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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Κεντρική οθόνη της Εφαρμογής 

Γραμμή Μενού 

                                          Πλήκτρα Γρήγορης Πρόσβασης 

 

 
 
                                                                                                                      Πλήκτρο Εξόδου 

Στο δεξιό μέρος της κεντρικής οθόνης μπορείτε να πατήσετε το 

βελάκια που βλέπετε για να επιλέξετε άλλη φωτογραφία. Όταν 

κλείνετε την εφαρμογή η επιλογή  αποθηκεύει την επιλογή σας κι έτσι 

κατά την εκκίνηση εμφανίζεται πάντα η ίδια φωτογραφία.    

http://www.i-software.gr/
http://www.softwarehouse.gr/
http://www.i-software.gr/
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Εισαγωγή στην εφαρμογή 

Ξεκινώντας την εφαρμογή εμφανίζεται το παράθυρο 

 

Πληκτρολογούμε το Όνομα Χρήστη (user name)  και τον κωδικό 

(Password) και πατάμε ΟΚ. 

Η εφαρμογή έχει ήδη τον Χρήστη με τα στοιχεία 

Όνομα χρήστη : admin 

Κωδικός πρόσβασης : 1 

Μπορείτε να διαγράψετε αυτόν τον χρήστη και να δημιουργήσετε 

έναν ή περισσότερους δικού σας από το μενού Βασικές Λειτουργίες-> 

Χρήστες.

http://www.i-software.gr/
http://www.softwarehouse.gr/
http://www.i-software.gr/
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

Πατάω το πλήκτρο   για αναζήτηση όλων των εγγραφών. 

Αν αρχίσω να πληκτρολογώ το όνομα του Πελάτη, η εφαρμογή 

αρχίζει να ψάχνει και να μου εμφανίζει τα ονόματα που αντιστοιχούν 

στην αναζήτηση. Μπορώ να αρχίσω να πληκτρολογώ το όνομα ή το 

επώνυμο ή μέρος από αυτά. Η εφαρμογή θα το βρει ανεξάρτητα από 

το σημείο που βρίσκονται στο ονοματεπώνυμο.  Παράδειγμα: αν 

πρέπει να βρω τον Πελάτη Μαρία Παπανικολάου και το μόνο που 

θυμάμαι είναι ότι το δεύτερο συνθετικό από το επώνυμο είναι το 

«…νικολάου» αρχίζω να  πληκτρολογώ το ‘νικολ’ και η εφαρμογή θα 

μου φέρει όλους τους πελάτες οι οποίοι έχουν στο ονοματεπώνυμό 

τους αυτά τα γράμματα.  

Στην Αναζήτηση δεν έχουν σημασία τα κεφαλαία και τα μικρά 

γράμματα, έχουν όμως σημασία τα γράμματα με τόνο. 

Σύνθετη αναζήτηση 

Γράφω τον αριθμό τηλεφώνου ή την κατηγορία ή το Α.Φ.Μ. ή τον 

κωδικό και πατάω το πλήκτρο  Τα πεδία είναι συνδυαστικά. 

  

http://www.i-software.gr/
http://www.softwarehouse.gr/
http://www.i-software.gr/
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Για να κάνω μια νέα εγγραφή πατάω το πλήκτρο «Εισαγωγή νέου» 

 

συμπληρώνω τα στοιχεία και πατάω το πλήκτρο «Καταχώρηση». 

 

Τα πεδία που έχουν ανοιχτό κίτρινο χρώμα είναι υποχρεωτικά.  

 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

Αναζητώ τον Πελάτη που θέλω να αλλάξω, αφού αλλάξω τα 

στοιχεία  που θέλω πατάω το πλήκτρο «Ενημέρωση» 

 

 

Διαγραφή. 

Αναζητώ τον Πελάτη που θέλω. Τον Επιλέγω. Πατάω «Διαγραφή» για 

να τον διαγράψω. Όταν πρόκειται για διαγραφή η εφαρμογή ζητάει 

πάντα επιβεβαίωση. 

 

http://www.i-software.gr/
http://www.softwarehouse.gr/
http://www.i-software.gr/
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Έξοδος από παράθυρο και κλείσιμο της εφαρμογής 

Όλα τα παράθυρα της εφαρμογή έχουν στο κάτω δεξιό μέρος το 

πλήκτρο  Πατώντας το κλείνω το τρέχων παράθυρο. 

Στο κεντρικό παράθυρο, στο κάτω δεξιό μέρος υπάρχει το πλήκτρο 

Πατώντας το, κλείνω την εφαρμογή. 

Να κλείνετε πάντα την εφαρμογή από αυτό το πλήκτρο κι όχι 

πατώντας το X στο πάνω δεξί μέρος της φόρμας 

  

http://www.i-software.gr/
http://www.softwarehouse.gr/
http://www.i-software.gr/
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ 

Η εφαρμογή έχει βοηθητικές οθόνες για τις Κατηγορίες Πελατών, 

Κατηγορίες Πληρωμών, Λίστα με τις Δ.Ο.Υ. της χώρας, Λίστα με τις 

σταθερές Ονομαστικές Εορτές. 

 

http://www.i-software.gr/
http://www.softwarehouse.gr/
http://www.i-software.gr/
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Οι οθόνες αυτές εμφανίζονται πατώντας το πλήκτρο  που 

βρίσκεται στο δεξί μέρος ενός πεδίου. 

Με  διπλό κλικ στην γραμμή που επιλέγω η εγγραφή γράφετε 

αυτόματα στο κατάλληλο πεδίο.  Αν θέλω να κάνω νέα εγγραφή κάνω 

http://www.i-software.gr/
http://www.softwarehouse.gr/
http://www.i-software.gr/
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κλικ στην γραμμή που  βρίσκεται στο κάτω μέρος του grid. 

Πληκτρολογώ την νέα εγγραφή στην γραμμή και πατάω το πλήκτρο 

 για να αποθηκευτεί η εγγραφή. 

Για να διαγράψω μια εγγραφή, την επιλέγω κάνοντας κλικ στην 

γραμμή και πατάω το πλήκτρο «ΔΙΑΓΡΑΦΗ».  

Συνοψίζοντας 

1. Επιλογή. Με κλίκ σε μια γραμμή επιλέγω την εγγραφή. 

2. Αλλαγή. Αν θέλω να κάνω μια αλλαγή σε μια εγγραφή, κάνω κλικ 

στην γραμμή μέχρι να ενεργοποιηθεί για να μπορώ να γράψω, 

Κάνω την αλλαγή και πατάω το πλήκτρο «Ενημέρωση».  

3. Εισαγωγή νέας εγγραφής. Για να προσθέσω μια εγγραφή πατάω 

στην τελευταία γραμμή που είναι κενή , κάνω κλικ μέχρι να 

ενεργοποιηθεί για να μπορώ να γράψω. Πληκτρολογώ το κείμενο 

που θέλω στην νέα γραμμή και πατάω το πλήκτρο «Ενημέρωση».  

4. Διαγραφή. Επιλέγω μια εγγραφή κάνοντας ένα κλίκ στην γραμμή 

και στην συνέχεια πατάω το πλήκτρο «Διαγραφή».  

Με τον ίδιο τρόπο συμπληρώνω όλα τα υπόλοιπα πεδία. Όταν 

τελειώσω πατάω το πλήκτρο «Καταχώρηση».  

Δεξί κλικ του ποντικιού 

Στα πιο πολλά παράθυρα λειτουργεί και το δεξί κλικ του ποντικιού. 

Επιλέγω μια εγγραφή, πατάω το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και 

επιλέγω την λειτουργία που θέλω να κάνω. 

http://www.i-software.gr/
http://www.softwarehouse.gr/
http://www.i-software.gr/
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Στοιχεία  διεύθυνσης – Ταχυδρομικοί Κώδικες 

Με το πλήκτρο ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   ανοίγει το παράθυρο με τους 

Ταχυδρομικούς Κωδικούς οπότε μπορούμε να βρούμε εύκολα την οδό 

και τον ΤΚ ανάλογα με την γεωγραφική περιφέρεια και την πόλη. 

 

  

http://www.i-software.gr/
http://www.softwarehouse.gr/
http://www.i-software.gr/
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Εκτυπώσεις και Εξαγωγή σε Excel 

 

Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα να εκτυπωθούν οι αναφορές. 

Πατώντας το πλήκτρο  ανοίγει το παράθυρο διαχείρισης της 

εκτύπωσης . 

Σε αυτό το παράθυρο ο χρήστης επιλέγει αν θα γίνει εκτύπωση σε 

χαρτί Α4 ή σε άλλο format από τα πολλά που παρέχει η εφαρμογή. 

Επιλέγει αν θα γίνει εκτύπωση οριζόντια ή κάθετα, αν θα μπεί 

υδατογράφημα (watermark). Επίσης μπορεί να επιλέξει να κάνει 

εξαγωγή των δεδομένων δε Excel ή σε Pdf. Επιλέγει έναν τοπικό ή 

δικτυακό εκτυπωτή και κάνει εκτύπωση του εγγράφου. 

http://www.i-software.gr/
http://www.softwarehouse.gr/
http://www.i-software.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

Όταν ο χρήστης έρχεται στο παράθυρο Διαχείρισης Πελατών έχει δύο 

βασικές επιλογές.  

1. Να κάνει αναζήτηση ενός καταχωρημένου Πελάτη, να τον 

επιλέξει και να δει ή να αλλάξει τα στοιχεία του. 

2. Να καταχωρήσει Νέο Πελάτη  

  

http://www.i-software.gr/
http://www.softwarehouse.gr/
http://www.i-software.gr/
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

Πατάω το πλήκτρο  για αναζήτηση όλων των εγγραφών. 

Αν αρχίσω να πληκτρολογώ το όνομα του Πελάτη, η εφαρμογή 

αρχίζει να ψάχνει και να μου εμφανίζει τα ονόματα που αντιστοιχούν 

στην αναζήτηση. Μπορώ να αρχίσω να πληκτρολογώ το όνομα ή το 

επώνυμο ή μέρος από αυτά. Η εφαρμογή θα το βρει ανεξάρτητα από 

το σημείο που βρίσκονται στο ονοματεπώνυμο.  Παράδειγμα: αν 

πρέπει να βρω τον Πελάτη Μαρία Παπανικολάου και το μόνο που 

θυμάμαι είναι ότι το δεύτερο συνθετικό από το επώνυμο είναι το 

«…νικολάου» αρχίζω να  πληκτρολογώ το ‘νικολ’ και η εφαρμογή θα 

μου φέρει όλους τους πελάτες οι οποίοι έχουν στο ονοματεπώνυμό 

τους αυτά τα γράμματα.  

Στην Αναζήτηση δεν έχουν σημασία τα κεφαλαία και τα μικρά 

γράμματα, έχουν όμως σημασία τα γράμματα με τόνο. 

Σύνθετη αναζήτηση 

Γράφω τον αριθμό τηλεφώνου ή την κατηγορία και πατάω το 

πλήκτρο   

Τα πεδία είναι συνδυαστικά. 

  

http://www.i-software.gr/
http://www.softwarehouse.gr/
http://www.i-software.gr/
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 Νέα εγγραφή 

Για να πραγματοποιήσω μια νέα εγγραφή πρώτα κάνω αριστερό κλικ 

του ποντικιού πάνω στο πλήκτρο «Εισαγωγή νέου» που βρίσκεται στο 

κάτω αριστερό μέρος του παραθύρου.   

Στην συνέχεια ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο οποίο συμπληρώνω 

(πληκτρολογώ) στα διάφορα πεδία τα στοιχεία κι όταν τελειώσω 

κάνω κλικ στο πλήκτρο «Καταχώρηση» .  Τα πεδία που 

έχουν ανοιχτό κίτρινο χρώμα είναι υποχρεωτικά πεδία και πρέπει να 

συμπληρωθούν, εάν δεν συμπληρωθούν τότε στην φάση της 

καταχώρησης η εφαρμογή θα μας βγάλει ένα μήνυμα 

προειδοποίησης. 

 

Όταν πατάω το πλήκτρο «Εισαγωγή νέου» στο πεδίο Κωδικός Πελάτη 

εμφανίζεται ένας αριθμός. Είναι ο επόμενος αύξων αριθμός, είναι ο 

κωδικός που θα έχει ο Πελάτης στην εφαρμογή. 

Τα υποχρεωτικά πεδία είναι ο κωδικός και το όνομα του Πελάτη. 

http://www.i-software.gr/
http://www.softwarehouse.gr/
http://www.i-software.gr/
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Συμπληρώνουμε τα υπόλοιπα πεδία, ο ΑΦΜ πρέπει να είναι 9 

αριθμητικά ψηφία, η εφαρμογή ελέγχει τον ΑΦΜ την στιγμή της 

καταχώρησης κι αν τον βρει λανθασμένο εμφανίζει το παρακάτω 

μήνυμα:  

     

Επιλέγοντας ΝΑΙ το ΑΦΜ θα καταγραφεί λάθος. 

 Αλλαγή στοιχείων 

Για να πραγματοποιήσω αλλαγή μιας εγγραφής πρώτα κάνω την 

Αναζήτηση και την επιλογή του Πελάτη, στην συνέχεια συμπληρώνω 

(πληκτρολογώ) στα διάφορα πεδία τα στοιχεία κι όταν τελειώσω 

κάνω κλικ στο πλήκτρο «Ενημέρωση»  

 

  

  

http://www.i-software.gr/
http://www.softwarehouse.gr/
http://www.i-software.gr/
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  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΛΑΤΗ 

Αφού Αναζητήσω και επιλέξω τον Πελάτη μπορώ να δω την καρτέλα 

του με τα οικονομικά στοιχεία. 

 

Για να κάνω νέα καταχώρηση συμπληρώνω Αιτιολογία ή/και Χρέωση, 

ή/και Πίστωση στο αριστερό μέρος του παραθύρου και πατάω 

«Καταχώρηση». Όλες οι κινήσεις του Πελάτη φαίνονται στις 

Καταχωρημένες κινήσεις. Αν θέλουμε να Διαγράψουμε μια εγγραφή 

από τις καταχωρημένες κινήσεις την επιλέγουμε και πατάμε 

«Διαγραφή». Αν θέλουμε να κάνουμε μια αλλαγή στις καταχωρημένες 

κινήσεις, κάνω κλικ στο πεδίο που θέλω να αλλάξω, μέχρι να 

ενεργοποιηθεί για να μπορώ να γράψω και πληκτρολογώ την αλλαγή, 

http://www.i-software.gr/
http://www.softwarehouse.gr/
http://www.i-software.gr/
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στην συνέχεια έχοντας επιλεγμένη την γραμμή που μόλις άλλαξα και 

θέλω να αποθηκεύσω, πατάω «Ενημέρωση».  

Στο grid που εμφανίζονται οι «Καταχωρημένες Κινήσεις» οι εγγραφές 

εμφανίζονται με χρονολογική σειρά. Αν πατήσετε στον τίτλο μιας 

στήλης θα γίνει αύξουσα ταξινόμηση βάση αυτής της στήλης. Αν 

πατήσετε και πάλι στον τίτλο της στήλης θα γίνει και πάλι 

ταξινόμηση άλλα φθίνουσα. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Το υπόλοιπο που βλέπετε στην δεξί μέρος του grid είναι το 

Προοδευτικό Υπόλοιπο. Αν πατήσετε στον τίτλο μιας στήλης για να 

αλλάξει η ταξινόμηση, τότε το προοδευτικό υπόλοιπο δεν θα 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
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Σε αυτή την φόρμα μπορούμε να καταγράψουμε κείμενο που 

σχετίζεται με τον πελάτη. Για παράδειγμα αν του δώσουμε 

τηλεφωνικά μια προσφορά την καταγράφουμε για να θυμόμαστε 

μετά από καιρό τι είχαμε πει.  

Νέα Εγγραφή 

Στο αριστερό μέρος της οθόνης και στο πεδίο Νέα εγγραφή 

επιλέγουμε ημερομηνία γράφουμε έναν τίτλο στο πεδίο «Θέμα» και το 

κείμενο στο πεδίο από κάτω, στην συνέχεια πατάμε «Καταχώρηση». 

Στο δεξί μέρος της οθόνης στις  «Καταχωρημένες Εγγραφές» 

υπάρχουν οι καταχωρημένες εγγραφές, μπορούμε να την 

διαγράψουμε ή να κάνουμε αλλαγή. 
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Έγγραφα - Φώτο. 
 
 

 

 

Πατώντας το πλήκτρο «Επιλογή Αρχείου» επιλέγετε ένα αρχείο (.doc, 

.xls ή οποιοδήποτε άλλο)  ή φωτογραφία σε οποιαδήποτε format που 

συνδέεται ή έχει σχέση με τον πελάτη. Από την λίστα που 

εμφανίζονται τα αρχεία επιλέξτε μια γραμμή και πατήστε άνοιγμα 

αρχείου για να το δείτε. Επίσης μπορείτε να κάνετε δεξί κλί του 

ποντικιού πάνω σε μια γραμμή και να πατήσετε «Άνοιγμα» 

Μπορούμε να συνδέσουμε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό έγγραφο με τον 

πελάτη. Παράδειγμα: παίρνουμε μια επιταγή, την περνάμε από 
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scanner (σώζοντας την σαν φωτογραφία) και την συνδέουμε με το 

πελάτη. Επιλέγουμε «Επιλογή Αρχείου» και με το παράθυρο  

Επιλέγουμε το αρχείο που επιθυμούμε. Στην συνέχεια πατάμε 

«Ενημέρωση». 

Μπορούμε να επιλέξουμε ένα αρχείο από την λίστα και  πατώντας 

«Άνοιγμα αρχείου» το Πρόγραμμα βρίσκει με ποια εφαρμογή μπορεί 

να ανοίξει αυτός ο τύπος αρχείου, και το ανοίγει. Επιλέγοντας ένα 

αρχείο από την λίστα και πατώντας «Διαγραφή» διαγράφουμε την 

σύνδεση του αρχείου με τον πελάτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
2.1 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 

Η φόρμα έκδοσης παραστατικού μπορεί να εμφανιστεί με 3 

τρόπους: 

1. Από την κεντρική φόρμα επιλέγοντας «Έκδοση Νέου 

Παραστατικού» 
2. Από την κεντρική οθόνη κάνοντας δεξί κλικ του ποντικιού 

ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο η πρώτη επιλογή είναι η 

έκδοση παραστατικού. 
3. Πατώντας το πλήκτρο F2. (συντόμευση πληκτρολογίου) 
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Η καταχώρηση ενός παραστατικού γίνεται σε 4 βήματα 

1. Επιλέγω το παραστατικό που θέλω να εκδώσω. Η επιλογή 

μπορεί να γίνει  

a. είτε από την αναπτυσσόμενη λίστα (πάνω δεξί μέρος της 

οθόνης)  

b. από το εικονίδιο του μπλε φακού δίπλα στην 

αναπτυσσόμενη λίστα

 

2. μόλις επιλέξω το παραστατικό εμφανίζεται αυτόματα η λίστα 

με τους πελάτες

 

αρχίζω να πληκτρολογώ το όνομα ή το επώνυμο ή το Α.Φ.Μ. 

και επιλέγω το πελάτη με διπλό κλίκ στην γραμμή 

3. Πατώντας F1 εμφανίζεται ή λίστα με τα Είδη/Υπηρεσίες 

Παροχής Υπηρεσιών
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πληκτρολογώντας  

a. οποιοδήποτε μέρος της περιγραφής  

b. ή του κωδικού  

c. ή το barcode  

d. ή #10 για να βρείτε όλα τα είδη που ο κωδικός ξεκινάει 

από 10 

4. Επιλέγω «Τρόπο πληρωμής» και πατάω καταχώρηση 

 

Συνοψίζοντας : 

Για την καταχώρηση του παραστατικού  

1. Επιλέγω Τύπο Παραστατικού (π.χ. Δελτίο αποστολής) 

2. Επιλέγω Πελάτη 

3. Καταχωρώ τα είδη 

4. Επιλέγω τρόπο Πληρωμής και το καταχωρώ. 
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Τι πρέπει να προσέξω στην 
καταχώρηση ενός παραστατικού 

 

1. Διαγραφή γραμμής: επιλέξτε την γραμμή και  

a. πατήστε ESC ή  

b. επιλέξτε γραμμή και πατήστε CTRL + DEL ή  

c. επιλέξτε γραμμή πατήστε δεξί κλικ του ποντικιού και 

επιλέξτε διαγραφή γραμμής.  

 

 

2. Διαστάσεις Είδους: επιλέξτε την γραμμή και πατήστε F5 

 

 

3. Στρογγυλοποίησης Τιμής: Αν το τελικό πληρωτέο ποσό είναι 

202,12 Ευρώ και θέλετε να το κάνετε 200,00  πατήστε το 

εικονίδιο δίπλα στο πεδίο ΠΛΗΡΩΤΕΟ για να ορίσετε το τελικό 

πληρωτέο ποσό. Η διαφορά μοιράζετε σαν έκπτωση στις 

γραμμές του Παραστατικού 

 

 

4. Ορίστε την ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ENTER από τις παραμέτρους 

a. YES: μετά την επιλογή του είδους, πηγαίνει στο Πεδίο 

Ποσότητα, με ENTER στο πεδίο Τιμή, με ENTER στο πεδίο 
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έκπτωση ποσοστό, με ENTER στο πεδίο έκπτωση ποσό, με 

ΕΝΤΕR στην επόμενη γραμμή για να προστεθεί άλλο είδος.  

b. NO: με την επιλογή του είδους πηγαίνει στην επόμενη 

γραμμή 

 

5. Κρατήσεις και φόρος. Για να Λειτουργήσουν οι κρατήσεις και ο 

φόρος πρέπει να ορίσετε σε ποια κατηγορία ανήκει ο 

Πελάτης. 

 

6. Προσοχή! Ρωτήστε τον Λογιστή σας για τα παραστατικά που 

χρειάζονται σήμανση από φορολογικό μηχανισμό ή πρέπει να είναι 

θεωρημένα από την εφορία. Η σήμανση στην έκδοση των παραστατικών 

είναι  δική σας ευθύνη.   
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2.2 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

Μετασχηματισμός από άλλο παραστατικό 

Παράδειγμα 1: Έχουμε εκδώσει ένα Δελτίο Αποστολής και θέλουμε 

να εκδώσουμε το Τιμολόγιο.  

 Επιλέγουμε Τιμολόγιο Πώλησης 

 Επιλέγουμε τον Πελάτη 

 Πατάμε το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ από την ενότητα Σχετικό 

Παραστατικό 

 Επιλέγουμε το Παραστατικό  και πατάμε το πλήκτρο 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ που βρίσκεται κάτω δεξιά.   

Μπορούμε να επιλέξουμε περισσότερα από ένα παραστατικό.  

 

Παράδειγμα 2.  

Κάθε μέρα στέλνουμε ένα ή περισσότερα δελτία αποστολής σε 

πελάτη μας. Στο τέλος του μήνα θέλουμε να τιμολογήσουμε όλα 

τα δελτία αποστολής. Μπορούμε να το κάνουμε με 2 τρόπους. 

1ος Τρόπος. Όπως στο παράδειγμα 1 αλλά επιλέγουμε όλα τα 

δελτία αποστολής του μήνα 

2ος Τρόπος. ΜΑΖΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Μαζική Διαχείριση -> Μαζική Τιμολόγηση -> Τιμολόγηση 

Επιλέγω Ημερομηνία.  

Επιλέγω Αρχικό Παραστατικό το ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Επιλέγω «Σε Παραστατικό» το Τιμολόγιο Πώλησης 

Και πατάω το START. Επιλέγω Τρόπο Πληρωμής και πατάω 

START Έναρξη διαδικασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3   - Αναφορές - Εκτυπώσεις 

 

Περιλαμβάνει 

1. Πελάτες 

 Υπόλοιπα Πελατών. Τα Υπόλοιπα όλων των πελατών 

έως μια συγκεκριμένη Ημερομηνία. 

 Καρτέλα Πελάτη. Μια πολύ χρήσιμη προβολή. Εδώ 

υπάρχουν όλες οι κινήσεις του Πελάτη. 

 Λίστα Πελατών 

 Κέρδος ανά Πελάτη 

 Πωλήσεις ανά Πελάτη και Είδος 

 Πωλήσεις ανά πελάτη και περίοδο 

 Κινήσεις Πελατών. Εμφανίζει ποιοι πελάτες έκαναν 

κίνηση σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  

 Λίστα Ιστορικού Πελατών. Εμφανίζει τις εγγραφές που 

έχουν καταχωρηθεί  στην καρτέλα Πελατών ->Ιστορικό 
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2. Προμηθευτές 

 Υπόλοιπα Προμηθευτών 

 Καρτέλα Προμηθευτή 

 Αγορές ανά Προμηθευτή. 

 

3. Είδη 

 

 Υπόλοιπα Ειδών 

 Λίστα Ειδών 

 Απογραφή Ειδών 

 Πωλήσεις κατά… 
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i. Πωλήσεις κατά Είδος 

ii. Πωλήσεις κατά είδος και περίοδο 

iii. Πωλήσεις κατά είδος και πελάτη 

iv. Πωλήσεις κατά είδος και πωλητή 

v. Πωλήσεις κατά είδος και ομάδα 

vi. Πωλήσεις κατά είδος και κατηγορία 

vii. Πωλήσεις κατά είδος και Υποκατάστημα, 

 Πωλήσεις ειδών (όλα τα πεδία) 

 Αγορές κατά είδος και προμηθευτή 

 Κέρδος ανά είδος 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ. 
 

Στο πάνω μέρος της κάθε φόρμας υπάρχουν τα κριτήρια αναζήτησης. 

Συμπληρώνετε τα κριτήρια που θέλετε και πατάτε START για να 

εμφανιστούν τα αποτελέσματα. 

Τα πεδία είναι συνδυαστικά.  
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 

  

Επιλέγω την ημέρα και την ώρα που θέλω να καταχωρήσω το 

ραντεβού κι αρχίζω να πληκτρολογώ αυτό που θέλω.  

Αν πατήσω Διπλό κλικ πάνω σε ένα ραντεβού τα στοιχεία του 

εμφανίζονται σε νέο παράθυρο. Μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία του 

ραντεβού και να πατήσω ενημέρωση. Με «delete» μπορώ να το 

διαγράψω. Για να αλλάξω την ημέρα και την ώρα ενός ραντεβού το 

παίρνω και το σέρνω στην επιθυμητή ημέρα και ώρα. 
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Διαχείριση Χρηστών. 

Από την Γραμμή Μενού   Διαχείριση -> Χρήστες  

  

Εισαγωγή Νέου Χρήστη 

Πατάω «Εισαγωγή Νέου». Πληκτρολογώ τα δεδομένα και πατάω «ΟΚ» 

 

Διαγραφή Χρήστη 

Πατάω την επιλογή «Λίστα και διαγραφή». Επιλέγω τον χρήστη που 

θέλω και πατάω «Διαγραφή» 
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Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης 

  

Με αυτήν την επιλογή μπορώ να αλλάξω τον κωδικό εισαγωγής του 

χρήστη. 
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Διαδικασία Ενεργοποίησης. 

Περιορισμοί. 

Η εφαρμογή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. Το κατέβασμα (download) από τοsite 

είναι δωρεάν, και παρέχεται δωρεάν δοκιμαστική λειτουργία για έναν 

μήνα. Εκτός από το χρονικό όριο του ενός μηνός υπάρχουν επιπλέον 

περιορισμοί, όπως το γεγονός ότι δεν μπορείτε να καταχωρήσετε 

πάνω από 5 εγγραφές. 

Διαδικασία Ενεργοποίησης. 

Από το μενού «Βοηθητικές Εργασίες» επιλέξτε «Παράμετροι» και 

πατήστε το πλήκτρο «Ενεργοποίηση». Εμφανίζεται το παρακάτω 

παράθυρο που περιέχει οδηγίες για την ενεργοποίηση. 
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Τα βήματα Ενεργοποίησης  συνοψίζονται στα εξής 

1. Καταθέτετε στον τραπεζικό μας  Λογαριασμό το ποσό που 

αντιστοιχεί στο αντίτιμο αγοράς της άδειας χρήσης. Σαν 

Αιτιολογία πληρωμής βάζετε το όνομά σας.  

Το ποσό της κατάθεσης θα το βρείτε στο internet στην διεύθυνση 

www.i-software.gr.  

Τον τραπεζικό Λογαριασμό θα τον βρείτε στο Πλήκτρο <<Διαδικασία 

Πληρωμής - Τραπεζικοί Λογαριασμοί για Πληρωμή>> στην φόρμα 

ενεργοποίησης. 

 

Μας στέλνετε με email τον Κωδικό  Εφαρμογής που υπάρχει στο 

παράθυρο «Ενεργοποίηση Εφαρμογής». Μαζί μας  στέλνετε το όνομα 

σας και το email σας. Μπορείτε να μας στείλετε απευθείας το αίτημα 

πατώντας το πλήκτρο «Αποστολή Αιτήματος για Κωδικό 

Ενεργοποίησης» που υπάρχει στο παράθυρο «Ενεργοποίηση 

Εφαρμογής» (βασική προϋπόθεση είναι να έχετε σύνδεση στο internet) 

 

2. Αφού εξακριβώσουμε την κατάθεση του ποσού σας στέλνουμε στο email 

που μας δηλώσατε τον Κωδικό Ενεργοποίησης τον οποίο καταχωρείτε 

στο παράθυρο ενεργοποίησης εφαρμογής και πατάτε το πλήκτρο 

«Έλεγχος Κωδικού και Ενεργοποίησης».   

 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει email ή Internet η διαδικασία 

μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά.  
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Αποστολή Email σε Πελάτες. 
 

Με αυτή την λειτουργία μπορούμε να στείλουμε απ’ ευθείας Email σε όποιον θέλουμε μέσα 
από την εφαρμογή. Βασική προϋπόθεση να έχουμε ανοίξει έναν λογαριασμό email στο Google 
(gmail). 
 
Επίσης με την μαζική αποστολή μπορείτε να στείλετε email μαζικά σε πελάτες, για να τους 
ενημερώσετε για μια προσφορά που κάνετε, ή απλά για να τους ευχηθείτε Καλό Πάσχα ή Καλά 
Χριστούγεννα. 
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Παράμετροι Εφαρμογής. 
 

 

Από την γραμμή μενού ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ επιλέξτε <<Παράμετροι 

Εφαρμογής>> 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Στο πρώτο παράθυρο πληκτρολογείτε τα στοιχεία της εταιρίας σας έτσι όπως 

θέλετε να εμφανίζονται στο παραστατικό. 

Επίσης αν θέλετε επιλέγετε ένα logo που θα εμφανίζεται στο πάνω δεξί μέρος 

του παραστατικού. Η εικόνα του logo πρέπει να έχει αναλογίες 2 πλάτος χ 1 

ύψος, δηλαδή αν το πλάτος έχει διαστάσεις 500 το ύψος πρέπει να είναι 250. 

Στην δεξιά πλευρά υπάρχει «Στοιχεία Εταιρίας για Διαφορετικά ΚΑΔ ή άλλη 

γλώσσα». Εδώ μπορούν να καταχωρηθούν τα στοιχεία της εταιρίας (π.χ. στα 

αγγλικά) και θα  μπορούμε να επιλέξουμε στην συνέχεια ανάλογα με τον τύπο 
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του παραστατικού τι θα εκτυπώνετε. (πχ. Για πωλήσεις στο εξωτερικό θα 

επιλέξουμε να εμφανίζονται τα στοιχεία της εταιρίας μας στα αγγλικά) 

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 

Στην αριστερή πλευρά μπορούμε να καταχωρήσουμε ένα κείμενο – έως 5 γραμμές 

και 256 χαρακτήρες – το οποίο θα εμφανίζεται στα παραστατικά.  

Μπορούμε να μην βάλουμε τίποτα ή να βάλουμε αριθμούς λογαριασμούς 

τραπεζών ή απλά «Σας ευχαριστούμε». Την στιγμή που καταχωρώ ένα 

παραστατικό εμφανίζεται το κείμενο και μπορώ να το σβήσω ή να το αλλάξω 

Στην δεξιά πλευρά εμφανίζονται 2 παράμετροι που ισχύουν μόνο για τον τύπο 

εκτύπωσης παραστατικού InvoiceGR. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα χρώμα και το 

πλήθος των δεκαδικών ψηφίων που θα εμφανίζεται στο παραστατικό. 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΧΡΗΣΤΗ 

 

Παραμετροποίηση της εφαρμογής που μπορεί να την κάνει ο χρήστης. 

Δίπλα από την παράμετρο υπάρχει το εικονίδιο  το οποίο εξηγεί την 

λειτουργία της παραμέτρου 

 

 

Ερώτηση Επιβεβαίωσης στην έξοδο: Αν το ορίσετε στο ΝΟ τότε κάθε φορά που 

κλείνετε την εφαρμογή θα εμφανίζεται το μήνυμα  
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Δημιουργία BACKUP κατά την έξοδο. Επιλέξτε αν κατά την έξοδο από την 

εφαρμογή θέλετε να γίνεται αυτόματα αντίγραφο Ασφαλείας. Μπορείτε να 

επιλέξετε αν θα γίνεται αυτόματα η δημιουργία του Αντιγράφου Ασφαλείας ή αν 

θα γίνεται κατόπιν ερωτήματος από την εφαρμογή και δική σας επιβεβαίωσης. 

Φωτογραφία Κεντρικής Οθόνης: Επιλέξτε μια φωτογραφία ή οποία θα 

εμφανίζετε στην κεντρική οθόνη της εφαρμογής. 
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Διαδικασία BackUp. 
 

Με αυτή την διαδικασία παίρνετε  ένα Αντίγραφο (Backup) της βάσης δεδομένων.  

Χρησιμοποιήστε την "Επιλογή Φακέλου" για να επιλέξετε την διαδρομή και στην 

συνέχεια πατήστε το  πλήκτρο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ για να αποθηκεύσετε την 

Βάση Δεδομένων.  

 
Σημαντικό:  Χρησιμοποιείστε ένα από τα 3 πιο διαδεδομένα cloud (OneDrive, Google 

Drive, Dpopbox) για να παιρνετε εκεί backup. Με αυτό τον τρόπο δεν θα χαθούν τα δεδομένα 
ακόμα κι αν χαθεί ο Η/Υ. 
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ χωρίς 
παραστατικό 

 

Σε ότι αφορά την καταχώρηση της χρέωσης και της πίστωσης τα 
πράγματα είναι απλά. Όταν προσφέρουμε μια υπηρεσία (πχ 50 €) και ο 
Πελάτης μας πληρώνει με 50 € τότε χρεώνω τον πελάτη με 50€  για 
την εργασία που κάναμε και τον πιστώνουμε με 50 €, οπότε το 
υπόλοιπο του πελάτη είναι 0 €. Αν μας δώσει 30 € και μας χρωστάει 
20€ τότε τον πιστώνουμε 30€.  
  

 
Εάν σας εξυπηρετεί μπορείτε να δοκιμάσετε να καταχωρήσετε εγγραφές  στους 
Πελάτες ή στους Προμηθευτές με την επωνυμία «ΕΝΟΙΚΙΟ» ή «ΔΕΗ» ή «ΟΤΕ»  
και να κάνετε χρέωση ή αρνητική πίστωση και να βλέπετε το αποτέλεσμα.  
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ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
 

Στην Καρτέλα Πελάτη (ή Προμηθευτή) , στα Οικονομικά επιλέγω μια εγγραφή και 
πατάω το πλήκτρο «Απόδειξη». Ανοίγει το παράθυρο βλέπουμε παρακάτω: 

 

  
Ελέγχω τα στοιχεία, επιλέγω Τύπο Παραστατικού (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) και πατάω το πλήκτρο «Εκτύπωση», στην 
πραγματικότητα μου εμφανίζεται η προεπισκόπηση εκτύπωσης  όπως φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα  
 

Επιλέγω τον εκτυπωτή από το εικονίδιο  πάνω αριστερά και εκτυπώνω όσα 
αντίτυπα χρειάζομαι 
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Λειτουργικό Σύστημα: όλα τα  λειτουργικά της Microsoft 

 Microsoft Windows 2000,  

 Microsoft Windows Millenium,  

 Microsoft Windows XP,  

 Microsoft Windows VISTA. 

 Microsoft Windows 7. 

 Microsoft Windows 8. 

 Microsoft Windows 10. 

 

CPU: 

 INTEL PENTIUM IV 

 INTEL PENTIUM CORE 2 DUO 

 Όλοι οι AMD 

 INTEL i-3,i-5,i-7 

ή οποιοσδήποτε νεότερος 

RAM: 

 Ελάχιστη μνήμη 1 GB ΜΒ 

 Προτεινόμενη 2 GB και άνω 

 

Ελάχιστη Ανάλυση Οθόνης 1280*768 

Όσο μεγαλύτερη ανάλυση οθόνης έχετε τόσο καλύτερα θα 

εμφανίζονται τα δεδομένα. 
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ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 

       

 

                

 

 

 

 

-ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - 
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