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1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.1

Διαδικασία εισόδου ( login )

Με την εκτέλεση της εφαρμογής προβάλλεται η οθόνη της διαδικασίας εισόδου στο
πρόγραμμα. Σε αυτή καθορίζονται διαδοχικά τα εξής:


Η βάση δεδομένων με την οποία θα συνδεθεί η εφαρμογή (επιλογή
μεταξύ των συνδέσεων που έχουν καθοριστεί στη σχετική εργασία).



Το όνομα του χειριστή που επιχειρεί να συνδεθεί με τη βάση
δεδομένων.



Το κλειδί - password του χειριστή που επιχειρεί να συνδεθεί με τη βάση
δεδομένων

Επιλέγοντας το πλήκτρο είσοδος, έχουμε την εμφάνιση μίας νέας οθόνης,
διαδικασίας εισόδου, στην οποία και καλούμαστε να δώσουμε τα εξής :
Ημερομηνία: Αυτή που τίθεται στο πλαίσιο θα θεωρείται εφ' εξής "τρέχουσα"
ημερομηνία της εφαρμογής - και άρα θα προτείνεται αυτόματα κατά την
καταχώρηση των διαφόρων συναλλαγών. Η επιλογή της ημερομηνίας καθορίζει
αυτομάτως και την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ στην οποία θα γίνει είσοδος.
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Επιλέγοντας το πλήκτρο είσοδος, έχουμε την εμφάνιση μίας νέας οθόνης,
διαδικασίας εισόδου, στην οποία και καλούμαστε να δώσουμε τα εξής :
Ημερομηνία: Αυτή που τίθεται στο πλαίσιο θα θεωρείται εφ' εξής "τρέχουσα"
ημερομηνία της εφαρμογής - και άρα θα προτείνεται αυτόματα κατά την
καταχώρηση των διαφόρων συναλλαγών. Η επιλογή της ημερομηνίας καθορίζει
αυτομάτως και την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ στην οποία θα γίνει είσοδος.

1.1.1 Για προχωρημένους: Πολλαπλές είσοδοι
Σχετικά με την διαδικασία της εισόδου στην εφαρμογή που περιγράψαμε
παραπάνω, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι:







Μπορούν να εκτελεστούν πολλαπλές είσοδοι στην εφαρμογή, έτσι ώστε
να επιτυγχάνεται ταυτόχρονη λειτουργία της σε διαφορετικές εταιρείες,
διαφορετικούς ΦΟΡΕΙΣ, διαφορετικές οικονομικές χρήσεις ακόμα και
διαφορετικές βάσεις δεδομένων.
Επίσης, είναι δυνατή η "επανείσοδος" στην ίδια βάση δεδομένων, ίδια
Έσοδα/Έξοδα-εταιρεία, ίδιο φορέα αν κριθεί σκόπιμο.
Η δυνατότητα πολλαπλών εισόδων δεν επιβάλλει "επανεκτέλεση" της
εφαρμογής μέσω του λειτουργικού συστήματος. Αρκεί μία εκτέλεση της
εφαρμογής για να υποστηρίξει τις περαιτέρω πολλαπλές "εισόδους"
(ανεξαρτήτως του πλήθους των περαιτέρω αυτών εισόδων).
Οι
πολλαπλές
είσοδοι
διακρίνονται
(προς
ενημέρωση
και
επιλογή/αλλαγή) ως διαφορετικές γραμμές (τίτλοι) στο άνω μέρος
του menu <Login> της εφαρμογής με την ένδειξη
για την ενεργό
εκείνη τη στιγμή επιλογή.
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Διαφορετικές εργασίες οι οποίες έχουν κληθεί (ενεργοποιηθεί) από
διαφορετικές "εισόδους" και οι οποίες παραμένουν ανοικτές,
συμπεριφέρονται κανονικά ως "ενεργές εργασίες", διαθέσιμες πάντα
στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης και έως ότου τις κλείσει ο
χειριστής.
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1.2

Menu ΧΡΗΣΤΗ

Στη νέα οθόνη εμφανίζεται το MENU ΧΡΗΣΤΗ, στο οποίο επιλέγονται και
εκτελούνται οι εργασίες της εφαρμογής. Η περιοχή αυτή μπορεί να αποκρύπτεται
με κλικ στο <X> στο άνω δεξιό μέρος της, προκειμένου να αυξηθεί ο χώρος της
επιφάνειας εργασίας. Οι φάκελοι ανοίγουν με <διπλό κλικ> επί του κάθε φακέλου,
με <κλικ> επί του συμβόλου <+> , με <δεξί βελάκι> είτε <space> (αν χειριστείτε
πληκτρολόγιο). Οι εργασίες επιλέγονται (ενεργοποιούνται): με <διπλό κλικ> επί
του τίτλου τους είτε με <enter> (αν χειριστείτε πληκτρολόγιο).
Στο MENU της εφαρμογής – SYSTEM MENU περιέχονται:
Αρχείο
 με όλες τις επιλογές του login
σύνδεση : σύνδεση στη βάση δεδομένων
αποσύνδεση : αποσύνδεση από την βάση δεδομένων
διαχείριση συνδέσεων : δημιουργία αρχείου σύνδεσης με βάση δεδομένων.
άδειες χρήσης : καταχώρηση ή αναθεώρηση άδειας χρήσης της εφαρμογής.
εκτυπωτές : διαχείριση εκτυπωτών
έξοδος : έξοδος από την εφαρμογή
Προβολή  με όλες τις επιλογές των πιθανών προβολών της εφαρμογής
Γραμμή ενδείξεων : απόκρυψη ή εμφάνιση της αντίστοιχης μπάρας.
Επιλογή menu : Επιλογή μεταξύ του επίσημου και του "menu χειριστή" (αυτού
που σχεδιάζεται με τους χειρισμούς των εργασιών Διαμόρφωσης Menu) .
Ευρετήρια : Επιλογή ανάμεσα στις διαθέσιμες καταστάσεις που έχουν
σχεδιαστεί για τη συγκεκριμένη εργασία ευρετηρίου που είναι ενεργή εκείνη
την στιγμή .
Προβολές : Επιλογή ανάμεσα στις διαθέσιμες "προβολές" που διατίθενται στη
συγκεκριμένη εργασία
ευρετηρίου
που
είναι
ενεργός
εκείνη
την
στιγμή. Πρόκειται για εναλλακτικό χειρισμό επί των ευρετηρίων.
Μετάβαση – πίσω/εμπρός : κίνηση μεταξύ ενεργών εργασιών.
Επιφάνεια εργασίας : με πηγαίνει στην επιφάνεια εργασίας
Χρώματα περιβάλλοντος : επιλογή ανάμεσα στα διαθέσιμα θέματα χρωμάτων
για το περιβάλλον εργασίας.
Τηλεϋποστήριξη  διαδικασίες απομακρυσμένης σύνδεσης
Ενδοεπικοινωνία : άνοιγμα της διαδικασίας επικοινωνίας Εσωτερικού chat.
Έλεγχος νέας έκδοσης : διαδικασία που αφορά τον admin του συστήματος.
Ιστοσελίδα AlfaWare : σύνδεση internet με το site της AlfaWare.
Εργαλεία  διάφορα βοηθητικά στην εφαρμογή
Σχεδιασμός μενού χρήστη : δημιουργία custom menu.
Εργασίες αρχείων : διαδικασία που αφορά τον admin του συστήματος.
Sql Monitor: διαδικασία που αφορά τον admin του συστήματος.
Σφάλματα υπολογισμών : διαδικασία που αφορά τον admin του συστήματος.
Εισαγωγή από clipboard/αρχείο : μεταφορά από και προς το SF1 γραμμών
παραστατικών ή δεδομένων.
Sql Monitor: διαδικασία που αφορά τον admin του συστήματος.
Ρυθμίσεις συστήματος : διαδικασία που αφορά τον admin του συστήματος.
Remote server: διαδικασία που αφορά τον admin του συστήματος.
Import: διαδικασία που αφορά τον admin του συστήματος.
Σφάλματα υπολογισμών : διαδικασία που αφορά τον admin του συστήματος.
Εισαγωγή από clipboard/αρχείο : μεταφορά από και προς το SF1 γραμμών
παραστατικών ή δεδομένων.
Scheduler: δημιουργία αυτόματων διαδικασιών (εκτυπώσεις, ενημερώσεις...)
Βοήθεια  ……
Menu Βοήθεια  διάφορες πληροφορίες για το σύστημα.
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Η περιοχή επιλογής των εργασιών επανεμφανίζεται (και επαναποκρύπτεται) με το
πλήκτρο της toolbar ενώ η περιοχή της οθόνης στην οποία προβάλλονται οι
εργασίες που επιλέγονται από το folder menu είτε από το system menu.
Εάν ο χρήστης δεν έχει επιλέξει καμία εργασία, τότε: εάν δεν υπάρχει σύνδεση
Internet (ένδειξη Status Bar: Internet off) η επιφάνεια μένει κενή (προβάλλοντας
το λογότυπο της Alfaware), εάν υπάρχει σύνδεση Internet (ένδειξη Status Bar:
Internet on) τότε στην επιφάνεια προβάλλεται το e-Services Portal της SoftOne .

Υποσύστημα : Διαχείρηση Αθλητικών Οργανισμών

v312.514

Σελίδα 7 από 29

Alfaware S.A.– Software Development Department

1.3

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανοίγοντας τις επιλογές μέσα από το menu του χρήστη, έχω πρόσβαση στις
εργασίες τύπου ευρετηρίου. Από τη στιγμή που θα εμφανιστούν εγγραφές (που
πληρούν τις συνθήκες μιας ανεύρεσης που προηγήθηκε), ο χειριστής έχει δύο
κατηγορίες χειρισμών που μπορεί να εκτελέσει:


Να προβεί σε νέα καταχώρηση, προβολή/μεταβολή (zoom) ή διαγραφή
εγγραφών.



Να επεξεργαστεί τα δεδομένα της κατάστασης εγγραφών (λίστας) που
προβάλλονται στην οθόνη του.

Oι βασικοί χειρισμοί είναι οι εξής:
Επιλογή εγγραφών : με τον χειρισμό <Ctrl> <Enter> ή <Alt>< Up / Down
Arrow> μπορούμε να επιλέγουμε τις εγγραφές μία - μία ή κατά ομάδες (με ή χωρίς
κανένα συγκεκριμένο κριτήριο). Οι εγγραφές αυτές επισημαίνονται με έντονη
γραφή ( bold ) και είναι διαθέσιμες για περαιτέρω μαζική επεξεργασία βάσει
εντολών που διατίθενται με δεξί κλικ ( μπορεί να υπάρχει μαζική επεξεργασία και
μετά διαγραφή ή μαζική επεξεργασία και μετασχηματισμός ).
Drag and Drop στηλών : ο χρήστης μπορεί με τον κατάλληλο χειρισμό να
μετακινήσει τις προβαλλόμενες στήλες και να αυξομειώσει το πλάτους τους,
προκειμένου να τοποθετήσει "βολικότερα" τις στήλες των πληροφοριών της
λίστας.
Δεξί κλικ στη γραμμή επικεφαλίδων της οθόνης : έχουμε μία σειρά από
εργασίες που μπορούν να επιλεγούν, οι οποίες είναι :
 Ταξινόμηση: Ο χειρισμός ταξινομεί τις εγγραφές της προβαλλόμενης
λίστας βάσει της στήλης (του πεδίου) στην επικεφαλίδα του οποίου
εφαρμόστηκε. Η ταξινόμηση των εγγραφών της λίστας γίνεται κατ' αρχήν
κατ' αύξουσα σειρά και ακολούθως, εάν επανεκτελεστεί, κατά φθίνουσα (
εάν θέλουμε να ταξινομήσουμε την λίστα αλφαβητικά, οδηγούμε το ποντίκι
στην επικεφαλίδα < Περιγραφή / Επωνυμία>, πιέζουμε δεξί κλικ και
επιλέγουμε < Ταξινόμηση > ). Με επανεκτέλεση του χειρισμού οι εγγραφές
ταξινομούνται κατ' αντίστροφη αλφαβητική σειρά.
 Φίλτρο: Η επιλογή περιορίζει τις εγγραφές της προβαλλόμενης λίστας σε
όσες έχουν κοινή ένδειξη με το πεδίο εκείνο που ορίζεται από την
επικεφαλίδα στην οποία εφαρμόστηκε ο χειρισμός ή που ανήκει στην
εγγραφή στην οποία ευρίσκετε η μπάρα επιλογής όταν εκτελέστηκε ο
χειρισμός.
 Φίλτρο εξαίρεσης: η επιλογή αυτή περιορίζει τις εγγραφές της
προβαλλόμενης λίστας σε όλες, εκτός από όσες έχουν κοινή ένδειξη με το
πεδίο εκείνο που ορίζεται από την επικεφαλίδα στην οποία εφαρμόστηκε ο
χειρισμός ή που ανήκει στην εγγραφή στην οποία ευρίσκεται η μπάρα
επιλογής όταν εκτελέστηκε ο χειρισμός
 Αφαίρεση στήλης: Ο χειρισμός εξαφανίζει μία στήλη στην επικεφαλίδα
της οποίας εφαρμόστηκε ο δείκτης του ποντικιού.
 Προσθήκη στήλης: η επιλογή αποκαλύπτει όλα τα πεδία που είναι
διαθέσιμα να τοποθετηθούν με την διαδικασία του Drag and Drop στη λίστα
ή με διπλό κλικ επί του πεδίου που θέλουμε να μετάσχει στη λίστα.
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Στατική: Ο χρήστης "ακινητοποιεί" τη στήλη στην επικεφαλίδα της οποίας
εφαρμόστηκε όπως επίσης και όλες όσες βρίσκονται αριστερά της. Σκοπός
είναι να παραμένουν ορατές οι ενδείξεις των ακινητοποιημένων στηλών
όταν ο χειριστής "κυλά προς τα δεξιά την οθόνη" για να προβάλλει λοιπές
στήλες.
Κινητή : η επιλογή αυτή είναι ενεργή μόνο όταν έχει προηγηθεί η
προηγούμενη.
Auto fit column: Ο χειρισμός αυτός μας δίνει το βέλτιστο πλάτος στην
στήλη στην οποία εφαρμόστηκε. Ως βέλτιστο πλάτος νοείται αυτό ακριβώς
που είναι αναγκαίο για να περιλάβει την "πλατύτερη" εγγραφή της στήλης.
Εάν όλα τα πεδία της στήλης είναι κενά, τότε το βέλτιστο πλάτος
υπολογίζεται από τον τίτλο της στήλης (το όνομα του πεδίου).
Auto fit all: Ο χειρισμός δίνει βέλτιστο πλάτος σε όλες τις στήλες της
λίστας ανεξαρτήτως της στήλης στην οποία εφαρμόστηκε.

Αποθήκευση: Η επιλογή προσφέρει τη δυνατότητα αποθήκευσης σε αρχείο όλων
των ρυθμίσεων που έχουν επέλθει σε μια λίστα ευρετηρίου. Οι αποθηκευμένες
ρυθμίσεις, με το όνομα με το οποίο αποθηκεύτηκαν, είναι διαθέσιμες στο submenu
που προβάλλεται με το κάτω βελάκι του πλήκτρου <Ευρετήριο>.
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1.4

ΟΘΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οθόνες εργασίας είναι αυτές στις οποίες ο χειριστής οδηγείται µέσω των εργασιών
τύπου ευρετηρίου όταν επιλέγει και “εισέρχεται” σε συγκεκριμένη εγγραφή - για
µεταβολή, προβολή κλπ. Στις ίδιες οθόνες οδηγείται ο χειριστής όταν έχει επιλέξει
οποιουδήποτε τύπου νέα καταχώρηση. Στις οθόνες αυτές ο χειριστής εκτελεί το
μεγαλύτερο μέρος των εργασιών του στην εφαρμογή.
Τα “στοιχεία περιβάλλοντος” που συναντώνται εντός των οθονών εργασίας, είναι
τα εξής:
Σελίδες (Tabs): διαδοχικές επικαλυπτόμενες επιφάνειες εργασίας / πληροφοριών
στις οποίες ο χειριστής έχει άμεση πρόσβαση µε ένα κλικ στον τίτλο τους. Για τη
μετακίνηση μεταξύ σελίδων, εκτός από το ποντίκι, μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί οριζόμενος χειρισµός πληκτρολογίου.
Zώνες: είναι υποσύνολο των σελίδων, αποτελεί μέρος της επιφάνειας εργασίας
που επισημάνεται µε τίτλο και περιέχει πεδία κοινού θεµατικού αντικειμένου. Για τη
μετακίνηση μεταξύ Zωνών μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί οριζόμενος χειρισµός
πληκτρολογίου (< Eπόµενη Zώνη Πεδίων>).
Hyperlinks : αποτελεί μία από τις βασικές προδιαγραφές της εφαρμογής βάσει της
οποίας ο τίτλος ενός πεδίου λειτουργεί ως hyperlink (υπερσύνδεσµος). Το
hyperlink µε την σειρά του παραπέµπει στην “καταλληλότερη κατά περίπτωση”
οθόνη εργασίας. Δηλαδή : τα πεδία που συμπληρώνονται µε πινακοποιημένες
πληροφορίες ( σχετίζονται με κάποιο πίνακα), οδηγούν απευθείας στην διαχείριση
του πίνακα αυτού (πχ. Γεωγραφικές Zώνες, Νομίσματα κλπ). Τα πεδία που
περιέχουν διευθύνσεις e-mail ή διευθύνσεις internet λειτουργούν ως hyperlinks
που καλούν e-mail εφαρμογές ή οδηγούν στην κατάλληλη διεύθυνση internet
αντίστοιχα. Με λίγα λόγια τα hyperlinks αποτελούν έναν
απλό και ισχυρό
μηχανισµό για να εκτελούνται πολλές εργασίες µε έναν αυτονόητο τρόπο. Oι
δυνατότητες των hyperlinks πολλαπλασιάζονται εάν χρησιμοποιήσει κανείς επάνω
τους το χειρισµό <δεξί κλικ>.
Πεδία ανεύρεσης (βιβλιαράκι) : η ένδειξη µε το βιβλιαράκι δείχνει ότι στο πεδίο
διατίθεται αναζήτηση - άρα, ότι εφαρμόζονται διαδικασίες ανεύρεσης - και ειδικά
αυτές που ισχύουν για τις ανευρέσεις εγγραφών όχι σε ευρετήρια αλλά σε οθόνες
εργασίας.
Πεδία ανεύρεσης (κάτω βελάκι) : η ένδειξη δείχνει ότι η αναζήτηση θα γίνει µε
απλή χρήση του κάτω βέλους (απλό “list box”).
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1.5

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ομάδες χρηστών
Η εργασία των ομάδων χρηστών είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μπορεί ο
administrator του συστήματος να προσδιορίσει τους ρόλους λειτουργίας και
ευθυνών σε ένα Φορέα. Σε αυτήν ορίζονται τα δικαιώματα σε εργασίες, επιλογές
μενού και αρμοδιότητες για την κάθε ομάδα με κοινά ή παρόμοια καθήκοντα.
Μπορούμε ακόμη να περιορίσουμε την επιλογή των χρηστών και σε πολλές ακόμα
περιοχές εργασίας (με δεξί κλικ) με το λεκτικό «Καθορισμός Δικαιωμάτων».
Η ομαδοποίηση αυτή επιτρέπει την ευκολότερη σχεδίαση ενιαίου menu για κάθε
ομάδα και τον ευκολότερο καθορισμό δικαιωμάτων χρηστών.
Χρήστες
Εδώ ορίζονται οι χρήστες της εφαρμογής οι οποίοι θα συσχετιστούν με τις Ομάδες
Χρηστών που καθορίστηκαν παραπάνω. Εκτός από το όνομα του χρήστη και το
password, στην εργασία καθορίζεται μία σειρά ρυθμίσεων σχετικά με τον Φορέα
του Δημοσίου, τον διαχωρισμό του Φορέα και την αποθήκη με τους
αποθηκευτικούς χώρους με τους οποίους συνδέεται κάθε χρήστης.
Αν υπάρχουν δύο ή και περισσότεροι φορείς π.χ. Δεύτερο Κοιμητήριο μπορεί
κάποιος χρήστης να ανήκει σε διαφορετική ομάδα και έτσι να έχει διαφορετικά
δικαιώματα ανάλογα με το τι έχει οριστεί στην αντίστοιχη ομάδα. Αυτό ορίζεται στο
tab “Δικαιώματα σε εταιρίες και υποκαταστήματα”.
Δικαιώματα χειριστών
Στην επιλογή αυτή καθορίζονται, για κάθε μία εργασία της εφαρμογής, τα
δικαιώματα προσπέλασης κάθε ομάδας χρηστών ή χρήστη σε εργασίες και επιλογές
που αφορούν όλη την εφαρμογή. Για τις εργασίες εκείνες που εκτελούν διαχείριση
εγγραφών (νέα εγγραφή, μεταβολή, διαγραφή κλπ), παρέχεται η δυνατότητα
λεπτομερούς καθορισμού δικαιωμάτων για κάθε ένα τύπο διαχείρισης (νέα
εγγραφή, μεταβολή, διαγραφή κλπ).
Ο καθορισμός δικαιωμάτων δεν περιορίζεται υποχρεωτικά σε επίπεδο ομάδας
χειριστών αλλά μπορεί να επεκταθεί σε ένα προς ένα τους χειριστές της
εφαρμογής - ακόμα και με δυνατότητα εξαιρέσεων απ' όσα ισχύουν για την ομάδα
τους.
Ακόμα, δικαιώματα σε ομάδες και χρήστες μπορούν να δοθούν σε κάθε επιλογή –
εργασία της εφαρμογής με δεξί κλικ πάνω σ’ αυτήν. Τέλος, δικαιώματα ορίζονται
και στις σειρές των παραστατικών για το ποιος θα μπορεί να επιλέγει, καταχωρεί,
μεταβάλλει ή διαγράφει κάθε σειρά.
Οι οθόνες καθορισμού όλων των παραπάνω δικαιωμάτων δίδονται παρακάτω :
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Χρήστες
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Ευρετήριο
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1.6

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΜΕΣΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
Μια κατάσταση εγγραφών που έχει προκύψει από ένα ευρετήριο ή από μία εργασία
τύπου εκτύπωσης μπορεί εκτός της οθόνης και του εκτυπωτή να αποσταλεί στα
εξής μέσα:
Excel: H επιλογή ενεργοποιεί την εφαρμογή Microsoft Excel, εάν αυτή έχει
εγκατασταθεί στο τερματικό και μεταφέρει σ' αυτήν τα δεδομένα της
κατάστασης. Word: H επιλογή ενεργοποιεί την εφαρμογή Microsoft Word, εάν
αυτή έχει εγκατασταθεί το τερματικό, και μεταφέρει σ' αυτήν τα δεδομένα της
κατάστασης. E-mail : H επιλογή προβάλει μια οθόνη ρυθμίσεων στην οποία
καθορίζεται ο τύπος ( format ) στο οποίο θα διακινηθούν τα δεδομένα της
κατάστασης καθώς και το εάν θα αποτελούν συνοδευτικό του e-mail
(attachment) ή μέρος του . Προϋπόθεση λειτουργίας είναι η εγκατάσταση
εφαρμογής που να υποστηρίζει e-mail ( πχ Microsoft outlook, … ). Ascii file
Windows: H επιλογή προβάλει οθόνη αποθήκευσης αρχείου σε μορφή κειμένου
(text). Η αποθήκευση της κατάστασης γίνεται σε character set 1253. Ascii file
DOS: H επιλογή προβάλει οθόνη αποθήκευσης αρχείου σε μορφή κειμένου
(text). Η αποθήκευση της κατάστασης γίνεται σε character set 437. Html
format: H επιλογή προβάλει οθόνη αποθήκευσης αρχείου σε μορφή html. Η
αποθήκευση της κατάστασης γίνεται σε αυτό το format. SoftOne MetaFile: H
επιλογή προβάλει οθόνη αποθήκευσης αρχείου σε ειδικό format της
κατασκευάστριας εταιρείας SoftOne ( με χαρακτηριστικό το xpr ). Τα αρχεία που
παράγονται φέρουν το διακριτικό εικονίδιο της SoftOne και εκτελούνται μόνο
μέσα από την εφαρμογή (απ' ευθείας από τον Windows Explorer και με <διπλό
κλικ>). Εάν τη στιγμή της εκτέλεσής τους η εφαρμογή είναι σε λειτουργία, τότε
η σχετική εκτύπωση προβάλλεται στην οθόνη της εφαρμογής. Εάν η εφαρμογή
δεν είναι ανοικτή τη στιγμή που εκτελείται το <διπλό κλικ> στο .xpr αρχείο, τότε
ζητείται από τον χρήστη να κάνει ( login ) και αμέσως μετά προβάλλετε η
εκτύπωση. Στην περίπτωση αυτή η εφαρμογή έχει εκτελεστεί σε "viewer mode"
και δεν περιέχει καμία άλλη εργασία.
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2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ
Έντυπα

2.1

Από το menu επιλογών Παράμετροι > Μητρώο Μελών > Οργάνωση >
Έντυπα δηλώνετε σημαντικές παραμέτρους, απαραίτητες για την έκδοση των
τιμολογίων και το ιστορικό των μελών




2.2

Κωδικός: ορίζετε τον κωδικό του εντύπου.
Περιγραφή: Τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την καταχώρηση
της αίτησης, συνδρομής ενός μέλους

Σετ Εντύπων

Από το menu επιλογών Παράμετροι > Μητρώο Μελών > Οργάνωση > Έντυπα >
Σετ Εντύπων δηλώνονται τα σετ με τα περιεχόμενα των εντύπωση που θα
χρησιμοποιηθούν κατά την καταχώρηση αίτησης – συνδρομής.
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2.3

Σαιζόν

Στην ενότητα Menu Παλαιό > Ρυθμίσεις εφαρμογής > Εταιρίες επιλέγοντας την
καρτέλα Παράμετροι Μ.Μ. καταχωρούμε τις ενεργές σαιζόν του τρέχοντος έτους. Η
επιλογή της σαιζόν επιλέγεται στις οθόνες οργάνωσης της εφαρμογής.
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2.4

Εμπορικές Κατηγορίες

Από το μενού Αποθήκη > Οργάνωση > Εμπορικές κατηγορίες ο χειριστής θα
πρέπει να ορίσει τις κατηγορίες στις οποίες θα εντάξει τα προγράμματα.

Κωδικός: Ο χειριστής ορίζει κωδικό για την εμπορική κατηγορία
Συντμηση: Μία συντομή περιγραφή της περιγραφής
Περιγραφή: Ο χειριστής ορίζει περιγραφή για την εμπορική κατηγορία
ΚΕΠΥΟ: Ο χειριστής τσεκάρει το πεδίο στην περίπτωση που θα πρέπει να
συμμετέχει στο ΚΕΠΥΟ
Όλα τα υπόλοιπα πεδία, δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν.

2.5

Προγράμματα

Από το μενού Μητρώο Μελών > Οργάνωση > Προγράμματα
ορίζουμε τα ενεργά προγράμματα που ισχύουν ανά σαιζόν.
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Κωδικός: Ο χειριστής ορίζει τον κωδικό του προγράμματος
Περιγραφή: Ο χειριστής δίνει μία περιγραφή για το πρόγραμμα που
πρόκειται να καταχωρήσει
Εμπορ.Κατηγορία: Ορίζεται η κατηγορία που θα ενταχθεί το πρόγραμμα:
εδώ θα πρέπει να επιλέξει: αθλητικές δραστηριότητες, επιμορφωτικά
προγράμματα, ή ενοικίαση μηχανημάτων
Μ.Μ.: Η μονάδα μέτρησης που θα χρησιμοποιείται για αυτό το πρόγραμμα
ΦΠΑ: Ορίζεται από τον χειριστή ο κωδικός Φ.Π.Α. που θα χρεώνεται το
μέλςο κατά την επιλογή του συγκεκριμένου προγράμματος.

Στην καρτέλα Λεπτομέρειες Προγράμματος:
 Επιλέγεται η σαιζόν του προγράμματος. Με την επιλογή, τα πεδία που
συμπληρώνονται αυτόματα είναι: κωδικός, σαιζόν
 Τμήμα: Επιλέγεται το τμήμα που θα ανήκει το συγκεκριμένο πρόγραμμα
 Τύπος Συνδρομής: Επιλέγεται Εφάπαξ (αφορά την τιμολόγηση) ή
Διάστημα μηνών. Στην περίπτωση που επιλέξουμε Διάστημα μηών θα
πρέπει να ορίσουμε και το σύνολο των διαστημάτων της σαιζόν

Τμήματα

2.6

Στην ενότητα Μητρώο Μελών > Οργάνωση > Τμήματα ορίζουμε τα τμήματα που
ισχύουν για την κάθε σαιζόν και για το κάθε πρόγραμμα:






Κωδικός: Ο χειριστής ορίζει τον κωδικό του τμήματος.
Περιγραφή: Δίνεται η περιγραφή του τμήματος
Σαιζόν: Επιλέγεται η σαιζόν που θα «χρησιμοποιηθεί» το τμήμα
Πρόγραμμα: Επιλέγεται το πρόγραμμα που ανήκει το συγκεκριμένο τμήμα
Αριθμός ατόμων: Πληκτρολογείται το σύνολο των ατόμων που δύναται να
παρακολουθήσουν το τμήμα
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Αν επιλέξουμε Αναλυτική παρακολούθηση, τότε θα πρέπει να ορίσουμε τη
δραστηριότητα, τις μέρες, τις ώρες παρακολούθησης του τμήματος (ώρα έναρξης –
ώρα λήξης), καθώς επίσης και το πλήθος των ατόμων

2.6.1

Ειδική Κατηγορία

Πρόκειται για τις ειδικές κατηγορίες που ειπάγονται τα μέλη.
Αυτές μπορεί να είναι: ΑΜΕΑ, Φοιτητές/Σπουδαστές, Πολύτεκνοι (3+), άνεργοι
κλπ. Οι οποίοι δύναται να έχουν κάποια έκπτωση στα προγράμματα που
παρακολουθούν
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Στην οθόνη αυτή ο χειριστής συμπληρώνει Κωδικό, περιγραφή, έναρξη - λήξη και
αν είναι ενεργή αυτή η κατηγορία η όχι. Στην περίπτωση που δεν είναι ενεργή, δεν
εμφανίζεται προς επιλογής στις οθόνες.
2.6.1.1

Μέλη

Από το μενού Μητρώο Μελών> Μέλη ο χειριστής μπορεί είτε να καταχωρήσει νέο
μέλος στην εφαρμογή είτε να προβάλει στην οθόνη του τους ήδη υπάρχοντες.
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Αρ. Μητρώου: Ο κωδικός του μέλους που δίνει το ίδιο το σύστημα κατά την
καταχώρηση
Ονομ/νυμο: Το ονοματεπώνυμο του μέλους
Ενεργός: Δηλώνουμε ότι είναι ενεργός τσεκάρωντας το αντίστοιχο πεδίο
Εμπορική Κατηγορία: Δηλώνουμε αν είναι δημότης ή ετεροδημότης. Η
πληροφορία αυτή παίζει ρόλο περισσότερο στην τιμολόγηση του μέλους
Τα πεδία που εμφανίζονται στις επιμέρους καρτέλες: Γενικά Στοιχεία, Στοιχεία
Πώλησης, Στοιχεία Είσπραξης, Υποκαταστήματα/Επαφές, Ελεύθερα πεδία,
Παρατηρήσεις/Εικόνα, Σχετικά Έγγραφα δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν.

2.6.2

Αιτήσεις

2.6.2.1 Ευρετήριο Αιτήσεων
Από το μενού Μητρώο Μελών > Νέα Εγγραφή, ο χειριστής προβάλει τις εγγραφές
που αφορούν τις αιτήσεις εγγραφών που έχουν πραγματοποιηθεί.
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Όσο περισσότερα πεδία ορίσουμε στο ευρετήριο των αιτήσεων, τόσο πιο
συγκεκριμένη θα γίνει η ανεύρεση των αιτήσεων. Στην περίπτωση που ο χειριστής
επιλέξει μόνο ημ/νιακό διάστημα, τότε το σύστημα θα φέρει μόνο εκείνες τις
αιτήσεις που καταχωρήθηκαν σε αυτό το διάστημα που όρισε.
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Ενώ εάν ορίσει και το μέλος, τότε το σύστημα θα φέρει μόνο εκείνες τις εγγραφές
που καταχωρήθηκαν στο ημερομηνιακό διάστημα που όρισε και αφορά το
συγκεκριμένο μέλος.
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2.6.2.2

Καταχώρηση νέας Αίτησης

Από το μενού Μητρώο μελών – Νέα εγγραφή πατώντας το πλήκτρο
χειριστής μεταβαίνει στην οθόνη καταχώρησης της αίτησης.

ο

Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι:
Σειρά: Το πεδιο είναι ήδη ενημερωμένο.
Τύπος: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα ανάλογα με τη σειρά που επιλέγουμε
Αριθμός: Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα και αφορά τον Α/Α της
σειράς επιλογής
Ημ/νία: Προτείνεται η ημ/νία του συστήματος
Πελάτης: Ο χειριστής θα πρέπει να επιλέξει το μέλος είτε πληκτρολογώντας τον
κωδικό του στο πρώτο πεδίο , είτε την επωνυμία του στο δεύτερο πεδίο
Στις γραμμές των ειδών τα πεδία: κωδικός & επωνυμία συμπληρώνονται
αυτόματα.
Κωδικός & Περιγραφή: Αφορά τον κωδικός και την περιγραφή του
προγράμματος που θα παρακολουθήσει το μέλος και που θα πρέπει να
συμπληρώσει ο χειριστής.
Τμήμα: ο χειριστής επιλέγει το τμήμα/ τα τμήματα που θα ανήκει το μέλος.
Ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξει, εμφανίζονται και οι αντίστοιχες
επιλογές.
Ειδική Κατηγορία: το πεδίο πρέπει να συμπληρωθεί, γιατί μπορεί να επιδέχεται
έκπτωση, οπότε και η τιμή της έκπτωσης δίνεται αυτόματα από το σύστημα.
Ποσότητα: Ο χειριστής επιλέγει την ποσότητα που θα τιμολογηθεί το μέλος.
Αφορά τον αριθμό ημερών παρακολούθησης του τμήματος.
Τιμή: Η τιμή του τμήματος έρχεται αυτόματα.
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Στην καρτέλα Έντυπα της ίδιας οθόνης ο χειριστής επιλέγει τα έντυπα του μέλους.
Με την καταχώρηση της αίτησης δημιουργείται αυτόματα και η συνδρομή.

2.6.3

΄Τιμολόγηση Μέλους

Από το μενού Μητρώο Μελών – Πληρωμές Απαιτήσεις ο χειριστής θα πρέπει μέσα
από το ευρετήριο να επιλέξει τη συγκεκριμένη συνδρομή του μέλους που επιθυμεί
να τιμολογήσει.
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Το σύστημα – λόγω καθορισμού
τιμολόγησης στον χειριστή.

στις

παραμέτρους-

προτείνει

τη

σειρά

Στην περίπτωση που η συνδρομή έχει μετασχηματιστεί, το σύστημα προειδοποιεί
το χειριστή με το παρακάτω μήνυμα:

Διαφορετικά, παραπέμπει το χειριστή στην επόμενη οθόνη όπου πρέπει να
συμπληρώσει οποιοδήποτε πεδίο που δεν έχει συμπληρωθεί αυτόματα.

Με την καταχώρηση που θα εκτελέσει ο χειριστής, η Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών
δύναται να εκτυπωθεί με 3 αντίτυπα: Πρωτότυπο, Αντίγραφο, Στέλεχος, όπου ο
χειριστής ενημερώνεται με αντίστοιχα μηνύματα στην οθόνη:
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Εκτύπωση Εσόδων Ανά Πρόγραμμα

Η συγκεκριμένη εκτύπωση φέρνει όλες τις αποδείξεις παροχής που έχουν
καταχωρηθεί στο ημ/νιακό διάστημα που έχει ορίσει ο χειριστής ταξινομημένο ανά
περιγραφή προγράμματος.
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