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Εισαγωγή 

Η υπηρεσία αυτή ικανοποιεί τις ανάγκες του φαρμακείου για μαζική επικοινωνία με τους πελάτες του με τρόπο 

σύγχρονο, αξιόπιστο, ευέλικτο και αποτελεσματικό.  

Συνιστάται, να συνδυάζεται η αξιοποίηση της παράλληλα με την υπηρεσία διαχείρισης GDPR (που επίσης προσφέρει 

η εφαρμογή Dioscourides & MegaTron) για την εναρμόνιση της επιχείρισης σας με τις αρχές του Γενικού κανονισμού 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Με την υπηρεσία αυτή εξασφαλίζετε πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως: 

 Ενημέρωση του(ων) πελάτη(ών π.χ. για τη λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας ή προφύλαξης 

 Σημαντικές ειδοποιήσεις π.χ. «Παραλάβαμε τα νέα αντιγριπικά εμβόλια» 

 Συμβουλές με σκοπό π.χ. τη συμμόρφωση των ασθενών στη φαρμακευτική αγωγή 

 Προσκλήσεις σε κάποια εκδήλωση (event) που πρόκειται να διοργανώσετε 

 Ευχές σε ονομαστικές εορτές, γενέθλια πελατών σας ή και γενικές π.χ.  «ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ»  

 Προβολή νέων η/και εποχιακών προιόντων  

 Προτάσεις για λήψη συμπληρωμάτων διατροφής 

 Δίαιτες 

Ενεργοποίηση της υπηρεσίας 
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Η ΙΛΥΔΑ αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να σας εξασφαλίσει την πρόσβαση στην υπηρεσία και την 

έναρξη λειτουργίας της. Για την ενεργοποίηση της απαιτούνται τα κάτωθι: 

 Μονάδες (credits) μηνυμάτων. Η παραγγελία-προμήθεια αυτών γίνεται αποκλειστικά από την ΙΛΥΔΑ.  

 Παραμετροποίηση για την εύρυθμη λειτουργία της και 

 Συμβουλές για την υλοποίηση και αξιοποίηση της (από το εξειδικευμένο προσωπικό μας). 

Είσοδος στην οθόνη διαχείρισης μηνυμάτων (SMS) 

 

Η όλη διαχείριση-λειτουργία της υπηρεσίας αποστολής SMS υποστηρίζεται από την ακόλουθη οθόνη, η 

οποία εμφανίζεται με κλικ στο κουμπί <SMS> της κεντρικής εργαλειοθήκης (toolbar): 
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Η οθόνη αυτή, σας επιτρέπει να εκτελέσετε και τις 3 βασικές ενέργειες (στάδια), που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση της επικοινωνίας, δηλαδή:  

1. Να συντάξετε το μήνυμα, που θέλετε να αποστείλετε (στάδιο 1),  
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2. Να δημιουργήσετε τη λίστα με τους παραλήπτες του μηνύματος (επιλέγοντας πελάτες με διάφορα φίλτρα) και 

με δυνατότητα εκτύπωσης της (στάδιο 2) και 

3. Να αποστείλετε μαζικά το μήνυμα στους παραλήπτες (στάδιο 3). 

* Τα στοιχεία Αποστολέα (στοιχεία του Φαρμακείου) καταχωρούνται μία φορά κατά την παραμετροποίηση της 

υπηρεσίας. 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

Από την ίδια οθόνη ενημερώνεστε για τον αριθμό των προ-αγορασμένων μηνυμάτων (credits) που απομένουν 

διαθέσιμα (Υπόλοιπο credits). Κάθε μονάδα αντιστοιχεί σε ένα (1) απλό SMS. 

 

Η πληροφορία αυτή σε συνδυασμό με το πλήθος των επιλεγμένων παραλητών του μηνύματος, είναι κρίσιμη διότι 

αν οι παραλήπτες που θα επιλέξετε είναι περισσότεροι από το υπόλοιπο των μονάδων, τότε θα πρέπει προηγουμένως 

να αγοράσετε επιπλέον μηνύματα και κατόπιν να επιχειρήσετε την αποστολή τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

αποσταλούν μόνο τόσα μηνύματα όσα επιτρέπει το υπόλοιπο μονάδων. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για την αγορά επιπλέον μονάδων και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί <Ενημέρωση 

υπολοίπου credits> για να βεβαιωθείτε ότι ενημερώθηκε ο λογαριασμός σας. 



          Διαχείριση Μαζικής Αποστολής SMS 
 

8 | P a g e  
 

Περιήγηση στις επιλογές 

Σύνταξη μηνύματος SMS 

 

Στο σημείο αυτό της οθόνης θα πρέπει να ορίσετε τον τύπο του μηνύματος, κάνοντας τσεκ  στην αντίστοιχη επιλογή, αν: 

 θα είναι Απλό SMS (που σημαίνει κείμενο μικρού μήκους μέχρι 160 χαρακτήρες)  

 ή Μεγάλου μήκους (κείμενο μέχρι 2000 χαρακτήρες) 

Δείτε το παράδειγμα: 

 

Κάθε φορά που πληκτρολογείτε ένα χαρακτήρα (γράμμα ή αριθμό) η οθόνη σας ενημερώνει για το υπόλοιπο των 

χαρακτήρων που απομένουν μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου, ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος . 
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 Το Απλό SMS χρεώνει μία μονάδα για κάθε αποστολή, ενώ το Μεγάλου μήκους χρεώνει 2 μονάδες 

 Αν επιλέξετε το Απλό SMS και εντούτοις ξεπεράσετε τους 160 χαρακτήρες κειμένου (ανώτατο όριο), τότε αυτόματα 

το SMS θα μετατραπεί σε Μεγάλου μήκους και θα καταναλώσει 2 μονάδες/μήνυμα.  

Φίλτρα Επιλογής παραληπτών (πελατών) SMS  

Βασικό Φίλτρο 

 Εδώ σας δίνεται η δυνατότητα να φιλτράρετε τους πελάτες, και να 

αποκλείσετε όσους δεν έχουν δώσει την απαραίτητη συγκατάθεση τους 

(βάσει GDPR) για να τους αποστέλλετε μηνύματα. Έτσι καθορίζετε αν το SMS θα αποσταλεί: 

 Μόνο σε πελάτες με έγκριση αποστολής SMS (Το φίλτρο αυτό είναι προτσεκαρισμένο)  

 ή σε Όλους 

 

Φίλτρα επιλογής Πελατών (με βάση τις αγορές τους) 



          Διαχείριση Μαζικής Αποστολής SMS 
 

10 | P a g e  
 

Αν ο στόχος είναι να δημιουργήσετε 

λίστα παραληπτών με βάση τις 

πωλήσεις σας προς αυτούς (δηλαδή τις 

αγορές των πελατών σας) θα πρέπει αρχικά να τσεκάρετε (√) το φίλτρο <Με πωλήσεις> και στη συνέχεια να ορίσετε το 

χρονικό διάστημα που σας ενδιαφέρει, χρησιμοποιώντας τις ημερομηνίες «Από……….» και « Έως……….». Έτσι θα 

φιλτράρετε τους πελάτες που ψώνισαν από το φαρμακείο σας στο συγκεκριμένο διάστημα και μόνο. 

 Στη συνέχεια μπορείτε να εξειδικεύσετε τις πωλήσεις ανά κωδικό αποθήκης, δηλαδή να τσεκάρετε (√) τα φίλτρα 

είτε Φαρμάκων είτε Παραφαρμάκων ή ακόμη και συνδυασμό αυτών.  

 Αφήνοντας κενά () αυτά τα φίλτρα, τότε θα ισχύσει το βασικό φίλτρο <Με πωλήσεις διαστήματος> και η λίστα θα 

περιλαμβάνει απλά όλους τους πελάτες που ψώνισαν οτιδήποτε (είτε φάρμακα είτε παραφάρμακα) από το 

φαρμακείο σας στο διάστημα που ορίσατε.  
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 Η εξειδίκευση των πωλήσεων μπορεί να προχωρήσει σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο με επιπλέον φίλτρα-

κριτήρια ανά αποθήκη. Έτσι, για τα φάρμακα μπορείτε να επιλέξετε από τις παρακάτω κατηγορίες 

ομαδοποίησης, όπως :   

 Ομάδα(ες) (π.χ. Εμβόλια, ΜΗΣΥΦΑ, Φάρμακα εξωσωματικής κλπ) 

 Θεραπευτική(ες) Κατηγορία(ες) (π.χ. Αναλγητικά, Αντιβηχικά κλπ) 

 Δραστική(ες) ουσία(ες) (π.χ. Paracetamol κλπ) 

 Συκεκριμένο(α) είδος(η) (π.χ. PLAVIX F.C.TAB 75MG/TAB BTx28 κλπ) 

 Αντίστοιχη εξειδίκευση μπορείτε να ζητήσετε και για τα παραφάρμακα με επιπλέον φίλτρα-κριτήρια στις 

παρακάτω κατηγορίες ομαδοποίησης, όπως : 

 Εταιρεία(ες) (π.χ.  OMEGA PHARMA κλπ) ή 

 Brand(s) (π.χ.  VICHY, FREZYDERM κλπ) ή 

 Υπερομάδα(ες) π.χ. (ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΟΔΙΩΝ κλπ) ή 

 Ομάδα(ες) π.χ. (ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΒΡΕΦΑΝΑΠΤΥΞΗ κλπ ) και τέλος 

 Υπο-ομάδα(ες) π.χ. (ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ, ΑΚΜΗ κλπ) 

Αρχικά είναι συμπληρωμένα τα κριτήρια με τιμή Όλα. Για την εισαγωγή ειδικών τιμών πατήστε το φακό που βρισκεται 

στα δεξιά κάθε κατηγορίας   

Σε κάθε κατηγορία ομαδοποίησης, τόσο των φαρμάκων όσο και των παραφαρμάκων, μπορείτε να επιλέξετε (τσεκάρετε 

√) περισσότερες από μία τιμές του περιεχομένου τους (μέσα από οθόνες multi select), δηλαδή π.χ. 2-3 φαρμακολογικές 

ομάδες ή εταιρείες ή Brands ή δραστικές κοκ.  
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Δείτε την οθόνη της επόμενης εικόνας: 

 

Σημείωση: η κατηγοριοποίηση των Π/Φ είναι βασισμένη στα στοιχεία (κωδικοποίηση) του Databox. Για την αξιοποίηση 

επομένως των παραπάνω φίλτρων στα παραφάρμακα, είναι απαραίτητη αυτή η συγκεκριμένη βάση δεδομένων. 

 Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των κριτηρίων (φίλτρων) επιλογής παραληπτών πατήστε το 

κουμπί «Ανανέωση» για να γίνει ο υπολογισμός και εμφάνιση της λίστας των πελατών, που 

πληρούν τα κριτήρια που θέσατε.  

Αυτό πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε φορά που αλλάζετε ή εισάγετε κριτήρια (φίλτρα). 
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Δείτε στην επόμενη εικόνα τον αριθμό (20) των επιλεγμένων παραληπτών με κριτήριο ΜΟΝΟ όσους σας έχουν δώσει 

συγκατάθεση να λαμβάνουν SMS…. 

 

Και αντίστοιχα τον τον αριθμό (63) των επιλεγμένων παραληπτών χωρίς το κριτήριο της συγκατάθεσης να λαμβάνουν 

SMS…. 
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 Στη συνέχεια για να τσεκάρετε τους πελάτες στους οποίους θα αποστείλετε το 

μήνυμα, πρέπει ΠΑΝΤΑ να πατάτε το κουμπί <Επιλογή όλων των εγγραφών>. Με 

αυτή την ενέργεια τσεκάρονται (√) στην πρώτη στήλη με τον τίτλο <Επιλογή> ΟΛΕΣ οι εγγραφές (πελάτες) που 

αντιστοιχούν στα φίλτρα που θέσατε, και ταυτόχρονα χρωματίζονται, όπως μπορείτε να δείτε στην επόμενη εικόνα: 
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Με το ίδιο πλήκτρο μπορείτε να αντιστρέψετε την προηγούμενη ενέργεια και να 

ξετσεκάρετε (Από-επιλέξετε) το σύνολο των εγγραφών. 

Γενικές εξαιρέσεις 

Εδώ η εφαρμογή (σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως φίλτρων) θα εξαιρέσει  αυτόματα, δηλαδή δεν θα τσεκάρει (√) : 

 Όσους δεν έχουν συμπληρωμένο το νούμερο του κινητού τηλεφώνου τους (στοιχείο της καρτέλας πελάτη) 

 Και τον ΠΕΛΑΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ . 

 Εννοείται πως έχετε το δικαίωμα να τσεκάρετε ή να ξετσεκάρετε και μόνοι σας κάποιες εγγραφές κάνοντας κλικ 

στο αντίστοιχο κελλί. 

Άλλα φίλτρα επιλογής πελατών (παραληπτών SMS) 



          Διαχείριση Μαζικής Αποστολής SMS 
 

16 | P a g e  
 

Εκτός των βασικών κριτηρίων (φίλτρων) που περιγράψαμε παραπάνω, η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε 

τους πελάτες σας και με ακόμη πιο εξειδικευμένα κριτήρια, όπως: 

 Το Όνομα (π.χ. για να στείλετε ευχές σε Ονομαστική εορτή), 

 Την ημερομηνία γέννησης (π.χ. για να στείλετε ευχές σε Γενέθλια), 

 Το φύλλο (π.χ. Άρρεν ή Θήλυ),  

 Την ηλικία (π.χ. από 35-50 ετών), 

 Τους κατόχους κάρτας ή αντιστρόφως σε όσους δεν έχουν γίνει ακόμη κάτοχοι της κάρτας προνομίων σας, 

 Την πόλη ή το χωριό ή την περιοχή, 

 Τον Ταχυδρομικό Κωδικό, 

 Την ημερομηνία ανοίγματος καρτέλας,  

 Το λογιστικό υπόλοιπο της καρτέλας τους (π.χ. όσους σας οφείλουν χρήματα) 

 Το κινητό τηλέφωνο (π.χ. Όσους εμφανίζεται κενό αυτό το στοιχείο, ώστε να το ζητήσετε και να το 

συμπληρώσετε) 

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τις παραπάνω εξειδικευμένες επιλογές: 

Ευχετήρια Μηνύματα σε ονομαστικές εορτές 

Για να στείλετε τέτοια μηνύματα (και αφού βεβαίως συντάξετε το μήνυμα) πρέπει να φιλτράρετε (απομονώσετε) τους 

πελάτες που στην επωνυμία τους περιέχεται το 

συγκεκριμένο όνομα. Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήστε το πεδίο γενικής ανεύρεσης, που βρίσκεται πάνω από το group των πελατών. Εδώ πληκτρολογήστε τα 
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αρχικά του ονόματος π.χ. ΔΗΜΗ  αν ψάχνετε όσους γιορτάζουν του Αγίου Δημητρίου (δεν έχουν σημασία τα πεζά ή τα 

κεφαλαία αλλά έχουν σημασία οι ελληνικοί ή λατινικοί χαρακτήρες).  

Οι εγγραφές των οποίων η επωνυμία περιέχει το κείμενο που πληκτρολογήσατε, απομονώνονται από το σύνολο των 

υπολοίπων και μαρκάρονται με κίτρινο στο τμήμα εκείνο της επωνυμίας, που ταυτοποιήθηκε. 

 

Βεβαίως, ενδέχεται με το κείμενο που πληκτρολογήσατε στο πεδίο της αναζήτησης να ταυτοποιηθούν και εγγραφές των 

οποίων το Επώνυμο τυχαίνει να περιέχει το αναζητούμενο στοιχείο, όπως φαίνεται στο παράδειγμα. Αυτές θα τις 

εξαιρέσετε στο τέλος. 

Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί <Επιλογή Όλων των Εγγραφών>. Με την κίνηση αυτή θα τσεκαριστούν όλοι οι πελάτες 

που ταυτοποιήθηκαν με εξαίρεση αυτούς που δεν έχετε συμπληρωμένο το κινητό τους.  

 Το σύνολο των επιλεγμένων εγγραφών μπορείτε να το δείτε στο σχετικό τμήμα 

της οθόνης. 
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Φυσικά από τη λίστα των επιλεγμένων πελατών, θα εξαιρεθούν και όσοι δεν καλύπτουν τυχόν άλλες προϋποθέσεις που 

προέρχονται από τα γενικά φίλτρα. Συνήθως σε τέτοιας φύσης μηνύματα (δηλαδή ευχετήρια) δεν συστήνεται να 

χρησιμοποιούνται άλλα φίλτρα (π.χ. Πωλήσεων), που ενδεχομένως θα αποκλείσουν κάποιους παραλήπτες. 

 

 Ευχετήρια Μηνύματα σε Γενέθλια 

Για να στείλετε τέτοια μηνύματα (και αφού βεβαίως συντάξετε το μήνυμα) πρέπει να φιλτράρετε (απομονώσετε) τους 

πελάτες με τη συγκεκριμένη ημερομηνία γενεθλίων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε το πεδίο γενικής αναζήτησης, 

που βρίσκεται πάνω από το group των πελατών. Εδώ πληκτρολογήστε την ημερομηνία γενεθλίων που αναζητάτε: 

 Είτε Στη μορφή DD/MM [ημέρα(2 ψηφία)/μήνας(2ψηφία)] π.χ. 24/05 για γενέθλια την 24ης Μαίου 

 Είτε στη μορφή ΧΧΧΧ (όπου τα 2 πρώτα ΧΧ είναι η ημέρα και τα 2 επόμενα ΧΧ είναι ο μήνας) π.χ.  πληκτρολογήστε 

συνεχόμενα 2405 για γενέθλια την 24ης Μαίου. 
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Στην πρώτη περίπτωση (αν πληκτρολογήσετε δηλαδή 24/05) η αναζήτηση-επιλογή των πελατών γίνεται με το στοιχείο 

<Ημερομηνία Γενεθλίων>. Δείτε το αποτέλεσμα της αναζήτησης στην επόμενη εικόνα: 

 

Στη δεύτερη περίπτωση (αν πληκτρολογήσετε δηλαδή 2405 συνεχόμενα) η αναζήτηση-επιλογή των πελατών γίνεται με 

τα αρχικά του ΑΜΚΑ. Δείτε το αποτέλεσμα της αναζήτησης στην επόμενη εικόνα: 

 

Ακολούθως πατήστε το <Επιλογή όλων των εγγραφών> για να τσεκαριστούν οι αντιστοιχισμένοι πελάτες (παραλήπτες). 
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Η ημερομηνία γέννησης συμπληρώνεται αυτόματα στην καρτέλα νέου πελάτη όταν αυτή ανοίγεται κατά την 

καταχώριση ηλεκτρονικής συνταγής στο api.  

Το στοιχείο της ημερομηνίας γέννησης προκύπτει από τον ΑΜΚΑ (τα 6 πρώτα ψηφία) του νέου πελάτη και από την 

ημερομηνία γέννησης ενημερώνεται δυναμικά η Ηλικία. 

 Μηνύματα με επιλογή φύλου 

Για την επιλογή των πελατών με διάκριση του φύλου (γένους), κάνετε κλικ στο χωνί του τίτλου <Φύλο> και επιλέξτε 

ανάλογα το Α (για άνδρες) ή το Θ (για γυναίκες).   

Τα φίλτρα σε όλες τις στήλες της λίστας πελατών ενεργοποιούνται, αν μεταφέρετε το ποντίκι στο επάνω δεξιό άκρο του 

τίτλου της στήλης και κάνοντας κλικ στο «χωνί» που εμφανίζεται εκεί. Ο μηχανισμός αυτός θα σας επιτρέψει να 

φιλτράρετε τους πελάτες και στις επόμενες επιλογές (δυνατότητες). 

 

Ακολούθως πατήστε το <Επιλογή όλων των εγγραφών> για να τσεκαριστούν οι αντιστοιχισμένοι πελάτες (παραλήπτες). 
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 Μηνύματα με επιλογή το εύρος ηλικίας 

Για την επιλογή πελατών μα βάση την ηλικία, συγκεκριμένη ή συνήθως εύρος (π.χ. από 25 – 45) θα 

κάνετε κλικ στο χωνί του τίτλου της ομώνυμης στήλης. 

← Για συγκεκριμένη ηλικία επιλέξτε από τις τιμές του πίνακα (είναι οι ηλικίες των πελατών της λίστας). 

Για να καθορίσετε κάποιο εύρος ηλικιών κάντε κλικ στην 

επιλογή Custom (προσαρμογή). Τότε εμφανίζεται νέο → 

παράθυρο για να ορίσετε τις τιμές των μεταβλητών. 

Οι επιλογές που σας προσφέρονται είναι ισότητες, 
ανισότητες, μεταξύ κοκ.  

Για παράδειγμα, για να επιλέξετε ένα εύρος ηλικιών από 
25-40 ετών μπορείτε να ορίσετε τις τιμές των φίλτρων 
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είτε:  

 χρησιμοποιώντας αυστηρές (< >) ή μη αυστηρές ανισότητες ≥ & ≤ (μεγαλύτερο η ίσο & μικρότερο ή ίσο) 

 

 είτε το <είναι μεταξύ> (is Between) 

 Δείτε το αποτέλεσμα στην επόμενη εικόνα: 
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Ακολούθως πατήστε το <Επιλογή όλων των εγγραφών> για να τσεκαριστούν οι αντιστοιχισμένοι πελάτες (παραλήπτες). 

 Μηνύματα ΜΟΝΟ σε κατόχους κάρτας προνομίων ή το αντίστροφο 

Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα των φίλτρων της αντίστοιχης στήλης μπορείτε επιλέξετε και να επικοινωνήσετε: 

 Είτε ΜΟΝΟ με τους πελάτες κατόχους κάρτας επιλέγοντας τιμή φίλτρου το «Μη κενό» (Non blanks): 
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 Είτε με τους πελάτες που ΔΕΝ είναι κάτοχοι της κάρτας προνομίων του φαρμακείου σας, οπότε το σχετικό 

στοιχείο (τιμή φίλτρου) είναι «κενό» (Blanks): 
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Ακολούθως πατήστε το <Επιλογή όλων των εγγραφών> για να τσεκαριστούν οι αντιστοιχισμένοι πελάτες (παραλήπτες). 

 Μηνύματα σε πελάτες με γεωγραφικά κριτήρια  

Χρησιμοποιώντας τις στήλες με στοιχεία διεύθυνσης (Οδός, Πόλη, ΤΚ, Χώρα) μπορείτε να επιλέξετε (φιλτράρετε) και να 

επικοινωνήσετε με πελάτες που καλύπτουν τα γεωγραφικά κριτήρια που θα θέσετε. Δείτε τα επόμενα παραδείγματα: 
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Ακολούθως πατήστε το <Επιλογή όλων των εγγραφών> για να τσεκαριστούν οι αντιστοιχισμένοι πελάτες (παραλήπτες). 

 Μηνύματα σε πελάτες με λογιστικό Υπόλοιπο  

Κάνοντας κλικ (τσεκ) στην παράμετρο <Προβολή Υπολοίπου Πελάτη>… 

 

…προστίθεται μία ακόμη στήλη στα στοιχεία της οθόνης, η στήλη στην οποία αποτυπώνεται το λογιστικό Υπόλοιπο των 

πελατών. Δείτε την επόμενη εικόνα: 
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Εδώ μπορείτε να φιλτράρετε (κατά τα γνωστά) και να επιλέξετε: 

 τους πελάτες με μηδενικό υπόλοιπο ή  

 τους πελάτες με υπόλοιπο μεγαλύτερο του μηδενός ή 

 τους πελάτες των οποίων το υπόλοιπο είναι μεγαλύτερο από … και να ορίσετε αυτό το ποσό  

ή απλά να ταξινομήσετε τους πελάτες με βάση το υπόλοιπο είτε από το μικρότερο ποσό προς το μεγαλύτερο είτε 

αντίστροφα. 

Ταξινόμηση  

Γενικώς η δυνατότητα ταξινόμησης προσφέρεται σε όλες τις στήλες της οθόνης και ενεργοποιείται με ένα κλικ στον τίτλο 

της στήλης, ενώ με δεύτερο κλικ αντιστρέφεται. Η ταξινόμηση και ανάλογα με το περιεχόμενο κάθε στήλης μπορεί να 

είναι: 



          Διαχείριση Μαζικής Αποστολής SMS 
 

28 | P a g e  
 

 Αλφαβητική (από το Α-Ω ή a-z και αντίστροφα από το Ω-Α ή από το z-a) ή 

 Αριθμητική (από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη τιμή και αντιστρόφως από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη) 

Συνδυασμός φίλτρων 

o Εννοείται ότι μπορείτε να ορίσετε φίλτρα σε περισσότερες τις μιας (1) στήλης, ώστε να συνδυάσετε 2 ή 

περισσότερα χαρακτηριστικά των πελατών, που σας ενδιαφέρουν π.χ. Ηλικία και φύλο κοκ. 

o Το φίλτρο ή τα φίλτρα που έχετε χρησιμοποιήσει εμφανίζονται στο κάτω αριστερό τμήμα της οθόνης, όπως 

μπορείτε να δείτε στην επόμενη εικόνα. 

 

o Μπορείτε να διαγράψετε το(α) φίλτρο(α) που έχετε χρησιμοποιήσει κάνοντας κλικ 

στο x , που εμφανίζεται μπροστά τους. 

o Ή μπορείτε να τα τροποποιήσετε, με κλικ στην επεξεργασία φίλτρου (Edit Filter), όπως φαίνεται στο 

δεξιό κάτω άκρο της οθόνης.  

Καρτέλα Πελάτη 
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Από την οθόνη διαχείρισης των μηνυμάτων μπορείτε να επισκεφθείτε την καρτέλα οποιασδήποτε εγγραφής (πελάτη) και 

από εκεί να δείτε κάποια επιπλέον στοιχεία ή ακόμη και να τροποποιήσετε κάποια από αυτά. 

 

Κάντε κλικ στο μεγενθυτικό φακό κάποιας εγγραφής και η εφαρμογή θα προβάλει την καρτέλα του συγκεκριμένου 

πελάτη. Για να διορθώσετε (τροποποιήσετε) στοιχεία της καρτέλας πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο της διόρθωσης 

(Home). 
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Όλα τα σημειωμένα στοιχεία της καρτέλας πελάτη θεωρούνται κρίσιμα για την αξιοποίηση της επικοινωνίας και μπορούν 

να αποτελούν φίλτρα επιλογής (διάκρισης ή ομαδοποίησης) στη διαχείριση αποστολής sms. 

Φροντίστε οπωσδήποτε για τη σωστή 

συμπλήρωση του αριθμού του κινητού 

τηλεφώνου του πελάτη.  

 

Τα τέσσερα (4) πρώτα ψηφία αντιστοιχούν στον 

κωδικό χώρας (π.χ. 0030 για Ελλάδα) και 

καταχωρούνται (προαιρετικά) στο πρώτο κελί.  

Τα υπόλοιπα δέκα (10) αποτελούν τον αριθμό 

κλήσης, θεωρούνται απολύτως απαραίτητα και 

καταχωρούνται υποχρεωτικά στο δεύτερο κελί.  

Λάθος αριθμοί κινητών τηλεφώνων θα 

εξαιρούνται αυτόματα από την αποστολή 

μηνυμάτων SMS. 

Καταχώριση αριθμών κινητού σε άλλα πεδία 

της καρτέλας δεν λαμβάνονται υπόψιν στην 

αποστολή μηνυμάτων SMS. 
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Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό πόσο σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν οι σωστά συμπληρωμένες 

καρτέλες πελατών με στοιχεία, με κυρίαρχο τον αριθμό Κινητού τηλεφώνου (εξ ών ουκ άνευ). 

Παράλληλα φροντίστε για την εφαρμογή των κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπει ο GDPR. 

Το ίδιο σημαντική είναι και η εφαρμογή του κανόνα των επώνυμων πωλήσεων σε συνδυασμό με τον τρόπο πληρωμής 

(εξόφλησης) του παραστατικού και τα παραστατικά εισπράξεων-πληρωμών.  

Δηλαδή να φροντίζετε τα παραστατικά πωλήσεων να έχουν (κατά το μέγιστο δυνατό) ονοματεπώνυμο συγκεκριμένου 

πελάτη και το σωστό τρόπο πληρωμής (Μετρητοίς, Με πίστωση, Με κάρτα). 

 

Μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση και αφού επιστρέψετε και πάλι στην οθόνη διαχείρισης 

μηνυμάτων ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ να κάνετε κλικ στο <Ανανέωση> για να εμφανιστούν τα νέα στοιχεία.  

Αφαίρεση στηλών 

Μπορείτε να αφαιρέσετε όσες στήλες δεν σας ενδιαφέρουν. Για το σκοπό αυτό κάντε κλικ (και κρατήστε το πατημένο) 

πάνω στον τίτλο της κάθε στήλης και σύρετε με το ποντίκι προς τα πάνω  μέχρι να εμφανιστεί ένα κεφαλαίο Χ. Αφήστε το 

ποντίκι και η στήλη έχει αφαιρεθεί. 

Προσθήκη στηλών 
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Για να προσθέσετε εκ νέου κάποια στήλη που έχετε αφαιρέσει, κάντε δεξί κλικ στον τίτλο οποιασδήποτε στήλης. Στην 

οθόνη σας θα αναδυθεί ένα παράθυρο επιλογών, όπως αυτό της επόμενης εικόνας: 

 

Στο παράθυρο αυτό επιλέξτε με κλικ τον <Επιλογέα στηλών> (Column Chooser), οπότε εμφανίζεται παράθυρο με όλες τις 

διαγραφείσες στήλες. Κάντε κλικ και σύρετε τη στήλη που θέλετε να επαναφέρετε αφήνοντας την και πάλι στη θέση που 

επιθυμείτε. 

 Εκτύπωση της λίστας πελατών 

 Μπορείτε να εκτυπώσετε (προαιρετικά) τη λίστα με τους επιλεγμένους πελάτες κάνοντας κλικ στο 

κουμπί <Εκτύπωση>, που βρίσκεται στο κάτω μέρος στα δεξιά της οθόνης. Δείτε την προεπισκόπιση 

μιας τέτοιας εκτύπωσης: 
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Για εκτύπωση, πατήστε το συνδυασμό Ctrl+P ή κάντε κλικ με το ποντίκι στο εικονίδιο με τον εκτυπωτή (στη 

γραμμή εργαλείων στο πάνω μέρος της οθόνης).  
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Για αποθήκευση του pdf κάντε κλικ στο εικονίδιο με τη δισκέτα και ορίστε τη διαδρομή του φακέλλου, στον 

οποίο θέλετε να αποθηκεύετε αυτού του τύπου τις λίστες.  

 

Αποστολή μηνυμάτων 

Όταν ολοκληρώσετε τις διαδικασίες, 

 Σύνταξη μηνύματος 

 Φιλτράρισμα (αν απαιτείται) των πελατών 

 Πατήστε το <Επιλογή όλων των εγγραφών> για να υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός των 

μηνυμάτων, που πρόκειται να αποσταλούν:  



          Διαχείριση Μαζικής Αποστολής SMS 
 

35 | P a g e  
 

Συγκρίνετε τον αριθμό των επιλεγμένων εγγραφών με το υπόλοιπο των credits για να ελέγξετε αν αυτό επαρκεί για την 

αποστολή του συνόλου των μηνυμάτων 

 

Εφόσον το υπόλοιπο επαρκεί, πατήστε το <Αποστολή sms> 

  

Στην οθόνη σας έχετε τώρα την ακόλουθη εικόνα με τη λίστα των παραληπτών του μηνύματος που συντάξατε: 
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Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να κλείσετε αυτή την οθόνη και να επιστρέψετε στην προηγούμενη, πατήστε το κουμπί 

<Κλείσιμο>. 

  

Έναρξη Αποστολής 

Για να ξεκινήσετε την αποστολή των μηνυμάτων κάντε κλικ στο Έναρξη Αποστολής. 

 

Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η πράσινη μπάρα προόδου της εργασίας.  
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Λήψη Αναφορών 

Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί (θα συμπληρωθεί όλη η πράσινη μπάρα), πατήστε το <Λήψη Αναφορών> για να πάρετε 

τη λίστα με την Κατάσταση των μηνυμάτων, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα: 

 

 Με πράσινο χρωματίζονται τα παραδοθέντα μηνύματα (Delivered), 

 Με κίτρινο αυτά που βρίκονται σε φάση αποστολής (Sent) αλλά δεν παραδόθηκαν ακόμη στους παραλήπτες, 

 Με κόκκινο αυτά που δεν παραδόθηκαν (Not Delivered). Ελέγξτε τις καρτέλες αυτών των πελατών σας για 

λανθασμένα στοιχεία τηλεφώνου.  
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Διακοπή Αποστολής 

Για να διακόψετε (για οποιοδήποτε λόγο) τη διαδικασία αποστολής χρησιμοποιήστε το κουμπί <Διακοπή>. 

 

Για να εξάγετε και να αποθηκεύσετε την κατάσταση των απεσταλμένων (ή μη) μηνυμάτων σε αρχείο xls (Excel) κάντε κλικ 

στο σχετικό κουμπί στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης, αριστερά από το Κλείσιμο. 

 

Για επιστροφή στην αρχική οθόνη σύνταξης μηνυμάτων κάντε κλικ στο Χ της σχετικής καρτέλας (task). 

 

 


