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Μια πρώτη γνωριµία µε την Anima – Menu 

 

  

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. 

• ∆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 

• Σύνδεση µε γνωστές πλατφόρµες ηλεκτρονικών παραγγελιών 

• 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 

• Μερική ή Ολική Έκδοση Λογαριασµού 

• Tαµεία σερβιτόρων – διανοµέων 

• Πλήθος Στατιστικών και οικονοµικών στοιχείων 
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• Hλεκτρονικές 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 της εµπορικής εφαρµογής Anima.Net Standard Edition για πλήρη 

διαχείριση αποθήκης κλπ 

• Aποµακρυσµένη διαχείριση και διαχείριση Υποκαταστηµάτων µέσω Internet 

• Συνεργάζεται µε την Anima - Έσοδα – Έξοδα, την Anima - Γενική Λογιστική 

αλλά και µε το Anima – Hotel   

• Ηλεκτρονικός κατάλογος σε συσκευές tablets 

• 15 έτοιµοι κατάλογοι προς χρήση 

• Μαζική αποστολή SMS – Καµπάνιες 

• Αποστολή µηνυµάτων στο tablet του σερβιτόρου 

• Online τεχνική υποστήριξη µέσω chat για άµεση ανταπόκριση 

• Πλήρης επικοινωνία µε το myDATA 

 

Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την εφαρµογή συµβουλευτείτε το αρχείο 

βοήθειας της εφαρµογής.  Πολύ χρήσιµο είναι και τα βίντεο εκµάθησης στην σελίδα 

http://www.poseidon.gr/presentation.htm. 

 

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. 
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∆ιαχείριση Take Away 
 

 

Ας αρχίσουµε 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. 

 

 

 

Η  Εφαρµογή ∆ιαχείρισης χώρων εστίασης αποτελείται από ένα βασικό µενού 

λειτουργιών και µια µπάρα γρήγορων λειτουργιών. 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 – Away µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

και από άλλες κατηγορίες επαγγελµατιών, όπου γενικά υπάρχει ανάγκη εντατικής λιανικής, 

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. 
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Αν επιλέξουµε Take Away από τη µπάρα γρήγορων 

λειτουργιών της εφαρµογής, εµφανίζεται η φόρµα 

του πάνω σχήµατος. Στα δεξιά της φόρµας 

εµφανίζεται ο κατάλογος 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 διπλανό σχήµα). Το προϊόν έρχεται 

αρχικά µε τιµή σάλας. 

 

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. 
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Μπορούµε µε τον ίδιο τρόπο να αλλάξουµε και την τιµή πώλησης του προϊόντος, εκτός από 

τα πλήκτρα + και -, που χρησιµοποιούνται µόνο για την ποσότητα. Με το πλήκτρο Χ 

διαγράφουµε ένα προϊόν, ενώ µε το πλήκτρο ΒkSp διορθώνουµε γράµµα-γράµµα ότι 

πληκτρολογήσαµε τελευταία. 

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 επόµενου σχήµατος. 

 

 

 

Συνήθως η εφαρµογή εκτελείται σε συστήµατα POS µε οθόνη αφής, οπότε κάνοντας κλικ 

στο χώρο πληκτρολόγησης, εµφανίζεται το πληκτρολόγιο που µας παρέχει η εφαρµογή. Το 

συγκεκριµένο πληκτρολόγιο εµφανίζεται όπου χρειάζεται να πληκτρολογήσουµε κείµενο.  

Σε κάθε φόρµα που χρειάζεται πληκτρολόγηση, υπάρχει πλήκτρο για την ενεργοποίηση του 

πληκτρολογίου. Όταν πληκτρολογήσουµε το σχόλιο που θέλουµε και το οποίο θα εκτυπωθεί 

στο δελτίο παραγγελίας, κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Αποδοχή. 

 

 

 

Μπορείτε να γράψετε κι ένα γενικό σχόλιο για την παραγγελία, αρκεί να κάνετε κλικ στο 

πλήκτρο Παρατηρήσεις Πελάτη, όπου θα εµφανισθεί πάλι η φόρµα. Αυτό το κείµενο θα 

εµφανισθεί στο τέλος της παραγγελίας. 
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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). Αν θέλουµε να 

δούµε τις ιδιότητες όλων των επιλεγµένων ειδών, κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Αναλυτική 

εµφάνιση παραγγελιών.  

 

 

 

 

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. 

 

Συνεχίζοντας λοιπόν την εκτέλεση της παραγγελίας πατώντας το πλήκτρο Αποστολή, 

εµφανίζεται το µήνυµα επιβεβαίωσης 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. 
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Αν τελικά επιλέξουµε το Ναι, θα εκτυπωθεί το δελτίο παραγγελίας και τα παρασκευαστήρια 

(αν υπάρχουν). Στο σχήµα 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>). 

 

 

 

 

Απόδειξη Λιανικής 

Ήρθε η στιγµή για την πληρωµή της παραγγελίας. Αφού εκτυπώθηκε το δελτίο παραγγελίας 

και τα παρασκευαστήρια, εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος. 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 
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συγκεκριµένου παραστατικού µε το πλήκτρο Ειδικό Παραστατικό, Κέρασµα και πληρωµή 

µε πιστωτική κάρτα.   

 

 

Αν επιλέξουµε το Ναι, θα εκτυπωθεί η Απόδειξη Λιανικής, ενώ µε το Όχι δεν θα 

εκτυπώνεται αλλά θα καταχωρηθεί η κίνηση. 

 

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   

 

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. 
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∆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.  

 

Η αναγνώρισης κλήσης εν δράσει 

Όταν τρέξουµε την εφαρµογή Front-office, θα ενεργοποιηθεί η φόρµα αναγνώρισης κλήσης 

του σχήµατος. 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.  

 

 

 

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 επόµενου σχήµατος. Στην εφαρµογή του front-office έχουµε δύο τρόπους 

καταχώρησης πελατών. 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 
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εφαρµογή θα κάνει αναγνώριση κλήσης. Όπως θα δούµε στη συνέχεια, ο άλλος τρόπος 

καταχώρησης παρέχει περισσότερο αριθµό τηλεφώνων και διευθύνσεων. 

 

 

 

Σηµειώστε το πεδίο Παρατηρήσεις για Εκτύπωση όπου αναγράφουµε µια σηµαντική 

παρατήρηση για τον πελάτη που θα εκτυπωθεί στο δελτίο παραγγελίας. 

 

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. Σηµειώνουµε ότι η 

συγκεκριµένη φόρµα ανανεώνεται συνεχώς.  

 

 

Ταυτόχρονα εµφανίζεται και η φόρµα του επόµενου σχήµατος, που είναι αυτή που 

χρησιµοποιούµε σε µια λειτουργία Delivery, για να καταχωρήσουµε µια νέα παραγγελία του 

πελάτη. 
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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.  

 

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. 

Μόλις ολοκληρώνουµε την παραγγελία, πατάµε το πλήκτρο Αποστολή (F7) και 

εκτυπώνεται το δελτίο παραγγελίας και ένα παρασκευαστήριο (αν έχουµε ορίσει). Όπως 

παρατηρείτε στο σχήµα, υπάρχουν δύο βασικές διαφορές σε σχέση µε το ∆Π που 

συναντήσαµε στο Take Away. Εδώ εµφανίζονται τα πλήρη στοιχεία του πελάτη και τις 
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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. 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

Για να εξοφλήσουµε µια παραγγελία, επιλέγουµε το πλήκτρο Εξόφληση της φόρµας των 

εκκρεµών παραγγελιών.  Τότε εµφανίζεται η φόρµα του επόµενου σχήµατος. 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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Τέλος µε το πλήκτρο Εντάξει (F5), εκτυπώνεται η απόδειξη του σχήµατος. Παρατηρείστε 

εδώ, την εκτύπωση του διανοµέα και τα στοιχεία του πελάτη στην απόδειξη. 

 

 
1835EFA7E449B1C69489B833625B36AC6E88B4F6 0001 00001556  

1201061945 FES11000111 

 

Μπορούµε να παρακάµψουµε τη διαδικασία παραλαβής των παραγγελιών του διανοµέα 

µέσω της φόρµας και να χρησιµοποιήσουµε ένα σειριακό barcode scanner, επιταχύνοντας 

έτσι τη διαδικασία εκτέλεσης µιας παραγγελίας. 

 

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. 
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Με το πλήκτρο Αλλαγή ∆ιανοµ. µπορούµε να αλλάξουµε διανοµέα, ενώ µε το σηµαντικό 

πλήκτρο Επιστρ. ∆ιανοµ., 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. 

 

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 και θα εµφανισθεί η φόρµα µε τα στοιχεία του πελάτη όπως δείχνουµε 

στο σχήµα που ακολουθεί.  
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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. 

 

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. 
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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.  

 

 

 

Όµοια µε το πλήκτρο Τηλέφωνα του Πελάτη, εµφανίζεται µια ανάλογη φόρµα 

όπως στο επόµενο σχήµα και πληκτρολογούµε τα τηλέφωνα µε µια περιγραφή. Για 
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την ενηµέρωση, πατάµε το πλήκτρο Αποδοχή. Φυσικά η αναγνώριση κλήσης µπορεί να 

γίνει από όλα αυτά τα τηλέφωνα. 

 

 

 

Τέλος, µε το πολύ σηµαντικό πλήκτρο Νέα Παραγ., έχουµε µετάβαση στη 

φόρµα Delivery 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.  
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∆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. 

 

 

 

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. 

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 και µετά να 

κάνουµε την παραγγελία. 
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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, για να λάβουµε την παραγγελία.  

 

 

 

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 βλέπουµε ένα δελτίο 

παραγγελίας 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. Με τον ίδιο τρόπο µπορούµε να λάβουµε 

και άλλες παραγγελίες για το ίδιο τραπέζι.  
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Συνολική εκτύπωση παραγγελίας 

Υπάρχουν περιπτώσεις που θα θελήσετε να εκτυπώσετε µια συγκεντρωτική 

εκτύπωση όλων των παραγγελιών ενός τραπεζιού, ακόµη και τα 

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

Παραγ. κι εµφανίζεται ένα µήνυµα επιβεβαίωσης. Με το Ναι, εκτυπώνεται το 

συγκεντρωτικό ∆Π και τα παρασκευαστήρια, ενώ µε το Όχι µόνο το ∆Π. 

 

∆ιαγραφή παραγγελιών 

Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις παραγγελίες ενός τραπεζιού αν πατήσετε το 

πλήκτρο ∆ιαγραφή. Τότε εµφανίζεται ένα µήνυµα επιβεβαίωσης. Με το Ναι, 

εκτυπώνεται στον εκτυπωτή του ∆Π και των παρασκευαστήρια µια αναφορά ότι 

ακυρώνονται όλες οι παραγγελίες του συγκεκριµένου τραπεζιού και ταυτόχρονα 

διαγράφονται, ενώ µε το Όχι µόνο διαγράφονται. 
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Μεταφορά Τραπεζιού 

Mια σηµαντική δυνατότητα είναι η µεταφορά των προϊόντων ενός 

τραπεζιού σε ένα άλλο, αρκεί να έχει δυνατότητα πρόσβασης ο 

σερβιτόρος. Αρχικά εµφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου για να πληκτρολογήσουµε το τραπέζι 

και στη συνέχεια επιλέγουµε µέσω µιας φόρµας τα προϊόντα που θέλουµε να µεταφερθούν 

(δεξιά φόρµα του σχήµατος). Τέλος µε το πλήκτρο Μεταφορά, µεταφέρονται τα προϊόντα 

στο νέο τραπέζι. 

 

 

 

 

Εξόφληση τραπεζιών 

H εξόφληση ενός τραπεζιού επιτυγχάνεται συνήθως πατώντας 

το πλήκτρο Εξόφληση Τραπεζιού, όπου εµφανίζεται η 

γνωστή φόρµα του σχήµατος 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. 

 



 27 

 

 

 

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. 

Το επόµενο στάδιο είναι να κλείσουµε το 

τραπέζι. Αυτό το επιτυγχάνουµε µε το 

πλήκτρο Κλείσιµο Τραπεζ.  Όταν επιλέξουµε το πλήκτρο, 

το τραπέζι αλλάζει αµέσως χρώµα και κατάσταση.  

 

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. 
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Ασύρµατη παραγγελιοληψία 

 

 Anima – Menu διαθέτει δύο τρόπους για τη διαχείριση της ασύρµατης 

παραγγελιοληψίας. Εδώ θα δούµε την ασύρµατη παραγγελιοληψία µε συσκευές 

Android. H αντίστοιχη εφαρµογή που τρέχει σε iOS, έχει ακριβώς την ίδια 

εµφάνιση και λειτουργικότητα µε την αντίστοιχη της Android. Εποµένως ότι αναφέρουµε 

εδώ θα ισχύουν και για την Mobile Anima – Menu που τρέχει σε iOS.   

 

Anima - Menu Server Edition 

Η εφαρµογή που εκτελείται στις συσκευές Android 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.   

Η εφαρµογή Anima Menu Server καλείται από Έναρξη ���� Όλα τα προγράµµατα 

����Anima Menu 6.5.129 ���� Εφαρµογής διαχείρισης ασύρµατων τερµατικών ή 

εκτελείται αυτόµατα όταν τρέχουµε το front office. 

 

Μobile Anima - Menu 

Η εφαρµογή που εκτελείται στις συσκευές Android ή iOS 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. 

 

 

 

Η 
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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 -> 
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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. 

 

  

 

 

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 και όταν εµφανισθεί 

ένα QR code (βλέπε δεξί σχήµα), κάνουµε κλικ στο εικονίδιο  
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της εφαρµογής. Αµέσως θα εµφανισθεί ένας αναγνώστης QR code, όπου θα λάβει και θα 

σώσει στη συσκευή τις επιθυµητές παραµέτρους. 

 

Η επόµενη κίνηση είναι να κάνουµε λήψη δεδοµένων από την Anima – Menu, έτσι ώστε 

να λάβει η συσκευή τα τραπέζια, τον κατάλογο, τους σερβιτόρους κλπ. Εποµένως από το 

αρχικό µενού, κάνουµε κλικ στην επιλογή Λήψη ∆εδοµένων  και µετά από κάποια 

δευτερόλεπτα ή λεπτά (ανάλογα τον όγκο των δεδοµένων και την ταχύτητα λειτουργίας της 

συσκευής), λαµβάνουµε ασύρµατα τα δεδοµένα. Φυσικά πρέπει να υπάρχει ένα access point 

για να δηµιουργεί ένα τοπικό ασύρµατο δίκτυο.  Θα µπορούσε όµως αντί τοπικού 

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

 

∆ιαχείριση Τραπεζιών 

Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να διαχειρισθούµε ασύρµατα τα τραπέζια. Τότε κάνουµε κλικ 

στο πλήκτρο Τραπέζια της αρχικής φόρµας. Αρχικά εµφανίζεται µια λίστα µε τους 

σερβιτόρους, έτσι ώστε να επιλέξουµε κάποιον. Μόλις γίνει η επιλογή, εµφανίζεται η φόρµα 

µε τα τραπέζια και την κατάστασή τους. Οι χρωµατισµοί της κατάστασής τους είναι ίδιοι µε 

αυτούς που συναντήσαµε στη σάλα.  Το µπλε χρώµα σηµαίνει ότι υπάρχουν παραγγελίες 

στο τραπέζι, το κίτρινο ότι έχει εκτυπωθεί απόδειξη αλλά δεν έχει γίνει η πληρωµή, ενώ µε 

πράσινο ότι έχει γίνει και η πληρωµή.  Σηµειώνουµε ότι την επόµενη φορά που θα 

επιλέξουµε τραπέζια δεν χρειάζεται να επιλέξουµε σερβιτόρο. Αν επιθυµούµε να αλλάξουµε 

σερβιτόρο, τότε από το µενού της αρχικής φόρµας, επιλέγουµε το Αλλαγή Σερβιτόρου. 
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Αν κάνουµε κλικ στην επιλογή Ανανέωση , λαµβάνουµε την κατάσταση των τραπεζιών. 
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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 

Νέα  από το µενού της φόρµας 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.  Μπορούµε 

επίσης να βρούµε 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  ή να µειώσουµε  

την ποσότητα, να θέσουµε πρώτο  ή δεύτερο  πιάτο ή να αφαιρέσουµε ένα προϊόν ή 

να καθαρίσουµε όλη τη λίστα . Ειδικά για τα πρώτα και δεύτερα πιάτα υπάρχει µια 

ιδιαιτερότητα. Για κάθε επιλεγµένο προϊόν πατάµε  ή το  εικονίδιο και αυτόµατα 

προσδιορίζεται ως πρώτο ή δεύτερο πιάτο αντίστοιχα. Υπάρχουν περιπτώσεις σε φόρτο 

εργασίας όπου ο σερβιτόρος έχει αρκετά προϊόντα να επιλέξει ως πρώτα ή δεύτερα πιάτα 

οπότε η συγκεκριµένη λειτουργία να επιλέγει κάθε ένα από αυτά, ίσως είναι µια χρονοβόρα 

διαδικασία. Αν από τις επιλογές της ∆ιαµόρφωσης τσεκάρουµε το Ενεργοποίηση 

∆ιάρκειας Πιάτων, τότε αν πατήσουµε το  ή το  εικονίδιο, αυτό διατηρείται και για τα 

επόµενα προϊόντα. Η απενεργοποίηση της λειτουργίας πραγµατοποιείται µε το εικονίδιο . 



 34 

 

Για την αλλαγή της ποσότητας, µπορούµε να πληκτρολογήσουµε νέα ποσότητα αν κάνουµε 

παρατεταµένο κλικ σε κάποιο επιλεγόµενο είδος. Επίσης µε το εικονίδιο  µπορούµε να 

πληκτρολογήσουµε κάποια παρατήρηση για το συγκεκριµένο προϊόν. 

 

Με το εικονίδιο  πληκτρολογούµε γενικές παρατηρήσεις για την παραγγελία, ενώ µε το 

εικονίδιο  θέτουµε την οµάδα της συγκεκριµένης παραγγελίας, όπως έχουµε αναφέρει 

στο κεφάλαιο για τη σάλα. 

Αν υπάρχουν πολλές κατηγορίες τότε πατώντας το εικονίδιο  όπως παρατηρούµε στο 

αριστερό σχήµα, εµφανίζονται σε κυλιόµενο πλαίσιο οι βασικές κατηγορίες κι επιλέγοντας 

κάποια από αυτές, η λίστα της οριζόντιας µπάρας των κατηγοριών γεµίζει µε τις κατηγορίες 

της συγκεκριµένης βασικής κατηγορίας. Με την επιλογή (Όλες) επανερχόµαστε στην 

αρχική κατάσταση. 

 

Αν υπάρχουν πολλές ιδιότητες ή προσθήκες και ο χώρος στο κάτω τµήµα δεν µας 

ικανοποιεί, πατώντας το εικονίδιο , ο χώρος των ιδιοτήτων καταλαµβάνει όλο το τµήµα 

της οθόνης. Επανερχόµαστε στην αρχική κατάσταση πατώντας πάλι το ίδιο εικονίδιο (βλέπε 

δεξί σχήµα). 
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Πριν ολοκληρώσουµε την παραγγελία, αν θέλουµε 

να δούµε κάποιες πληροφορίες για ένα προϊόν, από 

την αριστερή λίστα, κάνουµε κλικ στο εικονίδιο .  

Εµφανίζεται τότε µια φόρµα που µας ενηµερώνει αν 

υπάρχουν διαθέσιµες µερίδες για το προϊόν, τη 

βασική του σύνθεση, µια εικόνα από αυτό και 

πληροφορίες που έχουµε θέσει για αυτό από την 

εµπορική εφαρµογή. 

 

Όταν ολοκληρωθεί η παραγγελία, µπορούµε είτε να 

την στείλουµε άµεσα κάνοντας κλικ στο εικονίδιο 

, είτε επιλέγοντας το Ενηµέρωση από το 

µενού, για να σωθεί τοπικά, έτσι ώστε να σταλεί 

µαζικά αργότερα.  

Στην πρώτη περίπτωση, εµφανίζεται ερώτηµα αν 

θέλουµε να εκτυπωθεί ή παραγγελία. Αν πατήσουµε 

Ναι, αποστέλλεται η παραγγελία ενώ ταυτόχρονα 

εκτυπώνεται µαζί µε τα παρασκευαστήρια. Αν 

πατήσουµε Όχι, απλά αποστέλλεται η παραγγελία χωρίς εκτύπωση,  ενώ µε το Άκυρο 

ακυρώνουµε τη λειτουργία. 

 

Αν επιθυµούµε µαζί µε την παραγγελία να εκτυπώνεται και η απόδειξη, τότε από τις 

επιλογές της ∆ιαµόρφωσης επιλέγουµε Απόδειξη µε την παραγγελία. Σε αυτή την 

περίπτωση το µήνυµα είναι Θέλετε να εκτυπωθεί και απόδειξη µε την παραγγελία;.Aν 

πατήσουµε το Άκυρο δεν γίνεται καµία λειτουργία, αν κάνουµε κλικ στο Ναι εκτυπώνεται η 

παραγγελία µε την απόδειξη, ενώ µε το Όχι εκτυπώνεται η παραγγελία, αλλά δεν 

εκτυπώνεται η απόδειξη. 

 

Σειρά εκτύπωσης 

Όταν αποσταλεί η παραγγελία, αυτή εκτυπώνεται µε τη σειρά που έχουµε επιλέξει τα 

προϊόντα (αν δεν έχουµε ορίσει τρόπο ταξινόµησης από την εµπορική εφαρµογή.  Στην 

περίπτωση αυτή µπορούµε να αλλάξουµε τη σειρά εκτύπωσης των επιλεγµένων προϊόντων 

µε τη βοήθεια των εικονιδίων  και . 
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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. 

 

  

 

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 ή επιλέγουµε 

Παραγγελίες  από το 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 που θα εµφανισθεί, αν 

πατήσουµε το Άκυρο δεν γίνεται καµία 

λειτουργία, αν κάνουµε κλικ στο Ναι 

εκτυπώνεται η απόδειξη, ενώ µε το Όχι δεν 

εκτυπώνεται η απόδειξη αλλά χρεώνεται 

κανονικά. Σε αυτή την 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 κάνουµε κλικ στο εικονίδιο   ενώ έχουµε επιλέξει ένα ή περισσότερα προϊόντα, έχουµε 

τη δυνατότητα κεράσµατος, ενώ εµφανίζεται το µήνυµα Θέλετε να εκτυπωθεί 

παραστατικό αυτοπαράδοσης; και πράττουµε ανάλογα µε το Ναι, Όχι ή Ακύρωση 

πλήκτρο. 
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Αν κάνουµε κλικ στο εικονίδιο   ενώ 

έχουµε επιλέξει ένα ή περισσότερα 

προϊόντα, έχουµε 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.  

 

Υπάρχουν περιπτώσεις που θέλουµε να 

διαχειρισθούµε ξεχωριστά τα µέλη µιας 

οµάδας ενός τραπεζιού. Αυτό επιτυγχάνεται  

αν κάνουµε κλικ στο εικονίδιο . Εδώ 

πληκτρολογούµε τον αριθµό της οµάδας 

(πχ 2), οπότε όπως παρατηρούµε στο 

διπλανό σχήµα, αυτόµατα τσεκάρονται (ή 

αποτσεκάρονται) τα προϊόντα 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. 

Το εικονίδιο  µας παρέχει ένα πτυσσόµενο πλαίσιο ειδικών λειτουργιών (βλέπε διπλανό 

σχήµα). Με την επιλογή Λογαριασµός µπορούµε να εκτυπώσουµε έναν λογαριασµό όλων 

των προϊόντων της παραγγελίας.   

Με την επιλογή Επανεκτύπωση, αν δεν έχουν εκτυπωθεί αποδείξεις ή λογαριασµοί, τότε 

επανεκτυπώνεται το δελτίο παραγγελίας, αλλιώς ο λογαριασµός των προϊόντων. 

Η επιλογή Νέα Παραγγελία είναι ιδιαίτερα χρήσιµη, αφού χρησιµοποιείται και για 

επαναληπτικές παραγγελίες. Αυτό επιτυγχάνεται αν επιλέξουµε κάποια προϊόντα της 

παραγγελίας και κάνουµε κλικ στην επιλογή. Τότε θα µεταβούµε στην γνωστή φόρµα λήψης 

νέων παραγγελιών του συγκεκριµένου τραπεζιού µε επιλεγµένα τα συγκεκριµένα προϊόντα.  

Φυσικά αν δεν επιλέξουµε προϊόντα, η φόρµα είναι κενή. 

Τέλος µε την επιλογή Κλείσιµο τραπεζιού, µπορούµε να κλείσουµε το τραπέζι, χωρίς να 

προηγηθεί η πληρωµή του. 
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Ασύρµατη παραγγελιοληψία στο Cloud 

Υπάρχει 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.  

 

 

 

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 και εκτέλεση παραγγελιών. ∆εν είναι ενεργοποιηµένο επίσης το Delivery και το 

Take Away. 

 

Take Away 

H εφαρµογή 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.  

 

∆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. 
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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. 

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. 
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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.  

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 Smartphone µπορεί να 

πραγµατοποιήσει αναγνώριση κλήσης µε τον ίδιο τρόπο που λαµβάνουµε κλήσεις από 

σταθερή συσκευή. 

 



 48 

 

 

 

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 Smartphone 

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. 

 

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 παραγγελίες σερβιτόρου της διαµόρφωσης του τερµατικού. 

Στην περίπτωση που θέλουµε να δούµε όλες τις εκκρεµείς παραγγελίες, τότε εµφανίζεται η 

φόρµα του διπλανού σχήµατος, µε λειτουργικότητα ίδια µε αυτή της οµώνυµης φόρµας του 
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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 

ένα µήνυµα που πληκτρολογούµε αρχικά, χωρίς απαραίτητα να είναι το προεπιλεγµένο. Η 

φόρµα ανανεώνεται κάθε 30 δευτερόλεπτα.   

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 µε δόνηση, ενώ ταυτόχρονα θα 

εµφανίζεται η φόρµα του διπλανού σχήµατος µε το 

περιεχόµενο του µηνύµατος.  

Φυσικά, θα πρέπει αρχικά να έχετε επιλέξει έναν σερβιτόρο 

από το τερµατικό.  

 

Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής και λήψης µηνυµάτων 

από τον έναν σερβιτόρο σε έναν άλλον. Αυτό επιτυγχάνεται 

από την επιλογή Μήνυµα της αρχικής φόρµας της 

εφαρµογής. Στη συνέχεια πληκτρολογούµε το κείµενο που 

θέλουµε να στείλουµε και τέλος επιλέγουµε το σερβιτόρο 

που θα λάβει το µήνυµα. 

 


