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1 HotelWorks

1.1 Φιλοσοφία της εφαρµογής

Η BlueByte SOFTWARE, µε πολυετή εµπειρία στον τοµέα παροχής υπηρεσιών, ξεκίνησε µία νέα προσπάθεια να καλύψει
τις ανάγκες διαχείρισης του Ξενοδοχειακού τοµέα δηµιουργώντας την εφαρµογή HotelWorks.

Στόχος µας είναι να προσφέρουµε στους Πελάτες µας το καλύτερο σύστηµα διαχείρισης Ξενοδοχειακών Καταλυµάτων και
παροχής υπηρεσιών µε ευέλικτες διαδικασίες στην καλύτερη δυνατή τιµή.

Στην προσπάθειά µας αυτή αναζητούµε νέες ιδέες και απόψεις από τους Πελάτες µας και βελτιώνουµε την εφαρµογή
σχεδόν καθηµερινά εκδίδοντας νέες αναβαθµίσεις δωρεάν.

Συνοπτικά η εφαρµογή περιλαµβάνει:

· ∆υνατότητα πλήρους παρακολούθησης ενός Πολυξενοδοχείου.

· Πλήρη διαχείριση των µελλοντικών, κατειληµµένων, αναχωρηµένων και ακυρωµένων Κρατήσεων.

· ∆ιαχείριση Πελατών µε δυνατότητα παραµετρικού σχεδιασµού.

· ∆ιαχείριση Πρακτόρων και ∆ιαµενόντων.

· ∆υνατότητα αναζήτησης προσωπικών στοιχείων των Πελατών από τη φόρµα Εύρεση Ονόµατος.

· Γραφικό πλάνο διαχείρισης Ηµέρας, ∆ωµατίων και Τύπων ∆ωµατίων των Κρατήσεων.

· Παρακολούθηση της Υπάρχουσας και Προβλεπόµενης Πληρότητας των ∆ωµατίων.

· Παρακολούθηση ζηµιών, προβληµάτων και αντικειµένων που χρειάζονται συντήρηση.

· ∆υνατότητα δηµιουργίας Τιµοκαταλόγων µε Συγκριτικές Τιµές Χρέωσης ∆ωµατίων.

· Παρακολούθηση συµφωνιών (Allotments) µε τους Πράκτορες για τη διάθεση Τύπων ∆ωµατίων µε δυνατότητα αυτόµατης
ενηµέρωσης του Πλάνου Τύπων ∆ωµατίων.

· Παρακολούθηση των εγγραφών του Βιβλίου Πόρτας.

· ∆ιαχείριση Προσφορών που γίνονται σε Πελάτες.

· Αυτόµατη δηµιουργία χρεώσεων µέσα από τη διαδικασία της Αυτόµατης Χρέωσης για τα ∆ωµάτια που έχουν αφιχθεί και
για τα οποία έχουν ορισθεί τιµές στη φόρµα Υπηρεσίες - Ξενοδοχεία - Τιµοκατάλογοι.

· Απαραίτητοι έλεγχοι που διασφαλίζουν την εύρυθµη λειτουργία του Ξενοδοχείου µέσα από τη διαδικασία του Κλεισίµατος
Ηµέρας.

· Έκδοση Τιµολογίων για Πράκτορες και Πελάτες από τη φόρµα των Τιµολογίων και αυτόµατη έκδοση αποδείξεων µετά
την εκτύπωση του Τιµολογίου. Όλα τα παραστατικά µπορούν αυτόµατα να τυπωθούν σε µηχανογραφικά Έντυπα.

· ∆υνατότητα πλήρους παρακολούθησης όλων των οικονοµικών στοιχείων που αφορούν τόσο τους Πελάτες όσο και τους
Τρίτους Λογαριασµούς.

· ∆υνατότητα γρήγορης παρακολούθησης των Ζήτα που κόβουµε καθηµερινά.

· ∆υνατότητα επικοινωνίας του εµπορικού προγράµµατος µε κάποιο πρόγραµµα γενικής λογιστικής.

· Πληθώρα εκτυπωτικών, αναφορών και στατιστικών αντλούν πληροφορίες από τα καταχωρηµένα στοιχεία και τα
παρουσιάζουν µε όλες τις πιθανές µορφές.
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1.2 Οδηγός Χρήσης

1.2.1 Ξεκινώντας

Με την αρχική εγκατάσταση της εφαρµογής, δίνεται έτοιµη µία εταιρία που έχει προετοιµασµένες τις τελείως απαραίτητες
παραµέτρους για την άµεση λειτουργία. Ο χρήστης µπορεί να µεταβάλλει την υπάρχουσα παραµετροποίηση ή και να
δηµιουργήσει εντελώς καινούρια µε βάση τις ανάγκες του.

Πριν την έναρξη χρήσης του προγράµµατος προτείνεται να γίνει ένα αντίγραφο της εταιρίας σε µία άλλη µε τη βοήθεια της
λειτουργίας Αλλαγή Εταιρίας. Εάν πρόκειται να διαφοροποιήσουµε την παραµετροποίηση, τότε δηµιουργούµε το
αντίγραφο, µετά τις αλλαγές που κάνουµε.

Ενέργειες στο HotelWorks

1. Αρχικά, κάνουµε το Κτίσιµο του Ξενοδοχείου. ∆ηλαδή καταχωρούµε:

· τα Ξενοδοχεία από τη φόρµα Κτίσιµο Ξενοδοχείου,
· τις Υπηρεσίες (∆ωµάτια, Συµφωνίες, Ειδικές και ʼλλες Υπηρεσίες) εάν δεν υπάρχουν ήδη καταχωρηµένες και

προσθέτουµε σε όλα τα Ξενοδοχεία τις υπηρεσίες που παρέχει το καθένα ξεχωριστά,
· τα Τµήµατα από τη φόρµα Τµήµατα του µενού Βοηθητικά Αρχεία, στα οποία χωρίζονται τα Ξενοδοχεία,
· τους Φόρους από τη φόρµα Φόροι  του µενού Βοηθητικά Αρχεία για την οικονοµική διαχείριση των Ξενοδοχείων,
· τα ∆ωµάτια των Ξενοδοχείων,
· τις Οµάδες Περιόδων, τις Περιόδους και τα διαστήµατα ηµεροµηνιών των περιόδων που έχουν τα Ξενοδοχεία µας,
· τους Τύπους Τιµών (δηλαδή τις ονοµασίες των Τιµοκαταλόγων) που χρησιµοποιούµε και τους συνδέουµε µε τα

Ξενοδοχεία µας δηλώνοντας την Οµάδα Περιόδων του κάθε Τύπου Τιµών,
· τους Τιµοκαταλόγους των Ξενοδοχείων και
· το/τα Βιβλίο/Βιβλία Πόρτας από τη φόρµα Παράµετροι - Βιβλίο Πόρτας, στα οποία καταγράφονται οι κινήσεις των

Ξενοδοχείων.

2. Έπειτα, καταχωρούµε τις Παροχές των ∆ωµατίων από τη φόρµα Παράµετροι - Παροχές του µενού Βοηθητικά Αρχεία κι
ακολούθως µπορούµε να δηλώσουµε ποιες από αυτές καλύπτει το κάθε ∆ωµάτιο.

3. Ακολούθως, καταχωρούµε τους παρακάτω Τύπους Κινήσεων εάν δεν υπάρχουν ήδη καταχωρηµένοι:

· τα Παραστατικά των Τιµολογίων των Πελατών,
· τα Είδη Κινήσεων των Πελατών και
· τα Είδη Κινήσεων των Υπηρεσιών.

4. Επιπλέον, µπορούµε προαιρετικά να καταχωρήσουµε τους Πελάτες και τα στοιχεία τους.

5. Τέλος, αρχικοποιούµε την Ηµεροµηνία Ελέγχου από τη φόρµα Παράµετροι - Μηδενισµός Συστήµατος.

1.3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας

1.3.1 Front Office

1.3.1.1 ∆ιαχείριση Κρατήσεων

Από την φόρµα αυτή µπορούµε να κάνουµε όλες τις εργασίες που αφορούν τις Κρατήσεις όπως ∆ιαχείριση Κρατήσεων
(Καταχώρηση,Μεταβολές, Ακυρώσεις), Αφίξεις, Αναχωρήσεις και Μεταφορές ∆ωµατίων.

Υπάρχουν τρεις σελίδες που αναφέρονται στις κρατήσεις µε διαφορετική εµφάνιση (Κράτηση, ∆ωµάτια, ∆ιαµένοντες) από
τις οποίες µπορούµε να διαχειριστούµε τα στοιχεία των κρατήσεων και περιγράφονται στο κεφάλαιο Κρατήσεις-∆ωµάτια-
∆ιαµένοντες.

Οι σελίδες που αφορούν ʼφιξη, Αναχώρηση ή Μεταφορά ∆ωµατίου περιγράφονται στο κεφάλαιο Αφίξεις-Αναχωρήσεις-
Μεταφορές
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1.3.1.1.1  Κρατήσεις-∆ωµάτια-∆ιαµένοντες

Στις σελίδες Κρατήσεις, ∆ωµάτια, ∆ιαµένοντες εµφανίζονται στοιχεία κρατήσεων. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε όποια
σελίδα επιθυµούµε για την καταχώρηση, µεταβολή, διαγραφή ή ακύρωση κράτησης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Για να εισάγουµε µία νέα Κράτηση, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο. Αναλυτικά τα στοιχεία Κράτησης περιγράφονται στο κεφάλαιο Κράτηση

Η µεταβολή των στοιχείων µίας Κράτησης µπορεί να γίνει είτε κάνοντας διπλό κλικ επάνω στη συγκεκριµένη Κράτηση είτε
πιέζοντας το "Space" ή το "Enter" από το πληκτρολόγιο. Σε περίπτωση, όµως, που η Κατάσταση της συγκεκριµένης
Κράτησης είναι:

· Αναχώρησε, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε τα πεδία της Κράτησης. Τα µοναδικά πεδία που µπορούµε να
µεταβάλλουµε είναι:
-  το Ξενοδοχείο,
-  ο Τύπος Τιµών,
-  η Κράτηση Μέσω και
-  η Ηµ/νία Αίτησης.

· Κατειληµµένο, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε τα πεδία Πελάτης, Συµβόλαιο, Τύπος και Voucher της Κράτησης, καθώς
και τα πεδία ∆ωµάτιο και ʼφιξη του πίνακα των ∆ωµατίων της Κράτησης.

· Ακυρωµένη, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε τα πεδία του πίνακα των ∆ωµατίων της Κράτησης.

Η διαγραφή µίας ήδη καταχωρηµένης Κράτησης επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που η Κατάσταση της συγκεκριµένης Κράτησης είναι Αναχώρησε ή
Κατειληµµένο ή Μερική ʼφιξη δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε. Η διαγραφή κράτησης µπορεί να γίνει µόνο από την
σελίδα Κρατήσεις

Με την χρήση των επιλογών στο πλαίσιο αριστέρα (Επιλογές, Φίλτρα) µπορούµε να αναζητήσουµε την κράτηση ή τις
κρατήσεις που επιθυµούµε.

Στην σελίδα Επιλογές υπάρχουν τα βασικά φίλτρα όπου µπορούµε να επιλέξουµε µία από τις επιλογές του κάθε φίλτρου ή
κάνουµε κλικ στο Όλα και αυτόµατα θα δούµε τα αποτελέσµατα στην λίστα δεξιά.

Ενώ στην σελίδα Φίλτρα υπάρχουν όλα τα πεδία της Κράτησης και µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα ή περισσότερα
φίλτρα ταυτόχρονα σε συνδιασµό πάντα µε τις επιλογές µας από τα βασικά φίλτρα στην σελίδα Επιλογές. Αφού

συµπληρώσουµε τα φίλτρα που επιθυµούµε πιέζουµε το πλήκτρο  για την ενεργοποίηση τους. Με το πλήκτρο

 διαγράφονται τα φίλτρα της σελίδας και εµφανίζονται οι κρατήσεις σύµφωνα µε τα βασικά φίλτρα που έχουµε
δηλώσει στην σελίδα Επιλογές.

Ταξινόµηση

Στις λίστες Κρατήσεις-∆ωµάτια-∆ιαµένοντες µπορούµε να αλλάξουµε την σειρά εµφάνισης των εγγραφών κάνοντας κλικ

στον τίτλο της στήλης που επιθυµούµε και θα εµφανιστεί βελάκι στην στήλη δηλώνοντας ότι έχει ενεργοποιηθεί αύξουσα
ταξινόµηση της στήλης. Για να προσθέσουµε πολλαπλή ταξινόµηση κάνουµε κλικ στις στήλες (εκτός από την πρώτη)
έχοντας πατηµένο το πλήκτρο Ctrl από το πληκτρολόγιο. ∆ίπλα από το κάθε βελάκι εµφανίζεται ο αριθµός που δηλώνει µε
την σειρά πεδίων που λειτουργεί η ταξινόµηση. Κάνοντας δεύτερη φορά κλικ σε στήλη που έχει βελάκι θα αλλάξει µορφή το

βελάκι  και η ταξινόµηση θα γίνει µε φθίνουσα σειρά. Κάνοντας κλικ για τρίτη φορά η ταξινόµηση θα αφαιρεθεί από την
συγκεκριµένη στήλη και θα εξαφανιστεί το βελάκι. Για να γυρίσουµε στην προεπιλογµένη Ταξινόµηση κάνουµε δεξί κλικ
στην λίστα και πιέζουµε την αντίστοιχη επιλογή. Η τελευταία ταξινόµηση της λίστας θα παραµείνει ακόµα και µετά το
κλείσιµο της φόρµας της ∆ιαχείρισης Κρατήσεων.

Επιλέγοντας Ξενοδοχείο στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζονται στη λίστα µόνο οι κρατήσεις του συγκεκριµένου
Ξενοδοχείου λαµβάνοντας πάντα υπόψιν τις επιλογές µας στα υπόλοιπα φίλτρα στις σελίδες Επιλογές - Φίλτρα.

Οι τρεις σελίδες των κρατήσεων περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Στην λίστα της οθόνης εµφανίζονται αρχικά όλες Ενεργές Κρατήσεις µε ταξινόµηση κατά Ηµεροµηνία ʼφιξης και Πελάτη.
Αλλάζοντας τις επιλογές στα βασικά φίλτρα (σελίδα Επιλογές) και στα λοιπά πεδία (σελίδα Φίλτρα) που υπάρχουν αριστερά
αλλάζει η λίστα κρατήσεων.
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ΠΕ∆ΙΑ

· Κωδικός:  Ο κωδικός της Κράτησης.

· Κατ., Κατάσταση:  Η Κατάσταση της Κράτησης. Οι πιθανές Καταστάσεις µε τα αντίστοιχα εικονίδια είναι οι εξής:

1. Όλα τα ∆ωµάτια ,

2. Μερικά ∆ωµάτια ,

3. Χωρίς ∆ωµάτια ,

4. Μερική ʼφιξη ,

5. Κατειληµµένο ,

6. Αναχώρησε  και

7. Ακυρωµένη .

· Τύπος:  Ο τύπος Κράτησης.  Οι πιθανοί Τύποι της Κράτησης είναι οι εξής:
1. Επιβεβαιωµένο: Η Κράτηση είναι έτοιµη να αφιχθεί. Κατά την εισαγωγή νέας Κράτησης προτείνεται ο συγκεκριµένος

Τύπος Κράτησης.
2. Λίστα Αναµονής: Η Κράτηση έχει µπει σε Λίστα Αναµονής, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιµα ∆ωµάτια. Όταν

αναχωρήσουν κάποια ∆ωµάτια, θα µπορέσει να αφιχθεί η Κράτηση.
3. Προκαταβολή: Πρέπει ο Πελάτης να δώσει κάποια Προκαταβολή. Όταν εισπράξουµε την Προκαταβολή, ο Τύπος της

Κράτησης θα µετατραπεί σε Επιβεβαιωµένο και η Κράτηση θα είναι έτοιµη να αφιχθεί.
4. OptionDate: Η Κράτηση δεν είναι επιβεβαιωµένη, αλλά τα δωµάτια θα δεσµευτούν. Όταν επιβεβαιωθεί αλλάζουµε το

τύπο για να µπορούµε να προχωρήσουµε σε άφιξη.

· Πελάτης:  Το όνοµα του Πελάτη της Κράτησης.

· ∆ιαµένοντας: To όνοµα του Βασικού ∆ιαµένοντα του πρώτου ∆ωµατίου της Κράτησης. Η στήλη εµφανίζεται µόνο εάν
είναι ενεργοποιηµένη η αντίστοιχη επιλογή στους παραµέτρους.

· Κράτηση Μέσω:  Ο τρόπος µέσω του οποίου έγινε η Κράτηση.

· ʼφιξη, Αναχώρηση:  Η Ηµεροµηνία ʼφιξης και Αναχώρησης της Κράτησης.

· ∆ωµάτια:  Ο αριθµός των συνολικών ∆ωµατίων της Κράτησης.

· In, Out:  Ο αριθµός των αφιχθέντων και αναχωρηµένων ∆ωµατίων της Κράτησης.

· Χωρίς ∆ωµάτια:  Ο αριθµός των ∆ωµατίων της Κράτησης που δεν έχουν αριθµό.

· Ακυρωµένες:  Ο αριθµός των ∆ωµατίων της Κράτησης που έχουν ακυρωθεί.
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· Voucher: Ο αριθµός Voucher της Κράτησης.

· Προέλευση: Εµφανίζεται η προέλευση της Κράτησης πχ Reception για χειροκίνητες καταχωρήσεις ή Internet για
αυτόµατες κρατήσεις µέσω Internet.

· Χρήστης:  Το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε την Κράτηση.

· Α/Α Αφιξης:  Ο κωδικός ʼφιξης της Κράτησης. Ο κωδικός θα εµφανιστεί µε την ενεργοποίηση της επιλογής Εµφάνιση
ʼυξοντα Κωδικού ʼφιξης στην φόρµα Παράµετροι.

· W/S Source:  Η πηγή της κράτησης όταν προέρχεται webservice.

· W/S Booking Id:  Κωδικός κράτησης webservice.

· RRNCode /Approval Code :  Kωδικός ηλεκτρονικής πληρωµής.

· W/S Channel Booking Id:  Κωδικός κράτησης webservice µέσω καναλιού.

· Ηµ.Προκαταβολής: Εµφανίζεται η ηµεροµηνία προκαταβολής κράτησης.

· Email: Εµφανίζεται το Email του πελάτη κράτησης

· Εθνικότητα: Εµφανίζεται η εθνικότητα της κράτησης.

Για κάθε επιλεγµένη κράτηση εµφανίζεται δεύτερη λίστα µε τα καταχωρηµένα ∆ωµάτια εφόσον έχουµε ενεργοποιήσει την
αντίστοιχη επιλογή κάνοντας δεξί κλικ στην λίστα Κρατήσεων. Με δεξί κλικ στην λίστα των δωµατιών θα εµφανιστούν
επιλογές για την εκτύπωση Registration Card για το επιλεγµένο ∆ωµάτιο ή για όλα τα ∆ωµάτια της Κράτησης.

Ενέργειες

Με δεξί κλικ στην λίστα κρατήσεων µπορείτε να προχωρήσετε στις παρακάτω ενέργειες:

· Καρτέλα: Ανοίγει η Καρτέλα για να δούµε και να διαχειριστούµε όλες τις Οικονοµικές Κινήσεις της επιλεγµένης
Κράτησης, ακόµη κι αν αυτή έχει αναχωρήσει. Για να καταχωρήσουµε Προκαταβολή σε µελλοντική Κράτηση, θα
ανοίξουµε την Καρτέλα, θα επιλέξουµε το Folio που επιθυµούµε κι έπειτα πιέζοντας το πλήκτρο Είσπραξη ή κάνοντας
δεξί κλικ κι επιλέγοντας Είσπραξη εµφανίζεται η οθόνη των Κινήσεων Πελατών για να εισάγουµε την Προκαταβολή.

Σηµείωση: η Καρτέλα δεν ανοίγει µόνο όταν η επιλεγµένη Κράτηση είναι ακυρωµένη.

· Επιβεβαίωση Κράτησης:  Αν έχουµε επιλεγµένη µία Κράτηση της οποίας η Κατάσταση είναι Όλα τα ∆ωµάτια, Μερικά
∆ωµάτια ή Χωρίς ∆ωµάτια, τότε µπορούµε να εκτυπώσουµε µία επιβεβαίωση της συγκεκριµένης Κράτησης στο όνοµα
του Πελάτη της Κράτησης. Έχουµε τη δυνατότητα να εκτυπώσουµε την επιβεβαίωση της Κράτησης είτε στην Τοπική είτε
στην Αγγλική γλώσσα µε την ανάλογη επιλογή. Με την επιλογή Email θα ανοίξει φόρµα για αυτόµατη αποστολή email .
Ως παραλήπτης προτείνεται το email του πελάτη της κράτησης ενώ µε την επιλογή ∆ιαµένοντες θα εµφανιστούν
αυτόµατα τα email όλων των διαµενόντων της Κράτησης. Η εκτύπωση Επιβεβαίωσης Κράτησης της εφαρµογής θα
προστεθεί ως επισυναπτόµενο αρχείο του email σε µορφή pdf.  Αναλυτική περιγραφή της φόρµας Email στο κεφάλαιο
Email

Σηµείωση: Αν στην επιλεγµένη Κράτηση έχει ακυρωθεί κάποιο ∆ωµάτιο, τότε στην εκτύπωση της επιβεβαίωσης δε θα
εµφανίζεται το ακυρωµένο ∆ωµάτιο.

· Πιστωτικό Σηµείωµα :  Αν έχουµε επιλεγµένη µία Κράτηση µπορούµε να εκτυπώσουµε Πιστωτικό Σηµείωµα για την
συγκεκριµένης Κράτησης στο όνοµα του Πελάτη της Κράτησης στην Τοπική είτε στην Αγγλική γλώσσα µε την ανάλογη
επιλογή. Με την επιλογή Email θα ανοίξει φόρµα για αυτόµατη αποστολή email . Ως παραλήπτης προτείνεται το email
του πελάτη της κράτησης ενώ µε την επιλογή ∆ιαµένοντες θα εµφανιστούν αυτόµατα τα email όλων των διαµενόντων της
Κράτησης. Η εκτύπωση Πιστωτικό Σηµείωµα θα προστεθεί ως επισυναπτόµενο αρχείο του email σε µορφή pdf.
Αναλυτική περιγραφή της φόρµας Email στο κεφάλαιο Email

Σηµείωση: Αν στην επιλεγµένη Κράτηση έχει ακυρωθεί κάποιο ∆ωµάτιο, τότε στην εκτύπωση δεν θα εµφανίζεται το
ακυρωµένο ∆ωµάτιο.

· Proforma Κράτησης: Με την επιλογή αυτή µπορούµε να εκτυπώσουµε την Proforma Κράτησης στην Τοπική είτε στην
Αγγλική γλώσσα µε την ανάλογη επιλογή

· Αλλαγή Ηµ/νιών :  Εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη µε την οποία µπορούµε να αλλάξουµε την Ηµεροµηνία ʼφιξης και
Αναχώρησης των ∆ωµατίων της επιλεγµένης Κράτησης. Σε περίπτωση, όµως, που η Κατάσταση της Κράτησης αυτής
είναι:
- Αναχώρησε ή Ακυρωµένη, δεν µπορούµε να αλλάξουµε την Ηµεροµηνία ʼφιξης και Αναχώρησής της.
- Κατειληµµένο, δεν µπορούµε να αλλάξουµε την Ηµεροµηνία ʼφιξής της.
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ΠΕ∆ΙΑ

· Παλιές Ηµεροµηνίες:  Προτείνεται η Ηµεροµηνία ʼφιξης και Αναχώρησης της επιλεγµένης Κράτησης. Αν επιθυµούµε
να αλλάξουµε τις Ηµεροµηνίες ενός συγκεκριµένου ∆ωµατίου που διαφέρουν από τις Ηµεροµηνίες της Κράτησης, τότε
µπορούµε να δηλώσουµε τις Ηµεροµηνίες του συγκεκριµένου ∆ωµατίου της Κράτησης.

· Νέες Ηµεροµηνίες:  ∆ηλώνουµε τη νέα Ηµεροµηνία ʼφιξης και Αναχώρησης της επιλεγµένης Κράτησης.

Παρατηρήσεις
- Η Νέα Ηµεροµηνία ʼφιξης πρέπει να είναι µεγαλύτερη από ή ίση µε την Ηµεροµηνία Ελέγχου.
- Η Νέα Ηµεροµηνία Αναχώρησης πρέπει να είναι µεγαλύτερη από ή ίση µε τη Νέα Ηµεροµηνία ʼφιξης.

Πιέζοντας το πλήκτρο Αλλαγή Ηµ/νιών, εκτελείται η διαδικασία Αλλαγής Ηµεροµηνιών. Στο πλαίσιο της φόρµας
εµφανίζονται µηνύµατα, τα οποία µας ενηµερώνουν για το αν έχει γίνει η Αλλαγή Ηµεροµηνιών στα ∆ωµάτια της
επιλεγµένης Κράτησης.

· Φόρος ∆ιαµονής:  Ανοίγει φόρµα για την αυτόµατη δηµιουργία παραστατικού Φόρου ∆ιαµονής για όλα τα δωµάτια της
επιλεγµένης κράτησης. Αναλυτικά η φόρµα περιγράφεται στο κεφάλαιο Φόρος ∆ιαµονής. Προσοχή Εάν έχει ήδη εκδοθεί
παραστατικό θα εµφανιστεί µήνυµα προειδοποίησης αλλά επιτρέπεται να συνεχίσουµε την διαδικασία εάν το επιθυµούµε

· Προγραµµατισµός email κράτησης: ∆ηµιουργεί προγραµµατισµένο email για προ-αφιξη ή µετά-αναχώρηση ανάλογα
µε την κατάσταση της κράτησης. Η αποστολή των email γίνεται αυτόµατα από την σελίδα WebServices και την σελίδα
Προγραµµατισµένα emails. Η φόρµα πρέπει να είναι ανοικτή για να γίνει η αποστολή την προκαθορισµένη ηµέρα
αποστολής αλλιώς η αποστολή θα γίνει στο επόµενο άνοιγµα για όσα email εκκρεµούν. Η αποστολή γίνεται στο email
του πελάτη της κράτησης εφόσον αυτός έχει λογαριασµό email και ενεργά τα πεδία Αποδοχή email  και emails
Κράτησης.  Για κάθε κράτηση θα προγραµµατιστεί ένα email µε βάση την πρώτη ηµέρα άφιξης όλων των δωµατίων της
κράτησης για κρατήσεις που δεν έχουν αφιχθεί ή την τελευταία ηµεροµηνία αναχώρησης για κρατήσεις που αναχώρησαν
και τις ρυθµίσεις που έχουν δηλωθεί στην φόρµα Κτίσιµο Ξενοδοχειου στην επιλογή Ξενοδοχεία και στην σελίδα Mail.
Εάν η ηµέρα και ώρα προγραµµατισµού έχει παρέλθει η εγγραφή θα δηµιουργηθεί µε την τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα.
Εάν ακυρωθεί ή διαγραφεί κράτηση πριν την άφιξη, θα διαγραφεί και ο προγραµµατισµός αποστολής email εφόσον δεν
έχει σταλεί ήδη. Η γλώσσα email επιλέγεται αυτόµατα µε βάση την εθνικότητα του πελάτη

· Ακύρωση :  Ακυρώνεται η επιλεγµένη Κράτηση. Σε περίπτωση, όµως, που η Κατάσταση της Κράτησης αυτής είναι
Μερική ʼφιξη ή Κατειληµµένο ή Αναχώρησε, δεν µπορούµε να την ακυρώσουµε.

· Επαναφορά:  Η επιλογή εµφανίζεται στη θέση της επιλογής Ακύρωση όταν έχουµε επιλέξει µία ακυρωµένη Κράτηση. Με
την επιλογή γίνεται επαναφορά της Κράτησης που έχουµε επιλέξει. Σε περίπτωση, όµως, που η Ηµεροµηνία Ελέγχου
είναι µεγαλύτερη από την Ηµεροµηνία ʼφιξης κάποιων ∆ωµατίων της επιλεγµένης Κράτησης, δεν µπορούµε να
επαναφέρουµε τα συγκεκριµένα ∆ωµάτια.

· ∆ωµάτια: Ενεργοποιούµε ή Απενεργοποιούµε την εµφάνιση της λίστας των ∆ωµατίων για την επιλεγµένη Κράτηση.

· Προεπιλεγµένη Ταξινόµηση: Με την επιλογή αυτή ενεργοποιείται η προεπιλεγµένη ταξινόµηση στην λίστα Κρατήσεων
δηλαδή Ηµεροµηνία Αφιξής και Πελάτης.

· Εξαγωγή σε Excel: Με την επιλογή αυτή εξάγουµε τα στοιχεία της λίστας σε αρχείο τύπου excel.
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∆ΩΜΑΤΙΑ

Στην λίστα της οθόνης εµφανίζονται αρχικά όλα τα ∆ωµάτια Κρατήσεων µε κατάσταση Κράτηση ή ∆ιαµονή µε
ταξινόµηση κατά Ηµεροµηνία ʼφιξης, Αριθµό ∆ωµατίου και ∆ιαµένοντα. Αλλάζοντας τις επιλογές στα βασικά φίλτρα (σελίδα
Επιλογές) και στα λοιπά πεδία (σελίδα Φίλτρα) που υπάρχουν αριστερά αλλάζει η λίστα.

ΠΕ∆ΙΑ

· Κωδικός:  Ο κωδικός της Κράτησης.

· ∆ωµάτιο: Ο αριθµός ∆ωµατίου.

· Κατ., Κατάσταση:  Η Κατάσταση του ∆ωµατίου της Κράτησης. Οι πιθανές Καταστάσεις µε τα αντίστοιχα εικονίδια είναι οι
εξής:

1. Με ∆ωµάτιο ,

2. Χωρίς ∆ωµάτιο ,

3. Κατειληµµένο ,

4. Αναχώρησε και

5. Ακυρωµένο .

· Τύπος:  Η συντοµογραφία του Τύπου του ∆ωµατίου.

· Χρέωση Ως:  Η συντοµογραφία του Τύπου ∆ωµατίων βάση του οποίου θα χρεώνεται το ∆ωµάτιο.

· Συµφωνία:  ∆ηλώνουµε τη συντοµογραφία της Συµφωνίας του ∆ωµατίου. Κατά την εισαγωγή νέου ∆ωµατίου στην
Κράτηση προτείνεται η Συµφωνία του Ξενοδοχείου στο οποίο ανήκει το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο. Τη Συµφωνία του
Ξενοδοχείου τη δηλώσαµε στη φόρµα Κτίσιµο Ξενοδοχείου - Ξενοδοχεία του µενού Βοηθητικά Αρχεία.

Σηµείωση: Σε περίπτωση που έχουµε δηλώσει κάποιο Συµβόλαιο στη συγκεκριµένη Κράτηση, τότε στο πεδίο αυτό
προτείνεται η Συµφωνία του Συµβολαίου και όχι η Συµφωνία του Ξενοδοχείου.

· Τύπος:  Ο τύπος Κράτησης.  Οι πιθανοί Τύποι της Κράτησης είναι οι εξής:
1. Επιβεβαιωµένο: Η Κράτηση είναι έτοιµη να αφιχθεί. Κατά την εισαγωγή νέας Κράτησης προτείνεται ο συγκεκριµένος

Τύπος Κράτησης.
2. Λίστα Αναµονής: Η Κράτηση έχει µπει σε Λίστα Αναµονής, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιµα ∆ωµάτια. Όταν

αναχωρήσουν κάποια ∆ωµάτια, θα µπορέσει να αφιχθεί η Κράτηση.
3. Προκαταβολή: Πρέπει ο Πελάτης να δώσει κάποια Προκαταβολή. Όταν εισπράξουµε την Προκαταβολή, ο Τύπος της

Κράτησης θα µετατραπεί σε Επιβεβαιωµένο και η Κράτηση θα είναι έτοιµη να αφιχθεί.
4. OptionDate: Η Κράτηση δεν είναι επιβεβαιωµένη, αλλά τα δωµάτια θα δεσµευτούν. Όταν επιβεβαιωθεί αλλάζουµε το

τύπο για να µπορούµε να προχωρήσουµε σε άφιξη.
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· Πελάτης:  Το όνοµα του Πελάτη της Κράτησης.

· ∆ιαµένοντας: To όνοµα του Βασικού ∆ιαµένοντα του ∆ωµατίου της Κράτησης.

· ʼφιξη:  Η Ηµεροµηνία ʼφιξης του ∆ωµατίου.

· Αναχώρηση:  Η Ηµεροµηνία Αναχώρησης του ∆ωµατίου.

· Reference No:  Ο κωδικός παραγγελίας του πελάτη για το δωµάτιο αυτό.

· Ηµερ.Ακύρωσης:  Η Ηµεροµηνία Ακύρωσης του ∆ωµατίου.

· Παρατηρήσεις: Πεδίο όπου µπορούµε µε διπλό κλικ να συµπληρώσουµε παρατηρήσεις που αφορούν το ∆ωµάτιο. Το
ίδιο πεδίο εµφανίζεται και στην λίστα Αφίξεων.

· ʼτοµα:  Ο αριθµός των Ατόµων του ∆ωµατίου.

· ChildA, ChildB:  Ο αριθµός Ατόµων του ∆ωµατίου που είναι παιδιά (Α ή Β).

· ExtraBeds, BabyCots:  Ο αριθµός των Extra Beds και BabyCots του ∆ωµατίου .

· Free Of Charge:  Ο αριθµός Ατόµων του ∆ωµατίου που δε χρεώνονται.

· Τιµή ∆ωµατίου, Τιµή Συµφωνίας:  Η Τιµή του ∆ωµατίου και η Τιµή της Συµφωνίας του ∆ωµατίου.

· Ειδικές Τιµές:  Πεδίο που εµφανίζει εάν η τιµή ∆ωµατίου ή Συµφωνίας είναι Ειδική δηλαδή έχει αλλάξει χειροκίνητα και
δεν είναι η τιµή του τιµοκαταλόγου.

· Promotion: Η κατηγορία Promotion που ισχύει για το συγκεκριµένο δωµάτιο.

· Προέλευση: Η προέλευση της Κράτησης πχ Reception για χειροκίνητες καταχωρήσεις ή Internet για αυτόµατες
κρατήσεις µέσω Internet.

· Α/Α Αφιξης:  Ο κωδικός ʼφιξης της Κράτησης. Ο κωδικός θα εµφανιστεί µε την ενεργοποίηση της επιλογής Εµφάνιση
ʼυξοντα Κωδικού ʼφιξης στην φόρµα Παράµετροι.

· Χρήστης:  Το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε την Κράτηση.

· Κωδ.∆ιαµονής,StayLink: ʼυξων αριθµoί της εφαρµογής για την εγγραφή του ∆ωµατίου.

Για κάθε επιλεγµένη κράτηση εµφανίζεται δεύτερη λίστα µε τους ∆ιαµένοντες του επιλεγµένου ∆ωµάτιου εφόσον έχουµε
ενεργοποιήσει την αντίστοιχη επιλογή κάνοντας δεξί κλικ στην λίστα ∆ωµατίων.

Ενέργειες

Με δεξί κλικ στην λίστα δωµατιών µπορείτε να προχωρήσετε στις παρακάτω ενέργειες:

· Καρτέλα: Ανοίγει η Καρτέλα για να δούµε και να διαχειριστούµε όλες τις Οικονοµικές Κινήσεις του επιλεγµένου ∆ωµατίου
, ακόµη κι αν αυτή έχει αναχωρήσει. Για να καταχωρήσουµε Προκαταβολή σε µελλοντική Κράτηση, θα ανοίξουµε την
Καρτέλα και έπειτα πιέζοντας το πλήκτρο Είσπραξη ή κάνοντας δεξί κλικ κι επιλέγοντας Είσπραξη εµφανίζεται η οθόνη
των Κινήσεων Πελατών για να εισάγουµε την Προκαταβολή.

Σηµείωση: η Καρτέλα δεν ανοίγει µόνο όταν η επιλεγµένη Κράτηση είναι ακυρωµένη.

· Επιβεβαίωση Κράτησης:  Αν έχουµε επιλεγµένη µία Κράτηση της οποίας η Κατάσταση είναι Όλα τα ∆ωµάτια, Μερικά
∆ωµάτια ή Χωρίς ∆ωµάτια, τότε µπορούµε να εκτυπώσουµε µία επιβεβαίωση της συγκεκριµένης Κράτησης στο όνοµα
του Πελάτη της Κράτησης. Έχουµε τη δυνατότητα να εκτυπώσουµε την επιβεβαίωση της Κράτησης είτε στην Τοπική είτε
στην Αγγλική γλώσσα µε την ανάλογη επιλογή. Με την επιλογή Email θα ανοίξει φόρµα για αυτόµατη αποστολή email .
Ως παραλήπτης προτείνεται το email του πελάτη της κράτησης ενώ µε την επιλογή ∆ιαµένοντες θα εµφανιστούν
αυτόµατα τα email όλων των διαµενόντων της Κράτησης. Η εκτύπωση Επιβεβαίωσης Κράτησης της εφαρµογής θα
προστεθεί ως επισυναπτόµενο αρχείο του email σε µορφή pdf.  Αναλυτική περιγραφή της φόρµας Email στο κεφάλαιο
Email

Σηµείωση: Αν στην επιλεγµένη Κράτηση έχει ακυρωθεί κάποιο ∆ωµάτιο, τότε στην εκτύπωση της επιβεβαίωσης δε θα
εµφανίζεται το ακυρωµένο ∆ωµάτιο.

· Πιστωτικό Σηµείωµα :  Αν έχουµε επιλεγµένη µία Κράτηση µπορούµε να εκτυπώσουµε Πιστωτικό Σηµείωµα για την
συγκεκριµένης Κράτησης στο όνοµα του Πελάτη της Κράτησης στην Τοπική είτε στην Αγγλική γλώσσα µε την ανάλογη
επιλογή. Με την επιλογή Email θα ανοίξει φόρµα για αυτόµατη αποστολή email . Ως παραλήπτης προτείνεται το email
του πελάτη της κράτησης ενώ µε την επιλογή ∆ιαµένοντες θα εµφανιστούν αυτόµατα τα email όλων των διαµενόντων της
Κράτησης. Η εκτύπωση Πιστωτικό Σηµείωµα θα προστεθεί ως επισυναπτόµενο αρχείο του email σε µορφή pdf.
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Αναλυτική περιγραφή της φόρµας Email στο κεφάλαιο Email

Σηµείωση: Αν στην επιλεγµένη Κράτηση έχει ακυρωθεί κάποιο ∆ωµάτιο, τότε στην εκτύπωση δεν θα εµφανίζεται το
ακυρωµένο ∆ωµάτιο.

· Registration Cards για το επιλεγµένο ∆ωµάτιο/ για όλα τα ∆ωµάτια:  Εκτύπωση του Registration Card για το
επιλεγµένο ∆ωµάτιο ή για όλα τα ∆ωµάτια της Κράτησης.

· Proforma Κράτησης: Με την επιλογή αυτή µπορούµε να εκτυπώσουµε την Proforma Κράτησης.

· Φόρος ∆ιαµονής:  Ανοίγει φόρµα για την αυτόµατη δηµιουργία παραστατικού Φόρου ∆ιαµονής για το επιλεγµένο
∆ωµάτιο. Αναλυτικά η φόρµα περιγράφεται στο κεφάλαιο Φόρος ∆ιαµονής. Προσοχή Εάν έχει ήδη εκδοθεί παραστατικό
θα εµφανιστεί µήνυµα προειδοποίησης αλλά επιτρέπεται να συνεχίσουµε την διαδικασία εάν το επιθυµούµε

· Αλλαγή Ονόµατος ∆ιαµένοντα: Ανοίγει φόρµα για να συµπληρώσουµε το νέο όνοµα (κύριου διαµένοντα) δωµατίου. Η
επιλογή είναι δυνατή σε δωµάτια που έχουν αναχωρήσει.

· Ακύρωση :  Ακυρώνεται το επιλεγµένο ∆ωµάτιο . Σε περίπτωση, όµως, που η Κατάσταση της ∆ωµατίου είναι ʼφιξη ή
Κατειληµµένο ή Αναχώρησε, δεν µπορούµε να το ακυρώσουµε.

· Επαναφορά:  Η επιλογή εµφανίζεται στη θέση της επιλογής Ακύρωση όταν έχουµε επιλέξει ένα ακυρωµένο ∆ωµάτιο. Με
την επιλογή γίνεται επαναφορά του επιλεγµένου ∆ωµατίου. Σε περίπτωση, όµως, που η Ηµεροµηνία Ελέγχου είναι
µεγαλύτερη από την Ηµεροµηνία ʼφιξης του ∆ωµατίου δεν µπορούµε να το επαναφέρουµε.

· ∆ωµάτια: Ενεργοποιούµε ή Απενεργοποιούµε την εµφάνιση της λίστας των ∆ωµατίων για την επιλεγµένη Κράτηση.

· Προεπιλεγµένη Ταξινόµηση: Με την επιλογή αυτή ενεργοποιείται η προεπιλεγµένη ταξινόµηση στην λίστα Κρατήσεων
δηλαδή Ηµεροµηνία ʼφιξης, Αριθµό ∆ωµατίου και ∆ιαµένοντα.

· Εξαγωγή σε Excel: Με την επιλογή αυτή εξάγουµε τα στοιχεία της λίστας σε αρχείο τύπου excel.

∆ΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ

Στην λίστα της οθόνης εµφανίζονται αρχικά όλοι οι ∆ιαµένοντες που έχουν κατάσταση ∆ιαµονή και ανήκουν σε Κράτησεις
µε κατάσταση Κράτηση ή ∆ιαµονή. Η ταξινόµηση των εγγραφών γίνεται κατά Ηµεροµηνία ʼφιξης, Αριθµό ∆ωµατίου και
∆ιαµένοντα. Αλλάζοντας τις επιλογές στα βασικά φίλτρα (σελίδα Επιλογές) και στα λοιπά πεδία (σελίδα Φίλτρα) που
υπάρχουν αριστερά αλλάζει η λίστα.

ΠΕ∆ΙΑ

· Κωδικός: Ο κωδικός ∆ιαµένοντα
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· Κωδ.Κράτησης:  Ο κωδικός της Κράτησης.

· ∆ωµάτιο: Ο αριθµός ∆ωµατίου.

· Κατ., Κατάσταση:  Η Κατάσταση του ∆ιαµένοντα . Οι πιθανές Καταστάσεις µε τα αντίστοιχα εικονίδια είναι οι εξής:

1. Με ∆ωµάτιο ,

2. Χωρίς ∆ωµάτιο ,

3. Κατειληµµένο ,

4. Αναχώρησε και

5. Ακυρωµένο .

· Τύπος:  Η συντοµογραφία του Τύπου του ∆ωµατίου.

· Χρέωση Ως:  Η συντοµογραφία του Τύπου ∆ωµατίων βάση του οποίου θα χρεώνεται το ∆ωµάτιο.

· Συµφωνία:  ∆ηλώνουµε τη συντοµογραφία της Συµφωνίας του ∆ωµατίου. Κατά την εισαγωγή νέου ∆ωµατίου στην
Κράτηση προτείνεται η Συµφωνία του Ξενοδοχείου στο οποίο ανήκει το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο. Τη Συµφωνία του
Ξενοδοχείου τη δηλώσαµε στη φόρµα Κτίσιµο Ξενοδοχείου - Ξενοδοχεία του µενού Βοηθητικά Αρχεία.

Σηµείωση: Σε περίπτωση που έχουµε δηλώσει κάποιο Συµβόλαιο στη συγκεκριµένη Κράτηση, τότε στο πεδίο αυτό
προτείνεται η Συµφωνία του Συµβολαίου και όχι η Συµφωνία του Ξενοδοχείου.

· Τύπος:  Ο τύπος Κράτησης.  Οι πιθανοί Τύποι της Κράτησης είναι οι εξής:
1. Επιβεβαιωµένο: Η Κράτηση είναι έτοιµη να αφιχθεί. Κατά την εισαγωγή νέας Κράτησης προτείνεται ο συγκεκριµένος

Τύπος Κράτησης.
2. Λίστα Αναµονής: Η Κράτηση έχει µπει σε Λίστα Αναµονής, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιµα ∆ωµάτια. Όταν

αναχωρήσουν κάποια ∆ωµάτια, θα µπορέσει να αφιχθεί η Κράτηση.
3. Προκαταβολή: Πρέπει ο Πελάτης να δώσει κάποια Προκαταβολή. Όταν εισπράξουµε την Προκαταβολή, ο Τύπος της

Κράτησης θα µετατραπεί σε Επιβεβαιωµένο και η Κράτηση θα είναι έτοιµη να αφιχθεί.
4. OptionDate: Η Κράτηση δεν είναι επιβεβαιωµένη, αλλά τα δωµάτια θα δεσµευτούν. Όταν επιβεβαιωθεί αλλάζουµε το

τύπο για να µπορούµε να προχωρήσουµε σε άφιξη.

· Πελάτης:  Το όνοµα του Πελάτη της Κράτησης.

· ∆ιαµένοντας: To όνοµα ∆ιαµένοντα του ∆ωµατίου.

· ʼφιξη:  Η Ηµεροµηνία ʼφιξης του ∆ωµατίου.

· Αναχώρηση:  Η Ηµεροµηνία Αναχώρησης του ∆ωµατίου.

· Reference No:  Ο κωδικός παραγγελίας του πελάτη για το δωµάτιο αυτό.

· Ηµερ.Ακύρωσης:  Η Ηµεροµηνία Ακύρωσης του ∆ωµατίου.

· Αφίχθη: Εµφανίζεται ενεργοποιηµένο όταν ο ∆ιαµενόντας έχει αφιχθεί.

· Αναχώρησε: Εµφανίζεται ενεργοποιηµένο όταν ο ∆ιαµενόντας έχει αναχωρήσει.

· Προέλευση: Η προέλευση της Κράτησης πχ Reception για χειροκίνητες καταχωρήσεις ή Internet για αυτόµατες
κρατήσεις µέσω Internet.

· Α/Α Αφιξης:  Ο κωδικός ʼφιξης της Κράτησης. Ο κωδικός θα εµφανιστεί µε την ενεργοποίηση της επιλογής Εµφάνιση
ʼυξοντα Κωδικού ʼφιξης στην φόρµα Παράµετροι.

· Χρήστης:  Το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε την Κράτηση.

· ∆ιαβ./Ταυτ., ∆ιεύθυνση,  Τηλέφωνο, Ηµ. Γέννησης, Email:  ∆ηλώνουµε τα στοιχεία του ∆ιαµένοντα του ∆ωµατίου.

Ενέργειες

Με δεξί κλικ στην λίστα δωµατιών µπορείτε να προχωρήσετε στις παρακάτω ενέργειες:

· Καρτέλα: Ανοίγει η Καρτέλα για να δούµε και να διαχειριστούµε όλες τις Οικονοµικές Κινήσεις του επιλεγµένου ∆ωµατίου
, ακόµη κι αν αυτή έχει αναχωρήσει. Για να καταχωρήσουµε Προκαταβολή σε µελλοντική Κράτηση, θα ανοίξουµε την
Καρτέλα και έπειτα πιέζοντας το πλήκτρο Είσπραξη ή κάνοντας δεξί κλικ κι επιλέγοντας Είσπραξη εµφανίζεται η οθόνη
των Κινήσεων Πελατών για να εισάγουµε την Προκαταβολή.

Σηµείωση: η Καρτέλα δεν ανοίγει µόνο όταν η επιλεγµένη Κράτηση είναι ακυρωµένη.

· Προεπιλεγµένη Ταξινόµηση: Με την επιλογή αυτή ενεργοποιείται η προεπιλεγµένη ταξινόµηση στην λίστα Κρατήσεων
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δηλαδή Ηµεροµηνία ʼφιξης, Αριθµό ∆ωµατίου και ∆ιαµένοντα.

· Εξαγωγή σε Excel: Με την επιλογή αυτή εξάγουµε τα στοιχεία της λίστας σε αρχείο τύπου excel.

1.3.1.1.1.1  Κράτηση

Κατά την εισαγωγή ή µεταβολή µίας Κράτησης εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

ΠΕ∆ΙΑ

· Κωδικός,Α/Α ̓ φιξης,Κατάσταση:  Ο κωδικός της Κράτησης, ο οποίος εισάγεται αυτόµατα µε την προσθήκη Τύπων ή
∆ωµατίων. Στα δεξιά του πεδίου εµφανίζεται ο κωδικός άφιξης κράτησης που συµπληρώνεται χειροκίνητα από τον
χρήστη και η Κατάσταση της Κράτησης η οποία εισάγεται επίσης αυτόµατα µετά την καταχώρηση της Κράτησης.
Σηµείωση: Ο κωδικός ʼφιξης εµφανίζεται µόνο εάν ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη επιλογή στην φόρµα Παράµετροι.

· Ξενοδοχείο:  Εµφανίζεται το Ξενοδοχείο που δηλώσαµε στις Παραµέτρους Υπολογιστή της φόρµας Παράµετροι του
µενού Βοηθητικά Αρχεία. Ωστόσο, αν επιθυµούµε µπορούµε να το αλλάξουµε. Το πεδίο αυτό χρησιµοποιείται για
φιλτράρισµα των εγγραφών στη Λίστα των Κρατήσεων.

· Πελάτης:  ∆ηλώνουµε τον Πελάτη της Κράτησης. Η επιλογή του Πελάτη επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου ή µε
το πλήκτρο αναζήτησης που εµφανίζεται δίπλα από το πεδίο. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας του
Πελάτη κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο Πελάτη

πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό. Αν έχουµε δηλώσει κάποιο Συµβόλαιο για τη συγκεκριµένη
Κράτηση, τότε προτείνεται ο Πελάτης του Συµβολαίου.

· Συµβόλαιο:  Αν η Κράτηση γίνει µε βάση κάποιο Συµβόλαιο ενός Πράκτορα, επιλέγουµε το συγκεκριµένο Συµβόλαιο µε
τη χρήση του καταλόγου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας του Συµβολαίου κάνοντας διπλό κλικ
µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο Συµβόλαιο πιέζοντας το πλήκτρο

 από τον πλοηγό.

· Τύπος Τιµών:  ∆ηλώνουµε τον Τύπο Τιµών βάση του οποίου θα υπολογισθούν οι Τιµές των Υπηρεσιών. Κατά την
εισαγωγή νέας Κράτησης προτείνεται ο Τύπος Τιµών του Ξενοδοχείου που δηλώσαµε στη φόρµα Κτίσιµο Ξενοδοχείου -
Ξενοδοχεία.

Σηµείωση: Όταν δηλώσουµε τον Πελάτη της Κράτησης προτείνεται ο Τύπος Τιµών του συγκεκριµένου Πελάτη αν ο
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Τύπος του είναι Πράκτορας, Tour Operator ή Group. Αν, όµως, δηλώσουµε κάποιο Συµβόλαιο για τη συγκεκριµένη
Κράτηση, προτείνεται ο Τύπος Τιµών του Συµβολαίου.

· Εθνικότητα: ∆ηλώνουµε την κύρια Εθνικότητα της Κράτησης εάν επιθυµούµε οµαδοποίηση των κρατήσεων µε βάση τις
Εθνικότητες.

· Τύπος:  ∆ηλώνουµε τον Τύπο της Κράτησης. Οι πιθανοί Τύποι της Κράτησης είναι οι εξής:

1. Επιβεβαιωµένο: Η Κράτηση είναι έτοιµη να αφιχθεί. Κατά την εισαγωγή νέας Κράτησης προτείνεται ο συγκεκριµένος
Τύπος Κράτησης.

2. Λίστα Αναµονής: Η Κράτηση έχει µπει σε Λίστα Αναµονής, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιµα ∆ωµάτια. Όταν
αναχωρήσουν κάποια ∆ωµάτια, θα µπορέσει να αφιχθεί η Κράτηση.

3. Προκαταβολή: Πρέπει ο Πελάτης να δώσει κάποια Προκαταβολή. Όταν εισπράξουµε την Προκαταβολή, ο Τύπος της
Κράτησης θα µετατραπεί σε Επιβεβαιωµένο και η Κράτηση θα είναι έτοιµη να αφιχθεί.

4. OptionDate: Η Κράτηση δεν είναι επιβεβαιωµένη, αλλά τα δωµάτια θα δεσµευτούν. Όταν επιβεβαιωθεί αλλάζουµε το
τύπο για να µπορούµε να προχωρήσουµε σε άφιξη.

· Κράτηση Μέσω:  ∆ηλώνουµε τον τρόπο µέσω του οποίου έγινε η Κράτηση, π.χ. Internet, e-mail, κ.ο.κ.

· Ηµ/νία Αίτησης:  ∆ηλώνουµε την ηµεροµηνία που έγινε η Αίτηση της Κράτησης.

· Voucher:  ∆ηλώνουµε τον κωδικό παραγγελίας του Πράκτορα.

· Κατηγορία: ∆ηλώνουµε την κατηγορία της Κράτησης εάν επιθυµούµε οµαδοποίηση των κρατήσεων.

· ∆ωµάτια:  Πεδία µη προσπελάσιµα από το χρήστη, στα οποία εµφανίζονται:
1. ο αριθµός όλων των ∆ωµατίων και µέσα στην παρένθεση όλων των Ατόµων της συγκεκριµένης Κράτησης,
2. ο αριθµός των ∆ωµατίων και µέσα στην παρένθεση των Ατόµων που έχουν αφιχθεί,
3. ο αριθµός των ∆ωµατίων και µέσα στην παρένθεση των Ατόµων που έχουν αναχωρήσει και
4. ο αριθµός των ∆ωµατίων και µέσα στην παρένθεση των Ατόµων που έχουν µόνο Τύπο και όχι αριθµό.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Στο πλαίσιο που βρίσκεται πάνω δεξιά εµφανίζονται οι Παρατηρήσεις του Πελάτη που επιλέξαµε, ωστόσο µπορούµε να
καταχωρήσουµε επιπλέον πληροφορίες που σχετίζονται µε την Κράτηση.

Οµαδοποίηση

· Οµαδοποίηση 1,2,3 : Ελεύθερα πεδία για την οµαδοποίηση των Κρατήσεων. Τις επιλογές Οµαδοποιήησης της
δηλώνουµε στην σελίδα Οµαδοποίηση Κρατήσεων της φόρµας Βοηθητικά Αρχεία.

· BackOffice: Ελεύθερο πεδίο για την οµαδοποίηση των Κρατήσεων. Η τιµή ενηµερώνεται αυτόµατα στα τιµολόγια και
στις οικονοµικές κινήσεις κράτησης.

Λοιπά Στοιχεία

· RRN Code: Ελεύθερο πεδίο για κωδικό ηλεκτρονικής πληρωµής.
· Approval Code: Ελεύθερο πεδίο για κωδικό ηλεκτρονικής πληρωµής.
· Αξιολογ. ∆ιαµονής: Ορίζουµε την αξιολόγηση διαµονής που µας έχει δώσει ο πελάτης σε αριθµούς από το 1 εώς το 5

µε το 5 ως µέγιστη αξιολόγηση. Το πεδίο χρησιµοποιεται και στην αποστολή email µετά-αναχώρησης ως κριτήριο
αποστολής.

∆ΩΜΑΤΙΑ

Στον πίνακα αυτής της σελίδας εµφανίζονται όλα τα καταχωρηµένα ∆ωµάτια της συγκεκριµένης Κράτησης. Η διαχείριση
των ∆ωµατίων της Κράτησης περιγράφεται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα.

SPECIALS

Στον πίνακα αυτής της σελίδας καταχωρούµε τις Συµφωνίες και τις Ειδικές Υπηρεσίες, τις οποίες θα χρεωθεί το Folio που
θα επιλέξουµε. Η διαχείριση των Specials περιγράφεται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ

Στον πίνακα αυτής της σελίδας καταχωρούµε τις τις µετακινήσεις που θα γίνουν για τους διαµένοντες της συγκεκριµένης
Κράτησης. Η διαχείριση των Μετακινήσεων περιγράφεται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για να καταχωρήσουµε µία Κράτηση πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα εξής πεδία:

· Τύπος Τιµών,
· Πελάτης και
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· Ξενοδοχείο.

ΠΛΗΚΤΡΑ

· Πληροφορίες Προκαταβολής/OptionDate:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, εµφανίζεται στη θέση του πλαισίου των
Παρατηρήσεων το παρακάτω πλαίσιο. Πιέζοντας ξανά το συγκεκριµένο πλήκτρο, εµφανίζεται πάλι το πλαίσιο των
Παρατηρήσεων.

ΠΕ∆ΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ /OPTIONDATE

· Είδος Εγγύησης:  ∆ηλώνουµε το Είδος Εγγύησης της Προκαταβολής (Μετρητά, Πιστωτική Κάρτα, Κατάθεση σε
Τράπεζα, ʼλλο ή Κανένα). Κατά την εισαγωγή νέας Κράτησης προτείνεται το Είδος Εγγύησης που δηλώσαµε στη
φόρµα Παράµετροι - Εφαρµογή.

· Πληροφ. Εγγύησης:  ∆ηλώνουµε διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται µε το Είδος Εγγύησης της Προκαταβολής.
Μπορούµε π.χ. να συµπληρώσουµε τον αριθµό κατάθεσης αν το Είδος Εγγύησης είναι Κατάθεση σε Τράπεζα ή τον
αριθµό πιστωτικής κάρτας αν το Είδος Εγγύησης είναι Πιστωτική Κάρτα.

· Ηµ/νία - Ποσό:  Αν ο Τύπος της Κράτησης είναι Προκαταβολή, τότε στο πεδίο Ηµ/νία δηλώνουµε την Ηµεροµηνία
µέχρι την οποία θα πρέπει ο Πελάτης να µας πληρώσει το Ποσό της Προκαταβολής που εµφανίζεται στο διπλανό
πεδίο. Μόλις εισπράξουµε το ποσό αυτό από τον Πελάτη, αυτόµατα ο Τύπος της Κράτησης µετατρέπεται από
Προκαταβολή σε Επιβεβαιωµένο. ∆ιαφορετικά, αν ο Τύπος της Κράτησης είναι Λίστα Αναµονής, τότε στο πεδίο Ηµ/νία
δηλώνουµε την Ηµεροµηνία µέχρι την οποία θα είναι ο Πελάτης σε Λίστα Αναµονής. Αν ο Τύπος της Κράτησης είναι
OptionDate δηλώνουµε την Ηµεροµηνία µέχρι την οποία περιµένουµε επιβεβάιωση .

· Είσ. Προκαταβολής:  Εάν θέλουµε να δηλώσουµε ότι εισπράχθηκε η Προκαταβολή από τον Πελάτη χωρίς να έχει
γίνει η Κίνηση Είσπραξης της Προκαταβολής, µαρκάρουµε το πεδίο αυτό. Σε περίπτωση που καταχωρήσουµε την
Κίνηση Είσπραξης της Προκαταβολής πιέζοντας το πλήκτρο Καρτέλα κι έπειτα Είσπραξη, το πεδίο αυτό µαρκάρεται
αυτόµατα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

· Όταν ο Τύπος της Κράτησης είναι:
- Επιβεβαιωµένο, τα πεδία της Προκαταβολής είναι απενεργοποιηµένα.
- Λίστα Αναµονής, τα πεδία της Προκαταβολής είναι απενεργοποιηµένα εκτός από το πεδίο Ηµ/νία.
- Προκαταβολή, όλα τα πεδία της Προκαταβολής ενεργοποιούνται.

· Όταν εισπράξουµε την Προκαταβολή από τον Πελάτη, αυτόµατα γίνονται τα εξής:
- τσεκάρεται το πεδίο Είσ. Προκαταβολής και
- µετατρέπεται ο Τύπος της Κράτησης σε Επιβεβαιωµένο.

· Προσθ.Τύπων:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη µε τη βοήθεια της οποίας µπορούµε να
δηλώσουµε τους Τύπους ∆ωµατίων της Κράτησης.
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ΠΕ∆ΙΑ

· ʼφιξη, Αναχώρηση:  ∆ηλώνουµε την Ηµεροµηνία ʼφιξης και Αναχώρησης των Τύπων ∆ωµατίων που θα εισάγουµε
στη συγκεκριµένη Κράτηση.

· Νύχτες:  Στο πεδίο αυτό εµφανίζονται οι συνολικές νύχτες από την ʼφιξη έως την Αναχώρηση.

ΦΙΛΤΡΟ

· Ξενοδοχείο:  Εάν θέλουµε να δούµε τους διαθέσιµους τύπους δωµατίων ενός ξενοδοχείου, τότε επιλέγουµε το
ξενοδοχείο που επιθυµούµε.

ΠΕ∆ΙΑ ΠΙΝΑΚΑ

· Ξενοδοχεία:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζονται όλα τα Ξενοδοχεία που δηλώσαµε στη
φόρµα Κτισιµο Ξενοδοχείου - Υπηρεσίες για τις Υπηρεσίες που έχουν στον Τύπο Υπηρεσίας την επιλογή ∆ωµάτιο.
Εάν για όλους τους Τύπους ∆ωµατίων κάποιου Ξενοδοχείου δεν έχουµε ορίσει κανένα ∆ωµάτιο, τότε δε θα εµφανιστεί
στον πίνακα το συγκεκριµένο Ξενοδοχείο.

· Τύπος, Περιγραφή:  Πεδία µη προσπελάσιµα από το χρήστη, στα οποία εµφανίζονται οι συντοµογραφίες και οι
περιγραφές των Τύπων ∆ωµατίων των Ξενοδοχείων, για τα οποία έχουµε ορίσει ∆ωµάτια στη φόρµα Κτίσιµο
Ξενοδοχείου - ∆ωµάτια.

· ʼτοµα:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο αριθµός των Ατόµων που ορίσαµε στη
φόρµα Κτίσιµο Ξενοδοχείου - Υπηρεσίες του µενού Βοηθητικά Αρχεία για κάθε Τύπο ∆ωµατίων.

· ∆ωµάτια:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο αριθµός των ∆ωµατίων των Ξενοδοχείων
που ορίσαµε στη φόρµα Κτίσιµο Ξενοδοχείου - Υπηρεσίες του µενού Βοηθητικά Αρχεία για κάθε Τύπο ∆ωµατίων.

· ∆ιαθέσιµα:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο αριθµός των διαθέσιµων ∆ωµατίων
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(συνολικά ∆ωµάτια Τύπου - ∆ωµάτια Τύπου που έχουν προστεθεί σε Κρατήσεις) εφόσον πιέσουµε το πλήκτρο .

· Ποσότητα:  ∆ηλώνουµε τον αριθµό των ∆ωµατίων του συγκεκριµένου Τύπου που θέλουµε να εισάγουµε στην
Κράτηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

· Η ʼφιξη πρέπει να είναι µεγαλύτερη από ή ίση µε την Ηµεροµηνία Ελέγχου.

· Η Αναχώρηση πρέπει να είναι µεγαλύτερη από ή ίση µε την ʼφιξη.

· Εάν πιέζοντας το πλήκτρο  η Ποσότητα είναι µεγαλύτερη από τα διαθέσιµα ∆ωµάτια, το πρόγραµµα
µας ενηµερώνει ότι γίνεται Overbooking στον Τύπο ∆ωµατίων του συγκεκριµένου Ξενοδοχείου.

ΠΛΗΚΤΡΑ

·  :  Εφόσον δηλώσουµε το διάστηµα για το οποίο επιθυµούµε να προσθέσουµε κάποιους Τύπους ∆ωµατίων στην
Κράτηση, πιέζουµε το πλήκτρο αυτό για να δούµε τα διαθέσιµα ∆ωµάτια των Τύπων ∆ωµατίων όλων των
Ξενοδοχείων που υπάρχουν για τις συγκεκριµένες Ηµεροµηνίες.

·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, ακυρώνεται η ενέργεια που κάναµε. Π.χ. αν συµπληρώσουµε το πεδίο Ποσότητα
κι έπειτα πιέσουµε το πλήκτρο αυτό, θα µηδενιστεί η Ποσότητα.

·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, εισάγονται στην Κράτηση οι Τύποι ∆ωµατίων που δηλώσαµε στην
Ποσότητα.

·  : Κλείσιµο της φόρµας.

· Προσθ.∆ωµατίων :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη µε τη βοήθεια της οποίας µπορούµε να
εισάγουµε στην Κράτηση κάποια από τα διαθέσιµα ∆ωµάτια.

ΦΙΛΤΡΑ
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· ∆ωµάτιο:  ∆ηλώνουµε το ∆ωµάτιο που επιθυµούµε να εισάγουµε στην Κράτηση. Πιέζοντας το πλήκτρο , θα
εµφανιστεί στον πίνακα µόνο το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο αν είναι διαθέσιµο στο διάστηµα που δηλώσαµε και αν
πληρούνται τα υπόλοιπα φίλτρα.

· ʼφιξη, Αναχώρηση:  ∆ηλώνουµε το διάστηµα για το οποίο επιθυµούµε να εισάγουµε κάποια από τα διαθέσιµα
∆ωµάτια στη συγκεκριµένη Κράτηση.

· Νύχτες:  Στο πεδίο αυτό εµφανίζονται οι συνολικές νύχτες από την ʼφιξη έως την Αναχώρηση.

· Τύπος:  Αν επιθυµούµε να εισάγουµε στην Κράτηση κάποια ∆ωµάτια συγκεκριµένου Τύπου ∆ωµατίων, τότε στο πεδίο

αυτό δηλώνουµε τον Τύπο που επιθυµούµε και πιέζουµε το πλήκτρο  για να εµφανιστούν στον πίνακα όλα τα
διαθέσιµα ∆ωµάτια του συγκεκριµένου Τύπου ∆ωµατίων.

· Ξενοδοχείο:  Αν επιθυµούµε να εισάγουµε στην Κράτηση κάποια ∆ωµάτια συγκεκριµένου Ξενοδοχείου, τότε στο πεδίο

αυτό δηλώνουµε το Ξενοδοχείο που επιθυµούµε και πιέζουµε το πλήκτρο  για να εµφανιστούν στον πίνακα όλα τα
διαθέσιµα ∆ωµάτια του συγκεκριµένου Ξενοδοχείου.

· Mask:  Αν επιθυµούµε να εισάγουµε στην Κράτηση κάποια ∆ωµάτια που αρχίζουν ή περιέχουν κάποιους
συγκεκριµένους αριθµούς ή/και χαρακτήρες , τότε στο πεδίο αυτό δηλώνουµε τους συγκεκριµένους αριθµούς ή/και
χαρακτήρες µε την µορφή πχ Α1* για δωµάτια που ξεκινούν από Α1 ή *Α1* για δωµάτια που περιέχουν τους

χαρακτήρες Α1. Πιέζουµε το πλήκτρο  για να εµφανιστούν στον πίνακα όλα τα διαθέσιµα ∆ωµάτια που αρχίζουν
από αυτούς τους αριθµούς ή/και χαρακτήρες. Για φίλτρα που χρησιµοποιούµε συχνά µπορούµε να τα προσθέσουµε

στον κατάλογο µε την χρήση του πλήκτρου .

· Συγκρότηµα: Αν επιθυµούµε να εισάγουµε στην Κράτηση κάποια ∆ωµάτια συγκεκριµένου Συγκροτήµατος, τότε στο

πεδίο αυτό δηλώνουµε το Συγκρότηµα που επιθυµούµε και πιέζουµε το πλήκτρο  για να εµφανιστούν στον πίνακα
όλα τα διαθέσιµα ∆ωµάτια του συγκεκριµένου Συγκροτήµατος.

· Κτίριο: Αν επιθυµούµε να εισάγουµε στην Κράτηση κάποια ∆ωµάτια συγκεκριµένου Κτιρίου, τότε στο πεδίο αυτό

δηλώνουµε το Κτίριο που επιθυµούµε και πιέζουµε το πλήκτρο  για να εµφανιστούν στον πίνακα όλα τα διαθέσιµα
∆ωµάτια του συγκεκριµένου Κτιρίου.

· Όροφος: Αν επιθυµούµε να εισάγουµε στην Κράτηση κάποια ∆ωµάτια συγκεκριµένου Ορόφου, τότε στο πεδίο αυτό

δηλώνουµε τον Όροφο που επιθυµούµε και πιέζουµε το πλήκτρο  για να εµφανιστούν στον πίνακα όλα τα
διαθέσιµα ∆ωµάτια του συγκεκριµένου Ορόφου.

· Παροχές:  Αν επιθυµούµε να εισάγουµε στην Κράτηση κάποια ∆ωµάτια που προσφέρουν κάποιες συγκεκριµένες

Παροχές, τότε τσεκάρουµε τις Παροχές Ξενοδοχείων που επιθυµούµε και πιέζουµε το πλήκτρο  για να
εµφανιστούν στον πίνακα όλα τα διαθέσιµα ∆ωµάτια που προσφέρουν τις συγκεκριµένες Παροχές.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Σε αυτόν τον πίνακα εµφανίζονται όλα τα διαθέσιµα ∆ωµάτια ανά Τύπο ∆ωµατίων και ανά Ξενοδοχείο.

Μαρκάροντας το πεδίο Επιλογή σε κάποια από τα διαθέσιµα ∆ωµάτια και πιέζοντας το πλήκτρο , θα
εισαχθούν τα επιλεγµένα ∆ωµάτια στη συγκεκριµένη Κράτηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

· Η ʼφιξη πρέπει να είναι µεγαλύτερη από ή ίση µε την Ηµεροµηνία Ελέγχου.

· Η Αναχώρηση πρέπει να είναι µεγαλύτερη από ή ίση µε την ʼφιξη.

· Εάν πιέζοντας το πλήκτρο  τα επιλεγµένα ∆ωµάτια είναι περισσότερα από τα διαθέσιµα του
συγκεκριµένου Τύπου ∆ωµατίων, το πρόγραµµα µας ενηµερώνει ότι γίνεται Overbooking στο συγκεκριµένο Τύπο
∆ωµατίων.

Σηµείωση: Αυτό µπορεί να συµβεί αν έχουµε εισάγει στη συγκεκριµένη Κράτηση κάποιον Τύπο ∆ωµατίων χωρίς να
δηλώσουµε ∆ωµάτιο.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ

·  :  Εφόσον δηλώσουµε το διάστηµα και τα υπόλοιπα φίλτρα µε βάση τα οποία επιθυµούµε να προσθέσουµε
κάποια ∆ωµάτια στην Κράτηση, πιέζουµε το πλήκτρο αυτό για να δούµε τα διαθέσιµα ∆ωµάτια που πληρούν τα
φίλτρα αυτά.
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·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, ακυρώνεται η ενέργεια που κάναµε. Π.χ. αν επιλέξουµε κάποια ∆ωµάτια κι έπειτα
πιέσουµε το πλήκτρο αυτό, θα τσεµαρκαριστούν τα συγκεκριµένα ∆ωµάτια.

·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, εισάγονται στην Κράτηση τα επιλεγµένα ∆ωµάτια.

·  :  Κλείσιµο της φόρµας.

· Ακύρ.∆ωµατίου :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, ακυρώνεται το επιλεγµένο ∆ωµάτιο. Σε περίπτωση, όµως, που το
συγκεκριµένο ∆ωµάτιο:

- έχει αφιχθεί ή
- έχει αναχωρήσει ή
- συνδέεται µε κάποιο άλλο,

δεν µπορούµε να το ακυρώσουµε.

· Επαναφορά :  Το πλήκτρο αυτό εµφανίζεται στη θέση του πλήκτρου Ακυρ.∆ωµατίου όταν έχουµε επιλέξει ένα
ακυρωµένο ∆ωµάτιο. Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, επαναφέρεται το ακυρωµένο ∆ωµάτιο που έχουµε επιλέξει. Σε
περίπτωση, όµως, που η Ηµεροµηνία Ελέγχου είναι µεγαλύτερη από την Ηµεροµηνία ʼφιξης του συγκεκριµένου
∆ωµατίου, δεν µπορούµε να το επαναφέρουµε.

· Αυτ.Αντιστοίχιση:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, εµφανίζονται όλες οι Παροχές του Ξενοδοχείου για να επιλέξουµε αυτές
που θέλουµε να έχουν τα διαθέσιµα ∆ωµάτια που πρόκειται να αντιστοιχιστούν αυτόµατα µε τους Τύπους ∆ωµατίων της
Κράτησης που δεν έχουν αριθµό ∆ωµατίου. Σε περίπτωση που οι Τύποι ∆ωµατίων της Κράτησης είναι περισσότεροι
από τα διαθέσιµα ∆ωµάτια ή δεν υπάρχουν διαθέσιµα ∆ωµάτια µε τις επιλεγµένες Παροχές, τότε οι περισσευούµενοι
Τύποι ∆ωµατίων δε θα αντιστοιχιστούν µε κάποιο ∆ωµάτιο.

· Υπολογισµός : Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, υπολογίζονται η τιµή του ∆ωµατίου και της Συµφωνίας για όλες τις ηµέρες.
Επιλέγοντας όλα τα δωµάτια ο υπολογισµός θα γίνει σε όλα τα δωµάτια της κράτησης ενώ µε την επιλογή Εκκρεµείς
Χρεώσεις ο υπολογισµός θα γίνει σε δωµάτια που δεν έχουν υπολογιστεί . Τα δωµάτια αυτά εµφανίζονται µε κόκκινο
χρώµα.
Ο υπολογισµός θα γίνει :
- από την Ηµεροµηνία ʼφιξης αν το ∆ωµάτιο δεν έχει αφιχθεί ακόµη και
- από την Ηµεροµηνία Ελέγχου αν το ∆ωµάτιο είναι κατειληµµένο.
Γίνεται επίσης υπολογισµός του Συνόλου του ∆ωµατίου κάθε φορά που γίνεται µία αλλαγή στο ∆ωµατίο, όπως π.χ.
αλλαγή ηµεροµηνιών ή τιµοκαταλόγου. Ο υπολογισµός του Συνόλου πραγµατοποιείται µόνο όσο το ∆ωµάτιο είναι σε
Κατάσταση Κράτησης.
Αν το ∆ωµάτιο έχει αναχωρήσει, τότε πιέζοντας το πλήκτρο αυτό δεν γίνεται κανένας υπολογισµός.
Προσοχή Εάν έχουµε δηλώσει ειδική τιµή σε συγκεκριµένη ηµέρα στην φόρµα Χρεώσεις ∆ωµατίων µε τον υπολογισµό
θα υπολογιστούν όλες οι χρεώσεις εκ νέου και οι ειδικές τιµές ανά ηµέρα θα πρέπει να δηλωθούν ξανά.

· Αλλαγή Εθνικότητας:  Εάν θέλουµε να αλλάξουµε την Εθνικότητα όλων των ∆ιαµενόντων της Κράτησης, τότε πιέζουµε
το πλήκτρο αυτό κι εµφανίζεται η ακόλουθη φόρµα.

Με τη βοήθεια του καταλόγου επιλέγουµε την εθνικότητα που θέλουµε να έχουν οι ∆ιαµένοντες της Κράτησης και
πιέζουµε το πλήκτρο ΟΚ. Αυτόµατα αλλάζει η εθνικότητα όλων των ∆ιαµενόντων της Κράτησης.

· Απεν/ση Promotion/Ενεργ/ση Promotion: Πιέζοντας το πλήκτρο απενεργοποιούµε ή ενεργοποιούµε το Promotion στο
∆ωµάτιο που έχουµε επιλέξει.

· Μεταφορά ∆ωµατίου: Πιέζοντας το πλήκρο αυτό ανοίγει η φόρµα της προσθήκης δωµατίου για να προσθέσουµε νέο
δωµάτιο το οποίο θα συνδεθεί αυτόµατα µε το αρχικό που έχουµε επιλέξει.

· Folios :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό ανοίγει η φόρµα στην οποία εµφανίζονται όλοι οι Λογαριασµοί που δηµιουργήθηκαν
για τη συγκεκριµένη Κράτηση. Η διαχείριση των Folios περιγράφεται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα.

· Χρώµατα ∆ωµατιών :Πιέζοντας το πλήκτρο θα ανοίξει µενού επιλογής για αλλαγή Χρώµατος σε όλα τα δωµάτια ή σε
τρέχον µε βάση κάποιο προσαρµοσµένο χρώµα που έχουµε δηµιουργήσει στις παραµέτρους.

· Χρέωσεις ∆ωµατίων: Πιέζοντας το πλήκτρο θα ανοίξει η παρακάτω φόρµα µε τις χρεώσεις των δωµατιών και των
special για όλες τις ηµέρες της κράτησης για να κάνουµε µεταβολή τιµής σε συγκεκριµένη ηµέρα:
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Στο αριστερό µέρος της οθόνης εµφανίζονται όλα τα δωµάτια της Κράτησης. Επιλέγουµε το δωµάτιο που επιθυµούµε
και στην λίστα δεξιά (πάνω µέρος) θα δούµε τις χρεώσεις δωµατίων και συµφωνίας για όλες τις ηµέρες της κράτησης.
Στην στήλη Έκπτωση µπορούµε να δηλώσουµε ποσοστό έκτπωσης για την συγκεκριµένη ηµερά ή να
συµπληρώσουµε απευθείας την τιµή στην στήλη Τελική Τιµή (∆ωµατίου ή Συµφωνίας).  Στην δεύτερη λίστα
εµφανίζονται οι χρεώσεις των specials για όλες τις ηµεροµηνίες . Στην στήλη Τιµή µπορούµε να αλλάξουµε την τιµή για
συγκεκριµένη ηµέρα.

Προσοχή Σε οποιαδήποτε µεταβολή τιµών στα πεδία : Τιµοκατάλογος, άφιξη, αναχώρηση, άτοµα, custom promotion,
εκπτώσεις, ειδικές τιµές, ποσοστά-τιµές folios, οι παραπάνω χρεώσεις θα υπολογιστούν ξανά και οι ειδικές τιµές
ηµέρας θα πρέπει να δηλωθούν εκ νέου.

· Μαζικές Αλλαγές: Πιέζοντας το πλήκτρο θα ανοίξει η παρακάτω φόρµα µε τα δωµατία της κράτησης για να κάνουµε
µαζικές αλλαγές σε στοιχείων των δωµατίων:
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· Αλλαγή Ξενοδοχείου -Τύπων ∆ωµατίων: Αφού επιλέξουµε τα δωµάτια στα οποία θα γίνει η αλλαγή, στο κάτω
µέρος της οθόνης επιλέγουµε το αρχικό ξενοδοχείο των δωµατίων, το ξενοδοχείο που θα µεταφερθούν τα δωµάτια, το
νέο Τύπο ∆ωµατιών, τον τύπο Χρέωση Ως και την νέα συµφωνία και πιέζουµε το πλήκτρο Εκτέλεση για την
ολοκλήρωση της αλλαγής. Σε περίπτωση που επιθυµούµε να µείνουν οι τιµές του παλιού ξενοδοχείου
ενεργοποιήουµε την επιλογή "Επιλογή Ειδικές Τιµές πριν τις αλλαγές".

· Αλλαγή Συµφωνίας Χρέωση Ως: Αφού επιλέξουµε τα δωµάτια στα οποία θα γίνει η αλλαγή, στο κάτω µέρος της
οθόνης επιλέγουµε το αρχικό ξενοδοχείο των δωµατίων,  τον  νέο τύπο Χρέωση Ως και την νέα συµφωνία και
πιέζουµε το πλήκτρο Εκτέλεση για την ολοκλήρωση της αλλαγής. Σε περίπτωση που επιθυµούµε να µείνουν οι τιµές
του παλιού ξενοδοχείου ενεργοποιούµε την επιλογή "Επιλογή Ειδικές Τιµές πριν τις αλλαγές".

· Αλλαγή Χρώµατος: Αφού επιλέξουµε τα δωµάτια στα οποία θα γίνει η αλλαγή, στο κάτω µέρος της οθόνης
επιλέγουµε τα νέα Χρώµατα του φόντου και της γραµµατοσειράς και πιέζουµε το πλήκτρο Εκτέλεση για την
ολοκλήρωση της αλλαγής.

· Αλλαγή ωρών Αφιξης/Αναχώρησης: Αφού επιλέξουµε τα δωµάτια στα οποία θα γίνει η αλλαγή, στο κάτω µέρος της
οθόνης ορίζουµε την νέα ώρα Αφιξης και Αναχώρησης και πιέζουµε το πλήκτρο Εκτέλεση για την ολοκλήρωση της
αλλαγής.

·  :  Τα πλήκτρα αυτά τα χρησιµοποιούµε σε περίπτωση που θέλουµε χειροκίνητα να συνδέσουµε δύο

ή περισσότερα ∆ωµάτια. Επιλέγουµε το πρώτο ∆ωµάτιο και πιέζουµε το πλήκτρο . Στη συνέχεια, επιλέγουµε το

δεύτερο ∆ωµάτιο και πιέζουµε το πλήκτρο  για να ολοκληρωθεί η σύνδεση των δύο ∆ωµατίων. Αν επιθυµούµε να

συνδέσουµε κι άλλο ένα ∆ωµάτιο, τότε επιλέγουµε το προηγούµενο ∆ωµάτιο και πιέζουµε το πλήκτρο  κι έπειτα

επιλέγουµε το τρίτο ∆ωµάτιο και πιέζουµε το πλήκτρο . Σε περίπτωση που θέλουµε να διαγράψουµε τη σύνδεση

των ∆ωµατίων, επιλέγουµε το τελευταίο ∆ωµάτιο της σύνδεσης και πιέζουµε το πλήκτρο .

Σηµειώσεις
1. Για να µπορέσουµε να συνδέσουµε δύο ∆ωµάτια, θα πρέπει η Ηµεροµηνία Αναχώρησης του πρώτου ∆ωµατίου να

είναι ίση µε την Ηµεροµηνία ʼφιξης του δεύτερου.
2. ∆ωµάτια DayUse δεν µπορούν να συνδεθούν.
3. Για να µπορέσουµε να διαγράψουµε τη σύνδεση δύο ∆ωµατίων, πρέπει η Ηµεροµηνία Αναχώρησης του πρώτου

∆ωµατίου να είναι µεγαλύτερη από ή ίση µε την Ηµεροµηνία Ελέγχου.

· ΟΚ :  Κλείσιµο της φόρµας µε ταυτόχρονη καταχώρηση όλων των αλλαγών. Εάν τα ∆ωµάτια κάποιου Τύπου ∆ωµατίων
της Κράτησης είναι περισσότερα από τα διαθέσιµα του συγκεκριµένου Τύπου ∆ωµατίων, το πρόγραµµα µας ενηµερώνει
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ότι γίνεται Overbooking στο συγκεκριµένο Τύπο ∆ωµατίων.

· Ακύρωση:  Κλείσιµο της φόρµας ακυρώνοντας όλες τις αλλαγές που έγιναν µετά την τελευταία καταχώρηση.

1.3.1.1.1.2  ∆ωµάτια Κράτησης

Εφόσον συµπληρώσουµε τα υποχρεωτικά στοιχεία της Κράτησης και πάρει η Κράτηση κάποιον Κωδικό, µπορούµε στη
συνέχεια να καταχωρήσουµε τα ∆ωµάτια της συγκεκριµένης Κράτησης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Στον αρχικό πίνακα εµφανίζονται όλα τα ήδη καταχωρηµένα ∆ωµάτια της συγκεκριµένης Κράτησης. Για να εισάγουµε ένα

νέο ∆ωµάτιο, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το
πληκτρολόγιο ή το πλήκτρο Προσθ.∆ωµατίων από την οθόνη της Κράτησης.

Σε περίπτωση, όµως, που η Κατάσταση του συγκεκριµένου ∆ωµατίου είναι:

· Αναχώρησε, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε τα πεδία του ∆ωµατίου.
· Κατειληµµένο, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε τα πεδία ∆ωµάτιο και ʼφιξη του ∆ωµατίου.
· Ακυρωµένο, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε τα πεδία του ∆ωµατίου.

Σε περίπτωση που δύο ∆ωµάτια συνδέονται µεταξύ τους, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε την ʼφιξη του πρώτου
∆ωµατίου και την Αναχώρηση του δεύτερου.

Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου ∆ωµατίου επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που η Κατάσταση του συγκεκριµένου ∆ωµατίου είναι: Αναχώρησε
ή Κατειληµµένο δεν µπορούµε να το διαγράψουµε.

Σε περίπτωση που δύο ∆ωµάτια συνδέονται µεταξύ τους, πρέπει πρώτα να διαγράψουµε τη Σύνδεσή τους πιέζοντας το

πλήκτρο  από την οθόνη της Κράτησης για να µπορέσουµε να διαγράψουµε το ∆ωµάτιο που επιθυµούµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των ∆ωµατίων είναι οι παρακάτω:

Ξεφύλλισµα ∆ωµατίων Κράτησης

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

ΠΕ∆ΙΑ

· Κατ.:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται η Κατάσταση του ∆ωµατίου µε τη µορφή
εικονιδίου. Οι πιθανές Καταστάσεις του ∆ωµατίου µε τα αντίστοιχα εικονίδια είναι οι εξής:

1. Με ∆ωµάτιο ,

2. Χωρίς ∆ωµάτιο ,
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3. Κατειληµµένο ,

4. Αναχώρησε και

5. Ακυρωµένο .

· Σύνδεση:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το εικονίδιο της Σύνδεσης αν το συγκεκριµένο
∆ωµάτιο συνδέεται µε κάποιο άλλο. ∆ιαφορετικά, δεν εµφανίζεται τίποτα. Τα εικονίδια της Σύνδεσης των ∆ωµατίων είναι
τα ακόλουθα:

1. Αρχή Σύνδεσης . Το εικονίδιο αυτό εµφανίζεται στο πρώτο ∆ωµάτιο της Σύνδεσης,

2. Τέλος Σύνδεσης . Το εικονίδιο αυτό εµφανίζεται στο τελευταίο ∆ωµάτιο της Σύνδεσης και

3. Ενδιάµεση Σύνδεση . Το εικονίδιο αυτό εµφανίζεται στα ενδιάµεσα ∆ωµάτια όταν συνδέονται περισσότερα από δύο
∆ωµάτια.

· ∆ωµάτιο:  Πληκτρολογούµε το αριθµό ∆ωµάτιου της Κράτησης που επιθυµούµε ή πιέζουµε το βελάκι και εµφανίζεται η
φόρµα των διαθέσιµων ∆ωµατίων, απ' όπου µπορούµε να επιλέξουµε το ∆ωµάτιο που επιθυµούµε να εισάγουµε στην
Κράτηση.

Σηµείωση: Όταν δεν έχουν ορισθεί Τιµές για τον Τύπο ∆ωµατίων του συγκεκριµένου ∆ωµατίου και τη Συµφωνία του
Ξενοδοχείου ή όταν δε χρεώνεται το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο, τότε το χρώµα του ∆ωµατίου είναι ροζ. ∆ιαφορετικά, το
χρώµα του ∆ωµατίου είναι µπλε.

· Ξενοδοχείο, Τύπος:  Πεδία µη προσπελάσιµα από το χρήστη, στα οποία εµφανίζονται το Ξενοδοχείο και η
συντοµογραφία του Τύπου ∆ωµατίων του ∆ωµατίου που επιλέξαµε.

· Χρέωση Ως:  ∆ηλώνουµε τη συντοµογραφία του Τύπου ∆ωµατίων βάση του οποίου θα χρεώνεται το ∆ωµάτιο. Κατά την
εισαγωγή νέου ∆ωµατίου στην Κράτηση προτείνεται ο Τύπος ∆ωµατίων του συγκεκριµένου ∆ωµατίου.

· Συµφωνία:  ∆ηλώνουµε τη συντοµογραφία της Συµφωνίας του ∆ωµατίου. Κατά την εισαγωγή νέου ∆ωµατίου στην
Κράτηση προτείνεται η Συµφωνία του Ξενοδοχείου στο οποίο ανήκει το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο. Τη Συµφωνία του
Ξενοδοχείου τη δηλώσαµε στη φόρµα Κτίσιµο Ξενοδοχείου - Ξενοδοχεία του µενού Βοηθητικά Αρχεία.

Σηµείωση: Σε περίπτωση που έχουµε δηλώσει κάποιο Συµβόλαιο στη συγκεκριµένη Κράτηση, τότε στο πεδίο αυτό
προτείνεται η Συµφωνία του Συµβολαίου και όχι η Συµφωνία του Ξενοδοχείου.

· FirstDay:  Στο πεδίο δηλώνουµε εάν το ∆ωµάτιο θα πάρει το γεύµα ή βραδινό ή και τα δύο την ηµέρα ʼφιξής του.

· LastDay:  Σε περίπτωση που το ∆ωµάτιο δεν πάρει το γεύµα ή το γεύµα και το βραδινό την ηµέρα ʼφιξής του, τότε
µπορούµε να δηλώσουµε LU (Lunch) ή LU+DI (Lunch+Dinner) αντίστοιχα στο πεδίο αυτό, ώστε να µπορέσει ο ∆ιαµένων
του ∆ωµατίου να πάρει το γεύµα ή το γεύµα και το βραδινό που δικαιούται την ηµέρα Αναχώρησής του αλλιώς
δηλώνουµε τιµή BR που αφορά µόνο πρωινό.

· Όνοµα:  ∆ηλώνουµε το Όνοµα του Πελάτη του ∆ωµατίου. Κατά την εισαγωγή νέου ∆ωµατίου στην Κράτηση προτείνεται
το Όνοµα του Πελάτη της Κράτησης.

· ʼφιξη, Αναχώρηση:  ∆ηλώνουµε την Ηµεροµηνία ʼφιξης και Αναχώρησης του ∆ωµατίου.

Σηµείωση: Η ʼφιξη πρέπει να είναι µεγαλύτερη από ή ίση µε την Ηµεροµηνία Ελέγχου και η Αναχώρηση πρέπει να είναι
µεγαλύτερη από ή ίση µε την ʼφιξη.

· ΏραCheckIn:  ∆ηλώνουµε την πιθανή ώρα άφιξης του ∆ωµατίου. Κατά την εισαγωγή του πρώτου ∆ωµατίου προτείνεται
η ώρα 12:00:00 µµ, ενώ αν έχουµε πολλά ∆ωµάτια µε ίδια ηµεροµηνία άφιξης προτείνεται η µεγαλύτερη ώρα άφιξης από
τα ∆ωµάτια που έχουν την ίδια ηµεροµηνία άφιξης. Ωστόσο, µόλις αφιχθεί το δωµάτιο θα ενηµερωθεί το πεδίο αυτό µε
την πραγµατική ώρα άφιξής του.

· ΏραCheckOut:  ∆ηλώνουµε την πιθανή ώρα αναχώρησης του ∆ωµατίου. Κατά την εισαγωγή του πρώτου ∆ωµατίου
προτείνεται η ώρα 12:00:00 µµ. Ωστόσο, µόλις αναχωρήσει το δωµάτιο θα ενηµερωθεί το πεδίο αυτό µε την πραγµατική
ώρα αναχώρησής του.

· Νύχτες:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζονται οι συνολικές νύχτες που θα διαµένει το
συγκεκριµένο ∆ωµάτιο.

· Ηµερ.Ακύρωσης:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται η Ηµεροµηνία Ακύρωσης του
∆ωµατίου αν ακυρώσουµε το επιλεγµένο ∆ωµάτιο πιέζοντας το πλήκτρο Ακυρ.∆ωµατίου από την οθόνη της Κράτησης.

· ʼτοµα:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο αριθµός των Ατόµων του ∆ωµατίου που
δηλώσαµε στη φόρµα Κτίσιµο Ξενοδοχείου - Υπηρεσίες του µενού Βοηθητικά Αρχεία για τον Τύπο Χρέωσης του
συγκεκριµένου ∆ωµατίου.

Σηµείωση: Αν στο συγκεκριµένο ∆ωµάτιο προσθέσουµε ExtraBeds και BabyCots, τότε στα ʼτοµα εµφανίζεται ο αριθµός
των Ατόµων που δηλώσαµε στη φόρµα Υπηρεσίες + τα ExtraBeds + τα BabyCots.
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· ExtraBeds, BabyCots:  ∆ηλώνουµε τα extra κρεβάτια και τις κούνιες που θα προστεθούν στο συγκεκριµένο ∆ωµάτιο της
Κράτησης.

· ChildA, ChildB, Free Of Charge:  ∆ηλώνουµε πόσα από τα ʼτοµα του ∆ωµατίου είναι παιδιά (Α ή Β) και πόσα από τα
ʼτοµα δε χρεώνονται.

Σηµείωση: Ο αριθµός των ChildA + ChildB + FreeOfCharge πρέπει να είναι µικρότερος από ή ίσος µε τον αριθµό των
Ατόµων του ∆ωµατίου βάση του οποίου χρεώνεται. Τα ʼτοµα ορίστηκαν στη φόρµα Κτίσιµο Ξενοδοχείου - Υπηρεσίες του
µενού Βοηθητικά Αρχεία.

· Έκπτωση:  ∆ηλώνουµε το ποσοστό έκπτωσης του ∆ωµατίου.

Σηµείωση: Αν είναι τσεκαρισµένο το πεδίο Ειδικές Τιµές ή αν έχουµε δηλώσει Τιµή ∆ωµατίου ή Τιµή Συµφωνίας στα
Folios, τότε δε θα υπολογίζεται το ποσοστό της Έκπτωσης.

· Τιµή ∆ωµατίου, Τιµή Συµφωνίας:  Στα πεδία αυτά εµφανίζονται οι Τιµές του ∆ωµατίου και της Συµφωνίας βάση του
Τιµοκαταλόγου που συµπληρώσαµε στη φόρµα Κτίσιµο Ξενοδοχείου - Τιµοκατάλογοι του µενού Βοηθητικά Αρχεία.

Σηµειώσεις
1. Αν αλλάξουµε τις προτεινόµενες τιµές των πεδίων αυτών, τότε αυτόµατα τσεκάρεται το πεδίο Ειδικές Τιµές.
2. Οι Τιµές του ∆ωµατίου και της Συµφωνίας υπολογίζονται από τον Τιµοκατάλογο του Τύπου του ∆ωµατίου που

χρεώνεται.
3. Υπολογισµός Τιµής ∆ωµατίου: Αν κάποιο από τα ʼτοµα του ∆ωµατίου είναι ChildA ή ChildB, τότε η έκπτωση που

έχουν τα παιδιά υπολογίζεται πάνω στην Τιµή του ενός Ατόµου του ∆ωµατίου και όχι πάνω στα ExtraBeds. Επίσης,
αν δηλώσουµε FreeOfCharge κάποιο ʼτοµο, αυτό θα είναι ένα από τα ʼτοµα του ∆ωµατίου και όχι κάποιο ExtraBed.

4. Υπολογισµός Τιµής Συµφωνίας: Η Τιµή της Συµφωνίας ισούται µε την Τιµή Συµφωνίας που αναγράφεται στον
Τιµοκατάλογο της φόρµας Κτίσιµο Ξενοδοχείου - Τιµοκατάλογοι του µενού Βοηθητικά Αρχεία επί τα ʼτοµα του
∆ωµατίου (αριθµός Ατόµων που δηλώσαµε στις Υπηρεσίες + ExtraBeds) µείον τα ʼτοµα που είναι δωρεάν µείον τις
εκπτώσεις που γίνονται στα παιδιά ηλικίας Α και Β.

· Σύν.Ηµέρας:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη στο οποίο εµφανίζεται το σύνολο ηµέρας, δηλαδή το άθροισµα:
Τιµή ∆ωµατίου + Τιµή Συµφωνίας.

Σηµείωση: Κάθε φορά που θα αλλλάζουµε είτε την τιµή του δωµατίου είτε την τιµή της συµφωνίας, αυτόµατα θα
ενηµερώνεται και το σύνολο ηµέρας.

· Ειδικές Τιµές:  Αν επιθυµούµε το ∆ωµάτιο να χρεώνεται µε διαφορετικές Τιµές από αυτές του Τιµοκαταλόγου, τότε
µαρκάρουµε το πεδίο αυτό και συµπληρώνουµε τις Τιµές που επιθυµούµε στα πεδία Τιµή ∆ωµατίου και Συµφωνία.

· Σύνολο:  Εµφανίζεται η τιµή του ∆ωµατίου (Τιµή ∆ωµατίου + Τιµή Συµφωνίας συµπεριλαµβάνοντας τυχόν εκπτώσεις,
extrabeds, παιδιά ή ειδικές τιµές) υπολογίζοντας όλες τις διανυκτερεύσεις.

Σηµειώσεις
1. Για να εµφανιστεί το συνολικό ποσό διαµονής του ∆ωµατίου πρέπει να είναι τσεκαρισµένη η αντίστοιχη επιλογή στη

φόρµα Κτίσιµο Ξενοδοχείου - Ξενοδοχεία του µενού Βοηθητικά Αρχεία.
2. Το πεδίο αυτό υπολογίζεται όσο η Κατάσταση του ∆ωµατία είναι Κράτηση. Εάν γίνει µία αλλαγή (π.χ. αλλάξουµε την

ηµεροµηνία αναχώρησης του ∆ωµατίου) εφόσον έχει αφιχθεί το ∆ωµάτιο, τότε δε θα ενηµερωθεί το πεδίο αυτό.
Μπορούµε, ωστόσο, να διορθώσουµε χειροκίνητα το συνολικό ποσό του ∆ωµατίου.

3. Τα Specials δεν αθροίζονται στο πεδίο αυτό.

· Promotion: Εµφανίζεται η κατηγορία Promotion που ισχύει για το συγκεκριµένο δωµάτιο. Εάν στην κατηγορία υπάρχουν
κανόνες περισσότεροι του ενός που ισχύουν , οι εκπτώσεις θα υπολογιστούν αθροιστικά. Σε περίπτωση ειδικών τιµών
δεν λειτουργεί κανένας κανόνας promotion . Με δεξί κλικ στο πεδίο αυτό θα εµφανιστεί οθόνη για να αλλάξουµε την
Ηµεροµηνία ∆ηµιουργίας και να επιλέξουµε ειδικό "Custom Promotion".

· Reference No:  ∆ηλώνουµε τον κωδικό παραγγελίας του πελάτη για το δωµάτιο αυτό.

· Ηµ.∆ηµιουργίας: Εµφανίζεται η ηµεροµηνία καταχώρησης του δωµατίου στην κράτηση.

· Καθαριότητα, Πετσέτες, Σεντόνια:  ∆ηλώνουµε ανά πόσες ηµέρες θα καθαρίζεται το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο και ανά
πόσες ηµέρες θα αλλάζουµε τις πετσέτες και τα σεντόνια στο ∆ωµάτιο αυτό. Κατά την εισαγωγή νέου ∆ωµατίου στην
Κράτηση προτείνονται τα αντίστοιχα που δηλώσαµε στο Ξενοδοχείο στο οποίο ανήκει το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο.

· Παρατηρήσεις Καθαριότητας:  Στο πεδίο αυτό µπορούµε να συµπληρώσουµε κάποια στοιχεία που χρειάζεται να ξέρει
η καθαρίστρια για το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο. Κάνοντας διπλό κλικ στο πεδίο αυτό καταχωρούµε νέα παρατήρηση, αλλά

υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής µίας ήδη υπάρχουσας πιέζοντας το πλήκτρο .

· Φόντο, Font : ∆ηλώνουµε το χρώµα για το φόντο και την γραµµατοσειρά που θα εµφανίζεται στο πλάνο.

· Όχηµα/Κατασκηνωτικό Μέσο: ∆ηλώνουµε το Όχηµα και το Κατασκηνωτικό Μέσο του ∆ωµατίου (Χρησιµοποιείται στην
περίπτωση κράτησης Camping).
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· Παρατηρήσεις: Πεδίο παρατηρήσεων . Με διπλό κλικ ανοίγει φόρµα για να συµπληρώσουµε παρατηρήσεις. Το πεδίο
εµφανίζεται και στις σελίδες Αφίξεις-Αναχωρήσεις

∆ΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ

Με την καταχώρηση ∆ωµατίου αυτόµατα καταχωρούνται και οι ∆ιαµένοντες.

Στον πίνακα εµφανίζονται τόσοι ∆ιαµένοντες όσα είναι τα ʼτοµα του συγκεκριµένου Τύπου ∆ωµατίων του ∆ωµατίου. Τα
ʼτοµα όλων των Τύπων ∆ωµατίων δηλώθηκαν στη φόρµα Κτίσιµο Ξενοδοχείου - Υπηρεσίες. Ωστόσο, µπορούµε αν

επιθυµούµε να εισάγουµε ένα νέο ∆ιαµένοντα στο ∆ωµάτιο πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το
συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

Σε περίπτωση, όµως, που η Κατάσταση του συγκεκριµένου ∆ωµατίου είναι Αναχώρησε, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε
τα στοιχεία του ∆ιαµένοντα του ∆ωµατίου.

Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου ∆ιαµένοντα του ∆ωµατίου επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  από
τον πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που η Κατάσταση του συγκεκριµένου ∆ωµατίου είναι
Αναχώρησε ή Κατειληµµένο δεν µπορούµε να τον διαγράψουµε.

ΠΕ∆ΙΑ

· Κατ.:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται η Κατάσταση του ∆ωµατίου.

· Πελάτης, Τίτλος, Όνοµα:  ∆ηλώνουµε το ∆ιαµένοντα ή τους ∆ιαµένοντες του ∆ωµατίου. Στο πεδίο Όνοµα εµφανίζεται
το Όνοµα του Πελάτη της Κράτησης, αλλά από το πεδίο Πελάτης µπορούµε µε τη χρήση του καταλόγου να επιλέξουµε
έναν από τους καταχωρηµένους Πελάτες. Αν επιλέξουµε έναν ήδη καταχωρηµένο Πελάτη, τότε τα πεδία αυτά
ενηµερώνονται µε το Όνοµα και τίτλο του επιλεγµένου Πελάτη κι εµφανίζεται µία πληροφορία στην οποία αναφέρεται το
τελευταίο ∆ωµάτιο όπου διέµενε ο συγκεκριµένος Πελάτης. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της φόρµας των
Πελατών κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο Πελάτη

πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό.

Σηµείωση: Αν το Όνοµα του ∆ιαµένοντα είναι ίδιο µε το Όνοµα του Πελάτη της Κράτησης κι αλλάξουµε το Όνοµα του
Πελάτη του ∆ωµατίου, τότε το Όνοµα του ∆ιαµένοντα γίνεται κι αυτό ίδιο µε το Όνοµα του Πελάτη του ∆ωµατίου.

· ʼφιξη, Αναχώρηση:  Πεδία µη προσπελάσιµα από το χρήστη, στα οποία εµφανίζεται η Ηµεροµηνία ʼφιξης και
Αναχώρησης του ∆ιαµένοντα του ∆ωµατίου. Τα πεδία αυτά ενηµερώνονται όταν αφιχθεί ο ∆ιαµένοντας του ∆ωµατίου.

· Εθνικότητα:  ∆ηλώνουµε την Εθνικότητα του ∆ιαµένοντα του ∆ωµατίου. Η επιλογή της Εθνικότητας επιτυγχάνεται µε τη
χρήση του καταλόγου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της φόρµας των Εθνικοτήτων κάνοντας διπλό κλικ µέσα
στο πεδίο και στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέα Εθνικότητα πιέζοντας το πλήκτρο

 από τον πλοηγό.

Σηµείωση: Αν το πεδίο Πελάτης είναι συµπληρωµένο, τότε προτείνεται η Εθνικότητα του συγκεκριµένου Πελάτη.
∆ιαφορετικά, προτείνεται η Εθνικότητα του Πελάτη της Κράτησης.

· ∆ιαβ./Ταυτ., ∆ιεύθυνση, Ταχ. Κώδικας, Πόλη, Κράτος, Τηλέφωνο, Ηµ. Γέννησης,Ηλικία, Email:  ∆ηλώνουµε τα
στοιχεία του ∆ιαµένοντα του ∆ωµατίου.  Το πεδίο Ηλικία υπολογίζεται αυτόµατα µε βάση την ηµ.Γέννησης

· ∆ελτίο Κοιν.Τουρισµού: ∆ηλώνουµε τον αριθµό του ∆ελτίου Κοινωνικού Τουρισµού του ∆ιαµένοντα.

· Κατηγορία, Κατηγορία 1, Κατηγορία 2,Κατηγορία 3: ∆ηλώνουµε την κατηγορία του ∆ιαµένοντα στα αντιστοίχα πεδία.

· Παρατηρήσεις: Συµπληρώνουµε παρατηρήσεις σε σχέση µε τον ∆ιαµένοντα.

1.3.1.1.1.3  Specials Κράτησης

Μετά την καταχώρηση των ∆ωµατίων της Κράτησης, µπορούµε να δηλώσουµε σε αυτή τη σελίδα κάποιες Υπηρεσίες
(Συµφωνίες ή Ειδικές Υπηρεσίες) που χρεώνονται extra κάποια Folios των ∆ωµατίων της Κράτησης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Στον πίνακα εµφανίζονται όλα τα ήδη καταχωρηµένα Specials της συγκεκριµένης Κράτησης. Για να εισάγουµε ένα νέο

Special, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.
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Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Specials είναι οι παρακάτω:

Μεταβολή Υπάρχοντος Special

∆ιαγραφή Υπάρχοντος Special

Ξεφύλλισµα Specials

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

ΠΕ∆ΙΑ

· Υπηρεσία:  ∆ηλώνουµε την Υπηρεσία που προµηθεύτηκε και θα χρεωθεί κάποιο Folio. Η επιλογή της Υπηρεσίας
επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου, στον οποίο εµφανίζονται µόνο οι Υπηρεσίες των οποίων ο Τύπος είναι
"Συµφωνία" ή "Ειδική".

· Ηµεροµηνία:  ∆ηλώνουµε την Ηµεροµηνία που θα χρεωθεί το Folio µε το ποσό της Υπηρεσίας βάση των τιµών του
Τιµοκαταλόγου. Αν δε συµπληρώσουµε Ηµεροµηνία στο πεδίο αυτό, τότε το Folio θα χρεώνεται κάθε βράδυ την
Υπηρεσία µέχρι την αναχώρηση του ∆ωµατίου. Η χρέωση του Folio θα γίνεται αυτόµατα µε την εκτέλεση της Αυτόµατης
Χρέωσης.

· Folio, FolioInfo:  Επιλέγουµε το Folio που προµηθεύτηκε και θα χρεωθεί την Υπηρεσία. Αν δεν επιλέξουµε Folio στο
πεδίο αυτό, τότε την Υπηρεσία θα τη χρεώνονται όλα τα κύρια Folios της Κράτησης, δηλαδή όλα τα folios που έχουν Α/Α
= 1. Η χρέωση του Folio ή των Folios θα γίνεται αυτόµατα µε την εκτέλεση της Αυτόµατης Χρέωσης.

· Ποσότητα:  ∆ηλώνουµε την ποσότητα της Υπηρεσίας µε την οποία θα χρεωθεί το folio.

· Τιµή:  ∆ηλώνουµε την τιµή µονάδας της υπηρεσίας µε την οποία θα χρεωθεί το folio. Εάν δε συµπληρώσουµε τιµή, τότε
το folio θα χρεωθεί µε την τιµή που δηλώσαµε στον Τιµοκατάλογο επί την Ποσότητα.

· Ειδική Τιµή:  Εάν δηλώσουµε τιµή στο αντίστοιχο πεδίο, τότε τσεκάρεται αυτόµατα η ειδική τιµή για να µας ενηµερώσει
το πρόγραµµα ότι η χρέωση θα γίνει µε την τιµή που δηλώσαµε επί την ποσότητα και όχι µε την τιµή που δηλώσαµε στον
Τιµοκατάλογο.

· Τιµή: Το πεδίο θα εµφανίζει τιµή µόνο εάν η υπηρεσία special έχει σταθερή τιµή και είτε έχει γίνει επιλογή Folio είτε η
κράτηση έχει δωµάτια µόνο ενός ξενοδοχείου

· Παρατηρήσεις:  Ελεύθερο πεδίο για την καταχώρηση παρατηρήσεων σχετικά µε την Υπηρεσία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για να καταχωρήσουµε ένα Special πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε το πεδίο Υπηρεσία.
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1.3.1.1.1.4  Μετακινήσεις ∆ιαµενόντων

Σε αυτήν τη σελίδα µπορούµε να καταχωρήσουµε τις µετακινήσεις που θα γίνουν για τους διαµένοντες της συγκεκριµένης
Κράτησης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Στον πίνακα εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες µετακινήσεις που έχουν προγραµµατιστεί για τους διαµένοντες της

συγκεκριµένης Κράτησης. Για να εισάγουµε µία νέα µετακίνηση, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το
συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των µετακινήσεων είναι οι παρακάτω:

Μεταβολή Υπάρχουσας µετακίνησης

∆ιαγραφή Υπάρχουσας µετακίνησης

Ξεφύλλισµα µετακινήσεων

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

ΠΕ∆ΙΑ

· Ηµ/νία:  ∆ηλώνουµε την ηµεροµηνία που θα γίνει η µετακίνηση των διαµενόντων της συγκεκριµένης Κράτησης.

· Ώρα:  ∆ηλώνουµε την ακριβή ώρα που θα γίνει η µετακίνηση των διαµενόντων της συγκεκριµένης Κράτησης.

· ∆ωµάτιο: ∆ηλώνουµε τον αριθµό ∆ωµατίου εάν η µετακίνηση αφορά συγκεκριµένο δωµάτιο. Εάν το όνοµα δεν έχει
συµπληρωθεί κατά την επιλογή δωµατίου θα ενηµερωθεί αυτόµατα µε το όνοµα του κύριου διαµένοντα.

· Όνοµα: ∆ηλώνουµε το βασικό όνοµα διαµένοντα που θα αφορά την συγκεκριµένη µετακίνηση.

· Προορισµός:  ∆ηλώνουµε το µέρος που θα πάνε οι διαµένοντες της συγκεκριµένης Κράτησης.

· Συν.Ατόµων:  ∆ηλώνουµε τον αριθµό των ατόµων που πρόκειται να µετακινηθούν στον προορισµό που αναφέραµε.

Με το πλήκτρο email Πληροφορίες Μετακίνησης θα ανοίξει η φόρµα αποστολής email µε στοιχεία του πελάτη κράτησης.
Τα στοιχεία του email δηλώνονται στην φόρµα Κτίσιµο Ξενοδοχειου στην επιλογή Ξενοδοχεία και στην σελίδα
Mail/Πληροφορίες Μετακίνησης.Αναλυτική περιγραφή της φόρµας Email στο κεφάλαιο Email

1.3.1.1.1.5  Folios

Στη φόρµα αυτή εµφανίζονται όλοι οι Λαγαριασµοί που δηµιουργήθηκαν είτε αυτόµατα είτε χειροκίνητα για τη συγκεκριµένη
Κράτηση. Όλες οι χρεώσεις υπηρεσιών θα γίνονται σε αυτούς τους Λογαριασµούς ανάλογα µε τις ρυθµίσεις που θα
κάνουµε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
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Κατά την εισαγωγή µίας Κράτησης δηµιουργούνται αυτόµατα τα εξής folio:

· το folio της Κράτησης και
· το folio του ∆ωµατίου της Κράτησης.

Εάν έχουµε πολλά δωµάτια σε µία κράτηση, τότε θα δηµιουργηθούν τόσα folios δωµατίων όσα είναι και τα δωµάτια της
Κράτησης. Εάν, όµως, έχουµε συνδεδεµένα δωµάτια, τότε θα υπάρχει ένα folio για όλα τα συνδεδεµένα δωµάτια.

Στο αριστερό µέρος της οθόνης εµφανίζονται όλα τα δωµάτια της Κράτησης. Εάν σε µία Κράτηση έχουµε πολλά δωµάτια,
τότε µπρούµε να µεταφερθούµε σε αυτό που επιθυµούµε πληκτρολογώντας τον αριθµό του ∆ωµατίου στην Εύρεση
∆ωµατίου που βρίσκεται πάνω - αριστερά όπως φαίνεται και στην οθόνη που ακολουθεί.

FOLIO ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Επάνω - δεξιά εµφανίζεται το Folio της Κράτησης, το οποίο δεν µπορούµε να το διαγράψουµε. Στο Όνοµα αναγράφεται η
Επωνυµία Εταιρίας του Πελάτη της Κράτησης και στον Πελάτη εµφανίζεται ο Πελάτης στον οποίο θα δηµιουργηθούν οι
Οικονοµικές Κινήσεις που θα αφορούν το Folio της Κράτησης.

Ο Πελάτης που προτείνεται µε την αυτόµατη δηµιουργία του folio της κράτησης είναι:
· ο Πελάτης της Κράτησης εάν ο πελάτης αυτός δεν έχει Χρεώστη και
· ο Χρεώστης εάν ο Πελάτης της Κράτησης έχει Χρεώστη.

FOLIOS ∆ΩΜΑΤΙΩΝ

Στο πλαίσιο που βρίσκεται δεξιά εµφανίζονται τα folios του επιλεγµένου δωµατίου. Το folio µε Α/Α 1 είναι το κύριο folio του
δωµατίου, το οποίο δηµιουργείται αυτόµατα και δεν µπορεί να διαγραφεί.

Ο Πελάτης που προτείνεται µε την αυτόµατη δηµιουργία του κύριου folio των δωµατίων είναι:
· ο Πελάτης Λιανικής που δηλώσαµε στη φόρµα Παραµέτροι - Εφαρµογή - Σελίδα 1 του µενού Βοηθητικά Αρχεία εάν ο

Πελάτης της Κράτησης έχει τσεκαρισµένο το πεδίο Group Folios,
· ο Πελάτης της Κράτησης εάν ο πελάτης αυτός δεν έχει χρεώστη και δεν έχει τσεκαρισµένο το πεδίο Group Folios και
· ο Χρεώστης εάν ο Πελάτης της Κράτησης έχει Χρεώστη και δεν έχει τσεκαρισµένο το πεδίο Group Folios.

Το ποσοστό της στήλης % του κύριου folio των δωµατίων είναι αρχικά:
· 100% εάν ο Πελάτης της Κράτησης δεν έχει τσεκαρισµένο το πεδίο Group Folios και
· 0% εάν ο Πελάτης της Κράτησης έχει τσεκαρισµένο το πεδίο Group Folios.
Τα παραπάνω ποσοστά µπορούµε να τα µεταβάλλουµε αν θέλουµε.

Όλα τα υπόλοιπα folios εισάγονται χειροκίνητα:

· είτε πιέζοντας το πλήκτρο  που βρίσκεται κάτω - δεξιά και πληκτρολογώντας το Όνοµα του folio κι
επιλέγοντας τον Πελάτη που επιθυµούµε
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· είτε κάνοντας δεξί κλικ στα ∆ωµάτια της Κράτησης κι επιλέγοντας ένα από τα ακόλουθα ανάλογα µε το τι folios θέλουµε
να δηµιουργήσουµε. Οι επιλογές φαίνονται και στο πλαίσιο που ακολουθεί:

1. ∆ηµιουργία Folio για τον επιλεγµένο διαµένοντα. Η επιλογή αυτή ενεργοποιείται µόνο αν κάνουµε δεξί κλικ επάνω σε
συγκεκριµένο ∆ιαµένοντα του ∆ωµατίου. Κάνοντας κλικ επάνω της αυτόµατα ανοίγει η φόρµα των Folios όπου έχει
προστεθεί ένα επιπλέον folio στο επιλεγµένο δωµάτιο µε το Όνοµα του ∆ιαµένοντα και τον Πελάτη του ∆ιαµένοντα εάν
έχουµε δηλώσει πελάτη στον διαµένοντα, διαφορετικά ο Πελάτης παραµένει κενός για να επιλέξουµε αυτόν που
επιθυµούµε.

2. ∆ηµιουργία Folios για όλους τους διαµένοντες του δωµατίου. Κάνοντας κλικ επάνω της αυτόµατα ανοίγει η φόρµα των
Folios όπου έχουν προστεθεί τόσα folios στο επιλεγµένο δωµάτιο όσοι είναι και οι ∆ιαµένοντες του ∆ωµατίου µε το
Όνοµα και τον Πελάτη του κάθε ∆ιαµένοντα εάν έχουµε δηλώσει πελάτη στους διαµένοντες, διαφορετικά στον Πελάτη
όλων των νέων Folios εισάγεται ο Πελάτης Λιανικής που δηλώσαµε στη φόρµα Παραµέτροι - Εφαρµογή - Σελίδα 1
του µενού Βοηθητικά Αρχεία και αν επιθυµούµε µπορούµε να τον αλλάξουµε.

3. ∆ηµιουργία Folios για όλους τους διαµένοντες της κράτησης. Κάνοντας κλικ επάνω της αυτόµατα ανοίγει η φόρµα των
Folios όπου έχουν προστεθεί τόσα folios σε όλα τα δωµάτια όσοι είναι και οι ∆ιαµένοντες του κάθε ∆ωµατίου µε το
Όνοµα και τον Πελάτη του κάθε ∆ιαµένοντα εάν έχουµε δηλώσει πελάτη στους διαµένοντες, διαφορετικά στον Πελάτη
όλων των νέων Folios εισάγεται ο Πελάτης Λιανικής που δηλώσαµε στη φόρµα Παραµέτροι - Εφαρµογή - Σελίδα 1
του µενού Βοηθητικά Αρχεία και αν επιθυµούµε µπορούµε να τον αλλάξουµε.

Αναλυτικά τα πεδία των Folios των ∆ωµατίων είναι τα εξής:

· Α/Α:  Ο αύξων αριθµός των εγγραφών. Το 1 είναι πάντα έντονο για να καταλαβαίνουµε ότι είναι το κύριο folio του
δωµατίου.

· Όνοµα:  Το όνοµα του folio.

· Πελάτης:  Ο Πελάτης στον οποίο θα δηµιουργθούν όλες οι Οικονοµικές Κινήσεις του συγκεκριµένου folio.

· Τιµή ∆ωµατίου, Τιµή Συµφωνίας:  Στα πεδία αυτά δηλώνουµε τις Τιµές του ∆ωµατίου και της Συµφωνίας µε τις οποίες
θα χρεωθεί το συγκεκριµένο folio του ∆ωµατίου.

Σηµείωση: Αν το άθροισµα των Τιµών από όλα τα Folios του ∆ωµατίου είναι µικρότερο από την Τιµή του ∆ωµατίου και
της Συµφωνίας που δηλώσαµε στα ∆ωµάτια της Κράτησης, τότε η διαφορά χρεώνεται στο Folio της Κράτησης.

· %:  ∆ηλώνουµε το ποσοστό µε το οποίο θα χρεωθεί το συγκεκριµένο folio του ∆ωµατίου από τις Τιµές ∆ωµατίου και
Συµφωνίας που ορίσαµε στα ∆ωµάτια της Κράτησης.

Σηµειώσεις
1. Εάν το άθροισµατων Ποσοστών από όλα τα Folios του ∆ωµατίου είναι µικρότερο από 100, τότε το υπόλοιπο

ποσοστό χρεώνεται στο Folio της Κράτησης.
2. Σε ένα folio δεν µπορούµε ταυτόχρονα να δηλώσουµε και Ποσοστό και ποσά στα πεδία Τιµή ∆ωµατίου / Τιµή

Συµφωνίας, Εάν δηλώσουµε Ποσοστό θα µηδενιστούν οι Τιµές εάν υπήρχαν προηγουµένως και το αντίστροφο.

· Folio Χρέωσης:  Στο πεδίο αυτό εµφανίζεται το folio που θα χρεώνεται. Αναλυτικά φαίνεται ο αριθµός του ∆ωµατίου και
ο Α/Α του folio.

Σηµείωση: Εάν θέλουµε οι χρεώσεις ενός folio να πηγαίνουν αυτόµατα σε ένα άλλο folio της συγκεκριµένης Κράτησης,

τότε πιέζουµε το πλήκτρο  κι επιλέγουµε το folio που επιθυµούµε. Αυτόµατα αλλάζει το χρώµα του πεδίου (από λευκό
σε ροζ).

· ∆ιαµένοντας: Σύνδεση folio µε διαµένοντα κράτησης.

· FB παρατηρήσεις: Συµπληρώνουµε παρατηρήσεις που θα εµφανίζονται στην εφαρµογή Food&BeverageWorks κατά
την διαδικασία χρέωσης δωµατίου σε παραγγελία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

· Ο Πελάτης είναι υποχρεωτικό πεδίο για την καταχώρηση όλων των folios. Εάν τον διαγράψουµε από οποιοδήποτε folio
δεν θα µπορούµε να κλείσουµε τη φόρµα των Folios.

· Αν έχουµε τυπώσει κάρτες για τα folios και θέλουµε για κάποιο λόγο να τις ακυρώσουµε, τότε µαρκάρουµε το folio του
οποίου την κάρτα θέλουµε να ακυρώσουµε, κάνουµε δεξί κλικ κι επιλέγουµε Ακύρωση Κάρτας για το επιλεγµένο folio.
Αυτόµατα ακυρώνεται η κάρτα του συγκεκριµένου folio. Για µαζική ακύρωση καρτών για όλα τα folios των δωµατίων ή
της κράτησης επιλέγουµε την αντίστοιχη επιλογή.

· Εάν καταχωρήσουµε µία Είσπραξη στον Πελάτη ενός Folio κι έπειτα αποφασίσουµε να µεταβάλλουµε τον Πελάτη του
συγκεκριµένου Folio, τότε:
1. εµφανίζεται µήνυµα για αυτόµατη αλλαγή και του πελάτη της κίνησης εάν η κίνηση δεν έχει λογιστικοποιηθεί (δηλαδή

δεν έχει κωδικό στο πεδίο Γέφυρα ΓΛ) και
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2. εµφανίζεται µήνυµα για αυτόµατη δηµιουργία κινήσεων Αντιλογισµού ώστε η νέα κίνηση να έχει το νέο πελάτη του
folio εάν η αρχική κίνηση της είσπραξης έχει λογιστικοποιηθεί (δηλαδή έχει κωδικό στο πεδίο Γέφυρα ΓΛ).

ΠΛΗΚΤΡΑ

· Μεταφορά από Folios ∆ωµατίων σε Κράτησης: Πατώντας το πλήκτρο θα µεταφερθούν όλες οι µη τιµολογηµένες
χρεώσεων από τα folios δωµατίων στο folio της κράτησης. Την αλλαγή την κάνουµε όταν θέλουµε να εκδόσουµε ένα
συνολικό τιµολόγιο για όλες τις χρεώσεις της κράτησης.

· Μεταφορά από Folios Κράτησης σε ∆ωµατίων: Πατώντας το πλήκτρο θα µεταφερθούν όλες οι µη τιµολογηµένες
χρεώσεων από το folio κράτησης στα folio δωµατίων. Την αλλαγή την κάνουµε όταν θέλουµε να εκδόσουµε διαφορετικά
τιµολόγια για κάθε δωµατίου .

· Έξοδος:  Κλείσιµο της φόρµας.

1.3.1.1.2  Αφίξεις-Αναχωρήσεις-Μεταφορές

Στις σελίδες Αφίξεις-Αναχωρήσεις-Μεταφορές εµφανίζονται ∆ωµάτια που πρόκεται :

· να αφιχθούν,

· να αναχωρήσουν ή

· να µεταφερθούν σε άλλα ∆ωµάτια.

Η ʼφιξη, η Αναχώρηση και η Μεταφορά των ∆ωµατίων γίνονται µόνο από τις αντίστοιχες σελίδες αυτής της φόρµας.

1.3.1.1.2.1  Αφίξεις

Σε αυτή τη σελίδα εµφανίζονται σε µορφή λίστας όλα τα ∆ωµάτια που πρόκειται να αφιχθούν σήµερα (Ηµεροµηνία
Ελέγχου). Κάνοντας διπλό κλικ επάνω σε µία εγγραφή ή πιέζοντας το "Space" ή το "Enter" από το πληκτρολόγιο,
µπορούµε να δούµε τα στοιχεία της Κράτησης της επιλεγµένης εγγραφής.

Επιλέγοντας Ξενοδοχείο στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζονται στη λίστα µόνο οι αφίξεις του συγκεκριµένου
Ξενοδοχείου λαµβάνοντας πάντα υπόψιν τις επιλογές µας στα υπόλοιπα φίλτρα στο πλαίσιο Επιλογές.
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ΠΕ∆ΙΑ

· Κράτηση:  Ο Κωδικός και το Όνοµα του Πελάτη της Κράτησης.

· ∆ιαµένοντες:  Πιέζοντας το πλήκτρο εµφανίζονται οι ∆ιαµένοντες του ∆ωµατίου που πρόκειται να αφιχθεί.

ΠΕ∆ΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ

· Κατ.:  Η Κατάσταση του ∆ιαµένοντα του ∆ωµατίου µε τη µορφή εικονιδίου.

· Όνοµα:  Το Όνοµα του ∆ιαµένοντα του ∆ωµατίου.

· ʼφιξη:  Αν επιθυµούµε να δηλώσουµε ότι αφίχθησαν κάποιοι από τους ∆ιαµένοντες του ∆ωµατίου, τότε µαρκάρουµε
το πεδίο αυτό στους συγκεκριµένους ∆ιαµένοντες και µε δεξί κλικ στον πίνακα επιλέγουµε ʼφιξη . Έπειτα, αλλάζει η
Κατάσταση των ∆ιαµενόντων και εµφανίζεται η Ηµεροµηνία ʼφιξης και Αναχώρησής τους.

· ʼφιξη, Αναχώρηση:  Η Ηµεροµηνία ʼφιξης και Αναχώρησης του ∆ιαµένοντα του ∆ωµατίου αν έχει αφιχθεί ο
συγκεκριµένος ∆ιαµένοντας.

· Κατ.:  Η Κατάσταση του ∆ωµατίου µε τη µορφή εικονιδίου.

· ∆ωµάτιο, Τύπος, Χρέωση Ως, ʼτοµα  Όνοµα:  Το ∆ωµάτιο ,ο τύπος , ο τύπος ΧρέωσηΩς, τα ʼτοµα και το Όνοµα του
Πελάτη του ∆ωµατίου που πρόκειται να αφιχθεί.

· ʼφιξη:  Αν επιθυµούµε να δηλώσουµε ότι κάποια ∆ωµάτια αφίχθησαν, τότε µαρκάρουµε το πεδίο αυτό στα συγκεκριµένα
∆ωµάτια και µε δεξί κλικ επιλέγουµε ʼφιξη. Έπειτα, τα ∆ωµάτια αυτά αφαιρούνται αυτόµατα από τη λίστα των Αφίξεων.

· ʼφιξη, Αναχώρηση:  Η Ηµεροµηνία ʼφιξης και Αναχώρησης του ∆ωµατίου που πρόκειται να αφιχθεί.

· Νύχτες:  Οι συνολικές νύχτες διαµονής του συγκεκριµένου ∆ωµάτιο.

· Παρατηρήσεις: Πεδίο παρατηρήσεων . Με διπλό κλικ ανοίγει φόρµα για να συµπληρώσουµε παρατηρήσεις.

· Ώρα Check In: Εµφανίζεται η ώρα άφιξης του δωµατίου.

· Κράτηση Μέσω: Ο τρόπος µέσω του οποίου έγινε η Κράτηση, π.χ. Internet, e-mail, κ.ο.κ.

· Συµφωνία : Το είδος συµφωνίας του συγκεκριµένου δωµατίου.

· Ποσά (∆ιαµονής, Συµφωνίας, Special, Συνόλο: Εµφανίζονται τα αντίστοιχα ποσά δωµατίου κράτησης.

Με την ενεργοποίηση της επιλογής Εµφάνιση ʼυξοντα Κωδικού ʼφιξης στην φόρµα Παράµετροι θα εµφανιστεί στήλη µε
τον κωδικό της άφιξης.

Σηµείωση

Κάνοντας κλικ στο τίτλο µίας οποιασδήποτε στήλης θα ταξινοµηθούν οι κρατήσεις της οθόνης µε βάση την στήλη αυτή.

Ενέργειες

Με δεξί κλικ σε κάποιο δωµάτιο της λίστας αφίξεων µπορείτε να προχωρήσετε στις παρακάτω ενέργειες:

· ʼφιξη: Πραγµατοποιείται η άφιξη του ∆ωµατίου ή του ∆ιαµένοντα. Για να ενεργοποιηθεί η επιλογή θα πρέπει πρώτα να
έχουµε επιλέξει τα ∆ωµάτια ή τους ∆ιαµένοντες που επιθυµούµε να αφιχθούν.

Σηµείωση: Αν ο Τύπος της Κράτησης του επιλεγµένου ∆ωµατίου είναι Λίστα Αναµονής ή αν δεν έχουµε δηλώσει αριθµό
∆ωµατίου στο ∆ωµάτιο της Κράτησης, τότε το ∆ωµάτιο αυτό δεν µπορεί να αφιχθεί.

· Καρτέλα: Ανοίγει η Καρτέλα για να δούµε και να διαχειριστούµε όλες τις Οικονοµικές Κινήσεις του επιλεγµένου
∆ωµατίου.

· Ακύρ.∆ωµατίου :  Ακυρώνεται το επιλεγµένο ∆ωµάτιο.

· Registration Cards για το επιλεγµένο ∆ωµάτιο/ για όλα τα ∆ωµάτια:  Εκτύπωση του Registration Card για το
επιλεγµένο ∆ωµάτιο ή για όλα τα ∆ωµάτια της Κράτησης.

· Φόρος ∆ιαµονής:  Ανοίγει φόρµα για την αυτόµατη δηµιουργία παραστατικού Φόρου ∆ιαµονής για το επιλεγµένο
∆ωµάτιο. Αναλυτικά η φόρµα περιγράφεται στο κεφάλαιο Φόρος ∆ιαµονής. Προσοχή Εάν έχει ήδη εκδοθεί παραστατικό
θα εµφανιστεί µήνυµα προειδοποίησης αλλά επιτρέπεται να συνεχίσουµε την διαδικασία εάν το επιθυµούµε

ΜΑΖΙΚΗ ΑΦΙΞΗ
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Υπάρχει η δυνατότητα µαζικής άφιξης όλων των ∆ωµατίων της επιλεγµένης Κράτησης. Αυτό γίνεται κάνοντας κλικ επάνω
στον τίτλο του πεδίου ʼφιξη. Αυτόµατα τσεκάρεται το αντίστοιχο πεδίο σε όλα τα ∆ωµάτια της επιλεγµένης Κράτησης και
είναι έτοιµα για άφιξη. Εάν επιλέξουµε µία άλλη Κράτηση και κάνουµε πάλι κλικ στον τίτλο του πεδίου ʼφιξη, αυτόµατα θα
αποεπιλεγούν τα ∆ωµάτια της προηγούµενης Κράτησης και θα επιλεγούν τα αντίστοιχα ∆ωµάτια της τελευταίας
επιλεγµένης Κράτησης.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

∆ΩΜΑΤΙΑ

· Αφίξεις:  Επιλέγοντας το πεδίο αυτό, θα εµφανιστούν στη λίστα µόνο οι κρατήσεις που είναι να αφιθχούν σήµερα είτε η
άφιξη αφορά ∆ωµάτιο είτε διαµένοντα.

· Αφιχθέντα:  Επιλέγοντας το πεδίο αυτό, θα εµφανιστούν στη λίστα µόνο τα αφιχθέντα ∆ωµάτια στα οποία υπάρχουν
κάποιοι ∆ιαµένοντες που δεν έχουν αφιχθεί ακόµη.

· Όλα: Επιλέγοντας το πεδίο αυτό, θα εµφανιστούν τα δύο παραπάνω συν τις ολοκληρωµένες αφίξεις της ηµέρας.

ΦΙΛΤΡΑ

· Ηµεροµηνία: Εάν θέλουµε να δούµε τις αφίξεις για συγκεκριµένη ηµεροµηνία προγενέστερη ή µεταγενέστερη,
επιλέγουµε την Ηµεροµηνία στο πεδίο αυτό.

· Εµφάνιση Ακυρωµένων ∆ωµατίων: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν επιθυµούµε να εµφανίζονται και οι ακυρωµένες
κρατήσεις στην λίστα Αφίξεων. Η επιλογή είναι ενεργή µόνο σε µελλοντικές ηµεροµηνίες ή µε επιλογή Όλα στις επιλογές
∆ωµάτια

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

· ∆ωµάτιο:  Αν συµπληρώσουµε κάποιο ∆ωµάτιο στο πεδίο αυτό και πιέσουµε το "Enter" από το πληκτρολόγιο, τότε θα
βρεθούµε στην εγγραφή της λίστας των Αφίξεων µε το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο.

· Όνοµα:  Αν πληκτρολογήσουµε τους πρώτους χαρακτήρες του Ονόµατος ενός Πελάτη και πιέσουµε το "Enter" από το
πληκτρολόγιο, τότε θα βρεθούµε στην πρώτη εγγραφή της λίστας των Αφίξεων, της οποίας το πεδίο Όνοµα αρχίζει µε
τους χαρακτήρες που δηλώσαµε.

· Παρατηρήσεις: Αν πληκτρολογήσουµε τους πρώτους χαρακτήρες από το κείµενο των παρατηρήσεων και πιέσουµε το
"Enter" από το πληκτρολόγιο, τότε θα βρεθούµε στην πρώτη εγγραφή της λίστας των Αφίξεων, της οποίας το πεδίο
Παρατηρήσεις αρχίζει µε τους χαρακτήρες που δηλώσαµε.

· Α/Α ̓ φιξης: Αν πληκτρολογήσουµε τους πρώτους χαρακτήρες από τον κωδικό ʼφιξης και πιέσουµε το "Enter" από το
πληκτρολόγιο, τότε θα βρεθούµε στην πρώτη εγγραφή της λίστας των Αναχωρήσεων, της οποίας ο κωδικός άφιξης
αρχίζει µε τους χαρακτήρες που δηλώσαµε.

1.3.1.1.2.2  Αναχωρήσεις

Σε αυτή τη σελίδα εµφανίζονται σε µορφή λίστας όλα τα ∆ωµάτια που πρόκειται να αναχωρήσουν σήµερα (Ηµεροµηνία
Ελέγχου). Κάνοντας διπλό κλικ επάνω σε µία εγγραφή ή πιέζοντας το "Space" ή το "Enter" από το πληκτρολόγιο,
µπορούµε να δούµε τα στοιχεία της Κράτησης της επιλεγµένης εγγραφής.

Επιλέγοντας Ξενοδοχείο στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζονται στη λίστα µόνο οι αναχωρήσεις του συγκεκριµένου
Ξενοδοχείου λαµβάνοντας πάντα υπόψιν τις επιλογές µας στα υπόλοιπα φίλτρα στο πλαίσιο Επιλογές.
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ΠΕ∆ΙΑ

· Κράτηση:  Ο Κωδικός και το Όνοµα του Πελάτη της Κράτησης.

· Υπόλοιπο:  Το υπόλοιπο του Folio της Κράτησης.

· ∆ιαµένοντες:  Πιέζοντας το πλήκτρο εµφανίζονται οι ∆ιαµένοντες του ∆ωµατίου που πρόκειται να αναχωρήσει.

ΠΕ∆ΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ

· Κατ.:  Η Κατάσταση του ∆ιαµένοντα του ∆ωµατίου µε τη µορφή εικονιδίου.

· Όνοµα:  Το Όνοµα του ∆ιαµένοντα του ∆ωµατίου.

· Αναχώρηση:  Αν επιθυµούµε να δηλώσουµε ότι αναχώρησαν κάποιοι από τους ∆ιαµένοντες του ∆ωµατίου, τότε
µαρκάρουµε το πεδίο αυτό στους συγκεκριµένους ∆ιαµένοντες και µε δεξί κλικ στον πίνακα επιλέγουµε Αναχώρηση.
Αυτόµατα αλλάζει και η Κατάσταση του ∆ιαµένοντα από Κατειληµµένο σε Αναχώρησε.

Σηµείωση: Εάν πάµε να αναχωρήσουµε τον τελευταίο κατειληµµένο ∆ιαµένοντα και υπάρχουν Μη Τιµολογηµένες
Κινήσεις Υπηρεσιών σε κάποιο από τα Folios του ∆ωµατίου, θα ανοίξει η φόρµα Καρτέλα για να εκδώσουµε πρώτα το
Τιµολόγιο για τις συγκεκριµένες χρεώσεις και στη συνέχεια να αναχωρήσουµε και τον τελευταίο διαµένοντα.

· ʼφιξη, Αναχώρηση:  Η Ηµεροµηνία ʼφιξης και Αναχώρησης του ∆ιαµένοντα του ∆ωµατίου.

· Κατ.:  Η Κατάσταση του ∆ωµατίου µε τη µορφή εικονιδίου.

· ∆ωµάτιο, Χρέωση Ως, ʼτοµα  Όνοµα:  Ο αριθµός δωµάτιου , ο τύπος ΧρέωσηΩς, τα ʼτοµα και το Όνοµα του Πελάτη
του ∆ωµατίου που πρόκειται να αναχωρήσει

· Αναχώρηση:  Αν επιθυµούµε να δηλώσουµε ότι κάποιο ∆ωµάτιο αναχώρησε, τότε µαρκάρουµε το πεδίο αυτό στο
συγκεκριµένο ∆ωµάτιο και µε δεξί κλικ επιλέγουµε Αναχώρηση.

Σηµείωση: Αν έχουν τιµολογηθεί όλες οι Κινήσεις Υπηρεσιών για το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο, τότε πιέζοντας το πλήκτρο
αυτό το ∆ωµάτιο αφαιρείται αυτόµατα από τη λίστα των Αναχωρήσεων. ∆ιαφορετικά, πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, ανοίγει
η φόρµα Καρτέλα για να εκδώσουµε πρώτα το Τιµολόγιο για τα Folios του ∆ωµατίου και στη συνέχεια να το
αναχωρήσουµε.

· ʼφιξη, Αναχώρηση:  Η Ηµεροµηνία ʼφιξης και Αναχώρησης του ∆ωµατίου που πρόκειται να αναχωρήσει.

· Συνολ.Νύχτες:  Οι συνολικές νύχτες διαµονής του συγκεκριµένου ∆ωµάτιου.
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· Υπόλοιπο:  Το υπόλοιπο όλων των Folios που δηµιουργήθηκαν για το συγκεκριµένο δωµάτιο. Αν δηλαδή για το
δωµάτιο αυτό έχουν δηµιουργηθεί folios και για τους διαµένοντες, τότε στο πεδίο αυτό θα εµφανίζεται υπόλοιπο του folio
του δωµατίου + τα υπόλοιπα των folios των διαµενόντων του δωµατίου.

· Παρατηρήσεις: Πεδίο όπου µπορούµε µε διπλό κλικ να συµπληρώσουµε παρατηρήσεις.

Με την ενεργοποίηση της επιλογής Εµφάνιση ʼυξοντα Κωδικού ʼφιξης στην φόρµα Παράµετροι θα εµφανιστεί στήλη µε
τον κωδικό της άφιξης.

Κάνοντας κλικ στο τίτλο µίας οποιασδήποτε στήλης θα ταξινοµηθούν οι κρατήσεις της οθόνης µε βάση την στήλη αυτή.
0

ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Υπάρχει η δυνατότητα µαζικής αναχώρησης όλων των ∆ωµατίων της επιλεγµένης Κράτησης. Αυτό γίνεται κάνοντας κλικ
επάνω στον τίτλο του πεδίου Αναχώρηση. Αυτόµατα τσεκάρεται το αντίστοιχο πεδίο σε όλα τα ∆ωµάτια της επιλεγµένης
Κράτησης και είναι έτοιµα για αναχώρηση. Εάν επιλέξουµε µία άλλη Κράτηση και κάνουµε πάλι κλικ στον τίτλο του πεδίου
Αναχώρηση, αυτόµατα θα αποεπιλεγούν τα ∆ωµάτια της προηγούµενης Κράτησης και θα επιλεγούν τα αντίστοιχα ∆ωµάτια
της τελευταίας επιλεγµένης Κράτησης. Για επιλογή όλων των αναχωρήσεων από όλες τις κρατήσεις κάνουµε δεξί κλικ και
Επιλογή Όλων
Σηµείωση: Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί τιµολόγιο για κάποιο από τα ∆ωµάτια της Κράτησης και βλέπουµε ότι
υπάρχει υπόλοιπο, τότε θα αναχωρήσουν όλα τα δωµάτια πριν από αυτό όπου βρέθηκαν οι χρεώσεις και θα ανοίξει η
Καρτέλα για να εκδοθεί το τιµολόγιο κι έπειτα να συνεχίσουµε τη διαδικασία της Αναχώρησης.

Ενέργειες

Με δεξί κλικ σε κάποιο δωµάτιο της λίστας αναχωρήσεων µπορείτε να προχωρήσετε στις παρακάτω ενέργειες:

· Αναχώρηση: Πραγµατοποιείται η αναχώρηση για τα ∆ωµάτια ή οι ∆ιαµένοντες του ∆ωµατίου που έχουν µαρκαρισµένο
το πεδίο Αναχώρηση. Σε περίπτωση, όµως, που τα ∆ωµάτια ή οι ∆ιαµένοντες του ∆ωµατίου έχουν χρεώσεις και δεν έχει
εκδοθεί Τιµολόγιο για τις χρεώσεις αυτές, πιέζοντας το πλήκτρο αυτό θα ανοίξει η φόρµα Καρτέλα για να εκδοθεί πρώτα
Τιµολόγιο για τις συγκεκριµένες χρεώσεις ή να µεταφερθούν οι χρεώσεις αυτές στο Folio της Κράτησης και στη συνέχεια
θα αναχωρήσουν τα ∆ωµάτια ή οι ∆ιαµένοντες του ∆ωµατίου.

· Καρτέλα: Ανοίγει η Καρτέλα για να δούµε και να διαχειριστούµε όλες τις Οικονοµικές Κινήσεις του επιλεγµένου
∆ωµατίου.

· Email: Ανοίγει φόρµα για αυτόµατη αποστολή email . Ως παραλήπτης προτείνεται το email του πελάτη της κράτησης
ενώ µε την επιλογή ∆ιαµένοντες θα εµφανιστούν αυτόµατα τα email όλων των διαµενόντων του ∆ωµατίου . Αναλυτική
περιγραφή της φόρµας Email στο κεφάλαιο Email. Η επιλογή ενεργοποιείτε σε δωµατία που έχουν αναχωρήσει (στις
επιλογές ∆ωµατίου επιλέγουµε Όλα).

· Φόρος ∆ιαµονής:  Ανοίγει φόρµα για την αυτόµατη δηµιουργία παραστατικού Φόρου ∆ιαµονής για το επιλεγµένο
∆ωµάτιο. Αναλυτικά η φόρµα περιγράφεται στο κεφάλαιο Φόρος ∆ιαµονής. Προσοχή Εάν έχει ήδη εκδοθεί παραστατικό
θα εµφανιστεί µήνυµα προειδοποίησης αλλά επιτρέπεται να συνεχίσουµε την διαδικασία εάν το επιθυµούµε

· Επιλογή Όλων: Πραγµατοποιείται επιλογή όλων των αναχωρήσεων από όλες τις Κρατήσεις.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

∆ΩΜΑΤΙΑ

· Αναχωρήσεις:  Επιλέγοντας το πεδίο αυτό, θα εµφανιστούν στη λίστα µόνο οι κρατήσεις που είναι να αναχωρήσουν
σήµερα είτε αφορά ∆ωµάτιο είτε διαµένοντα.

· ∆ιαµονές:  Επιλέγοντας το πεδίο αυτό, θα εµφανιστούν στη λίστα µόνο οι κρατήσεις µε δωµάτια που έχουν αφθιχθεί και
είναι να αναχωρήσουν σήµερα ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία.

· Όλα: Επιλέγοντας το πεδίο αυτό, θα εµφανιστούν στη λίστα µόνο οι κρατήσεις που είναι να αναχωρήσουν σήµερα ή
έχουν ήδη αναχωρήσει.

ΦΙΛΤΡΑ

· Ηµεροµηνία: Εάν θέλουµε να δούµε τις Αναχωρήσεις για συγκεκριµένη ηµεροµηνία προγενέστερη ή µεταγενέστερη,
επιλέγουµε την Ηµεροµηνία στο πεδίο αυτό.

· Κράτηση Μέσω: Εάν θέλουµε να δούµε τις Αναχωρήσεις µε συγκεκριµένη τιµή στο πεδίο Κράτηση Μέσω.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

· ∆ωµάτιο:  Αν συµπληρώσουµε κάποιο ∆ωµάτιο στο πεδίο αυτό και πιέσουµε το "Enter" από το πληκτρολόγιο, τότε θα
βρεθούµε στην εγγραφή της λίστας των Αναχωρήσεων µε το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο.

· Όνοµα:  Αν πληκτρολογήσουµε τους πρώτους χαρακτήρες του Ονόµατος ενός Πελάτη και πιέσουµε το "Enter" από το
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πληκτρολόγιο, τότε θα βρεθούµε στην πρώτη εγγραφή της λίστας των Αναχωρήσεων, της οποίας το πεδίο Όνοµα
αρχίζει µε τους χαρακτήρες που δηλώσαµε.

· Παρατηρήσεις: Αν πληκτρολογήσουµε τους πρώτους χαρακτήρες από το κείµενο των παρατηρήσεων και πιέσουµε το
"Enter" από το πληκτρολόγιο, τότε θα βρεθούµε στην πρώτη εγγραφή της λίστας των Αναχωρήσεων, της οποίας το
πεδίο Παρατηρήσεις αρχίζει µε τους χαρακτήρες που δηλώσαµε.

· Α/Α ̓ φιξης: Αν πληκτρολογήσουµε τους πρώτους χαρακτήρες από τον κωδικό ʼφιξης και πιέσουµε το "Enter" από το
πληκτρολόγιο, τότε θα βρεθούµε στην πρώτη εγγραφή της λίστας των Αναχωρήσεων, της οποίας ο κωδικός άφιξης
αρχίζει µε τους χαρακτήρες που δηλώσαµε.

1.3.1.1.2.3  Μεταφορές

Σε αυτή τη σελίδα εµφανίζονται σε µορφή λίστας όλα τα ∆ωµάτια που συνδέονται µε κάποια άλλα, τα οποία θα
αναχωρήσουν σήµερα (Ηµεροµηνία Ελέγχου) και πρόκειται να µεταφερθούν σήµερα.

Επιλέγοντας Ξενοδοχείο στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζονται στη λίστα µόνο τα δωµάτια για µεταφορά του
συγκεκριµένου Ξενοδοχείου.

ΠΕ∆ΙΑ

· Κράτηση:  Ο Κωδικός και το Όνοµα του Πελάτη της Κράτησης.

· Κατ.:  Η Κατάσταση του ∆ωµατίου µε τη µορφή εικονιδίου.

· ∆ωµάτιο, Όνοµα:  Πεδία µη πρσπελάσιµα από το χρήστη, στα οποία εµφανίζονται το ∆ωµάτιο και το Όνοµα κύριου
∆ιαµένοντα του ∆ωµατίου που πρόκειται να µεταφερθεί.

· Μεταφορά:  Αν επιθυµούµε να δηλώσουµε ότι κάποια ∆ωµάτια µεταφέρθηκαν, τότε µαρκάρουµε το πεδίο αυτό στα
συγκεκριµένα ∆ωµάτια και µε δεξί κλικ και επιλογή Μεταφορά πραγµατοποιείται η Μεταφορά και τα ∆ωµάτια αυτά
αφαιρούνται αυτόµατα από τη λίστα των Μεταφορών.

· ʼφιξη, Αναχώρηση:  Η Ηµεροµηνία ʼφιξης και Αναχώρησης του ∆ωµατίου που πρόκειται να µεταφερθεί.

· Συνολ.Νύχτες:  Οι συνολικές νύχτες διαµονής του ∆ωµατίου.
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· Παρατηρήσεις: Πεδίο όπου µπορούµε µε διπλό κλικ να συµπληρώσουµε παρατηρήσεις.

Σηµείωση
Κάνοντας κλικ στο τίτλο µίας οποιασδήποτε στήλης θα ταξινοµηθούν οι κρατήσεις της οθόνης µε βάση την στήλη αυτή.

Ενέργειες

Με δεξί κλικ σε κάποιο δωµάτιο της λίστας µπορείτε να προχωρήσετε στις παρακάτω ενέργειες:

· Μεταφορά : Πραγµατοποιείται η µεταφορά για το ∆ωµάτιο που έχουµε ενεργοποιήση το πεδίο Μεταφορά.

· Καρτέλα: Ανοίγει η Καρτέλα για να δούµε και να διαχειριστούµε όλες τις Οικονοµικές Κινήσεις του επιλεγµένου
∆ωµατίου.

1.3.1.2 Προσφορές

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τις Προσφορές των Πελατών. Στη λίστα της πρώτης οθόνης εµφανίζονται τα βασικά στοιχεία
των Προσφορών.

Οι Προσφορές δε δηµιουργούν Οικονοµικές Κινήσεις.

ΠΛΗΚΤΡΑ

· Έξοδος:  Κλείσιµο της φόρµας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Στην οθόνη εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες Προσφορές σε λίστα, σύµφωνα µε τον Κωδικό τους. Για να

εισάγουµε νέα Προσφορά, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από
το πληκτρολόγιο.

Η µεταβολή των στοιχείων µίας Προσφοράς µπορεί να γίνει είτε κάνοντας διπλό κλικ επάνω στη συγκεκριµένη Προσφορά
είτε πιέζοντας το "Space" ή το "Enter" από το πληκτρολόγιο. Για να µπορέσουµε, όµως, να µεταβάλλουµε µία Προσφορά
που συνδέεται µε κάποια Κράτηση, πρέπει πρώτα να διαγράψουµε τον κωδικό της Κράτησης στο αντίστοιχο πεδίο της
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Προσφοράς.
Για να διαγράψουµε µία ήδη καταχωρηµένη Προσφορά, την επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο

 από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9. Για να µπορέσουµε, όµως, να διαγράψουµε µία
Προσφορά που συνδέεται µε κάποια Κράτηση, πρέπει πρώτα να διαγράψουµε τον κωδικό της Κράτησης στο αντίστοιχο

πεδίο της Προσφοράς και στη συνέχεια να πατήσουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή να χρησιµοποιούµε
το πλήκτρο F9.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Προσφορών είναι οι παρακάτω:

Ξεφύλλισµα Προσφορών

Αναζήτηση Προσφοράς

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Κατά την εισαγωγή ή µεταβολή µίας Προσφοράς εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

ΠΕ∆ΙΑ

· Κωδικός:  Ο κωδικός της Προσφοράς. Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.

· Reference No:  ∆ηλώνουµε το Reference Number της Προσφοράς.

· Πελάτης:  ∆ηλώνουµε τον Πελάτη της Προσφοράς. Η επιλογή του Πελάτη επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου.
Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας του Πελάτη κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια

µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο Πελάτη πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό.

· Τύπος Τιµών:  ∆ηλώνουµε τον Τύπο Τιµών, βάση του οποίου θα υπολογισθεί η Προσφορά.

· Option Date:  ∆ηλώνουµε την ηµεροµηνία έως την οποία πρέπει να γίνει η επιβεβαίωση της Κράτησης για να ισχύει η
Προσφορά.

· Κράτηση:  Σε περίπτωση που η Προσφορά µετατραπεί σε Κράτηση, εµφανίζεται στο πεδίο αυτό ο κωδικός της
Κράτησης που δηµιουργήθηκε από τη συγκεκριµένη Προσφορά.

· Παρατηρήσεις:  Συµπληρώνουµε διάφορες πληροφορίες και λεπτοµέρειες που αφορούν την Προσφορά και θα
εκτυπώνονται και στην Επιβεβαίωση της Προσφοράς. Κατά την εισαγωγή νέας εγγραφής προτείνονται οι Παρατηρήσεις
που δηλώσαµε στη φόρµα Παράµετροι - Εφαρµογή - Σελίδα 3 του µενού Βοηθητικά Αρχεία. Ωστόσο, µπορούµε
κάνοντας διπλό κλικ στο πεδίο αυτό να µεταβάλλουµε τα στοιχεία που θέλουµε.
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ΠΕ∆ΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

· Ξενοδοχείο:  Το Ξενοδοχείο της Προσφοράς.

· Ποσότητα:  Ο αριθµός των ∆ωµατίων της Προσφοράς.

· Τύπος:  Ο Τύπος του ∆ωµατίου. Π.χ. Μονόκλινο, ∆ίκλινο, Τρίκλινο ή Σουίτα. Η επιλογή του Τύπου πραγµατοποιείται µε
τη βοήθεια καταλόγου, στον οποίο εµφανίζονται µόνο οι Τύποι ∆ωµατίων του συγκεκριµένου Ξενοδοχείου.

· Συµφωνία:  Η συντοµογραφία της Συµφωνίας της Προσφοράς. Π.χ. Breakfast (BR), Lunch (HB), Dinner (FB) ή All
Inclusive (AL). Η επιλογή της Συµφωνίας πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια καταλόγου, στον οποίο εµφανίζονται µόνο οι
Συµφωνίες του συγκεκριµένου Ξενοδοχείου.

· ʼφιξη:  Η ηµεροµηνία ʼφιξης της Προσφοράς.

· Αναχώρηση:  Η ηµεροµηνία Αναχώρησης της Προσφοράς.

· Τιµή ∆ωµατίου, Τιµή Συµφωνίας:  Στα πεδία αυτά εµφανίζονται οι Τιµές του ∆ωµατίου και της Συµφωνίας βάση του
Τιµοκαταλόγου που συµπληρώσαµε στη φόρµα Κτίσιµο Ξενοδοχείου - Τιµοκατάλογοι του µενού Βοηθητικά Αρχεία.

Σηµειώσεις
1. Αν αλλάξουµε τις προτεινόµενες τιµές των πεδίων αυτών, τότε αυτόµατα τσεκάρεται το πεδίο Ειδικές Τιµές.
2. Οι Τιµές του ∆ωµατίου και της Συµφωνίας υπολογίζονται από τον Τιµοκατάλογο του Τύπου του ∆ωµατίου που

χρεώνεται.
3. Υπολογισµός Τιµής ∆ωµατίου: Αν κάποιο από τα ʼτοµα του ∆ωµατίου είναι ChildA ή ChildB, τότε η έκπτωση που

έχουν τα παιδιά υπολογίζεται πάνω στην Τιµή του ενός Ατόµου του ∆ωµατίου και όχι πάνω στα ExtraBeds. Επίσης,
αν δηλώσουµε FreeOfCharge κάποιο ʼτοµο, αυτό θα είναι ένα από τα ʼτοµα του ∆ωµατίου και όχι κάποιο ExtraBed.

4. Υπολογισµός Τιµής Συµφωνίας: Η Τιµή της Συµφωνίας ισούται µε την Τιµή Συµφωνίας που αναγράφεται στον
Τιµοκατάλογο της φόρµας Κτίσιµο Ξενοδοχείου - Τιµοκατάλογοι του µενού Βοηθητικά Αρχεία επί τα ʼτοµα του
∆ωµατίου (αριθµός Ατόµων που δηλώσαµε στις Υπηρεσίες + ExtraBeds) µείον τα ʼτοµα που είναι δωρεάν µείον τις
εκπτώσεις που γίνονται στα παιδιά ηλικίας Α και Β.

· Ειδικές Τιµές:  Αν επιθυµούµε το ∆ωµάτιο να χρεώνεται µε διαφορετικές Τιµές από αυτές του Τιµοκαταλόγου, τότε
µαρκάρουµε το πεδίο αυτό και συµπληρώνουµε τις Τιµές που επιθυµούµε στα πεδία Τιµή ∆ωµατίου και Συµφωνία.

· ʼτοµα:  ∆ηλώνουµε το συνολικό αριθµό των Ατόµων που θα διαµένουν στο συγκεκριµένο Τύπο ∆ωµατίου. Με την
επιλογή κάποιου Τύπου ∆ωµατίων, στο πεδίο αυτό προτείνεται ο αριθµός των Ατόµων που δηλώσαµε στο πεδίο ʼτοµα
της φόρµας Κτίσιµο Ξενοδοχείου - Υπηρεσίες του µενού Βοηθητικά Αρχεία.

· ExtraBeds/∆ωµάτιο:  ∆ηλώνουµε τον αριθµό των extra κρεβατιών που θα προστεθούν στο ∆ωµάτιο.

· BabyCots/∆ωµάτιο:  ∆ηλώνουµε τα κρεβατάκια µωρού που θα προστεθούν στο ∆ωµάτιο.

· Παιδιά Α/∆ωµάτιο:  ∆ηλώνουµε πόσα από τα ʼτοµα του ∆ωµατίου ανήκουν στην κατηγορία Παιδιά Α.

· Παιδιά Β/∆ωµάτιο:  ∆ηλώνουµε πόσα από τα ʼτοµα του ∆ωµατίου ανήκουν στην κατηγορία Παιδιά Β.

· ∆ωρεάν/∆ωµάτιο:  ∆ηλώνουµε πόσα από τα ʼτοµα του ∆ωµατίου δε θα χρεωθούν.

· Έκπτωση:  ∆ηλώνουµε το ποσοστό Έκπτωσης της Προσφοράς.

· Συν.∆ιαµονή:  Πιέζοντας το πλήκτρο , θα εµφανιστεί στο συγκεκριµένο πεδίο το Ποσό της
Προσφοράς.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Για να καταχωρήσουµε µία Προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα εξής πεδία:

· Τύπος Τιµών και
· Πελάτης.

2. Για να υπολογίσουµε το ποσό µίας Προσφοράς πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:

· Να συµπληρώσουµε τα πεδία:
- Ξενοδοχείο και
- Τύπος,

· η Ποσότητα να είναι µεγαλύτερη του µηδενός,
· η ʼφιξη να είναι µεγαλύτερη από ή ίση µε την Ηµεροµηνία Ελέγχου,
· η Αναχώρηση να είναι µεγαλύτερη από ή ίση µε την ʼφιξη και
· να έχουν ορισθεί τιµές για τον Τύπο και τη Συµφωνία.
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ΠΛΗΚΤΡΑ

·  :  Κλείσιµο της φόρµας.

·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό πραγµατοποιείται έλεγχος ορθότητας των πεδίων που έχουν
συµπληρωθεί και αν έχουν ορισθεί τιµές για τον Τύπο και τη Συµφωνία που δηλώσαµε υπολογίζεται το Ποσό της
Προσφοράς.

·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό γίνεται έλεγχος για Overbooking και δηµιουργείται νέα Κράτηση µε τα
στοιχεία της εν λόγω Προσφοράς.

·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό µπορούµε να εκτυπώσουµε µία επιβεβαίωση της
συγκεκριµένης Προσφοράς στο όνοµα του Πελάτη της Προσφοράς. Έχουµε τη δυνατότητα να εκτυπώσουµε την
επιβεβαίωση της Κράτησης είτε στην Τοπική είτε στην Αγγλική γλώσσα.

1.3.1.3 Μηνύµατα

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε διάφορα Μηνύµατα, τα οποία θα µας υπενθυµίζουν κάποιες διεργασίες που πρέπει να
εκπληρώσουµε. Η φόρµα των Μηνυµάτων θα εµφανίζεται αυτόµατα µε την εκκίνηση της εφαρµογής αν έχουµε
τσεκαρισµένο το πεδίο Εµφάνιση Μηνυµάτων κατά την εκκίνηση της εφαρµογής που βρίσκεται στη φόρµα Παράµετροι -
Εφαρµογή - Σελίδα 1 του µενού Βοηθητικά Αρχεία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Εισαγωγή Νέου Μηνύµατος

Μεταβολή Υπάρχοντος Μηνύµατος

∆ιαγραφή Υπάρχοντος Μηνύµατος

Ξεφύλλισµα Μηνυµάτων

Αναζήτηση Μηνύµατος

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Στη λίστα της πρώτης οθόνης εµφανίζονται τα βασικά στοιχεία των Μηνυµάτων. Τα Μηνύµατα είναι οµαδοποιηµένα ανά
ηµεροµηνία διεκπεραίωσης.
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ΠΕ∆ΙΑ

· Ηµ/νία:  Η ηµεροµηνία διεκπεραίωσης του Μηνύµατος.

· Προτεραιότητα:  ∆ηλώνουµε το πόσο σηµαντικό είναι το συγκεκριµένο Μήνυµα. Οι πιθανές προτεραιότητες είναι οι εξής:

1. - υψηλή προτεραιότητα,

2. - µέτρια προτεραιότητα και

3. - χαµηλή προτεραιότητα.

· Κατάσταση:  ∆ηλώνουµε την κατάσταση του Μηνύµατος. Οι πιθανές καταστάσεις είναι οι ακόλουθες:

1.  - διεκπεραιώθηκε,

2.  - εκκρεµεί και

3.  - ακυρώθηκε.

· Κωδικός:  Ο κωδικός του Μηνύµατος.

· ∆ωµάτιο:  Ο αριθµός του ∆ωµατίου.

· Τύπος:  Ο τύπος του Μηνύµατος.

· Παρατηρήσεις:  Η περιγραφή του Μηνύµατος.

· Χρήστης:  Ο χρήστης που καταχώρησε το Μήνυµα.

ΦΙΛΤΡΑ

· Έως Ηµ/νία:  Αν θέλουµε να δούµε στη λίστα µόνο τα µηνύµατα που έχουν ηµεροµηνία διεκπεραίωσης έως µία
συγκεκριµένη ηµεροµηνία, τότε δηλώνουµε στο φίλτρο αυτό την ηµεροµηνία που επιθυµούµε. Αρχικά προτείνει την
Ηµεροµηνία Ελέγχου.

· ∆ωµάτιο:  Αν θέλουµε να δούµε στη λίστα µόνο τα µηνύµατα που αφορούν ένα συγκεκριµένο ∆ωµάτιο, τότε στο φίλτρο
αυτό επιλέγουµε την ∆ωµάτιο που επιθυµούµε. ∆ιαφορετικά δε συµπληρώνουµε τίποτα για να εµφανίζονται τα µηνύµατα
όλων των ∆ωµατίων.

· Προτεραιότητα:  Αν θέλουµε να δούµε στη λίστα µόνο τα µηνύµατα που έχουν µία συγκεκριµένη προτεραιότητα (π.χ.
υψηλή), τότε στο φίλτρο αυτό επιλέγουµε την προτεραιότητα που θέλουµε. ∆ιαφορετικά αφήνουµε την επιλογή Όλα για
να εµφανίζονται τα µηνύµατα όλων των προτεραιοτήτων.
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· Κατάσταση:  Αν θέλουµε να δούµε στη λίστα µόνο τα µηνύµατα που έχουν µία συγκεκριµένη κατάσταση (π.χ. εκκρεµεί),
τότε στο φίλτρο αυτό επιλέγουµε την κατάσταση που θέλουµε. ∆ιαφορετικά αφήνουµε την επιλογή Όλα για να
εµφανίζονται τα µηνύµατα όλων των καταστάσεων.

ΠΛΗΚΤΡΑ

·  :  Το πλήκτρο αυτό είναι ενεργοποιηµένο µόνο όταν έχουµε επιλέξει από τη λίστα κάποιο µήνυµα
που είναι σε εκκρεµότητα. Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, αυτόµατα ενηµερώνουµε ότι το επιλεγµένο µήνυµα
διεκπεραιώθηκε.

·  :  Το πλήκτρο αυτό είναι ενεργοποιηµένο µόνο όταν έχουµε επιλέξει από τη λίστα κάποιο µήνυµα
που είναι σε εκκρεµότητα. Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, αυτόµατα ενηµερώνουµε ότι το επιλεγµένο µήνυµα ακυρώθηκε.

Κατά την εισαγωγή ή µεταβολή ενός Μηνύµατος εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

ΠΕ∆ΙΑ

· Κωδικός:  O κωδικός του Μηνύµατος. Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.

· Χρήστης:  O χρήστης που καταχώρησε το Μήνυµα.

· Ηµ/νία Καταχ.:  H ηµεροµηνία που καταχωρήθηκε το Μήνυµα.

· Ώρα Καταχ.:  H ώρα που καταχωρήθηκε το Μήνυµα.

· Ηµ/νία ∆ιεκπερ.:  ∆ηλώνουµε την ηµεροµηνία που πρέπει να διεπεραιωθεί το Μήνυµα.

· ∆ωµάτιο: Επιλέγουµε τον αριθµό ∆ωµατίου εφόσον το µήνυµα αφορά κάποιο συγκεκριµένο ∆ωµάτιο.

· Προτεραιότητα:  ∆ηλώνουµε το πόσο σηµαντικό είναι το συγκεκριµένο Μήνυµα. Οι πιθανές προτεραιότητες είναι οι εξής:
Υψηλή, Μέτρια και Χαµηλή.

· Κατάσταση:  ∆ηλώνουµε την κατάσταση του Μηνύµατος. Οι πιθανές καταστάσεις είναι οι εξής: Εκκρεµεί, Ακυρώθηκε και
∆ιεκπεραιώθηκε.

· Τύπος:  ∆ηλώνουµε τον τύπο του Μηνύµατος , το πεδίο χρησιµοποιείται για οµαδοποίηση των Μηνυµάτων.

· Παρατηρήσεις:  Συµπληρώνουµε την περιγραφή του Μηνύµατος και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιθυµούµε.
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1.3.1.4 Συντήρηση ∆ωµατίων

1.3.1.4.1  Συντήρηση ∆ωµατίων-∆ωµάτια

Με τη φόρµα αυτή διαχειριζόµαστε τη Συντήρηση των ∆ωµατίων όλων των Ξενοδοχείων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Στην οθόνη αυτή εµφανίζονται αυτόµατα όλα τα ∆ωµάτια ανά Τύπο ∆ωµατίων και Ξενοδοχείο που δηλώσαµε στη φόρµα
Κτισιµο Ξενοδοχείου - ∆ωµάτια.

ΠΕ∆ΙΑ

· Ξενοδοχείο:  Το όνοµα του Ξενοδοχείου που ανήκει το ∆ωµάτιο.

· Τύπος ∆ωµ., Περιγραφή:  Η συντοµογραφία και η περιγραφή του Τύπου ∆ωµατίων .χ. SR - SINGLE ROOM, DR -
DOUBLE ROOM, TR - TRIPLE ROOM, ST - SUITE.

· Κατ.:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο ανάλογα µε την Κατάσταση του ∆ωµατίου εµφανίζεται το
αντίστοιχο εικονίδιο. Οι πιθανές Καταστάσεις µε τα αντίστοιχα εικονίδια των ∆ωµατίων είναι οι εξής:

1. Ελεύθερο ,

2. Κατειληµµένο ,

3. Αναχώρηση - ʼφιξη ,

4. Ελεύθερο - ʼφιξη ,

5. Αναχώρηση ,

6. Επισκευή ,

7. Κατειληµµένο - DayUse ,

8. Σε Μεταφορά ,

9. Από Μεταφορά ,

10. Σε Μεταφορά - ʼφιξη  και

11. Αναχώρηση - Από Μεταφορά .

· ∆ωµάτιο:  Ο αριθµός ∆ωµατίου.

· Ακάθαρτο: Εµφανίζεται το σύµβολο εφόσον το δωµάτιο θέλει καθάρισµα ή αλλαγή σεντονιών ή αλλαγή πετσετών.
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· Κατάσταση:  Η Κατάσταση του συγκεκριµένου ∆ωµατίου. Οι Καταστάσεις των ∆ωµατίων είναι οι ακόλουθες:
1. Ελεύθερο = Το ∆ωµάτιο είναι ελεύθερο.
2. Κατειληµµένο = Υπάρχουν ∆ιαµένοντες στο ∆ωµάτιο.
3. Αναχώρηση - ʼφιξη = Σήµερα (Ηµεροµηνία Ελέγχου) θα αναχωρήσει ο ∆ιαµένοντας του ∆ωµατίου και θα αφιχθεί

άλλος.
4. Ελεύθερο - ʼφιξη = Το ∆ωµάτιο είναι ελεύθερο, αλλά σήµερα (Ηµεροµηνία Ελέγχου) θα αφιχθεί κάποιος Πελάτης.
5. Αναχώρηση = Σήµερα (Ηµεροµηνία Ελέγχου) θα αναχωρήσει ο ∆ιαµένοντας του ∆ωµατίου.
6. Επισκευή = Το ∆ωµάτιο είναι ελεύθερο, αλλά τέθηκε Εκτός Λειτουργίας για κάποιο διάστηµα.
7. Κατειληµµένο - DayUse = Υπάρχουν ∆ιαµένοντες στο ∆ωµάτιο, αλλά θα αναχωρήσουν αυθηµερόν.

· Καθάρισµα:  Ενεργοποιείται αυτόµατα µετά τον Έλεγχο αν το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο πρέπει να καθαριστεί την τρέχουσα
ηµέρα (Ηµεροµηνία Ελέγχου) µε βάση τον αριθµό που ορίσαµε στο πεδίο Καθαριότητα στο ∆ωµάτιο της Κράτησης.

· Σεντόνια:  Συµπληρώνεται αυτόµατα µετά τον Έλεγχο αν για το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο πρέπει να αλλαχθούν την
τρέχουσα ηµέρα (Ηµεροµηνία Ελέγχου) τα σεντόνια µε βάση τον αριθµό που ορίσαµε στο πεδίο Σεντόνια στο ∆ωµάτιο
της Κράτησης. Αν π.χ. στο συγκεκριµένο πεδίο αναγράφεται η πληροφορία 2P+0EB+1BC, τότε για το συγκεκριµένο
∆ωµάτιο θα αλλαχθούν σεντόνια για 2 ʼτοµα (Persons), για 0 extra κρεβάτια (ExtraBeds) και για 1 κούνια (BabyCots).

· Πετσέτες:  Συµπληρώνεται αυτόµατα µετά τον Έλεγχο αν για το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο πρέπει να αλλαχθούν την
τρέχουσα ηµέρα (Ηµεροµηνία Ελέγχου) οι πετσέτες µε βάση τον αριθµό που ορίσαµε στο πεδίο Πετσέτες στο ∆ωµάτιο
της Κράτησης. Αν π.χ. στο συγκεκριµένο πεδίο αναγράφεται η πληροφορία 3P+0EB+0BC, τότε για το συγκεκριµένο
∆ωµάτιο θα αλλαχθούν πετσέτες για 3 ʼτοµα (Persons), για 0 extra κρεβάτια (ExtraBeds) και για 0 κούνιες (BabyCots).

· Καθαρίστρια:  Εµφανίζεται η Καθαρίστρια που είναι υπεύθυνη για το καθάρισµα του συγκεκριµένου ∆ωµατίου.

Σηµείωση: Κάνοντας κλικ πάνω στον τίτλο της στήλης Καθαρίστρια µας παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής των
Καθαριστριών που δηλώσαµε για όλα τα ∆ωµάτια.

· Επιλογή:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό σε κάποια ∆ωµάτια µπορούµε µαζικά είτε να δηλώσουµε κάποια Καθαρίστρια για
τα επιλεγµένα ∆ωµάτια πιέζοντας το πλήκτρο Καθαρίστριες - Καθαρίστρια, είτε να τα θέσουµε Εκτός Λειτουργίας
πιέζοντας το πλήκτρο Εκτός λειτουργίας, είτε να καθαρίσουµε µαζικά τα επιλεγµένα ∆ωµάτια πιέζοντας Καθαριότητα -
Μαζ.Καθαρισµός.

Σηµείωση: Κάνοντας κλικ πάνω στον τίτλο της στήλης Επιλογή του πίνακα µαρκάρονται όλα τα ∆ωµάτια. Αν
επαναλάβουµε τη διαδικασία, θα αποεπιλεχθούν όλα τα ∆ωµάτια.

ΦΙΛΤΡΑ

· Ξενοδοχείο:  Αν επιθυµούµε να εµφανίζονται µόνο τα ∆ωµάτια συγκεκριµένου Ξενοδοχείου, τότε στο πεδίο αυτό
δηλώνουµε το Ξενοδοχείο που επιθυµούµε.

ΠΛΗΚΤΡΑ

·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, εµφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

1. Καθάρισµα:  Με τη επιλογή αυτή το χρώµα του επιλεγµένου ∆ωµατίου γίνεται λευκό.
2. Ακάθαρτο:  Με τη επιλογή αυτή το χρώµα του επιλεγµένου ∆ωµατίου γίνεται ροζ.
3. Μαζ.Καθαρισµός:  Με τη επιλογή αυτή - κι εφόσον προηγουµένως είχαµε επιλέξει κάποια ∆ωµάτια - καθαρίζονται

αυτόµατα όλα τα επιλεγµένα ∆ωµάτια.

·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, εµφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

1. Έλεγχος:  Με τη επιλογή αυτή ελέγχονται όλα τα ∆ωµάτια για το εάν θα πρέπει την τρέχουσα ηµέρα (Ηµεροµηνία
Ελέγχου) να καθαριστούν, να αλλαχθούν τα σεντόνια και οι πετσέτες µε βάση τα στοιχεία που ορίσαµε στη φόρµα
Κτίσιµο Ξενοδοχείου - Ξενοδοχεία του µενού Βοηθητικά Αρχεία. Αν ανοίξουµε τη φόρµα της Συντήρησης ∆ωµατίων
και δεν εκτελέσουµε τη διαδικασία του Ελέγχου, τότε στον πίνακα θα εµφανίζονται τα αποτελέσµατα του τελευταίου
Ελέγχου.

2. Φίλτρο:  Με τη επιλογή αυτή εµφανίζονται στον πίνακα µόνο τα ∆ωµάτια που θέλουν Συντήρηση, δηλαδή µόνο τα
∆ωµάτια που θέλουν είτε καθάρισµα είτε αλλαγή σεντονιών είτε αλλαγή πετσετών. Πιέζοντας πάλι το Φίλτρο, θα
εµφανιστούν ξανά όλα τα ∆ωµάτια.

3. Καθαρίστρια:  Με τη επιλογή αυτή - κι εφόσον προηγουµένως είχαµε επιλέξει κάποια ∆ωµάτια - εµφανίζεται η
παρακάτω οθόνη, στην οποία µπορούµε να δηλώσουµε την Καθαρίστρια που θα είναι υπεύθυνη για το καθάρισµα
των επιλεγµένων ∆ωµατίων.
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·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό έχοντας επιλέξει προηγουµένως κάποια ∆ωµάτια εµφανίζεται η
παρακάτω οθόνη, µε την οποία µπορούµε να θέσουµε Εκτός Λειτουργίας τα επιλεγµένα ∆ωµάτια για κάποιο διάστηµα.
Σε περίπτωση που µέσα στο χρονικό διάστηµα που δηλώσαµε υπάρχει Κράτηση για κάποιο από τα επιλεγµένα
∆ωµάτια, δεν µπορεί το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο να τεθεί Εκτός Λειτουργίας.

·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, µαρκάρεται το πεδίο Επιλογή σε όλα τα ∆ωµάτια.

·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, ξεµαρκάρεται το πεδίο Επιλογή από τα ∆ωµάτια που το είχαν τσεκαρισµένο.



47HotelWorks

Copyright © 2004 BlueByte

1.3.1.4.2  Συντήρηση ∆ωµατίων-Εκτός λειτουργίας

Σε αυτήν την οθόνη εµφανίζονται σε λίστα όλα τα ∆ωµάτια που έχουν τεθεί Εκτός Λειτουργίας.

ΠΕ∆ΙΑ

· ∆ωµάτιο, Τύπος ∆ωµ.:  Πεδία µη προσπελάσιµα από το χρήστη, στα οποία εµφανίζονται το ∆ωµάτιο που τέθηκε Εκτός
Λειτουργίας και ο Τύπος του.

· Όνοµα:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται η περιγραφή που δηλώσαµε στην οθόνη Εκτός
λειτουργίας της φόρµας Συντήρηση ∆ωµατίων - ∆ωµάτια.

· Από Ηµ/νία, Έως Ηµ/νία:  Πεδία µη προσπελάσιµα από το χρήστη, στα οποία εµφανίζεται το διάστηµα για το οποίο θα
τεθεί Εκτός Λειτουργίας το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο. Το διάστηµα αυτό το δηλώσαµε στην οθόνη Εκτός λειτουργίας της
φόρµας Συντήρηση ∆ωµατίων - ∆ωµάτια.

· Επιλεγµένο:  Όταν το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο επισκευαστεί και είναι σε θέση να Κρατηθεί, µαρκάρουµε το πεδίο αυτό και
κατόπιν πιέζουµε το πλήκτρο Σε Λειτουργία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για όσο διάστηµα κάποιο ∆ωµάτιο είναι Εκτός Λειτουργίας, δεν µπορούµε να καταχωρήσουµε Κράτηση για το συγκεκριµένο
∆ωµάτιο.

Όταν η Ηµεροµηνία Ελέγχου γίνει µεγαλύτερη από την Ηµεροµηνία του πεδίου Έως Ηµ/νία, θα µπορούµε να
καταχωρήσουµε Κράτηση για το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο, ακόµη κι αν δεν πιέσουµε το πλήκτρο Σε Λειτουργία.

ΠΛΗΚΤΡΑ

·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, διαγράφεται το επιλεγµένο ∆ωµάτιο από τη λίστα των Εκτός
Λειτουργίας ∆ωµατίων κι αυτόµατα µας παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης Κράτησης για το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο,
ακόµη κι αν η Ηµεροµηνία Ελέγχου είναι µικρότερη από την Ηµεροµηνία του πεδίου Έως Ηµ/νία.

Σηµείωση: Σε περίπτωση που πιέσουµε το πλήκτρο αυτό χωρίς να έχουµε τσεκάρει προηγουµένως το πεδίο
Επιλεγµένο κάποιου ∆ωµατίου, δεν εκτελείται καµία διαδικασία.

ΦΙΛΤΡΑ

· Από Ηµ/νία:  Αν η ηµεροµηνία επαναφοράς των εκτός λειτουργίας δωµατίων είναι µεγαλύτερη από την ηµεροµηνία που
θα δηλώσουµε στο φίλτρο αυτό, τότε θα εµφανίζονται τα συγκεκριµένα δωµάτια στον παραπάνω πίνακα. ∆ιαφορετικά, δε
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θα εµφανίζονται τα δωµάτια αυτά. Αν δε συµπληρώσουµε καµία ηµεροµηνία στο συγκεκριµένο φίλτρο, τότε εµφανίζονται
όλα τα εκτός λειτουργίας δωµάτια.

· Ξενοδοχείο:  Αν επιθυµούµε να εµφανίζονται µόνο τα ∆ωµάτια συγκεκριµένου Ξενοδοχείου, τότε στο πεδίο αυτό
δηλώνουµε το Ξενοδοχείο που επιθυµούµε.

1.3.1.4.3  Συντήρηση ∆ωµατίων-Ηµερολόγιο Επισκευών

Σε αυτήν την οθόνη µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε τις Επισκευές που έχουν γίνει ή θα γίνουν σε όλα τα
∆ωµάτια.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Εισαγωγή Νέας Επισκευής

Μεταβολή Υπάρχουσας Επισκευής

∆ιαγραφή Υπάρχουσας Επισκευής

Ξεφύλλισµα Επισκευών

Αναζήτηση Επισκευής

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

ΠΕ∆ΙΑ

· Ξενοδοχείο: Επιλέγουµε το ξενοδοχείο που αφορά η επισκευή.

· ∆ωµάτιο: Επιλέγουµε το δωµάτιο που αφορά η επισκευή.

· Περιγραφή:  Ελεύθερο πεδίο στο οποίο µπορούµε να δηλώσουµε την περιγραφή της Εργασίας - Επισκευής που έγινε ή
θα γίνει σε κάποιο ∆ωµάτιο.

· Κατηγορία:  Ελεύθερο πεδίο για την κατηγοριοποίηση των Εργασιών - Επισκευών.

· Ηµ. Συντήρησης:  ∆ηλώνουµε την Ηµεροµηνία που έγινε ή θα γίνει η Επισκευή. Με την εισαγωγή νέας εγγραφής στο
πεδίο αυτό προτείνεται η Ηµεροµηνία Ελέγχου.
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· Έτοιµα:  Μαρκάρουµε το πεδίο αυτό όταν ολοκληρωθεί η Εργασία - Επισκευή.

· Λεπτοµέρειες:  Ελεύθερο πεδίο στο οποίο καταχωρούµε διάφορες λεπτοµέρειες που αφορούν την Επισκευή.

ΠΛΗΚΤΡΑ

·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό εµφανίζονται στη λίστα µόνο οι Επισκευές που έχουν µαρκαρισµένο το
πεδίο Έτοιµα.

·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό εµφανίζονται στη λίστα µόνο οι Επισκευές που δεν έχουν
µαρκαρισµένο το πεδίο Έτοιµα.

·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό εµφανίζονται στη λίστα όλες οι καταχωρηµένες Επισκευές.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

· Από Ηµ/νία:  ∆ηλώνουµε την "ηµεροµηνία από" των επισκευών που επιθυµούµε να εµφανιστούν στην λίστα. Αν δε
συµπληρώσουµε ηµεροµηνία , τότε εµφανίζονται όλες οι επισκευές

· Ξενοδοχείο:  ∆ηλώνουµε το ξενοδοχείο των επισκευών που επιθυµούµε να εµφανιστούν στην λίστα. Αν αφήσουµε την
επιλογή κενή,  τότε εµφανίζονται όλες οι επισκευές

·

1.3.1.5 Εύρεση Ονόµατος

Η φόρµα αυτή µας διευκολύνει να αναζητήσουµε γρήγορα και εύκολα όλους τους Πελάτες που:

· έχουν κάνει Κράτηση και θα αφιχθούν κάποια στιγµή στο Ξενοδοχείο,
· διαµένουν στο Ξενοδοχείο,
· έχουν αναχωρήσει από το Ξενοδοχείο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
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Στο πλαίσιο που βρίσκεται πάνω αριστερά γράφουµε το όνοµα του Πελάτη που επιθυµούµε να αναζητήσουµε ή τα πρώτα
γράµµατα του ονόµατός του και δύο τελείες στο τέλος. Αν θέλουµε µπορούµε να βάλουµε δύο τελείες και πριν από τα
γράµµατα που θα δηλώσουµε και µετά για να µας φέρει όλες τις εγγραφές που περιέχουν τους συγκεκριµένους
χαρακτήρες.

Παραδείγµατα

· Αν πληκτρολογήσουµε "ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ", τότε θα δούµε τα ∆ωµάτια και τους ∆ιαµένοντες των Κρατήσεων που
έχουν αυτό το όνοµα.

· Αν πληκτρολογήσουµε "ΙΩΑΝΝΟΥ..", τότε θα δούµε τα ∆ωµάτια και τους ∆ιαµένοντες των Κρατήσεων που το όνοµά
τους αρχίζει µε τους χαρακτήρες ΙΩΑΝΝΟΥ.

· Αν πληκτρολογήσουµε "..ΙΩΑΝΝΟΥ..", τότε θα δούµε τα ∆ωµάτια και τους ∆ιαµένοντες των Κρατήσεων που το όνοµά
τους περιέχει τους χαρακτήρες.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ

· ∆ιαµένοντες:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, εµφανίζονται τα ∆ωµάτια και οι ∆ιαµένοντες των Κρατήσεων που έχουν
αφιχθεί.

· Κρατήσεις:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, εµφανίζονται τα ∆ωµάτια και οι ∆ιαµένοντες των Κρατήσεων που δεν έχουν
αφιχθεί ακόµη.

· Αναχωρήσεις:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, εµφανίζονται τα ∆ωµάτια και οι ∆ιαµένοντες των Κρατήσεων που έχουν
αναχωρήσει.

ΠΛΗΚΤΡΑ
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· Εύρεση:  Πατώντας το πλήκτρο αυτό ξεκινά η διαδικασία ανεύρεσης Κρατήσεων µε βάση τα επιλεγµένα φίλτρα.

· ∆ιακοπή:  Πατώντας το πλήκτρο αυτό διακόπτεται η διαδικασία αναζήτησης.

· Επιλογή:  Πατώντας το πλήκτρο αυτό ανοίγει η φόρµα της Κράτησης, στην οποία αναφέρεται η επιλεγµένη εγγραφή. Τα
στοιχεία της συγκεκριµένης Κράτησης µπορούµε να τα δούµε επίσης κάνοντας διπλό κλικ πάνω στην επιλεγµένη
εγγραφή, πιέζοντας το "Space" ή το "Enter" από το πληκτρολόγιο.

1.3.1.6 Στιγµιότυπο

Στη φόρµα αυτή εµφανίζεται η Υπάρχουσα και η Προβλεπόµενη Πληρότητα των Ξενοδοχείων.

ΠΕ∆ΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ

· Σύνολο ∆ωµατίων:  Εµφανίζεται το σύνολο των ∆ωµατίων και των Ατόµων όλων των Ξενοδοχείων.

Σηµείωση: Σύνολο ∆ωµατίων = Σύνολο Εκτός Λειτουργίας + Σύνολο Κατειληµµένων + Σύνολο µη Κατειληµµένων.

· Σύνολο Εκτός Λειτουργίας:  Εµφανίζεται το σύνολο των Εκτός Λειτουργίας ∆ωµατίων.

· Σύνολο Κατειληµµένων:  Εµφανίζεται το σύνολο των κατειληµµένων ∆ωµατίων και ο αριθµός των Ατόµων που
διαµένουν στα συγκεκριµένα ∆ωµάτια.

· Σύνολο µη Κατειληµµένων:  Εµφανίζεται το σύνολο των µη κατειληµµένων ∆ωµατίων.

· Σύνολο Αφίξεων:  Εµφανίζεται το σύνολο των ∆ωµατίων που έχουν αφιχθεί ή θα αφιχθούν στην Ηµεροµηνία που
δηλώσαµε στο αντίστοιχο πεδίο και ο αριθµός των Ατόµων που έχουν αφιχθεί ή θα αφιχθούν στα συγκεκριµένα ∆ωµάτια.

· Σύνολο Αναχωρήσεων:  Εµφανίζεται το σύνολο των ∆ωµατίων που έχουν αναχωρήσει ή θα αναχωρήσουν στην
Ηµεροµηνία που δηλώσαµε στο αντίστοιχο πεδίο και ο αριθµός των Ατόµων που έχουν αναχωρήσει ή θα αναχωρήσουν
από τα συγκεκριµένα ∆ωµάτια.
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· Υπόλοιπα Αφίξεων:  Εµφανίζεται το σύνολο των ∆ωµατίων που θα αφιχθούν στην Ηµεροµηνία που δηλώσαµε στο
αντίστοιχο πεδίο και ο αριθµός των Ατόµων που θα αφιχθούν στα συγκεκριµένα ∆ωµάτια.

· Υπόλοιπα Αναχωρήσεων:  Εµφανίζεται το σύνολο των ∆ωµατίων που θα αναχωρήσουν στην Ηµεροµηνία που
δηλώσαµε στο αντίστοιχο πεδίο και ο αριθµός των Ατόµων που θα αναχωρήσουν από τα συγκεκριµένα ∆ωµάτια.

· Σύνολο ∆ιαθέσιµων:  Εµφανίζεται το σύνολο των διαθέσιµων ∆ωµατίων.

Σηµείωση: Σύνολο ∆ιαθέσιµων = Σύνολο µη Κατειληµµένων - Υπόλοιπα Αφίξεων + Υπόλοιπα Αναχωρήσεων.

· Σύνολο Ακάθαρτων:  Εµφανίζεται το σύνολο των ακάθαρτων ∆ωµατίων.

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ

· Ποσοστό:  Εµφανίζεται το ποσοστό της Υπάρχουσας Πληρότητας των ∆ωµατίων.

Σηµείωση: Ποσοστό = Σύνολο Κατειληµµένων * 100 / (Σύνολο ∆ωµατίων - Σύνολο Εκτός Λειτουργίας).

· Ελεύθερα:  Εµφανίζεται το σύνολο των ελεύθερων ∆ωµατίων που υπάρχουν αυτή τη στιγµή.

Σηµείωση: Ελεύθερα = Σύνολο µη Κατειληµµένων.

· Κατειληµµένα:  Εµφανίζεται το σύνολο των κατειληµµένων ∆ωµατίων που υπάρχουν αυτή τη στιγµή.

Σηµείωση: Κατειληµµένα = Σύνολο Κατειληµµένων.

· Εκτός Λειτουργίας:  Εµφανίζεται το σύνολο των Εκτός Λειτουργίας ∆ωµατίων.

Σηµείωση: Εκτός Λειτουργίας = Σύνολο Εκτός Λειτουργίας.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ

· Ποσοστό:  Εµφανίζεται το ποσοστό της Προβλεπόµενης Πληρότητας των ∆ωµατίων.

Σηµείωση: Ποσοστό = (Σύνολο Κατειληµµένων - Υπόλοιπα Αναχωρήσεων + Υπόλοιπα Αφίξεων) * 100 / (Σύνολο
∆ωµατίων - Σύνολο Εκτός Λειτουργίας).

· Ελεύθερα:  Εµφανίζεται το σύνολο των ελεύθερων ∆ωµατίων που θα υπάρχουν µε βάση την Ηµεροµηνία που
δηλώσαµε στο αντίστοιχο πεδίο.

Σηµείωση: Ελεύθερα = Σύνολο µη Κατειληµµένων - Υπόλοιπα Αφίξεων + Υπόλοιπα Αναχωρήσεων.

· Κατειληµµένα:  Εµφανίζεται το σύνολο των κατειληµµένων ∆ωµατίων που θα υπάρχουν µε βάση την Ηµεροµηνία που
δηλώσαµε στο αντίστοιχο πεδίο.

Σηµείωση: Κατειληµµένα = Σύνολο Κατειληµµένων - Υπόλοιπα Αναχωρήσεων + Υπόλοιπα Αφίξεων.

· Εκτός Λειτουργίας:  Εµφανίζεται το σύνολο των Εκτός Λειτουργίας ∆ωµατίων.

Σηµείωση: Εκτός Λειτουργίας = Σύνολο Εκτός Λειτουργίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

· Τα πεδία της Κατάστασης των ∆ωµατίων υπολογίζονται µε βάση την Ηµεροµηνία που δηλώσαµε στο αντίστοιχο πεδίο.

· Η Υπάρχουσα Πληρότητα υπολογίζεται όταν η Ηµεροµηνία είναι µικρότερη από ή ίση µε την Ηµεροµηνία Ελέγχου, ενώ η
Προβλεπόµενη Πληρότητα υπολογίζεται όταν η Ηµεροµηνία είναι µεγαλύτερη από ή ίση µε την Ηµεροµηνία Ελέγχου.

ΠΛΗΚΤΡΑ

· Έξοδος:  Κλείσιµο της φόρµας.

·  :  Αν αλλάξουµε την προτεινόµενη Ηµεροµηνία, πρέπει να πιέσουµε το πλήκτρο αυτό για να
υπολογιστεί η Κατάσταση και η Πληρότητα των ∆ωµατίων µε βάση τη νέα Ηµεροµηνία.

· Ηµεροµηνία:  ∆ηλώνουµε την Ηµεροµηνία βάση της οποίας θα υπολογιστεί η Κατάσταση και η Πληρότητα των
∆ωµατίων. Προτεινόµενη Ηµεροµηνία είναι η Ηµεροµηνία Ελέγχου.
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1.3.1.7 Πελάτες

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τα στοιχεία των Πελατών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Πελάτη επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που ο συγκεκριµένος Πελάτης συνδέεται µε κάποια Κράτηση ή µε
κάποια Κίνηση, δεν µπορούµε να τον διαγράψουµε.

Η αναζήτηση ενός ή περισσοτέρων Πελατών επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+F, όπως αναφέρεται και στη φόρµα Αναζήτηση Εγγραφών του κεφαλαίου
Λειτουργίες Αρχείων.

Πιέζοντας το πλήκτρο  που βρίσκεται δεξιά από την αναζήτηση εµφανίζονται οι επιλογές: Πελάτες και Ειδικά Στοιχεία
για να αναζητήσουµε τους Πελάτες που επιθυµούµε µε το γρηγορότερο και ευκολότερο τρόπο κάνοντας κλικ στην επιλογή
που µας διευκολύνει περισσότερο. Αυτόµατα ανοίγει η οθόνη της αντίστοιχης αναζήτησης. Παρακάτω αναφέρεται τι
εµφανίζεται όταν κάνουµε αναζήτηση µε κάθε επιλογή.

· Πελάτες:  Στην οθόνη αναζήτησης Πελάτη εµφανίζονται όλοι οι καταχωρηµένοι Πελάτες.

· Ειδικά Στοιχεία:  Στην οθόνη αναζήτησης Κράτησης εµφανίζονται τα Ειδικά Στοιχεία όλων των καταχωρηµένων
Πελατών.

Η επιλογή µε την οποία κάναµε την τελευταία αναζήτηση θα προτείνεται και την επόµενη φορά που θα θελήσουµε να
κάνουµε αναζήτηση ενός Πελάτη.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Πελατών είναι οι παρακάτω:

Εισαγωγή Νέου Πελάτη

Μεταβολή Υπάρχοντος Πελάτη

Ξεφύλλισµα Πελατών

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΠΕ∆ΙΑ
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

· Κωδικός:  Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση. Στα δεξιά του πεδίου εµφανίζεται η ηµεροµηνία καταχώρησής του
και η προέλευση του πχ Reception για χειροκίνητες καταχωρήσεις ή Internet για αυτόµατη εισαγωγή µέσω Internet.

· Όνοµα:  Το Όνοµα του Πελάτη.

· Χρεώστης:  Το πεδίο λειτουργεί µε δύο τρόπους ανάλογα µε την παραµέτρο "Χρήση Χρεώστη ως Πελάτη Folios" που
βρίσκεται στις Παραµέτρους. Εάν η παράµετρος είναι ενεργοποιηµένη σαν πελάτης στα folios των κρατήσεων θα µπαίνει
ο Χρεώστης και όλες οι οικονονικές κινήσεις θα ενηµερώνουν την καρτέλα του Χρεώστη . ∆ιαφορετικά οι κινήσεις θα
ενηµερώνουν τον πελάτη και µε την επιλογή χρεώστη θα µεταφέρονται τα στοιχεία τιµολογίου του χρέωστη στην καρτέλα
του πελάτη για την έκδοση τιµολογίων µόνο.

· Επων. Εταιρίας:  Η Επωνυµία της Εταιρίας.

· ∆ιεύθυνση, Πόλη, Ταχ. Κώδικας, Κράτος, Τηλέφωνο, Φαξ, ΑΜΚΑ:  Στοιχεία του Πελάτη.

· Εθνικότητα:  ∆ηλώνουµε την Εθνικότητα του Πελάτη. Η επιλογή της Εθνικότητας επιτυγχάνεται µε τη χρήση του
καταλόγου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της φόρµας των Εθνικοτήτων κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο

και στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέα Εθνικότητα πιέζοντας το πλήκτρο  από
τον πλοηγό. Κατά την εισαγωγή νέας εγγραφής προτείνεται η Εθνικότητα που δηλώσαµε στη φόρµα Παράµετροι -
Εφαρµογή του µενού Βοηθητικά Αρχεία

· ∆ραστηρ/τα:  Το επάγγελµα του Πελάτη.

· ∆ιαβ./Ταυτ., Ηµ. Έκδοσης:  Ο αριθµός διαβατηρίου ή ταυτότητας του Πελάτη και η ηµεροµηνία έκδοσής του.

· E-mail:  Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη.

· Παρατηρήσεις:  Ελεύθερο πεδίο για την καταχώρηση παρατηρήσεων σχετικά µε τον Πελάτη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

· Τρόπος Πληρωµής:  ∆ηλώνουµε τον Τρόπο Πληρωµής του Πελάτη που θα προτείνεται κατά την έκδοση ενός
Τιµολογίου για το συγκεκριµένο Πελάτη. Κατά την εισαγωγή νέας εγγραφής προτείνεται ο Τρόπος Πληρωµής που
δηλώσαµε στη φόρµα Παράµετροι - Εφαρµογή του µενού Βοηθητικά Αρχεία.

· ∆ΟΥ, ΑΦΜ, ∆ιεύθυνση, Ταχ. Κώδικας, Πόλη, Τηλέφωνο:  Καταχωρούµε τα φορολογικά στοιχεία του Πελάτη, τα οποία
θα προτείνονται κατά την έκδοση ενός Τιµολογίου για το συγκεκριµένο Πελάτη. Πιέζουµε το πλήκτρο δίπλα από το πεδίο
ΑΦΜ εφόσον επιθυµούµε να λάβουµε τα λοιπά στοιχεία συµβαλλόµενου από την υπηρεσία της ΑΑ∆Ε εφόσον έχουµε
δηλώσει στις παραµέτρους τα στοιχεία σύνδεσης µας για την υπηρεσία. Ο έλεγχος έγκυρου ΑΦΜ γίνεται έαν η εθνικότητα
του πελάτη είναι Ελληνική ή κενή.

· Κατηγορία Πελ. Λογ.:  Σε περίπτωση σύνδεσης µε κάποιο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής, επιλέγουµε την κατηγορία
στην οποία ανήκει ο συγκεκριµένος πελάτης. Αναλυτικά, τις Κατηγορίες Πελατών Λογιστικής τις δηλώνουµε στην
αντίστοιχη φόρµα του µενού Back Office.

· Λογ/σµός Πωλήσεων:  Σε περίπτωση σύνδεσης µε κάποιο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής, εισάγουµε το λογαριασµό
Γενικής Λογιστικής του Πελάτη.

· Τιµολόγιο (Χονδικής):  Ενεργοποιούµε την επιλογή στην περίπτωση που οι εγγραφές του πελάτη στην εξαγωγή ΜΥΦ
θα αθροίζονται στο ΑΦΜ του και όχι στο άθροισµα λιανικών πωλήσεων.

· Υποχρέωση Υποβολής ΚΕΠΥΟ: Μαρκάρουµε το πεδίο αυτό αν επιθυµούµε την εξαγωγή ΜΥΦ για το συγκεκριµένο
Πελάτη.

· Ενεργός Πελάτης: Απενεργοποιούµε την επιλογή εάν ο πελάτης δεν θέλουµε να εµφανίζεται στις λίστες επιλογής
πελάτη.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ

Επιλέγουµε το είδος παραστατικών (ΑΠΥ ή ΤΠΥ) που θα προτείνεται σε δηµιουργία νέας εγγραφής τιµολογίου για τον
συγκεκριµένο πελάτη. Με την επιλογή ΤΠΥ θα εµφανιστεί µήνυµα για αυτόµατη ενηµέρωση πεδίου Χονδρικής ως
επιλεγµένο.

Loyalty Club

Ενεργοποιούµε το πεδίο Ενεργό όταν ο πελάτης είναι ενεργό µέλος και συµπληρώνουµε τον αριθµό κάρτας µέλους που
του έχουµε δώσει.

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ
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· Group Folios:  Μαρκάρουµε το πεδίο όταν επιθυµούµε οι χρεώσεις να δηµιουργούνται folios της κράτησης και όχι στα
folios των δωµατίων.  Επίσης τα folios των δωµατιών συνδέονται µε τον Πελάτη Λιανικής ώστε οι extra χρεώσεις να
δηµιουργηθούν στον πελάτη Λιανικής.

· Πράκτορας:  Μαρκάρουµε το πεδίο αυτό εάν ο Πελάτης είναι Πράκτορας.

· baVel: Μαρκάρουµε το πεδίο αυτό εάν επιθυµούµε τα τιµολόγια του συγκεκριµένου πελάτη να συµπεριλαµβάνονται στην

εξαγωγή τιµολογίων προς web Billing baVel Voxel Group.

· Τύπος Πελάτη:  Επιλέγουµε τον Τύπο του Πελάτη που επιθυµούµε, βάση του οποίου µπορούµε να οµαδοποιήσουµε
τους Πελάτες. Οι Τύποι Πελατών είναι οι ακόλουθοι:

- Walkins,
- FITs,
- Πράκτορες,
- Tour Operators και
- Groups.
- Corporate.
- NotAssigned.

· Τύπος Τιµών:  ∆ηλώνουµε τον Τύπο Τιµών που θα προτείνεται κατά την καταχώρηση µιας Κράτησης για το
συγκεκριµένο Πελάτη. Κατά την εισαγωγή νέας εγγραφής προτείνεται ο Τύπος Τιµών του Ξενοδοχείου που δηλώσαµε
στη φόρµα Κτίσιµο Ξενοδοχείου - Ξενοδοχεία του µενού Βοηθητικά Αρχεία.

Σηµείωση: Αν ο Τύπος του Πελάτη είναι Walkins ή FITs, τότε κατά την καταχώρηση µιας Κράτησης δεν προτείνεται ο
Τύπος Τιµών του συγκεκριµένου Πελάτη, αλλά ο Τύπος Τιµών του default Ξενοδοχείου.

· Web Hotelier κωδ. πράκτορα:  Συµπληρώνουµε τον κωδικό πράκτορα σε Web Hotelier . Εφόσον συµπληρωθεί κατά
την εισαγωγή κρατήσεων Web Hotelier και έχει ενεργοποιηθεί και η επιλογή Χρήση πράκτορα ως πελάτη Κράτησης
(Web Hotelier) στις παραµέτρους, οι κρατήσεις µε συγκεκριµένο κωδικό πράκτορα θα εισαχθούν στον συγκεκριµένο
πελάτη . Με το πλήκτρο αναζητησης δίπλα από το πεδίο µππρούµε να εντοπίσουµε όλους τους κωδικούς πρακτόρων
που έχουν χρησιµοποιηθεί σε κρατήσεις.

MARKETING

· Όνοµα:  Συµπληρώνοντας το πεδίο αυτό, µπορούµε να εντοπίσουµε τις ονοµαστικές εορτές των Πελατών.

· Πατρώνυµο, Μητρώνυµο:  ∆ηλώνουµε τo πατρώνυµο και µητρώνυµο του Πελάτη.

· Τίτλος: Συµπληρώνεται µε την προσφώνηση πελάτη. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί στην σύνθεση κειµένου των
προγραµµατισµένων Email.

· Ηµ. Γέννησης:  Συµπληρώνοντας το πεδίο αυτό, µπορούµε να εντοπίσουµε τα γενέθλια των Πελατών. Στα δεξιά του
πεδίου εµφανίζεται η ηµέρα και ο µήνας γέννησης του Πελάτη.

· Επαφή:  ∆ηλώνουµε το όνοµα του ατόµου µε το οποίο επικοινωνούµε για υποθέσεις του Πελάτη.

· Κατηγορία:  Ελεύθερο πεδίο για επιπλέον οµαδοποίηση των Πελατών.

· Αποδοχή Emails/Emails Κράτησης : Ενεργοποιούµε τα πεδία εάν ο πελάτης έχει αποδεχτεί την επικοινωνία µέσω
Email. Για τα προγραµµατισµένα Emails θα πρέπει να είναι ενεργά και τα δύο πεδία.

· Ξενοδοχείο: Εµφανίζεται το ξενοδοχείο του πελάτη. Το ξενοδοχείο στον πελάτη θα ενηµερωθεί µε την πρώτη κράτηση
που θα λάβει κατάσταση διαµονής ή µε την διαδικασία Ενηµέρωση Τελευταίου Ξενοδοχείου Πελάτη από την φόρµα
Ενηµέρωση Στατιστικών . Εάν ο πελάτης δεν έχει διαµένει µπορούµε να επιλέξουµε το ξενοδοχείο ώστε να
χρησιµοποιηθεί για την αποστολή του προγραµµατισµένου Email γενεθλιών.

· GDPR αποδοχή : Ενεργοποιούµε το πεδίο και συµπληρώνουµε την ηµεροµηνία εάν έχουµε λάβει αποδοχή χρήσης
προσωπικών δεδοµένων από τον πελάτη.

· Black List:  Μαρκάρουµε το πεδίο αυτό για να δηλώσουµε ότι ο Πελάτης είναι σε µαύρη λίστα.

· Κωδικός Κουπονιού: Συµπληρώνουµε το πεδίο µε τον κωδικό κουπονιου που έχουµε δώσει στον πελάτη. Μπορεί να
χρησιµοποιηθεί στην σύνθεση κειµένου των προγραµµατισµένων Email.

· Χρώµα:  Απεικονίζει την κράτηση του Πελάτη στο Πλάνο ∆ωµατίων. Πιέζοντας το πλήκτρο  µπορούµε να

επιλέξουµε το φόντο του Πελάτη και µε το πλήκτρο  επιλέγουµε το χρώµα της γραµµατοσειράς του.

Σηµείωση: Ανάλογα µε τον Τύπο Πελάτη που θα επιλέξουµε, προτείνεται το χρώµα που δηλώσαµε στη φόρµα
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Παράµετροι - Εφαρµογή του µενού Βοηθητικά Αρχεία για το συγκεκριµένο Τύπο.

ΠΙΣΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

· Τύπος: Επιλέγουµε από την λίστα τον τύπο της πιστωτικής κάρτας του πελάτη.

· Όνοµα: Καταχωρούµε το όνοµα του πελάτη όπως αυτό εµφανίζεται στην πιστωτική κάρτα.

· Αριθµός Κάρτας: Καταχωρούµε τον αριθµό της κάρτας. Πιέζουµε το πλήκτρο δίπλα από το πεδίο,  για έλεγχο
εθνικότητας πελάτη µε βάση την πιστωτική του κάρτα. Εάν η εθνικότητα διαφέρει από την χώρα της κάρτας προτείνεται
αντικατάσταση.

· CVV: Συµπληρώνουµε τον κωδικό cvv της πιστωτικής κάρτας.

· Μήνας/Έτος λήξης: Πληκτρολογούµε τον µήνα (αριθµητικά) καθώς και το έτος λήξης της πιστωτικής κάρτας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για να καταχωρήσουµε έναν Πελάτη πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε το πεδίο Όνοµα.

Εάν το πεδίο Τιµολόγιο(Χονδρικής) δεν είναι ενεργό και το ΑΦΜ είναι κενό κατά την αποθήκευση θα εισάγονται 000000000
ως ΑΦΜ. Εάν το πεδίο Τιµολόγιο(Χονδρικής) είναι ενεργό  και το ΑΦΜ είναι κενό ή 000000000 ή πόλη είναι κενή ή το ΤΚ
είναι κενό , θα εµφανίζεται µήνυµα λάθους

ΠΛΗΚΤΡΑ

· Αποστολή Outlook   : Πιέζοντας το πλήκτρο πραγµατοποιείται εξαγωγή των στοιχείων του πελάτη στις
Επαφές του Outlook. Η διεύθυνση στα προσωπικά στοιχεία θα εµφανιστεί ως διεύθυνση οικίας και στα οικονοµικά
στοιχεία ως διεύθυνση εργασίας.

· Αποθήκευση Επαφής  : Πιέζοντας το πλήκτρο πραγµατοποιείται εξαγωγή των στοιχείων του πελάτη σε µορφή
αρχείου (text, rich text, Outlook Template, Outlook Message format, vCard

·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό κι εφόσον έχουν συµπληρωθεί τα απαραίτητα στοιχεία στη Σελίδα 2 των Παραµέτρων
εκτυπώνεται η Κάρτα του Πελάτη.

· Πλήκτρα ∆ιαχείρισης Εγγράφων  :  Κύκλωµα ολοκληρωµένης παρακολούθησης των
εγγράφων, της αλληλογραφίας κ.τ.λ. Μπορούµε να αποθηκεύσουµε διάφορα έγγραφα που σχετίζονται µε τον πελάτη. Με
τα πλήκτρα αναζήτησης µπορούµε να βρούµε τα έγγραφα που επιθυµούµε χρησιµοποιώντας τα φίλτρα επιλογής. Ο
τρόπος διαχείρισης των εγγράφων περιγράφεται αναλυτικά στη φόρµα ∆ιαχειριστής Εγγράφων.

·  : Πατώντας το πλήκτρο αυτό ενεργοποιούνται τα πλήκτρα ώστε να είναι δυνατή η µεταβολή τους.

ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε αυτήν την καρτέλα εµφανίζονται πληροφορίες που καταχωρούνται στη φόρµα Ειδικά Στοιχεία και που ορίζονται εξ'
ολοκλήρου από το χρήστη, ώστε να καλύπτουν και την πλέον εξειδικευµένη ανάγκη που θα προκύψει κατά τη χρήση του
προγράµµατος. Ο τρόπος σχεδιασµού των Ειδικών Στοιχείων περιγράφεται αναλυτικά στη φόρµα Σχεδιαστής Αρχείων. Η
αναζήτηση των πελατών µε τα ειδικά τους στοιχεία πραγµατοποιείται εφόσον επιλέξουµε την αντίστοιχη επιλογή στη λίστα
της αναζήτησης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε αυτήν την καρτέλα εµφανίζονται όλα τα οικονοµικά στοιχεία του Πελάτη, όπως φαίνεται και παρακάτω.
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Στο πινακάκι που βρίσκεται πάνω αριστερά εµφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες.

· Προηγ. Χρήση:  Συµπληρώνουµε το συνολικό ποσό χρέωσης και πίστωσης της προηγούµενης χρήσης. Στο Υπόλοιπο
υπολογίζεται η διαφορά Χρέωση - Πίστωση.

· Απογραφή:  Εµφανίζεται το συνολικό ποσό χρέωσης και πίστωσης όλων των κινήσεων των οποίων το Είδος Κίνησης
έχει στο πεδίο Απογραφή την επιλογή ʼνοιγµα.

· Χρήση:  Εµφανίζεται το συνολικό ποσό χρέωσης και πίστωσης όλων των κινήσεων των οποίων το Είδος Κίνησης έχει
στο πεδίο Απογραφή την επιλογή Κλείσιµο ή Κενό. Στο Υπόλοιπο υπολογίζεται η διαφορά Χρέωση - Πίστωση.

· Προοδευτικά:  Εµφανίζεται το άθροισµα των γραµµών Απογραφή + Χρήση τόσο για τη χρέωση όσο και για την
πίστωση. Στο Υπόλοιπο υπολογίζεται η διαφορά Χρέωση - Πίστωση.

Στον πίνακα που βρίσκεται στο πάνω δεξιό µέρος της οθόνης εµφανίζονται ανά έτος ανά µήνα και ανά επιλογή απογραφής
τα συνολικά ποσά χρέωσης, πίστωσης, υπολοίπου και προοδευτικών.

Σηµείωση: Σε περίπτωση που η εφαρµογή Hotel Works επικοινωνεί µε την εφαρµογή Food & Beverage Works, τότε
στους δύο παραπάνω πίνακες εµφανίζονται τα συνολικά ποσά των κινήσεων που προέρχονται από την εφαρµογή Hotel
Works + τα συνολικά ποσά των κινήσεων που προέρχονται από την εφαρµογή Food & Beverage Works.

Στον πίνακα που βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζονται ανά ηµεροµηνία όλες οι Οικονοµικές Κινήσεις του

Πελάτη. Παρέχεται η δυνατότητα αναλυτικής προβολής των στοιχείων της Κίνησης πιέζοντας το πλήκτρο  από τον
πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Μ ή το πλήκτρο "Space" 'η το "Enter" από το πληκτρολόγιο ή κάνοντας διπλό κλικ

επάνω στην κίνηση που θέλουµε να προβάλουµε. Επιπλέον, µπορούµε πατώντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό
να καταχωρήσουµε µία νέα Κίνηση για το συγκεκριµένο Πελάτη.

ΦΙΛΤΡΑ

·  :  Επιλέγοντας το φίλτρο HW εµφανίζονται στον τελευταίο πίνακα
µόνο oι κινήσεις που προέρχονται από την εφαρµογή Hotel Works,  επιλέγοντας το φίλτρο FBW εµφανίζονται µόνο oι
κινήσεις που προέρχονται από την εφαρµογή Food & Beverage Works, ενώ επιλέγοντας το φίλτρο Όλα εµφανίζονται
τόσο οι κινήσεις του Hotel Works όσο και οι κινήσεις του Food & Beverage Works.

Αν θέλουµε να αναζητήσουµε µία κίνηση του Hotel Works, τότε επιλέγουµε το φίλτρο HW κι έπειτα πιέζουµε το πλήκτρο

 από τον πλοηγό ή χρησιµοποιήσουµε το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+F από το πληκτρολόγιο. Αυτόµατα
εµφανίζονται προς αναζήτηση µόνο οι κινήσεις που προέρχονται από την εφαρµογή Hotel Works. Αντίστοιχα, αν θέλουµε
να αναζητήσουµε µία κίνηση του Food & Beverage Works, τότε επιλέγουµε το φίλτρο FBW κι έπειτα πιέζουµε το πλήκτρο
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 από τον πλοηγό ή χρησιµοποιήσουµε το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+F από το πληκτρολόγιο. Τέλος, αν

έχουµε επιλεγµένο το φίλτρο Όλα και πιέσουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή χρησιµοποιήσουµε το
συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+F από το πληκτρολόγιο, τότε θα εµφανιστούν προς αναζήτηση τόσο οι κινήσεις του Hotel
Works όσο και οι κινήσεις του Food & Beverage Works.

Σηµείωση: Αν από την αναζήτηση επιλέξουµε µία κίνηση ενός άλλου πελάτη και πατήσουµε ΟΚ για να µεταφερθούµε
στην κίνηση που επιθυµούµε, τότε αυτόµατα µεταφερόµαστε στον πελάτη της κίνησης που επιλέξαµε και µαρκάρεται η
συγκεκριµένη κίνηση.

· Ξενοδοχείο: Επιλέγοντας ξενοδοχείο εµφανίζονται στον τελευταίο πίνακα µόνο oι κινήσεις που προέρχονται από
συγκεκριµένο Ξενοδοχείο.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Στο αριστερό µέρος της οθόνης εµφανίζεται λίστα µε τις κρατήσεις του συγκεκριµένου πελάτη ως πελάτη κράτησης και ως
διαµένοντας. Στο δεξί µέρος της οθόνης εµφανίζονται συγκεντρωτικά τα έσοδα µας από τον συγκεκριµένο πελάτη ανά
υπηρεσία.

MARKETING

Στην λίστα καταχωρούµε τις ενέργειες marketing που έχουν πραγµατοποιηθεί στον πελάτη. Η φόρµα ενηµερώνεται
αυτόµατα και από το κύκλωµα Marketing (µαζική αποστολή email) και από το κύκλωµα αποστολής Email για Επιβεβαίωση
Κράτησης, Αναχώρηση ∆ωµατίου ή έκδοση τιµολογίου.

· Ηµεροµηνία Ενέργειας:  Συµπληρώνουµε την ηµεροµηνία της ενέργειας .

· Κωδικός: Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.

· Είδος Ενέργειας:  Επιλέγουµε το είδος της Ενέργειας   (π.χ. FAX,EMAIL κτλ.)

· Αιτιολογία:  Επιλέγουµε της αιτιολογίας της Ενέργειας   (π.χ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ κτλ).

· Κατάσταση : Επιλέγουµε της κατάστασης της Ενέργειας (πχ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ, ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ κτλ)

· Χρήστης:  Το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε την ενέργεια.

· Παρατηρήσεις:  Συµπληρώνουµε τις παρατηρήσεις µας για την ενέργεια .
·

1.3.1.8 Marketing

Σε αυτή την οθόνη µας δίνεται η δυνατότητα Καταχώρησης και Παρακολούθησης των Ενεργειών Marketing που
πραγµατοποιούµε προς τους Πελάτες. Η οθόνη του Marketing αποτελείται από τρεις καρτέλες. Στην πρώτη γίνεται η
επιλογή πελατών , η δεύτερη χρησιµοποιείται για µαζική αποστολή Emails και η τρίτη για την ενηµέρωση των ενεργειών
Marketing . Η αποστολή θα πραγµατοποιηθεί µε τα στοιχεία του λογαριασµού που έχουµε δηλώσει στην φόρµα Κτίσιµο
Ξενοδοχείου/Ξενοδοχεία/Ρυθµίσεις Email. Αναλυτικότερα έχουµε:

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΛΑΤΩΝ



59HotelWorks

Copyright © 2004 BlueByte

Αυτή η καρτέλα χωρίζεται σε δύο τµήµατα όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα.

Το πρώτο τµήµα (ΦΙΛΤΡΑ) χρησιµοποιείται για την εύρεση του συνόλου των Πελατων για τους οποίους θα
πραγµατοποιήσουµε Ενέργειες Marketing. Αν για παράδειγµα θέλουµε να επιλέξουµε τους Πελάτες µας µε Εθνικότητα
Ελλάδα για να καταχωρήσουµε Ενέργεια Marketing, αρκεί να επιλέξουµε την συγκεκριµένη Εθνικότητα χρησιµοποιώντας το
αντίστοιχο πλήκτρο. Μπορούµε να αναζητήσουµε Πελάτες µε βάση τα παρακάτω:

· Εθνικότητα
· Κατηγορία
· Όνοµα
· ∆ραστηριότητα
· Πόλη
· Κράτος
· Έσοδα (ποσά από έως για περίοδο από έως)
· Τύπος Πελάτη
· Μήνας , Ηµέρα Γέννησης (από έως)
· Ηλικία (από έως)
· Ενέργειες Marketing (ηµεροµηνία από έως, είδος, αιτιολογία)
· Ενεργό (Αν είναι ενεργός ή όχι)
· Fax (Αν έχει ή όχι Fax )
· Internet (Αν είναι ή όχι Πελάτης Internet)
· Email (Αν έχει ή όχι Email).
· Blacklist (Αν είναι σε blacklist ή όχι)
· Πράκτορας (Αν είναι πράκτορας ή όχι)
· Αποδοχή Emails (Εάν έχει γίνει αποδοχή επικοινωνίας µέσω email)
· Loyalty Club (Εάν είναι ενεργό µέλος στο Loyalty Club)
· Ξενοδοχεία. Για να χρησιµοποιηθεί το φίλτρο θα πρέπει να έχει γίνει ενηµέρωση εγγραφών πελάτη µε τελευταίο

ξενοδοχείο από την φόρµα Ενηµέρωση Στατιστικών

Για να πραγµατοποιηθεί µια αναζήτηση πρέπει αφού επιλέξουµε τα φίλτρα να πατήσουµε το πλήκτρο Έυρεση.  Ενώ µε το
πλήκτρο Καθαρισµ.Φίλτρων αφαιρούντα όλα τα φίλτρα που έχουµε επιλέξει.

Στο δεύτερο τµήµα της οθόνης θα προβληθούν τα αποτελέσµατα της αναζήτησης, δηλαδή µια λίστα Πελατών µε βάση τα
κριτήρια που θέσαµε. Με διπλό κλικ σε κάποια εγγραφή ανοίγει η οθόνη του αντιστοιχου Πελάτη. Με δεξί κλικ και Εξαγωγή
σε Excel µπορούµε να εξάγουµε τα στοιχεία της λίστας σε αρχείο xls.

Επιπλέον τα αποτελέσµατα της αναζήτησης µας µπορούν να ταξινοµηθούν µε διάφορους τρόπους κάνοντας κλικ στην
στήλη που επιθυµούµε.

Αφού εµφανιστούν τα αποτελέσµατα στην λίστα επιλέγουµε τους Πελάτες που επιθυµούµε ενεργοποιώντας την επιλογή
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στην πρώτη στήλη ή κάνουµε κλικ στον τίτλο της πρώτης στήλης για επιλογή όλων των εγγραφών.

Με το πλήκτρο Προετοιµασία Email θα ενηµερωθεί η λίστα Παραληπτών της δεύτερης σελίδας Αποστολή Emails µε τα
email των πελατών που έχουµε επιλέξει.  Αν είναι ενεργοποιήσουµε την επιλογή Καθαρισµός Παραληπτών σε νέα
Αναζήτηση, τότε µε την Προετοιµασία Email διαγράφονται οι παλιοί παραλήπτες και εµφανίζονται µόνο οι τελευταίοι που
επιλέξαµε.

Με το πλήκτρο Εξαγωγή σε Outlook, µπορούµε εξάγουµε τα στοιχεία των επιλεγµένων πελατών στην εφαρµογή Outlook.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ EMAILS

Η καρτέλα Αποστολή Emails χρησιµοποιείται για την µαζική αποστολή Emails σε Πελάτες που επιθυµούµε. Πρέπει
εποµένως να τους έχουµε επιλέξει στην προηγούµενη καρτέλα και να εχουµε πατήσει το πλήκτρο Προετοιµασία Email για
να εισαχθούν στο πλαίσιο Παραλήπτες τα Emails τους. Με δεξί κλικ στον λογαριαµσό µπορούµε να τον Εξαιρέσουµε (θα
µεταφερθεί στο πλαίσιο Εξαιρέσεις) ή να τον διαγράψουµε από την λίστα.

Στην συνέχεια :

· Επιλέγουµε στο πεδίο Από το λογαριασµό Email από τον οποίο θα γίνει η αποστολή.

· Συµπληρώνουµε το Θέµα του Email που θα αποστείλουµε

· Εφόσον το επιθυµούµε επισυνάπτουµε ένα ή περισσότερα αρχεία στο Email µε το πλήκτρο Επισύναψη.

· Πληκτρολογούµε το κείµενο του Email ή το εισάγουµε από κάποιο έτοιµο αρχείο µε το πλήκτρο Κείµενο.

· Αποστέλουµε το Email µε το πλήκτρο Αποστολή.

Αν έχουµε µαρκάρει το πλαίσιο Ένα Email, τότε θα αποσταλεί ένα µόνο Email µε πολλούς παραλήπτες (αυτούς που
έχουµε επιλέξει). Σε διαφορετική περίπτωση το Email που κατασκευάσαµε, θα σταλεί από µία φορά σε κάθε διεύθυνση που
εµφανίζεται στο πλαίσιο Παραλήπτες (πολλαπλή αποστολή).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ MARKETING
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Η σελίδα αυτή χρησιµοποιείται για την µαζική δηµιουργία Ενεργειών Marketing.

ΠΕ∆ΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

· Ηµεροµηνία Ενέργειας:  Επιλογή της ηµεροµηνίας για τις εγγραφές που θα δηµιουργηθούν .

· ∆ιαδικασία:  Επιλογή της ∆ιαδικασίας(Ενέργειας) για τις εγγραφές που θα δηµιουργηθούν  (π.χ. FAX,EMAIL κτλ.)

· Αιτιολογία:  Επιλογή της αιτιολογίας για τις εγγραφές που θα δηµιουργηθούν  (π.χ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ,
ΠΡΟΣΦΟΡΑ κτλ).

· Κατάσταση : Επιλογή της κατάστασης για τις εγγραφές που θα δηµιουργηθούν  (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ, ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ κτλ)

· Παρατηρήσεις:  Εισαγωγή των παρατηρήσεων για τις εγγραφές που θα δηµιουργηθούν .

Αφού συµπληρώσουµε τα παραπάνω πεδία και έχουµε επιλέξει από τα αποτελέσµατα αναζήτησης πελατών αυτά που
επιθυµούµε πιέζοντας το πλήκτρο Ενηµέρωση Εγγραφών η εφαρµογή θα καταχωρήσει για κάθε Πελάτη,  µια Ενέργεια
Marketing µε τα παραπάνω στοιχεία.

1.3.1.9 Συµβόλαια

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τα Συµβόλαια των Πρακτόρων.

Τα Συµβόλαια διαχωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

· Κανονικά (Allotments):  Σύµφωνα µε τα Συµβόλαια αυτής της κατηγορίας, δεσµεύονται για ένα χρονικό διάστηµα
κάποιοι Τύποι ∆ωµατίων για έναν Πράκτορα. Στο διάστηµα αυτό υπάρχει δυνατότητα διαµονής άλλων Πελατών στα
∆ωµάτια των Τύπων που αναγράφονται στο Συµβόλαιο εάν εκείνη τη χρονική περίοδο δεν είναι δεσµευµένα τα
συγκεκριµένα ∆ωµάτια από τον Πράκτορα. Η χρέωση των ∆ωµατίων αυτών γίνεται κανονικά κάθε βράδυ µε την εκτέλεση
της Αυτόµατης Χρέωσης.

· Guarantee:  Σύµφωνα µε τα Συµβόλαια αυτής της κατηγορίας, δεσµεύονται για ένα χρονικό διάστηµα κάποιοι Τύποι
∆ωµατίων για έναν Πράκτορα. Στο διάστηµα αυτό, θεωρητικά, δεν επιτρέπεται η διαµονή άλλων Πελατών στα ∆ωµάτια
των Τύπων που αναγράφονται στο Συµβόλαιο. Η χρέωση των ∆ωµατίων αυτών δε γίνεται κάθε βράδυ µε την εκτέλεση
της Αυτόµατης Χρέωσης, αλλά µε Έκδοση Τιµολογίου που αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό του Συµβολαίου. Σε
περίπτωση που επιθυµούµε η χρέωση να γίνεται κανονικά για την κάθε κράτηση, ενεργοποιούµε την αντίστοιχη επιλογή
στις Παραµέτρους.

Στη λίστα της πρώτης οθόνης εµφανίζονται τα βασικά στοιχεία των Συµβολαίων.
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Αριστερά στο πλαίσιο Φίλτρα υπάρχουν τα βασικά φίλτρα των συµβολαίων και µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα ή
περισσότερα φίλτρα ταυτόχρονα για να δούµε τα αποτελέσµατα στην λίστα δεξιά Αφού συµπληρώσουµε τα φίλτρα που

επιθυµούµε πιέζουµε το πλήκτρο  για την ενεργοποίηση τους. Με το πλήκτρο  διαγράφονται τα
φίλτρα της σελίδας. Με δεξί κλικ µπορούµε να αλλάξουµε την κατάσταση συµβολαίου (ενεργό , µή ενεργό) και να κάνουµε
εξαγωγή της λίστα σε Excel ή να ενηµερώσουµε χειροκίνητα την λίστα αποδεσµεύσεων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Στην οθόνη εµφανίζονται όλα τα ήδη καταχωρηµένα Συµβόλαια σε λίστα, σύµφωνα µε τον Κωδικό τους. Για να εισάγουµε

ένα νέο Συµβόλαιο, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το
πληκτρολόγιο.

Η µεταβολή των στοιχείων ενός Συµβολαίου µπορεί να γίνει είτε κάνοντας διπλό κλικ επάνω στο συγκεκριµένο Συµβόλαιο
είτε πιέζοντας το "Space" ή το "Enter" από το πληκτρολόγιο. Σε περίπτωση, όµως, που έχουµε καταχωρήσει Τύπους
∆ωµατίων για το συγκεκριµένο Συµβόλαιο, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε τα πεδία του Συµβολαίου, το µοναδικό πεδίο
που µπορούµε να µεταβάλλουµε είναι το Τιµολόγιο. Για να µπορέσουµε να µεταβάλλουµε τα πεδία του Συµβολαίου, πρέπει
πρώτα να διαγράψουµε από τον πίνακα όλους τους Τύπους ∆ωµατίων.

Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Συµβολαίου επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο Συµβόλαιο συνδέεται µε κάποια Κράτηση,
δεν µπορούµε να το διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Συµβολαίων είναι οι παρακάτω:

Ξεφύλλισµα Συµβολαίων

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Κατά την εισαγωγή ή µεταβολή ενός Συµβολαίου εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη:
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ΠΕ∆ΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

· Κωδικός:  Ο κωδικός του Συµβολαίου. Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.

· Πράκτορας:  ∆ηλώνουµε τον Πράκτορα του Συµβολαίου. Η επιλογή του Πράκτορα επιτυγχάνεται µε τη χρήση του
καταλόγου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας του Πράκτορα κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και

στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο Πράκτορα πιέζοντας το πλήκτρο  από τον
πλοηγό.

· Τύπος Τιµών:  ∆ηλώνουµε τον Τύπο Τιµών, βάση του οποίου θα υπολογισθούν οι τιµές των Κρατήσεων που έχουν το
συγκεκριµένο Συµβόλαιο.

· Συµφωνία:  Επιλέγουµε τη Συµφωνία του Συµβολαίου. Π.χ. ALL INCLUSIVE (AL), BED & BREAKFAST (BB), FULL
BOARD (FB), HALF BOARD (HB).

· Τιµολόγιο:  Επειδή δε δηµιουργούνται χρεώσεις για τις Κρατήσεις που συνδέονται µε guarantee συµβόλαια, δεν
εκδίδεται κανένα Τιµολόγιο για τις συγκεκριµένες Κρατήσεις. Προκειµένου να εκτυπωθεί στο Βιβλίο Πόρτας ο αριθµός του
Τιµολογίου, επιλέγουµε στο πεδίο αυτό το Τιµολόγιο του Πράκτορα που αναφέρεται στο συγκεκριµένο συµβόλαιο. Η
επιλογή του Τιµολογίου πρέπει να γίνει πριν αναχωρήσουν τα ∆ωµάτια των Κρατήσεων που συνδέονται µε guarantee
συµβόλαια, ώστε µε την αναχώρηση των ∆ωµατίων να εκτυπωθεί στο Βιβλίο Πόρτας ο αριθµός του Τιµολογίου.

· Reference:  Το χαρακτηριστικό του Συµβολαίου.

· Ηµεροµηνία:  ∆ηλώνουµε την Ηµεροµηνία καταχώρησης του Συµβολαίου.

· Από Ηµ/νία, Έως Ηµ/νία:  ∆ηλώνουµε την Ηµεροµηνία Έναρξης και Λήξης όλου του Συµβολαίου.

· Περίοδος Αποδέσµ.:  ∆ηλώνουµε την περίοδο αποδέσµευσης που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή δωµατίων
συµβολαίου.

· Ηµ.Αποδέσµευσης:  ∆ηλώνουµε την Ηµεροµηνία αποδέσµευσης που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή δωµατίων
συµβολαίου.

· Έτος: ∆ηλώνουµε το Έτος του συµβολαίου , εάν δεν συµπληρώσουµε κάτι το έτος θα ενηµερωθεί αυτόµατα από την ηµ.
έναρξης.

· Ένεργο:  Μαρκάρουµε το πεδίο αυτό στα ενεργά συµβόλαια.

· Έκπτωση %:  ∆ηλώνουµε το ποσοστό έκπτωσης του συγκεκριµένου Συµβολαίου.
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· Guarantee:  Μαρκάρουµε το πεδίο αυτό για να δηλώσουµε ότι το Συµβόλαιο είναι Guarantee.

· Τύπος Καθαριότητας: Εάν για τις κρατήσεις του συµβολαίου θα ισχύει η ίδια καθαριότητα µε αυτήν που έχουµε δηλώσει
στο Ξενοδοχείο επιλέγουµε Καθαριότητα Ξενοδοχείου, εάν θέλουµε δηλώσουµε καθαριότητα για το συµβόλαιο αυτό
επιλέγουµε Καθαριότητα Συµβολαίου και ενεργοποιούνται τα πεδία Καθαριότητα, Σεντόνια, Πετσέτες και εάν ισχύει
ειδική καθαριότητα επιλέγουµε την αντίστοιχη επιλογή.

· Καθαριότητα, Σεντόνια, Πετσέτες:  ∆ηλώνουµε ανά πόσες ηµέρες θα καθαρίζονται τα κατειληµµένα ή αναχωρηθέντα
∆ωµάτια για τις κρατήσεις του συγκεκτριµένου συµβολαίου και ανά πόσες ηµέρες θα αλλάζουµε τις πετσέτες και τα
σεντόνια στα ∆ωµάτια αυτά.

· Παρατηρήσεις:  Ελεύθερο πεδίο για την καταχώρηση παρατηρήσεων σχετικά µε το Συµβόλαιο.

ΠΕ∆ΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

· Ξενοδοχείο:  ∆ηλώνουµε το Ξενοδοχείο του Συµβολαίου.

· Τύπος ∆ωµ.:  ∆ηλώνουµε τον Τύπο ∆ωµατίων για το επιλεγµένο Ξενοδοχείο (SINGLE ROOM, DOUBLE ROOM,
TRIPLE ROOM, SUITE) του Συµβολαίου.

· ∆ωµάτια:  ∆ηλώνουµε τον αριθµό ∆ωµατίων για όλους τους Τύπους όλων των Ξενοδοχείων του συγκεκριµένου
Συµβολαίου.

· Από Ηµ/νία, Έως Ηµ/νία:  ∆ηλώνουµε την Ηµεροµηνία Έναρξης και Λήξης για τα συγκεκριµένα δωµάτια.

· Περίοδος Αποδέσµ.:  ∆ηλώνουµε πόσες ηµέρες πριν την Έναρξη θα γίνει ο Έλεγχος Αποδέσµευσης για τα
συγκεκριµένα δωµάτια. Ο Έλεγχος Αποδέσµευσης θα εκτελείται κάθε µέρα, δηλαδή κάθε φορά που θα αλλάζει η
Ηµεροµηνία Ελέγχου. Σε περίπτωση που δε βρεθούν Κρατήσεις µε το Συµβόλαιο αυτό για τη συγκεκριµένη ηµέρα του
Συµβολαίου, αποδεσµεύεται µόνο η συγκεκριµένη ηµέρα  για τους Τύπους ∆ωµατίων που δε βρέθηκαν Κρατήσεις.

Παράδειγµα
· Εάν τα δωµάτια έχουν Ηµεροµηνία Έναρξης 11/10/2004 και Ηµεροµηνία Λήξης 31/10/2004.
· Η Ηµεροµηνία Ελέγχου είναι 25/09/2004.
· Η Περίοδος Αποδέσµ. του συγκεκριµένου Συµβολαίου είναι 10 ηµέρες.
· Όταν η Ηµεροµηνία Ελέγχου γίνει 01/10/2004 (Ηµεροµηνία Έναρξης Συµβολαίου - Ηµεροµηνία Ελέγχου), θα

εκτελεστεί ο Έλεγχος Αποδέσµευσης για τις 11/10/2004. Αν στις 11/10/2004 δε βρεθούν Κρατήσεις µε το συγκεκριµένο
Συµβόλαιο, το πρόγραµµα προτείνει την αποδέσµευση των δωµατίων µόνο για τις 11/10/2004.

· Όταν η Ηµεροµηνία Ελέγχου γίνει 02/10/2004, θα εκτελεστεί ο Έλεγχος Αποδέσµευσης για τις 12/10/2004. Ανάλογα µε
τα αποτελέσµατα του ελέγχου, θα προταθεί η αποδέσµευση ή µη των δωµατιών για τις 12/10/2004.

· Ο Έλεγχος Αποδέσµευσης θα εκτελείται µέχρι να γίνει η Ηµεροµηνία Ελέγχου 21/10/2004, δηλαδή µέχρι την λήξη.

· Ηµ.Αποδέσµευσης:  ∆ηλώνουµε την Ηµεροµηνία που θα γίνει ο Έλεγχος Αποδέσµευσης των δωµατίων. Σε περίπτωση
που δε βρεθούν Κρατήσεις µε το συγκεκριµένο Συµβόλαιο κατά την εκτέλεση του Ελέγχου Αποδέσµευσης,
αποδεσµεύονται όλα τα δωµάτια για τα οποία δε βρέθηκαν Κρατήσεις.

BOOKING POSITION

Στον πίνακα που εµφανίζεται στο κάτω µέρος της οθόνης µπορούµε να δηλώσουµε το Booking Position του συµβολαίου
για τον κάθε τύπο ξεχωριστά. Η συµπλήρωση του πίνακα µπορεί να γίνει είτε χειροκίνητα συµπληρώνοντας το αριθµό
κρατήσεων στο κάθε πλαίσιο ή µαζικά εάν ενεργοποιήσουµε την επιλογή QuikFill. Για QuikFill κάνουµε κλικ στην πρώτη
ηµέρα και κρατάµε το πλήκτρο πατηµένο ενώ σύρουµε το ποντίκι µέχρι την ηµέρα που επιθυµούµε, µόλις το αφήσουµε θα
εµφανιστεί πλαίσιο για να συµπληρώσουµε τον αριθµό κρατήσεων για τις επιλεγµένες ηµέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για να καταχωρήσουµε ένα Συµβόλαιο πρέπει υποχρεωτικά να ισχύουν τα ακόλουθα:

· Να συµπληρώσουµε τα εξής πεδία:
- Πράκτορας και
- Τύπος Τιµών,

· η Ηµεροµηνία να είναι µεγαλύτερη από ή ίση µε την Ηµεροµηνία Ελέγχου,
· η Από Ηµ/νία να είναι µεγαλύτερη από ή ίση µε την Ηµεροµηνία Ελέγχου και
· η Έως Ηµ/νία να είναι µεγαλύτερη από την Από Ηµ/νία.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΦΟΡΜΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

· ΟΚ:  Κλείσιµο της φόρµας µε ταυτόχρονη καταχώρηση όλων των αλλαγών.

· Ακύρωση:  Κλείσιµο της φόρµας ακυρώνοντας όλες τις αλλαγές που έγιναν µετά την τελευταία καταχώρηση.
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· Αντιγραφή Συµβολαίου:  Σε καταχώρηση νέας εγγραφές εµφανίζεται το πλήκτρο για αντιγραφή στοιχείων από
παλιότερο συµβόλαιο.Στο πεδίο αριστερά από το πλήκτρο επιλέγουµε το συµβόλαιο που επιθυµούµε . Η αντιγραφή θα
γίνει µόνο για εγγραφές για διάστηµα ενός έτους πριν από το τρέχον διάστηµα συµβολαίου.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΙΣΤΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

· Έλεγχος Αποδέσµευσης:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη, µε την οποία µπορούµε να
ελέγξουµε αν υπάρχουν Κρατήσεις µε τα Συµβόλαια που έχουν συµπληρωµένο το πεδίο "Περίοδος Αποδέσµ." ή
"Ηµ.Αποδέσµευσης". Σε περίπτωση που δε βρεθούν Κρατήσεις µε τα Συµβόλαια αυτά, µας προτείνεται (είτε για την
τρέχουσα ηµέρα είτε για όλη τη διάρκεια των Συµβολαίων) η αποδέσµευση των Τύπων ∆ωµατίων των Συµβολαίων για τα
οποία δεν υπάρχουν Κρατήσεις, ώστε να διατεθούν τα ∆ωµάτια αυτών των Τύπων σε άλλους Πελάτες.

ΠΕ∆ΙΑ

· Από Ηµ/νία, Έως Ηµ/νία:  ∆ηλώνουµε τις ηµεροµηνίες για τις οποίες θα ελέγξουµε αν υπάρχουν Κρατήσεις µε τα
Συµβόλαια που έχουν συµπληρωµένο το πεδίο "Περίοδος Αποδέσµ." ή "Ηµ.Αποδέσµευσης".

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Στο πλαίσιο αυτό εµφανίζονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

· Έναρξη:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό ξεκινά η διαδικασία του Ελέγχου Αποδέσµευσης. Μόλις τελειώσει η διαδικασία,
εµφανίζονται στο πλαίσιο Αναφοράς τα αποτελέσµατα του ελέγχου.

· Έξοδος:  Κλείσιµο της φόρµας.

· Εκτύπωση:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό έχουµε τη δυνατότητα να εκτυπώσουµε τα αποτελέσµατα του ελέγχου που
εµφανίζονται στο πλαίσιο Αναφοράς.

· Λίστα Αποδεσµεύσεων:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη µε αναλυτικές πληροφορίες για
δωµάτια που έχουν αποδεσµευτεί ανά ηµέρα. Η ενηµέρωση των εγγραφών γίνεται αυτόµατα µε κάθε καταχώρηση -
αλλαγή συµβολαίου (για όλες τις ηµεροµηνίες συµβολαίου) και στο κλείσιµο ηµέρας (για τη νέα ηµεροµηνία ελέγχου).
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Πιέζονται το πλήκτρο Ενηµέρωση µπορούµε να προχωρήσουµε στις παρακάτω ενέργειες:
· Ηµεροµηνία Ελέχου: Χειροκίνητη ενηµέρωση των εγγραφών της λίστας για την τρέχουσα ηµεροµηνία ελέγχου
· Όλα:Χειροκίνητη ενηµέρωση των εγγραφών της λίστας µέχρι την σηµερινή ηµεροµηνία
· Καθαρισµός:∆ιαγραφή καταχωρηµένων εγγραφών

1.3.1.10 Βιβλίο Πόρτας

Το Βιβλίο Πόρτας είναι ένα θεωρηµένο έντυπο από την εφορία, στο οποίο καταγράφονται - µε βάση το ∆ωµάτιο της
Κράτησης και όχι τους ∆ιαµένοντες - οι Κινήσεις του Ξενοδοχείου που αφορούν:

· Αφίξεις,
· Αναχωρήσεις,
· Μεταβολές ∆ωµατίων (δηλαδή µεταφορά από ένα δωµάτιο σε κάποιο άλλο) και
· Αλλαγές στην ηµεροµηνία Αναχώρησης (δηλαδή ενώ η αρχική πιθανή ηµεροµηνία αναχώρησης ήταν π.χ. στις

29/02/2008, µας ενηµέρωσε ο πελάτης ότι τελικά θα αναχωρήσει στις 28/02/2008).
· Αλλαγές στην συµφωνία

Όλες οι εγγραφές είναι οµαδοποιηµένες µε βάση την Ηµεροµηνία. Στο Βιβλίο Πόρτας δεν καταγράφονται οι Οικονοµικές
Κινήσεις του Ξενοδοχείου.

Στη συγκεκριµένη φόρµα δεν µπορούµε να επέµβουµε, δεν µπορούµε δηλαδή να προσθέσουµε, να µεταβάλλουµε ή να
διαγράψουµε κάποια εγγραφή.

Αναλυτικά τα πεδία που εκτυπώνονται στο θεωρηµένο Βιβλίο Πόρτας είναι τα εξής:
1. Ο αύξων αριθµός της εγγραφής,
2. ο Τύπος της εγγραφής, αν δηλαδή πρόκειται για ʼφιξη, Μεταβολή ή Αναχώρηση,
3. το ονοµατεπώνυµο του Πελάτη του ∆ωµατίου,
4. η επωνυµία του Πελάτη της Κράτησης,
5. η ηµεροµηνία άφιξης του δωµατίου,
6. η ηµεροµηνία αναχώρησης του δωµατίου,
7. η πιθανή ηµεροµηνία αναχώρησης του δωµατίου, η οποία είναι ίδια µε το προηγούµενο πεδίο,
8. ο αριθµός του δωµατίου και
9. οι Παρατηρήσεις. Ανάλογα µε τον τύπο της εγγραφής εκτυπώνονται άλλα στοιχεία στις Παρατηρήσεις. Όταν ο τύπος

της εγγραφής είναι:
· ʼφιξη, τότε εκτυπώνεται η συµφωνία του δωµατίου, αν δηλαδή ο πελάτης δικαιούται Πρωινό, Πρωινό & Βραδινό,

Πρωινό & Γεύµα & Βραδινό, κ.ο.κ.
· Μεταβολή, τότε ανάλογα µε το λόγο της µεταβολής εκτυπώνεται:
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- ο αριθµός του προηγούµενου και του νέου δωµατίου αν πρόκειται για αλλαγή δωµατίου, καθώς και η ηµεροµηνία
που έγινε η συγκεκριµένη µεταβολή,

- η προηγούµενη και η νέα ηµεροµηνία αναχώρησης του δωµατίου αν πρόκειται για µεταβολή στην ηµεροµηνία
αναχώρησης του δωµατίου, καθώς και η ηµεροµηνία που έγινε η συγκεκριµένη µεταβολή.

· Αναχώρηση, τότε εκτυπώνεται πάλι η συµφωνία του δωµατίου, η συντοµογραφία του Είδους Παραστατικού που
κόπηκε για το συγκεκριµένο δωµάτιο, η σειρά και η αρίθµησή του, καθώς και το ποσό του τιµολογίου. Τα στοιχεία του
παραστατικού εκτυπώνονται µόνο εάν το συγκεκριµένο παραστατικό έχει τσεκαρισµένη την επιλογή Βιβλίο Πόρτας
στη φόρµα Τύποι Κινήσεων - Παραστατικά Τιµολογίων Πελατών του µενού Back Office.
Σηµειώσεις
- Εάν έχουν κοπεί πολλά τιµολόγια για το συγκεκριµένο δωµάτιο, τότε θα εκτυπωθούν στις παρατηρήσεις τα στοιχεία
όλων των τιµολογίων.

- Εάν το δωµάτιου είναι DayUse (αναχωρεί δηλαδή την ηµέρα της άφιξής του) και αναχωρήσει χωρίς να κοπεί
τιµολόγιο, τότε στις παρατηρήσεις εκτυπώνεται µόνο το µήνυµα "Αναχώρηση για προσωπικούς λόγους".

- Εάν υπάρχει Συµβόλαιο (guarante ή allotment) στην Κράτηση του δωµατίου και δεν έχει κοπεί Τιµολόγιο για το
συγκεκριµένο Συµβόλαιο οπότε δεν είναι συµπληρωµένο το αντίστοιχο πεδίο στη φόρµα του Συµβολαίου, τότε µετά
τη συµφωνία και τα στοιχεία του τιµολογίο (αν υπάρχει τιµολόγιο) εκτυπώνεται και το µήνυµα "Βάσει Συµβολαίου ...",
στις ... εκτυπώνεται ο κωδικός του συµβολαίου.

- Εάν υπάρχει guarante Συµβόλαιο στην Κράτηση του δωµατίου και έχει ήδη κοπεί Τιµολόγιο για το συγκεκριµένο
Συµβόλαιο το οποίο το έχουµε επιλέξει στο αντίστοιχο πεδίο τςη φόρµας του Συµβολαίου, τότε µετά τη συµφωνία
εκτυπώνονται και τα στοιχεία του τιµολογίου που κόπηκε για το Συµβόλαιο της Κράτησης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Ξεφύλλισµα εγγραφών Βιβλίου Πόρτας

Αναζήτηση εγγραφής Βιβλίου Πόρτας

ΠΕ∆ΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

· Ηµεροµηνία:  Η ηµεροµηνία της Κίνησης (ʼφιξης - Αναχώρησης - Μεταβολής δωµατίου).

· Κωδικός:  Ο αύξων αριθµός του Βιβλίου Πόρτας, ο οποίος δεν εκτυπώνεται στο Βιβλίο Πόρτας.

· ΚΒΠ:  Ο αύξων αριθµός που εκτυπώνεται στην εκτύπωση του Βιβλίου Πόρτας .

· Εκτυπώθηκε:  Όταν εκτυπωθεί η συγκεκριµένη Κίνηση, τσεκάρεται αυτόµατα.

· Κατάσταση:  Εµφανίζεται η κατάσταση της Κίνησης, αν δηλαδή η εγγραφή οφείλεται σε ʼφιξη, Αναχώρηση ή Μεταβολή
∆ωµατίου.

· ∆ωµάτιο:  Το ∆ωµάτιο της Κίνησης.

· Όνοµα:  Το όνοµα του ∆ιαµένοντα του ∆ωµατίου.
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· Πελάτης:  Ο Πελάτης της Κράτησης.

· ʼφιξη:  Η Ηµεροµηνία ʼφιξης του ∆ιαµένοντα.

· Αναχώρηση:  Όταν η κατάσταση της εγγραφής είναι ʼφιξη ή Μεταβολή, στο πεδίο αυτό εµφανίζεται η πιθανή
Ηµεροµηνία Αναχώρησης του ∆ιαµένοντα. Όταν η κατάσταση της εγγραφής είναι Αναχώρηση, στο πεδίο αυτό
εµφανίζεται η πραγµατική Ηµεροµηνία Αναχώρησης.

· Παρατηρήσεις:  Στο πεδίο αυτό εµφανίζεται:
- η Συµφωνία όταν η κατάσταση της εγγραφής είναι ʼφιξη,
- το ∆ωµάτιο του ∆ιαµένοντα πριν και µετά από την αλλαγή του ∆ωµατίου, καθώς και η ηµεροµηνία που γίνεται η αλλαγή
του δωµατίου όταν η κατάσταση της εγγραφής είναι Μεταβολή,

- η ηµεροµηνια αναχώρησης του ∆ωµατίου πριν και µετά τη µεταβολή της ηµεροµηνίας αναχώρησης, καθώς και η
ηµεροµηνία που γίνεται η αλλαγή στην ηµεροµηνία αναχώρησης του δωµατίου όταν η κατάσταση της εγγραφής είναι
πάλι Μεταβολή και

- η Συµφωνία, η συντοµογραφία του Είδους Παραστατικού, η Σειρά, ο Αριθµός και το Ποσό του Τιµολογίου όταν η
κατάσταση της εγγραφής είναι Αναχώρηση.

· ʼτοµα: Ο αριθµός ατόµων του δωµατίου.

· Κατασ/κό,Όχηµα: Το κατασ/κό µέσο και όχηµα που έχουµε συµπληρώσει στο δωµάτιο της κράτησης (χρησιµοποιούνται
στα camping).

· Χρήστης: Εµφανίζεται ο χρήστης που έχει κάνει την συγκεκριµένη ενέργεια.

ΠΛΗΚΤΡΑ

· Έξοδος:  Κλείσιµο της φόρµας.

· Εκτύπωση:  Πατώντας το συγκεκριµένο πλήκτρο εκτυπώνονται οι Κινήσεις του Ξενοδοχείου που φαίνονται στην οθόνη
και δεν έχουν εκτυπωθεί ακόµη. Αυτόµατα µαρκάρεται το αντίστοιχο πεδίο στις εγγραφές που εκτυπώθηκαν.

Σηµειώσεις
1. Πιέζουµε το πλήκτρο αυτό µόνο εάν το Βιβλίο Πόρτας που κρατάµε είναι σε µηχανογραφικό χαρτί.
2. Εάν θέλουµε να εκτυπώσουµε παλιές κινήσεις επειδή για κάποιο λόγο δεν είχαν εκτυπωθεί, θα εκτυπωθούν όλες οι

εγγραφές που υπάρχουν µετά από τις συγκεκριµένες. Αν π.χ. οι εγγραφές που δεν είχαν εκτυπωθεί ήταν στις
03/03/2006 και είχαν εκτυπωθεί οι εγγραφές στις 04/03/2006, τότε οι εγγραφές που έγιναν στις 04/03/2006 θα
ξαναεκτυπωθούν.

· Εκτύπωση Α4:  Πατώντας το συγκεκριµένο πλήκτρο εκτυπώνονται οι Κινήσεις του Ξενοδοχείου που φαίνονται στην
οθόνη και δεν έχουν εκτυπωθεί ακόµη. Αυτόµατα µαρκάρεται το αντίστοιχο πεδίο στις εγγραφές που εκτυπώθηκαν.

Σηµειώσεις
1. Πιέζουµε το πλήκτρο αυτό µόνο εάν το Βιβλίο Πόρτας που κρατάµε είναι σε χαρτί Α4. Το report που εκτυπώνεται το

δηλώνουµε στο πεδίο Εκτύπωση Βιβλίου Πόρτας της φόρµας Παράµετροι - Σελίδα 2 του µενού Βοηθητικά Αρχεία.
2. Εάν θέλουµε να εκτυπώσουµε παλιές κινήσεις επειδή για κάποιο λόγο δεν είχαν εκτυπωθεί, θα εκτυπωθούν όλες οι

εγγραφές που υπάρχουν µετά από τις συγκεκριµένες. Αν π.χ. οι εγγραφές που δεν είχαν εκτυπωθεί ήταν στις
03/03/2006 και είχαν εκτυπωθεί οι εγγραφές στις 04/03/2006, τότε οι εγγραφές που έγιναν στις 04/03/2006 θα
ξαναεκτυπωθούν.

· ∆ιακοπή:  Σε περίπτωση που εκτυπώνουµε πολλές εγγραφές µαζί κι επιθυµούµε για κάποιο λόγο να διακόψουµε τη
διαδικασία εκτύπωσης, πιέζουµε το πλήκτρο αυτό.

ΦΙΛΤΡΑ

· Από Ηµ/νία:  Στον παραπάνω πίνακα εµφανίζονται οι Κινήσεις του Ξενοδοχείου που έγιναν από την Ηµεροµηνία που
δηλώνεται στο συγκεκριµένο πεδίο.

· Έως Ηµ/νία:  Στον παραπάνω πίνακα εµφανίζονται οι Κινήσεις του Ξενοδοχείου που έγιναν έως την Ηµεροµηνία που
δηλώνεται στο συγκεκριµένο πεδίο. Προτεινόµενη ηµεροµηνία για το συγκεκριµένο φίλτρο είναι η Ηµεροµηνία Ελέγχου.

· Βιβλίο Πόρτας:  Στον παραπάνω πίνακα εµφανίζονται οι Κινήσεις του Ξενοδοχείου που καταγράφονται στο επιλεγµένο
Βιβλίο Πόρτας.

· Από Κωδικό:  Στον παραπάνω πίνακα εµφανίζονται οι Κινήσεις του Ξενοδοχείου που έγιναν από τον Κωδικό που
δηλώνεται στο συγκεκριµένο πεδίο.

· Όλα:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, εµφανίζονται στον παραπάνω πίνακα τόσο οι εκτυπωµένες όσο και οι µη
εκτυπωµένες Κινήσεις του Ξενοδοχείου. Όταν το πεδίο αυτό δεν είναι τσεκαρισµένο, τότε στον παραπάνω πίνακα
εµφανίζονται µόνο οι µη εκτυπωµένες Κινήσεις.
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1.3.1.11 Νυχτερινός Έλεγχος

1.3.1.11.1  Αυτόµατη Χρέωση

Από τη φόρµα αυτή χρεώνουµε τα κατειληµµένα ∆ωµάτια των Κρατήσεων.

ΦΙΛΤΡΑ

· Ξενοδοχείο:  Αν θέλουµε οι µαρκαρισµένες επιλογές να εκτελεστούν σε ένα συγκεκριµένο Ξενοδοχείο, τότε το
επιλέγουµε στο φίλτρο αυτό.

· Χρέωση:  ∆ηλώνουµε αν οι µαρκαρισµένες επιλογές θα εκτελεστούν για όλα τα ∆ωµάτια ή για συγκεκριµένο ∆ωµάτιο.

· ∆ωµάτιο:  Το πεδίο αυτό ενεργοποιείται µόνο όταν στη Χρέωση έχουµε επιλέξει Ένα ∆ωµάτιο. ∆ηλώνουµε το ∆ωµάτιο
που επιθυµούµε να χρεώσουµε ή να αναιρέσουµε τις χρεώσεις του.

· Ηµ/νίες Χρέωσης:  Όταν έχουµε µαρκάρει την επιλογή Αυτόµατη Χρέωση και στη Χρέωση έχουµε επιλέξει Όλα τα
∆ωµάτια, τότε τα πεδία αυτά είναι απενεργοποιηµένα και δηµιουργούνται όλες οι χρεώσεις των Υπηρεσιών µόνο για την
Ηµεροµηνία Ελέγχου. Όταν έχουµε µαρκάρει την επιλογή Αυτόµατη Χρέωση και στη Χρέωση έχουµε επιλέξει Ένα
∆ωµάτιο, τότε ενεργοποιείται η Έως Ηµεροµηνία και χρεώνουµε το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο για όσες ηµέρες επιθυµούµε.
Στο µεσαίο πεδίο εµφανίζονται οι συνολικές νύχτες που θα χρεωθεί το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο.

Σηµείωση: Αν η Έως Ηµεροµηνία είναι µεγαλύτερη από την Ηµεροµηνία Αναχώρησης του συγκεκριµένου ∆ωµατίου, τότε
το ∆ωµάτιο θα χρεωθεί µέχρι την Ηµεροµηνία Αναχώρησής του.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

· Αναίρεση Αυτόµατης Χρέωσης:  Αν επιθυµούµε να αναιρέσουµε κάποιες Χρεώσεις, τότε µαρκάρουµε τη συγκεκριµένη
επιλογή.

· Αυτόµατη Χρέωση:  Αν επιθυµούµε να χρεώσουµε τους Πελάτες ή τους ∆ιαµένοντες των ∆ωµατίων, τότε µαρκάρουµε
τη συγκεκριµένη επιλογή.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο πλαίσιο αυτό εµφανίζονται τα ακόλουθα:

· οι διαδικασίες που εκτελούµε,
· τα µηνύµατα λάθους αν υπάρχουν και
· τα στατιστικά της κάθε διαδικασίας. Πιο συγκεκριµένα:

- το σύνολο των ∆ωµατίων που βρέθηκαν,
- τα ∆ωµάτια που ενηµερώθηκαν και
- οι Κινήσεις που δηµιουργήθηκαν ή διαγράφηκαν.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

· Όταν στο φίλτρο Χρέωση έχουµε επιλέξει Ένα ∆ωµάτιο, τότε η Αναίρεση Αυτόµατης Χρέωσης εκτελείται πάντα µέχρι
την Ηµεροµηνία Ελέγχου.

· Όταν στο φίλτρο Χρέωση έχουµε επιλέξει Όλα τα ∆ωµάτια, τότε τόσο η Αυτόµατη Χρέωση όσο και η Αναίρεση
Αυτόµατης Χρέωσης εκτελούνται µόνο για την Ηµεροµηνία Ελέγχου.

· Αν ένα ∆ωµάτιο έχει χρεωθεί για πολλές ηµέρες, ένα άλλο µόνο για την Ηµεροµηνία Ελέγχου και επιθυµούµε να
αναιρέσουµε τις χρεώσεις όλων των ∆ωµατίων για την Ηµεροµηνία Ελέγχου, τότε οι χρεώσεις του ∆ωµατίου που έχει
χρεωθεί για πολλές ηµέρες δε θα αναιρεθούν. Θα αναιρεθούν µόνο οι χρεώσεις του άλλου ∆ωµατίου.

· Αν οι Κινήσεις ενός ∆ωµατίου έχουν τιµολογηθεί ή λογιστικοποιηθεί, τότε δεν µπορούµε να αναιρέσουµε τις χρεώσεις του
συγκεκριµένου ∆ωµατίου.

· Αν κάποιο κατειληµµένο ∆ωµάτιο δεν έχει χρεωθεί, τότε δεν µπορούµε να κάνουµε Κλείσιµο Ηµέρας.

ΠΛΗΚΤΡΑ

· Εκτύπωση:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό έχουµε τη δυνατότητα να εκτυπώσουµε τις πληροφορίες που εµφανίζονται στο
αντίστοιχο πλαίσιο.

· Εκτέλεση:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό ξεκινά η διαδικασία της Αυτόµατης Χρέωσης ή/και της Αναίρεσης Αυτόµατης
Χρέωσης. Μόλις τελειώσει η διαδικασία, εµφανίζονται στο πλαίσιο των Πληροφοριών οι διαδικασίες που εκτελέστηκαν και
τα στατιστικά της κάθε διαδικασίας.

· Έξοδος:  Κλείσιµο της φόρµας.

1.3.1.11.2  Κλείσιµο Ηµέρας

Από τη φόρµα αυτή κάνουµε καθηµερινά το Κλείσιµο Ηµέρας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Προτού εκτελεστεί η διαδικασία Κλεισίµατος Ηµέρας, εκτελούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι:

· Αν έχουν αφιχθεί όλα τα ∆ωµάτια που έχουν ως Ηµεροµηνία ʼφιξης την τρέχουσα Ηµεροµηνία Ελέγχου.
· Αν έχουν αναχωρήσει όλα τα ∆ωµάτια που έχουν ως Ηµεροµηνία Αναχώρησης την τρέχουσα Ηµεροµηνία Ελέγχου.
· Αν έχουν µεταφερθεί όλα τα ∆ωµάτια που έχουν ως Ηµεροµηνία Μεταφοράς την τρέχουσα Ηµεροµηνία Ελέγχου.
· Αν υπάρχουν ∆ωµάτια που έχουν αφιχθεί, αλλά δεν έχουν χρεωθεί κατά την εκτέλεση της διαδικασίας της Αυτόµατης

Χρέωσης για την τρέχουσα Ηµεροµηνία Ελέγχου.
· Αν υπάρχουν ΑΠΥ που έχουν καταχωρηθεί, αλλά δεν έχουν εκδοθεί ακόµη.

Το Κλείσιµο Ηµέρας θα εκτελεστεί µόνο εάν το σύστηµα περάσει τους παραπάνω ελέγχους. ∆ιαφορετικά, θα πρέπει να
διορθωθούν τα λάθη για να µπορέσουµε να κάνουµε Κλείσιµο Ηµέρας.

Με τη διαδικασία του Κλεισίµατος Ηµέρας το πρόγραµµα ελέγχει επίσης αν υπάρχουν κατειληµµένα ∆ωµάτια στα οποία δεν
έχουν αφιχθεί όλοι οι διαµένοντες κι εµφανίζει προειδοποιητικό µήνυµα. Αυτό το µήνυµα, όµως, δε µας απαγορεύει να
εκτελέσουµε το Κλείσιµο Ηµέρας.
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ΠΕ∆ΙΑ

· Ηµεροµηνία Ελέγχου:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται η τρέχουσα Ηµεροµηνία
Ελέγχου.

ΦΙΛΤΡΟ

· Ξενοδοχείο:  Σε περίπτωση που θέλουµε να κάνουµε τους ελέγχους της ηµέρας για συγκεκριµένο ξενοδοχείο, τότε
επιλέγουµε στο φίλτρο αυτό το ξενοδοχείο που επιθυµούµε.

Σηµείωση: Όσο υπάρχει επιλεγµένο ξενοδοχείο στο φίλτρο δεν ενεργοποιείται το πλήκτρο Κλείσιµο Ηµέρας ακόµη κι αν
δε βρεθούν λάθη. Για να εκτελέσουµε το Κλείσιµο Ηµέρας πρέπει να βγάλουµε το φίλτρο, να ξανακάνουµε Έναρξη
Ελέγχου / Έναρξη ∆ιόρθωσης κι έπειτα εφόσον δε βρεθούν λάθη θα ενεργοποιηθεί το πλήκτρο Κλείσιµο Ηµέρας για να
µπορέσουµε να µεταβούµε στην επόµενη ηµέρα.

ΠΛΑΙΣΙΟ

· Μηνύµατα Λάθους:  Στο πλαίσιο αυτό εµφανίζονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου.

ΠΛΗΚΤΡΑ

· Εκτύπωση:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό έχουµε τη δυνατότητα να εκτυπώσουµε τα αποτελέσµατα του ελέγχου που
εµφανίζονται στο πλαίσιο των Μηνυµάτων Λάθους.

· Έναρξη:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, εµφανίζεται µενού µε τις εξής επιλογές:

- Έναρξη Ελέγχου,
- Έναρξη ∆ιόρθωσης.

Και οι δύο επιλογές κάνουν τους ελέγχους που αναφέραµε παραπάνω και εµφανίζουν στο πλαίσιο των Μηνυµάτων
Λάθους τα αποτελέσµατα του ελέγχου. Η µόνη διαφορά που έχουν οι επιλογές είναι η εξής: Αν επιλέξουµε Έναρξη
∆ιόρθωσης και βρεθούν λάθη, τότε αν επιθυµούµε ανοίγει αυτόµατα η σωστή οθόνη για να διορθώσουµε το λάθος και να
συνεχιστεί η Έναρξη ∆ιόρθωσης. Αν δηλαδή δεν έχει αφιχθεί κάποιο ∆ωµάτιο, τότε ανοίγει η φόρµα των Αφίξεων για να
κάνουµε την ʼφιξη του ∆ωµατίου. Αν δεν έχει αναχωρήσει κάποιο ∆ωµάτιο, τότε ανοίγει η φόρµα των Αναχωρήσεων για
να κάνουµε την Αναχώρηση του ∆ωµατίου κι έπειτα ανοίγει η Καρτέλα για να τιµολογήσουµε τις χρεώσεις του ∆ωµατίου
αν δεν είχε γίνει προηγουµένως η συγκεκριµένη ενέργεια. Τέλος, αν δεν έχει χρεωθεί κάποιο κατειληµµένο ∆ωµάτιο, τότε
ανοίγει η φόρµα της Αυτόµατης Χρέωσης για να χρεώσουµε τις Υπηρεσίες του ∆ωµατίου.

· Κλείσιµο Ηµέρας:  Το πλήκτρο αυτό ενεργοποιείται µόνο όταν µετά την Έναρξη του ελέγχου δούµε ότι δεν υπάρχουν
λάθη στο πλαίσιο των Μηνυµάτων Λάθους. Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη και αυτόµατα
εκτελούνται κάποιες διαδικασίες.
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

· Ενηµέρωση Ιστορικού Αρχείου:  Αυτόµατα µε το Κλείσιµο Ηµέρας ενηµερώνεται το Ιστορικό Αρχείο, το οποίο
αναφέρεται στην Ηµεροµηνία Ελέγχου.

· Φύλαξη Αρχείων:  Αν έχουµε τσεκαρισµένο το πεδίο Φύλαξη Αρχείων της φόρµας Παράµετροι - Εφαρµογή, τότε
αυτόµατα µε το Κλείσιµο Ηµέρας παίρνουµε και Backup στην τοποθεσία που ορίσαµε στο πεδίο Τοποθεσία Φύλαξης
της φόρµας Παράµετροι - Εφαρµογή. Το όνοµα του Backup είναι της µορφής ΗΤ-Σηµερινή Ηµεροµηνία.bck, π.χ. ΗΤ-
2004-11-30. ∆ιαφορετικά, δεν εκτελείται η συγκεκριµένη διαδικασία.

Σηµείωση: Το Backup είναι προοδευτικό για 7 ηµέρες. Αν δηλαδή παίρνουµε Backup επί 7 ηµέρες, την όγδοη ηµέρα
θα σβηστεί το Backup της πρώτης µέρας και θα δηµιουργηθεί το καινούριο.

· Εκτυπώσεις:  Αυτόµατα µε το Κλείσιµο Ηµέρας εκτυπώνονται τα reports που δηλώσαµε στις Εκτυπώσεις Κλεισίµατος
Ηµέρας.

· Κλείσιµο Ηµέρας:  Εκτελείται το Κλείσιµο Ηµέρας και αυτόµατα αλλάζει η Ηµεροµηνία Ελέγχου.

· Έξοδος:  Κλείσιµο της φόρµας.
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1.3.1.12 Ενηµέρωση Στατιστικών

Εκτελούµε την Ενηµέρωση Στατιστικών όταν θέλουµε να πάρουµε Εκτυπώσεις Στατιστικών, ώστε να ενηµερώνονται πάντα
τα ιστορικά αρχεία και τα αρχεία των προβλέψεων µε τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν (π.χ. αφίχθηκε σήµερα κάποιο
∆ωµάτιο).

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

· Ενηµέρωση Στατιστικών, Ενηµέρωση Στατιστικών ανά Τύπο Πελάτη:  Οι επιλογές αυτές είναι πάντα τσεκαρισµένες
και ενηµερώνουν το Ιστορικό, ενηµερώνουν δηλαδή τα στοιχεία που αναφέρονται στην Ηµεροµηνία Ελέγχου.

Σηµείωση: Η ενηµέρωση του Ιστορικού (δηλαδή της Ηµεροµηνίας Ελέγχου) γίνεται αυτόµατα και µε το Κλείσιµο Ηµέρας.

· Ενηµέρωση Τελευταίου Ξενοδοχείου Πελάτη : Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν επιθυµούµε να ενηµερωθεί το
τελευταίο ξενοδοχείο σε κάθε πελάτη για χρήση από την φόρµα Marketing

· Ενηµέρωση Προβλέψεων, Ενηµέρωση Προβλέψεων ανά Τύπο Πελάτη, Πρόβλεψη Κρατήσεων:  Μαρκάρουµε όλες
αυτές τις επιλογές σε περίπτωση που θέλουµε να πάρουµε εκτυπώσεις Προβλέψεων. Η ενηµέρωση των Προβλέψεων
γίνεται από την Ηµεροµηνία Ελέγχου έως την ηµεροµηνία που θα δηλώσουµε στο πεδίο Ηµεροµηνία Τελευταίας
Πρόβλεψης.

Σηµείωση: Όταν θέλουµε να πάρουµε µόνο Στατιστικά Ιστορικού, τότε δεν τσεκάρουµε τα πεδία της Ενηµέρωσης
Προβλέψεων. Ενώ όταν θέλουµε να πάρουµε Στατιστικά και για το Ιστορικό και για τις Προβλέψεις, τότε τσεκάρουµε και
τα τρία πεδία της Ενηµέρωσης Προβλέψεων.

· Ηµ/νία Τελευταίας Πρόβλεψης:  Στο πεδίο αυτό αναγράφεται αρχικά η Ηµεροµηνία Ελέγχου.

Σηµείωση: Όταν θέλουµε να πάρουµε µόνο Στατιστικά Ιστορικού, τότε δεν αλλάζουµε αυτήν την Ηµεροµηνία. Ενώ όταν
θέλουµε να πάρουµε Στατιστικά και για το Ιστορικό και για τις Προβλέψεις, τότε δηλώνουµε την ηµεροµηνία µέχρι την
οποία επιθυµούµε να ενηµερωθούν τα αρχεία των Προβλέψεων.

ΠΛΑΙΣΙΟ

· Πληροφορίες:  Στο πλαίσιο αυτό εµφανίζονται τα αρχεία που αναβαθµίστηκαν για το διάστηµα που δηλώσαµε
παραπάνω.

ΠΛΗΚΤΡΑ
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· Εκτέλεση:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό ξεκινάει η διαδικασία Ενηµέρωσης των Στατιστικών.

· Έξοδος:  Κλείσιµο της φόρµας.

1.3.1.13 Κτίσιµο Ξενοδοχείου

1.3.1.13.1  Παρουσίαση

Από τη φόρµα αυτή µπορούµε εύκολα και γρήγορα να κτίσουµε τα Ξενοδοχεία µας και να παραµετροποιήσουµε τα
υπόλοιπα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία των Ξενοδοχείων.

Τα Πλήκτρα - Επιλογές από τις οποίες αποτελείται η φόρµα αυτή είναι οι εξής:

1.3.1.13.2  Ξενοδοχεία

Στην καρτέλα αυτή καταχωρούµε τα Ξενοδοχεία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΤΕΛΑΣ

Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Ξενοδοχείου επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό
ή χρησιµοποιώντας το συνδυασµό των πλήκτρων Ctrl+Delete από το πληκτρολόγιο. Σε περίπτωση, όµως, που το
συγκεκριµένο Ξενοδοχείο συνδέεται µε κάποιον Τιµοκατάλογο ή µε κάποια Υπηρεσία, δεν µπορούµε να το διαγράψουµε.

Για να δούµε και να επεξεργαστούµε τα στοιχεία άλλου Ξενοδοχείου, επιλέγουµε το Ξενοδοχείο που επιθυµούµε από τη
λίστα που υπάρχει στο αριστερό µέρος της οθόνης κάτω από τα πλήκτρα της φόρµας.

Για να καταχωρήσουµε ένα Ξενοδοχείο πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα εξής πεδία:
· Όνοµα και
· Υπολογισµός Χρεώσεων.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Ξενοδοχείων είναι οι παρακάτω:

Εισαγωγή Νέου Ξενοδοχείου

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
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ΠΕ∆ΙΑ

· Κωδικός:  Ο κωδικός του Ξενοδοχείου, ο οποίος εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.

· Όνοµα:  Η επωνυµία του Ξενοδοχείου.

· Επων-1 Τιµ/γίου, Επων-2 Τιµ/γίου:  ∆ηλώνουµε τις επωνυµίες 1 και 2 του Ξενοδοχείου, οι οποίες θα εµφανίζονται στην
εκτύπωση του Τιµολογίου.

· ∆ιεύθυνση, Πόλη, Ταχ. Κώδικας:  Στοιχεία του Ξενοδοχείου.

· ∆ΟΥ, ΑΦΜ:  Τα φορολογικά στοιχεία του Ξενοδοχείου.

· E-mail, WebSite:  Η ηλεκτρονική διεύθυνση και η ιστοσελίδα του Ξενοδοχείου.

· Τηλέφωνο1, Τηλέφωνο2, Fax:  Τα τηλέφωνα και το φαξ του Ξενοδοχείου.

· Κράτος: Το κράτος του Ξενοδοχείου.

· ΠΟΛ: Συµπληρώνουµε το λεκτικό ΠΟΛ που θα εµφανίζεται στις εκτυπώσεις παραστατικών

· Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: Συµπληρώνουµε το αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. του Ξενοδοχείου

· Έναρξη Περιόδου: Συµπληρώνουµε την ηµεροµηνία Έναρξης της τρέχουσας περιόδου του ξενοδοχείου. Η ηµεροµηνία
χρησιµοποιείται στον υπολογισµό των εκµεταφοράς στις εκτυπώσεις Main Courante και Ισοζύγιο Ξενοδοχείου.

· Οµάδα Ξεν.:  Μπορούµε να οµαδοποιήσουµε τα Ξενοδοχεία ανάλογα µε τα κριτήρια που επιθυµούµε. Μπορούµε για
παράδειγµα να διαχωρίσουµε τα Ξενοδοχεία σε Θερινά και Χειµερινά.

· Ώρα Αφιξης/Ώρα Αναχώρησης:  Συµπληρώνουµε την προεπιλεγµένη ώρα άφιξης και αναχώρησης για το συγκεκριµένο
ξενοδοχείο.

· Συµφωνία:  Η Συµφωνία που ακολουθεί το συγκεκριµένο Ξενοδοχείο.

· FirstDay, LastDay: Επιλέγουµε το είδος γευµάτων για την πρώτη και την τελευταία ηµέρα ως προεπιλογή για την
καταχώρηση των νέων κρατήσεων.

· Τύπος Τιµών:  ∆ηλώνουµε τον προτεινόµενο Τύπο Τιµών του συγκεκριµένου Ξενοδοχείου. Οι Τύποι Τιµών των
Ξενοδοχείων έχουν καταχωρηθεί προηγουµένως στους Τύπους Τιµών της ίδιας φόρµας.
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· Τύπ.Τιµ.Internet:  ∆ηλώνουµε τον Τύπο Τιµών που θα έχουν οι Κρατήσεις οι οποίες θα καταχωρηθούν από το Internet
για το συγκεκριµένο Ξενοδοχείο. Οι Τύποι Τιµών των Ξενοδοχείων έχουν καταχωρηθεί προηγουµένως στους Τύπους
Τιµών της ίδιας φόρµας.

· Ηµερολόγιο Ισοζυγίου: ∆ηλώνουµε το Ηµερολόγιο Κινήσεων Πελατών που θα χρησιµοποιείται στην εκτύπωση
Ισοζύγιο Ξενοδοχείου.

· Βιβλίο Πόρτας:  ∆ηλώνουνε το Βιβλίο Πόρτας που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο Ξενοδοχείο. Κατά την εισαγωγή νέου
Ξενοδοχείου προτείνεται το Βιβλίο Πόρτας µε κωδικό 1.

· Καθαριότητα, Πετσέτες, Σεντόνια:  ∆ηλώνουµε ανά πόσες ηµέρες θα καθαρίζονται τα κατειληµµένα ή αναχωρηθέντα
∆ωµάτια του συγκεκριµένου Ξενοδοχείου και ανά πόσες ηµέρες θα αλλάζουµε τις πετσέτες και τα σεντόνια στα ∆ωµάτια
αυτά. Κατά την εισαγωγή νέου Ξενοδοχείου προτείνεται να καθαρίζονται καθηµερινά τα ∆ωµάτια κι επίσης καθηµερινά
προτείνεται να αλλάζονται οι πετσέτες και τα σεντόνια.

· Τιµολόγιο Passant:  ∆ηλώνουµε το Παραστατικό των Τιµολογίων που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή µιας Χρέωσης
Passant για το συγκεκριµένο Ξενοδοχείο. Τα παραστατικά των Τιµολογίων των Πελατών έχουν καταχωρηθεί
προηγουµένως στη φόρµα Τύποι Κινήσεων - Παραστατικά Τιµολογίων Πελατών του µενού Back Office.

· Είσπραξη Passant:  ∆ηλώνουµε το Είδος Κίνησης του Πελάτη που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή µιας Χρέωσης
Passant για το συγκεκριµένο Ξενοδοχείο. Τα είδη κίνησης των Πελατών έχουν καταχωρηθεί προηγουµένως στη φόρµα
Τύποι Κινήσεων - Είδη Κίνησης Πελατών του µενού Back Office.

· Πιστωτικό ΑΠΥ: ∆ηλώνουµε το Παραστατικό των Τιµολογίων που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή πιστωτικού
τιµολογίου από την φόρµα της Καρτέλας όταν ο Πελάτης δεν είναι υπόχρεος ΚΕΠΥΟ.

· Πιστωτικό Τιµολόγιο: ∆ηλώνουµε το Παραστατικό των Τιµολογίων που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή πιστωτικού
τιµολογίου από την φόρµα της Καρτέλας όταν ο Πελάτης είναι υπόχρεος ΚΕΠΥΟ.

· Αντιλ/σµός Επιστροφής, Αντιλ/σµός Είσπραξης:  ∆ηλώνουµε τα Είδη Κινήσεων Πελατών που θα έχουν οι κινήσεις
που θα δηµιουργηθούν από τη διαδικασία του Αντιλογισµού. Τα Είδη Κινήσεων Πελάτων έχουν καταχωρηθεί
προηγουµένως στη φόρµα Τύποι Κινήσεων - Είδη Κινήσεων Πελατών του µενού Back Office.

· Αθεώρητη Κατ.Καταναλώσεων: ∆ηλώνουµε το Παραστατικό των Τιµολογίων που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή
τιµολογίου από την φόρµα της Καρτέλας µε επιλογή χρεώσεων που προέρχονται αποκλειστικά στην εφαρµογή
Food&BeverageWorks.

· Προεπιλογή ΑΠΥ: ∆ηλώνουµε το προτεινόµενο παραστατικό για ΑΠΥ που αφορά το συγκεκριµένο Ξενοδοχείο. Το
πεδίο χρησιµοποιείται εφόσον υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία στην ίδια βάση , τα οποία έχουν διαφορετικά παραστατικά
και η χρήση τους γίνεται από τον ίδιο υπολογιστή

· Προεπιλογή ΤΠΥ: ∆ηλώνουµε το προτεινόµενο παραστατικό για ΤΠΥ που αφορά το συγκεκριµένο Ξενοδοχείο. Το πεδίο
χρησιµοποιείται εφόσον υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία στην ίδια βάση , τα οποία έχουν διαφορετικά παραστατικά και η
χρήση τους γίνεται από τον ίδιο υπολογιστή

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Προσθέτουµε στον πίνακα τις ενεργές πιστωτικές κάρτες για το σύστηµα online κρατήσεων Web Reservations

ΣΕΛΙ∆Α 2

· Παρατηρήσεις ΑΠΥ: Συµπληρώνουµε το κείµενο που θα εµφανίζεται στις εκτυπώσεις Τιµολογίων.

· Παρατηρήσεις Registration Card: Συµπληρώνουµε το κείµενο που θα εµφανίζεται στις εκτυπώσεις Registration Card.

· Παρατηρήσεις προφόρµας κράτησης: Συµπληρώνουµε το κείµενο που θα εµφανίζεται στις εκτυπώσεις προφόρµας
κράτησης.

· Παρατηρήσεις προφόρµας καρτέλας(folio) : Συµπληρώνουµε το κείµενο που θα εµφανίζεται στις εκτυπώσεις
προφόρµας καρτέλας folio.

· Παρατηρήσεις προφόρµας καρτέλας(∆ωµ): Συµπληρώνουµε το κείµενο που θα εµφανίζεται στις εκτυπώσεις
προφόρµας καρτέλας δωµατίου.

ΣΕΛΙ∆Α 3

· Κείµενο επιβεβαιώσης (Τοπκή)/(Αγγλικά): Συµπληρώνουµε το κείµενο που θα εµφανίζεται στις εκτυπώσεις
επιβεβαιώσης κράτησης σε τοπική γλώσσα και αγγλικά.

· Λογότυπο Τιµολογίου:  Στο πλαίσιο αυτό µπορούµε να εισάγουµε το λογότυπο της εταιρίας µας, το οποίο θα
εµφανίζεται κατά την εκτύπωση των Τιµολογίων.
Σηµειώσεις
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1. Κάνοντας δεξί κλικ µέσα στο πλαίσιο, έχουµε τη δυνατότητα να εισάγουµε το λογότυπο, να το διαγράψουµε ή να το
εξάγουµε σε αρχείο.

2. Το λογότυπο θα έχει κατάληξη .jpg.

ΣΕΛΙ∆Α 4

· ΦΠΑ Γ.Γ.Π.Σ : Στο πλαίσιο συµπληρώνουµε την κατηγορία ΦΠΑ για την σύνδεση µε φορολογικό που χρησιµοποιεί
γραµµή Ε

· ΑΑ∆Ε MyData: Στα πεδία συµπληρώνουµε τα στοιχεία σύνδεσης (UserId, Subscription Key και Αρ.Εγκατάστασης) µε το
σύστηµα MyData της Γ.Γ.Π.Σ. Στο πεδίο Αρ.Εγκατάστασης συµπληρώνουµε τον κωδικό υποκαταστήµατος, εάν δεν
υπάρχουν υποκαταστήµατα ή εάν είµαστε το κεντρικό υποκατάστηµα συµπληρώνουµε 0.

· Κωδ.Υποκαταστήµατος: Συµπληρώνουµε τον κωδικό που θα χρησιµοποιηθεί σε γέφυρα µε λογιστική.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Στα πεδία αυτά δηλώνουµε τις παρατηρήσεις που θέλουµε να εµφανίζονται στο internet σχετικά µε την πολιτική ακύρωσης
κράτησης.

MAIL

Ρυθµίσεις
Στην σελίδα αυτή ορίζουµε τα στοιχεία σύνδεσης λογαριασµού email για την αποστολή email χωρίς εξωτερικό πρόγραµµα
για τις διαδικασίες: Marketing, Επιβεβαιώση Κράτησης, Τιµολόγια Πελατών , Αναχώρηση ∆ωµατίου, Πληροφορίες
Μετακίνησης, Προ-Αφίξη, Μετά-Αναχώρηση και Γενέθλια.

· Host, Port, Ενεργοποίηση SSL, Όνοµα Χρήστη ,Email , Συνθηµατικό , Όνοµα Αποστολέα, MailProxyUrl:
Συµπληρώνουµε τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασµού email.

Κείµενα Mails

Η αποστολή email επιβεβαίωση κράτησης και Πιστωτικού Σηµειώµατος γίνεται από την φόρµα ∆ιαχείριση Κρατήσεων και
τις σελίδες Κρατήσεις και ∆ωµάτια µε δεξί κλικ στην εγγραφή που επιθυµούµε.
Η αποστολή email τιµολογίου γίνεται από την φόρµα Τιµολόγια Πελατών µε δεξί κλικ στην εγγραφή που επιθυµούµε.
Η αποστολή email αναχώρησης γίνεται από την φόρµα ∆ιαχείριση Κρατήσεων και την σελίδα Αναχωρήσεις µε δεξί κλικ
στην εγγραφή που επιθυµούµε.

· Κείµενο Επιβεβαίωσης Κράτησης (Τοπική/Αγγλικά): Συµπληρώνουµε το προκαθορισµένο κείµενο που θα
εµφανίζεται στην αποστολή email για την Επιβεβαίωσης Κράτησης σε τοπική γλώσσα και στα αγγλικά.

· Κείµενο Αποστολής Τιµολογίου (Τοπική/Αγγλικά): Συµπληρώνουµε το προκαθορισµένο κείµενο που θα εµφανίζεται
στην αποστολή email από την φόρµα Τιµολόγια Πελατών σε τοπική γλώσσα και στα αγγλικά.

· Κείµενο Αναχώρησης (Τοπική/Αγγλικά): Συµπληρώνουµε το προκαθορισµένο κείµενο που θα εµφανίζεται στην
αποστολή email από την σελίδα Αναχωρήσεις της φόρµας ∆ιαχείρισης Κρατήσεων σε τοπική γλώσσα και στα αγγλικά.

· Κείµενο Πιστωτικού Σηµειώµατος (Τοπική/Αγγλικά): Συµπληρώνουµε το προκαθορισµένο κείµενο που θα
εµφανίζεται στην αποστολή email για το Πιστωτικό Σηµείωµα σε τοπική γλώσσα και στα αγγλικά.

Πληροφορίες Μετακίνησης

Η αποστολή email για τις πληροφορίες µετακίνησης γίνεται από την φόρµα Κράτηση από την σελίδα Μετακινήσεις
∆ιαµενόντων µε το αντίστοιχο πλήκτρο.

· Θέµα (Τοπική/Αγγλικά): Συµπληρώνουµε το προκαθορισµένο θέµα που θα εµφανίζεται στην αποστολή email για
πληροφορίες µετακίνησης σε τοπική γλώσσα και στα αγγλικά.

· Κείµενο (Τοπική/Αγγλικά): Συµπληρώνουµε το προκαθορισµένο κείµενο που θα εµφανίζεται στην αποστολή email για
πληροφορίες µετακίνησης σε τοπική γλώσσα και στα αγγλικά. Με δεξί κλικ µπορούµε να επιλέξουµε παραµετρικά
στοιχεία που θα ενσωµατωθούν στο κείµενο.

Προ-άφιξης

Η αποστολή email προ-άφιξης γίνεται αυτόµατα από την σελίδα WebServices και την σελίδα Προγραµµατισµένα emails
σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό στα παρακάτω πεδία. Η φόρµα πρέπει να είναι ανοικτή για να γίνει η αποστολή την
προκαθορισµένη ηµέρα αποστολής αλλιώς η αποστολή θα γίνει στο επόµενο άνοιγµα για όσα email εκκρεµούν. Η
αποστολή γίνεται στο email του πελάτη της κράτησης εφόσον αυτός έχει λογαριασµό email και ενεργά τα πεδία Αποδοχή
email  και emails Κράτησης.  Για κάθε κράτηση θα προγραµµατιστεί ένα email µε βάση την πρώτη ηµέρα άφιξης όλων
των δωµατίων της κράτησης εφόσον η ηµεροµηνία προγραµµατισµού είναι µεγαλύτερη ή ίση από την τρέχουσα
(υπολογιστή). Εάν ακυρωθεί ή διαγραφεί κράτηση πριν την άφιξη, θα διαγραφεί και ο προγραµµατισµός αποστολής email
εφόσον δεν έχει σταλεί ήδη. Η γλώσσα email επιλέγεται αυτόµατα µε βάση την εθνικότητα του πελάτη

· Αυτόµατη αποστολή email: Ενεργοποιούµε την επιλογή για να ενεργοποιηθεί η αυτόµατη αποστολή.
· Ηµέρες πριν την άφιξη: Συµπληρώνουµε τον αριθµό ηµερών πριν από την ηµέρα άφιξης που θα σταλεί το αυτόµατο

email .
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· Θέµα (Τοπική/Αγγλικά): Συµπληρώνουµε το προκαθορισµένο θέµα που θα εµφανίζεται στην αποστολή email για
πληροφορίες µετακίνησης σε τοπική γλώσσα και στα αγγλικά.

· Κείµενο (Τοπική/Αγγλικά): Συµπληρώνουµε το προκαθορισµένο κείµενο που θα εµφανίζεται στην αποστολή email για
πληροφορίες µετακίνησης σε τοπική γλώσσα και στα αγγλικά.Με δεξί κλικ µπορούµε να επιλέξουµε παραµετρικά
στοιχεία που θα ενσωµατωθούν στο κείµενο

Μετά-αναχώρησης

Η αποστολή email µετά-αναχώρησης γίνεται αυτόµατα από την σελίδα WebServices και την σελίδα Προγραµµατισµένα
emails σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό στα παρακάτω πεδία. Η φόρµα πρέπει να γίνει ανοικτή για να γίνει η αποστολή
την προκαθορισµένη ηµέρα αποστολής αλλιώς η αποστολή θα γίνει στο επόµενο άνοιγµα για όσα email εκκρεµούν. Η
αποστολή γίνεται στο email του πελάτη της κράτησης εφόσον αυτός έχει λογαριασµό email και ενεργά τα πεδία Αποδοχή
email  και emails Κράτησης.  Για κάθε κράτηση θα προγραµµατιστεί ένα email µε βάση την τελευταία ηµέρα αναχώρησης
όλων των δωµατίων της κράτησης εφόσον η ηµεροµηνία προγραµµατισµού είναι µεγαλύτερη ή ίση από την τρέχουσα
(υπολογιστή). Η γλώσσα email επιλέγεται αυτόµατα µε βάση την εθνικότητα του πελάτη

· Αυτόµατη αποστολή email: Ενεργοποιούµε την επιλογή για να ενεργοποιηθεί η αυτόµατη αποστολή.
· Ηµέρες µετά την αναχώρηση: Συµπληρώνουµε τον αριθµό ηµερών µετά την ηµέρα αναχώρησης που θα σταλεί το

αυτόµατο email .
· Με βαθµολογία διαµονής µεγαλύτερη ή ίση του:Συµπληρώνουµε τον ελάχιστο βαθµό διαµονής που θα πρέπει να έχει

η κράτηση για να σταλεί το το αυτόµατο email.
· Θέµα (Τοπική/Αγγλικά): Συµπληρώνουµε το προκαθορισµένο θέµα που θα εµφανίζεται στην αποστολή email για

πληροφορίες µετακίνησης σε τοπική γλώσσα και στα αγγλικά.
· Κείµενο (Τοπική/Αγγλικά): Συµπληρώνουµε το προκαθορισµένο κείµενο που θα εµφανίζεται στην αποστολή email για

πληροφορίες µετακίνησης σε τοπική γλώσσα και στα αγγλικά.Με δεξί κλικ µπορούµε να επιλέξουµε παραµετρικά
στοιχεία που θα ενσωµατωθούν στο κείµενο

Γενέθλια

Η αποστολή email γενεθλιών γίνεται αυτόµατα από την σελίδα WebServices και την σελίδα Προγραµµατισµένα emails
σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό στα παρακάτω πεδία. Η φόρµα πρέπει να γίνει ανοικτή για να γίνει η αποστολή την
προκαθορισµένη ηµέρα αποστολής αλλιώς η αποστολή θα γίνει στο επόµενο άνοιγµα για όσα email εκκρεµούν. Η
αποστολή γίνεται στο email του πελάτη εφόσον αυτός έχει λογαριασµό email και ηµεροµηνία γενεθλίων και ενεργό το πεδίο
Αποδοχή email . Η γλώσσα email επιλέγεται αυτόµατα µε βάση την εθνικότητα του πελάτη. Εάν η ηµεροµηνία
προγραµµατισµού είναι µικρότερη από την τρέχουσα (υπολογιστή) δεν θα δηµιουργηθούν προγραµµατισµένα emails. Για
την αποστολή Θα χρησιµοποιηθούν τα στοιχεία ξενοδοχείου που έχει συνδεθεί ο πελάτης. Το ξενοδοχείο στον πελάτη θα
ενηµερωθεί µε την πρώτη κράτηση του που θα λάβει κατάσταση διαµονής ή µε την διαδικασία Ενηµέρωση Τελευταίου
Ξενοδοχείου Πελάτη από την φόρµα Ενηµέρωση Στατιστικών . Εάν ο πελάτης δεν έχει διαµονές µπορούµε να
επιλέξουµε το ξενοδοχείο χειροκίνητα στην φόρµα Πελάτες

· Ενεργοποίηση προγραµµατισµού κατά το κλείσιµο Ηµέρας: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν επιθυµούµε µε το
κλείσιµο ηµέρας να δηµιουργηθούν τα προγραµµατισµένα emails για όλους τους πελάτες που έχουν γενέθλια την
επόµενη ηµέρα µε βάση την ηµεροµηνία ελέγχου.

· Προγραµµατισµός τώρα για την περίοδο: Συµπληρώνουµε τις ηµεροµηνίες που επιθυµούµε και πατάµε το πλήκτρο
Εκτέλεση για να δηµιουργηθούν τα προγραµµατισµένα emails για τους πελάτες που έχουν γενέθλια στο διάστηµα
επιλογής. Χρησιµοποιείται για το διάστηµα που δεν γίνονται κλεισίµατα ηµέρας καθηµερινά (όταν το ξενοδοχείο είναι
κλειστό). Μπορούν να συµπληρωθούν ηµεροµηνίες από την τρέχουσα για ένα έτος. Προσοχή για την αποστολή η φόρµα
WebServices θα πρέπει να είναι ενεργή την ηµέρα προγραµµατισµού για να γίνει η αποστολή.

· Θέµα (Τοπική/Αγγλικά): Συµπληρώνουµε το προκαθορισµένο θέµα που θα εµφανίζεται στην αποστολή email για
πληροφορίες µετακίνησης σε τοπική γλώσσα και στα αγγλικά.

· Κείµενο (Τοπική/Αγγλικά): Συµπληρώνουµε το προκαθορισµένο κείµενο που θα εµφανίζεται στην αποστολή email για
πληροφορίες µετακίνησης σε τοπική γλώσσα και στα αγγλικά.Με δεξί κλικ µπορούµε να επιλέξουµε παραµετρικά
στοιχεία που θα ενσωµατωθούν στο κείµενο

Συνηµµένα

Για την αποστολή email για τα : προ-άφιξης , µετά-αναχώρησης, γενεθλιών µπορούµε να προσθέσουµε συννηµένα αρχεία
σταθερά που θα περιλαµβάνονται πάντα στην αυτόµατη αποστολή.

· Τύπος Mail: Επιλέγουµε τον τύπο email που αφορά το συννηµένο.
· ∆ιαδροµή : Επιλέγουµε το συννηµένο αρχείο σε ελληνική γλώσσα.
· ∆ιαδροµή (En): Επιλέγουµε το συννηµένο αρχείο σε αγγλική γλώσσα.
· Προβολή: Πιέζουµε το πλήκτρο για να ανοίξει το συννηµένο αρχείο.

ΦΟΡΟΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ

Στην σελίδα αυτή ορίζουµε τα τις παραµέτρους για το επιλεγµένο ξενοδοχείο αναφορά µε τον υπολογισµό του φόρου
∆ιαµονής. Αναλυτικά συµπληρώνουµε τα πεδία:

· Τύπος Παραστατικού: Επιλέγουµε τον τύπο παραστατικού που θα δηµιουργείται αυτόµατα µε την δηµιουργία
παραστατικού Φόρου ∆ιαµονής.

· Τύπος Κίνησης Πελάτη Είσπραξης: Επιλέγουµε τον τύπο κίνησης πελάτη που θα αφορά την κίνηση της είσπραξης του
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Φόρου ∆ιαµονής.
· Υπηρεσία: Επιλέγουµε την υπηρεσία που θα χρησιµοποιείτε για το παραστατικό Φόρου ∆ιαµονής
· Φόρος: Συµπληρώνουµε το ποσό Φόρου ∆ιαµονής ανά δωµάτιο ανά ηµέρα.
· Φόρος (Day use): Συµπληρώνουµε το ποσό Φόρου ∆ιαµονής ανά δωµάτιο ανά ηµέρα για κρατήσεις DayUse
· ΑΑ∆Ε Κατηγορία Φόρου ∆ιαµονής: Στο πεδίο επιλέγουµε από την λίστα της Γ.Γ.Π.Σ την κατηγορία Φόρου ∆ιαµονής .

WEB

Web Availability

Επιλέγουµε Real Availability για να ενεργοποιηθεί η αποστολή διαθεσιµότητας online και Manual Availability για να
σταµατήσει η Online ενηµέρωση διαθεσιµότητας και να γίνει χειροκίνητη από χρήστη

Ενεργοποιούµε ή απενεργοποιύµε την επιλογή Στη διαθεσιµότητα για Web τα guarantee δωµάτια (συµβολαίων)
θεωρούνται δεσµευµένα ανάλογα µε τις ανάγκες µας και δηλώνουµε το διάστηµα ηµεροµηνιών του τιµοκαταλόγου που
έχει δηλωθεί στο Booking Engine

Online Κρατήσεις

Ενεργοποιούµε την επιλογή Αυτόµατη Ανάθεση ∆ωµατίων για να ενηµερώνεται και αριθµός δωµατίου µε την δηµουργία
κράτησης µέσω Webservice

M-Hospitality

Ενεργοποιούµε την επιλογή αποστολή δεδοµένων m-Hospitality για αυτόµατη αποστολή δεδοµένων κρατήσεων προς m-
Hospitality.  Εφόσον ενεργοποιηθεί δηµιουργείται αρχείο στον φάκελο της εφαρµογής σε φάκελο m-Hospitality και
αποστέλεται µέσω ftp. Μετά την αποστολή το αρχείο διαγράφεται εκτός και εάν ενεργοποιηθεί επιλογή για διατήρηση του .
Στην περίπτωση διατήρησης θα µεταφερθεί το αρχείο σε φάκελο m-Hospitality\Backup

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Στα πεδία δηλώνουµε την ηµεροµηνία εώς και τους όρους που θα εµφανίζονται στην εκτύπωση Πιστωτικό Σηµείωµα
(Τοπική/Αγγλική γλώσσα).

1.3.1.13.3  Υπηρεσίες

Στην καρτέλα αυτή καταχωρούµε όλες τις Υπηρεσίες και δηλώνουµε ποιες από αυτές παρέχει το κάθε Ξενοδοχείο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΤΕΛΑΣ

Για να εισάγουµε µία νέα Υπηρεσία πιέζουµε το πλήκτρο + που βρίσκεται ακριβώς πάνω από την λίστα.  Αυτόµατα ανοίγει
µία κενή εγγραφή για να πληκτρολογήσουµε τα στοιχεία της Υπηρεσίας. Ωστόσο, αν θέλουµε µπορούµε να πιέσουµε το

πλήκτρο  για να επιλέξουµε την υπηρεσία που θέλουµε να προσθέσουµε από τη λίστα που ανοίγει - εφόσον υπάρχει
µέσα στη λίστα η υπηρεσία που επιθυµούµε. Με αυτόν τον τρόπο απλά γλιτώνουµε χρόνο στην πληκτρολόγηση των
στοιχείων της υπηρεσίας.

Η µεταβολή των στοιχείων µίας Υπηρεσίας µπορεί να γίνει πληκτρολογώντας κατευθείαν στην εγγραφή που επιθυµούµε τα
νέα στοιχεία. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη Υπηρεσία συνδέεται µε κάποιο Ξενοδοχείο του οποίου οι
Τιµοκατάλογοι ή τα ∆ωµάτια έχουν δηλωθεί και το πεδίο Είδος Χρέωσης της Υπηρεσίας είναι είτε "Τιµή/∆ωµ.&Περ." είτε
"Τιµή/Περίοδο", δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε τα πεδία ʼτοµα, Τύπος Υπηρεσίας και Είδος Χρέωσης της Υπηρεσίας.

Η διαγραφή µίας ήδη καταχωρηµένης Υπηρεσίας επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο - που βρίσκεται ακριβώς πάνω από
την λίστα ή χρησιµοποιώντας το συνδυασµό των πλήκτρων Ctrl+Delete από το πληκτρολόγιο. Σε περίπτωση, όµως, που η
συγκεκριµένη Υπηρεσία συνδέεται µε κάποιο Ξενοδοχείο, δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.
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ΠΕ∆ΙΑ

· Κωδικός:  Ο κωδικός της Υπηρεσίας. Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.

· Υπηρεσία:  Η ονοµασία της Υπηρεσίας.

· Συντοµογραφία:  Η συντοµογραφία της Υπηρεσίας, η οποία µπορεί να είναι µέχρι 4 χαρακτήρες.

· Τµήµα:  ∆ηλώνουµε το Τµήµα στο οποίο ανήκει η συγκεκριµένη Υπηρεσία.

· Τύπος Υπηρεσίας:  ∆ηλώνουµε τον Τύπο της Υπηρεσίας (∆ωµάτιο, Συµφωνία, Ειδική ή ʼλλη Υπηρεσία).

· Είδος Χρέωσης:  ∆ηλώνουµε τον τρόπο µε τον οποίο θα χρεώνεται η Υπηρεσία.
- Αν η τιµή της Υπηρεσίας µεταβάλλεται ανά ∆ωµάτιο και ανά Περίοδο, τότε επιλέγουµε "Τιµή/∆ωµ.&Περ.".
- Αν η τιµή της Υπηρεσίας είναι ίδια για όλα τα ∆ωµάτια του Ξενοδοχείου και µεταβάλλεται µόνο ανά Περίοδο, τότε
επιλέγουµε "Τιµή/Περίοδο".

- Αν η τιµή της Υπηρεσίας παραµένει σταθερή για όλες τις Περιόδους και όλα τα ∆ωµάτια του Ξενοδοχείου, τότε
επιλέγουµε "Σταθερή Τιµή".

· ʼτοµα:  ∆ηλώνουµε τον αριθµό των Ατόµων της Υπηρεσίας όταν ο Τύπος της Υπηρεσίας είναι "∆ωµάτιο".

· MinPax:  ∆ηλώνουµε τον ελάχιστο αριθµό των Ατόµων της Υπηρεσίας όταν ο Τύπος της Υπηρεσίας είναι "∆ωµάτιο".

· MaxPax: ∆ηλώνουµε τον µέγιστο αριθµό των Ατόµων της Υπηρεσίας όταν ο Τύπος της Υπηρεσίας είναι "∆ωµάτιο".

· MaxAdults:  ∆ηλώνουµε τον µέγιστο αριθµό Ενηλίκων της Υπηρεσίας όταν ο Τύπος της Υπηρεσίας είναι "∆ωµάτιο".

· Τύπος Συµφωνίας :  Όταν ο Τύπος της Υπηρεσίας είναι "Συµφωνία" επιλέγουµε το είδος συµφωνίας που αφορά η
υπηρεσία.

· Πρωινό:  Όταν ο Τύπος της Υπηρεσίας είναι "Συµφωνία", δηλώνουµε στο πεδίο αυτό το πρωινό (Breakfast) που
επιθυµούµε να συµπεριλάβουµε στη συγκεκριµένη Υπηρεσία.

· Γεύµα:  Όταν ο Τύπος της Υπηρεσίας είναι "Συµφωνία", δηλώνουµε στο πεδίο αυτό το µεσηµεριανό (Lunch) που
επιθυµούµε να συµπεριλάβουµε στη συγκεκριµένη Υπηρεσία.

· Βραδινό:  Όταν ο Τύπος της Υπηρεσίας είναι "Συµφωνία", δηλώνουµε στο πεδίο αυτό το βραδινό (Dinner) που
επιθυµούµε να συµπεριλάβουµε στη συγκεκριµένη Υπηρεσία.

· Οµαδοποίηση: Επιλέγουµε µία οµάδα από τις : ∆ωµάτια, F&B, Extras,Φόρος ∆ιαµονής ώστε να οµαδοποιήσουµε τις
υπηρεσίες ανάλογα. Χρησιµοποιείται στις εκτυπώσεις Manager Report

· Αθ.Κατ.Καταν.: Ενεργοποιούµε την επιλογή όταν η υπηρεσία συµπεριλαµβάνεται σε παραστατικό αθεώρητης
κατάστασης καταναλώσεων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Για να καταχωρήσουµε µία Υπηρεσία πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα εξής πεδία:

· Υπηρεσία,
· Συντοµογραφία,
· Τµήµα,
· Τύπος Υπηρεσίας,
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· Είδος Χρέωσης και
· ʼτοµα (πρέπει να είναι περισσότερα του µηδενός) αν ο Τύπος της Υπηρεσίας είναι "∆ωµάτιο".
· Τύπος Συµφωνίας εάν το τύπος υπηρεσίας είναι συµφωνία.

2. Το Είδος Χρέωσης της Υπηρεσίας εξαρτάται από τον Τύπο της Υπηρεσίας.

· Αν ο Τύπος της Υπηρεσίας είναι "∆ωµάτιο", τότε το Είδος Χρέωσης της Υπηρεσίας µπορεί να είναι είτε
"Τιµή/∆ωµ.&Περ." είτε "Τιµή/Περίοδο" είτε "Σταθερή Τιµή".

· Αν ο Τύπος της Υπηρεσίας είναι "Συµφωνία" ή "Ειδική" ή "ʼλλη Υπηρεσία", τότε το Είδος Χρέωσης της Υπηρεσίας
µπορεί να είναι είτε "Τιµή/Περίοδο" είτε "Σταθερή Τιµή".

3. Σε ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες µε δεξι κλικ και επιλογή Αλλαγή Ατόµων µπορούµε να αλλάξουµε τον βασικό αριθµό
ατόµων εάν δεν υπάρχουν ενεργές κρατήσεις, και µε επιλογή Αλλαγή τιµών MinMax µπορούµε να αλλάξουµε τιµές στα
πεδία MinPax, MaxPax, MaxAdults.

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ

Εφόσον καταχωρήσουµε όλες τις Υπηρεσίες, δηλώνουµε εν συνεχεία ποιες από αυτές παρέχει το κάθε Ξενοδοχείο. Αρχικά
επιλέγουµε το Ξενοδοχείο που επιθυµούµε από τη λίστα που υπάρχει στο αριστερό µέρος της οθόνης κάτω από τα
πλήκτρα της φόρµας.

Έπειτα, επιλέγουµε από τον πρώτο πίνακα µία-µία τις Υπηρεσίες που θέλουµε να "δέσουµε" µε το συγκεκριµένο

Ξενοδοχείο και πιέζουµε το πλήκτρο . Αυτόµατα η επιλεγµένη υπηρεσία εµφανίζεται στον κάτω
πίνακα όπως φαίνεται και στην ακόλουθη οθόνη και αλλάζει το χρώµα της Υπηρεσίας από τον πρώτο πίνακα (γίνεται γκρι)
για να καταλαβαίνουµε ότι το επιλεγµένο Ξενοδοχείο παρέχει τη συγκεκριµένη υπηρεσία.

ΠΕ∆ΙΑ

· Κωδικός, Υπηρεσία:  Ο κωδικός και η ονοµασία της Υπηρεσίας. Εισάγονται αυτόµατα µε την προσθήκη της
συγκεκριµένης υπηρεσίας στο ξενοδοχείο.

· Λογ/σµός Πωλήσεων:  ∆ηλώνουµε το Λογαριασµό Πωλήσεων ή µέρος του Λογαριασµού Πωλήσεων της Γενικής
Λογιστικής, ο οποίος θα ενηµερωθεί κατά τη διαδικασία της γέφυρας.

· ΦΠΑ 1, %1, Υπηρεσία 2, ΦΠΑ 2, %2,Υπηρεσία 3, ΦΠΑ 3, %3:  ∆ηλώνουµε το/τα ΦΠΑ της Υπηρεσίας και το αντίστοιχο
ποσοστό της τιµής της Υπηρεσίας πάνω στο οποίο θα υπολογιστεί το ΦΠΑ για την αποφορολόγηση της µικτής τιµής της
Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που επιθυµούµε να γίνεται διάσπαση της τιµής της υπηρεσίας όχι µόνο για το ποσό ΦΠΑ
αλλά και στην καθαρή αξία αντί να επιλέξουµε ΦΠΑ , επιλέγουµε την Υπηρεσία που θα κινείται.  Η Υπηρεσία που θα
επιλέξουµε θα πρέπει να έχει το σωστό ΦΠΑ και δεν γίνεται να διασπάται ξανά σε επιµέρους υπηρεσίες.

Σηµείωση: Το άθροισµα των ποσοστών των Φ.Π.Α. πρέπει να ισούται µε 100. Εάν η συµφωνία δεν περιέχεται στον
τιµοκατάλογο υπηρεσίας δωµατίου χρησιµοποιούµε τις παραπάνω στήλες για την διάσπαση της τιµής δωµατίου στα
ανάλογα ΦΠΑ.

· Υπηρεσία 4, ΦΠΑ 4, %4, Υπηρεσία 5,ΦΠΑ 5, %5  :  ∆ηλώνουµε το/τα ΦΠΑ της Υπηρεσίας  και το αντίστοιχο ποσοστό
της τιµής της Υπηρεσίας πάνω στο οποίο θα υπολογιστεί το ΦΠΑ για την αποφορολόγηση της µικτής τιµής της
Υπηρεσίας µόνο όταν η υπηρεσία αφορά συµφωνία και ο τιµοκατάλογος περιέχει τιµές µε συµφωνία στις υπηρεσίες
δωµατίων. Σε περίπτωση που επιθυµούµε να γίνεται διάσπαση της τιµής της υπηρεσίας όχι µόνο για το ποσό ΦΠΑ αλλά
και στην καθαρή αξία αντί να επιλέξουµε ΦΠΑ , επιλέγουµε την Υπηρεσία που θα κινείται.  Η Υπηρεσία που θα
επιλέξουµε θα πρέπει να έχει το σωστό ΦΠΑ και δεν γίνεται να διασπάται ξανά σε επιµέρους υπηρεσίες.

· Φόροι:  ∆ηλώνουµε το δηµοτικό φόρο της Υπηρεσίας.
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· Ενεργό:  Απενεργοποιούµε την επιλογή σε όσες υπηρεσίες δεν παρέχονται πλέον στο ξενοδοχείο.

WEB

Τα πεδία που ακολουθούν τα συµπληρώνουµε µόνο έαν χρησιµοποιούµε και την ιντερνετική εφαρµογή της BlueByte
SOFTWARE µέσω της οποίας µπορούµε να παρακολουθούµε τη διαθεσιµότητα των δωµατίων και να καταχωρούµε
Κρατήσεις.

· Παρατηρ. (Ελληνικά), Παρατηρ. (Αγγλικά), Παρατηρ. (Αλλη):  Στα πεδία αυτά δηλώνουµε τις παρατηρήσεις που
θέλουµε να εµφανίζονται στο internet για τη συγκεκριµένη υπηρεσία ανάλογα µε την γλώσσα επιλογής (ελληνικά,
αγγλικά, άλλη).

· ∆ιαδροµές Εικόνων:  Το πεδίο αυτό το συµπληρώνουµε µόνο στις Υπηρεσίες τύπου ∆ωµατίου και δηλώνουµε τις
διαδροµές των εικόνων που θέλουµε να εµφανίζονται στο internet για το συγκεκριµένο τύπο δωµατίου. Για κάθε εικόνα
δηλώνουµε 2 διαδροµές χωρισµένες µε κόµµα, την πρώτη για να φαίνεται µεγάλη η εικόνα και τη δεύτερη για να φαίνεται
µικρή.

· Ταξιν.Web: ∆ηλώνουµε την σειρά εµφάνισης της υπηρεσίας για την web εφαρµογή online κρατήσεων.

ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ

Για να αποσυνδέσουµε µία Υπηρεσία από το συγκεκριµένο Ξενοδοχείο, την επιλέγουµε και πιέζουµε το πλήκτρο

. Σε περίπτωση, όµως, που η επιλεγµένη Υπηρεσία συνδέεται µε κάποιον Τιµοκατάλογο ή µε κάποιο
∆ωµάτιο του συγκεκριµένου Ξενοδοχείου, δεν µπορούµε να την αποσυνδέσουµε από το Ξενοδοχείο.

1.3.1.13.4  ∆ωµάτια

Σε αυτήν την καρτέλα καταχωρούµε τα ∆ωµάτια των Ξενοδοχείων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΤΕΛΑΣ

Για να εισάγουµε ένα νέο ∆ωµάτιο πιέζουµε το πλήκτρο + που βρίσκεται ακριβώς πάνω από την λίστα ή το πλήκτρο Insert
από το πληκτρολόγιο. Αυτόµατα ανοίγει µία κενή εγγραφή για να επιλέξουµε τον Τύπο του ∆ωµατίου και να δηλώσουµε τον
αριθµό του ∆ωµατίου, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία του ∆ωµατίου. Εάν θέλουµε κατά την εισαγωγή του δωµατίου να
µας φέρνει αυτόµατα το πρόγραµµα τον Τύπο του ∆ωµατίου για να περάσουµε µε τη σειρά όλα τα Μονόκλινα, στη συνέχεια
όλα τα δίκλινα, κ.ο.κ., τότε επιλέγουµε τον Τύπο ∆ωµατίου που επιθυµούµε από τη λίστα που υπάρχει στο αριστερό µέρος
της οθόνης κάτω από τα πλήκτρα της φόρµας.

Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου ∆ωµατίου επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο -  που βρίσκεται ακριβώς πάνω από
την λίστα ή χρησιµοποιώντας το συνδυασµό των πλήκτρων Ctrl+Delete από το πληκτρολόγιο. Σε περίπτωση, όµως, που
το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο συνδέεται µε κάποια Κράτηση, δεν µπορούµε να το διαγράψουµε.

Η µεταβολή των στοιχείων ενός ∆ωµατίου µπορεί να γίνει πληκτρολογώντας κατευθείαν στην εγγραφή που επιθυµούµε τα
νέα στοιχεία. Σε περίπτωση που το επιλεγµένο ∆ωµάτιο συνδέεται µε κάποια Κράτηση, δεν µπορούµε να το µεταβάλλουµε.
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ΠΕ∆ΙΑ

· Τύπος:  Ο Τύπος του ∆ωµατίου.

· Αρ. ∆ωµατίου:  ∆ηλώνουµε τον αριθµό του ∆ωµατίου του Ξενοδοχείου.

· Ταξινόµηση: ∆ηλώνουµε την σειρά εµφάνισης των δωµατίων στα πλάνα. Εάν το πεδίο είναι κενό εµφανίζει τα δωµάτια
µε βάση τον αριθµό δωµατίου.

· Φόντο-Γραµµατοσειρά: Επιλέγουµε το χρώµα του φόντοου και της γραµµοτοσειράς της απεικόνισης του δωµατιού στην
φόρµα Πλάνο ∆ωµατίων.

· Περιγραφή :  Συµπληρώνουµε την περιγραφή του ∆ωµατίου η οποία θα εµφανίζεται και στην οθόνη προσθήκης
δωµατίων των κρατήσεων.

· Συγκρότηµα, Κτίριο, Όροφος : Συµπληρώνουµε τις πληροφορίες αυτές για να µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως φίλτρα
στην φόρµα Πλάνο ∆ωµατίων.

· Τηλ.∆ωµατίου:  Ο αριθµός τηλεφώνου του συγκεκριµένου ∆ωµατίου.

Σηµείωση: Σε περίπτωση που το δωµάτιο έχει πολλά εσωτερικά νούµερα, τότε δε δηλώνουµε τίποτα και πεδίο αυτό και

πιέζουµε το πλήκτρο . Στη λίστα που ανοίγει µπορούµε να καταχωρήσουµε όλα τα εσωτερικά νούµερα του
συγκεκριµένου δωµατίου. Η δυνατότητα αυτή χρησιµοποιείται µόνο όταν υπάρχει σύνδεση µε τηλεφωνικό κέντρο στο
οποίο έχουν δηλωθεί πολλά νούµερα για κάποιο δωµάτιο.

· Internet:  ∆ηλώνουµε τον αριθµό στον οποίο θα χρεώνεται το Internet.

· Παροχές Ξενοδοχείων:  Μαρκάρουµε τις Παροχές που προσφέρει το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο. Τις Παροχές του
Ξενοδοχείου τις δηλώσαµε στη φόρµα Παράµετροι - Παροχές του µενού Βοηθητικά Αρχεία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

· Για να καταχωρήσουµε ένα ∆ωµάτιο πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε το πεδίο Αρ. ∆ωµατίου.

· Ο αριθµός του ∆ωµατίου είναι µοναδικός, δηλαδή δεν µπορούν δύο Ξενοδοχεία να έχουν τον ίδιο αριθµό ∆ωµατίου.
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· Με δεξί κλικ στον αριθµό ∆ωµατίου µπορούµε να προχωρήσουµε σε Καθαρισµό Χρωµάτων ή Αλλαγή Τύπου εφόσον
στο δωµάτιο δεν υπάρχουν ενεργές κρατήσεις ή το δωµάτιο δεν είναι εκτός λειτουργίας

1.3.1.13.5  Τύποι Τιµών

Στην καρτέλα αυτή καταχωρούµε όλους τους Τύπους Τιµών και δηλώνουµε ποιους από αυτούς χρησιµοποιεί το κάθε
Ξενοδοχείο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΤΕΛΑΣ

Για να εισάγουµε ένα νέο Τύπο Τιµών πιέζουµε το πλήκτρο + που βρίσκεται ακριβώς πάνω από την λίστα ή το πλήκτρο
Insert από το πληκτρολόγιο. Αυτόµατα ανοίγει µία κενή εγγραφή για να πληκτρολογήσουµε το όνοµα του Τύπου Τιµών.

Για να διαγράψουµε έναν ήδη καταχωρηµένο Τύπο Τιµών, τον επιλέγουµε από τον πρώτο πίνακα και στη συνέχεια πατάµε
το πλήκτρο - που βρίσκεται ακριβώς πάνω από την λίστα ή χρησιµοποιούµε το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Delete από το
πληκτρολόγιο. Σε περίπτωση, όµως, που ο συγκεκριµένος Τύπος Τιµών συνδέεται µε κάποιο Ξενοδοχείο, δεν µπορούµε να
τον διαγράψουµε.

Εφόσον οι τιµές για τις υπηρεσίες δωµατιών περιλαµβάνουν και την τιµή συµφωνίας θα πρέπει να
δηµιουργήσουµε ξεχωριστό τύπο τιµών για την κάθε συµφωνία επιλέγοντας την συµφωνία στην αντίστοιχη στήλη.

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΥΠΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ

Εφόσον καταχωρήσουµε όλους τους Τύπους Τιµών, δηλώνουµε εν συνεχεία ποιους από αυτούς χρησιµοποιεί το κάθε
Ξενοδοχείο. Αρχικά επιλέγουµε το Ξενοδοχείο που επιθυµούµε από τη λίστα που υπάρχει στο αριστερό µέρος της οθόνης
κάτω από τα πλήκτρα της φόρµας.

Έπειτα, επιλέγουµε από τον πρώτο πίνακα έναν-έναν τους Τύπους Τιµών που θέλουµε να "δέσουµε" µε το συγκεκριµένο

Ξενοδοχείο και πιέζουµε το πλήκτρο . Αυτόµατα ο επιλεγµένος τύπος τιµών εµφανίζεται στον πίνακα
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πίνακα που βρίσκεται στο δεξί µέρος της φόρµας και αλλάζει το χρώµα του Τύπου Τιµών από τον πρώτο πίνακα (γίνεται
γκρι) για να καταλαβαίνουµε ότι το επιλεγµένο Ξενοδοχείο χρησιµοποιεί το συγκεκριµένο τύπο τιµών. Εάν η επιλογή
Εφαρµογή Promotion στην Συµφωνία είναι ενεργή το promotion του τιµοκαταλόγου θα υπολογιστεί στην τιµή δωµατίου
και στην τιµή συµφωνίας, εάν την απενεργοποιήσουµε ο υπολογισµός promotion θα γίνει µόνο στην τιµή ∆ωµατίου. Η
απενεργοποίηση ισχύει µόνο εάν στον τιµοκατάλογο δεν υπάρχει επιλογή Συµφωνίας.

ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΥΠΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ

Για να αποσυνδέσουµε ένα Τύπο Τιµών από το συγκεκριµένο Ξενοδοχείο, τον επιλέγουµε από το δεύτερο πίνακα και

πιέζουµε το πλήκτρο . Σε περίπτωση, όµως, που ο επιλεγµένος Τύπος Τιµών συνδέεται µε κάποιον
Τιµοκατάλογο του συγκεκριµένου Ξενοδοχείου, εµφανίζεται προειδοποιητικό µήνυµα το οποίο µας ενηµερώνει ότι αν
θέλουµε να αποσυνδέσουµε τον τύπο τιµών από το ξενοδοχείο θα διαγραφούν αυτόµατα και οι Τιµοκατάλογοι του
συγκεκριµένου Τύπου Τιµών.

1.3.1.13.6  Τιµοκατάλογοι

Σε αυτήν την καρτέλα καταχωρούµε όλους τους Τιµοκαταλόγους.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Στο συγκεκριµένο πίνακα δεν µπορούµε να προσθέσουµε κάποια εγγραφή. Όλες οι εγγραφές εισάγονται αυτόµατα µετά

την διαδικασία .Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό θα δηµιουργηθούν αυτόµατα εγγραφές για
διαστήµατα ηµεροµηνίων που θα ορίσουµε στην οθόνη. Αναλυτικά η διαδικασία περιγράφεται στο κεφάλαιο Αλλαγή Τιµών.

Για να περάσουµε ή να αλλάξουµε ηµεροµηνίες και τιµές , επιλέγουµε το Ξενοδοχείο που επιθυµούµε από τη λίστα που
υπάρχει στο αριστερό µέρος της οθόνης, τον τύπο τιµών και την υπηρεσία ώστε να ενεργοποιηθεί το πλήκτρο

.

Εάν θέλουµε να εµφανίζονται µόνο οι ηµεροµηνίες που ισχύουν και όχι αυτές που έχουν ήδη παρέλθει, τότε τσεκάρουµε την
επιλογή Ενεργές Ηµεροµηνίες. Εάν θέλουµε να εµφανίζονται ηµεροµηνίες από συγκεκριµένο διάστηµα συµπληρώνουµε
τα πεδία Ηµεροµηνίες ʼπό-Έως που βρίσκονται κάτω αριστερά και πιέζουµε το πλήκτρο Enter από το πληκτρολόγιο. Για
αφαίρεση του φίλτρου διαγράφουµε τις ηµεροµηνίες και πιέζουµε ξανά Enter.
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ΤΙΜΗ/∆ΩΜ.ΠΕΡ.

Στην σελίδα αυτή διαχειριζόµαστε τιµοκαταλόγους υπηρεσίων µε τύπο ∆ωµάτιο

ΠΕ∆ΙΑ

Στον πρώτο πίνακα δηλώνουµε τις βασικές τιµές της υπηρεσίας δωµατίου.

· Τύπος Τιµών:  Στο πεδίο αυτό εµφανίζονται οι Τύποι Τιµών που έχουν δηµιουργηθεί για το συγκεκριµένο Ξενοδοχείο
και συνδέονται µε κάποια .

· Συντοµογραφία/Υπηρεσία:  Στο πεδίο αυτό εµφανίζονται οι Υπηρεσίες του συγκεκριµένου Ξενοδοχείου.

· Από Ηµ/νία/Εώς Ηµ/νία: Στα πεδία αυτά εµφανίζονται το διάστηµα ηµεροµηνία που αφορά η τιµή.

· Τιµή Α Παιδιού: Συµπληρώνουµε την µικτή τιµή για το κάθε Α'παιδί (µικρότερης ηλικίας).

· BabyCot: Συµπληρώνουµε την µικτή τιµή για την κάθε κούνια .

· Promotions: Επιλέγουµε την κατηγορία Promotions της υπηρεσίας που θα ισχύει για τη συγκεκριµένη Περίοδο του
συγκεκριµένου Τύπου Τιµών. Η ίδια επιλογή ισχύει αυτόµατα και για την συµφωνία.

Στον δεύτερο πίνακα δηλώνουµε τις τιµές δωµατίου και τιµή DayUse για κάθε συνδιασµό Ενήλικα και Παιδί Β (µεγαλύτερης
ηλικίας).  Οι εγγραφές που εµφανίζονται στην λίστα δηµιουργούνται µε βάση τον βασικό αριθµό ατόµων υπηρεσίας και τους
αριθµούς ατόµων στα πεδία MinPax, MaxPax, MaxAdutls. Η εγγραφή µε κίτρινο χρώµα εµφανίζει την βασική τιµή δωµατίου
για τον βασικό αριθµό ατόµων χωρίς Παιδί Β.

· Ενήλικες: Εµφανίζεται ο αριθµός ενηλίκων για τους οποίους αφορά η τιµή.

· Παιδιά Β: Εµφανίζεται ο αριθµός παιδιών Β  για τα οποία αφορά η τιµή.

· Τιµή ∆ωµατίου: Συµπληρώνουµε την µικτή τιµή υπηρεσίας για το συγκεκριµένο αριθµό ενηλίκων και παιδιών Β.

· DayUse:  Συµπληρώνουµε την µικτή τιµή για την ηµερήσια χρήση της Υπηρεσίας για το συγκεκριµένο αριθµό ενηλίκων
και παιδιών Β.

ΤΙΜΗ/ΠΕΡΙΟ∆Ο.

Στην σελίδα αυτή διαχειριζόµαστε τιµοκαταλόγους υπηρεσίων µε είδος χρέωσης Τιµή / Περίοδο. Ειδικά για τις συµφωνίες
συµπληρώνουµε τιµές  εφόσον οι τιµές δωµατίων δεν περιλαµβάνουν και την τιµή συµφωνίας.

· Τύπος Τιµών:  Στο πεδίο αυτό εµφανίζονται οι Τύποι Τιµών που έχουν δηµιουργηθεί για το συγκεκριµένο Ξενοδοχείο
και συνδέονται µε κάποια .

· Συντοµογραφία/Υπηρεσία:  Στο πεδίο αυτό εµφανίζονται οι Υπηρεσίες του συγκεκριµένου Ξενοδοχείου.

· Από Ηµ/νία/Εώς Ηµ/νία: Στα πεδία αυτά εµφανίζονται το διάστηµα ηµεροµηνία που αφορά η τιµή.

· Τιµή : Συµπληρώνουµε την µικτή τιµή για το κάθε ενήλικα.

· Τιµή Α Παιδιού: Συµπληρώνουµε την µικτή τιµή για το κάθε Α'παιδί (µικρότερης ηλικίας).

· Τιµή Β Παιδιού: Συµπληρώνουµε την µικτή τιµή για το κάθε Α'παιδί (µεγαλύτερης ηλικίας).

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ.

Στην σελίδα αυτή διαχειριζόµαστε τιµοκαταλόγους υπηρεσίων µε είδος χρέωσης Σταθερή Τιµή

· Υπηρεσία:  Στο πεδίο αυτό εµφανίζονται οι Υπηρεσίες του συγκεκριµένου Ξενοδοχείου.

· Τιµή : Συµπληρώνουµε την µικτή τιµή για την συγκεκριµένη υπηρεσία.

PLAN

Στην σελίδα αυτή µπορούµε να κάνουµε έλεγχο και αλλαγές σε τιµές µε την βοήθεια Πλάνου για τιµές που αφορούν
∆ωµάτια ή Συµφωνίες.
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Επιλέγουµε από τα φίλτρα αριστέρα το Ξενοδοχείο , τον Τύπο Τιµών και την Υπηρεσία που επιθούµε να ελέγξουµε ή Όλα
για εµφάνιση όλων των υπηρεσιών . Η τιµές που θα εµφανιστούν στο πλάνο αφορούν την βασική τιµή υπηρεσίας µε βάση
τα άτοµα χωρίς παιδιά. Με κόκκινο χρώµα εµφανίζονται οι ηµέρες για τις οποίες δεν έχουµε δηµιουργήσει τιµοκατάλογο.

Με επιλογή κάποιων ηµεροµηνιών µε την βοήθεια του ποντικιού θα ανοίξει η φόρµα Αλλαγή Τιµών όπου µπορούµε να
δηµιουργήσουµε ή να αλλάξουµε τιµές. Αναλυτικά οι επιλογές της φόρµας εµφανίζονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

Με την ενεργοποίηση της επιλογής ShowHint θα εµφανιστούν πληροφορίες για όλες τις τιµές στην θέση που θα
µεταφέρουµε το ποντίκι µας. Ενώ εάν θέλουµε να δούµε στο πλάνο τιµές για συγκεκριµένο αριθµό ενηλίκων ή παιδιών Β
συµπληρώνουµε τα αντίστοιχα πλαίσιο στο πάνω µέρος της φόρµας.

Με το πλήκτρο  µπορούµε να αλλάξουµε την πρώτη Ηµεροµηνία του Πλάνου και να δηλώσουµε αυτή που επιθυµούµε.

Με το πλήκτρο  θα εµφανιστεί ως πρώτη Ηµεροµηνία του Πλάνου η Ηµεροµηνία Ελέγχου.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

· :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό µπορούµε να δηµιουργήσουµε διαστήµατα και να εισάγουµε
τιµές. Η Αλλαγή Τιµών περιγράφεται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα. Για να ενεργοποιηθεί το φίλτρο πρέπει να
επιλέξουµε Ξενοδοχείο , τύπο τιµών και υπηρεσία .

·  :  Μας παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής κάποιων Τιµοκαταλόγων πιέζοντας το πλήκτρο
αυτό. Η ∆ιαγραφή των Τιµοκαταλόγων περιγράφεται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα.

·  : Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό ανοίγει η παρακάτω οθόνη µε τις προσφορές για να δηλώσουµε
τους κανόνες που επιθυµούµε. Η διαδικασία Promotions περιγράφεται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα

1.3.1.13.6.1  Αλλαγή Τιµών

Στην φόρµα αυτή µπορούµε να δηµιουργήσουµε νέα διαστήµατα ή να τα ενηµερώσουµε , να ∆ιαγράψουµε κάποιο διάστηµα
ή να δηµιουργήσουµε αντίγραφο

ΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

· Ενηµέρωση :  Επιλέγουµε ενηµέρωση όταν θέλουµε να δηµιουργήσουµε νέα διαστήµατα ή να ενηµερώσουµε τιµές σε
ήδη υπάρχοντα. Προσοχή εάν το διάστηµα που θα συµπληρώσουµε υπάρχει ήδη θα ενηµερωθούν οι τιµές (και οι
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µηδενικές) για όλα τα πεδία της φόρµας σταθέρες τιµές και τιµές πίνακα είτε έχουµε συµπληρώσει τιµή είτε αφήσουµε
τιµή 0.

Αρχικά συµπληρώνουµε τις ηµεροµηνίες που επιθυµούµε στα ανίστοιχα πεδία ΑπόΗµ/νία και ΕώςΗµ/νία . Στην συνέχεια
επιλέγουµε τις ηµέρες της εβδοµάδας που επιθυµούµε  και συµπληρώνουµε τις σταθερές τιµές στα πεδία Παιδί Α Τιµή και
Τιµή BabyCot , επιλέγουµε Promotion (εάν ισχύει) και συµπληρώνουµε τις τιµές δωµατίου και DayUse στον πίνακα µε
τους συνδιασµούς ενηλικών παιδιών Β. Προσοχή ότι τιµή αφήσουµε 0 θα ενηµέρωσει την υπάρχουσα τιµή και θα την
µηδενίσει (εάν υπάρχει).

Εάν η περίοδος (από έως) που επιλέξουµε περιέχεται εν µέρη ή ολόκληρη σε άλλο διάστηµα θα δηµιουργηθεί νέα εγγραφή
µε την νέα περίοδο και θα διαµορφωθεί η παλιά περίοδος ανάλογα. Για παράδειγµα εάν είχαµε ήδη περίοδο 01/01/2014 µε
30/06/2014 και επιλέξουµε ενηµέρωση τιµών για περίοδο 01/02/2014 µε 28/02/2014 θα γίνουν τα εξής: α) θα αλλάξει η
ηµεροµηνία εως στην αρχική περίοδο και θα γίνει 01/01/2014 µε 31/01/2014 µε τις υπάρχουσες τιµές β) θα δηµιουργηθεί
νέο περίοδος 01/02/2014 µε 28/02/2014 µε τις νέες τιµές γ) θα δηµιουργηθεί νέο περίοδος 01/03/2014 µε 30/06/2014 για τις
υπόλοιπες ηµέρες µε τις υπάρχουσες τιµές του αρχικού διαστήµατος.

· ∆ιαγραφή : Επιλέγουµε διαγραφή όταν θέλουµε να διαγράψουµε µία περίοδο .
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Αρχικά συµπληρώνουµε τις ηµεροµηνίες που επιθυµούµε στα ανίστοιχα πεδία ΑπόΗµ/νία και ΕώςΗµ/νία και στην
συνέχεια επιλέγουµε τις ηµέρες της εβδοµάδας .

Εάν η περίοδος (από έως) που επιλέξουµε περιέχεται εν µέρη ή ολόκληρη σε άλλο διάστηµα θα διαγραφεί το διάστηµα
επιλογής και θα διαµορφωθούν οι παλιές περίοδοι ανάλογα. Για παράδειγµα εάν είχαµε ήδη περίοδο 01/01/2014 µε
30/06/2014 και επιλέξουµε διαγραφή για περίοδο 01/02/2014 µε 28/02/2014 θα γίνουν τα εξής: α) θα αλλάξει η ηµεροµηνία
εως στην αρχική περίοδο και θα γίνει 01/01/2014 µε 31/01/2014 µε τις υπάρχουσες τιµές β) θα διαγραφεί η περίοδος
01/02/2014 µε 28/02/2014 γ) θα δηµιουργηθεί νέο περίοδος 01/03/2014 µε 30/06/2014 για τις υπόλοιπες ηµέρες µε τις
υπάρχουσες τιµές του αρχικού διαστήµατος.

· Αντιγραφή : Επιλέγουµε αντιγραφή όταν θέλουµε να αντιγράψουµε ένα διάστηµα ηµεροµηνιών σε νέο.
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Αρχικά συµπληρώνουµε τις ηµεροµηνίες που επιθυµούµε στα ανίστοιχα πεδία ΑπόΗµ/νία και ΕώςΗµ/νία . Στην συνέχεια
επιλέγουµε το Ξενοδοχείο, τον Τύπο Τιµών, την Υπηρεσία και την Ηµεροµηνία Από που θα ξεκινήσει η νέα περίοδος.
Εάν επιθυµούµε η αντιγραφή να γίνει για όλες τις υπηρεσίες του τιµοκαταλόγου διαγράφουµε την προεπιλεγµένη τιµή στο
πεδίο Υπηρεσία. Εάν επιθυµούµε και αλλαγή τιµών συµπληρώνουµε το πεδίο Μεταβολή Αξίας (για ποσοτική µεταβολή)
πχ 10 ή -10 ή το πεδίο Ποσοστιαία Μεταβολή πχ 10 ή -10 (%). Στην ποσοστιατία µεταβολή εάν επιθυµούµε να γίνει και
στρογγυλοποίηση των νέων τιµών σε ακέραιο ενεργοποιούµε την επιλογή Στρογγυλοποίηση Τιµών

Για παράδειγµα εάν θέλουµε να αντιγράψουµε την περίοδο 01/01/2014 µε 31/01/2014 σε νέα περίοδο από 01/06/2014 µε
αύξηση 10% , θα συµπληρώσουµε στα πεδία ΑπόΗµ/νία και ΕώςΗµ/νία το αρχικό διάστηµα και στο πεδίο Ηµεροµηνία
Από την πρώτη ηµέρα της νέας περιόδου. α) Θα δηµιουργηθεί νέα περίοδος µε διάστηµε 01/06/2014 µε 01/07/2014 (31
ηµέρες) µε τις νέες τιµές. .

1.3.1.13.6.2  ∆ιαγραφή Τιµοκαταλόγων

Στη φόρµα αυτή δηλώνουµε τους Τιµοκαταλόγους που επιθυµούµε να διαγράψουµε.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ

Επιλογές
1. Αν µαρκάρουµε το πεδίο ∆ιαγραφή Μόνο Ανενεργών Περιόδων και πατήσουµε ΟΚ, θα διαγραφούν οι

Τιµοκατάλογοι που δεν ισχύουν πλέον. Πιο συγκεκριµένα, θα διαγραφούν όλα τα διαστήµατα ηµεροµηνιών των οποίων
η ηµεροµηνία λήξης είναι µικρότερη από την Ηµεροµηνία Ελέγχου. Αν έχουν διαγραφεί όλα τα διαστήµατα
ηµεροµηνιών µίας Περιόδου, τότε θα διαγραφεί και ο Τιµοκατάλογος αυτής της Περιόδου.

2. Αν δε µαρκάρουµε το πεδίο ∆ιαγραφή Μόνο Ανενεργών Περιόδων και πατήσουµε ΟΚ, θα διαγραφούν όλοι οι
Τιµοκατάλογοι είτε είναι σε ισχύ είτε όχι. Πιο συγκεκριµένα, θα διαγραφούν όλα τα διαστήµατα ηµεροµηνιών και όλοι οι
Τιµοκατάλογοι.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ

Σε περίπτωση που θέλουµε να διαγράψουµε ένα συγκεκριµένο Τιµοκατάλογο, µπορούµε να τον επιλέξουµε στο πεδίο αυτό
και να πατήσουµε ΟΚ. Αυτόµατα θα διαγραφεί ο συγκεκριµένος Τιµοκατάλογος είτε είναι σε ισχύ είτε όχι.

1.3.1.13.6.3  Promotions

Στην φόρµα αυτή δηλώνουµε τους ειδικούς κανόνες που ισχύουν για το Early Booking ή το Length of Stay

Στο αριστερό µέρος της οθόνης καταχωρούµε την ονοµασία της κατηγορίας των κανόνων. Για κάθε Promotion ορίζουµε
στον ίδιο πίνακα εάν είναι ενεργό και ενεργοποιούµε την επιλογή Προστιθέµενες Εκπτώσεις εάν επιθυµούµε τα ποσοστά
έκπτώσεων των κανόνων που ισχύουν ταυτόχρονα να αθροίζονται ώστε να υπολογιστούν ως σύνολο στην αρχική τιµή ,
διαφορετικά ο υπολογισµός έκπτωσης του κάθε κανόνα θα υπολογιστεί στην τιµή που προκύπτει µετά από κάθε έκπτωση.

Στο δεξί και πάνω µέρος προσθέτουµε όλους τους κανόνες αναλυτικά µε τα εξής στοιχεία:

· Τύπος: Επιλέγουµε το είδος του κανόνα Early Booking ή Lenth of Stay.
· Περιγραφή: ∆ηλώνουµε το όνοµα του κανόνα.

Στο δεξί κάτω µέρος της οθόνης δηλώνουµε τους όρους του κάθε κανόνα , η οθόνη αλλάζει ανάλογα µε τον Τύπου κανόνα
που έχουµε επιλέξει.

Length of Stay
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· Κράτηση: Ορίζουµε το διάστηµα κατάχωρησης δωµατίου σε κράτησης στο οποίο που θα ισχύει ο κανόνας
· ʼφιξη: Ορίζουµε το διάστηµα άφιξης δωµατιου κράτησης στο οποίο θα ισχύει ο κανόνας.
· Νύχτες: Ορίζουµε το διάστηµα των συνολικών διανυκτερεύσεων δωµατίου στο οποίο θα ισχύει ο κανόνας.
· Τύπος Έκπτωσης: Επιλέγουµε τον τύπο της Έκπτωσης δηλαδή εάν θα ισχύει ∆ωρεάν ∆ιανυκτέρευση ή Έκπτωση .
· Αρ.∆ωρεάν ∆ιανυκτερεύσεων: ∆ηλώνουµε τον αριθµό των δωρεάν διανυκτερεύσεων, εφόσον έχουµε επιλέξει ως τύπο

Νύχτες
· Νύχτες: Επιλέγουµε εάν οι δωρεάν διανυκτερεύσεις θα δοθούν στην αρχή της κράτησης ή στο τέλος εφόσον έχουµε

επιλέξει ως τύπο Νύχτες.
· Έκπτωση: ∆ηλώνουµε το ποσοστό της Έκπτωσης , εφόσον έχουµε επιλέξει ως τύπο Έκπτωση

Early Booking

· Κράτηση: Ορίζουµε το διάστηµα κατάχωρησης δωµατίου σε κράτησης στο οποίο που θα ισχύει ο κανόνας
· ʼφιξη: Ορίζουµε το διάστηµα άφιξης δωµατιου κράτησης στο οποίο θα ισχύει ο κανόνας.
· ∆ιαµονές: Ορίζουµε το διάστηµα διαµονής του δωµατίου κράτησης στο οποίο θα ισχύει ο κανόνας.
· Ηµέρες πριν την ʼφιξη: Ορίζουµε το διάστηµα των ηµερών που πρέπει να προηγηθούν από την ηµεροµηνία άφιξης για

να ισχύει ο κανόνας.
· Έκπτωση: ∆ηλώνουµε το ποσοστό της έκπτωσης.

1.3.1.13.7  Web

Την καρτέλα αυτή τη συµπληρώνουµε µόνο έαν χρησιµοποιούµε και την web εφαρµογή της BlueByte SOFTWARE µέσω
της οποίας µπορούµε να παρακολουθούµε τη διαθεσιµότητα των δωµατίων και να καταχωρούµε Κρατήσεις µέσω Internet.
∆ηλώνουµε, λοιπόν, τις Υπηρεσίες που θα εµφανίζοναι στο Internet.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΤΕΛΑΣ

Για να εισάγουµε µία νέα Υπηρεσία για το Web πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το πλήκτρο Insert από
το πληκτρολόγιο. Αυτόµατα ανοίγει µία κενή εγγραφή για να επιλέξουµε την Υπηρεσία , την υπηρεσία Χρέωση Ως, τον
αριθµό κρεβατιών, την συµφωνία, την σειρά ταξινόµησης και τις περιγραφές σε 3 γλώσσες.

Για να δούµε και να επεξεργαστούµε τις Υπηρεσίες για το Web άλλου Ξενοδοχείου, επιλέγουµε το Ξενοδοχείο που
επιθυµούµε από τη λίστα που υπάρχει στο αριστερό µέρος της οθόνης κάτω από τα πλήκτρα της φόρµας.

Η διαγραφή µίας ήδη καταχωρηµένης Υπηρεσίας για το Web επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  από τον
πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το συνδυασµό των πλήκτρων Ctrl+Delete από το πληκτρολόγιο.
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ΠΕ∆ΙΑ

· Υπηρεσία:  Επιλέγουµε την Υπηρεσία του Web µε τη βοήθεια του καταλόγου.

Σηµείωση: Στη λίστα επιλογής εµφανίζονται µόνο οι υπηρεσίας του επιλεγµένου Τύπου υπηρεσίας.

· Χρέωση Ως:  ∆ηλώνουµε τον τύπο χρέωσης της υπηρεσίας του Web.

· Κρεβ.:  ∆ηλώνουµε για τις Υπηρεσίες τύπου ∆ωµατίου τον αριθµό των κρεβατιών που επιθυµούµε να εµφανίζεται στο
internet.

· Συµφωνία:  Εάν θέλουµε να εµφανίζεται στο internet και η συµφωνία που παρέχεται για τη συγκεκριµένη Υπηρεσία, τότε
επιλέγουµε τη συµφωνία που επιθυµούµε.

· Ταξινόνηση: Ορίζουµε την σειρά ταξινόµησης η οποία θα λειτουργεί για τις εγγραφές που ανήκουν στην ίδια Υπηρεσία.
Γενική ταξινόµηση υπηρεσιών ορίζουµε στην σελίδα Υπηρεσίες.

· Περιγραφή (Ελληνικά), Περιγραφή (Αγγλικά), Περιγραφή(ʼλλη):  Στα πεδία αυτά δηλώνουµε την περιγραφή της
υπηρεσίας που θα εµφανίζεται στο internet ανάλογα µε την γλώσσα (ελληνικά, αγγλικά, άλλη)

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Στην σελίδα αυτή µπορούµε να κάνουµε έλεγχο και αλλαγές σε διαθεσιµότητα δωµατικών µε την βοήθεια Πλάνου .
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Επιλέγουµε από τα φίλτρα αριστέρα το Ξενοδοχείο που επιθούµε να ελέγξουµε και στο κάτω µέρος της οθόνης µε την
επιλογή Αρχική ∆ιαθεσιµότητα θα εµφανιστεί ο αρχικός αριθµός διαθέσιµων δωµατίων που έχουµε δηλώσει για την κάθε
ηµερά και υπηρεσία, µε την επιλογή ∆ιαθέσιµα θα εµφανιστεί ο τρέχον αριθµός διαθέσιµων δωµατίων ενώ µε την επιλογή
∆εσµευµένα θα εµφανιστεί ο αριθµός δεσµευµένων δωµατίων . Με την επιλογή ∆εσµευµένα µπορούµε επίσης να
επιλέξουµε στο πεδίο WebService την µηχανή κράτησης/κανάλι που επιθυµούµε για να δούµε τον αριθµό δεσµευµένων
δωµατίων από συγκεκριµένη µηχανή κράτησης/κανάλι. Ενώ επιλέγοντας στο πεδίο WebService επιλογή που αφορά
κανάλι στο πεδίο Source µπορούµε να δούµε τον αριθµό δεσµευµένων δωµατίων από συγκεκριµένη πηγή του καναλιού
επιλογής. Με κόκκινο χρώµα εµφανίζονται οι ηµέρες για τις οποίες έχουµε ενεργοποιήσει το Stop Sell.

Με την ενεργοποίηση της επιλογής Εµφάνιση Hint θα εµφανιστούν όλες πληροφορίες διαθεσιµότητας στην θέση που θα
µεταφέρουµε το ποντίκι µας.

Με το πλήκτρο  µπορούµε να αλλάξουµε την πρώτη Ηµεροµηνία του Πλάνου και να δηλώσουµε αυτή που επιθυµούµε.

Με το πλήκτρο  θα εµφανιστεί ως πρώτη Ηµεροµηνία του Πλάνου η Ηµεροµηνία Ελέγχου.

Με επιλογή κάποιων ηµεροµηνιών µε την βοήθεια του ποντικιού ή πιέζοντας το πλήκτρο Εισαγωγή - Μεταβολή θα ανοίξει
η παρακάτω φόρµα όπου µπορούµε να δηλώσουµε ή να αλλάξουµε την αρχική διαθεσιµότητα ή τα λοιπά στοιχεία
διαθεσµότητας.
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· Εισαγωγή- Μεταβολή :  Επιλέγουµε εισαγωγή-µεταβολή όταν θέλουµε να  ενηµερώσουµε ή να µεταβάλλουµε τις
υπάρχουσες τιµές. Προσοχή εάν το διάστηµα που θα συµπληρώσουµε υπάρχει ήδη θα ενηµερωθούν οι τιµές (και οι
µηδενικές) για όλα τα πεδία της φόρµας είτε έχουµε συµπληρώσει τιµή είτε αφήσουµε τιµή 0.

Αρχικά επιλέγουµε το Ξενοδοχείο, Πλάνο ∆ιαθεσιµότητας και την  Υπηρεσία , έπειτα συµπληρώνουµε τις ηµεροµηνίες
που επιθυµούµε στα ανίστοιχα πεδία ΑπόΗµ/νία και ΕώςΗµ/νία . Στην συνέχεια επιλέγουµε τις ηµέρες της εβδοµάδας που
επιθυµούµε  και συµπληρώνουµε τον αριθµό ∆ωµατίων, τις ελάχιστες ηµέρες ∆ιαµονής (Min Stay) , τις µέγιστες ηµέρες
διαµονής (Max Stay). Επίσης ενεργοποιούµε την επιλογή AllowCheckIn εάν επιθυµούµε να εµφανίζεται διαθεσιµότητα µε
άφιξη στις συγκεκριµένες ηµέρες ενώ µε το Stop Sell δεν θα εµφανίζονται διαθέσιµα δωµάτια ακόµα και να υπάρχει
διαθεσιµότητα. Προσοχή ότι τιµή αφήσουµε 0 θα ενηµέρωσει την υπάρχουσα τιµή και θα την µηδενίσει (εάν υπάρχει).

· Αντιγραφή : Επιλέγουµε αντιγραφή όταν θέλουµε να αντιγράψουµε ένα διάστηµα ηµεροµηνιών σε νέο.

Αρχικά επιλέγουµε το Ξενοδοχείο, Πλάνο ∆ιαθεσιµότητας ,την  Υπηρεσία και συµπληρώνουµε τις ηµεροµηνίες που
επιθυµούµε στα ανίστοιχα πεδία ΑπόΗµ/νία και ΕώςΗµ/νία . Στην συνέχεια επιλέγουµε το Ξενοδοχείο, Πλάνο
∆ιαθεσιµότητας , Υπηρεσία και την Ηµεροµηνία Από που θα ξεκινήσει η νέα περίοδος. Εάν επιθυµούµε και αλλαγή
αριθµού διαθέσιµων δωµατίων συµπληρώνουµε στο πεδίο Μεταβολή κατά το αριθµό ποσοτικής µεταβολής που
επιθυµούµε πχ -2, 2.

Για παράδειγµα εάν θέλουµε να αντιγράψουµε την περίοδο 01/01/2014 µε 31/01/2014 σε νέα περίοδο από 01/06/2014 µε
αύξηση κατά 2, θα συµπληρώσουµε στα πεδία ΑπόΗµ/νία και ΕώςΗµ/νία το αρχικό διάστηµα και στο πεδίο Ηµεροµηνία
Από την πρώτη ηµέρα της νέας περιόδου. Θα ενηµερωθούν οι τιµές για το διάστηµα 01/06/2014 µέχρι 01/07/2014 (31
ηµέρες) µε τις νέες τιµές (αυξηµένες κατά 2)
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1.3.1.14 Ελληνική Στατιστική Αρχή

Στην φόρµα αυτή µπορούµε αυτόµατα να δούµε τις πληροφορίες εθνικοτήτων που χρειάζεται να δηλώσουµε στην Ελληνική
Στατιστική Αρχή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Αρχικά επιλέγουµε το ξενοδοχείο και το διάστηµα ηµεροµηνιών που επιθυµούµε και πιέζουµε το πλήκτρο Εκτέλεση. Στο
πλαίσιο δεδοµένα εµφανίζεται το κείµενο που πρέπει να δηλωθεί στο αντίστοιχο site της Στατιστικής Αρχής. Με το πλήκτρο

 µπορούµε να αντιγράψουµε το κείµενο (στο πρόχειρο) για να το κάνουµε επικόλληση απευθείας στην σελίδα. Στην
σελίδα Λάθη θα εµφανιστούν οι κρατήσεις µε διαµένοντες που δεν έχουν εθνικότητα ή έχουν εθνικότητα χωρίς κωδικό
χώρας.

1.3.2 Back Office

1.3.2.1 Καρτέλα

Από τη φόρµα αυτή µπορούµε:
· να περάσουµε τις Κινήσεις Είσπραξης,
· να εκδώσουµε Τιµολόγια για τις Υπηρεσίες των Κρατήσεων που έχουν χρεωθεί και
· να µεταφέρουµε τις χρεώσεις σε άλλο folio.
Γενικά, από τη φόρµα αυτή µπορούµε να παρακολουθήσουµε όλες τις οικονοµικές κινήσεις που αφορούν µία Κράτηση.
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ΦΙΛΤΡΑ

· Ξενοδοχείο:  Εάν θέλουµε στην επιλογή του Αρ. ∆ωµατίου να εµφανίζονται τα ∆ωµάτια συγκεκριµένου ξενοδοχείου,
τότε επιλέγουµε το ξενοδοχείο που επιθυµούµε στο φίλτρο αυτό.

· Αρ. ∆ωµατίου:  Επιλέγουµε τον αριθµό του δωµατίου του οποίου τις Κινήσεις Υπηρεσιών επιθυµούµε να δούµε στον
αντίστοιχο πίνακα. Η επιλογή του ∆ωµατίου επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου, στον οποίο εµφανίζονται όλα τα
κατειληµµένα ∆ωµάτια. Επιλέγοντας ένα από τα ∆ωµάτια εµφανίζονται στον πίνακα που βρίσκεται στο αριστερό µέρος
της οθόνης όλα τα folios που έχουν δηµιουργηθεί για την Κράτηση στην οποία ανήκει το συγκεκριµένο δωµάτιο.

· Φίλτρο ∆ωµατίου:  Αν θέλουµε να εµφανιστούν στον πίνακα που βρίσκεται αριστερά µόνο τα folios του επιλεγµένου
∆ωµατίου και όχι όλα τα folios της Κράτησης, τσεκάρουµε το πεδίο αυτό.

ΠΙΝΑΚΕΣ

· Folios:  Σε αυτόν τον πίνακα εµφανίζονται όλα τα Folios που πληρούν τα φίλτρα που δηλώσαµε παραπάνω. Αναλυτικά,
οι στήλες του πίνακα δείχνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:
-   ∆ωµάτιο. Εµφανίζεται:

1. η πληροφορία Reserv στο Folio της Κράτησης,
2. ο αριθµός του ∆ωµατίου και η Κατάστασή του στα Folios των ∆ωµατίων. Οι Καταστάσεις των ∆ωµατίων

είναι:
· Due για τις µελλοντικές Κρατήσεις. Αυτά τα δωµάτια θα εµφανιστούν µόνο αν ανοίξουµε την Καρτέλα

από τη Λίστα των Κρατήσεων.
Σηµείωση: Εάν δεν έχουµε αριθµό δωµατίου αλλά µόνο τύπο δωµατίου, τότε αντί για τον αριθµό
δωµατίου εµφανίζεται η συντοµογραφία του Τύπου του ∆ωµατίου.

· In για τα κατειληµµένα ∆ωµάτια και
· Out για τα ∆ωµάτια που έχουν αναχωρήσει. Αυτά τα δωµάτια θα εµφανιστούν µόνο αν ανοίξουµε την

Καρτέλα από τη Λίστα των Κρατήσεων.
Εάν υπάρχουν συνδεδεµένα δωµάτια, τότε µετά την κατάσταση εµφανίζεται και ο χαρακτήρας "L" για να
φαίνεται ότι αναφερόµαστε σε linked δωµάτια. Π.χ. 208, in-L. Αυτό σηµαίνει ότι πρόκειται για folio του
δωµατίου 208, το οποίο είναι κατειληµµένο και συνδεδεµένο µε άλλο δωµάτιο.

-   F. To Α/Α του folio. Το folio της Κράτησης έχει πάντα το 1.
-   Όνοµα. Το όνοµα του folio.
-   Ηµεροµηνίες. Οι ηµεροµηνίες άφιξης και αναχώρησης του ∆ωµατίου. Στο folio της Κράτησης δεν αναγράφονται

ηεµροµηνίες.
-   Υπόλοιπο. Το υπόλοιπο του folio (χρέωση - πίστωση των µη τιµολογηµένων κινήσεων υπηρεσιών).

· Μη Τιµολογηµένες Κινήσεις Υπηρεσιών:  Σε αυτόν τον πίνακα εµφανίζονται όλες οι Μη Τιµολογηµένες Κινήσεις
Υπηρεσιών του επιλεγµένου Folio, καθώς και οι εισπράξεις-προκαταβολές που έγιναν για το συγκεκριµένο folio. Εάν
επιθυµούµε µπορούµε να δούµε την επιλεγµένη Κίνηση Υπηρεσίας ή Κίνηση Πελάτη και να µεταβάλλουµε τα στοιχεία
της είτε κάνοντας διπλό κλικ επάνω της είτε πιέζοντας το "Space" ή το "Enter" από το πληκτρολόγιο.



98 HotelWorks Help

Copyright © 2004 BlueByte

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Συγκεντρωτική εµφάνιση Κινήσεων Υπηρεσιών/Πελατών
Για να εµφανιστούν όλες οι Κινήσεις Υπηρεσιών του πίνακα συγκεντρωτικά ανά ∆ωµάτιο και Υπηρεσία και οι Κινήσεις
Πελατών ανά Τύπο Κίνησης, κάνουµε δεξί κλικ στον πίνακα κι επιλέγουµε Συγκεντρωτικά.

Σηµείωση: Όταν εµφανίζονται συγκεντρωτικά όλες οι Κινήσεις δεν µπορούµε να τις διαχειριστούµε, πρέπει να κάνουµε
πάλι δεξί κλικ και να αποεπιλέξουµε την επιλογή Συγκεντρωτικά για να κάνουµε οποιαδήποτε ενέργεια επιθυµούµε.

Εµφάνιση συγκεκριµένων Κινήσεων Υπηρεσιών
Εάν δε θέλουµε να εµφανίζονται στον πίνακα των µη τιµολογηµένων κινήσεων οι Κινήσεις Υπηρεσιών συγκεκριµένου
Τύπου Υπηρεσίας, τότε κάνουµε δεξί κλικ και:
· αποεπιλέγουµε την επιλογή ∆ωµάτιο εάν δε θέλουµε να εµφανίζονται οι Κινήσεις Υπηρεσιών των οποίων ο Τύπος

Υπηρεσίας είναι "∆ωµάτιο",
· αποεπιλέγουµε την επιλογή Συµφωνία εάν δε θέλουµε να εµφανίζονται οι Κινήσεις Υπηρεσιών των οποίων ο Τύπος

Υπηρεσίας είναι "Συµφωνία",
· αποεπιλέγουµε την επιλογή Ειδική εάν δε θέλουµε να εµφανίζονται οι Κινήσεις Υπηρεσιών των οποίων ο Τύπος

Υπηρεσίας είναι "Ειδική",
· αποεπιλέγουµε την επιλογή ʼλλη Υπηρεσία εάν δε θέλουµε να εµφανίζονται οι Κινήσεις Υπηρεσιών των οποίων ο

Τύπος Υπηρεσίας είναι "ʼλλη Υπηρεσία".
Για να ενεργοποιηθεί το φίλτρο της µη εµφάνισης των κινήσεων συγκεκριµένου Τύπου Υπηρεσίας, κάνουµε δεξί κλικ κι
επιλέγουµε Εφαρµογή Φίλτρου. Αυτόµατα εξαφανίζονται από τον πίνακα οι χρεώσεις που ανήκουν στον Τύπο
Υπηρεσίας που αποεπιλέξαµε και οι Τίτλοι των στηλών του πίνακα γίνονται κόκκινοι.

Με δεξί κλικ επιλέγουµε Εµφάνιση επιπλέον φίλτρων και θα εµφανιστούν στο πάνω µέρος της οθόνης τα φίλτρα
Οµαδοποίηση και Τµήµα ώστε να επιλέξουµε αυτά που επιθυµούµε για να εµφανιστούν στον πίνακα µόνο οι κινήσεις
υπηρεσιών µε βάση τα φίλτρα αυτά.

Επιλογή/Αποεπιλογή Κινήσεων
Η επιλογή των κινήσεων γίνεται µαρκάροντας τη στήλη Τιµολόγιο στις εγγραφές που επιθυµούµε. Εάν θέλουµε να
επιλέξουµε όλες τις κινήσεις, τότε κάνουµε δεξί κλικ - Επιλογή Όλων.
Για να αποεπιλέξουµε κάποιες κινήσεις πρέπει να ξετσεκάρουµε τη στήλη Τιµολόγιο στις εγγραφές που επιθυµούµε. Εάν
θέλουµε να αποεπιλέξουµε όλες τις κινήσεις, τότε κάνουµε δεξί κλικ - Αποεπιλογή Όλων.

Εισαγωγή Κίνησης Είσπραξης
Για να καταχωρήσουµε µία κίνηση είσπραξης επιλέγουµε αρχικά το folio στο οποίο θέλουµε να εµφανιστεί η είσπραξη και

είτε πιέζουµε το πλήκτρο  που βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης είτε κάνουµε δεξί κλικ στον πίνακα
των Μη Τιµολογηµένων Κινήσεων Υπηρεσιών κι επιλέγουµε Είσπραξη. Και στις δύο περιπτώσεις ανοίγει η φόρµα των
Κινήσεων Πελατών για να συµπληρώσουµε τα στοιχεία της είσπραξης.

Σηµειώσεις
1. Ο Πελάτης της κίνησης είναι ο Πελάτης του επιλεγµένου Folio, τον οποίο δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε.
2. Στο Ποσό της κίνησης προτείνεται το υπόλοιπο του επιλεγµένου folio το οποίο µπορούµε να µεταβάλλουµε αν

επιθυµούµε.
3. Στον Τύπο Κίνησης προτείνεται ο Τύπος που ορίσαµε ως προεπιλεγµένο στη φόρµα Τύποι Κινήσεων - Τερµατικά -

Κινήσεις Πελατών του µενού Back Office. Αν επιθυµούµε µπορούµε να επιλέξουµε κάποιον άλλο Τύπο µε τη βοήθεια
του καταλόγου, στον οποίο εµφανίζονται µόνο τα Είδη Κίνησης Είσπραξης των Πελατών που δηλώσαµε στη φόρµα
Τύποι Κινήσεων - Τερµατικά - Κινήσεις Πελατών του µενού Back Office.

∆ιαγραφή Κίνησης Υπηρεσίας
Εάν θέλουµε να διαγράψουµε κάποια κίνηση υπηρεσίας, τότε τη µαρκάρουµε, κάνουµε δεξί κλικ κι επιλέγουµε ∆ιαγραφή.
Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη κίνηση της υπηρεσίας δηµιουργήθηκε από την Αυτόµατη Χρέωση και το ποσό
της είναι µεγαλύτερο του µηδενός, τότε δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.

∆ιαγραφή Κίνησης Πελάτη (Είσπραξης)
Εάν θέλουµε να διαγράψουµε κάποια κίνηση είσπραξης, τότε τη µαρκάρουµε, κάνουµε δεξί κλικ κι επιλέγουµε ∆ιαγραφή.
Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη κίνηση είσπραξης έχει λογιστικοποιηθεί (έχει δηλαδή κωδικό στο πεδίο
Γέφυρα ΓΛ), τότε δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.

Αντιλογισµός Κίνησης Είσπραξης
Η δυνατότητα µεταφοράς µέρος του ποσού ή ολόκληρο το ποσό µιας κίνησης είσπραξης σε άλλο (ή/και στο ίδιο) Folio
περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα Αντιλογισµός.

Εισαγωγή Χρέωσης Υπηρεσίας
Ο τρόπος καταχώρησης µιας επιπλέον χρέωσης σε ένα folio περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα Κίνηση Υπηρεσίας.

Μεταφορά Χρεώσεων
Ο τρόπος µεταφοράς κάποιων µη τιµολογηµένων κινήσεων υπηρεσιών σε folio της ίδιας ή/και άλλης Κράτησης
περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα Μεταφορά Κινήσεων Υπηρεσιών.

Φόρος ∆ιαµονής
Ανοίγει φόρµα για την αυτόµατη δηµιουργία παραστατικού Φόρου ∆ιαµονής για το επιλεγµένο δωµάτια. Αναλυτικά η
φόρµα περιγράφεται στο κεφάλαιο Φόρος ∆ιαµονής
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Μεταφορά όλων των χρεώσεων διαµενόντων στο folio του δωµατίου
Εάν επιθυµούµε να µεταφέρθούν αυτόµατα όλες οι χρεώσεις των διαµενόντων στο folio του δωµατίου κάνουµε δεξί κλικ
και επιλέγουµε την αντίστοιχη επιλογή. Προσοχή δεν µπορεί να γίνει όµως αυτόµατα επαναφορά των χρεώσεων πίσω
στους διαµένοντες .

Εκτύπωση Προφόρµας
Εάν θέλουµε να πάρουµε µία Πρόχειρη Εκτύπωση του επιλεγµένου Λογαριασµού (Folio) ή ∆ωµατίου, τότε κάνουµε δεξί
κλικ στον πίνακα των Μη Τιµολογηµένων Κινήσεων Υπηρεσιών κι επιλέγουµε την αντίστοιχη επιλογή. Αυτόµατα
εµφανίζεται στην οθόνη η Πρόχειρη Εκτύπωση Λογαριασµού, η οποία µπορεί να εκτυπωθεί και περιέχει όλες τις
χρεώσεις που φαίνονται στο συγκεκριµένο πίνακα.

Εκτύπωση µε Χρεώσεις POS
Εάν θέλουµε να πάρουµε µία Πρόχειρη Εκτύπωση του επιλεγµένου Λογαριασµού (Folio)  ή ∆ωµατίου µόνο µε τις
χρεώσεις που έχουν δηµιουργηθεί από την εφαρµογή Food&BeverageWorks, τότε κάνουµε δεξί κλικ στον πίνακα των
Μη Τιµολογηµένων Κινήσεων Υπηρεσιών κι επιλέγουµε την αντίστοιχη επιλογή. Αυτόµατα εµφανίζεται στην οθόνη η
εκτύπωση.

Έκδοση ΑΠΥ
Αν επιθυµούµε να εκδώσουµε ΑΠΥ για τις Μη Τιµολογηµένες Κινήσεις Υπηρεσιών, τότε µαρκάρουµε το πεδίο Τιµολόγιο

στις Κινήσεις αυτές ή κάνουµε δεξί κλικ κι επιλέγουµε Επιλογή Όλων κι έπειτα είτε πιέζουµε το πλήκτρο 
είτε κάνουµε δεξί κλικ σε αυτόν τον πίνακα κι επιλέγουµε Τιµολόγιο. Αυτόµατα ανοίγει η φόρµα του Τιµολογίου Πελάτη
για να µεταβάλλουµε τα στοιχεία που επιθυµούµε και να τιµολογήσουµε τις επιλεγµένες Κινήσεις Υπηρεσιών. Με την
µεταβολή του Ονόµατος του Πελάτη θα εµφανιστεί µήνυµα για αλλαγή και του πελάτη στο αντίστοιχο Folio.  Εάν θέλουµε
στην είσπραξη που θα µας προτείνει µετά την έκδοση του τιµολογίου να αφαιρεθεί το ποσό κάποιας είσπραξης-
προκαταβολής, τότε πρέπει µε την επιλογή των Κινήσεων Υπηρεσιών να τσεκάρουµε το πεδίο Τιµολόγιο και στις
Εισπράξεις που επιθυµούµε.

Σηµειώσεις
1. Αν επιθυµούµε µπορούµε να προσθέσουµε κι άλλες Υπηρεσίες στο Τιµολόγιο, τις οποίες µπορούµε είτε να

µεταβάλλουµε είτε να διαγράψουµε αν δεν έχει εκτυπωθεί το συγκεκριµένο Τιµολόγιο.
2. Οι Υπηρεσίες µη εκτυπωµένου Τιµολογίου που προέρχονται από την Αυτόµατη Χρέωση δεν µπορούν να

διαγραφούν, αλλά αν επιθυµούµε µπορούµε να τις µεταβάλλουµε.
3. Μετά την εκτύπωση του Τιµολογίου ανοίγει η φόρµα των Κινήσεων Πελατών και µας προτείνεται η καταχώρηση

εισπρακτικής Κίνησης µε το ποσό του τιµολογίου µείον το ποσό των επιλεγµένων εισπράξεων µόνο εάν:
· το ποσό του τιµολογίου µείον το ποσό των επιλεγµένων εισπράξεων είναι µεγαλύτερο του µηδενός,
· ο Τρόπος Πληρωµής του Τιµολογίου είναι "Τοις Μετρητοίς" ή "Επιταγή" ή "Πιστωτική Κάρτα" και
· το πεδίο Αριθµός δεν είναι συµπληρωµένο.

Σύνδεση Είσπραξης µε Τιµολόγιο
Εάν θέλουµε να συνδέσουµε µία Κίνηση Είσπραξης που φαίνεται στον πίνακα των Μη Τιµολογηµένων Κινήσεων
Υπηρεσιών µε ένα Τιµολόγιο που έχει ήδη εκδοθεί για το συγκεκριµένο Folio, τότε επιλέγουµε από τον πίνακα των
Τιµολογηµένων Κινήσεων Υπηρεσιών µία από τις κινήσεις του τιµολογίου που επιθυµούµε κι έπειτα κάνουµε δεξί κλικ
επάνω στην είσπραξη του επάνω πίνακα κι επιλέγουµε Σύνδεση µε Τιµολόγιο. Αυτόµατα η είσπραξη µεταφέρεται από
τον πίνακα των Μη Τιµολογηµένων Κινήσεων Υπηρεσιών στον πίνακα των Τιµολογηµένων Κινήσεων Υπηρεσιών.

· Τιµολογηµένες Κινήσεις Υπηρεσιών:  Σε αυτόν τον πίνακα εµφανίζονται όλες οι Τιµολογηµένες Κινήσεις Υπηρεσιών
του επιλεγµένου folio. Αν επιθυµούµε µπορούµε να δούµε το Τιµολόγιο στο οποίο υπάρχει η συγκεκριµένη Τιµολογηµένη
Κίνηση είτε κάνοντας διπλό κλικ επάνω στη συγκεκριµένη Κίνηση είτε πιέζοντας το "Space" ή το "Enter" από το
πληκτρολόγιο.

Σηµείωση: Αν έχει εκτυπωθεί το συγκεκριµένο Τιµολόγιο, τότε δεν µπορούµε να το µεταβάλλουµε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Αποσύνδεση Είσπραξης από Τιµολόγιο
Εάν θέλουµε να αποσυνδέσουµε µία Κίνηση Είσπραξης που φαίνεται στον πίνακα των Τιµολογηµένων Κινήσεων
Υπηρεσιών από ένα Τιµολόγιο, τότε κάνουµε δεξί κλικ επάνω στην είσπραξη που επιθυµούµε κι επιλέγουµε
Αποσύνδεση από Τιµολόγιο. Αυτόµατα η είσπραξη µεταφέρεται από τον πίνακα των Τιµολογηµένων Κινήσεων
Υπηρεσιών στον πίνακα των Μη Τιµολογηµένων Κινήσεων Υπηρεσιών.

Ακύρωση Τιµολόγιου
Εάν θέλουµε να ακυρώσουµε κάποιο τιµολόγιο που φαίνεται στον πίνακα των Τιµολογηµένων Κινήσεων , τότε κάνουµε
δεξί κλικ επάνω σε κάποια από τις χρεώσει του κι επιλέγουµε Ακύρωση Τιµολογίου. Αυτόµατα δηµιουργείται και
εκτυπώνεται το ακυρωτικό τιµολόγιο. Μετά την έκδοση εµφανίζεται µήνυµα για επαναφορά Χρεώσεων ή όχι. Σε
περίπτωση που επιθυµούµε να δηµιουργηθούν χρεώσεις ξανά στην καρτέλα ώστε να τις εκδόσουµε ξανά. επιλέγουµε
Ναι.

Πιστωτικό Τιµολόγιο
Εάν θέλουµε να εκδόσουµε πιστωτικό τιµολόγιο για κάποιες από τις τιµολογηµένες χρεώσεις που φαίνονται στον πίνακα
των Τιµολογηµένων Κινήσεων , τότε επιλέγουµε τις χρεώσεις που επιθυµούµε και κάνουµε δεξί κλικ κι επιλέγουµε
Πιστωτικό Τιµολόγιο. Αυτόµατα εµφανίζεται η οθόνη έκδοσης τιµολογίου όπου συµπληρώνουµε ή αλλάζουµε εάν
θέλουµε τα στοιχεία και πατάµε ΟΚ.
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ΠΛΗΚΤΡΑ

·  :  Κλείσιµο της φόρµας.

1.3.2.1.1  Αντιλογισµός

Εάν θέλουµε να µεταφέρουµε µέρος του ποσού ή ολόκληρο το ποσό µιας κίνησης είσπραξης σε άλλο (ή/και στο ίδιο) Folio,
τότε τη µαρκάρουµε από τον πίνακα των Μη Τιµολογηµένων Κινήσεων Υπηρεσιών της Καρτέλας, κάνουµε δεξί κλικ κι
επιλέγουµε Αντιλογισµός. Αυτόµατα ανοίγει η ακόλουθη φόρµα για να δηλώσουµε σε ποιο folio θα µεταφερθεί µέρος του
ποσού ή ολόκληρο το ποσό της είσπραξης.

ΠΕ∆ΙΑ

· Ηµ/νία, Πελάτης Κίνησης, Τύπος Κίνησης, Ποσό:  Τα πεδία αυτά είναι της κίνησης που επιλέξαµε για µεταφορά και
είναι µη προσπελάσιµα από το χρήστη.

· Ηµ/νία:  ∆ηλώνουµε την ηµεροµηνία που θέλουµε να έχει η νέα κίνηση που θα δηµιουργηθεί. Την ηµεροµηνία αυτή θα
έχουν και οι υπόλοιπες κινήσεις που θα δηµιουργηθούν.

· Folio:  Επιλέγουµε το Folio στο οποίο θα µεταφερθεί µέρος του ποσού της αρχικής κίνησης.

· Ποσό:  ∆ηλώνουµε το ποσό που θέλουµε να µεταφερθεί.

· Παρατηρήσεις:  ∆ηλώνουµε τις παρατηρήσεις που θα έχουν όλες οι νέες κινήσεις που θα δηµιουργηθούν µετά τον
αντιλογισµό.

ΠΛΗΚΤΡΑ

· ΟΚ:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό κλείνει η φόρµα και δηµιουργούνται αυτόµατα 2 ή 3 νέες κινήσεις ανάλογα µε το εάν θα
µεταφερθεί ολόκληρο ή µέρος του ποσού της αρχικής κίνησης.

Στην πρώτη περίπτωση δηµιουργούνται οι εξής κινήσεις:
1. Μία κίνηση Αντιλογισµού Επιστροφής στο folio της αρχικής κίνησης πιστώνοντάς το αρνητικά µε ολόκληρο το ποσό

της αρχικής κίνησης.
2. Μία κίνηση Αντιλογισµού Είσπραξης στο folio που δηλώσαµε στη φόρµα του Αντιλογισµού πιστώνοντάς το θετικά µε

το ποσό που δηλώσαµε στη φόρµα του Αντιλογισµού.
Σηµείωση: Μετά τον Αντιλογισµό στον πίνακα των Μη Τιµολογηµένων Κινήσεων Υπηρεσιών δεν εµφανίζεται η αρχική
κίνηση είσπραξης, αλλά η νέα κίνηση (δηλαδή η κίνηση µε παραστατικό "Αντιλογισµός Είσπραξης") στο folio που τη
µεταφέραµε.

Στη δεύτερη περίπτωση δηµιουργούνται οι ακόλουθες κινήσεις:
1. Μία κίνηση Αντιλογισµού Επιστροφής στο folio της αρχικής κίνησης πιστώνοντάς το αρνητικά µε ολόκληρο το ποσό

της αρχικής κίνησης.
2. Μία κίνηση Αντιλογισµού Είσπραξης στο folio της αρχικής κίνησης πιστώνοντάς το θετικά µε το ποσό της αρχικής

κίνησης - το ποσό που δηλώσαµε στη φόρµα του Αντιλογισµού.
3. Μία κίνηση Αντιλογισµού Είσπραξης στο folio που δηλώσαµε στη φόρµα του Αντιλογισµού πιστώνοντάς το θετικά µε
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το ποσό που δηλώσαµε στη φόρµα του Αντιλογισµού.
Σηµείωση: Μετά τον Αντιλογισµό στον πίνακα των Μη Τιµολογηµένων Κινήσεων Υπηρεσιών δεν εµφανίζεται η αρχική
κίνηση είσπραξης, αλλά οι 2 νέες κινήσεις (δηλαδή οι κινήσεις µε παραστατικό "Αντιλογισµός Είσπραξης"), η µία στο folio
της αρχικής κίνησης και η άλλη στο folio που δηλώσαµε στη φόρµα του Αντιλογισµού.

· Ακύρωση:  Κλείσιµο της φόρµας ακυρώνοντας τη διαδικασία του Αντιλογισµού.

1.3.2.1.2  Κίνηση Υπηρεσίας

Εάν θέλουµε να προσθέσουµε χειροκίνητα µία επιπλέον χρέωση υπηρεσίας η οποία δεν µπορεί να δηµιουργηθεί από την
Αυτόµατη Χρέωση, τότε επιλέγουµε το folio στο οποίο θέλουµε να καταχωρήσουµε τη χρέωση και είτε πιέζουµε το πλήκτρο

 που βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης είτε κάνουµε δεξί κλικ στον πίνακα των Μη Τιµολογηµένων
Κινήσεων Υπηρεσιών της Καρτέλας κι επιλέγουµε Χρέωση. Αυτόµατα ανοίγει η ακόλουθη φόρµα για να συµπληρώσουµε
τα στοιχεία της χρέωσης.

ΠΕ∆ΙΑ

· Κωδικός:  Ο Κωδικός της Κίνησης Υπηρεσίας, ο οποίος εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση. Στα δεξιά του πεδίου
εµφανίζεται η ηµεροµηνία καταχώρησής του και ακόµη πιο δεξιά εµφανίζεται ο αριθµός του δωµατίου στο οποίο ανήκει
το επιλεγµένο folio. Τα πεδία αυτά είναι µη προσπελάσιµα από το χρήστη.

· Τύπος Κίνησης:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο Τύπος Κίνησης της Υπηρεσίας που
θα δηµιουργηθεί. Ο Τύπος Κίνησης που εµφανίζεται έχει δηλωθεί στη φόρµα Παράµετροι - Εφαρµογή του µενού
Βοηθητικά Αρχεία.

· Ξενοδοχείο:  Εάν η χρέωση που καταχωρούµε είναι σε Folio ∆ωµατίου ή ∆ιαµένοντα, τότε το πεδίο αυτό είναι µη
προσπελάσιµο από το χρήστη και εµφανίζεται το Ξενοδοχείο στο οποίο βρίσκεται το ∆ωµάτιο του επιλεγµένου folio. Εάν
η χρέωση που καταχωρούµε είναι στο Folio της Κράτησης, τότε στο πεδίο αυτό προτείνεται το Ξενοδοχείο που
δηλώσαµε στη φόρµα Παράµετροι - Εφαρµογή του µενού Βοηθητικά Αρχεία εάν στην Κράτηση υπάρχει δωµάτιο του
συγκεκριµένου ξενοδοχείου, διαφορετικά δεν προτείνεται κάποιο ξενοδοχείο. Ωστόσο, µπορούµε ανά πάσα στιγµή να
επιλέξουµε ή να µεταβάλλουµε το προτεινόµενο ξενοδοχείο. Η επιλογή του ξενοδοχείου επιτυγχάνεται µε τη χρήση του
καταλόγου όπου εµφανίζονται µόνο τα ξενοδοχεία της συγκεκριµένης κράτησης.

· Υπηρεσία:  ∆ηλώνουµε την Υπηρεσία που θα χρεωθεί το επιλεγµένο Folio.

· Τιµή Μονάδας:  ∆ηλώνουµε τη µικτή τιµή µονάδας της Κίνησης της Υπηρεσίας. Με την επιλογή της Υπηρεσίας
προτείνεται η τιµή που ορίσαµε στον Τιµοκατάλογο που συµπληρώσαµε στη φόρµα Κτίσιµο Ξενοδοχείου - Τιµοκατάλογοι
του µενού Βοηθητικά Αρχεία.

· Ποσότητα:  ∆ηλώνουµε την ποσότητα της συθγκεκριµένης Υπηρεσίας. Αυτόµατα υπολογίζεται δίπλα η συνολική µικτή
τιµή πριν την έκπτωση.
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· Έκπτωση %:  ∆ηλώνουµε το ποσοστό έκπτωσης της συγκεκριµένης Υπηρεσίας. Αυτόµατα υπολογίζεται δίπλα το
συνολικό ποσό που θα αφαιρεθεί από τη συνολική µικτή τιµή πριν την έκπτωση.

· Σύνολο:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το ποσό της Κίνησης Υπηρεσίας που θα
δηµιουργηθεί.

· Καθαρή Αξία:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο υπολογίζεται η συνολική καθαρή αξία της κίνησης
υπολογίζοντας τόσο την ποσότητα όσο και το ποσοστό της έκπτωσης.

· Φόρος:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το ποσοστό του δηµοτικού φόρου. ∆ίπλα
εµφανίζεται το ποσό του φόρου υπολογίζοντας τόσο την ποσότητα όσο και το ποσοστό της έκπτωσης.

· ΦΠΑ 1:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το ποσοστό του ΦΠΑ 1. ∆ίπλα εµφανίζεται το
ποσό του ΦΠΑ 1 υπολογίζοντας τόσο την ποσότητα όσο και το ποσοστό της έκπτωσης.

· ΦΠΑ 2:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το ποσοστό του ΦΠΑ 2. ∆ίπλα εµφανίζεται το
ποσό του ΦΠΑ 2 υπολογίζοντας τόσο την ποσότητα όσο και το ποσοστό της έκπτωσης.

· Παρατηρήσεις:  Ελεύθερο πεδίο για την καταχώρηση παρατηρήσεων σχετικά µε την Κίνηση της Υπηρεσίας που θα
δηµιουργηθεί.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για να καταχωρήσουµε µία Υπηρεσία πρέπει υποχρεωτικά να ισχύουν τα ακόλουθα:

· Να συµπληρώσουµε τα εξής πεδία:

- Τιµή Μονάδας (πρέπει να είναι µεγαλύτερο του µηδενός),
- Ξενοδοχείο και
- Υπηρεσία.

· Το ποσοστό της έκπτωσης να είναι µεταξύ του 0 και του 100.

ΠΛΗΚΤΡΑ

· ΟΚ:  Κλείσιµο της φόρµας µε ταυτόχρονη εµφάνιση της Κίνησης Υπηρεσίας που δηµιουργήσαµε στον πίνακα των Μη
Τιµολογηµένων Κινήσεων Υπηρεσιών για το επιλεγµένο folio.

· Ακύρωση:  Κλείσιµο της φόρµας ακυρώνοντας την εισαγωγή extra χρέωσης στο επιλεγµένο folio.

1.3.2.1.3  Μεταφορά Κινήσεων Υπηρεσιών

Εάν θέλουµε να µεταφέρουµε κάποιες Κινήσεις Υπηρεσιών από ένα folio σε ένα άλλο, τότε επιλέγουµε το folio του οποίου
τις χρεώσεις θέλουµε να µεταφέρουµε, τσεκάρουµε τη στήλη Τιµολόγιο στις εγγραφές που επιθυµούµε από τον πίνακα των
Μη Τιµολογηµένων Κινήσεων Υπηρεσιών της Καρτέλας, κάνουµε δεξί κλικ κι επιλέγουµε Μεταφορά. Αυτόµατα ανοίγει η
ακόλουθη φόρµα για να δηλώσουµε το folio στο οποίο θα µεταφερθούν οι Κινήσεις Υπηρεσιων και το ποσό της µεταφοράς.
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ΠΕ∆ΙΑ

· ∆ωµάτιο:  Επιλέγουµε το ∆ωµάτιο στο οποίο ανήκει το folio όπου θα µεταφερθούν οι Κινήσεις Υπηρεσιών που φαίνονται
στον πίνακα.

· Folio:  Επιλέγουµε το Folio στο οποίο θα µεταφερθούν οι Κινήσεις Υπηρεσιών του πίνακα. Η επιλογή του folio
επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου όπου εµφανίζονται µόνο τα Folios της Κράτησης στην οποία είναι
καταχωρηµένο το δωµάτιο που δηλώσαµε παραπάνω.

· Ποσοστό Μεταφοράς:  Στο κάτω µέρος της οθόνης δηλώνουµε το ποσοστό του ποσού των Κινήσεων Υπηρεσιών που

θέλουµε να µεταφέρουµε. Έπειτα, πιέζουµε το πλήκτρο  για να δούµε στον πίνακα το Ποσό Μεταφοράς.

Σηµείωση: Το Ποσοστό Μεταφοράς πρέπει να είναι µεταξύ του 0 και του 100.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Σε αυτόν τον πίνακα εµφανίζονται οι Κινήσεις Υπηρεσιών που θα µεταφερθούν. Εφόσον πιέσουµε το πλήκτρο ,
εµφανίζεται στο Ποσό Μεταφοράς το ποσό της Κίνησης που πρόκειται να µεταφερθεί µε βάση το ποσοστό που δηλώσαµε
στο αντίστοιχο πεδίο. Το ποσό αυτό µπορούµε αν επιθυµούµε να το µεταβάλλουµε ή να το συµπληρώσουµε µε το χέρι. Τα
υπόλοιπα πεδία του πίνακα δεν είναι προσπελάσιµα από το χρήστη.

ΠΛΗΚΤΡΑ

· ΟΚ:  Κλείσιµο της φόρµας µε ταυτόχρονη µεταφορά των Μη Τιµολογηµένων Κινήσεων Υπηρεσιών στο Folio που
δηλώσαµε στο αντίστοιχο πεδίο.

· Ακύρωση:  Κλείσιµο της φόρµας ακυρώνοντας τη µεταφορά των Μη Τιµολογηµένων Κινήσεων Υπηρεσιών.

·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, υπολογίζεται το Ποσό Μεταφοράς των Κινήσεων Υπηρεσιών που υπάρχουν
στον πίνακα.

Σηµείωση: Προτού πιέσουµε το πλήκτρο αυτό, πρέπει να συµπληρώσουµε το Ποσοστό Μεταφοράς.
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1.3.2.1.4  Φόρος ∆ιαµονής

Με τη βοήθεια της φόρµας αυτής µπορούµε να καταχωρήσουµε το παραστατικό Φόρου ∆ιαµονής.

ΠΕ∆ΙΑ

· Ηµ/νία:  ∆ηλώνουµε την Ηµεροµηνία της Χρέωσης Φόρους ∆ιαµονής.

Σηµείωση: Η Ηµεροµηνία αυτή θα είναι και η Ηµεροµηνία του Τιµολογίου και των Κινήσεων που θα δηµιουργηθούν.

· Ξενοδοχείο: Επιλέγουµε το ξενοδοχείου που θα έχει το παραστατικό χρέωσης φόρου ∆ιαµονής.

· Πελάτης/∆ιαµένοντας: Επιλέγουµε Πελάτες και στο πεδίο Πελάτης θα επιλέξουµε τον Πελάτη που αφορά το
παραστατικό χρέωσης φόρου ∆ιαµονής. Εάν ενεργοποιήσουµε την επιλογή ∆ιαµένοντας στο πεδίο ∆ιαµένοντας θα
επιλέξουµε τον ∆ιαµένοντα που αφορά ο φόρος ∆ιαµονής. Εάν επιλέξουµε διαµένοντα που δεν έχει σύνδεση µε πελάτη
ήδη µε την καταχώρηση του φόρου διαµονής θα δηµιουργηθεί και νέα καρτέλλα πελάτη µε τα στοιχεία του διαµένοντα.

· Εµφανιζόµενος πελάτης (προαιρετικά): Το πλαίσιο χρησιµοποιείται εάν επιθυµούµε διαφορετικό πελάτη εµφάνισης
στο παραστικό και διαφορετικό πελάτη κίνησης . Επιλέγουµε Πελάτες και στο πεδίο Πελάτης θα επιλέξουµε τον Πελάτη
που θα εµφανίζεται στο παραστατικό χρέωσης φόρου ∆ιαµονής. Εάν ενεργοποιήσουµε την επιλογή ∆ιαµένοντας στο
πεδίο ∆ιαµένοντας θα επιλέξουµε τον ∆ιαµένοντα που αφορά ο φόρος ∆ιαµονής. Εάν επιλέξουµε διαµένοντα που δεν
έχει σύνδεση µε πελάτη ήδη µε την καταχώρηση του φόρου διαµονής θα δηµιουργηθεί και νέα καρτέλλα πελάτη µε τα
στοιχεία του διαµένοντα.

· Είδος Τιµ/γίου:  ∆ηλώνουµε το Παραστατικό του Τιµολογίου που θα δηµιουργηθεί µε την καταχώρηση της χρέωσης
φόρου ∆ιαµονής. Η επιλογή του Παραστατικού γίνεται µε τη βοήθεια καταλόγου, στον οποίο εµφανίζονται µόνο τα
Παραστατικά που δηλώσαµε στη φόρµα Τύποι Κινήσεων - Τερµατικά - Τιµολόγια Πελατών του µενού Back Office. Κατά
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την εισαγωγή νέας εγγραφής προτείνεται το Παραστατικό που δηλώσαµε στη φόρµα Κτίσιµο Ξενοδοχείου - Ξενοδοχεία
στην σελίδα Φόρος ∆ιαµονής

· Αριθµός : ∆ηλώνουµε τον αριθµό Παραστατικού του Τιµολογίου που θα δηµιουργηθεί µε την καταχώρηση της χρέωσης
φόρου ∆ιαµονής

· ΑΦΜ: Συµπληρώνουµε το ΑΦΜ που θα καταχωρηθεί στο παραστατικό τιµολογίου . Εάν ο πελάτης επιλογής δεν έχει
ΑΦΜ το πεδίο θα συµπληρωθεί µε τιµή 000000000 και µπορούµε να το αλλάξουµε εάν επιθυµούµε.

· Τρόπος Πληρωµής:  ∆ηλώνουµε τον τρόπο πληρωµής που θα έχει το παραστατικό χρέωσης φόρου ∆ιαµονής.

· Είσπραξη:  ∆ηλώνουµε το Είδος Κίνησης της είσπραξης που θα δηµιουργηθεί µε την καταχώρηση της Χρέωσης
Passant. Η επιλογή του Παραστατικού γίνεται µε τη βοήθεια καταλόγου, στον οποίο εµφανίζονται µόνο τα Παραστατικά
που δηλώσαµε στη φόρµα Τύποι Κινήσεων - Τερµατικά - Κινήσεις Πελατών του µενού Back Office. Κατά την εισαγωγή
νέας εγγραφής προτείνεται το Είδος Κίνησης που δηλώσαµε στη φόρµα Κτίσιµο Ξενοδοχείου - Ξενοδοχεία του µενού
Βοηθητικά Αρχεία.

· Λεπτοµέρειες Τιµολογίου: Ως λεπτοµέρειες παραστατικού θα εµφανίζονται αυτόµατα τα ∆ωµάτια µε τις ηµεροµηνίες
ʼφιξης-Αναχώρησης

· Παρατηρήσεις Τιµολ-Εισπρ: Ως παρατηρήσεις παραστατικού χρέωσης και είσπραξης θα εµφανίζονται αυτόµατα οι
ηµεροµηνίες ʼφιξης-Αναχώρησης καθώς και οι αριθµοί των παραστατικών που έχουν εκδοθεί και η ηµεροµηνία έκδοση
τους.

ΠΕ∆ΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

· Ξενοδοχείο: Επιλέγουµε το ξενοδοχείου που θα αφορά η κάθε χρέωσης φόρου ∆ιαµονής.

· Υπηρεσία:  Επιλέγουµε την υπηρεσία που θα χρησιµοποίεται για την χρέωση φόρου ∆ιαµονής.

· ∆ωµάτιο:  Εµφανίζεται το δωµάτιο που αφορά  η χρέωση φόρου ∆ιαµονής.

· Ποσότητα:  Συµπληρώνουµε την ποσόστητα (ηµέρες) που θα γίνει η χρέωση φόρου ∆ιαµονής.

· Μικτή Τιµή Μονάδας:  Συµπληρώνουµε την τιµή µονάδας .

· Ποσό : Εµφανίζεται το τελικό ποσό χρέωσης φόρου ανά δωµάτιο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με την καταχώρηση µιας Χρέωσης Φόρου ∆ιαµονής αυτόµατα εκτελούνται οι ακόλουθες διαδικασίες:

- ∆ηµιουργείται ένα Τιµολόγιο µε Ηµεροµηνία και Είδος Τιµολογίου αυτά που επιλέξαµε στην Φόρµα.
- ∆ηµιουργείται µία Κίνηση χρέωσης στον Πελάτη .
- ∆ηµιουργείται µία Κίνηση πίστωσης στον Πελάτη µε το Είδος της Κίνησης Είσπραξης που επιλέξαµε στην φόρµα

ΠΛΗΚΤΡΑ

· ΟΚ:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό ολοκληρώνεται η καταχώρηση

· Ακύρωση:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό ακυρώνεται η διαδικασία καταχώρησης .

1.3.2.2 Τιµολόγια

1.3.2.2.1  Παρουσίαση

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τα Τιµολόγια των Πελατών. Στη φόρµα αυτή εµφανίζονται επίσης και τα Τιµολόγια που
εκδίδονται από την Καρτέλα.

Τα Τιµολόγια που καταχωρούµε από αυτή τη φόρµα δεν αναφέρονται σε κάποια Κράτηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Στην οθόνη εµφανίζονται όλα τα ήδη καταχωρηµένα Τιµολόγια σε λίστα, σύµφωνα µε τον Κωδικό τους. Για να εισάγουµε

ένα νέο Τιµολόγιο, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το
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πληκτρολόγιο.

Η µεταβολή των στοιχείων ενός Τιµολογίου µπορεί να γίνει είτε κάνοντας διπλό κλικ επάνω στο συγκεκριµένο Τιµολόγιο
είτε πιέζοντας το "Space" ή το "Enter" από το πληκτρολόγιο. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο Τιµολόγιο έχει
εκτυπωθεί ή ακυρωθεί ή οι Κινήσεις του έχουν λογιστικοποιηθεί, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε τα πεδία του. Αν το
συγκεκριµένο Τιµολόγιο δεν έχει εκτυπωθεί, αλλά το Είδος Τιµολογίου έχει τσεκαρισµένο το πεδίο Εκτύπωση στη φόρµα
Τύποι Κινήσεων - Παραστατικά Τιµολογίων Πελατών και υπάρχει καταχωρηµένο Τιµολόγιο µε µεγαλύτερη Ηµεροµηνία από
την αντίστοιχη Ηµεροµηνία του συγκεκριµένου Τιµολογίου, τότε επίσης δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε τα πεδία του. Για να
µπορέσουµε να µεταβάλλουµε τα πεδία του συγκεκριµένου Τιµολογίου, πρέπει πρώτα να αλλάξουµε την Ηµεροµηνία του
Τιµολογίου. Τέλος, αν το συγκεκριµένο Τιµολόγιο είναι ακυρωτικό, αλλά δεν έχει εκτυπωθεί, τότε µπορούµε να
µεταβάλλουµε µόνο την Ηµεροµηνία του.

Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Τιµολογίου επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο Τιµολόγιο:

· έχει εκτυπωθεί ή
· έχει ακυρωθεί ή
· οι Κινήσεις του έχουν σταλεί στη γέφυρα ή
· δεν έχει εκτυπωθεί, αλλά έχει εκδοθεί από την Καρτέλα,

δεν µπορούµε να το διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Τιµολογίων είναι οι παρακάτω:

Ξεφύλλισµα Τιµολογίων

Αναζήτηση Τιµολογίου

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Στη λίστα της πρώτης οθόνης εµφανίζονται τα βασικά στοιχεία των Τιµολογίων.

ΠΕ∆ΙΑ

· Επιλεγµένο:  Αν επιθυµούµε να κάνουµε µαζική επανεκτύπωση εκδοµένων Τιµολογίων  ή αποστολή τιµολογίων µε
email ,τότε ενεργοποιούµε το πεδίο αυτό στα Τιµολόγια που επιθυµούµε και πιέζουµε το πλήκτρο Επανεκτύπωση ή
δεξί κλικ / email αντίστοιχα.

Σηµείωση: Το πεδίο αυτό δεν µπορούµε να το τσεκάρουµε σε µη εκδοµένα Τιµολόγια.

· Κατάσταση:  Η Κατάσταση του Τιµολογίου µε τη µορφή εικονιδίου. Οι πιθανές Καταστάσεις µε τα αντίστοιχα εικονίδια
είναι οι εξής:

1. Μη εκτυπωµένο ,
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2. Εκτυπωµένο ,

3. Μη εκτυπωµένο ακυρωτικό ,

4. Εκτυπωµένο ακυρωτικό  και

5. Ακυρωµένο .

· Ηµ/νία:  Η Ηµεροµηνία του Τιµολογίου.

· Κωδικός:  Ο κωδικός του Τιµολογίου.

· Τύπος Κίνησης:  Το Παραστατικό του Τιµολογίου.

· Γράµµα, Αριθµός:  Η σειρά και η αρίθµηση του εκτυπωµένου Τιµολογίου.

· Κράτηση:  Αν το Τιµολόγιο εκδόθηκε από την Καρτέλα, τότε στο πεδίο αυτό εµφανίζεται ο κωδικός της Κράτησης στην
οποία αναφέρεται το συγκεκριµένο Τιµολόγιο.

· Πελάτης, Όνοµα:  Ο κωδικός και το όνοµα του Πελάτη του Τιµολογίου.

· Τρόπος Πληρωµής:  Ο Τρόπος Πληρωµής του Τιµολογίου.

· Ποσό:  Το Ποσό του Τιµολογίου.

· ∆ιαµένοντας: To όνοµα του Βασικού ∆ιαµένοντα του πρώτου ∆ωµατίου της Κράτησης. Η στήλη εµφανίζεται µόνο εάν
είναι ενεργοποιηµένη η αντίστοιχη επιλογή στους παραµέτρους.

· Χρήστης:  Το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε το Τιµολόγιο.

· UID, Mark, Aκύρωση: Πεδία που ενηµερώνονται αυτόµατα µε όταν γίνει η αποστολή παραστατικού σε ΑΑ∆Ε MyData

· Εξαγωγή Bavel, Ηµ.Εξ.Bavel: Πεδία που ενηµερώνονται αυτόµατα όταν γίνει η εξαγωγή παραστατικού σε Bavel

ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

· Πιέζοντας το πλήκτρο θα εµφανιστεί λίστα µε τις καταχωρηµένες Υπηρεσίες του επιλεγµένου Τιµολογίου.
· Με δεξί κλικ σε συγκεκριµένο τιµολόγιο και την επιλογή Είσπραξη για δυνατότητα εισαγωγή είσπραξης που να

συσχετίζεται µε την συγκεκριµένη εγγραφή.
· Με δεξί κλικ σε συγκεκριµένο τιµολόγιο και την επιλογή Εκδοση Πιστωτικών Χρεώσεων POS µπορούµε να

δηµιουργήσουµε το πιστωτικό ΑΛΠ για τις χρεώσεις δωµατίων εφόσον αυτό δεν έχει δηµιουργηθεί ήδη.
· Με δεξί κλικ σε επιλεγµένα τιµολόγια και την επιλογή Email θα ανοίξει φόρµα για αυτόµατη αποστολή email . Ως

παραλήπτης προτείνεται το email του πελάτη τιµολογίου. Οι εκτυπώσεις τιµολογίων της εφαρµογής θα προστεθεί ως
επισυναπτόµενο αρχείο του email σε µορφή pdf.  Αναλυτική περιγραφή της φόρµας Email στο κεφάλαιο Email.

· Με δεξί κλικ σε συγκεκριµένο τιµολόγιο και την Αποθήκευση ως pdf θα δηµιουργηθεί αρχείο pdf στον φάκελο της
εφαρµογής σε φάκελο Invoices.

ΠΛΗΚΤΡΑ

· Έξοδος:  Κλείσιµο της φόρµας.

· Επανεκτύπωση:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό µπορούµε να εκτυπώσουµε / επανεκτυπώσουµε το επιλεγµένο Τιµολόγιο.

Σηµειώσεις
1. Όταν το επιλεγµένο Τιµολόγιο έχει εκτυπωθεί (θεωρηµένο ή αθεώρητο) κι έχει πάρει αυτόµατη αρίθµηση, τότε

πιέζοντας το πλήκτρο αυτό επανεκτυπώνεται το συγκεκριµένο Τιµολόγιο.

2.   Όταν το επιλεγµένο Τιµολόγιο έχει εκτυπωθεί µε χειροκίνητη αρίθµηση, τότε:
- αν το Παραστατικό του συγκεκριµένου Τιµολογίου έχει τσεκαρισµένο το πεδίο Θεωρηµένο πιέζοντας το πλήκτρο
αυτό επανεκτυπώνεται το συγκεκριµένο Τιµολόγιο µόνο εάν δεν υπάρχει καταχωρηµένο Τιµολόγιο µε µεγαλύτερη
Ηµεροµηνία. Αν υπάρχει Τιµολόγιο µε µεγαλύτερη Ηµεροµηνία κι επιθυµούµε να επανεκτυπώσουµε το επιλεγµένο,
τότε πρέπει πρώτα να µεταβάλλουµε την Ηµεροµηνία του Τιµολογίου κι έπειτα να το επανεκτυπώσουµε.

- αν το Παραστατικό του συγκεκριµένου Τιµολογίου δεν έχει τσεκαρισµένο το πεδίο Θεωρηµένο πιέζοντας το
πλήκτρο αυτό επανεκτυπώνεται το συγκεκριµένο Τιµολόγιο.

3. Όταν το επιλεγµένο Τιµολόγιο δεν έχει εκτυπωθεί, τότε:
- αν το Παραστατικό του συγκεκριµένου Τιµολογίου έχει τσεκαρισµένο το πεδίο Θεωρηµένο πιέζοντας το πλήκτρο
αυτό εκτυπώνεται το συγκεκριµένο Τιµολόγιο µόνο εάν δεν υπάρχει καταχωρηµένο Τιµολόγιο µε µεγαλύτερη
Ηµεροµηνία. Αν υπάρχει Τιµολόγιο µε µεγαλύτερη Ηµεροµηνία κι επιθυµούµε να εκτυπώσουµε το επιλεγµένο, τότε
πρέπει πρώτα να µεταβάλλουµε την Ηµεροµηνία του Τιµολογίου κι έπειτα να το εκτυπώσουµε.

- αν το Παραστατικό του συγκεκριµένου Τιµολογίου δεν έχει τσεκαρισµένο το πεδίο Θεωρηµένο πιέζοντας το
πλήκτρο αυτό εκτυπώνεται το συγκεκριµένο Τιµολόγιο.

4.   Τέλος, όταν το επιλεγµένο Τιµολόγιο δεν έχει Υπηρεσίες, τότε δεν µπορούµε να το εκτυπώσουµε.
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·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, τσεκάρεται το πεδίο Επιλεγµένο σε όλα τα εκδοµένα Τιµολόγια που έχουν την ίδια

ηµεροµηνία µε το επιλεγµένο. Αν ξαναπιέσουµε το πλήκτρο , τότε αποεπιλέγονται όλα τα Τιµολόγια που έχουν
τσεκαρισµένο το πεδίο Επιλεγµένο.

· Ακύρωση Τιµολογίου:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό µπορούµε να ακυρώσουµε το συγκεκριµένο Τιµολόγιο µόνο εάν
ισχύουν τα εξής:
- το επιλεγµένο Τιµολόγιο έχει εκτυπωθεί,
- το Παραστατικό του Τιµολογίου έχει συµπληρωµένο το πεδίο Ακύρωση Τιµολογίου στη φόρµα Τύποι Κινήσεων -
Παραστατικά Τιµολογίων Πελατών και

- δεν υπάρχει καταχωρηµένο Τιµολόγιο µε µεγαλύτερη Ηµεροµηνία.

Σηµείωση: Με την ακύρωση του Τιµολογίου αυτόµατα εισάγεται στη λίστα των Τιµολογίων και το ακυρωτικό Τιµολόγιο, το
Παραστατικό του οποίου είναι αυτό που εµφανίζεται στο πεδίο Ακύρωση Τιµολογίου της φόρµας Τύποι Κινήσεων -
Παραστατικά Τιµολογίων Πελατών του µενού Back Office.

· Αντιγραφή Τιµολογίου:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό αντιγράφεται το επιλεγµένο Τιµολόγιο, το µόνο που δεν
αντιγράφεται είναι η αρίθµηση του Τιµολογίου γιατί το νέο που θα καταχωρήσουµε θα πάρει τη δικιά του αρίθµηση.

Σηµειώσεις
1. ∆εν µπορούµε να διαγράψουµε τις χρεώσεις υπηρεσιών, αλλά µπορούµε αν θέλουµε να µεταβάλλουµε τα στοιχεία

τους.
2. Την αντιγραφή του Τιµολογίου τη χρησιµοποιούµε συνήθως όταν ακυρώνουµε ένα τιµολόγιο και µετά θέλουµε να

ξανακαταχωρήσουµε το σωστό.
3. Εάν το τιµολόγιο που αντιγράφουµε είχε και κάποια κίνηση προκαταβολής, τότε κατά την αντιγραφή εµφανίζεται

µήνυµα για µεταφορά των προκαταβολών στο νέο τιµολόγιο.

· Χρεώσεις Πρακτόρων :  Πιέζοντας το πλήκτρο εµφανίζεται οθόνη στην οποία µπορούµε να επιλέξουµε τον Πελάτη ,
Ηµεροµηνίες Χρεώσεων (Από - Έως) και ηµεροµηνίες Αφιξης και Αναχώρησης για δυνατότητα έκδοσης τιµολογίου µε
χρεώσεις από διαφορες κρατήσεις.

ΠΕ∆ΙΑ ΟΘΟΝΗΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

· Ηµεροµηνία: Η ηµεροµηνία χρέωσης της υπηρεσίας.

· Κωδικός: Ο κωδικός κίνησης της υπηρεσίας που χρεώθηκε.

· Voucher: Ο αριθµός Voucher της κράτησης που ανήκει η χρέωση.

· Κωδ.Συµβολαίου: Ο κωδικός συµβολαίου της κράτησης που ανήκει η χρέωση.
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· Reference: Ο κωδικός Reference του συµβολαίου της κράτησης που ανήκει η χρέωση.

· Ξενοδοχείο: Το ξενοδοχείο που ανήκει η κίνησης της χρέωσης

· Αρ.∆ωµατίου: Το δωµάτιο στο οποίο αφορά η χρέωση.

· ʼφιξη: Η ηµεροµηνία άφιξης του ∆ωµατίου στο οποίο φορά η χρέωση.

· Αναχώρηση: Η ηµεροµηνία αναχώρησης του ∆ωµατίου στο οποίο φορά η χρέωση.

· RefNo ∆ωµατίου: Ο αριθµός reference του ∆ωµατίου στο οποίο φορά η χρέωση.

· Υπηρεσία: Η περιγραφή της υπηρεσίας της χρέωσης.

· Μικτή Συν.Τιµή: Η µικτή συνολική τιµή της χρέωσης

· Επιλεγµένο: Επιλέγουµε τις χρεώσεις που θα συµπερλιφθούν στο τιµολόγιο. Με κλικ πάνω στο τίτλο της στήλης θα
γίνει επιλογή/αποεπιλογή όλων των χρεώσεων της οθόνης.

ΦΙΛΤΡΑ ΦΟΡΜΑΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

· Πελάτης: Επιλέγουµε τον Πελάτη στον οποίον ανήκουν οι χρεώσεις για τις οποίες επιθυµούµε να εκδόσουµε τιµολόγιο

· Από Ηµ/νία Χρέωσης-Έως Ηµ/νία Χρέωσης: Επιλέγουµε το διάστηµα από έως των χρεώσεων που επιθυµούµε να
συµπεριληφθούν στο τιµολόγιο

· Ξενοδοχείο Κράτησης:  Επιλέγουµε  το Ξενοδοχείο στο οποίο ανήκουν οι κρατήσεις για τις οποίες επιθυµούµε να
εκδόσουµε τιµολόγιο.

· ʼφιξη Από- Αφιξη Έως: Επιλέγουµε το διάστηµα από έως της ηµεροµηνίας ʼφιξης των δωµατίων για τα οποία
επιθυµούµε να εκδόσουµε τιµολόγιο.

· Αναχώρηση Από-Αναχώρηση Έως: Επιλέγουµε το διάτηµα από έως της ηµεροµηνίας Αναχώρησης των δωµατίων
για τα οποία επιθυµούµε να εκδόσουµε τιµολόγιο.

Με το πλήκτρο Αναζήτηση θα δούµε στην λίστα της οθόνης τις χρεώσεις σύµφωνα µε τα φίλτρα που έχουµε δηλώσει και
αφού επιλέξουεµ τις χρέωσεις που επιθυµούµε πιέζουµε το πλήκτρο Τιµολόγιο για να προχωρήσουµε στην έκδοση
τιµολογίου. Για να εµφανιστούν χρεώσεις είναι υποχρεωτικό να επιλέξουµε Πελάτη.

· Εξαγωγή baVel: Πιέζοντας το πλήκτρο θα δηµιουργηθούν τα αρχεία εξαγωγής για τα επιλεγµένα τιµολόγια για το online
σύστηµα webBilling baVel Voxel Group.  Με την επιλογή Ένα αρχείο ανά Τιµολόγιο θα δηµιουργηθούν αρχεία για κάθε
επιλεγµένο τιµολόγιο ενώ µε την επιλογή Ένα αρχείο ανά Πελάτη Τιµολογίου θα δηµιουργηθούν ξεχωριστά αρχεία για
κάθε πελάτη των επιλεγµένων τιµολογίων. Απαραίτητες προυποθέσεις για την εξαγωγή είναι τα εξής:
· Στον πελάτη του τιµολογίου να έχει ενεργοποιηθεί το πεδίο baVel.
· Ο τύπος παραστατικού τιµολογίου να δηµιουργεί κίνηση Πελάτη.
· Ο τύπος κίνησης πελάτη να είναι χρέωση ή πίστωση.
· Το τιµολόγιο να έχει αρίθµηση
· Εάν το τιµολόγιο είναι πιστωτικό ή ακυρωτικό να υπάρχει αναφορά στο ακυρωµένο ή πιστωµένο τιµολόγιο.
· Οι χρεώσεις υπηρεσιών του τιµολογίου να είναι συνδεδεµένες µε δωµάτιο
· Η κράτηση ή το δωµάτιο της χρέωσης να έχει voucher ή Reference number.
· Στo δωµάτιο της χρέωσης να υπάρχει όνοµα κύριου ∆ιαµένοντα.

ΦΙΛΤΡΑ

· Ξενοδοχείο:  Επιλέγοντας Ξενοδοχείο εµφανίζονται στη λίστα µόνο τα τιµολόγια του συγκεκριµένου Ξενοδοχείου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

· Αν κόψουµε ένα Τιµολόγιο και συνειδητοποιήσουµε ότι κάναµε λάθος, τότε µπορούµε να κόψουµε Ακυρωτικό (πιέζοντας
το πλήκτρο Ακύρωση Τιµολογίου), να διαγράψουµε την Κίνηση Είσπραξης που έγινε από τον πελάτη και να
ξανακαταχωρήσουµε από τη φόρµα αυτή το Τιµολόγιο µε τα σωστά στοιχεία.

Σηµειώσεις
1. Για να κόψουµε Ακυρωτικό, δεν πρέπει να έχει αλλάξει η ηµεροµηνία ελέγχου.
2. Το ποσό του Ακυρωτικού είναι πάντοτε ίδιο µε το ποσό του Τιµολογίου που πρόκειται να ακυρωθεί.

· Αν καταχωρήσουµε ένα Τιµολόγιο χωρίς να το έχουµε εκτυπώσει και συνειδητοποιήσουµε ότι κάναµε λάθος, τότε απλά

το επιλέγουµε από τη λίστα και το διαγράφουµε πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Αυτόµατα διαγράφεται και η Κίνηση Χρέωσης που έγινε στον πελάτη.
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· Αν ακυρώσουµε ένα Τιµολόγιο και δεν εκδόσουµε το ακυρωτικό που δηµιουργείται, τότε το ακυρωτικό µπορούµε να το

διαγράψουµε πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9 αν
συνειδητοποιήσουµε ότι κάναµε λάθος. ∆ιαγράφοντας το ακυρωτικό τιµολόγιο, αυτόµατα το ακυρωµένο τιµολόγιο
επαναφέρεται σε µη ακυρωµένο.

· Αν κόψουµε ένα Τιµολόγιο και συνειδητοποιήσουµε την επόµενη ηµέρα ότι κάναµε λάθος, τότε µπορούµε να κόψουµε
Πιστωτικό (να καταχωρήσουµε δηλαδή άλλο ένα Τιµολόγιο µε άλλο Είδος Παραστατικού, το οποίο θα χρεώσει το πελάτη
µε αρνητικό ποσό) εφόσον απαγορεύεται να κόψουµε Ακυρωτικό την επόµενη ηµέρα.

Σηµείωση: Το ποσό του Πιστωτικού δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ίδιο µε το ποσό του λάθος καταχωρηµένου
Τιµολογίου.

1.3.2.2.2  Τιµολόγιο

Κατά την εισαγωγή ή µεταβολή ενός Τιµολογίου εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

ΠΕ∆ΙΑ

· Kωδικός:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του Τιµολογίου.

· Κράτηση:  Εµφανίζεται ο κωδικός της Κράτησης στην οποία αναφέρεται το Τιµολόγιο αν το συγκεκριµένο Τιµολόγιο
εκδόθηκε από την Καρτέλα.

· Α/Α Υπερκ/τος:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, το οποίο περιέχει τον Α/Α του υπερκυκλώµατος.
Ενηµερώνεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της εγγραφής.

· Χρήστης:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε το
Τιµολόγιο.

· Ξενοδοχείο:  Εµφανίζεται το Ξενοδοχείο που δηλώσαµε στις Παραµέτρους Υπολογιστή της φόρµας Παράµετροι του
µενού Βοηθητικά Αρχεία. Ωστόσο, αν επιθυµούµε µπορούµε να το αλλάξουµε. Το πεδίο αυτό χρησιµοποιείται µόνο για
φιλτράρισµα των εγγραφών στη Λίστα των Τιµολογίων.

· Σειρά/Αριθµός/Ώρα:  Αν εκτυπωθεί το συγκεκριµένο Τιµολόγιο, τότε στα πεδία αυτά εµφανίζεται το Γράµµα και ο Α/Α
του Παραστατικού µε βάση την κωδικοποίηση που δηλώσαµε στη φόρµα Τύποι Κινήσεων - Τερµατικά - Τιµολόγια
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Πελατών του µενού Back Office για το συγκεκριµένο Είδος Τιµολογίου και η ώρα έκδοσης του.

Σηµειώσεις
1. Από τη στιγµή που θα συµπληρωθούν αυτόµατα τα πεδία αυτά, δε θα µπορούµε να µεταβάλλουµε ή να

διαγράψουµε το συγκεκριµένο Τιµολόγιο.
2. Αν υπάρχει χειρόγραφο Τιµολόγιο το οποίο πρέπει να καταχωρηθεί στο σύστηµα, τότε µπορούµε να το εισάγουµε

βάζοντας δική µας αρίθµηση εφόσον τα πεδία αυτά είναι προσπελάσιµα από το χρήστη. Τα Τιµολόγια αυτά δε
θεωρούνται ποτέ εκτυπωµένα, οπότε µπορούµε είτε να τα µεταβάλλουµε είτε να τα διαγράψουµε.

· Ηµεροµηνία:  ∆ηλώνουµε την Ηµεροµηνία του Τιµολογίου. Κατά την εισαγωγή νέου Τιµολογίου προτείνεται η
Ηµεροµηνία Ελέγχου.

· Όνοµα:  ∆ηλώνουµε τον Πελάτη του Τιµολογίου. Η επιλογή του Πελάτη επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου.
Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας του Πελάτη κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια

µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο Πελάτη πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό.

Σηµείωση: Εάν η φόρµα του Τιµολογίου ανοίξει µέσα από την Καρτέλα, τότε το πεδίο αυτό είναι µη προσπελάσιµο από
το χρήστη κι εµφανίζεται ο πελάτης του folio του οποίου τις χρεώσεις επιλέξαµε προς έκδοση.

· Επων.Εταιρίας:  ∆ηλώνουµε την επωνυµία της Εταιρίας. Προτείνεται η επωνυµία Εταιρίας που δηλώσαµε στο
αντίστοιχο πεδίο του συγκεκριµένου Πελάτη.

· ΕίδΤιµολογίου:  ∆ηλώνουµε το Παραστατικό του Τιµολογίου. Η επιλογή του Παραστατικού γίνεται µε τη βοήθεια
καταλόγου, στον οποίο εµφανίζονται µόνο τα Παραστατικά που δηλώσαµε στη φόρµα Τύποι Κινήσεων - Τερµατικά -
Τιµολόγια Πελατών του µενού Back Office. Κατά την εισαγωγή νέου Τιµολογίου προτείνεται το Τιµολόγιο Πελάτη που
ορίσαµε ως προεπιλεγµένο στην ίδια φόρµα , εάν όλες οι χρεώσεις αφορούν υπηρεσίες µε ενεργή την επιλογή
Αθ.Κατ.Κατ θα εµφανιστεί ως είδος τιµολογίου η τιµή που έχει οριστεί στο πεδίο Αθεώρητη Κατ .Καταναλώσεων του
Ξενοδοχείου.

· Τρόπος Πληρωµής:  ∆ηλώνουµε τον Τρόπο Πληρωµής του Τιµολογίου. Κατά την εισαγωγή νέου Τιµολογίου
προτείνεται ο Τρόπος Πληρωµής που δηλώσαµε στη φόρµα Παράµετροι - Εφαρµογή του µενού Βοηθητικά Αρχεία.

· ∆ιεύθυνση, Πόλη, Ταχ. Κώδικας:  ∆ηλώνουµε τα στοιχεία του Πελάτη του Τιµολογίου. Προτείνονται τα στοιχεία που
δηλώσαµε στα αντίστοιχα οικονοµικά πεδία του συγκεκριµένου Πελάτη.

· ΑΦΜ, ∆ΟΥ:  ∆ηλώνουµε τα φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ, ∆ΟΥ) του Πελάτη του Τιµολογίου. Προτείνεται το ΑΦΜ και η
∆ΟΥ που δηλώσαµε στα αντίστοιχα πεδία του συγκεκριµένου Πελάτη.

· Επάγγελµα:  ∆ηλώνουµε το επάγγελµα του Πελάτη του Τιµολογίου. Προτείνεται το επάγγελµα που δηλώσαµε στο πεδίο
∆ραστηριότητα του συγκεκριµένου Πελάτη.

· Λεπτοµέρειες:  ∆ηλώνουµε διάφορες λεπτοµέρειες σχετικά µε τον Πελάτη του Τιµολογίου. Προτείνονται οι λεπτοµέρειες
που δηλώσαµε στο πεδίο παρατηρήσεις του συγκεκριµένου Πελάτη.

· Παρατηρήσεις:  Ελεύθερο πεδίο για την καταχώρηση παρατηρήσεων σχετικά µε το Τιµολόγιο.

· Πιστούµενο/Συσχετιζόµενο: Σε εγγραφές που αφορούν πιστωτικά παραστατικά επιλέγουµε µε ποιο κανονικό τιµολόγιο
συνδέεται το πιστωτικό και σε εγγραφές που αφορούν φόρους διαµονής επιλέγουµε µε ποιο κανονικό τιµολόγιο
συνδέεται ο φόρος .Με δεξί κλικ πάνω στο πεδίο µπορούµε να αλλάξουµε ή να αφαιρέσουµε την σύνδεση σε
παραστατικά που έχουν εκδοθεί. Για την καταχώρηση της αλλαγής δεν χρειάζεται να πιέσουµε το πλήκτρο ΟΚ.

· UID, Mark, Cancelation: Πεδία που ενηµερώνονται αυτόµατα µε όταν γίνει η αποστολή παραστατικού σε ΑΑ∆Ε MyData

ΠΙΝΑΚΑΣ

· Ηµεροµηνία:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται:
- η Ηµεροµηνία Ελέγχου αν η χρέωση της Υπηρεσίας έγινε χειροκίνητα και
- η Ηµεροµηνία της Χρέωσης αν η Κίνηση της Υπηρεσίας δηµιουργήθηκε από την Αυτόµατη Χρέωση.

· Υπηρεσία:  ∆ηλώνουµε την Υπηρεσία που θα τιµολογηθεί.

Σηµείωση: Αν η χρέωση της Υπηρεσίας δηµιουργήθηκε από την Αυτόµατη Χρέωση, τότε δεν µπορούµε να
µεταβάλλουµε τη συγκεκριµένη Υπηρεσία.

· Ξενοδοχείο:  ∆ηλώνουµε το Ξενοδοχείο της Υπηρεσίας που θα τιµολογηθεί. Κατά την εισαγωγή νέας εγγραφής
προτείνεται το Ξενοδοχείο που δηλώσαµε στη φόρµα Παράµετροι - Εφαρµογή του µενού Βοηθητικά Αρχεία.

Σηµείωση: Αν η χρέωση της Υπηρεσίας δηµιουργήθηκε από την Αυτόµατη Χρέωση, τότε δεν µπορούµε να
µεταβάλλουµε το Ξενοδοχείο της Υπηρεσίας.

· Μικτή Τιµή Μονάδας:  ∆ηλώνουµε τη µικτή τιµή της µονάδας της Υπηρεσίας.
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Σηµείωση: Αν η χρέωση της Υπηρεσίας δηµιουργήθηκε από την Αυτόµατη Χρέωση, τότε στο πεδίο αυτό προτείνεται η
τιµή της Υπηρεσίας που δηλώσαµε στη φόρµα Κτίσιµο Ξενοδοχείου - Τιµοκατάλογοι του µενού Βοηθητικά Αρχεία.

· Ποσότητα:  ∆ηλώνουµε την Ποσότητα της Υπηρεσίας.

· Έκπτωση:  ∆ηλώνουµε το ποσοστό έκπτωσης της Υπηρεσίας.

Σηµείωση: Αν η χρέωση της Υπηρεσίας δηµιουργήθηκε από την Αυτόµατη Χρέωση και προηγουµένως είχαµε δηλώσει
κάποιο ποσοστό έκπτωσης στο ∆ωµάτιο της Κράτησης, τότε στο πεδίο αυτό προτείνεται το ποσοστό της έκπτωσης που
δηλώσαµε στο αντίστοιχο πεδίο του ∆ωµατίου της Κράτησης.

· Καθαρή Συνολική Τιµή:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται η καθαρή τιµή της Υπηρεσίας
η οποία υπολογίζεται από τη Μικτή Τιµή Μονάδας Μετά Έκπτωσης µε αποφορολόγηση των ΦΠΑ και του ∆ηµοτικού
Φόρου.

· Φόρος-1:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το ποσοστό του ∆ηµοτικού Φόρου που
δηλώσαµε στη φόρµα Φόροι του µενού Βοηθητικά Αρχεία για το ∆ηµοτικό Φόρο για τη συγκεκριµένη Υπηρεσία.

· Ποσό:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το ποσό του ∆ηµοτικού Φόρου.

· ΦΠΑ 1:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το ποσοστό του ΦΠΑ 1 που δηλώσαµε στη
φόρµα Φόροι του µενού Βοηθητικά Αρχεία για τη συγκεκριµένη Υπηρεσία.

· Ποσό:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το ποσό του ΦΠΑ 1.

· ΦΠΑ 2:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το ποσοστό του ΦΠΑ 2 που δηλώσαµε στη
φόρµα Φόροι του µενού Βοηθητικά Αρχεία για τη συγκεκριµένη Υπηρεσία.

· Ποσό:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το ποσό του ΦΠΑ 2.

· ΦΠΑ 3:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το ποσοστό του ΦΠΑ 3 που δηλώσαµε στη
φόρµα Φόροι του µενού Βοηθητικά Αρχεία για τη συγκεκριµένη Υπηρεσία.

· Ποσό:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το ποσό του ΦΠΑ 3.

· Μικτή Συνολική Τιµή:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται το συνολικό ποσό του
Τιµολογίου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

· Για να καταχωρήσουµε ένα Τιµολόγιο πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα εξής πεδία:

- Ηµεροµηνία,
- Όνοµα,
- ΕίδΤιµολογίου και
- Τρόπος Πληρωµής.

Σε είδη παραστατικών που έχουν χαρακτηριστεί ως Τιµολόγια , επίσης είναι υποχρεωετικά τα πεδία:

- ∆ιεύθυνση,
- Επάγγελµα,
- ∆ΟΥ (για πελάτες µε ελληνική εθνικότητα)
-ΑΦΜ

· Για να καταχωρήσουµε µία Υπηρεσία στο Τιµολόγιο πρέπει υποχρεωτικά να ισχύουν τα ακόλουθα:

- Να συµπληρώσουµε τα εξής πεδία:

· Μικτή Τιµή Μονάδας (πρέπει να είναι µεγαλύτερη του µηδενός),
· Υπηρεσία και
· Ξενοδοχείο.

- Η έκπτωση να είναι µεταξύ του 0 και του 100.

· Μετά την εκτύπωση του Τιµολογίου ανοίγει η φόρµα των Κινήσεων Πελατών και µας προτείνεται η καταχώρηση
εισπρακτικής Κίνησης µε το ποσό του Τιµολογίου - το άθροισµα των επιλεγµένων εισπράξεων µόνο εάν ο Τρόπος
Πληρωµής του Τιµολογίου είναι "Τοις Μετρητοίς" ή "Επιταγή" ή "Πιστωτική Κάρτα" ή "Προεξοφληµένο" και το πεδίο
Αριθµός δεν είναι συµπληρωµένο.

· Εάν το Τιµολόγιο δεν έχει Υπηρεσίες, δεν µπορεί να εκτυπωθεί ακόµη κι αν το Παραστατικό του συγκεκριµένου
Τιµολογίου έχει τσεκαρισµένο το πεδίο Εκτύπωση στη φόρµα Τύποι Κινήσεων - Παραστατικά Τιµολογίων Πελατών του
µενού Back Office.
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· ∆εν είναι δυνατή η καταχώρηση παραστατικού εφόσον ισχύουν τα παρακάτω και το είδος παραστατικού είναι ενεργό σε
ΑΑ∆Ε MYDATA:

o εάν το παραστατικό δεν είναι έγκυρο σύµφωνα µε τους συνδυασµούς της ΑΑ∆Ε MYDATA που υπάρχουν
στην λίστα Έγκυροι Συνδυασµοί της φόρµας ΑΑ∆Ε MYDATA στην σελίδα Βοηθητικά Αρχεία . Ο έλεγχος
δεν γίνεται σε ακυρωτικά παραστατικά.

o εάν το παραστατικό περιλαµβάνει υπηρεσία φόρου διαµονής ενώ δεν είναι παραστατικό φόρου διαµονής.
o εάν το παραστατικό περιλαµβάνει υπηρεσία εκτός φόρου διαµονής ενώ είναι παραστατικό φόρου διαµονής.
o εάν το παραστατικό δεν περιλαµβάνει Συσχετιζόµενο παραστατικό και είναι πιστωτικό παραστατικό που

απαιτεί να υπάρχει συσχετιζόµενο.
o εάν το παραστατικό δεν έχει πόλη ή τκ και αφορά παραστατικό αντικριζόµενο
o εάν το παραστατικό δεν έχει έγκυρο ΑΦΜ και αφορά παραστατικό αντικριζόµενο µε πελάτη ελληνικής

εθνικότητας

ΠΛΗΚΤΡΑ

· Συνολική Έκπτωση:  Εάν θέλουµε να κάνουµε έκπτωση στο συνολικό ποσό του τιµολογίου, τότε πιέζουµε το πλήκτρο
αυτό κι αυτόµατα ανοίγει η ακόλουθη οθόνη για να δηλώσουµε την έκπτωση που επιθυµούµε.

Σε περίπτωση που θέλουµε να κάνουµε έκπτωση συγκεκριµένου ποσού, συµπλρώνουµε το ποσό που επιθυµούµε στο
πεδίο Συνολική Έκπτωση. Εάν, όµως, θέλουµε να κάνουµε ποσοστιαία έκπτωση, τότε πληκτρολογούµε το επιθυµητό
ποσοστό στο πεδίο Συνολική Έκπτωση %.

Σηµείωση: ∆ε γίνεται να ισχύουν και οι δύο επιλογές εκπτώσεων. Μπορούµε να κάνουµε είτε έκπτωση ποσό είτε
ποσοστού. Εάν έχουµε πληκτρολογήσει κάτι σε ένα από τα δύο πεδία και πάµε να συµπληρώσουµε και στο άλλο, τότε
µηδενίζεται το πρώτο νούµερο.

Πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ υπολογίζεται η έκπτωση στο τιµολόγιο και ενηµερώνεται αυτόµατα και το ποσοστό έκπτωσης
της κάθε υπηρεσίας.

Σηµείωση: Σε περίπτωση που υπήρχε ήδη έκπτωση σε κάποια υπηρεσία, η νέα έκπτωση αθροίζεται στο προηγούµενο
ποσοστό.

· ΟΚ:  Κλείσιµο της φόρµας µε ταυτόχρονη καταχώρηση όλων των αλλαγών.

· Ακύρωση:  Κλείσιµο της φόρµας ακυρώνοντας όλες τις αλλαγές που έγιναν µετά την τελευταία καταχώρηση.

1.3.2.3 Κινήσεις Πελατών

1.3.2.3.1  Παρουσίαση

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τις Κινήσεις των Πελατών. Στον πίνακα που ακολουθεί σας παραθέτουµε τους Τύπους των
Κινήσεων και τις διεργασίες από τις οποίες δηµιουργούνται οι Κινήσεις όπως:

∆ιεργασίες Τύπος Κίνησης

Έκδοση Τιµολογίου πχ Παροχή Υπηρεσίων (Χρέωση του Πελάτη µε το ποσό του
Τιµολογίου)

Εισαγωγή Είσπραξης από την Καρτέλα πχ Είσπραξη µε Μετρητά, Πιστωτική Κάρτα, Κατάθεση σε Τράπεζα
κοκ (Πίστωση του πελάτη µε το ποσό της είσπραξης)

Χειροκίνητη καταχώρησης κίνησης Χρέωση ή Πίστωση του Πελάτη µε το ποσό της κίνησης ανάλογα µε
τον τύπο της κίνησης που θα επιλέξουµε

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Στην οθόνη εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες Κινήσεις των Πελατών σε λίστα, σύµφωνα µε την Ηµεροµηνία
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καταχώρησής τους. Για να εισάγουµε µία νέα Κίνηση Πελάτη, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το
συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

Η µεταβολή των στοιχείων µίας Κίνησης Πελάτη µπορεί να γίνει είτε κάνοντας διπλό κλικ επάνω στη συγκεκριµένη Κίνηση
είτε πιέζοντας το "Space" ή το "Enter" από το πληκτρολόγιο. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη Κίνηση προέρχεται
από κύκλωµα υψηλότερης βαθµίδας ή έχει λογιστικοποιηθεί (έχει κωδικό στο πεδίο Γέφυρα ΓΛ), δεν µπορούµε να τη
µεταβάλλουµε.

Η διαγραφή µίας ήδη καταχωρηµένης Κίνησης επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη Κίνηση προέρχεται από κύκλωµα υψηλότερης
βαθµίδας ή έχει λογιστικοποιηθεί (έχει κωδικό στο πεδίο Γέφυρα ΓΛ), δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.

Η αναζήτηση µίας ή περισσοτέρων Κινήσεων επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+F, όπως αναφέρεται και στη φόρµα Αναζήτηση Εγγραφών του κεφαλαίου
Λειτουργίες Αρχείων. Σε περίπτωση που η εφαρµογή Hotel Works επικοινωνεί µε την εφαρµογή Food & Beverage
Works, τότε στο τέλος αυτής της ενότητας αναφέρεται αναλυτικά η διαδικασία αναζήτησης κινήσεων που ποέρχονται από
την εφαρµογή Hotel Works και κινήσεων που προέρχονται από την εφαρµογή Food & Beverage Works.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Κινήσεων των πελατών είναι οι παρακάτω:

Ξεφύλλισµα Κινήσεων

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Στη λίστα της πρώτης οθόνης εµφανίζονται τα βασικά στοιχεία των Κινήσεων των Πελατών.

ΠΕ∆ΙΑ

· Ηµ/νία:  Η Ηµεροµηνία της Κίνησης του Πελάτη.

· Κωδικός:  Ο κωδικός της Κίνησης.

· Πελάτης:  Το όνοµα του Πελάτη της Κίνησης.

· Είδος Κίνησης Πελάτη:  Το Παραστατικό της Κίνησης του Πελάτη.

· Αρίθµηση:  Η αρίθµηση της εκτυπωµένης Κίνησης.

· Χρέωση:  Το ποσό της χρέωσης της Κίνησης.

· Πίστωση:  Το ποσό της πίστωσης της Κίνησης.
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· Παρατηρήσεις:  Οι παρατηρήσεις της Κίνησης.

· Υπερκύκλωµα:  H συντοµογραφία της εφαρµογής (HW για HotelWorks και FBW για Food&BeverageWorks) από την
οποία καταχωρήθηκε η συγκεκριµένη Κίνηση.

· Χρήστης:  Το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε τη συγκεκριµένη Κίνηση.

ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

· Πιέζοντας το πλήκτρο που υπάρχει πριν από τον κωδικό της Κίνησης του Πελάτη θα εµφανιστεί λίστα µε τους
αντισυµβαλλόµενους λογαριασµούς (Κινήσεις Τρίτων) της κάθε Κίνησης.

ΦΙΛΤΡΑ

·  :  Επιλέγοντας το φίλτρο HW εµφανίζονται στη λίστα µόνο oι
κινήσεις που προέρχονται από την εφαρµογή Hotel Works,  επιλέγοντας το φίλτρο FBW εµφανίζονται µόνο oι κινήσεις
που προέρχονται από την εφαρµογή Food & Beverage Works, ενώ επιλέγοντας το φίλτρο Όλα εµφανίζονται τόσο οι
κινήσεις του Hotel Works όσο και οι κινήσεις του Food & Beverage Works.

Αν θέλουµε να αναζητήσουµε µία κίνηση του Hotel Works, τότε επιλέγουµε το φίλτρο HW κι έπειτα πιέζουµε το πλήκτρο

 από τον πλοηγό ή χρησιµοποιήσουµε το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+F από το πληκτρολόγιο. Αυτόµατα
εµφανίζονται προς αναζήτηση µόνο οι κινήσεις που προέρχονται από την εφαρµογή Hotel Works. Αντίστοιχα, αν θέλουµε
να αναζητήσουµε µία κίνηση του Food & Beverage Works, τότε επιλέγουµε το φίλτρο FBW κι έπειτα πιέζουµε το πλήκτρο

 από τον πλοηγό ή χρησιµοποιήσουµε το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+F από το πληκτρολόγιο. Τέλος, αν

έχουµε επιλεγµένο το φίλτρο Όλα και πιέσουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή χρησιµοποιήσουµε το
συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+F από το πληκτρολόγιο, τότε θα εµφανιστούν προς αναζήτηση τόσο οι κινήσεις του Hotel
Works όσο και οι κινήσεις του Food & Beverage Works.
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1.3.2.3.2  Κίνηση Πελάτη

Κατά την εισαγωγή ή µεταβολή µίας Κίνησης Πελάτη εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

ΠΕ∆ΙΑ

· Ηµ/νία:  Η ηµεροµηνία καταχώρησης της Κίνησης. ∆ίπλα από την ηµεροµηνάι εµφανίζεται το Ξενοδοχείο που δηλώσαµε
στο πεδίο Ξενοδοχείο των Παραµέτρων Υπολογιστή της φόρµας Παράµετροι του µενού Βοηθητικά Αρχεία.

· Ξενοδοχείο: Επιλέγουµε το Ξενοδοχείο που θα καταχωρηθεί η κίνηση.

· Τύπος Κίνησης:  Επιλέγουµε τον Τύπο της Κίνησης από τα παραστατικά των Πελατών που έχουµε δηλώσει στη φόρµα
Τύποι Κινήσεων - Τερµατικά - Κινήσεις Πελατών του µενού Back Office. Κατά την εισαγωγή νέας Κίνησης προτείνεται το
παραστατικό που ορίσαµε ως προεπιλεγµένο στην ίδια φόρµα.

· Πελάτης:  ∆ηλώνουµε τον Πελάτη της Κίνησης. Η επιλογή του Πελάτη επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου.
Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας του Πελάτη κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια

µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο Πελάτη πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό.

Σηµείωση: Εάν η Κίνηση είναι Είσπραξη και ανοίξει η φόρµα αυτόµατα µετά την έκδοση του ΑΠΥ, τότε το πεδίο αυτό είναι
µη προσπελάσιµο από το χρήστη και προτείνει τον πελάτη του Τιµολογίου.

· Ποσό:  Το ποσό της Κίνησης.

· Είσπραξη, Ρέστα:  ∆ηλώνουµε το ποσό που µας δίνει ο Πελάτης και δεξιά εµφανίζεται το ποσό που πρέπει να
επιστρέψουµε στον Πελάτη (Ποσό Είσπραξης - Ποσό Κίνησης).

· Αρίθµηση:  Σε περίπτωση εκτύπωσης της Κίνησης, εµφανίζεται στο πεδίο αυτό ο Α/Α του Παραστατικού µε βάση την
κωδικοποίηση που δηλώσαµε στη φόρµα Τύποι Κινήσεων - Τερµατικά - Κινήσεις Πελατών του µενού Back Office για το
συγκεκριµένο Τύπο Κίνησης.

· Παρατηρήσεις/Λεπτοµέρειες:  Συµπληρώνουµε την αιτιολογία/παρατηρήσεις της Κίνησης του Πελάτη.
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Σηµείωση: Εάν η Κίνηση είναι Είσπραξη και ανοίξει η φόρµα αυτόµατα µετά την έκδοση του ΑΠΥ, τότε στο πεδίο των
Παρατηρήσεων εµφανίζεται η συντοµογραφία και η αρίθµηση του ΑΠΥ.

· Κωδικός:  Ο Α/Α της Κίνησης. Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.

· Κωδ. Folio:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο κωδικός του folio από το οποίο προήλθε
η κίνηση αυτή.

· Χρήστης:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη. Εµφανίζεται το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε την Κίνηση.

· Υπερκύκλωµα:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη. Εµφανίζεται το κύκλωµα από το οποίο δηµιουργήθηκε η
Κίνηση.

· Α/Α Υπερκ/τος:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, το οποίο περιέχει τον Α/Α του Υπερκυκλώµατος. Επίσης,
υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας του Τιµολογίου κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια

µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο Τιµολόγιο πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό.

· Γέφυρα ΓΛ:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη. Ο Α/Α της προετοιµασίας που έγινε για τη διαδικασία της
λογιστικοποίησης.

ΠΕ∆ΙΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

· Λογ/µός:  ∆ηλώνουµε τον αντισυµβαλλόµενο λογαριασµό της συγκεκριµένης Κίνησης. Κατά την εισαγωγή του πρώτου
αντισυµβαλλόµενου λογαριασµού προτείνεται ο τρίτος λογαριασµός που ορίσαµε για το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης στη
φόρµα Τύποι Κινήσεων - Είδη Κινήσεων Πελατών του µενού Back Office.

Σηµείωση: Η επιλογή του αντισυµβαλλόµενου λογαριασµού επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου. Επίσης, υπάρχει
δυνατότητα εµφάνισης της φόρµας των Τρίτων Λογαριασµών κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια

µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο Τρίτο Λογαριασµό πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό.

· Χρέωση/Πίστωση:  Το ποσό µε το οποίο θα χρεωθεί/πιστωθεί ο αντισυµβαλλόµενος λογαριασµός.

Σηµειώσεις
1. Κατά την εισαγωγή του πρώτου αντισυµβαλλόµενου λογαριασµού προτείνεται ολόκληρο το ποσό που δηλώσαµε στο

συµβαλλόµενο λογαριαµό, αλλά στην ανάποδη οικονοµική κίνηση. Αν για παράδειγµα ο συµβαλλόµενος λογαριασµός
πιστωθεί µε 100€, τότε ο αντισυµβαλλόµενος λογαριαµός θα πιστωθεί µε 100€.

2. Η Χρέωση και η Πίστωση δεν µπορούν να είναι ταυτόχρονα µηδενικές.

· Παρατηρήσεις/Λεπτοµέρειες:  ∆ιάφορες παρατηρήσεις και λεπτοµέρειες που αναφέρονται στον αντισυµβαλλόµενο
λογαριασµό.

· Επιταγή:  Αν για το συγκεκριµένο αντισυµβαλλόµενο λογαριασµό, έχουµε µαρκάρει το πεδίο Λογ.Αξιογράφων στη

φόρµα Τρίτοι του µενού Back Office, τότε πιέζοντας το πλήκτρο  ανοίγει η οθόνη των Αξιογράφων για να
καταχωρήσουµε νέα Επιταγή και να τη συνδέσουµε µε την κίνηση του αντισυµβαλλόµενου λογαριαµού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Για να καταχωρήσουµε µία Κίνηση πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα εξής πεδία:

· Ποσό (πρέπει να είναι διάφορο του µηδενός),
· Τύπος Κίνησης και
· Πελάτης.

2. Αν έχουµε µαρκάρει το πεδίο Ισοσκελίζεται στη φόρµα Τύποι Κινήσεων - Είδη Κινήσης Πελατών του µενού Back Office
για το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης, τότε δεν µπορούµε να καταχωρήσουµε την Κίνηση του Πελάτη αν το συνολικό ποσό
της χρέωσης είναι διαφορετικό από το αντίστοιχο της πίστωσης.

ΠΛΗΚΤΡΑ

· ΟΚ:  Κλείσιµο της φόρµας µε ταυτόχρονη καταχώρηση όλων των αλλαγών.

· Ακύρωση:  Κλείσιµο της φόρµας ακυρώνοντας όλες τις αλλαγές που έγιναν µετά την τελευταία καταχώρηση.

· Νέα:  Για να καταχωρήσουµε νέα Κίνηση Πελάτη µε αυτόµατη καταχώρηση όλων των αλλαγών, τότε πιέζουµε το
πλήκτρο αυτό.

·  :  Πατώντας το πλήκτρο αυτό εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη για να καταχωρήσουµε µία ή περισσότερες
επιταγές:
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Σηµειώσεις
1. Στον Τύπο Επιταγής εµφανίζονται µόνο τα Είδη Κίνησης Επιταγών, στα οποία έχουµε δηλώσει Προτεινόµενο

Λογαριασµό.
2. Αυτόµατα µε το κλείσιµο αυτής της οθόνης εµφανίζεται η κίνηση του αντισυµβαλλόµενου λογαριασµό. Ως

αντισυµβαλλόµενος λογαριαµός εµφανίζεται ο λογαριασµός που προτείνεται στη φόρµα Τύποι Κινήσεων - Είδη
Κίνησης Επιταγών των µενού Back Office για τον Τύπο Επιταγής που δηλώσαµε παραπάνω.

· Εκτύπωση:  Εφόσον έχουµε συµπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία στη φόρµα Τύποι Κινήσεων - Τερµατικά - Κινήσεις
Πελατών του µενού Back Office, µπορούµε µε το πλήκτρο αυτό να εκτυπώσουµε κάποια απόδειξη.

1.3.2.4 Κινήσεις Τρίτων

1.3.2.4.1  Παρουσίαση

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τις Κινήσεις των Τρίτων Λογαριασµών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Στην οθόνη εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες Κινήσεις των Τρίτων Λογαριασµών σε λίστα, σύµφωνα µε την

Ηµεροµηνία καταχώρησής τους. Για να εισάγουµε µία νέα Κίνηση Τρίτου, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον
πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

Η µεταβολή των στοιχείων µίας Κίνησης Τρίτου µπορεί να γίνει είτε κάνοντας διπλό κλικ επάνω στη συγκεκριµένη Κίνηση
είτε πιέζοντας το "Space" ή το "Enter" από το πληκτρολόγιο. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη Κίνηση έχει
λογιστικοποιηθεί (έχει κωδικό στο πεδίο Γέφυρα ΓΛ), δεν µπορούµε να τη µεταβάλλουµε.

Η διαγραφή µίας ήδη καταχωρηµένης Κίνησης επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη Κίνηση έχει λογιστικοποιηθεί (έχει κωδικό στο
πεδίο Γέφυρα ΓΛ), δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Κινήσεων των Τρίτων Λογαριασµών είναι οι παρακάτω:

Ξεφύλλισµα Κινήσεων

Αναζήτηση Κίνησης

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Στη λίστα της πρώτης οθόνης εµφανίζονται τα βασικά στοιχεία των Κινήσεων των Τρίτων Λογαριασµών.

ΠΕ∆ΙΑ
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· Κωδικός:  Ο κωδικός της Κίνησης του Τρίτου Λογαριασµού.

· Ηµεροµηνία:  Η Ηµεροµηνία της Κίνησης του Τρίτου Λογαριασµού.

· Είδος Κίνησης:  Το Παραστατικό της Κίνησης του Τρίτου Λογαριασµού.

· Αρίθµηση:  Η αρίθµηση της συγκεκριµένης Κίνησης.

· Γέφυρα Γ.Λ:  Αν η συγκεκριµένη Κίνηση έχει µεταφερθεί στο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής από τη φόρµα Γέφυρα ΓΛ
του µενού Back Office, τότε στο πεδίο αυτό εµφανίζεται ο κωδικός της προετοιµασίας της γέφυρας.

· Παρατηρήσεις:  Οι παρατηρήσεις της συγκεκριµένης Κίνησης.

· Χρήστης:  Το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε τη συγκεκριµένη Κίνηση.

ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

· Πιέζοντας το πλήκτρο που υπάρχει πριν από τον κωδικό της Κίνησης του Τρίτου Λογαριασµού θα εµφανιστεί λίστα µε
τους λογαριασµούς που κινούνται.

1.3.2.4.2  Κίνηση Τρίτου

Κατά την εισαγωγή ή µεταβολή µίας Κίνησης Τρίτου Λογαριασµού εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

ΠΕ∆ΙΑ

· Κωδικός:  Ο Α/Α της Κίνησης. Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.

· Ηµ/νία:  Η ηµεροµηνία καταχώρησης της Κίνησης.

· Τύπος Κίνησης:  Επιλέγουµε τον Τύπο της Κίνησης από τα παραστατικά των Τρίτων Λογαριασµών που έχουν



120 HotelWorks Help

Copyright © 2004 BlueByte

καταχωρηθεί στη φόρµα Τύποι Κινήσεων - Είδη Κίνησεων Λογαριασµών του µενού Back Office.

· Αρίθµηση:  ∆ηλώνουµε την αρίθµηση  για το συγκεκριµένο Τύπο Κίνησης.

· Παρατηρήσεις/Λεπτοµέρειες:  Συµπληρώνουµε την αιτιολογία/παρατηρήσεις της Κίνησης του Τρίτου Λογαριασµού.

· Χρήστης:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη. Εµφανίζεται το όνοµα του χρήστη που καταχώρησε την Κίνηση.

· Γέφυρα ΓΛ:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη. Ο Α/Α της προετοιµασίας που έγινε για τη διαδικασία της
λογιστικοποίησης.

ΠΕ∆ΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ

· Λογ/µός:  ∆ηλώνουµε τους Τρίτους Λογαριασµούς της συγκεκριµένης Κίνησης. Η επιλογή των Τρίτων Λογαριασµών
επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της φόρµας των Τρίτων
Λογαριασµών κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο

Τρίτο Λογαριασµό πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό.

· Χρέωση/Πίστωση:  Το ποσό µε το οποίο θα χρεωθούν/πιστωθούν οι Τρίτοι Λογαριασµοί.

Σηµείωση: Η Χρέωση και η Πίστωση δεν µπορούν να είναι ταυτόχρονα µηδενικές.

· Παρατηρήσεις/Λεπτοµέρειες:  ∆ιάφορες παρατηρήσεις και λεπτοµέρειες που αναφέρονται στους Τρίτους
Λογαριασµούς.

· Κωδικός:  Αν για το συγκεκριµένο λογαριασµό, έχουµε µαρκάρει το πεδίο Λογ.Αξιογράφων στη φόρµα Τρίτοι του µενού

Back Office, τότε πιέζοντας το πλήκτρο  ανοίγει η οθόνη των Αξιογράφων για να καταχωρήσουµε νέα Επιταγή και
να τη συνδέσουµε µε την κίνηση του συγκεκριµένου λογαριαµού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Για να καταχωρήσουµε µία Κίνηση πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα εξής πεδία:

· Ηµεροµηνία και
· Τύπος Κίνησης.

2. Αν έχουµε µαρκάρει το πεδίο Ισοσκελίζεται στη φόρµα Τύποι Κινήσεων - Είδη Κινήσεων Λογαριασµών του µενού Back
Office για το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης, τότε δεν µπορούµε να καταχωρήσουµε την Κίνηση των Τρίτων Λογαριασµών
αν το συνολικό ποσό της χρέωσης είναι διαφορετικό από το αντίστοιχο της πίστωσης.

ΠΛΗΚΤΡΑ

· ΟΚ:  Κλείσιµο της φόρµας µε ταυτόχρονη καταχώρηση όλων των αλλαγών.

· Ακύρωση:  Κλείσιµο της φόρµας ακυρώνοντας όλες τις αλλαγές που έγιναν µετά την τελευταία καταχώρηση.

· Νέα:  Για να καταχωρήσουµε νέα Κίνηση Τρίτου Λογαριασµού µε αυτόµατη καταχώρηση όλων των αλλαγών, τότε
πιέζουµε το πλήκτρο αυτό.
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1.3.2.5 Χρεώσεις Passant

Με τη βοήθεια της φόρµας αυτής µπορούµε να καταχωρήσουµε στο τέλος της ηµέρας όλες χρεώσεις υπηρεσιών που δεν
αφορούν δωµάτια.

ΠΕ∆ΙΑ

· Ηµ/νία:  ∆ηλώνουµε την Ηµεροµηνία της Χρέωσης Passant.

Σηµείωση: Η Ηµεροµηνία αυτή θα είναι και η Ηµεροµηνία του Τιµολογίου και των Κινήσεων που θα δηµιουργηθούν.

· Είδος Τιµ/γίου:  ∆ηλώνουµε το Παραστατικό του Τιµολογίου που θα δηµιουργηθεί µε την καταχώρηση της Χρέωσης
Passant. Η επιλογή του Παραστατικού γίνεται µε τη βοήθεια καταλόγου, στον οποίο εµφανίζονται µόνο τα Παραστατικά
που δηλώσαµε στη φόρµα Τύποι Κινήσεων - Τερµατικά - Τιµολόγια Πελατών του µενού Back Office. Κατά την εισαγωγή
νέας εγγραφής προτείνεται το Παραστατικό που δηλώσαµε στη φόρµα Κτίσιµο Ξενοδοχείου - Ξενοδοχεία του µενού
Βοηθητικά Αρχεία.

· Αριθµός : ∆ηλώνουµε τον αριθµό Παραστατικού του Τιµολογίου που θα δηµιουργηθεί µε την καταχώρηση της Χρέωσης
Passant

· Είσπραξη:  ∆ηλώνουµε το Είδος Κίνησης της είσπραξης που θα δηµιουργηθεί µε την καταχώρηση της Χρέωσης
Passant. Η επιλογή του Παραστατικού γίνεται µε τη βοήθεια καταλόγου, στον οποίο εµφανίζονται µόνο τα Παραστατικά
που δηλώσαµε στη φόρµα Τύποι Κινήσεων - Τερµατικά - Κινήσεις Πελατών του µενού Back Office. Κατά την εισαγωγή
νέας εγγραφής προτείνεται το Είδος Κίνησης που δηλώσαµε στη φόρµα Κτίσιµο Ξενοδοχείου - Ξενοδοχεία του µενού
Βοηθητικά Αρχεία.

ΠΕ∆ΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

· Κωδικός:  Πεδίο µη προσπελάσιµο από το χρήστη, στο οποίο εµφανίζεται ο Κωδικός της Υπηρεσίας που επιλέγουµε.

· Υπηρεσία:  ∆ηλώνουµε την Υπηρεσία για την οποία κόπηκε Ζήτα.

· Ποσό:  Στο πεδίο αυτό συµπληρώνουµε το ποσό της Υπηρεσίας για την οποία κόπηκε Ζήτα.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

· Για να καταχωρήσουµε µία Χρέωση Passant πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα εξής πεδία:

- Ηµ/νία,
- Είδος Τιµ/γίου και
- Είσπραξη.

· Με την καταχώρηση µιας Χρέωσης Passant αυτόµατα εκτελούνται οι ακόλουθες διαδικασίες:

- ∆ηµιουργείται ένα Τιµολόγιο µε Ηµεροµηνία και Είδος Τιµολογίου αυτά που δηλώσαµε στη Χρέωση Passant.
- ∆ηµιουργείται µία Κίνηση χρέωσης στον Πελάτη που δηλώσαµε στη φόρµα Παράµετροι - Εφαρµογή του µενού
Βοηθητικά Αρχεία. Η Ηµεροµηνία της Κίνησης είναι η Ηµεροµηνία της Χρέωσης Passant και το Είδος της Κίνησης είναι
αυτό που δηλώσαµε στο πεδίο Πελάτης της φόρµας Τύποι Κινήσεων - Παραστατικά Τιµολογίων Πελατών του Είδους
Τιµολογίου της Χρέωσης Passant.

- ∆ηµιουργείται µία Κίνηση πίστωσης στον Πελάτη που δηλώσαµε στη φόρµα Παράµετροι - Εφαρµογή του µενού
Βοηθητικά Αρχεία. Η Ηµεροµηνία της Κίνησης είναι η Ηµεροµηνία της Χρέωσης Passant και το Είδος της Κίνησης είναι
αυτό που δηλώσαµε στο πεδίο Είσπραξη της Χρέωσης Passant.

· Σε περίπτωση που έχουµε πολλά Ξενοδοχεία θα καταχωρήσουµε ξεχωριστή Χρέωση Passant για κάθε ξενοδοχείο. Για
να κρατάµε διαφορετικό ταµείο ανά ξενοδοχείο πρέπει το κάθε ξενοδοχείο να έχει τα δικά του παραστατικά.

ΠΛΗΚΤΡΑ

· ΟΚ:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό καταχωρείται η Χρέωση Passant.

· Ακύρωση:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό ακυρώνεται η διαδικασία καταχώρησης της Χρέωσης Passant.

· Νέα:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό µπορούµε να καταχωρήσουµε νέα Χρέωση Passant.

1.3.2.6 Αξιόγραφα

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τα αξιόγραφα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Η εισαγωγή ενός νέου Αξιογράφου επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  του πλοηγού ή χρησιµοποιώντας το
συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο. Για να είναι, όµως, δυνατή η εισαγωγή κάποιου Αξιογράφου
πρέπει πρώτα να έχουµε εισάγει τις απαραίτητες εγγραφές στα Είδη Κίνησης Επιταγών.

Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Αξιογράφου επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο Αξιόγραφο συνδέεται µε κάποια Κίνηση, δεν
µπορούµε να το διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Αξιογράφων είναι οι παρακάτω:

Μεταβολή Υπάρχοντος Αξιογράφου

Ξεφύλλισµα Αξιογράφων

Αναζήτηση Αξιογράφου

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΑΓΗΣ
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ΠΕ∆ΙΑ

· Κωδικός:  Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.

· Κατάσταση:  Η κατάσταση της επιταγής.

· Τύπος Επιταγής:  Ο Τύπος του Αξιογράφου µε βάση τα Είδη Κίνησης που έχουν καταχωρηθεί στη φόρµα Τύποι
Κινήσεων - Είδη Κινήσης Επιταγών του µενού Back Office.

· Ποσό, Ηµ.Έκδοσης, Ηµ/νία Λήξης, Τράπεζα, Τόπος Έκδοσης, Τραπεζικός Λογ., Αρ. Επιταγής:  Στοιχεία της
επιταγής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ∆ΟΤΗ - ΛΗΠΤΗ

· Εκδότης-Λήπτης:  Το όνοµα του εκδότη/λήπτη της επιταγής.

· Πόλη, ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνο:  Στοιχεία του εκδότη/λήπτη της επιταγής.

· Παρατηρήσεις:  Συµπληρώνουµε κάποιες πληροφορίες που αφορούν την επιταγή.

ΠΛΗΚΤΡΑ

· Εκτύπωση: Χρησιµοποιούµε το πλήκτρο για την εκτύπωση της επιταγής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
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ΠΕ∆ΙΑ

· Ηµ/νία Μεταβ.:  Σε περίπτωση µεταβίβασης της επιταγής, συµπληρώνουµε την ηµεροµηνία µεταβίβασής της.

· Παραλήπτης:  Το όνοµα του παραλήπτη της επιταγής.

· Πόλη, ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνο:  Στοιχεία του παραλήπτη της επιταγής.

· Παρατηρήσεις:  Συµπληρώνουµε κάποιες πληροφορίες που αφορούν τη µεταβίβαση της επιταγής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για να καταχωρήσουµε ένα Αξιόγραφο πρέπει υποχρεωτικά να ισχύουν τα ακόλουθα:

· Να συµπληρώσουµε τα εξής πεδία:
- Τύπος Επιταγής,
- Κατάσταση,
- Ηµ. Έκδοσης,
- Ηµ/νία Λήξης και
- Αρ. Επιταγής και

· το Ποσό να είναι µεγαλύτερο του µηδενός.

ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Στη λίστα αυτή εµφανίζονται οι Κινήσεις Πελατών και οι Κινήσεις Τρίτων, οι οποίες συνδέονται µε το συγκεκριµένο
Αξιόγραφο.
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1.3.2.7 Τρίτοι

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τους Τρίτους Λογαριασµούς.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Η εισαγωγή ενός νέου Τρίτου Λογαριασµού επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  του πλοηγού ή
χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Τρίτων Λογαριασµών είναι οι παρακάτω:

Μεταβολή Υπάρχοντος Λογαριασµού

∆ιαγραφή Υπάρχοντος Λογαριασµού

Ξεφύλλισµα Τρίτων Λογαριασµών

Αναζήτηση Λογαριασµού

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

ΠΕ∆ΙΑ

· Κωδικός:  Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.

· Περιγραφή:  Το όνοµα του Τρίτου Λογαριασµού.

· Κατηγορία:  Η κατηγορία του Τρίτου Λογαριασµού.

· Λογαριασµός Γ.Λ.:  ∆ηλώνουµε το λογαριασµό που έχει ο Τρίτος Λογαριασµός στο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής.

· Κωδικός Συσχέτισης:  ∆ηλώνουµε τον κωδικό βάση του οποίου µπορούµε να συσχετίσουµε τους Τρίτους
Λογαριασµούς.

· Οµάδα-1, Οµάδα-2, Οµάδα-3:  Πεδία για επιπλέον οµαδοποίηση των Τρίτων Λογαριασµών.

· Λογ.Αξιογράφων:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό δηλώνουµε ότι ο συγκεκριµένος Λογαριασµός υποστηρίζει Αξιόγραφα
και µπορούµε να συνδέσουµε τις κινήσεις του µε κάποια επιταγή.

· Παρατηρήσεις:  Ελεύθερο πεδίο για την καταχώρηση παρατηρήσεων σχετικά µε τον Τρίτο Λογαριασµό.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
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Για να καταχωρήσουµε έναν Τρίτο Λογαριασµό πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα εξής πεδία:

· Περιγραφή και
· Κατηγορία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε αυτήν την καρτέλα εµφανίζονται όλα τα οικονοµικά στοιχεία του Τρίτου Λογαριασµού, όπως φαίνεται και παρακάτω.

Στο πινακάκι που βρίσκεται πάνω αριστερά εµφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες.

· Προηγ. Χρήση:  Συµπληρώνουµε το συνολικό ποσό χρέωσης και πίστωσης της προηγούµενης χρήσης. Στο Υπόλοιπο
υπολογίζεται η διαφορά Χρέωση - Πίστωση.

· Απογραφή:  Εµφανίζεται το συνολικό ποσό χρέωσης και πίστωσης όλων των κινήσεων των οποίων το Είδος Κίνησης
έχει στο πεδίο Απογραφή την επιλογή ʼνοιγµα.

· Χρήση:  Εµφανίζεται το συνολικό ποσό χρέωσης και πίστωσης όλων των κινήσεων των οποίων το Είδος Κίνησης έχει
στο πεδίο Απογραφή την επιλογή Κλείσιµο ή Κενό. Στο Υπόλοιπο υπολογίζεται η διαφορά Χρέωση - Πίστωση.

· Προοδευτικά:  Εµφανίζεται το άθροισµα των γραµµών Απογραφή + Χρήση τόσο για τη χρέωση όσο και για την
πίστωση. Στο Υπόλοιπο υπολογίζεται η διαφορά Χρέωση - Πίστωση.

Στον πίνακα που βρίσκεται στο πάνω δεξιό µέρος της οθόνης εµφανίζονται ανά έτος ανά µήνα και ανά επιλογή απογραφής
τα συνολικά ποσά χρέωσης, πίστωσης, υπολοίπου και προοδευτικών.

Στον πίνακα που βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζονται ανά ηµεροµηνία όλες οι Οικονοµικές Κινήσεις του
Τρίτου Λογαριασµού.
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1.3.2.8 Γέφυρα ΓΛ

Σε περίπτωση που έχουµε κάποια εφαρµογή Γενικής Λογιστικής, µπορούµε χρησιµοποιώντας αυτή τη φόρµα να
µεταφέρουµε τις Κινήσεις και τους Λογαριασµούς στην εφαρµογή Γ.Λ. που χρησιµοποιούµε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Αρχικά επιλέγουµε πάνω - αριστερά ποιες Κινήσεις επιθυµούµε να στείλουµε στο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής µε βάση
την Ηµεροµηνία της Κίνησης. Αν π.χ. στο πεδίο Ηµ/νία βάλουµε 01/12/2012, τότε θα σταλούν στην εφαρµογή Γενικής
Λογιστικής όλες οι Κινήσεις Πελατών που δεν έχουν σταλεί ήδη µε Ηµεροµηνία έως τις 01/12/2012.

Κάτω από το πεδίο της Ηµεροµηνίας µπαίνει αυτόµατα και ο κατασκευαστής του προγράµµατος Γενικής Λογιστικής
(Μορφή Γ.Λ). Σε περίπτωση που έχουµε το πρόγραµµα Γ.Λ. της BlueByte, τότε δίπλα στη Μορφή Γ.Λ εµφανίζεται και η
∆ιαδροµή όπου βρίσκεται το πρόγραµµα Γ.Λ.

Σηµείωση: Τον κατασκευαστή του προγράµµατος Γ.Λ. και τη διαδροµή, τα προκαθορίσαµε στα πεδία Γενικής Λογιστικής
της φόρµας Παράµετροι - Εφαρµογή του µενού Βοηθητικά Αρχεία.

ΛΟΙΠΑ ΠΕ∆ΙΑ

· Οµάδα Χαρακτήρων:  Επιλέγουµε τη µορφή των χαρακτήρων. Χρησιµοποιείται µόνο αν το πρόγραµµα Γ.Λ. είναι τρίτου
κατασκευαστή.

· Κατηγορία Γέφυρας Γ.Λ.:  Αν επιθυµούµε να στείλουµε στην εφαρµογή Γενικής Λογιστικής τις Κινήσεις Πελατών των
οποίων τα Είδη Κίνησης ανήκουν σε µία συγκεκριµένη Κατηγορία Γέφυρας Γ.Λ, τότε στο πεδίο αυτό επιλέγουµε τη
συγκεκριµένη Κατηγορία.

· Παρατ/σεις Συγκ/κών ̓ ρθρων:  Αν στέλνουµε συγκεντρωτικά άρθρα στην εφαρµογή Γενικής Λογιστικής και θέλουµε τα
άρθρα αυτά να έχουν συγκεκριµένες παρατηρήσεις, τότε στο πεδίο αυτό συµπληρώνουµε την πληροφορία που θέλουµε
να εµφανίζεται στις παρατηρήσεις των άρθρων.

· Συγκεντρωτική κίνηση/Ηµεροµηνία Συγκεντρωτικής Κίνησης: Ενεργοποιούµε την επιλογή και συµπληρώνουµε
ηµεροµηνία εάν επιθυµούµε όλα τα άρθρα να δηµιουργηθούν συγκεντρωτικά µε συγκεκριµένη ηµεροµηνία.

Πατώντας το πλήκτρο Προετοιµασία δηµιουργείται αυτόµατα στον αριστερό πίνακα µία εγγραφή µε την Ηµεροµηνία που
δηλώσαµε παραπάνω και µε το συνολικό ποσό των χρεώσεων, των πιστώσεων, καθώς και τον αριθµό των Κινήσεων που
µεταφέρθηκαν.

Στο δεύτερο πίνακα εµφανίζονται οι Κινήσεις που µεταφέρθηκαν σύµφωνα µε τα παρακάτω:
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· Αν στα Είδη Κινήσεων Πελατών έχουµε µαρκάρει την Αναλυτική Ενηµέρωση, τότε θα δηµιουργηθεί ένα λογιστικό άρθρο
για κάθε Κίνηση Πελάτη. ∆ιαφορετικά θα δηµιουργηθεί ένα λογιστικό άρθρο ανά ηµέρα και Είδος Κίνησης.

· Όταν δε γνωρίζουµε ποιος είναι ο Αντισυµβαλλόµενος Λογαριασµός, τότε στην Περιγραφή εµφανίζονται οι χαρακτήρες
?????.

· Το πεδίο Κίνηση Γ.Λ. του δεύτερου πίνακα ενηµερώνεται µόνο σε περίπτωση που έχουµε την εφαρµογή Γ.Λ. της
BlueByte. Σε αυτή την περίπτωση παίρνει τον Α/Α της Κίνησης της εφαρµογής Γενικής Λογιστικής της BlueByte.

ΠΛΗΚΤΡΑ

· Αναίρεση:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό θα διαγραφεί η εγγραφή του πρώτου πίνακα, οι εγγραφές του δεύτερου πίνακα,
καθώς και τα λογιστικά άρθρα που δηµιουργήθηκαν στην εφαρµογή Γενικής Λογιστικής. Σε περίπτωση, όµως, που έχει
γίνει η Εξαγωγή των Κινήσεων, δεν µπορούµε να κάνουµε Αναίρεση.

· Εξαγωγή Λογαριασµών:  Το πλήκτρο αυτό είναι ενεργοποιηµένο µόνο στην περίπτωση που χρησιµοποιούµε µία
εφαρµογή Γενικής Λογιστικής τρίτου κατασκευαστή. Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό δηµιουργείται το αρχείο SAcc.txt µε τους
Λογαριασµούς στην τοποθεσία που βρίσκεται το εκτελέσιµο αρχείο.

·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό που βρίσκεται δίπλα στο πλήκτρο Εξαγωγή Λογαριασµών, µπορούµε να
αδειάσουµε το αρχείο ελέγχου των Λογαριασµών.

· Εξαγωγή Κινήσεων:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό αποστέλλονται οι Κινήσεις Πελατών στην εφαρµογή Γενικής
Λογιστικής. Σε περίπτωση που έχουµε την εφαρµογή Γενικής Λογιστικής της BlueByte, µε την Εξαγωγή των Κινήσεων
θα δηµιουργηθούν αυτόµατα και οι αντίστοιχοι Λογαριασµοί αν δεν υπάρχουν. Σε περίπτωση που έχουµε την εφαρµογή
Γενικής Λογιστικής κάποιου άλλου κατασκευαστή, πιέζοντας το πλήκτρο αυτό δηµιουργείται το αρχείο STrans.txt µε τις
Κινήσεις στην τοποθεσία που βρίσκεται το εκτελέσιµο αρχείο.

Σηµείωση: Αν κατά την Εξαγωγή των Κινήσεων παρουσιαστούν Λάθη, θα εµφανιστούν στο πλαίσιο που βρίσκεται στο
κάτω µέρος της οθόνης.

·  : Πιέζοντας το πλήκτρο θα εµφανιστεί εκτυπώση µε βάση τα άρθρα προετοιµασίας που έχουµε επιλέξει. Εάν
ενεργοποιήσουµε την επιλογή Εµφάνιση Πληροφορίων Front Office στην εκτύπωση θα συµπεριληφθούν και αναλυτικές
πληροφορίες του παραστατικού που έχει εκδοθεί.

1.3.2.9 ΚΕ.Π.Υ.Ο

Σε περίπτωση που έχουµε το πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής της BlueByte Software, µπορούµε από τη φόρµα αυτή να
ενηµερώσουµε το αρχείο ΜΥΦ µε τα στοιχεία των καταχωρηµένων Τιµολογίων Πελατών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Αρχικά επιλέγουµε στην ηµεροµηνία έκδοσης το διάστηµα που επιθυµούµε να ενηµερώσουµε , το ΑΦΜ ξενοδοχείου και το
είδος Εξαγωγής (txt=για κινήσεις µέχρι 2013, ή xml=για κινήσεις από 2014) και πατάµε το πλήκτρο

.

Με τη διαδικασία της εξαγωγής θα ενηµερωθεί το προσωρινό αρχείο εξαγωγής ΜΥΦ της γενικής λογιστικής µε τα εξής:

· Σύνολο Καθαρής αξίας Τιµολογίων Πελατών + Σύνολο ∆ηµοτικού Φόρου ανά Α.Φ.Μ. Συµβαλλοµένου (Πελάτης) και το
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συνολικό ποσό φόρου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για να πραγµατοποιηθεί η εξαγωγή του ΜΥΦ πρέπει να ισχύουν τα εξής:

· Ο συµβαλλόµενος να έχει Α.Φ.Μ.
· Ο συµβαλλόµενος να έχει τσεκαρισµένο το πεδίο ΚΕ.Π.Υ.Ο. στην καρτέλα του.
· Το Παραστατικό Τιµολογίου Πελάτη να έχει τσεκαρισµένο το πεδίο ΚΕ.Π.Υ.Ο. στην καρτέλα του.
· Η καθαρή αξία του τιµολογίου πελάτη + το δηµοτικό φόρο που εξάγεται πρέπει να υπερβαίνει το όριο MΥΦ που ορίζεται

στις Παραµέτρους του προγράµµατος Γ.Λ. της BlueByte Software.  (Το όριο δεν ισχύει στην εξαγωγή µε τύπο xml).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πρέπει πρώτα να εκτελεστεί στην εφαρµοργή Γενικής Λογιστικής η διαδικασία Ενηµέρωσης Προσωρινού αρχείου και
έπειτα η διαδικασία εξαγωγής στην εφαρµογή HotelWorks.

1.3.2.10 ΑΑ∆Ε MyData

Η φόρµα χρησιµοποιείται για την διαχείριση , αποστολή και λήψη παραστατικών στο σύστηµα ΑΑ∆Ε MyData της Γ.Γ.Π.Σ.

Παραστατικά Ξενοδοχειακού

Στην λίστα της φόρµας εµφανίζονται τα παραστατικά του ξενοδοχείου που συµπεριλαµβάνονται στην αποστολή στο
σύστηµα ΑΑ∆Ε MyData.
Στο αριστερό µέρος Φίλτρα υπάρχουν τα πεδία που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ως φίλτρα. Αφού τα

συµπληρώσουµε πιέζουµε το πλήκτρο  για την ενεργοποίηση τους. Με το πλήκτρο  διαγράφονται
τα φίλτρα της σελίδας και εµφανίζονται όλες οι εγγραφές. Όταν ανοίγει η φόρµα εµφανίζονται αυτόµατα µόνο οι εγγραφές
που εκρεµµούν (δεν έχει γίνει η αποστολή τους)

Για την αποστολή των παραστατικών ενεργοποιούµε την πρώτη στήλη σε αυτά που επιθυµούµε ή πιέζουµε το τίτλο
Επιλεγµένο για επιλογή όλων και πιέζουµε το πλήκτρο Αποστολή Επιλεγµένων. Για την αποστολή µίας εγγραφής
µπορούµε να κάνουµε δεξί κλικ στην γραµµή και επιλογή Αποστολή Παραστατικού Για ακύρωση αποστολής µπορούµε
να επιλέξουµε τα παραστατικά που επιθυµούµε και µε δεξί κλικ να επιλέξουµε Ακύρωση Αποστολής.



130 HotelWorks Help

Copyright © 2004 BlueByte

Εάν η αποστολή γίνει µε επιτυχία θα ενηµερωθούν αυτόµατα τα πεδία MyDataUID και MyDataMark, εάν όχι µπορούµε να
δούµε το µήνυµα λάθους από την σελίδα Ηµερολόγιο

Με δεξί κλικ και επιλογή Εξαγωγή σε Excel οι εγγραφές της λίστας θα εξαχθούν σε αρχείο Excel.

Ληφθέντα Παραστατικά

Στην λίστα της φόρµας εµφανίζονται τα παραστατικά που έχουµε κάνει λήψη.
Στο αριστερό µέρος Φίλτρα υπάρχουν τα πεδία που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ως φίλτρα. Αφού τα

συµπληρώσουµε πιέζουµε το πλήκτρο  για την ενεργοποίηση τους. Με το πλήκτρο  διαγράφονται
τα φίλτρα της σελίδας και εµφανίζονται όλες οι εγγραφές.

Πιέζουµε το πλήκτρο Λήψη Παραστατικών για να λάβουµε τα παραστατικά που έχει εκδόσει τρίτος σε εµάς. Εάν
επιθυµούµε να λάβουµε µόνο τα παραστατικά συγκεκριµένου ξενοδοχείου , επιλέγουµε το ξενοδοχείο στο φίλτρο και
πιέζουµε µετά το πλήκτρο Λήψη Παραστατικών. Αφού λάβουµε τα παραστατικά ενηµερώνουµε τις στήλες Κατηγορίες
Εξόδων , Ταξινόµηση Εξόδων και Τύπος ΦΠΑ είτε στην γραµµή του παραστατικού είτε ανοίγουµε το + στην στήλη Κατ.
και συµπληρώνουµε τις στήλες ανά σύνολο ΦΠΑ. Αφού συµπληρώσουµε τα πεδία ενεργοποιούµε την πρώτη στήλη σε
αυτά που επιθυµούµε ή πιέζουµε το τίτλο Επιλεγµένο για επιλογή όλων και πιέζουµε το πλήκτρο Αποστολή επιλεγµένων
χαρακτ. Εξόδων. Για την αποστολή µίας εγγραφής µπορούµε να κάνουµε δεξί κλικ στην γραµµή και επιλογή Αποστολή
Χαρακτηρισµού Εξόδου

Για να δούµε τα παραστατικά που δεν έχουµε γίνει η αποστολή τους στα φίλτρα ορίζουµε στο πεδίο Classification Mark
τιµή 0

Εάν η αποστολή γίνει µε επιτυχία θα ενηµερωθεί αυτόµατα το πεδίο Classification Mark, εάν όχι µπορούµε να δούµε το
µήνυµα λάθους από την σελίδα Ηµερολόγιο

Σε περίπτωση που δεν επιθυµούµε να δεχτούµε την εγγραφή κάνουµε δεξί κλικ και επιλέγουµε Απόρριψη

Με δεξί κλικ και επιλογή Εξαγωγή σε Excel οι εγγραφές της λίστας θα εξαχθούν σε αρχείο Excel.

Ηµερολόγιο

Στην λίστα εµφανίζονται όλες οι ενέργειες αποστολής και λήψης που έχουν πραγµατοποιηθεί.

Στο αριστερό µέρος Φίλτρα υπάρχουν τα πεδία που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ως φίλτρα. Αφού τα

συµπληρώσουµε πιέζουµε το πλήκτρο  για την ενεργοποίηση τους. Με το πλήκτρο  διαγράφονται
τα φίλτρα της σελίδας και εµφανίζονται όλες οι εγγραφές.

Με δεξί κλικ και επιλογή Εξαγωγή σε Excel οι εγγραφές της λίστας θα εξαχθούν σε αρχείο Excel.

Βοηθητικά Αρχεία

Στις λίστες τις φόρµας εµφανίζονται οι τιµές που χρησιµοποιούντα στο σύστηµα ΑΑ∆Ε MyData της Γ.Γ.Π.Σ. Όλες οι λίστες
είναι µη προσβάσιµες από τον χρήστη εκτός από την λίστα Αντιστοιχία Τρόπων Πληρωµής όπου µπορούµε να
συνδέσουµε τον δικό µας τρόπο πληρωµής µε τον τρόπο πληρωµής της ΑΑ∆Ε .

1.3.2.11 Τύποι Κινήσεων

1.3.2.11.1  Παρουσίαση

Η φόρµα Τύποι Κινήσεων αποτελείται από σελίδες µε τα είδη Κινήσεων της εφαρµογής και τα τερµατικά, τα οποία
συµπληρώνουµε στο ξεκίνηµα της εφαρµογής και αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της εφαρµογής.

Αναλυτικά η φόρµα περιέχει τις σελίδες:

Τιµολόγια Πελατών
Κινήσεις Πελατών
Κινήσεις Υπηρεσιών
Κινήσεις Επιταγών
Κινήσεις Λογαριασµών
Τερµατικά
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1.3.2.11.2  Τιµολόγια Πελατών

Στη σελίδα αυτή εµφανίζονται τα ήδη καταχωρηµένα Παραστατικά των Τιµολογίων των Πελατών, τα οποία
χρησιµοποιούνται κατά την Έκδοση των Τιµολογίων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε την σελίδα εµφανίζεται λίστα µε τα ήδη καταχωρηµένα Τιµολόγια Πελατών και δεξιά πλαίσιο µε αναλυτικά
τα πεδία του επιλεγµένου Τιµολογίου.

Η εισαγωγή ενός νέου Παραστατικού των Τιµολογίων Πελατών επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  του
πλοηγού ή χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο. Για να είναι, όµως, δυνατή η
εισαγωγή του Παραστατικού των Τιµολογίων Πελατών πρέπει πρώτα να έχουµε εισάγει τις απαραίτητες εγγραφές στα Είδη
Κίνησης Υπηρεσιών και Πελατών.

Η µεταβολή των στοιχείων ενός Παραστατικού Τιµολογίων Πελατών µπορεί να γίνει επιλέγοντας το Παραστατικό που
επιθυµούµε και αλλάζοντας τα πεδία στο πλαίσιο δεξιά. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο Παραστατικό συνδέεται
µε κάποιο Τιµολόγιο ή µε κάποιο Ηµερολόγιο Τιµολογίων, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε τα πεδία Υπηρεσία, Πελάτης και
Ακύρωση.
Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Παραστατικού Τιµολογίων Πελατών επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο

 από τον πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο
Παραστατικό συνδέεται µε κάποιο Τιµολόγιο ή µε κάποιο Ηµερολόγιο Τιµολογίων, δεν µπορούµε να το διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Παραστατικών των Τιµολογίων Πελατών είναι οι παρακάτω:

Ξεφύλλισµα Παραστατικών Τιµολογίων Πελατών

Αναζήτηση Παραστατικού Τιµολογίων Πελατών

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

ΠΕ∆ΙΑ

· Κωδικός:  Ο κωδικός του Παραστατικού των Τιµολογίων Πελατών, ο οποίος εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.

· Γ.Γ.Π.Σ Κωδικός: Ο κωδικός παραστατικού για την σύνδεση µε φορολογικό που χρησιµοποιεί γραµµή Ε.

· Συντοµογραφία:  ∆ηλώνουµε τη συντοµογραφία του Παραστατικού των Τιµολογίων Πελατών, π.χ. ΑΠΥ.

· Περιγραφή:  ∆ηλώνουµε την περιγραφή του Παραστατικού των Τιµολογίων Πελατών, π.χ. Απόδειξη Παροχής
Υπηρεσιών.
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· Πελάτης:  ∆ηλώνουµε το Είδος Κίνησης του Πελάτη που θα δηµιουργηθεί µε την Έκδοση του Τιµολογίου, το οποίο έχει
ως Είδος Τιµολογίου το συγκεκριµένο Παραστατικό. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας των Ειδών
Κίνησης Πελατών κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε

νέο Είδος Κίνησης Πελάτη πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό.

· Υπηρεσία:  ∆ηλώνουµε το Είδος Κίνησης της Υπηρεσίας που θα δηµιουργηθεί µε την Έκδοση του Τιµολογίου, το οποίο
έχει ως Είδος Τιµολογίου το συγκεκριµένο Παραστατικό. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας των
Ειδών Κίνησης Υπηρεσιών κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια µπορούµε αν επιθυµούµε να

καταχωρήσουµε νέο Είδος Κίνησης Υπηρεσίας πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό.

· Ακύρωση:  Σε περίπτωση που θα µπορεί να ακυρωθεί το Τιµολόγιο που έχει ως Είδος Τιµολογίου το συγκεκριµένο
Παραστατικό, δηλώνουµε στο πεδίο αυτό το Παραστατικό του Τιµολογίου Ακύρωσης που θα δηµιουργηθεί.

· Εκτύπωση:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι το συγκεκριµένο Παραστατικό των Τιµολογίων Πελατών
µπορεί να εκτυπωθεί.

· Θεωρηµένο:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι το συγκεκριµένο Παραστατικό των Τιµολογίων Πελατών
µπορεί να εκτυπωθεί είτε Θεωρηµένο είτε Αθεώρητο.

· Υποχρέωση υποβολής ΚΕ.Π.Υ.Ο:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι το συγκεκριµένο Παραστατικό των
Τιµολογίων Πελατών συµµετέχει στην εξαγωγή ΜΥΦ.

· Βιβλίο Πόρτας:  Εάν θέλουµε να εκτυπώνεται το συγκεκριµένο Παραστατικό στο Βιβλίο Πόρτας κατά την αναχώρηση
του δωµατίου, τότε µαρκάρουµε την επιλογή αυτή.

· Τιµολόγιο (Χονδρικής): Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι το συγκεκριµένο Παραστατικό των Τιµολογίων
Πελατών αφορά Παραστατικό Τιµολογίου και όχι απλή απόδειξη.

· Φορολογική Σήµανση: Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι στην εκτύπωση του συγκεκριµένου παραστατικού
θα εµφανίζεται και η Φορολογική Σήµανση.

· Εκτύπωση ΠΟΛ: Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι στην εκτύπωση του συγκεκριµένου παραστατικού θα
εµφανίζεται και το λεκτικό ΠΟΛ των αθεώρητων παραστατικών.

· Ζ Ταµειακής Μηχανής:Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι το συγκεκριµένο Παραστατικό των Τιµολογίων
Πελατών αφορά εγγραφές από Ταµεική Μηχανή.

· Έκδοση Πιστωτικών POS:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι για το συγκεκριµένο Παραστατικό των
Τιµολογίων Πελατών θα δηµιουργούνται αυτόµατες εγγραφές πιστωτικών ΑΛΠ όταν το τιµολόγιο περιλαµβάνει κάποια
χρεώση δωµατίου από την εφαρµογή Food&BeverageWorks. Για να λειτουργεί η διαδικασία θα πρέπει να έχει
ενεργοποιηθεί και η αντίστοιχη γενική παράµετρος στην φόρµα Παράµετροι της εφαρµογής

· Αυτοπαράδοση: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν το είδος παραστατικού αφορά Παραστατικό Αυτοπαράδοσης.

· ΑΑ∆Ε MyData: Τα πεδία αφορούν στην αποστολή στοιχείων στο σύστηµα MyData της Γ.Γ.Π.Σ. Ενεργοποιούµε την
επιλογή Ενεργό ώστε το παραστατικό να συµπεριλαµβάνεται στην αποστολή. Στο πεδίο Κωδικός επιλέγουµε από την
λίστα της Γ.Γ.Π.Σ το είδος παραστατικού που αντιστοιχεί στο δικό µας και στο πεδίο Ταξινόµηση Εσόδου επιλέγουµε την
κατηγορία Εσόδου από την λίστα της Γ.Γ.Π.Σ που αντιστοιχεί στο δικό µας παραστατικό.

· Aποστολή σε πραγµατικό χρόνο: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν επιθυµούµε η αποστολή σε MyData να γίνει
αυτόµατα µε την καταχώρηση παραστατικού

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

· Για να καταχωρήσουµε ένα Παραστατικό Τιµολογίων Πελατών πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα εξής πεδία:

- Συντοµογραφία και
- Περιγραφή.

· Μπορούµε να καταχωρήσουµε Ηµερολόγια χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα Παραστατικά των Τιµολογίων των Πελατών.
Ο τρόπος διαχείρισης των Ηµερολογίων Τιµολογίων περιγράφεται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα του µενού Back
Office.
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1.3.2.11.3  Κινήσεις Πελατών

Στη σελίδα αυτή εµφανίζονται τα ήδη καταχωρηµένα Είδη Κίνησης των Πελατών, τα οποία χρησιµοποιούνται:

· κατά την εισαγωγή Κινήσεων Πελατών, η οποία µπορεί να γίνει:

- από τις Κρατήσεις µε τη µορφή Προκαταβολής,
- από τη φόρµα των Πελατών και
- χειροκίνητα από τις Κινήσεις Πελατών και

· κατά την Έκδοση των Τιµολογίων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε την σελίδα εµφανίζεται λίστα µε τα ήδη καταχωρηµένα Είδη Κινήσεων και δεξιά πλαίσιο µε αναλυτικά τα
πεδία του είδους κίνησης.

Η εισαγωγή ενός νέου Είδους Κίνησης Πελατών επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  του πλοηγού ή
χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

Η µεταβολή των στοιχείων ενός Είδους Κίνησης Πελατών µπορεί να γίνει επιλέγοντας το είδος κίνησης που επιθυµούµε και
αλλάζοντας τα πεδία στο πλαίσιο δεξιά. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης συνδέεται µε κάποια
Κίνηση Πελάτη ή µε κάποιο Ηµερολόγιο Πελατών, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε τα πεδία Χρέωση-Πίστωση και
Πρόσηµο.

Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Είδους Κίνησης Πελατών επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  από
τον πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης συνδέεται µε
κάποια Κίνηση Πελάτη ή µε κάποιο Ηµερολόγιο Πελατών, δεν µπορούµε να το διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Τύπων Κινήσεων των Πελατών είναι οι παρακάτω:

Ξεφύλλισµα Τύπων Κινήσεων Πελατών

Αναζήτηση Τύπου Κινήσεων Πελατών

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

ΠΕ∆ΙΑ

· Κωδικός:  Ο κωδικός του Είδους Κίνησης των Πελατών , ο οποίος εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.

· Περιγραφή:  ∆ηλώνουµε την περιγραφή του Είδους Κίνησης των Πελατών, π.χ. Είσπραξη Μετρητών.
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· Συντοµογραφία: Συµπληρώνουµε την συντοµογραφία που επιθυµούµε. Το πεδίο χρησιµοποιείται κατά την εξαγωγή
κινήσεων σε Γενική Λογιστική

· Οικονοµική Κίνηση:  ∆ηλώνουµε την Οικονοµική Κίνηση που θα δηµιουργεί το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης, π.χ.
Είσπραξη.

· Πρόσηµο:  ∆ηλώνουµε το πρόσηµο του ποσού της Οικονοµικής Κίνησης που θα δηµιουργηθεί.

· Απογραφή:  ∆ηλώνουµε αν οι κινήσεις του συγκεκριµένου παραστατικού είναι Κινήσεις Ανοίγµατος, Κλεισίµατος ή
Τρέχουσας Χρήσης.

· Εκτύπωση:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης των Πελατών µπορεί να
εκτυπωθεί.

· Προτειν.Λογαριασµός:  ∆ηλώνουµε τον αντισυµβαλλόµενο λογαριασµό (λογαριασµού τρίτου) που θα προτείνεται κατά
την εισαγωγή νέας Κίνησης Πελάτη.

· Κίνηση Χρεώστη: Ενεργοποιούµε την επιλογή σε κινήσεις εισπράξεων που αναφέρονται σε τιµολόγια επι πιστώσει εάν
επιθυµούµε διαχωρισµό εισπράξεων που αφορούν τιµολόγια τοις µετρητοίς.

· Ισοσκελίζεται:  Αν θέλουµε το ποσό της χρέωσης της Κίνησης του Πελάτη να ισούται µε το ποσό της πίστωσης και να
απαγορεύεται να καταχωρήσουµε κίνηση µε διαφορετικό ποσό στη χρέωση και στην πίστωση, τότε µαρκάρουµε το πεδίο
αυτό.

· Κατηγορία : ∆ηλώνουµε την κατηγορία που ανήκει το είδος κίνησης πχ Εσοδα, Μετρητά, Επιταγές κτλ. για χρήση στην
εκτύπωση 0478.Ταµειακή Κατάσταση

ΠΕ∆ΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Τα πεδία αυτά συµπληρώνονται µόνο αν έχουµε κάποιο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής κι επιθυµούµε να πραγµατοποιηθεί
γέφυρα µεταξύ της εφαρµογής HotelWorks και της εφαρµογής Γ.Λ. που έχουµε.

· Γέφυρα ΓΛ:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι η συγκεκριµένη Κίνηση µπορεί να σταλεί στη Γέφυρα. Στα
δεξιά του πεδίου µπορούµε να δηλώσουµε την κατηγορία γέφυρας του συγκεκριµένου Είδους Κίνησης Πελατών.

· Αναλυτική Ενηµέρωση:  Αν µαρκάρουµε το πεδίο αυτό, τότε κατά τη Γέφυρα θα δηµιουργηθεί ένα Λογιστικό ʼρθρο για
κάθε Κίνηση. ∆ιαφορετικά, θα δηµιουργηθεί ένα συγκεντρωτικό Λογιστικό ʼρθρο ανά ηµέρα και Είδος Κίνησης.

· Συµβ/µενος Λογ/σµός:  ∆ηλώνουµε τη µορφή του Συµβαλλόµενου Λογαριασµού. Η µορφή αυτή µπορεί να περιέχει
σταθερά σηµεία καθώς και παραµετρικά. Για παράδειγµα µπορούµε να παρακολουθούµε τους Πελάτες µε τους εξής
τρόπους:
1. Με ένα Συγκεντρωτικό Λογαριασµό. Σε αυτή την περίπτωση γράφουµε ολόκληρο το Λογαριασµό Γενικής Λογιστικής,

π.χ. 30-00-00-00001.
2. Με ένα Λογαριασµό ανά Κατηγορία Πελάτη και ανά Πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση γράφουµε το σταθερό τµήµα και

ορίζουµε το µεταβλητό µε τους χαρακτήρες [CC] και [CU]. Π.χ. 30-00-[CC]-[CU].

Τα µεταβλητά τµήµατα είναι τα ακόλουθα:

- [CC] = Κατηγορία Πελάτη. Καταχωρείται στο πεδίο Λογ. Κατ. Πελάτη της φόρµας Κατηγορίες Πελατών Λογιστικής του
µενού Back Office.
- [CU] = Πελάτης. Καταχωρείται στο πεδίο Λογ/σµός Πωλήσεων της φόρµας Πελάτες του µενού Front Office.

Σηµείωση: Με δεξί κλικ µπορούµε να δούµε και να επιλέξουµε τα µεταβλητά τµήµατα.

· Αντι/µενος Λογ/σµός:  ∆ηλώνουµε τον Αντισυµβαλλόµενο Λογαριασµό ή µέρος του Λογαριασµού της Γενικής
Λογιστικής, ο οποίος θα ενηµερωθεί κατά τη διαδικασία της γέφυρας.

· Είδος Κίνησης ΓΛ:  ∆ηλώνουµε τον κωδικό του Είδους Κίνησης της τρίτης εφαρµογής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

· Για να καταχωρήσουµε ένα Είδος Κίνησης Πελατών πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα εξής πεδία:

- Περιγραφή,
- Χρέωση-Πίστωση και
- Πρόσηµο.

· Αν είναι τσεκαρισµένο το πεδίο Γέφυρα ΓΛ, τότε πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρωθούν και τα ακόλουθα πεδία:

- Συµβ/µενος Λογ/σµός και
- Είδος Κίνησης ΓΛ.
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· Μπορούµε να καταχωρήσουµε Ηµερολόγια χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα Είδη Κίνησης των Πελατών. Ο τρόπος
διαχείρισης των Ηµερολογίων Πελατών περιγράφεται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα του µενού Back Office.

1.3.2.11.4  Κινήσεις Υπηρεσιών

Στη σελίδα αυτή εµφανίζονται τα ήδη καταχωρηµένα Είδη Κίνησης των Υπηρεσιών, τα οποία χρησιµοποιούνται κατά την
Έκδοση των Τιµολογίων και κατά τη χρέωση κάποιας Κράτησης από την Καρτέλα του µενού Back Office.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε την σελίδα εµφανίζεται λίστα µε τα ήδη καταχωρηµένα Είδη Κινήσεων και δεξιά πλαίσιο µε αναλυτικά τα
πεδία του είδους κίνησης.

Η εισαγωγή ενός νέου Είδους Κίνησης Υπηρεσιών επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  του πλοηγού ή
χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

Η µεταβολή των στοιχείων ενός Είδους Κίνησης Υπηρεσιών µπορεί να γίνει επιλέγοντας το είδος κίνησης που επιθυµούµε
και αλλάζοντας τα πεδία στο πλαίσιο δεξιά. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης συνδέεται µε κάποια
Κίνηση Υπηρεσίας ή µε κάποιο Ηµερολόγιο Υπηρεσιών, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε τα πεδία Χρέωση-Πίστωση και
Πρόσηµο.

Η διαγραφή ενός ήδη καταχωρηµένου Είδους Κίνησης Υπηρεσιών επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο 
από τον πλοηγό ή χρησιµοποιώντας το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης συνδέεται
µε κάποια Κίνηση Υπηρεσίας ή µε κάποιο Ηµερολόγιο Υπηρεσιών, δεν µπορούµε να το διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Τύπων Κινήσεων των Υπηρεσιών είναι οι παρακάτω:

Ξεφύλλισµα Τύπων Κινήσεων Υπηρεσιών

Αναζήτηση Τύπου Κινήσεων Υπηρεσιών

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

ΠΕ∆ΙΑ

· Κωδικός:  Ο κωδικός του Είδους Κίνησης των Υπηρεσιών , ο οποίος εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.

· Περιγραφή:  ∆ηλώνουµε την περιγραφή του Είδους Κίνησης των Υπηρεσιών, π.χ. Χρέωση ∆ωµατίου.
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· Οικονοµική Κίνηση:  ∆ηλώνουµε την Οικονοµική Κίνηση που θα δηµιουργεί το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης, π.χ.
Χρέωση.

· Πρόσηµο:  ∆ηλώνουµε το πρόσηµο του ποσού της Οικονοµικής Κίνησης που θα δηµιουργηθεί.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

· Για να καταχωρήσουµε ένα Είδος Κίνησης Υπηρεσιών πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα εξής πεδία:

- Περιγραφή,
- Χρέωση-Πίστωση και
- Πρόσηµο.

· Μπορούµε να καταχωρήσουµε Ηµερολόγια χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα Είδη Κίνησης των Υπηρεσιών. Ο τρόπος
διαχείρισης των Ηµερολογίων Υπηρεσιών περιγράφεται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα του µενού Back Office.

1.3.2.11.5  Κινήσεις Επιταγών

Στη σελίδα αυτή εµφανίζονται τα ήδη καταχωρηµένα Είδη Κίνησης των Επιταγών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε την σελίδα εµφανίζεται λίστα µε τα ήδη καταχωρηµένα Είδη Κινήσεων και δεξιά πλαίσιο µε αναλυτικά τα
πεδία του είδους κίνησης.

Η εισαγωγή ενός νέου Είδους Κίνησης Επιταγών επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  του πλοηγού ή
χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

Η µεταβολή των στοιχείων ενός Είδους Κίνησης Επιταγών µπορεί να γίνει επιλέγοντας το είδος κίνησης που επιθυµούµε
και αλλάζοντας τα πεδία στο πλαίσιο δεξιά.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Τύπων Κινήσεων των Επιταγών είναι οι παρακάτω:

∆ιαγραφή Υπάρχοντος Τύπου Κίνησης Επιταγής

Ξεφύλλισµα Τύπων Κινήσεων Επιταγών

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
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ΠΕ∆ΙΑ

· Κωδικός:  Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.

· Περιγραφή:  Η περιγραφή του Είδους Κίνησης, π.χ. Επιταγή από Πελάτη.

· Εκδότης-Λήπτης:  ∆ηλώνουµε τον Εκδότη-Λήπτη της Επιταγής.

· Προτειν.Λογαριασµός:  Αν επιθυµούµε να εµφανίζεται το συγκεκριµένο είδος κίνησης επιταγής όταν πιέζουµε το

πλήκτρο  από τη φόρµα Κινήσεις Πελατών του µενού Back Office, τότε δηλώνουµε στο πεδίο αυτό τον
αντισυµβαλλόµενο λογαριασµό στον οποίο θα γίνεται η κίνηση που θα συνδέεται µε το αξιόγραφο που θα έχουµε ήδη
καταχωρήσει.

1.3.2.11.6  Κινήσεις Λογαριασµών

Στη σελίδα αυτή εµφανίζονται τα ήδη καταχωρηµένα Είδη Κίνησης των Τρίτων Λογαριασµών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε την σελίδα εµφανίζεται λίστα µε τα ήδη καταχωρηµένα Είδη Κινήσεων και δεξιά πλαίσιο µε αναλυτικά τα
πεδία του είδους κίνησης.

Η εισαγωγή ενός νέου Είδους Κίνησης Τρίτου Λογαριασµού επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  του πλοηγού
ή χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

Η µεταβολή των στοιχείων ενός Είδους Κίνησης Λογαριασµών µπορεί να γίνει επιλέγοντας το είδος κίνησης που
επιθυµούµε και αλλάζοντας τα πεδία στο πλαίσιο δεξιά.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Τύπων Κινήσεων των Επιταγών είναι οι παρακάτω:

∆ιαγραφή Υπάρχοντος Τύπου Κίνησης Λογαριασµών

Ξεφύλλισµα Τύπων Κινήσεων Λογαριασµών

Αναζήτηση Τύπου Κίνησης Λογαριασµών

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
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ΠΕ∆ΙΑ

· Κωδικός:  Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.

· Περιγραφή:  Η περιγραφή του Είδους Κίνησης, π.χ. Πληρωµή Μετρητών.

· Συντοµογραφία: Συµπληρώνουµε την συντοµογραφία που επιθυµούµε. Το πεδίο χρησιµοποιείται κατά την εξαγωγή
κινήσεων σε Γενική Λογιστική

· Απογραφή:  ∆ηλώνουµε αν οι κινήσεις του συγκεκριµένου παραστατικού είναι Κινήσεις Ανοίγµατος, Κλεισίµατος ή
Τρέχουσας Χρήσης.

· Εκτύπωση:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι το συγκεκριµένο Είδος Κίνησης Λογαριασµού µπορεί να
εκτυπωθεί.

· Ισοσκελίζεται:  Αν θέλουµε το ποσό της χρέωσης της Κίνησης του Τρίτου Λογαριασµού να ισούται µε το ποσό της
πίστωσης και να απαγορεύεται να καταχωρήσουµε κίνηση µε διαφορετικό ποσό στη χρέωση και στην πίστωση, τότε
µαρκάρουµε το πεδίο αυτό.

ΠΕ∆ΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Τα πεδία αυτά συµπληρώνονται µόνο αν έχουµε κάποιο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής κι επιθυµούµε να πραγµατοποιηθεί
γέφυρα µεταξύ της εφαρµογής HotelWorks και της εφαρµογής Γ.Λ. που έχουµε.

· Κατηγορία Γέφυρας:  ∆ηλώνουµε την κατηγορία της γέφυρας για το συγκεκριµένο είδος κίνησης λογαριασµού.

· Είδος Κίνησης ΓΛ:  ∆ηλώνουµε τον κωδικό του Είδους Κίνησης της τρίτης εφαρµογής.

· Γέφυρα ΓΛ:  Μαρκάροντας το πεδίο αυτό, δηλώνουµε ότι η συγκεκριµένη Κίνηση µπορεί να σταλεί στη Γέφυρα.

· Αναλυτική Ενηµέρωση:  Αν µαρκάρουµε το πεδίο αυτό, τότε κατά τη Γέφυρα θα δηµιουργηθεί ένα Λογιστικό ʼρθρο για
κάθε Κίνηση. ∆ιαφορετικά, θα δηµιουργηθεί ένα συγκεντρωτικό Λογιστικό ʼρθρο ανά ηµέρα και Είδος Κίνησης.
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1.3.2.11.7  Τερµατικά

Στη σελίδα αυτή εµφανίζονται τα Τερµατικά από τα οποία µπορούµε να εκτυπώσουµε αποδείξεις. Σε περίπτωση που δε
θέλουµε να διαφοροποιήσουµε τα εκτυπωτικά ανά Τερµατικό ορίζουµε µόνο ένα, το Κεντρικό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Η εισαγωγή ενός νέου Τερµατικού επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο  του πλοηγού ή χρησιµοποιώντας το
συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Τερµατικών είναι οι παρακάτω:

Μεταβολή Υπάρχοντος Τερµατικού

∆ιαγραφή Υπάρχοντος Τερµατικού

Ξεφύλλισµα Τερµατικών

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Για να δηλώσουµε τα Παραστατικά που θα εκτυπώνονται από το συγκεκριµένο Τερµατικό, πρέπει πρώτα να

καταχωρήσουµε το Τερµατικό πατώντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το F10 από το πληκτρολόγιο και

στη συνέχεια να πατήσουµε το πλήκτρο από τις Κινήσεις Πελατών , Τιµολόγια Πελατών και τα Πιστωτικά POS  για να

δηλώσουµε τα αντίστοιχα Παραστατικά. Πατώντας το πλήκτρο  από την µπάρα εργαλείων επιλέγουµε τα
παραστατικά που θέλουµε να εκτυπώσουµε από το συγκεκριµένο Τερµατικό.

ΠΕ∆ΙΑ

· Τύπος Κίνησης, Περιγραφή:  Επιλέγουµε τον Τύπο Κίνησης που θέλουµε να εκτυπώσουµε.

· Γράµµα:  Η Σειρά της εκτύπωσης.

· Αρίθµηση:  Κωδικοποίηση του µετρητή Αρίθµησης. Γράφουµε δύο γράµµατα και τρεις αριθµούς. Με αυτόν τον τρόπο
µπορούµε να έχουµε κοινή διαφορετική Αρίθµηση για κάθε Τύπο Κίνησης ή για κάθε οµάδα Τύπου Κίνησης.

· Μήκος:  Το µήκος της Αρίθµησης της εκτύπωσης. Αν για παράδειγµα εισάγουµε το 5 η Αρίθµηση της εκτύπωσης θα έχει
τη µορφή 00001.
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· Εκτυπωτής:  Ο εκτυπωτής στον οποίο θα στείλουµε την εκτύπωση του συγκεκριµένου Τύπου Κίνησης.

· Εκτύπωση:  Επιλέγουµε την εκτύπωση που θα εκτυπώνεται από τις Κινήσεις Πελατών και από τα Τιµολόγια.

· Αντίγραφα:  ∆ηλώνουµε τα αντίτυπα των Τιµολογίων που θα εκτυπώνονται κατά την έκδοση του Τιµολογίου που έχει το
συγκεκριµένο παραστατικό. Κατά την εισαγωγή νέας εγγραφής προτείνεται 1 αντίτυπο προς εκτύπωση.

Σηµειώσεις
1. Το πεδίο αυτό εµφανίζεται µόνο στα Τιµολόγια Πελατών και όχι στις Κινήσεις Πελατών.
2. Όταν κάνουµε επανεκτύπωση Τιµολογίου, τότε δε λαµβάνεται υπόψιν ο αριθµός των αντιγράφων που δηλώσαµε.

· Προεπιλογή: Ορίζουµε το Είδος Κίνησης του Πελάτη που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή µίας νέας Κίνησης Πελάτη.

· ΑΠΥ:  Ορίζουµε το Παραστατικό του Τιµολογίου Πελάτη που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή ενός νέου Τιµολογίου
εφόσον το προτεινόµενο παραστατικό στον πελάτη είναι ΑΠΥ.

· Τιµολόγιο:  Ορίζουµε το Παραστατικό του Τιµολογίου Πελάτη που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή ενός νέου
Τιµολογίου εφόσον το προτεινόµενο παραστατικό στον πελάτη είναι ΤΠΥ.

· Αρ.Ταµ.Μηχ.:  Συµπληρώνουµε τον αριθµό Ταµεικής Μηχανής όπως έχει δηλωθεί στο Taxis για την ενηµέρωση των
συγκεντρωτικών καταστάσεων ΚΕΠΥΟ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

· Για να καταχωρήσουµε ένα Τερµατικό πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα εξής πεδία:

- Κωδικός και
- Περιγραφή.

· Για να δηλώσουµε ένα Είδος Κίνησης Πελατών ή ένα Παραστατικό Τιµολογίων Πελατών που πρόκειται να εκτυπωθεί,
πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρωθεί το πεδίο Τύπος Κίνησης του αντίστοιχου πίνακα.

ΠΛΗΚΤΡΑ

·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό γεµίζει το επιλεγµένο Τερµατικό µε όλα τα
Παραστατικά Τιµολογίων Πελατών που είναι καταχωρηµένα στην αντίστοιχη φόρµα και µε όλα τα Είδη Κινήσεων
Πελατών.

·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό γεµίζουν όλα τα Τερµατικά µε όλα τα
Παραστατικά Τιµολογίων Πελατών που είναι καταχωρηµένα στην αντίστοιχη φόρµα και µε όλα τα Είδη Κινήσεων
Πελατών.

·  : Πιέζουµε το πλήκτρο για να δηµιουργήσουµε νέο Τερµατικού αντίγραφο από το τρέχον.

1.3.2.12 Ηµερολόγια

1.3.2.12.1  Ηµερολόγια Τιµολογίων

Με τη βοήθεια αυτής της φόρµας µπορούµε να δηµιουργήσουµε τα Ηµερολόγια Τιµολογίων που επιθυµούµε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζονται στον πίνακα αριστερά όλα τα ηµερολόγια τιµολογίων που έχουµε
καταχωρήσει σύµφωνα µε τον κωδικό τους.
Η εισαγωγή ενός νέου Ηµερολογίου Τιµολογίων επιτυγχάνεται κάνοντας κλικ στον πρώτο πίνακα και πατώντας το πλήκτρο

 του πλοηγού ή χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

∆εξιά υπάρχουν όλα τα ∆ιαθέσιµα Παραστατικά των Τιµολογίων των Πελατών, από τα οποία επιλέγουµε αυτά που θέλουµε

να περιέχει το συγκεκριµένο Ηµερολόγιο και µε το πλήκτρο  τα µεταφέρουµε στον πίνακα των Επιλεγµένων Ειδών
Κίνησης. Αν θελήσουµε να αφαιρέσουµε από το συγκεκριµένο Ηµερολόγιο Τιµολογίων κάποιο Παραστατικό, τότε το

επιλέγουµε από τον πίνακα των Επιλεγµένων Ειδών Κίνησης µαρκάροντας το πεδίο ∆ιαγραφή και µε το πλήκτρο 
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το µεταφέρουµε στον πίνακα των ∆ιαθέσιµων Ειδών Κίνησης.

Για να διαγράψουµε ένα Ηµερολόγιο Τιµολογίων το επιλέγουµε από τον πρώτο πίνακα που βρίσκεται πάνω - αριστερά και

στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9.

Τα καταχωρηµένα Ηµερολόγια Τιµολογίων µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε ως φίλτρα σε διάφορα εκτυπωτικά για να
δούµε µόνο τα Τιµολόγια που επιθυµούµε.

1.3.2.12.2  Ηµερολόγια Πελατών

Με τη βοήθεια αυτής της φόρµας µπορούµε να δηµιουργήσουµε τα Ηµερολόγια Πελατών που επιθυµούµε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζονται στον πίνακα αριστερά όλα τα ηµερολόγια τιµολογίων που έχουµε
καταχωρήσει σύµφωνα µε τον κωδικό τους.
Η εισαγωγή ενός νέου Ηµερολογίου Πελατών επιτυγχάνεται κάνοντας κλικ στον πρώτο πίνακα και πατώντας το πλήκτρο

 του πλοηγού ή χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

∆εξιά υπάρχουν όλα τα ∆ιαθέσιµα Είδη Κίνησης των Πελατών, από τα οποία επιλέγουµε αυτά που θέλουµε να περιέχει το

συγκεκριµένο Ηµερολόγιο και µε το πλήκτρο  τα µεταφέρουµε στον πίνακα των Επιλεγµένων Ειδών Κίνησης. Αν
θελήσουµε να αφαιρέσουµε από το συγκεκριµένο Ηµερολόγιο Πελατών κάποιο Είδος Κίνησης, τότε το επιλέγουµε από τον

πίνακα των Επιλεγµένων Ειδών Κίνησης µαρκάροντας το πεδίο ∆ιαγραφή και µε το πλήκτρο  το µεταφέρουµε
στον πίνακα των ∆ιαθέσιµων Ειδών Κίνησης.

Για να διαγράψουµε ένα Ηµερολόγιο Πελατών το επιλέγουµε από τον πρώτο πίνακα που βρίσκεται πάνω - αριστερά και

στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9.
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Τα καταχωρηµένα Ηµερολόγια Πελατών µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε ως φίλτρα σε διάφορα εκτυπωτικά για να
δούµε µόνο τις Κινήσεις Πελατών που επιθυµούµε.

1.3.2.12.3  Ηµερολόγια Υπηρεσιών

Με τη βοήθεια αυτής της φόρµας µπορούµε να δηµιουργήσουµε τα Ηµερολόγια Υπηρεσιών που επιθυµούµε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Μόλις ανοίξουµε τη φόρµα αυτή εµφανίζονται στον πίνακα αριστερά όλα τα ηµερολόγια τιµολογίων που έχουµε
καταχωρήσει σύµφωνα µε τον κωδικό τους.
Η εισαγωγή ενός νέου Ηµερολογίου Υπηρεσιών επιτυγχάνεται κάνοντας κλικ στον πρώτο πίνακα αριστερά και πατώντας

το πλήκτρο  του πλοηγού ή χρησιµοποιώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

∆εξιά υπάρχουν όλα τα ∆ιαθέσιµα Είδη Κίνησης των Υπηρεσιών, από τα οποία επιλέγουµε αυτά που θέλουµε να περιέχει

το συγκεκριµένο Ηµερολόγιο και µε το πλήκτρο  τα µεταφέρουµε στον πίνακα των Επιλεγµένων Ειδών Κίνησης.
Αν θελήσουµε να αφαιρέσουµε από το συγκεκριµένο Ηµερολόγιο Υπηρεσιών κάποιο Είδος Κίνησης, τότε το επιλέγουµε

από τον πίνακα των Επιλεγµένων Ειδών Κίνησης µαρκάροντας το πεδίο ∆ιαγραφή και µε το πλήκτρο  το
µεταφέρουµε στον πίνακα των ∆ιαθέσιµων Ειδών Κίνησης.

Για να διαγράψουµε ένα Ηµερολόγιο Υπηρεσιών το επιλέγουµε από τον πρώτο πίνακα που βρίσκεται πάνω - αριστερά και

στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9.
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Τα καταχωρηµένα Ηµερολόγια Υπηρεσιών µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε ως φίλτρα σε διάφορα εκτυπωτικά για να
δούµε µόνο τις Κινήσεις Υπηρεσιών που επιθυµούµε.
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1.3.3 Πλάνα

1.3.3.1 Πλάνο ∆ωµατίων

Από αυτή τη φόρµα µπορούµε να διαχειριστούµε εύκολα και γρήγορα τις Κρατήσεις. Στο Πλάνο ∆ωµατίων εµφανίζονται
όλα τα ∆ωµάτια των Ξενοδοχείων µε βάση το Ξενοδοχείο και τον αριθµό του ∆ωµατίου. 

ΣΤΗΛΕΣ ΠΛΑΝΟΥ

· Ξενοδοχείο, ∆ωµάτιο, Τύπος :  Πεδία µη προσπελάσιµα από το χρήστη, στα οποία εµφανίζονται τα Ξενοδοχεία που
ορίσαµε στη φόρµα Κτίσιµο Ξενοδοχείου - Ξενοδοχεία του µενού Βοηθητικά Αρχεία, τα ∆ωµάτια αυτών των Ξενοδοχείων
που δηλώσαµε στη φόρµα Κτίσιµο Ξενοδοχείου - ∆ωµάτια του µενού Βοηθητικά Αρχεία και οι Τύποι των συγκεκριµένων
∆ωµατίων που φαίνονται στη φόρµα Κτίσιµο Ξενοδοχείου - Υπηρεσίες του µενού Βοηθητικά Αρχεία.

· Καθαριότητα:  Αν το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο ενώ αν είναι ακάθαρτο εµφανίζεται το εικονίδιο στην στήλη. Με διπλό
κλικ ανοίγει η φόρµα της Συντήρησης των ∆ωµατίων.

· Πλάνο:  Εµφανίζονται στήλες ανά ηµέρα µε όλες τις ήδη καταχωρηµένες Κρατήσεις που έγιναν είτε από τη φόρµα αυτή
είτε από τη φόρµα των Κρατήσεων. ∆είχνει ηµεροµηνίες µέχρι ένα χρόνο πριν από την Ηµεροµηνία Ελέγχου και
ηµεροµηνίες µέχρι δύο χρόνια µετά την Ηµεροµηνία Ελέγχου. Μετά το Κλείσιµο Ηµέρας που αλλάζει η Ηµεροµηνία
Ελέγχου, αυτόµατα εξαφανίζεται η πρώτη ηµέρα του Πλάνου (ένα χρόνο πριν) και εµφανίζεται µία ηµέρα µετά την
τελευταία (δύο χρόνια µετά).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

· Αν επιθυµούµε να αλλάξουµε την Ηµεροµηνία ʼφιξης ή Αναχώρησης κάποιου ∆ωµατίου, τότε πηγαίνουµε το µολύβι

στην αριστερή ή στη δεξιά άκρη του ∆ωµατίου αντίστοιχα ώστε να εµφανιστεί το  και µεγαλώνουµε ή µικραίνουµε το
µέγεθος του ∆ωµατίου.

· Αν επιθυµούµε να µεταφέρουµε ένα ∆ωµάτιο, τότε πηγαίνουµε το µολύβι σε ένα από τα κουτάκια ∆ωµατίου ώστε να

εµφανιστεί το  και µεταφέρουµε το ∆ωµάτιο σε κάποιο άλλο.

· Αν επιθυµούµε να διασπάσουµε ένα ∆ωµάτιο, τότε πηγαίνουµε το µολύβι στο σηµείο του ∆ωµατίου από το οποίο

επιθυµούµε να γίνει η διάσπαση και πιέζουµε το Ctrl από το πληκτρολόγιο ώστε να εµφανιστεί το  για να µπορούµε να
διασπάσουµε το ∆ωµάτιο.

· Εάν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή ∆ιατήρηση χρεώσεων κατά την διάσπαση/ένωση δωµατίων από το πλάνο στις
παραµέτρους οι χρεώσεις δωµατιών θα διατηρούνται ως έχουν όταν γίνεται διάσπαση ή ένωση δωµατίων.
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ΠΛΗΚΤΡΑ

·  :  Το πλήκτρο αυτό ενεργοποιείται µόνο όταν:

- πιέσουµε το πλήκτρο  και πατήσουµε ΟΚ για να εισάγουµε νέα Κράτηση ή

- πιέσουµε το πλήκτρο , επιλέξουµε µία Κράτηση από τον κατάλογο κι έπειτα πατήσουµε ΟΚ για να
προσθέσουµε κι άλλα ∆ωµάτια στην επιλεγµένη Κράτηση.

Πιέζοντας το πλήκτρο , εµφανίζεται το  στο µολύβι που ενεργοποιείται για να εισάγουµε συνδεδεµένα

∆ωµάτια στην Κράτηση. Η Σύνδεση των ∆ωµατίων θα ολοκληρωθεί µόλις πιέσουµε το πλήκτρο .

Σηµειώσεις
1. Η Ηµεροµηνία ʼφιξης της µεταφοράς πρέπει να είναι ίση µε την Ηµεροµηνία Αναχώρησης του ∆ωµατίου που θα

µεταφερθεί.
2. Στα δύο ή περισσότερα ∆ωµάτια συνδέονται µεταξύ τους εµφανίζεται στην αριστερή άκρη του δεύτερου,τρίτου κτλ

το .

·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη µε τη βοήθεια της οποίας µπορούµε να
εισάγουµε Κρατήσεις και από το Πλάνο ∆ωµατίων. Για εισαγωγή κράτησης DayUse δεν πιέζουµε το συγκεκριµένο
πλήκτρο αλλά κάνουµε δεξί κλικ και επιλέγουµε Εισαγωγή DayUse αφού πρώτα επιλέξουµε το ανάλογο κουτάκι στο
πλάνο (του δωµάτιου και της ηµεροµηνίας που επιθυµούµε).

ΠΕ∆ΙΑ

· Κωδικός,Α/Α ʼφιξης,Προέλευση:  Ο κωδικός της Κράτησης, ο οποίος εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση της
Κράτησης. Στα δεξιά του πεδίου εµφανίζεται ο κωδικός άφιξης κράτησης που συµπληρώνεται χειροκίνητα από τον
χρήστη και η Κατάσταση της Κράτησης η οποία εισάγεται επίσης αυτόµατα µετά την καταχώρηση της Κράτησης.
Σηµείωση: Ο κωδικός ʼφιξης εµφανίζεται µόνο εάν ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη επιλογή στην φόρµα Παράµετροι.

· Ξενοδοχείο:  Εµφανίζεται το Ξενοδοχείο που δηλώσαµε στις Παραµέτρους Υπολογιστή της φόρµας Παράµετροι του
µενού Βοηθητικά Αρχεία. Ωστόσο, αν επιθυµούµε µπορούµε να το αλλάξουµε. Το πεδίο αυτό χρησιµοποιείται µόνο για
φιλτράρισµα των εγγραφών στη Λίστα των Κρατήσεων.

· Πελάτης:  ∆ηλώνουµε τον Πελάτη της Κράτησης. Η επιλογή του Πελάτη επιτυγχάνεται µε τη χρήση του καταλόγου.
Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της καρτέλας του Πελάτη κάνοντας διπλό κλικ µέσα στο πεδίο και στη συνέχεια

µπορούµε αν επιθυµούµε να καταχωρήσουµε νέο Πελάτη πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό.

· Συµβόλαιο:  Αν η Κράτηση γίνει µε βάση κάποιο Συµβόλαιο ενός Πράκτορα, επιλέγουµε το συγκεκριµένο Συµβόλαιο.
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· Τύπος Τιµών:  ∆ηλώνουµε τον Τύπο Τιµών βάση του οποίου θα υπολογισθούν οι Τιµές των Υπηρεσιών. Κατά την
εισαγωγή νέας Κράτησης προτείνεται ο Τύπος Τιµών που δηλώσαµε στη φόρµα Παράµετροι - Εφαρµογή του µενού
Βοηθητικά Αρχεία. Αν, όµως, έχουµε δηλώσει κάποιο Συµβόλαιο για τη συγκεκριµένη Κράτηση, προτείνεται ο Τύπος
Τιµών του Συµβολαίου.

· Εθνικότητα: ∆ηλώνουµε την κύρια Εθνικότητα της Κράτησης εάν επιθυµούµε οµαδοποίηση των κρατήσεων µε βάση
τις Εθνικότητες.

· Τύπος:  ∆ηλώνουµε τον Τύπο της Κράτησης. Οι πιθανοί Τύποι της Κράτησης είναι οι εξής:

1. Επιβεβαιωµένο: Η Κράτηση είναι έτοιµη να αφιχθεί. Κατά την εισαγωγή νέας Κράτησης προτείνεται ο συγκεκριµένος
Τύπος Κράτησης.

2. Λίστα Αναµονής: Η Κράτηση έχει µπει σε Λίστα Αναµονής, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιµα ∆ωµάτια. Όταν
αναχωρήσουν κάποια ∆ωµάτια, θα µπορέσει να αφιχθεί η Κράτηση.

3. Προκαταβολή: Πρέπει ο Πελάτης να δώσει κάποια Προκαταβολή. Όταν εισπράξουµε την Προκαταβολή, ο Τύπος
της Κράτησης θα µετατραπεί σε Επιβεβαιωµένο και η Κράτηση θα είναι έτοιµη να αφιχθεί.

· Κράτηση Μέσω:  ∆ηλώνουµε τον τρόπο µέσω του οποίου έγινε η Κράτηση, π.χ. Internet, e-mail, κ.ο.κ.

· Ηµ/νία Αίτησης:  ∆ηλώνουµε την ηµεροµηνία που έγινε η Αίτηση της Κράτησης.

· Voucher:  ∆ηλώνουµε τον κωδικό παραγγελίας του Πράκτορα.

· Κατηγορία: ∆ηλώνουµε την κατηγορία της Κράτησης εάν επιθυµούµε οµαδοποίηση των κρατήσεων.

· Είδος Εγγύησης:  Αν ο Τύπος της Κράτησης είναι Προκαταβολή, τότε δηλώνουµε το Είδος Εγγύησης της
Προκαταβολής (Μετρητά, Πιστωτική Κάρτα, Κατάθεση σε Τράπεζα, ʼλλο ή Κανένα). Κατά την εισαγωγή νέας
Κράτησης προτείνεται το Είδος Εγγύησης που δηλώσαµε στη φόρµα Παράµετροι - Εφαρµογή του µενού Βοηθητικά
Αρχεία.

· Πληροφ. Εγγύησης:  Αν ο Τύπος της Κράτησης είναι Προκαταβολή, τότε δηλώνουµε διάφορες πληροφορίες που
σχετίζονται µε το Είδος Εγγύησης της Προκαταβολής. Μπορούµε π.χ. να συµπληρώσουµε τον αριθµό κατάθεσης αν
το Είδος Εγγύησης είναι Κατάθεση σε Τράπεζα ή τον αριθµό πιστωτικής κάρτας αν το Είδος Εγγύησης είναι Πιστωτική
Κάρτα.

· Ηµ/νία - Ποσό:  Αν ο Τύπος της Κράτησης είναι Προκαταβολή, τότε δηλώνουµε την Ηµεροµηνία µέχρι την οποία θα
πρέπει ο Πελάτης να µας πληρώσει το Ποσό της Προκαταβολής που εµφανίζεται στο διπλανό πεδίο.

Σηµείωση: Το πεδίο Ηµ/νία είναι ενεργοποιηµένο και αν ο Τύπος της Κράτησης είναι Λίστα Αναµονής. Σε αυτήν την
περίπτωση δηλώνουµε την Ηµεροµηνία µέχρι την οποία θα είναι ο Πελάτης σε Λίστα Αναµονής.

· Παρατηρήσεις:  Ελεύθερο πεδίο για την καταχώρηση παρατηρήσεων σχετικά µε την Κράτηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για να καταχωρήσουµε µία Κράτηση πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα εξής πεδία Τύπος Τιµών και Πελάτης.

ΠΛΗΚΤΡΑ

· ΟΚ:  Κλείσιµο της φόρµας µε ταυτόχρονη ενεργοποίηση του µολυβιού για καταχώρηση ∆ωµατίων στη νέα Κράτηση

του συγκεκριµένου Πελάτη. Η καταχώρηση της Κράτησης θα ολοκληρωθεί µόλις πιέσουµε το πλήκτρο .

· Ακύρωση:  Κλείσιµο της φόρµας ακυρώνοντας τη διαδικασία εισαγωγής της Κράτησης.

·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, µπορούµε µε τη βοήθεια του καταλόγου να επιλέξουµε µία από τις ήδη
καταχωρηµένες Κρατήσεις και να προσθέσουµε κι άλλα ∆ωµάτια στη συγκεκριµένη Κράτηση. Όταν πιέσουµε το ΟΚ από
τον κατάλογο των Κρατήσεων, αυτόµατα εµφανίζεται ο κωδικός της επιλεγµένης Κράτησης στο πεδίο που βρίσκεται

δεξιά από το πλήκτρο  και ενεργοποιείται το µολύβι για την καταχώρηση επιπλέον ∆ωµατίων στη
συγκεκριµένη Κράτηση. Η καταχώρηση των ∆ωµατίων στην επιλεγµένη Κράτηση θα ολοκληρωθεί µόλις πιέσουµε το

πλήκτρο .

·  :  Όταν είναι ενεργοποιηµένο το πλήκτρο  ή το  και πιέσουµε το πλήκτρο ,
ολοκληρώνεται η διαδικασία καταχώρησης ∆ωµατίων στη νέα ή στην υπάρχουσα Κράτηση και ανοίγει η φόρµα της

συγκεκριµένης Κράτησης. ∆ιαφορετικά, αν δεν είναι ενεργοποιηµένο ένα από τα πλήκτρα  ή

, πιέζοντας το πλήκτρο  δε γίνεται τίποτα.

·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, ακυρώνονται όλες οι αλλαγές στις κρατήσεις που έγιναν και δεν έχουν
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οριστικοποιηθεί µε το πλήκτρο .

·  :  Αν έχουµε επιλεγµένο κάποιο ∆ωµάτιο που πρόκειται να αφιχθεί σήµερα (Ηµεροµηνία Ελέγχου) και
πιέσουµε το πλήκτρο αυτό, τότε θα ανοίξει η φόρµα των Αφίξεων και θα εµφανιστεί στη λίστα το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο
για να κάνουµε ʼφιξη αν επιθυµούµε. Αν κάποιο ∆ωµάτιο έχει αφιχθεί, τότε στη δεξιά άκρη του ∆ωµατίου εµφανίζεται

το .

·  :  Αν έχουµε επιλεγµένο κάποιο ∆ωµάτιο που πρόκειται να αναχωρήσει σήµερα (Ηµεροµηνία Ελέγχου)
και πιέσουµε το πλήκτρο αυτό, τότε θα ανοίξει η φόρµα των Αναχωρήσεων και θα εµφανιστεί στη λίστα το συγκεκριµένο

∆ωµάτιο για να κάνουµε Αναχώρηση αν επιθυµούµε. Αν κάποιο ∆ωµάτιο έχει αναχωρήσει, τότε εξαφανίζεται το από τη
δεξιά άκρη του ∆ωµατίου.

·  :  Αν έχουµε επιλεγµένο κάποιο ∆ωµάτιο που πρόκειται να µεταφερθεί από κάποιο άλλο σήµερα
(Ηµεροµηνία Ελέγχου) και πιέσουµε το πλήκτρο αυτό, τότε θα ανοίξει η φόρµα των Μεταφορών και θα εµφανιστεί στη
λίστα το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο για να κάνουµε Μεταφορά αν επιθυµούµε. Αν κάποιο ∆ωµάτιο έχει µεταφερθεί, τότε στη

δεξιά άκρη του ∆ωµατίου εµφανίζεται το

·  : Επιλέγουµε την κράτηση που θέλουµε και πιέζουµε το πλήκτρο για να ανοίξει η φόρµα της Καρτέλας.

·  :  Όταν ανοίγει η φόρµα του Πλάνου ∆ωµατίων, η πρώτη Ηµεροµηνία που εµφανίζεται στο Πλάνο είναι η
Ηµεροµηνία Ελέγχου. Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, µπορούµε να αλλάξουµε την πρώτη Ηµεροµηνία του Πλάνου και να
δηλώσουµε αυτή που επιθυµούµε.

·  :  Αν η πρώτη Ηµεροµηνία του Πλάνου είναι διαφορετική από την Ηµεροµηνία Ελέγχου, τότε πιέζοντας το πλήκτρο
αυτό αυτόµατα θα εµφανιστεί ως πρώτη Ηµεροµηνία του Πλάνου η Ηµεροµηνία Ελέγχου.

·  :  Πιέζοντας τα πλήκτρα αυτά, µπορούµε αν επιθυµούµε να µεγαλώσουµε ή να µικρύνουµε το µήκος του
Πλάνου.

·  :  Μαρκάροντας το πλήκτρο αυτό, θα εµφανίζεται στο Πλάνο κάποια υπόδειξη. Π.χ. αν είµαστε πάνω σε ένα
∆ωµάτιο, θα εµφανίζεται ο αριθµός και ο Τύπος του ∆ωµατίου, η Ηµεροµηνία ʼφιξης και Αναχώρησής του, το Όνοµα του
Πελάτη του ∆ωµατίου και αν το ∆ωµάτιο έχει αφιχθεί, έχει αναχωρήσει ή είναι σε κατάσταση reserved.

Κάποιες από τις παραπάνω λειτουργίες υπάρχουν σε µενού που εµφανίζεται όταν κάνουµε µε δεξί κλικ πάνω στην φόρµα
του πλάνου.

ΦΙΛΤΡΑ

· ∆ωµάτιο:  Αν συµπληρώσουµε κάποιο ∆ωµάτιο στο πεδίο αυτό και πιέσουµε το "Enter" από το πληκτρολόγιο, τότε θα
βρεθούµε στην εγγραφή του Πλάνου µε το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο.

· Τύπος:  Αν επιθυµούµε να εµφανίζονται στο Πλάνο ∆ωµατίων µόνο τα ∆ωµάτια συγκεκριµένων Τύπων ∆ωµατίων, τότε

στο πεδίο αυτό δηλώνουµε τους τύπους που επιθυµούµε και πιέζουµε το πλήκτρο .

· Ξενοδοχείο:  Αν επιθυµούµε να εµφανίζονται στο Πλάνο ∆ωµατίων µόνο τα ∆ωµάτια συγκεκριµένου Ξενοδοχείου, τότε

στο πεδίο αυτό δηλώνουµε το Ξενοδοχείο που επιθυµούµε και πιέζουµε το πλήκτρο .

· ʼδεια ∆ωµάτια Από - Έως:  Αν επιθυµούµε να εµφανίζονται στο Πλάνο ∆ωµατίων µόνο τα διαθέσιµα ∆ωµάτια για
συγκεκριµένο διάστηµα, τότε στα πεδία αυτά δηλώνουµε το διάστηµα (Από - Έως) που επιθυµούµε και πιέζουµε το

πλήκτρο .
· Mask:  Αν συµπληρώσουµε κάποιους συγκεκριµένους αριθµούς ή/και χαρακτήρες στο πεδίο αυτό και πατήσε το

πλήκτρο  θα εµφανιστούν όλα τα δωµάτια που περιέχουν τους χαρακτήρες αυτούς. πχ εάν συµπληρώσουµε Α1*  θα
εµφανιστούν δωµάτια που ξεκινούν από τους χαρακτήρες Α1 , ενώ εάν συµπληρώσουµε  *Α1* για δωµάτια που
περιέχουν τους χαρακτήρες Α1. Για φίλτρα που χρησιµοποιούµε συχνά µπορούµε να τα προσθέσουµε στον κατάλογο µε

την χρήση του πλήκτρου 

· Συγκρότηµα:  Αν επιθυµούµε να εµφανίζονται στο Πλάνο ∆ωµατίων µόνο τα ∆ωµάτια συγκεκριµένου Συγκροτήµατος,

τότε στο πεδίο αυτό δηλώνουµε το Συγκρότηµα που επιθυµούµε και πιέζουµε το πλήκτρο 

· Κτίριο:  Αν επιθυµούµε να εµφανίζονται στο Πλάνο ∆ωµατίων µόνο τα ∆ωµάτια συγκεκριµένου Κτιρίου, τότε στο πεδίο

αυτό δηλώνουµε το Κτίριο που επιθυµούµε και πιέζουµε το πλήκτρο 
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· Όροφος:  Αν επιθυµούµε να εµφανίζονται στο Πλάνο ∆ωµατίων µόνο τα ∆ωµάτια συγκεκριµένου Ορόφου, τότε στο

πεδίο αυτό δηλώνουµε τον Όροφο που επιθυµούµε και πιέζουµε το πλήκτρο 

·  :  Πιέζοντας τα πλήκτρα αυτά, ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται τα φίλτρα που ορίσαµε παραπάνω.

Σηµείωση:  Εάν το φίλτρο είναι ήδη ενεργοποιηµένο και επιθυµούµε να κάνουµε αλλαγή τότε πρέπει πρώτα να πιέσουµε το

πλήκτρο  κι έπειτα το πλήκτρο  για την ενεργοποίηση του νέου φίλτρου.

·  : Αν επιθυµούµε να εµφανίζονται στο Πλάνο ∆ωµατίων µόνο τα ∆ωµάτια µε συγκεκριµένες Παροχές,
τότε πιέζουµε το πλήκτρο για την επιλογή των παροχών που επιθυµούµε. Για ακύρωση του φίλτρου Πιέζουµε ξανά το
πλήκτρο και επιλέγουµε Καθαρισµός Όλων.

ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Με δεξί κλικ σε κάποιο σηµείου του πλάνου εµφανίζεται µενού µε τις παρακάτω επιλογές:

· Εισαγωγή : Η επιλογή ενεργοποιείται όταν κάνουµε κλικ σε κενό κουτάκι και χρησιµοποιείται για να προχωρήσουµε σε
νέα εισαγωγή Κράτησης.

· LinkRoom : Η επιλογή ενεργοποιείται όταν έχουµε ξεκινήσει Εισαγωγή νέας Κράτησης και έχουµε καταχωρήσει τα
βασικά στοιχεία κράτησης ή έχουµε επιλέξει Προσθήκη και έχουµε επιλέξει την κράτηση στην οποία θα κάνουµε αλλαγή .
Χρησιµοποείται για να προσθέσουµε δωµάτια τα οποία θα είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους.

· Προσθήκη: Η επιλογή ενεργοποιείται όταν κάνουµε κλικ σε κουτάκι κράτησης και χρησιµοποιείται για να προχωρήσουµε
σε προσθήκη δωµατίου στην επιλεγµένη Κράτηση.

· Εισαγωγή DayUse: Η επιλογή ενεργοποιείται όταν κάνουµε κλικ σε κενό κουτάκι και χρησιµοποιείται για να
προχωρήσουµε σε νέα εισαγωγή Κράτησης DayUse.

· Επιβεβαίωση: Η επιλογή ενεργοποιείται όταν έχουµε ξεκινήσει Εισαγωγή νέας Κράτησης και έχουµε καταχωρήσει τα
βασικά στοιχεία κράτησης ή έχουµε επιλέξει Προσθήκη και έχουµε επιλέξει την κράτηση στην οποία θα κάνουµε αλλαγή .
Χρησιµοποείται για να οριστικοποιηθούν οι αλλαγές που έχουµε κάνει. Μετά την επιβεβαιώση ανοίγει η φόρµα Κράτησης.

· Ακύρωση: Η επιλογή ενεργοποιείται όταν έχουµε ξεκινήσει Εισαγωγή νέας Κράτησης και έχουµε καταχωρήσει τα βασικά
στοιχεία κράτησης ή έχουµε επιλέξει Προσθήκη και έχουµε επιλέξει την κράτηση στην οποία θα κάνουµε αλλαγή .
Χρησιµοποείται για να ακυρώσουµε όλες τις αλλαγές που έχουµε κάνει.

· Αφιξη: Η επιλογή ενεργοποιείται όταν κάνουµε κλικ σε κουτάκι κράτησης που έχει ηµεροµηνία άφιξης ίση µε την
ηµεροµηνία Έλεγχου και χρησιµοποιείται για να προχωρήσουµε στην άφιξη του δωµατίου.

· Αναχώρηση: Η επιλογή ενεργοποιείται όταν κάνουµε κλικ σε κουτάκι κράτησης που έχει ηµεροµηνία αναχώρησης ίση µε
την ηµεροµηνία Έλεγχου και χρησιµοποιείται για να προχωρήσουµε στην αναχώρηση του δωµατίου.

· Μεταφορά: Η επιλογή ενεργοποιείται όταν κάνουµε κλικ σε κουτάκι κράτησης συνδεδεµένου δωµατίου που έχει
ηµεροµηνία άφιξης ίση µε την ηµεροµηνία Έλεγχου και χρησιµοποιείται για να προχωρήσουµε στην µεταφορά του
δωµατίου.

· Ακύρ.∆ωµατίου: Η επιλογή ενεργοποιείται όταν κάνουµε κλικ σε κουτάκι κράτησης που δεν έχει αφιχθεί ή αναχωρήσει
και χρησιµοποιείται για να προχωρήσουµε στην ακύρωση του δωµατίου.

· Εισαγωγή Εκτός Λειτουργίας: Η επιλογή ενεργοποιείται όταν κάνουµε κλικ σε κενό κουτάκι και χρησιµοποιείται για να

ορίσουµε το διάστηµα που το δωµάτιο είναι εκτός Λειτουργίας. Με το πλήκτρο  ολοκληρώνεται η διαδικασία.

· Σε Λειτουργία: Η επιλογή ενεργοποιείται όταν κάνουµε κλικ σε κουτάκι δωµατίου που είναι Εκτός Λειτουργίας και
χρησιµοποιείται για να το επαναφέρουµε σε Λειτουργία.

· Καθάρισµα: Η επιλογή ενεργοποιείται όταν κάνουµε κλικ σε κουτάκι ∆ωµατίου που χρειάζεται Καθάρισµα και
χρησιµοποιείται για να προχωρήσουµε στον Καθαρισµό του δωµατίου.

· Ακάθαρτο: Η επιλογή ενεργοποιείται όταν κάνουµε κλικ σε κουτάκι ∆ωµατίου που είναι Καθαρό και χρησιµοποιείται για
να δηλώσουµε ότι το ∆ωµάτιο χρειάζεται Καθάρισµα.

· Κράτηση: Η επιλογή ενεργοποιείται όταν κάνουµε κλικ σε κουτάκι κράτησης και χρησιµοποιείται για να ανοίξει η φόρµα
Κράτηση.

· Καρτέλα: Η επιλογή ενεργοποιείται όταν κάνουµε κλικ σε κουτάκι κράτησης και χρησιµοποιείται για να ανοίξει η φόρµα
Καρτέλα.
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· Έξοδος: Κλείνει το µενού των ενεργειών.

1.3.3.2 Πλάνο Τύπων ∆ωµατίων

Στη φόρµα αυτή εµφανίζονται οι ∆ιαθέσιµοι και ∆εσµευµένοι Τύποι ∆ωµατίων όλων των Ξενοδοχείων από την Ηµεροµηνία
Ελέγχου µέχρι δύο χρόνια µετά την Ηµεροµηνία Ελέγχου.

Από αυτή τη φόρµα µπορούµε ακόµη να εισάγουµε Κρατήσεις ή και να προσθέσουµε Τύπους ∆ωµατίων σε ήδη
καταχωρηµένες Κρατήσεις.

ΠΙΝΑΚΕΣ

· Αναλυτικός Πίνακας:  Σε αυτόν τον πίνακα εµφανίζονται τα Ξενοδοχεία που δηλώσαµε στη φόρµα Κτίσιµο Ξενοδοχείου
- Υπηρεσίες του µενού Βοηθητικά Αρχεία, οι Τύποι ∆ωµατίων του κάθε Ξενοδοχείου και τα συνολικά ∆ωµάτια του κάθε
Τύπου ∆ωµατίων. Τα πεδία αυτά είναι µη προσπελάσιµα από το χρήστη. Επιπλέον, στον πίνακα αυτόν εµφανίζονται ανά
ηµέρα τα συνολικά ∆ιαθέσιµα ∆ωµάτια του κάθε Τύπου ∆ωµατίων.

Σηµειώσεις
1. Αν στα φίλτρα µαρκάρουµε τα ∆εσµευµένα ∆ωµάτια, τότε στον πίνακα εµφανίζονται τα συνολικά ∆εσµευµένα

∆ωµάτια του κάθε Τύπου ∆ωµατίων.
2. Αν στο φίλτρο Τύπος έχουµε επιλέξει:

· Οριστικά, τότε στον πίνακα εµφανίζονται οι συνολικοί ∆ιαθέσιµοι/∆εσµευµένοι Τύποι ∆ωµατίων Κρατήσεων των
οποίων ο Τύπος είναι "Επιβεβαιωµένο" και "Προκαταβολή".

· Λίστα Αναµονής, τότε στον πίνακα εµφανίζονται οι συνολικοί Τύποι ∆ωµατίων Κρατήσεων των οποίων ο Τύπος
είναι "Λίστα Αναµονής".

· Allotment+Guarantee, τότε στον πίνακα εµφανίζονται οι συνολικοί ∆ιαθέσιµοι/∆εσµευµένοι Τύποι ∆ωµατίων των
Συµβολαίων Allotments και οι συνολικοί ∆ιαθέσιµοι/∆εσµευµένοι Τύποι ∆ωµατίων των Συµβολαίων Guarantee
µείον τις κρατήσεις συµβολαίων έστω και εάν οι τύποι αυτοί δεν καλύπτονται στο συµβόλαιο. Πχ. σε συµβόλαιο µε
δύο δίκλινα και δύο τρίκλινα ο συνολικός αριθµός ∆ιαθεσίµων θα ήταν τέσσερα. Εάν προστεθεί κράτηση
συµβολαίου σε µονόκλινο παρόλο που δεν καλύπτεται στο συµβόλαιο τα διαθέσιµα θα είναι συνολικά 3.

· Εκτός λειτουργίας, τότε στον πίνακα εµφανίζονται οι συνολικοί Τύποι ∆ωµατίων που βρίσκονται Εκτός Λειτουργίας
για κάποιο λόγο.

· Οριστικά+Allotment+Guarantee, τότε στον πίνακα εµφανίζονται οι συνολικοί ∆ιαθέσιµοι/∆εσµευµένοι Τύποι
∆ωµατίων των Οριστικών Κρατήσεων και των καταχωρηµένων Συµβολαίων (Allotment/Guarantee).

· Οριστικά+Guarantee, τότε στον πίνακα εµφανίζονται οι συνολικοί ∆ιαθέσιµοι/∆εσµευµένοι Τύποι ∆ωµατίων των
Οριστικών Κρατήσεων από συµβόλαια (allotment), από κρατήσεις χωρίς συµβόλαια και όλα τα Guarantee.

· Allotment τότε στον πίνακα εµφανίζονται οι συνολικοί ∆ιαθέσιµοι/∆εσµευµένοι Τύποι ∆ωµατίων των Συµβολαίων
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Allotments µείον τις κρατήσεις συµβολαίων έστω και εάν οι τύποι αυτοί δεν καλύπτονται στο συµβόλαιο. Πχ. σε
συµβόλαιο µε δύο δίκλινα και δύο τρίκλινα ο συνολικός αριθµός ∆ιαθεσίµων θα ήταν τέσσερα. Εάν προστεθεί
κράτηση συµβολαίου σε µονόκλινο παρόλο που δεν καλύπτεται στο συµβόλαιο τα διαθέσιµα θα είναι συνολικά 3.

· Guarantee, τότε στον πίνακα εµφανίζονται οι συνολικοί ∆ιαθέσιµοι/∆εσµευµένοι Τύποι ∆ωµατίων των
Συµβολαίων Guarantee µείον τις κρατήσεις συµβολαίων έστω και εάν οι τύποι αυτοί δεν καλύπτονται στο
συµβόλαιο. Πχ. σε συµβόλαιο µε δύο δίκλινα και δύο τρίκλινα ο συνολικός αριθµός ∆ιαθεσίµων θα ήταν τέσσερα.
Εάν προστεθεί κράτηση συµβολαίου σε µονόκλινο παρόλο που δεν καλύπτεται στο συµβόλαιο τα διαθέσιµα θα
είναι συνολικά 3.

· Releases τότε στον πίνακα εµφανίζονται ο αριθµός αποδεσµεύσεων
· Allotments + Guarantee - Releases τότε στον πίνακα εµφανίζονται για την επιλογή ∆εσµευµένα ότι και στην

επιλογή Allotment+Guarantee και για την επιλογή ∆ιαθέσιµα εµφανίζονται ότι στην επιλογή Allotment+Guarantee
µείον τις αποδεσµέυσεις.

·

· Συγκεντρωτικός Πίνακας:  Σε αυτόν τον πίνακα εµφανίζονται ανά ηµέρα τα εξής:
- όλα τα ∆ιαθέσιµα ∆ωµάτια από το σύνολο των ∆ωµατίων όλων των Τύπων που ορίσαµε στη φόρµα Κτίσιµο
Ξενοδοχείου - ∆ωµάτια του µενού Βοηθητικά Αρχεία,

- όλα τα ∆εσµευµένα ∆ωµάτια από το σύνολο των ∆ωµατίων όλων των Τύπων που ορίσαµε στη φόρµα Κτίσιµο
Ξενοδοχείου - ∆ωµάτια του µενού Βοηθητικά Αρχεία,

- όλα τα ∆ωµάτια που βρίσκονται σε Λίστα Αναµονής,
- όλοι οι Τύποι ∆ωµατίων που ανήκουν σε Συµβόλαια (Allotment+Guarantee)
- όλοι οι Τύποι ∆ωµατίων που ανήκουν σε Συµβόλαια Allotment
- όλοι οι Τύποι ∆ωµατίων που ανήκουν σε Συµβόλαια Guarantee
- όλα τα ∆ωµάτια που βρίσκονται προσωρινά Εκτός Λειτουργίας.
- τα σύνολα του Booking Position
- όλες οι Αφίξεις ∆ωµάτιων
- όλες οι Αναχωρήσεις ∆ωµάτιων
- ο συνολικός αριθµός αποδεσµεύσεων.

Σηµειώσεις
1. ∆ιαθέσιµα + ∆εσµευµένα ∆ωµάτια = Σύνολο ∆ωµατίων όλων των Τύπων.
2. Αν στο φίλτρο Τύπος έχουµε επιλέξει Allotment+Guarantee, τότε στα ∆ιαθέσιµα και στα ∆εσµευµένα ∆ωµάτια του

πίνακα εµφανίζονται οι συνολικά ∆ιαθέσιµοι και ∆εσµευµένοι αντίστοιχα Τύποι ∆ωµατίων των Συµβολαίων.
3. Αν στο φίλτρο Τύπος έχουµε επιλέξει Οριστικά+Allotments, τότε στα ∆ιαθέσιµα και στα ∆εσµευµένα ∆ωµάτια του

πίνακα εµφανίζονται οι συνολικά ∆ιαθέσιµοι και ∆εσµευµένοι αντίστοιχα Τύποι ∆ωµατίων των Συµβολαίων + των
Οριστικών Κρατήσεων.

4.  Αν στο φίλτρο Τύπος έχουµε επιλέξει Οριστικά+Allotments, τότε στα ∆ιαθέσιµα και στα ∆εσµευµένα ∆ωµάτια του
πίνακα εµφανίζονται οι συνολικά ∆ιαθέσιµοι και ∆εσµευµένοι αντίστοιχα Τύποι ∆ωµατίων των Οριστικών Κρατήσεων
από κρατήσεις µε συµβολαίο ή κρατήσεις χωρίς συµβολαίο + όλα τα Guarantee.

BOOKING POSITION

Όταν ενεργοποιήσουµε την επιλογή Booking Position στα στοιχεία των παραπάνω πινάκων (αναλυτικός-συγκεντρωτικός)
υπολογίζονται τα στοιχεία από τα Booking Position των συµβολαίων. Παρακάτω ακολουθεί πίνακας πως διαµορφώνονται
τα δωµάτια µε επιλεγµένο ή µη επιλεγµένο booking position για επιλογή ∆ιαθέσιµα ή ∆εσµευµένα αντίστοιχα.
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ΦΙΛΤΡΑ

· ∆ιαθέσιµα / ∆εσµευµένα:  Μαρκάρουµε τα ∆ιαθέσιµα ή τα ∆εσµευµένα ∆ωµάτια ανάλογα µε αυτά που επιθυµούµε να
δούµε στον Αναλυτικό Πίνακα.

Σηµείωση: Όταν ανοίγει η φόρµα του Πλάνου Τύπων ∆ωµατίων, εµφανίζονται τα ∆ιαθέσιµα ∆ωµάτια.

· Ξενοδοχείο:  Αν επιθυµούµε να εµφανίζονται τόσο στον Αναλυτικό όσο και στο Συγκεντρωτικό Πίνακα µόνο οι Τύποι
∆ωµατίων συγκεκριµένου Ξενοδοχείου, τότε στο πεδίο αυτό δηλώνουµε το Ξενοδοχείο που επιθυµούµε.

· Πράκτορας:  Το φίλτρο αυτό ενεργοποιείται µόνο όταν ο Τύπος είναι Allotment. Αν επιθυµούµε να εµφανίζονται τόσο
στον Αναλυτικό όσο και στο Συγκεντρωτικό Πίνακα µόνο οι ∆ιαθέσιµοι/∆εσµευµένοι Τύποι ∆ωµατίων των Συµβολαίων
συγκεκριµένου Πράκτορα, τότε στο πεδίο αυτό δηλώνουµε τον Πράκτορα που επιθυµούµε.

· Συµβόλαιο:  Το φίλτρο αυτό ενεργοποιείται µόνο όταν ο Τύπος είναι Allotment. Αν επιθυµούµε να εµφανίζονται τόσο
στον Αναλυτικό όσο και στο Συγκεντρωτικό Πίνακα µόνο οι ∆ιαθέσιµοι/∆εσµευµένοι Τύποι ∆ωµατίων συγκεκριµένου
Συµβολαίου, τότε στο πεδίο αυτό δηλώνουµε το Συµβόλαιο που επιθυµούµε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

· Από το Πλάνο Τύπων ∆ωµατίων δεν µπορούµε να εισάγουµε ∆ωµάτια DayUse. Αν επιθυµούµε να εισάγουµε ∆ωµάτια
DayUse, πρέπει να χρησιµοποιήσουµε τη φόρµα των Κρατήσεων ή από το Πλάνο ∆ωµατίων.

· Κάνοντας δεξί κλικ πάνω σε έναν Τύπο ∆ωµατίων κάποιας Ηµεροµηνίας, µπορούµε να δούµε σε λίστα τις Κρατήσεις που
υπάρχουν καταχωρηµένες για τη συγκεκριµένη Ηµεροµηνία. Με διπλό κλικ σε κάποια κράτηση από την λίστα ανοίγει η
φόρµα της Κράτησης για να δούµε τα στοιχεία της.

· Κάνοντας δεξί κλικ επιλέγουµε Εξαγωγή σε Excel µπορούµε να εξάγουµε τις πληροφορίες από τους πίνακες της
φόρµας σε Excel.

ΠΛΗΚΤΡΑ

·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, ανοίγει η Ατζέντα στην οποία µπορούµε
να καταχωρήσουµε κάποια συνέδρια, εκθέσεις, κ.ά. τα οποία ενδεχοµένως να επηρεάσουν τα Ξενοδοχεία µας. Αν
πιέσουµε πάλι το ίδιο πλήκτρο, θα κλείσει η Ατζέντα.
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Σηµείωση: Κάνοντας δεξί κλικ πάνω σε κάποιο καταχωρηµένο συµβάν, µπορούµε αν επιθυµούµε να το διαγράψουµε
από την Ατζέντα.

·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη µε τη βοήθεια της οποίας µπορούµε να
εισάγουµε Κρατήσεις και από το Πλάνο Τύπων ∆ωµατίων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Τα πεδία της παραπάνω οθόνης περιγράφονται αναλυτικά στην Εισαγωγή Κρατήσεων του Πλάνου ∆ωµατίων.

ΠΛΗΚΤΡΑ

· ΟΚ:  Κλείσιµο της φόρµας µε ταυτόχρονη ενεργοποίηση του πλήκτρου για καταχώρηση Τύπων ∆ωµατίων στη νέα

Κράτηση του συγκεκριµένου Πελάτη. Η καταχώρηση της Κράτησης θα ολοκληρωθεί µόλις πιέσουµε το πλήκτρο .

· Ακύρωση:  Κλείσιµο της φόρµας ακυρώνοντας τη διαδικασία εισαγωγής της Κράτησης.

·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, µπορούµε µε τη βοήθεια του καταλόγου να επιλέξουµε µία από τις ήδη
καταχωρηµένες Κρατήσεις και να προσθέσουµε κι άλλους Τύπους ∆ωµατίων στη συγκεκριµένη Κράτηση.

Όταν πιέσουµε το ΟΚ από τον κατάλογο των Κρατήσεων, αυτόµατα εµφανίζεται ο κωδικός της επιλεγµένης Κράτησης

στο πεδίο που βρίσκεται δεξιά από το πλήκτρο  και ενεργοποιείται το πλήκτρο για την καταχώρηση
επιπλέον Τύπων ∆ωµατίων στη συγκεκριµένη Κράτηση. Η καταχώρηση των Τύπων ∆ωµατίων στην επιλεγµένη Κράτηση

θα ολοκληρωθεί µόλις πιέσουµε το πλήκτρο .

·  :  Όταν είναι ενεργοποιηµένο το πλήκτρο  ή το  και πιέσουµε το πλήκτρο ,
ολοκληρώνεται η διαδικασία καταχώρησης Τύπων ∆ωµατίων στη νέα ή στην υπάρχουσα Κράτηση και ανοίγει η φόρµα

της συγκεκριµένης Κράτησης. ∆ιαφορετικά, αν δεν είναι ενεργοποιηµένο ένα από τα πλήκτρα  ή

, πιέζοντας το πλήκτρο  δε γίνεται τίποτα.

·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, ακυρώνονται όλες οι καταχωρήσεις Τύπων ∆ωµατίων που έγιναν µετά την τελευταία
καταχώρηση.

·  :  Όταν ανοίγει η φόρµα του Πλάνου Τύπων ∆ωµατίων, η πρώτη Ηµεροµηνία που εµφανίζεται στον Αναλυτικό
Πίνακα είναι η Ηµεροµηνία Ελέγχου. Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, µπορούµε να αλλάξουµε την πρώτη Ηµεροµηνία του
Πλάνου και να δηλώσουµε αυτή που επιθυµούµε.

·  :  Αν η πρώτη Ηµεροµηνία του Αναλυτικού Πίνακα είναι διαφορετική από την Ηµεροµηνία Ελέγχου, τότε πιέζοντας
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το πλήκτρο αυτό αυτόµατα θα εµφανιστεί ως πρώτη Ηµεροµηνία του Πλάνου η Ηµεροµηνία Ελέγχου.

·  :  Μαρκάροντας το πλήκτρο αυτό, θα εµφανίζεται στον Αναλυτικό Πίνακα κάποια υπόδειξη. Η υπόδειξη περιέχει τα
εξής στοιχεία:
1. Ξενοδοχείο,
2. Τύπο ∆ωµατίων,
3. Ηµεροµηνία και
4. ∆ιαθέσιµα / ∆εσµευµένα ∆ωµάτια από τα συνολικά ∆ωµάτια του συγκεκριµένου Τύπου ∆ωµατίων.

· Ποσοστό %:  Εάν ο Τύπος είναι Οριστικά, Λίστα Αναµονής, Εκτός Λειτουργίας ή Οριστικά+Allotments και µαρκάρουµε
το πεδίο αυτό, τότε θα εµφανίζεται το ποσοστό των ∆ιαθέσιµων/∆εσµευµένων Τύπων ∆ωµατίων στο Συγκεντρωτικό
Πίνακα. Αντί δηλαδή να βλέπουµε τους συνολικούς διαθέσιµους και δεσµευµένους τύπους δωµατίων µε αριθµούς, θα
βλέπουµε το ποσοστό διαθεσιµότητας και δέσµευσης των τύπων δωµατίων.

· Χρώµα:  Εάν θέλουµε µε µία µατιά να έχουµε µία πληροφορία για την πληρότητα του Ξενοδοχείου, τότε µπορούµε να
τσεκάρουµε το πεδίο αυτό. Αυτόµατα θα ενεργοποιηθούν τα χρώµατα της πληρότητας στον Αναλυτικό Πίνακα. Όσο πιο
"γεµάτο" είναι το Ξενοδοχείο µας τόσο πιο σκούρο είναι το χρώµα που εµφανίζεται. Πιο αναλυτικά, τα χρώµατα που
δηλώνουν την πληρότητα είναι τα εξής:
-   Εάν το ποσοστό πληρότητας είναι 0 - 25%, τότε το χρώµα που εµφανίζεται στον Αναλυτικό Πίνακα είναι το κίτρινο
ανοιχτό ( ),
-   εάν το ποσοστό πληρότητας είναι 25,1 - 50%, τότε το χρώµα που εµφανίζεται στον Αναλυτικό Πίνακα είναι το λαδί ( ),
-   εάν το ποσοστό πληρότητας είναι 50,1 - 75%, τότε το χρώµα που εµφανίζεται στον Αναλυτικό Πίνακα είναι το σκούρο
σωµών ( ),
-   εάν το ποσοστό πληρότητας είναι 75,1 - 100%, τότε το χρώµα που εµφανίζεται στον Αναλυτικό Πίνακα είναι το κόκκινο
απαλό ( ).

· Ανανεώση:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό ανανεώνεται η συγκεκριµένη φόρµα µε τα τελευταία στοιχεια των κρατήσεων.

1.3.3.3 Πλάνο Ηµέρας

Από αυτή τη φόρµα µπορούµε να διαχειριστούµε εύκολα και γρήγορα όλα τα ∆ωµάτια των Ξενοδοχείων. Στο Πλάνο
Ηµέρας εµφανίζονται όλα τα ∆ωµάτια του Ξενοδοχείου που επιλέγουµε.

Αρχικά επιλέγουµε το Ξενοδοχείο του οποίου τα ∆ωµάτια επιθυµούµε να δούµε είτε από το πεδίο που βρίσκεται πάνω
αριστερά είτε από τα φύλλα που βρίσκονται στο κάτω µέρος της οθόνης.
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Σε κάθε ∆ωµάτιο φαίνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

· η σηµερινή Κατάσταση του ∆ωµατίου (Ηµεροµηνία Ελέγχου). Οι πιθανές Καταστάσεις µε τα αντίστοιχα εικονίδια των
∆ωµατίων είναι οι εξής:

1. Ελεύθερο ,

2. Κατειληµµένο ,

3. Αναχώρηση - ʼφιξη ,

4. Ελεύθερο - ʼφιξη ,

5. Αναχώρηση ,

6. Επισκευή ,

7. Κατειληµµένο - DayUse ,

8. Σε Μεταφορά ,

9. Από Μεταφορά ,

10. Σε Μεταφορά - ʼφιξη  και

11. Αναχώρηση - Από Μεταφορά .

· ο αριθµός του ∆ωµατίου,

· ο Τύπος του ∆ωµατίου και

· αν το ∆ωµάτιο είναι:
1. κατειληµµένο ή
2. προς άφιξη ή
3. προς αναχώρηση,
τότε εµφανίζεται και ο Πελάτης του πρώτου ∆ωµατίου της Κράτησης και ο Πελάτης της Κράτησης, ενώ

· αν το ∆ωµάτιο είναι υπό επισκευή, τότε εµφανίζεται και η περιγραφή που δηλώσαµε όταν κάναµε το ∆ωµάτιο εκτός
λειτουργίας από το αντίστοιχο πλήκτρο της φόρµας Συντήρηση ∆ωµατίων - ∆ωµάτια του µενού Front Office.

· Αν το ∆ωµάτιο ενώ αν είναι ακάθαρτο εµφανίζεται το εικονίδιο δίπλα από τον αριθµό ∆ωµατίου

Kάνοντας δεξί κλικ πάνω σε κάποιο ∆ωµάτιο µας ανοίγουν διάφορες επιλογές (Νέα Κράτηση, Κράτηση, ʼφιξη,
Αναχώρηση, Μεταφορά, Καρτέλα, Καθάρισµα) ανάλογα µε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο.
Εάν το ∆ωµάτιο είναι:

· ελεύθερο, τότε µας δίνεται η δυνατότητα να καταχωρήσουµε νέα Κράτηση στο συγκεκριµένο ∆ωµάτιο. Κατά την
εισαγωγή της Κράτησης µας προτείνεται:
-   ο Πελάτης Λιανικής που δηλώσαµε στη φόρµα Παραµέτροι - Εφαρµογή - Σελίδα 1 του µενού Βοηθητικά Αρχεία,
-   ο προεπιλεγµένος Τύπος Τιµών του Ξενοδοχείου του συγκεκριµένου ∆ωµατίου,
-   η προεπιλεγµένη Συµφωνία που δηλώσαµε στο Ξενοδοχείο του συγκεκριµένου ∆ωµατίου και
-   το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο µε ηµεροµηνία άφιξης τη σηµερινή (Ηµεροµηνία Ελέγχου) και ηµεροµηνία αναχώρησης µία

µέρα µετά,

· κατειληµµένο ή κατειληµµένο - DayUse, τότε µας δίνονται οι δυνατότητες:
1. να ανοίξουµε την Κράτηση είτε για να τη δούµε είτε για να κάνουµε κάποια µεταβολή που επιθυµούµε και
2. να ανοίξουµε την Καρτέλα είτε για να καταχωρήσουµε κάποια χρέωση στο συγκεκριµένο ∆ωµάτιο είτε για να

εκδώσουµε Τιµολόγιο για το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο,

· ελεύθερο - άφιξη, τότε µας δίνονται οι δυνατότητες:
1. να ανοίξουµε την Κράτηση είτε για να τη δούµε είτε για να κάνουµε κάποια µεταβολή που επιθυµούµε και
2. να ανοίξουµε τις Αφίξεις για να κάνουµε την ʼφιξη του ∆ωµατίου,

· από µεταφορά, τότε µας δίνεται η δυνατότητα να ανοίξουµε πρώτα τις Μεταφορές για να πραγµατοποιηθεί η µεταφορά
στο συγκεκριµένο ∆ωµάτιο, οπότε το ∆ωµάτιο αυτό γίνεται κατειληµµένο,

· σε µεταφορά, τότε µας δίνονται οι δυνατότητες:
1. να ανοίξουµε την Κράτηση είτε για να τη δούµε είτε για να κάνουµε κάποια µεταβολή που επιθυµούµε,
2. να ανοίξουµε την Καρτέλα είτε για να καταχωρήσουµε κάποια χρέωση στο συγκεκριµένο ∆ωµάτιο είτε για να

εκδώσουµε Τιµολόγιο για το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο και
3. να ανοίξουµε τις Μεταφορές για να µεταφέρουµε το ∆ωµάτιο,

· προς αναχώρηση, τότε µας δίνονται οι δυνατότητες:
1. να ανοίξουµε την Κράτηση είτε για να τη δούµε είτε για να κάνουµε κάποια µεταβολή που επιθυµούµε,
2. να ανοίξουµε την Καρτέλα είτε για να καταχωρήσουµε κάποια χρέωση στο συγκεκριµένο ∆ωµάτιο είτε για να

εκδώσουµε Τιµολόγιο για το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο και
3. να ανοίξουµε τις Αναχωρήσεις για να αναχωρήσουµε το συγκεκριµένο ∆ωµάτιο,

· προς αναχώρηση - άφιξη, τότε µας δίνονται πρώτα οι δυνατότητες της Αναχώρησης. Όταν αναχωρήσει το ∆ωµάτιο, η
κατάστασή του γίνεται ελεύθερο - άφιξη,
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· σε µεταφορά - άφιξη, τότε µας δίνονται πρώτα οι δυνατότητες της Μεταφοράς. Όταν µεταφερθεί το ∆ωµάτιο, η κατάστασή
του γίνεται ελεύθερο - άφιξη,

· προς αναχώρηση - από µεταφορά, τότε µας δίνονται πρώτα οι δυνατότητες της Αναχώρησης. Όταν αναχωρήσει το
∆ωµάτιο, η κατάστασή του γίνεται από µεταφορά,

· για επισκευή, τότε δεν ενεργοποιείται καµία επιλογή και

· ακάθαρτο, τότε µας δίνεται η δυνατότητα να το καθαρίσουµε.

ΦΙΛΤΡΑ

· Mask: Αν συµπληρώσουµε κάποιους συγκεκριµένους αριθµούς ή/και χαρακτήρες στο πεδίο αυτό και πατήσουµε το
πλήκτρο Ανανέωση θα εµφανιστούν όλα τα δωµάτια που περιέχουν τους χαρακτήρες αυτούς. πχ εάν συµπληρώσουµε
Α1*  θα εµφανιστούν δωµάτια που ξεκινούν από τους χαρακτήρες Α1 , ενώ εάν συµπληρώσουµε  *Α1* για δωµάτια που
περιέχουν τους χαρακτήρες Α1. Για φίλτρα που χρησιµοποιούµε συχνά µπορούµε να τα προσθέσουµε στον κατάλογο µε

την χρήση του πλήκτρου 

· Τύπος :  Αν επιλέξουµε Τύπο θα εµφανίστουν στο Πλάνο µόνο τα ∆ωµάτια συγκεκριµένου Τύπου ∆ωµατίων.

· ∆ωµάτιο:  Αν συµπληρώσουµε κάποιο ∆ωµάτιο στο πεδίο αυτό και πιέσουµε το "Enter" από το πληκτρολόγιο, τότε θα
βρεθούµε στο συγκεκριµένο ∆ωµάτιο του Πλάνου Ηµέρας.

· Συγκρότηµα:  Αν επιλέξουµε Συγκρότηµα θα εµφανίστουν στο Πλάνο µόνο τα ∆ωµάτια συγκεκριµένου Συγκροτήµατος.

· Κτίριο:  Αν επιλέξουµε Συγκρότηµα θα εµφανίστουν στο Πλάνο µόνο τα ∆ωµάτια συγκεκριµένου Κτιρίου.

· Όροφος:  Αν επιλέξουµε Συγκρότηµα θα εµφανίστουν στο Πλάνο µόνο τα ∆ωµάτια συγκεκριµένου ορόφου.

· Ανανέωση κάθε:  Αν µαρκάρουµε το πεδίο αυτό, µας παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξουµε κάθε πότε επιθυµούµε να
ανανεώνεται το Πλάνο Ηµέρας. Οι δυνατές επιλογές είναι οι εξής: α) 30sec, β) 60sec, γ) 5min, δ) 30min και ε) 1Hr.

· Hint:  Αν µαρκάρουµε το πεδίο αυτό θα εµφανίζεται σε κάθε ∆ωµάτιο που δεν είναι ελεύθερο η εξής υπόδειξη: Το όνοµα
του πελάτη του ∆ωµατίου, το όνοµα του πελάτη της Κράτησης,  η ηµεροµηνία άφιξης και αναχώρησης του ∆ωµατίου, ο
αριθµός των ατόµων και ο πελάτης του folio του ∆ωµατίου..

· Στήλες: ∆ηλώνουµε τον αριθµό στηλών εµφάνισης των ∆ωµατιών στην φόρµα

ΠΛΗΚΤΡΑ

· Ανανέωση:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό ανανεώνεται η συγκεκριµένη φόρµα µε τα τελευταία στοιχεία κρατήσεων.

1.3.4 Web Services

Από τη φόρµα εισάγονται online κρατήσεις , γίνεται αποστολή στοιχείων κράτησης σε m-Hospitality και γίνεται η
αυτόµατη αποστολή προγραµµατισµένων emails.
online κρατήσεις

Στην σελίδα Υπηρεσία επιλέγουµε το ξενοδοχείο στο κάτω µέρος της φόρµας ή µαρκάρουµε την επιλογή ακριβώς δίπλα για
εισαγωγή σε όλα τα ξενοδοχεία. Με το πλήκτρο Εκτέλεση θα ξεκινήσει ο έλεγχος και θα εισαχθούν οι κρατήσεις ενώ εάν η
φόρµα είναι ανοικτή και έχουµε ορίσει στις παραµέτρους διάστηµα ελέγχου η εισαγωγή κρατήσεων θα γίνεται αυτόµατα
χωρίς την χρήση του πλήκτρο Εκτέλεση. Μετά την ολοκλήρωση στο πλαισίο της οθόνης θα εµφανιστούν µηνύµατα για τις
κρατήσεις που έχουν εισαχθεί ή ενηµερωθεί. Με δεξί κλικ στο πλαίσιο και Καθαρισµός διαγράφεται το ιστορικό µηνυµάτων
της οθόνης.

Στην σελίδα Ρυθµίσεις δηλώνουµε τις ρυθµίσεις ανά υπηρεσία web στις οποίες θα πραγµατοποιείται ο έλεγχος για
εισαγωγή κρατήσεων. Αριστερά επιλέγουµε την Υπηρεσία Web που επιθυµούµε να παραµετροποιήσουµε και στον πρώτο
πίνακα δηλώνουµε ανά ξενοδοχείο τους παραµέτρους σύνδεσης στην υπηρεσία και µαρκάρουµε την στήλη Ενεργό για να
πραγµατοποιείται ο έλεγχος. Στον δεύτερο πίνακα προσθέτουµε τις υπηρεσίες που θα µεταφέρονται και δηλώνουµε
αντίστοιχο κωδικό της κάθε υπηρεσίας στην υπηρεσία Web. Ειδικά για τον κωδικό 2. CosmoRes - Booking Engine - Web
Availability και 4.WebHotelier - Booking Engine - Web Availability  εµφανίζεται πίνακας στην σελίδα Πελάτες όπου
δηλώνουµε την αντιστοίχιση του κωδικού καναλιού µε τον κωδικό πελάτη που θα µπαίνει στην κράτηση και επιλογή
τιµοκαταλόγου (είτε από το ξενοδοχείο είτε από τον πελάτη) , (για κρατήσεις χωρίς κωδικό καναλιού µπορούµε να
εισάγουµε τιµή -1) και σελίδα Κράτηση όπου δηλώνουµε την αντιστοίχιση τιµής W/S Source µε πεδία Κράτηση Μέσω και
Κατηγορία που θα µπαίνουν στην κράτηση. Με δεξί κλικ και επιλογή Εισαγωγή καναλιών από κρατήσεις θα γεµίσουν οι
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εγγραφές του πίνακα µε ότι τιµές W/S Source βρεθούν σε καταχωρηµένες κρατήσεις και δεν υπάρχουν ήδη στην λίστα.  Με
το πλήκτρο Supported Channels µπορούµε να δούµε τον κωδικό του κάθε καναλιού που υποστηρίζεται.

Με τα πλήκτρα Clear Availability και Update Availability µπορούµε να κάνουµε διαγραφή και ενηµέρωση διαθεσιµότητας
αντίστοιχα. Οι επιλογές αναφέρονται στο επιλεγµένο ξενοδοχείο.

Στην σελίδα ErrorLog εµφανίζονται οι κρατήσεις που δεν µπόρεσαν να εισαχθούν ή να ενηµερωθούν κατά την διαδικασία
εισαγωγής.

Στην σελίδα Μεταβληθείσες Κρατήσεις εµφανίζονται λίστα µε κρατήσεις που έχουν γίνει µεταβολή. Στην λίστα εµφανίζονται
η ηµεροµηνία και ώρα µεταβολής καθώς και ο κωδικός κράτησης που ακυρώθηκε λόγω µεταβολής και ο νέος κωδικός
κράτησης που δηµιουργήθηκε

m-Hospitality

Στην σελίδα m-HospitalityLog εµφανίζονται τα προβλήµατα σχετικά µε την αποστολή στοιχείων κράτησης προς m-
Hospitality. Επιλέγουµε το ξενοδοχείο αποστολής στο κάτω µέρος της φόρµας ή µαρκάρουµε την επιλογή ακριβώς δίπλα
για σποστολή για όλα τα ξενοδοχεία. Με το πλήκτρο Εκτέλεση θα ξεκινήσει ο έλεγχος για αποστολή κρατήσεων ενώ εάν η
φόρµα είναι ανοικτή και έχουµε ορίσει στις παραµέτρους διάστηµα αποστολής η αποστολή κρατήσεων θα γίνεται αυτόµατα
χωρίς την χρήση του πλήκτρο Εκτέλεση. Μετά την ολοκλήρωση στο πλαισίο της οθόνης θα εµφανιστούν µηνύµατα .

Προγραµµατισµένα emails

Στην φόρµα εµφανίζεται τα Προγραµµατισµένα emails που έχουν δηµιουργηθεί για προ-άφιξη, µετά-αναχώρηση και
γενέθλια.
Στο αριστερό µέρος Φίλτρα υπάρχουν τα πεδία που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ως φίλτρα. Αφού τα

συµπληρώσουµε πιέζουµε το πλήκτρο  για την ενεργοποίηση τους. Με το πλήκτρο  διαγράφονται
τα φίλτρα της σελίδας και εµφανίζονται όλες οι εγγραφές. Όταν ανοίγει η φόρµα εµφανίζονται αυτόµατα µόνο οι εγγραφές
που εκρεµµούν (δεν έχει γίνει η αποστολή τους). Ο προγραµµατισµός των emails γίνεται από την φόρµα Κτίσιµο
Ξενοδοχειου στην επιλογή Ξενοδοχεία και στην σελίδα Mail.  Με το πλήκτρο Έλεγχος θα ξεκινήσει ο έλεγχος για
αποστολή emails που εκκρεµούν εφόσον η ώρα και η ηµεροµηνία του προγραµµατισµού είναι µικρότερη από την τρέχουσα
(υπολογιστή), ενώ εάν η φόρµα είναι ανοικτή και έχουµε ορίσει στις παραµέτρους διάστηµα αποστολής η αποστολή θα
γίνεται αυτόµατα χωρίς την χρήση του πλήκτρο Έλεγχος. Μετά την ολοκλήρωση  θα ενηµερωθούν τα πεδία  Ηµεροµηνία
Αποστολής, Ώρα αποστολής στην περίπτωση επιτυχηµένης αποστολής και τα πεδία  Ηµεροµηνία Αποτυχίας, Ώρα
αποτυχίας και µήνυµα λάθους για την περίπτωση αποτυχίας. Το πεδίο Κατάσταση ενηµερώνεται και στις δύο περιπτώσεις.

Με δεξί κλικ µπορούµε να κάνουµε Αλλαγή Κατάστασης ή διαγραφή κάποιας εγγραφής ενώ µε διπλό κλικ µπορούµε να
αλλάξουµε τον προγραµµατισµό της.

1.3.5 Παράµετροι

1.3.5.1 Παρουσίαση

Η φόρµα Παράµετροι αποτελείται από σελίδες, τις οποίες συµπληρώνουµε στο ξεκίνηµα της εφαρµογής και αποτελούν
απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της εφαρµογής.

Οι Σελίδες είναι:

Εφαρµογή

Φορολογική Σήµανση

Παροχές

Βιβλίο Πόρτας

Μηδενισµός Συστήµατος

Εορτολόγιο

Οµάδες Χρηστών
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1.3.5.2 Εφαρµογή

Στη σελίδα αυτή συµπληρώνουµε τις γενικές Παραµέτρους της εφαρµογής, καθώς επίσης και τα στοιχεία που επιθυµούµε
να προτείνονται κατά τη διαχείριση βασικών φορµών.

ΣΕΛΙ∆Α 1

ΠΕ∆ΙΑ

· Επωνυµία Εταιρίας:  Συµπληρώνουµε τα στοιχεία της Εταιρίας µας. Εµφανίζεται στην αρχή όλων των εκτυπωτικών.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

· Τερµατικό:  ∆ηλώνουµε το Τερµατικό στο οποίο εργαζόµαστε. Όλα τα Τερµατικά έχουν καταχωρηθεί προηγουµένως στη
φόρµα Τύποι Κινήσεων - Τερµατικά του µενού Back Office.

· Ξενοδοχείο:  ∆ηλώνουµε το Ξενοδοχείο που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή µίας extra χρέωσης κάποιας Υπηρεσίας,

η οποία γίνεται πιέζοντας το πλήκτρο  από τη φόρµα Καρτέλα. Όλα τα Ξενοδοχεία έχουν καταχωρηθεί
προηγουµένως στη φόρµα Κτίσιµο Ξενοδοχείου - Ξενοδοχεία του µενού Βοηθητικά Αρχεία.

· ∆εκαδικά:  ∆ηλώνουµε το πλήθος των δεκαδικών που θα χρησιµοποιεί η εφαρµογή για τη στρογγυλοποίηση των
ποσών.

· Μετακίνηση σε πεδία µε Enter:  Μαρκάροντας αυτό το πεδίο και επανεκκινώντας την εφαρµογή, µπορούµε να
µετακινούµαστε από πεδίο σε πεδίο και µε το πλήκτρο Enter σε όλες τις φόρµες της εφαρµογής.

ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ

· Αυτόµατη Χρέωση:  ∆ηλώνουµε το Είδος Κίνησης της Υπηρεσίας που θα χρεώνεται αυτόµατα κατά την εκτέλεση της
διαδικασίας της Αυτόµατης Χρέωσης. Το είδος κίνησης αυτό θα προτείνεται και κατά την εισαγωγή µίας extra χρέωσης

κάποιας Υπηρεσίας, η οποία γίνεται πιέζοντας το πλήκτρο  από τη φόρµα Καρτέλα. Τα είδη κίνησης των
Υπηρεσιών έχουν καταχωρηθεί προηγουµένως στη φόρµα Τύποι Κινήσεων - Είδη Κίνησης Υπηρεσιών του µενού Back
Office.

· Τρόπος Πληρωµής:  ∆ηλώνουµε τον Τρόπο Πληρωµής του Πελάτη (Τοις Μετρητοίς, Επί Πιστώσει, Πιστωτική Κάρτα ή
Επιταγή) που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή ενός νέου Τιµολογίου και κατά την εισαγωγή ενός νέου Πελάτη.

· Είδος Εγγύησης:  ∆ηλώνουµε το Είδος Εγγύησης της Προκαταβολής (Μετρητά, Πιστωτική Κάρτα, Κατάθεση σε
Τράπεζα, ʼλλο ή Κανένα) που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή µίας νέας Κράτησης στις Πληροφορίες Προκαταβολής
όταν ο Τύπος της Κράτησης είναι "Επιβεβαιωµένο".



158 HotelWorks Help

Copyright © 2004 BlueByte

· Πελάτης Λιανικής:  ∆ηλώνουµε τον Πελάτη Λιανικής.

· Υποχρεωτική Καταχώρηση Κατηγορίας Πελ.:  Εάν θέλουµε να είναι υποχρεωτική η επιλογή κατηγορίας πελάτη
λογιστικής κατά την εισαγωγή νέου πελάτη, µαρκάρουµε το πεδίο αυτό. Το χρησιµοποιούµε µόνο σε περίπτωση
σύνδεσης µε πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής.

· Προτεινόµενη Κατ. Πελάτη:  ∆ηλώνουµε την κατηγορία πελάτη λογιστικής που θα προτείνεται καά την εισαγωγή νέου
πελάτη.

· Εθνικότητα:  ∆ηλώνουµε την Εθνικότητα που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή ενός νέου ∆ιαµένοντα σε µία Κράτηση.
Όλες οι Εθνικότητες έχουν καταχωρηθεί στη φόρµα Εθνικότητες του µενού Βοηθητικά Αρχεία.

· Εκτυπωτής:  ∆ηλώνουµε τον προεπιλεγµένο Εκτυπωτή στον οποίο θα αποστέλλονται οι εκτυπώσεις.

· Καρτέλα Κρατήσεων: Επιλέγουµε την σελίδα της φόρµας ∆ιαχείριση Κρατήσεων που επιθυµούµε να είναι ενεργή όταν
ανοίγουµε την οθόνη.

· Αρ.Πρωτ/λου All Inclusive: Συµπληρώνουµε τον αριθµό πρωτοκόλλου για τις κρατήσεις All Inclusive που θα τυπωθεί
στο Βιβλίο Πόρτας.

· Έλεγχος Εγκυρότητας ΑΦΜ (Τιµολόγιο):  Αν επιθυµούµε να ελέγχεται η ορθότητα του ΑΦΜ του Πελάτη όταν πάµε να
εκδώσουµε θεωρηµένο Τιµολόγιο ή στην καταχώρηση Πελάτη, τότε µαρκάρουµε το πεδίο αυτό.

· Υποχρεωτική Καταχώρηση ∆ιαβατηρίου/Ταυτότητας ή ΑΦΜ Πελάτη:  Αν επιθυµούµε να απαγορεύεται η
καταχώρηση πελάτη χωρίς κάπό από τα : ∆ιαβατήριο, Ταυτότητα ή ΑΦΜ , τότε µαρκάρουµε το πεδίο αυτό.

· Έλεγχος Μοναδικού ΑΦΜ:  Αν επιθυµούµε να απαγορεύεται η καταχώρηση πελάτη εάν το ΑΦΜ υπάρχει ήδη, τότε
µαρκάρουµε το πεδίο αυτό.

· Εµφάνιση Μηνυµάτων κατά την εκκίνηση της εφαρµογής:  Αν θέλουµε µε την εκκίνηση της εφαρµογής να ανοίγει η
φόρµα των Μηνυµάτων, τότε τσεκάρουµε το πεδίο αυτό.

· Ενεργοποίηση Φίλτρων Ξενοδοχείου:  Εάν θέλουµε µε το που θα ανοίγουµε τις φόρµες που έχουν το φίλτρο
Ξενοδοχείο να είναι αυτόµατα ενεργοποιηµένο, τότε µαρκάρουµε αυτήν την επιλογή.

· Απόκρυψη Συνόλων Χρεώσεων ∆ωµατίου:  Εάν ενεργοποιήσουµε την επιλογή δεν θα εµφανίζονται τα σύνολα
χρεώσεων στα δωµάτια στην φόρµα Κράτηση.

· Η ∆ιεύθυνση είναι Υποχρεωτικό Πεδίο στα Θεωρηµένα Παραστατικά: Εάν ενεργοποιήσουµε την επιλογή θα
εµφανίζεται µήνυµα στην δηµιουργία παραστατικού χωρίς διεύθυνση.

· Στο Μήνυµα Overbooking τα Guarantee ∆ωµάτια (Συµβολαίων) Θεωρούνται ∆εσµευµένα : Εάν ενεργοποιήσουµε
την επιλογή τα δωµάτια των Guarantee συµβολαίων θα θεωρηθούν ως ∆εσµευµένα ακόµα και να µην έχει καταχωρηθεί
σχετική κράτηση κατά τον έλεγχο της εφαρµογής για Overbooking .

· Έλεγχος µοναδικότητας λογαριασµούς πελατών: Εάν ενεργοποιηθεί θα γίνει έλεγχος κατά την καταχώρηση πελάτη
και θα εµφανιστεί µήνυµα προειδοποίησης εάν ο λογαριασµός πωλήσεων υπάρχει ήδη σε άλλη εγγραφή.

· Αυτόµατη ∆ηµιουργία Folios ∆ιαµενόντων: Εάν θέλουµε µε την δηµιουργία της κράτησης να δηµιουργούνται
αυτόµατα folios για όλους τους διαµένοντες , τότε µαρκάρουµε αυτή την επιλογή.

· Έλεγχος Ανεξοφλήτων ΑΠΥ κατά την Αναχώρηση: Εάν θέλουµε να γίνεται έλεγχος για ύπαρξη Ανεξοφλήτων
τιµολογίων κατά την αναχώρηση ενός δωµατίου και να εµφανίζεται αντίστοιχο µήνυµα , τότε µαρκάρουµε αυτή την
επιλογή.

· Απογόρευση Αναχώρησης για µη Εξοφληµένα Παραστατικά: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν επιθυµούµε να µην
είναι δυνατή η αναχώρηση του δωµατίου εάν υπάρχουν Ανεξοφλήτων τιµολογίων.

· Απαγόρευση Αναχώρησης µε Ατιµολόγητες Κινήσεις Υπηρεσιών : Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν επιθυµούµε να
µην είναι δυνατή η αναχώρηση του τελευταίου δωµατίου της κράτησης εάν υπάρχουν  µη τιµολογηµένες χρεώσεις στο
folio της κράτησης.

· Έλεγχος Φορου ∆ιαµονής κατά την αναχώρηση: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν επιθυµούµε  να εµφανίζεται µήνυµα
προειδοποίησης κατά την αναχώρηση δωµατίου εάν δεν έχουν δηµιουργηθεί οι

· Εµφάνιση Παρατηρήσεων σε Πλάνα:  Ενεργοποιούµε την επιλογή για να εµφανίζονται και οι παρατηρήσεις της
κράτησης στα πλάνα

· Χρήση του Χρεώστη ως Πελάτη Folio: Εάν η παράµετρος είναι ενεργοποιηµένη σαν πελάτης στα folios των
κρατήσεων θα µπαίνει ο Χρεώστης και όλες οι οικονονικές κινήσεις θα ενηµερώνουν την καρτέλα του Χρεώστη .
∆ιαφορετικά οι κινήσεις θα ενηµερώνουν τον πελάτη και µε την επιλογή χρεώστη θα µεταφέρονται τα στοιχεία τιµολογίου
του χρέωστη στην καρτέλα του πελάτη για την έκδοση τιµολογίων µόνο
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· ∆ηµιουργία χρεώσεων για Guarantee Συµβόλαια: Εάν η παράµετρος είναι ενεργοποιηµένη θα δηµιουργούνται
κανονικά οι χρέωσεις των κρατήσεων συµβολαίων Guarantee.

· ∆ηµιουργία Μηδενικών χρεώσεων για Specials: Εάν η παράµετρος είναι ενεργοποιηµένη θα δηµιουργούνται
κανονικά οι χρέωσεις specials ακόµα και εάν η τιµή είναι µηδενική.

· Εµφάνιση ∆ιαµένοντα στις Λίστες Κρατήσεων και Τιµολογίων: Εάν η παράµετρος είναι ενεργοποιηµένη θα
εµφανίζεται ο βασικός διαµένοντας του πρώτου δωµατίου στην λίστα των κρατήσεων και στην λίστα Τιµολογίων.

· Εµφάνιση Λογοτύπου στην Φόρµα Επιβεβαίωσης: Εάν η παράµετρος είναι ενεργοποιηµένη θα εµφανίζεται το
λογότυπο του ξενοδοχείου στην εκτύπωση "Φόρµας Επιβεβαιώσης"

· Κλείδωµα µε Ηµεροµηνία Ελέγχου: Εάν η παράµετρος είναι ενεργοποιηµένη θα απαγορεύεται η εισαγωγή, µεταβολή ή
διαγραφή σε κινήσεις πελατών, υπηρεσίων, τιµολογίων, κινήσεων τρίτων, χρεώσεων passant µε ηµεροµηνία µικρότερη
της ηµεροµηνίας Ελέγχου. Επίσης στην έκδοση πιστωτικών και ακυρωτικών τιµολογιών ή στην αντιγραφή τιµολογίων οι
χρεώσεις υπηρεσιών δηµιουργούνται µε ηµεροµηνία ελέγχου.

· Εµφάνιση ʼυξοντα Κωδικού ʼφιξης: Εάν η παράµετρος είναι ενεργοποιηµένη θα εµφανίζεται ο κωδικός άφιξης στις
φόρµες Κρατήσεις και Αφίξεις/Αναχωρήσεις.

· ∆ιατήρηση Στοιχείων Πελάτη κατά την Αντιγραφή Τιµολογίου: Εάν η παράµετρος είναι ενεργοποιηµένη µε την
αντιγραφή τιµολογίου θα διατηρούνται τα στοιχεία πελατη από την προηγούµενη εγγραφή τιµολογίου και όχι από την
φόρµα πελάτη.

· Ασφάλεια Οµάδων Χρηστών στις Εκτυπώσεις: Εφόσον ενεργοποιήσουµε την παράµετρο  και στην σελίδα Οµάδες
Χρηστών προσθέσουµε τις οµάδες χρήστων ανά ξενοδοχείο οι χρήστες της κάθε οµάδας θα έχουν πρόσβαση σε στοιχεία
εκτυπώσεων µόνο για το ξενοδοχείο που ανήκουν

· Φίλτρο Ξενοδοχείων Οµάδων Χρηστών : Εφόσον ενεργοποιήσουµε την παράµετρο και στην σελίδα Οµάδες Χρηστών
προσθέσουµε τις οµάδες χρήστων ανά ξενοδοχείο οι χρήστες της κάθε οµάδας θα έχουν πρόσβαση στις φόρµες της
εφαρµογής µόνο για τα ξενοδοχεία που ανήκουν. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί επίσης και σχετικό δικαίωµα.

· ∆ηµιουργία Μηδενικών Χρεώσεων για ∆ωρεάν ∆ιανυκτερεύσεις σε LengthOfStay Promotions: Εφόσον
ενεργοποιήσουµε την παράµετρο θα δηµιουργούνται αυτόµατα µηδενικές χρεώσεις για τις ∆ωρεάν ∆ιανυκτερεύσεις των
Κρατήσεων µε Promotion τύπου LengthOfStay.

· Έκδοση Πιστωτικών POS: Εφόσον ενεργοποιήσουµε την παράµετρο θα δηµιουργούνται αυτόµατα πιστωτικά ΑΛΠ για
χρεώσεις δωµατίων που θα συµπεριληφθούν σε έκδοση τιµολογίου, εφόσον το είδος τιµολογίου έχει ενεργοποιηµένη την
αντίστοιχη ένδειξη.

· Ενεργοποίηση Group Folios κατά την καταχώρηση Πελάτη: Εφόσον ενεργοποιήσουµε την παράµετρο θα
ενεργοποιείται αυτόµατα το πεδίο Group Folios κατά την καταχώρηση νέου πελάτη.

· Επιβεβαίωση επαναυπολογισµού χρεώσεων δωµατίου κατά την διάσπαση: Εφόσον ενεργοποιήσουµε την
παράµετρο θα εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαιώσης επαναυπολογισµού χρεώσεων δωµατίου κατά την διαδικασία
διάσπασης δωµατίων, νέα σύνδεση δωµατίων ή ακύρωση σύνδεσης.

ΣΕΛΙ∆Α 2
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ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΗΜΕΡΑΣ

· Φύλαξη Αρχείων:  Αν επιθυµούµε να παίρνουµε αυτόµατα Backup µε το Κλείσιµο Ηµέρας, τότε µαρκάρουµε το πεδίο
αυτό.

· Σετ Φύλαξης:  Σε περίπτωση που παίρνουµε αυτόµατα Backup µε το Κλείσιµο Ηµέρας, επιλέγουµε τα αρχεία που θα
παίρνουµε Backup.

· Τοποθεσία Φύλαξης:  Σε περίπτωση που παίρνουµε αυτόµατα Backup µε το Κλείσιµο Ηµέρας, δηλώνουµε τον
προορισµό εγγραφής του Backup.

· Πρόβλεψη Κρατήσεων-∆ιάρκεια Πρόβλεψης σε Μήνες: Σε περίπτωση που επιθυµούµε µε το Κλείσιµο Ηµέρας να
εκτελείτε αυτόµατα η ενηµέρωση των στατιστικών αρχείων για την πρόβλεψη ενεργοποιούµε την επιλογή και δηλώνουµε
τους µήνες της ενηµέρωσης.

· Αν επιθυµούµε αυτόµατα µε το Κλείσιµο Ηµέρας να εκτυπώνονται κάποια reports, τότε πιέζουµε το πλήκτρο

 για να εµφανιστεί η ακόλουθη φόρµα, στην οποία δηλώνουµε τις
Εκτυπώσεις που επιθυµούµε να εκτυπώσουµε:
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ΠΕ∆ΙΑ

· Σειρά:  ∆ηλώνουµε τη Σειρά µε την οποία θα εκτυπώνονται οι επιλεγµένες Εκτυπώσεις.

· Εκτύπωση:  Επιλέγουµε την Εκτύπωση που επιθυµούµε να εκτυπώνεται µε το Κλείσιµο Ηµέρας.

Σηµείωση: Όλα τα ονόµατα των reports που εκτυπώνονται αυτόµατα µε το Κλείσιµο Ηµέρας αρχίζουν από DEnd.

· Εκτυπωτής:  ∆ηλώνουµε τον Εκτυπωτή στον οποίο θα αποστέλλεται η Εκτύπωση.

· ∆ιαµ.Σελίδας:  ∆ηλώνουµε τη ∆ιαµόρφωση της Σελίδας που θα εκτυπωθεί. Αν δηλαδή θα είναι Κάθετη ή Οριζόντια.

· Αρ.Εκτυπ:  ∆ηλώνουµε πόσες φορές θα εκτυπωθεί η Εκτύπωση. Εάν δε συµπληρώσουµε το συγκεκριµένο πεδίο,
τότε η Εκτύπωση θα εκτυπωθεί µία φορά.

· Ηµ/νία Εκτύπωσης:  Η στήλη αυτή έχει δύο επιλογές: Ηµεροµηνία Ελέγχου και Επόµενη Ηµέρα. Αν επιθυµούµε η
συγκεκριµένη εκτύπωση να αναφέρεται στα στοιχεία της σηµερινής ηµέρας, τότε επιλέγουµε την Ηµεροµηνία Ελέγχου.
∆ιαφορετικά, αν επιθυµούµε η συγκεκριµένη εκτύπωση να αναφέρεται στα στοιχεία της επόµενης ηµέρας, επιλέγουµε
την Επόµενη Ηµέρα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

· Για να εισάγουµε µία Εκτύπωση Κλεισίµατος Ηµέρας πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε τα εξής πεδία:

-   Σειρά,
-   Εκτύπωση,
-   Εκτυπωτής,
-   ∆ιαµ.Σελίδας και
-   Ηµ/νία Εκτύπωσης.

· Τα εκτυπωτικά που µπορείτε να δηλώσετε στις Εκτυπώσεις Κλεισίµατος Ηµέρας είναι τα ακόλουθα:
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ΚΑΡΤΑ ΠΕΛΑΤΗ

· Εκτυπωτής:  ∆ηλώνουµε τον εκτυπωτή στον οποίο θα αποστέλλεται η Κάρτα του Πελάτη.

· Αναφορά:  Επιλέγουµε την εκτύπωση που θα εκτυπώνεται πιέζοντας το πλήκτρο  από τη φόρµα των Πελατών.
Το όνοµα του report είναι της µορφής CusCard*.rpt.

REGISTRATION CARD

· Εκτυπωτής:  ∆ηλώνουµε τον εκτυπωτή στον οποίο θα αποστέλλεται η εκτύπωση registration card του διαµένοντα.

· Αναφορά:  Επιλέγουµε την εκτύπωση registration card που θα εκτυπώνεται από τη φόρµα των Κρατήσεων και από την
σελίδα των Αφίξεων της φόρµας των Αφίξεων/Αναχωρήσεων .Το όνοµα του report είναι της µορφής RegCard*.rpt.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΡΤΑΣ

· Τίτλοι Βιβλίου Πόρτας στα Ελληνικά: Εάν η προεπιλογµένη γλώσσα της εφαρµογής είναι στα Αγγλικά και θέλουµε να
εκτυπώνουµε Βιβλίο Πόρτας στα Ελληνικά µαρκάρουµε την επιλογή αυτή.

· Μήκος Γραµµής στο Βιβλίο Πόρτας (Σε χαρακτήρες): Ορίζουµε τον αριθµό των χαρακτήρων που θα εµφανίζονται
στην κάθε γραµµή του Βιβλίου Πόρτας.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

· Επιβεβαίωση εκτύπωσης κίνησης πελάτη: Εάν ενεργοποιηθεί θα εµφανίζεται µήνυµα για εκτύπωση κίνησης πελάτη
µε την καταχώρηση νέας κίνησης

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

· Φόρµα κράτησης - Εµφάνιση καρτέλας W/S για κρατήσεις web: Εάν ενεργοποιηθεί κατά το άνοιγµα της φόρµας
Κράτηση θα είναι ενεργή η σελίδα W/S.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

· Χρήση πληροφορίων κράτησης για τις παρατηρήσεις τιµολογίου : Εάν ενεργοποιηθεί θα συµπληρώνονται οι
παρατηρήσεις τιµολογίου µε τα στοιχεία κράτησης: ∆ωµάτια, Κύριος ∆ιαµένοντας, Ηµ.ʼφιξης, Ηµ.Αναχώρησης

· Προσθήκη voucher κράτησης στις παρατηρήσεις τιµολογίου: Εάν ενεργοποιηθεί θα συµπληρώνονται στις
παρατηρήσεις τιµολογίου ο αριθµός voucher της κράτησης.

· Προσθήκη κωδ. κράτησης στις παρατηρήσεις τιµολογίου: Εάν ενεργοποιηθεί θα συµπληρώνονται στις
παρατηρήσεις τιµολογίου ο κωδικός κράτησης.

· Κίνηση ΤΙµολογίου, Κίνηση Πληρωµής: Συµπληρώνονται µε δεξί κλικ επιλέγοντας µία ή περισσότερες από τις
επιλογές που εµφανίζονται, εφόσον επιθυµούµε να αλλάξουµε τις παρατηρήσεις της κίνησης που δηµιουργείται από
τιµολόγιο ή της κίνησης που δηµιουργείται από είσπραξη που συνδέθηκε µε τιµολόγιο αντίστοιχα.

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

· Εκτυπωτής:  ∆ηλώνουµε τον εκτυπωτή στον οποίο θα αποστέλλεται η εκτύπωση αξιογράφου
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· Αναφορά:  Επιλέγουµε την εκτύπωση που θα εκτυπώνεται πιέζοντας το πλήκτρο Εκτύπωση από την φόρµα των
Αξιογράφων . Το όνοµα του report είναι της µορφής Cheque*.rpt.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

Με τη χρήση του πλήκτρου Σχεδιασµός Αρχείου Πελατών µπορούµε να δηµιουργήσουµε νέα "δικά µας" πεδία στη φόρµα
Πελάτες. Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε το Σχεδιαστή Αρχείων µπορείτε να ανατρέξετε στο αντίστοιχο τµήµα
αυτού του εγχειριδίου.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΡΤΑΣ

· Εκτύπωση Βιβλίου Πόρτας:  Επιλέγουµε το εκτυπωτικό που θα εκτυπώνεται όταν πιέζουµε το πλήκτρο Εκτύπωση Α4
από τη φόρµα Βιβλίο Πόρτας. Εάν το πεδίο είναι κενό, τότε εκτυπώνεται η πρότυπη εκτύπωση της εφαρµογής
(DBreport.rpt).

· Για να εκτυπώσουµε τα έντυπα του Βιβλίου Πόρτας µε συνεχόµενη αρίθµηση και µε τα στοιχεία της εταιρίας µας

pροκειµένου να σταλούν στη ∆.Ο.Υ. για θεώρηση πιέζουµε το πλήκτρο . Αυτόµατα
ανοίγει η ακόλουθη οθόνη για να συµπληρώσουµε τα στοιχεία που θέλουµε να εκτυπώσουµε.

ΠΕ∆ΙΑ

· Αριθµός Σελίδων:  Εισάγουµε τον αριθµό των σελίδων που θέλουµε να εκτυπωθούν.

· Από Σελίδα:  Εισάγουµε τον αριθµό της πρώτης σελίδας της εκτύπωσης.

· Εκτύπωση:  Με τη χρήση του πλήκτρου  επιλέγουµε ένα από τα διαθέσιµα εκτυπωτικά.  Εάν τα υπάρχοντα
εκτυπωτικά δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες µας υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας νέων µε τη βοήθεια της Γεννήτριας
Εκτυπώσεων. Το όνοµα της εκτύπωσης πρέπει υποχρεωτικά να ξεκινάµε µε τους χαρακτήρες PrePrint.

· Εκτυπωτής:  Επιλέγουµε τον εκτυπωτή στον οποίο αποστέλλεται η εκτύπωση.

· Ξενοδοχείο:  Επιλέγουµε το ξενοδοχείο του οποίου τα στοιχεία επιθυµούµε να εκτυπώσουµε.

Εφόσον συµπληρώσουµε τα παραπάνω πεδία πιέζουµε το πλήκτρο Εκτύπωση.

Για να διαχειριστούµε το επιλεγµένο εκτυπωτικό µε τη βοήθεια της Γεννήτριας Εκτυπώσεων πιέζουµε το πλήκτρο Crystal
Reports.

ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

· Επιβεβαίωση Προσφοράς:  Επιλέγουµε το εκτυπωτικό που θα εκτυπώνεται όταν πιέζουµε το πλήκτρο Εκτ. Επιβ/σης
από την φόρµα της Προσφοράς. Εάν το πεδίο είναι κενό, τότε εκτυπώνεται η πρότυπη εκτύπωση της εφαρµογής
(OfferCnf.rpt).

· Επιβεβαίωση Κράτησης:  Επιλέγουµε το εκτυπωτικό που θα εκτυπώνεται όταν πιέζουµε το πλήκτρο Εκτ. Επιβ/σης
από την φόρµα της Κράτησης. Εάν το πεδίο είναι κενό, τότε εκτυπώνεται η πρότυπη εκτύπωση της εφαρµογής
(ResCnf.rpt).

· Προφόρµα Καρτέλας(folio):  Επιλέγουµε το εκτυπωτικό που θα εκτυπώνεται µε την επιλογή Προφόρµα Folio από την
φόρµα της Καρτέλας. Εάν το πεδίο είναι κενό, τότε εκτυπώνεται η πρότυπη εκτύπωση της εφαρµογής (Proform.rpt).

· Προφόρµα Καρτέλας(∆ωµ):  Επιλέγουµε το εκτυπωτικό που θα εκτυπώνεται µε την επιλογή Προφόρµα ∆ωµατίου
από την φόρµα της Καρτέλας. Εάν το πεδίο είναι κενό, τότε εκτυπώνεται η πρότυπη εκτύπωση της εφαρµογής
(RProform.rpt).

· Proforma Κράτησης:  Επιλέγουµε το εκτυπωτικό που θα εκτυπώνεται µε την επιλογή Proforma Κράτησης από την
φόρµα ∆ιαχείριση Κρατήσεων. Εάν το πεδίο είναι κενό, τότε εκτυπώνεται η πρότυπη εκτύπωση της εφαρµογής



164 HotelWorks Help

Copyright © 2004 BlueByte

(ResProforma.rpt).

· Εµφανιση εισπράξεων στην προφόρµα κράτησης: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν επιθυµούµε στην εκτύπωση
προφόρµας να εµφανίζονται και εισπράξεις.

· Πιστωτικό Σηµείωµα:  Επιλέγουµε το εκτυπωτικό που θα εκτυπώνεται µε την επιλογή Πιστωτικό Σηµείωµα από την
φόρµα ∆ιαχείριση Κρατήσεων. Εάν το πεδίο είναι κενό, τότε εκτυπώνεται η πρότυπη εκτύπωση της εφαρµογής
(CreditVoucher.rpt).

· Χρεώσεις ∆ωµατίων:  Επιλέγουµε το εκτυπωτικό που θα εκτυπώνεται µε την επιλογή Χρεώσεις ∆ωµατιών από την
φόρµα Καρτέλα. Εάν το πεδίο είναι κενό, τότε εκτυπώνεται η πρότυπη εκτύπωση της εφαρµογής (RoomChargesHw.rpt).

ΛΕΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Συµπληρώνουµε το λεκτικό που θα εµφανίζεται στο κάθε αντίγραφο των εκτυπώσεων των παραστατικών.

ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Συµπληρώνουµε τα λεκτικά που θα εµφανίζονται στην κράτηση για τα πεδία της Οµαδοποίησης.

ΣΕΛΙ∆Α 3

HWWeb

· OptionDate Notes - English:  Το κείµενο που θα ορίσουµε στο πλαίσιο αυτό θα εµφανιστεί στην εκτύπωση
επιβεβαίωσης αν έχουµε επιλέξει την αγγλική έκδοση.

· OptionDate Notes - Local:  Το κείµενο που θα ορίσουµε στο πλαίσιο αυτό θα εµφανιστεί στην εκτύπωση επιβεβαίωσης
αν έχουµε επιλέξει την ελληνική έκδοση.

· Παρατηρήσεις Προσφοράς:  Το κείµενο που θα ορίσουµε στο πλαίσιο αυτό θα προτείνεται κατά την εισαγωγή νέας
Προσφοράς.

· Registration Card - Πολιτική Χρήσης Προσωπικών ∆εδοµένων:  Το κείµενο που θα ορίσουµε στο πλαίσιο θα
εµφανιστεί στην εκτύπωση Registration Card

Πλάνο ∆ωµατίων

∆ηλώνουµε το Ύψος Γραµµής και το Μέγεθος γραµµοτοσειράς για την εµφάνιση δωµατίων στο Πλάνο Ηµέρας.

· ∆ιατήρηση χρεώσεων κατά την διάσπαση/ένωση/µετακίνηση δωµατίων από το πλάνο: Εάν ενεργοποιηθεί οι
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χρεώσεις δωµατίου θα διατηρούνται ως έχουν όταν γίνεται διάσπαση ή ένωση ή µετακίνηση δωµατίων  από το πλάνο
δωµατιών.

· Εµφάνιση επιβεβαιώσης για εκτέλεση ενεργειών στο πλάνο δωµατιών: Εάν ενεργοποιηθεί θα εµφανίζεται µήνυµα
επιβεβαιώσης όταν γίνει αλλαγή ηµεροµηνίας άφιξης / αναχώρησης και συνολική µεταφορά κράτησης σε άλλο δωµάτιο
από το πλάνο δωµατιών.

· Εµφάνιση περιγραφής δωµατίου στο πλάνο δωµατιών: Εφόσον ενεργοποιηθεί στο πλάνο δωµατιών θα εµφανίζεται
η περιγραφή δωµατίου που έχουµε ορίσει στην φόρµα Κτίσιµο Ξενοδοχείου µαζί µε την σύντοµη περιγραφή Τύπου.

Λοιπά

· Τύπος Πελάτη: Επιλέγουµε τον προεπιλεγµένο τύπο πελάτη που θα λαµβάνουν οι νέες εγγραφές πελατών

· Έλεγχος ∆ιπλού Reference No: Εάν ενεργοποιηθεί θα γίνεται έλεγχος για διπλό Reference No κατά την καταχώρηση
κράτησης.

· Χρήση ξενοδοχείου κράτησης ως φίλτρο στην προσθήκη δωµατίων: Εάν ενεργοποιηθεί το φίλτρο ξενοδοχείο θα
συµπληρώνεται αυτόµατα στην προσθήκη δωµατίων κατά την καταχώρηση κράτησης.

· Προεπιλογή Αξιολ. διαµονής: Ορίζουµε την τιµή που θα λάβει το αντίστοιχο πεδίο σε δηµιουργία νέας κράτησης.

ΣΕΛΙ∆Α 4

Email Log

· Ενεργό: Μαρκάρουµε την επιλογή εάν επιθυµούµε την αυτόµατη ενηµέρωση ηµερολογίου καταγραφής µε την κάθε
αποστολή Email από τις διαδικασίες : Αναχώρηση ∆ωµατίου, Εκδοση Τιµολογίου, Επιβεβαίωση Κράτησης.

· Είδος Ενέργειας: Επιλογή της ∆ιαδικασίας(Ενέργειας) για τις εγγραφές που θα δηµιουργηθούν  (π.χ. EMAIL κτλ.)

· ∆ιαδικασία (Επιβεβαίωση Κράτησης, Αντίγραφο Παραστατικού, Αναχώρηση,Πιστωτικό Σηµείωµα,Πληροφορίες
Μετακίνησης,Γενέθλια,Προ-άφιξης,Μετά-αναχώρησης):  Επιλογή της αιτιολογίας για τις εγγραφές που θα
δηµιουργηθούν για κάθε ∆ιαδικασία.

· Κατάσταση (Επιτυχία/Αποτυχία): Επιλογή της κατάστασης για τις εγγραφές που θα δηµιουργηθούν στην περίπτωση
επιτχυµένης ή αποτυχηµένης αποστολής email.

· Προγραµµατισµένα emails: Στο πεδίο ∆ιάστηµα Αυτόµατου Ελέγχου συµπληρώνουµε κάθε πόσα λεπτά επιθυµούµε
να γίνει αυτόµατα ο έλεγχος για την αυτόµατη αποστολή προγραµµατισµένων email και στο πεδίο Ώρα
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προγραµµατισµ.αποστολής συµπληρώνουµε την ώρα που θα λαµβάνουν τα προγραµµατισµένα emails κατά την
δηµιουργία τους. Η αποστολή γίνεται από την φόρµα Web Services και την σελίδα Προγραµµατισµένα emails. Εφόσον
η φόρµα είναι ανοικτή θα γίνεται έλεγχος περιοδικά ανάλογα µε τα λεπτά που θα δηλώσουµε και θα γίνεται αποστολή σε
όσα emails εκκρεµούν µε προγραµµατισµένη ώρα και ηµέρα µέχρι την τρέχουσα του υπολογιστή).

Online Κρατήσεις

· ∆ιάστηµα Ελέγχου:  ∆ηλώνουµε κάθε πόσα λεπτά επιθυµούµε να γίνει αυτόµατα ο έλεγχος για εισαγωγή online
κρατήσεων. Για να λειτουργεί η διαδικασία θα πρέπει η οθόνη WebServices να είναι ανοιχτή.

· Στοιχεία Κράτησης σε κεφαλαία: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν επιθυµούµε να γίνεται αυτόµατα µετατροπή όλων
των χαρακτήρεων των online κρατήσεων σε κεφαλαία.

· Μεταφορά εισπράξεων στις µεταβληθείσες κρατήσεις: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν επιθυµούµε να γίνεται
µεταφορά όλων των εισπράξεων από την κράτηση που θα ακυρωθεί λόγω µεταβολής στην νέα κράτηση. Οι εισπράξεις
θα µεταφερθούν στο reservation folio της νέας κράτησης.

· ∆ιατήρηση αρχικού πελάτη κατά τη µεταφορά εισπράξεων από τη µεταβληθείσα κράτηση στο folio κράτησης
της νέας: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν επιθυµούµε η µεταφορά εισπράξεων από την κράτηση που θα ακυρωθεί
λόγω µεταβολής στην νέα κράτηση να γίνει µε διατήρηση του αρχικού πελάτη.

· ∆ηµιουργία µηνύµατος για µεταβολές κρατήσεων: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν επιθυµούµε να δηµιουργηθεί
µήνυµα στην φόρµα Μηνύµατα όταν ισχύει µεταβολή κράτησης.

· Χρήση πράκτορα ως πελάτη Κράτησης (Web Hotelier): Εάν ενεργοποιηθεί οι κρατήσεις Web Hotelier που
συµπεριλαµβάνουν AGENT και AGENT_ID θα εισάγονται µε πελάτη τον πράκτορα εφόσον βρεθεί πελάτης µε το
συγκεκριµένο κωδικό στο πεδίο WebHotelier Κωδ. Πράκτορα.

· Ορισµός κράτησης ως Προκαταβολή για πολιτική πληρωµής εώς: Εάν ενεργοποιηθεί και εφόσον υπάρχουν οι
σχετικές πληροφορίες στο xml εισαγωγής κράτησης , οι κρατήσεις θα εισάγονται µε τύπο Προκαταβολή και θα
συµπληρώνονται τα πεδία προκαταβολών µε : Είδος Εγγύησης (µε τιµή Πιστωτική Κάρτα) , Ηµεροµηνία (µε τιµή DUE
από δεδοµένα εισαγωγής), Ποσό (µε τιµή Amount από δεδοµένα εισαγωγής)

baVel Voxel Group Web Billing

· Αυτόµατη δηµιουργία αρχείων: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν επιθυµούµε η δηµιουργία του αρχείου εξαγωγής να
γίνεται αυτόµατα µε την καταχώρηση τιµολογίου.

· Φάκελος αποθήκευσης αρχείων: ∆ηλώνουµε τον φάκελο αποθήκευσης των εξαγόµενων αρχείων

· Booking Number: Επιλέγουµε το πεδίο της εφαρµογής στο οποίο καταχωρείται το Booking Number του πράκτορα
Reservation Voucher  ή Room Reference Number. Εάν η κράτηση έχει και τα δύο πεδία κενά η εξαγωγή δεν θα
πραγµατοποιηθεί. Εάν συµπληρωθεί αριθµός σε πεδίο που δεν έχουµε επιλέξει η εξαγωγή θα πραγµατοποιηθεί µε τον
αριθµό αυτό. Εάν συµπληρωθούν και τα δύο η εξαγωγή θα χρησιµοποιήσει τον αριθµό στο πεδίο επιλογής.

Η εξαγωγή δεν είναι δυνατή για τιµολόγια µε χρεώσεις υπηρεσιών που καταχωρούνται χειροκίνητα σε τιµολόγιο ή
χειροκίνητα σε reservation folio. Στις περιπτώσεις ακυρωτικών ή πιστωτικών πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει αναφορά στο
ακυρωµένο/πιστωµένο τιµολόγιο.

ΑΑ∆Ε

Συµπληρώνουµε την διαδροµή σύνδεσης για αποστολη δεδοµένων σε ΑΑ∆Ε MyData. Εάν ενεργοποιηθεί η επιλογή
Αποστολή διακριτών εγγραφών για δηµ.φόρο  ο δηµοτικός φόρος των παραστατικών θα σταλεί ξεχωριστά από την
καθαρή αξία.

ΧΡΩΜΑΤΑ
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Προεπιλεγµένα Χρώµατα Πελατών

· FITs:  ∆ηλώνουµε την προτεινόµενη απεικόνιση που θα έχουν στο Πλάνο ∆ωµατίων οι Πελάτες του συγκεκριµένου

Τύπου. Πιέζοντας το πλήκτρο  µπορούµε να επιλέξουµε το φόντο των FITs Πελατών και µε το

πλήκτρο  επιλέγουµε το χρώµα της γραµµατοσειράς τους.

· Walkins:  ∆ηλώνουµε την προτεινόµενη απεικόνιση που θα έχουν στο Πλάνο ∆ωµατίων οι Πελάτες του συγκεκριµένου

Τύπου.  Πιέζοντας το πλήκτρο  µπορούµε να επιλέξουµε το φόντο των Walkins Πελατών και

µε το πλήκτρο  επιλέγουµε το χρώµα της γραµµατοσειράς τους.

· Agents:  ∆ηλώνουµε την προτεινόµενη απεικόνιση που θα έχουν στο Πλάνο ∆ωµατίων οι Πελάτες του συγκεκριµένου

Τύπου. Πιέζοντας το πλήκτρο  µπορούµε να επιλέξουµε το φόντο των Πρακτόρων και µε το

πλήκτρο  επιλέγουµε το χρώµα της γραµµατοσειράς τους.

· Tour Operators:  ∆ηλώνουµε την προτεινόµενη απεικόνιση που θα έχουν στο Πλάνο ∆ωµατίων οι Πελάτες του

συγκεκριµένου Τύπου. Πιέζοντας το πλήκτρο  µπορούµε να επιλέξουµε το φόντο των Tour

Operators και µε το πλήκτρο  επιλέγουµε το χρώµα της γραµµατοσειράς τους.

· Groups:  ∆ηλώνουµε την προτεινόµενη απεικόνιση που θα έχουν στο Πλάνο ∆ωµατίων οι Πελάτες του συγκεκριµένου

Τύπου. Πιέζοντας το πλήκτρο  µπορούµε να επιλέξουµε το φόντο των Groups και µε το

πλήκτρο  επιλέγουµε το χρώµα της γραµµατοσειράς τους.

· Corporate:  ∆ηλώνουµε την προτεινόµενη απεικόνιση που θα έχουν στο Πλάνο ∆ωµατίων οι Πελάτες του συγκεκριµένου

Τύπου. Πιέζοντας το πλήκτρο   µπορούµε να επιλέξουµε το φόντο των Groups

και µε το πλήκτρο  επιλέγουµε το χρώµα της γραµµατοσειράς τους.

· Not Assigned:  ∆ηλώνουµε την προτεινόµενη απεικόνιση που θα έχουν στο Πλάνο ∆ωµατίων οι Πελάτες του

συγκεκριµένου Τύπου. Πιέζοντας το πλήκτρο  µπορούµε να επιλέξουµε το φόντο

των Groups και µε το πλήκτρο  επιλέγουµε το χρώµα της γραµµατοσειράς τους.

· Individual :  ∆ηλώνουµε την προτεινόµενη απεικόνιση που θα έχουν στο Πλάνο ∆ωµατίων οι Πελάτες του

συγκεκριµένου Τύπου. Πιέζοντας το πλήκτρο  µπορούµε να επιλέξουµε το φόντο

των Groups και µε το πλήκτρο  επιλέγουµε το χρώµα της γραµµατοσειράς τους.

Χρώµατα ∆ιαχείρισης Κρατήσεων
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· Κράτηση Μέσω Internet:  ∆ηλώνουµε την προτεινόµενη απεικόνιση που θα έχουν στο Πλάνο ∆ωµατίων τα δωµάτια

κράτησεων µέσω Internet  Πιέζοντας το πλήκτρο  µπορούµε να επιλέξουµε το φόντο των

δωµατίων και µε το πλήκτρο  επιλέγουµε το χρώµα της γραµµατοσειράς τους.

Προσαρµοσµένα Χρώµατα Πλάνου ∆ωµατίων

Στην λίστα µπορούµε να προσθέσουµε ότι κατηγορίες χρωµάτων επιθυµούµε, συµπληρώνοντας περιγραφή και
επιλέγοντας χρώµα φόντου και χρώµα γραµµατοσειράς. Τις κατηγορίες αυτές µπορούµε να τις χρησιµοποιήσουµε κατά την
καταχώρηση κράτησης για να ορίσουµε χρώµα σε ένα ή πολλά δωµάτια της ίδιας κράτησης.

Πλάνο Ηµέρας

Ενεργοποιούµε την επιλογή Χρώµατα Κατάστασης ∆ωµατιών εάν επιθυµούµε να εµφανίζονται τα δωµάτια µε
διαφορετικό χρώµα ανάλογα µε την κατάσταση δωµατίου:

· Arrival:  ∆ηλώνουµε την προτεινόµενη απεικόνιση που θα έχουν στο Πλάνο Ηµέρας τα δωµάτια µε κατάσταση άφιξη .

Πιέζοντας το πλήκτρο  µπορούµε να επιλέξουµε το φόντο των δωµατίων µε

κατάσταση άφιξη και µε το πλήκτρο  επιλέγουµε το χρώµα της γραµµατοσειράς τους.

· Departure:  ∆ηλώνουµε την προτεινόµενη απεικόνιση που θα έχουν στο Πλάνο Ηµέρας τα δωµάτια µε κατάσταση

αναχώρηση . Πιέζοντας το πλήκτρο  µπορούµε να επιλέξουµε το φόντο των

δωµατίων µε κατάσταση αναχώρηση και µε το πλήκτρο  επιλέγουµε το χρώµα της
γραµµατοσειράς τους.

· Stay:  ∆ηλώνουµε την προτεινόµενη απεικόνιση που θα έχουν στο Πλάνο Ηµέρας τα δωµάτια µε κατάσταση διαµονή .

Πιέζοντας το πλήκτρο   µπορούµε να επιλέξουµε το φόντο των δωµατίων µε

κατάσταση διαµονή και µε το πλήκτρο επιλέγουµε το χρώµα της γραµµατοσειράς
τους.

Ενεργοποιούµε την επιλογή Χρώµα βάσει των χρωµάτων δωµατίων εάν επιθυµούµε να εµφανίζονται το πλαίσιο
δωµατίου µε το χρώµα που έχει δηλωθεί στην φόρµα Κτίσιµο Ξενοδοχείου/∆ωµάτια.

Προεπιλεγµένα Χρώµατα Πλάνου ∆ωµατίων

· Εκτός Λειτουργίας:  ∆ηλώνουµε την προτεινόµενη απεικόνιση που θα έχουν στο Πλάνο ∆ωµατίων τα Εκτός Λειτουργίας

∆ωµάτια. Πιέζοντας το πλήκτρο  µπορούµε να επιλέξουµε το φόντο των Εκτός Λειτουργίας

∆ωµατίων και µε το πλήκτρο  επιλέγουµε το χρώµα της γραµµατοσειράς τους.

· Option Date:  ∆ηλώνουµε την προτεινόµενη απεικόνιση που θα έχουν στο Πλάνο ∆ωµατίων τα δωµάτια µε τύπο

OptionDate . Πιέζοντας το πλήκτρο  µπορούµε να επιλέξουµε το φόντο των δωµατίων και µε

το πλήκτρο  επιλέγουµε το χρώµα της γραµµατοσειράς τους.

· Προκαταβολές:  ∆ηλώνουµε την προτεινόµενη απεικόνιση που θα έχουν στο Πλάνο ∆ωµατίων τα δωµάτια µε τύπο

Προκαταβολή . Πιέζοντας το πλήκτρο  µπορούµε να επιλέξουµε το φόντο των δωµατίων και

µε το πλήκτρο  επιλέγουµε το χρώµα της γραµµατοσειράς τους.

Πλάνο ∆ωµατίων

Ενεργοποιούµε την επιλογή Χρήση ενιαίων χρωµάτων εάν επιθυµούµε να εµφανίζονται όλα τα δωµάτια που έχουν αφιχθεί
ή έχουν αναχωρήσει µε συγκεκριµένο χρώµα.

· Checked In:  ∆ηλώνουµε την προτεινόµενη απεικόνιση που θα έχουν στο Πλάνο ∆ωµατικών τα δωµάτια που έχουν

αφιχθεί. Πιέζοντας το πλήκτρο  µπορούµε να επιλέξουµε το φόντο των δωµατίων

µε κατάσταση άφιξη και µε το πλήκτρο  επιλέγουµε το χρώµα της
γραµµατοσειράς τους.

· Checked Out:  ∆ηλώνουµε την προτεινόµενη απεικόνιση που θα έχουν στο Πλάνο Ηµέρας τα δωµάτια µε κατάσταση

αναχώρηση . Πιέζοντας το πλήκτρο  µπορούµε να επιλέξουµε το φόντο των

δωµατίων µε κατάσταση αναχώρηση και µε το πλήκτρο  επιλέγουµε το χρώµα της
γραµµατοσειράς τους.

ΑΡΓΙΕΣ

Στην λίστα της φόρµα συµπληρώνουµε τις ηµέρες του χρόνου που είναι αργίες. Οι ηµέρες αυτές θα εµφανίζονται στο
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Πλάνο ∆ωµατιών µε χρώµα που θα επιλέξουµε στην συγκεκριµένη εγγραφή .

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Γ.Λ

Σε περίπτωση που έχουµε κάποια εφαρµογή Γενικής Λογιστικής κι επιθυµούµε να πραγµατοποιηθεί γέφυρα µεταξύ της
εφαρµογής Hotel Works και της εφαρµογής Γ.Λ. που έχουµε, δηλώνουµε στα ακόλουθα πεδία:

· ∆ιαδροµή:  Αν ο κατασκευαστής της εφαρµογής Γ.Λ. που έχουµε είναι η BlueByte, τότε στο πεδίο αυτό δηλώνουµε την
τοποθεσία στην οποία βρίσκονται τα αρχεία της Γενικής Λογιστικής.

· Μορφή Γ.Λ:  Αν η εφαρµογή Γ.Λ. που έχουµε είναι τρίτου κατασκευαστή, τότε επιλέγουµε µία από τις παρακάτω:
- Unisoft,
- Computer Logic,
- Singular,
- Bluebyte Text Files,
- Data Communication,
- Prosvasis.

· Πελάτης, Μήκος:  Σε περίπτωση αυτόµατης αρίθµησης κωδικών Γ.Λ., συµπληρώνουµε στο πεδίο τον επόµενο αριθµό
που θα εισαχθεί στο πεδίο Λογ/σµός Πωλήσεων σε καταχώρηση νέας εγγραφής Πελάτη. ∆ίπλα από το πεδίο αυτό
συµπληρώνουµε τον αριθµό των ψηφίων του κωδικού της Γενικής Λογιστικής.

Παράδειγµα
Αν στο πεδίο Πελάτης συµπληρώσουµε το 20 και στο µήκος το 5, τότε όταν πάµε να καταχωρήσουµε έναν καινούριο
Πελάτη από τη φόρµα των Πελατών θα εµφανιστεί στο πεδίο Λογ/σµός Πωλήσεων ο αριθµός 00020. Στη συνέχεια
αυτόµατα θα αυξηθεί η Αρίθµηση Γ.Λ  του Πελάτη κατά 1 και θα πάρει την τιµή 21.

· ∆ιαχ/κό Ηµ/νίας, Υποδιαστολή:  ∆ηλώνουµε τα σύµβολα στα οποία θέλουµε να µετατραπούν το διαχωριστικό της
ηµεροµηνίας και η υποδιαστολή αντίστοιχα που έχουµε ορίσει στις Τοπικές Ρυθµίσεις του υπολογιστή.

· Προτειν. Λογ. Πελ.:  ∆ηλώνουµε το λογαριασµό πωλήσεων του πελάτη που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή νέου
Πελάτη.

· Λογ.Πελάτη, Λογ.Προµηθευτή :  Χρησιµοποιούνται σε εξαγωγή για εφαρµογή Έσοδα-Έξοδα.

· Ο ∆.Φ. Συµπεριλαµβάνεται στη Καθαρή Αξία: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν επιθυµούµε ο ∆ηµοτικό Φόρος να
αθροίζεται µε την καθαρή αξία στον λογαριασµό εσόδου κατά την διαδικασία Γέφυρας µε ΓΛ και να κινείται αντίθετα
αντισυµβαλλόµενος λογαριασµός που θα ορίσουµε στην φόρµα Βοηθητικά Αρχεία-Φόροι για κάθε λογαριασµό δηµοτικού
φόρου στο πεδίο Αντ/νος Λογαριασµός Πωλήσεων.

· ∆ιαγραφή Εγγραφών ∆ηµοτικού Φόρου: Εάν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Ο ∆.Φ. Συµπεριλαµβάνεται στη Καθαρή
Αξία µπορούµε να ενεργοποιήσουµε και αυτήν την επιλογή εάν θέλουµε οι εγγραφές που αφορούν τον ∆ηµογικό Φόρο
να µην συµπεριληφθούν στο άρθρο.

· ΚΕΠΥΟ,ΚΕΠΥΟ Υποχρέωση Υποβολής : Χρησιµοποιούνται σε εξαγωγή για εφαρµογή Έσοδα-Έξοδα. Επιλέγουµε την
τιµή που θα εξάγεται στο αντίστοιχο πεδίου του αρχείου εξαγωγής.

m-HOSPITALITY

Ορίζουµε τις παραµέτρους για την σύνδεση µέσω ftp προς m-Hospitality. Ενεργοποιούµε την επιλογή ∆ιατήρηση
Αντιγράφων εάν επιθυµούµε να διατηρούνται τα απεσταλµένα αρχεία ως backup. Στο πεδίο ∆ιάστηµα αποστολής
συµπληρώνουµε κάθε πόσα λεπτά επιθυµούµε να γίνει αυτόµατα ο έλεγχος για την αποστολή δεδοµένων

Αναζήτηση ΑΦΜ

Καταχωρούµε τα στοιχεία σύνδεσης µε την υπηρεσία της ΑΑ∆Ε για την λήψη στοιχείων συµβαλλόµενου µε βάση το ΑΦΜ.
Για ενεργοποίηση υπηρεσίας και λήψη κωδικών υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες στο
https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/mitroo/anazitisi-basikon-stoiheion-mitrooy-epiheiriseon.
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1.3.5.3 Φορολογική Σήµανση

Στην σελίδα αυτή εµφανίζονται στοιχεία -πληροφορίες σχετικές µε την σύνδεση µας µε φορολογικό µηχανισµό.

· Φορολογική Σήµανση:  Σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικού µηχανισµού δηλώνουµε το λεκτικό που θα διαβάζει ο
φορολογικός µηχανισµός για να παίρνει τη σήµανση.

Γ.Γ.Π.Σ.

· Εµφάνιση ∆εδοµένων Γ.Γ.Π.Σ:  Ενεργοποιούµε την επιλογή εφόσον επιθυµούµε το τιµολόγιο να περιέχει αναλυτικά
στοιχεία για την online συνδεση του φορολογικού µηχανισµού µε την Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων.

· Χαρ/στικό Έναρξης ∆εδοµένων/Χαρ/στικό Λήξης∆εδοµένων : ∆ηλώνουµε τους χαρακτήρες που θα εµφανίζονται
πριν και µετά των αναλυτικών στοιχείων τιµολογίου

· Χαρακτήρας ∆ιαχωρισµού Πεδίων: ∆ηλώνουµε τον χαρακτήρα διαχωρισµού πεδίων στην γραµµή Ε.

· Πάντα Θετικά Ποσά : Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν επιθυµούµε τα ποσά στην γραµµή Ε να είναι πάντα θετικά.

· Κωδικός Παραστατικού Αντιγράφων: ∆ηλώνουµε τον κωδικό των παραστατικών στην περίπτωση αντιγράφων

· Μηδενικά Ποσά στα Αντίγραφα: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν επιθυµούµε τα ποσά στην γραµµή Ε να είναι πάντα
µηδενικά στην περίπτωση αντιγράφων.

· Χαρακτήρες ανά γραµµή : ∆ηλώνουµε τον αριθµό χαρακτήρων ανά γραµµή .

· Χαρ.Εναρξης-Λήξης σε κάθε γραµµή: Ενεργοποιούµε το πεδίο εάν χαρακτήρες έναρξης λήξης θα εµφανίζονται σε όλες
τις γραµµές όταν υπάρχει διάσπαση.

· Περιλαµβάνονται Στοιχεία Ακυρωµένου: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν επιθυµούµε στην περίπτωση ακυρωτικών η
γραµµή Ε να περιλαµβάνει και στοιχεία ακυρωµένου.

· Μορφή τιµολογίου : Στο πλαίσιο ∆ιαθέσιµο εµφανίζονται τα διαθέσιµα στοιχεία από τα οποία επιλέγουµε ποια
επιθυµούµε να εµφανίζονται στο τιµολόγιο και τα µεταφέρουµε στην λίστα Επιλεγµένο. Για την µετακίνηση στοιχείου από
την µία λίστα στην άλλη ή για την αλλαγή σειράς αρκεί να σύρουµε το στοιχείο στην θέση που επιθυµούµε.
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1.3.5.4 Παροχές

Στη σελίδα αυτή καταχωρούµε τις Παροχές που µπορούν να προσφέρουν τα Ξενοδοχεία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Αν:
· εισάγουµε µία νέα Παροχή Ξενοδοχείων ή
· µεταβάλλουµε µία υπάρχουσα
· ή διαγράψουµε µία υπάρχουσα,
τότε πρέπει να κάνουµε επανεκκίνηση της εφαρµογής για να ενηµερωθούν όλα τα ∆ωµάτια των Ξενοδοχείων µε τις νέες
Παροχές.

1.3.5.5 Βιβλίο Πόρτας

Στη σελίδα αυτή καταχωρούµε τα Βιβλία Πόρτας, δηλαδή τα θεωρηµένα έντυπα από την εφορία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Στην οθόνη εµφανίζονται όλα τα ήδη καταχωρηµένα Βιβλία Πόρτας σε λίστα, σύµφωνα µε τον Κωδικό τους. Για να

εισάγουµε νέο Βιβλίο Πόρτας, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert
από το πληκτρολόγιο.

Για να διαγράψουµε ένα ήδη καταχωρηµένο Βιβλίο Πόρτας, το επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το

πλήκτρο  από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που στο συγκεκριµένο
Βιβλίο Πόρτας έχουν εκτυπωθεί εγγραφές που σχετίζονται µε τις Αφίξεις, τις Αναχωρήσεις και τις Μεταβολές δωµατίων, δεν
µπορούµε να το διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Βιβλίων Πόρτας είναι οι παρακάτω:

Μεταβολή Υπάρχοντος Βιβλίου Πόρτας

Ξεφύλλισµα Βιβλίων Πόρτας
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ΠΕ∆ΙΑ

· Κωδικός:  Ο κωδικός του Βιβλίου Πόρτας. Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.

· Περιγραφή:  Η περιγραφή του Βιβλίου Πόρτας.

· Αυτόµατη Εκτύπωση:  Αν επιθυµούµε να εκτυπώνονται αυτόµατα στο Βιβλίο Πόρτας όλες οι Κινήσεις Αφίξεων,
Αναχωρήσεων και Μεταβολών δωµατίων µε την εισαγωγή τους, τότε µαρκάρουµε το πεδίο αυτό.

Σηµείωση: Εάν το Βιβλίο Πόρτας εκτυπώνεται σε χαρτί Α4, τότε δεν πρέπει να είναι τσεκαρισµένη η Αυτόµατη
Εκτύπωση.

· Γραµµές Κεφαλίδας, Γραµµές, Γραµµές Υποσελίδας:  Στοιχεία που αφορούν τη γραµµογράφηση της εκτύπωσης
Βιβλίου Πόρτας.

· Επόµενη Γραµµή, Επόµενος Πελάτης:  Μόλις εκτυπωθεί µία εγγραφή στο Βιβλίο Πόρτας, αυτόµατα ενηµερώνονται τα
πεδία αυτά για να είναι έτοιµο το Βιβλίο Πόρτας για την επόµενη προς εκτύπωση εγγραφή.

· Εκκίνηση ΒΚΠ:  Τσεκάροντας το πεδίο αυτό, αυτόµατα αλλάζει σελίδα το Βιβλίο Πόρτας και αρχικοποιείται το πεδίο
Επόµενη Γραµµή. Μόλις εκτυπωθεί η επόµενη εγγραφή στο Βιβλίο Πόρτας, αυτόµατα ξετσεκάρεται το πεδίο αυτό.

· Εκτύπωση ∆ιαµενόντων:  Τσεκάροντας το πεδίο αυτό, αυτόµατα µε την ʼφιξη-Μεταβολή-Αναχώρηση ∆ωµατίου
εκτυπώνονται στο Βιβίο Πόρτας και οι ∆ιαµένοντες του ∆ωµατίου.

· Κατασκ/κό: Ενεργοποιούµε την επιλογή εάν το ξενοδοχείο µας είναι Camping.

· ∆ιαδροµή - Όνοµα Εκτυπωτή:  Επιλέγουµε τον Εκτυπωτή που θα χρησιµοποιείται για την εκτύπωση του Βιβλίου
Πόρτας.

1.3.5.6 Μηδενισµός Συστήµατος

Από τη σελίδα αυτή µπορούµε να διαγράψουµε µαζικά κάποια δεδοµένα, τα οποία δεν επιθυµούµε να εµφανίζονται στη
φόρµα των:

· Κρατήσεων, Αφίξεων, Αναχωρήσεων και Μεταφορών,
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· Τιµολογίων και Κινήσεων Πελατών,

· Στατιστικών Στοιχείων,

· Πελατών,

· Υπηρεσιών.

ΠΕ∆ΙΑ

· Ηµεροµηνία Ελέγχου:  Η ηµεροµηνία της εφαρµογής, η οποία αλλάζει µε το Κλείσιµο Ηµέρας. Η Ηµεροµηνία Ελέγχου
είναι ανεξάρτητη από την ηµεροµηνία συστήµατος. Μετά την εκτέλεση του Μηδενισµού Συστήµατος, η Ηµεροµηνία
Ελέγχου παίρνει την ηµεροµηνία συστήµατος.

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟ

· Τρέχοντα ∆εδοµένα (Κρατήσεις - Αφίξεις - κλπ):  Αν επιθυµούµε κατά την εκτέλεση του Μηδενισµού Συστήµατος να
διαγραφούν όλες οι καταχωρηµένες Κρατήσεις, τότε µαρκάρουµε το πεδίο αυτό.

· Οικονοµικές Κινήσεις (Τιµολόγια - Κινήσεις):  Αν επιθυµούµε κατά την εκτέλεση του Μηδενισµού Συστήµατος να
διαγραφούν όλα τα καταχωρηµένα Τιµολόγια και οι Κινήσεις των Πελατών, τότε µαρκάρουµε το πεδίο αυτό.

· ∆εδοµένα Ιστορικού και και Προβλέψεων:  Αν επιθυµούµε κατά την εκτέλεση του Μηδενισµού Συστήµατος να
διαγραφούν όλα τα καταχωρηµένα δεδοµένα για την Ηµεροµηνία Ελέγχου και για τις µελλοντικές Κρατήσεις, τότε
µαρκάρουµε το πεδίο αυτό.

· Πελάτες - ∆ιαµένοντες:  Αν επιθυµούµε κατά την εκτέλεση του Μηδενισµού Συστήµατος να διαγραφούν όλοι οι
καταχωρηµένοι Πελάτες, τότε µαρκάρουµε το πεδίο αυτό.

Σηµείωση: ∆ε διαγράφονται οι πελάτες µε κωδικούς 1, 2 και 3, δηλαδή ο Πελάτης Λιανικής, ο Πελάτης Παραµένων και ο
Πελάτης Αυτοπαράδοσης.

· ∆εδοµένα Ξενοδοχείου (∆ωµάτια - Τιµοκατάλογοι - κλπ):  Αν επιθυµούµε κατά την εκτέλεση του Μηδενισµού
Συστήµατος να διαγραφούν όλα τα καταχωρηµένα ∆ωµάτια και οι Τιµοκατάλογοι των Ξενοδοχείων, τότε µαρκάρουµε το
πεδίο αυτό.

Για ενεργοποίηση των παραπάνω επιλογών επικοινωνήστε µε BlueByte Software

ΠΛΗΚΤΡΑ

·  :  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό ξεκινά η διαδικασία Μηδενισµού του Συστήµατος.
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Σηµείωση: Για να εκτελέσουµε το Μηδενισµό Συστήµατος πρέπει προηγουµένως να κλείσουµε όλες τις φόρµες της
εφαρµογής και να έχουµε εκτελέσει την διαδικασία Ενηµέρωσης Στατιστικών.

1.3.5.7 Εορτολόγιο

Χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό των Ονοµαστικών Εορτών των Πελατών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Εισαγωγή Νέας Εορτής

Μεταβολή Υπάρχουσας Εορτής

∆ιαγραφή Υπάρχουσας Εορτής

Ξεφύλλισµα Εορτών

Αναζήτηση Εορτής

Συµπληρώνουµε το Όνοµα, την Ηµέρα, το Μήνα και εάν η εορτή είναι Κινητή.

Κάθε νέο έτος το µόνο που έχουµε να κάνουµε είναι να ενηµερώσουµε την ηµέρα και το µήνα για τις κινητές εορτές.

1.3.5.8 Οµάδες Χρηστών

Χρησιµοποιείται για την δυνατότητα ορισµού οµάδων χρηστών ανά ξενοδοχείο ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε
στοιχεία εκτυπώσεων συγκεκριµένων ξενοδοχείων.

Η διαδικασία θα ενεργοποιηθεί όταν µαρκάρουµε την επιλογή Ασφάλεια Οµάδων Χρηστών στις Εκτυπώσεις στην σελίδα
Εφαρµογή
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1.3.5.9 Σχεδιαστής Αρχείων

Ο σχεδιαστής αρχείων είναι ένα χρήσιµο εργαλείο µε τη βοήθεια του οποίου µπορούµε να φτιάξουµε αρχείο για την
αποθήκευση ειδικών στοιχείων για τους πελάτες.

Η διαδικασία του σχεδιασµού αποτελείται από τα παρακάτω βήµατα:
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· Στην πρώτη στήλη πληκτρολογούµε το όνοµα του πεδίου, µε λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς σύµβολα ή κενά, π.χ.
InsuranceCompany.

· Στη δεύτερη στήλη πληκτρολογούµε το όνοµα του πεδίου, όπως ακριβώς θέλουµε να εµφανίζεται στην οθόνη, π.χ.
Ασφαλ. Φορέας.

· Στην τρίτη στήλη πληκτρολογούµε τη σειρά µε την οποία θα εµφανίζονται τα πεδία στην οθόνη.

· Επιλέγουµε την οµάδα στην οποία θα εντάξουµε τα πεδία που δηµιουργούµε, ώστε να εµφανίζονται χωριστά από τα
πεδία κάποιας άλλης οµάδας.

· Επιλέγουµε τον τύπο του πεδίου µε τη χρήση καταλόγου. Ο χρήστης επιλέγει ένα από τα εξής:

· ʼλφα:  Καταχώρηση γραµµάτων και αριθµών.
· Ακέραιος:  Καταχώρηση µόνο ακέραιων αριθµών.
· Αριθµός:  Καταχώρηση όλων των ειδών αρίθµησης (και δεκαδικά).
· Ηµεροµηνία:  Καταχώρηση ηµεροµηνιών.
· Ώρα:  Καταχώρηση ώρας.
· Χρήµατα:  Καταχώρηση χρηµατικών ποσών.
· Λογικό:  Πλαίσιο µαρκαρίσµατος.

· Το µέγεθος του πεδίου ορίζεται µόνο για πεδία τύπου "ʼλφα".

· Το πεδίο Υποχρεωτικό µαρκάρεται, µόνο όταν επιθυµούµε η καταχώρηση για το συγκεκριµένο πεδίο να είναι
υποχρεωτική.

· Επιλέγουµε τον Τύπο Πλαισίου που επιθυµούµε να δηµιουργήσουµε, από τη λίστα. Ο χρήστης επιλέγει ένα από τα εξής:

· Απλό Πλαίσιο:  Πλαίσιο απλής καταχώρησης.
· Ηµερολόγιο:  Πλαίσιο καταχώρησης ηµεροµηνιών, µε χρήση του ηµερολογίου.
· Ναι/Όχι:  Πλαίσιο µαρκαρίσµατος.
· Πλαίσιο Λίστας:  Πλαίσιο αποθήκευσης δεδοµένων σε πίνακα, η εµφάνιση του οποίου επιτυγχάνεται πατώντας τη

λάµπα.
· Πίνακας Αναζήτησης:  Πλαίσιο αποθήκευσης δεδοµένων σε πίνακα αναζήτησης καταχωρήσεων.
· Κλίµακα:  Καταχώρηση βάση κλίµακας.

· Οι δύο τελευταίες στήλες (Πίνακας Αναζήτησης, Ταξινόµηση Πίνακα) χρησιµοποιούνται αν  επιλέξουµε τον Τύπο
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Πλαισίου Πίνακας Αναζήτησης. Σε αυτή την περίπτωση στη στήλη Πίνακας Αναζήτησης, εισάγουµε το όνοµα του
πίνακα που θα δηµιουργήσουµε, ενώ στην στήλη Ταξινόµηση Πίνακα επιλέγουµε αν η αναζήτηση θα γίνει µε βάση τον
κωδικό ή την περιγραφή του συγκεκριµένου πεδίου. Έτσι έχουµε τη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε "δικούς µας"
πίνακες που θα µας βοηθήσουν στη διαδικασία της καταχώρησης ενός πελάτη. Για παράδειγµα, µπορούµε στο πεδίο
που καταχωρούµε τον Ασφαλιστικό Φορέα να δηµιουργήσουµε ένα πίνακα µε τους Φορείς. Π.χ. 1-ΙΚΑ, 2-ΟΓΑ, 3 -∆ΕΗ,
4-ΤΕΒΕ. Ο χρήστης που θα καταχωρήσει το νέο πελάτη µπορεί να επιλέξει µόνο ανάµεσα στους παραπάνω φορείς του
πίνακα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για να εισάγουµε νέες τιµές στα πεδία Οµάδα και Αρχείο Αναζήτησης επιλέγουµε την αντίστοιχη στήλη και στη συνέχεια

πατάµε το πλήκτρο µε τη λάµπα .

ΠΛΗΚΤΡΑ

· Έξοδος:  Βγαίνουµε από το Σχεδιαστή Αρχείων.

· Αποθήκευση:  Αποθηκεύουµε το τελικό αποτέλεσµα του σχεδιασµού αρχείου ειδικών στοιχείων.

· Εισαγωγή Πεδίου:  Εισάγουµε νέα γραµµή.

· ∆ιαγραφή Πεδίου:  ∆ιαγράφουµε µία υπάρχουσα γραµµή.

· Πίνακας Αναζήτησης:  Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη, στην οποία µπορούµε να
καταχωρήσουµε τις επιλογές που επιθυµούµε για ένα συγκεκριµένο ειδικό στοιχείο. Π.χ. µπορούµε για τη χρήση του
οχήµατος να δηλώσουµε όλες τις χρήσεις µε τον αντίστοιχο κωδικό της ασφαλιστικής εταιρίας.

Προσοχή: Όταν εκτελούµε αυτή τη διαδικασία δεν πρέπει να είναι κανένα άλλο πρόγραµµα HW ή η οθόνη των πελατών
ανοιχτή στον ίδιο υπολογιστή ή στο δίκτυο, αλλιώς η διαδικασία θα αποτύχει.

Πιέζοντας το σελίδα Προεπισκόπηση επιβλέπουµε το αποτέλεσµα του σχεδιασµού του αρχείου ειδικών στοιχείων.
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1.3.6 Βοηθητικά Αρχεία

1.3.6.1 Παρουσίαση

Η φόρµα Βοηθητικά Αρχεία αποτελείται από σελίδες µε λίστες βοηθητικών αρχείων, τις οποίες συµπληρώνουµε στο
ξεκίνηµα της εφαρµογής και αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της εφαρµογής.

Οι Σελίδες είναι:

Τµήµατα
Φόροι
Εθνικότητες
Κατηγορίες Γέφυρας Γ.Λ.
Κατηγορίες Πελατών Λογιστικής
Οµαδοποίηση Κρατήσεων
Marketing

1.3.6.2 Τµήµατα

Στη σελίδα αυτή έχουµε τη δυνατότητα να καταχωρήσουµε όλα τα Τµήµατα, από τα οποία αποτελούνται τα Ξενοδοχεία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Στην οθόνη εµφανίζονται όλα τα ήδη καταχωρηµένα Τµήµατα σε λίστα, σύµφωνα µε τον Κωδικό τους. Για να εισάγουµε

ένα νέο Τµήµα, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το
πληκτρολόγιο.
Για να διαγράψουµε ένα ήδη καταχωρηµένο Τµήµα, το επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο

 από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που το συγκεκριµένο Τµήµα
συνδέεται µε κάποια Υπηρεσία, δεν µπορούµε να το διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Τµηµάτων είναι οι παρακάτω:

Μεταβολή Υπάρχοντος ∆ιαµένοντα

Ξεφύλλισµα Τµηµάτων

ΠΕ∆ΙΑ
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· Κωδικός:  Ο αύξων αριθµός του Τµήµατος.

· Περιγραφή:  Η περιγραφή του Τµήµατος.

· Λογ/σµός Πωλήσεων:  Σε περίπτωση που συνδέεται η εφαρµογή µε κάποιο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής δηλώνουµε
στο πεδίο αυτό τη µορφή του Λογαριασµού που θα πιστώνεται ανά Τµήµα. Η µορφή αυτή µπορεί να περιέχει σταθερά
σηµεία καθώς και παραµετρικά. Για παράδειγµα µπορούµε να παρακολουθούµε τις Υπηρεσίες µε τους εξής τρόπους:
1. Με ένα Συγκεντρωτικό Λογαριασµό. Σε αυτή την περίπτωση γράφουµε ολόκληρο το Λογαριασµό Γενικής Λογιστικής,

π.χ. 73-00-00-00009.
2. Με ένα Λογαριασµό ανά Υπηρεσία, ανά Κατηγορία Εσόδου και ανά Είδος Κίνησης Πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση

γράφουµε το σταθερό τµήµα και ορίζουµε το µεταβλητό µε τους χαρακτήρες [SE], [RC] και [CT]. Π.χ. 73-[RC]-[CT]-
[SE].

Τα µεταβλητά τµήµατα είναι τα ακόλουθα:

- [SE] = Υπηρεσία. Καταχωρείται στο πεδίο Λογ/σµός Πωλήσεων της φόρµας Κτίσιµο Ξενοδοχείου - Υπηρεσίες του
µενού Βοηθητικά Αρχεία.

- [RC] = Κατηγορία Εσόδου. Καταχωρείται στο πεδίο Λογ. Κατ. Εσόδου της φόρµας Κατηγορίες Πελατών Λογιστικής του
µενού Back Office.

- [CT] = Είδος Κίνησης Πελάτη. Καταχωρείται στο πεδίο Αντι/µενος Λογ/σµός της φόρµας Τύποι Κινήσεων - Είδη
Κινήσεων Πελατών του µενού Back Office.

Σηµειώσεις
1. Με δεξί κλικ µπορούµε να δούµε και να επιλέξουµε τα µεταβλητά τµήµατα.
2. Αν το συγκεκριµένο πεδίο είναι κενό, τότε ως Λογαριασµός Πωλήσεων θεωρείται αυτός που δηλώσαµε στο

αντίστοιχο πεδίο της φόρµας Κτίσιµο Ξενοδοχείου - Υπηρεσίες του µενού Βοηθητικά Αρχεία. ∆ιαφορετικά, στο πεδίο
αυτό γίνεται η σύνθεση του Λογαριασµού Πωλήσεων.

· Κατηγορία: Οµαδοποίηση τµηµάτων για χρήση σε εκτυπώσεις.

· Κατηγορία ΑΑ∆Ε: Στο πεδίο επιλέγουµε από την λίστα της Γ.Γ.Π.Σ την κατηγορία που αντιστοιχεί στο δικό µας τµήµα .

· Κατηγορία ΑΑ∆Ε Αυτοπαράδοσης: Στο πεδίο επιλέγουµε από την λίστα της Γ.Γ.Π.Σ την κατηγορία αυτοπαράδοσης
που αντιστοιχεί στο τµήµα .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για να καταχωρήσουµε ένα Τµήµα πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε το πεδίο Περιγραφή.

1.3.6.3 Φόροι

Στη σελίδα αυτή έχουµε τη δυνατότητα να καταχωρήσουµε διάφορους Φόρους που αφορούν την οικονοµική διαχείριση του
Ξενοδοχείου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Στην οθόνη εµφανίζονται όλοι οι ήδη καταχωρηµένοι Φόροι σε λίστα, σύµφωνα µε τον Κωδικό τους. Για να εισάγουµε έναν

νέο Φόρο, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.

Σε περίπτωση, όµως, που ο συγκεκριµένος Φόρος συνδέεται µε κάποιον Τιµοκατάλογο, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε
τον Τύπο του Φόρου.
Για να διαγράψουµε έναν ήδη καταχωρηµένο Φόρο, τον επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο

 από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που ο συγκεκριµένος Φόρος
συνδέεται µε κάποιον Τιµοκατάλογο, δεν µπορούµε να τον διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Φόρων είναι οι παρακάτω:

Ξεφύλλισµα Φόρων

∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας
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ΠΕ∆ΙΑ

· Κωδικός:  Ο κωδικός του Φόρου. Εισάγεται αυτόµατα µε την καταχώρηση.

· Περιγραφή:   Η περιγραφή του Φόρου.

· Τύπος:  ∆ηλώνουµε τον Τύπο του Φόρου, αν δηλαδή πρόκειται για ΦΠΑ ή Ποσοστό.

· Ποσοστό:  ∆ηλώνουµε το ποσοστό του Φόρου.

· Λογ/σµός Πωλήσεων, Λογ/σµός Αγορών:  Σε περίπτωση σύνδεσης µε κάποιο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής,
εισάγουµε αντίστοιχα το λογαριασµό πωλήσεων και αγορών της Γενικής Λογιστικής για το συγκεκριµένο Φόρο.

· Αντ/νός Λογ/σµός Πωλήσεων:  Σε περίπτωση σύνδεσης µε κάποιο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής, εισάγουµε τον
αντισυµβαλλόµενο λογαριασµό σε φόρους που αφορούν ∆ηµοτικό Φόρο εάν έχουµε ενεργοποιήσει την παράµετρο Ο ∆Φ
θα Συµπεριλαµβάνεται στην Καθαρή Αξία.

· Κωδικός ΑΑ∆Ε: Στο πεδίο επιλέγουµε από την λίστα της Γ.Γ.Π.Σ τον κωδικό που αντιστοιχεί στο δικό µας ΦΠΑ.

· Κατηγ. Εξαίρεσης ΦΠΑ: Στην περίπτωση που η εγγραφή αφορά 0% ΦΠΑ. επιλέγουµε από την λίστα της Γ.Γ.Π.Σ την
κατηγορία εξαίρεσης .

· Χαρτόσηµο: Στην περίπτωση που η εγγραφή αφορά χαρτόσηµο επιλέγουµε από την λίστα της Γ.Γ.Π.Σ τον συντελεστή
χαρτοσήµου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για να καταχωρήσουµε έναν Φόρο πρέπει υποχρεωτικά να ισχύουν τα ακόλουθα:

· Να συµπληρώσουµε τα εξής πεδία:

- Περιγραφή και
- Τύπος και

· το Ποσοστό του Φόρου είναι από 0 έως 100%.



181HotelWorks

Copyright © 2004 BlueByte

1.3.6.4 Εθνικότητες

Στη σελίδα αυτή έχουµε τη δυνατότητα να καταχωρήσουµε τις Εθνικότητες που επιθυµούµε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Στην οθόνη εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες Εθνικότητες σε λίστα, σύµφωνα µε τον Κωδικό τους. Για να

εισάγουµε µία νέα Εθνικότητα, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert
από το πληκτρολόγιο.

Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη Εθνικότητα συνδέεται µε κάποια Κράτηση, δεν µπορούµε να µεταβάλλουµε το
πεδίο Κωδικός.
Για να διαγράψουµε µία ήδη καταχωρηµένη Εθνικότητα, την επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο

 από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη Εθνικότητα
συνδέεται µε κάποια Κράτηση, δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Εθνικοτήτων είναι οι παρακάτω:

Ξεφύλλισµα Εθνικοτήτων

Αναζήτηση Εθνικότητας

ΠΕ∆ΙΑ

· Κωδικός:  Ο αύξων αριθµός της Εθνικότητας.

· Εθνικότητα:  Η περιγραφή της Εθνικότητας.

· Κωδ.Χώρας:  Ο κωδικός της Χώρας.

· ISO3166-2: Ο κωδικός χώρας. Χρησιµοποιείται σε αποστολή δεδοµένων σε MyData

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για να καταχωρήσουµε µία Εθνικότητα πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε το πεδίο Εθνικότητα.
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1.3.6.5 Κατηγορίες Γέφυρας Γ.Λ.

Στη σελίδα αυτή έχουµε τη δυνατότητα να καταχωρήσουµε όλες τις Κατηγορίες Γέφυρας Γενικής Λογιστικής µε βάση τις
οποίες οµαδοποιούνται τα Είδη Κίνησης Πελατών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Στην οθόνη εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες Κατηγορίες Γέφυρας Γ.Λ. σε λίστα, σύµφωνα µε τον Κωδικό τους. Για

να εισάγουµε µία νέα Κατηγορία Γέφυρας Γ.Λ, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό
πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.
Για να διαγράψουµε µία ήδη καταχωρηµένη Κατηγορία Γέφυρας Γ.Λ, την επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε

το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη
Κατηγορία Γέφυρας Γ.Λ συνδέεται µε κάποιο Είδος Κίνησης Πελάτη, δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Κατηγοριών Γέφυρας Γενικής Λογιστικής είναι οι παρακάτω:

Μεταβολή Υπάρχουσας Κατηγορίας Γέφυρας Γ.Λ.

Ξεφύλλισµα Κατηγοριών Γέφυρας Γ.Λ.

ΠΕ∆ΙΑ

· Κωδικός:  Ο αύξων αριθµός της Κατηγορίας Γέφυρας Γ.Λ.

· Περιγραφή:  Η περιγραφή της Κατηγορίας Γέφυρας Γ.Λ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για να καταχωρήσουµε µία Κατηγορία Γέφυρας Γ.Λ. πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε το πεδίο Περιγραφή.
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1.3.6.6 Κατηγορίες Πελατών Λογιστικής

Στη σελίδα αυτή έχουµε τη δυνατότητα να καταχωρήσουµε όλες τις Κατηγορίες Πελατών Λογιστικής σε περίπτωση που
έχουµε στο πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής ανάλυση τόσο των πελατών σε εσωτερικού/εξωτερικού ή/και σε
λιανικής/χονδρικής όσο και των εσόδων στις ίδιες ή και σε διαφορετικές κατηγορίες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Στην οθόνη εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες Κατηγορίες Πελατών Λογιστικής σε λίστα, σύµφωνα µε τον Κωδικό

τους. Για να εισάγουµε µία νέα κατηγορία, πιέζουµε το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων
Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο.
Για να διαγράψουµε µία ήδη καταχωρηµένη κατηγορία, την επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο

 από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη κατηγορία
συνδέεται µε κάποιον Πελάτη, δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Κατηγοριών Γέφυρας Γενικής Λογιστικής είναι οι παρακάτω:

Μεταβολή Υπάρχουσας Κατηγορίας Πελάτη Λογιστικής

Ξεφύλλισµα Κατηγοριών Πελατών Λογιστικής

Αναζήτηση Κατηγορίας Πελάτη Λογιστικής

ΠΕ∆ΙΑ

· Κωδικός:  Ο αύξων αριθµός της Κατηγορίας Πελάτη Λογιστικής.

· Περιγραφή:  Η περιγραφή της Κατηγορίας Πελάτη Λογιστικής.

· Λογ. Κατ. Πελάτη [CC]:  ∆ηλώνουµε τους βαθµούς του Λογαριασµού του Πελάτη Λογιστικής της συγκεκριµένης
Κατηγορίας.

· Λογ. Κατ. Εσόδου [RC]:  ∆ηλώνουµε τους βαθµούς του Λογαριασµού του Εσόδου Λογιστικής της συγκεκριµένης
Κατηγορίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για να καταχωρήσουµε µία Κατηγορία Πελάτη Λογιστικής πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσουµε το πεδίο Περιγραφή.
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1.3.6.7 Οµαδοποίηση Κρατήσεων

Στη σελίδα αυτή έχουµε τη δυνατότητα να καταχωρήσουµε τις τιµές για τις τρεις κατηγορίες Οµαδοποίησης Κρατήσεων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Στην οθόνη εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες Οµάδοποιηήσεις. Για να εισάγουµε µία νέα Οµάδα , πιέζουµε το

πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο αφού πρώτα επιλέξουµε
την Οµαδοποίηση που επιθυµούµε.
Γγια να διαγράψουµε µία ήδη καταχωρηµένη εγγραφή, την επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο

 από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9. Σε περίπτωση, όµως, που η συγκεκριµένη Οµάδα
συνδέεται µε κάποια Κράτηση, δεν µπορούµε να τη διαγράψουµε.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση των Οµάδων είναι οι παρακάτω:

Ξεφύλλισµα

Αναζήτηση

ΠΕ∆ΙΑ

· Κωδικός:  Ο αύξων αριθµός της Οµαδοποίησης

· Περιγραφή:  Η περιγραφή της Οµαδοποίησης.

1.3.6.8 Marketing

Στη σελίδα αυτή έχουµε τη δυνατότητα να καταχωρήσουµε τις τιµές για τις ενέργειες και τις αιτίες Επαφής που
χρησιµοποιούνται στο κύκλωµα Marketing.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Στην οθόνη εµφανίζονται όλες οι ήδη καταχωρηµένες εγγραφές . Για να εισάγουµε µία νέα , πιέζουµε το πλήκτρο

 από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+Insert από το πληκτρολόγιο αφού πρώτα επιλέξουµε την
λίστα που επιθυµούµε.
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Γγια να διαγράψουµε µία ήδη καταχωρηµένη εγγραφή, την επιλέγουµε από τη λίστα και στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο

 από τον πλοηγό ή χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F9.

Επιπλέον µερικές χρήσιµες λειτουργίες για τη διαχείριση της φόρµας είναι οι παρακάτω:

Ξεφύλλισµα

ΠΕ∆ΙΑ

· Κωδικός:  Ο αύξων αριθµός της Ενέργειας/Αιτίας

· Περιγραφή:  Η περιγραφή της Ενέργειας/Αιτίας
·

1.3.7 Email

Η φόρµα αυτή χρησιµοποιείται για την αποστολή Email από τις διαδικασίες: Επιβεβαίωση Κράτησης, Αναχώρηση
∆ωµατίου, Έκδοση Τιµολογίου, Πληροφορίες Μετακίνησης.

Η παρακάτω εικόνα προέρχεται από την διαδικασία Επιβεβαίωση Κράτησης.



186 HotelWorks Help

Copyright © 2004 BlueByte

ΠΕ∆ΙΑ

· Ξενοδοχείο: Επιλέγουµε το ξενοδοχείο από το οποίο θα αντληθούν τα στοιχεία σύνδεσης email και τα προκαθορισµένα
κείµενα.

· Αιτιολογία:  Επιλογή της αιτιολογίας για τις εγγραφές καταγραφής αποστολής email . Οι εγγραφές εµφανίζονται στην
φόρµα Πελάτες στην σελίδα Marketing. Η ενεργοποίηση του ηµερολογίου καταγραφών γίνται από την φόρµα
Παράµετροι-Σελίδα 3.

· Από: Λογαριασµός Email που θα χρησιµοποιηθεί ως Αποστολέας

· Όνοµα: Όνοµα Απόστολέα

· To: Λογαριασµός Email Παραλήπτη .  Στις διαδικασίες Εκτύπωσης Επιβεβαίωσης και Αναχώρηση ∆ωµατίου ως
παραλήπτης προτείνεται ο πελάτης της κράτησης µε δυνατότητα επιλογής διαµενόντων (σε όσους υπάρχει
καταχωρηµένο email) µε το πλήκτρο αριστερά του πεδίου. Με την επιλογή "∆ιαµένοντες" ως παραλήπτες στην
Επιβεβαίωση κράτησης προτείνονται οι ∆ιαµένοντες όλων των δωµατίων της κράτησης ενώ στην Αναχώρηση οι
διαµένοντες του δωµατίου.

· CC, BCC: Λογαριασµοί email ως Κοινοποίηση

· Θέµα: Θέµα email

· Text/html: Συµπληρώνουµε το κείµενο του email. Προκαθορισµένο κείµενο µπορούµε να δηλώσουµε στην φόρµα
Κτίσιµο Ξενοδοχείου-Ξενοδοχεία-Ρυθµίσεις Email. Με το πλήκτρο αριστερά του πεδίου µπορούµε να επιλέξουµε την
γλώσσα του προκαθορισµένου κειµένου. Το κείµενο µπορεί να είναι είτε από κείµενο είτε  html template.

· Επισύναψη: Εµφανίζονται τα επισυναπτόµενα αρχεία. Στην διαδικασίες Εκτύπωσης Επιβεβαίωσης και Έκδοση
Τιµολογίου ως επισυναπτόµενο αρχείο εµφανίζεται η εκτύπωσης της εφαρµογής σε µορφή pdf. Με το πλήκτρο αριστερά
του πεδίου µπορούµε να προσθέσουµε νεό επισυναπτόµενο αρχείο. Το µέγεθος των συνηµµένων αρχείων συνολικά δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 10 ΜΒ.

· Ένα Email: Ενεργοποιούµε την επιλογή όταν υπάρχουν πολλοί παραλήπτες και επιθυµούµε την αποστολή Ενός email
µε όλους τους παραλήπτες.

Με το πλήκτρο Αποστολή ολοκληρώνεται η αποστολή Email και ενηµερώνεται το αρχείο καταγραφής.



Part

II
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2 Γενικές Λειτουργίες

2.1 Πρόλογος

Ξεκινώντας µία εφαρµογή της BlueByte SOFTWARE

· Εάν έχει ενεργοποιηθεί ο µηχανισµός ασφαλείας, θα ερωτηθούµε για όνοµα χρήστη και κωδικό ασφαλείας (συνθηµατικό).

· Εµφανίζεται η κύρια οθόνη, η οποία αποτελεί το περιβάλλον διαχείρισης της εφαρµογής.

Κύρια Οθόνη

· Στο επάνω µέρος υπάρχει τα Βασικά Πλήκτρα όλων των λειτουργιών.

· Τα πλήκτρα ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ, ΒΟΗΘΕΙΑ αφορούν γενικές λειτουργίες που ισχύουν σε όλες τις εφαρµογές.

· Το πλήκτρο ΣΠΙΤΙ αναφέρεται στις φόρµες της συγκεκριµένης εφαρµογής.

· Στο κάτω µέρος της κύριας οθόνης εµφανίζονται: Η τοποθεσία των αρχείων, το όνοµα του χρήστη, εφόσον η ΑΣΦΑΛΕΙΑ
είναι ενεργοποιηµένη και µηνύµατα της εφαρµογής.

· Κλείνοντας το κύριο παράθυρο, κλείνει όλη η εφαρµογή.

2.2 Λειτουργίες Αρχείων

2.2.1 Εισαγωγή Νέας Εγγραφής

Για να δηµιουργήσουµε µία νέα εγγραφή:

· Πατάµε τα πλήκτρα Ctrl+Ins ή το πλήκτρο  από τον πλοηγό που βρίσκεται κάτω από το µενού επιλογών στην
κύρια οθόνη της εφαρµογής.

· Τα πεδία καθαρίζονται από τις αξίες της προηγούµενης εγγραφής και είναι έτοιµα να υποδεχθούν τη νέα εγγραφή.
· Αρχίζουµε την πληκτρολόγηση.
· Μόλις τελειώσουµε την πληκτρολόγηση µίας εγγραφής πρέπει να την αποθηκεύσουµε.

· Η αποθήκευση επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο καταχώρησης F10 ή το πλήκτρο  από τον πλοηγό.
· Εάν δεν επιθυµούµε την αποθήκευση της εγγραφής, γιατί µετανιώσαµε, τότε πατάµε το πλήκτρο ακύρωσης F8 ή το

πλήκτρο  από τον πλοηγό.

2.2.2 Μεταβολή Υπάρχουσας Εγγραφής

Για να µεταβάλλουµε µία εγγραφή, αφού πρώτα την εντοπίσουµε αρχίζουµε αµέσως την πληκτρολόγηση στα διάφορα
πλαίσια που χρειάζονται αλλαγή.

Μόλις τελειώσουµε τη µεταβολή µίας εγγραφής, πρέπει να την αποθηκεύσουµε.

Η αποθήκευση επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο καταχώρησης F10 ή το πλήκτρο  από τον πλοηγό.
Εάν δεν επιθυµούµε την αποθήκευση των µεταβολών, γιατί µετανιώσαµε, τότε πατάµε το πλήκτρο ακύρωσης F8 ή το

πλήκτρο  από τον πλοηγό.
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2.2.3 ∆ιαγραφή Υπάρχουσας Εγγραφής

Για να διαγράψουµε οριστικά µία εγγραφή, αφού πρώτα την εντοπίσουµε:

· Πατάµε το πλήκτρο F9 ή το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή Ctrl+Del.
· Η εφαρµογή µας ζητά επιβεβαίωση "Delete Record ?".
· Πατώντας OK θα διαγραφεί οριστικά.
· Πατώντας CANCEL δε θα γίνει η διαγραφή.

2.2.4 Ξεφύλλισµα Εγγραφών

Μπορούµε να ξεφυλλίσουµε τις εγγραφές ενός αρχείου µε τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο   Πλοηγός

· Πρώτη Εγγραφή Ctrl+Home     

· Προηγούµενη Εγγραφή Ctrl+PageUp     

· Επόµενη Εγγραφή Ctrl+PageDown     

· Τελευταία Εγγραφή Ctrl+End     

2.2.5 Αναζήτηση Εγγραφών

Στρατηγικό εργαλείο που πρακτικά µπορεί να µας εντοπίσει οποιοδήποτε υποσύνολο αρχείου, στο οποίο µπορούµε να
πλοηγηθούµε είτε για επισκόπηση είτε για µαζικές µεταβολές.

Πατώντας το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl+F από το πληκτρολόγιο ή το πλήκτρο  από τον πλοηγό, εµφανίζεται

η φόρµα της αναζήτησης. Πιέζοντας το πλήκτρο  εµφανίζονται οι επιλογές µε βάση τις οποίες µπορεί να γίνει η
αναζήτηση και µπορούµε να επιλέξουµε αυτήν που θέλουµε να έχουµε σαν προεπιλογή.
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Στο αριστερό µέρος φαίνονται τα διαθέσιµα πεδία του ενεργού αρχείου. Επιλέγοντας το φίλτρο που επιθυµούµε εµφανίζεται
ακριβώς απο κάτω πλαίσιο ή πλαίσια για να δηλώσουµε το φίλτρο. Σε πεδία ηµεροµηνίας και αριθµών µπορούµε να
δώσουµε τιµές από-έως π.χ. = 3000 ... 5000. Στα πεδία λέξεων µπορούµε να δώσουµε ολόκληρη τη λέξη ή κοµµάτι της
λέξης π.χ. Παπαδόπουλος Νίκος ,  Παπαδόπ, το οποίο θα βρει όσα ονόµατα αρχίζουν από "Παπαδόπ" ή ..Νίκος.., το
οποίο θα βρει όσα ονόµατα περιέχουν το "Νίκος".

Μπορούµε να δώσουµε φίλτρο για όσα πεδία επιθυµούµε. Κάτω από κάθε φίλτρο εµφανίζεται το κριτήριο που δώσαµε. Εάν
θέλουµε ταξινοµηµένα τα αποτελέσµατα της αναζήτησης κάνουµε κλικ πάνω στη στήλη µε την οποία επιθυµούµε να γίνει η
ταξινόµηση, ώστε το βελάκι να βρίσκεται στη συγκεκριµένη στήλη.

Στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζεται ο συνολικός αριθµός των εγγραφών.

Σηµείωση: Σε κάποιες φόρµες της εφαρµογής πιέζοντας το πλήκτρο της αναζήτησης από τον πλοηγό εµφανίζεται για
λόγους ταχύτητας το

 αντί για το συνολικό αριθµό των εγγραφών. Πιέζοντας, όµως, το πλήκτρο , µπορούµε να δούµε
πάλι το συνολικό αριθµό των εγγραφών.

Για να δούµε τα αποτελέσµατα των φίλτρων που βάλαµε:

· Πατάµε το πλήκτρο "Enter" ή το πλήκτρο  και εµφανίζεται κατάλογος µε τις φιλτραρισµένες εγγραφές για
να κάνουµε οπτική αναζήτηση.

· Επιλέγουµε µία εγγραφή από τον κατάλογο και πατάµε διπλό κλικ µε το ποντίκι ή το πλήκτρο Enter ή το πλήκτρο

 . Κλείνει η οθόνη της αναζήτησης και το ενεργό αρχείο θα εστιασθεί στην πρώτη εγγραφή που βρέθηκε.

· Αν θέλουµε να ακυρώσουµε την αναζήτηση, πατάµε το πλήκτρο "ESC" ή το πλήκτρο  .

· Για να ακυρώσουµε όλα τα φίλτρα που έχουµε ενεργοποιήσει και να βάλουµε νέα, πατάµε το πλήκτρο  .

· Πιέζοντας το πλήκτρο  µπορούµε να αποθηκεύσουµε σε αρχείο excel (το οποίο έχει κατάληξη .xls) τα
αποτελέσµατα της αναζήτησης.

Εφόσον επιλέξουµε ένα σύνολο εγγραφών, µπορούµε:

· Με το πλήκτρο F3 ή το πλήκτρο  από τον πλοηγό να µετακινηθούµε στην επόµενη φιλτραρισµένη εγγραφή.

· Με το πλήκτρο SHIFT+F3 ή το πλήκτρο  από τον πλοηγό να µετακινηθούµε στην προηγούµενη φιλτραρισµένη
εγγραφή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Η "Αναζήτηση Εγγραφών" είναι το πιο στρατηγικό εργαλείο της εφαρµογής. Εκτός από το φιλτράρισµα αρχείων στις
βασικές οθόνες, χρησιµοποιείται και σε πολλά άλλα σηµεία. Γι' αυτό το λόγο, η τέλεια γνώση του είναι απαραίτητη για να
µπορέσουµε να χειρισθούµε περίπλοκα σηµεία της εφαρµογής.

2.2.6 Πλοηγός Αρχείων

Ο Πλοηγός βρίσκεται στην κύρια οθόνη της εφαρµογής και χρησιµοποιείται για να δηµιουργούµε νέες εγγραφές, να
µεταβάλλουµε, να διαγράφουµε και να µετακινούµαστε από εγγραφή σε εγγραφή.

Φωτίζεται και µπορεί να επιλεχθεί µόνον εφόσον υπάρχει ανοιχτή φόρµα.
Εάν υπάρχουν πολλές ανοιχτές φόρµες, τότε λειτουργεί στο αρχείο της ενεργής φόρµας.
Εάν µία φόρµα έχει πολλές υποφόρµες, τότε λειτουργεί στο αρχείο της ενεργής υποφόρµας.

Επιλογές Πλήκτρα
Πρώτη Εγγραφή       Ctrl+Home
Προηγούµενη Εγγραφή Ctrl+PageUp
Επόµενη Εγγραφή Ctrl+PageDown
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Τελευταία Εγγραφή Ctrl+End
Καταχώρηση Εγγραφής F10
Εισαγωγή Εγγραφής Ctrl+Insert
Ακύρωση F8
∆ιαγραφή Εγγραφής F9
Φρεσκάρισµα Ctrl+R

2.2.7 ∆ιαχείριση Στοιχείων Φόρµας

Μετακίνηση από πεδίο σε πεδίο
Επιτυγχάνεται µε τα πλήκτρα TAB (επόµενο πεδίο) και Shift-TAB (προηγούµενο πεδίο). Από το παράθυρο Παράµετροι
µπορούµε να επιλέξουµε, εάν θέλουµε, να µετακινούµαστε στο επόµενο πεδίο και µε το πλήκτρο Enter.

Σε αυτήν την περίπτωση, όταν θέλουµε να πιέσουµε  ένα πλήκτρο, τότε πατάµε το spacebar και όχι το Enter, γιατί θα µας
µετακινήσει στο επόµενο πεδίο. Επιλέγοντας το Enter για µετακίνηση, παράλληλα ενεργοποιούνται και τα πλήκτρα CTRL -
πάνω βελάκι για επόµενο και CTRL + κάτω βελάκι για προηγούµενο.

Πλαίσια καταχώρησης (Πεδία)
Θα παρατηρήσουµε τα εξής πλαίσια:

Πλαίσιο καταχώρησης ονοµάτων-περιγραφών.

Πλαίσιο επιλογής εγγραφής από λίστα. Πιέζοντας το πλήκτρο  ή το συνδυασµό πλήκτρων ALT + κάτω βελάκι από το
πληκτρολόγιο, εµφανίζεται κατάλογος µε τις εγγραφές. Αν επιθυµούµε µπορούµε να καταχωρήσουµε νέα εγγραφή στη

λίστα πιέζοντας το πλήκτρο  από τον πλοηγό ή το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl + Insert από το πληκτρολόγιο.

Πλαίσιο ηµεροµηνίας. Πιέζοντας το βελάκι εµφανίζεται ηµερολόγιο και επιλέγουµε την ηµεροµηνία.

.

Πλαίσιο αριθµών-ποσών. Πιέζοντας το βελάκι εµφανίζεται αριθµοµηχανή και επιλέγουµε το νούµερο ή το υπολογίζουµε.

Πλαίσιο επιλογής εγγραφής από ένα άλλο αρχείο. Πιέζοντας το πλήκτρο  ή το συνδυασµό πλήκτρων ALT + κάτω βελάκι
από το πληκτρολόγιο, εµφανίζεται κατάλογος µε τις εγγραφές. Σε αυτά τα πλαίσια µπορούµε είτε να επιλέξουµε µία ήδη
καταχωρηµένη εγγραφή πληκτρολογώντας χαρακτήρες ώστε να εστιάσουµε στην εγγραφή που επιθυµούµε είτε να
εισάγουµε µία νέα εγγραφή κάνοντας διπλό κλικ στο πεδίο όταν εµφανίζεται το χεράκι.



192 HotelWorks Help

Copyright © 2004 BlueByte

2.2.8 ∆ιαχειριστής Εγγράφων

Στη φόρµα αυτή µπορούµε να αποθηκεύσουµε τα έγγραφα που επιθυµούµε.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Για να εισάγουµε ένα έγγραφο πατάµε το πλήκτρο  από την µπάρα εργαλείων.

ΠΕ∆ΙΑ

· Περιγραφή:  ∆ίνουµε ένα όνοµα που να χαρακτηρίζει το έγγραφο.

· Ηµ/νία:  Η ηµεροµηνία που καταχωρήσαµε το έγγραφο.

· Κατάλογος:  Πατάµε το πλήκτρο  για να επιλέξουµε τη διαδροµή από την οποία παίρνουµε το έγγραφο. Το έγγραφο
µπορεί να έχει οποιαδήποτε κατάληξη (.doc, .bmp, .html, κ.τ.λ.).

Σηµείωση: Αν έχετε δίκτυο είναι καλύτερα να παίρνετε το έγγραφο από τον server. Να ακολουθείτε για παράδειγµα τη
διαδροµή \\SERVER\C\...

· Προβολή:  Πατώντας το πλήκτρο  µας εµφανίζεται το έγγραφο.

· 1ο Κλειδί, 2ο Κλειδί, 3ο Κλειδί:  Πεδία µε τα οποία µπορούµε να οµαδοποιήσουµε τα έγγραφα. Στη συνέχεια µπορούµε
να χρησιµοποιήσουµε τα πεδία αυτά ως φίλτρα για να αναζητήσουµε το έγγραφο που επιθυµούµε πατώντας το πλήκτρο

 που βρίσκεται δίπλα στο πλήκτρο .
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2.3 Εργαλεία

2.3.1 Εκτυπώσεις

Ο ∆ιαχειριστής Εκτυπωτικών (Αναφορών) είναι ένα ολοκληρωµένο εργαλείο µε τις εξής δυνατότητες:

· Οι αναφορές της εφαρµογής εµφανίζονται ταξινοµηµένες σε παράθυρα ανάλογα µε το είδος τους.

· Εµφάνιση σε οθόνη ή εκτυπωτή.

· Οθόνη κριτηρίων φιλτραρίσµατος των αναφορών µε όλα τα διαθέσιµα πεδία των αρχείων.

· Ειδικά πλήκτρα ταξινόµησης, πολυεπιλογών και γραφηµάτων που παραµετροποιούν τις αναφορές µε όλους τους
δυνατούς τρόπους.

· Οι αναφορές είναι σχεδιασµένες σε Crystal Reports, διεθνές εργαλείο σχεδιασµού αναφορών.

· Ο χρήστης µπορεί να σχεδιάσει αναφορές µε τη χρήση της Γεννήτρια Εκτυπώσεων και να τις ενσωµατώσει στο
διαχειριστή επιλέγοντας τις σελίδες κριτηρίων που είναι προετοιµασµένες από τη BlueByte SOFTWARE, επεκτείνοντας
έτσι απεριόριστα την εκµετάλλευση των καταχωρηµένων στοιχείων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

· Επιλέγουµε εάν η αναφορά θα εµφανισθεί στην οθόνη (Παράθυρο) ή θα σταλεί στον Εκτυπωτή ή θα γίνει εξαγωγή σε
αρχείο. Εάν επιλέξουµε εκτυπωτή, αργότερα κατά τη διαδικασία, έχουµε τη δυνατότητα να αλλάξουµε προσωρινά τον
προεπιλεγµένο εκτυπωτή.

· Στο πεδίο Προεπιλεγµένος Εκτυπώτης επιλέγουµε τον εκτυπωτή που θα χρησιµοποιηθεί ως προεπιλογή σε όλες τις
εκτυπώσεις.

· Ενεργοποιούµε την επιλογή Αρίθµηση Σελίδων αν επιθυµούµε στην αναφορά να εµφανίζεται ο αριθµός των σελίδων.

· Ενεργοποιούµε την επιλογή Εκτύπωση Ηµεροµηνίας αν επιθυµούµε στην αναφορά να εµφανίζεται η τρέχουσα
ηµεροµηνία.

· Ενεργοποιώντας το πεδίο Προσ. Στο Πλάτος Σελ.  προσαρµόζεται το µέγεθος της εκτύπωσης έτσι ώστε να εµφανίζεται
ολόκληρη η σελίδα στην οθόνη .
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· Ενεργοποιώντας το πεδίο ʼνοιγµα στο ίδιο παράθ. κάθε εκτύπωση που θα εκτελέσουµε θα εµφανιστεί σε νέα σελίδα
στην φόρµα που βρισκόµαστε ενώ στην αντίθετη περίπτωση θε εµφανιστεί σε νέο παράθυρο.

· Ό,τι γράψουµε στα πλαίσια Παρατηρήσεις θα εµφανίστουν στο επάνω µέρος της αναφοράς.

Πατώντας το πλήκτρο   θα εκτελεσθεί η εκτύπωση ενώ µε το πλήκτρο  θα
διαγραφούν όλα τα φίλτρα που έχουµε δηλώσει στις σελίδες επιλογών.

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΦΙΛΤΡΑ

· Κάνοντας κλικ στον τίτλο της εκτύπωσης που επιθυµούµε, εµφανίζεται η οθόνη µε τα φίλτρα της επιλεγµένης αναφοράς.
Κάθε αναφορά έχει διαφορετικές σελίδες επιλογών.

Αυτή η οθόνη µπορεί να έχει πολλές σελίδες κριτηρίων που φιλτράρουν την αναφορά. Κάθε σελίδα αφορά πεδία ενός
αρχείου.

· Στα πεδία αριθµών και ηµεροµηνιών ορίζουµε το διάστηµα από - εώς που επιθυµούµε.

· Στα πεδία χαρακτήρων (ονοµασίες, περιγραφές, κ.λπ.) µπορούµε να γράψουµε µέρος από λέξη , π.χ. Παπαδοπ ή
..Νίκος.. για να πάρουµε όλους τους Παπαδόπουλους ή όσους περιέχουν το Νίκος αντίστοιχα..

· Τα πλήκτρα µε το λαµπάκι χρησιµεύουν για µαζική επιλογή εγγραφών (πολυεπιλογή). Εάν το λαµπάκι δεν είναι
αναµµένο, τότε δεν έχει γίνει καµιά επιλογή, ενώ εάν επιλέξουµε εγγραφές, π.χ. πελάτες από Θεσ/νίκη και Λαµία, µόνο
τότε ανάβει. Η επιλογή πραγµατοποιείται είτε µε κλικ στις εγγραφές που θέλουµε κρατώντας το πλήκτρο Ctrl πατηµένο,
είτε συµπληρώνοντας τα πρώτα γράµµατα στο πλαίσιο στο πάνω µέρος της οθόνης και πατώντας το Enter από το
πληκτρολόγιο. Στο πλήκτρο επάνω δεξιά φαίνεται ο αριθµός εγγραφών που έχουµε επιλέξει και πιέζοντας εµφανίζεται η

λίστα µε τις επιλογές µας. Με το πλήκτρο  οριστικοποιούνται οι επιλογές µας, µε το πλήκτρο   ακυρώνονται

όλες οι ενέργειες ενώ µε το πλήκτρο  αδειάζει η λίστα επιλογών.

· Τα πλήκτρα επιλογής κωδικών (βελάκι δεξιά) µας επιτρέπουν να εισάγουµε έναν κωδικό ή πατώντας το βελάκι να
επιλέξουµε µε βάση την ονοµασία του κωδικού. Π.χ. εάν πρόκειται για πελάτη και γνωρίζουµε τον κωδικό του, τον
πληκτρολογούµε αµέσως, αλλιώς πατάµε το βελάκι και µε τη βοήθεια του ονοµαστικού καταλόγου που εµφανίζεται
µπορούµε να τον εντοπίσουµε.

· Με τα πλήκτρα ταξινόµησης αλλάζουµε την ταξινόµηση της αναφοράς. Πατώντας το πλήκτρο εµφανίζεται οθόνη µε λίστα
των διαθέσιµων πεδίων ταξινόµησης. Μεταφέρουµε στο δεξί µέρος της οθόνης όσα πεδία θέλουµε να συµµετέχουν στην
ταξινόµηση. Η σειρά µε την οποία τα µεταφέρουµε, θα είναι και η σειρά της ταξινόµησης. Πριν τα στείλουµε δεξιά
επιλέγουµε εάν θα συµµετέχουν µε  αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. Π.χ. η αναφορά θα ταξινοµηθεί κατά αύξουσα Ονοµασία
Πόλης και φθίνοντα τζίρο (οι πρώτοι καλύτεροι πελάτες ανά πόλη).  Εφόσον ενεργοποιηθεί η ταξινόµηση αλλάζουν τα
χρώµατα του πλήκτρου.
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· Τα πλήκτρα γραφηµάτων µεταβάλλουν τον τρόπο εµφάνισης των γραφηµάτων.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Πιέζοντας το πλήκτρο ∆ιαχείριση έχουµε τις εξής Επιλογές:

· Εισαγωγή νέας εκτύπωσης.

· Μεταβολή υπάρχουσας εκτύπωσης.

· ∆ιαγραφή υπάρχουσας εκτύπωσης.

· Γεννήτρια Εκτυπώσεων: άνοιγµα της Γεννήτριας Εκτυπώσεων για µεταβολή του σχεδιασµού της εκτύπωσης.

Με τις πρώτες τρεις επιλογές εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

· Για κάθε αναφορά ορίζουµε τον κωδικό, τον τίτλο, επιλέγουµε τις Σελίδες Επιλογών (µέχρι 5) και το όνοµα του αρχείου
της αναφοράς όπως επίσης και να επιλέξουµε τον τύπο της εκτύπωσης ανάµεσα στις επιλογές Report (για απλές
αναφορές) Graph (για αναφορές µε γραφήµατα) και Important (για αναφορές που θεωρούµε σηµαντικές).

· Σε αυτήν την οθόνη, ο χρήστης µπορεί να ενσωµατώσει αναφορές που σχεδιάζει ή ειδικές αναφορές που
παραγγέλλονται στη BlueByte SOFTWARE. Σε αυτήν την περίπτωση καλό είναι να χρησιµοποιεί κωδικούς που
αρχίζουν µε ένα γράµµα, έτσι ώστε να µην υπάρχει περίπτωση αντικατάστασης µε νέες αναφορές που παραδίδονται σε
κάθε νέα έκδοση.

2.3.2 Γεννήτρια Εκτυπώσεων

Εργαλείο για το σχεδιασµό εκτυπώσεων µε απεριόριστες δυνατότητες.

Έµπειροι χρήστες, µε καλή γνώση της λειτουργίας του, µπορούν να παράγουν δεκάδες αναφορές σε ελάχιστο χρόνο
εκµεταλλευόµενοι όλα τα στοιχεία της βάσης δεδοµένων ή να µετατρέψουν τις ήδη υπάρχουσες ανάλογα µε τις ανάγκες
τους.
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2.3.3 SQL Utility

Εργαλείο για τη διαχείριση των αρχείων της εφαρµογής.

Με τη βοήθεια της φόρµας αυτής µπορούµε να δηµιουργήσουµε και να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα της εφαρµογής µε
λίγες γραµµές κώδικα σε SQL.

Στο επάνω πλαίσιο γράφουµε διάφορες εντολές σε SQL για να πάρουµε την πληροφορία που επιθυµούµε. Πιέζοντας το

πλήκτρο , θα εµφανιστούν στον πίνακα που βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης τα αποτελέσµατα του SQL.

Αν επιθυµούµε µπορούµε πιέζοντας το πλήκτρο  να εξάγωγουµε τα στοιχεία του πίνακα σε Excel.

Όταν χρησιµοποιούµε τις εντολές DELETE ή UPDATE, πιέζουµε το πλήκτρο . Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, δεν
εµφανίζεται τίποτα στον πίνακα που βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης.

Κάτω αριστερά φαίνεται ο αριθµός όλων των εγγραφών του πίνακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην επιχειρήσετε να µπείτε σε αυτή τη φόρµα εάν δεν έχετε επικοινωνήσει προηγουµένως µε τη
BlueByte SOFTWARE.

2.3.4 Ασφάλεια Συστήµατος

Από την Κονσόλα Ασφαλείας επιβάλλεται η καθολική ασφάλεια του συστήµατος, δηλαδή ποιοι είναι οι εξουσιοδοτηµένοι
χρήστες της εφαρµογής και τι δυνατότητες έχει ο καθένας.

Με την εγκατάσταση της εφαρµογής, η ασφάλεια είναι απενεργοποιηµένη και οποιοσδήποτε χρήστης µπορεί να επέµβει σε
όλες τις διαδικασίες της εφαρµογής. Για να ενεργοποιήσουµε την ασφάλεια µαρκάρουµε το πλαίσιο Ενεργοποίηση
Ασφάλειας αφού βέβαια πρώτα έχουµε δηµιουργήσει τις οµάδες χρηστών.

Η Κονσόλα Ασφαλείας αποτελείται από 3 σελίδες:

ΧΡΗΣΤΕΣ
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Αρχικά στο πρώτο πίνακα της οθόνη δηµιουργούµε  τις οµάδες χρηστών. Για κάθε οµάδα στο δεύτερο πίνακα θα εισάγουµε
τους αντίστοιχους χρήστες.

∆εξιά εµφανίζονται λίστες µε όλες τις διαθέσιµες ενέργειες (φόρµες, εκτυπώσεις, ʼλλο, Ειδικά) της εφαρµογής. Το 
σηµαίνει ότι η εν λόγω οµάδα µπορεί να εκτελεί αυτή τη διαδικασία.

Μπορούµε να επιλέξουµε µαζικά όλες τα δικαίωµατα της εφαρµογής πιέζοντας το πλήκτρο ∆ικαίωµατα και "Επιλογή Όλων
των ∆ικαιωµάτων".
Αν επιθυµούµε να αντιγράψουµε δικαιώµατα από µία οµάδα σε κάποια άλλη, χρησιµοποιούµε τις επιλογές "Αντιγραφή
∆ικαιωµάτων" και "Επικόλληση ∆ικαιωµάτων" από το πλήκτρο ∆ικαιώµατα.

Μόνο ο χρήστης µε την ονοµασία AdsSys έχει πρόσβαση στην κονσόλα ασφαλείας. Για την αλλαγή του συνθηµατικού του
πληκτρολογούµε το νέο συνθηµατικό στο πλαίσιο που εµφανίζεται στο κάτω µέρος της οθόνης και πιέζουµε το πλήκτρο
Αλλαγή Συνθ/κού AdsSys.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σηµειώστε το συνθηµατικό διότι σε περίπτωση που το χάσετε δεν µπορεί να
ανακτηθεί µε κανένα τρόπο.

Οι νέοι χρήστες δηµιουργούνται χωρίς συνθηµατικό. Με την πρώτη πρόσβασή τους στην εφαρµογή θα µπορέσουν να
ορίσουν ή να αλλάξουν συνθηµατικό στην παρακάτω οθόνη που εµφανίζεται όταν ανοίγει η ασφάλεια συστήµατος. Αν
επιθυµούν να διαγράψουν το συνθηµατικό τους, θα πρέπει να µαρκάρουν το πεδίο ∆ιαγραφή Συνθηµατικού.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
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Εδώ εµφανίζονται όλες οι ενέργειες των χρηστών, για τους οποίους έχουµε ενεργοποιήσει την επιλογή του ηµερολογίου
στην οµάδα τους. Σε δίκτυα µε µεγάλο όγκο καταχωρήσεων, το ηµερολόγιο θα γίνεται αρκετά µεγάλο και πρέπει περιοδικά

να το αδειάζουµε, χρησιµοποιώντας το πλήκτρο .

ΜΟΝΙΤΟΡ

Στο αριστερό τµήµα της οθόνης εµφανιζονται όλοι οι ενεργοί χρήστες της εφαρµογής, ενώ στο δεξιό έχουµε την δυνατότητα
ενεργοποίησης της επιλογής Έλεγχος Ακεραιότητας Αρχείων που διαφυλάσει την ασφαλή διαγραφή µίας εγγραφής.
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2.3.5 Εργασίες Βάσης ∆εδοµένων

Στη φόρµα αυτή έχει τη δυνατότητα µόνο ο Χρήστης AdsSys να δηµιουργήσει, να αντιγράψει ή να διαγράψει µια Εταιρία.

Η δηµιουργία και η αντιγραφή γίνονται από την πρώτη σελίδα, ενώ η διαγραφή από τη δεύτερη. Όλες οι διαδικασίες
ξεκινούν πιέζοντας το πλήκτρο Εκτέλεση.

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Μαρκάρουµε την επιλογή ∆ηµιουργία Κενής και πιέζουµε το πλήκτρο  ώστε να καθορίσουµε την τοποθεσία της νέας
Βάσης ∆εδοµένων.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

Μαρκάρουµε την επιλογή ∆ηµιουργία Αντιγράφου και πιέζουµε το πλήκτρο  ώστε να καθορίσουµε την τοποθεσία της
νέας Βάσης ∆εδοµένων.

∆ΙΑΓΡΑΦΗ

Στο πλαίσιο της οθόνης επιλέγουµε τη Βάση που επιθυµούµε να διαγράψουµε.
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2.3.6 Πληροφορίες Βάσης

Παράθυρο µε πληροφορίες για την ενεργή Βάση ∆εδοµένων. Αναλυτικά εµφανίζονται: ο συνολικός αριθµός των αρχείων, το
µέγεθος τους, η τοποθεσία της Βάσης, πίνακας µε όλα τα αρχεία από τα οποία αποτελείται η Βάση και τα µεγέθη τους,
πλαίσιο µε τους ενεργούς χρήστες και τα ενεργά αρχεία.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

· Φρεσκάρισµα:  Πραγµατοποιείται φρεσκάρισµα των αρχείων.

· Έλεγχος:  Χρησιµοποιείται για να ελέγχει αν τα αρχεία έχουν υποστεί κάποια βλάβη.

· Επιδιόρθωση:  Χρησιµοποιείται για να επιδιορθώνει το αρχείο που έχουµε επιλεγµένο στον πίνακα αρχείων και εφόσον
έχουµε υποψίες ότι έχει υποστεί κάποια βλάβη. Πατώντας το πλήκτρο, θα γίνει προσπάθεια επιδιόρθωσης του αρχείου.

· Pack Table/ Pack All:  Είναι πολύ σηµαντικό και χρησιµοποιείται για να αφαιρούνται οι διαγραµµένες εγγραφές από το
επιλεγµένο αρχείου ή από όλα τα αρχεία κι έτσι να µειώνεται ο χώρος που καταλαµβάνουν στο δίσκο. Εκτελείται σε τακτά
χρονικά διαστήµατα, όπως µία φορά το µήνα και η Βάση ∆εδοµένων δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άλλους χρήστες
εκείνη τη στιγµή, αλλιώς η διαδικασία θα αποτύχει.

· Επεξεργασία:  Μας δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στις εγγραφές του επιλεγµένου πίνακα.

Προσοχή!  Πριν εκτελέσουµε οποιαδήποτε διαδικασία από τις αναφερόµενες παραπάνω πρέπει:

· η Βάση ∆εδοµένων να µη χρησιµοποιείται από άλλους χρήστες εκείνη την στιγµή, αλλιώς η διαδικασία θα αποτύχει.

· να πάρουµε Backup (Φύλαξη) των αρχείων µας.

Πιέζοντας το πλήκτρο Έξοδος βγαίνουµε από την συγκεκριµένη οθόνη.
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2.3.7 Εξουσιοδότηση

Όταν ένα πρόγραµµα της BlueByte SOFTWARE εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε έναν υπολογιστή αποτελεί πρόγραµµα
επίδειξης και η χρήση του επιτρέπεται για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

Εφόσον το πρόγραµµα αγορασθεί, τότε ο πελάτης αποκτά το δικαίωµα ενός ή περισσοτέρων κωδικών (βασικό και λοιπά
πακέτα), τους οποίους παραλαµβάνει τηλεφωνικά ή µε φαξ από τη BlueByte SOFTWARE.

Με αυτόν τον κωδικό ο πελάτης αποκτά εφάπαξ δικαίωµα χρήσης του προγράµµατος.

∆ιαδικασία Εξουσιοδότησης

Η BlueByte SOFTWARE θα σας ενηµερώσει µε το/τα προσωπικό/ά σας License Code. Ο κύριος κωδικός αποτελείται από
16 χαρακτήρες και είναι το Serial Number σας. Οι υπόλοιποι κωδικοί αποτελούνται από 14 χαρακτήρες και δίνονται σε
περίπτωση που έχετε κάποια επιπλέον πακέτα.

Αρχικά πληκτρολογείτε στο πεδίο License Code τον 16ψήφιο κωδικό και πιέζετε το πλήκτρο Προσθήκη ώστε να
εµφανιστεί ο κωδικός στη λίστα µε τα Existing Licenses. Έπειτα, αν έχετε κι άλλους κωδικούς τους πληκτρολογείτε κι
αυτούς στο πεδίο License Code και πιέζετε πάλι το πλήκτρο Προσθήκη. Αν επιθυµείτε να σβήσετε κάποιον κωδικό είτε
γιατί τον πληκτρολογήσατε λάθος είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, τότε τον επιλέγετε από τη λίστα µε τα Existing
Licenses και πιέζετε το πλήκτρο ∆ιαγραφή.

Σηµείωση: Αν θέλετε να διαγράψετε τον 16ψήφιο κωδικό, πρέπει πρώτα να σβήσετε όλους τους 14ψήφιους κωδικούς και
στο τέλος τον 16ψήφιο.

Πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ ολοκληρώνετε η διαδικασία της εξουσιοδότησης.

2.3.8 Γλώσσα

Οι εφαρµογές της BlueByte SOFTWARE έχουν τη δυνατότητα να εµφανίζουν τις φόρµες και τα παράθυρα σε οποιαδήποτε
γλώσσα επιθυµεί ο χρήστης.

Ανά πάσα στιγµή υπάρχουν διαθέσιµες δύο γλώσσες. Η Αγγλική και η Τοπική.
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

· Στο κύριο µέρος του παραθύρου υπάρχει ένας πίνακας, όπου στο αριστερό µέρος φαίνονται όλες οι λέξεις που
χρησιµοποιεί το πρόγραµµα στην αγγλική και στο δεξιό η µετάφραση στην τοπική. Από το µενού Επεξεργασία
µπορούµε να κάνουµε οποιαδήποτε αλλαγή στις εγγραφές του πίνακα.

· Η αποθήκευση των αλλαγών επιτυγχάνεται µε την αντίστοιχη επιλογή από το µενού Αρχείο.

· Η αναζήτηση µίας λέξης επιτυγχάνεται µε τις επιλογές Εύρεση ή Εύρεση Εποµένου από µενού Αναζήτηση. Η
αναζήτηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί και στην αγγλική και στην τοπική γλώσσα.

· Η αλλαγή της γλώσσας επιτυγχάνεται µε την αντιστοίχη επιλογή από το µενού Γλώσσα.

· Στο πλαίσιο που εµφανίζεται στο πάνω µέρος της οθόνης µπορούµε να προεπιλέξουµε την γλώσσα του πληκτρολογίου,
έτσι ώστε µε την εκκίνηση της εφαρµογής τα στοιχεία που πληκτρολογούµε να καταχωρούνται στην επιθυµητή γλώσσα.

Όλες οι αλλαγές θα εφαρµοστούν µε την επόµενη εκκίνηση της εφαρµογής.
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2.3.9 Φύλαξη Αρχείων

∆υνατότητα δηµιουργίας αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων σας µέσα από την εφαρµογή ακολουθώντας την παρακάτω
διαδικασία.

∆ιαδικασία Αντιγράφου Ασφαλείας

· Στην πρώτη οθόνη επιλέγουµε τη διαδικασία Φύλαξη Αρχείων.

· Πιέζουµε το πλήκτρο Επόµενο.

· Εµφανίζεται πίνακας µε επιλεγµένα τα αρχεία που θα συµπεριληφθούν στο αντίγραφο ασφαλείας. Αν επιθυµούµε να
προσθέσουµε και άλλα, χρησιµοποιούµε τα πλήκτρα Προσθήκη Καταλόγου και Προσθήκη Αρχείων. Τις νέες µας
επιλογές µπορούµε να τις αποθηκεύσουµε σε ένα προσωπικό Set µε το πλήκτρο SaveSet. Την επόµενη φορά που θα
χρησιµοποιήσουµε την φύλαξη µε το πλήκτρο Load Set µπορούµε να επαναφέρουµε το δικός µας set αρχείων προς
φύλαξη.

· Πιέζουµε το πλήκτρο Επόµενο.

· Εµφανίζεται η τοποθεσία του αντιγράφου.
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Σε περίπτωση που επιθυµούµε να αλλάξουµε την προτεινόµενη τοποθεσία της φύλαξης, επιλέγουµε την καινούρια µε τη

χρήση του πλήκτρου  (π.χ. C:\Bluebyte\BBFiles.bck ή F:\BBFiles.bck). Αν είναι µέσα στο πρόγραµµα κάποιος άλλος
χρήστης την ώρα που εκτελούµε τη διαδικασία της φύλαξης, τότε µπορούµε να τον "πετάξουµε" εκτός προγράµµατος
µαρκάροντας την επιλογή Kill Users. Αν θέλουµε να διασφαλίσουµε ότι δεν θα ανοίξει κάποιος χρήστης την εφαρµογή
την ώρα που εκτελείται η διαδικασία της φύλαξης αρχείων, µαρκάρουµε και την επιλογή Kill and RestartServer.
Σε περίπτωση που επιθυµούµε να πάρουµε Backup κάποια άλλη χρονική στιγµή, τότε µαρκάρουµε την επιλογή Backup
Later και δηλώνουµε δίπλα την ηµεροµηνία και την ώρα που θα εκτελεστεί η διαδικασία της φύλαξης.

· Πιέζουµε το πλήκτρο Τέλος.

∆ιαδικασία Επαναφοράς του αντιγράφου.

· Στην πρώτη οθόνη επιλέγουµε τη διαδικασία Επαναφορά.

· Πιέζουµε το πλήκτρο Επόµενο.

· Επιλέγουµε την τοποθεσία του αντιγράφου που επιθυµούµε να επαναφέρουµε µε τη χρήση του πλήκτρου .

· Πιέζουµε το πλήκτρο Επόµενο.

· Εµφανίζονται ο τίτλος αρχείου φύλαξης και πίνακας µε τα αρχεία που περιέχει. Μας παρέχεται δυνατότητα επιλογής
κάποιων από αυτά τα αρχεία, µαρκάροντάς τα.

· Πιέζουµε το πλήκτρο Επόµενο.

· Επιλέγουµε την τοποθεσία στην οποία θα γίνει η επαναφορά. Αν επιθυµούµε η επαναφορά να γίνει στην τοποθεσία από
την οποία δηµιουργήθηκε το αντίγραφο ασφαλείας, επιλέγουµε Αρχικές θέσεις. Αν επιθυµούµε να γίνει κάπου αλλού,

επιλέγουµε Εναλλακτική Θέση και ορίζουµε την καινούρια τοποθεσία µε τη χρήση του πλήκτρου . Η επιλογή µας θα
εµφανιστεί στο πλαίσιο ακριβώς από κάτω. Αν το πεδίο Πλήρης ∆ιαδροµή είναι µαρκαρισµένο, τότε θα µας επαναφέρει
τα αρχεία στην αρχική οµαδοποίηση σε φακέλους, διαφορετικά τα αρχεία θα εµφανιστούν όλα µαζί στον επιλεγµένο
φάκελο.

· Πιέζουµε το πλήκτρο Τέλος για να ξεκινήσει η επαναφορά.

2.3.10 Αλλαγή Εταιρίας - Αναβάθµιση

Λειτουργία η οποία µας επιτρέπει να επιλέξουµε την Εταιρία µε την οποία θέλουµε να εργασθούµε ή να συνδεθούµε στην
επιλεγµένη εταιρία µε διαφορετικό χρήστη.

Η αλλαγή της βάσης επιτυγχάνεται µε τη χρήση καταλόγου αν τη συγκεκριµένη τοποθεσία την έχουµε επιλέξει σε

προηγούµενή µας σύνδεση ή µε τη χρήση του πλήκτρου  αν η τοποθεσία δεν υπάρχει ήδη στον κατάλογο. Σε

περίπτωση, όµως,  που το πλήκτρο  δεν είναι ενεργοποιηµένο, πιέζουµε πρώτα το πλήκτρο  και στη συνέχεια

το πλήκτρο  για να επιλέξουµε τη βάση που επιθυµούµε.



205Γενικές Λειτουργίες

Copyright © 2004 BlueByte

Αφού επιλέξουµε την τοποθεσία πληκτρολογούµε το όνοµα του χρήστη και το συνθηµατικό (αν η ασφάλεια είναι
ενεργοποιηµένη) και πιέζοντας το πληκτρο OK ανοίγει η εφαρµογή.

Στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζεται πάντα η τρέχουσα τοποθεσία της βάσης που εργαζόµαστε, καθώς και το όνοµα του
χρήστη µε το οποίο έχουµε συνδεθεί.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Πιέζουµε το πλήκτρο   από τον κεντρικό µας υπολογιστή (κατά προτίµηση) για να ξεκινήσει η διαδικασία
Αναβάθµισης της εφαρµογής µέσω Internet. Η διαδικασία αναβάθµισης περιλαµβάνει τα εξής βήµατα:

Αρχικά θα αποθηκευτούν στον φάκελο αναβάθµισης τα αρχεία από το internet. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή και
θα προσπαθήσουµε να ανοίξουµε την εφαρµογή . Θα εµφανιστεί µήνυµα για αναβάθµιση των αρχείων και πιέζουµε Ναι.
Μόλις ξαναπροσπαθήσουµε να ανοίξουµε την εφαρµογή σε περίπτωση που η αναβάθµιση περιλαµβάνει αλλαγές στην
βάση δεδοµένων θα µας ζητηθεί να πάρουµε Backup (Αντίγραφο Ασφαλείας) και στην συνέχεια να δηλώσουµε το
συνθηµατικό του χρήστη Adssys. (Εάν δεν υπάρχει συνθηµατικό στην φόρµα πατάµε ΟΚ χωρίς να συµπληρώσουµε κάτι.)
Εάν δεν υπάρχουν αλλαγές στην βάση η εφαρµογή µετά την αναβάθµιση των αρχείων θα ανοίξει κανονικά.

Σε περίπτωση που η εφαρµογή είναι εγκατεστηµένη και σε άλλα τερµατικά εκτός του server µόλις προσπαθήσουµε να
ανοίξουµε την εφαρµογή θα εµφανιστεί µήνυµα για αναβάθµιση αρχείων. Πιέζουµε Ναι και η αναβάθµιση θα
πραγµατοποιηθεί αυτόµατα. Το πλήκτρο LiveUpdate το πιέζουµε µόνο µία φορά από ένα υπολογιστή (κατά προτίµηση τον
κεντρικό µας υπολογιστή).

Εάν η διαδροµή αναβάθµισης δεν είναι συµπληρωµένη πιέζουµε το πλήκτρο  και εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη όπου
ορίζουµε την διαδροµή αναβάθµισης η οποία είναι της µορφής πχ (C:\BlueByte\Updates\Hw) για τον κεντρικό µας
υπολογιστή και για τις θέσεις εργασίας πχ (\\Server\C\BlueByte\Updates\Hw).
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2.3.11 Skins

Στην φόρµα αυτή µπορούµε να αλλάξουµε χρώµατα σε ολόκληρο το περιβάλλον της εφαρµογής.

ΠΕ∆ΙΑτ

· Skins: Λίστα των διαθέσιµων skins.

· Form Backound: Επιλέγουµε το κύριο χρώµα για το περιβάλλον της εφαρµογής.

· Font: Επιλέγουµε το χρώµα των λεκτικών και των τίτλων των πεδίων της εφαρµογής.

· Edit Backround: Επιλέγουµε το χρώµα του φόντου των πεδίων της εφαρµογής.

· Edit Font: Επιλέγουµε το χρώµα της γραµµατοσειράς των πεδίων της εφαρµογής.

· Disabled: Επιλέγουµε το χρώµα των ανενεργών σηµείων της εφαρµογής.

· Buttons: Επιλέγουµε το χρώµα των πλήκτρων της εφαρµογής.

· Buttons Hot: Επιλέγουµε το χρώµα των επιλεγµένων των πλήκτρων της εφαρµογής.

· Border:  Επιλέγουµε το χρώµα των πλαισιών της εφαρµογής

· Sample: Εµφανίζεται δείγµα µιας οθόνης µε τα χρώµατα επιλογής

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Επιλέγουµε εάν από τα διαθέσιµα αρχεία skins που εµφανίζονται στο πλαίσιο Skins και πιέζουµε το πλήκτρο Apply για να
ενεργοποιήσουµε τα νέα χρώµατα.

Για δηµιουργία νέου Skin πιέζουµε το πλήκτρο New και στο παράθυρο που θα εµφανιστεί δηλώνουµε το όνοµα που
επιθυµούµε ή επιλέγουµε έαν υπάρχον κάνουµε τις αλλαγές που επιθυµούµε και πιέζουµε το πλήκτρο Save As για
αποθήκευση µε διαφορετικό όνοµα. Τις αλλαγές σε ήδη υπάρχον skins για να τις αποθηκεύσουµε πιέζουµε το πλήκτρο
Save. Μετά από οποιαδήποτε αλλαγή για να αλλάξουν τα χρώµατα στην εφαρµογή πρέπει να επιλέξουµε το Skin που
επιθυµούµε και να πατήσουµε το πλήκτρο Apply.
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2.4 Αγαπηµένα

Στο µενού Αγαπηµένα µπορούµε να κάνουµε την ∆ιαχείριση Αγαπηµένων.

Αρχικά ανοίγουµε την φόρµα που επιθυµούµε πχ Πελάτες και µε την επιλογή Προσθήκη σε Αγαπηµένα η φόρµα θα
προστεθεί αυτόµατα στο µενού Αγαπηµένα.

Στην φόρµα που θα ανοίξει µε την επιλογή Οργάνωση Αγαπηµένων µπορούµε :
· να δούµε την λίστα µε τις Αγαπηµένες Φόρµες
· να αλλάξουµε την σειρά εµφάνισης τους .Κάνουµε κλικ στην γραµµή και τραβάµε µε πατηµένο το ποντίκι την επιλογή

µέχρι την θέση που επιθυµούµε
· να αφαιρέσουµε µία φόρµα από το µενού Αγαπηµένα . Επιλέγουµε την γραµµή και πατάµε το πλήκτρο ∆ιαγραφή.



Ευρετήριο

- F -
Folios     29

- S -
Specials Κράτησης     27

SQL Utility     196

- W -
Web     92

- Z -
Zoom     191

- Α -
Αλλαγή Εταιρίας     204

Αναβάθµιση     204

Αναζήτηση Εγγραφών     189

Αναχωρήσεις ∆ωµατίων     34

Αντιλογισµός     100

Αξιόγραφα     122

Ασφάλεια Συστήµατος     196

Αυτόµατη Χρέωση     69

Αφίξεις ∆ωµατίων     32

- Β -
Βιβλίο Πόρτας     66

- Γ -
Γεννήτρια Εκτυπώσεων     195

Γέφυρα ΓΛ     127

Γλώσσα     201

- ∆ -
∆ηµιουργία Αντιγράφου     199

∆ηµιουργία Κενής     199

∆ιαγραφή Βάσης     199

∆ιαγραφή Εγγραφής     189

∆ιαγραφή Τιµοκαταλόγων     90

∆ιαµένοντες     7

∆ιαµένοντες Κράτησης     24

∆ιαχείριση Φόρµας     191

∆ιαχειριστής Εγγράφων     192

∆ωµάτια     7, 82

∆ωµάτια Κράτησης     24

- Ε -
Εθνικότητες     181

Είδη Κινήσεων Λογαριασµών     137

Είδη Κίνησης Επιταγών     136

Είδη Κίνησης Πελατών     133

Είδη Κίνησης Υπηρεσιών     135

Ειδικά Στοιχεία Πελατών     53

Εισαγωγή Εγγραφής     188

Εκτυπώσεις     193

Ενηµέρωση Στατιστικών     73

Εξουσιοδότηση     201

Εργασίες Βάσης ∆εδοµένων     199

Εύρεση Ονόµατος     49

- Η -
Ηµερολόγια Πελατών     141

Ηµερολόγια Τιµολογίων     140

Ηµερολόγια Υπηρεσιών     142

- Κ -
Καθαρίστριες     44

Καρτέλα     96

Κατηγορίες Γέφυρας Γ.Λ.     182

Κατηγορίες Πελατών Λογιστικής     183

ΚΕ.Π.Υ.Ο.     128

Κινήσεις Πελατών Γενικά     113

Κινήσεις Τρίτων Γενικά     118

Κίνηση Πελάτη     116

Κίνηση Τρίτου     119

Κίνηση Υπηρεσίας     101

Κλείσιµο Ηµέρας     70

Κρατήσεις     7

Κρατήσεις Γενικά     15

Κράτηση     7

Κτίσιµο Ξενοδοχείου     74

- Μ -
Μεταβολή Εγγραφής     188

Μετακινήσεις ∆ιαµενόντων     29

Μεταφορά Κινήσεων Υπηρεσιών     102

Μεταφορές ∆ωµατίων     37

Μηνύµατα     41

ΜΥΦ     128

HotelWorks Help208

Copyright © 2004 BlueByte



- Ξ -
Ξεκινώντας HW     6

Ξενοδοχεία     74

Ξεφύλλισµα Εγγραφών     189

- Ο -
Οικονοµικά Στοιχεία Πελατών     53

- Π -
Παράµετροι     156

Παράµετροι - Βιβλίο Πόρτας     171

Παράµετροι - Εορτολόγιο     174

Παράµετροι - Εφαρµογή     157

Παράµετροι - Μηδενισµός Συστήµατος     172

Παράµετροι - Παροχές Ξενοδοχείων     171

Παραστατικά Τιµολογίων Πελατών     131

Πελάτες     53

Πλάνο ∆ωµατίων     144

Πλάνο Ηµέρας     153

Πλάνο Τύπων ∆ωµατίων     149

Πληρότητα Ξενοδοχείων     51

Πληροφορίες Βάσης     200

Πλοηγός Αρχείων     190

Προσφορές     38

- Σ -
Στιγµιότυπο     51

Συµβόλαια     61

Συντήρηση ∆ωµατίων - ∆ωµάτια     44

Συντήρηση ∆ωµατίων - Εκτός Λειτουργίας     47

Συντήρηση ∆ωµατίων - Ηµερολόγιο Επισκευών     48

Σχεδιαστής Αρχείων     175

- Τ -
Τερµατικά     139

Τιµοκατάλογοι     85

Τιµολόγια Γενικά     105

Τιµολόγιο     110

Τµήµατα     178

Τρίτοι     125

Τύποι Τιµών     84

- Υ -
Υπηρεσίες     79

- Φ -
Φιλοσοφία της εφαρµογής     5

Φόροι     179

Φύλαξη Αρχείων     203

- Χ -
Χρεώσεις Passant     121

Ευρετήριο 209

Copyright © 2004 BlueByte


	HotelWorks
	Φιλοσοφία της εφαρμογής
	Οδηγός Χρήσης
	Ξεκινώντας

	Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας
	Front Office
	Διαχείριση Κρατήσεων
	Κρατήσεις-Δωμάτια-Διαμένοντες
	Κράτηση
	Δωμάτια Κράτησης
	Specials Κράτησης
	Μετακινήσεις Διαμενόντων
	Folios

	Αφίξεις-Αναχωρήσεις-Μεταφορές
	Αφίξεις
	Αναχωρήσεις
	Μεταφορές


	Προσφορές
	Μηνύματα
	Συντήρηση Δωματίων
	Συντήρηση Δωματίων-Δωμάτια
	Συντήρηση Δωματίων-Εκτός λειτουργίας
	Συντήρηση Δωματίων-Ημερολόγιο Επισκευών

	Εύρεση Ονόματος
	Στιγμιότυπο
	Πελάτες
	Marketing
	Συμβόλαια
	Βιβλίο Πόρτας
	Νυχτερινός Έλεγχος
	Αυτόματη Χρέωση
	Κλείσιμο Ημέρας

	Ενημέρωση Στατιστικών
	Κτίσιμο Ξενοδοχείου
	Παρουσίαση
	Ξενοδοχεία
	Υπηρεσίες
	Δωμάτια
	Τύποι Τιμών
	Τιμοκατάλογοι
	Αλλαγή Τιμών
	Διαγραφή Τιμοκαταλόγων
	Promotions

	Web

	Ελληνική Στατιστική Αρχή

	Back Office
	Καρτέλα
	Αντιλογισμός
	Κίνηση Υπηρεσίας
	Μεταφορά Κινήσεων Υπηρεσιών
	Φόρος Διαμονής

	Τιμολόγια
	Παρουσίαση
	Τιμολόγιο

	Κινήσεις Πελατών
	Παρουσίαση
	Κίνηση Πελάτη

	Κινήσεις Τρίτων
	Παρουσίαση
	Κίνηση Τρίτου

	Χρεώσεις Passant
	Αξιόγραφα
	Τρίτοι
	Γέφυρα ΓΛ
	ΚΕ.Π.Υ.Ο
	ΑΑΔΕ MyData
	Τύποι Κινήσεων
	Παρουσίαση
	Τιμολόγια Πελατών
	Κινήσεις Πελατών
	Κινήσεις Υπηρεσιών
	Κινήσεις Επιταγών
	Κινήσεις Λογαριασμών
	Τερματικά

	Ημερολόγια
	Ημερολόγια Τιμολογίων
	Ημερολόγια Πελατών
	Ημερολόγια Υπηρεσιών


	Πλάνα
	Πλάνο Δωματίων
	Πλάνο Τύπων Δωματίων
	Πλάνο Ημέρας

	Web Services
	Παράμετροι
	Παρουσίαση
	Εφαρμογή
	Φορολογική Σήμανση
	Παροχές
	Βιβλίο Πόρτας
	Μηδενισμός Συστήματος
	Εορτολόγιο
	Ομάδες Χρηστών
	Σχεδιαστής Αρχείων

	Βοηθητικά Αρχεία
	Παρουσίαση
	Τμήματα
	Φόροι
	Εθνικότητες
	Κατηγορίες Γέφυρας Γ.Λ.
	Κατηγορίες Πελατών Λογιστικής
	Ομαδοποίηση Κρατήσεων
	Marketing

	Email


	Γενικές Λειτουργίες
	Πρόλογος
	Λειτουργίες Αρχείων
	Εισαγωγή Νέας Εγγραφής
	Μεταβολή Υπάρχουσας Εγγραφής
	Διαγραφή Υπάρχουσας Εγγραφής
	Ξεφύλλισμα Εγγραφών
	Αναζήτηση Εγγραφών
	Πλοηγός Αρχείων
	Διαχείριση Στοιχείων Φόρμας
	Διαχειριστής Εγγράφων

	Εργαλεία
	Εκτυπώσεις
	Γεννήτρια Εκτυπώσεων
	SQL Utility
	Ασφάλεια Συστήματος
	Εργασίες Βάσης Δεδομένων
	Πληροφορίες Βάσης
	Εξουσιοδότηση
	Γλώσσα
	Φύλαξη Αρχείων
	Αλλαγή Εταιρίας - Αναβάθμιση
	Skins

	Αγαπημένα


