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Εγκατάσταση
Για τη σωστή εγκατάσταση της εφαρμογής, αναζητήστε μέσα στο CD τον φάκελο
Support και εκτελέστε τα εξής βοηθητικά προγράμματα:


CrystalReports

Κατόπιν εκτελέστε από τον φάκελο Parking Setup το αρχείο Setup για να ξεκινήσει
η εγκατάσταση της εφαρμογής ακολουθώντας τα βήματα με Επόμενο – Επόμενο δεχόμενοι όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Τέλος αναζητήστε το φάκελο με το όνομα Update και εκτελέστε το περιεχόμενο για
να μεταφερθείτε στην τελευταία έκδοση του προγράμματος.
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Κεντρική Οθόνη
Αφού τελειώσει επιτυχώς η εγκατάσταση του προγράμματος και εκτελέσετε το πρόγραμμα η πρώτη οθόνη που θα εμφανιστεί έχει τα εξής κουμπιά :
Κίνηση, Πελάτες, Κρατήσεις, Πληρωμές, Βιβλίο, Κινήσεις Πελατών, Λίστα, Εύρεση,
Εμφάνιση, Ρυθμίσεις, Υπηρεσίες, Παραστατικά, Backup, Περί, Αποσύνδεση, Έξοδος.

Πριν απ’ όλα πρέπει να μεταφερθείτε στις Ρυθμίσεις για να καθορίσετε τις βασικές
επιλογές της εφαρμογής.
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Ρυθμίσεις
Στην καρτέλα αυτή θα ρυθμίσουμε τη θέση της Βάσης Δεδομένων για τους πελάτες
και τη θέση της Βάσης Δεδομένων για τις αποδείξεις.

Μπορούμε να κρατήσουμε σε διαφορετική τοποθεσία τις βάσεις δεδομένων όπως πχ.
Μπορούμε να έχουμε σε κάποιο Flash Disk τους πελάτες και στον δίσκο τις αποδείξεις.
Για να γίνει αυτό πρέπει να αντιγράψετε την Βάση δεδoμένων Parking.mdb στο άλλο
μέσο αποθήκευσης.
Προεπιλεγμένες τοποθεσίες και στα 2 πλαίσια είναι οι διαδρομές
c:\Program Files\Parking\Parking.mdb
που είναι και οι φάκελοι εγκατάστασης του προγράμματος.
Το πλαίσιο Εκτύπωση χρησιμοποιείται για την εκτύπωση του Βιβλίου Στάθμευσης,
εισάγετε τις επιθυμητές κενές γραμμές από επάνω και το σύνολο των γραμμών που
θέλετε να εκτυπώνονται σε κάθε σελίδα.
Ο αύξων αριθμός των αποδείξεων πρέπει να είναι ο τελευταίος αριθμός εκτυπωμένης
απόδειξης.
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Τιμές
Πατώντας το κουμπί Τιμές ανοίγει το παρακάτω παράθυρο
Στο παράθυρο αυτό δημιουργούμε κατηγορίες με ιδιότητες χρέωσης και χρήστες που
θα χρησιμοποιούν την εφαρμογή.
Πατώντας το κουμπί τιμές εμφανίζετε ένα νέο παράθυρο, ανάλογα με το αν έχουμε
επιλέξει χρέωση με την ώρα ή χρέωση με το λεπτό, που μπορούμε να ορίσουμε την
χρέωση με τις ώρες ή τα με λεπτά.

Πληκτρολογούμε π.χ από 1 ώρα μέχρι 2 ώρες ευρώ 1,5. Συμπληρώνουμε επίσης τα
επιπλέον χρήματα που θα χρεώσουμε για τις επιπλέον ώρες που θα μείνει κάποιο όχημα. Χρησιμοποιήστε κόμμα για δεκαδικό

Χρεώσεις πχ.
Από 0 μέχρι 12 ώρες 8€
Από 13 μέχρι 24 ώρες12€
Από 25 μέχρι 37 ώρες 16€ κλπ
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Κίνηση
Στην επιλογή Κίνηση βρίσκονται οι κυριότερες λειτουργίες του προγράμματος για τη
διαχείριση του παρκινγκ σας. Ανοίγοντας το παράθυρο της επιλογής, βλέπουμε στο
κέντρο τη λίστα με όλες τις αποδείξεις που έχουν εκδοθεί, δεξιά βλέπουμε τις επιλογές για Νέα είσοδο,
Αποθήκευση,
Διαγραφή, Εύρεση,
Εκτύπωση
στο βιβλίο εισόδου,
Εκτύπωση στο βιβλίο εξόδου,
Εκτύπωση απόδειξης
εισόδου,
Εκτύπωση απόδειξης εξόδου . Δίπλα από τις προηγούμενες επιλογές
βλέπουμε τις συντομεύσεις τους στο πληκτρολόγιο και τον χρήστη που είναι συνδεμένος εκείνη στην στιγμή.
Στο επάνω μέρος του παραθύρου Κίνηση υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές:


Εκτύπωση επικεφαλίδας στο βιβλίο στάθμευσης



Εμφάνιση λίστας εισόδου για σήμερα



Εμφάνιση λίστας παραμένοντων οχημάτων



Επεξεργασία εγγραφής



Έκδοση τιμολογίου



Μεταφορά στοιχείων στους πελάτες



Εύρεση με barcode



Εμφάνιση λίστας αναχωρήσεων



Προεπισκόπηση εκτύπωσης στοιχείων Κίνησης



Εμφάνιση λίστας εξόδου για σήμερα



Υπολογισμός τιμής



Μαζική εισαγωγή εγγραφών



Εξαγωγή λίστας στο Excel



Εμφάνιση όλων των κινήσεων
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Όταν έρχεται κάποιος πελάτης, ο οποίος δεν είναι μόνιμος πελάτης συμπληρώνουμε
τα στοιχεία του στην καρτέλα που θα εμφανιστεί μόλις πατήσουμε Νέα είσοδος F1 .

Ο αριθμός εισόδου είναι αυτόματη αρίθμηση και προσθέτεται από τον αριθμό που
θέσαμε στις Ρυθμίσεις. Εμείς πληκτρολογούμε μόνο τα πεδία πινακίδα, ημερομηνία
εισόδου, τύπος αυτοκινήτου, ώρα εισόδου και πατάμε Αποθήκευση.
Χρησιμοποιήστε το αστεράκι (*) για να εισάγετε την σημερινή ημερομηνία και την
ώρα.
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Όταν θα έρθει ο πελάτης να πάρει το αυτοκίνητο, πληκτρολογούμε στο κενό την πινακίδα του αυτοκινήτου, ή την ημερομηνία εισόδου του αυτοκινήτου, ή τον αριθμό
της απόδειξης και πατάμε Εύρεση. Για να αναζητήσουμε την εγγραφή του.
Αφού έχουμε βρει τον πελάτη πληκτρολογούμε την ημερομηνία εξόδου την ώρα εξόδου και πατάμε το κουμπί Υπολογισμός τιμής. Αμέσως εμφανίζεται η τιμή στο κενό
ποσό πληρωμής. Ο υπολογισμός της τιμής γίνεται βάσει των τιμών που έχουμε θέσει στις Ρυθμίσεις.
Χρησιμοποιήστε το αστεράκι (*) για να εισάγετε την σημερινή ημερομηνία και την
ώρα.
Για να εκτυπώσουμε την απόδειξη πατάμε Εκτύπωση. Αν θέλουμε να διαγράψουμε
κάποια εγγραφή πατάμε Διαγραφή.
Με τα βελάκια αριστερά πηγαίνουμε σε προηγούμενες εγγραφές και με τα βελάκια
δεξιά πηγαίνουμε σε επόμενες εγγραφές.
Για να μπορέσετε να εισάγετε νέα εγγραφή πρέπει να έχετε τσεκάρει το εκτύπωση το
οποίο τσεκάρεται αυτόματα κατά την διαδικασία της εκτύπωσης.
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Πελάτες
Στην καρτέλα Πελάτες καταχωρούμε τους μόνιμους πελάτες από τους οποίους πληρωνόμαστε με τον μήνα.
Αν θέλουμε να καταχωρήσουμε κάποιον νέο πελάτη πατάμε Προσθήκη. Στη συνέχεια συμπληρώνουμε όλα τα στοιχεία του και πατάμε Αποθήκευση.
Αν θέλουμε να διαγράψουμε κάποιον πελάτη πατάμε διαγραφή.
Για την αναζήτηση κάποιου πελάτη πληκτρολογούμε λίγα γράμματα από το όνομά
του έχοντας επιλεγμένο το σύνθετο πλαίσιο Όνομα ή την πινακίδα του οχήματός του
έχοντας επιλέξει από το σύνθετο πλαίσιο το Πινακίδα στο κενό και πατάμε Εύρεση.
Στις Εισπράξεις συμπληρώνουμε το ποσό που εισπράττουμε από το συγκεκριμένο
πελάτη , την ημερομηνία και την απόδειξη.
Για να δούμε τις εισπράξεις του πελάτη σε κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδος
επιλέγουμε από δεξιά στα κενά από και μέχρι και εμφανίζονται οι εισπράξεις της συγκεκριμένης περιόδου.
Κάθε φορά που ένας πελάτης μας πληρώνει κάποιον μήνα, τσεκάρουμε αντίστοιχα
τον μήνα.
Στο πλαίσιο περίοδος εισάγουμε το τρέχον έτος πχ. 2014.
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Κρατήσεις
Στην επιλογή κρατήσεις μπορείτε να κάνετε κράτηση για μια θέση parking που σας
ζητήθηκε και στην συνέχεια αν θέλετε να την μεταφέρετε στις κινήσεις του μενού
Κίνηση.

Η επιλογή Νέα, δημιουργεί μια νέα κράτηση, η Αποθήκευση αποθηκεύει την κράτηση και η Διαγραφή διαγράφει την επιλεγμένη κράτηση. Κάνοντας διπλό κλικ πάνω
σε μία υπάρχουσα κράτηση μπορείτε την επεξεργαστείτε.
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Στο παραπάνω παράθυρο φαίνεται το παράθυρο Εισαγωγής / Επεξεργασίας μιας κράτησης.

Στο επάνω μέρος του παραθύρου υπάρχουν 3 κουμπιά, το 1ο κάνει υπολογισμό της
τιμής σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα εισόδου / εξόδου . Το 2ο κάνει εξαγωγή
της λίστας των κρατήσεων σε αρχείο του excel και το 3ο εμφανίζει όλες τις κρατήσεις (ολοκληρωμένες και μη).
Υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης με:
 Ημερομηνία
 Πινακίδα
 Μάρκα
 Επώνυμο
 Παρατήρηση
 Χρώμα
 Ημερομηνία άφιξης
 Τηλέφωνο
Αν θέλετε να κάνετε αναζήτηση και στις ολοκληρωμένες κρατήσεις τσεκάρετε το
Όλα.
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Πληρωμές
Πατώντας το κουμπί Πληρωμές εμφανίζεται το παράθυρο με την κατάσταση των
πληρωμών.
Πατάμε στην Εμφάνιση Πληρωμών, επιλέγουμε τη χρονική περίοδο που επιθυμούμε
και πατάμε Προβολή .
Αν θέλουμε να δούμε τις πληρωμές όλων των πελατών επιλέγουμε Συνολικά, ενώ αν
θέλουμε να δούμε τις πληρωμές μόνο κάποιου πελάτη επιλέγουμε ατομικά.
Για να δούμε το υπόλοιπο των πελατών σε κάποιο συγκεκριμένο μήνα επιλέγουμε
εμφάνιση υπολοίπων, επιλέγουμε επίσης και το μήνα που επιθυμούμε και πατάμε
προβολή.
Για να κάνουμε εξαγωγή σε αρχείο του excel επιλέγουμε Εξαγωγή.
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Βιβλίο
Πατώντας το κουμπί βιβλίο εμφανίζεται το Βιβλίο Στάθμευσης. Επιλέγουμε τη χρονική περίοδο που επιθυμούμε να εκτυπώσουμε, πατάμε Προβολή και εμφανίζονται
όλα τα αυτοκίνητα που εισήλθαν στο parking τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Για να εκτυπώσουμε πατάμε Εκτύπωση.
Για να κάνουμε εξαγωγή σε αρχείο excel πατάμε Excel.

Κινήσεις πελατών
Πατώντας το κουμπί κινήσεις πελατών εμφανίζονται οι κινήσεις των πελατών που
έχουν γίνει. Επιλέγουμε τη χρονική περίοδο που επιθυμούμε να εκτυπώσουμε ή να
προβάλουμε, και στη συνέχεια την κατηγορία που θέλουμε από την Εμφάνιση ανά
κατηγορία πατάμε Προβολή και εμφανίζονται όλοι οι πελάτες που εισήλθαν στο
parking τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Επίσης εμφανίζεται το ποσό που πλήρωσε ο κάθε πελάτης και στο κάτω μέρος του παραθύρου το σύνολο από όλες τις κινήσεις.
Για να εκτυπώσουμε πατάμε Εκτύπωση.
Για να κάνουμε εξαγωγή σε αρχείο excel πατάμε Excel.
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Λίστα
Πατώντας το κουμπί λίστα εμφανίζεται το παράθυρο με την παρακάτω επιβεβαίωση.
Αν θέλουμε να εκτυπώσουμε τη λίστα με τα ονόματα των πελατών επιλέγουμε Ναι.

Lexicon Software Parking

Σελίδα 14

Εμφάνιση
Με την επιλογή αυτή εμφανίζονται τα στοιχεία (αποδείξεις που εκτυπώθηκαν και ποσά που εισπράχθηκαν ) τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Επιλέγουμε πρώτα τη χρονική περίοδο που επιθυμούμε και στη συνέχεια επιλέγουμε
αποδείξεις.
Εμφανίζονται από αριστερά οι ημερομηνίες που εκτυπώθηκαν οι αποδείξεις. Αν πατήσουμε πάνω σε μία ημερομηνία εμφανίζονται από δεξιά τα στοιχεία του αυτοκινήτου (τύπος, πινακίδα, ώρα εισόδου, ημερομηνία εξόδου, και το ποσό) που αντιστοιχεί
η κάθε απόδειξη.

Αν επιλέξουμε πελάτες εμφανίζονται από αριστερά οι ημερομηνίες πληρωμών όλων
των πελατών. Αν πατήσουμε σε μία ημερομηνία εμφανίζονται από αριστερά τα στοιχεία του πελάτη δηλαδή το όνομα του πελάτη, το ποσό πληρωμής και ο αριθμός της
απόδειξης.
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Φόρμα εκτύπωσης
Ο αρχείο της φόρμας εκτύπωσης είναι το αρχείο forma.lpr το οποίο βρίσκεται στον
κατάλογο εγκατάστασης της εφαρμογής.
Ανοίξτε το με το Σημειωματάριο και δείτε τα περιεχόμενά του.

Τα κείμενα είναι τα πεδία εκτύπωσης που επεξήγονται παρακάτω.
&NEWSTRING1& = πινακίδα οχήματος
&NOTES& = Παρατήρηση
&NEWSTRING = μάρκα οχήματος
&EIS& = ημερομηνία εισόδου
&Text1& = αριθμός απόδειξης
&Text5& = ποσό είσπραξης
&EXO& = ημερομηνία εξόδου
LEFT(TEXT7, LEN(TEXT7) - 2) = ώρα εισόδου χωρίς τα π.μ
LEFT(TEXT8, LEN(TEXT8) - 2) = ώρα εξόδου χωρίς τα π.μ
&EISTIME& = ώρα εισόδου
&EXOTIME& = ώρα εξόδου
&FIRSTSTRING& = ΑΘΕΩΡΕΙΤΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ
&SECONDSTRING& = Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1071/25-2-2000
&NAME& Όνομα πελάτη
&EIDH& Πρόσθετες υπηρεσίες
&AFM& =ΑΦΜ
&DOY& = ΔΟΥ
&ADDR& = ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
&CITY& = ΠΟΛΗ
&JOB& = ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
&MARKA& Μάρκα οχήματος
&TICKET& Αριθμός εισόδου
&EKPTOSI& ποσό έκπτωσης
&TELIKOPOSO& το τελικό ποσό μετά την έκπτωση
&ΧΙΛ& Χιλιόμετρα
&ΑΞΙΑ& Καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ
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&FPA& το φπα πάνω στην καθαρή αξία

Μπορείτε να τα μετακινήσετε στην θέση που θέλετε για να ταιριάξει με τον τύπο που
χαρτιού που έχετε προσπαθώντας να μην αλλάξετε την κεφαλαιοποίηση και να μη
διαγράψετε κάποιον χαρακτήρα.
Για την έκδοση Προ-απόδειξης υπάρχει το αρχείο Forma2.lpr το οποίο περιέχει τα
ίδια πεδία και χρησιμοποιείται για την έκδοση απόδειξης κατά την άφιξη του πελάτη
στο Parking
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Εύρεση
Στην επιλογή Εύρεση, μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε αναζήτηση κινήσεων
πελατών. Δηλαδή με βάση κάποια κριτήρια που θα επιλέξουμε, όπως είναι ο αριθμός
της πινακίδας του αυτοκινήτου ή το όνομα του πελάτη, μπορούμε να δούμε τις κινήσεις που έγιναν μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που επίσης θα επιλέξουμε εμείς. Τέλος μας δίνεται η δυνατότητα να εξάγουμε την λίστα με τα
αποτελέσματα σε αρχείο του excel ή να τα εκτυπώσουμε.

Υπηρεσίες
Στην επιλογή Υπηρεσίες μπορούμε να προσθέσουμε τις επιπλέον υπηρεσίες που προσφέρει το parking και την χρέωσή τους.
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Παραστατικά
Σε αυτή την επιλογή μπορούμε να δούμε τα παραστατικά που έχουμε εκδώσει σε ημερομηνίες που θα επιλέξουμε. Μπορούμε επίσης να τα εκτυπώσουμε ή να τα κάνουμε εξαγωγή σε αρχείο του excel.

Στο κάτω μέρος του παραθύρου εμφανίζεται η αξία, το φπα και το σύνολο όλων των
παραστατικών στις ημερομηνίες που επιλέξαμε όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
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Back Up
Πατώντας το κουμπί backup εμφανίζεται ένα παράθυρο όπου μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σε κάποιο φάκελο για να αποφύγουμε την καταστροφή ή την
απώλειά τους.

Περί
Εδώ βλέπουμε πληροφορίες για το πρόγραμμα όπως είναι για παράδειγμα η τρέχουσα
έκδοσή του.

Αποσύνδεση
Πατώντας το κουμπί αποσύνδεση αποσυνδέουμε τον τρέχοντα χρήστη και η εφαρμογή μας ζητάει να ξανασυνδεθούμε με κάποιον χρήστη επιλέγοντας το όνομά του από
την λίστα και γράφοντας τον κωδικό του.
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Έξοδος
Πατώντας το κουμπί Έξοδος βγαίνουμε από το πρόγραμμα.

Lexicon Software 2002-2016
Gonou Giota 2
58100 GIANNITSA
web site: www.lexiconsoftware.gr
e-mail: sales@lexiconsoftware.gr
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