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2 Εγχειρίδιο Χρήσης  ΕΚΚΙΝΗΣΗ | Lexicon Software 

 

ΕΕ ΚΚ ΚΚ ΙΙ ΝΝ ΗΗ ΣΣ ΗΗ   
 

Αφού έχει τελειώσει με επιτυχία η εγκατάσταση, πατάμε διπλό κλικ 

στο εικονίδιο για να εκτελέσουμε την εφαρμογή. 
 

Στην πρώτη εκτέλεση του προγράμματος θα μας ζητηθεί κωδικός εκ-
κίνησης. 

 
Πατήστε το «Αποστολή email» για να σταλεί ο κωδικός στην Lexicon 

Software ή εναλλακτικά επικοινωνήστε τηλεφωνικώς στο 
2382024662 για να λάβετε τον κωδικό. 

 
Ο παραπάνω κωδικός θα είναι ο ίδιος όσες φορές και αν ζητηθεί στον 

ίδιο υπολογιστή. 
 

Στην πρώτη οθόνη βλέπουμε τα εξής κουμπιά : Κατηγορίες, Μάρ-
κες, Οχήματα, Κατηγορίες Πελατών, Πελάτες, Ενοικιάσεις, 

Πλάνο, Προβολή και Έξοδος. 

 

 

Εικόνα 1 Κεντρική οθόνη προγράμματος 
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3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | Lexicon Software 

 

ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΗΗ ΓΓ ΟΟ ΡΡ ΙΙ ΕΕ ΣΣ   
 

Πατώντας το κουμπί κατηγορίες εμφανίζονται οι κατηγορίες οχημά-
των που έχουμε καταχωρίσει. 

 
Αν θέλουμε να εισάγουμε μία νέα κατηγορία πατάμε Νέα, ο κωδικός 

κατηγορίας μπαίνει αυτόματα, εισάγουμε την κατηγορία και πατάμε 
Αποθήκευση.  

 
Αν θέλουμε να διαγράψουμε μια κατηγορία πατάμε Διαγραφή. 

 
Με τα βελάκια κάτω δεξιά βλέπουμε επόμενες εγγραφές και με τα 

βελάκια κάτω αριστερά βλέπουμε προηγούμενες εγγραφές. 
 

 

Εικόνα 2 Κατηγορίες οχημάτων 
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4 ΜΑΡΚΕΣ | Lexicon Software 

 

ΜΜ ΑΑ ΡΡ ΚΚ ΕΕ ΣΣ   
 

Πατώντας το κουμπί Μάρκες ανοίγει ένα παράθυρο με όλες τις μάρ-
κες οχημάτων που έχουμε καταχωρημένες.  

 
Αν θέλουμε να εισάγουμε μία νέα κατηγορία πατάμε Νέα, ο κωδικός 

κατηγορίας μπαίνει αυτόματα, εισάγουμε την κατηγορία και πατάμε 
Αποθήκευση.  

 
Αν θέλουμε να διαγράψουμε κάτι πατάμε διαγραφή.  

 
Με τα βελάκια κάτω δεξιά βλέπουμε επόμενες εγγραφές και με τα 

βελάκια κάτω αριστερά βλέπουμε  προηγούμενες εγγραφές. 
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5 ΟΧΗΜΑΤΑ | Lexicon Software 

 

ΟΟ ΧΧ ΗΗ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΑΑ   
 

 
Πατώντας το κουμπί οχήματα ανοίγει ένα παράθυρο με τα στοιχεία 

των οχημάτων που έχουμε καταχωρίσει. 
 

Αν θέλουμε να εισάγουμε κάποιο άλλο όχημα πατάμε Νέα. Συμπλη-
ρώνουμε τα στοιχεία και πατάμε Αποθήκευση. Επιλέγουμε κατηγο-

ρία, μάρκα και χρώμα οχήματος και συμπληρώνουμε και τα άλλα 
στοιχεία. 

 
Αν θέλουμε να διαγράψουμε κάποια εγγραφή πατάμε Διαγραφή. 

 
Για την αναζήτηση κάποιου οχήματος πληκτρολογούμε στο κενό λίγα 

γράμματα από την πινακίδα και πατάμε Εύρεση. Από τη λίστα που 
εμφανίζεται επιλέγουμε το όχημα που ζητάμε. 

 

Στην καρτέλα Κινήσεις βλέπουμε τις κινήσεις του συγκεκριμένου 
οχήματος.  

 
Στο κενό Από επιλέγουμε μια ημερομηνία και πατάμε Προβολή.  

 
Εμφανίζονται  τα στοιχεία του πελάτη που έχει ενοικιάσει το όχημα 

καθώς επίσης και από πότε μέχρι πότε ενοικίασε το όχημα. 
Αν θέλουμε να εκτυπώσουμε τις κινήσεις πατάμε Εκτύπωση. 

 
Με τα βελάκια κάτω δεξιά βλέπουμε επόμενες εγγραφές και με τα 

βελάκια κάτω αριστερά βλέπουμε προηγούμενες εγγραφές. 
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6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (ΠΕΛΑΤΩΝ) | Lexicon Software 

 

 

 
 

 
 

ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΗΗ ΓΓ ΟΟ ΡΡ ΙΙ ΕΕ ΣΣ   (( ΠΠ ΕΕ ΛΛ ΑΑ ΤΤ ΩΩ ΝΝ ))   
 

Πατώντας το κουμπί Κατηγορίες εμφανίζονται οι κατηγορίες πελα-
τών που έχουμε καταχωρίσει ,σύμφωνα με δικά μας κριτήρια. 

  

Αν θέλουμε να εισάγουμε μία νέα κατηγορία πατάμε Νέα, ο κωδικός 
κατηγορίας μπαίνει αυτόματα, εισάγουμε την κατηγορία και πατάμε 

Αποθήκευση.  
 

Αν θέλουμε να διαγράψουμε κάτι πατάμε Διαγραφή. 
 

Με τα βελάκια κάτω δεξιά βλέπουμε επόμενες εγγραφές και με τα 
βελάκια κάτω αριστερά βλέπουμε προηγούμενες εγγραφές. 
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7 ΠΕΛΑΤΕΣ | Lexicon Software 

 

ΠΠ ΕΕ ΛΛ ΑΑ ΤΤ ΕΕ ΣΣ   
 

Πατώντας το κουμπί Πελάτες ανοίγει ένα παράθυρο με στοιχεία των 
πελατών που έχουμε καταχωρίσει. 

 

 
 

 

Αν θέλουμε να εισάγουμε κάποιον νέο πελάτη πατάμε Νέα, συμπλη-
ρώνουμε τα στοιχεία του και πατάμε Αποθήκευση. 

 
Αν θέλουμε να διαγράψουμε κάτι πατάμε Διαγραφή. 

 
Για την αναζήτηση κάποιου πελάτη πληκτρολογούμε στο κενό λίγα 

γράμματα από την όνομα και πατάμε Εύρεση.  
 

Από τη λίστα που εμφανίζεται επιλέγουμε τον πελάτη που ζητάμε πα-
τώντας πάνω στον κωδικό του στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται. 
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8 ΠΕΛΑΤΕΣ | Lexicon Software 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

 
Στην καρτέλα Εισπράξεις βλέπουμε τις εισπράξεις από το συγκεκρι-

μένο πελάτη δηλαδή το ποσό, την ημερομηνία που πλήρωσε και την 
αιτιολογία π.χ. εξόφληση. Αν θέλουμε να  προσθέσουμε κάποια νέα 

είσπραξη από το συγκεκριμένο πελάτη πληκτρολογούμε Ποσό, Η-
μερομηνία και Αιτιολογία στα αντίστοιχα κενά και πατάμε Προ-

σθήκη. 
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9 ΠΕΛΑΤΕΣ | Lexicon Software 

 

ΚΙΝΗΣΗ 

 
Στην καρτέλα Κίνηση βλέπουμε τις κινήσεις του πελάτη, δηλαδή 

ποιο όχημα ενοικίασε και από πότε μέχρι πότε. 
 

 
 
 

Αν θέλουμε να εκτυπώσουμε τις κινήσεις πατάμε Εκτύπωση.  
 

Με τα βελάκια κάτω δεξιά βλέπουμε επόμενες εγγραφές και με τα 
βελάκια κάτω αριστερά βλέπουμε προηγούμενες εγγραφές. 
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10 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ | Lexicon Software 

 

 

ΕΕ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ     
 
Πατώντας το κουμπί Ενοικιάσεις εμφανίζεται ένα παράθυρο με όλα 

τα στοιχεία των οχημάτων που έχουν ενοικιαστεί. 
Αν θέλουμε να προσθέσουμε μια νέα ενοικίαση πατάμε Νέα.  

Επιλέγουμε την πινακίδα του οχήματος και αυτόματα συμπληρώνο-
νται η κατηγορία και η μάρκα του οχήματος.  

Πατάμε το βελάκι δίπλα στον πελάτη και επιλέγουμε τον πελάτη που 
θέλουμε.  

 
Στον τύπο κίνησης επιλέγουμε την κίνηση που θέλει ο πελάτης π.χ. 

αναμονή ή κράτηση ή επιβεβαιωμένη.  
 

Με τον ίδιο τρόπο συμπληρώνουμε και όλα τα άλλα στοιχεία. 
 

Στο συμφωνητικό μπορούμε να συμπληρώσουμε τον αριθμό του 

συμφωνητικού. Αφού έχουμε συμπληρώσει όλα τα στοιχεία πατάμε 
Αποθήκευση. 

 
Αν θέλουμε να διαγράψουμε κάτι πατάμε διαγραφή. 

 
Την Αναζήτηση μπορούμε να την κάνουμε κατά όνομα, ημερομηνία 

ή πινακίδα.  
 

Σε κάθε περίπτωση πληκτρολογούμε κάποια γράμματα στο κενό και 
πατάμε Εύρεση. 

 
Με τα βελάκια κάτω δεξιά βλέπουμε επόμενες εγγραφές και με τα 

βελάκια κάτω αριστερά βλέπουμε προηγούμενες εγγραφές. 
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11 ΠΛΑΝΟ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ) | Lexicon Software 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ΠΠ ΛΛ ΑΑ ΝΝ ΟΟ   (( ΕΕ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΕΕ ΩΩ ΝΝ ))   
 

Πατώντας το κουμπί Πλάνο ανοίγει το πλάνο ενοικιάσεων όλων των 
οχημάτων.  

 
Επιλέγουμε την ημερομηνία από πότε μέχρι πότε και πατάμε Ανανέ-

ωση. Στην οθόνη εμφανίζόνται ποια οχήματα είναι ενοικιασμένα, 
από πότε μέχρι πότε και ο τύπος κίνησης. 

 
Επιλέγοντας από δεξιά Ενοικιασμένα οχήματα σήμερα εμφανίζο-

νται όλα τα οχήματα που είναι ενοικιασμένα σήμερα. 
Ενώ επιλέγοντας Οχήματα στο χώρο μας σήμερα εμφανίζονται 

όλα τα οχήματα που δεν είναι ενοικιασμένα και που βρίσκονται στο 

χώρο μας σήμερα. 
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12 ΠΛΑΝΟ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ) | Lexicon Software 

 

Αν θέλουμε πάνω στο πλάνο να κάνουμε κάποια κίνηση, επιλέγουμε 

με το ποντίκι την περιοχή που θέλουμε να κάνουμε την κίνηση και 
πατάμε δεξί κλικ και επιλέγουμε καταχώρηση κράτησης.  

 
Η πινακίδα, κατηγορία, μάρκα και ημερομηνία έχουν συμπληρωθεί 

αυτόματα. Εμείς συμπληρώνουμε όλα τα άλλα στοιχεία και πατάμε 

αποθήκευση.  
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13 ΠΛΑΝΟ WEB | Lexicon Software 

 

ΠΠ ΛΛ ΑΑ ΝΝ ΟΟ   WW EE BB   
 

Η διαφορά με το άλλο πλάνο είναι ότι από εδώ μπορείτε να μετακι-
νήσετε με drag ‘n’ drop μια κράτηση ή και να κάνετε επέκταση μια 

κράτηση τραβώντας από τις άκρες της κράτησης. 
 

Η συγκεκριμένη λειτουργία απαιτεί το NetFramework 4 το οποίο 
μπορείτε να το κατεβάσετε από το site της Microsoft. 
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14 ΠΡΟΒΟΛΗ | Lexicon Software 

 

ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΒΒ ΟΟ ΛΛ ΗΗ   
 

Πατώντας το κουμπί Προβολή, προβάλλουμε τις αφίξεις και τις ανα-
χωρήσεις των οχημάτων.  

 
Επιλέγουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία  και ανάλογα με αυτό που 

θέλουμε να δούμε τις αναχωρήσεις ή τις αφίξεις των οχημάτων  
επιλέγουμε είτε αναχωρήσεις είτε αφίξεις αντίστοιχα και πατάμε 

Προβολή.  
 

Στην οθόνη εμφανίζονται όλα τα στοιχεία των οχημάτων για αναχώ-
ρηση ή άφιξη τη συγκεκριμένη ημερομηνία. 

 
Αν θέλουμε να εκτυπώσουμε την προβολή πατάμε Εκτύπωση. 
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15 Πεδία φόρμας εκτύπωσης | Lexicon Software 

 

ΠΠ εε δδ ίί αα   φφ όό ρρ μμ αα ςς   εε κκ ττ ύύ ππ ωω σσ ηη ςς   
 

ADDRESS                             ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ DIPLOMA ΑΡ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

ADDRESS RETURN            ΤΟΠΟΣ ΑΦΙΞΗΣ ADTCOUNTRY ΧΩΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤ. 

ADDRESSCUST ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΑΤΗ FATHER ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 

ADTARXI ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ADT ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ADTCOUNTRY ΧΩΡΑ ΕΚΔ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ DATEBIRTH ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

ADTDATE ΗΜ ΕΚΔ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ AFM ΑΦΜ 

ADTEXPIRE ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ JOB ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

CARCATEGORY ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ DOY ΔΟΥ 

CITY ΠΟΛΗ DATEFROM ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ 

COMPANY ETAIΡΙΑ ADDRETURN ΑΦΙΞΗ ΣΕ 

DAMAGES           ΖΗΜΙΕΣ DAYS ΗΜΕΡΕΣ 

DATE     HMEPOMHNIA SYNOLO1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ 

DIPLOMADATE ΗΜ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ SYNOLOHM ΣΥΝ. ΗΜΕΡΩΝ 

DIPLOMAEXPIRE ΗΜ ΛΗΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ XREOSIHM ΧΡΕΩΣΗ ΗΜΕΡΑΣ 

DIPLOMATOPOS  ΤΟΠΟΣ ΕΚΔ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ EXTXREOSI ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 

EXTRADAYS        ΕΧΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ ΗΜΕΡΑΣ NOTES ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔ. 

GAS                       ΒΕΝΖΙΝΗ NOTES1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΦΙΞΗΣ 

ID ΑΡ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ PHONE ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

KLM                       ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ GRPHONE ΤΗΛ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

KMORIO              ΟΡΙΟ ΧΙΛΙΟΜ GRADDRESS ΔΙΕΥΘ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

KMRETURN        ΧΙΛ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ DRIVERADD ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ 

MARKA                ΜΑΡΚΑ DRIVERDIPL ΑΡ. ΔΙΠΛ. ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ 

MOBILE ΚΙΝΗΤΟ DRIVEREKD ΕΚΔ.ΔΙΠΛ. ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ 

PINAKIDA            ΠΙΝΑΚΙΔΑ INSURANCE ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

POSO                                    ΠΟΣΟ ΧΡΕΩΣΗΣ TYPOS ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

STATUSAFTER                    ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ RNUMBER ΑΡ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

STATUSBEFORE ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ MDATE ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

TIME                      ΩΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ MTIME ΩΡΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

TIME EPISTRO-

FIS              

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ONOMA ΟΝΟΜΑ ΠΕΛΑΤΗ 

YPERVASI            ΕΧΤΡΑ  ΧΡΕΩΣΗ DRIVER ΟΔΗΓΟΣ 

DAYS ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ PROKAT ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

DATEBIRTH ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ EPISTROFI ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

ONOMA ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΛΑΤΗ OFADDRESS ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

AXIA ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ OFCITY ΠΟΛΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

FPA ΦΠΑ OFJOB ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

DF ΔΗΜ. ΦΟΡΟΣ   

SYNOLO ΣΥΝΟΛΟ   

 

Όλα τα πεδία δηλώνονται με & στην αρχή και στο τέλος 
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16 Πεδία φόρμας εκτύπωσης | Lexicon Software 

 

ΣΣ υυ μμ φφ ωω νν ηη ττ ιι κκ άά   ––   ΑΑ ππ οο δδ εε ίί ξξ εε ιι ςς  

 

Το πρόγραμμα εκτυπώνει τα συμφωνητικά και τις αποδείξεις σε αρ-
χείο του Microsoft Word, το οποίο είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα διό-

τι μπορείτε να επεξεργαστείτε το αρχείο και να το φτιάξετε όπως θέ-
λετε. 

 
Όλα αυτά τα αρχεία βρίσκονται στον φάκελο εγκατάστασης του προ-

γράμματος και ανοίγουν με όλες τις εκδόσεις του MS Word. 
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17 Πεδία φόρμας εκτύπωσης | Lexicon Software 

 

 


