
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ 

Για να κινηθούμε μέσα στο βασικό μενού χρησιμοποιούμε τα παρακάτω πλήκτρα : 

  ΚΛΕΙΔΙ    Είσοδος στο βασικό μενού    ΜΕΤΡΗΤΑ      Αποδοχή (ENTER  ) 

 

    00      Αριστερή μετακίνηση                  •        Δεξιά μετακίνηση         ΑΚΥΡΩΣΗ   Έξοδος (ESCAPE) 

 ◄           (Left cursor)                                 ►    (Right cursor)                

 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΠΕΛΑΤΩΝ  Α/Α ΠΕΛΑΤΗ 1   

>ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΕΛΑΤΗ       ΝΑΙ  

>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ  ΟΝΟΜΑ : προγραμματίζουμε πχ ΤΡΑΠΕΖΙ 1  

>ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ   ΚΩΔ.#   προγραμματίζουμε πχ 1  και  ΑΚΥΡΩΣΗ. 

 

Επαναλαμβάνουμε Α/Α ΠΕΛΑΤΗ 2  με περιγραφή πελάτη 2 - κωδικό πελάτη 2 

και αντίστοιχα συσχετίζουμε πελάτη – περιγραφή και κωδικό έως 300 πελάτες. 

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  ΕΝΕΡΓ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  

        ΕΝΕΡΓΟ ΝΑΙ   ΑΚΥΡΩΣΗ 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΠΛΗΚΤΡΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΚΤΡΟΥ 1  ( επιλέξτε 1 ή 2 για λειτουργία 

σε 2ο επίπεδο πλήκτρου)  ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΛΗΚΤΡΟ         

( εδώ πιέστε απευθείας το πλήκτρο που θα 

χρησιμοποιήσετε για ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ                    

πχ [ΤΜΗΜΑ 10/20] )  

ΝΕΟΣ ΚΩΔ.: 28 (κωδικός ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ) 

ΠΛΗΚΤΡΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΚΤΡΟΥ 1  ( επιλέξτε 1 ή 2 για λειτουργία 

σε 2ο επίπεδο πλήκτρου)  ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΛΗΚΤΡΟ         

( εδώ πιέστε απευθείας το πλήκτρο που θα 

χρησιμοποιήσετε για ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ               

πχ [ΤΜΗΜΑ 9/19] )  

ΝΕΟΣ ΚΩΔ.:66 (κωδικός ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ) 

ΠΛΗΚΤΡΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΚΤΡΟΥ 1  ( επιλέξτε 1 ή 2 για λειτουργία 

σε 2ο επίπεδο πλήκτρου)  ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΛΗΚΤΡΟ         

( εδώ πιέστε απευθείας το πλήκτρο που θα 

χρησιμοποιήσετε για ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ  πχ [ΤΜΗΜΑ 8/18] )  

ΝΕΟΣ ΚΩΔ.:48 (κωδικός ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΟΙΧΤΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ) 

 

ΑΚΥΡΩΣΗ 

 

 

 



 
 

 

 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

 

1. Πιέστε πρώτα το πλήκτρο [ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ] 

 

2. Δώστε τον κωδικό πελάτη / τραπεζιού και  

 

3. Εκδώστε την νόμιμη απόδειξη πελάτη 

 

4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 όσες φορές παραγγείλει ο πελάτης ή ανάλογα όποιος πελάτης 

παραγγείλει ( ΠΡΟΣΟΧΗ : αν ξεχάσετε να ανοίξετε λογαριασμό πριν την έκδοση της απόδειξης, τότε  

                                           στο κλείσιμο τραπεζιού δεν θα συμπεριληφθεί η συγκεκριμένη απόδειξη ) 

 

5. Όταν θελήσετε να κλείσετε τον λογαριασμό πιέστε το πλήκτρο [ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ]    

 

6. Δώστε τον κωδικό πελάτη / τραπεζιού και . Θα εκτυπωθεί ένα “πληροφοριακό δελτίο” με τον 

αριθμό παραγγελιών του πελάτη / τραπεζιού, ποσότητες και ποσά ανά απόδειξη και συνολικά.  

 

7. Αν θέλετε να δείτε ποια τραπέζια παραμένουν ανοιχτά, πιέστε το πλήκτρο ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΟΙΧΤΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ και θα εκτυπωθεί ένα πληροφοριακό δελτίο με τα ανοιχτά τραπέζια, καθώς και 

πληροφορίες για κάθε τραπέζι. 


