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Εισαγωγή   
 

Το graphical user interface (GUI) της εφαρμογής αναπτύχθηκε σε c++ / mfc σε περιβάλλον 

Microsoft visual studio 2008. Η ΒΔ είναι υλοποιημένη σε Microsoft Sql Server 2005. Η 

εφαρμογή έχει υλοποιηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να λειτουργήσει:  

1. σε τοπικό δίκτυο (σε client – server mode) 

2. αλλά και μέσω wcf service ενημερώνοντας απομακρυσμένη ΒΔ που μπορεί να 

βρίσκεται σε απομακρυσμένο server εκτός δικτύου.  

Ο δεύτερος τρόπος λειτουργίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμος σε περιπτώσεις δικτύου 

καταστημάτων όπου το κάθε κατάστημα έχει την δική του τοπική ΒΔ αλλά ταυτόγχρονα 

θέλει να έχει μια κοινή κάρτα για όλα τα καταστήματα του δικτύου. Σε αυτήν την 

περίπτωση σε ένα κεντρικό σημείο στήνεται το service και μια κεντρική ΒΔ, η οποία 

ενημερώνεται online με κάθε transaction που γίνεται στο κάθε υποκατάστημα. Αν για 

κάποιο λόγο κάποιο υποκατάστημα βρεθεί να μην μπορεί να ενημερώσει την κεντρική ΒΔ 

(πχ λογω προβλήματος internet σύνδεσης) το σύστημα κρατάει τα transactions σε status 

pending και περιοδικά χωρίς να το καταλαβαίνει ο χρήστης προσπαθεί να τα στείλει στην 

κεντρική ΒΔ. 

Επίσης έχουν αναπτυχθεί ειδικές stored procedures, οι οποίες αναλαμβάνουν την 

ενημέρωση των κινήσεων των καρτών. Οπότε, αν κάποιος θέλει να εντάξει το υποσύστημα 

των καρτών στο δικό του λογισμικό το μόνο που έχει να κάνει είναι στην δική του 

εφαρμογή να κάνει κλήση αυτών των procedures πχ κατά την έκδοση μιας απόδειξης, και 

να ενημερωθούν σωστά οι πίνακες των καρτών. Σε περίπτωση δικτύου που περιγράφηκε  

στην προηγούμενη παράγραφο θα πρέπει να γίνεται κλήση του service. 

Για την εφαρμογή Dioscourides δημιουργήθηκε ένα ξεχωριστό υποσύστημα, το οποίο 

περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη λειτουργία του κυκλώματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Pharma Bonus Card  

 

2 | Σ ε λ ί δ α  
 

  



ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Pharma Bonus Card  

 

3 | Σ ε λ ί δ α  
 

 

 

Περιγραφή Υποσυστήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθεί μια περιγραφή του interface του υποσυστήματος 

των καρτών. 

 

 

 

Στο υποσύστημα αυτό 

περιλαμβάνονται: 

 Το αρχείο πελατών 

(κατόχων κάρτας),  

 το αρχείο Ημερήσιων 

κινήσεων καρτών, 

 χρήσιμες 

Πληροφοριακές 

καταστάσεις - 

Στατιστικά,  

 Παράμετροι  

λειτουργίας  του 

υποσυστήματος  

 και Βοηθητικές 

εργασίες. 
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Επιλέγοντας το υποσύστημα  <Κάρτες Καταναλωτών> αναπτύσσεται οριζόντια το μενού των 

υπο-επιλογών του. 

 
 

Βασικά αρχεία 
 

Στην υπο-επιλογή <Βασικά αρχεία> περιλαμβάνονται τα αρχεία (καρτέλες) των πελατών 

που γίνονται κάτοχοι της κάρτας και η διαχείρηση των κινήσεων των καρτών.   

 

 
 

Κάρτες Master 

Μέσω της επιλογής αυτής  γίνεται η διαχείριση του αρχείου καρτών που έχουν δοθεί σε 

πελάτες. 

 

 Μέσα από αυτήν την οθόνη μπορεί  

 να καταχωρηθεί νέα κάρτα ή 

 να γίνει μεταβολή στοιχείων αυτής.  

 Επίσης μπορεί  να γίνει η διαχείριση αρχείου, δηλαδή 

 να γίνει μεταφορά κινήσεων από μια κάρτα σε μια άλλη,  

 να γίνει μεταβολή του αριθμού (Barcode) μίας κάρτας, 

 να σταλεί  SMS σε μια ή σε όλες τις κάρτες της λίστας ή ακόμη και με συγκεκριμένα 

κριτήρια, 

 να σταλεί e-mail. 



ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Pharma Bonus Card  

 

5 | Σ ε λ ί δ α  
 

 

Εισαγωγή  νέας καρτέλας από τη λίστα των καρτών 

Από την λίστα των καρτών, με το πλήκτρο Insert, δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης νέας 

κάρτας.  

Στην οθόνη που ανοίγει συμπληρώνουμε τα στοιχεία του κατόχου της κάρτας 

(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα κλπ).  

Όλα τα παραπάνω στοιχεία καταχωρούνται προαιρετικά και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη 

του καταναλωτή. Κανένα δε από αυτά τα προσωπικά στοιχεία δεν θεωρούνται δεσμευτικά 

ή  υποχρεωτικά για τη λειτουργία του συστήματος επιβράβευσης. 

 

Ανάλογα με την παραμετροποίηση του συστήματος ο <Αριθμός της νέας κάρτας>  

 είτε καταχωρείται από τον χρήστη αν η κάρτα είναι προτυπωμένη (με το scanner, 

αφού έχει τη μορφή barcode,)  

 είτε προτείνεται αυτόματα από το σύστημα βάσει αλγορίθμου που έχει δηλωθεί 

για την δημιουργία νέας καρτας. 

 Στην περίπτωση δικτύου καταστημάτων που κάνουν χρήση κοινής κάρτας υπάρχει πεδίο 

που δηλώνει το <Υποκατάστημα>, στο οποίο ενεργοποιήθηκε η κάρτα. 
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Στο τέλος της καταχώρησης μιας νέας κάρτας υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης απόδοσης 

πόντων από τον πάροχο. Ο αριθμός αυτών των πόντων είναι παραμετροποιήσιμος ανά 

πάροχο.  

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης «Αίτησης νέας κάρτας» από το σχετικό κουμπί.  

 

Η φόρμα της Αίτησης μπορεί να φτιαχθεί βάσει των προδιαγραφών σας, με τα στοιχεία της 

καρτας .  

 

Ταυτόχρονα με την αίτηση, μπορεί να εκτυπώνεται και φυλλάδιο που περιλαμβάνει τους 

<Όρους χρήσης της κάρτας>.  

Αυτόματη δημιουργία  νέας καρτέλας από τη λίστα των πελατών 

Σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχει ήδη στην εμπορική εφαρμογή δημιουργημένο αρχείο 

πελατών, στο σχετικό υποσύστημα (Πελάτες - Προμηθευτές). Τότε το άνοιγμα της νέας 

εγγραφής στο αρχείο καρτών γίνεται με διαφορετική διαδικασία, δηλαδή: 

 Μεταφερόμαστε στο αρχείο πελατών και βρίσκουμε την καρτέλα του 

συγκεκριμένου πελάτη.  
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 Στη συνέχεια, με το πλήκτρο Home, εισάγουμε στο πεδίο <Barcode> τον κωδικό της 

κάρτας καταναλωτή, την οποία θα του παραδώσουμε. 

 

 Επιβεβαιώνετε την καταχώρηση της αλλαγής (εισαγωγή κωδικού Barcode),  
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 Απαντάτε Ναί στην ερώτηση «Θέλετε ενημέρωση της κάρτας καταναλωτή 

 

 και η εφαρμογή δημιουργεί αυτόματα την σχετική εγγραφή της νέας κάρτας 

καταναλωτή και στο αρχείο των καρτών. 

 

Εδώ μπορείτε: 

 να συμπληρώσετε κάποια από τα επιπλέον πεδία-στοιχεία (προαιρετικά), 

 να τυπώσετε την Αίτηση ή/και τους όρους λειτουργίας της κάρτας και  

 πατώντας Esc, να καταχωρήσετε τη νέα εγγραφή στο αρχείο καρτών.  

 



ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Pharma Bonus Card  

 

9 | Σ ε λ ί δ α  
 

Διαγραφή κάρτας (Ασφάλεια στοιχείων) 

Για τη διαγραφή καταχωρημένης κάρτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε το πλήκτρο Delete 

είτε το σχετικό κουμπάκι  της οθόνης με τη λίστα των καρτών.  

 

Για λόγους ασφάλειας των στοιχείων Δεν επιτρέπεται διαγραφή κάρτας που έχει κινήσεις.   

 

Διόρθωση στοιχείων κάρτας 

 με το πλήκτρο Home δίνεται η δυνατότητα μεταβολής των στοιχείων μιας κάρτας.  

Απενεργοποίηση κάρτας 

Αν η κάρτα έχει καταστεί ανενεργή αυτό πρέπει να δηλωθεί στην καρτέλα «ξετσεκάροντας» 

το σχετικό πεδίο. 

 

 

Παρουσίαση καρτέλας  

 με το πλήκτρο Enter μπορεί να γίνει προβολή – παρουσίαση μιας καταχωρημένης 

εγγραφής. 
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Εκτύπωση πόντων 

 Μέσα από την ίδια οθόνη μπορούμε να δούμε και να εκτυπώσουμε  το σύνολο των 

πόντων (ανά πάροχο), που έχει συγκεντρώσει μια κάρτα. Για την εκτύπωση μπορεί 

να δηλωθεί συγκεκριμένη φόρμα εκτύπωσης με τα στοιχεία του πελάτη με την 

μορφή που αυτός επιθυμεί. 

 

 
 

Εκτύπωση Δωροεπιταγής 

 Επίσης σε περίπτωση που έχει συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός πόντων για 

την έκδοση Δωροεπιταγής, απο την επιλογή “Δωροεπιταγή” μπορεί να γίνει 

απόδοση αυτής στον κάτοχο της κάρτας 
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Με την ίδια λογική όπως με τον αριθμό της κάρτας καταναλωτή, ο αριθμός δωροεπιταγής 

μπορεί να δίνεται από το σύστημα και να τυπώνεται την στιγμή της απόδοσης ή να είναι 

προτυπωμένη και στην παραπάνω οθόνη να συμπληρώνεται ο δοσμένος αριθμός.  

Κατά την απόδοση της δωροεπιταγής μπορεί να γίνει και εκτύπωση απόδειξης παραλαβής 

για να υπογράφει ο πελάτης. 

Κινήσεις Κάρτας 

 με επιλογή του tab «Κινήσεις Κάρτας» εμφανίζονται οι κινήσεις της κάρτας ανά 

ημερομηνία. 
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Στοιχεία Αγορών 

 με επιλογή του tab «Στοιχεία Αγορών» εμφανίζονται οι πόντοι ανά καλάθι 

(πάροχο) 

 

 ή ακόμη να ζητηθεί ανάλυση των αγορών του πελάτη (Τζίρος) ανά κατηγορία ειδών 

 

Οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να ομαδοποιηθούν ανάλογα με κάποια από τις 

παραπάνω επιλογές.  Όπως γίνεται αντιληπτό μεγάλη σημασία έχει η κατηγοριοποίηση των 

ειδών αποθήκης. 
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Μεταφορά κινήσεων κάρτας σε άλλη κάρτα 
Μέσα από την λίστα των καρτών μπορεί να γίνει μεταφορά των κινήσεων και των 

πόντων μιας κάρτας σε μια άλλη.  

 

Ο ίδιος πελάτης έχει (από λάθος) 2 κάρτες 

Ενέργειες:  

 Επιλέγουμε «φωτίζοντας» την κάρτα, της οποίας  θέλουμε να μεταφέρουμε τους 

πόντους και 

 πατάμε το κουμπί που είναι κυκλωμένο στην παραπάνω εικόνα, οπότε εμφανίζεται 

η παρακάτω οθόνη όπου πρέπει να συμπληρώσουμε τον αριθμό της 

κάρτας, στην οποία θα γίνει η μεταφορά των πόντων. 

 

 
 Στη συνέχεια διαγράφουμε την παλιά κάρτα πατώντας το Delete 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

Τέλος, ΠΡΕΠΕΙ απαραίτητα να μεταφερθούμε και στο αρχείο πελατών, για να 

ελέγξουμε τον αριθμό της κάρτας, που έχει καταχωρηθεί στο πεδίο Barcode. Πώς;  

 Επιλέγουμε «φωτίζοντας» την καρτέλα πελάτη της οποίας θέλουμε να ελέγξουμε 

τον αριθμό συσχέτισης (Barcode) και πατάμε το πλήκτρο Home  

 Μεταφερόμαστε στο πεδίο <Barcode> και αν έχουμε καταχωρημένο τον κωδικό της 
κάρτας που καταργήσαμε, σβήνουμε τον παλαιό κωδικό και σκανάρουμε τον 
κωδικό της νέας κάρτας. Έτσι θα υπάρχει σωστή αντιστοίχιση πελάτη & κατόχου 
κάρτας 
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Αλλαγή κωδικού κάρτας 
Παρόμοια λειτουργία με την μεταφορά των πόντων είναι και η αλλαγή του αριθμού 

(κωδικού) μιας κάρτας.  

 

Ο πελάτης έχασε την κάρτα του 

Ενέργειες:  

 Επιλέγουμε «φωτίζοντας» την κάρτα της οποίας θέλουμε να αλλάξουμε τον αριθμό 

και 

 πατάμε το κουμπί που είναι κυκλωμένο στην παραπάνω εικόνα, οπότε εμφανίζεται 

η παρακάτω οθόνη, στην οποία συμπληρώνουμε (σκανάροντας) τον 

αριθμό της νέας κάρτας. Με την ενέργεια αυτή τα στοιχεία της παλαιάς 

κάρτας (πόντοι και λοιπά στοιχεία) μεταφορέροντα στο νέο κωδικό. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

Τέλος, ΠΡΕΠΕΙ απαραίτητα να μεταφερθούμε και στο αρχείο πελατών, για να 
αλλάξουμε στο πεδίο <Barcode> της καρτέλας του πελάτη τον παλαιό αριθμό της 
κάρτας. Πώς;  

 Επιλέγουμε «φωτίζοντας» την καρτέλα  της οποίας θέλουμε να αλλάξουμε τον αριθμό 

(Barcode) και πατάμε το πλήκτρο Home  

 Μεταφερόμαστε κάνοντας κλικ με το ποντίκι στο πεδίο <Barcode>, σβήνουμε τον 
παλαιό κωδικό και σκανάρουμε τον κωδικό της νέας κάρτας. 
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Κινήσεις Καρτών 

Η διαχείριση / προβολή των κινήσεων των καρτών γίνεται απο την επιλογή «ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

ΚΑΡΤΩΝ». Οι κινήσεις βεβαίως, καταγράφονται αυτόματα μέσα από το κύκλωμα των 

παραστατικών. 

 

Προβολή κινήσεων 

Μέσα από την οθόνη αυτή ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση με κριτήρια διάστημα 

ημερομηνίας – τύπο κίνησης κάρτας – χρήστη που έκανε την κίνηση – αριθμό κάρτας – 

αριθμό δωροεπιταγής – αριθμό παραστατικού – πάροχο. Μπορεί επίσης να γίνει 

καταχώρηση νέας κίνησης ή και διόρθωση μιας ήδη υπάρχουσας κίνησης. 

 
 

Εισαγωγή κινήσεων 

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η οθόνη καταχώρησης κίνησης κάρτας. Η οθόνη αυτή 

καλείται με το πλήκτρο Insert και μπορεί να χρησιμεύσει για την εισαγωγή κινήσεων που 

δεν μπορούν να δημιουργηθούν αυτόματα, πχ θέλει το κατάστημα που παρέχει τις κάρτες 

να δώσει σε εναν καλό πελάτη έναν επιπλέον αριθμό πόντων που δεν έχουν σχέση με τις 

αγορές του. 
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Διόρθωση κινήσεων καρτών 

Για τη διόρθωση υπάρχουσας εγγραφής (κίνησης) την επιλέγετε (φωτίζετε) και με το 

πλήκτρο Home εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη διόρθωσης. 

 

 

Πληροφοριακές Καταστάσεις καρτών 

Υπάρχει ένας αριθμός προεγκατεστημένων πληροφοριακών καταστάσεων στο σύστημα των 

καρτών. Επίσης δίνεται δυνατότητα στον χρήστη να προσθέσει και άλλες user defined 

διαδικασίες του τύπου : crystal report, export σε xls,csv,ascii. 

Οι εκτυπώσεις τύπου crystal report έχουν την δυνατότητα μετά να γίνουν εξαγωγή και σε 

μορφή pdf,excel κλπ. 
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Αφού γίνει επιλογή του τύπου της κατάστασης μπορούν να δοθούν επιπλέον στοιχεία των 

καρτών ή/και στοιχεία των ειδών κλπ.  

 

Οι έτοιμες πληροφοριακές καταστάσεις φαίνονται στην παραπάνω εικόνα είναι: 

 Ανενεργές κάρτες  
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 Εξαργυρώσεις ανά κάρτα 

 

 Κινήσεις Δωροεπιταγών 

 

 Πρώτες 100 κάρτες 

 

 Συγκεντρωτική κατάσταση καρτών 
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 Τζίρος προιόντων 

 

 

Στην εκτύπωση αυτή μπορεί να ζητηθεί και ανάλυση ανά Ομάδα συγκέντρωσης 

(στατιστικής) των ειδών. 
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 Ώριμες κάρτες   

(δηλαδή κάρτες που πλησιάζουν ή έχουν ξεπεράσει το απαιτούμενο ποσό-όριο για 

παραλαβή δωροεπιταγής). 

 

Βοηθητικά 

Ενημέρωση Αρχείου Ειδών με Πόντους 

Κάθε είδος έχει την δυνατότητα να δώσει εναν συγκεκριμένο αριθμό πόντων στον πελάτη-

κάτοχο κάρτας, κατά την αγορά του. Αυτό γίνεται με τον ορισμό ενός συντελεστή, που 

καθορίζει τη σχέση της απόδοσης πόντων ανά € αξίας προιόντος. Αν ο συντελεστής είναι 1, 

τότε για κάθε € θα αποδίδεται ένας (1) πόντος. Έτσι ένα προιόν με λιανική τιμή π.χ. 50€ θα 

έδινε 50 πόντους.   

Μπορούμε μαζικά να ενημερώσουμε το αρχείο των ειδών με τον επιθυμητό συντελεστή 

απόδοσης πόντων, μέσω της παρακάτω οθόνης. Εδώ επιλέγουμε τα είδη και το νέο 

διάστημα για το οποίο θα ισχύει ο συντελεστής απόδοσης των πόντων π.χ.  μπορεί για μια 

κατηγορία ειδών να ισχύσει προωθητική ενέργεια για κάποιες μέρες, όπου αντί για 1 

πόντο/ευρώ να δίνονται 10 πόντοι/ευρώ. 
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Η εργασία αυτή χρησιμοποιείται και για την εξαίρεση κάποιας κατηγορίας ειδών από το 

σύστημα απόδοσης πόντων. Δηλαδή αν τα προιόντα βρεφικής διατροφής (Βρεφικά Γάλατα) 

δεν θέλουμε να συμμετέχουν στην απόδοση πόντων, τότε σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει 

να οριστεί συντελεστής απόδοσης μηδέν (0). 

Επί της ουσίας, αυτή η Βοηθητική εργασία χρησιμοποιείται, κυρίως,για τον καθορισμό των 

εξαιρέσεων από τον γενικό κανόνα.  

 

Αντί της παραπάνω εργασίας, προτιμάται ένας άλλος τρόπος διαχείρισης απόδοσης 

πόντων, αντί να αντιμετωπίζεται κάθε είδος ξεχωριστά. Έτσι, αν για ένα είδος δεν υπάρχει 

κάποιος συγκεκριμένος αλγόριθμος πόντων, τότε ακολουθεί εναν γενικότερο κανόνα βάσει 

της αποθήκης στην οποία ανήκει. 

Η παραμετροποίηση αυτή γίνεται πάνω σε κάθε πάροχο ανά αποθήκη  

 

 

Με την παραμετροποίηση αυτή μπορούμε να δηλώσουμε για παράδειγμα, ότι όλα τα είδη 

της αποθήκης 2 (Παραφαρμακευτικά) θα έχουν συντελεστή απόδοσης πόντων 1,00. 

Δηλαδή για κάθε € αξίας κάθε προιόντος αυτής της αποθήκης, θα αποδίδεται ένας (1) 

πόντος. Στη συνέχεια, τις όποιες εξαιρέσεις από το γενικό κανόνα, θα τις καθορίσουμε από 

τη βοηθητική που περιγράψαμε (Ενημέρωση ειδών με στοιχεία πόντων).  

Διαχείριση Δωροεπιταγών 

Η εφαρμογή υποστηρίζει τόσο την διαχείριση προτυπωμένων δωροεπιταγών όσο και την 

εκτύπωση δωροεπιταγών κατά την έκδοση του παραστατικού, με δημιουργία μοναδικού 

αριθμού βάσει κάποιων παραμέτρων.  
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Προτυπωμένες Δωροεπιταγές 

Στην περίπτωση των προτυπωμένων δωροεπιταγών το σύστημα μπορεί να παράξει 

αριθμούς μήκους 13 χαρακτήρων (για την δημιουργία barcode EAN13), χρησιμοποιώντας 

την παρακάτω οθόνη.  

Οι αριθμοί αυτοί αποθηκεύονται στην ΒΔ μαζί με την αξία που αντιστοιχεί σε αυτές και 

μπορούν να δοθούν στον αντίστοιχο τυπογράφο προς εκτύπωση.  

 

 
 

 

 

Χρέωση Δωροεπιταγών χρηστών 

 

Υπάρχει κύκλωμα παρακολούθησης των δωροεπιταγών έτσι ώστε, ανα πάσα στιγμή να 

γνωρίζουμε που βρίσκεται μια δωροεπιταγή. Αρχικά οι δωροεπιταγές χρεώνονται σε 

χρήστες της εφαρμογής. 
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Όταν μια δωροεπιταγή δοθεί σε έναν πελάτη, ο χρήστης αυτόματα αποχρεώνεται την 

δωροεπιταγή και αντίστροφα όποτε την εισπράτει την χρεώνεται.  

Υπάρχει και διαδικασία μεταφοράς των δωροεπιταγών από έναν χρήστη σε έναν άλλο. 

Ανάλογα και με την παραμετροποίηση του συστήματος υπάρχει και η δυνάτοτητα 

δημιουργίας λογιστικών άρθρων όποτε γίνεται κίνηση μιας δωροεπιταγής. 

Παραμετροποίηση συστήματος 

Πάροχοι 

Στις περισσότερες περιπτώσεις μοναδικός πάροχος της κάρτας είναι το ίδιο το Φαρμακείο. 

Εντούτοις η κάρτα μπορεί να συγκεντρώνει πόντους και από διαφορετικούς παρόχους / 

καλάθια.  

 Για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε ένα δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων. Στην 

περίπτωση αυτή μπορεί να υπάρχει ένας κοινός πάροχος πόντων για όλα τα 

καταστήματα και το κάθε κατάστημα να διατηρεί και ένα δικό του καλάθι τοπικών 

πόντων για δικές του προωθητικές ενέργειες.  

 Μια άλλη χρησιμότητα θα μπορούσε να είναι στην περίπτωση που κάποια εταιρεία 

καλλυντικών θέλει να πριμοδοτήσει τα προϊόντα της. Στην περίπτωση αυτή η 

εταιρεία ορίζεται σαν πάροχος για τα δικά της προιόντα και οταν συγκεντρώσει ο 

πελάτης ορισμένο αριθμό πόντων από τις αγορές του στα είδη αυτού του παρόχου, 

τότε αυτός αποδίδει κάποιο συμφωνημένο δώρο. 

 

Συνήθως ορίζεται και ποιος είναι ο βασικός πάροχος πόντων.  

Για κάθε πάροχο ορίζεται επίσης, 

 ποιο είναι το όριο εξαργύρωσης πόντων,  

 ποια είναι η αξία των δωροεπιταγών του και 

 αν κατά το άνοιγμα νέας κάρτας δίνονται σαν bonus πόντοι έναρξης. 
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Κωδικοί Κίνησης Καρτών 

Κάθε ενέργεια που αφορά δωροεπιταγή ή απόδοση πόντων σε κάρτα αποτύπωνεται με την 

μορφή κίνησης με συγκεκριμένο κωδικό.  

Ανάλογα με το είδος της κίνησης διαμόρφώνεται και το υπόλοιπο των πόντων μιας κάρτας. 

Στην παρακάτω οθόνη φαίνονται οι πιο κοινοί τύποι κινήσεων μιας κάρτας.  

Μπορούμε να δηλώσουμε, κατά πόσο μια κίνηση αυξάνει ή μειώνει το υπόλοιπο των 

πόντων, αν είναι κίνηση που αφορά κίνηση δωροεπιταγής ή αν είναι κίνηση χρέωσης – 

αποχρέωσης ταμείου, πχ ο τύπος κίνησης ’99 – ΔΩΡΟ - ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ’ ενημερώνει 

ταυτόγχρονα και πόντους κάρτας (μείωση) αλλά και κίνηση δωροεπιταγής. 

 
 

Στοιχεία Εκτύπωσης πόντων 

Στην επιλογή αυτή καταγράφονται κατά την εγκατάσταση τα απαραίτητα στοιχεία για την 

εκτύπωση των πόντων. 
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Παράμετροι Ενημέρωσης Γενικής Λογιστικής 

Όπως αναφέραμε (στη Διαχείριση Δωροεπιταγών), υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης της 

γενικής λογιστικής με δημιούργια άρθρων από τις κινήσεις των δωροεπιταγών. Στην 

παρακάτω οθόνη μπορεί να οριστεί η λογική δημιουργίας των άρθρων αυτών. 

 

 

Γενικές Παράμετροι Καρτών 

Στην εικόνα που ακολουθεί είναι συγκεντρωμένες οι γενικές παράμετροι διαχείρισης του 

συστήματος παρακολούθησης των καρτών.  
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 Αρχικά ορίζουμε <Κωδικό εταιρείας/αλυσίδας>. Οι κωδικοί αυτοί είναι χρήσιμοι 

για την ταυτοποιήση ενός υποκαταστήματος σε δίκτυο ή και ακόμα για την 

δημιουργία κωδικών καρτών σε περίπτωση που δεν είναι προτυπωμένες (σε 

συνδιασμό με το πεδίο επόμενη αρίθμηση κάρτας).  

 Στο πεδίο <Τύπος κάρτας> ορίζεται αν μια κάρτα είναι προτυπωμένη ή όχι.  

 Υπάρχει και δυνατότητα ορισμού εναλλακτικού υπολογισμού πόντων για 

συγκεκριμένες αποθήκες είδων. Με τον όρο «Εναλλακτικό υπολογισμό» εννοούμε 

οτι αντί να υπολογίζονται οι πόντοι στην τελική αξία του είδους υπολογίζονται στην 

αρχική αξία του είδους (ποσότητα x τιμή μονάδος). Αυτή η λογική είναι χρήσιμη 

όταν ο πελάτης πληρώνει ένα μέρος συμμετοχή της αξίας της πώλησης.   

 Επίσης μπορεί να απενεργοποιηθεί η <λειτουργία μεταφοράς πόντων>. 

 Με την ίδια λογική -όπως με την κάρτα- ορίζουμε αν οι δωροεπιταγές του 

συστήματος είναι <Προτυπωμένες> και με ποιο αλγόριθμο δημιουργείται ο 

αριθμός σε περίπτωση μη προτυπωμένων δωροεπιταγών. 

 Άλλες παράμετροι περιλαμβάνουν τον <Κωδικό κίνησης εξαργύρωσης πόντων> 

δηλαδή τι είδους κίνηση δημιουργείται κατά την απόδοση δωροεπιταγής στον 

πελάτη,  τον κωδικό κίνησης αρχικής χρέωσης πόντων κατά την δημιουργία νέας 

κάρτας και τον κωδικό κίνησης είσπραξης δωροεπιταγής. 

 Κατά τον υπολογισμό των πόντων μιας απόδειξης πώλησης, οι πόντοι που 

προκύπτουν, συνήθως, δεν είναι στρογγυλά νούμερα. Εδώ μπορεί ο χρήστης να 

ορίσει κατά πόσο θα παρακολουθούνται οι πόντοι με δεκαδικά ή αν θα γίνεται 

<Στρογγυλοποίηση> και τι είδους στρογγυλοποίηση. 

 Όσον αφορά στην <Εκτύπωση των πόντων> κατά την έκδοση μιας απόδειξης 

δηλώνουμε αν θα τυπώνεται πάντα ή κατόπιν ερώτησης ή δεν θα τυπώνεται,  
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 και αν θα τυπώνεται χαρτάκι πόντων ακόμα και αν δεν έχουν αποδοθεί πόντοι από 

το συγκεκριμένο παραστατικό <Εκτύπωση μηδέν πόντων>. 

 Τέλος δίνεται η δυνατότητα να <Παρακολουθείται η δωροεπιταγή> με διάφορους 

τρόπους (Είδος ή % έκπτωσης).  

 Μπορεί να γίνεται και <Έλεγχος των δωροεπιταγών> κατά την είσπραξη, κατά 

πόσο είναι έγκυρες. 

 
 

 Σε περίπτωση που θέλουμε ειδικές διαδικασίες να εκτελούνται σε διάφορες φάσεις 

του συστήματος των καρτών, υπάρχουν οι παρακάτω παράμετροι.  Οι διαδικασίες 

αυτές είναι με την μορφή stored procedure. 

 

 
 

Οι stored procedure πρεπει να έχουν την παρακάτω μορφή κλήσης για να είναι συμβατές 

με το σύστημα 

 Δείγμα Stored Procedure για ενημέρωση μετά το άνοιγμα – ενημέρωση κάρτας.  
CREATE PROCEDURE UD_CARDS_AFTER_INS_CARD 

@RN_CC_CARD_HEAD DECIMAL(18,0), 

@CARD_CODE VARCHAR(20) , 

@BatchUpdate tinyint = 0 – ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ 

 Δείγμα Stored Procedure για πληροφορίες κάρτας – δωροεπιταγής  
CREATE PROCEDURE UD_CARDS_INFO 

@CARD_CODE VARCHAR(30), -- ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ/ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ 

@FL_INFO_TYPE TINYINT, -- 0:ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ,1:ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΟΝΤΩΝ,2:ΚΙΝΗΣΗ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ 

@RN_DP_PAR_HEAD DECIMAL(18,2) = 0, 

@KPP_KOD_KIN VARCHAR(2) = '' 

 

 Δείγμα Stored Procedure για κλήση μετά από κάθε ενημέρωση κινήσεων κάρτας 
CREATE PROCEDURE [dbo].[UD_CARDS_UPD_LINES] 

@RN_CC_CARD_HEAD DECIMAL(18,0), 

@RN_CC_CARD_LINES DECIMAL(18,0) = 0, 

@FL_DEL tinyint = 0, 

@RN_DP_PAR_HEAD DECIMAL(18,0) = 0, 

@BatchUpdate tinyint = 0 
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 Δείγμα Stored Procedure για κλήση μετά από χρέωση δωροεπιταγών σε ταμεία 
CREATE PROCEDURE UD_DOROEP_XRE 

@Doroepit varchar(30), 

@FlType   tinyint -- 0: INSERT 1:UPDATE 2:DELETE 

 

Παραμετροποίηση Παραστατικών 

Για τη λειτουργία του υποσυστήματος των καρτών απαιτείται είναι απαραίτητη και η 

παραμετροποίηση των τύπων παραστατικών, που θα συμμετέχουν στη λειτουργία της 

κάρτας καταναλωτή 

<ΚΚ Ενημέρωσης Καρτών> 

Στο tab <Γενικά Στοιχεία> κάθε τύπου παραστατικού, που συμμετέχει στη λειτουργία της 

κάρτας καταναλωτή (π.χ. 14, 15, 1 Α, 1Β ), πρέπει να ενημερωθεί η παράμετρος αυτή 

ανάλογα, είτε με «ΧΡΕΩΣΗ» είτε με “ΠΙΣΤΩΣΗ». 
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<Καταχώρηση Κάρτας Καταναλωτή> 

Στο tab <Τρόπος Λειτουργίας 4/5> των παραπάνω τύπων παραστατικών, πρέπει να 

δηλώσουμε απαραίτητα μία από τις ακόλουθες επιλογές: είτε «Ναί» είτε  «Ναί Εμφάνιση». 
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Περιγραφή της Λειτουργίας – Πώληση με χρήση κάρτας 

καταναλωτή 
 

Η κάρτα κατόπιν της αμοιβαίας συμφωνίας, δίνεται στον καταναλωτή και κατόπιν τη 

ζητούμε σε κάθε συναλλαγή λιανικής. Στα παραδείγματα που ακολουθούν, θεωρούμε οτι 

για κάθε 1€ αποδίδεται 1 πόντος. 

Οι βασικές λειτουργίες, υποστηρίζονται μέσα από το παραστατικό λιανικής,δηλαδή:  

 <Άνοιγμα νέας καρτέλας>,  

 <Διόρθωση> στοιχείων,  

 <Εκτύπωση πόντων>,  

 <Εκτύπωση-παράδοση Δωροεπιταγής> και  

 <Εξαργύρωση Δωροεπιταγής>  

Ακολουθεί περιγραφή των χειρισμών, ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής (Dioscourdes 

Xpress  & Dioscourides Win) 

Dioscourides Xpress 
 

 

Έκδοση Νέας κάρτας 

Έστω ότι, βρισκόμαστε στην πρώτη μέρα εφαρμογής του συστήματος των καρτών και στον 

επόμενο πελάτη θέλουμε να δώσουμε την κάρτα καταναλωτή. Τι κάνουμε; 

  Παίρνουμε μία νέα κάρτα 

 Αν έχουμε ήδη ανοίξει καρτέλα του στο υποσύστημα των πελατών, πατάμε το 

κουμπί   και εισάγουμε τα στοιχεία του πελάτη στο παραστατικό.  
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Σημειώστε οτι, πλέον οι καρτέλες όλων των πελατών μπορούν να ανοίγονται αυτόματα, 

κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών τους συνταγών. 

 

Το παραστατικό αποκτά Ονοματεπώνυμο... 

 

 Πατούμε το κουμπί  για να εμφανιστεί η καρτέλα του πελάτη. Εισάγουμε 

(σκανάροντας) στο πεδίο <Barcode>, τον αριθμό της κάρτας που του παραδίνουμε, 

και ο οποίος  βρίσκεται προτυπωμένος και σε μορφή Barcode, στην πίσω πλευρά 

της. Με την καταχώρηση του αριθμού της κάρτας το πρόγραμμα δημιουργεί 

αυτόματα (όπως περιγράψαμε στις γενικές οδηγίες) και την εγγραφή στο αρχείο 

των καρτών. Το παραστατικό αποκτά και στοιχεία κάρτας... 

 

 Αν δεν υπάρχει ανοιγμένη καρτέλα για τον συγκεκριμένο πελάτη, δημιουργούμε 

μία νέα καρτέλα με το κουμπί  

 

 Αν ο πελάτης της νέας κάρτας καταναλωτή, Δεν επιθυμεί να μας δώσει τα 

προσωπικά του στοιχεία (π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ), τότε 

ανοίγουμε καρτέλα ΜΟΝΟ στο αρχείο των καρτών, πατώντας το κουμπί . 
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Συναλλαγή με πελάτη ήδη δοσμένης κάρτας 

Στο παράδειγμα αυτό,  ο πελάτης έχει ήδη παραλάβει την κάρτα του από προηγούμενη 

συναλλαγή. 

 Του ζητούμε την κάρτα και 

 Τη σκανάρουμε στο πεδίο <Αναζήτηση είδους> 

 

 Εμφανίζεται η ακόλουθη ερώτηση:  

 

 αν απαντήσουμε θετικά, το παραστατικό συμπληρώνεται και με τα στοιχεία της 

κάρτας αλλά και της επωνυμίας, αλλιώς μόνο με τα στοιχεία της κάρτας. 
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 Αν ο πελάτης έχει ήδη συγκεντρώσει κάποιους πόντους από προηγούμενες αγορές, 

τότε οι πόντοι αυτοί εμφανίζονται στο σχετικό παράθυρο. 

Ο πελάτης ζητά μια επανεκτύπωση των πόντων της κάρτας του... 

 Αν μας ζητήσει απλά και μόνο εκτύπωση των πόντων του, πατάμε το κουμπί  

Ο πελάτης δεν έχει μαζί του την κάρτα... 

 Στην περίπτωση αυτή, μπορούμε να τον βρούμε με τα αρχικά της επωνυμίας του 

είτε χρησιμοποιώντας το κουμπί <Αναζήτησης πελάτη> είτε το κουμπί <Αναζήτησης 

κατόχου κάρτας>. 

Από το σημείο αυτό συνεχίζουμε, ακολουθώντας τις διαδικασίες καταχώρησης των ειδών 

προς πώληση. Αν τα είδη που αγοράζει ο πελάτης προσφέρουν πόντους, αυτοί 

προστίθενται στους προηγούμενους, ενώ γίνεται και σχετική ανάλυση στο σχετικό 

εκτυπωτικό. 

Εκδόσαμε την απόδειξη, και ανακαλύπτουμε εκ των υστέρων ότι ο πελάτης μας 

έχει κάρτα  

 Στην περίπτωση αυτή, καλούμαστε να «φορτώσουμε» εκ των υστέρων, στην κάρτα 

του τους πόντους του παραστατικού, το οποίο εκδόσαμε ήδη. Πώς : 

1. Μεταφερόμαστε στην οθόνη <Επεξεργασίας καταχωρημένων Παραστατικών> της 

ημερομηνίας συναλλαγής, 

2. Βρίσκουμε και «φωτίζουμε» τη συγκεκριμένη εγγραφή-γραμμή, 

3. Πατάμε το κουμπί με το εικονίδιο «Στοιχεία κάρτας καταναλωτή», που υπάρχει 

στην Toolbar αυτής της οθόνης (όπως δείχνει το βέλος), 
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4. Στην οθόνη μας έρχεται το ακόλουθο παράθυρο: 

 

5. Εδώ, σκανάρουμε την κάρτα του πελάτη μας (Barcode) ή χρησιμοποιούμε το F3 για να 

τον βρούμε από τον κατάλογο βάσει της επωνυμίας του, 

6. Τέλος, πατάμε το <ΟΚ> ή το Enter. Η ενημέρωση της κάρτας με τους πόντους του 

συγκεκριμένου παραστατικού ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ. 

Παράδοση Δωροεπιταγής 

Αν με τις σημερινές αγορές, οι πόντοι της κάρτας ξεπεράσουν το όριο των π.χ. 100 πόντων, 

τότε ο πελάτης πρέπει να παραλάβει τη Δωροεπιταγή του. Διατίθενται 2 

παραμετροποιήσεις – λειτουργίες: 

a. Εκτύπωση κατά την παράδοση  

Σε τέτοια παραμετροποίηση, αυτή αριθμείται αυτόματα και εκδίδετε με την απόδειξη.  

Στο ακόλουθο παράδειγμα ο πελάτης είχε απο προηγούμενες αγορές 26,37 πόντους. Οι 

πόντοι που κερδίζει με τη νέα αγορά είναι 88,65, οπότε συγκεντρώνει ένα σύνολο πόντων 

115,02. Αυτό ξεπερνά το όριο των 100 πόντων που έχουμε βάλει, ώστε να δικαιούται 

Δωροεπιταγή. Οπότε το πρόγραμμα μας ζητά να επιβεβαιώσουμε και να εκδώσουμε τη 

συγκεκριμένη Δωροεπιταγή.  
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Με την παράδοση της Δωροεπιταγής (που στο παράδιγμα μας είναι αξίας 10 €), 

αφαιρούνται 100 πόντοι από τον πελάτη και το νέο υπόλοιπο πόντων του είναι 15,02. Τη 

Δωροεπιταγή μπορεί να την εξαργυρώσει με κάποια επόμενη αγορά.  

b. Προεκτυπωμένη 

Αν χρησιμοποιούνται «Προεκτυπωμένες» Δωροεπιταγές  θα πρέπει στο σχετικό παράθυρο 

να δηλώσουμε και  τον αριθμό της. 

 

Αν δεν εκδώσουμε τη Δωροεπιταγή τώρα, ΔΕΝ αφαιρούνται πόντοι από την κάρτα και το 

πρόγραμμα θα μας υπενθυμίσει την υποχρέωση για έκδοσή της στην επόμενη αγορά. 

Εξαργύρωση Δωροεπιταγής 

Παράδειγμα 1ο:  «η Δωροεπιταγή παρακολουθείται σαν είδος» 

Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την παραμετροποίηση: 

 Έστω ότι ο πελάτης αγοράζει είδη αξίας 23,10 €  (ποσό που πρέπει πάντα να 

ξεπερνά την αξία της δωροεπιταγής). 
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 Ο πελάτης μας εμφανίζει τη Δωροεπιταγή του  

 Και πατάμε το κουμπί  για να σκανάρουμε τον αριθμό της, ο οποίος έχει τη 

μορφή Barcode στο επόμενο παράθυρο. 

 

 Αν ο αριθμός είναι ανύπαρκτος, πλαστός ή ήδη εξαργυρωμένος, τότε δεν γίνεται 

αποδεκτός. 

 Αν ο αριθμός  της δωροεπιταγής γίνει δεκτός, τότε στο παραστατικό 

συμπληρώνεται αυτόματα μία γραμμή με περιγραφή είδους «Εξαργύρωση 

Δωροεπιταγής» και (αρνητική) τιμή μονάδος ίση με -10€.  Έτσι η αξία του 

παραστατικού, δηλαδή το πληρωτέο, γίνεται 13,10€ 
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 Εισπράτουμε επομένως 13,10€ και εκδίδουμε το παραστατικό. 

 Στην κάρτα του πελάτη προστίθενται 13,10 πόντοι και το σύνολο φτάνει τους 28,12. 

Παράδειγμα 2ο: «η Δωροεπιταγή παρακολουθείται σαν % έκπτωσης» 

Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την παραμετροποίηση: 

 ο πελάτης, που έχει ήδη 33,60 πόντους στην κάρτα του, αγοράζει σήμερα 

παραφαρμακευτικά αξίας 55,92 € και ένα φάρμακο αξίας  30,36 € (Σύνολο: 

86,28€) 
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 Στο τέλος της συναλλαγής μας δίνει το εκπτωτικό του κουπόνι, το οποίο έστω οτι 

του προσφέρει «20% έκπτωση στην επόμενη αγορά». Πατάμε το κουμπί , 

και 

 Εισάγουμε (σκανάροντας) τον αριθμό του κουπονιού στην ακόλουθη οθόνη, 

 

 οπότε στο παραστατικό, συμπληρώνεται αυτόματα ποσοστό έκπτωσης 20% σε όλα 

τα παραφαρμακευτικά και ΜΟΝΟ. 
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 Εκδίδουμε την απόδειξη  και εισπράτουμε 75,09 €  

 Στην κάρτα του πελάτη αποδίδονται 44,73 πόντοι, οι οποίοι υπολογίζονται επί της 

τελικής αξίας των παραφαρμάκων (μετά την αφαίρεση της έκπτωσης) και το νέο 

σύνολο πόντων της κάρτας διαμορφώνεται στο 78,33. 

 

 

Παράδειγμα 3ο: «η Δωροεπιταγή παρακολουθείται σαν τρόπος πληρωμής» 

Σύμφωνα λοιπόν, με αυτή την παραμετροποίηση η Δωροεπιταγή επέχει θέση 

χαρτονομίσματος αξίας ίσης με την αναγραφόμενη π.χ. 10 € : 

 Έστω ότι ο πελάτης μας, που έχει ήδη 33,60 πόντους στην κάρτα του, αγοράζει 

σήμερα παραφαρμακευτικά αξίας 55,92 € και ένα φάρμακο αξίας  30,36 €. 

Επομένως, το εισπρακτέο ποσό διαμορφώνεται σε 86,28 €. 
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 Μας δίνει τη Δωροεπιταγή του και πατάμε το κουμπί  

 Από το μενού των «Τρόπων πληρωμής», που εμφανίζεται στην οθόνη μας, 

επιλέγουμε τη «Δωροεπιταγή» 

 

 Εισάγουμε τον αριθμό της στην ακόλουθη οθόνη και το ποσό της συμπληρώνεται 

αυτόματα με 10 €. 

 

 Η αξία της Δωροεπιταγής – χαρτονομίσματος (10 €) αφαιρείται από το εισπρακτέο 

και το ποσό που πρέπει να εισπραχθεί σε ΜΕΤΡΗΤΑ  μεταβάλλεται αυτόματα σε 

76,28 €. Αν δεν χρειάζεται να επιλέξουμε και κάποιο άλλο τρόπο πληρωμής πατάμε 

το κουμπί . 
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 Εκδίδουμε την απόδειξη και εισπράτουμε 76,28 € σε μετρητά. 

 

 Στην κάρτα του πελάτη αποδίδονται 55,92 πόντοι, οι οποίοι υπολογίζονται επί της 

αξίας ΜΟΝΟ των προιόντων που αποδίδουν πόντους (86,28-30,36), οπότε το νέο 

σύνολο πόντων της κάρτας διαμορφώνεται στο 89,52. 

 

 

Dioscourides Win 

Στα παραστατικά που παραμετροποιήθηκαν (με τις παραπάνω οδηγίες) εμφανίζονται 
πλέον ενεργά τα ακόλουθα HOT KEYS.  

  Εισαγωγή κωδικού κάρτας (με Scanner ή πληκτρολόγιο) 

  Εμφάνιση πόντων κάρτας 

  Εκτύπωση μόνο πόντων (ανεξάρτητα από την εκτύπωση του παραστατικού) 
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Έκδοση Νέας κάρτας 

Έστω ότι, βρισκόμαστε στην πρώτη μέρα εφαρμογής του συστήματος των καρτών και στον 

επόμενο πελάτη θέλουμε να δώσουμε την κάρτα καταναλωτή. Τι κάνουμε; 

  Παίρνουμε μία νέα κάρτα 

 Αν έχουμε ήδη ανοίξει καρτέλα του στο υποσύστημα των πελατών, 

πληκτρολογούμε τα αρχικά του εδώ για να εισάγουμε τα στοιχεία του πελάτη στο 

παραστατικό (ή με F10 να ανοίξουμε τώρα μια νέα καρτέλα πελάτη) 

 

Σημειώστε οτι, πλέον οι καρτέλες όλων των πελατών μπορούν να ανοίγονται αυτόματα, 

κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών τους συνταγών. 

Μετά την εισαγωγή του πελάτη στο παραστατικό, πατάμε το Ctrl+S ή το σχετικό κουμπί της 

toolbar για να προβάλλουμε την καρτέλα του πελάτη και στη συνέχεια το πλήκτρο Home 

για να εισάγουμε τον κωδικό της κάρτας που του παραδίδουμε στο πεδίο Barcode. 

 

Πατάμε Esc και επιβεβαιώνουμε την καταχώρηση των τροποποιήσεων. Η εφαρμογή μας 

ρωτά αν θέλουμε «Ενημέρωση της κάρτας καταναλωτή». Απαντάμε Ναί και στην οθόνη μας 

εμφανίζονται τα στοιχεία της νέας κάρτας καταναλωτή.  
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Μπορούμε να συμπληρώσουμε κάποια επιπλέον πεδία ή να τυπώσουμε την αίτηση. Στη 

συνέχεια, με το Esc γίνεται καταχώρηση της νέας κάρτας καταναλωτή και επιστρέφουμε και 

πάλι στην οθόνη του παραστατικού.   

Για την έναρξη της πώλησης κάντε κλικ στο κουμπί εισαγωγής κωδικού κάρτας  και 

σκανάρετε το barcode (ή πληκτρολογήστε τον κωδικό) της κάρτας του πελάτη σας στο 

σχετικό πεδίο. 
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Στο δεξιό πάνω άκρο της οθόνης εμφανίζεται πίνακας ανάλυσης των πόντων της κάρτας.  

* Ανάλογα με την παραμετροποίηση του παραστατικού, η εμφάνιση αυτού του πίνακα 

μπορεί να γίνεται αυτόματα (κάθε φορά που καταχωρείτε πώληση με κάρτα) ή με το 

πάτημα του σχετικού κουμπιού.  

* Όταν η κάρτα έχει προηγούμενες συναλλαγές (αγορές) έχουμε άμεση εικόνα αυτών των 

στοιχείων. 

 

Συνεχίστε με την καταχώρηση των ειδών.  

 

Αν τα είδη (παραφαρμακευτικά) που καταχωρείτε αποδίδουν πόντους, θα μεταβάλλουν 

αυτόματα και τα στοιχεία πόντων του πίνακα.  
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Συναλλαγή με πελάτη ήδη δοσμένης κάρτας 

Στο παράδειγμα αυτό,  ο πελάτης έχει ήδη παραλάβει την κάρτα του από προηγούμενη 

συναλλαγή. 

 Του ζητούμε την κάρτα και πατούμε το κουμπί  

 Σκανάρουμε το Barcode της κάρτας στο πεδίο <Κωδικός κάρτας> και πατάμε Enter 

ή κάνουμε κλικ στο ΟΚ 

 

 Συνεχίζουμε με την καταχώρηση των αγορών. 

Εκτύπωση παραστατικού και ανάλυσης πόντων 

Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης όλων των ειδών, εκδίδετε κατά τα γνωστά το 

παραστατικό (Ctrl+P). Την έκδοση του παραστατικού συνοδεύει εκτύπωση της ανάλυσης 

των πόντων της κάρτας ανά καλάθι, με στοιχεία όπως:  

 Προηγούμενο σύνολο πόντων 

 Πόντοι συναλλαγής  

 Νέο Υπόλοιπο Πόντων 

Ο πελάτης ζητά μια επανεκτύπωση των πόντων της κάρτας του... 

 Ζητούμε την κάρτα και πατούμε το κουμπί , 
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 Σκανάρουμε το Barcode της κάρτας στο πεδίο <Κωδικός κάρτας> και πατάμε Enter 

ή κάνουμε κλικ στο ΟΚ 

 

 Τέλος, πατάμε το κουμπί εκτύπωσης πόντων από την toolbar του παραστατικού 

 

 

 

Ο πελάτης δεν έχει μαζί του την κάρτα... 

 Στην περίπτωση αυτή, πατούμε το κουμπί  εισαγωγής αριθμού κάρτας και 

πατούμε το πλήκτρο F3 ή κάνουμε κλικ στο κουμπί «Ανεύρεσης»  

 

 Εμφανίζεται οθόνη αναζήτησης, βρίσκουμε την κάρτα με την επωνυμία και από το 

σημείο αυτό συνεχίζουμε, ακολουθώντας τις διαδικασίες καταχώρησης των ειδών 

προς πώληση. Αν τα είδη που αγοράζει ο πελάτης προσφέρουν πόντους, αυτοί 

προστίθενται στους προηγούμενους, ενώ γίνεται και σχετική ανάλυση στο σχετικό 

εκτυπωτικό. 
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Παράδοση Δωροεπιταγής 

Αν με την έκδοση του παραστατικού η κάρτα του πελάτη συγκέντρωσε και ξεπέρασε τους 

πόντους που είχατε θέσει σαν όριο (σε οποιοδήποτε καλάθι) ακολουθεί αυτόματα 

προειδοποίηση παράδοσης Δωροεπιταγής. Διατίθενται 2 παραμετροποιήσεις–λειτουργίες: 

a. Εκτύπωση κατά την παράδοση:  

Σε τέτοια παραμετροποίηση, τσεκάρετε απλά το σχετικό καλάθι και αυτή αριθμείται 

αυτόματα και εκδίδετε με την απόδειξη.  

 

b. Προεκτυπωμένη: 

Αν χρησιμοποιούνται «Προεκτυπωμένες» Δωροεπιταγές,  θα πρέπει στο σχετικό παράθυρο 

να δηλώσετε και τον αριθμό της. Τσεκάρετε λοιπό το αντίστοιχο καλάθι, εισάγετε τον 

κωδικό της δωροπεπιταγής που παραδίδετε και κάνετε κλικ στο ΟΚ ή πατήστε Enter. 

 

Αν για οποιοδήποτε λόγο, δεν παραδώσουμε τη Δωροεπιταγή τώρα, ΔΕΝ αφαιρούνται 

πόντοι από την κάρτα και το πρόγραμμα θα μας υπενθυμίσει την υποχρέωση για έκδοσή 

της στην επόμενη αγορά. 

Η Δωροεπιταγή εξαργυρώνεται στην επόμενη συναλλαγή και για αγορά προϊόντων που 

συμμετέχουν στη διαδικασία απόδοσης πόντων. 
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Εξαργύρωση Δωροεπιταγής 

Παράδειγμα 1ο:  «η Δωροεπιταγή παρακολουθείται σαν είδος» 

Για τη διαδικασία αυτή απαιτείται μια καρτέλα είδους με περιγραφή π.χ. Δωροεπιταγή, 

ΦΠΑ 23% και Τιμή Πώλησης -10 €. Αυτή πρέπει να έχει ανοιχθεί στην αποθήκη 2.  

Έτσι αν ο πελάτης έχει κάποια Δωροεπιταγή προς εξαργύρωση, μας την παραδίδει, και μετά 

την καταχώρηση των υπολοίπων ειδών του παραστατικού, προσθέτουμε στο τέλος και μια 

ακόμη γραμμή με το είδος Δωροεπιταγή. 

 

Παράδειγμα 2ο:  «η Δωροεπιταγή παρακολουθείται σαν (αξιακή) έκπτωση» 

Στην περίπτωση τη Δωροεπιταγή τη χειριζόμαστε  σαν εκπτωτικό κουπόνι, που θα 

προσφέρει στον πελάτη μια αξιακή έκπτωση π.χ. 10€ στην επόμενη αγορά. Έστω λοιπόν, 

ότι την επόμενη φορά το ύψος των αγορών του είναι 17,34 €. 

Έτσι αν ο πελάτης έχει κάποια Δωροεπιταγή (εκπτωτικό κουπόνι) προς εξαργύρωση, μας 

την παραδίδει, και μετά την καταχώρηση των αγορών στο παραστατικό, πατάμε το 

συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Y (=Ρέστα). Στην οθόνη μας εμφανίζεται το επόμενο παράθυρο: 

 



ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Pharma Bonus Card  

 

50 | Σ ε λ ί δ α  
 

Στο παράθυρο αυτής της οθόνης πατάμε το πλήκτρο F6 και στη νέα οθόνη σκανάρουμε 

(καταχωρούμε) τον αριθμό της Δωροεπιταγής (εκπτωτικό κουπόνι). 

 

Στη συνέχεια πατούμε Esc και επιστρέφουμε στην προηγούμενη οθόνη. Εδώ, από το 

σύνολο του παραστατικού (=17,34 €), έχει αφαιρεθεί το ποσό της Δωροεπιταγής (=10 €). 

Πληκτρολογούμε και το «ποσό που μας δίνει ο πελάτης» π.χ. 10 €, οπότε υπολογίζονται 

αυτόματα τα ρέστα 2,66 € [(10+10)-17,34].  

Ανακεφαλαιώνοντας, ο πελάτης αγόρασε είδη αξίας 17,34 € και αξιοποιώντας το εκπτωτικό 

του κουπόνι, πλήρωσε μόνο 7,34 €. 

 

Πατώντας <Εκτύπωση> εκδίδουμε το παραστατικό.  
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Υποδείγματα Εκτυπώσεων 
 

 



ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Pharma Bonus Card  

 

53 | Σ ε λ ί δ α  
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