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Μια πρώτη γνωριµία µε την  

Anima – Menu Cloud Edition 

 

 

Η Anima – Menu Cloud Edition 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. 

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. 

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. 

 

To eAnima Portal είναι η κεντρική αποθηκευτική  βάση της Anima 

- Menu Cloud Edition 2.0, αλλά και της Mobile Anima - Menu. 

Εκτός από την αποθήκευση των δεδοµένων, παρέχει µέσω Web 

περιβάλλον διαχείρισης των εφαρµογών, διαχείριση καρτών κλπ.  

 

Μερικές δυνατότητες της Anima – Menu Cloud Edition: 

• ∆ιαχείριση τραπεζιών  

• ∆υνατότητα αυτόνοµης χρήσης χωρίς την ύπαρξη υπολογιστή 

• Aσύρµατη παραγγελιοληψία µε συσκευές Android και iOS 

• 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 

• Σύνδεση µε ταµειακές µηχανές και ΕΑΦ∆ΣΣ  

• Σύνδεση µε το Cloud τηλεφωνικό κέντρο της Yuboto 

• Αναγνώριση κλήση µέσω κινητού τηλεφώνου 

• Ταχύτατη εκτέλεση παραγγελιών µε barcode 

• Ενεργοποίηση GPS για έλεγχο του διανοµέα 
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• 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 

• Ηλεκτρονικές παραγγελίες µέσω Internet  

• ∆υνατότητα Easy 0rders για να πραγµατοποιούν παραγγελίες οι ίδιοι οι πελάτες  

σε e-Delivary, Take Away και Σάλα 

• Ενσωµάτωση εµπορικής εφαρµογής για πλήρη διαχείριση αποθήκης κλπ 

• ∆ιαχείριση Υποκαταστηµάτων  

• ∆υνατότητα κρατήσεων δωµατίων 

• Σύνδεση µε Anima - Έσοδα – Έξοδα και Anima - Γενική Λογιστική  

• Αποστολή µηνυµάτων στο tablet του σερβιτόρου 

• Online τεχνική υποστήριξη µέσω chat για άµεση ανταπόκριση 
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Κεφάλαιο 1 

 

Εγκατάσταση  της εφαρµογής 

 

Ο υπολογιστής που θα εγκαταστήσετε την Anima - Menu Cloud Edition, πρέπει να έχει το 

λειτουργικό Windows XP µε Service Pack 3, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7.0 ή 

Windows 10. Η ελάχιστη µνήµη πρέπει να είναι 2 GB RAM. 

 

 

 

To επόµενο βήµα είναι να κατεβάσουµε την εφαρµογή από το site της εταιρείας και τη 

διεύθυνση https://www.animamenu.gr. Αποσυµπιέζουµε το zip αρχείο κι εκτελούµε το 

αρχείο PDLibSetupCE.exe, το οποίο αρχικά εγκαθιστά το Power Dominus FrameWork 

7.0.  

 

 

 



 7 

 

Όταν θα τερµατιστεί η εγκατάσταση του Power Dominus Framework 7.0, θα εµφανισθεί 

αυτόµατα η αρχική φόρµα της εγκατάστασης της Anima - Menu Cloud Edition. Πατώντας 

το πλήκτρο Εγκατάσταση, µετά από λίγο χρονικό διάστηµα, θα εγκατασταθεί η εφαρµογή, 

δηµιουργώντας τον φάκελο C:\Program Files\Power Dominus Programs\eAnima2 στο 

σύστηµά σας µε τα κατάλληλα αρχεία της εφαρµογής. 

 

 

 

Θα εµφανισθεί και ένα µενού στην Έναρξη των 

εφαρµογών του συστήµατος µε τις επιλογές του 

διπλανού σχήµατος.  

 

Ο κωδικός eAnima ID 

Τρέχουµε την Εφαρµογή ∆ιαχείρισης eAnima Portal. Στο αρχικό πλαίσιο διαλόγου που 

θα εµφανισθεί, πληκτρολογούµε το eAnima ID και τον κωδικό εισόδου που µας παρέχει 

η εταιρεία. 

To eAnima Portal καθορίζεται από έναν οκταψήφιο κωδικό eAnimaID (πχ. 07200009) 

τον οποίον λαµβάνει κάθε πελάτης που χρησιµοποιεί το Portal.  
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Όταν τρέξουµε την Anima - Menu Cloud Edition για πρώτη φορά, εµφανίζεται η φόρµα 

εισόδου του προηγούµενου σχήµατος, όπου στα πεδία eAnima ID και Κωδικός εισόδου 

πληκτρολογούµε το eAnimaID κι έναν κωδικό εισόδου που παρέχει η εταιρεία. Την 

επόµενη φορά που θα ξαναµπούµε στη  εφαρµογή, η φόρµα θα έχει κρατήσει τα δύο αυτά 

δεδοµένα χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογηθούν πάλι. 

Στη συνέχεια πληκτρολογούµε το όνοµα ενός χρήστη (πχ. admin)  και τον κωδικό του, ο 

οποίος την πρώτη φορά που τρέχουµε την εφαρµογή είναι ίδιος µε τον κωδικό εισόδου, 

αλλά µπορούµε να τον αλλάξουµε (πχ. demo). 

 

Άδειες χρήσης και παραµετροποίηση 

Μετά την πληκτρολόγηση των δεδοµένων, θα εµφανισθεί η αρχική φόρµα της εφαρµογής 

όπως δείχνεται στην εικόνα που ακολουθεί.  Αυτή είναι η βασική φόρµα όπου 

πραγµατοποιούµε όλες σχεδόν τις εργασίες. 

 

Συνήθως η πρώτη κίνηση που κάνουµε όταν τρέχουµε για πρώτη φορά την Anima - Menu 

Cloud Edition είναι να παραµετροποιήσουµε την εφαρµογή µας. Αυτό επιτυγχάνεται από τη 

φόρµα της ∆ιαµόρφωσης, από την οµώνυµη επιλογή του µενού που προκύπτει από το 

κεντρικό εικονίδιο Εργαλεία. 
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Στο παράδειγµά µας θα διορθώσουµε (αν χρειάζεται) µόνο τα στοιχεία της εταιρίας, εκτός 

από το Α.Φ.Μ. όπου δεν έχουµε πρόσβαση σε αυτό. Φυσικά υπάρχουν πολλές άλλες 

επιλογές που διαµορφώνουν τη συµπεριφορά της Anima - Menu Cloud Edition, τις οποίες 

θα δούµε στα επόµενα κεφάλαια. 

 

Όταν τρέξουµε για πρώτη φορά την εφαρµογή, πολλά δεδοµένα έχουν ήδη τιµή. Όταν 

τελειώσουµε µε τις τυχόν διορθώσεις, πατάµε το πλήκτρο Αποδοχή. 
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Πολύ χρήσιµες είναι οι πληροφορίες για το τρέχον 

eAnima ID που µας παρέχει το πλαίσιο 

Πληροφορίες σύνδεσης για το eAnima Portal, 

όπως η λήξη και η αρχική διάρκεια της σύνδεσης, 

αν επιτρέπεται η χρήση πιστωτικών και 

χρεωστικών καρτών, ηλεκτρονικού καταστήµατος 

(e-shop), αν υπάρχει δυνατότητα χρήσης 

λογιστικής, παραγγελιοληψίας για χώρους 

εστίασης κλπ. 

∆ύο σηµαντικές πληροφορίες είναι οι συνολικές 

άδειες που διαθέτει το τρέχον eAnimaID και οι 

ενεργές άδειες, αυτές δηλαδή που έχουν 

καταληφθεί από εφαρµογές. Αν κάνουµε κλικ στο εικονίδιο που είναι δίπλα στις ενεργές 

άδειες, εµφανίζεται η λίστα του δεξιού σχήµατος, όπου µας δείχνει τις κατειληµµένες άδειες. 

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι κάθε φορά που τρέχουµε την Anima - Menu Cloud Edition 

από διαφορετικό υπολογιστή, καταλαµβάνεται µία άδεια (ξεκινά µε το πρόθεµα ePrtl_). To 

ίδιο συµβαίνει και µε την εφαρµογή Mobile Anima - Menu (ξεκινά µε το πρόθεµα ΜM_). 

Αν θελήσουµε να διαγράψουµε (απελευθερώσουµε) µια άδεια, τότε κάνουµε κλικ στο 

πλήκτρο ∆ιαγραφή. Αυτή όµως η λειτουργία µπορεί να πραγµατοποιηθεί µια φορά την  

ηµέρα. Επίσης έχουµε τη δυνατότητα αν θελήσουµε, να απελευθερώνεται αυτόµατα η άδεια 

που καταλαµβάνει η Anima - Menu Cloud Edition, όταν ξεφορτώνεται η εφαρµογή. 

Αν όµως µπούµε στο eAnima Portal µέσω browser (θα του δούµε αργότερα), τότε δεν 

καταλαµβάνεται κάποια άδεια. 

 



 11 

Η Αnima - Menu Cloud Edition 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 (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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Μια πολύ σηµαντική δυνατότητα είναι η µεταφορά µιας εικόνας, στο πρόγραµµα 

επεξεργασίας εικόνας Photo-Power Dominus (βλέπε επόµενο σχήµα).  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. 
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Φόρµα διαµόρφωσης ειδικά για την παραγγελιοληψία 

Από το εικονίδιο Εργαλεία επιλέγουµε ∆ιαµόρφωση Παραγγελιοληψίας όπου εµφανίζει 

µία ειδική φόρµα διαµόρφωσης που αφορά κυρίως την παραγγελιοληψία (βλέπε επόµενο 

σχήµα). Στη συνέχεια όταν αναφέρουµε τη φόρµα της διαµόρφωσης θα εννοούµε τη 

συγκεκριµένη φόρµα, αλλιώς θα αναφερόµαστε στη φόρµα της γενικής διαµόρφωσης. 

 

 

 

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 επόµενο σχήµα) 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, 
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χρησιµοποιείται στην περίπτωση ελέγχου για την έκδοση περιοδικών αναφορών, 

εκτυπώσεων δηλαδή των περιεχοµένων της φορολογικής µνήµης που πιθανώς να ζητηθούν 

σε φορολογικό έλεγχο. Πρέπει να τονίσουµε ότι το δελτίο Ζ δεν κρατάει ταµειακά 

δεδοµένα, άρα δεν είναι αυτό που στέλνουµε στο λογιστή ή δείχνουµε σε 

περίπτωση ελέγχου. 

 

 

Η Anima – Menu Cloud Edition χρησιµοποιεί έναν ΕΑΦ∆ΣΣ όταν κατ΄επιλογή 

εκτυπώνεται η ψηφιακή του υπογραφή σε µία απόδειξη λιανικής ή σε ένα δελτίο 

παραγγελίας (ειδική περίπτωση στη σάλα), ενώ όπως έχουµε αναφέρει, διαθέτει 

ενσωµατωµένους drivers. Στα τιµολόγια δεν χρειάζεται η σήµανση από τον ΕΑΦ∆ΣΣ. 

 

 

 

 

 

 

Για την επιλογή και ενεργοποίηση ενός ΕΑΦ∆ΣΣ (υποτίθεται ότι έχουµε συνδέσει έναν 

ΕΑΦ∆ΣΣ στη θύρα USB του υπολογιστή µας ή στο τοπικό δίκτυο), πρέπει να µεταβούµε στη 

γνωστή πλέον φόρµα της γενικής διαµόρφωσης 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 Cloud Edition 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 της 

διαµόρφωσης. 
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Αν αντί για ΕΑΦ∆ΣΣ που είναι και η πλέον ενδεδειγµένη λύση, επιλέξουµε ταµειακή µηχανή, 

τότε από την ίδια φόρµα, επιλέγουµε την επιθυµητή ταµειακή µηχανή.   

 

∆ιαχείριση χρηστών 

Από την επιλογή Εργαλεία->Παράµετροι εφαρµογής->Χρήστες, βρίσκουµε τη φόρµα των 

χρηστών όπου είναι ήδη καταχωρηµένες o χρήστης admin o οποίος είναι administrator (έχει 

όλα τα δικαιώµατα χρήσης). Εδώ θέλουµε να αλλάξουµε τον κωδικό εισόδου (password) σε 

κάποιο άλλο  πχ. demo. Όπως βλέπουµε στο επόµενο σχήµα, δεν ορίζουµε δικαιώµατα 

χρήσης αφού ο  administrator τα έχει όλα προκαθορισµένα. 
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Την επόµενη φορά που θα εισέλθουµε στην εφαρµογή, θα πρέπει να πληκτρολογήσουµε το 

νέο κωδικό χρήστη. 

 

Σύνδεση µε Anima - Menu 

H Anima – Menu Cloud Edition έχει τη δυνατότητα να λάβει δεδοµένα από την Anima – 

Menu, αρκεί να τρέξετε την eBridgePortal.exe που βρίσκεται στο φάκελο εγκατάστασης 

της. 

Όταν τρέξετε την εφαρµογή και κάνετε κλικ στο εικονίδιό της που θα εµφανισθεί στο 

taskbar των Windows (βλέπε αριστερό σχήµα), θα επιλέξετε αρχικά τη ∆ιαµόρφωση, όπου 

θα εµφανισθεί η φόρµα του δεξιού σχήµατος. Εδώ θέτουµε το eAnimaID µε το οποίο 

θέλουµε να  συνδεθούµε, ενώ το Α.Φ.Μ. που έχουµε θέσει στη διαµόρφωση της Anima – 

Menu, πρέπει να είναι ίδιο µε τον κωδικό εισόδου της Anima – Menu Cloud Edition. 
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Εδώ µπορούµε να επιλέξουµε αν επιθυµούµε να «ανεβάσουµε» και τις κινήσεις 

παραστατικών στο eAnima Portal.  

Στη συνέχεια επιλέγουµε το Σύνδεση µε eAnima Portal. Όταν πραγµατοποιηθεί η 

σύνδεση µε επιτυχία, η επόµενη κίνηση είναι να «ανέβουν» στο eAnima Portal όλα τα 

δεδοµένα (εκτός από τις παραγγελίες) της τρέχουσας βάσης της Anima – Menu, για να τα 

διαχειριστεί στη συνέχεια η Anima – Menu Cloud Edition. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι µε 

την κίνηση αυτή διαγράφονται όλα τα δεδοµένα που βρίσκονται στο eAnima Portal. 

 

 

 

∆εν χρειάζεται να κάνετε καµιά αλλαγή στα δεδοµένα εκτός από το Φ.Π.Α. σχετικά µε τον 

τρόπο που δηλώνονται στη παραµεθόριο. Αριστερά βλέπουµε τα Φ.Π.Α. της Anima – Menu 

και δεξιά της Anima – Menu Cloud Edition. 
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Κεφάλαιο 2 
 

 
Η δηµιουργία Καταλόγου 

 

Το 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 Cloud Edition αποτελείται από 

τις βασικές κατηγορίες, τις κατηγορίες, τα προϊόντα και τις συνθέσεις. 

Ο κατάλογος δηµιουργείται συνήθως µε τη βοήθεια του Wizard της αποθήκης που 

εµφανίζεται κάνοντας κλικ από το οµώνυµο εικονίδιο της κεντρικής φόρµας της εφαρµογής. 

Είναι 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. 

 

 

 

Όπως παρατηρούµε στο σχήµα, στο πάνω δεξί τµήµα της φόρµας υπάρχουν 5 εικόνες που 

αντιστοιχούν στις 5 βασικές κατηγορίες, οι οποίες αρχικά είναι : ΠΟΤΑ, ΚΑΦΕ∆ΕΣ, ΦΑΓΗΤΟ, 

ΓΛΥΚΑ, ΧΥΜΟΙ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ. Αυτές οι βασικές κατηγορίες µπορούν να αλλάξουν σειρά 

εµφάνισης, περιγραφή, εικόνα αλλά ο µέγιστος αριθµός είναι 8. 

Συνήθως δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουµε τις βασικές κατηγορίες. Αν επιθυµούµε να γίνει 

κάτι τέτοιο, επιλέγουµε το Βασικές Κατηγορίες από τη λίστα µε τις επιλογές του Wizard κι 
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εµφανίζεται η φόρµα διαχείρισης των βασικών κατηγοριών (βλέπε επόµενο σχήµα). 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. 

 

 

 

Στο πεδίο Περιγραφή γράφουµε την ονοµασία της Βασικής Κατηγορίας. Στο πεδίο Αρ. 

Ταξινόµησης δίνουµε τον αριθµό που ορίζει µε ποια σειρά θα εµφανιστεί η κατηγορία αυτή 

στο menu µιας φόρµας παραγγελίας. Το εικονίδιο δίπλα από το πεδίο µας εµφανίζει τον 

επόµενο αριθµό ταξινόµησης. 

Η επιλογή Εµφάνιση εικονιδίου ορίζει αν η κατηγορία αυτή θα εµφανίζεται στο menu µε 

εικονίδιο ή θα δείχνει την ονοµασία, ενώ η επιλογή Ενεργή ενεργοποιεί – απενεργοποιεί 

αντίστοιχα τη βασική κατηγορία. 

 

Κατηγορίες 

Kάθε βασική κατηγορία αποτελείται από µία ή περισσότερες κατηγορίες. Έτσι αφού από τον 

Wizard επιλέξουµε µια βασική κατηγορία, κάνουµε κλικ στο πρώτο εικονίδιο στο δεξί τµήµα 

του Wizard (ή πατώντας το F3) κι εµφανίζεται η φόρµα της δεξιάς εικόνας του επόµενου 

σχήµατος, 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»). 

Συµπληρώνουµε την Περιγραφή της Κατηγορίας και το Πρόθεµα. Το πεδίο Πρόθεµα 

είναι προαιρετικό και χρησιµοποιείται από την εφαρµογή για να δηµιουργεί αυτόµατα τους 

κωδικούς των προϊόντων κατά την καταχώριση νέων προϊόντων της κατηγορίας.  

Στο πεδίο Αρ. Ταξινόµησης κατά την καταχώριση νέας κατηγορίας αυτόµατα µπαίνει 

αµέσως επόµενος αριθµός, βάσει µεγαλύτερου αριθµού των ήδη καταχωρηµένων 

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

στις φόρµες παραγγελιοληψίας και µε την οποία εκτυπώνονται στους εκτυπωτές 

παρασκευαστηρίων κατά την παραγγελία. 

Η επιλογή Menu ορίζει αν η κατηγορία και τα προϊόντα της θα εµφανίζονται στις φόρµες 

παραγγελιοληψίας. 
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Αν θέλουµε οι κατηγορίες µας να έχουν 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 δύο περιπτώσεις πρέπει να τσεκάρουµε την 

επιλογή για να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές. Tέλος, µε το πλήκτρο Ενηµέρωση (ή µε το 

πλήκτρο F7), καταχωρείται η τρέχουσα εγγραφή. 

Μπορείτε να προσθέσετε όσες κατηγορίες επιθυµείτε, δεν υπάρχει περιορισµός. Τέλος, 

µπορείτε να διορθώσετε ή να διαγράψετε µια ήδη υπάρχουσα κατηγορία, µε τη βοήθεια του 

δεύτερου και τρίτου εικονιδίου στο δεξί πάνω τµήµα του Wizard. 

 

Προϊόντα 

Ήρθε η στιγµή να καταχωρήσουµε τα προϊόντα του καταλόγου που είναι απεριόριστα για 

κάθε κατηγορία. Επιλέγοντας µια κατηγορία, κάνουµε κλικ στο κουµπί Προσθήκη νέου 

είδους στην αποθήκη (ή πατώντας το F4) κι εµφανίζεται η δεξιά φόρµα του επόµενου 

σχήµατος, 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. Eπίσης έχουµε τη δυνατότητα ξενόγλωσσης 

περιγραφής. 

Μπορούµε επίσης να ορίσουµε αν το είδος θα εµφανίζεται στο ασύρµατο τερµατικό 

(Mobile), στο e-Delivery ή επιλεκτικά στη σάλα, στο delivery ή στο Take – Away. 

Τέλος, µπορούµε να ορίσουµε χρώµα και γραµµατοσειρά για κάθε είδος της αποθήκης. Και 

στις δύο περιπτώσεις πρέπει να τσεκάρουµε την επιλογή για να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές.  
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Στη συνέχεια θα πρέπει να ορίσετε τις τιµές του προϊόντος, που µπορεί να είναι 

διαφορετικές για Delivery, Σάλα, Τake - Away και e-Delivery.  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 ποια στήλη θα ενηµερώνουµε, θα πρέπει 

να επιλέξουµε από τη φόρµα της ∆ιαµόρφωσης και την ετικέτα Γενικά, τις επιλογές Τιµής 

χωρίς Φ.Π.Α. βάσει τιµής µε Φ.Π.Α. και Τιµής µε Φ.Π.Α. βάσει τιµής χωρίς Φ.Π.Α. Με 

την πρώτη επιλογή (βλέπε επόµενο σχήµα) , ενηµερώνουµε την δεύτερη στήλη, ενώ µε τη 

δεύτερη επιλογή ενηµερώνουµε την πρώτη στήλη των τιµών. 

Tέλος, µε το πλήκτρο Ενηµέρωση (ή µε το πλήκτρο F7), καταχωρείται η τρέχουσα 

εγγραφή. 

 

 

 

 

 

 



 22 

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. 

 

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). 

 

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 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 δύο 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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Για να ενεργοποιήσουµε το χρωµατισµό στις κατηγορίες και στα προϊόντα, πρέπει από τα 

αριστερά του Wizard, να επιλέξουµε το ∆ιαµόρφωση Menu (βλέπε επόµενο σχήµα). Στην 

ίδια φόρµα µπορούµε να αλλάξουµε και άλλα χαρακτηριστικά της εµφάνισης του 

καταλόγου, όπως τα λεκτικά εµφάνισης κι εκτύπωσης των συνθέσεων, τις γραµµές των 

κατηγοριών, των ειδών και των συνθέσεων και τις συνολικές γραµµές και στήλες. 
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Αντιγραφή Συνθέσεων 

Αρκετά προϊόντα έχουν κοινές συνθέσεις, για το λόγο αυτό ο Wizard µας έχει εφοδιάσει µε 

µια λειτουργία αντιγραφής µιας ή περισσότερες συνθέσεις από ένα προϊόν σε ένα άλλο. 

Πρώτα κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Επιλογή ειδών για ενηµέρωση κι επιλέγουµε µε το 

δείκτη του ποντικιού το προϊόν που θέλουµε να αντιγράψουµε σε αυτό συνθέσεις. 

 

 

 

Στη συνέχεια 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.  

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. 
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Αλλαγή σειράς εµφάνισης 

Ο Wizard παρέχει έναν εύκολο τρόπο αλλαγής της 

σειράς εµφάνισης των κατηγοριών, των προϊόντων και 

των συνθέσεων. Επιλέγοντας το πλήκτρο Επιλεκτική 

αλλαγή σειράς εµφάνισης, εµφανίζεται ένα µενού για να 

επιλέξουµε ποιο από τα τρία αντικείµενα θέλουµε να αλλάξουµε. Ας υποθέσουµε ότι 

θέλουµε να αλλάξουµε τα προϊόντα.  

Κάνουµε την ανάλογη από το µενού επιλογή και µετά κλικ στα προϊόντα µε τη σειρά που 

θέλουµε να εµφανίζονται. Στη συνέχεια, πάλι από το ίδιο πλήκτρο, επιλέγουµε το 

Ενηµέρωση και αµέσως αλλάζει η σειρά των επιλεγµένων προϊόντων. Το ίδιο µπορούµε να 

κάνουµε µε τις κατηγορίες και τις συνθέσεις. 

 

Ειδικές Ιδιότητες Menu 

Θα έχετε προσέξει στο κάτω τµήµα του Wizard δύο πλήκτρα µε λεκτικό Λίγο και Μόνο. 

Είναι λέξεις που κατά τη διάρκεια εκτέλεσης µιας παραγγελίας, µπορούµε να τις 

προσθέσουµε µπροστά από µια ιδιότητα. Αυτές οι δύο λέξεις είναι αρχικά προκαθορισµένες 

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

Ιδιότητες Menu. 

 

 

 

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 το χρώµα ή η γραµµατοσειρά. 
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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 Anima – Menu Cloud Edition µας παρέχει έναν πληρέστερο τρόπο, µε 

περισσότερα στοιχεία και δυνατότητες. Ο συνδυασµός του µαζί µε 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 επόµενου σχήµατος. 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. 
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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 

επόµενου σχήµατος, µε τα δεδοµένα της συγκεκριµένης κατηγορίας, που βρίσκονται στην 

ετικέτα Παραγγελιοληψία.  

 

 

 

∆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, ενηµερώνεται η τρέχουσα φόρµα µε εγγραφές που έχουν 

καταχωρηθεί από άλλους σταθµούς εργασίες. Επίσης µε το πλήκτρο ∆ιαγραφή, 
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διαγράφεται η τρέχουσα εγγραφή (δεν διαγράφεται αν περιέχει προϊόντα ή γενικά 

συσχετιζόµενες εγγραφές). 

 

∆ιαχείριση προϊόντων 

Αν στην κεντρική φόρµα διαχείρισης αποθήκης, κάνουµε διπλό κλικ στη δεξιά λίστα των 

προϊόντων ή πατήσουµε το πλήκτρο Εµφάνιση, εµφανίζεται η φόρµα του επόµενου 

σχήµατος µε τα δεδοµένα του τρέχοντος προϊόντος. Παρατηρούµε ότι περιέχει περισσότερα 

στοιχεία από αυτή 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. 

 

 

 

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 
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την τιµή κόστους.  Όπως βλέπουµε στο επόµενο σχήµα, 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 Γενική ∆ιαµόρφωση->Επιλογές να θέσουµε Ενηµέρωση 

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.   
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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. 

 

Νέο προϊόν 

Η κεντρική φόρµα διαχείρισης της αποθήκης, διαθέτει στη µπάρα γρήγορων λειτουργιών το 

πλήκτρο Νέο προϊόν, όπου αν το επιλέξουµε, εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος 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 ποια κατηγορία θα ανήκει το προϊόν. Μετά την επιλογή, 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 Γενική ∆ιαµόρφωση->Γενικά και στο πεδίο Προκαθορισµένο Φ.Π.Α.), οι τιµές 

πώλησης κλπ., πατάµε το πλήκτρο Ενηµέρωση για να καταχωρηθεί το προϊόν. 
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Αναζήτηση προϊόντων 

Η κεντρική φόρµα διαχείρισης της αποθήκης, διαθέτει στη µπάρα το εικονίδιο Αναζήτηση 

που εµφανίζει τη φόρµα του σχήµατος. Στη συγκεκριµένη φόρµα, βάσει κριτηρίων 

αναζήτησης, εµφανίζονται τα ευρεθέντα προϊόντα στη δεξιά λίστα της φόρµας. 

 

 

 

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 διαχειριστεί. 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 
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µέτρησης που υπάρχει στην αποθήκη, θέτουµε το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων. Τέλος, 

πατάµε Εντάξει για ενηµέρωση. 

 

 

 

∆ιαχείριση του 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 τη φόρµα ∆ιαχείριση Φ.Π.Α. που βρίσκεται στο 

Εργαλεία->Παράµετροι εφαρµογής->Φ.Π.Α.  

 

 

 

Αν επιθυµείτε περισσότερες πληροφορίες για τις δυνατότητες της εµπορικής διαχείρισης της 

εφαρµογής, κατεβάστε το αρχείο οδηγιών  

https://www.animamenu.gr/download/eanima.pdf 
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Κεφάλαιο 3 

 

Εκτυπώσεις 

 

 

Σε ένα σύστηµα παραγγελιοληψίας, οι εκτυπώσεις είναι 

από τα πλέον σηµαντικά χαρακτηριστικά τoυ. Η Anima 

– Menu Cloud Edition χρησιµοποιεί τους θερµικούς 

εκτυπωτές τύπου USB ή ETHERNET σε πολλά σηµεία 

της. Και οι τρεις λειτουργίες της (Take-Away, 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. 

Για να επιλέξουµε τους εκτυπωτές για τις διάφορες λειτουργίες της εφαρµογής (πρέπει 

βέβαια να τους έχουµε εγκατεστηµένους στο σύστηµά µας), από τη µπάρα γρήγορων 

λειτουργιών, επιλέγουµε  Εργαλεία -> Επιλογή Εκτυπωτών. 
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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 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. 

 

 

 

Τονίζουµε ότι πρέπει ΠΑΝΤΑ να ορίζουµε εκτυπωτή ∆Π έστω κι αν υπάρχουν 

περιπτώσεις που δεν εκτυπώνεται ∆Π. 
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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 και όχι σε θερµικό, 

υπάρχει η επιλογή Report Designer. Στην περίπτωση αυτή ο εκτυπωτής που θα 

χρησιµοποιηθεί, επιλέγεται από Επιλογή Εκτυπωτή Παραστατικών. 

 

Παρασκευαστήρια 

Για να ορίσουµε τους εκτυπωτές των παρασκευαστηρίων, επιλέγουµε Εκτυπωτές 

παρασκευαστηρίων, όπου εµφανίζεται η φόρµα του επόµενου σχήµατος. Επιλέγουµε έναν 

υπάρχοντα εκτυπωτή κάνοντας κλικ στο κουµπί (…) του πεδίου Εκτυπωτής και στο πεδίο 

Ονοµασία καταχωρούµε το λογικό όνοµα του εκτυπωτή, πχ. ΚΟΥΖΙΝΑ, ΣΑΛΑΤΕΣ, BAR, 

ΤΥΛΙΧΤΑ κλπ. Πατώντας το πλήκτρο Ενηµέρωση,  τα δεδοµένα ενηµερώνουν τη λίστα µε 

τους υπάρχοντες εκτυπωτές. 

Αν θέλουµε να διαγράψουµε ένα υπάρχον παρασκευαστήριο, το επιλέγουµε από τη λίστα 

και πατάµε το Καθαρισµός, ενώ αν θέλουµε να το διορθώσουµε, κάνουµε διπλό κλικ στη 

λίστα, η συγκεκριµένη εγγραφή εµφανίζεται στα πεδία Ονοµασία και Εκτυπωτής και µετά 

τις αλλαγές, πατάµε το πλήκτρο Ενηµέρωση. Τέλος, το πλήκτρο Αποθήκευση, 

ενηµερώνει την εφαρµογή µε τα παρασκευαστήρια. 

Μια πολύ σηµαντική δυνατότητα είναι ότι µπορούµε να ορίσουµε παρασκευαστήρια 

ειδικά για Σάλα, Take Away ή Delivery. Aυτό σηµαίνει ότι ένα προϊόν µπορεί να 

εκτυπώνεται σε διαφορετικούς εκτυπωτές ανεξάρτητα από πού έχει πραγµατοποιηθεί η 

παραγγελία. Αυτό ορίζεται στο πεδίο Tύπος της φόρµας, πατώντας το πλήκτρο (…). 



 36 

 

 

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 επόµενο 

σχήµα, η λίστα µε τους εκτυπωτές, εµφανίζει τα λογικά ονόµατα των παρασκευαστηρίων 

που έχουµε δηµιουργήσει. Επειδή ένα είδος µπορεί να εκτυπωθεί σε περισσότερα από ένα 

παρασκευαστήρια, επιλέγουµε αυτά που εµείς θέλουµε και πατάµε το Ενηµέρωση. 

Κάνουµε το ίδιο και για τα παρασκευαστήρια των άλλων προϊόντων. 
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Η ενεργοποίηση των παρασκευαστηρίων επιτυγχάνεται από τη διαµόρφωση και στην ετικέτα 

Εκτυπώσεις, αν επιλέξουµε Ενεργοποίηση παρασκευαστηρίων Σάλας, Ενεργοποίηση 

παρασκευαστηρίων Delivery και Ενεργοποίηση παρασκευαστηρίων Take-Away 

ανάλογα µε τη λειτουργία της εφαρµογής (βλέπε επόµενο σχήµα) . 

Στο πλαίσιο των εκτυπωτών του προηγούµενου σχήµατος, έχουµε την επιλογή Επιλογή ως 

εκτυπωτή παραγγελίας, η οποία αν επιλεγεί, µετατρέπει το παρασκευαστήριο και σε 

δελτίο παραγγελίας, Αυτό σηµαίνει ότι αν στην παραγγελία έχουµε ένα προϊόν όπου έχουµε 

τσεκάρει το παρασκευαστήριο ΚΟΥΖΙΝΑ για παράδειγµα, θα εκτυπωθεί το παρασκευαστήριο, 

αλλά εκτός από το κεντρικό δελτίο παραγγελίας, εκτυπώνεται άλλο ένα στον εκτυπωτή του 

παρασκευαστηρίου όµως. 

Αν ο εκτυπωτής του παρασκευαστηρίου είναι ίδιος µε αυτόν του δελτίου παραγγελίας, το 

δελτίο παραγγελίας θα εκτυπωθεί δύο φορές. Για να αποφύγουµε αυτή την κατάσταση, 

επιλέγουµε Απενεργ. παρασκ. στον εκτυπωτή ∆Π ειδών του σχήµατος. 
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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 επόµενο 

σχήµα, 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. 
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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 Cloud Edition 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 επόµενο σχήµα), 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 

επόµενο πεδίο ∆ελτίο Παραγγελίας, το δελτίο παραγγελίας για τις άλλες λειτουργίες της 

εφαρµογής που δεν χρειάζεται σήµανση. 
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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. 

 

 

 

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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Κεφάλαιο 4 

 

∆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 δεδοµένων. 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. 

 

 

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 front-office εφαρµογή της Anima – Menu Cloud Edition, η οποία είναι η 

βασική εφαρµογή που εκτελείται σε σύστηµα POS µε οθόνη αφής. 

Την εφαρµογή θα τη βρείτε στο φάκελο εγκατάστασης της Anima – Menu Cloud Edition, 

ή µπορείτε να την τρέξετε από την επιλογή Παραγγελιοληψία του πλήκτρου Εφαρµογές 

(δεξί σχήµα). Μπορείτε όµως να τη βρείτε και από το µενού της Έναρξη των εφαρµογών 

του συστήµατος (µεσαίο σχήµα). 
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Στην αρχή εµφανίζεται πλαίσιο διαλόγου όπου πληκτρολογούµε το password του χρήστη 

που θέλουµε να συνδεθεί. 

 

 

Η  Εφαρµογή ∆ιαχείρισης χώρων εστίασης όπως τη βλέπουµε στο επόµενο σχήµα, 

αποτελείται από ένα βασικό µενού λειτουργιών και µια µπάρα γρήγορων λειτουργιών.  
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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).   

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 κάποιες 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 στην 

ετικέτα Γενικά. 

 

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. 

 

Αν επιλέξουµε Take Away από τη µπάρα γρήγορων λειτουργιών της εφαρµογής, 

εµφανίζεται η φόρµα του επόµενου σχήµατος. 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. Το προϊόν έρχεται αρχικά µε τιµή 

σάλας. Για να πάρει την τιµή Take – Away, από τη ∆ιαµόρφωση 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. 
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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 γράµµα-

γράµµα ότι πληκτρολογήσαµε τελευταία. 

Eπίσης, όπως παρατηρείτε στο σχήµα, 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. 

 

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

στο χώρο πληκτρολόγησης, εµφανίζεται το πληκτρολόγιο του επόµενου σχήµατος 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. 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. 

 

 

 

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

πλήκτρο Παρατηρήσεις Πελάτη, όπου θα εµφανισθεί πάλι η φόρµα των παρατηρήσεων. 

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. Αν θέλουµε να δούµε τις ιδιότητες 
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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. 

 

 

 

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 επόµενο σχήµα), αρκεί να επιλέξουµε το πλήθος γραµµών από τη ∆ιαµόρφωση -> 

Επιλογές το Αριθµός γραµµών ανά είδος παραγγελίας. 

 

 

 

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 επόµενου σχήµατος. 
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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.  

 

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 αριστερό σχήµα). Εδώ, ισχύει ότι έχουµε 

αναφέρει στην αντίστοιχη φόρµα αναζήτησης της εµπορικής εφαρµογής µε το χαρακτήρα 

µπαλαντέρ ? κλπ.  

Όταν τελειώσουµε την πληκτρολόγηση των επιθυµητών πεδίων, κάνουµε κλικ στο πλήκτρο 

Αναζήτηση και οι ευρεθείσες εγγραφές εµφανίζονται σε ειδική λίστα (βλέπε επόµενο δεξί 

σχήµα), όπου µε το πλήκτρο Επιλογή, επιλέγουµε ένα προϊόν και αυτό εµφανίζεται στη 

λίστα µε τα επιλεγµένα προϊόντα. 
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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 µε τις ευρεθείσες 

εγγραφές. 

 

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

Βarcode του προϊόντος. Η 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 

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. 

 

 

 

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 -> Λοιπά. 
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Έχουµε επίσης τη δυνατότητα online σύνδεσης µε τη ζυγιστική µηχανή G 

310. Η ενεργοποίηση της επιτυγχάνεται από τη ∆ιαµόρφωση -> Λοιπά, 

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. 

 

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. 

 

Συνεχίζοντας λοιπόν την εκτέλεση της παραγγελίας πατώντας το πλήκτρο Αποστολή, 

εµφανίζεται το µήνυµα επιβεβαίωσης του επόµενου σχήµατος 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. 

 

 

 

Για λόγους ταχύτητας µπορείτε να ακυρώσετε την 

εµφάνιση του µηνύµατος και να εκτελείται πάντα 

η λειτουργία του Ναι ή του Όχι. Αυτό 
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επιτυγχάνεται από τη ∆ιαµόρφωση -> 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. 

 

 

 

 

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>). 

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 

Γενική ∆ιαµόρφωση -> Εταιρία να επιλέξουµε Απενεργ. Εκτύπωσης στο ∆Π. 

 

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, υπάρχει πληθώρα επιλογών για τη 

διαµόρφωση των εκτυπώσεων. Πρέπει να τονίσουµε ότι οι επιλογές δεν ισχύουν µόνο για το 
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Take – Away αλλά και για τη Σάλα και το Delivery, ακόµη και από τα κινητά ή tablets µέσω 

ασύρµατης παραγγελιοληψίας. 

 

 

 

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. 

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. 
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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 επιλογή Ενέργειες -> Επιλογή 

Εκτυπωτών -> Εκτυπωτής 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. 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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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 επόµενο σχήµα, 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. 
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Το δελτίο παραγγελίας έχει αρχικά τη µορφή του σχήµατος που ήδη παρουσιάσαµε. 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 επόµενου σχήµατος), ενώ µπορούµε να επιτύχουµε µια 

εµφάνιση όπως η απόδειξη λιανικής, χωρίς δηλαδή την εµφάνιση των συνθέσεων (βλέπε 

την δεξιά εικόνα του σχήµατος). 

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. 

 

  

 

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 επόµενο σχήµα), 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. 

 

 

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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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 σε επόµενο κεφάλαιο. 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 ήδη ορίσει. Ο νέος εκτυπωτής θα παραµείνει µέχρι να τερµατιστεί η εφαρµογή.  

 

Επιλογές για τα Παρασκευαστήρια 

Αρχικά θα πούµε ότι από την επιλογή  Απενεργ. παρασκ. στον εκτυπωτή  ∆Π ειδών που 

βρίσκεται στο ∆ιαµόρφωση -> Εκτυπώσεις, απενεργοποιούµε την εκτύπωση 

παρασκευαστηρίου στον εκτυπωτή ορισµένου ως εκτυπωτής ∆Π του είδους. 

Στο πλαίσιο Παρασκευαστήρια, έχουµε επιλογές ειδικά για τις εκτυπώσεις των 

παρασκευαστηρίων. Αρχικά µπορούµε από το πεδίο Προκαθορισµένο 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. 

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. 

Στο σχήµα που ακολουθεί, δείχνουµε µία προκαθορισµένη εκτύπωση παρασκευαστηρίου 

(αριστερά), µια εκτύπωση µε διαχωριστικό (κέντρο) και µια µε εκτύπωση κατηγοριών 

(δεξιά) 
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Πρέπει εδώ να τονίσουµε ότι οι επικεφαλίδες που εµφανίζονται στο πάνω τµήµα στα 

παρασκευαστήρια, καθορίζονται από τη ∆ιαµόρφωση και την ετικέτα Λοιπά (βλέπε 

επόµενο σχήµα). Ειδικά για το Take Away αν δεν γράψουµε εδώ τίποτε κι επιλέξουµε 

Εκτύπωση 'ΣΤΟ ΧΕΡΙ' στα Παρασκευαστήρια, ως επικεφαλίδα εµφανίζεται το λεκτικό 

ΣΤΟ ΧΕΡΙ. 

 

 

Απόδειξη Λιανικής 

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

και τα παρασκευαστήρια, εµφανίζεται η φόρµα του επόµενου 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 

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 

να το ορίσετε από ∆ιαµόρφωση -> Παράµετροι -> Επιλογή ειδικών παραστατικών και 

στο πεδίο Λιανικής επί Πιστώσει.  
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Όπως µε τις παραγγελίες, έτσι κι εδώ µπορούµε να επιταχύνουµε τις ενέργειες, χωρίς να 

εµφανίζεται η φόρµα του προηγούµενου σχήµατος 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 

επόµενο σχήµα). 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. 

 

 

 

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 

απενεργοποίησης του µηνύµατος της παραγγελίας) κι εκτυπώνεται άµεσα η Απόδειξη 

Λιανικής. 

Επίσης µπορούµε να απενεργοποιήσουµε την εκτύπωση της Απόδειξης Λιανικής από όλες τις 

λειτουργίες της εφαρµογής αν επιλέξουµε Γενική ∆ιαµόρφωση - > Εκτυπώσεις χωρίς 

εκτύπωση. 
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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 

 

Στο σχήµα 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 επόµενο σχήµα) 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. 

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. 
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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 Γενική 

∆ιαµόρφωση -> Εκτυπώσεις να επιλέξουµε Απενεργ. Εκτύπωσης στην Απόδειξη. 

 

Αν επιλέξουµε Είδος ανά συντελεστή Φ.Π.Α., τότε η απόδειξη έχει τη µορφή της πάνω 

αριστερής εικόνας του επόµενου σχήµατος, 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). 

Ακολουθούν διάφορες µορφές της απόδειξης λιανικής. 
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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, 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. 

 

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. 

Αυτό απενεργοποιείται µε την επιλογή Απενεργοποίηση εκτύπωσης στοιχείων Πελάτη. 

Τονίζουµε εδώ ότι αν κάνουµε έκπτωση στον πελάτη, εµφανίζεται η έκπτωση στην απόδειξη 

λιανικής.  
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Μπορούµε να εµφανίσουµε συγκεκριµένα µηνύµατα στο τέλος µιας Απόδειξης Λιανικής. Τα 

µηνύµατα τα θέτουµε στη Γενική ∆ιαµόρφωση -> Εκτυπώσεις και στο πεδίο Μην. Εντ. 

Λιανικής.  

 

Πελάτες 

Πριν προχωρήσουµε στις άλλες λειτουργίες της φόρµας του Take Away, 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. 

Υπάρχουν δύο τρόποι να καταχωρήσουµε πελάτες, ο γρήγορος τρόπος µέσω του front-office 

αλλά και ο γενικός τρόπος µέσω της εµπορικής εφαρµογής της Anima – Menu Cloud 

Edition. 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 το πλήκτρο Αρχεία, επιλέγουµε Συναλλασσόµενοι κι εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος 

που ακολουθεί. 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 

διαχειριστούµε 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. 

 

 

 

Με τη βοήθεια του εικονιδίου Αναζήτηση, εµφανίζεται η φόρµα αναζήτησης του επόµενου 

σχήµατος όπου µε συνδυασµό κριτηρίων, οι ευρεθείσες εγγραφές εµφανίζονται στη λίστα 
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των εγγραφών. Εδώ  µε διπλό κλικ µπορούµε να επιλέξουµε συγκεκριµένο συναλλασσόµενο 

και να κάνουµε τυχόν αλλαγές ή να διαχειριστούµε τις εγγραφές µε τις επιλογές του µενού 

Αποστολή προς…  

 

 

 

Για να καταχωρήσουµε ένα νέο πελάτη (ή συναλλασσόµενο γενικότερα), κάνουµε κλικ στο 

εικονίδιο Νέος της φόρµας κι εµφανίζεται η φόρµα του επόµενου σχήµατος 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.  
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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 

Προϊόντα που έχει η φόρµα. 

 

Τιµοκατάλογοι 

Από τη φόρµα των συναλλασσόµενων 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 

στο πλαίσιο Κατηγορία (πρέπει να έχει επιλογή ‘Συνεργάτης’ και τιµή ‘Κατάλογος’) . Πατάτε 

Ενηµέρωση και στη συνέχεια προσθέστε τα προϊόντα που επιθυµείτε να έχει ο 

τιµοκατάλογος από τη λίστα µε τα προϊόντα. 
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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. 

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 επόµενου σχήµατος  µε τις 

ευρεθείσες εγγραφές. Αν δεν κάνουµε κάτι στη φόρµα και πατήσουµε το πλήκτρο Εντάξει, 

θα γεµίσει η λίστα του δεξιού πάνω σχήµατος µε τις εγγραφές. Μπορούµε όµως µε το δείκτη 

του ποντικιού να κάνουµε κάποιες επιλογές στις εγγραφές αλλά και να θέσουµε ποσοστά 

στις συγκεκριµένες εγγραφές. 
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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 επόµενο αριστερό σχήµα) και εµφανίζεται η ανάλογη φόρµα αναζήτησης των 

πελατών. 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.  
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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.  

 

 

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 -> 

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. 

 

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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Πληρωµή µε κάρτα 

Ας γυρίσουµε ξανά στη φόρµα πληρωµής και ας υποθέσουµε ότι ο πελάτης θα πληρώσει µε 

πιστωτική κάρτα. Αν πατήσουµε το πλήκτρο Πιστωτική Κάρτα, εµφανίζονται στο κάτω 

τµήµα της φόρµας, δύο πιστωτικές κάρτες Mastercard και Visa µε προκαθορισµένη τη 

δεύτερη. Ταυτόχρονα αν το τρέχον eAnimaID υποστηρίζει διαχείριση καρτών έχουµε 

επιλέξει από τη διαµόρφωση Επιλογές->Αυτόµατη µετάβαση χρέωσης καρτών, 

µπορούµε να διαχειριστούµε πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες µέσω τoυ ανάλογου 

πιστωτικού ιδρύµατος (βλέπε επόµενο σχήµα). Εδώ σε ασφαλές περιβάλλον 

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. 

 

 

 

Επιλέγοντας µία από αυτές, πατάµε τελικά το πλήκτρο Απόδειξη. Όπως βλέπουµε στο 

σχήµα που ακολουθεί, στο κάτω τµήµα της απόδειξης εµφανίζεται το λεκτικό ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ. 
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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 πληρωµής. 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. 

 

 

 

 

Αν ο πελάτης δεν είναι ήδη καταχωρηµένος, 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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Πατώντας το πλήκτρο Ενηµέρωση, το Τιµολόγιο Πώλησης – ∆ελτίο Αποστολής 

εκτυπώνεται στον ίδιο θερµικό εκτυπωτή που εκτυπώνεται και η απόδειξη λιανικής. 

 

 

 

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 
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θέσαµε από τη ∆ιαµόρφωση -> Παράµετροι -> Επιλογή ειδικών παραστατικών και 

στο πεδίο Τιµ. Πώλησης σε θερµικό. 

 

Αν κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Αναζήτηση παραστατικών της, 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, αλλά και άλλου τύπου παραστατικό, µε τη βοήθεια του πλήκτρου Ειδικό 

Παραστατικό.  Στην περίπτωση αυτή, επιλέγουµε το επιθυµητό παραστατικό, µε τη 

βοήθεια του πλήκτρου Αναζήτηση Παραστατικών. 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. 

 

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, εµφανίζεται η φόρµα του επόµενου 

σχήµατος, όπου επιλέγουµε τα προϊόντα της παραγγελίας που επιθυµούµε να κεράσουµε. 

 

 

 

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. 
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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 -> Eπιλογές επιλέγουµε Απενεργοποίηση εµφάνισης 

πλ. παραστ. 

 

Όπως παρατηρείτε στο επόµενο σχήµα, 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. 

Η φόρµα εµφανίζει αρχικά τα παραστατικά Take Away της ηµέρας, µπορούµε όµως µε τη 

βοήθεια του πλήκτρου Αναζήτηση, να βρούµε παραστατικά βάσει κριτηρίων Μπορούµε να 

βρούµε παραστατικά συγκεκριµένης ηµεροµηνίας ή περιόδου ηµεροµηνιών, συγκεκριµένου 

πελάτη ή παραστατικών κλπ. 

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. 

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 
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και το Ακύρωση είδους. Σηµειώνουµε ότι για τις µετατροπές, τα αρχικά παραστατικά 

πρέπει να έχουν λάβει σήµανση. 

 

 

 

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. 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. 
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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). 

 

 

 

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. 
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∆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 

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. 

 

 

 

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. 

 

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 την επιλογή 
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Εργαλεία -> Προθήκη Μερίδων Κουζίνας 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 -> Επιλογές Παραγγελιοληψίας 

να έχουµε επιλέξει Έλεγχος Μερίδων Κουζίνας και να µην είναι επιλεγµένο το Απενεργ. 

ενηµέρωσης αποθήκης από το πλαίσιο Επιλογές Παραστατικών. 

 

 

 

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. 

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. 

 

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 
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αναζήτηση να πραγµατοποιείται όταν εµείς εκτελούµε άλλες λειτουργίες, χωρίς να 

δεσµεύεται το πληκτρολόγιο.  

 

 

 

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

Επιλογές->Επιλογές Παραγγελιοληψίας επιλέγουµε το Ενεργοποίηση barcode 

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. 

Εδώ µπορούµε να εµφανίσουµε την καρτέλα του ή να επιλέξουµε Take Away ή Delivery έτσι 

ώστε ανάλογα να διαχειριστούµε 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 5 

 

∆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 σε 

προηγούµενο κεφάλαιο. 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.  

 

 

 

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.  
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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. 

 

 

 

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. 

 

Ένα πολύ χρήσιµο πλήκτρο είναι το Επαναληπτικό πλήκτρο, όπου εµφανίζει το 

τελευταίο προϊόν που επιλέξαµε µαζί µε την τιµή του. 
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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.  

 

 

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. Αρκεί να το υποστηρίζει το τρέχον eAnimaID και να 

έχουµε επιλέξει από τη διαµόρφωση Επιλογές->Αυτόµατη µετάβαση χρέωσης καρτών. 
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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 Γενικά της 

∆ιαµόρφωσης, επιλέγουµε το 

Εµφάνιση αρχικών τιµών. Τότε 

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 αν επιλέξουµε από τη 

∆ιαµόρφωση το Ενεργοποίηση πληκτρολογίου ποσοτήτων. Πατώντας κάποιο πλήκτρο 

από το 1 ως κι το 9, αλλάζει η ποσότητα της τρέχουσας γραµµής. 
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Κεφάλαιο 6 

 

∆ιαχείριση Delivery 
 

Η λειτουργία Delivery είναι από τις πλέον σηµαντικές στην Anima – 

Menu Cloud Edition, 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 Cloud Edition παρέχει πολλές δυνατότητες σε αναγνώριση κλήσης. 

Μπορεί να διαχειριστεί 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. 

 

 

 

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 

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.   
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Μια σηµαντική δυνατότητα που παρέχει η Anima – Menu 

Cloud Edition 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 γνωστή 

φόρµα διαχείρισης συνεργατών 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.   

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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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 διαχείρισης το 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 την επιλογή Εκτύπωση barcode Συνεργατών των συχνών ενεργειών 

της κεντρικής φόρµας της Anima – Menu Cloud Edition.  

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.  

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. 

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. 

 

Η αναγνώρισης κλήσης εν δράσει 

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

αναγνώρισης κλήσης του επόµενου σχήµατος 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. 
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Όταν έχουµε µια τηλεφωνική κλήση µένα αριθµό που δεν αντιστοιχεί σε κάποιον πελάτη της 

εφαρµογής, τότε εµφανίζεται η κλήση όπως στο σχήµα, χωρίς δηλαδή τα στοιχεία του 

πελάτη. 

Τέλος µε το πλήκτρο Κλήση µπορούµε να πληκτρολογήσουµε εµείς έναν αριθµό 

τηλεφώνου. 

 

 

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. Σε προηγούµενο κεφάλαιο 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. 
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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. 

 

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 επιλέγοντας µια 

διεύθυνση από τη λίστα, συµπληρώνονται αυτόµατα τα πεδία ∆ιεύθυνση, Πόλη και ΤΚ, 

επιταχύνοντας αφάνταστα τη λειτουργία (η υπηρεσία πρέπει να είναι ενεργοποιηµένη στο 

συγκεκριµένο eAnimaID). 
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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 επόµενο σχήµα. 

Σηµειώνουµε ότι η συγκεκριµένη φόρµα ανανεώνεται συνεχώς. Ο χρόνος ανανέωσης 

καθορίζεται από το πεδίο Αυτ. Ανανέωση λίστας µετά από (δευ/τα) της φόρµας του 

αρχικού σχήµατος. Αν θέλουµε η λίστα να µην ανανεώνεται, τότε από την ίδια φόρµα 

επιλέγουµε Απενεργοποίηση αυτόµατης ανανέωσης λίστας. 

 

 

 

Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Παραγγελία,  εµφανίζεται 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. 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 προηγούµενο κεφάλαιο 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. 
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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 Παραγγελιοληψίας. 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, 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. 
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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). 

 

 

 

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 εκτελεστεί. Το πάνω δεξιά περιέχει 

τις καθυστερηµένες παραγγελίες, ενώ το κάτω δεξιά στατιστικά στοιχεία για τα προϊόντα 

των εκκρεµών παραγγελιών. 
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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 e-Delivery διαχειρίζεται τις παραγγελίες που 

έρχονται µέσω Internet. 

Όπως παρατηρείτε µπροστά από κάθε παραγγελία υπάρχει ένα εικονίδιο που καθορίζει την 

κατάστασή της. Στο σχήµα 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 . 

 

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 
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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.  

Τέλος µε την επιλογή Αποστολή Email εµφανίζεται πλαίσιο διαλόγου όπου 

πληκτρολογούµε το χρόνο παράδοσης της παραγγελίας ο οποίος αποστέλλεται µέσω email 

στον πελάτη. 

 

 

 

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. 

 

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

εκκρεµών παραγγελιών.  Τότε εµφανίζεται η φόρµα του επόµενου σχήµατος, 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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Τέλος µε το πλήκτρο Εντάξει (F5), εµφανίζεται η φόρµα πληρωµών που συναντήσαµε στο 

κεφάλαιο του Take Away και αν επιλέξουµε απόδειξη, εκτυπώνεται η απόδειξη του 

επόµενου σχήµατος. Παρατηρείστε εδώ, την εκτύπωση του διανοµέα και τα στοιχεία του 

πελάτη στην απόδειξη. 

 

 
1835EFA7E449B1C69489B833625B36AC6E88B4F6 0001 00001556  

1201061945 FES11000111 

 

Όπως θα δούµε στη συνέχεια, µπορούµε να παρακάµψουµε τη διαδικασία παραλαβής των 

παραγγελιών του διανοµέα µέσω της φόρµας του προηγουµένου σχήµατος  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 και να µεταβούµε 

άµεσα στη φόρµα πληρωµής, αρκεί να επιλέξουµε από ∆ιαµόρφωση -> Γενικά 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 µέχρι αυτός να επιστρέψει. Έτσι, στο πλαίσιο ∆ιανοµή Παραγγελιών 

εµφανίζονται οι παραγγελίες που έχουν παραλάβει οι διανοµείς και δεν έχουν ακόµη 
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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. 

 

 

 

Υπάρχουν κι εδώ µια σειρά από πλήκτρα όπως 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. 

 

Χάρτης µε τους διανοµείς 

Μια σηµαντική δυνατότητα που µας παρέχει η Μobile Anima – Menu όπως θα δούµε σε 

επόµενο κεφάλαιο, είναι ότι µας επιτρέπει να γνωρίζουµε ανά πάσα στιγµή πού βρίσκεται ο 

διανοµέας, αφού ενεργοποιεί το GPS της συσκευής και στέλνει αποµακρυσµένα ανά τακτά 

χρονικά διαστήµατα το στίγµα του, το οποίο και καταχωρείται στη βάση για µετέπειτα 

ανάκληση. Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να γνωρίζουµε πού βρίσκεται τώρα ο διανοµέας, 

τη διαδροµή που ακολούθησε, τα συνολικά χιλιόµετρα και τον χρόνο που έκανε για τη 

διαδροµή, ακόµη και τον χρόνο που καθυστέρησε σε κάθε στίγµα του. Όλα αυτά 

εµφανίζονται σε χάρτη αν επιλέξουµε το πλήκτρο Χάρτης όπως βλέπουµε στο σχήµα που 

ακολουθεἰ..  
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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. 

 

 

Αν από τη διαµόρφωση επιλέξουµε το Επιλογές->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. 
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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.  

 

 

 

Η φόρµα επιλογής διανοµέων, 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 
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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 µε τις παραγγελίες που 

έκανε ο πελάτης την τρέχουσα ηµέρα. 

 

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. 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. 

 

 

Όπως παρατηρείτε, η φόρµα περιέχει όλα τα στοιχεία του πελάτη τα οποία µπορούµε να 

διορθώσουµε και να πατήσουµε το πλήκτρο Ενηµέρωση. Παρατηρείστε το πλαίσιο 
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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, 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. 

Σηµειώνουµε ότι για να εµφανισθούν οι παρατηρήσεις στο ∆Π, πρέπει από ∆ιαµόρφωση -

> Επιλογές -> Επιλογές Delivery να επιλέξουµε Ενεργ. εκτύπωσης παρατηρήσεων 

Πελάτη. 

 

 

 

 

Στο πάνω δεξιά τµήµα της φόρµας, υπάρχουν 6 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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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. 

 

 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πλήκτρο Χειρόγραφο ∆ελτίο Παραγγελίας, όπου 

εκτυπώνει ένα ∆ελτίο Παραγγελίας, 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! 

 

 



 100 

Με το πολύ σηµαντικό πλήκτρο Νέα Παραγγελία, έχουµε µετάβαση στη φόρµα 

Delivery µε συµπληρωµένα τα στοιχεία του πελάτη, για να λάβουµε µια νέα 

παραγγελία. 

 

 Με το συγκεκριµένο πλήκτρο, έχουµε µετάβαση σε τρέχουσα εκκρεµή παραγγελία 

του πελάτη για τυχόν τροποποίηση. 

 

Πολύ σηµαντικό είναι το πλαίσιο Προτιµήσεις, γιατί εµφανίζει τα προϊόντα που προτιµά 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 Παραγγελία, 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.  

 

 

 

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, 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. 

Την εφαρµογή µπορούµε να τη βρούµε µε όνοµα AnMnBarCodeEx.exe στο φάκελο 

εγκατάστασης της εφαρµογής ή να τρέξει αυτόµατα µε την εκτέλεση του front-office αρκεί στη 

διαµόρφωση να έχετε επιλέξει Γενικά -> Αυτόµατη ενεργ. της διαχείρισης Barcode. 
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Αφού τρέξουµε την εφαρµογή, θα τη 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 

θέλουµε να εκτυπώνεται ΠΑΝΤΟΤΕ και ΑΥΤΟΜΑΤΑ η απόδειξη, αµέσως µετά τη χρέωση της 

παραγγελίας στο διανοµέα. 

 

∆ιαχείριση υποκαταστηµάτων 

Μια πολύ σηµαντική δυνατότητα που µας παρέχει η Anima – Menu Cloud Edition είναι η 

διαχείριση υποκαταστηµάτων. Με τη δυνατότητα αυτή µπορούµε να έχουµε συνεργαζόµενα 

υποκαταστήµατα µε κοινό κατάλογο, όπου µπορούµε να στέλνουµε παραγγελίες από το 

τρέχον υποκατάστηµα σε κάποιο άλλο. Η αποστολή µπορεί να γίνει µέσω του χρήστη της 

εφαρµογής αλλά και αυτόµατα σύµφωνα µε µία ή περισσότερες γεωγραφικές περιοχές που 

διαχειρίζεται ένα υποκατάστηµα. 

Η δηµιουργία των υποκαταστηµάτων καθορίζεται από την ετικέτα Επικοινωνία της γενικής 

διαµόρφωσης. Κάθε υποκατάστηµα είναι πρακτικά ένα eAnimaID,  άρα ορίζουµε το όνοµα 
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του υποκαταστήµατος, το eAnimaID και το Α.Φ.Μ.  Φυσικά τα υποκαταστήµατα πρέπει να 

έχουν κοινό κατάλογο. 

Τα υποκαταστήµατα εµφανίζονται και στο αριστερό τµήµα Συνδέσεις – Υποκαταστήµατα 

της εµπορικής εφαρµογής της Anima – Menu Cloud Edition. Κάνοντας κλικ σε κάποιο 

από αυτά, έχουµε αυτόµατη µετάβαση στο επιλεγµένο υποκατάστηµα. 

 

 

 

Ας υποθέσουµε τώρα ότι είµαστε στη 

φόρµα Delivery και καθορίζουµε τα 

προϊόντα ενός πελάτη. Θέλουµε όµως 

την παραγγελία να την αποστείλουµε 

σε ένα από τα υποκαταστήµατα που 

έχουµε ορίσει στη γενική διαµόρφωση. 

Σε αυτή την περίπτωση, πριν κάνουµε 

κλικ στο πλήκτρο Αποστολή, κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Στο Υποκ., όπου εµφανίζεται 

λίστα µε τα υποκαταστήµατα (βλέπε κάτω σχήµα). Αν επιλέξουµε κάποιο από αυτά, αυτόµατα 

εµφανίζεται στον τίτλο του παραθύρου της φόρµας Delivery (βλέπε δεξί σχήµα). 

Αν στη συνέχεια κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Αποστολή, τότε δεν θα εκτυπωθεί το ∆Π ούτε θα 

εµφανισθεί η παραγγελία στις εκκρεµείς παραγγελίες, αλλά θα αποσταλεί στο 

υποκατάστηµα. Εκεί θα εκτυπωθεί αυτόµατα το ∆Π και τα τυχόν παρασκευαστήρια, και η 

παραγγελία θα εµφανισθεί στις  εκκρεµείς παραγγελίες. 
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Η Anima – Menu Cloud Edition παρέχει και την αυτόµατη αποστολή σε κάποιο 

υποκατάστηµα, χωρίς να κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Στο Υποκ, απλά πατώντας το πλήκτρο 

Αποστολή. Αυτό επιτυγχάνεται αν έχουµε τσεκάρει στη διαµόρφωση το Επιλογές -> 

Επιλογές Delivery -> Αυτόµατη αποστολή στο Υποκατάστηµα και να έχουµε ορίσει 

γεωγραφικές περιοχές σε κάθε ένα από αυτά. Έτσι, αν η διεύθυνση του πελάτη βρίσκεται σε 

κάποιο υποκατάστηµα, αυτόµατα θα αποσταλεί σε αυτό. 

 

∆ιαχείριση Πελατολόγιου 

Αφού αναφέραµε τη φόρµα των πελατών, 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 των 

πελατών. Επίσης µπορούµε κι εδώ να κάνουµε µια διαδικασία αναζήτησης, να 

δηµιουργήσουµε ένα νέο πελάτη ή να διαγράψουµε έναν ήδη υπάρχοντα. 
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Με το πλήκτρο Παραγγελία, έχουµε µετάβαση στη φόρµα Delivery για µια νέα παραγγελία 

του τρέχοντα 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 έχουµε εκτυπώσει ένα 

παραστατικό επί πιστώσει (ΕΠ) και στη 

συνέχεια ο πελάτης έρχεται για να πληρώσει. 

Πληκτρολογούµε στο πεδίο Μετρητά το ποσό 

που λαµβάνουµε και κάνουµε κλικ στο 

Ενηµέρωση. 

 

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 της Anima – Menu Cloud Edition, έτσι ώστε η εφαρµογή να τη διαχειριστεί σαν 

να έγινε από σταθερό τηλέφωνο. Την χρήστη της εφαρµογής θα την δούµε στο κεφάλαιο 
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της ασύρµατης παραγγελιοληψίας, γιατί είναι ή ίδια που διαχειρίζεται τη θέση του διανοµέα 

µέσω GPS. 

 

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 τηλεφώνου µε 

Android, εκτελείται η εφαρµογή Mobile Anima – Menu όπου στέλνει κάθε 50’’ τις 

συντεταγµένες της θέσης του διανοµέα. Οι συντεταγµένες αυτές σώζονται 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 φόρµα των 

εκκρεµών παραγγελιών. 

 

∆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 διαχειριστούµε ήδη 

υπάρχοντες, να λάβουµε και να διαχειριστούµε 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 διαχειριστεί, 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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Κεφάλαιο 7 

 

∆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.   

 

∆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 επόµενο σχήµα. Όπως παρατηρείτε, η φόρµα 

είναι ίδιας λειτουργικότητας µε άλλες που έχουµε συναντήσει σε προηγούµενα κεφάλαια.  

 

 

 

Κάνοντας διπλό κλικ σε κάποια εγγραφή ή µε το πλήκτρο Εµφάνιση, έχουµε τη φόρµα 

όπου δηµιουργούµε νέα τραπέζια ή διορθώνουµε ήδη υπάρχοντα. 

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 για 

παράδειγµα ΕΞ1. Υπάρχει κι ένας τρίτος τρόπος εµφάνισης ενός τραπεζιού και περιέχεται 

στο πεδίο Περιγραφή. Για να ενεργοποιηθεί όµως η περιγραφή πρέπει από ∆ιαµόρφωση -

> Επιλογές 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. 

 

 

 

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 
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∆ιαγραφή για το συγκεκριµένο πεδίο. Τέλος, πατάµε το πλήκτρο Ενηµέρωση 

Επιλεγµένων για να ενηµερωθούν τα συγκεκριµένα πεδία. 

 

 

 

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 τελευταία 5 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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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)  και ο χρόνος ανανέωσης αν επιθυµούµε να τον αλλάξουµε 

βρίσκεται στο ∆ιαµόρφωση -> Γενικά -> Χρόνοι ανανέωσης και στο πεδίο Σάλας 

(δευ/τα) (δεξιά εικόνα του σχήµατος). Όπως παρατηρήσατε εδώ βρίσκονται και οι χρόνοι 

ανανέωσης των εκκρεµών παραγγελιών του Delivery και της Λιανικής. 
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Ας δούµε µερικές ακόµη επιλογές της σάλας. Έχουµε αναφέρει ότι σε κάθε τραπέζι 

µπορούµε να ορίσουµε ένα σερβιτόρο. Όταν όµως λαµβάνουµε παραγγελίες, µπορεί το 

τραπέζι αυτό να το διαχειριστεί 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, ενώ η 

λειτουργία ενεργοποιείται µε την επιλογή Ενεργοποίηση Password σερβιτόρων. 

 

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 Cloud Edition παρέχει αυτή  τη δυνατότητα, να 

λαµβάνει δηλαδή σήµανση το δελτίο παραγγελίας µόνο στη σάλα, αρκεί να επιλέξουµε από 

τη φόρµα του σχήµατος, το Σήµανση του δελτίου παραγγελίας.  

 

 

 

Αν εκτός από τη σάλα λαµβάνονται παραγγελίες και µέσω Take Away ή Delivery, πρέπει να 

επιλέξουµε από τη ∆ιαµόρφωση 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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Για να καθορίσουµε σε ποιο τοµέα ανήκει το τρέχον τερµατικό, επιλέγουµε τον τοµέα στο 

πεδίο Τρέχον Τοµέας. 

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 

διαχειριστούµε 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 

Delivery εµφανίζονται µόνο οι κατηγορίες άρα και τα προϊόντα, που ανήκουν στο 

συγκεκριµένο τοµέα του τερµατικού. 
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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 επόµενου σχήµατος. 

Αποτελείται από 4 βασικά τµήµατα. Στο πάνω αριστερό τµήµα εµφανίζει τα τραπέζια και την 

κατάστασή τους. Στο κάτω αριστερά εµφανίζει τις παραγγελίες που έχει ένα τραπέζι. Στο 

κάτω µεσαίο τµήµα που δείχνεται µε πλαίσιο, εµφανίζονται οι τρέχοντες σερβιτόροι και στο 

δεξί τµήµα υπάρχουν πλήκτρα λειτουργιών. 

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. 
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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 12, για να λάβουµε την παραγγελία. Αν θέλουµε σε κενά τραπέζια (τραπέζια που 

πρώτη φορά λαµβάνουµε παραγγελία),  να εµφανίζεται η φόρµα αµέσως µε το κλικ χωρίς 

να πατήσουµε το πλήκτρο, από ∆ιαµόρφωση -> Γενικά, επιλέγουµε Εµφάνιση 

παραγγελίας Σάλας µε κλικ. 
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Η φόρµα 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 που ακολουθεί 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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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 µέχρι να κλείσει.  

 

∆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. 

 

Μεταφορά Τραπεζιού 

Mια σηµαντική δυνατότητα είναι η µεταφορά των προϊόντων ενός 

τραπεζιού σε ένα άλλο, αρκεί να έχει δυνατότητα πρόσβασης ο 
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σερβιτόρος. Αρχικά εµφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου για να πληκτρολογήσουµε το τραπέζι 

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

Τέλος µε το πλήκτρο Μεταφορά, µεταφέρονται τα προϊόντα στο νέο τραπέζι. 

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι µαζί µε τα προϊόντα, µεταφέρεται στο νέο τραπέζι και ο 

σερβιτόρος. Αν θέλουµε να απενεργοποιήσουµε αυτή τη λειτουργία, από τη ∆ιαµόρφωση -

> Γενικά, επιλέγουµε Απενεργ. µεταφοράς σερβιτόρου. 

 

 

 

 

Αλλαγή µιας παραγγελίας 

Μια σηµαντική δυνατότητα είναι η αλλαγή των προϊόντων ενός τραπεζιού, αφού 

έχουν πραγµατοποιηθεί οι παραγγελίες. Για παράδειγµα να αυξοµειώσουµε την 

ποσότητα ενός προϊόντος, ακόµη και να τη διαγράψουµε, να θέσουµε πρώτο ή δεύτερο 

πιάτο, πελάτη, έκπτωση κλπ. Η λειτουργία επιτυγχάνεται µε το πλήκτρο Αλλαγή 

παραγγελίας του τµήµατος των παραγγελιών, οπότε εµφανίζεται η φόρµα που ακολουθεί. 
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H αλλαγή της ποσότητας ενός προϊόντος γίνεται µε το γνωστό τρόπο, δηλαδή µε τα 

πλήκτρα + και -, ενώ µε τα πλήκτρα 1 και 2 θέτουµε το σχόλιο για πρώτο και δεύτερο 

πιάτο. Επίσης µε το πλήκτρο Σχόλια γραµµής παραγγελίας, µπορούµε να θέσουµε σχόλια 

για ένα προϊόν της παραγγελίας. Αν επιλέξουµε κάποιο προϊόν και πατήσουµε το Χ, τότε 

µπορούµε να το διαγράψουµε και να στείλουµε σχετικό µήνυµα στα παρασκευαστήρια. 

 

Πατώντας το πλήκτρο Ενηµέρωση Παρασκευ., εµφανίζεται πλαίσιο 

διαλόγου όπου ότι πληκτρολογήσουµε (συνήθως αναφέρεται στο δεύτερο 

πιάτο), εκτυπώνεται στο παρασκευαστήριο του προϊόντος.  

 

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.  

 

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. 
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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. 

 

 

 

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 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. 
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Εξόφληση τραπεζιών 

H εξόφληση ενός τραπεζιού επιτυγχάνεται συνήθως πατώντας 

το πλήκτρο Εξόφληση Τραπεζιού, όπου εµφανίζεται η 

γνωστή φόρµα 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 πληρωµή. 

 

 

 

Αν εκτυπώνουµε µόνο αποδείξεις, µπορούµε να 

αποφύγουµε την εµφάνιση της πληρωµής, αρκεί από 

τη ∆ιαµόρφωση -> Εκτυπώσεις -> Απόδειξη 

Λιανικής,  να επιλέξουµε Απενεργ. µηνύµατος 

εκτύπωσης Απόδειξης.  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. 

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 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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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. Υπάρχει όµως περίπτωση, όπου πρέπει να αλλάξουµε ένα πόστο 

τραπεζιών σε ένα σερβιτόρο και αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα και στο front-office. 

Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Πόστα Σερβιτόρων, εµφανίζεται µια φόρµα όπου στο δεξί 

τµήµα έχουµε τους σερβιτόρους και στο αριστερό τα πόστα (βλέπε επόµενο σχήµα). 

Επιλέγουµε πρώτα σερβιτόρο και στη συνέχεια κάνουµε κλικ τα πόστα για να λάβουν 

κίτρινο χρώµα. Πατώντας το πλήκτρο Αποδοχή, θέτουµε το σερβιτόρο στα συγκεκριµένα 

πόστα. 
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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 την Εφαρµογή ελέγχου εισόδου-εξόδου προσωπικού. Με τη 

συγκεκριµένη εφαρµογή, κάθε υπάλληλος της επιχείρησης πληκτρολογεί έναν κωδικό 

εισόδου, οπότε το σύστηµα ‘γνωρίζει’ ποιοι υπάλληλοι βρίσκονται στην επιχείρηση, αφού για 

να εξέλθουν πληκτρολογούν πάλι τον κωδικό. 

Η φόρµα του σχήµατος που ακολουθεί 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. 

 

 

 

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 Cloud Edition παρέχει µια τέτοια δυνατότητα µέσω της επιλογής 

Εργαλεία -> Αλλαγή εκτυπωτών Σερβιτόρων. Τότε εµφανίζεται η φόρµα του επόµενου 

σχήµατος, όπου στο δεξί τµήµα εµφανίζει τους σερβιτόρους και στο αριστερό τα 

παρασκευαστήρια αλλά και τον εκτυπωτή απόδειξης. Επιλέγοντας ένα σερβιτόρο, 

επιλέγουµε ποιους εκτυπωτές παρασκευαστηρίων θέλουµε να απενεργοποιήσουµε ή να 

θέσουµε σε αυτόν έναν εκτυπωτή απόδειξης και πατάµε το πλήκτρο Αποδοχή. Μπορούµε 

να κάνουµε το ίδιο και µε άλλους σερβιτόρους. Για να επαναφέρουµε τα παρασκευαστήρια 

στις αρχικές συνθήκες, πατάµε το πλήκτρο Επαναφορά. 
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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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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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Κεφάλαιο 8 

 

Ασύρµατη παραγγελιοληψία 

 

H Μobile Anima – Menu είναι εφαρµογή που εκτελείται στις συσκευές Android 

και iOS και εκτός από την ασύρµατη παραγγελιοληψία στα τραπέζια, µπορεί να 

διαχειριστεί το Take Away αλλά και το Delivery και η οποία επικοινωνεί µε ένα 

eAnimaID. 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.  

Γενικά η εφαρµογή µπορεί να εκτελεστεί σε οποιαδήποτε συσκευή µε λειτουργικό Android 

τουλάχιστον 4.0 και µε οθόνη αφής τουλάχιστον 5’’. Η ύπαρξη Bluetooth είναι απαραίτητη 

µόνο στη χρήση φορητού εκτυπωτή, ενώ µπορεί να διαθέτει και σύνδεση 4G τουλάχιστον 

για συνδέσεις εκτός ασύρµατου δικτύου. 

 

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. 

 

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.  

 

Eπίσης η Mobile Anima – Menu µπορεί να λειτουργήσει χωρίς κεντρικό υπολογιστή και να 

στέλνει κατευθείαν την εκτύπωση σε έναν δικτυακό ή ασύρµατο θερµικό εκτυπωτή. 

 

Η εγκατάσταση της εφαρµογής Mobile 

Anima – Menu µπορεί να γίνει από το 

front-office της Anima – Menu Cloud 

Edition, και την επιλογή 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. 

Εναλλακτικά, µπορείτε να κατεβάσετε την εφαρµογή από τη διεύθυνση 

https://play.google.com/store/apps/details?id=poseidon.animamenu.mobile 
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Αφού πραγµατοποιήσουµε την εγκατάσταση της εφαρµογής, όπως παρατηρούµε στο 

επόµενο σχήµα, αυτή θα εµφανισθεί στην επιφάνεια εργασίας της συσκευής (βλέπε 

αριστερό σχήµα). Αν κάνουµε κλικ στο εικονίδιο, θα εµφανισθεί η πρώτη φόρµα της 

εφαρµογής που δείχνεται στο δεξί σχήµα. 

 

  

 

Κάθε συσκευή Android διαθέτει ένα πλήκτρο όπου εµφανίζεται το µενού που τυχόν διαθέτει 

µια εφαρµογή. Η Mobile Anima – Menu χρησιµοποιεί το συγκεκριµένο πλήκτρο σε 

αρκετές φόρµες που διαθέτει. Όπως παρατηρούµε στο αριστερό κάτω σχήµα, το µενού 

διαθέτει αρκετές επιλογές.  

Για να ξεκινήσουµε τη χρήση της εφαρµογής, πρέπει αρχικά να 

συνδεθούµε µε ένα συγκεκριµένο eAnimaID. 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. 
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Αρχικά, θα επιλέξουµε τη ∆ιαµόρφωση , όπου εµφανίζεται η φόρµα του αριστερού 

σχήµατος. Παρατηρούµε την αναφορά που µας ενηµερώνει για το eAnimaID µε το οποίο 

έχουµε συνδεθεί. 

Εδώ θέτουµε δεδοµένα που είναι χρήσιµα για να εκτελεστεί σωστά η εφαρµογή µας. Στο 

πεδίο Password θέτουµε έναν κωδικό αν θέλουµε ο χρήστης να τον πληκτρολογεί για να 

εισέλθει την επόµενη φορά στη ∆ιαµόρφωση.  

 

Το πλήκτρο Επιλογές εµφανίζει µια λίστα µε επιλογές, όπου όπως παρατηρούµε στο δεξί 

σχήµα, µπορούµε να ελέγξουµε τη συµπεριφορά σε διάφορα σηµεία της εφαρµογής.   

Για παράδειγµα η επιλογή Εµφάνιση τραπεζιών πόστου, εµφανίζει µόνο τα τραπέζια του 

σερβιτόρου,  µε το Ενεργοποίηση κωδικού, πρέπει κάθε φορά που ο σερβιτόρος θα 

επιλέξει τραπέζια, να πληκτρολογήσει τον κωδικό του, ενώ µε το Κλείδωµα τραπεζιών δε 

µπορεί ο σερβιτόρος να διαχειριστεί τραπέζια που δεν του ανήκουν.  

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 στις επιλογές. Επίσης, αν 

θέλουµε η συσκευή να χρησιµοποιηθεί για αναγνώριση κλήσης στο delivery, επιλέγουµε 

από τις επιλογές 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 συσκευής.  

 

Με το πλήκτρο Εκτυπωτές, επιλέγουµε τον τοπικό εκτυπωτή, ενώ τέλος µε το πλήκτρο 

Αποθήκευση, σώζονται τοπικά οι ρυθµίσεις. 
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Στο λειτουργικό Android όταν εκτελείται µια εφαρµογή 

(activity)  κι εµείς πατάµε το πλήκτρο Back ή Home, ή 

εκτελεστεί 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 
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όµως αντί τοπικού ασύρµατου δικτύου, να εκµεταλλευτούµε τη 4G σύνδεση που τυχόν έχει 

η συσκευή.  

 

∆ιαχείριση Τραπεζιών 

Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να διαχειριστούµε 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 προηγούµενο κεφάλαιο.  Το µπλε χρώµα σηµαίνει ότι 

υπάρχουν παραγγελίες στο τραπέζι, το κίτρινο ότι έχει εκτυπωθεί απόδειξη αλλά δεν έχει 

γίνει η πληρωµή, ενώ µε πράσινο ότι έχει γίνει και η πληρωµή.  Σηµειώνουµε ότι την 

επόµενη φορά που θα επιλέξουµε τραπέζια δεν χρειάζεται να επιλέξουµε σερβιτόρο. Αν 

επιθυµούµε να αλλάξουµε σερβιτόρο, τότε από το µενού της αρχικής φόρµας, επιλέγουµε 

το Αλλαγή Σερβιτόρου. 

Μπορούµε επίσης να αλλάξουµε τιµοκατάλογο από το αρχικό µενού Επιλογή 

Τιµοκαταλόγου που έχουµε ορίσει στην Anima – Menu Cloud Edition. 

 

 

 

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 
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να δούµε τα τραπέζια που ανήκουν σε αυτόν. 

Άρα πρακτικά σε έναν πολυεπίπεδο χώρο, 

µπορούµε εύκολα να εναλλασσόµαστε στα 

τραπέζια που ανήκουν στον κάθε χώρο. Αν από 

το διπλανό σχήµα επιλέξουµε την κενή επιλογή, 

απενεργοποιούµε την επιλογή των τοµέων. 

 

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 
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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 την επιλογή 

Απενεργοποίηση πιάτων. 

 

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 την επιλογή Γενικές Παρατηρήσεις πληκτρολογούµε παρατηρήσεις για όλη 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 στην επιλογή 

Πληροφορίες ή στο εικονίδιο , εµφανίζεται τότε 

µια φόρµα που µας ενηµερώνει αν υπάρχουν 

διαθέσιµες µερίδες για το προϊόν, τη βασική του 

σύνθεση και πληροφορίες που έχουµε θέσει για αυτό 

από την εµπορική εφαρµογή Anima – Menu Cloud 

Edition. 

 

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 Anima – Menu Cloud 

Edition), 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 . 

 

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 
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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. 

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. 

Αν τέλος, θελήσουµε να διαγράψουµε µια παραγγελία πριν αυτή αποσταλεί, αφού την 

επιλέξουµε, κάνουµε κλικ στο ∆ιαγραφή της φόρµας.  

 

 

 

 



 139 

  

 

Αν επιθυµείτε να διαχειριστείτε 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 διαχειριστούµε 

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, 
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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, βάζουµε το – µπροστά από την τιµή. 

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. 

 

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. Μπορούµε να 

απενεργοποιήσουµε τη δυνατότητα 

κεράσµατος, αν από τη ∆ιαµόρφωση επιλέξουµε 

Απενεργοποίηση Κεράσµατος. 

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. Μπορούµε να 

απενεργοποιήσουµε τη δυνατότητα ακύρωσης, 

αν από τη ∆ιαµόρφωση επιλέξουµε 

Απενεργοποίηση ακύρωσης είδους. 

 

Υπάρχουν περιπτώσεις που θέλουµε να 

διαχειριστούµε 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. 
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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. 

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 
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τρόπο που δείξαµε προηγουµένως θα εκτυπωθεί η απόδειξη λιανικής στον τοπικό εκτυπωτή. 

Πρέπει να υπάρχει ασύρµατη σύνδεση γιατί καταχωρείται πρώτα η εγγραφή στο Portal και 

λαµβάνεται από το φορολογικό µηχανισµό η σήµανση που θα εκτυπωθεί τοπικά στην 

απόδειξη λιανικής. 

 

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, 
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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.   

 

  

 

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 επόµενου σχήµατος.  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.   

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. 



 144 

 

 

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. 

Ο σερβιτόρος ενός τραπεζιού, µπορεί να λάβει επίσης 

µηνύµατα µέσω της εφαρµογής Easy Orders όπως θα 

δούµε σε επόµενο κεφάλαιο.  
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Take Away 

H Mobile Anima – Menu µπορεί να διαχειριστεί και τη λειτουργία Take Away, κάνοντας 

κλικ στο οµώνυµο πλήκτρο της αρχικής φόρµας. Θα επιλέξουµε πάλι ένα σερβιτόρο όπου 

εδώ θα τον διαχειριστούµε 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. 

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 διαχειριστούµε ήδη υπάρχοντες, να λάβουµε και να διαχειριστούµε 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 διαχειριστεί, 

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 διαχειριστεί τη λειτουργία Delivery από 

τις τηλεφωνικές κλήσεις ως την επιστροφή ενός διανοµέα. Ας υποθέσουµε ότι έχουµε να 

διαχειριστούµε τις τηλεφωνικές κλήσεις του προηγούµενου σχήµατος όπως τις βλέπουµε 

από τη φόρµα Αναγνώριση Κλήσεων της Anima – Menu Cloud Edition. Παρατηρούµε 

ότι έχουµε και µια κλήση από έναν νέο πελάτη που δεν έχει καταχωρηθεί ακόµη στην 

εφαρµογή. 
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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 Cloud Edition. 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 αποµακρυσµένα, 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 Cloud Edition, όπως έχουµε δείξει 

σε προηγούµενο  κεφάλαιο. 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 
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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 Cloud Edition, να επιλέξουµε Ενεργοποίηση στο QR Delivery (βλέπε κάτω δεξί 

σχήµα). 

 

 

 

 

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 Anima – Menu Cloud 

Edition και από την επιλογή Ενέργειες -> Εκτύπωση QR Codes για ∆ιανοµείς της 
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φόρµας διαχείρισης συνεργατών. Όπως βλέπουµε στο επόµενο σχήµα η εκτύπωση είναι από 

τον Report Designer οπότε µπορούµε να επέµβουµε στη διαµόρφωση της εκτύπωσης. 

 

 

 

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 Anima – Menu Cloud Edition. 
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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 Cloud Edition 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 αν τρέξει η Mobile Anima – Menu 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 Cloud Edition και θα µας εµφανίσει το ονοµατεπώνυµο στην συσκευή (βλέπε 

αριστερό σχήµα). Στη συνέχεια θα εµφανισθεί η κλήση στη φόρµα αναγνώρισης κλήσεων 

της  Anima - Menu Cloud Edition, µε τον ίδιο τρόπο που λαµβάνουµε κλήσεις από 

σταθερή συσκευή. 
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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 στην Anima - Menu Cloud Edition, τις 

συντεταγµένες της θέσης του διανοµέα.  

Ο χάρτης που θα εµφανισθεί εκτός από τις παραγγελίες του διανοµέα, όπως έχουµε 

αναφέρει σε προηγούµενο κεφάλαιο, εµφανίζει σε στίγµα και την τελευταία του θέση.   

 

∆ιαχείριση Πιστωτικών και χρεωστικών καρτών 

Το eAnima Portal έχει τη δυνατότητα σύνδεσης µε τις 4 συστηµικές τράπεζες και τη Viva 

για τη διαχείριση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, λειτουργία που την 

εκµεταλλευόµαστε µέσω της Anima – Menu Cloud Edition. 

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 πρέπει το τρέχον eAnimaID να υποστηρίζει τη 

διαχείριση καρτών. Στη συνέχεια από το κεντρικό µενού των επιλογών, επιλέγουµε 

Πληρωµή µε Πιστ. Κάρτα., όπου πληκτρολογούµε το ποσό χρέωσης και την αιτιολογία. 
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Εκτυπώσεις και Partitions 

Στο τρέχον κεφάλαιο έχουµε αναφερθεί στις εκτυπώσεις που µπορούµε να 

πραγµατοποιήσουµε µέσω της Mobile Anima – Menu, αλλά το ερώτηµα που εύλογα 

τίθεται είναι πώς θα πραγµατοποιηθεί η εκτύπωση των δελτίων παραγγελίας, των 

παρασκευαστηρίων ακόµη και των αποδείξεων λιανικής µε σήµανση από ΕΑΦ∆ΣΣ αν 

αναλογιστούµε ότι η εφαρµογή είναι τύπου Cloud και τα δεδοµένα βρίσκονται στο eAnima 

Portal.   

Το δύσκολο αυτό έργο έρχονται να λύσουν τα Partitions, όπου συσχετίζουν µια εφαρµογή 

που τρέχει ως Print Server σε ένα υπολογιστή, ο οποίος θεωρείται ως µία οµάδα από 

εκτυπώσεις (δελτία παραγγελίας, παρασκευαστήρια και αποδείξεις λιανικής), που 

καθορίζεται µε τη βοήθεια της Anima – Menu Cloud Edition. Κάθε χρήστης µπορεί να 

συνδεθεί µε ένα Partition, εποµένως έτσι γνωρίζουµε ποιος Print Server θα αναλάβει τις 

εκτυπώσεις.  

 

Αρχικά πρέπει να δηµιουργήσουµε τα Partitions που χρειαζόµαστε. Αυτό επιτυγχάνεται 

από την επιλογή Ενέργειες -> Παράµετροι εφαρµογής -> Partitions της εφαρµογής 

Anima - Menu Cloud Edition. Στη φόρµα του αριστερού σχήµατος, µπορούµε να 

προσθέσουµε όσα Partitions θέλουµε. Η επόµενη κίνηση είναι να συνδέσουµε τους χρήστες 

µε το συγκεκριµένο Partition. Αυτό επιτυγχάνεται από τη φόρµα των χρηστών (δεξιό 

σχήµα). Εδώ συνδέουµε χρήστες µε συνεργάτες και ταυτόχρονα ορίζουµε ένα Partition. 
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Στη συνέχεια πρέπει να δηλώσουµε ποιος Print Server θα διαχειρίζεται συγκεκριµένα 

Partitions, για παράδειγµα πού θα εκτυπώνουν οι χρήστες από την Mobile Anima - 

Menu. 

Στην Anima – Menu Cloud Edition το ρόλο του Print Server έρχεται να παίξει µια ειδική 

εφαρµογή µε όνοµα PrnServer που βρίσκεται στο φάκελο εγκατάστασης της εφαρµογής. 

 

 

 

H εφαρµογή µπορεί να εκτελεστεί αυτόµατα, καθώς τρέχει αρχικά το front – office της 

Anima – Menu Cloud Edition,  αρκεί στη διαµόρφωση να έχουµε επιλέξει το Αυτόµατη 

ενεργοποίηση του Print Server (βλέπε αριστερό σχήµα).  Στη συνέχεια η εφαρµογή 

PrnServer βρίσκεται µε τη µορφή εικονιδίου στο taskbar των Windows. Αν κάνουµε κλικ 

πάνω σε αυτό το εικονίδιο, εµφανίζεται το µενού µε τις επιλογές του δεξιού σχήµατος. 
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Με την επιλογή ∆ιαµόρφωση, εµφανίζεται η φόρµα του 

δεξιού σχήµατος. Εδώ ορίζουµε αν ο Print Server µπορεί 

να διαχειριστεί όλα τα Partitions (η συνηθέστερη επιλογή), 

ή κάποιο συγκεκριµένο Partition επιλέγοντας το µε το 

πλήκτρο (…), αν δεν θα διαχειριστεί κενά Partitions, αν ο 

Print Server θα συνδεθεί µε ΕΑΦ∆ΣΣ και θα δίνει µόνο 

σηµάνσεις ή τέλος δεν θα διαχειρίζεται το Easy Orders. Να 

σηµειώσουµε εδώ ότι ο Print Server εκτός από εκτυπώσεις 

και σηµάνσεις, µπορεί όπως θα δούµε σε επόµενο 

κεφάλαιο, να διαχειριστεί και το Easy Orders στη παραγγελιοληψία των τραπεζιών. 

 

Ας υποθέσουµε ότι ένας σερβιτόρος συνδέεται µε έναν χρήστη που έχει δηλωθεί µε Partition 

PART1. Όποτε στέλνει µια παραγγελία από τη Mobile Anima – Menu που πρέπει να 

εκτυπωθεί ή θέλει να εκτυπωθεί µια απόδειξη λιανικής, από όλους τους Print Servers που 

εκτελούνται σε διάφορα υπολογιστικά συστήµατα, θα αναλάβει τις εκτυπώσεις ή τις 

σηµάνσεις αυτός που διαχειρίζεται το συγκεκριµένο Partition PART1 (ή όλα τα Partitions). 

 

Ας υποθέσουµε ότι δεν έχουµε συνδέσει έναν σερβιτόρο µε κάποιο χρήστη άρα και µε 

κάποιο Partition. Έστω και σε αυτή την περίπτωση, µπορεί µέσω της Mobile Anima – 

Menu να θέσουµε ένα Partition, µε την επιλογή Partitions (αριστερό σχήµα). Aµέσως 

εµφανίζεται µια λίστα µε τα δηλωθέντα Partitions ή το κενό Partition (δεξί σχήµα). 
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Η Mobile Anima – Menu ως Print Server 

Μια πολύ σηµαντική δυνατότητα της Mobile Anima – Menu είναι ότι µπορεί να 

λειτουργήσει και ως Print Server. Aυτό σηµαίνει ότι µπορούµε να έχουµε ένα κινητό ή 

tablet που να συνδέεται µε έναν Bluetooth, δικτυακό ή ασύρµατο θερµικό εκτυπωτή και θα 

αναλαµβάνει αυτό τις εκτυπώσεις από άλλες φορητές συσκευές, χωρίς την ύπαρξη 

υπολογιστή µε Windows. 

Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα υπάρχουν παρασκευαστήρια, αφού η σύνδεση θα 

πραγµατοποιηθεί µε έναν µόνο εκτυπωτή, και οι αποδείξεις λιανικής δεν θα έχουν 

σηµάνσεις, εκτός αν υπάρχει και ένας Print Server σε έναν υπολογιστή, ο οποίος θα είναι 

συνδεδεµένος µε έναν ΕΑΦ∆ΣΣ κι έχει επιλεγεί στη διαµόρφωσή του το Ενεργοποίηση 

µόνο σήµανσης ΕΑΦ∆ΣΣ. 

 

Για να µετατρέψουµε µια Mobile Anima – Menu σε Print Server, πρέπει από τη 

διαµόρφωση της εφαρµογής, να ορίσουµε το Partition που θα διαχειρίζεται. Όπως 

παρατηρούµε στο αριστερό σχήµα, κάνουµε κλικ στο πλήκτρο (…) που βρίσκεται στο πεδίο 

Partition. Τότε θα εµφανισθεί µια λίστα µε όλα τα καταχωρηµένα Partitions, όπου 

επιλέγουµε ένα από αυτά. 
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Η επόµενη κίνηση είναι από τις επιλογές, να επιλέξουµε το Ενεργοποίηση του Print 

Server. Αν επιθυµούµε να διαχειρίζεται και τις αποδείξεις λιανικής, επιλέγουµε το 

Ενεργοποίηση λήψης αποδείξεων λιανικής. 
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Αν όµως οι αποδείξεις λιανικής πρέπει να λαµβάνουν και σήµανση, τότε επιλέγουµε το 

Ενεργοποίηση σήµανσης αποδείξεων λιανικής, αλλά στο παιγνίδι πρέπει να µπει ακόµη 

ένας Print Server όπως αναφέραµε προηγουµένως. 

Τέλος πρέπει να ορίσουµε και το συνδεόµενο εκτυπωτή. Κάνουµε κλικ στο πλήκτρο 

Εκτυπωτές κι εµφανίζεται η φόρµα του δεξιού σχήµατος. Εδώ ορίζουµε έναν Bluetooth, 

δικτυακό ή ασύρµατο θερµικό εκτυπωτή. 

 

Αποµακρυσµένα δεδοµένα 

Με τη βοήθεια της επιλογής Αποµακρυσµένα 

δεδοµένα ο χρήστης της εφαρµογής µπορεί να 

έχει πρόσβαση σε διάφορα αποµακρυσµένα 

δεδοµένα που µας παρέχει το eAnima Portal, 

όπως στατιστικά και οικονοµικά στοιχεία, 

δροµολόγια, τηλεφωνικές κλήσεις, WorkSpace 

κλπ. Η δυνατότητα ενεργοποιείται από τη 

διαµόρφωση και την επιλογή Ενεργοποίηση 

αποµακρυσµένων δεδοµένων. 

Μπορούµε να έχουµε πρόσβαση στα 

συγκεκριµένα δεδοµένα από οποιονδήποτε 

φυλλοµετρητή αρκεί να πληκτρολογήσουµε 

https://dev.eanima.gr/m/07200009/default.asp 

όπου 07200009 το eAnimaID του Portal. 

 

Σηµειώνουµε ότι το eAnima Portal παρέχει για 

κάθε eAnimaID έναν αποθηκευτικό χώρο 

(Workspace) 50 ΜΒ, όπου διαχωρίζεται σε έναν 

κοινόχρηστο χώρο για όλους τους χρήστες αλλά 

και έναν χώρο για κάθε χρήστη. Εδώ µπορούµε να ανεβάσουµε αρχεία, να στείλουµε αρχεία 

µέσω email κα. 
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Κεφάλαιο 9 

 

 

H ανέπαφη παραγγελιοληψία 

 

Η 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 Cloud Edition προσφέρει την υπηρεσία (portal) 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 Cloud Edition µε τον ίδιο τρόπο 

που θα λάµβανε την παραγγελία ένας σερβιτόρος µέσω της Mobile Anima – Menu ή µέσω 

της Anima – Menu Cloud Edition.  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 Γενικά της διαµόρφωσης της Anima – Menu Cloud 

Edition. Όπως βλέπουµε στο σχήµα που ακολουθεί, η φόρµα µας παρέχει δυνατότητες για 

τη διαµόρφωση του portal. Mπορούµε για παράδειγµα να απενεργοποιήσουµε τη λήψη e-

Delivery 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 e-

Delivery (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 Easy Orders της αποθήκης. 

 

 

 

Control Panel 

To portal Easy Orders µας παρέχει ένα πλήρες 

περιβάλλον µέσω Internet, όπου µπορούµε να 

διαχειριστούµε τα πάντα, από τις εικόνες των 

προϊόντων,  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 πλήκτρου Control Panel της 

διαµόρφωσης.  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 – Cloud 

Edition. 

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 – Cloud Edition 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 
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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 e-

Delivery, 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. 

 



 176 

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. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε το πλήκτρο QR Reader.  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 Cloud Edition 

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 Cloud 

Edition 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 

Cloud Edition, ενώ τις παραγγελίες για τη Σάλα τις διαχειρίζεται ο Print Server. 

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. 
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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. 

 

 
 

Αν έχουµε δηµιουργήσει υποκαταστήµατα, τότε επιλέγοντας το πλήκτρο 

Αλλαγή Υποκατ., εµφανίζεται λίστα µε τα υποκαταστήµατα και όπως 

δείξαµε σε προηγούµενη παράγραφο, µπορούµε να στείλουµε την παραγγελία στο 

συγκεκριµένο υποκατάστηµα. 

 

∆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 
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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.  

 

    

 

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.  
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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 Cloud 

Edition που διαχειρίζεται τις εισερχόµενες παραγγελίες Take Away της υπηρεσίας Easy 

Orders και πιο 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 
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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 Print Server της Anima – Menu Cloud Edition. Αν 

είναι ενεργοποιηµένη αυτή η υπηρεσία, δείχνεται στις πληροφορίες της εφαρµογής (βλέπε 

αριστερό σχήµα). Επίσης µπορούµε προσωρινά να µην δεχόµαστε παραγγελίες Σάλας µέσω 

του Easy Orders, αν τσεκάρουµε από τη διαµόρφωση της εφαρµογής το 

Απενεργοποίηση Easy Orders. 

 

 

 

 

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.  
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Αυτό επιτυγχάνεται αν από τη διαµόρφωση της Anima 

– Menu Cloud Edition 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 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 10 

 

Οικονοµικά και στατιστικά στοιχεία 
 

H Anima – Menu Cloud Edition 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 Γενική ∆ιαµόρφωση -> Γενικά και στο πεδίο Ώρες αλλαγής. Στο 

παράδειγµα του σχήµατος έχουµε πληκτρολογήσει 3, που σηµαίνει ότι οποιαδήποτε 

παραγγελιοληψία γίνει έως τις 3 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 Εκτυπωτών -> Εκτυπωτής Στατιστικών. 

 

Όλα τα στατιστικά εµφανίζονται σε µια 

φόρµα όπως αυτή του διπλανού 

σχήµατος. Αν για 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 
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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. 

 

Οικονοµικά στοιχεία από front-office 

Θα ξεκινήσουµε µε τα οικονοµικά στοιχεία που µας 

παρέχει το front-office, 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. 

 

 

 

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, e-Delivery). 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 Έξοδα, ενώ αναφέρονται 

συγκεντρωτικά όλοι οι συνεργάτες. 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 όπως 

πληρωµές προσωπικού, 

ενοίκιο κλπ. Αρχικά 

επιλέγουµε το 

παραστατικό, στη συνέχεια το συνεργάτη που τυχόν πλήρωσε ή εισέπραξε χρήµατα 

(προαιρετικά), την επωνυµία του συναλλασσόµενου και το 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 
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βρούµε ένα παραστατικό και να το επανεκτυπώσουµε, να το ακυρώσουµε κλπ. 

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 της Anima – Menu Cloud Edition 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 

Παραγγελιοληψίας (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. 
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Ας δούµε στη συνέχεια µερικά 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. 

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. 
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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. 

 

 

 



 193 

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 Γενική ∆ιαµόρφωση -> Γενικά να έχουµε θέσει 

το email του λογιστή. 

 

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. 

 

 

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. 
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Ταµεία Delivery ανά Περιοχή 

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

 

 

 

∆ιαχείριση Παραγγελιών 

Η 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 δούµε 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. 
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Κεφάλαιο 11 

 

∆ιαχείριση Προσωπικού - Χρηστών 
 
 

H Anima – Menu Cloud Edition 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. 

 

 

 

Την εφαρµογή θα τη βρούµε µε όνοµα 

AnMnCheckIn.exe στο φάκελο εγκατάστασης 

της εφαρµογής, ενώ όταν την  τρέξουµε 

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 µε όλους του 

συνεργάτες, όπου επιλέγουµε κάποιον από 

αυτούς (βλέπε σχήµα). 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). 

 

 

 

Οι Πληροφορίες Παραγγελιοληψίας της  Anima – Menu Cloud Edition παρέχουν δύο 

χρήσιµες πληροφορίες. Η επιλογή Πληρωµές Συνεργατών, παρέχει πληροφόρηση σχετικά 

µε το χρόνο εργασίας και την αντίστοιχη πληρωµή των συνεργατών (βλέπε επόµενο 

σχήµα). 

 

 

 

Η επιλογή Ηµερήσια Κατάσταση, παρέχει εκτυπωµένη την ηµερήσια κατάσταση των 

συνεργατών της επιχείρησης σύµφωνα µε την εφαρµογή εισόδου-εξόδου του προσωπικού. 
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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 Cloud Edition 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.  
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Έχουµε ήδη αναφέρει τη φόρµα διαχείρισης χρηστών από τα Εργαλεία -> Παράµετροι 

εφαρµογής -> Χρήστες όπου δηµιουργούµε τους χρήστες, τους δίνουµε δικαιώµατα 

χρήσης όπως administrator, σύνδεση µε συνεργάτες κλπ. Ειδικά για την παραγγελιοληψία 

µπορούµε ανά χρήστη να απενεργοποιήσουµε ορισµένες λειτουργίες (διαχείριση τραπεζιών, 

delivery κλπ) και επιλέγουµε τέλος το Κλείδωµα δικαιωµάτων ανά Χρήστη. 

Επίσης αν ενεργοποιήσουµε την επιλογή ∆ιαµόρφωση -> Γενικά -> Απενεργοποίηση 

Στατιστικών, εξαφανίζονται οι επιλογές των στατιστικών από το front-office. 

 

∆ιαχείριση Ταµείων 

Η Anima – Menu Cloud Edition δεν χρειάζεται  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 σερβιτόροι, 

διανοµείς ή οι χρήστες τελειώσουν τη βάρδια τους και εντός της διάρκειας λειτουργίας, να 

κλείνουν και να παραδίδουν ταµείο.  

Αυτή τη λειτουργία την είδαµε για σερβιτόρους και 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 αριστερό σχήµα). Τέλος πρέπει από την ίδια ετικέτα της διαµόρφωσης να  

ορίσουµε τον τοµέα του τρέχοντος τερµατικού (βλέπε δεξί σχήµα). 

 

 

 

 

Και τέλος πρέπει να ορίσουµε στο χρήστη, το δικαίωµα Έλεγχος Ταµείο και Οικονοµικών 

από τη φόρµα των χρηστών. 

 

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. 
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Από τις Πληροφορίες Παραγγελιοληψίας της Anima – Menu Cloud Edition έχουµε 

δύο αναφορές που αφορούν τους χρήστες. Η πρώτη αναφορά Ταµεία Χρηστών ανά 

Τοµέα, εµφανίζει αναλυτικά τα ανοίγµατα και τα κλεισίµατα των ταµείων που αντιστοιχούν 

σε χρήστες. 

 

 

Η δεύτερη αναφορά Ταµεία Χρηστών εµφανίζει συγκεντρωτικά τα ταµεία των χρηστών σε 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 
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Κεφάλαιο 12 

 

∆ιαχείριση δωµατίων 
 

H Anima – Menu Cloud Edition σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά ενός eAnimaID, 

προσφέρει  τη δυνατότητα κρατήσεων δωµατίων, αλλά και σύνδεση αυτών µε την 

παραγγελιοληψία, έτσι ώστε στο τέλος, να ληφθούν υπόψη και οι τυχόν παραγγελίες που 

έχουν πραγµατοποιηθεί στα δωµάτια κρατήσεων. 

 

Αρχικά ξεκινάµε µε τη δηµιουργία των τύπων των δωµατίων, τους τιµοκαταλόγους των 

δωµατίων και τα δωµάτια των κρατήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται από τις επιλογές του µενού 

Εργαλεία -> Παράµετροι εφαρµογής. 

 

 

 

Στο αριστερό σχήµα δείχνουµε τη φόρµα των τύπων των δωµατίων (µονόκλινα κλπ), ενώ 

στη δεξιά τη φόρµα των δωµατίων. 
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Ακολουθεί η φόρµα των τιµοκαταλόγων των δωµατίων. Εδώ πληκτρολογούµε το όνοµα του 

τιµοκαταλόγου και σε ποια  περίοδος είναι ενεργός ο τιµοκατάλογος. Ακολούθως γράφουµε 

ποιοι τύποι δωµατίων είναι ενεργοποιηµένοι αυτήν την περίοδο, όπου πατώντας το κουµπί 

µε τις τελείες εµφανίζεται µια λίστα µε τους τύπους δωµατίων που έχουµε εισάγει. 

Επιλέγουµε τον τύπο και γράφουµε τα κόστη που υπάρχουν στις τελευταίες 3 στήλες. 

 

 

 

Αρχικά πρέπει από τη γενική διαµόρφωση, να ορίσουµε ένα παραστατικό λιανικής (πρέπει 

να είναι τύπου παροχής υπηρεσιών) και ένα τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών (αριστερό 

σχήµα). Επίσης από την αποθήκη πρέπει να ορίσουµε ένα εικονικό προϊόν παροχής 

υπηρεσιών και να το θέσουµε στο πεδίο Κωδικός τιµολόγ.. 
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Η Προκαταβολή καθορίζει την προκαθορισµένη προκαταβολή που θα έχει η κάθε 

καινούργια κράτηση. Το Cancelation Fee Χρέωση καθορίζει την χρέωση του δωµατίου 

όταν ακυρώνεται πριν από την ηµεροµηνία αποχώρησης της κράτησης. Όταν ο πελάτης έχει 

κάνει κράτηση και δεν έχει καταβάλει χρήµατα σε αυτή, µε την επιλογή Λήξη Προθεσµίας 

Κράτησης το πρόγραµµα αυτόµατα διαγράφει την κράτηση, αν  δεν έχει υπάρξει κάποια 

προκαταβολή. Η επιλογή Ανάλυση στο παραστατικό εκτυπώνει στην περιγραφή κάθε 

µέρα παραµονής των δωµατίων και το κόστος τους, ειδάλλως όταν δεν είναι µαρκαρισµένο 

κάνει σύνολα ανά δωµάτιο. Ο καθορισµός των χρωµάτων ανάλογα µε την κατάσταση της 

κράτησης παίζει ρόλο στην φόρµα των κρατήσεων. 

Τέλος στη διαµόρφωση της παραγγελιοληψίας και στην ετικέτα Παράµετροι πρέπει να 

θέσουµε ένα παραστατικό Λιανικής επί Πιστώσει. 

 

 

 

Αφού έχουµε τελειώσει γενικά µε την παραµετροποίηση, είµαστε έτοιµοι για 

κρατήσεις δωµατίων. Από το πλήκτρο Κρατήσεις της Anima – Menu Cloud 

Edition, εµφανίζεται η φόρµα διαχείρισης των κρατήσεων. Στο πλέγµα όπως βλέπετε στο 

επόµενο σχήµα, στο πάνω µέρος εµφανίζεται το ηµερολόγιο και στα αριστερά τα δωµάτια 

που έχουµε ορίσει.  

Ο χρήστης µπορεί να κάνει µια κράτηση τοποθετώντας τον κέρσορα του ποντικιού στο 

πλέγµα που είναι κάτω από το ηµερολόγιο, έχοντας πατηµένο το αριστερό κουµπί αυτού. 

Όταν επιλέξει την ηµεροµηνία που θέλει, αφήνει το αριστερό κουµπί του ποντικιού και 

αυτόµατα παρουσιάζεται η φόρµα της κράτησης για τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες. Οι 

µπάρες στο πλέγµα είναι κινούµενες, δηλαδή µπορούµε να σύρουµε όποια µπάρα έχουµε 

επιλέξει ώστε έτσι να αλλάξουµε ηµεροµηνίες της κράτησης ή τον αριθµό δωµατίου αυτής. 

 

Το πρόγραµµα αυτόµατα παρουσιάζει τις διανυκτερεύσεις που θα γίνουν όπως και το κόστος 

αυτών, ανάλογα µε το τι έχει επιλέξει ο χρήστης στο πλέγµα. Σηµειώνουµε ότι η τιµή του 

δωµατίου υπολογίζεται βάσει του τιµοκαταλόγου που ορίσαµε στην αρχή. 

Υπάρχουν 3 καταστάσεις που καθορίζονται από τα πλήκτρα στο κάτω δεξί τµήµα της 

φόρµας, οι Άφιξη, Αναχώρηση και Ακύρωση. 
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Ας υποθέσουµε ότι έχουµε δηµιουργήσει κάποιες κρατήσεις δωµατίων. Ας δούµε τώρα πώς 

µπορούµε να εκµεταλλευτούµε τις κρατήσεις και γενικότερα τα δωµάτια από τη Front-Office 

της Anima – Menu Cloud Edition. 

Yποθέτουµε ότι είµαστε στη διαδικασία πληρωµής ενός τραπεζιού της σάλας. Παρατηρούµε 

ότι στη φόρµας πληρωµής υπάρχει το πλήκτρο Χρέωση ∆ωµατίου. Αν επιλεγεί θα 

εκτυπωθεί µια απόδειξη λιανικής επί πιστώσει και θα εµφανισθεί η φόρµα του δεξιού 

σχήµατος που εµφανίζει σε λίστα τις υπάρχουσες αφιχθείσες κρατήσεις των δωµατίων.  
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Εδώ επιλέγουµε το δωµάτιο κράτησης, την περιγραφή κράτησης και τον τιµοκατάλογο. Αν 

δεν θέλουµε στη συγκεκριµένη φόρµα να εµφανίζονται οι αφιχθείσες κρατήσεις των 

δωµατίων αλλά απλά τα δωµάτια, τότε από τη διαµόρφωση και την ετικέτα Γενικά, 

επιλέγουµε ∆ιαχείριση µόνο δωµατίων αντί αφίξεων. 

 

 

 

Από την επιλογή Εργαλεία -> Χρεώσεις δωµατίων εµφανίζεται η φόρµα του πάνω 

σχήµατος, όπου εµφανίζει τα δωµάτια που έχουν χρεωθεί από τη σάλα. Εδώ µε το πλήκτρο 

Κινήσεις, βλέπουµε αναλυτικά τις κινήσεις παραγγελιοληψίας και µε το Πληρωµή µπορεί 

να γίνει η εξόφληση τους. 
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Αν επιθυµούµε να δηµιουργήσουµε την αναχώρηση του δωµατίου, από την Anima – Menu 

Cloud Edition και τις κρατήσεις,  επιλέγουµε τη συγκεκριµένη κράτηση του δωµατίου κι 

επιλέγουµε το πλήκτρο Αναχώρηση. Τότε εµφανίζεται πλαίσιο διαλόγου µε επιλογή 

ανάµεσα σε τιµολόγιο ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών (πάνω σχήµα) και τελικά εµφανίζεται 

η φόρµα για την εκτύπωση του παραστατικού. 
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Κεφάλαιο 13 

 

Anima.NET Compact  

Special Edition 

 

 

Η Anima - Menu Cloud Edition διαθέτει µία ειδική έκδοση της Anima.NET Compact 

Edition στην περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν έχετε Internet και πρέπει να εκτυπώσετε 

παραστατικά.  Τα δεδοµένα σώζονται τοπικά σε SQLite, και είναι ιδανική σε συσκευές 

Tablet µε Windows 10 αλλά και γενικότερα σε συσκευές µε οθόνη αφής χωρίς µεγάλες 

απαιτήσεις µνήµης και ισχύος.  

 

Η εφαρµογή συνδέεται αρχικά µε την Anima - Menu Cloud Edition και λαµβάνει 

συναλλασσόµενους, αποθήκη, παραστατικά κλπ. Αν για κάποιο λόγο δεν έχετε Internet, 

µπορείτε να τρέξετε την εφαρµογή, να καταχωρήσετε κι εκτυπώσετε παραστατικά και όταν 

επανέλθει το Internet, µπορούν αυτά να αποσταλούν µαζικά στην Anima - Menu Cloud 

Edition. 

 

Σύνδεση µε την Anima - Menu Cloud Edition 

Την εφαρµογή θα την βρείτε από το µενού Έναρξη των 

εφαρµογών του συστήµατος της Anima - Menu Cloud 

Edition. 

Αν τρέξουµε την εφαρµογή, θα παρατηρήσουµε ότι έχει παρόµοια εµφάνιση µε αυτή της 

Anima - Menu Cloud Edition.  
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Η Anima.NET Compact Special Edition πρέπει να συνδεθεί µε την Anima - Menu Cloud 

Edition για να λειτουργήσει.  Από το πλήκτρο Εργαλεία της βασικής µπάρας εντολών της 

εφαρµογής, επιλέγουµε διαµόρφωση (πρέπει στον υπολογιστή να τρέχει και η Anima - 

Menu Cloud Edition)  και κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Σύνδεση. Όταν γίνει µε επιτυχία η 

σύνδεση στο eAnima Portal µε το τρέχον eAnimaID, τρέχουµε πάλι την εφαρµογή, και 

παρατηρούµε στην αρχική φόρµα, το µήνυµα της σύνδεσης µε το Portal (βλέπε δεξί σχήµα). 
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Η επόµενη κίνηση είναι να λάβουµε δεδοµένα από την Anima - Menu Cloud Edition, για 

το λόγο αυτό επιλέγουµε Ενέργειες -> Λήψη δεδοµένων από eAnima Portal όπως 

βλέπουµε στο επόµενο σχήµα. 

 

 

 

Εντατική Λιανική 

Η Anima.NET Compact Special Edition περιέχει ενσωµατωµένες τις δύο εφαρµογές 

εντατικής. Χρησιµοποιούν τον θερµικό εκτυπωτή που έχουµε δηλώσει από το µενού 

Εργαλεία της εφαρµογής, ενώ πρέπει να έχουµε δηλώσει και το παραστατικό Απόδειξη 

Λιανική στη ∆ιαµόρφωση. 

Η φόρµα της ταµειακής έχει ακριβώς την ίδια λειτουργικότητα µε την αντίστοιχη της 

πλήρους έκδοσης. 
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Το ίδιο συµβαίνει και µε την Pos Edition που καλείται από το πλήκτρο Λιανική της 

εφαρµογής. 

 

 

 

Αποστολή δεδοµένων στο eAnima Portal 

Αφού έχουµε καταχωρήσει κι εκτυπώσει τα επιθυµητά παραστατικά και είναι ή ώρα να 

αποσταλούν αυτά στο eAnima Portal, επιλέγουµε Ενέργειες -> Αποστολή 

παραστατικών σε eAnima Portal. Με τον τρόπο αυτό µεταφέρονται στην Anima - Menu 

Cloud Edition όλα τα παραστατικά και ενηµερώνεται κατάλληλα η βάση δεδοµένων της.
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Κεφάλαιο 14 

 

∆ιαµόρφωση της εφαρµογής  

µέσω Web 

 

Στα προηγούµενα κεφάλαια δείξαµε πώς να διαµορφώσουµε και να αρχικοποιήσουµε την 

εφαρµογή µέσω της Anima - Menu Cloud Edition. Το ίδιο όµως µπορούµε να επιτύχουµε 

και µέσω ενός φυλλοµετρητή (πχ Chrome), αρκεί να πληκτρολογήσουµε τη διεύθυνση 

https://dev.eanima.gr/. Τότε εµφανίζεται η σελίδα του σχήµατος που ακολουθεί όπου 

πληκτρολογούµε το επιθυµητό eAnimaID, το όνοµα του χρήστη και τον κωδικό του. 

 

 

 

Στη συνέχεια εµφανίζεται η αρχική σελίδα του επόµενου σχήµατος. Όπως παρατηρούµε το 

µενού της σελίδας, οµοιάζει µε το µενού της εφαρµογής Anima - Menu Cloud Edition που 

συναντήσαµε σε προηγούµενα κεφάλαια. Η βασική όµως διαφορά µε την εφαρµογή είναι ότι 

η συγκεκριµένη µορφή δεν καταλαµβάνει µια άδεια χρήσης όπως κάνει η αντίστοιχη 

εφαρµογή. Επίσης η διαµόρφωση µπορεί να πραγµατοποιηθεί ακόµη και από ένα κινητό 

τηλέφωνο χωρίς την ανάγκη υπολογιστή. 
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Για παράδειγµα από το εικονίδιο Αρχεία εµφανίζεται το µενού του αριστερού σχήµατος 

όπου µπορούµε να ορίσουµε τους συνεργάτες,  τα τραπέζια και να αναζητήσουµε τις 

παραγγελίες σε συγκεκριµένο φάσµα ηµεροµηνιών. Από το εικονίδιο Παραστατικά 

εµφανίζονται οι κινήσεις παραστατικών, από το εικονίδιο Οικονοµικά εµφανίζεται το µενού 

του µεσαίου σχήµατος µε οικονοµικά στοιχεία, ενώ  από το εικονίδιο Εργαλεία εµφανίζεται 

το µενού του δεξιού σχήµατος µε διάφορες επιλογές όπως οι παράµετροι της εφαρµογής 

όπου ορίζουµε τα Partitions, τους χρήστες, τα παραστατικά και το Φ.Π.Α., αλλά και την 

εµφάνιση QR codes για την εγκατάσταση και λήψη παραµέτρων για τη Mobile Anima – 

Menu. 

 

 

 



 215 

 

Μία πολύ σηµαντική επιλογή είναι αυτή από το εικονίδιο Wizard όπου εµφανίζεται η σελίδα 

του επόµενου σχήµατος για τη δηµιουργία των προϊόντων της εφαρµογής, µε 

λειτουργικότητα σχεδόν ίδια µε αυτή της Anima - Menu Cloud Edition που συναντήσαµε 

στο δεύτερο κεφάλαιο. 
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Κεφάλαιο 15 

 

OnLine Τεχνική Υποστήριξη 
 

H Anima – Menu Cloud Edition παρέχει τη δυνατότητα άµεσης τεχνικής υποστήριξης 

µέσω chat. O χρήστης µε τη βοήθεια µιας ειδικής εφαρµογής που τρέχει στον υπολογιστή, 

πληκτρολογεί το πρόβληµα που αντιµετωπίζει και άµεσα έχει ανταπόκριση από τεχνικό της 

Poseidon Software SA, για την επίλυση του προβλήµατος. 

Για να ενεργοποιηθεί η συγκεκριµένη εφαρµογή ο χρήστης πρέπει να διαθέτει ενεργό 

συµβόλαιο, σύνδεση στο Internet και στο χρονικό διάστηµα από 9 πµ έως 0 πµ.  

H εφαρµογή της τεχνικής υποστήριξης εκτελείται µέσω του πλήκτρου Support που περιέχει 

το front – Office της εφαρµογής. Φυσικά η εφαρµογή είναι αυτόνοµη και εκτελείται 

εξωτερικά από την έναρξη των εφαρµογών του συστήµατος. 

Όταν εκτελέσουµε την εφαρµογή, αρχικά εµφανίζεται το συµβόλαιο του χρήστη µε τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του. Πατώντας ΟΚ εµφανίζεται η φόρµα του σχήµατος. 

 

 

 

Όπως παρατηρείτε, στο αριστερό τµήµα της φόρµας, υπάρχουν τα πιο συχνά προβλήµατα 

που τυχόν θα αντιµετωπίσετε µε τις πιθανές λύσεις τους. Αν επιθυµείτε να επικοινωνήσετε 

µε τεχνικό της εταιρείας, πληκτρολογήστε στο κάτω τµήµα της φόρµας αυτό που θέλετε και 
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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.  

 


