
GDPR                                  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Page 1 of 19 
 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & οδηγί ες χρη σης 

Στο μενού των κεντρικών επιλογών της έκδοσης Xpress και συγκεκριμένα στην επιλογή <ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ>προστέθηκαν 3 νέες υπο-

επιλογές 

 

Για την έκδοση Dioscourids Win οι νέες παράμετροι βρίσκονται στο μενού <Υποσυστήματα> -> <Γενικές Παράμετροι 

Dioscourides> -> <Διαχείρηση GDPR> 

 

 

 

 

Λοιπές Παράμετροι GDPR 
 Εδώ συμπληρώνουμε τα στοιχεία του υπευθύνου (συνήθως πρόκειται για τον ίδιο το 

φαρμακοποιό ή έναν εκ των φαρμακοποιών σε περίπτωση συστεγασμένων φαρμακείων)  

 και βάζουμε τσεκ στον «έλεγχο έγκρισης κατά την αποστολή SMS». Αν δεν τσεκάρω 

αυτή την παράμετρο, τότε στη νέα οθόνη αποστολής SMS μου επιτρέπει να στείλω μηνύματα 

σε όλους τους πελάτες για τους οποίους βεβαίως έχω συμπληρωμένο κινητό. 
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Αν πρόκειται να αξιοποιήσουμε την δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής μέσω μιας ειδικής ταμπλέτας (παρόμοιες χρησιμοποιούνται σε Τράπεζες), τότε 

πρέπει να συμπληρώσουμε και τις άλλες 2 παραμέτρους της ίδιας οθόνης για να ορίσουμε πού (δίσκο και όνομα φακέλου) και με ποιο όνομα (σταθερά 

στοιχεία) θα αποθηκεύονται τα έντυπα των υπογεγραμένων συγκαταθέσεων αυτόματα. Δείτε το συμπληρωμένο παράδειγμα της επόμενης εικόνας: 

 

Εκτυπώσεις Συγκαταθέσεων 
 

Εδώ συμπληρώνουμε (με το Insert) τα εκτυπωτικά συγκατάθεσης (τύποι-φόρμες), που θα 

χρησιμοποιήσουμε ανά Υποσύστημα δηλ. Πελάτες, Κατόχους κάρτας, Προμηθευτές.  

Οι πρότυπες φόρμες είναι αποθηκευμένες στο φάκελο \Megatron\Reports 
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Διαχείριση GDPR (οθόνη βοηθητικής λειτουργίας) 

 

Οθόνη λειτουργίας για μαζική ενημέρωση του αρχείου Πελατών με το στοιχείο «Υποκείμενο σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα».  
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 Πατάμε το κουμπί <Επιλογή Όλων των Εγγραφών> 

o Εξαιρούνται αυτόματα οι ανενεργές καρτέλες  

o Εξαιρέστε (ξετσεκάροντας) την καρτέλα του πελάτη λιανικής και τις καρτέλες πελατών, που δεν είναι φυσικά πρόσωπα  

 Τέλος πατάμε το κουμπί <Μαζική Ενημέρωση> και ολοκληρώνεται η ενημέρωση των επιλεγμένων εγγραφών (καρτελών) 

Ειδικά, στην επεξεργασία του Αρχείου Πελατών περιλαμβάνεται και μια επιπλέον λειτουργία, η οποία θα πρέπει να 

εκτελεστεί και με την οποία συμπληρώνονται αυτόματα οι Ημερομηνίες Γέννησης των ανηλίκων (κάτω των 16 ετών). Για τα 

άτομα αυτά απαιτείται  δήλωση συγκατάθεσης του γονέα. 

Με την παραπάνω εργασία θα ενημερωθούν οι 

καρτέλες όλων όσων επιλέξατε με τσεκ στο 

στοιχείο «Υποκείμενο σε δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα» 

Αυτό το στοιχείο είναι πολύ κρίσιμο και ενεργοποιεί τον έλεγχο συγκατάθεσης. Έτσι για παράδειγμα, αν θέλουμε να εξαιρέσουμε κάποιο πελάτη αρκεί 

να ξετσεκάρουμε αυτό το στοιχείο στην καρτέλα του. 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ 

Για την ολοκλήρωση της παραμετροποίησης πρέπει να δηλώσουμε σε ποια παραστατικά θέλουμε να γίνεται έλεγχος, δηλαδή  

a. αν ο συναλλασσόμενος (πελάτης ή κάτοχος κάρτας) είναι υποκείμενος σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και 

b. σε τέτοια περίπτωση, αν έχουμε λάβει την συγκατάθεση του. 

Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας, μεταφερόμαστε στις παραμέτρους του υποσυστήματος <Πωλήσεις – Αγορές> και από εκεί επιλέγουμε το <1. 

Τύποι Παραστατικών> 

  

Από τον πίνακα των τύπων παραστατικών επιλέγουμε το παραστατικό, το οποίο θέλουμε να εφαρμόζει αυτή τη λειτουργία π.χ. το <14. Απόδειξη 

Λιανικής (Με πελάτη)> και πατάμε Enter για να το επεξεργασθούμε 
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Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στο Tab <Τρόπος Λειτουργίας> και από εκεί στην υποκαρτέλα <Τρόπος Λειτουργίας 5/5>. 

 

Στην οθόνη με αυτές τις παραμέτρους πρέπει να ενεργοποιήσουμε (με τσεκ) τον «Έλεγχο έγκρισης προσωπικών δεδομένων κατά την τιμολόγηση», 

που βρίσκεται προς το τέλος της οθόνης, όπως δείχνει η επόμενη εικόνα: 

 

  

Επαναλαμβάνουμε την παραπάνω ενέργεια σε όσους τύπους παραστατικών χρειάζεται η επιχείρηση μας. 

Με τις παραπάνω ενέργειες ολοκληρώνεται η παραμετροποίηση της εφαρμογής Dioscourides και πλέον προσφέρεται 

για λειτουργία βάσει των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. 
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ΟΘΟΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ GDPR 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΛΑΤΗ 

 Στην οθόνη αναζήτησης πελάτη προστέθηκαν στήλες 

που σχετίζονται με την λειτουργία του GDPR, όπως: 

 Ημ/νία GDPR, όπου αναφέρεται η ημερομηνία 

υπογραφής της έγκρισης ή κενό. 

 Έγκριση GDPR, όπου αναφέρεται το είδος της 

εγκεκριμένης επικοινωνίας (π.χ. sms, email, τηλέφωνο) ή 

κενό. 

 Π.Δ., όπου με Ναί υποδηλώνεται ότι ο πελάτης 

είναι Υποκείμενο σε Προσωπικά Δεδομένα ή κενό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αν ο πελάτης που επιλέξατε είναι υποκείμενο σε προσωπικά δεδομένα και έχει υπογράψει τη σχετική συγκατάθεση, τότε στην οθόνη λιανικής 

εμφανίζεται ένα πράσινο τσεκ δεξιά από το όνομα του 
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 Αν ο πελάτης που επιλέξατε είναι υποκείμενο σε προσωπικά δεδομένα και ΔΕΝ έχετε πάρει ακόμη τη σχετική συγκατάθεση του, τότε  

στην οθόνη λιανικής εμφανίζεται ένα κίτρινο θαυμαστικό δεξιά από το όνομα του  

 

Ταυτόχρονα εμφανίζεται η ακόλουθη προειδοποίηση: 

 Αν απαντήσετε Όχι, συνεχίζετε με την καταχώριση του 

παραστατικού κατά τα γνωστά… 

 

 

 Αν απαντήσετε Ναι το πρόγραμμα σας μεταφέρει στην 

καρτέλα του για να συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία και να 

εκτυπώσετε το πρότυπο συγκατάθεσης. Τα βήματα είναι τα ακόλουθα: 

 

 

1.  Επιλέξτε το Tab <Προσωπικά 

Δεδομένα (GDPR)> 
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2. Από εκεί πατήστε το  κουμπί <Εκτυπώσεις> για να εκτυπώσετε (με διπλό αριστερό κλικ)το έντυπο συγκατάθεσης, το οποίο θα συμπληρώσει 

και θα υπογράψει ο πελάτης εις διπλούν. ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΞΕΚΙΝΑΤΕ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ !!! 

 

3. και στη συνέχεια το κουμπί  <Νέα Εγγραφή> για να συμπληρώσετε στο σχετικό παράθυρο τα στοιχεία της συγκατάθεσης: 

 Ημερομηνία ισχύος της ενέργειας (συμπληρώνεται αυτόματα) 

 Τύπος ενέργειας (π.χ. Συγκατάθεση) 

 

 Τύπος αρχείου (Σκαναρισμένο έγγραφο ή Υπογραφή από tablet, ανάλογα)  

 

 Αρχείο: Μπορεί να συμπληρωθεί και εκ των υστέρων με το όνομα του σκαναρισμένου εγγράφου ή το αφήνετε κενό σε περίπτωση 

υπογραφής από tablet.  

 και τους τρόπους επικοινωνίας, (Τσεκάρετε ότι θα περιλαμβάνει η συγκατάθεση του πελάτη (π.χ. μέσω sms, e-mail, τηλεφωνικά κλπ) 
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Δείτε την επόμενη εικόνα: 

 
4. Πατήστε το τσεκ για να αποθηκευτούν τα στοιχεία και επιβεβαιώστε την καταχώρηση: 
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5. Τα στοιχεία καταχωρήθηκαν, όπως μπορείτε να δείτε στην επόμενη εικόνα: 

 
6. Κλείστε το παράθυρο της καρτέλας για να επιστρέψετε στο παραστατικό.  



GDPR                                  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Page 13 of 19 
 

 

Ο πελάτης πλέον φαίνεται τσεκαρισμένος και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. 

 

Αυτά είναι τα βήματα, τα οποία θα πρέπει να κάνετε, ώστε να συγκεντρώσετε σταδιακά τη 

συγκατάθεση όλων των πελατών. 

 

Σημείωση: Αν ο πελάτης Δεν είναι Υποκείμενο σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή δεν έχετε τσεκάρει το σχετικό στοιχείο στην καρτέλα του, τότε 

εμφανίζεται στο παραστατικό χωρίς την επισήμανση(ούτε τσεκ ούτε θαυμαστικό): 

  
 

Τα ίδια βήματα ισχύουν και για τροποποίηση-επικαιροποίηση προηγούμενης συγκατάθεσης ή για Ολική διαγραφή 

των προσωπικών στοιχείων τόσο στο αρχείο των πελατών όσο και για τους κατόχους κάρτας καταναλωτή. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ 

Στις περιπτώσεις των συνδεδεμένων εγγραφών και στα 2 αρχεία (πελατών-καρτών), τότε αρκεί η ενημέρωση της μιας 

εκ των εγγραφών-καρτελών με τα στοιχεία της συγκατάθεσης και ενημερώνεται αυτόματα και η 2η εγγραφή. Δηλαδή, 

αν ενημερώσω την καρτέλα του πελάτη Χ , ότι πήρα συγκατάθεση τότε η ίδια συγκατάθεση καταχωρείται αυτόματα 

και στην αντίστοιχη καρτέλα στο αρχείο κατόχων κάρτας. Έτσι αποφεύγεται η διπλή εργασία. 
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Το παραπάνω λειτουργεί και αντίστροφα. Δηλαδή, αν ενημερώσω με τα στοιχεία συγκατάθεσης την κάρτα του 

πελάτη Χ, τότε ενημερώνεται και η αντίστοιχη εγγραφή του αρχείου πελατών. 

ΟΘΟΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ DIOSCOURIDES WIN 
Οι προσαρμογές που αναφέρονται παραπάνω έγιναν και στην οθόνη καταχώρισης παραστατικού αυτής της έκδοσης. 

Έτσι κάθε φορά που θα εισάγετε ονομαστικά κάποιον πελάτη στο παραστατικό, που ενεργποιήσατε θα γίνεται έλεγχος, εφόσον ο πελάτης υπόκειται 

στις απαιτήσεις του κανονισμού και προειδοποίηση εφόσον δεν έχετε λάβει ακόμη τη συγκατάθεση του. Δείτε το στην επόμενη εικόνα: 

 

 Αν απαντήσετε Ναί, ακολουθείται ακριβώς η ίδια διαδικασία που περιγράψαμε στην οθόνη Λιανικής της έκδοσης Xpress. Δηλαδή θα 

σας οδηγήσει να εκτυπώσετε τη συγκατάθεση του πελάτη και να αποθηκεύσετε τα στοιχεία. Κατόπιν αυτού η εφαρμογή παύει να 

εμφανίζει την προειδοποίηση για το συγκεκριμένο συναλλασσόμενο.   

 Αν απαντήσετε Όχι, τότε συνεχίζεται την εργασία σας, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι και σε επόμενη συναλλαγή θα εμφανιστεί η 

σχετική προειδοποίση. 
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 Αν δεν πρόκειται να ζητήσετε και να πάρετε υπογραφή συγκατάθεσης (για οποιοδήποτε λόγο), τότε θα πρέπει να ξετσεκάρετε από 

την καρτέλα αυτού του πελάτη την παράμετρο <Υποκείμενο σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα>, οπότε και η εφαρμογή παύει να 

εμφανίζει την προειδοποίηση για το συγκεκριμένο συναλλασσόμενο.   
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ (ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ) 
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ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
 Στις οθόνες (κατάλογοι) πελατών, προμηθευτών και καρτών προστίθενται στήλες, όπου 

εμφανίζονται τα αποθηκευμένα σχετικά με το GDPR στοιχεία. 

 

 

 

ΝΕΑ ΟΘΟΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ SMS 

Η νέα οθόνη αποστολής SMS είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις λειτουργίας βάσει του κανονισμού GDPR. Η 

λειτουργία της στηρίζεται στην δυνατότητα επιλογής πελατών με κριτήρια-φίλτρα: 

 Μόνο σε πελάτες με έγκριση αποστολής SMS ή σε όλους 

 Με βάση το υπόλοιπο τους (π.χ. υπόλοιπο καρτέλας μεγαλύτερο των 100€) 

 Με βάση τις αγορές τους σε συγκεκριμένο διάστημα με επιλογή: 

1. Όλων 

2. Ή αγορές μόνο Φαρμάκων ή μόνο Παραφαρμάκων 
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3. η/και με επιπλέον φίλτρα-κριτήρια (για τα φάρμακα), όπως :   

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

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

 Δραστική(ες) ουσία(ες) 

 Συκεκριμένο(α) είδος(η)  

και αντίστοιχα για τα παραφάρμακα με φίλτρα-κριτήρια, 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) 

Σημείωση: η κατηγοριοποίηση των Π/Φ είναι βάσει των στοιχείων του Databox 

Τέλος, η οθόνη σας επιτρέπει να : 

 Γράψετε το κείμενο του μηνύματος ελεύθερα (π.χ. «Παραλάβαμε τα νέα Αντιγριππικά εμβόλια») 

 Να από-επιλέξετε κάποιους πελάτες 

 Να εκτυπώσετε τους επιλεγμένους 

 Να αποστείλετε το μήνυμα ΜΑΖΙΚΑ 

 Και τέλος να έχετε μια αναφορά παράδοσης των μηνυμάτων 
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Σημείωση: Η αξιοποίηση αυτής της λειτουργίας προϋποθέτει την αγορά μηνυμάτων μέσω της ΙΛΥΔΑ από συγκεκριμένο 

πάροχο.  

 


