αρχικά το πλαίσιο διαλόγου µε ηµεροµηνίες Από – Έως, για να θέσουµε την
χρονική περίοδο της πληροφόρησης.

Πρέπει να τονίσουµε ότι αν είναι επιλεγµένο το Ενεργοποίηση Σ.Μ. που αναφέραµε στην
προηγούµενη παράγραφο, δεν εµφανίζονται κάποια οικονοµικά στοιχεία όπως Εικόνα,
Βιωσιµότητα, κινήσεις εσόδων και εξόδων κλπ.
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Ας δούµε στη συνέχεια τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία που παρέχει η εφαρµογή.

Ταµείο ηµέρας
Ας ξεκινήσουµε µε τα οικονοµικά στοιχεία
του µενού, µε µια από τις πλέον σηµαντικές
επιλογές το Ταµείο ηµέρας, το οποίο
παρέχει αυτή τη µορφή που χρειάζονται
οι λογιστές για να καταγράψουν τις
κινήσεις στα βιβλία τους. Για το λόγο
αυτό πρέπει να είναι πάντα ενεργοποιηµένη
η επιλογή Μόνο µε Σήµανση. ∆εν χρειάζεται να εκτυπώνετε κάθε βράδυ το ταµείο ηµέρας
αλλά όποτε ενηµερώνει ο λογιστής τα βιβλία του. Σηµειώνουµε ότι πολλοί χρήστες
νοµίζουν ότι οι λογιστές λαµβάνουν το χαρτί που εκδίδεται κάθε βράδυ µε το Ζ του
ΕΑΦ∆ΣΣ, αλλά αυτό είναι λάθος.
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Στη φόρµα αναζήτησης παρατηρούµε ότι µπορούµε να θέσουµε και παραστατικό λιανικής.
Αυτό είναι χρήσιµο όταν υπάρχουν περισσότεροι από έναν ΕΑΦ∆ΣΣ, οπότε κάθε ΕΑΦ∆ΣΣ
πρέπει να έχει τη δική του σειρά απόδειξης λιανικής. Σε αυτή την περίπτωση, στο λογιστή
δίνουµε τόσες εκτυπώσεις όσες είναι και οι σειρές της απόδειξης λιανικής που δίνουµε στο
πεδίο. Στο επόµενο σχήµα δείχνουµε µια κλασσική αναφορά ταµείου ηµέρας για διάστηµα 3
ηµερών. Σηµειώνουµε ότι στη στήλη Από-Έως αναγράφεται η αρχή και το τέλος της
αρίθµησης του παραστατικού.

Ορισµένοι λογιστές σε κάποια προϊόντα θέλουν µεγαλύτερη κατηγοριοποίηση. Για το λόγο
αυτό, στη φόρµα της αποθήκης υπάρχει το πεδίο Λογ. Κατηγορία όπου σε κάποια
προϊόντα θέτουµε την κατηγορία που θέλει ο λογιστής, για παράδειγµα ΠΟΤΑ. Έτσι η
προηγούµενη εκτύπωση λαµβάνει τη µορφή του επόµενου σχήµατος.
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Υπάρχει ακόµη µια σηµαντική λειτουργία, η αυτόµατη αποστολή email της αναφοράς στο
λογιστή, αρκεί να επιλέξουµε από τη φόρµα αναζήτησης το Αποστολή Email. Σε αυτή την
περίπτωση όταν πατήσουµε το πλήκτρο Προβολή, αποστέλλεται και το email.
Για να στέλνεται το email πρέπει από τη ∆ιαµόρφωση -> Συνδέσεις να έχουµε θέσει
SMTP Server και Κωδικό. Eπίσης όπως δείχνουµε στο επόµενο σχήµα, στο πλαίσιο Λοιπά,
πληκτρολογούµε το email του λογιστή.

Καθολικό ταµείου
Το Καθολικό ταµείου εµφανίζει αναλυτικά τις κινήσεις σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα,
όπως δείχνουµε στο επόµενο σχήµα.
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Ανάλυση κόστους πωληθέντων
Πολύ σηµαντική είναι η πληροφόρηση που παρέχει η επιλογή Ανάλυση κόστους
πωληθέντων, αφού µας ενηµερώνει για το µικτό κέρδος των πωληθέντων προϊόντων σε
συγκεκριµένη περίοδο και για συγκεκριµένα αν θέλουµε προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων.
Όπως παρατηρείτε στην αναφορά που ακολουθεί, λαµβάνονται υπόψη οι συνθέσεις των
προϊόντων µε τα κόστη τους, τα αναλώσιµα κλπ.
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Γεωγραφική Κατανοµή Delivery
Πολύ σηµαντική για την λειτουργία του Delivery είναι η επιλογή Γεωγραφική Κατανοµή
Delivery όπου εµφανίζονται σε χάρτη όλες οι παραγγελίες delivery που έγιναν σε
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (βλέπε επόµενο σχήµα).

Ταµεία Delivery ανά Περιοχή
Χρήσιµη πληροφόρηση µας παρέχει και η επιλογή Ταµεία Delivery ανά Περιοχή.

Στατιστικά διανοµέων
Χρήσιµη πληροφόρηση µας παρέχει και η επιλογή Στατιστικά διανοµέων
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∆ιαγνωστικό αποδείξεων λιανικής
Η λειτουργία παρέχει πληροφόρηση για τις αποδείξεις λιανικής που ενώ έπρεπε να είχαν
λάβει σήµανση, δεν έχουν λάβει για κάποιο λόγο.

Ανάλυση Πωλήσεων
Η συγκεκριµένη αναφορά είναι ένας θησαυρός πληροφόρησης αφού ενηµερώνει για τις
πωλήσεις

σε

όλους

τους

συνδυασµούς,

όπως

ανά

µήνα,

ανά

ηµέρα,

ανά

ώρα,

συγκεκριµένου συνεργάτη ή τοµέα.

Οι αναφορές που ακολουθούν, δείχνουν τις πωλήσεις σε 3 διαφορετικούς συνδυασµούς.
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Προτιµώµενα προϊόντα
Χρήσιµα δεδοµένα παρέχει και το τµήµα Πληροφορίες όπως το Προτιµώµενα προϊόντα,
που µας δείχνει τα προϊόντα που πωλήθηκαν σε συγκεκριµένο διάστηµα, σε ποσότητα και
αξία. Υπάρχει και αναλυτική µορφή ανά Σάλα, Delivery και Take Away.

Aπογραφή πρώτων υλών
Η αναφορά µας ενηµερώνει για το απόθεµα των προϊόντων που είναι δηλωµένα ως πρώτες
ύλες.
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Αναλυτικά Στοιχεία αποθήκης
Η αναφορά µας ενηµερώνει για το απόθεµα όλων των προϊόντων της αποθήκης εκτός των
πρώτων υλών.

∆ιαδροµές ∆ιανοµέων
Μια πολύ χρήσιµη πληροφόρηση για τον έλεγχο των διανοµέων είναι η επιλογή ∆ιαδροµές
∆ιανοµέων από το τµήµα Πληροφορίες.

Όπως βλέπετε στο σχήµα που ακολουθεί,

µπορείτε για κάθε διανοµέα, να δείτε σε χάρτη µε τη µορφή κουκίδων τη διαδροµή που
έκανε σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Εξίσου σηµαντική πληροφόρηση είναι και τα
χιλιόµετρα που έκανε στο συγκεκριµένο διάστηµα.
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Κινήσεις Προσωπικού
Είχαµε αναφέρει στο κεφάλαιο 6 για έναν ιδιαίτερο τρόπο παραγγελιοληψίας του
προσωπικού της επιχείρησης. Η συγκεκριµένη αναφορά µας ενηµερώνει για το κόστος των
προϊόντων που κατανάλωσε κάθε ένας συνεργάτης της επιχείρησης καθώς και το τυχόν
µικτό κέρδος (ΜΚ). Το µικτό κέρδος είναι η διαφορά της τιµής πώλησης µείον του κόστους.

Επίσης µπορούµε να δούµε τις ακυρωµένες ή διαγραµµένες παραγγελίες, τα κεράσµατα, τις
παραγγελίες που έχουν καθυστερήσει κλπ.

∆ιαχείριση Παραγγελιών
Η εµπορική εφαρµογή παρέχει µια γενική φόρµα διαχείρισης των παραγγελιών που έχουν
πραγµατοποιηθεί από το front-office. Θα τη βρείτε στο Αρχεία -> Παραγγελίες και αρχικά
η φόρµα εµφανίζει όλες τις παραγγελίες τις τρέχουσας ηµέρας. Πατώντας το εικονίδιο
Αναζήτηση,

όπως βλέπουµε στο σχήµα που ακολουθεί, εµφανίζεται φόρµα ώστε να

βρούµε παραγγελίες µε όλους τους δυνατούς συνδυασµούς. Τις ευρεθείσες παραγγελίες
µπορούµε να διαγράψουµε, να εκτυπώσουµε ή µε το πλήκτρο Εµφάνιση να δούµε το
περιεχόµενό τους.
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∆ιαχείριση Παραστατικών
Μπορούµε επίσης να διαχειρισθούµε όλες τις κινήσεις παραστατικών (αποδείξεις λιανικής,
τιµολόγια, κεράσµατα κλπ) που έχουν πραγµατοποιηθεί από το front-office. Η φόρµα
προκύπτει από το εικονίδιο ∆ιαχείριση Παραστατικών και πατώντας το εικονίδιο
Αναζήτηση,

όπως βλέπουµε στο σχήµα που ακολουθεί, εµφανίζεται φόρµα ώστε να

βρούµε παραστατικά

µε όλους τους δυνατούς συνδυασµούς. Τα ευρεθέντα παραστατικά

µπορούµε να διαγράψουµε, να εκτυπώσουµε ή µε το πλήκτρο Εµφάνιση να δούµε το
περιεχόµενό τους.

Στατιστικά µέσω Internet
Έχουµε αναφέρει ότι η εφαρµογή διαθέτει τη σπουδαία δυνατότητα να ‘βλέπει’ τα δεδοµένα
µέσω µιας διεύθυνσης IP. Άρα µε µια στατική Global IP (πχ. 202.218.115.12) στην
επιχείρησής µας, µπορούµε µέσω ενός φορητού ακόµη υπολογιστή, να συνδεθούµε
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αποµακρυσµένα στη βάση δεδοµένων και να κάνουµε τα πάντα σα να ήµασταν σε τοπικό
δίκτυο.
Η Anima – Menu παρέχει ακόµη µια σπουδαία δυνατότητα, να βλέπουµε στατιστικά
στοιχεία της επιχείρησης µέσω Internet ακόµη και από το κινητό µας τηλέφωνο. Αυτό
επιτυγχάνεται γιατί παρέχεται µια ειδική εφαρµογή που µετατρέπει τον υπολογιστή της
επιχείρησης σε Web Server, το οποίο επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια του Anima - Menu
Server που θα συναντήσουµε σε επόµενο κεφάλαιο. Όπως αναφέραµε, αν την εκτελέσουµε
κι επιλέξουµε την επιλογή Στατιστικά, θα εµφανισθεί η φόρµα της εικόνας που ακολουθεί.
Για να τρέξει σωστά η εφαρµογή πρέπει από ∆ιαµόρφωση -> Εταιρία -> Αλλαγή
κωδικού εισόδου, στο πεδίο Web Password να θέσουµε ένα κωδικό εισόδου. Εδώ
πληκτρολογούµε το συγκεκριµένο κωδικό.

Αν στο κωδικό εισόδου πληκτρολογήσουµε αυτόν που θέσαµε στη διαµόρφωση, θα
εµφανισθεί η σελίδα του επόµενου σχήµατος µε τα συγκεκριµένα οικονοµικά στοιχεία. Οι
ηµεροµηνίες εµφανίζονται αρχικά µε την τρέχουσα ηµέρα, αλλά µπορούµε να τις αλλάξουµε
και να πατήσουµε το πλήκτρο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
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Στη συνέχεια µπορούµε να κάνουµε κλικ σε όλα τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία, όπως για
παράδειγµα

το

Ταµεία Σερβιτόρων

που

εµφανίζεται

στο

σχήµα

που

ακολουθεί.

Επιστρέφουµε στην αρχική σελίδα µε το πλήκτρο ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ.
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Κεφάλαιο 11
Ασύρµατη παραγγελιοληψία

Η

Anima – Menu διαθέτει δύο τρόπους για τη διαχείριση της ασύρµατης
παραγγελιοληψίας. Ο παλιός τρόπος µε συσκευές PDA που τρέχουν Windows
Mobile 5.0 έως 6.5.5 δεν υποστηρίζεται πλέον, αντί αυτών χρησιµοποιούµε

συσκευές Android ή iOS αφού υπάρχει ειδική εφαρµογή που τρέχει σε αυτές τις συσκευές.
Τέλος διαθέτει έναν γενικό τρόπο όπου ο χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιαδήποτε
συσκευή ακόµη και iPad ή iPod ή το κινητό iPhone, αφού δεν εκτελείται κάποια
συγκεκριµένη εφαρµογή στις συσκευές, αλλά εκµεταλλευόµαστε την τεχνολογία Web.
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 σχεδόν 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. Σηµειώνουµε ότι η Mobile Anima
– Menu που τρέχει σε iOS, έχει τρεις βασικές διαφορές σε σχέση µε την αντίστοιχη της
έκδοσης Android. ∆εν έχει αναγνώριση κλήσης µέσω της συσκευής, δεν ενεργοποιείται η
λειτουργία της µαζικής αποστολής SMS και τρίτον δεν συνδέεται η συσκευή µε το φορητό
εκτυπωτή.

Anima - Menu Server Edition
Η εφαρµογή που εκτελείται στις συσκευές Android ή iOS ονοµάζεται Mobile
Anima – Menu, ενώ η επικοινωνία µε την Anima – Menu, επιτυγχάνεται µε µία
ενδιάµεση εφαρµογή που τρέχει στον υπολογιστή και ονοµάζεται Anima - Menu
Server.

Σηµειώνουµε ότι η εφαρµογή χρησιµοποιεί το ΝameSpace ΑΝΜΕΝUSERVER,

εποµένως χρειάζεται ξεχωριστή άδεια χρήσης από την εφαρµογή Anima – Menu.
Η εφαρµογή Anima Menu Server καλείται από Έναρξη
Anima Menu 6.5.137

Όλα τα προγράµµατα

Εφαρµογής διαχείρισης ασύρµατων τερµατικών.

Αφού ανοίξει, θα τη βρούµε ελαχιστοποιηµένη στη γραµµή εργασιών. Εκεί, µε κλικ, ανοίγει
ένα µενού, όπου επιλέγουµε το ∆ραστηριότητα (βλέπε επόµενο σχήµα).
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Η φόρµα που θα ανοίξει µας ενηµερώνει για τον αριθµό των χρηστών που είναι
συνδεδεµένοι µε τον Anima - Menu Server καθώς και το τρέχον IP του υπολογιστή που
εκτελείται η εφαρµογή, το οποίο και θα χρησιµοποιήσουµε όταν διαµορφώσουµε τη
συσκευή. Σε συνθήκες λειτουργίας πρέπει πάντα να έχουµε τσεκάρει το Απενεργοποίηση
ενηµέρωσης.
Σηµειώνουµε εδώ ότι ο Anima - Menu Server
πρωτοκόλλου HTTP.

επικοινωνεί µε τα τερµατικά µέσω του

H προκαθορισµένη θύρα επικοινωνίας της εφαρµογής µε τερµατικά

Android είναι η 8080, αλλά µπορεί να αλλάξει από τη διαµόρφωση της εµπορικής
εφαρµογής και την ετικέτα Εταιρία.

Μobile Anima - Menu
Η εφαρµογή που εκτελείται στις συσκευές Android ονοµάζεται Mobile Anima –
Menu, και εκτός από την ασύρµατη παραγγελιοληψία στα τραπέζια, µπορεί να
διαχειρισθεί το Take Away αλλά και το Delivery. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε έτσι µια
συσκευή Android ως θέση εργασίας για τη συγκεκριµένη λειτουργία. Η ίδια εφαρµογή
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αναγνώριση κλήσης στο delivery αλλά και στην
περίπτωση που τρέξει σε ένα Smartphone, µπορεί µέσω GPS να στέλνει σε τακτικά χρονικά
διαστήµατα, τη θέση του διανοµέα. Eπίσης χρησιµοποιείται στην αποστολή SMS από τις
καµπάνιες.
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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 και του eAnimaMenu Portal (θα το δούµε σε επόµενο κεφάλαιο), ο χρήστης
µπορεί να στείλει την παραγγελία στο Internet, και σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να
καταχωρηθεί στην κεντρική εφαρµογή Anima - Menu.

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 Server 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 από
το front-office της Anima - Menu, να επιλέξετε Ασύρµατη Παραγγελιοληψία ->
Εγκατάσταση Mobile Anima – Menu για Android. 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.

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.
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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.
Για να ξεκινήσουµε τη χρήση της εφαρµογής, πρέπει αρχικά να
ορίσουµε στη Mobile Anima – Menu, την ΙP του υπολογιστή που
τρέχει ο Anima - Menu Server, την θύρα επικοινωνίας κλπ.
Υπάρχει ένας απλός τρόπος για τη συγκεκριµένη λειτουργία.
Επιλέγουµε

Ασύρµατη

Παραγγελιοληψία

->

Λήψη

παραµέτρων για Mobile Anima – Menu από το front-office της
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
Server. Στο πεδίο Password θέτουµε έναν κωδικό αν θέλουµε ο χρήστης να τον
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πληκτρολογεί για να εισέλθει την επόµενη φορά στη ∆ιαµόρφωση. Στο πεδίο Θύρα θέτουµε
τη θύρα (προκαθορισµένη η 8080), ενώ αν θέλουµε η συσκευή να χρησιµοποιηθεί για να
λαµβάνουµε τη θέση του διανοµέα (πρέπει η συσκευή να έχει σύνδεση 4G και GPS), τότε
στο πεδίο ∆ιανοµέας θέτουµε τον κωδικό του διανοµέα, ενώ τσεκάρουµε και το
Ενεργοποίηση GPS. Επίσης, αν θέλουµε η συσκευή να χρησιµοποιηθεί για αναγνώριση
κλήσης στο delivery, επιλέγουµε Αναγνώριση κλήσης, ενώ αν επιλέξουµε το Αυτόµατη
απόκριση, το Smartphone εισέρχεται σε κατάσταση απόκρισης µε ενεργοποιηµένο το
µεγάφωνο, µετά από 3 δευτερόλεπτα κλήσης. 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.

Το πλήκτρο Επιλογές εµφανίζει µια λίστα µε επιλογές, όπου όπως παρατηρούµε στο
διπλανό σχήµα, µπορούµε να ελέγξουµε τη συµπεριφορά σε διάφορα σηµεία της
εφαρµογής.
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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
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
Mobile 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 4G ή 5G 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 στο κεφάλαιο 9.

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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Μπορούµε

επίσης

να

αλλάξουµε

τιµοκατάλογο

από

το

αρχικό

µενού

Επιλογή

Τιµοκαταλόγου που έχουµε ορίσει στην εµπορική εφαρµογή.

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
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κάθε χώρο. Αν από το διπλανό σχήµα επιλέξουµε την κενή επιλογή, απενεργοποιούµε την
επιλογή των τοµέων.
Έχουµε δύο τρόπους να δώσουµε µια
νέα παραγγελία σε ένα τραπέζι. Ο
πρώτος

είναι

αν

το

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

Νέα

των 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
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∆ιάρκειας Πιάτων, τότε αν πατήσουµε το

ή το

εικονίδιο, αυτό διατηρείται και για τα

επόµενα προϊόντα. Η απενεργοποίηση της λειτουργίας πραγµατοποιείται µε το εικονίδιο

.

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

στην

επιλογή Πληροφορίες ή 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
επιλέγοντας το Ενηµέρωση

, είτε
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 από την εµπορική εφαρµογή), ή όπως
έχουµε αναφέρει σε προηγούµενο κεφάλαιο ανά κατηγορία ή ανά προϊόν.

Στην πρώτη

περίπτωση µπορούµε να αλλάξουµε τη σειρά εκτύπωσης των επιλεγµένων προϊόντων µε τη
βοήθεια των εικονιδίων

και

.
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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 της
εµπορικής εφαρµογής (βλέπε αριστερό σχήµα). Έτσι όταν επιλέξουµε µια κατηγορία και
κάνουµε κλικ στο εικονίδιο

, εµφανίζονται οι υποκατηγορίες που έχουµε ορίσει στα

προϊόντα της συγκεκριµένης 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

Αποθηκευµένες 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.
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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

επανεκτυπώνεται

το

ή

λογαριασµοί,

δελτίο

τότε

παραγγελίας,

αλλιώς ο λογαριασµός των προϊόντων.
Η επιλογή Νέα Παραγγελία είναι ιδιαίτερα
χρήσιµη,

αφού

χρησιµοποιείται

επαναληπτικές

και

για
Αυτό

παραγγελίες.

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.
Με την επιλογή Χρήση Κάρτας ορίζουµε µια
κάρτα κατά την εξόφληση ή την πληρωµή του
λογαριασµού.
Τέλος µε την επιλογή Κλείσιµο τραπεζιού,
µπορούµε

να

κλείσουµε

το

τραπέζι,

µε

ταυτόχρονη 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.
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Αναζήτηση τραπεζιών
Ο σερβιτόρος έχει τη δυνατότητα σε µεγάλο αριθµό τραπεζιών, να κάνει αναζήτηση σε
συγκεκριµένο τραπέζι ή οµάδα τραπεζιών. Αυτό επιτυγχάνεται αν κάνετε κλικ στο εικονίδιο
οπότε εµφανίζεται ένα πλαίσιο για να πληκτρολογήσουµε τα αρχικά γράµµατα ή
αριθµοί της περιγραφής. Για παράδειγµα αν πληκτρολογήσουµε 4 εµφανίζονται µόνο τα
τραπέζια όπου η περιγραφή τους ξεκινά µε το 4. Αν δεν πατήσουµε τίποτε ή κάνουµε κλικ
στο πλήκτρο refresh επανέρχονται όλα τα τραπέζια (ή µε την αυτόµατη ανανέωση των
τραπεζών).

∆ιαχείριση Πόστου
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο πασαδόρος ενηµερώνει την κουζίνα πότε ένα τραπέζι πρέπει
να λάβει τα «δεύτερα» πιάτα. Σε αυτή την περίπτωση κάνουµε κλικ σε ένα τραπέζι κι
επιλέγουµε το Πάσο (βλέπε αριστερό σχήµα). Τότε εµφανίζεται πλαίσιο µε το κείµενο
∆ΕΥΤΕΡΟ. Αν δεν το αλλάξουµε, θα εκτυπωθεί το µήνυµα σε όλα τα παρασκευαστήρια που
τα προϊόντα έχουν δηλωθεί ως δεύτερα πιάτα. Αν πληκτρολογήσουµε το κείµενο ΠΡΩΤΟ,
τότε θα γίνει το ίδιο µε όλα τα προϊόντα έχουν δηλωθεί ως πρώτα πιάτα. Οποιοδήποτε άλλο
κείµενο θα εκτυπωθεί στα παρασκευαστήρια των προϊόντων της παραγγελίας.
Σηµειώνουµε

ότι

η

συγκεκριµένη

δυνατότητα

µπορεί

να

απενεργοποιηθεί

από

τη

διαµόρφωση της συσκευής.
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Εκτέλεση Παραγγελιών
Το πλήκτρο Εκτέλεση Παραγγελιών της
κεντρικής φόρµας, εµφανίζει της εκκρεµείς
παραγγελίες του συγκεκριµένου σερβιτόρου
ή της κουζίνας. Αυτό καθορίζεται από την
επιλογή

Εκκρεµείς
της

σερβιτόρου

παραγγελίες

διαµόρφωσης

του

τερµατικού.
Στην περίπτωση που θέλουµε να δούµε
όλες

τις

εκκρεµείς

εµφανίζεται

η

παραγγελίες,

φόρµα

του

τότε

διπλανού

σχήµατος, µε λειτουργικότητα ίδια µε αυτή
της οµώνυµης φόρµας του αναφέραµε στο
κεφάλαιο 9.

Επιλέγοντας το εικονίδιο

εκτελούµε την επιλεγµένη παραγγελία, ενώ
ταυτόχρονα µπορούµε να στείλουµε και
προκαθορισµένο µήνυµα στο σερβιτόρο.
Πατώντας το εικονίδιο

µπορούµε να

στείλουµε σε έναν επιλεγµένο σερβιτόρο
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ένα µήνυµα που πληκτρολογούµε αρχικά, χωρίς απαραίτητα να είναι το προεπιλεγµένο. Η
φόρµα ανανεώνεται κάθε 30 δευτερόλεπτα.
Αν δεν θέλουµε από το τερµατικό ο χρήστης να στέλνει µηνύµατα, επιλέγουµε από τη
διαµόρφωση την επιλογή Απενεργοποίηση αποστολής µηνύµατος.
Στην περίπτωση που επιλέγουµε να βλέπουµε τις εκκρεµείς παραγγελίες του σερβιτόρου, η
φόρµα δεν ανανεώνεται αυτόµατα, και ο σερβιτόρος δεν µπορεί να στείλει µηνύµατα. Η
λειτουργία είναι χρήσιµη όταν θέλουµε ο σερβιτόρος να παρακολουθεί τις δικές του
εκκρεµείς παραγγελίες και να τις εκτελεί ο ίδιος.

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

εµφανίζεται

µε

η φόρµα

δόνηση,

ενώ

ταυτόχρονα

θα

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.
Ο σερβιτόρος ενός τραπεζιού, µπορεί να λάβει επίσης
µηνύµατα µέσω της εφαρµογής Easy Orders όπως θα
δούµε σε επόµενο κεφάλαιο.

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 µέσω Cloud. Aν
υπάρχει Internet, χωρίς access point µε τη βοήθεια ενός κινητού, µπορείτε ασύρµατα να
διαχειρίζεστε τραπέζια. Σηµαντική δυνατότητα για αποµακρυσµένα σηµεία.
Από τη διαµόρφωση της εµπορικής εφαρµογής και στις Συνδέσεις, κάνουµε κλικ στο
πλήκτρο Σύνδεση µε Portal. ∆ηµιουργείται έτσι στο eAnimaMenu Portal, ένας χώρος
που θα χρησιµοποιείται για την επικοινωνία της εφαρµογής Mobile Anima – Menu και του
Anima - Menu Server, χωρίς την ύπαρξη τοπικού δικτύου αλλά µέσω Internet.
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Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, επιλέγουµε Ασύρµατη Παραγγελιοληψία -> Λήψη
παραµέτρων για Mobile Anima – Menu από τον front - office 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 θα εµφανιθεί και η επιλογή Λήψη παραµέτρων για
Mobile Anima – Menu για Cloud σύνδεση, για την ενεργοποίηση της σύνδεσης Cloud
από την εφαρµογή Mobile Anima – Menu.
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Στη συνέχεια η Mobile Anima – Menu δεν είναι απευθείας συνδεδεµένη µε τον Anima Menu Server 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, εκτέλεση παραγγελιών και διαχείριση µερίδων. ∆εν είναι ενεργοποιηµένο
επίσης το Delivery και το Take Away.
Όσες φορές ξεκινά η Mobile Anima – Menu στη συγκεκριµένη συσκευή, θα είναι
αυτόµατα συνδεδεµένη στο eAnimaMenu Portal. Αν δεν θέλουµε να συνδέεται αυτόµατα
αλλά µέσω του QR, από τη διαµόρφωση επιλέγουµε Απενεργοποίηση αυτόµατης
σύνδεσης στο Portal.

Να σηµειώσουµε ότι ταυτόχρονα µπορούν άλλες συσκευές να είναι συνδεδεµένες τοπικά και
άλλες µέσω Internet.

Take Away
H Mobile Anima – Menu µπορεί να διαχειρισθεί και τη λειτουργία Take Away, κάνοντας
κλικ στο οµώνυµο πλήκτρο της αρχικής φόρµας. Θα επιλέξουµε πάλι ένα σερβιτόρο όπου
εδώ θα τον διαχειρισθούµε ως πωλητή-χρήστη και στη συνέχεια εµφανίζεται η γνωστή
φόρµα λήψης παραγγελιών που συναντήσαµε στην προηγούµενη παράγραφο. Οι τιµές που
θα εµφανισθούν αρχικά είναι αυτές του Take Away. Αν όµως επιθυµούµε να είναι ίδιες µε
αυτές της σάλας, από τη ∆ιαµόρφωση επιλέγουµε Τιµές Σάλας για Take Away.
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Επειδή στη λειτουργία Take Away µαζί µε την παραγγελία εκτυπώνεται πάντα και η
απόδειξη λιανικής, αν επιθυµούµε να εκτυπώνεται µόνο η απόδειξη λιανικής, τότε από τη
∆ιαµόρφωση επιλέγουµε Απενεργοποίηση ∆Π στο Take Away. Στην περίπτωση αυτή
µπορεί να ενεργοποιηθεί και ο φορητός εκτυπωτής.
Φυσικά µπορεί να απενεργοποιηθεί η συγκεκριµένη λειτουργία επιλέγοντας από τη
διαµόρφωση το Απενεργοποίηση διαχείρισης Take Away.

∆ιαχείριση Delivery
Η Mobile Anima – Menu παρέχει µια συνολική διαχείριση του Delivery, από την
αναγνώριση κλήσης έως την επιστροφή του διανοµέα. Μπορούµε να καταχωρήσουµε νέους
πελάτες ή να διαχειρισθούµε ήδη υπάρχοντες, να λάβουµε και να διαχειρισθούµε εκκρεµείς
παραγγελίες. Ο διανοµέας µε τη βοήθεια ενός κινητού, αντί για barcode scanner µπορεί
να σκανάρει µε τη φωτογραφική µηχανή του κινητού τις παραγγελίας που θα διαχειρισθεί,
όπως επίσης να δει σε χάρτη τις διευθύνσεις των διανοµών του.
Μπορούν έτσι οι φορητές συσκευές να θεωρηθούν ως θέσεις εργασίας, µε ελαχιστοποίηση
του κόστους αλλά και επίλυση θεµάτων έλλειψης χώρου.

Ας δούµε πώς η Mobile Anima – Menu µπορεί να διαχειρισθεί τη λειτουργία Delivery από
τις τηλεφωνικές κλήσεις ως την επιστροφή ενός διανοµέα. Ας υποθέσουµε ότι έχουµε να
διαχειρισθούµε τις τηλεφωνικές κλήσεις του προηγούµενου σχήµατος όπως τις βλέπουµε
από τη φόρµα Αναγνώριση Κλήσεων της Anima – Menu. Παρατηρούµε ότι έχουµε και
µια κλήση από έναν νέο πελάτη που δεν έχει καταχωρηθεί ακόµη στην εφαρµογή.

Αν στη συνέχεια κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Delivery της αρχικής φόρµας της Mobile
Anima – Menu, εµφανίζεται η φόρµα του κάτω αριστερού σχήµατος µε τις αντίστοιχες
τηλεφωνικές κλήσεις. Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να καταχωρήσουµε το νέο πελάτη από τη
συσκευή και όχι από την Anima – Menu. Επιλέγουµε τη γραµµή και κάνουµε κλικ στο
επιλεγµένο εικονίδιο της φόρµας, οπότε εµφανίζεται η φόρµα του κάτω δεξιού σχήµατος.
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Όπως παρατηρείτε, µπορούµε να πληκτρολογήσουµε τα βασικά στοιχεία του πελάτη και στη
συνέχεια µε το πλήκτρο Καταχώρηση, η εγγραφή καταχωρείται στη βάση της Anima –
Menu, ενώ παράλληλα ενηµερώνεται αυτόµατα και η αριστερή φόρµα.

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο

της φόρµας ενώ έχουµε επιλέξει µια γραµµή, µπορούµε να

πάρουµε τη παραγγελία του συγκεκριµένου πελάτη µε τον ίδιο τρόπο που έχουµε ήδη
αναφέρει. Τέλος µε το εικονίδιο

έχουµε ανανέωση της φόρµας µε νέες κλήσεις.

Ας υποθέσουµε στη συνέχεια ότι λαµβάνουµε παραγγελίες για τους 4 πρώτους πελάτες είτε
από τη φορητή συσκευή είτε από την Anima – Menu, όπως έχουµε δείξει στο κεφάλαιο 8.
Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο αναφέραµε τη χρήση ενός σειριακού barcode scanner,
επιταχύνοντας έτσι τη διαδικασία εκτέλεσης µιας παραγγελίας. Με τη βοήθεια της Mobile
Anima – Menu, µπορούµε να εκµεταλλευτούµε τη φωτογραφική µηχανή µιας συσκευής
και µε τη χρήση ενός QR που εµφανίζεται σε κάθε δελτίο παραγγελίας (βλέπε κάτω
αριστερό σχήµα), µπορούµε ταχύτατα να χρεώσουµε µια παραγγελία σε έναν διανοµέα και
να εκτυπωθεί αν θέλουµε απόδειξη ή λογαριασµός.
Για ενεργοποιηθεί η συγκεκριµένη εκτύπωση, πρέπει να από τη διαµόρφωση της Anima –
Menu, να επιλέξουµε Ενεργοποίηση στο QR Delivery (βλέπε κάτω δεξί σχήµα).
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Η εκτέλεση παραγγελιών µε τη χρήση της φωτογραφικής µηχανής ενός κινητού πλεονεκτεί
έναντι της χρήσης του barcode scanner, κυρίως σε καταστήµατα µε έλλειψη χώρου,
µπορεί δε να γίνει µε διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι να υπάρχει µια συσκευή στο
κατάστηµα για όλους τους διανοµείς, οπότε κάθε διανοµέας σκανάρει το QR της
παραγγελίας και στη συνέχεια κάνει το ίδιο σε µια ετικέτα που θα περιέχει QR µε τον δικό
του κωδικό. Οι ετικέτες αυτές µπορούν να εκτυπωθούν από την εµπορική εφαρµογή της
Anima – Menu και από την επιλογή Εφαρµογές -> Custom Αναφορές -> Εκτύπωση
QR Codes για ∆ιαµονείς. Όπως βλέπουµε στο επόµενο σχήµα η εκτύπωση είναι από τον
Report Designer οπότε µπορούµε να επέµβουµε στη διαµόρφωση της εκτύπωσης.
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Ο δεύτερος και πλέον προτεινόµενος τρόπος είναι κάθε διανοµέας να έχει τη δική του
συσκευή που να τρέχει η Mobile Anima – Menu και να σκανάρει µόνο το QR της
παραγγελίας. Αρκεί στη διαµόρφωση της εφαρµογής να θέσει το όνοµά του που φυσικά
πρέπει να περιέχεται ως διανοµέας στους συνεργάτες της εµπορικής εφαρµογής της Anima
– Menu (βλέπε κάτω δεξί σχήµα).

Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Εκκρεµείς Παραγγελίες της
αρχικής φόρµας της εφαρµογής, οπότε θα εµφανισθεί η φόρµα µε τις τρέχουσες εκκρεµείς
παραγγελίες delivery (βλέπε κάτω αριστερό σχήµα). Στο κάτω τµήµα της φόρµας δείχνεται
αρχικά ο διανοµέας που έχουµε θέσει στη διαµόρφωση, ενώ µπορούµε να τον αλλάξουµε
και µε το εικονίδιο

.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να επιλέξουµε να εκτελεσθεί µια εκκρεµής παραγγελία. Ο ένας
τρόπος είναι να κάνουµε κλικ σε µια παραγγελία. Αν κάνουµε ξανά κλικ στην ίδια
παραγγελία την αποεπιλέγουµε. Ο δεύτερος τρόπος είναι να κάνουµε κλικ στο εικονίδιο
της φόρµας και να σκανάρουµε συνεχόµενα τα QR των εκκρεµών παραγγελιών. Αν
σκανάρουµε ένα QR για δεύτερη φορά, τότε η παραγγελία αποεπιλέγεται. Αν δεν
επιθυµούµε

το

συνεχόµενα

σκανάρισµα,

τότε

επιλέγουµε

από

τη

διαµόρφωση

το

Απενεργοποίηση αυτόµατου σκαναρίσµατος.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιλογής των παραγγελιών, µπορούµε να τις
αποστείλουµε µαζικά κάνοντας κλικ στο εικονίδιο

. Τότε εµφανίζεται το γνωστό πλαίσιο

διαλόγου που συναντήσαµε και στις αποδείξεις της σάλας, όπου επιλέγουµε αν θέλουµε να
εκτυπωθούν αποδείξεις ή λογαριασµοί. Ισχύουν κι εδώ ότι αναφέραµε στην αντίστοιχη
λειτουργία της σάλας, µόνο που εδώ η λειτουργία είναι µαζική.
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Η Mobile Anima – Menu µπορεί να γίνει ένα χρήσιµο εργαλείο και για τους ίδιους τους
διανοµείς, αφού µπορεί να παρέχει πληροφορίες για τις διανοµές τους. Ο διανοµέας πριν
αποχωρήσει από το κατάστηµα, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο ∆ιανοµές Delivery της
αρχικής φόρµας της εφαρµογής, φορτώνει στη συσκευή πληροφορίες για τις διανοµές, ενώ
εµφανίζεται η φόρµα του αριστερού σχήµατος. Παρατηρούµε εδώ ότι εµφανίζει σε χάρτη µε
κόκκινα markers τις παραγγελίες που έχει να διανέµει, ενώ µε τη µπλε κουκίδα εµφανίζεται
η θέση του ίδιου του διανοµέα. Τα δεδοµένα αυτά δεν χάνονται παρά µόνο αν βγούµε από
την εφαρµογή, οπότε µπορούµε όποτε θέλουµε να πατήσουµε πάλι το ίδιο πλήκτρο για να
λάβουµε τη νέα µας θέση.
Ο διανοµέας µπορεί να κάνει κλικ σε ένα marker του χάρτη, οπότε εµφανίζεται πλαίσιο µε
τη διεύθυνση της παραγγελίας, αλλά και την απόσταση από τη θέση που βρίσκεται. Σε αυτή
την περίπτωση αν κάνει κλικ στο εικονίδιο πλοήγησης, τότε θα εµφανισθεί η φόρµα του
δεξιού σχήµατος που µέσω πλοήγησης θα τον κατευθύνει στη συγκεκριµένη διεύθυνση.
Τέλος, όταν επιστρέψει στο κατάστηµα και κάνει κλικ στο εικονίδιο

της φόρµας, θα

ενηµερώσει την Anima – Menu για την επιτυχή διανοµή των παραγγελιών, οπότε µπορεί
µε τον ίδιο τρόπο να λάβει νέες διανοµές.
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Σηµειώνουµε ότι µπορούµε να απενεργοποιήσουµε τη λειτουργία Delivery αν από τη
διαµόρφωση της εφαρµογής επιλέξουµε Απενεργοποίηση διαχείρισης Delivery.

Αναγνώριση κλήσης
Έχουµε ήδη αναφέρει ότι η Mobile Anima – Menu αν τρέξει σε ένα κινητό µπορεί να
πραγµατοποιήσει αναγνώριση κλήσης. Αν η λειτουργία ενεργοποιηθεί από τη ∆ιαµόρφωση
και η συσκευή λάβει µια κλήση, αρχικά θα κάνει µια αναζήτηση στο πελατολόγιο της Anima
- Menu και θα µας εµφανίσει το ονοµατεπώνυµο στην συσκευή (βλέπε αριστερό σχήµα).
Στη συνέχεια θα εµφανισθεί η κλήση στο σχήµα 4 του κεφαλαίου 8 για το Delivery, µε τον
ίδιο τρόπο που λαµβάνουµε κλήσεις από σταθερή συσκευή.

245

Έχουµε επίσης τη δυνατότητα να δούµε από τη συσκευή τα στοιχεία των κλήσεων αν από
την αρχική φόρµα της εφαρµογής επιλέξουµε από το µενού το Κλήσεις

.

Έλεγχος της θέσης του διανοµέα µέσω GPS
Μια σηµαντική δυνατότητα που µας παρέχει η εφαρµογή είναι ο συνεχής έλεγχος της θέσης
του διανοµέα, όταν παραδίδει τις παραγγελίες. Με τη βοήθεια ενός κινητού µε Android, η
εφαρµογή στέλνει κάθε 50’’ περίπου στον Anima Menu Server, τις συντεταγµένες της
θέσης του διανοµέα. Φυσικά πρέπει να έχουµε θέσει µια στατική IP στον υπολογιστή που
τρέχει ο Anima - Menu Server. Οι συντεταγµένες αυτές σώζονται τοπικά και µπορούµε να
δούµε τη θέση του διανοµέα και σε προηγούµενη χρονική περίοδο.

Αρχικά ενεργοποιούµε τη λειτουργία από τη ∆ιαµόρφωση. Η θέση του διανοµέα εµφανίζεται
µέσα από το front-office αν πατήσουµε το πλήκτρο Χάρτης, στη φόρµα του σχήµατος 11
του κεφαλαίου 8. Ο χάρτης που θα εµφανισθεί εκτός από τις παραγγελίες του διανοµέα,
εµφανίζει σε στίγµα την τελευταία του θέση.

∆ιαχείριση Πιστωτικών και χρεωστικών καρτών
Έχουµε ήδη αναφέρει σε προηγούµενα κεφάλαια την πολύ σηµαντική δυνατότητα
διαχείρισης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών µέσα από την εφαρµογή, χωρίς τη χρήση
POS, αφού η εφαρµογή εκµεταλλεύεται ανάλογες υπηρεσίες πιστωτικών ιδρυµάτων. Η
λειτουργία αυτή επιτυγχάνεται και από την εφαρµογή Mobile Anima – Menu, παρέχοντας
έτσι τη δυνατότητα άµεσης χρέωσης καρτών χωρίς τη χρήση φορητών συσκευών POS,
χρήσιµη λειτουργία κυρίως στο delivery, όπου ο διανοµέας δεν θα ανησυχεί αν ο πελάτης
πληρώσει µε πιστωτική κάρτα. Αρκεί να έχει µαζί του ένα κινητό Android. Επίσης µπορεί
να χρησιµοποιηθεί και στους σερβιτόρους.
Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία, από τη διαµόρφωση της εφαρµογής (βλέπε αριστερό
σχήµα), θέτουµε στο πεδίο Portal, το όνοµα του site στο eAnimaMenu Portal. Στη
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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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Καµπάνιες
Μια επίσης σηµαντική δυνατότητα της Mobile Anima –
Menu είναι η µαζική αποστολή SMS σε επιλεγµένους
πελάτες και ενός συγκεκριµένου κειµένου. Αρχικά από
τη

∆ιαµόρφωση

και

την

ετικέτα

Συνδέσεις

της

εµπορικής εφαρµογής, θέτουµε το κείµενο που θα
στείλουµε µαζικά (βλέπε διπλανό σχήµα). Στη συνέχεια
πατάµε το πλήκτρο Χ για να διαγράψουµε τους
επιλεγµένους πελάτες από προηγούµενη καµπάνια.
Η επόµενη κίνησή µας είναι να επιλέξουµε τους πελάτες
όπου θα λάβουν το SMS. Αυτό επιτυγχάνεται είτε από
τη

µαζική

αλλαγή

δεδοµένων

των

συναλλασσόµενων

της

εµπορικής

εφαρµογής,

τσεκάροντας το Σε Καµπάνια, είτε µεµονωµένα επιλέγοντας το πεδίο Σε Καµπάνια της
φόρµας των συναλλασσόµενων.
Η τελευταία ενέργεια είναι να ενεργοποιήσουµε τη λειτουργία από τη ∆ιαµόρφωση της
Mobile Anima – Menu επιλέγοντας το Ενεργοποίηση Καµπάνιας. Αφού τερµατίσουµε
την εφαρµογή και την εκτελέσουµε πάλι, αυτή θα αρχίζει να στέλνει το κείµενο ως SMS
στους επιλεγµένους πελάτες. Η εφαρµογή µπορεί να τερµατιστεί και να συνεχιστεί σε άλλη
χρονική στιγµή αφού γνωρίζει σε ποιους πελάτες έχει στείλει το µήνυµα.

Χάρτες µέσω της Google
H

Anima – Menu χρησιµοποιεί σε πολλά σηµεία της την υπηρεσία της Google για την

εµφάνιση χαρτών. Η Google από τον Ιούλιο του 2018 έχει αλλάξει την πολιτική εµφάνισης
των

χαρτών.

Για

τη

διαχείριση

χαρτών

µέσω

Google

συµβουλευτείτε

το

αρχείο

http://www.poseidon.gr/demos/GoogleMaps.pdf.
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Κεφάλαιο 12
Ασύρµατη παραγγελιοληψία µέσω Web

Ο

Web

Anima - Menu Server παρέχει µια πολύ σηµαντική
δυνατότητα, τη χρήση ασύρµατης παραγγελιοληψίας από
οποιαδήποτε συσκευή tablet, Smartphone ή PC µέσω

και

όχι

προηγούµενο

µε

κάποιο

κεφάλαιο.

application

Μπορεί

έτσι

όπως
ο

συναντήσαµε

σερβιτόρος

να

στο
έχει

οποιαδήποτε συσκευή για παραγγελιοληψία µε 7’’ οθόνη ή να
χρησιµοποιηθoύν σε σταθερά πόστα αντί συστήµατος POS ελαχιστοποιώντας έτσι το κόστος,
αφού δεν χρεώνονται οι άδειες στα τερµατικά (εξαιρούνται τα POS).
Σε αυτή την περίπτωση δεν εκτελείται κάποια εφαρµογή στη συσκευή όπως συµβαίνει στο
προηγούµενο κεφάλαιο. Aπλά πρέπει να τρέξετε

οποιοδήποτε φυλλοµετρητή (browser)

(προτιµότερος είναι ο Chrome), οπότε µπορεί να είναι οποιαδήποτε συσκευή µε οποιοδήποτε
λειτουργικό. Αν θέλουµε να τρέξουµε την εφαρµογή στον ίδιο υπολογιστή που εκτελείται ο
Anima - Menu Server, τότε απλά επιλέγουµε Εκτέλεση εφαρµογής από το µενού της
εφαρµογής.

Ας υποθέσουµε ότι ο Anima - Menu Server
εκτελείται

σε

έναν

υπολογιστή

µε

IP

διεύθυνση 10.0.0.149. Αν τρέξουµε έναν
browser
διεύθυνση

σε

οποιαδήποτε

συσκευή

στη

http://10.0.0.149:8080,

(ή

http://10.0.0.149:port αν έχουµε ορίσει
άλλη θύρα εκτός της 8080), τότε εµφανίζεται
η αρχική σελίδα του διπλανού σχήµατος
Έχουµε ήδη αναφέρει
Delivery

και

για

τη λειτουργία

Στατιστικά, ενώ

τώρα

θα

αναφέρουµε για τη λειτουργία Τραπέζια,
όπου

ο

σερβιτόρος

µπορεί

να

λάβει

παραγγελίες και να διαχειριστεί γενικότερα τα
τραπέζια και τη λειτουργία Κατάλογος που
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ηλεκτρονικός
κατάλογος για τους πελάτες.

∆ιαχείριση τραπεζιών
Πατώντας το πλήκτρο Τραπέζια, εµφανίζεται η αριστερή σελίδα του επόµενου σχήµατος.
Επειδή η σελίδα φορτώνει στη µνήµη όλα τα προϊόντα και τα τραπέζια, έτσι ώστε να
ελαχιστοποιηθεί η επικοινωνία µε το server και όλη η διαχείριση να γίνεται τοπικά, ανάλογα
µε την ταχύτητα του επεξεργαστή της συσκευής, θα υπάρχει µια αρχική καθυστέρηση. Την
ίδια λειτουργία κάνει το πλήκτρο ∆εδοµένα, που προκαλεί ένα refresh στη σελίδα.
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Πατώντας το πλήκτρο Τραπέζια, εµφανίζεται η δεξιά σελίδα του σχήµατος. Εδώ πρέπει να
πληκτρολογήσουµε το password του σερβιτόρου.

Αν

το

password

είναι

εντάξει,

τότε

εµφανίζεται η σελίδα µε τα τραπέζια, όπου
αν από τη ∆ιαµόρφωση έχετε επιλέξει το
Κλείδωµα τραπεζιών ανά Σερβιτόρο,
εµφανίζονται

µόνο

τα

τραπέζια

του

σερβιτόρου.
Όπως παρατηρείτε στο διπλανό σχήµα, τα
τραπέζια

εµφανίζονται

µε

τις

διάφορες

χρωµατιστές τους καταστάσεις (λευκό για
τραπέζια

χωρίς

τραπέζι

µε

κίτρινο

όταν

παραγγελίες,

ανεξόφλητες
έχει

κοπεί

µπλε

µε

παραγγελίες,
απόδειξη

και

κόκκινο όταν έχει πληρώσει). Στο κάτω
τµήµα έχουµε µια σειρά από 4 πλήκτρα µε
διάφορές λειτουργίες, όπως το Νέα για να
λάβουµε µια νέα παραγγελία (πρέπει να
κάνουµε κλικ πρώτα σε κάποιο τραπέζι), το Παραγγελίες για να δούµε τις παραγγελίες που
έχει ένα επιλεγµένο τραπέζι, το Μεταφορά για να µεταφέρουµε όλες τις παραγγελίες του
επιλεγµένου τραπεζιού σε ένα άλλο και τέλος το Αναζήτηση για να βρούµε ένα τραπέζι ως
προς τον κωδικό του.
Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να πάρουµε µια νέα παραγγελία, πατώντας το πλήκτρο Νέα,
εµφανίζεται η αριστερή σελίδα του επόµενου σχήµατος. Όπως παρατηρείτε, στο πάνω
τµήµα είναι οι βασικές κατηγορίες, ενώ επιλέγοντας µια από αυτές, εµφανίζονται οι
κατηγορίες της. Αν επιλέξουµε κάποια κατηγορία, αυτή ανοίγει σαν ακορντεόν µε τα
προϊόντα που περιέχει (βλέπε δεξιά σελίδα).

Αν επιλέξουµε κάποιο προϊόν, τότε αυτό
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γίνεται κόκκινο. Αν όµως θέλουµε να επιλέξουµε κάποιες ιδιότητες του προϊόντος, τότε
κάνουµε κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται δεξιά.

Η σελίδα µε τις ιδιότητες δείχνεται στα αριστερά του επόµενου σχήµατος. Εδώ εκτός από τις
ιδιότητες, µπορούµε να αλλάξουµε και την ποσότητα ή να πληκτρολογήσουµε κάποιο
κείµενο για το τρέχον προϊόν. Με το πλήκτρο Πίσω, ενηµερώνεται αυτόµατα η νέα
παραγγελία µε το προϊόν.

Όταν ολοκληρώσουµε την παραγγελία, κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Επιλογές, οπότε
εµφανίζεται η σελίδα του δεξιού τµήµατος µε τα προϊόντα που έχουµε επιλέξει. Αν θέλουµε
να διαγράψουµε κάποιο προϊόν, κάνουµε κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στα δεξιά κάθε
προϊόντος. Μπορούµε να ακυρώσουµε την αποστολή µε το πλήκτρο Πίσω, ενώ µε το
πλήκτρο Αποστολή, αποστέλλεται η παραγγελία στον Anima - Menu Server.
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Όπως ήδη αναφέραµε, πατώντας το πλήκτρο Παραγγελίες, εµφανίζονται οι παραγγελίες
του επιλεγόµενου τραπεζιού (βλέπε αριστερή σελίδα του επόµενου σχήµατος). Αν
πατήσουµε το πλήκτρο Απόδειξη, εκτυπώνεται η απόδειξη στο server. Αν όµως θέλουµε να
κάνουµε επιλεκτικές ενέργειες, τότε όπως µερική εξόφληση κλπ., αφού επιλέξουµε τα
προϊόντα, κάνουµε κλικ σε οποιοδήποτε εικονίδιο βρίσκεται στα δεξιά ενός προϊόντος.

Τότε

εµφανίζεται η δεξιά σελίδα µε τις ενέργειες που επιθυµούµε να εκτελέσουµε για τα
επιλεγόµενα προϊόντα.
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Αν αλλάξει η κατάσταση ενός τραπεζιού και πατήσουµε πάλι το πλήκτρο Παραγγελίες,
έρχονται και τα προϊόντα µε διαφορετικό χρωµατισµό, όπως επίσης αλλάζει και η ονοµασία
του πάνω δεξιά πλήκτρου. Για παράδειγµα το κόκκινο σηµαίνει ότι έχει γίνει εξόφληση και
περιµένουµε την πληρωµή, ενώ µε το πράσινο ότι περιµένουµε το κλείσιµο του τραπεζιού.

Κατάλογος
Όπως έχουµε αναφέρει, µε τη λειτουργία Κατάλογος µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια
συσκευή tablet ως ηλεκτρονικός κατάλογος για τους πελάτες.
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Όπως παρατηρείστε στην αριστερή σελίδα του προηγούµενου σχήµατος, εµφανίζονται δύο
πλήκτρα, το Κατάλογος και Πιάτα ηµέρας. Στην αρχική σελίδα µπορούµε να επιλέξουµε
και µια εικόνα, που µπορούµε να την ορίσουµε από τη ∆ιαµόρφωση->Εταιρία και το
πλήκτρο Επιλογή εικόνας Android. Στη συνέχεια ο πελάτης µπορεί να επιλέξει ένα προϊόν
και να εµφανισθεί µια σελίδα η οποία θα δείχνει την Εικόνα του προϊόντος ή το εικονίδιο αν
δεν έχουµε θέσει. Επίσης εµφανίζει τη βασική σύνθεση και το περιεχόµενο Ελληνική
περιγραφή από την ετικέτα Online της αποθήκης.
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Κεφάλαιο 13
∆ιαχείριση του eAnimaMenu Portal
H Anima - Menu περιέχει µια ειδική εφαρµογή όπου µε
τη βοήθειά της, δηµιουργείται αυτόµατα µε το πάτηµα
ενός πλήκτρου, ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα για να
λαµβάνει

online

παραγγελίες

delivery.

Το

site

φιλοξενείται στο eAnimaMenu Portal που βρίσκεται
στη διεύθυνση www.eanimamenu.gr και το οποίο
διαχειρίζεται η οµώνυµη εφαρµογή που εγκαθίσταται µε
την Anima - Menu. Όταν την τρέξουµε εµφανίζεται µε
τη µορφή εικονιδίου. Κάνοντας κλικ σε αυτό, εµφανίζεται
το µενού του διπλανού σχήµατος, όπου µε τη βοήθεια
των

επιλογών

κατάστηµα.

του,

διαχειριζόµαστε

το

ηλεκτρονικό

Αρχικά θα ανέβουν στο κατάστηµα τα

προϊόντα µε τις εικόνες τους.

Σηµειώνουµε ότι η

εφαρµογή χρειάζεται ειδική άδεια µε όνοµα (NameSpace) EDELIVERY. Οι χρήστες που θα
συνδεθούν στο ηλεκτρονικό κατάστηµα, θα µπορούν να επιλέξουν ότι θελήσουν και η
τελική παραγγελία θα εκτυπωθεί αυτόµατα στον εκτυπωτή κουζίνας και στα
παρασκευαστήρια

χωρίς

άλλη

παρέµβαση.

Το

ηλεκτρονικό

κατάστηµα

που

δηµιουργείται, παρέχει δυνατότητα εγγραφής πελατών, δυναµικό κατάλογο των προϊόντων
µε φωτογραφίες, διαχείριση µερίδων, παραγγελίες µε πιστωτική κάρτα κα. Υπάρχει επίσης
εφαρµογή Application σε Android και iOS όπου οι χρήστες κάνουν πολύ εύκολα
παραγγελίες από το κινητό τους τηλέφωνο.
To eAnimaMenu Portal δεν χρησιµοποιείται µόνο για να λαµβάνει online παραγγελίες
delivery. Με τη βοήθεια ενός κινητού τηλεφώνου και του eAnimaMenu Portal, ο
σερβιτόρος µε τη Mobile Anima – Menu µπορεί να στείλει την παραγγελία της σάλας στο
Internet, και σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να καταχωρηθεί στην κεντρική εφαρµογή Anima –
Menu, µέσω του Anima Menu Server. Eπίσης χρησιµοποιείται και από την εφαρµογή
Easy Orders.

∆ηµιουργία του καταστήµατος
Αρχικά πρέπει να ορίσουµε τα προϊόντα τα οποία θέλουµε να ανέβουν στο κατάστηµα, στα
οποία πρέπει να είναι επιλεγµένο το Menu e-Delivery και να έχουµε θέσει τιµή στο πεδίο
Tιµή e-Delivery. Eπειδή χρειαζόµαστε και την εικόνα του προϊόντος, αυτή την θέτουµε στο
πεδίο Εικονίδιο.
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Η επόµενη κίνησή µας είναι να δηλώσουµε το όνοµα του site, από τη διαµόρφωση της
εφαρµογής. Όπως βλέπουµε στο σχήµα που ακολουθεί, στο πεδίο Όνοµα Portal θέτουµε
το όνοµα του site, που πρέπει να είναι στα λατινικά και χωρίς κενό ή άλλους
απαγορευµένους για site χαρακτήρες. Για παράδειγµα αν δηλώσουµε asterios, τότε η
πρόσβαση στο site επιτυγχάνεται ως
http://www.eanimamenu.gr/asterios

Από τη διαµόρφωση µπορούµε να ορίσουµε τα στοιχεία του καταστήµατος (τίτλος,
διεύθυνση, ελάχιστη χρέωση, ώρες λειτουργίες κλπ). Mε την επιλογή Αυτόµατη αποδοχή
παραγγελίας, όταν είναι ενεργοποιηµένη η φόρµα των εκκρεµών παραγγελιών του
Delivery και κάποιος χρήστης του eDelivery ‘στείλει’ µια παραγγελία, θα εµφανισθεί άµεσα
µήνυµα εκτύπωσης της παραγγελίας. Mε την επιλογή Απενεργοποίηση εµφάνισης στο
Portal,

το

site

δεν

εµφανίζεται

στη

διεύθυνση

http://www.eanimamenu.gr

όπου
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εµφανίζονται

συγκεντρωτικά

όλα

τα

site

του

portal.

Tέλος

µε

την

επιλογή

Απενεργοποίηση λήψης παραγγελιών, το site χρησιµοποιείται µόνο για κατάλογο και όχι
για λήψη παραγγελιών-delivery από χρήστες.

Αν θέλουµε να ενεργοποιήσουµε την εφαρµογή Easy Orders αλλά και τη δυνατότητα
αποστολής µιας παραγγελίας ενός σερβιτόρου στο Internet (σε αυτή την περίπτωση πρέπει
να τσεκάρουµε και το Ενεργοποίηση Mobile Anima – Menu), κάνουµε κλικ στην επιλογή
Ενεργοποίηση Easy Orders. Αν κάνουµε κλικ στην επιλογή Εµφάνιση Easy Orders ως
κατάλογος, τότε το site δεν θα δέχεται ηλεκτρονικές παραγγελίες από την Easy Orders
αλλά θα λειτουργεί απλά ως κατάλογος τιµών. Σηµειώνουµε ότι η Easy Orders εµφανίζει
τις τιµές σάλας και λειτουργεί παράλληλα µε τη λειτουργία του eDelivery.

Ελάχιστη παραγγελία
Όπως παρατηρείτε, µπορούµε να ορίσουµε ελάχιστη παραγγελία, για παράδειγµα 4 €. Μας
παρέχεται όµως η δυνατότητα της κλιµακωτής ελάχιστης παραγγελίας σύµφωνα µε την
απόσταση που βρίσκεται ο χρήστης. Έτσι, αν θέσουµε 0 στην ελάχιστη παραγγελία και
κάνουµε κλικ στο πλήκτρο (…), εµφανίζεται η φόρµα του επόµενου σχήµατος, όπου
θέτουµε ζευγάρια απόστασης µε ελάχιστη παραγγελία. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, έως
1,5 χιλιόµετρα η ελάχιστη παραγγελία είναι 2 €, έως 2 χιλιόµετρα η ελάχιστη παραγγελία
είναι 2,5 € και έως 7 χιλιόµετρα η ελάχιστη παραγγελία είναι 5 €.
Να σηµειώσουµε ότι αν στο τελευταίο ζεύγος τιµών, η ελάχιστη παραγγελία έχει τιµή
διάφορη του µηδενός, τότε θα έχει τη συγκεκριµένη τιµή αν ο πελάτης βρίσκεται σε
απόσταση µεγαλύτερη ή ίση µε την αντίστοιχη τιµή της απόστασης. Αν όµως η ελάχιστη
παραγγελία έχει µηδενική τιµή (όπως στο παράδειγµα του σχήµατος), ο πελάτης δεν µπορεί
να κάνει παραγγελία αν βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη της τελευταίας χιλιοµετρικής
απόστασης (7 χιλιόµετρα στο παράδειγµα) .

Αυτός είναι ένας από τους δύο τρόπους να περιορίσουµε παραγγελίες πελατών που
βρίσκονται εκτός ορίων. Ο δεύτερος τρόπος που έχει ήδη αναφερθεί, είναι να ορίσουµε µια
γεωγραφική περιοχή όπου θα λαµβάνονται παραγγελίες. Αυτό επιτυγχάνεται από την
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ετικέτα Γενικά της διαµόρφωσης της εµπορικής εφαρµογής και το πλήκτρο Χάρτες Google
(βλέπε επόµενο σχήµα).

Τρόποι πληρωµής
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.

Όπως

έχουµε

αναφέρει

και

σε

προηγούµενα

κεφάλαια,

η

λειτουργία

µπορεί

να

χρησιµοποιηθεί και στο front-office της Anima – Menu, ακόµη και από την εφαρµογή
Mobile Anima – Menu.
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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

του

Site.

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 του Site.

Control Panel
H επόµενη µας κίνηση είναι να διαµορφώσουµε το site όπως εµείς θέλουµε, να επιλέξουµε
δηλαδή λογότυπο, εικόνα και χρώµα φόντου, εικόνες για τα προϊόντα και άλλα. Αυτό
επιτυχγάνεται αν επιλέξουµε το πλήκτρο Control Panel από τη διαµόρφωση της
εφαρµογής. Αµέσως εµφανίζεται η σελίδα του επόµενου σχήµατος. Αρχικά κάνουµε κλικ
στο ∆ιαχείριση εικόνων.

Όπως παρατηρούµε στο επόµενο σχήµα, κάνοντας κλικ στο ειδικό µενού, µπορούµε να
επιλέξουµε το λογότυπο του καταστήµατος, να αλλάξουµε την εικόνα της ταπετσαρίας ή το
χρώµα της, να επιλέξουµε ένα εικονίδιο για όλα τα προϊόντα (για αυτά που δεν θα
επιλέξουµε ειδικά µια εικόνα) και τέλος κάποιες εικόνες του καταστήµατος που εµφανίζονται
σε ειδικό σηµείο του site.
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H επόµενη κίνηση µας είναι να επιλέξουµε εικόνες για τα προϊόντα µας. Κάνοντας κλικ στο
µενού Κατηγορίες, εµφανίζονται τα προϊόντα που αυτή περιέχει. Έχουµε δύο τρόπος για
να θέσουµε µια εικόνα σε ένα προϊόν. Ο ένας είναι από το πλήκτρο Εισαγωγή εικόνων να
επιλέξουµε µια δική µας εικόνα, αφού πρώτα κάνουµε κλικ στο προϊόν που θέλουµε να
θέσουµε σε αυτό την εικόνα.

Ο δεύτερος τρόπος είναι να επιλέξουµε µια εικόνα από τις πολλές εικόνες που µας παρέχει η
εφαρµογή (βλέπε επόµενο σχήµα). Επιλέγουµε µια επιθυµητή κατηγορία ή κάνουµε κλικ
στο αρχικό γράµµα και εµφανίζονται αρκετές έτοιµες εικόνες. Επιλέγουµε µια από αυτές, τη
σύρουµε και την αφήνουµε στο επιθυµητό προϊόν.
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Το Control Panel δεν χρησιµοποιείται µόνο για τη διαµόρφωση του site αλλά και για να µας
παρέχει πληροφορίες αφού αυτό µπει σε λειτουργία. Κάνοντας κλικ στο Πελατολόγιο µας
εµφανίζει τα στοιχεία των πελατών που έχουν εγγραφεί σε αυτό αλλά και κάποια οικονοµικά
στοιχεία όπως τζίρος κλπ.

Κάνοντας κλικ σε κάποια εγγραφή, εµφανίζεται ειδική σελίδα µε όλα τα στοιχεία του χρήστη
τα οποία µπορούµε και να επεξεργαστούµε (βλέπε επόµενο σχήµα).
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Μπορούµε επίσης να δούµε τις παραγγελίες που έχουν κάνει οι χρήστες σε συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα, ποιά προϊόντα κινούνται περισσότερο, τις χρεώσεις των πιστωτικών ή
χρεωστικών καρτών κλπ.
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Λειτουργικότητα του site
Μετά το πέρας της δηµιουργίας, το site (βλέπε επόµενο σχήµα) είναι responsive µπορεί
δηλαδή να πλοηγηθεί ο χρήστης και από κινητό τηλέφωνο.

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 που θέτουµε στο πεδίο Σύντοµη
περιγραφή από το οµώνυµο εικονίδιο της φόρµας της αποθήκης της εµπορικής εφαρµογής
και στην ετικέτα eAnimaMenu Portal.
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Αν σε κάποιο προϊόν θέλουµε να θέσουµε κάποια παραπάνω στοιχεία, τότε θέτουµε το
επιθυµητό κείµενο στο πεδίο Πληροφορίες. Τα προϊόντα που διαθέτουν τέτοιο κείµενο,
εµφανίζουν το πλήκτρο Περισσότερα… όπως βλέπουµε στην εικόνα που ακολουθεί.

Για να επιλέξουµε ένα προϊόν, πρέπει πρώτα να εγγραφούµε στο site. Αυτό
επιτυγχάνεται αν κάνετε κλικ στο εικονίδιο του δεξιού σχήµατος, όπου εµφανίζεται
η σελίδα εγγραφής ή εισαγωγής πληκτρολογώντας το email και τον κωδικό που
είχαµε εισαγάγει σε προηγούµενη εγγραφή.

Μετά την εγγραφή ή την είσοδο στο site, µετά την επιλογή ενός προϊόντος εµφανίζεται µια
σελίδα µε τα χαρακτηριστικά του, όπως φυσικά τα έχουµε διαµορφώσει από τον Wizard της
εµπορικής εφαρµογής. 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. Αν δεν θέλουµε να εµφανίζονται όλες οι ιδιότητες αλλά αυτές που έχουµε τσεκάρει
στην επιλογή Μenu e-Delivery από την αποθήκη της εµπορικής εφαρµογής, κάνουµε κλικ
στην επιλογή Ιδιότητες µε επιλογή Μenu e-Delivery της διαµόρφωσης.
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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.

Κάνοντας κλικ στο Ολοκλήρωση, εµφανίζεται η τελευταία σελίδα ολοκλήρωσης της
παραγγελίας.
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Εδώ µπορούµε να αλλάξουµε τη διεύθυνση αποστολής, να επιλέξουµε αν θα παραλάβουµε
την παραγγελία από τη συγκεκριµένη διεύθυνση ή από το κατάστηµα καθώς επίσης και τον
τρόπο πληρωµής. Τέλος, µε το πλήκτρο Πληρωµή, αποστέλλουµε την παραγγελία.
Όταν αποστέλλεται η παραγγελία, ο χρήστης λαµβάνει αυτόµατα ένα email όπου
ενηµερώνεται για τα προϊόντα που έχει επιλέξει και το ποσό πληρωµής

Για να µπορεί να δεχθεί η Anima - Menu παραγγελίες από το
ηλεκτρονικό κατάστηµα, πρέπει να τσεκάρουµε την επιλογή
Ενεργοποίηση λήψης παραγγελιών. Τότε, κάθε µισό λεπτό
γίνεται έλεγχος στο ηλεκτρονικό κατάστηµα και αυτές που
υπάρχουν κατεβαίνουν στην Anima - Menu. Φυσικά, αν δεν
θέλουµε να λαµβάνουµε παραγγελίες, απλά αποτσεκάρουµε την
επιλογή. Σε αυτή την περίπτωση εµφανίζεται και ειδικό µήνυµα
στο ηλεκτρονικό κατάστηµα. Τέλος, αν θέλουµε να διαγράψουµε το ηλεκτρονικό µας
κατάστηµα, επιλέγουµε την ανάλογη επιλογή.
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Έλεγχος µερίδων
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. Η λειτουργία είναι πολύ
χρήσιµη για καταστήµατα εστίασης µε µαγειρευτά και όχι µόνο.

Τώρα ήρθε η ώρα να διαχειριστούµε την παραγγελία από το front-office
της εφαρµογής. Αν είµαστε στη φόρµα των εκκρεµών παραγγελιών,
κάνουµε κλικ στο πλήκτρο eDelivery κι εµφανίζεται στο πλαίσιο Παραγγελίες µέσω eDelivery, η παραγγελία που µόλις λάβαµε. Αν όπως αναφέραµε έχουµε από τη διαµόρφωση
επιλέξει Αυτόµατη αποδοχή παραγγελίας, θα εµφανισθεί µήνυµα για την εκτύπωση της
παραγγελίας και θα µεταφερθεί αυτόµατα στις εκκρεµείς παραγγελίες. Αλλιώς όπως
βλέπουµε στο επόµενο σχήµα, µε το πλήκτρο Προβολή, µπορούµε να δούµε το
περιεχόµενο της παραγγελίας, µε το πλήκτρο Απόρριψη να απορρίψουµε την παραγγελία,
ενώ τέλος µε το πλήκτρο Αποδοχή να µεταφέρουµε την παραγγελία στο πλαίσιο
Εκκρεµείς Παραγγελίες µε µια ταυτόχρονη εκτύπωση του ∆Π και των παρασκευαστηρίων.

Στην περίπτωση που επιθυµούµε να απορρίψουµε την παραγγελία, πατώντας το πλήκτρο
Απόρριψη µπορούµε να ενηµερώσουµε το πελάτη πληκτρολογώντας κάποιο κείµενο, το
οποίο και αποστέλλεται σε αυτόν µέσω email. Όταν η παραγγελία εµφανισθεί στο πλαίσιο
Εκκρεµείς Παραγγελίες, µπορούµε φυσικά να τη διαχειριστούµε όπως όλες οι άλλες.
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Μια πολύ χρήσιµη επιλογή είναι η Αποστολή Email του µενού Ενέργειες, όπου µπορούµε
αν επιθυµούµε να αποστείλουµε ένα email στο πελάτη σύµφωνα µε τη πορεία της
παραγγελίας. Να σηµειώσουµε ότι µπορούµε να στείλουµε email σε έναν πελάτη έστω και
αν η παραγγελία δεν έχει προέλθει από το eAnimaMenu portal, αρκεί βέβαια να υπάρχει
ηλεκτρονικό κατάστηµα. Με τον ίδιο τρόπο µπορούµε να στείλουµε email και από την
καρτέλα ενός πελάτη, όπως δείχνουµε στο επόµενο σχήµα.
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Αpplication για online παραγγελίες
Ένα από τα πλεονεκτήµατα του eAnimaMenu Portal, είναι η ύπαρξη µια εφαρµογής
android ή iOS, όπου οι χρήστες του site µπορούν να την κατεβάσουν από το ειδικό
εικονίδιο που εµφανίζεται σε αυτό ή φυσικά αυτόνοµα από το Play Store. Σε αυτή την
περίπτωση αν πατήσουµε το πλήκτρο ∆ηµιουργία QR, δηµιουργείται ένα αρχείο εικόνας µε
QR code, όπου µπορούµε να το ενσωµατώσουµε στα φυλλάδιά µας, για να το κατεβάζουν
εύκολα οι χρήστες.

H λειτουργικότητα της εφαρµογής είναι ίδια µε αυτήν που αναφέραµε, προσαρµοσµένη
όµως στις διαστάσεις ενός κινητού τηλεφώνου.
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Να σηµειώσουµε ότι υπάρχει και αντίστοιχη iOS εφαρµογή µε το αντίστοιχο QR code.

Αποστολή Email
Μία από τις πολύ σηµαντικές δυνατότητες της εφαρµογής, είναι η
µαζική αποστολή ενός email (προσφορές κλπ), το κείµενο του
οποίου µπορούµε να πληκτρολογήσουµε από την επιλογή του
διπλανού σχήµατος. Το email λαµβάνεται από όλους τους
χρήστες που έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστηµα, εκτός
από αυτούς που έχουν απενεργοποιήσει τη λήψη News Letters.

∆είγµα της λειτουργικότητας ενός site που δηµιουργήθηκε µε το eAnimaMenu Portal, θα
βρείτε στο δοκιµαστικό site www.eanimamenu.gr/demo. Εκεί µπορείτε να κατεβάσετε
και το αντίστοιχο δοκιµαστικό application που επικοινωνεί µε αυτό.
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Κεφάλαιο 14
Αποµακρυσµένες συνδέσεις

Α

ναφέραµε σε προηγούµενα κεφάλαια τη δυνατότητα της Anima – Menu να
διαχειρίζεται

µια βάση δεδοµένων µέσω

µιας τοπικής ή στατικής (Global)

διεύθυνσης IP, µε τη βοήθεια του Power Dominus DBServer. Έτσι έχουµε το

πλέον απλό σενάριο µιας αποµακρυσµένης βάσης δεδοµένων και την ύπαρξη πολλών
εφαρµογών Client που να ‘βλέπουν’ µέσω IP τη συγκεκριµένη βάση.
Μια άλλη σηµαντική δυνατότητα της εφαρµογής, είναι η διαχείριση υποκαταστηµάτων στη
διαδικασία Delivery. Kάθε υποκατάστηµα έχει τη δική του βάση δεδοµένων, αλλά µπορεί να
ενηµερώνει ένα άλλο µε µια παραγγελία ενός πελάτη.
Τέλος σε ένα τοπικό (ή extranet) δίκτυο, µπορεί να έχουµε ανεξάρτητα µεταξύ τους
τερµατικά, µε το κάθε ένα να έχει τη δική του βάση δεδοµένων και να ενηµερώνει αυτόµατα
ή µαζικά ένα κεντρικό υπολογιστή/server µε τις κινήσεις παραστατικών (αποδείξεις λιανικής
κλπ). Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιµη σε δίκτυο µε πολλά τερµατικά, που η σύνδεση µε
µια βάση δεδοµένων θα επιβάρυνε το σύστηµα ή σε µια διαδικασία υποκαταστήµατοςκεντρικών.

Πολλαπλές συνδέσεις
Στο κεφάλαιο 3 είχαµε δείξει τον τρόπο µέσω της διαχείρισης βάσεων, να συνδεόµαστε
µόνιµα σε µια τέτοια αποµακρυσµένη βάση. Υπάρχει όµως η ανάγκη κάποιος χρήστης να
διαθέτει αρκετά υποκαταστήµατα και να µπορεί αποµακρυσµένα να συνδέεται σε αυτά µε
απλό

τρόπο.

Στη

λίστα

που

βρίσκεται

στη

∆ιαµόρφωση

->

Συνδέσεις

->

Αποµακρυσµένες συνδέσεις, θέτουµε κάποια στοιχεία για τις αποµακρυσµένες βάσεις
δεδοµένων που θέλουµε να συνδεόµαστε (βλέπε επόµενο σχήµα), όπως µια ονοµασία, τη
διεύθυνση IP, τη βάση και τον κωδικό που έχουµε θέσει στο Power Dominus DBServer
(που φυσικά πρέπει να τρέχει σε κάθε αποµακρυσµένη βάση).

Την

επόµενη

φορά

που

θα

καλέσουµε

την

εµπορική εφαρµογή, στο τµήµα Συνδέσεις του
αριστερού

τµήµατος

της

φόρµας,

θα

εµφανισθούν τα ονόµατα των συνδέσεων που
θέσαµε πριν, µαζί µε το Αρχική σύνδεση, που περιέχει την τρέχουσα σύνδεση (βλέπε
διπλανό σχήµα). Έτσι κάνοντας κλικ σε µια επιλογή, µεταφερόµαστε αυτόµατα στη
συγκεκριµένη βάση δεδοµένων. Πρέπει εδώ να τονίσουµε ότι όταν αλλάζουµε µια βάση
δεδοµένων σε µια άλλη, δεν πρέπει να τρέχει καµία άλλη εφαρµογή της Anima – Menu.
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∆ιαχείριση υποκαταστηµάτων στο Delivery
Όπως αναφέραµε, µπορούµε να στείλουµε µια παραγγελία που λαµβάνουµε µέσω Delivery
αποµακρυσµένα σε άλλο υποκατάστηµα, την οποία και θα διαχειρισθεί εκείνο. Το
υποκατάστηµα µπορεί όµως αν αδυνατεί να την εκτελέσει (ίσως λόγω έλλειψης µερίδων
κλπ), να στείλει µήνυµα έτσι ώστε να εκτελεσθεί από το κατάστηµα που την έλαβε.
Επειδή το υποκατάστηµα έχει δική του βάση δεδοµένων, δεν χρειάζεται να τρέχει τον
Power Dominus DBServer, για την αµφίδροµη επικοινωνία των δύο καταστηµάτων
πρέπει να τρέχει και στα δύο ο Anima Menu Server PDA Edition. Μπορούµε να
ενηµερώνουµε το υποκατάστηµα µε τον κατάλογο της αποθήκης, αλλά και τους πελάτες.

Η πρώτη µας ενέργεια είναι να ορίσουµε στο Server τα υποκαταστήµατα και αυτό το
επιτυγχάνουµε από τη ∆ιαµόρφωση -> Συνδέσεις και το πλήκτρο Υποκαταστήµατα.
Όπως βλέπουµε στο σχήµα που ακολουθεί, πληκτρολογούµε µια περιγραφή για το
υποκατάστηµα, τη διεύθυνση IP που εκτελείται ο Anima Menu Server PDA Edition, τη
διεύθυνση του και την επιλογή Αλ. Τιµής για να αλλάζει τιµή όταν του στέλνεται ο
κατάλογος της αποθήκης.

Eπίσης µπορούµε να θέσουµε και γεωγραφικά όρια του υποκαταστήµατος, για να έχουµε µια
οπτική εµφάνιση της παραγγελίας. Αυτό επιτυγχάνεται µε το πλήκτρο Όρια όπου
εµφανίζεται η φόρµα του αριστερού σχήµατος όπου πληκτρολογούµε τα γεωγραφικά όρια
βάσει διευθύνσεων. Τέλος µε το πλήκτρο Έλεγχος πραγµατοποιούµε έναν οπτικό έλεγχο
της γεωγραφικής περιοχής.

Με την επιλογή Αυτόµατη αποστολή στο Υποκατάστηµα, πραγµατοποιούµε αυτόµατη
αποστολή στο υποκατάστηµα όπου η διεύθυνσή του βρίσκεται πιο κοντά στον πελάτη.

Σηµειώνουµε ότι για όλα αυτά πρέπει να έχουµε ορίσει Google Key.
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Η Anima – Menu έχει τη δυνατότητα να στέλνει στα υποκαταστήµατα τα προϊόντα της
αποθήκης και τους συναλλασσόµενους.
δηµιουργεί

νέα

προϊόντα

και

αυτά

Έτσι από τα κεντρικά ο χρήστης µπορεί να

να

µεταφέρονται

µε

τις

συνθέσεις

τους

στα

υποκαταστήµατα. Επίσης µπορεί να αλλάζει τιµές σε κάποια προϊόντα και να τα στέλνει σε
υποκαταστήµατα που έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν τιµές αποµακρυσµένα.

Η

επόµενή

ενέργεια

είναι

να

επιλέξουµε

τα

προϊόντα

που

θα

στέλνονται

στα

υποκαταστήµατα. Αυτό επιτυγχάνεται από την επιλογή Αποστολή στα Υποκαταστήµατα
της φόρµας της αποθήκης, όπως δείχνουµε στο επόµενο σχήµα. Έχουµε ακόµη µια
δυνατότητα. Να αλλάξουµε τιµές σε συγκεκριµένα υποκαταστήµατα. Πατώντας το πλήκτρο
Τιµές

ανά

Υποκατάστηµα,

εµφανίζεται

µια

φόρµα

µε

τις

τρέχουσες

τιµές

ανά

υποκατάστηµα. Εδώ µπορούµε επιλεκτικά να αλλάξουµε αυτές που θέλουµε, να επιλέξουµε
το υποκατάστηµα από τη στήλη Επιλογή και να πατήσουµε το πλήκτρο Εντάξει.
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Η τελευταία ενέργεια είναι να αποστείλουµε δεδοµένα στα υποκαταστήµατα. Από την
επιλογή Εργαλεία -> Αποστολή ∆εδοµένων στα Υποκαταστήµατα, εµφανίζεται η
φόρµα

του

σχήµατος

που

ακολουθεί.

Στη

συγκεκριµένη

φόρµα

ορίζουµε

τα

υποκαταστήµατα που θέλουµε να ενηµερώσουµε και το είδος των δεδοµένων που θα
µεταφερθούν, αν δηλαδή είναι η αποθήκη, οι πελάτες ή οι προµηθευτές.

Μεταφέρονται µόνο νέα προϊόντα ή αλλάζουν οι τιµές των ήδη υπαρχόντων προϊόντων
(κατ΄επιλογή).

Επίσης

µεταφέρουµε

µόνο

νέους

συναλλασσόµενους

που

πρέπει

οπωσδήποτε να έχουν καταχωρηµένο ένα τηλέφωνο. Επίσης µπορούµε να επιλέξουµε και
ειδικά πεδία που θα µεταφερθούν.
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Ας δούµε τώρα πώς µπορούµε να στείλουµε µια παραγγελία Delivery, σε άλλο
υποκατάστηµα. Όταν έχουµε επιλέξει τον πελάτη της παραγγελίας και πατήσουµε
το εικονίδιο του χάρτη, εµφανίζεται ο χάρτης του επόµενου σχήµατος, όπου µας
δείχνει τα υποκαταστήµατα σε µορφή πλαισίων µε διαφορετικά χρώµατα, αλλά και το
κεντρικό κατάστηµα, ενώ παρουσιάζει και τη χιλιοµετρική διαφορά του πελάτη από κάθε
υποκατάστηµα.

Στη συνέχεια όταν λάβουµε την παραγγελία και
θέλουµε

να

την

αποστείλουµε

στο

επιθυµητό

υποκατάστηµα, πατάµε το πλήκτρο Στο Υποκ. για να
επιλέξουµε το υποκατάστηµα που θα λάβει την
παραγγελία.

Τότε

εµφανίζεται

λίστα

µε

τα

υποκαταστήµατα, αλλά σε αυτό που είναι κοντύτερα
στον πελάτη υπάρχει η αναφορά (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ).
Αν θέλουµε να αποσταλεί αυτόµατα η παραγγελία στο
κοντύτερο υποκατάστηµα, επιλέγουµε το Αυτόµατη
αποστολή στο Υποκατάστηµα όπως αναφέραµε
προηγουµένως.
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Αν είναι ενεργοποιηµένη τη φόρµα των εκκρεµών παραγγελιών, τότε αυτή εµφανίζεται στο
πλαίσιο Αποστολέας (βλέπε επόµενο σχήµα), όπου µε το πλήκτρο Εκτέλ. µπορούµε τοπικά
να εκτελέσουµε την παραγγελία ή να αλλάξουµε υποκατάστηµα µε το πλήκτρο Αλλαγή
Υποκατ..

Από την πλευρά του υποκαταστήµατος που έλαβε αποµακρυσµένα την
παραγγελία,

αν

έχει

ενεργοποιηµένη

τη

φόρµα

των

εκκρεµών

παραγγελιών, τότε κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Υποκατ. – e-Delivery, στο πλαίσιο
Παραγγελίες µέσω e-Delivery – Yποκαταστήµατα, θα εµφανισθεί η παραγγελία που
έλαβε από το κεντρικό υποκατάστηµα (βλέπε επόµενο σχήµα).
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Ας υποθέσουµε ότι το υποκατάστηµα δεν αποδέχεται την παραγγελία για κάποιο λόγο,
οπότε κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Απόρριψη κι εµφανίζεται µια λίστα µε πιθανές αιτιολογίες
(βλέπε αριστερό σχήµα). Σηµειώνουµε εδώ ότι πιθανές αιτιολογίες καθορίζονται από τη
∆ιαµόρφωση -> Λοιπά -> Ειδικά Μηνύµατα και στο πλήκτρο Μην. σφαλµάτων
αποστ. στα Υποκατ.. Στη λίστα που θα εµφανισθεί, παρουσιάζονται τα προκαθορισµένα
µηνύµατα κι εµείς µπορούµε να τα τροποποιήσουµε ή να θέσουµε άλλα (βλέπε δεξί σχήµα).

Μετά

την απόρριψη, η

παραγγελία

διαγράφεται

από

το

υποκατάστηµα, κι

ενηµερώνεται ανάλογα το κεντρικό κατάστηµα που έστειλε την παραγγελία,
αλλάζοντας το εικονίδιο µπροστά από την παραγγελία. Αν τώρα κάνουµε κλικ στην
παραγγελία, εµφανίζεται το πλήκτρο Λάθη, όπου αν το επιλέξουµε βλέπουµε το µήνυµα
που έστειλε το υποκατάστηµα (βλέπε επόµενο σχήµα). Μπορούµε να εκτελέσουµε τοπικά
την παραγγελία, ή να την στείλουµε στο ίδιο ή σε άλλο υποκατάστηµα.
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Αν το υποκατάστηµα θέλει να αποδεχτεί την παραγγελία, ο χρήστης πατά το πλήκτρο
Αποδοχή, οπότε η παραγγελία µεταφέρεται στις εκκρεµείς παραγγελίες, ενώ διαγράφεται
από τα κεντρικά.

Αποµονωµένα τερµατικά
Όπως έχουµε αναφέρει, µπορούµε να
έχουµε τερµατικά που το κάθε ένα να έχει
τη δική του βάση δεδοµένων και να
ενηµερώνουν έναν κεντρικό υπολογιστή
που τρέχει τον Anima Menu Server PDA Edition. Φυσικά αντί για τερµατικά µπορεί να
έχουµε υποκαταστήµατα που να ενηµερώνουν µε τις κινήσεις των παραστατικών τους ένα
κεντρικό κατάστηµα. Η ενηµέρωση µπορεί να γίνει είτε µαζικά είτε όταν δηµιουργείται το
παραστατικό (ανεξάρτητα αν εκτυπώνεται ή όχι). Θα σηµειώσουµε εδώ τα τερµατικά που
έχουν δυνατότητα µεταφοράς, πρέπει να έχουν ενεργοποιηµένη την επιλογή Αποστολή
στο Server. Eπίσης θα πρέπει κάθε τερµατικό/υποκατάστηµα να έχει δώσει µια µοναδική
ονοµασία στη ∆ιαµόρφωση -> Εταιρία -> Στοιχεία τρέχουσας εταιρίας και στο πεδίο
Υποκατάστηµα. Τέλος, πρέπει από τη ∆ιαµόρφωση -> Συνδέσεις -> Αποµακρυσµένη
σύνδεση µε Menu Server (βλέπε σχήµα) στο πεδίο Menu Server IP να θέσουµε την
τοπική ή Public IP που τρέχει ο Anima Menu Server PDA Edition στον κεντρικό server,
ενώ αν επιλέξουµε το Αυτόµατη αποστολή παραστατικών, θα αποστέλλεται αυτόµατα το
παραστατικό στο server. Αν επιλέξουµε το Αποστολή στην έξοδο, θα αποστέλλονται τα
παραστατικά όταν τερµατίζεται η εφαρµογή. Φυσικά µπορούµε να στείλουµε τα παραστατικά
από Εργαλεία -> Αποστολή παραστατικών σε αποµακρυσµένο Server. Σηµειώνουµε
ότι µεταφέρονται µόνο οι κινήσεις παραστατικών και όχι οι παραγγελίες.
Ισχύουν κι εδώ ότι αναφέραµε στην προηγούµενη παράγραφο για την αποστολή αποθήκης
– συναλλασσόµενων από τον κεντρικό server στα τερµατικά/υποκαταστήµατα.
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Αποµακρυσµένη ανανέωση σάλας
Ας υποθέσουµε ότι έχουµε πολλά τερµατικά
τα οποία αυτή τη φορά έχουν κοινή βάση
δεδοµένων και συνδέονται µε το server µέσω
του

Power

Dominus

DBServer.

Αν

διαχειρίζονται σάλα, γνωρίζουµε ότι κάθε
τερµατικό

ανανεώνει

εµφανίζεται

σε

αυτό

τη
σε

σάλα
τακτά

που

χρονικά

διαστήµατα. Αν θέλουµε έτσι ένα τερµατικό
να ενηµερώνεται συχνά (σε λιγότερο από 1
λεπτό) για τις αλλαγές που γίνονται στα άλλα τερµατικά, αν ο αριθµός τους είναι πολύ
µεγάλος µπορεί να επιβραδύνει το σύστηµα. Για το λόγο αυτό, αν ένα τερµατικό αλλάζει την
κατάσταση της σάλας, µπορεί το ίδιο να ενηµερώνει τα άλλα τερµατικά για την αλλαγή. Έτσι
στη ∆ιαµόρφωση -> Συνδέσεις και στο πλαίσιο Τερµατικά ενηµέρωσης θέτουµε το IP
των τερµατικών που θα ενηµερώνει το τρέχον τερµατικό και από τη ∆ιαµόρφωση ->
Γενικά επιλέγουµε Ενεργοποίηση αποµ. Ανανέωσης Σάλας.
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Κεφάλαιο 15
∆ιαχείριση Προσωπικού - Χρηστών

Η

Anima – Menu διαθέτει µια χρήσιµη εφαρµογή ελέγχου εισόδου και εξόδου του
προσωπικού,

ενώ

ταυτόχρονα

παρέχει

πληροφορίες

µισθοδοσίας.

Όπως

παρατηρούµε στο επόµενο σχήµα, από τη γνωστή φόρµα των συνεργατών,

µπορούµε να ορίσουµε αν ο συνεργάτης είναι ωροµίσθιος ή ηµεροµίσθιος καθώς και το
µισθό που λαµβάνει.

Για να τρέξουµε την εφαρµογή, από Έναρξη > Όλα τα προγράµµατα -> Anima Menu
6.5

τρέχουµε

εισόδου

–

την

εξόδου

Εφαρµογή

ελέγχου

προσωπικού,

οπότε

εµφανίζεται ως εικονίδιο στη γραµµή εργασιών
(βλέπε διπλανό σχήµα). Με κλικ πάνω σε αυτό
εµφανίζεται µενού µε διάφορες λειτουργίες.
Όποτε προσέρχεται ένας συνεργάτης, κάνουµε
κλικ στην επιλογή Είσοδος Προσωπικού κι
εµφανίζεται

µια

φόρµα

συνεργάτες,

όπου

επιλέγουµε

αυτούς

(βλέπε

σχήµα).

µε

όλους

του

κάποιον

από

Αντίθετα

όποτε

αποχωρεί ο συνεργάτης, κάνουµε κλικ στην
επιλογή Έξοδος Προσωπικού.
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Από την επιλογή Προβολή ηµερήσιας κατάστασης, µπορούµε να λάβουµε πληροφορίες
για το προσωπικό που προσήλθε ή εξήλθε σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία, όπως χρονική
διάρκεια παραµονής κλπ (βλέπε επόµενο σχήµα).

Η εµπορική εφαρµογή από το µενού Οικονοµικά στοιχεία, παρέχει δύο χρήσιµες
πληροφορίες. Η επιλογή Πληρωµές Συνεργατών, παρέχει πληροφόρηση σχετικά µε το
χρόνο εργασίας και την αντίστοιχη πληρωµή των συνεργατών (βλέπε επόµενο σχήµα).
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Η επιλογή Ηµερήσια Κατάσταση, παρέχει εκτυπωµένη την ηµερήσια κατάσταση των
συνεργατών της επιχείρησης σύµφωνα µε την εφαρµογή εισόδου-εξόδου του προσωπικού.

Πρέπει

να

σηµειώσουµε

ότι µπορούµε να

ενεργοποιήσουµε το

µισάωρο

για τους

ωροµίσθιους από τη ∆ιαµόρφωση -> Λοιπά -> Πληρωµές Συνεργατών και την επιλογή
Ενεργοποίηση µισάωρου για τους ωροµίσθιους.

∆ιαχείριση Χρηστών
Η Anima – Menu διαχειρίζεται την έννοια
των χρηστών ώστε να απενεργοποιούνται
κάποιες λειτουργίες σε χρήστες που δεν
έχουν δικαιοδοσία σε αυτές, αλλά και την
πληρέστερη διαχείριση των ταµείων.
Οι

χρήστες

ενεργοποιούνται

από

τη

∆ιαµόρφωση -> Γενικά και την επιλογή
Είσοδος

ως

χρήστης

πατώντας το εικονίδιο

και

ορίζονται

που βρίσκεται

δίπλα από αυτή. Εµφανίζεται η φόρµα του διπλανού σχήµατος, όπου θέτουµε το όνοµα του
χρήστη και τον κωδικό εισόδου. Ως Administrator θεωρείται ο χρήστης µε κωδικό που
ορίζεται από ∆ιαµόρφωση - > Εταιρία -> Αλλαγή κωδικού εισόδου και στα πεδία
Παλαιός Κωδικός και Νέος Κωδικός.
Έτσι, όταν εκτελούµε την εφαρµογή είτε την εµπορική είτε το front-office, αρχικά
εµφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου όπου πληκτρολογούµε τον κωδικό που έχουµε θέσει σε
ένα χρήστη, ή τον κωδικό του Administrator (βλέπε επόµενο σχήµα).
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Όπως αναφέραµε, έχουµε τη δυνατότητα να ορίσουµε συγκεκριµένα δικαιώµατα σε κάθε
χρήστη, απενεργοποιώντας του ορισµένες λειτουργίες και επιλέγουµε τέλος το Κλείδωµα
δικαιωµάτων ανά Χρήστη (βλέπε επόµενο σχήµα). Η ενεργοποίηση των δικαιωµάτων των
στατιστικών στο front-office καθορίζεται από τη ∆ιαµόρφωση - > Γενικά και την επιλογή
∆ικαιώµατα Χρηστών στα Στατιστικά. Επίσης

αν ενεργοποιήσουµε την επιλογή

Απενεργοποίηση Στατιστικών, εξαφανίζονται οι επιλογές των στατιστικών από το frontoffice.

∆ιαχείριση Ταµείων
Έχουµε αναφέρει σε προηγούµενο κεφάλαιο ότι η Anima – Menu δεν έχει κλείσιµο ταµείου
όταν τερµατίζεται η χρήση της εφαρµογής και µπορούµε να βρούµε οικονοµικά και
στατιστικά στοιχεία σε οποιαδήποτε φάσµα ηµεροµηνιών ή ωρών. Υπάρχει όµως η ανάγκη
όταν οι χρήστες τελειώνουν τη βάρδια τους και εντός της διάρκειας λειτουργίας, να
κλείνουν και να παραδίδουν ταµείο. Αυτή τη λειτουργία την είδαµε για σερβιτόρους και
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διανοµείς, αλλά τώρα θα τη δούµε ανά χρήστη και εντός της διάρκειας λειτουργίας. Για το
σκοπό αυτό χρησιµοποιούµε τους τοµείς που συναντήσαµε σε προηγούµενο κεφάλαιο. Σε
αυτή την περίπτωση όταν ορίζουµε τους τοµείς από ∆ιαµόρφωση -> Γενικά, ορίζουµε
στον τοµέα που θα ανήκει το τερµατικό του χρήστη, να έχουµε ενεργοποιήσει τη στήλη
∆ιαχ. Ταµείου και αν θέλουµε έναν κωδικό ταµείου (βλέπε επόµενο σχήµα). Τέλος όπως
έχουµε ήδη αναφέρει από τη ∆ιαµόρφωση -> Εταιρία, ορίζουµε τον τοµέα του τρέχοντος
τερµατικού.

Στη συνέχεια εκτελούµε το front-office µε τον κωδικό εισόδου ενός χρήστη. Αφού λάβουµε
κάποιες παραγγελίες, µέσω Take-Away ή Σάλας, από τη ∆ιαχείριση Ταµείων –
Σερβιτόρων όπως αναφέραµε σε προηγούµενο κεφάλαιο, ενηµερώνουµε το τρέχον ταµείο
του χρήστη.
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Αν ο χρήστης πρέπει να παραδώσει ταµείο, τότε από το µενού Αρχεία επιλέγουµε Κλείσιµο
Ταµείου. Μετά τη σχετική ερώτηση, εµφανίζεται πλαίσιο διαλόγου, όπου ο χρήστης
πληκτρολογεί το ποσό που παραδίδει.

Στο τέλος, εµφανίζεται ακόµη ένα πλαίσιο διαλόγου, όπου εµφανίζεται τυχόν απόκλιση από
τα

χρήµατα

που

η

εφαρµογή

δείχνει

ότι

παρέδωσε

και

δίνεται

η

δυνατότητα

πληκτρολόγησης µιας αιτιολογίας για την απόκλιση.

Σηµειώνουµε ότι κλείσιµο ταµείο έχουµε όταν τερµατίζεται η εφαρµογή ή αλλάζει ο χρήστης
από την επιλογή Αρχεία -> Αλλαγή Χρήστη.
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Από την εµπορική εφαρµογή έχουµε δύο αναφορές που αφορούν τους χρήστες. Η πρώτη
αναφορά επιλέγεται από το µενού Οικονοµικά στοιχεία, όπου επιλέγουµε Ταµεία
Χρηστών ανά Τοµέα, και εµφανίζονται αναλυτικά τα ανοίγµατα και τα κλεισίµατα των
ταµείων που αντιστοιχούν σε χρήστες.

Η δεύτερη αναφορά επιλέγεται από τις Πληροφορίες όπου υπάρχει η επιλογή Ταµεία
Χρηστών που εµφανίζει συγκεντρωτικά τα ταµεία των χρηστών σε συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα.
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Κεφάλαιο 16
∆ιαχείριση εµπορικής εφαρµογής

Έ

χουµε αναφερθεί πολλές φορές στα προηγούµενα κεφάλαια στην εµπορική
εφαρµογή, κυρίως στη δηµιουργία καταλόγου στην αποθήκη και στις επιλογές της
διαµόρφωσης. Στο κεφάλαιο αυτό θα δώσουµε βαρύτητα στις άλλες δυνατότητες

της εµπορικής εφαρµογής, πώς δηλαδή θα καταχωρούµε παραστατικά όπως τιµολόγια
αγορών, να εκδίδουµε ή να λαµβάνουµε επιταγές, να διαχειριζόµαστε πληρέστερα τους
συναλλασσόµενους και την αποθήκη και πολλά άλλα.

∆ιαχείριση Συναλλασσόµενων
Έχουµε αναφερθεί στη φόρµα διαχείρισης συναλλασσόµενων, όπου ‘γεµίζει’ µετά από µια
διαδικασία αναζήτησης. Το µενού Συγκεντρωτικά (βλέπε επόµενο σχήµα), περιέχει
πληροφορίες που αφορούν τους συναλλασσόµενους όπως η επιλογή Κατάλογος που
εµφανίζει έναν κατάλογο προς εκτύπωση, τους καλύτερους ή ανενεργούς πελάτες.

Η επιλογή Υπόλοιπα, εµφανίζει την καρτέλα
του

τρέχοντος

πελάτη,

εµφανίζοντας

τα

προοδευτικά υπόλοιπα σε συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα. Αρχικά εµφανίζει τη φόρµα του
διπλανού

σχήµατος

µε

τον

τρέχοντα

συναλλασσόµενο. Εµείς όµως µπορούµε να
επιλέξουµε άλλον ή και συγκεντρωτικά όλους
τους πελάτες ή προµηθευτές. Πατώντας το πλήκτρο Αναζήτηση, εµφανίζεται η φόρµα του
επόµενου σχήµατος µε την καρτέλα του συναλλασσόµενου.
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Και το µενού Ενέργειες περιέχει χρήσιµες λειτουργίες όπως
εκτύπωση Ετικετών και Barcodes των επιλεγµένων από τη
λίστα συναλλασσόµενων. Επίσης, η επιλογή Μαζική αλλαγή
δεδοµένων είναι µια χρήσιµη λειτουργία για µαζική αλλαγή
δεδοµένων των επιλεγµένων εγγραφών. Τέλος, η Μεταφορά
δεδοµένων

δηµιουργεί

ένα

αρχείο

µε

τις

επιλεγµένες

εγγραφές, όπου µπορούν να εισαχθούν από άλλο τερµατικό µέσω της επιλογής Ενέργειες > Εισαγωγή δεδοµένων από αρχεία µεταφοράς.

Ενέργειες και οικονοµικά - στατιστικά στοιχεία δεν έχουµε µόνο στη φόρµα διαχείρισης
συναλλασσόµενων,

αλλά

και

στην

ίδια

τη

φόρµα

ενός

συναλλασσόµενου.

Όπως

παρατηρείτε στο σχήµα που ακολουθεί, το µενού Αναλυτικές κινήσεις περιέχει αναφορές
που αφορούν τον τρέχοντα συναλλασσόµενο, όπως Συνολικές κινήσεις περιόδου,
Καρτέλα, Πωλήσεις χονδρικής και Λιανικής, Προϊόντα Πελάτη ή Προµηθευτή.
Τα αποτελέσµατα εµφανίζονται κυρίως στην ετικέτα Στατιστικά της φόρµας.
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Χρήσιµο

είναι

και

το

µενού

Ενέργειες

που

εκτελεί

λειτουργίες

του

τρέχοντα

συναλλασσόµενου όπως Νέο παραστατικό, Νέο Αξιόγραφο, Αλλαγή Υπολοίπου κλπ.
Χρήσιµη είναι και η ετικέτα Συγκεντρωτικά, όπου εµφανίζει οικονοµικά στοιχεία για το
συναλλασσόµενο, όπως το τζίρο, τις προτιµήσεις του, γράφηµα µε τις πωλήσεις ή αγορές
ανά µήνα του τρέχοντος έτους κλπ.

∆ιαχείριση Αποθήκης
Πλήθος στατιστικών και οικονοµικών στοιχείων που αφορούν την προϊόντα έχουµε από το
µενού Συγκεντρωτικά της φόρµας διαχείρισης της αποθήκης (βλέπε επόµενο σχήµα).
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Η επιλογή Κατάλογος εµφανίζει έναν κατάλογο προς εκτύπωση των προϊόντων, ενώ η
επιλογή Οικονοµικά στοιχεία ειδών, µετά από διαδικασία αναζήτησης προϊόντων,
εµφανίζει σε γράφηµα τις πωλήσεις ανά µήνα των ευρεθέντων προϊόντων (βλέπε επόµενο
σχήµα).

Το ίδιο αποτέλεσµα έχουµε αλλά για τις κατηγορίες αυτή τη φορά από την επιλογή
Οικονοµικά στοιχεία ειδών ανά κατηγορία.
Η επιλογή Συγκεντρωτικά Ειδών, εµφανίζει σηµαντικές πληροφορίες για τα προϊόντα σε
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα όπως τις εισαγωγές, εξαγωγές, απόθεµα, αγορές, πωλήσεις,
κόστος πωληθέντων και κέρδος (βλέπε επόµενο σχήµα).

Επίσης σηµαντική είναι και η αναφορά Ανάλυση Κόστους Ειδών.
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Από το µενού Ενέργειες που παρέχει πολύ σηµαντικές λειτουργίες που αφορούν τα
προϊόντα της αποθήκης, έχουµε συναντήσει σε προηγούµενο κεφάλαιο την επιλογή Μαζική
αλλαγή δεδοµένων, που αλλάζει µαζικά κάποια δεδοµένων των προϊόντων που έχει η
λίστα.

Η επιλογή Κατηγορίες εµφανίζει τη φόρµα διαχείρισης Κατηγοριών, ενώ η επιλογή
Κατάλογος εµφανίζει µια φόρµα για µαζικές αλλαγές στις συνθέσεις των κατηγοριών και
των προϊόντων της αποθήκης (βλέπε επόµενο σχήµα).

Η Αλλαγή αποθέµατος αλλάζει µαζικά το απόθεµα των επιλεγµένων προϊόντων της
αποθήκης, ενώ η Επιλεκτική αλλαγή δεδοµένων είναι ένας εναλλακτικός τρόπος µαζικής
αλλαγής δεδοµένων. Η Επιλεκτική διαγραφή ειδών, διαγράφει µαζικά τα προϊόντα που
εµφανίζει η λίστα, ενώ η ∆ηµιουργία αντιγράφου, δηµιουργεί ένα αντίγραφο του
επιλεγµένου προϊόντος.
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Η επιλογή Μαζική δηµιουργία Barcode ενηµερώνει αυτόµατα το πεδίο Barcode των
επιλεγµένων προϊόντων, ενώ η Εκτύπωση Barcode εκτυπώνει barcodes στα προϊόντα που
προκύπτουν από µια διαδικασία αναζήτησης.
Η επιλογή Συνθέσεις είδους, εµφανίζει σε µια φόρµα πληροφορίες για τις συνθέσεις ενός
προϊόντος (βλέπε επόµενο σχήµα).

Η επιλογή Αλλαγή ποσότητας σύνθεσης, εµφανίζει σε µια φόρµα τα προϊόντα όπου
αποτελεί σύνθεση το τρέχον προϊόν και µπορούµε να αλλάξουµε µαζικά την ποσότητα και
την τιµή σε κάθε ένα από αυτά. Για παράδειγµα, η ντοµάτα σύµφωνα µε το επόµενο σχήµα,
βρίσκεται σε 4 προϊόντα. Κάνοντας τις αλλαγές πατάµε το πλήκτρο Εντάξει.

Η επιλογή ∆ηµιουργία ΗΤML σελίδων και εικόνων δηµιουργεί στο φάκελο Images της
εφαρµογής,

αρχεία που αντιστοιχούν στην εικόνα και στα κείµενα των επιλεγµένων

προϊόντων της λίστας, ενώ η επιλογή Μαζική εισαγωγή ΗΤML σελίδων και εικόνων
εισάγει τα αρχεία αυτά στις εγγραφές της αποθήκης. Τα κείµενα είναι τα περιεχόµενα των
περιγραφών της ετικέτας OnLine αλλά και το κείµενο που µπορούµε να θέσουµε σε κάθε
εγγραφή της αποθήκης. H συσχέτιση επιτυγχάνεται µε τον κωδικό της αποθήκης.
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Οικονοµικά και στατιστικά στοιχεία δεν έχουµε µόνο στη φόρµα διαχείρισης της αποθήκης,
αλλά και στην ίδια τη φόρµα ενός προϊόντος. Όπως παρατηρούµε στο σχήµα που
ακολουθεί, στην ετικέτα Συγκεντρωτικά ενός προϊόντος, εµφανίζεται γράφηµα µε τις
πωλήσεις ανά µήνα του τρέχοντος έτους, το σύνολο των πωλήσεων και των αγορών, το
κέρδος, την ανάλυση κόστους των αναλωσίµων και των πρώτων υλών και το απόθεµα.
Επίσης µπορούµε να αλλάξουµε το τρέχον απόθεµα πατώντας το πλήκτρο Εντάξει.

Επίσης το µενού Αναλυτικές κινήσεις περιέχει επιλογές που εµφανίζονται στην ετικέτα
Στατιστικά, όπως Συνολικές κινήσεις είδους, Πωλήσεις είδους ανά µήνα, Πελάτες ή
Προµηθευτές είδους σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
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Ειδικά για την αποθήκη έχουµε ακόµη δύο αναφορές-λειτουργίες που αφορούν συνθέσεις
και πρώτες ύλες. Από τις Εκκρεµότητες επιλέγουµε Πρώτες ύλες για παραγγελία και
εµφανίζεται αναφορά µε τις πρώτες ύλες των προϊόντων που το απόθεµα είναι µικρότερο ή
ίσο του µηδενός (βλέπε επόµενο σχήµα).

Υπολογισµός υλικών για σύνθετα προϊόντα
Ας υποθέσουµε ότι θέλετε να υπολογίσετε πόσες πρώτες ύλες χρειάζεστε για κάποιες
ποσότητες σύνθετων προϊόντων. Θα σας βοηθήσει για αυτό η επιλογή Υπολογισµός
σύνθετων ειδών που βρίσκεται στις Συχνές εργασίες, όπου εµφανίζει τη φόρµα του
επόµενου σχήµατος. Εδώ θέτουµε κάποια σύνθετα προϊόντα και τις επιθυµητές ποσότητες.
Πατώντας στη συνέχεια το πλήκτρο Υπολογισµός, αρχικά θέτουµε το όνοµα του
υπολογισµού (πχ. Σ/Κ). Αυτό το όνοµα µπορούµε να το επιλέξουµε αργότερα από τη λίστα
Επιλογές, έτσι ώστε να µην χρειάζεται κάθε φορά να πληκτρολογούµε τα ίδια προϊόντα.
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Το αποτέλεσµα του πλήκτρου είναι να εµφανισθεί η φόρµα που ακολουθεί, όπου περιέχει τις
βασικές συνθέσεις των προϊόντων. Η στήλη Ποσότητα περιέχει την ποσότητα που
χρειάζεται για την πρώτη ύλη και η στήλη Απόθεµα, το τρέχον απόθεµα. Αυτό που µας
ενδιαφέρει είναι η στήλη Παραγγελία γιατί περιέχει την ποσότητα που πρέπει να
παραγγείλουµε η δε στήλη το Συν. Κόστος περιέχει το κόστος για την συγκεκριµένη
ποσότητα. Η στήλη Προµηθευτής περιέχει τον προµηθευτή που έχουµε θέσει στη φόρµα
της αποθήκης για το τρέχον προϊόν.

Κινήσεις Παραστατικών
Οι κινήσεις παραστατικών είναι από τα βασικά στοιχεία µιας εµπορικής εφαρµογής. Εδώ
όπως έχουµε ήδη αναφέρει εµφανίζονται και µπορούµε να διαχειρισθούµε όλες τις κινήσεις
των παραστατικών που έχουµε δηµιουργήσει από το front-office αλλά και αυτές που θα
δηµιουργήσουµε

από

την

εµπορική

εφαρµογή

όπως

τιµολόγια

αγορών,

αποδείξεις

πληρωµής ή είσπραξης κλπ.
Η φόρµα αρχικά εµφανίζει τα παραστατικά της ηµέρας, ενώ από το πλήκτρο Αναζήτηση
προκύπτει η φόρµα αναζήτησης παραστατικών (βλέπε σχήµα), µε πλήθος συνδυαζόµενων
κριτηρίων αναζήτησης, όπως µπορούµε να βρούµε κινήσεις παραστατικών συγκεκριµένου
τύπου, πελάτη, σερβιτόρου ή διανοµέα, χρήστη κλπ.
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Στα Από - Έως πληκτρολογούµε τις ηµεροµηνίες όπου στο διάστηµα αυτό έχουν
καταχωρηθεί οι εγγραφές. Αν δεν θέλουµε να ψάξουµε σε συγκεκριµένη περίοδο,
αποτσεκάρουµε την επιλογή στα αριστερά των ηµεροµηνιών.
Τα πεδία Παραστατικό, Επωνυµία, Είδος και Συνεργάτης, έχουν συγκεκριµένο τρόπο
αναζήτησης. Με ? ή κάνοντας κλικ στο δεξί πλήκτρο που περιέχουν (…), εµφανίζει λίστα µε
όλες τις εγγραφές των παραστατικών, συναλλασσόµενων, προϊόντων και συνεργατών
αντίστοιχα. Επίσης µπορούµε να βρούµε τµήµα λέξης όπως για παράδειγµα Μελέτης στην
Επωνυµία και να εµφανίσει λίστα µε όσους συναλλασσόµενους ξεκινούν µε τη λέξη
Μελέτης. Για τµήµα λέξης θέτουµε τον χαρακτήρα ? στο τέλος της λέξης. Στα συγκεκριµένα
πεδία έχουµε ακόµη µια σπουδαία δυνατότητα αναζήτησης. Κάνοντας δεξί κλικ πάνω σε
αυτές ή πληκτρολογώντας το +, εµφανίζεται η αντίστοιχη φόρµα αναζήτησης των
παραστατικών, συναλλασσόµενων, προϊόντων και συνεργατών αντίστοιχα. Θέτοντας τα
κατάλληλα κριτήρια σε όποια από αυτές τις φόρµες χρησιµοποιούµε, η τελική αναζήτηση
των παραστατικών, θα γίνει ως προς τις προηγούµενες ευρεθείσες εγγραφές.
Τα ευρεθέντα παραστατικά θα εµφανισθούν στη φόρµα διαχείρισης παραστατικών.
Κάνοντας διπλό κλικ σε κάποιο από αυτά ή επιλέγοντας µία ή περισσότερες εγγραφές κι
επιλέγοντας Εµφάνιση ή πατώντας το F3, θα εµφανισθεί η φόρµα του σχήµατος που
ακολουθεί. Αν έχουν επιλεγεί περισσότερες από µία εγγραφές, τότε η φόρµα περιέχει δύο
εικονίδια

για κίνηση µπρος-πίσω στις εγγραφές. Απλώς πρέπει να επιλέξουµε τα

παραστατικά που θέλουµε και να πατήσουµε F3 ή το πλήκτρο Εµφάνιση. Αν τα
παραστατικά είναι αγορών ή γενικότερα παραστατικά που µπορούµε να διορθώσουµε, τότε
µπορούµε να αλλάξουµε τα στοιχεία του παραστατικού και µε το πλήκτρο Ενηµέρωση να
αποθηκεύσουµε τις αλλαγές.
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Ας συνεχίσουµε µε τη φόρµα διαχείρισης παραστατικών και µε το γνωστό µενού Αποστολή
προς…, µε τις επιλογές Εκτυπωτή, Λογιστικό φύλλο, Αρχείο, ΜS Excel κι MS Word
που συναντήσαµε σε παλαιότερο κεφάλαιο.

Υπάρχουν όµως οι επιλογές Οµαδοποίηση και Γράφηµα, που δεν τις αναλύσαµε στα
προηγούµενα γιατί δεν υπήρχαν αριθµητικά δεδοµένα. Εδώ όµως έχουµε στήλες µε
αριθµητικά δεδοµένα όπως Αξία, ΦΠΑ και Σύνολο. Έτσι από την επιλογή Οµαδοποίηση,
εµφανίζεται η φόρµα του αριστερού σχήµατος, η οποία περιέχει δύο στήλες, µία µε τα
αλφαριθµητικά δεδοµένα και µία άλλη µε τα αριθµητικά δεδοµένα. Η λειτουργία που
πραγµατοποιείται είναι οµαδοποίηση ενός αλφαριθµητικού δεδοµένου µε ένα ή περισσότερα
αριθµητικά δεδοµένα. Υπάρχει επίσης µια επιλογή Μέτρηση για να εµφανίσει το πόσες
φορές βρέθηκε το πεδίο της οµαδοποίησης, όπως επίσης και ο τίτλος της οµαδοποίησης. Το
αποτέλεσµα δείχνεται στο δεξιό σχήµα. Η διαδικασία αυτή είναι γενική και οι δύο λίστες
ενηµερώνονται από τις στήλες των διαφόρων φορµών που περιέχουν τις δύο επιλογές.

Η επιλογή Γράφηµα εµφανίζει µια φόρµα η οποία περιέχει δύο στήλες, µία µε τα
αλφαριθµητικά δεδοµένα και µία άλλη µε τα αριθµητικά δεδοµένα και µε το πλήκτρο
Γράφηµα, πραγµατοποιείται µια γραφική παράσταση, της αλφαριθµητικής στήλης ως προς
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την αριθµητική (βλέπε επόµενο σχήµα). Η διαδικασία αυτή είναι γενική και οι δύο λίστες
ενηµερώνονται από τις στήλες των διαφόρων φορµών που περιέχουν τις δύο επιλογές.

Για να δηµιουργήσουµε ένα νέο παραστατικό υπάρχουν δύο τρόποι, είτε µε τις επιλογές του
µενού Εγγραφές της φόρµας (βλέπε δεξί σχήµα), είτε από τις επιλογές των Συχνών
εργασιών. Όπως παρατηρείτε, και στις δύο περιπτώσεις µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα
γενικού τύπου παραστατικό, είτε ειδικά παραστατικά τύπου Τιµολόγιο Αγοράς ή Πώλησης,
∆ελτίο Αποστολής κλπ.
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Ας επιλέξουµε το Τιµολόγιο Αγοράς. Όπως παρατηρούµε στο σχήµα που ακολουθεί,
εµφανίζεται η φόρµα καταχώρησης κινήσεων παραστατικών µε αρχική λίστα για την
επιλογή του κατάλληλου παραστατικού που είναι τιµολόγιο αγοράς. Με το πλήκτρο
Επιλογή, ενηµερώνεται το πεδίο Παραστατικό, µε το τιµολόγιο που επιλέξαµε. Με τον ίδιο
τρόπο αν από τη φόρµα διαχείρισης επιλέξουµε µια από τις επιλογές Τιµολόγιο Πώλησης
και ∆ελτίο Αποστολής, εµφανίζεται η φόρµα καταχώρησης µε τη λίστα των παραστατικών
γεµάτη µε τα συγκεκριµένου τύπου παραστατικά.

Αν όµως από το φόρµα διαχείρισης επιλέξουµε Νέο Παραστατικό ή πατήσουµε το πλήκτρο
F5, εµφανίζεται η φόρµα καταχώρησης χωρίς όµως να εµφανίζεται αρχικά η λίστα µε τα
παραστατικά. Για τον λόγο αυτό, πρέπει εµείς να επιλέξουµε ένα παραστατικό από το
οµώνυµο πεδίο. Όπως δείχνουµε στο σχήµα που ακολουθεί, υπάρχουν τρεις τρόποι για την
επιλογή ενός παραστατικού:
1.

Κάνοντας κλικ στο κουµπί µε τις 3 τελείες (...) το οποίο βρίσκεται στο πεδίο

Παραστατικά.
2.

Πληκτρολογώντας το χαρακτήρα ? στο πεδίο και πατώντας έπειτα το πλήκτρο Enter

από το πληκτρολόγιο.
3.

Πληκτρολογώντας το µέρος της ονοµασίας του παραστατικού που θέλουµε να

επιλέξουµε µε ? και πατώντας έπειτα το πλήκτρο Enter από το πληκτρολόγιο π.χ. Tιµολ?
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4.

Πληκτρολογώντας το χαρακτήρα ?, µέρος της ονοµασίας του παραστατικού που

θέλουµε να επιλέξουµε και πατώντας έπειτα το πλήκτρο Enter από το πληκτρολόγιο π.χ.
?Tιµολ?
Το ίδιο ισχύει και στο πεδίο Επωνυµία που θα δούµε στη συνέχεια, αλλά και στην
αναζήτηση του κωδικού ενός προϊόντος.

Επόµενο βήµα είναι να επιλέξουµε την επωνυµία του πελάτη ή προµηθευτή µας στον
οποίον πουλάµε ή αγοράσαµε τα προϊόντα. Φυσικά θα πρέπει πρώτα να έχουµε
καταχωρήσει τα στοιχεία του στους Συναλλασσόµενους.

Μπορούµε να επιλέξουµε την

επωνυµία του συναλλασσόµενου µε έναν από τους παρακάτω τρόπους:
1.

Κάνοντας κλικ στο κουµπί µε τις 3 τελείες (...) το οποίο βρίσκεται στο πεδίο

Επωνυµία.
2.

Πληκτρολογώντας το χαρακτήρα ? στο πεδίο Επωνυµία και πατώντας έπειτα το

πλήκτρο Enter από το πληκτρολόγιο.
3.

Πληκτρολογώντας στο πεδίο Επωνυµία το χαρακτήρα ? , µέρος της ονοµασίας του

συναλλασσόµενου που θέλουµε να επιλέξουµε, ξανά το χαρακτήρα ? και πατώντας έπειτα
το πλήκτρο Enter από το πληκτρολόγιο Π.χ. πληκτρολογώντας ?Ποσειδ?.
4.

Πληκτρολογώντας τον χαρακτήρα + εµφανίζεται η φόρµα αναζήτησης των

συναλλασσόµενων και θέτουµε τα κατάλληλα κριτήρια αναζήτησης.
5.

Πληκτρολογώντας τον χαρακτήρα * θεωρούµε ότι η αναζήτηση θα γίνεται ως προς

το Α.Φ.Μ. και όχι ως προς την Επωνυµία. Μετά το χαρακτήρα * θα θεωρηθεί ότι είναι το
Α.Φ.Μ. που επιθυµούµε να βρούµε. Ισχύει κι εδώ ο χαρακτήρας ?. Π.χ. πληκτρολογώντας
*03383? θα εµφανιστεί µία λίστα οι οποία θα περιέχει τους συναλλασσόµενους των οποίων
το Α.Φ.Μ. ξεκινάει µε τη λέξη 03383.

Έχοντας επιλέξει το παραστατικό και τον συναλλασσόµενο, είναι καιρός να επιλέξουµε τα
προϊόντα που θα περιέχει το συγκεκριµένο παραστατικό. Όπως θα παρατηρήσατε στο
προηγούµενο σχήµα, το µεγαλύτερο µέρος της φόρµας καταλαµβάνει η λίστα όπου
καταχωρούµε τα προϊόντα του παραστατικού, τα οποία φυσικά έχουµε ήδη καταχωρήσει στη
φόρµα της αποθήκης. Η λίστα περιέχει 8 στήλες αλλά µόνο στη στήλη του κωδικού
µπορούµε να αναζητήσουµε ένα προϊόν.
Υπάρχουν οι εξής τρόποι για την καταχώρηση των προϊόντων στη στήλη Κωδικός:
1.

Κάνοντας κλικ στο κουµπί µε τις 3 τελείες (...) (εµφανίζεται µόνο εάν βρεθούµε στη

στήλη Κωδικός)
2.

Πληκτρολογώντας το χαρακτήρα ? στη στήλη Κωδικός και πατώντας έπειτα το

πλήκτρο Enter από το πληκτρολόγιο.
3.

Πληκτρολογώντας στη στήλη Κωδικός µέρος του κωδικού που θέλουµε να

επιλέξουµε ξανά το χαρακτήρα ? και πατώντας έπειτα το πλήκτρο Enter, π.χ. ?ΚΑ?.
4.

Πληκτρολογώντας ολόκληρο τον κωδικό του προϊόντος.

5.

Πληκτρολογώντας τον χαρακτήρα + εµφανίζεται η φόρµα αναζήτησης της

αποθήκης και θέτουµε τα κατάλληλα κριτήρια αναζήτησης.
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6.

Πληκτρολογώντας τον χαρακτήρα * θεωρούµε ότι η αναζήτηση θα γίνεται ως προς

την περιγραφή του προϊόντος και όχι ως προς την κωδικό. Μετά το χαρακτήρα * θα
θεωρηθεί ότι είναι η περιγραφή που επιθυµούµε να βρούµε. Ισχύει κι εδώ ο χαρακτήρας ?.
Π.χ. πληκτρολογώντας *ΚΑΛΑΜΑΚΙ? θα εµφανιστεί µία λίστα οι οποία θα περιέχει όλα τα
προϊόντα των οποίων η περιγραφή ξεκινάει µε τη λέξη ΚΑΛΑΜΑΚΙ.
7.

Εισάγοντας τον κωδικό barcode είτε µε το πληκτρολόγιο (και πατώντας το πλήκτρο

Enter αφού τελειώσουµε) είτε µε µία συσκευή USB barcode scanner και αφού πρώτα
έχουµε ενεργοποιήσει την λειτουργία ανάγνωσης barcode πατώντας τα πλήκτρα ALT+F10.
Στην περίπτωση αυτή ο χρωµατισµός του κωδικού από πράσινος θα γίνει καφέ ανοιχτό

. Πάλι µε τα πλήκτρα ALT+F10 επανερχόµαστε στην αρχική κατάσταση.
Σηµειώνουµε ότι µε το πλήκτρο F2 έχουµε αυτόµατη µετάβαση στη φόρµα του αντίστοιχου
προϊόντος.
Αν η αναζήτηση επιστρέψει πάνω από µια εγγραφές, θα εµφανισθεί λίστα µε τις ευρεθείσες
εγγραφές. Επιλέγοντας µία, θα ενηµερώσει τις υπόλοιπες στήλες µε τα ανάλογα πεδία της
εγγραφής. Στη συνέχεια ενηµερώνεται η στήλη Τιµή Μον. όπου αν πρόκειται για πώληση
έχει έρθει η τιµή σάλας του προϊόντος χωρίς Φ.Π.Α., ενώ αν πρόκειται για αγορά, έχει έρθει
η τιµή κόστους του προϊόντος. Εµείς µπορούµε να την αλλάξουµε. Αυτόµατα έχουµε
µετάβαση στη στήλη Ποσότητα (έχει αρχική τιµή το 1) και στη συνέχεια στη στήλη
Έκπτωση. Με το Enter έχουµε µετάβαση στην επόµενη γραµµή των ειδών και αν
επιθυµούµε κι άλλους κωδικούς προϊόντων, κάνουµε ακριβώς τα ίδια που προαναφέραµε.
Αν θέλουµε να έχουµε µετάβαση στη τιµή και όχι στην ποσότητα, τότε από ∆ιαµόρφωση > Επιλογές -> Επιλογές Παραστατικών επιλέγουµε Μετάβαση στη τιµή µονάδας.

Έχουµε αναφέρει ότι ο χρήστης αρχικά δεν µπορεί να πληκτρολογήσει στη περιγραφή της
λίστας των προϊόντων. Μπορούµε να επιτύχουµε αυτή τη δυνατότητα, αν ενεργοποιήσουµε
από τη ∆ιαµόρφωση το Πληκτρολόγηση στην Περιγραφή.
Αν στη φόρµα του πελάτη έχουµε τσεκάρει το Φ.Π.Α. Παραµεθορίου, τότε έρχεται αντί το
Φ.Π.Α. του είδους, το αντίστοιχο µειωµένο Φ.Π.Α.. Αν όµως ο χρήστης της εφαρµογής
βρίσκεται σε παραµεθόριο, πρέπει στη ∆ιαµόρφωση -> Εταιρία, να τσεκάρουµε το
Χρήστης Παραµεθ. Τότε συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο από πριν και στη θέση του
µειωµένου Φ.Π.Α. έρχεται το πλήρες Φ.Π.Α. Τέλος µπορεί και να πληκτρολογήσει στη στήλη
του Φ.Π.Α. αν από τη ∆ιαµόρφωση τσεκάρουµε το Πληκτρολόγηση στο Φ.Π.Α.
Όπως και µε το Φ.Π.Α. έτσι και η στήλη της έκπτωσης θα ενηµερωθεί όταν ο
συναλλασσόµενος ή το είδος έχουν έκπτωση. Αν και οι δύο έχουν έκπτωση αλλά
διαφορετικές τιµές, θα επιστραφεί η χαµηλότερη έκπτωση. Επίσης µπορούµε να κάνουµε
ένα είδος να µη δέχεται έκπτωση, αν από τη φόρµα των ειδών αποτσεκάρουµε το πεδίο
Έκπτωση. Αν όµως ο πελάτης έχει προκαθορισµένα προϊόντα και το συγκεκριµένο ανήκει
σε αυτό, τότε θα επιστραφεί η έκπτωση που έχουµε θέσει εκεί. Επίσης λαµβάνονται υπόψη
οι τιµοκατάλογοι και οι ζώνες τιµών που έχουµε θέσει στο συγκεκριµένο πελάτη. Aν
επιθυµούµε ένας πελάτης να µην δέχεται έκπτωση, στη φόρµα του και στο οµώνυµο πεδίο
πληκτρολογούµε την τιµή 101.
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Όταν τερµατίσουµε µε τα περιεχόµενα της πληκτρολόγησης, µε το πλήκτρο Ενηµέρωση
µετά τη σχετική επιβεβαίωση καταχωρείται η εγγραφή. Εδώ ανάλογα µε το παραστατικό που
έχουµε επιλέξει, υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης του παραστατικού. Τα παραστατικά που
εκτυπώνονται είναι τα ∆ελτία Αποστολής, Τιµολόγια Πώλησης, Πιστωτικά Τιµολόγια και
Ακυρωτικό στοιχείο. Τα παραστατικά αυτά πρέπει να λάβουν και σήµανση από µηχανισµό
ΕΑΦ∆ΣΣ (εκτός αν έχουν ενεργοποιηµένη την επιλογή Χειρόγραφο).
Για την εκτύπωση των παραστατικών ισχύουν ότι έχουµε αναφέρει στο front-office. Αν το
παραστατικό δεν εκτυπωθεί στο θερµικό εκτυπωτή των αποδείξεων, η εκτύπωση γίνεται από
τον

εκτυπωτή

Παραστατικών

που

ορίζουµε

στην

και

σχεδιάζεται

από

επιλογή
την

Εργαλεία

επιλογή

->

Σχεδίαση

Επιλογή
φόρµας

εκτυπωτή
εκτύπωσης

Παραστατικών που θα δούµε στη συνέχεια.

Αν το παραστατικό που θα κινηθεί είναι Τιµολόγιο Αγοράς κι έχουµε επιλέξει το
Ενηµέρωση τιµής αγοράς από τη ∆ιαµόρφωση, τότε µε την καταχώρηση του νέου
τιµολογίου, θα ενηµερωθεί αυτόµατα η τιµή κόστους όλων των προϊόντων που περιέχει το
παραστατικό.

Σχεδίαση φόρµας εκτύπωσης παραστατικών
Στην ενότητα αυτή θα δούµε πώς σχεδιάζουµε τις φόρµες εκτύπωσης παραστατικών,
δηλαδή µε ποιά µορφή θα εκτυπώνονται τα παραστατικά που εκτυπώνουµε. Για το λόγο
αυτό χρησιµοποιούµε το εργαλείο Σχεδίαση φόρµας εκτύπωσης παραστατικών µε το
οποίο δηµιουργούµε φόρµες τύπου .rpt.
To προεπιλεγµένο αρχείο της εκτύπωσης είναι το Design.rpt και όλα τα παραστατικά
πώλησης και υπηρεσιών θα χρησιµοποιούν αυτό, εκτός κι αν έχετε θέσει άλλο στο πεδίο
Φόρµα εκτύπωσης των παραστατικών. Αν θέλουµε να έχουµε παραπάνω από µία φόρµες
τότε δηµιουργούµε µε άλλα ονόµατα (π.χ. designParoxiYphresion.rpt) και τις καταχωρούµε
στο πεδίο Φόρµα εκτύπωσης που προαναφέρθηκε.

Από το µενού Εργαλεία επιλέγουµε Σχεδίαση φόρµας εκτύπωσης παραστατικών.
Εµφανίζεται η φόρµα του παρακάτω σχήµατος, που έχει όλες τις δυνατότητες και τις
συναρτήσεις ενός φύλλου εργασίας όπως το Εxcel. ∆ιαθέτει όµως και σταθερά πεδία που
αντιστοιχούν στα πεδία της φόρµας των Αγορών-Πωλήσεων (είναι τα πεδία που
περικλείονται από το χαρακτήρα $), όπως πχ το επώνυµο του πελάτη, την περιγραφή του
προϊόντος, την τελική τιµή κλπ. Στη λίστα των πεδίων θα βρείτε όλα τα πεδία που
χρησιµοποιεί η φόρµα των Αγορών- Πωλήσεων.
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Αφού προσθέσετε τα πεδία και κάνετε τις κατάλληλες µορφοποιήσεις, θα πρέπει να
επιλέξετε την περιοχή που θέλετε να εκτυπωθεί. Αυτό γίνετε κρατώντας πατηµένο το
αριστερό κουµπί του ποντικιού και σύροντας το ποντίκι, επιλέγοντας τα πεδία που
επιθυµείτε (απαραίτητη λειτουργία). Στη συνέχεια από το µενού Αρχείο πατάµε την εντολή
Περιοχή εκτύπωσης και µετά επιλέγουµε την εντολή Σώσιµο ή πατάµε το αντίστοιχο
πλήκτρο από την µπάρα των εργαλείων (πρέπει πάντα να κάνουµε Σώσιµο µετά από κάθε
αλλαγή).
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Πριν ξεκινήσετε τις εκτυπώσεις σας πρέπει να κάνετε µία προεπισκόπηση. Αυτή η λειτουργία
πραγµατοποιείται από το µενού Αρχείο πατώντας Προεπισκόπηση. Στη φόρµα που θα
εµφανιστεί πρέπει οπωσδήποτε τα πλήκτρα Prev Page και Next Page να είναι
απενεργοποιηµένα. Αν συµβαίνει το αντίθετο ο εκτυπωτής θα αναδιπλώσει το κείµενο που
περισσεύει και δε θα εκτυπώσει σωστά τα περιεχόµενα που εµφανίζονται. Έτσι αν βλέπετε
διπλές γραµµές στις εκτυπώσεις σας το πρόβληµα είναι εδώ. Για να το διορθώσετε µπορείτε
να µικρύνετε το πλάτος των στηλών ή να διαγράψετε κάποιες στήλες και να ορίσετε
µικρότερη περιοχή εκτύπωσης. Προσέξτε όµως, αν µικρύνετε πολύ κάποια κελιά µπορεί να
µην δίνουν τις τιµές που θέλετε και στη θέση αυτών να παίρνετε τους χαρακτήρες
“#######”. Αυτό γίνεται γιατί το κελί δεν είναι αρκετά µεγάλο για να χωρέσει τους
χαρακτήρες του πεδίου ή τα αποτελέσµατα µίας συνάρτησης που εισήγατε. Μεγαλώστε το
κελί όσο χρειάζεται και το πρόβληµα θα λυθεί.

Είναι σηµαντικό να ορίσουµε τον αριθµό των ειδών που θα περιέχει η σελίδα µιας
εκτύπωσης και καθορίζεται από τη ∆ιαµόρφωση -> Παράµετροι και το πεδίο Μέγιστος
αριθµός ειδών, µε προκαθορισµένη τιµή το 14. Επίσης αν θέλουµε να ορίσουµε
περισσότερα από ένα αντίγραφα, αυτό καθορίζονται από τη λίστα που βρίσκεται στο
∆ιαµόρφωση -> Εκτυπώσεις -> Ρυθµίσεις Αντιτύπων.

Πληρωµές - Εισπράξεις
Ας υποθέσουµε ότι µέχρι τώρα οι κινήσεις των παραστατικών που κάναµε ήταν επί πιστώσει
(ΕΠ). Για αυτό το λόγο εδώ θα δείξουµε πώς διαχειριζόµαστε τις πληρωµές και τις
εισπράξεις. Στην περίπτωση που µας πληρώνει κάποιος πελάτης, καλούµε τη φόρµα
Απόδειξης Είσπραξης όπου µετά την κίνηση αυτή πιστώνεται ο λογαριασµός του, ενώ
όταν πληρώνουµε κάποιον προµηθευτή την Απόδειξης Πληρωµής όπου χρεώνεται ο
λογαριασµός του. Επειδή όµως η πληρωµή του θα γίνει µέσω επιταγής θα πρέπει πρώτα να
καταχωρήσουµε το αξιόγραφο αυτό και εν συνεχεία να κόψουµε την απόδειξη είσπραξης ή
πληρωµής.

Αυτό θα το πετύχουµε καλώντας τη ∆ιαχείριση Αξιόγραφων από το µενού Αρχεία. Η
φόρµα Αξιόγραφα θα ανοίξει εµφανίζοντας τα στοιχεία της τελευταίας επιταγής που
καταχωρήσαµε, ενώ εάν δεν έχουµε καταχωρήσει ακόµα καµία θα µπει αυτόµατα σε
κατάσταση νέας εγγραφής.
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Πριν προχωρήσουµε όµως να προσθέσουµε κάποιο αξιόγραφο θα πρέπει να έχουµε
καταχωρίσει το είδος του καθώς και την τράπεζα µε την οποία σχετίζεται. Αυτό
επιτυγχάνεται από το µενού Ενέργειες της φόρµας.
Ξεκινώντας από τα είδη αξιόγραφων, ελέγχουµε από την λίστα αν υπάρχει ήδη η εγγραφή
που θέλουµε. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δηµιουργούµε µια νέα δίνοντας όνοµα στο
πεδίο Όνοµα π.χ. Επιταγή και πατάµε το κουµπί Εντάξει για να καταχωρηθεί η εγγραφή
(βλέπε επόµενο σχήµα). Το ίδιο κάνουµε και µε τις τράπεζες.

Αυτό που έχουµε να κάνουµε

στη συνέχεια είναι να καταχωρήσουµε ένα δικό µας

αξιόγραφο. Από τη φόρµα των αξιόγραφων, πατάµε το κουµπί Νέο δίνουµε τον
Αρ.Αξιόγραφου, την Ηµεροµ. Λήξης, το Είδος. Τώρα στο πεδίο Εκδότης πρέπει να
καταχωρηθεί η έκφραση ΕΜΟΥ ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ (εφόσον η επιταγή είναι δική µας) το οποίο
επιτυγχάνεται είτε ακολουθώντας τους τρόπους αναζήτησης δηλ. πληκτρολογώντας ? και
Enter κτλ., είτε πατώντας το κουµπί µε τις τρεις τελείες (...), είτε πατώντας το κουµπί
Εταιρία. Τέλος δίνουµε την Τράπεζα και το Ποσό που αναγράφεται στο αξιόγραφο και
πατάµε Ενηµέρωση.
Στη συνέχεια αν θέλουµε να πληρώσουµε έναν προµηθευτή µας µε την επιταγή αλλά και µε
µετρητά,

πρέπει

να

επιλέξουµε

Απόδειξη

Πληρωµής

από

το

µενού

Κινήσεις

Παραστατικών. Η φόρµα ανοίγει και εµφανίζει τα στοιχεία της τελευταίας απόδειξης που
είχαµε κόψει, οπότε για να µεταβούµε σε κατάσταση νέας εγγραφής θα πρέπει να
πατήσουµε το κουµπί Νέο από τη γραµµή εργαλείων της φόρµας. Στο πεδίο Επωνυµία
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θέτουµε τον προµηθευτή που θα λάβει την απόδειξη, στο πεδίο Μετρητά τα τυχόν µετρητά
που θα δώσουµε και στο Πινάκιο Αξιόγραφων θέτουµε τις επιταγές που θα δώσουµε στον
προµηθευτή.

Έπειτα πατάµε Ενηµέρωση για καταχώρηση και βγαίνει µήνυµα αν επιθυµούµε την
εκτύπωση της απόδειξης και πατάµε Yes ή No ανάλογα µε αυτό που επιθυµούµε. Η φόρµα
των αποδείξεων έχει στο µενού Ενέργειες την επιλογή Φόρµα σχεδίασης αποδείξεων
όπου σχεδιάζουµε τη µορφή της εκτύπωσης των αποδείξεων. Τα ίδια ισχύουν και για τις
αποδείξεις είσπραξης.
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Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι και στην περίπτωση της Απόδειξης Είσπραξης αλλά και της
Απόδειξης Πληρωµής, στα δύο τελευταία πεδία των αξιόγραφων

Είσπραξη και

Παραλήπτης δεν µπορούµε να επέµβουµε για το λόγο ότι ενηµερώνονται και τα δύο πεδία
αυτόµατα. Αυτό µπορούµε να το διαπιστώσουµε στην πράξη. Ανοίξτε τώρα την ∆ιαχείριση
Αξιόγραφων και πατήστε Αναζήτηση,

δώστε κάποια κριτήρια αναζήτησης και πατήστε

Αναζήτηση, προσέξτε όµως το πεδίο Λήξης Έως να περιέχεται η Ηµεροµ. Λήξης των
αξιόγραφων που σας ενδιαφέρουν. Βρείτε το πρώτο αξιόγραφο που είχατε πριν κινήσει και
κάντε πάνω του διπλό κλικ. Έτσι βλέπουµε ότι το πεδίο Είσπραξη έχει ενηµερωθεί µε το
όνοµα αυτού που µας είχε δώσει το συγκεκριµένο αξιόγραφο και το πεδίο Παραλήπτης µε
το όνοµα αυτού που του δώσαµε εµείς στη συνέχεια. Επίσης παρατηρούµε ότι το κουµπί
Εξόφληση είναι ανενεργό διότι το αξιόγραφο έχει εξοφληθεί εφόσον το δώσαµε κάπου
αλλού. Σε αξιόγραφα που έχουµε εκδώσει εµείς οι ίδιοι, το πεδίο Είσπραξη είναι κενό αφού
φαίνεται ποιός το έχει παραλάβει. Επίσης παρατηρούµε ότι εδώ το κουµπί Εξόφληση είναι
ενεργό.
Εκκρεµή θεωρούνται τα αξιόγραφα που έχουµε παραλάβει αλλά δεν έχουµε εκχωρήσει µε
κάποια απόδειξη πληρωµής ή τα δικά µας αξιόγραφα που έχουµε εκχωρήσει σε κάποιον
προµηθευτή. Για τα εκκρεµή αξιόγραφα υπάρχει το πλήκτρο Εξόφληση, όπου το
αξιόγραφο δεν θεωρείται πλέον ως εκκρεµές κι ενηµερώνεται ανάλογα το ταµείο.

Μπορούµε να λάβουµε συγκεντρωτικά στοιχεία για τις επιταγές που έχουµε λάβει µέσω
αποδείξεων είσπραξης κι έχουµε εκδώσει µέσω αποδείξεων πληρωµής, από τις επιλογές του
µενού Στατιστικά της φόρµας των αξιόγραφων, ή από το γράφηµα της ετικέτας
Συγκεντρωτικά που µας δείχνει µε οπτικό τρόπο τα σύνολα των αξιόγραφων είσπραξης και
πληρωµής ανά µήνα του τρέχοντος έτους.

Επίσης από τις Εκκρεµότητες µπορούµε γρήγορα να βρούµε τις ληγµένες επιταγές
πελατών ή αυτές που έχουν έχουµε δώσει σε προµηθευτές. Τέλος όταν φορτώνεται η
εµπορική εφαρµογή, εµφανίζει σε popup παράθυρο συγκεντρωτικά τις ληγµένες επιταγές
είσπραξης και πληρωµής της ηµέρας.
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Λογαριασµοί
Μία ακόµη φόρµα που ασχολείται µε τα παραστατικά είναι αυτή των Λογαριασµών που
συναντήσαµε και στο front-office. Σε αυτή τη φόρµα κινούµε όλα τα είδη των παραστατικών
εκτός από αυτά που αναφέρονται στην αποθήκη και στις αποδείξεις πληρωµής ή είσπραξης.
Μπορούµε δηλαδή εδώ να πληκτρολογήσουµε τα γενικότερα έσοδα ή έξοδα της επιχείρησης
όπως

πληρωµές

προσωπικού,

ενοίκιο

κλπ. Η

συγκεκριµένη

φόρµα

µπορεί

να

χρησιµοποιηθεί και για να χρεοπιστωθεί απλά ένας συναλλασσόµενος. Θα τη βρούµε από
την οµώνυµη επιλογή του µενού Κινήσεις Παραστατικών.

Οικονοµικά στοιχεία
Σε προηγούµενο κεφάλαιο έχουµε αναφερθεί στα οικονοµικά και στατιστικά στοιχεία που
µας παρέχουν οι επιλογές του µενού Οικονοµικά στοιχεία της εφαρµογής, που
αφορούσαν κυρίως πωλήσεις από το front-office. Εδώ θα αναφερθούµε στα οικονοµικά
στοιχεία που αφορούν την επιχείρηση και λαµβάνουν υπόψη και τις αγορές και τις δαπάνες.

Η πλέον σηµαντική επιλογή είναι η Εικόνα Επιχείρησης όπου πράγµατι µας εµφανίζει µια
συνολική εικόνα της επιχείρησης σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
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Εξίσου σηµαντική είναι και η πληροφορία που µας παρέχει η επιλογή Βιωσιµότητα και η
οποία µας δείχνει αυτό ακριβώς, τη βιωσιµότητα της επιχείρησή µας στο τρέχον έτος. Εκτός
από τα έσοδα, τα έξοδα και το κέρδος ανά µήνα µε το ανάλογο γράφηµα, µας παρέχει
ανάλυση εσόδων και εξόδων ανά µήνα αλλά και το κέρδος της επιχείρησης ακόµη και ανά
ώρα.
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Στη Συγκεντρωτική Εικόνα Επιχείρησης, µας παρέχεται γράφηµα των Εσόδων και των
Εξόδων για όλα τα έτη της δραστηριότητας της επιχείρησης.

Η επιλογή Συγκεντρωτικές κινήσεις Πελατών µας παρέχει οικονοµικά στοιχεία για τους
πελάτες της επιχείρησης.

Υπάρχουν επίσης οι αναφορές Κινήσεις εσόδων και εξόδων, όπως και τα συγκεντρωτικά
έσοδα και έξοδα ανά µήνα. Παρέχεται επίσης γράφηµα για τις πωλήσεις ανά µήνα, ηµέρα
και ώρα.

311

Report Designer
Η Anima - Menu διαθέτει έναν πανίσχυρο Report Designer όπου ο χρήστης µε απλό
τρόπο µπορεί να δηµιουργήσει τις δικές του αναφορές-εκτυπώσεις. Επιλέγοντας το Report
Designer από το µενού Εργαλεία εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο.

Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να κατασκευάσουµε ετικέτες πελατών. Αρχικά από το µενού
Εµφάνιση, επιλέγουµε Πηγή ∆εδοµένων. Στο παράθυρο που εµφανίστηκε (παράθυρο
εντολών sql) πληκτρολογούµε select * from pelates και κλείνουµε το παράθυρο.

Τότε στη λίστα Fields εµφανίζονται τα πεδία των πελατών. Επιλέγουµε αυτά που θέλουµε
και τα σέρνουµε (drag and drop) στην περιοχή Details. Στο τµήµα Property ToolBox
ορίζουµε τις ιδιότητες για κάθε πεδίο. Αφού δηµιουργήσουµε την αναφορά, µπορούµε να
την εκτελέσουµε µε την επιλογή Προεπισκόπηση του µενού Εµφάνιση.
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Σώζουµε την αναφορά στον κατάλογο Reports της εφαρµογής (C:\Program Files\Power
Dominus Programs\MenuNet65\Reports). Τονίζουµε ότι η εφαρµογή έρχεται µε αρκετές
έτοιµες αναφορές που βρίσκονται στο συγκεκριµένο κατάλογο και χρησιµοποιούνται σε
αρκετές λειτουργίες, όπως βλέπουµε στην παρακάτω εικόνα :

Eνέργειες
Το µενού Ενέργειες παρέχει µια σειρά από χρήσιµες λειτουργίες, όπως ∆ιαχείριση
Βάσεων για να µεταβούµε σε µια άλλη βάση δεδοµένων ή να δηµιουργήσουµε µια νέα κλπ.
Ας δούµε τις κυριότερες επιλογές.
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Αντιγραφή βάσης (backup)
Aπό

τις

πιο

αντιγράφονται

σηµαντικές
σε

φάκελο

λειτουργίες
που

αφού

επέλεξε

ο

χρήστης όλα τα ζωτικά αρχεία της εφαρµογής.
Τα

σηµαντικότερο

δεδοµένων

που

αρχείο

έχει

είναι

κατάληξη

η
.bak

βάση
και

µπορούµε να την επαναφέρουµε µε τη βοήθεια
του Power Dominus DBDesigner. Eπίσης
αντιγράφεται και ο άκρως σηµαντικός φάκελος
που

δηµιουργεί

ο

ΕΑΦ∆ΣΣ

που

είστε

υποχρεωµένοι να τον διατηρήσετε..
Ο φάκελος που θα αντιγραφούν τα αρχεία
επιλέγεται από ειδική φόρµα όπως δείχνεται
στο διπλανό σχήµα.
Επίσης αν επιλέξετε από τη ∆ιαµόρφωση -> Γενικά την επιλογή Αυτόµατο Backup στην
έξοδο, καθώς τερµατίζεται η εφαρµογή µετά από σχετική ερώτηση θα γίνεται η αντιγραφή
όλων αυτών των αρχείων.
Σωστό είναι τον φάκελο µε τα χρήσιµα δεδοµένα να τα αντιγράφετε στη συνέχεια σε κάποιο
εξωτερικό αποθηκευτικό µέσο όπως USB Flash.

∆ηµιουργία νέας χρήσης
Η επιλογή δηµιουργεί αντίγραφο της τρέχουσας βάσης ή µια νέα χρήση. Η νέα χρήση που
µεταφέρει τα πάντα από την παλιά βάση (συναλλασσόµενους µε τα υπόλοιπά τους, αποθήκη
µε τα αποθέµατά τους αλλά όχι κινήσεις παραστατικών, παραγγελιών κλπ), είναι µια
χρήσιµη λειτουργία όταν η τρέχουσα βάση έχει ‘βαρύνει’ από το µεγάλο όγκο των κινήσεων
και αργεί σε κάποιες λειτουργίες. Το πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται µε το πλήκτρο Ναι
δηµιουργούµε αντίγραφο, ενώ µε το Όχι δηµιουργούµε νέα χρήση.
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Εισαγωγή δεδοµένων (Ιmport Wizard)
Αν θέλετε να ενηµερώσετε την Αποθήκη και τους συναλλασσόµενους µε εγγραφές που
έχετε λάβει από άλλες εφαρµογές, συνήθως αρχεία κειµένου, τότε θα χρησιµοποιήσετε την
Import Wizard. Η φόρµα αυτή υποστηρίζει αρχεία τύπου CSV (Comma delimited), βάσης
δεδοµένων dbase (.dbf), αρχεία XML, βάσης δεδοµένων Access 2000 (*.mdb).

Το πρώτο βήµα είναι να επιλέξουµε τον πίνακα στον οποίο θα κάνουµε την εισαγωγή
δεδοµένων (υποθέτουµε ότι είναι αρχείο CSV). Από το επάνω δεξιό τµήµα της εφαρµογής
επιλέγουµε είτε Αποθήκη ή Πελάτες – Προµηθευτές. Στην συνέχεια αφού επιλέξουµε
διαχωριστικό χαρακτήρα ή Text Qualifier φορτώνουµε το αρχείο µε το κουµπί Επιλογή
Αρχείου από το κάτω τµήµα της εφαρµογής.
Ο διαχωριστικός χαρακτήρας είναι ο χαρακτήρας µε τον οποίο διαχωρίζονται τα δεδοµένα
στα CSV αρχεία. Συνήθως αυτός είναι το ελληνικό ερωτηµατικό (προεπιλογή) αλλά για
οποιαδήποτε

περίπτωση

µπορείτε

να

πληκτρολογήσετε

εσείς

κάποιον

άλλο

ειδικό

χαρακτήρα.
Το Text Qualifier, είναι ειδικοί χαρακτήρες µέσα στους οποίους περικλείεται το κείµενο. Στην
περίπτωση που τα δεδοµένα είναι ανάµεσα σε διπλά ή µονά εισαγωγικά θα πρέπει να
ενεργοποιήσετε την αντίστοιχη επιλογή και να ξανά επιλέξετε το αρχείο.
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Στην περίπτωση που το αρχείο είναι αποθηκευµένο σε µορφή DOS και δεν µπορείτε να δείτε
σωστά τα γράµµατα στην οθόνη χρησιµοποιήστε την αντίστοιχη επιλογή για να διορθώσετε
το πρόβληµα, ενώ αν η πρώτη γραµµή δεν περιέχει δεδοµένα αλλά επικεφαλίδες, θα πρέπει
να ενεργοποιήσετε την αντίστοιχη επιλογή και να ξανά επιλέξετε το αρχείο.
Στην συνέχεια, και αφού δούµε τα δεδοµένα µας στον πίνακα, θα πρέπει να θέσουµε τα
αντίστοιχα πεδία στις στήλες. Αφού επιλέξουµε την επιθυµητή στήλη, πατάµε το πλήκτρο
Επιλογή πεδίου και επιλέγουµε ένα από τα διαθέσιµα πεδία.
Για να συνεχίσουµε στην διαδικασία ενηµέρωσης της βάσης δεδοµένων, θα πρέπει να
εισάγουµε τουλάχιστον το πεδίο Όνοµα για το αρχείο των πελατών-Προµηθευτών ενώ για
το αρχείο της αποθήκης θα πρέπει να εισάγουµε τα πεδία Τίτλος και Κωδικός είδους.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση, πατώντας το πλήκτρο Ενηµέρωση αρχίζει η διαδικασία
εισαγωγής των δεδοµένων. Σε κάθε περίπτωση, µετά από την διαδικασία ενηµέρωσης, οι
εγγραφές που για οποιοδήποτε λόγω παρουσίασαν πρόβληµα, θα παραµείνουν στην οθόνη.

Εξαγωγή Παραστατικών
Η λειτουργία σώζει σε αρχείο XML στο φάκελο Upload της εφαρµογής, τις κινήσεις
παραστατικών µαζί µε τους συναλλασσόµενους, συγκεκριµένης περιόδου, έτσι ώστε να
µεταφερθούν και να εισαχθούν σε άλλο υπολογιστικό σύστηµα µε την ίδια αποθήκη, µέσω
της επιλογής Εισαγωγή δεδοµένων από αρχεία µεταφοράς. Τα παραστατικά που
µεταφέρονται πρέπει να έχουν τσεκαρισµένη την επιλογή Αποστολή στο Server.

Eισαγωγή και Εξαγωγή ∆εδοµένων
Υπάρχουν δύο χρήσιµες επιλογές για µεταφορά δεδοµένων ανάµεσα σε Anima – Menu και
Anima – Menu Light Edition. Tα δεδοµένα που µεταφέρονται είναι η αποθήκη, οι
σερβιτόροι

και

τα

τραπέζια.

Το

αρχείο

µεταφοράς

που

δηµιουργείται

έχει

όνοµα

Schema.xml.

Εξαγωγή δεδοµένων σε Λογιστική
Η Αnima – Menu έχει τη δυνατότητα να µεταφέρει κινήσεις παραστατικών στις εφαρµογές
Anima Έσοδα – Έξοδα και Anima - Γενική Λογιστική. Τα παραστατικά αυτά σώζονται
σε αρχείο XML στο φάκελο Upload της εφαρµογής και πρέπει να έχουν τσεκαρισµένη την
επιλογή Ενηµέρωση Λογιστικής. Σηµειώνουµε ότι πρώτα πρέπει να εισάγουµε το
λογιστικό σχέδιο που έχουµε δηµιουργήσει από αυτές τις εφαρµογές, µέσω της επιλογής
Εισαγωγή λογαριασµών Λογιστικής. Ειδικά για την Anima - Γενική Λογιστική, πρέπει
από τη

∆ιαµόρφωση -> Γενικά να

έχουµε επιλέξει το Σύνδεση µε Anima - Γενική

Λογιστική.

Eπεξεργασία εικόνας
Το µενού Εφαρµογές διαθέτει µερικές χρήσιµες εφαρµογές όπως το ΗµερολόγιοΡαντεβού

που

αποτελεί

σπουδαίο

εργαλείο

στην

οργάνωση

της

επιχείρησης,

το

Κειµενογράφος που είναι ένας ενσωµατωµένος επεξεργαστής κειµένου συµβατός µε το
MS Word, το Λογιστικό Φύλλο που είναι ένα λογιστικό φύλλο συµβατό µε το MS Excel
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και το Επεξεργασία εικόνας µε όνοµα Photo Power Dominus.
Το Photo - Power Dominus είναι ιδανική εφαρµογή για την επεξεργασία των εικόνων που
θα χρησιµοποιήσουµε στις διάφορες φόρµες της εφαρµογής, καθώς υποστηρίζει πλήθος
διαφορετικών format, δυνατότητα συνεργασίας µε scanner κ.ά. Αν και είναι απλό στη
χρήση του το Photo Power Dominus µπορεί να πραγµατοποιήσει πολλά διαφορετικά εφέ
στις εικόνες σας.
Το

Photo

Power

Dominus

µπορεί

να

χρησιµοποιηθεί

ως

αυτόνοµη

εφαρµογή

επεξεργασίας εικόνας, αλλά µπορεί και να κληθεί όπως αναφέραµε και από τις φόρµες της
εφαρµογής, όπως για παράδειγµα της Αποθήκης. Έτσι όταν κάνουµε δεξί κλικ σε κάποια
εικόνα φόρµας, από το µενού που θα εµφανισθεί, επιλέγουµε το Επεξεργασία εικόνας.
Αµέσως εµφανίζεται το Photo Power Dominus. Μετά από τις αλλαγές που τυχόν θα
κάνουµε, ενηµερώνουµε την εικόνα της αποθήκης, επιλέγοντας Ενηµέρωση από το µενού
Αρχείο.
Στο πρώτο µενού οι επιλογές και οι λειτουργίες τους είναι γνωστές για παρόµοιες
εφαρµογές. Υπάρχουν οι εντολές Νέο για τη δηµιουργία µίας νέας εικόνας, Άνοιγµα για το
άνοιγµα µίας υπάρχουσας, και το Άνοιγµα URL για να εµφανίσετε µία εικόνα από έναν
αποµακρυσµένο υπολογιστή. Πιο κάτω συναντάµε την Αποθήκευση για την αποθήκευση
των αλλαγών σε ένα αρχείο και την Αποθήκευση ως για την αποθήκευση και ονοµασία
ενός αρχείου. Τελευταίες εντολές του µενού είναι η εκτύπωση, που εµφανίζει το παράθυρο
διαλόγου των εκτυπώσεων και µας επιτρέπει να εκτυπώσουµε την φορτωµένη εικόνα και η
Ιδιότητες εικόνας που εµφανίζει παράθυρο µε στοιχεία για την τρέχουσα εικόνα (µέγεθος,
ανάλυση κτλ).

Η δεύτερη επιλογή του κεντρικού µενού είναι η Μεταβολή. Οι εντολές που περιέχει
(Αποκοπή, Αντιγραφή, Επικόλληση) είναι γνωστές εκτός από τη συµπεριφορά ποντικιού. Η
τελευταία ρυθµίζει τη λειτουργία του ποντικιού σε σχέση µε την εικόνα και µπορεί να είναι
µία από τις : Rubber band Zoom, που κάνει Zoom στην επιλεγµένη περιοχή η Drag
Image, (προεπιλογή) κρατώντας το αριστερό πλήκτρο πατηµένο και µετακινώντας τον
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δείκτη µετακινείται ανάλογα και η εικόνα, η Crop Image που κρατάει το επιλεγµένο
κοµµάτι από την εικόνα και απορρίπτει το υπόλοιπο µέρος της και η Scale Image που
µεταβάλλει το µέγεθος της εικόνας ανάλογα µε το µέγεθος της επιλεγµένης περιοχής.
Η επόµενη επιλογή στο κυρίως µενού είναι η Εικόνα. Εδώ µπορείτε να επιλέξετε τα εφέ που
θα εφαρµόσετε στην εικόνα σας. Στο µενού Οθόνη έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το
Zoom της εικόνας. Προσέξτε ότι αλλάζοντας τη τιµή του συντελεστή Zoom δεν µεταβάλετε
το µέγεθος της εικόνας. Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να κάνετε δεξί κλικ πάνω στην
εικόνα και να επιλέξετε Scale Image από το Pop Up µενού. Τώρα κρατώντας πατηµένο το
αριστερό κουµπί του ποντικιού σύρετε τον κέρσορα έτσι ώστε να ορίστε το τετράγωνο τις
διαστάσεις το οποίου θα έχει η εικόνα σας. Και τέλος από το µενού ψηφιοποίηση µπορείτε
να επιλέξετε πηγή ψηφιοποίησης και να ψηφιοποιήσετε µία εικόνα.

Πολλαπλά barcodes
Από τη φόρµα της αποθήκης µπορούµε να δηµιουργήσουµε περισσότερα barcodes από το
βασικό barcode που διαθέτει η φόρµα και να τα συσχετίσουµε µε συγκεκριµένη περιγραφή,
ποσότητα και τιµή. Έτσι εδώ όταν βρισκόµαστε σε κατάσταση barcode στο Delivery ή στο
Take – Away

και βρεθεί ένα από τα συγκεκριµένα barcode, θα επιστρέψει η ανάλογη

περιγραφή, τιµή και ποσότητα.
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Κεφάλαιο 17

H ανέπαφη παραγγελιοληψία
Η εφαρµογή eFages ή Easy Orders είναι η ιδανική υπηρεσία, η οποία ανταποκρίνεται
απόλυτα στις οδηγίες του ΕΦΕΤ σχετικά µε τον COVID 19, παρέχοντας στους πελάτες κάθε
καταστήµατος χώρου εστίασης όπως εστιατόρια, cafe-bar, beach-bar, ξενοδοχεία,
καταστήµατα take away ή Delivery κλπ, την απαραίτητα ασφάλεια για ανέπαφη
παραγγελιοληψία.

H Anima – Menu προσφέρει την υπηρεσία (portal) eFages - Easy
Orders, όπου µε τη βοήθειά της οι πελάτες ενός χώρου εστίασης, µε τη
βοήθεια ενός QR code που θα βρουν σε ένα φυλλάδιο, στο τραπέζι ή σε
µια ξαπλώστρα θα εµφανιστεί ο κατάλογος του καταστήµατος και
µπορούν

να

επιλέξουν

προϊόντα

τα

οποία

θα

εκτυπωθούν

στους

εκτυπωτές

του

καταστήµατος και θα καταχωρηθούν στην Anima – Menu µε τον ίδιο τρόπο που θα
λάµβανε την παραγγελία ένας σερβιτόρος µέσω της Mobile Anima – Menu ή µέσω της
Anima – Menu.

Οι παραγγελίες µπορούν να πραγµατοποιηθούν µέσω Delivery, Take

Away και Σάλας.
Ειδικά για το Delivery (e-Delivery), οι χρήστες µπορούν να κατεβάσουν µε τη βοήθεια του
QR code, ειδική εφαρµογή (app) µε ονοµασία eFages, ενώ στις περιπτώσεις Take Away
και Σάλα, οι παραγγελίες γίνονται µέσω ενός φυλλοµετρητή (πχ. Chrome) χωρίς ο
χρήστης να χρειάζεται να κατεβάσει κάποια εφαρµογή.

Ο κατάλογος µπορεί να περιέχει εικόνες του µενού, σχόλια κλπ, ενώ µπορεί και να επιλέξει
την εµφάνιση ανάµεσα σε ελληνικά ή αγγλικά. Πριν την αποστολή της παραγγελίας έχει τη
δυνατότητα να επιλέξει να πληρώσει µε πιστωτική κάρτα.

Σηµειώνουµε επίσης ότι δηµιουργείται και ηλεκτρονικό κατάστηµα στο Internet, ενώ οι
χρήστες µπορούν να κάνουν τις παραγγελίες και από το site. Για παράδειγµα αν δηλώσουµε
το όνοµα του portal να είναι asteriosnew, τότε η πρόσβαση στο site επιτυγχάνεται ως

https://www.efages.gr/asteriosnew
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Πώς ξεκινάµε
Κάθε κατάστηµα (portal) διαθέτει ένα όνοµα (ΙD) που έχει ήδη δηµιουργήσει η εταιρεία. Ας
υποθέσουµε ότι το όνοµα αυτό είναι asteriosnew. H εταιρεία παρέχει ένα κρυπτογραφηµένο
αρχείο ini µε τα χαρακτηριστικά του portal αν δηλαδή θα έχει δυνατότητες

e-Delivery,

Take Away ή Σάλα κλπ. Το αρχείο αυτό εισάγεται µε τη βοήθεια του πλήκτρου Easy
Orders που βρίσκεται στην ετικέτα Συνδέσεις της διαµόρφωσης της Anima – Menu.
Όπως βλέπουµε στο σχήµα που ακολουθεί, η φόρµα µας παρέχει δυνατότητες για τη
διαµόρφωση του portal. Mπορούµε για παράδειγµα να απενεργοποιήσουµε τη λήψη eDelivery ή να ενεργοποιήσουµε τη λήψη παραγγελιών από το Take Away ή τη Σάλα κλπ.
Αν επιθυµούµε να ενηµερώσουµε το portal µε τυχόν αλλαγές που έχουµε πραγµατοποιήσει
στον κατάλογο µας, κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Ενηµέρωση.
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Αρχικά πρέπει να ορίσουµε τα προϊόντα τα οποία θέλουµε να ανέβουν στο portal, στα οποία
πρέπει να είναι επιλεγµένο το Menu e-Delivery και να έχουµε θέσει τιµή στο πεδίο Tιµή eDelivery (αν θέλουµε e-Delivery λειτουργία).
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Η εικόνα µπορούµε να θέσουµε όπως θα δούµε στη συνέχεια, µέσω admin σελίδας του
portal. Επίσης µπορούµε να ορίσουµε σε δύο γλώσσες σύντοµες περιγραφές και
πληροφορίες για το προϊόν, όπως µας παρέχεται από τα πεδία της ετικέτας eAnimaMenu
Portal της αποθήκης.
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Control Panel
To portal Easy Orders µας παρέχει ένα πλήρες
περιβάλλον

µέσω

διαχειριστούµε
προϊόντων,

τα

Internet,
πάντα,

όπου
από

τις

µπορούµε
εικόνες

να
των

τη χρήση πιστωτικών καρτών ή τα

γεωγραφικά όρια από που επιθυµείτε να λαµβάνετε
παραγγελίες. Μπορείτε να µεταβείτε στην αρχική
σελίδα εισόδου από το
https://efages.gr/asteriosnew/admin.asp
ή

µέσω

του

διαµόρφωσης.

πλήκτρου

Control

Panel

της

Όπως παρατηρούµε στο διπλανό

σχήµα, αρχικά πληκτρολογούµε τον κωδικό εισόδου
που µας παρέχει η εταιρεία.

Στη συνέχεια εµφανίζεται η κεντρική σελίδα διαχείρισης του Easy Orders, όπου
εµφανίζονται 4 ενότητες για τη διαχείριση του portal.
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Παραγγελίες
Με τη συγκεκριµένη ενότητα, µας παρέχεται η δυνατότητα
να

λαµβάνουµε

τις

παραγγελίες

µέσω

της

σελίδας

διαχείρισης και χωρίς τη χρήση της Anima Menu.
Για την ενεργοποίηση της λήψης πατάµε το κουµπί
Έναρξη

(Play)

της

διπλανής

εικόνας.

Το

κουµπί

Επισκόπηση χρησιµεύει ως συντόµευση εµφάνισης της
λίστας παραγγελιών ενώ η λήψη είναι ενεργή.
Σε περίπτωση που η Anima Menu είναι ενεργή, δε θα
µπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη λήψη παραγγελιών από άλλη συσκευή µέσω Web λόγω
διένεξης

Κατά τη λήψη νέας παραγγελίας εµφανίζεται η λίστα µε τα προϊόντα που επέλεξε ο χρήστης
µαζί µε τις ιδιότητες και τα σχόλια. Στο δεξιό µέρος του σχήµατος παρατηρούµε τα στοιχεία
διεύθυνσης του χρήστη και το συνολικό ποσό της παραγγελίας. Επίσης εµφανίζονται
σηµειώσεις αν ο χρήστης έχει πληρώσει την παραγγελία του µε κάρτα, αν ο χρήστης
επιθυµεί πληρωµή µε POS κατά την παράδοση ή αν επιθυµεί ρέστα από 50 ευρώ.
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Αποδοχή – Απόρριψη
Κάνοντας αποδοχή σε µια παραγγελία ο χρήστης ενηµερώνεται για τον χρόνο παράδοσης
της παραγγελίας. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής επιθυµεί να ενηµερώσει περαιτέρω τον
χρήστη συµπληρώνει το πεδίο σχόλια µε το µήνυµα που επιθυµεί.

Για να ενεργοποιηθεί η εκτύπωση του δελτίου παραγγελίας κατά την αποδοχή της
παραγγελίας θα πρέπει να είναι ενεργοποιηµένη από την Ενότητα Κατάστηµα →
Εκτύπωση παραγγελίας.
Στην επιλογή προορισµός επιλέγουµε τον εκτυπωτή που έχουµε συνδεδεµένο στο δίκτυο ή
στον υπολογιστή που είµαστε συνδεδεµένοι και πατάµε Εκτύπωση/Αποθήκευση.

Εκκαθάριση
Στη συγκεκριµένη ενότητα ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να υπολογίσει τον συνολικό
τζίρο (µετρητά και κάρτες) µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό εύρος. Για να αλλάξουµε το
χρονικό εύρος µεταβάλλουµε τα πεδία από και έως και ύστερα πατάµε το κουµπί Refresh.
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Κατάστηµα
Η συγκεκριµένη ενότητα διαχειρίζεται τη διαµόρφωση του portal, ενώ αποτελείται από
υποενότητες.

•

Υλικά

Στη συγκεκριµένη ενότητα επιλέγουµε προαιρετικά το µέγιστο όριο ιδιοτήτων και
προσθηκών για κάθε προϊόν που ο τελικός χρήστης θα επιλέξει.
Για παράδειγµα, αν όλες οι ζάχαρες... σκέτος – µέτριος – γλυκός έχουν πρόθεµα “ΖΑΧ”,
τότε στη συγκεκριµένη περίπτωση το µέγιστο όριο πρέπει να είναι 1. Το ρόφηµα δε µπορεί
να είναι και γλυκό και µέτριο.

Στην περίπτωση που επιβάλλεται σε ένα προϊόν όπως η σύνθεση ενός σάντουιτς µέγιστο
όριο πρόσθετων υλικών τότε ο διαχειριστής θα πρέπει να ορίσει το µέγιστο όριο στη
συγκεκριµένη οµάδα (πρόθεµα) όπως στην παραπάνω περίπτωση πχ. µέχρι “5” υλικά.

Βασική προϋπόθεση στην περίπτωση που θέλουµε να ορίσουµε τα όρια αυτά είναι η σωστή
οµαδοποίηση των υλικών µε το ίδιο πρόθεµα πχ. Όλες οι ζάχαρες να έχουν πρόθεµα “ΖΑΧ”
ή παρόµοιο, όλα τα διαθέσιµα υλικά για ένα σάντουιτς πρόθεµα “ΥΛΕ” ή παρόµοιο κ.τ.λ.
Η προεπιλεγµένη τιµή για όλες τις οµάδες πρόσθετων υλικών και ιδιοτήτων είναι η τιµή 0
(χωρίς όριο επιλογής).
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•

Κωδικός

Εδώ τροποποιούµε τον κωδικό εισόδου στην σελίδα admin.

•

Όρια εξυπηρέτησης

Στη συγκεκριµένη ενότητα ο διαχειριστής ορίζει τα όρια εξυπηρέτησης που επιθυµεί µε την
βοήθεια του χάρτη.

Τι πρέπει να προσέξουµε πριν ξεκινήσουµε την διαδικασία:
•

Στη περίπτωση που θέλουµε ελάχιστη τιµή παραγγελίας ανάλογα µε την χιλιοµετρική
απόσταση και όχι βάση περιοχών, δεν ακολουθούµε τη συγκεκριµένη ενότητα.

•

Προτεραιότητα έχει η ελάχιστη τιµή µε χιλιοµετρική απόσταση. Για να χρησιµοποιήσετε
όρια εξυπηρέτησης βάσει περιοχών, το πεδίο αυτό πρέπει να είναι κενό.

•

Στην περίπτωση που επιβάλλεται ελάχιστη τιµή παραγγελίας και χρησιµοποιούµε όρια
εξυπηρέτησης βάσει περιοχών, δεν δηλώνουµε ελάχιστη τιµή παραγγελίας κατά την
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δηµιουργία. Όλες οι τιµές ελάχιστης παραγγελίας θα δηλωθούν παρακάτω στην
συγκεκριµένη ενότητα

∆ηµιουργία περιοχών
Πριν ξεκινήσουµε µε την δηµιουργία περιοχών - ορίων εξυπηρέτησης θα πρέπει να
προσέξουµε τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσουµε.
Ο πρώτος και “ενιαίος” χάρτης – περιοχή που θα δηµιουργηθεί είναι ο χάρτης εξυπηρέτησης
όλων των περιοχών (spots).

Όλες οι περιοχές που βρίσκονται εκτός του βασικού και

ενιαίου χάρτη δεν θα εξυπηρετούνται. Αν θέλουµε συγκεκριµένες περιοχές (spot) να έχουν
διαφορετική ελάχιστη παραγγελία απ’ τις υπόλοιπες ή να έχουν ελάχιστη παραγγελία ενώ οι
υπόλοιπες δεν προβλέπεται να έχουν θα τις συµπεριλάβουµε όλες στον πρώτο χάρτη και
ύστερα θα τις ξανά δηλώσουµε ξεχωριστά ως spot.
Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσουµε τα παραπάνω βήµατα µε τη σωστή σειρά θα πρέπει
να διαγράψουµε όλες τις περιοχές και να τις ξανά δηµιουργήσουµε.

Προσθήκη χάρτη και περιοχών
Αφού προσθέσουµε τον πρώτο χάρτη ή την περιοχή, ακολουθούµε τις παρακάτω µεθόδους
για να τον “σχηµατίσουµε”.

Μέθοδος 1 – Επιλογή δήµων
Επιλέγουµε µε πατηµένο το αριστερό Shift τους δήµους που θέλουµε να εξυπηρετήσουµε
από την δεξιά στήλη. Αυτόµατα σχηµατίζεται το πολύγωνο των περιοχών εξυπηρέτησης.
Στην περίπτωση που το σχήµα καλύπτει επακριβώς τα όρια εξυπηρέτησης απ’ τους δήµους
που επιλέξαµε και δε θέλουµε περαιτέρω τροποποίηση του σχήµατος – ορίων, πατάµε
Ενηµέρωση.
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Στη περίπτωση που θέλουµε να αφαιρέσουµε ή να προσθέσουµε σηµεία στο συγκεκριµένο
σχήµα που δηµιουργήσαµε, πατάµε το κουµπί Τροποποίηση και συνεχίζουµε τις παρακάτω
ενέργειες στο νέο παράθυρο.

Πατώντας το κουµπί Edit Layers ξεκινά η διαδικασία τροποποίησης. Με τη βοήθεια των
σηµείων γύρω απ’ τον χάρτη διαµορφώνουµε το σχήµα όπως θέλουµε. Μόλις τελειώσει η
διαδικασία πατάµε το αναδυόµενο κουµπί Save που εµφανίστηκε δίπλα απ’ το κουµπί Edit
Layers.
Στη συνέχεια µαρκάρουµε το κείµενο της δεξιάς στήλης και κάνουµε αντιγραφή κειµένου.
Επιστρέφουµε στο προηγούµενο Παράθυρο – Tab (της σελίδας διαχείρισης) και κάνουµε

329

επικόλληση του κειµένου πατώντας το κουµπί Εισαγωγή κώδικα + επικόλληση ή κάνοντας
επικόλληση στο πλαίσιο κειµένου. Πατώντας Προσθήκη και ύστερα Ενηµέρωση η
διαδικασία έχει τελειώσει.
Μέθοδος 2 – ∆ηµιουργία σχήµατος
Στην περίπτωση που θέλουµε να δηµιουργήσουµε το σχήµα – όρια απ΄ το µηδέν, πατάµε το
κουµπί Νέο σχέδιο και συνεχίζουµε τις παρακάτω ενέργειες στο νέο παράθυρο. Στην
περίπτωση που ερωτηθούµε για επαναφορά κατά το άνοιγµα του νέου παραθύρου πατάµε
ακύρωση.

Στη συνέχεια επιλέγουµε το κουµπί του πολύγωνου απ’ την εργαλειοθήκη και αρχίζουµε να
σχηµατίζουµε τα όρια. Μόλις ενωθούν όλες οι γραµµές η απόχρωση της επιλεγµένης
περιοχής στο χάρτη θα γίνει σκούρα. Έπειτα επιλέγουµε το κείµενο της δεξιάς στήλης και το
αντιγράφουµε.
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∆ηµιουργία Spot – Περιοχής (αφού έχουµε δηµιουργήσει τον βασικό χάρτη)

Προσθέτουµε µια νέα περιοχή – spot σχηµατίζοντας το σηµείο που θέλουµε ορίζοντας την
ελάχιστη τιµή παραγγελίας που θέλουµε να ορίσουµε στο συγκεκριµένο σηµείο.

Όρια µε χρονικό όριο
Βασική προϋπόθεση για την δηµιουργία χάρτη µε χρονικό όριο είναι να έχουµε πρώτα
δηµιουργήσει τον βασικό χάρτη που θα ισχύει για όλο τον υπόλοιπο χρόνο µέσα στην
ηµέρα.

Παραδείγµατα δηµιουργίας - βήµατα:
•

Το κατάστηµα εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή Αιγάλεω µε ελάχιστη τιµή παραγγελίας
5 ευρώ. Σε συγκριµένα σηµεία δεν επιθυµεί ελάχιστη παραγγελία και σε άλλα σηµεία
επιθυµεί 7 ευρώ ελάχιστη.
1. ∆ηµιουργία ενιαίου χάρτη ευρύτερης περιοχής Αιγάλεω µε ελάχιστη τιµή 5
ευρώ.

(Όλες

οι

περιοχές

των

υπόλοιπων

βηµάτων

θα

πρέπει

να

συµπεριλαµβάνονται σε αυτόν).
2. ∆ηµιουργία Spot περιοχών µε ελάχιστη παραγγελία 0.
3. ∆ηµιουργία Spot περιοχών µε ελάχιστη παραγγελία 7 ευρώ.
4. Ενηµέρωση.

•

Το κατάστηµα εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή Αιγάλεω µε ελάχιστη τιµή παραγγελίας
5 ευρώ αλλά από τις 9 το πρωί µέχρι τις 1 το µεσηµέρι δεν επιθυµεί ελάχιστη
παραγγελία (ή και αντίστροφα.)
1. ∆ηµιουργία ενιαίου χάρτη ευρύτερης περιοχής Αιγάλεω µε ελάχιστη τιµή 5 ευρώ
2. Αντιγραφή περιοχής, µε επιλεγµένο τον ενιαίο χάρτη.
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3. ∆ηµιουργία περιοχής χάρτη µε ελάχιστη τιµή 0 από τις 9:00 πµ. µέχρι 1:00 µµ.
Εισαγωγή κώδικα και επικόλληση.
4. Ενηµέρωση.

•

Το κατάστηµα εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή Αιγάλεω αλλά από τις 9 το πρωί µέχρι
τις 1 το µεσηµέρι εξυπηρετεί και την ευρύτερη περιοχή του Περιστερίου γιατί το
υποκατάστηµα του Περιστερίου το πρωί είναι κλειστό.
1. ∆ηµιουργία ενιαίου χάρτη ευρύτερης περιοχής Αιγάλεω.
2. ∆ηµιουργία περιοχής χάρτη από τις 9:00 πµ. µέχρι 1:00 µµ. επιλέγοντας
Αιγάλεω + Περιστέρι.
3. Ενηµέρωση.

•

Το κατάστηµα εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή Αιγάλεω µε ελάχιστη τιµή παραγγελίας
5 ευρώ. Από τις 1 το µεσηµέρι µέχρι τις 9 το βράδυ δεν εξυπηρετεί όλη την περιοχή
αλλά µερική. Επίσης δεν επιθυµεί ελάχιστη παραγγελία από τις 1 το µεσηµέρι µέχρι τις 9
το βράδυ.
1. ∆ηµιουργία ενιαίου χάρτη ευρύτερης περιοχής Αιγάλεω µε ελάχιστη παραγγελία
5 ευρώ.
2. ∆ηµιουργία νέου σχήµατος από τις 1 το µεσηµέρι µέχρι τις 9 το βράδυ. Η
ελάχιστη παραγγελία πρέπει να είναι κενή (Η ελάχιστη παραγγελία πρέπει να
είναι κενή σε αυτό το βήµα για να αποκλειστούν οι περιοχές που ανήκουν στον
ενιαίο χάρτη και δεν ανήκουν σε αυτόν).
3. ∆ηµιουργία νέου σχήµατος

από τις 1 το µεσηµέρι µέχρι τις 9 το βράδυ µε

ελάχιστη παραγγελία 0.

∆ιαγραφή χάρτη
Έχοντας επιλεγµένο τον χάρτη πατάµε διαγραφή. Θέλει προσοχή το γεγονός ότι για να
διαγράψουµε τον βασικό χάρτη θα πρέπει πρώτα να διαγράψουµε όλους τους υπόλοιπους

•

Προϊόντα

Στον συγκεκριµένο πίνακα διαµορφώνουµε τις τιµές των προϊόντων. Επίσης, έχουµε την
δυνατότητα να απενεργοποιήσουµε ένα προϊόν και ύστερα να το επαναφέρουµε.
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Οι τιµές των προϊόντων χωρίζονται σε Τιµή Delivery, Τιµή Τραπεζιών (Σάλας) και Τιµή Take
Away.
Η ενηµέρωση των αλλαγών γίνεται αυτόµατα κατά την αλλαγή της τιµής σε κάθε πεδίο.
Για να απενεργοποιήσουµε ένα προϊόν το αποδιαλέγουµε απ’ το κουτί της µεσαίας στήλης.
Η ταξινόµηση των προϊόντων γίνεται ανά κατηγορία.

•

Εκτύπωση

Στη συγκεκριµένη ενότητα ο διαχειριστής διαµορφώνει την εκτύπωση του δελτίου
παραγγελίας κατά την λήψη ή απ’ το ιστορικό παραγγελιών.
Επίσης

τη

ρύθµιση

µεγέθους

γραµµατοσειράς

εµφάνισης

προϊόντων

και

την

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόµατης εµφάνισης παραθύρου εκτύπωσης κατά την
αποδοχή παραγγελίας.

•

∆ιαµόρφωση

Λογότυπο καταστήµατος
Στη συγκεκριµένη υποενότητα, ο διαχειριστής
έχει την δυνατότητα να αλλάξει το λογότυπο του
καταστήµατος. Το λογότυπο του καταστήµατος
θα πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές:
•

300px Πλάτος

•

100px Ύψος

•

Κωδικοποίηση PNG

Ταπετσαρία
Στη συγκεκριµένη υποενότητα ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να αλλάξει την
ταπετσαρία του καταστήµατος.
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Η ταπετσαρία του καταστήµατος θα πρέπει να έχει τις εξής
προδιαγραφές:
•

960px Πλάτος (τουλάχιστον)

•

Κωδικοποίηση JPG

•

Αναλογία ύψους και πλάτους 1.0 – 1.8, για να
εµφανίζεται σωστά σε όλα τα µήκη

Έστω ότι το πλάτος της εικόνας είναι 1360px και το ύψος
768px.

Η

αναλογία

ύψους

και

πλάτους

(Aspect

Ratio)

υπολογίζεται ως εξής: 1360 / 768 = 1.77

•

Εισαγωγή εικόνων από template

Στο κάτω µέρος της σελίδας διαµόρφωσης εµφανίζονται ανά κατηγορία η συλλογή
προεπιλεγµένων εικόνων (Template Images). Η συλλογή περιλαµβάνει πληθώρα έτοιµων
εικόνων για κάθε κατηγορία προϊόντων.

Στο πάνω µέρος εµφανίζονται τα διαθέσιµα προϊόντα του καταστήµατος. Για να ορίσουµε
µια εικόνα απ’ τις προεπιλεγµένες εικόνες στο κάτω µέρος, σύρουµε το εικονίδιο κρατώντας
πατηµένο το αριστερό κλικ στο προϊόν.
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Πολλαπλή εισαγωγή

Για πολλαπλή εισαγωγή εικόνας σε προϊόντα ίδιας κατηγορίας ακολουθούµε τα παρακάτω
βήµατα:
1. Επιλογή προϊόντων στο πάνω µέρος.
2. Γρήγορη αναζήτηση προϊόντος στο πεδίο αναζήτησης.
3. Επιλογή εικόνας κρατώντας πατηµένο το αριστερό κουµπί, σύροντας την πάνω σε
ένα από τα επιλεγµένα προϊόντα.
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∆ιαγραφή εικονιδίων
Στη περίπτωση που θέλουµε να αφαιρέσουµε την εικόνα από ένα ή περισσότερα προϊόντα,
τα επιλέγουµε και απ’ το µενού Ενέργειες επιλέγουµε απαλοιφή εικονιδίων

Ανέβασµα εικόνων πελάτη
Στο πάνω µέρος της σελίδας πατώντας στο κουµπί Ανέβασµα εµφανίζεται η εξερεύνηση
αρχείων µε ενεργοποιηµένη την πολλαπλή επιλογή. Με αυτόν τον τρόπο επιλέγουµε µαζικά
σε έναν κατάλογο τις εικόνες που θέλουµε να ανεβάσουµε στην σελίδα διαχείρισης και
ύστερα να τις διαµορφώσουµε στα προϊόντα.

Σε περίπτωση που µια εικόνα δεν πληρεί τις προδιαγραφές για την εµφάνιση της το
ανέβασµα της συγκεκριµένης εικόνας θα αποτύχει χωρίς να επηρεάσει τις υπόλοιπες.

Η διαδικασία µετά το ανέβασµα για την τοποθέτηση τους στα προϊόντα είναι παρόµοια µε τις
παραπάνω. Ο διαχειριστής επίσης έχει την δυνατότητα να διαγράψει τις εικόνες που έχει
ανεβάσει πατώντας το εικονίδιο ∆ιαγραφής πάνω στην εικόνα.

Για να εµφανίσουµε στο µέλλον ξανά τις εικόνες που έχουµε ανεβάσει επιλέγουµε την
κατηγορία “Καταστήµατος” στη κάτω αριστερά µπάρα µε τις εικόνες

Ιστορικό Παραγγελιών
Στη συγκεκριµένη ενότητα εµφανίζεται το ιστορικό παραγγελιών του καταστήµατος. Για να
αλλάξουµε το χρονικό εύρος παραγγελιών µεταβάλλουµε τα πεδία από και έως και ύστερα
πατάµε το κουµπί Refresh.
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Αν θέλουµε να εµφανίσουµε ή να εκτυπώσουµε µία συγκεκριµένη παραγγελία µε την λίστα
προϊόντων και τις ιδιότητες της τότε πατάµε πάνω στον σύνδεσµο κωδικού (στήλη
“Παραγγελία”) και εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο.

Για να εκτυπώσουµε την παραγγελία πατάµε το κουµπί Εκτύπωση.
∆ιαχείριση e-Delivery
Εάν τo portal Easy Orders µας παρέχει δυνατότητα eDelivery, τότε είναι η µόνη περίπτωση που οι χρήστες
πρέπει να κατεβάσουν εφαρµογή µε όνοµα eFages σε
συσκευές Android και iOS.
Ο χρήστης µπορεί να κατεβάσει την εφαρµογή eFages ανοίγοντας την κάµερα (αν η
εφαρµογή λήψης φωτογραφιών το υποστηρίζει) ή ανοίγοντας µια εφαρµογή ανάγνωσης
κωδικού QR, σκανάροντας τον κωδικό που θα βρει σε επιλεγµένα σηµεία όπως σε
φυλλάδια – καµπάνιες καταστηµάτων κλπ. Η εφαρµογή στην έκδοση Android βρίσκεται στο
https://play.google.com/store/apps/details?id=poseidon.efages.
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Η δηµιουργία των QR κωδικών επιτυγχάνεται από τη διαµόρφωση και την
ετικέτα QR Codes. Όπως παρατηρείτε στο σχήµα που ακολουθεί, εδώ
µπορούµε να δηµιουργήσουµε QR κωδικούς όχι µόνο για το e-Delivery
(υπάρχει διαφορετικός QR κωδικός για την έκδοση Android και iOS),
αλλά για το Take Away και τη Σάλα ή ακόµη αν θέλετε να έχετε έναν
απλό κατάλογο χωρίς οι πελάτες σας να έχουν τη δυνατότητα να
στέλνουν παραγγελίες.

Στη διπλανό σχήµα βλέπουµε τη µορφή που έχει η
εφαρµογή eFages, όπου ο πελάτης – χρήστης έχει τη
δυνατότητα µε τη βοήθεια του κινητού του να σκανάρει
κωδικούς καταστηµάτων στην περιοχή του µέσα από
φυλλάδια

-

καµπάνιες,

να

εµφανίζει

καταλόγους

προϊόντων, να αναζητά προσφορές και να ολοκληρώνει
παραγγελίες

µε

απλά

βήµατα

και

πληθώρα

λειτουργιών.
Βασική προϋπόθεση για την εκτέλεση παραγγελιών
είναι η εγγραφή/σύνδεση του χρήστη στην υπηρεσία
του efages.gr και ο ακριβής εντοπισµός της τοποθεσίας
του.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να πάρουµε µια παραγγελία.
Ο ένας τρόπος είναι να σκανάρουµε ένα QR code και
να

µεταβούµε

αµέσως

στο

κατάστηµα.

επιτυγχάνεται µε το πλήκτρο QR Reader.

Αυτό

Aν όµως

κάνουµε κλικ στο πλήκτρο ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ, θα
εµφανισθούν σε λίστα όλα τα καταστήµατα που
βρίσκονται

κοντά

µας

που

χρησιµοποιούν

την

υπηρεσία Easy Orders και µπορούµε να επιλέξουµε ένα από αυτά.
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Όταν ο χρήστης επιλέξει ένα κατάστηµα, θα εµφανισθούν οι κατηγορίες του καταλόγου
όπως δείχνουµε στο αριστερό σχήµα. Στη κεντρική σελίδα του καταστήµατος εµφανίζονται
οι κατηγορίες προϊόντων και στο κάτω µέρος οι διαθέσιµες προσφορές.
Υπάρχει η δυνατότητα εµφάνισης προϊόντων κατηγορίας ή σύνθεση προσφοράς, πρόσθετα
προϊόντος και τέλος προσθήκη στο καλάθι. Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο χρήστης
επιλέγει Επόµενο.

Κατά

την

ολοκλήρωση

παραγγελίας

ο

χρήστης

έχει

τις

παρακάτω

δυνατότητες:
•

Αποστολή της παραγγελίας στη τρέχουσα διεύθυνση, αλλαγή διεύθυνσης
πατώντας το κουµπί “Αλλαγή”, παραλαβή παραγγελίας απ’ το κατάστηµα
(για παραλαβή απ’ το κατάστηµα µπορεί να ισχύουν διαφορετικές τιµές
προϊόντων και δεν είναι απαραίτητη η τοποθεσία του χρήστη).

•

Πληρωµή µε µετρητά.

•

Ρέστα από χαρτονόµισµα 50 Ευρώ.

•

Εισαγωγή γενικών σχολίων και παρατηρήσεων του χρήστη που αφορούν
την παραγγελία.

Η παραγγελία ολοκληρώνεται επιτυχώς πατώντας του κουµπί Αποστολή αν
και εφόσον η τοποθεσία του χρήστη και η ελάχιστη τιµή παραγγελίας
επικυρωθούν!
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Κατά την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της παραγγελίας ο χρήστης µεταβαίνει στο κεντρικό
µενού της εφαρµογής και ειδοποιείται για την παραλαβή της παραγγελίας.

∆ιαχείριση της παραγγελίας από την Anima – Menu
Μέχρι τώρα είδαµε πώς ένας χρήστης της εφαρµογής eFages έστειλε µια παραγγελία σε
ένα επιλεγµένο κατάστηµα. Τώρα θα δούµε πώς µε τη βοήθεια της Anima – Menu που
τρέχει στο συγκεκριµένο κατάστηµα, µπορούµε να διαχειριστούµε την παραγγελία. Πρέπει
να σηµειώσουµε εδώ ότι τις παραγγελίες e-Delivery και Take Away της υπηρεσίας Easy
Orders τις διαχειρίζεται η εφαρµογή front – office του Anima – Menu, ενώ τις
παραγγελίες για τη Σάλα τις διαχειρίζεται ο Anima - Menu Server Edition.
Όταν τρέχουµε την εφαρµογή front – office και είναι ενεργοποιηµένη η υπηρεσία Easy
Orders, εµφανίζεται ειδικό εικονίδιο στο κάτω τµήµα της. Θα πρέπει να τρέχει η εφαρµογή,
αλλιώς οι χρήστες θα λαµβάνουν από την εφαρµογή eFages ένα µήνυµα ότι το κατάστηµα
είναι κλειστό και δε θα µπορούν να στέλνουν παραγγελίες.

340

Η επόµενη κίνησή µας είναι να µεταβούµε στη φόρµα των εκκρεµών παραγγελιών του
Delivery. Όπως παρατηρούµε στο επόµενο σχήµα, µε την ενεργοποίηση της υπηρεσία Easy
Orders, έχουµε στα δεξιά της φόρµας ειδικό τµήµα για τις παραγγελίες e-Delivery. Eδώ
εµφανίζονται µετά από ηχητικό και οπτικό µήνυµα οι παραγγελίες των χρηστών. Με το
πλήκτρο Προβολή µπορούµε να δούµε το περιεχόµενο της παραγγελίας, µε το πλήκτρο
Απόρριψη µπορούµε να απορρίψουµε την παραγγελία, ενώ

µε το πλήκτρο Αποδοχή

εµφανίζεται πλαίσιο πληκτρολόγησης του χρόνου παράδοσης που θα λάβει ο χρήστης και
στη συνέχεια η παραγγελία θα εκτυπωθεί (µε τα τυχόν παρασκευαστήρια) και θα εµφανισθεί
στο τµήµα των εκκρεµών παραγγελιών, για να τη διαχειριστούµε όπως δείξαµε σε
προηγούµενο κεφάλαιο.

∆ιαχείριση Take Away
Η λειτουργία Take Away που παρέχει η υπηρεσία Easy Orders είναι ιδιαίτερα χρήσιµη,
καθώς οι πελάτες ενός καταστήµατος εστίασης, µπορούν ενώ βρίσκονται µέσα στο
κατάστηµα, να σκανάρουν µε το κινητό τους τηλέφωνο ένα QR code και µέσω ενός
φυλλοµετρητή να βλέπουν τον κατάλογο και να στέλνουν την παραγγελία. Όταν η
παραγγελία είναι έτοιµη, θα λάβουν ένα µήνυµα στο κινητό τους ότι µπορούν να
παραλάβουν από το ταµείο την παραγγελία µε συγκεκριµένο νούµερο.

Το κατάστηµα θα δηµιουργήσει ένα QR code από τη φόρµα της διαµόρφωσης που
παρουσιάσαµε στο e-Delivery. Στις εικόνες που ακολουθούν δείχνουµε τα στάδια µια
παραγγελίας αφού ο χρήστης έχει ήδη σκανάρει το QR code.
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Όταν αποσταλεί η παραγγελία θα εµφανισθεί η αριστερή εικόνα που ενηµερώνει το χρήστη
για τη διαδικασία, ενώ εκείνος πρέπει να κάνει κλικ στο πλήκτρο Αποδοχή αιτήµατος.

Η µεσαία εικόνα ενηµερώνει το χρήστη ότι η παραγγελία του µε νούµερο ‘302’ είναι έτοιµη
και µπορεί να την παραλάβει από το ταµείο. Αν πατήσει το πλήκτρο Νέα παραγγελία
εµφανίζεται η εικόνα του δεξιού σχήµατος για σκανάρισµα µιας νέας παραγγελίας.

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, είναι η εφαρµογή front – office της Anima – Menu που
διαχειρίζεται τις εισερχόµενες παραγγελίες Take Away της υπηρεσίας Easy Orders και πιο
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συγκεκριµένα η φόρµα των εκκρεµών παραγγελιών Take Away που παρουσιάσαµε σε
προηγούµενο κεφάλαιο, ενώ η παραγγελία έχει ήδη εκτυπωθεί. Η συγκεκριµένη παραγγελία
δείχνεται µε ειδικό εικονίδιο (βλέπε επόµενο σχήµα). Όταν πατήσουµε το πλήκτρο
Απόδειξη στέλνεται το ειδικό µήνυµα στο κινητό του πελάτη για να την παραλάβει από το
ταµείο.

∆ιαχείριση Σάλας
O πελάτης σκανάροντας µε το κινητό του το QR code που θα βρει σε
καρτολίνα πάνω σε ένα τραπέζι, στη ξαπλώστρα κλπ, θα µεταβεί
κατευθείαν στον ψηφιακό κατάλογο του καταστήµατος, χωρίς να
χρειαστεί να κατεβάσει κάποιο app, όπως και στη διαδικασία του Take
Away.
Κάθε τραπέζι, ξαπλώστρα ή δωµάτιο θα έχει το δικό του QR code που
θα δηµιουργηθεί από τη φόρµα της διαµόρφωσης που ήδη αναφέραµε,
ενώ η διαδικασία της παραγγελιοληψίας είναι ίδια µε αυτή του Take
Away εκτός βέβαια από το µήνυµα παραλαβής από το ταµείο.

Έχουµε

αναφέρει

ότι

η

διαχείριση

της

Σάλας

από

την

υπηρεσία

Easy

Orders

πραγµατοποιείται από την εφαρµογή Anima - Menu Server Edition, ενώ πρέπει να
υπάρχει και ενεργό συµβόλαιο. Αν είναι ενεργοποιηµένη αυτή η υπηρεσία, δείχνεται στις
πληροφορίες της.
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Οι παραγγελίες Σάλας µέσω Easy Orders εκτυπώνονται αµέσως στους εκτυπωτές,
λειτουργία που σε ορισµένες περιπτώσεις δεν είναι επιθυµητή, αλλά πρώτα πρέπει να
πραγµατοποιείται κάποιος έλεγχος.

Αυτό επιτυγχάνεται αν από τη διαµόρφωση της Anima
–

Menu

που

έχουµε

αναφέρει,

επιλέξουµε

το

Ενεργοποίηση εκκρεµών παραγγελιών Σάλας. Σε
αυτή την περίπτωση οι παραγγελίες µετατρέπονται σε
εκκρεµείς

και

µπορούµε

να

τις

δούµε

πριν

εκτυπωθούν, από τη φόρµα διαχείρισης των τραπεζιών του front – office και µε τη βοήθεια
του πλήκτρου Από Easy Orders. Όπως δείχνουµε στο πάνω σχήµα, εµφανίζεται λίστα µε
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τις παραγγελίες όπου µε το πλήκτρο Info µπορούµε να τις δούµε, µε το Ακύρωση να τις
ακυρώσουµε και µε το Εκτέλεση να τις εκτυπώσουµε.
Το ίδιο µπορούµε να µε επιτύχουµε και µε την επιλογή Easy Orders της εφαρµογής
Mobile Anima – Menu.

Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι στη φόρµα των Συνεργατών έχει δηµιουργηθεί µια εγγραφή
µε όνοµα Easyorders, η οποία δεν πρέπει να διαγραφεί και είναι χρήσιµη για οικονοµικά
και στατιστικά δεδοµένα, γιατί όποτε πραγµατοποιείται παραγγελιοληψία Σάλας µέσω της
υπηρεσίας Easy Orders, θεωρούµε ότι γίνεται µε το συγκεκριµένο «εικονικό» σερβιτόρο.
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Κεφάλαιο 18
myDATA – ∆ιαχείριση Ηλεκτρονικών Βιβλίων

myDATA, είναι το όνοµα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρµας, µε την
οποία η ΑΑ∆Ε εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθηµερινότητα των
επιχειρήσεων. Η Anima Menu συνεργάζεται απόλυτα µε το myDATA,
αποστέλλοντας όλα τα κατάλληλα παραστατικά.
Θα δούµε πρώτα την διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρµα myDATA. Στην περίπτωση που
η εγγραφή έχει ήδη γίνει, είτε από εσάς είτε από τον λογιστή σας, µπορείτε να παραλείψετε
αυτό το βήµα.
Ανοίγουµε το πρόγραµµα περιήγησης ιστοσελίδων που χρησιµοποιούµε και µεταβαίνουµε
στην διεύθυνση https://www.aade.gr/mydata .

Επιλέγουµε 2 Εµπορικά / λογιστικά προγράµµατα διαχείρισης (ERP)

Επιλέγουµε Είσοδος στην εφαρµογή.
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Στην οθόνη που θα εµφανιστεί συµπληρώνουµε τους κωδικούς µας στο taxisnet και πατάµε
Σύνδεση.

Επιλέγουµε Εγγραφή στο myDATA REST API.

Επιλέγουµε Νέα εγγραφή χρήστη.
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∆ηλώνουµε το όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που επιθυµούµε, το e-mail
επικοινωνίας και πατάµε Προσθήκη χρήστη.

Θα σας αποσταλεί από την ΑΑ∆Ε ένα email επιβεβαίωσης µε ένα σύνδεσµο επιβεβαίωσης
στον οποίο πρέπει ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ να κάνετε click για επιβεβαίωση των στοιχείων και
ολοκλήρωση της εγγραφής.
Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, µας δίνονται τα στοιχεία σύνδεσης.
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Θα χρειαστεί να κρατήσετε τα Κωδικός API και Ονοµα Χρήστη µε τα οποία πρέπει να
ενηµερωθεί η εφαρµογή για να µπορεί να συνδέεται στην πλατφόρµα της myDATA.
Ας δούµε τώρα τις παραµετροποιήσεις που χρειάζεται να κάνουµε στην εφαρµογή µας για
να αποστέλλουµε παραστατικά στη myDATA.
Ανοίγουµε τo Back Office της εφαρµογή µας. Πηγαίνουµε Αρχεία->Παραστατικά. Στην
καρτέλα Στοιχεία βρίσκεται το πεδίο Κωδικός myDATA. Εκεί πρέπει να ενηµερώσουµε τα
παραστατικά που θα αποστέλλονται στη myDATA µε τον αντίστοιχο κωδικό παραστατικού
και κωδικό τρόπου πληρωµής σύµφωνα µε την κωδικοποίηση της myDATA.

Τα πιο συνηθισµένα παραστατικά και οι κωδικοί τους είναι τα εξής:
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Παραστατικό

Κωδικός myDATA

Τιµολόγιο Πώλησης - ∆ελτιο Αποστολής - ΕΠ

1.1.5

Τιµολόγιο Πώλησης - ∆ελτιο Αποστολής - ΜΕ

1.1.3

Τιµολόγιο Πώλησης - ΕΠ

1.1.5

Τιµολόγιο Πώλησης - ΜΕ

1.1.3

Πιστωτικό Τιµολόγιο Πώλησης - ∆Α - ΕΠ

5.1.5

Πιστωτικό Τιµολόγιο Πώλησης - ∆Α - ΜΕ

5.1.3

Πιστωτικό Τιµολόγιο Πώλησης - ΕΠ

5.1.5

Πιστωτικό Τιµολόγιο Πώλησης - ΜΕ

5.1.3

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠ

2.1.5

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ

2.1.3

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠ. ΠΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠ

5.2.5

Απόδειξη Λιανικής

11.1.3

Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών

11.2.3

Όσον αφορά τους συναλλασσόµενους, οφείλουµε να ενηµερώσουµε την κατηγορία
myDATA του συναλλασσόµενου στην καρτέλα Λοιπά πεδία. Η προεπιλεγµένη τιµή είναι
Χονδρική - Επιτηδευµατίας που ισχύει για τις περισσότερες περιπτώσεις.
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Τέλος στην περίπτωση που ο συναλλασσόµενος είναι προµηθευτής µη υπόχρεος στην
myDATA, που σηµαίνει ότι πρέπει εµείς να αποστείλουµε στη myDATA τις αγορές από
αυτόν τον προµηθευτή, τότε πρέπει στην καρτέλα Στοιχεία, στο πλαίσιο ΚΕΠΥΟ να
δηλώσουµε τον συναλλασσόµενο ως εξωτερικού.
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Πάµε τώρα και στην αποθήκη. Οφείλουµε να ενηµερώσουµε τα είδη της αποθήκης µας µε
τον χαρακτηρισµό myDATA (πωλήσεων και αγορών). Στην οθόνη της αποθήκης, στην
καρτέλα Συγκενρωτικά ενηµερώνουµε τον χαρακτηρισµό πωλήσεων και αγορών του
είδους.
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Φυσικά η παραπάνω διαδικασία είναι ασύµφορη χρονικά και πρακτικά αδύνατη σε
περίπτωση που έχουµε πολλά είδη στην αποθήκη µας. Η Anima όµως µας δίνει την
δυνατότητα να ενηµερώσουµε µαζικά τα είδη της αποθήκης.
Στην διαχείριση αποθήκης κάνουµε Αναζήτηση και επιλέγουµε τα φίλτρα που θέλουµε (ένα
συνηθισµένο σενάριο είναι να επιλέξουµε τα είδη µιας συγκεκριµένης κατηγορίας).
Πατώντας Αναζήτηση θα µας επιστραφούν τα είδη που έχουµε επιλέξει. Τα επιλέγουµε όλα
και επιλέγουµε από το µενού Ενέργειες -> Μαζική αλλαγή δεδοµένων. Στην οθόνη που
θα εµφανιστεί ενηµερώνουµε τον χαρακτηρισµό myDATA και πατάµε Εντάξει για να
ενηµερωθούν οι εγγραφές.
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Τώρα είµαστε έτοιµοι να ανοίξουµε την
εφαρµογή myDATA. Από το κεντρικό µενού
της εφαρµογής επιλέγουµε Εφαρµογές και
έπειτα Εφαρµογή myDATA. Θα εµφανιστεί
η ακόλουθη αρχική οθόνη.

Επιλέγουµε ∆ιαµόρφωση. Στην οθόνη που θα εµφανιστεί καταχωρούµε το όνοµα χειριστή
και το κλειδί που έχουµε πάρει από την myDATA, καθώς και τα στοιχεία της εταιρίας µας
(τα πιο πολλά θα έρθουν αυτόµατα από τις ρυθµίσεις της Anima Μenu).
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Πατάµε Αποδοχή και επιστρέφουµε στην αρχική οθόνη.

Είµαστε έτοιµοι να αποστείλουµε παραστατικά στην
myDATA. Επιλέγουµε Υποβολή παραστατικών. Θα
εµφανιστεί η οθόνη επιλογής της ηµεροµηνίας των
παραστατικών που θα υποβάλλουµε.

Αφού επιλέξουµε τις ηµεροµηνίες που θέλουµε
πατάµε Εκτέλεση για να ξεκινήσει η διαδικασία
αποστολής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα
λάβουµε ένα µήνυµα που θα µας ενηµερώνει για το
πόσα παραστατικά στάλθηκαν. Τα παραστατικά που
στάλθηκαν επιτυχώς θα ενηµερωθούν στην βάση
δεδοµένων της Anima ως απεσταλµένα, ούτως ώστε
σε περίπτωση που είτε σκόπιµα είτε κατά λάθος
επιλέξουµε και πάλι τις ίδιες ηµεροµηνίες τα παραστατικά αυτά δεν θα αποσταλούν ξανά.

Πατώντας Προβολή υποβληθέντων πωλήσεων
µπορούµε να δούµε τα παραστατικά πωλήσεων που
έχουµε υποβάλει στην myDATA. Μπορούµε να
επιλέξουµε τις ηµεροµηνίες των παραστατικών που
θέλουµε να δούµε.

Επιλέγουµε προαιρετικά τις ηµεροµηνίες από έως, σε αντίθετη περίπτωση θα µας
επιστραφούν όλες οι πωλήσεις ανεξαρτήτως ηµεροµηνίας. Πατάµε εκτέλεση για να ξεκινήσει
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η διαδικασία λήψης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα εµφανιστεί η οθόνη µε όλα τα
στοιχεία των παραστατικών που λάβαµε.

Όσον αφορά τα ελληνικά ΑΦΜ, στην myDATA δεν µεταβιβάζονται στοιχεία όπως επωνυµία,
διεύθυνση κλπ. Έτσι η παραπάνω οθόνη πιθανότατα να µην βγάζει και πολύ νόηµα.
Πατώντας Ενηµέρωση από την ∆ιαδικτυακή Υπηρεσία ΑΦΜ η εφαρµογή θα συνδεθεί
µε την διαδικτυακή υπηρεσία ΑΦΜ, και θα ενηµερώσει τις εγγραφές της οθόνης µε τα
στοιχεία των συµβαλλοµένων.
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Κάνοντας διπλό κλικ σε µια εγγραφή θα εµφανιστεί η οθόνη µε τα πλήρη στοιχεία του
παραστατικού που έχουν διαβιβαστεί στην myDATA, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του
συµβαλλόµενου που ενηµερώσαµε από την διαδικτυακή υπηρεσία ΑΦΜ.
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Πατώντας Προβολή υποβληθέντων αγορών
µπορούµε να δούµε τα παραστατικά αγορών µας
που έχουµε υποβάλει οι προµηθευτές µας στην
myDATA καθώς και τα παραστατικά αγορών µας
που έχουµε υποβάλει εµείς στην myDATA στην
περίπτωση που οι προµηθευτές είναι µη υπόχρεοι
υποβολής στην myDATA, για παράδειγµα αγορές
που αφορούν προµηθευτές µε AΦΜ εξωτερικού.
Μπορούµε εκτός από τις ηµεροµηνίες των παραστατικών να επιλέξουµε αν θέλουµε να
δούµε τα παραστατικά µόνο ενός συγκεκριµένου προµηθευτή, δηλώνοντας το ΑΦΜ του
στην οθόνη επιλογής πεδίων που θα εµφανιστεί.

Πατάµε εκτέλεση για να ξεκινήσει η διαδικασία λήψης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
θα εµφανιστεί η οθόνη µε όλα τα στοιχεία των παραστατικών που λάβαµε.
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Πατώντας Ενηµέρωση από την ∆ιαδικτυακή Υπηρεσία ΑΦΜ η εφαρµογή θα συνδεθεί
µε την διαδικτυακή υπηρεσία ΑΦΜ, και θα ενηµερώσει τις εγγραφές της οθόνης µε τα
στοιχεία των συµβαλλοµένων.

Εάν επιθυµούµε, µπορούµε να ενηµερώσουµε το αρχείο συµβαλλοµένων της εφαρµογής, µε
τους προµηθευτές µας που έχουν υποβάλει παραστατικά της εταιρίας µας στην myDATA.
Επιλέγουµε Εισαγωγή προµηθευτών .

Θα εµφανιστεί η οθόνη µε τα στοιχεία των προµηθευτών που θα εισαχθούν, τα οποία
µπορούµε να επεξεργαστούµε αλλά πιθανότατα δεν θα χρειαστεί. Πατάµε Εισαγωγή.
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Με το πέρας της διαδικασίας θα εµφανιστεί το µήνυµα
ολοκλήρωσης.

Αφού έχουµε ενηµερώσει την εφαρµογή µε τους προµηθευτές, µπορούµε αν θέλουµε να
ενηµερώσουµε και το αρχείο των κινήσεων των παραστατικών της εφαρµογής µε τις αγορές
της εταιρίας µας που έχουν υποβληθεί στην myDATA. Θα πρέπει πρώτα να αντιστοιχίσουµε
τα παραστατικά της myDATA (η myDATA έχει δικιά της κωδικοποίηση παραστατικών) µε
τα παραστατικά της εφαρµογής. Πρακτικά, στο 99% των περιπτώσεων, αρκεί να
αντιστοιχίσουµε τα χρεωστικά παραστατικά της myDATA µε ένα παραστατικό της
εφαρµογής που να είναι τιµολόγιο αγορών, και τα πιστωτικά παραστατικά της myDATA µε
ένα παραστατικό της εφαρµογής που να είναι πιστωτικό τιµολόγιο αγορών. Ανοίγουµε την
οθόνη των παραστατικών, επιλέγουµε το παραστατικό που θέλουµε να αντιστοιχίσουµε,
πηγαίνουµε στην καρτέλα Λοιπά και κάνουµε κλικ στο κουµπί που βρίσκεται στο πλαίσιο
Κωδικοί εισ/γής myDATA.
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Θα εµφανιστεί η οθόνη µε τη λίστα των παραστατικών σύµφωνα µε την κωδικοποίηση της
myDATA.

Τσεκάρουµε τα παραστατικά που θέλουµε να αντιστοιχίσουµε πατάµε Αποδοχή, και κατόπιν
έχοντας επιστρέψει στην οθόνη του παραστατικού πατάµε Ενηµέρωση.
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Επιστρέφουµε στην οθόνη µε τα υποβληθέντα παραστατικά αγορών και πατάµε Εισαγωγή
Αγορών.

Με το πέρας της διαδικασίας θα εµφανιστεί το
µήνυµα ολοκλήρωσης.
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Κεφάλαιο 19
OnLine Τεχνική Υποστήριξη
H Anima – Menu 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.

Η εφαρµογή της τεχνικής υποστήριξης
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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
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 20
Τεχνικά Θέµατα - Απορίες

Η

Αnima - Menu είναι από τις πιο σταθερές εφαρµογές, γι αυτό συνήθως αν κάτι
δεν πάει καλά, συνήθως οφείλεται στο υλικό, το οποίο αποτελείται από πολλά και
διαφορετικά τµήµατα (υπολογιστές, ΕΑΦ∆ΣΣ, εκτυπωτές, modem, PDA’s, barcode

κλπ)

Συχνές Απορίες – Θέµατα
Ας δούµε στη συνέχεια τα πιο συχνά θέµατα που µπορεί να αντιµετωπίσει ένας χρήστης.
Πριν από οτιδήποτε όµως καλό είναι να κάνετε µια επανεκκίνηση της εφαρµογής ή
καλύτερα του υπολογιστή. Λύνει συχνά αρκετά προβλήµατα.

•

Πώς καταχωρώ νέο είδος στην αποθήκη ή αλλάζω τιµές σε ένα ήδη
υπάρχον είδος

∆ιαβάστε προσεκτικά το κεφάλαιο 4 το οποίο εξηγεί αναλυτικά τα πάντα σχετικά µε τον
κατάλογο της αποθήκης.
•

Έχω περάσει στην αποθήκη το είδος, αλλά δεν εµφανίζεται στο µενού ή στα
PDA’s

Μόλις

περάσουµε

το

νέο

είδος

πιθανόν

να

µην

εµφανιστεί

στο

menu.

Για

να

αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα αυτό αρχικά, κλείνουµε κι ανοίγουµε πάλι την εφαρµογή
παραγγελιοληψίας. Αν πάλι δεν εµφανίζεται, ελέγχουµε εάν είναι τσεκαρισµένα τα πεδία
Μenu κι Ενεργό. Αν δεν εµφανίζεται στο pda, πρέπει να κάνουµε λήψη δεδοµένων και να
εξακριβώσουµε εάν είναι τσεκαρισµένο το πεδίο Mobile στην καρτέλα του είδους στην
αποθήκη.

•

Θέλω να διαγράψω ένα είδος στην αποθήκη αλλά εµφανίζει µήνυµα
αδυναµίας

Όταν θέλουµε να διαγράψουµε είδος της αποθήκης, εµφανίζει µήνυµα Η εγγραφή δε
µπορεί να διαγραφεί. Αυτό συµβαίνει γιατί το είδος έχει κινηθεί, δηλαδή έχει πουληθεί.
Υπάρχει τρόπος να κάνουµε το προϊόν να µη φαίνεται, αλλά όχι να διαγραφεί. Πηγαίνουµε
στην αποθήκη και βρίσκουµε το είδος, ανοίγουµε την καρτέλα και αποτσεκάρουµε την
επιλογή Eνεργό. Πατάµε ενηµέρωση και είµαστε έτοιµοι. Βγαίνουµε και µπαίνουµε ξανά στο
πρόγραµµα και κάνουµε λήψη δεδοµένων στα PDA’s.

•

Tι κάνω το Z του φορολογικού µηχανισµού

Αυτό βγαίνει µια φορά την ηµέρα υποχρεωτικά και εκτυπώνεται από το φορολογικό
µηχανισµό. Η διαδικασία είναι απλή, αφού υπάρχει σωστή σύνδεση µε τον φορολογικό
µηχανισµό και τον υπολογιστή. Κάθε φορά που βγαίνετε από το πρόγραµµα, ρωτάει
“Επιθυµείτε εκτύπωση Ζ για την ΕΑΦ∆ΣΣ;”
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Μία φορά ανά 24 ώρες είναι υποχρεωτικό να πατάτε ναι κι αυτό καλό είναι να γίνεται όταν
έχει τελειώσει η ηµέρα (εργασιακά).
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Ζ ∆ΕΝ ΒΓΑΖΕΙ ΚΑΤΙ Ο ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Η Ο Η/Υ, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ Ο
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ.
•

Tι κάνω µε το Z του Λογιστή

Αυτό είναι τα ταµεία που πρέπει να δίνονται στο λογιστή και µπορούν να εκτυπώνονται
όποτε επιθυµούµε και για µεγάλα χρονικά διαστήµατα συγκεντρωτικά. ∆εν είµαστε
υποχρεωµένοι να τα εκδίδουµε κάθε ηµέρα.
Η διαδικασία είναι η εξής: Στην εµπορική διαχείριση πάµε Οικονοµικά στοιχεία->Ταµείο
Ηµέρας ή πολύ πιο σύντοµα πιέζουµε F11. Στην καρτέλα που ανοίγει επιλέγουµε τις
ηµεροµηνίες που θέλουµε και προσέχουµε να είναι επιλεγµένο το Μόνο µε σήµανση.
Τέλος, πατάµε Προβολή και τέλος, Εκτύπωση.
•

Πώς βλέπω τις εισπράξεις µου

Μπορούµε να δούµε τις εισπράξεις εάν πάµε είτε από front-office, είτε από την εµπορική
διαχείριση. Από την πρώτη πάµε : Στατιστικά--> Ταµείο Ηµέρας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ώρες
βάζουµε µόνο εάν θέλουµε να ελέγξουµε βάρδιες. Αντίστοιχα, από την back-office πατάµε
F11 και προβολή!

•
Από

Πώς βλέπω τα ταµεία ανα σερβιτόρο - διανοµέα
την

front-office

εφαρµογή,

πηγαίνω

Στατιστικά-->Ανάλυση

Ταµείων

βάζω

ηµεροµηνία και τσεκάρω το Ανάλυση συνεργατών'. Αν πατήσω και Ανάλυση κινήσεων
θα προβληθούν και οι κινήσεις που έχουν γίνει ανά συνεργάτη. Αντίστοιχα στοιχεία δίνουν
και οι επόµενες επιλογές στα στατιστικά.

•

Τι έχω πουλήσει ανά είδος

Από την front-office εφαρµογή και Στατιστικά-->Ανάλυση Εισπράξεων µπορεί κάποιος να
δει τις πωλήσεις ανά είδος. Το µόνο που πρέπει να γίνει είναι αφού ανοίξει η καρτέλα να
Αρχεία-->Αποστολή προς και θα δούµε όλες τις στήλες.
Η ανάλυση πωλήσεων γίνεται και από την back-office εφαρµογή και µε δύο τρόπους. Στις
πληροφορίες κάτω αριστερά επιλέγουµε είτε Πωληθέντα προϊόντα είτε Ανάλυση
πωληθέντων.

•

Τα ταµεία µου δεν συµφωνούν µε τις παραγγελίες που έχω κάνει

Μερικές φορές ίσως αναφέρεται ασυµφωνία µεταξύ ταµείων και παραγγελιών. Αυτό µπορεί
να συµβαίνει για διάφορους λόγους οι οποίοι αναλύονται παρακάτω:
α. Για κάποιες παραγγελίες δεν έχουν κοπεί αποδείξεις. Ελέγξτε τις εκκρεµείς παραγγελίες
σας.
β. Οι παραγγελίες έχουν είτε ακυρωθεί είτε διαγραφεί.
Μπορείτε να ελέγξετε τις παραγγελίες αυτές ως εξής: Στην back-office εφαρµογή και
αριστερά κάτω στις πληροφορίες υπάρχουν επιλογές όπως ∆ιαγραµµένες παραγγελίες
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είτε Ακυρωµένες παραγγελίες µέσω των οποίων µπορούµε να διαπιστώσουµε τι
συµβαίνει.
γ. Θέτετε λάθος κριτήρια αναζήτησης στα ταµεία. Προσοχή στην ηµεροµηνία και στις ώρες
που δηλώνετε.
δ. Κάποιες αποδείξεις δεν έχουν πάρει σήµανση από το φορολογικό µηχανισµό, εποµένως
δεν τις βλέπουµε και στα ταµεία. (παρακάτω αναλύεται τρόπος αντιµετώπισης)

•

Φορολογικός Μηχανισµός – Προβλήµατα

Αν για οποιοδήποτε λόγο µόλις ανοίξετε την εφαρµογή σας εµφανίσει Πρόβληµα µε τον
ΕΑΦ∆∆Σ ή Πρόβληµα στη θύρα com ή Ο µηχανισµός δεν απαντά, πριν καλέσετε στην
εταιρεία ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:
α. Κάντε επανεκκίνηση
β. Ελέγξτε εάν ο µηχανισµός είναι ανοιχτός, έχει χαρτί και γράφει σωστή ώρα και
ηµεροµηνία.
γ. ∆είτε πότε εκτυπώσατε τελευταία φορά Ζ. Αν δεν έχει εκτυπωθεί τις προηγούµενες 24
ώρες, εκτυπώστε κι εν συνεχεία κάντε επανεκκίνηση του προγράµµατος.
δ. ∆είτε εάν είναι συνδεδεµένα τα καλώδια. (2 καλώδια: 1 ρεύµατος κι 1 usb )
ε. Προσέξτε εάν έχετε αλλάξει θύρα usb και την έχετε τοποθετήσει αλλού. Ο φορολογικός
µηχ/µος δεν πρέπει να αλλάζει θύρα, εποµένως βάλτε τον εκεί που ήταν πριν.
στ. Έχει λάθος ώρα ο φορολογικός.
ζ. Τελείωσε το χαρτί καθώς εκτυπωνόταν Ζ. Αλλάξτε χαρτί κάντε επανεκκίνηση.
η. Εµφανίζεται µήνυµα Εισάγετε νέο κωδικό. Το πρόγραµµα θα κλειδώσει. Το
πρόβληµα εµφανίζεται σε φορολογικό µηχανισµό Algobox. Ο τρόπος αντιµετώπισης είναι
απλός και κάνετε τα εξής βήµατα: 1. Στο δεξί τµήµα του φορολογικού µηχανισµού υπάρχει
ένας κωδικός ο οποίος είναι ο σειριακός του φορολογικού (π.χ. ΕΖΟ1111222333). 2. Στο
πλαίσιο εισαγωγή κωδικού που σας ζητάει στο πρόγραµµα εισάγετε τον κωδικό αυτόν
ανάποδα (πχ.333222111ΟΖΕ).
Εάν δεν λυθεί µε τους τρόπους αυτούς, τότε καλέστε στην εταιρία.

•

Πώς και γιατί βγάζω Ζ χειροκίνητα

Όταν το πρόγραµµα παρουσιάσει τα προβλήµατα που αναφέρθηκαν άνωθεν σχετικά µε το
φορολογικό µηχανισµό και κρίνετε ότι απαραίτητο είναι να βγει Ζ, τότε το Ζ πρέπει να
εκδοθεί χειροκίνητα. Για να βγάλουµε Ζ χειροκίνητα, πρέπει να πάµε στο φορολογικό
µηχανισµό και να µπούµε στο µενού του.
Φορολογικός Algobox: κλειδί-->αποδοχή-->δεξί βελάκι-->αποδοχή και πάλι αποδοχή.
Αν λέει όχι, µε το βελάκι το αλλάζουµε σε ναι και πάλι αποδοχή. Εκδίδετε Ζ.
Φορολογικός Datasign: ΟΚ-->δεξί βελάκι-->οκ-->οκ
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•

Πώς κάνω επανεκτύπωση απόδειξης

Στο front-office Αρχεία-->Κινήσεις Παραστατικών, ανοίγει µια φόρµα µε τις αποδείξεις
που έχουν κοπεί και βρίσκω την απόδειξη που θέλω. ∆ιπλό κλικ κι εκεί επανεκτύπωση.

•

Πώς µετατρέπω απόδειξη σε τιµολόγιο

Πάλι στο front-office Αρχεία-->Κινήσεις Παραστατικών-->Βρίσκω την απόδειξη-->διπλό
κλικ-> κάτω δεξιά µετατροπή σε τιµολόγιο. Πατάµε ναι στην ερώτηση και µετά ενηµέρωση.

•

Πώς ακυρώνω απόδειξη

-Κατά τον ίδιο τρόπο, πατάµε µετατροπή σε ακυρωτικό, έπειτα ενηµέρωση και είναι έτοιµο.

•

∆εν εκτυπώνεται η απόδειξη, αλλά το δελτίο παραγγελίας εκτυπώνεται στον
ίδιο εκτυπωτή

-Τότε υπάρχει πρόβληµα µε το φορολογικό µηχανισµό. Έχει µπλοκάρει την έκδοση
αποδείξεων. Πρέπει να κοπεί Ζ χειροκίνητα και να γίνει επανεκκίνηση του προγράµµατος.

•

Ο λογιστής λέει πως λείπουν µερικές αποδείξεις από το ταµείο ηµέρας ή τα
ταµεία µου δε συµφωνούν µε τις παραγγελίες

Αυτό συµβαίνει όταν µερικές αποδείξεις λόγω προβληµάτων του φορολογικού µηχανισµού
(που αναφέρονται πιο πάνω) δεν έχουν πάρει σήµανση κι εποµένως δεν εµφανίζονται στα
ταµεία.
Η εύρεση των αποδείξεων αυτών είναι απλή και αποτελείται από τα εξής βήµατα:
Στην εµπορική διαχείριση πάµε Οικονοµικά Στοιχεία-->∆ιαγνωστικό Αποδείξεων
Λιανικής. Εκεί πατάµε το διάστηµα που θέλουµε και βλέπουµε όλες τις αποδείξεις οι οποίες
για κάποιο λόγο δεν έχουν πάρει σήµανση.
Από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο τρόποι αντιµετώπισης του προβλήµατος αυτού.
Μπορούµε είτε να το δώσουµε στο λογιστή ώστε να κάνει µια γνωστοποίηση στην εφορία
ότι δεν έχουν πάρει σήµανση , αλλιώς να κάνουµε επανεκτύπωση ώστε να πάρουν σήµανση
τώρα.

•

∆εν άνοιξε η βάση της εφαρµογής – Παρακαλώ ξανατρέξτε την εφαρµογή

Υπάρχει περίπτωση όταν ανοίγουµε τον δεύτερο υπολογιστή (client, terminal, βοηθητικό)
µπορεί το πρόγραµµα να µην ανοίξει απευθείας, αλλά να σας εµφανίσει το παραπάνω
µήνυµα. Θα πρέπει να κάνετε τους εξής ελέγχους: Αρχικά, θα πρέπει να ελέγξετε εάν είναι
ανοιχτός στον κεντρικό υπολογιστή (server) ο Power Dominus DBServer.
Εάν είναι εκεί το εικονίδιο αυτό, αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι δεξί κλικ και να
πατήσουµε

ΕΞΟ∆ΟΣ

κι

έπειτα

να

το

ενεργοποιήσουµε

ξανά:

Έναρξη-->Όλα

τα

προγράµµατα-->Power Dominus Framework-->Power Dominus DB Server.
Μετά, κάνουµε έλεγχο στον υπολογιστή στον οποίο δεν άνοιγε το πρόγραµµα, εάν πάλι δεν
ανοίγει τότε υπάρχει πρόβληµα µε το δίκτυο .
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Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβληµα µε το δίκτυο:
Ελέγχουµε τα καλώδια που είναι συνδεδεµένα µε τους υπολογιστές και συγκεκριµένα
κοιτάµε το καλώδιο δικτύου. Αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι να βεβαιωθούµε ότι όλα τα
καλώδια είναι εντάξει. Ξανατρέχουµε την εφαρµογή κι αν πάλι εµφανιστεί πρόβληµα µε τη
βάση καλείτε στην εταιρία.

•

Το barcode µου, σταµάτησε να λειτουργεί

Ελέγξτε αν λειτουργεί η εφαρµογή διαχείρισης barcode. Αν λειτουργεί, κάντε δεξί κλικ
έξοδος και µετά ενεργοποιήστε την ξανά. Αν πάλι το barcode εξακολουθήσει κι έχει
πρόβληµα, τότε ελέγξτε τα καλώδια αν είναι συνδεδεµένα και το τζάµι αν είναι καθαρό.
Τέλος, κάντε επανεκκίνηση εάν τίποτα από αυτά δε δώσει λύση.

•

Πρόβληµα µε τους Εκτυπωτές

Ο εκτυπωτής σταµάτησε να εκτυπώνει. Κάντε µια επανεκκίνηση αρχικά. Αν δε λυθεί το
πρόβληµα, δείτε εάν έχει χαρτί κι αν είναι ανοιχτός. Αν ο εκτυπωτής έχει πάνω το κουµπί
power δείτε αν είναι πράσινο (το πράσινο αποτελεί ένδειξη λειτουργίας µε ρεύµα). Αν έχει
πάνω το κουµπί feed κάντε το εξής:
α. Κλείστε τον εκτυπωτή.
β. Πατήστε το feed.
γ. Ανοίξτε τον εκτυπωτή µε πατηµένο το feed και στιγµιαία αφήστε το feed και ξαναπατήστε
το. Λογικά τώρα έχει εκτυπωθεί µια δοκιµαστική σελίδα. Αν έχει βγάλει λευκή σελίδα κάντε
ξανά τη διαδικασία µέχρι να βγάλει σελίδα µε γράµµατα. ∆οκιµάστε να εκτυπώσετε.

•

Η εφαρµογή τρέχει demo - ∆εν είστε νόµιµος χρήστης - Ξεπεράσατε το όριο
των 30 εγγραφών

Συµπτώµατα ότι η εφαρµογή τρέχει demo είναι ότι εµφανίζει ξαφνικά 10 τραπέζια και 2
εκκρεµείς παραγγελίες Delivery. Πρέπει να καλέσετε στην εταιρία.

Γενικές συµβουλές
•

Κρατάµε καθηµερινό backup το οποίο και αντιγράφουµε σε εξωτερικό αποθηκευτικό
χώρο µε µεγαλύτερη ασφάλεια.

•

∆ε σβήνουµε αρχεία που δε γνωρίζουµε τι αντίκτυπο θα έχουν στο πρόγραµµα.

•

Βγάζουµε Ζ καθηµερινά.

•

∆εν συγχέουµε το Ζ που πρέπει να δίνουµε στο λογιστή µε αυτό του ΕΑΦ∆ΣΣ.

•

Αν το σύστηµα θεωρείτε ότι αργεί σε σχέση µε όταν το εγκαταστήσατε, τότε πολύ
πιθανόν είναι να χρειαστεί µια νέα χρήση. Επίσης αν δεν σας ενδιαφέρουν τα
αποθέµατα από ∆ιαµόρφωση -> Επιλογές -> Επιλογές Παραστατικών, επιλέξτε
Απενεργ. ενηµέρωσης αποθήκης.

•

Όταν το πρόγραµµα εµφανίζει κάποιο πρόβληµα το οποίο δε µπορούµε να
αντιµετωπίσουµε καλούµε αµέσως στην εταιρία.

•

Πάντα

συµβουλευόµαστε

τους

τεχνικούς,

σχετικά

µε

οποιαδήποτε

αλλαγή

επιθυµούµε να κάνουµε σε µετακίνηση εκτυπωτών, φορολογικού µηχανισµού κι
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όποιων συσκευών χρησιµοποιούνται µε το σύστηµα.

∆ιαγνωστικό εφαρµογής
Μια πολύ χρήσιµη εφαρµογή για να λύσετε προβλήµατα είναι το διαγνωστικό εφαρµογής
που θα το βρείτε από Έναρξη

Όλα τα προγράµµατα

Anima Menu 6.5

∆ιαγνωστικό εφαρµογής. Μέσα σε µια φόρµα θα βρείτε πληροφορίες για την σύνδεση µε
τη βάση δεδοµένων, την έκδοση του SQL Server, πληροφορίες συστήµατος, την κατάσταση
των σειριακών που χρησιµοποιεί η εφαρµογή και πολλά άλλα (βλέπε σχήµα). Αρκετά
δεδοµένα τα λαµβάνει από τη ∆ιαµόρφωση της εµπορικής εφαρµογής.

Power Dominus DBDesigner
O Power Dominus DBDesigner είναι µια πολύ χρήσιµη εφαρµογή του Power Dominus
FrameWork που δηµιουργεί και διαχειρίζεται βάσεις δεδοµένων του MS SQL Server. Με τη
βοήθειά του δηµιουργούµε τους πίνακες και τα πεδία τους, τις σχέσεις µεταξύ τους,
αποθηκευµένες ρουτίνες και πολλά άλλα. Για τον έµπειρο χρήστη που γνωρίζει το σχήµα
της εφαρµογής, θα τον βοηθήσει να δηµιουργήσει SQL ερωτήµατα για αναφορές που θα
θελήσει να δηµιουργήσει. Για τον απλό χρήστη, η µόνη του χρησιµότητα είναι να
επαναφέρει µια βάση δεδοµένων .BAK που έχει προέλθει από backup.
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Αρχικά καλούµε την εφαρµογή µε τον πιο απλό τρόπο, από το µενού Εφαρµογές της
εµπορικής εφαρµογής και την επιλογή Power Dominus DBDesigner. Τότε ο designer θα
φορτωθεί µε την τρέχουσα βάση της εφαρµογής. Εµείς στην περίπτωση αυτή πρέπει να
κλείσουµε την τρέχουσα βάση πατώντας Έξοδος και στη συνέχεια Ακύρωση. Τότε από το
µενού Εργαλεία και µε τη βοήθεια της επιλογής Επαναφορά βάσης, βρίσκουµε το αρχείο
.ΒΑΚ κι επαναφέρουµε τη βάση. Προηγουµένως όµως πρέπει να έχουµε τερµατίσει όλες τις
εφαρµογές της Anima – Menu.
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