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Καλώς ήλθατε στο POS Dynamics
Με αυτό το εγχειρίδιο θα προσπαθήσουμε να σας διευκολύνουμε όσο γίνεται
περισσότερο και να σας βοηθήσουμε να γνωρίσετε όλες τις λειτουργίες του
προγράμματος.

Κεντρική οθόνη του προγράμματος

ΑΡΧΕΙΑ
Το πρόγραμμα αν το εγκαταστήσατε στον προεπιλεγμένο κατάλογο, βρίσκεται στον δίσκο C στο κατάλογο Program Files και στον υποκατάλογο POS.
POS.exe - Είναι το εκτελέσιμο αρχείο
POS.mdb – Είναι η βάση δεδομένων με όλα τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει.
Header.txt – Είναι το κείμενο που θα εμφανιστεί στο πάνω μέρος της απόδειξης
Footer.txt - Είναι το κείμενο που θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της απόδειξης
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ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Η παραπάνω εικόνα βρίσκεται ακριβώς κάτω από το Μενού και ονομάζεται
Γραμμή Εργαλείων

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ
Μετά την εγκατάσταση του προγράμματος, για την σωστή του λειτουργία
χρειάζεται να ακολουθήσουμε κάποια βήματα. Αυτά αναλύονται παρακάτω

ΒΗΜΑ 1 - Ρυθμίσεις
Πρώτα θα πρέπει από τη γραμμή εργαλείων- Ρυθμίσεις να ορίσουμε τη χρήση
την οποία παρακολουθούμε, π.χ από 1/1/2022 μέχρι 31/12/2050.
Επίσης πρέπει να επιλέξουμε και το που θα γίνει η εκτύπωση, οπότε επιλέγουμε τους εκτυπωτές.

Επιλογή ΦΠΑ

Επιλογή εκτυπωτών
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ΒΗΜΑ 2 – Καταχώρηση Πελατών
Καταχωρήστε τους Πελάτες σας
Από τη γραμμή εργαλείων επιλέγουμε Πελατες.
Πατάμε Προσθήκη, συμπληρώνουμε τα στοιχεία του πελάτη και πατάμε Αποθήκευση.
Στην καρτέλα Παραγγελίες θα εμφανίζονται οι παραγγελίες του συγκεκριμένου πελάτη.
Στην καρτέλα Είδη εμφανίζονται τα προϊόντα που έχει αγοράσει ο πελάτης.
Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ο πελάτης με το όνομα ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Μετασχηματισμός
παραστατικού σε
τιμολόγιο πώλησης

Μετασχηματισμός
παραστατικού σε
πιστωτικό τιμολόγιο

Καταχώρηση πελάτη

Μετασχηματισμός του
παραστατικού σε ακυρωτική απόδειξη

Εκτύπωση
παραγγελίας

Εκτύπωση
απόδειξης σε
ταμειακή

Εκτύπωση
απόδειξης σε
ταμειακή
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Κάθε πώληση που γίνεται μέσω του POS γίνεται για τον Πελάτη Λιανικής. Αν
θέλουμε μπορούμε να μετασχηματίσουμε μια απόδειξη σε τιμολόγιο από τα
κατάλληλα κουμπιά που αναφέρονται παραπάνω.
Ακόμη μπορούμε να μετασχηματίσουμε μια απόδειξη σε ακυρωτική ή ένα τιμολόγιο σε πιστωτικό στην περίπτωση που κάναμε λάθος.
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ΒΗΜΑ 3 – Καταχώρηση Κατηγοριών και Ειδών
Ο πιο εύκολος τρόπος για την καταχώρηση των κατηγοριών και των ειδών
είναι από το μενού Είδη – Κατηγορίες ειδών

Στο κάτω μέρος εμφανίζονται τα είδη της επιλεγμένης κατηγορίας.
Στο κενό χώρο γράφουμε έναν επιθυμητό κωδικό, συμπληρώνουμε τα υπόλοιπα πεδία και στο τελευταίο πεδίο εισάγουμε τον αριθμό της κατηγορίας.
Αλλάζοντας γραμμή αποθηκεύεται το είδος.
Το ίδιο γίνεται και με τα συστατικά της κατηγορίας.
Για περισσότερες επιλογές στο είδος, πηγαίνουμε στα Είδη και αναζητώντας
το προβάλλουμε τα χαρακτηριστικά του.
Για να το επεξεργαστούμε πατάμε Επεξεργασία.
Καταχωρήστε τα Είδη σας
Από τη γραμμή εργαλείων επιλέγουμε Είδη. Πατάμε Προσθήκη, συμπληρώνουμε τα πεδία και πατάμε Αποθήκευση.
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Αν κάποιο προϊόν συντίθεται από κάποια άλλα προϊόντα τότε στο πεδίο Συντίθεται από συμπληρώνουμε τον κωδικό και την περιγραφή των προϊόντων. Κατά την πώληση ή την αγορά του προϊόντος θα αφαιρεθούν ή θα
προστεθούν αντίστοιχα στην αποθήκη μας και τα προϊόντα που συμπληρώσαμε.

Τα απαραίτητα πεδία είναι ο Κωδικός, το όνομα, η τιμή πώλησης, η κατηγορία, η κατηγορία ΦΠΑ, η κατηγορία ταμειακής και ο εκτυπωτής.
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Καταστάσεις
Εμφάνιση πωλήσεων σύμφωνα με την ημερομηνία
που επιλέγουμε

Εμφάνιση χρημάτων που έχουμε λάβει

Επιλογή κριτηρίων για εμφάνιση

Λίστα εμφάνισης σύμφωνα
με τα κριτήρια που επιλέξαμε

Από τη γραμμή εργαλείων επιλέγουμε Καταστάσεις. Στην καρτέλα αυτήν
έχουμε τη δυνατότητα να δούμε συγκεντρωτικές κινήσεις του καταστήματος
σε κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Εδώ θα βρείτε ένα πλήθος αναφορών το οποίο θα σας βοηθήσει στην εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά την λειτουργία του καταστήματος σας.
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Ταμείο
Από την Γραμμή εντολών επιλέγουμε ταμείο. Στην καρτέλα αυτήν έχουμε τη
δυνατότητα να δούμε τις πωλήσεις που έκανε ο συνδεμένος χρήστης.

Κούμπι εμφάνισης
Επιλογή ημερομηνίας για εμφάνιση τζίρου

Λίστα αποτελεσμάτων
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Επεξεργασία πωλητών – υπαλλήλων
Από την Γραμμή εντολών επιλέγουμε πωλητές και διαχειριζόμαστε τους πωλητές και τους υπαλλήλους του καταστήματος μας.
Οι πωλητές χρησιμοποιούνται στο Delivery.

Διαγραφή υπαλλήλου
Προσθήκη υπαλλήλου

Αναζήτηση υπαλλήλων

Στοιχεία υπαλλήλων
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Delivery
Από την γραμμή εντολών επιλέγουμε Delivery. Μας παρουσιάζεται μια λίστα
με παραγγελίες που είτε είναι σε αναμονή είτε καθοδόν όπως και το σύνολο
της παραγγελίας

Λίστα αναμονής παραγγελιών

Ανάθεση παραγγελίας σε διανομέα με Barcode
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ΤΡΑΠΕΖΙΑ
1. Από τη γραμμή εργαλείων επιλέγουμε Τραπέζια.
2. Επιλέγουμε το τραπέζι.

Τραπέζια καταστήματος
Μαζική εκτύπωση
αποδείξεων ανοικτών τραπεζιών

Επαναφορά στην
αρχική διάταξη
Αναδιάταξη τραπεζιών

Εμφάνιση τραπεζιών ανάλογα με το όνομα τους

Αν επιθυμείτε μπορείτε να αλλάξετε την διάταξη των τραπεζιών έτσι ώστε η
εκόνα που βλέπετε να ανταποκρίνεται με κάποιο τρόπο στο δικό σας κατάστημα
Ακόμη μπορείτε αν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό των τραπεζιών που θα
εμφανίζονται. Ο ανώτερος αριθμός τραπεζιών είναι το 120.
Αυτό γίνεται από τις Ρυθμίσεις της εφαρμογής.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ
Από την γραμμή εργαλείων επιλέγουμε ρυθμίσεις , ονοματολογία τραπεζιών
Προσθέτουμε τα τραπέζια ή επεξαργαζόμαστε αυτά που υπάρχουν
Αν θέλουμε να διαγράψουμε ένα τραπέζι, το επιλέγουμε από αριστερά έτσι

Επιλογή γραμμής για
διαγραφή τραπεζιού

ώστε να μαυρίσει όλη η γραμμή και μετά πατάμε το πλήκτρο Delete.
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Menu POS
Το συγκεκριμένο παράθυρο είναι το βασικό παράθυρο της λειτουργίας της
εφαρμογής. Μέσα από εδώ γίνεται η καταχώρηση της παραγγελίας, η εκτύπωση, η έκδοση απόδειξης καθώς και πολλές άλλες λειτουργίες.
Για να δημιουργήσουμε νέα παραγγελία, πατάμε Νέα παραγγελία και καταχωρούμε τα είδη επιλέγοντας από τις κατηγορίες.
Για να στείλουμε την εκτύπωση στα αντίστοιχα τμήματα (bar-κουζίνα) πατάμε Παραγγελία. Η παραγγελία θα εκτυπωθεί στους εκτυπωτές που έχουν οριστεί στο κάθε είδος.
Για να εκδώσουμε την απόδειξη πατάμε Απόδειξη. Αν χρησιμοποιούμε άλλο
τρόπο έκδοσης απόδειξης πατάμε απλά Καταχώρηση.
Αν έχουμε έρθει εδώ από τραπέζι, πρέπει στο τέλος να πατήσουμε Κλείσιμο
για να ελευθερωθεί το τραπέζι.
Εκτυπώνει στον εκτυπωτή
την παραγγελία στην κουζίνα ή στο μπαρ

Είδη στην Απόδειξη

Εκτυπώνει απόδειξη σε
εκτυπωτή ή ταμειακή μηχανή
Αύξηση
ποσότητας

Μείωση
ποσότητας

Καταχώρηση είδους που δεν
υπάρχει στην αποθήκη
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Πελάτες
Από την γραμμή εντολών επιλέγουμε πελάτες εκεί μας εμφανίζεται μία λίστα
με τα ονόματα όλων των πελατών μας και τα στοιχεία τους
Οι πελάτες χρησιμοποιούνται για το delivery, τα τιμολόγια και την αναγνώριση κλήσεων.
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Back Up
Συνιστάται να παίρνεται Back Up της βάσης δεδομένων σε τακτά χρονικά
διαστήματα σε διαφορετικές περιοχές του δίσκου σας είτε σε άλλες μονάδες
αποθήκευσης για μεγαλύτερη ασφάλεια

Παραστατικά αγορών

Καταχώρηση νέου
προμηθευτή

Δημιουργία νέου
τιμολόγιου

Διαγραφή
τιμολογίου
Εξόφληση
τιμολογίου
Εύρεση τιμολογίου με βάση τον
αριθμό του

Στις Αγορές καταχωρούμε τα τιμολόγια αγορών από τους Προμηθευτές μας.
Με αυτόν τον τρόπο, προστίθενται τα είδη στην αποθήκη και δημιουργείται
υπόλοιπο στους προμηθευτές.
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Επεξεργασία χρηστών
1. Από την γραμμή εργαλείων επιλέγουμε Ρυθμίσεις
2. Επιλέγουμε το κουμπί με την κλειδαριά κάτω δεξιά
Εισάγουμε τα στοιχεία του χρήστη και ποια τμήματα τραπεζιών θα βλέπει καθώς και τι δικαιώματα θα έχει για επεξεργασία των στοιχείων μας.
Στην ονοματολογία τραπεζιών υπάρχει ένα πεδίο Τμήμα. Αυτό αντιστοιχεί με
το τμήμα στον χρήστη.
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Γράφημα
Από την γραμμή εργαλείων επιλέγουμε Γράφημα. Σε αυτή την καρτέλα εμφανίζεται το γραφήμα των πωλήσεων μας και των προϊόντων

Επιλογή ημερομηνίας

Προβολή γραφήματος

Επιλογή προϊόντος και εμφάνιση γραφήματος

προϊόντος
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Έξοδα
Από την γραμμή εργαλείων επιλέγουμε Έξοδα. Στην καρτέλα αυτήν έχουμε
τη δυνατότητα να προσθέσουμε τα έξοδα του καταστημάτος μας

Περιγραφή εξόδων

Προσθήκη εξόδων

Εκτύπωση στοιχείων

Εμφάνιση συνόλου
εξόδων
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Επιλογές Εκτύπωσης
Το πρόγραμμα POS Dynamics έχει 5 επιλογές εκτύπωσης οι οποίες καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις λειτουργίας ενός φορολογικού μηχανισμού

Dot Matrix με το κείμενο LPT1 από κάτω
Με αυτήν την επιλογή το πρόγραμμα εκτυπώνει κατευθείαν στην θύρα LPT1
και στέλνει τους Ελληνικούς χαρακτήρες σε code page 437. Αν το πρόγραμμα του φορολογικού μηχανισμού έχει την δυνατότητα capture της θύρας
LPT1 τότε θα προσθέσει σήμανση στο παραστατικό και θα το εκτυπώσει.
Χρησιμοποιείται για εκτύπωση μόνο σε Dot Matrix
Dot Matrix με κείμενο από κάτω την διαδρομή ενός αρχείου π.χ
C:\samtec.prn
Με αυτήν την επιλογή το πρόγραμμα δημιουργεί το παραπάνω αρχείο και
στέλνει τους Ελληνικούς χαρακτήρες σε code page 437. Αν το πρόγραμμα
του φορολογικού μηχανισμού έχει την δυνατότητα ανάγνωσης ενός αρχείου
τότε θα προσθέσει σήμανση στο παραστατικό και θα το προωθήσει στον εκτυπωτή που έχετε ορίσει. Χρησιμοποιείται για εκτύπωση μόνο σε Dot Matrix
Inkjet/Laser
Με αυτήν την επιλογή το πρόγραμμα εκτυπώνει κατευθείαν στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή και στέλνει τους Ελληνικούς χαρακτήρες σε code page 928
δηλαδή Windows. Αν το πρόγραμμα του φορολογικού μηχανισμού έχει την
δυνατότητα capture του προεπιλεγμένου εκτυπωτή, τότε θα προσθέσει σήμανση στο παραστατικό
και θα το προωθήσει στον εκτυπωτή που έχετε ορίσει
Χρησιμοποιείται για εκτύπωση μόνο σε Inkjet/Laser
Αρχείο με κείμενο από κάτω την διαδρομή ενός αρχείου π.χ
C:\test.prn
Με αυτήν την επιλογή το πρόγραμμα δημιουργεί το παραπάνω αρχείο και
στέλνει τους Ελληνικούς χαρακτήρες σε code page 928 δηλαδή Windows..
Αν το πρόγραμμα του φορολογικού μηχανισμού έχει την δυνατότητα ανάγνωσης ενός αρχείου τότε θα προσθέσει σήμανση στο παραστατικό και θα το
προωθήσει στον εκτυπωτή που έχετε ορίσει.
Χρησιμοποιείται για εκτύπωση μόνο σε Inkjet/Laser
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Εκτύπωση σε Ταμειακή μηχανή.
Για να εκτυπώσετε στην ταμειακή σας μηχανή, χρειαζεται το πρόγραμμα Fiscal της εκάστοτε μηχανής. Ζητήστε το από την προμηθευτή της μηχανής
σας.
Αν έχετε επιλέξει την ταμειακή μηχανή, τότε κάθε φορά που θα πατάτε Απόδειξη, το πρόγραμμα θα στέλνει το κατάλληλο αρχείο, ανάλογα με το ποια
μηχανή έχετε επιλέξει στο πρόγραμμα Fiscal το οποίο θα αναλάβει να προωθήσει την εκτύπωση στην ταμειακή.
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