
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΈΚΔΟΣΗ 2.0



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΗ

Έναρξη εφαρμογής

Επιλογή θέσης

Καταχώρηση παραγγελίας

Προβολή θέσης

Πληρωμή

Αποχρέωση σερβιτόρου

Ταμεία ημέρας

Περιοδικές αναφορές

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Κατάλογος ειδών

Πίνακας θέσεων

Επιλογές τερματικών

Επιλογές εκτυπωτών

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πίνακας συνδεσμολογίας

Εγκατάσταση εφαρμογής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Αναβάθμιση εφαρμογής online

Αναβάθμιση τιμοκαταλόγων online

Εκτέλεση ειδικών ρυθμίσεων

Σύνδεση από απόσταση



Έναρξη εφαρμογής

Επιλέγουμε το όνομα μας από το πλαίσιο επιλογής, πληκτρολογούμε τον κωδικό που μας έχει δοθεί 
και πιέζουμε το “ΟΚ”



Επιλογή Θέσης

Επιλέγουμε τον χώρο στον οποίο θέλουμε να εργαστούμε (εάν υπάρχουν περισσότεροι από έναν) και 
στη συνέχεια επιλέγουμε την θέση (τραπέζι-σταντ κ.ο.κ.) που επιθυμούμε να βάλουμε νέα παραγγελία 
ή να ελέγξουμε την κατάσταση του (καταχωρημένες παραγγελίες για πληρωμή).



Καταχώρηση παραγγελίας

Γίνεται με δύο τρόπους: Α) Με αναζήτηση του είδους, με χρήση ενός ή λίγων γραμμάτων:

Ή με σταδιακή αναζήτηση, όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα:



Αφού επιλέξουμε το είδος, μπορούμε να καταχωρήσουμε όποια επιπλέον χαρακτηριστικά επιθυμούμε, 
όπως φαίνεται στη συνέχεια του παραδείγματος:

Πιέζουμε το “ΟΚ” και συνεχίζουμε με την εισαγωγή των υπολοίπων ειδών που επιθυμούμε. Μόλις 
θελήσουμε να προχωρήσουμε στην εκτύπωση της παραγγελίας, πιέζουμε το “ΤΕΛΟΣ” και στη νέα 
οθόνη προεπισκόπησης της παραγγελίας, πιέζουμε το “ΕΚΤΥΠΩΣΗ”



ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΣΗΣ

Επιλέγουμε την θέση που επιθυμούμε, και πιέζουμε το πλαίσιο “ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ”. Στην 
οθόνη εμφανίζονται όλες οι παραγγελίες του πιο πρόσφατου πελάτης στη συγκεκριμένη θέση, οι 
οποίες εκκρεμούν (δεν έχουν πληρωθεί ακόμα):

Πιέζουμε το “ΠΛΗΡΩΜΗ”, και στη νέα οθόνη που εμφανίζεται, καταχωρούμε -εάν χρειάζεται- το 
πόσο πληρωμής (για να υπολογιστούν τα ρέστα) και την όποια έκπτωση θέλουμε να κάνουμε:



Αποχρέωση σερβιτόρου

Κατά την αλλαγή βάρδιας, καταχωρούμε το ταμείο του σερβιτόρου, όπως φαίνεται στα παρακάτω 
στιγμιότυπα:

Εικόνα 1: Από την οθόνη θέσεων, επιλέγουμε από 
το μενού, την “ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ”.

Εικόνα 2: Πληκτρολογούμε τον κωδικό 
κλεισίματος βάρδιας

Εικόνα 3: Πληκτρολογούμε το ποσό παράδοσης, 
και όποια σημείωση μπορεί να χρειάζεται.



ΤΑΜΕΙΑ ΗΜΕΡΑΣ

Στο κλείσιμο ημέρας, παίρνουμε την αναφορά-Ζ, όπως περίπου κάνουμε και με τις συνηθισμένες 
ταμειακές μηχανές, ακολουθώντας τα βήματα που φαίνονται παρακάτω:



Μόλις ολοκληρωθεί η αναφορά, επιλέγουμε το “ΕΚΤΥΠΩΣΗ” για να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
καταχώρησης του ημερήσιου δελτίου Ζ.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Εικόνα ημέρας - Χ: Κατά την διάρκεια της ημέρας μπορούμε να δούμε την κατάσταση όλων των 
ταμείων/τραπεζιών/ειδών, χρησιμοποιώντας την αναφορά Χ.

Εικόνα περιόδου – Χ2: Επιλέγουμε αυτό τον τύπο αναφοράς, όταν θέλουμε να δούμε τις πωλήσεις 
πολλών ημερών. Ο υπολογισμός ξεκινά από την ημέρα που ακολούθησε τον “ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ – Ζ2”,  (βλέπε παρακάτω)

Μηδενισμός περιόδου – Ζ2: Βλέπουμε ακριβώς ό,τι και με την αναφορά Χ2, μόνο που τώρα, 
μηδενίζουμε τα σύνολα, ώστε να ξεκινήσουμε από την αρχή την καταγραφή των πωλήσεων. Η 
λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη σε περιοδικές λήψεις ταμείων, ώστε να μην αθροίζουμε τα δεδομένα 
των επιμέρους αναφορών Ζ.

Περιοδική αναφορά συνόλων: Μπορούμε να ζητήσουμε ανφορά πωλήσεων από κάποια ημερομηνία, 
έως κάποια άλλη.



Κατάλογος ειδών

Ο κατάλογος ειδών δημιουργείται είτε με την χρήση ηλεκρονικού υπολογιστή μέσω της εφαρμογής 
“dbSet4PC”, είτε μέσω της ίδιας της εφαρμογής.
Μπορούμε να προσθέσουμε νέα είδη, να δημιουργήσουμε νέα, βασιζόμενοι σε παλιότερα (μέσω της 
επιλογής “ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ”), να διαγράψουμε κάποια που είναι ανενεργά πια, καθώς και να 
προσθαφαιρέσουμε τα συστατικά τους, την βασική τους τιμή, καθώς και άλλες ειδικές τιμές (π.χ. 
Πακέτου, φιάλης κ.λπ.).



Πίνακας Θέσεων

Μπορούμε να διαμορφώσουμε όσους χώρους επιθυμούμε, προσθέτοντας σ' αυτούς διάφορα είδη 
θέσεων (τραπέζια, σταντς, κ.λπ.). Η διαδικασία φαίνεται στις ακόλουθες εικόνες:



Επιλογές τερματικών

Στην οθόνη αυτή, καταχωρούμε τα στοιχεία των δικτυακών εκτυπωτών, και των λοιπών τερματικών:



Επιλογές εκτυπωτών

Στην οθόνη αυτή, επιλέγουμε τα χαρακτηριστικά της εκτύπωσης των δελτίων παραγγελίας και των 
αναφορών:

Η οικονομική εκτύπωση περιορίζει τα κενά, μειώνοντας κατά περίπου 50% την ανάλωση χαρτιού.



Πίνακας συνδεσμολογίας

Τα τερματικά είναι ασύρματα, οπότε το μόνο που χρειάζεται είναι να επιλέξουμε το ασύρματο δίκτυο 
στο οποίο θα συνδεθούν.

Οι εκτυπωτές πρέπει να συνδεθούν στον ασύρματο δρομολογητή (router), χρησιμοποιώντας τα 
καλώδια δικτύου, όπως φαίνεται στην παρακάτων εικόνα:



Εγκατάσταση εφαρμογής

Ανοίγουμε την εφαρμογή και πληκτρολογούμε στην οθόνη που εμφανίζεται τον κωδικό που μας έχει 
δοθεί από τον προμηθευτή:

Αφού πληκτρολογήσουμε τον αριθμό άδειας χρήσης, πιέζουμε το “ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ”. 
Εφόσον, δεν έχουμε κάνει κάποιο λάθος κατά την πληκτρολόγηση, η διαδικασία ενεργοποίησης 
ολοκληρώνεται και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή.



Αναβάθμιση εφαρμογής online

Κατά διαστήματα, μπορεί να ζητήσουμε την αναβάθμιση της εφαρμογής, με νέες λειτουργίες, οθόνες 
εργασίας κ.λπ.

Ακολουθούμε τα βήματα που φαίνονται στα παρακάτω στιγμιότυπα και η εφαρμογή αναβαθμίζεται 
αυτόματα (μέσω διαδικτύου) εάν φυσικά υπάρχει κάποια νεότερη έκδοση της.

Επιλέγουμε την “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ”. Συνδεόμαστε, έτσι, στο 
διαδίκτυο και γίνεται αναζήτηση νεότερης 
έκδοσης. Εφόσον βρεθεί νέα έκδοση, επιλέγουμε 
το “ΕΝΑΡΞΗ” και η αναβάθμιση ολοκληρώνεται 
σύντομα.



Αναβάθμιση τιμοκαταλόγων online

Στην περίπτωση που θέλουμε να εισάγουμε μεγάλο πλήθος νέων ειδών στον τιμοκατάλογο, μπορούμε 
να το πετύχουμε επικοινωνώντας με την τεχνική υποστήριξη. Μόλις τελειώσει η προετοιμασία του 
νέου τιμακαταλόγου, μπορούμε να τον εγκαταστήσουμε στις συσκευές μας, χρησιμοποιώντας την 
λειτουργία “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ”.

Στο πλαίσιο κειμένου “ΟΝΟΜΑΣΙΑ” εισάγουμε το όνομα της επιχείρησης μας, ενώ παρακάτω 
επιλέγουμε (εάν χρειάζεται) ποια στοιχεία της βάσεις δεδομένων θα αναβαθμιστούν. Μπορούμε να 
επιλέξουμε απλώς τον τιμακατάλογο ειδών, ή/και τον πίνακα θέσεων ή.και τον πίνακα χρηστών. 
Πιέζουμε το “ΕΝΑΡΞΗ” και πολύ σύντομα ολοκληρώνεται η διαδικασία αναβάθμισης.



Εκτέλεση ειδικών ρυθμίσεων

Κάποιες φορές, χρειαζόμαστε ελάχιστες τροποποιήσεις στην βάση δεδομένων (π.χ. Προσθήκη ενός 
είδους, μιας νέας θέσης, ή ενός χρήστη). Στην περίπτωση αυτή, αντί να κάνουμε πλήρη αναβάθμιση 
δεδομένων, μπορούμε να επιλέξουμε την μερική αναβάθμιση.



Σύνδεση από απόσταση

Παρά τα εργαλεία βοήθειας από απόσταση, κάποιες φορές μπορεί να ζητηθεί η βοήθεια με απευθείας 
παρέμβαση στις ασύρματες συσκευές. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση του teamViewer 
quickSupport. Συνδεόμαστε μέσω διαδικτύου και κάνουμε τις όποιες τροποποιήσεις απροβλημάτιστα.



Περισσότερες πληροφορίες

Ιστολόγιο προϊόντος: http://wos4android.wordpress.com

Σχετικά βίντεο: https://www.youtube.com/user/wos4android

Στο facebook: https://www.facebook.com/pages/Wos4android/441180762576587

Email επικοινωνίας: wos4android@gmail.com

Skype: trend-mc.com

http://wos4android.wordpress.com/
mailto:wos4android@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Wos4android/441180762576587
https://www.youtube.com/user/wos4android

